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Abstract

Aterosklerozun ba langıç ve ilerlemesinde, ayrıca akut
kardiyovasküler olayların patogenezinde inflamasyonun önemi bilinmektedir. Ba lıca akut faz proteini olan C-reaktif protein (CRP),
normal karaci er fonksiyonuna sahip ki ilerde, vücuttaki inflamatuar
aktivitenin saptanması için oldukça duyarlıdır. Son çalı malar CRP ve
koroner arter hastalı ı arasındaki ili kiyi i aret etmektedir. Sa lıklı
erkek ve kadınlarda, gelecekte geli ecek koroner rahatsızlı ın güçlü
bir göstergesi olarak CRP düzeylerinin kullanılabilece i prospektif
çalı malarla gösterilmi tir. CRP’nin etkisinin di er kardiyovasküler
risk faktörlerinden ba ımsız oldu u ileri sürülmektedir. CRP’nin
LDL-kolesterole nazaran kardiyovasküler olayı belirlemede daha
güçlü bir risk göstergesi oldu u, bununla birlikte en iyi prognostik
bilgi için her iki parametrenin birlikte de erlendirilmesinin uygun
olaca ı açıklanmı tır. Koroner hastalık tanısı alan ki ilerde, CRP’nin
geli ebilecek kötü klinik bulguların ön habercisi olabilece i bildirilmi tir. Angina pektorisli hastalarda, yüksek CRP düzeyinin, myokard
infaktüsü ve ani ölüm geli imi ile birlikteli i gösterilmi tir.
Kardiyovasküler hastalık riskinin de erlendirilmesi için yüksek duyarlıklı CRP (hs-CRP) ölçümleri gereklidir. Bu tür ölçüm yöntemleri
günümüzde mevcuttur. Artmı hs-CRP konsantrasyonuna sahip ki ilerde, koroner hastalık riskini azaltma amaçlı koruyucu tedavi yakla ımları halen ara tırılmaktadır. Biz bu yayında, CRP ve koroner arter
hastalı ı il kisini güncel literatür ı ı ında incelemeyi amaçladık.

Inflammation plays an important role in the initiation and progression of atherosclerosis and in the pathogenesis of acute cardiovascular events. C-reactive protein (CRP) is one of the major acute phase
protein in humans. In subjects with normal liver function, plasma concentrations of CRP are a highly sensitive measure of overall inflammatory activity in the body. Recent studies have indicated a possible association between CRP and coronary artery disease (CAD). Prospective
studies have consistently shown that CRP is strong predictor of future
coronary events in apparently healthy men and women. The relative risk
associated with CRP is suggested to be independent of other cardiovascular disease risks. The results of recent data suggest that the C-reactive
protein level is a stronger predictor of cardiovascular events than LDL
cholesterol levels and that, in addition, screening for both biologic
markers provided better prognostic information than screening for either
alone. In patients with established coronary disease, CRP has been
shown to predict adverse clinical events. Elevated CRP levels have been
shown in patients with angina pectoris to be associated with an increased
risk of myocardial infarction and sudden death. High-sensitivity CRP
(hs-CRP) assays are needed for risk assessment of cardiovascular disease. Such assays are currently available. Potential preventative therapeutic approaches to decrease coronary risk in those with increased hsCRP concentrations are currently under investigation. In this review
article, we aim to examine the association between CRP and CAD in the
light of the current literature.
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ardiyovasküler hastalıklar için risk belirleyici bir gösterge olarak CRP’nin de erlendirilmesine yönelik çalı malar, son
zamanlarda giderek önem kazanmaktadır.1-4 Bir
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akut faz reaktanı olan CRP seviyeleri inflamasyon
ve doku hasarının varlı ını gösteren bir
inflamasyon markeri olarak yaygın kullanımdadır.
Aterosklerozun ba langıç ve ilerlemesinde
inflamasyonun önemi bir çok çalı mada vurgulanmı tır.5,6 mmunolojik reaksiyonlar süresince
proinflamatuvar sitokinlerin stimulasyonuna cevap
olarak, karaci erden CRP salınımı artar. Özellikle
arterial duvardaki makrofajlar tarafından aktive
edilen IL-6, CRP düzeylerini önemli ölçüde etkiler.7,8 Koroner arter plaklarındaki makrofaj akti57
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vasyonu arterial duvardaki kronik bir infeksiyonu
yansıtabilece i gibi,9 aynı zamanda okside ve
modifiye lipoproteinlerle, makrofajların etkile imi
sonucunda da ortaya çıkabilir.10,11 Ayrıca
inflamasyon parametrelerinin aterogeneze do rudan katkıda bulundu u, CRP’nin lipid komplekslerin makro-fajlar tarafından opsonizasyon ve tutulumunu arttırdı ı bildirilmi tir.12 Erken dönem plak
formasyonunda dahi damar duvarında CRP’nin
varlı ı CRP’nin çe itli vasküler, endotelyal etkileri
oldu unu dü ündürmektedir.13 CRP’nin monositler
üzerine kemotaktik etki yaptı ı nötrofillere hızla
ba landı ı, makrofajlar tarafından modifiye
LDL’nin tutulumunu arttırdı ı bildirilmi tir. Artmı plazma CRP konsantrasyonu ve bozulmu
endotelyal fonksiyon arasında güçlü ili ki ortaya
konmu tur.14
Yapılan çalı malarda, sa lıklı ki ilerin
%90’ında CRP konsantrasyonu 3 mg/L’nin altında
saptanmı tır.15 CRP ölçümü için kullanılan mevcut
yöntemlerin saptama sınırı 3-5 mg/L ile sınırlı
iken, yeni geli tirilen yüksek duyarlıklı CRP ölçüm
yöntemleri 0,007 mg/L ye kadar olan CRP düzeylerini saptayabilme olana ı sa lamaktadır.16 Yüksek duyarlıklı CRP ölçümü, kronik, hafif
inflamasyon varlı ının saptanmasına olanak sa lamaktadır. 10 mg/L‘nin üzerindeki de erlerin
aktif koroner arter hastalı ı ile ili kisi bilinmekle
birlikte, kronik hafif inflamasyonun koroner arter
hastalı ı patogenezindeki rolü nedeniyle, referans
aralı ındaki (0,01-10 mg/L) CRP konsantrasyonları da koroner arter hastalı ı riskini de erlendirme
açısından anlamlı bulunmu tur.17 Sa lıklı ki iler
CRP düzeylerine göre gruplara ayrıldı ında 2
mg/L’nin üzerinde CRP düzeyine sahip olanların,
CRP düzeyi 0,5 mg/L olanlara nazaran 5 yıllık
izlem sonucunda, myokard infaktüsü, iskemik ok
ve periferal damar hastalı ı riskinin 2-3 kat fazla
oldu u gösterilmi tir.18
Ridger ve ark’nın2 yaptıları çalı mada, 27 bin
sa lıklı kadında CRP ve iyi bilinen bir koroner
hastalık risk faktörü olan LDL kolesterol ölçümleri
yapılmı , daha sonra bu populasyon, myokard infaktüsü, iskemik ok, koroner revaskülarizasyon ve
çe itli kardiyovasküler sebeplerden ölüm açısından
ortalama 8 yıl izlenmi tir. Daha sonra her iki pa58
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iki
parametrenin
ileride
olu acak
bir
kardiyovasküler olayın ön belirleyicisi olarak de eri
ara tırılmı tır. Her iki parametrenin ba langıç de erleri ile kardiyovasküler bulguların insidansı arasında
güçlü lineer ili ki saptanmı tır. Veriler, CRP’nin
LDL’ye nazaran kardiyovasküler olayı belirlemede
daha güçlü bir risk göstergesi olarak kullanılabilece ini ortaya çıkarmı tır. LDL kolesterolü yüksek
olmayan, ancak CRP düzeyi yüksek olan grubun;
LDL kolesterolü yüksek, CRP düzeyi dü ük olan
gruba göre daha fazla risk ta ıdı ı ileri sürülmü tür.
Bununla birlikte CRP ve LDL-kolesterol ölçümlerinin, farklı risk grubundaki hastaları belirlemeye
e ilimli oldukları, bu nedenle en iyi prognostik bilgi
için her iki parametrenin birlikte de erlendirilmesinin uygun olaca ı ileri sürül-mü tür. Framingham
risk skorlamasında belirtilen di er iyi bilinen
kardiyovasküler risk faktörlerine göre CRP ayarlaması yapıldı ında, CRP’nin risk belirlemede di er
faktörlerden ba ımsız etkileri oldu u gözlenmi tir.
Bu veriler Framingham risk skoruna yeni prognostik
bilgi aktarımını sa lamı tır.19
1051 dislipidemik ki ide, karotid arter intimamedia kalınlı ı, karotid plak, CRP ili kisi incelenmi tir. Tüm hastalar karotid arter ultrasonografisi ile
de erlendirildi inde, serum hs-CRP konsantrasyonu
ve karotid arter stenozunun derecesi arasında pozitif
bir ili ki saptanmı tır. lerlemi plak formasyonunda, karotid arter aterosklerozunun derecesi ve CRP
arasındaki ili ki aynı ekilde pozitif yöndedir. Vücut
kitle indeksi ve di er parametreler ile (HDLkolesterol, trigliserid, diabet, hipertansiyon) CRP
arasında anlamlı korelasyon saptanmı tır. Di er
metabolik parametreler CRP düzeyini etkilemekle
birlikte, yüksek CRP konsantrasyonunun karotid
arter plak geli imi açısından ba ımsız bir risk faktörü, oldu u bildirilmi tir.20
lginç olan bir saptama da, kardiyovasküler
risk de erlendirilmesinde oldukça sık kullanılan,
total kolesterol/HDL kolesterol oranı ile CRP düzeylerinin korole olu udur.21

Kardiyovasküler Hastalıklarda
CRP’nin Prognostik Önemi
CRP, ateroskleroz patogenezindeki rolünün
yanısıra, koroner sendromlarda kötü prognoz kriteT Klin Tıp Bilimleri 2004, 24
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ri olarak da de erlendirilmektedir. Bilindi i gibi
inflamasyon ve akut faz reaksiyonu aterogenez
patogenezinde oldu u kadar, akut koroner
sendromların ba langıcında da rol almaktadır.22
Son zamanlarda CRP ölçümleri minör myokardial
hasarlı ki ilerde, risk de erlendirilmesinde kullanılan yeni bir marker olarak yerini almaktadır.
Myokardiyal hasarın ba langıcından sonra CRP
düzeylerinin izlenmesi, bu markerin ba ımsız bir
prognostik gösterge olarak kullanılabilece ini i aret etmektedir.23
Akut myokard infaktüsü ve anstabil angina
hastalarında yüksek CRP düzeyleri tespit edilmi tir. Angina pektorisli hastalarda CRP konsantrasyonu ile myokard infaktüsü ve ani koroner ölüm
arasında.24,25 ayrıca serum CRP düzeyleri ile
koroner hastalı ının derece ve büyüklü ü arasında
pozitif korelasyon saptanmı tır. Bu nedenle
anstabil angina ve EKG’de Q dalgası içermeyen
myokard infaktüsü (non-Q-MI) için CRP düzeylerinin prognostik gösterge olarak kullanılabilece i
bildirilmi tir.26
Marrow ve arkada ları,27 akut koroner
sendromlu hastalarda kardiak troponin T düzeyi
yüksekli i ile birlikte 15 mg/L üzerindeki CRP
düzeylerinin 15 gün içinde mortalite ile sonuçlandı ını bildirmi lerdir. Ayrıca normal troponin T,
yüksek CRP düzeylerine sahip hastaların, normal
CRP düzeyine sahip hastalara göre prognostik
açıdan daha riskli oldu u gösterilmi tir.28 CRP
artı ının intrakoroner trombus olu umu ile ili kili
olup olmadı ı veya plak rüptürü ve trombus formasyonunun patofizyolojik mekanizmasında bir
marker olarak kullanılıp kullanılamayaca ı halen
bir tartı ma konusudur.29 Termografi kateteri ile
anstabil koroner arter plaklarında lokal ısı artı ı
saptanmı olup, bu da özellikle damar yüzeyinde
hücre birikimi ile birlikte gözlenmi tir. Bu biriken
hücrelerin çok büyük oranda makrofajlar oldu u
gözlenmi ve bu durumun CRP artı ını açıklayan
bir mekanizma olabilece i ileri sürülmü tür.30
Koroner arter hastalı ından üphelenilen 103 ki i
kardiak kateterizasyon ile incelendi inde, CRP
konsantrasyonu ile koroner lezyonun anjiyografik
özellikleri arasında korelasyon saptanmı tır.
Trombusün varlı ı ve koroner lezyonun derecesi
T Klin J Med Sci 2004, 24
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ile CRP yüksekli inin önemli birlikteli i ortaya
konmu tur.31,32
Akut myokard infaktüsü nedeniyle hastaneye
kabul edilen 729 ki i, 3 yıl boyunca izlenmi tir.
Daha sonra ba langıçtaki CRP düzeyleri, di er
kardiyovasküler risk faktörleri ve hayatta kalma
süreleri de erlendirilmi tir. 3 yıllık periyotta 118
hasta kardiyovasküler sebeplerden dolayı hayatını
kaybetmi tir. Hastaneye kabul anındaki CRP düzeylerine göre (<0,5, 0,5-<2, 2-<5, 5-10, >10
mg/dL) hastalar gruplandırıldı ında, mortalite
oranları sırasıyla %14, %19, %20, %39, %28 olarak tespit edilmi tir. Ya , trombolitik tedavi, a rının ba langıcından, hastahaneye kabul anına kadar
geçen süre, sigara, diabet, hipertansiyon, ba langıçtaki CK düzeyleri, Cox regresyon modeliyle
incelenmi tir. Artmı CRP düzeyleri ile ölüm arasında zayıf ve anlamsız bir ili ki saptanmı tır. Sonuç olarak yüksek CRP düzeyleri ile hastaneye
kabul edilen akut myokard infaktüs hastalarının
ölüm risklerinin fazla oldu u, ancak di er de i kenlerin ba langıç de erleri ve özellikle hastaneye
geli süresinin önemli ölçüde bu ili kiyi etkiledi i
ortaya konmu tur. Yüksek duyarlıklı CRP ölçümlerinin risk de erlendirmede kullanımı açısından,
daha ileri ara tırmaların yapılmasının uygun olacaı vurgulanmı tır.33

Diyabet ve CRP
Bilindi i gibi diyabet, ateroskleroz açısından
ba ımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Diyabetli hastalarda ateroskleroz ve CRP ili kisini açıklayan bir çok çalı ma bulunmaktadır.34
Diyabet olgularında ateromatöz plakta inflamasyon
olu umu endoteliyal disfonksiyonla bir aradadır.
nsülin rezistansı varlı ı ve hiperglisemi endotelyal
disfonksiyona zemin hazırlar ve bu durum lökosit
ve bakterilerin plak içine giri ini hızlandırır.35
41-65 ya arası, en az 15 yıldır diabet hastası
olan, koroner arter hastalı ı tanısı konmamı 72
ki i, sessiz myokardial iskemi ve major klinik bulgular (myokard infaktüsü, iskemik kalp yetmezli i,
anstabil angina ve ani ölüm) açısından, CRP konsantrasyonu ile birlikte de erlendirilmi tir. 21 tip I,
52 tip II olmak üzere toplam 72 diabet hastası 3 yıl
boyunca izlenmi tir. Major klinik bulgular tanım59
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lanan hastaların tümünde CRP konsantrasyonunun
ba langıçda oldukça yüksek düzeyde seyretti i
gözlenmi olup, gizli myokard iskemi bulgusu
olanlarda CRP yüksekli i tespit edilmemi tir. CRP
‘nin diabet hastalarında, gizli myokardial
iskeminin varlı ına bakılmaksızın, major klinik
bulgular açısından iyi bir ön belirleyici olarak kullanılabilece i ileri sürülmü tür.36

Koroner Arter Hastalı ında
Antiinflamatuvar laçların Kullanımı
Koroner arter hastalı ında bir risk belirleyici
olarak CRP’nin öneminin kavranması aynı zamanda aspirin gibi antiinflamatuar ilaçların, bu tür
olgularda kullanımının yararlı olabilece ini dü ündürmü tür.37 Son çalı malar iyi bilinen lipid dü ürücü ilaçlar olan statinlerin antiinflamatuar,
antitrombolitik özelliklerinin de oldu unu ortaya
koymu tur. Statinlerin koroner arter hastalarında
CRP, IL-6 düzeylerini önemli ölçüde dü ürmesi
kardiyovaskuler hastalık riskini azaltma amaçlı bu
ilaçların
kullanımını
gündeme
getirmi tir.
Statinlerin kolesterol dü ürücü etkilerinden ba ımsız olarak, inflamasyon ve trombus olu umunu
inhibe ederek klinik tedaviye büyük katkılarının
oldu u ileri sürülmü tür.38,39 Yüksek CRP, dü ük
LDL kolesterol seviyelerine sahip ki ilerde, statin
tedavisinin kardiyovasküler hastalı ı önlemede
klinik de eri oldu u,40 LDL kolesterol seviyelerinin, statin tedavisinin etkinli ini tam olarak yansıtmadı ı
öne
sürülmü tür.41
Ayrıca,
kardiyovasküler hastalıklarda, antiinflamatuar etki
mekanizmaları nedeniyle tercih edilen, aspirin ve
statin grubu ilaçlara kar ı cevabın belirlenmesinde
ve izlenmesinde, CRP gibi inflamasyon markerlerinin ölçümünün anlamlı oldu u bildirilmi tir.42
Di er inflamatuvar markerlerden farklı olarak
uzun süre kanda stabilitesini koruması, diürinal
varyasyonunun bulunmaması, maliyeti dü ük ölçüm yöntemlerinin bulunması, kardiyovasküler
hastalık riskini önceden belirleyebilmesi, CRP’ni
önemli kılmaktadır. Bununla birlikte, Hs-CRP
ölçüm yöntemlerinin standardizasyon çalı maları
yürütülmekte olup, çalı malar sırasında kullanılan
yöntemlerin dikkate alınması, test sonuçlarının
dec erlendirilmesi açısından önemlidir.
60
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