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شگاهها، آزمایشیکی از پر کاربردترین آ شخیص و  CRP  (C-reactive protein)زمایش در آزمای شد که برای ت می با

، پروتئینی C (CRP)پروتئین واکنشی  تهابی و عفونی هستند( بشمار می رود.شروع درمان بیماریهای داخلی )که بیشتر ال

سط کبد در جریان خون آزاد می صدمات بافتی تو ست که بعد از عفونت، التهاب و یا  شرایطی همچون حمله ا شود. در 

ماری به بی باال رفتن میزان این پروتئین، های خود ایمنی نیز میزان این پروتئین افزایش میقلبی و ابتال  عد از  بد. ب یا

باشد و پزشک باید برای تشخیص علت التهاب یا آزمایش تشخیصی نمی نماید. اینجمله تب و درد نیز بروز میاز عالئمی 

 دادننمونه اگر شما تمایلی برای حضور در آزمایشگاه و  های دیگری را درخواست نماید.تر و آزمایشعفونت معاینات دقیق

  استفاده کنید. ایشگاه نیکوخدمات نمونه گیری در منزل آزماز  می توانیدندارید، 

 می توان کرونا را تشخیص داد؟ CRPبا آزمایش خون آیا 

تشخیص عفونت باکتری ها و ویروس های مختلف به کار می رفت. با ظهور  رایب CRP آزمایش گذشته در طول سالهای

بررسی طبق   .از این آزمایش برای بررسی میزان عفونت کرونا در بیماران استفاده می کنند ابتدا ویروس کرونا، پزشکان

 .وجود دارد CRP علمی رابطه مستقیمی بین میزان عفونت ریه و سطح های

تا  4۰میلی گرم در لیتر،  4۰تا  1۰خون بیمار گرفته می شود و با توجه به سه سطح بندی  به منظور این آزمایش نمونه

در مبتالیان به کرونا  ،یافته های جدیدمیلی گرم در لیتر، نتیجه آزمایش اعالم می شود. طبق  ۸۰گرم و بیشتر از  ۸۰

 می شود.میلی گرم در لیتر نشان داده  ۵۰تا  ۲۰بینمقادیر 

با توجه به وخامت وضعیت بیمار، رابطه  و بیماران کرونایی رویت شده است %۸6در  C سطوح باالی پروتئینهمچنین 

 ه است.دیده شد C مستقیمی با سطح پروتئین

نمی تواند به طور قطعی ابتال بیمار به ویروس کرونا را تایید  CRP که آزمایش توجه داشتنکته بسیار مهم  ولی باید یه این

آزمایش سطح التهاب را می سنجد و عفونت به وسیله هر نوع باکتری یا ویروس می تواند این تاثیر را برای اینکه این  .کند

 .ایجاد کند

آزمایش آنتی بادی کرونا هم صرفا عفونت در گذشته بیمار حتی  .کاربرد دارد PCR برای تشخیص دقیق کرونا تنها آزمایش

 .سنجیدنمی توان وضعیت فعلی ابتال به کرونا را با آزمایش سرولوژی یا آنتی بادی  را نشان می دهد و

 

  نیازداریم؟ CRPخون  شیآزما انجام به ی عالئم عفونتچه صورت بروز  در

 تب 

 لرز 

 یدر پ یو پ عیسر تنفس 
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 عیقلب سر ضربان 

 و استفراغ تهوع 

 ریغ یض  دالتهاب ی. داروهامی ش  وند CRP زانیم باعث افزایشباال  دیریس  یگل یو تر نییپا HDLعفونت و التهاب مزمن، 

مدت، کاهش وزن و مصرف  ی. ورزش طوالنشوند یم CRPکاهش سطح  موجبها  التیسیو سال دهایاستروئ ،یدیاستروئ

سطح ا ریمقاد شد و م یم نیپروتئ نیکم الکل کاهش دهنده  س زانیبا ست در افراد  شد. یگاریآن ممکن ا بارداری  باال با

نیز ممکن است باعث افزایش این پروتئین شود. مصرف داروهای حاوی استروژن مانند قرص های ضد بارداری نیز موجب 

 میشوند. CRPافزایش 

 انجام این آزمایش به آمادگی خاصی نیاز ندارد.

 می کند؟ تجویز چه مواردی برای را CRP خون آزمایش پزشک

 عفونت از ناشی بررسی التهاب  

 لوپوس یا روماتوئید آرتریت مانند مزمن التهابی بیماری یک تشخیص  

 قلبی های بیماری به ابتال بررسی خطر  

 دوم قلبی حمله بررسی خطر  

 سیمانند سپس ییایباکتر یها عفونت 

 یقارچ های عفونت 

 روده یالتهاب یماریب 

 تیلیبه نام استئوم یاستخوان عفونت 

 سندروم رایتر 

 سل 

 مننژیت 

 تست CRP شود می استفاده شده متولد تازه نوزادان در سپسیس تشخیص برای ای گسترده طور به. 

 تست CRP سطح کلی، طور به. گیرد قرار استفاده مورد جراحی عمل از پس بیماران بر نظارت برای است ممکن 

CRP وجود جراحی از پس عفونت اینکه مگر یابد می کاهش عادی حالت به و یابد می افزایش جراحی از پس 

 .باشد داشته

 CRP باشد کلیه کنندگان دریافت پیوند در رد برای خوبی کننده بینی پیش تواند می. 
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 چیست؟ CRPشرایط آزمایش خون 

  باشید.ناشتا  که نیست این آزمایش نیازبرای انجام 

 کردید حتما موضوع را با پزشک متخصص درمیان بگذارید.چنانچه از قبل دارویی را مصرف می 

  ممکن است آزمایشCRP کنید.ای باشد. یعنی شما دو بار این تست را تکرار میشما دو مرحله 

  دو آزمایشCRP  گیرند.روزه انجام می 14در فاصله زمانی بیشتر اوقات 

 چگونه انجام میشود؟ CRPآزمایش خون 

 گیرد.می را گیری، از شما نمونه خونگیر با سوزن مخصوص نمونهپرستار یا فرد نمونه 

 آوری خواهد شد.در یک لوله آزمایش جمع شما به عنوان نمونه گیری کمی از خونپس از رگ 

 برد.گیری بیش از چند دقیقه زمان نمیتمام فرآیند نمونه 

 .اگر این فرایند در منزل شما انجام شود، نمونه گیر نمونه را به آزمایشگاه ارسال می کند 

 وجود دارد؟ ESRو  CRP آزمایش خون چه تفاوتی بین

ست می ESRاین آزمایش معموالً با آزمایش   شان دهندۀ وجود التهاب یا عفونت درخوا شود. مقادیر باالی این پروتئین ن

کند. در اواخر دوران بارداری و در افراد چاق مقادیر این پروتئین ممکن باشد اما مکان التهاب یا عفونت را مشخص نمیمی

رود زودتر باال می CRPتواند وجود التهاب و عفونت را نشان دهد ولی معموالً نیز می ESRباشد. آزمایش باالتر  است کمی

 آید.پایین می ESRو با سرعت بیشتری نسبت به 

سبت به  CRP شیآزمابه طور کلی  ساس تر ESRن ست. در التهاب حاد ی شاخص ح  ESRتر از  شیتر و ب عیسر CRPا

ست از آزما یباز م یعیتر به مقدار طب عیسر مار،یب یو با بهبود ابدی یم شیافزا شخ یبرا CRP شیگردد. ممکن ا  صیت

سطح  شود.  ستفاده  ساعت پس از جراح CRPعفونت پس از زخم ا شش  سوم پس از  ابدی یم شیافزا یچهار تا  و از روز 

شان دهنده عفونت توا یم CRPسطح  یعیرطبیغ امدنین نییکند. پا یشروع به کاهش م یعمل جراح شکالت ایند ن  م

 باشد. یویر

 :شکل زیر انجام میشودبه دو  CRPخون  شیآزما

 است یریقابل اندازه گ تریگرم در ل یلیم 1۰و  ۵/۰تر از  نییسطوح پا شیازما نی: در ا HS-CRPخون  شیآزما .1

 است. یریقابل اندازه گ تریگرم در ل یلیم 1۰۰۰تا  1۰ شینوع از آزما نی: در ا CRP شیآزما .۲
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 چگونه است؟ CRPتفسیر آزمایش 

سط بتریدر ل گرمیلیم 1۰ یال 3 نیب شار خون باال و همچن ایو  ابتید یماری: احتمال دارد تو ضع یگاه نیف  تیاوقات و

 شود. CRPدر سطح  یراتییسبب تغ گاریهمانند مصرف س یزندگ

سط برا کی زانیم نی: اتریدر ل گرمیلیم 1۰۰ یال 1۰ نیب سبب وجود  یسطح متو ست که به طور معمول به  شکان ا پز

 التهاب در بدن ممکن است رخ دهد.

سطح  زانیم نی: اتریدر ل گرمیلیم 1۰۰ یباال ست و به طور قاطع م ادیز یلیخ  CRPاز  نمود که فرد مبتال  انیتوان ب یا

 باشد. یم دیشد اریبه عفونت بس

 را باید بدانیم؟ قلبی های بیماری برای CRP آزمایش مورد در چه نکاتی 

 باالیی hs-CRP س  طح که افرادی همچنین. اس  ت مرتبط قلبی حمالت خطر افزایش با خون در hs-CRP باالی س  طح

برای حمله  بیش تری احتمال دارند، طبیعی hs-CRP س طح که افرادی با مقایس ه در اند، ش ده قلبی حمله دچار و دارند

 قلبی دوم دارند.

صیه همه برای hs-CRP آزمایش شان را التهاب علت آزمایش این. شود نمی تو  طور به آن سطح اگر ویژه به دهد، نمی ن

 .باشد طبیعی حد از باالتر توجهی قابل

 مفید دارند، را آینده س  ال 1۰ در قلبی حمله احتمال درص  د ۲۰ تا 1۰ که افرادی برای اس  ت ممکن hs-CRP آزمایش

 می نظر در را فعلی سالمتی وضعیت و خانوادگی سابقه زندگی، شیوه گذاری نمره های آزمون از استفاده با پزشک. باشد

 .کند می تعیین را خطر و سطح گیرد،
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