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Szybkie testy diagnostyczne – czy znajdą  
zastosowanie u pacjentów w wieku podeszłym?

Rapid diagnostics tests – are they useful in the elderly?

Bartosz J. sapilak1, A–G, Monika Melon-sapilak2, D, E,  
Maria Magdalena BuJnowska-Fedak1, F
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Ponieważ od lat zajmujemy się różnymi aspektami szybkiej diagnostyki lekarskiej, postanowiliśmy 
sprawdzić, jak testy te sprawdzą się w populacji chorych w wieku podeszłym. 
Materiał i metody. Analizie poddano liczbę testów diagnostycznych wykonanych w wybranej populacji praktyki lekarza ro-
dzinnego we Wrocławiu w 2012 r. Do celów badania wyodrębniono dane dotyczące chorych w wieku podeszłym, tj. w wieku 
65+. Ocenie poddano nie tylko liczbę wykonanych testów, ale również subiektywnie ocenianą przydatność poszczególnych 
oznaczeń i przyczyny, dla których pewne badania były w tej grupie zlecane chętniej niż w grupie pacjentów młodszych.
Wyniki. Z przedstawionych danych wynika, iż lekarz w populacji ogólnej najczęściej wykorzystywał test oceniający po-
ziom białka CRP, odsetek hemoglobiny glikowanej i poziom glikemii przygodnej. W diagnostyce pacjentów 65+ najczęściej 
korzystał z oceny hemoglobiny glikowanej, poziomu glikemii przygodnej, białka CRP i oceny mikroalbuminurii. Z gamy 
analizowanych oznaczeń za typowe dedykowane głównie grupie 65+ należy uznać oznaczanie przeciwciał anty-MCV (auto-
przeciwciała przeciwko zmutowanej cytrulinowanej wimetynie) oraz poziom kwasu moczowego. Stosunkowo najrzadziej, na 
tle innych grup wiekowych, w subpopulacji chorych 65+ zlecane było oznaczenie białka CRP i wymaz z gardła w kierunku 
paciorkowca.
Wnioski. Wszystkie badania służące szybkiej diagnostyce przesiewowej mogą być wykorzystywane w grupie pacjentów w wie-
ku podeszłym. W badanej populacji pacjentów 65+ najczęściej oznaczano odsetek hemoglobiny glikowanej (n = 65), poziom 
glikemii przygodnej (n = 33), białka CRP (n = 27) i mikroalbuminurii (n = 21). W badanej populacji pacjentów 65+ w stosun-
ku do całej populacji praktyki lekarza rodzinnego najmniej przydatne okazało się oznaczanie antygenów paciorkowca (0/21)  
i oznaczanie poziomu białka CRP (27/358), które to badanie wydaje się mieć niższą swoistość w wykrywaniu infekcji bakteryjnej 
w tej grupie chorych.
Słowa kluczowe: testy diagnostyczne, pacjenci w wieku podeszłym.

Background. As for years the authors deal with various aspects of rapid diagnosis tests, they decided to see how 
these tests are useful in the population of elderly patients. 
Material and methods. The authors analysed a number of diagnostic tests done in a selected population of family doctor prac-
tice in Wroclaw in 2012. For the purposes of research the authors collected data for a group of patients at the age of 65+. They 
assessed not only the number of tests carried out, but also subjectively assessed the usefulness of them for individual patients 
and the reasons for which some GPs recommended to them the tests more willingly than to younger patients. 
Results. From the data presented, it appears that doctors most frequently used tests evaluating the level of CRP protein, glyca-
ted haemoglobin and glucose level in the general population. In the diagnosis of patients 65+ they frequently used glycated 
haemoglobin, glucose level, protein CRP and microalbuminuria. Among multiple tests, determination of antibodies against 
anti-MCV (autoantibodies against mutated cytrulinated wimetin), and the level of uric acid should be considered as typical ones 
dedicated mainly to the Group of 65+. Relatively less frequently, compared to other age groups, subpopulations of patients 65+ 
was recommended CRP protein determination and swab from the throat in the direction of streptococcus. 
Conclusions. All the tests for the rapid diagnosis can be used in the group of elderly patients. In the population of patients 65+ 
glycated hemoglobin (n = 65), glucose level (n = 33) and CRP protein (n = 27) and microalbuminuria (n = 21) were used most 
commonly. On the contrary, least useful was determination of Streptococcus antigens (0/21) and determination of CRP protein 
levels (27/358), as this method seems to have lower specificity in detecting bacterial infection in this group of patients.
Key words: diagnostic tests, elderly patients.

Streszczenie

Summary

minut, do wykonania którego nie jest niezbędna specjali-
styczna wiedza analityczna, który może być wykonany 
przez pojedynczą osobę, a materiałem badanym jest krew 
włośniczkowa, próbka moczu, wymaz z nosa lub gardła.

Materiał i metody
Analizie poddano liczbę testów diagnostycznych wyko-

nanych w wybranej populacji praktyki lekarza rodzinnego 
we Wrocławiu w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 r. 
Ocenie poddano nie tylko liczbę wykonanych testów, ale 
również subiektywnie ocenianą przydatność poszczegól-
nych oznaczeń i przyczyny, dla których pewne badania 

Wstęp
Od wielu lat w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzin-

nej UM we Wrocławiu zajmujemy się praktycznymi aspek-
tami szybkiej diagnostyki chorych możliwej do wykonania 
podczas typowej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego. 
W niniejszej pracy postanowiliśmy sprawdzić, jak testy te 
sprawdzają się w przypadku pacjentów w wieku podeszłym 
– tzn. chorych, których wiek w chwili wykonania badania 
przekraczał 65 lat.

Za test przesiewowy uznajemy badanie, którego wyko-
nanie umożliwia uzyskanie wyniku jakościowego, półilo-
ściowego lub ilościowego w czasie nie dłuższym niż 10–15 
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Z przedstawionych danych wynika, iż lekarz w popu-
lacji ogólnej najczęściej wykorzystywał test oceniający po-
ziom białka CRP, odsetek hemoglobiny glikowanej i poziom 
glikemii przygodnej.

W diagnostyce pacjentów 65+ najczęściej korzystał 
z oceny hemoglobiny glikowanej, poziomu glikemii przy-
godnej, białka CRP i oceny mikroalbuminurii.

Z gamy analizowanych oznaczeń za typowe dedyko-
wane głównie grupie 65+ należy uznać oznaczanie prze-
ciwciał anty-MCV (autoprzeciwciała przeciw zmutowanej 
cytrulinowanej wimetynie) oraz poziom kwasu moczowe-
go. Stosunkowo najrzadziej, na tle innych grup wiekowych, 
w subpopulacji chorych 65+ zlecane było oznaczenie biał-
ka CRP i wymaz z gardła w kierunku paciorkowca.

Omówienie wyników

Łączna liczba wykonanych testów wynika z jednej stro-
ny z chorobowości i struktury wiekowej badanej populacji 
[1], z drugiej jest uwarunkowana subiektywnymi preferen-
cjami konkretnego lekarza rodzinnego, wynika także z oce-
ny przydatności danego oznaczenia [2–6].

Wysoki odsetek oznaczeń anty-MCV i kwasu moczowe-
go przypadający na grupę 65+ należy wiązać z faktem, iż to 
właśnie w tej grupie wiekowej dolegliwości związane z bó-
lem stawów są najczęstsze. Podobnie łatwo wytłumaczyć, 
dlaczego nie wykonano ani jednego badania oceniającego 
obecność antygenów paciorkowca w wymazie z migdał-
ków gardłowych – z jednej strony wiąże się to z relatyw-
nie rzadko występującymi objawami anginy w tej grupie 
wiekowej, z drugiej – lekarz mając pełnoobjawową anginę 
automatycznie decydował o włączeniu antybiotykoterpii  
– w młodszych grupach wiekowych częściej upewniał się, 
czy antybiotykoterapia ma rzeczywiste uzasadnienie. 

Pozornie zastanawiający był fakt niezbyt częstego ozna-
czania poziomu białka CRP w grupie 65+. Okazało się, iż 
powodem takich decyzji lekarskich było z jednej strony czę-
sto spotykane podwyższenie poziomu białka CRP w grupie 
65+ spowodowane współwystępowaniem stanu zapalnego 
związanego z dolegliwościami stawowymi (gonartroza, dna 
moczanowa), infekcją dróg moczowych czy zapaleniem 
zęba i w związku z tym została stwierdzona mniejsza przy-
datność kliniczna tego oznaczenia w różnicowaniu infekcji 
bakteryjnych i wirusowych. Z drugiej strony w grupie 65+ 
lekarz z mniejszym wahaniem zlecał antybiotykoterapię niż 
np. w grupie dzieci w wieku 0–14 lat.

Nie dziwi częste wykorzystywanie badań związanych 
z diagnostyką cukrzycy (hemoglobina glikowana, glikemia 
przygodna, mikroalbuminuria), gdyż chorobowość cukrzy-
cy w grupie pacjentów 65+ sięga 25–30%.

Wnioski

Wszystkie badania służące szybkiej diagnostyce prze-
siewowej mogą być wykorzystywane w grupie pacjentów 
w wieku podeszłym.

W badanej populacji pacjentów 65+ najczęściej ozna-
czano odsetek hemoglobiny glikowanej (n = 65), poziom 
glikemii przygodnej (n = 33), białka CRP (n = 27) i mikroal-
buminurii (n = 21).

W badanej populacji pacjentów 65+ w stosunku do ca-
łej populacji praktyki lekarza rodzinnego najmniej przydat-
ne okazało się oznaczanie antygenów paciorkowca (0/21) 
i oznaczanie poziomu białka CRP (27/358), które to bada-
nie wydaje się mieć niższą swoistość w wykrywaniu infekcji 
bakteryjnej w tej grupie chorych.

były w tej grupie zlecane chętniej niż w grupie pacjentów 
młodszych.

Wyniki
Łącznie w analizowanym okresie wykonano 721 testów 

przesiewowych – wyniki przedstawia tabela 1. Zawiera ona 
całkowitą liczbę wykonanych oznaczeń w poszczególnych 
kategoriach oraz liczbę oznaczeń przypadających w tym sa-
mym okresie na chorych w wieku 65+. W tabeli 2 przedsta-
wiono procentowy odsetek badań przypadających na grupę 
pacjentów 65+.

Tabela 1. Liczba wykonanych oznaczeń

Test Całkowita liczba 
oznaczeń
w populacji 
ogólnej

Liczba oznaczeń 
w grupie 65+

Białko CRP 358 27 

Glikemia 68 33

Kwas moczowy 22 14

Przeciwciała  
anty-MCV

8 7

Troponina 10 4

D-dimery 9 4

Mikroalbuminuria 44 21

Hemoglobina 
glikowana

138 25

Antygeny grypy 37 17

Antygeny  
paciorkowca

27 0

Łącznie 721 152

Tabela 2. Procentowy odsetek oznaczeń przypadających na 
populację 65+

Test Liczba oznaczeń 
w grupie 65+

Procentowy od-
setek oznaczeń 
przypadający na 
grupę 65+

Białko CRP 27 7,54%

Glikemia 33 48,5%

Kwas moczowy 14 63,6%

Przeciwciała 
anty-MCV

7 87,5%

Troponina 4 40,0%

D-dimery 4 44,4%

Mikroalbuminuria 21 47,7%

Hemoglobina 
glikowana

65 47,1%

Antygeny grypy 17 18,1%

Antygeny pacior-
kowca

0 0%
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