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GRp plotein as a marker fol early diagnosis of post-implantation complications of aorto-difemonl graft

Summary

The usefulness of determining CRP for the early diagnosis of post-implantation comPlications of aorto-

difemoral grafit in patients with"a chronic occlusion |imb arteriae was studied. Atherosclerosis increases the

plasma lev-el of cnĘ nut no correlations between plasma g level of limb ischaemia
irave been lbund. 11patients with normal healing of an ao |asma level of CRP'de,,
creased from the aay rtn; at the 30th day after ińplantatio PhYsiological ones. Irt

patients with post o$eration complications the trigń Cnr level persisted relatively long and at daY 30 it was 5

iimes higher ?hoo in the controi group. It may 
-be concluded that determining the CRP Plasma leve| is a

valuable marker for monitoring tńe cdurse of post-operative healing in patienls with aorto-difemoral graft,

the examined.CRP plasma also enables an early detection of bacterial graft infection.
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komórkowej . Wtorne niedobory immunolo giczne bę-
dące wynikiem supresji układu immunologlcznego
w1,.wołane czynnikami ja rapiąstery-
dową wiekiem chorego, śledzeniem

wskutek niedokrwienia oraz współ-
metabolicznych (cukrzyca, otyłość)

razczęściej do praktyki laboratoryjnej wprowadza się
oznaczanle stęzenia b i ałka C -reaktyłvne go (CRP) j ako

markera umozliwiającego wczesne określenie stopnia

ryzykawystąpień powikłań u pacjentów po zabtegach
chirurgicznych (1,2, 5, 8, 10).

Celem pracy było określenie przydatności oznacza-
nia stężenia białka CRP we wczesnym diagnozowa-
niu powikłan po imp lan tacji pr otezy aortalno-dwuudo -

wej u chorych z przew7ekłą niedrożnością tętnic koń-
czyn dolnych.

Materiał imetody

Badaniem objęto 163 mężczyzn w wieku od 38 do 73 lat

z objawami niedrozności aortalno-biodrowej. Według kla-
syfikacji Fontaina u 65 mężczyzn rozpoznano llo niedo-

kr-wienia l<onczyn dolnych z dystansem chromania prze-

stankowego ponizej 200 m, natomiast u pozostałych 98

chorych występował III. niedokrwienia zwyraźnie zazna-

czonym bolem spoczynkowym.Z badań wykluczono pa-

cjentów z IV' niedokrwienia kończyn dolnych, u których
ze względu na przewlekły proces zapalny oraz zmiany rnar-

twicze lub owrzodzenia utrzymywał się stale podwyzszo-
ny poziom białka CRP w surowicy. U wszystkiclr chorych
objętych badaniem pomimo stosowanego uprzednio leczę,
nia zachowawczego objawy niedokrwienia kończyn dol-

nych ulegały stopniowemu nasileniu. Z powodu braku po-

zytywnych wyników terapii zachowarł,czej chorych zakwa-

lifi l<owallo do zabiegu operacyjnego.



Pacjenci po przyjęciu do Kliniki Chirurgii Naczyń AM
w Lublinie zostali poddani badaniuprzedmiotowemu )ozna-
czono w surowicy podstawowe markery biochęmtczne oraz
wykonano arleriografię tętnic kończyn dolnych. Ponadto
zmierzono ciśnienie na tętnicy piszczelowej tylnej i grzbie-
towej stopy przy pomocy przepłyłvomierza (Sonomata l00
T. 8M. 5. S. BC), obliczaj ap n astępnie wskaźnik kostka-ramię.

Leczęnie operacyjne polegało na implantacji protezy
aortaln o-dwuudowej z dostępu zewnąlrzotrzewnowego.
Chor zy byli operow ani w znieczuleniu złozonym (o gó lnym
l zew nątrzoponowym). P o wykonaniu zabi e gu p acj enci byli
codziennie dokładnie badani, ze szczegóInym zwróceniem
uwagi na proces gojenia ratl. W momencie zauwazenia nje-
prawidłowego gojenia ran pobierano wymazy do badań
bakteriologi czny ch. W ramach profi 1aktyki okołooperacyj -
nej stosowano jeden z następujących antybiotyków: Zina-
cef 2 x 1,5 g lub Unasyn 2x1 g. Badaniem właściwym obję-
to grupę 14 mężczyzn z II' i III. niedokrwienia kończyn, u
ktorych po implantacji protezy rozwidlonej wystąpiły ob-
jawy wczesnego zakażenia rany operacyjnej (grupa II).
G-pę I (kontrolną) stanowiło l49 pacjentów, u których
okres pooperacyjny przebiegał bez powikłań.

Stęzenie białka CRP (mg/l) w surowicy chorych grupy I
i II oznaczono metodą immunoelektroforezy rakietkowej
wg Laurell (9). Krew do badań pobierano przed zabieglem
oraz w okresie pooperacyjnym co drugi dzień przez okres
10 dni, Po upływie 30 dni od momentu wykonania zabiegu
u wszystkich pacjentow wykonano badania kontrolne, pod-
czas których oceniano stan ran operacyjnych oraz pobrano
krew do oznaczenia stęzenia białka CRP.

Wyniki poddano analtzie statystycznej obliczając war-
tości średnie oraz odchylenia standardowe. Dla cech ob-
serwowanych w czasie wykonano analtzęregresji krzywo-
liniowej przy pomocy rownania regresji trzeciego stopnia.

Wynikii omówienie

U chorych z IIo niedokrwienia wskaźnik kostka-ra-
mięwahał sięw granicach 0,3-0,8, aw grupie chorych
z III. niedokrwienia od 0 do 0,6 (ryc. 1). Podczas wy-
kony.wania arteriografii stwierdzono niedrozność lub
znaczne zwężęnie rozwidlenia aorty u 115, a tętnic
biodrowych u 48 chorych. Po operacji wszczeplenia
protęzy rozwidlonej u 14 chorych wystąpiły zakaże-
nia pooperacyjne, które przedŁużyĘ ich okres hospi-
taltzacji. U 12 chorychzakażenie doĘczyło ran w pa-
chwinach, natomiast u pozostałych2 ran na brzuchu.
ByĘ to zakażentapowierzchowne, które nie wymaga-
ły interwencji chirurgicznej. WzdŁaż przebiegu ran
obserwowano zaczerwienienie oraz obecność wysię-
ku, a także bolesność okolicznych tkanek. W posie-
wach wykonanych z pobranych wymazów u 11 cho-
rych wyizolowano czystąhodowlę Staphylococcus
epidermidis, natomiast u pozostĄch 3 mieszaną flo-
rę bakteryjną(Streptococcus sp. i Proteus mirabilis).
W dalszym okresie pooperacyjnym występowało
prze dtażaj ące s ię wgaj anie protezy aortalno - dwuudo -
WeJ.

Stężenie białka CRP w poszczegóInych terminach
oznaczęn u chorych z powikłaniami pooperacyjnymi

oraz w grupie kontrolnej ilustruje rycina 2. Przęd za-
biegiem średnie stęzenia białka CRP w surowicy cho-
rych byĘ zbliżonę i wynosiły 48 mgA w grupie dru-
giej i32 mgil w grupie pierwszej. Istotny wzrost śred-
nich wartości stężenia białka C-reaktywnego w sto-
sunku do wyjściowych w obu badanych grupach za-
notowano juz w pierwszej dobie po zabiegu. W kolej-
nych dwóch terminach oznaczęh następował dalszy
wzrost stężenia białka CRP i najwyższejego średnie
warlości stwierdzono w trzeciej dobie. Po tym czasię
u chorych bez powikłań pooperacyjnych (grupa I) na-
stępował wyrażny spadek średnich wartości CRP, któ-
re w 30 dniu po zabtegl osiągały wartości zbliżone do
ftzjologicznych. Zkolęi u chorych z powikłaniami
pooperacyjnymi (grupa II) w 7 dniu po zabiegu \\rystę-
pował nieznaczny spadek średnich wartości CRP, któ-
re w 10 dniu oznaczeńuległy ponownemuwzrostowi.
W ostatnim terminie badań stęzenie białka CRP w
dalszym ciągu utrzymywało się na dość wysokim po-
ziomie i było ono około 5-krotnie wyższe od wartości
w grupie kontrolnej.

Następnie przeprowad zono analizę regresj i krzyrvo-
liniowej dla zmtany stęzeń białka CRP. Dla grupy I

Ryc. 1. Wskaźniki przepływu kostka-ramię u chorych z IIo
i IIIo niedokrwienia kończyn dolnych
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Ryc. 2. Stężenie białka CRP w
oznaczeń w badanych grupach
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Ryc.3. Krzywa regresji stężenia białka C-reaktywnego u cho-

rych bez powikłań pooperacyjnych (grupa I)
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Ryc. 4. Krzywa regresji stężenia białka C-reaktywnego u cho-

rych z powikłaniami pooperacyjnymi (grupa II)



nitorowani a przebiegll okresu pooperacyj nego i umoz-
liwia wykrywanie wczesnego zakażęniabakteryjnego
przeszczępu.
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