
Sepsis ve septik şok, özellikle son yıllarda organ
destek sistemlerinde ilerleyen teknolojiye ve bu tek-
noloji sayesinde patolojik sürecin fizyopatolojisinin
daha da iyi aydınlanmasına rağmen kritik hastalarda
önde gelen mortalite nedeni olmaya devam etmek-
tedir. Sepsis, infeksiyona karşı tüm organ sistemleri-
nin rol oynadığı hemodinamik, hematolojik, biyo-
kimyasal ve inflamatuvar cevabın ortaya çıkardığı
bulguları içeren bir klinik tablodur. Sepsisin etyopa-
togenezinde tümör nekroz faktörü (TNF), çeşitli in-
terlökinler (IL), platelet aktive edici faktör (PAF), ara-
şidonik asit metabolitleri gibi birçok mediatörün sal-
gılanmasının etkili olduğu görülmüştür. Aynı media-
törlerin salınmasıyla benzer tablonun travma, pank-
reatit, iskemi, perfüzyon ve hatta kalp yetersizliği
durumlarında da ortaya çıktığı gösterilmiştir[1].

Ağustos 1991’de Amerika Birleşik Devletleri
(ABD)’nde bir konsensus toplantısı düzenlenmiştir.
Toplantıda infeksiyon, bakteremi, "sistemik inflama-
tuvar cevap sendromu (SIRS)”, sepsis, ağır sepsis,
septik şok, multipl organ sistem disfonksiyonu
(MODS) gibi sepsisle ilgili bazı tanımlamalar ve süreç
içindeki yerleri belirlenmiştir[2-4].

İnfeksiyon odağı belirlenmiş bir olguda SIRS’e
özgü dört kriterden ikisinin varlığında sepsis tanısı
konulabilirse de bunlar, sepsisin ağırlık derecesi,
prognozu ya da inflamasyonun şiddetini göstermede
yeterli değildir. Endotoksin, TNF veya IL konsantras-
yonlarının belirlenmesi, test yöntemlerine ulaşılama-
ması veya metodik güçlükler nedeniyle tüm merkez-

lerde rutin tanıda kullanılamamaktadır. Değişik bak-
teriyel infeksiyonlarda ve sepsiste kanda yüksek kon-
santrasyonlarda bulunan prokalsitonin (PCT) ise dü-
şük maliyet ve kolay metodolojisinin getirdiği avan-
tajlarla diagnostik ve prognostik bir parametre ola-
rak gittikçe önem ve taraftar kazanmaktadır[5].

PCT’nin sepsis ile ilişkisi ilk kez 1993 yılında be-
lirlenmiştir. Molekül, 116 aminoasitten oluşan bir
polipeptiddir ve 32 aminoasitlik kalsitoninin prohor-
monudur[6]. Normal organizmalarda, tiroidin C hüc-
relerinden salınan PCT’nin proteolizi ile aktif kalsito-
nin hormonu oluşmaktadır. Bugünkü bilgilerimize
göre; sistemik bakteriyel, fungal ve paraziter infeksi-
yonlarda kanda saptanan PCT’nin sadece önemsiz
bir bölümü C hücrelerinden salınmaktadır. Deneysel
çalışmalar, inflamatuvar nedenli PCT’nin akciğer,
karaciğer ve barsakların nöroendokrin hücrelerinden
salgılandığını düşündürmektedir[7,8].

Ağır bakteriyel infeksiyonlarda yüksek konsant-
rasyonda bulunan PCT’nin immün savunmada fonk-
siyonel anlamı olduğu düşünülmektedir. Çalışmalar-
da PCT’nin lenfositlerde araşidonik asit ürünü olan
prostaglandin ve tromboksan yapımını engelleyebil-
diği in vitro olarak gösterilmiştir. Bu engellemenin,
nonsteroidal antiinflamatuvar analjezikler veya aspi-
rinin etkisine benzediği, yani siklo-oksijenaz aktivite-
sinin inhibisyonu sonucu meydana geldiği sanılmak-
tadır. Eikozanoid sentezinin inhibisyonu belli bir
PCT konsantrasyonunda oluşmaktadır ki bu kon-
santrasyona ağır bakteriyel infeksiyonlar ve sepsiste
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rahatlıkla ulaşılabilmekte ve hatta aşılmaktadır. Böy-
lece PCT, bu hastalıklarda prostaglandin ve trom-
boksan sentezini inhibe ederek immün modülatör et-
ki gösterebilmektedir[5].

PCT sentezinin indüksiyonu ile TNF gibi proinf-
lamatuvar sitokinlerin yapımının bağımsız olduğu sa-
nılmaktadır. Halen sepsis kaskadı içinde PCT’nin
tam olarak pozisyonu anlaşılamamıştır. PCT artışı,
bakteriyel endotoksinler intravenöz yoldan uygulan-
dığında TNF ve IL-6 artışından daha sonra tespit
edilmiştir. TNF ve IL-6 maksimum düzeylere ulaştık-
tan yaklaşık 2 saat sonra PCT hızlı ve anlamlı bir şe-
kilde artmaktadır[9].

TNF ve IL-6 gibi sitokinler gün içinde önemli de-
ğişkenlikler gösterir. Ayrıca, sitokinler sepsisin prog-
resyonunu ve terminal dönemdeki değişiklikleri gü-
venilir olarak gösteremezler. Postoperatif dönemde
yükselen IL-6, operasyon travmasına bağlı nonspe-
sifik bir immünostimülan olabilmekte ve başlayan bir
bakteriyel infeksiyon veya sepsis hakkında daha az
spesifik bilgi vermektedir[5].

Cerrahi travmalar ve sepsis gibi inflamatuvar sü-
reçlerin sözkonusu olduğu durumlarda C reaktif pro-
tein (CRP) çok duyarlı bir markerdir. Bunun sakınca-
sı, infeksiyon düzeldiği ya da septik süreç bittiği hal-
de yüksek değerlerde ölçülmesidir. Hastalarda, akut
bakteriyel infeksiyon bulunmadığı hallerde patolojik
CRP değerlerinin varlığı gösterilmiştir. Gramm ve
arkadaşlarının çalışmasında infeksiyon olmadığı hal-
de politravmatize hastalarda CRP’nin anlamlı bir şe-
kilde yükseldiği saptanmıştır. Oysa infeksiyon düzel-
dikten sonraki dönemde PCT hızla normal değerine
düşmekte, böylece yüksek bir diagnostik özellik gös-
termektedir[10].

Sağlıklı kişilerde PCT’nin referans sınırı 0.5
µg/L’nin altındayken, sepsis ve ağır infeksiyonlarda
1000 µg/L’ye kadar yükseldiği rapor edilmiştir
[11,12]. Bakteriyel endotoksinler PCT indüksiyonu
için ana stimülandır. İndüksiyondan 2-4 saat sonra
PCT konsantrasyonu hızla yükselir ve 8-24 saat için-
de maksimal konsantrasyona ulaşır. İn vivo PCT ya-
rılanma zamanı yaklaşık 24 saattir[8]. Ağır bakteriyel
infeksiyonlarda artmış PCT’ye rağmen kalsitonin
düzeylerinde bir yükselme görülmez[13].

İndüklenen yüksek PCT değeri; inflamasyonun
yaygınlığını, büyüklüğünü, genişliğini yani organiz-
manın genel immünolojik aktivitesini gösterir. Sepsis
semptomları olmayan lokal organ tutulumlu bakteri-
yel infeksiyonlarda PCT düşük düzeylerde, çoğun-
lukla 5 ng/mL’nin altındadır. Bakteri, parazit ve fun-
gus dışı hastalıklarda spesifik olmayan değerlerde

bulunur. Bu durumlarda nadiren 2 ng/mL’nin üzeri-
ne çıkar. Viral infeksiyonlar, otoimmün hastalıklar,
allerjik reaksiyonlar, maligniteler, minör cerrahi giri-
şimler ve lokal bakteriyel infeksiyonlar PCT artışına
neden olmazlar[14,15].

PROKALSİTONİNİN KLİNİK
TANI ve İZLEMDE KULLANIMI

Sepsis ve Piyojen İnfeksiyonlar

PCT’nin önemli bir kullanım alanı, sepsis ve
MODS’lu ağır hastaların takibidir. PCT değeri,
MODS ve sepsiste yüksek düzeylerde bulunur ve bu
düzeyler göz önüne alınarak diğer sepsis skorları ile
paralel tanımlamalar yapılabilir. 1993’te 145 hasta-
lık bir seride sepsisin ağırlık derecesi ile PCT düzey-
lerinin korelasyon gösterdiği Zeni tarafından göste-
rilmiştir[13]. 

Sepsis esnasında PCT değerlerinin seyri organiz-
manın azalan veya artan immün reaksiyonunu yan-
sıtır. Bunun yanında PCT değerleri; hastanın klinik
durumu, tedavi etkinliğinin izlenmesi ve hastanın iyi-
leşmesi ile paralellik gösterir. Yüksek PCT değerinin
hızla normale dönmesi, klinik durumun iyiye gittiği-
ni gösterir. Tersine, PCT değerinin zamanla çok az
düşmesi ve patolojik düzeyde (2 ng/mL’nin üzerin-
de) kalması hastanın kritik durumunun devam ettiği
anlamına gelmektedir. Terminal dönemde ise PCT
değeri hızla yükselir[5].

Peritonitte de yüksek PCT değerleri belirlenmek-
tedir. Bunun nedeninin, peritonun çok aktif bir im-
münolojik organ olması ve peritonitte daima siste-
mik bir reaksiyonun gözlenmesine bağlı olduğu sa-
nılmaktadır. PCT düzeyleri, inflamasyon bölgesi ve-
ya sorunlu organın büyüklüğü ile yükselir. Kolesistit
veya apandisitteki gibi lokal-sınırlı peritonit veya lo-
kal peritonik uyarılmalarda genelde sadece sınırlı dü-
zeyde PCT yükselmesi görülür. Gramm ve arkadaş-
ları sepsiste, izole peritonit veya pnömoniden daha
yüksek PCT değerleri belirlediklerini bildirmişlerdir.
Yaygın peritonitte ölçülen değer de sepsistekinden
daha azdır. Peritonitli hastalarda preoperatif ve pos-
toperatif ikinci günde PCT değerleri araştırılmış, dü-
zelmekte olan grupta (n= 17) PCT değerinde anlam-
lı bir düşüş gözlenmiştir. Letal gidişli olgularda ise
(n= 25) değerin daha da yükseldiği belirlenmiştir[10].
Böylece, peritonitte PCT takibinin prognostik de-
ğerde olduğunu söylemek mümkündür. Reith’in 162
peritonitli hastada yaptığı diğer bir çalışmaya göre,
PCT ölçümlerinin letal seyrin letal olmayanla ayrı-
mında istatistiksel olarak %84 sensitivite ve %91
spesifite ile prognostik bir değere sahip olduğu söy-
lenebilir. İyileşen hasta grubunda hastalığın 0-3.
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günleri arasında PCT değeri gittikçe azalırken, letal
seyir esnasında aynı zaman aralığında PCT düzeyle-
rinin sabit kaldığı veya arttığı bulunmuştur[5]. Sonuç
olarak, PCT konsantrasyonunun infeksiyöz, septik
komplikasyonlar veya başarılı bir tedavi ile sıkı bir
korelasyon gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Reith ve arkadaşlarının diğer bir araştırmasında,
septik hastalığı olan ve opere edilen 31 hasta ince-
lenmiştir. Bu çalışmada, tedavi sonucunda başarılı
olunan 24 hastada PCT değerlerinin gerilediği gö-
rülmüştür. Operasyonu başarısız geçen 7 hastada ise
PCT değerinin başlangıçtaki değerlerine göre daha
da arttığı gösterilmiştir[16].

Gramm ve arkadaşlarının bir çalışmasında, seçil-
meden opere edilmiş 43 yoğun bakım hastası ince-
lenmiş, hastalarda gelişen sepsisin tanısı klinik kriter-
lerine göre konmuştur. Yirmibir hastanın infeksiyon
kaynağı peritonit, sekizinin yumuşak doku infeksiyo-
nu, sekizinin nozokomiyal pnömoni, ikisinin kateter
infeksiyonu, birinin idrar yolu infeksiyonu olarak be-
lirlenmiş, üçünde ise bir odak saptanamamıştır. Sep-
sis gelişen hastalarda sürecin devam ettiği 7 gün
içinde %70 ölüm gelişmiştir. İnfeksiyon ve travma-
nın olmadığı 50 hastanın preoperatif PCT serum
konsantrasyonu 0.1 ng/mL’nin altında bulunmuş-
tur. Bu çalışmada da sepsisli hastalardaki maksimal
PCT serum konsantrasyonlarının, sepsisin ağırlık
derecesi ile sıkı bir korelasyon gösterdiği belirlenmiş-
tir. 10 ng/mL’nin üzerindeki değerler 2 hasta hari-
cinde ağır olarak klasifiye edilen hastalarda bulun-
muştur. PCT’nin maksimal serum konsantrasyonu
peritonitli veya yumuşak doku infeksiyonlu hastalar-
da ortalama 58.9 ng/mL (11-441 ng/mL), nozoko-
miyal pnömonili hastalarda ise 5.6 ng/mL olarak
belirlenmiştir[17].

Prematürelerde, Yenidoğanda ve 
İnfantlarda Bakteriyel Menenjit ve Sepsis 

PCT, prematürelerde, yenidoğanda ve infantlar-
da sistemik bakteriyel infeksiyonların hızlı tanı ve te-
davisinde hayati öneme sahiptir. Sepsisin spesifik bir
semptomu olmadığından laboratuvar ve mikrobiyo-
lojik bulgularla klinik tanı desteklenmek zorundadır.
CRP, grip ve lokal bakteriyel infeksiyonlar gibi
önemsiz infeksiyonlarda dahi yüksek düzeylerde bu-
lunabildiğinden, bu akut faz proteini bir infeksiyonun
ağırlık derecesini belirlemede çok az değerlidir.
Gendrel ve arkadaşlarının bir çalışmasına göre PCT
yenidoğan sepsisinde erken tanı için emin bir mar-
kerdir[5]. Assicot[14] ve Gendrel[5]’in çalışmalarında
ciddi olmayan bakteriyel infeksiyonlar, viral hastalık-
lar ya da lokal infeksiyonların PCT düzeyini hiç yük-

seltmediği veya çok az yükselttiği gösterilmiştir. Ağır
sistemik bakteriyel infeksiyonlar ve sepsiste bunun
aksine anlamlı derecede yüksek PCT değerleri görül-
müştür. Akut menenjitte PCT değeri, viral etyolojiyi
bakteriyelden ayırmada önemlidir[18].

Gendrel ve arkadaşları akut menenjitli 42 çocu-
ğun PCT değerini incelemişlerdir. Bu çalışmada bak-
teriyel menenjit olduğu saptanan 15 çocukta
PCT’nin 9.1-100 ng/mL arasında (ortalama 57.9
ng/mL) olduğu gösterilmiş, buna karşı viral veya
nonbakteriyel menenjit düşünülen 27 çocukta orta-
lama 0.33 ng/mL (0-1.2 ng/mL arasında) ölçülmüş-
tür. CRP her iki grubu birbirinden ayıramamıştır[5]. 

Viral ve Bakteriyel Hastalıkların 
Ayırıcı Tanısında PCT

Viral hastalıklarda organizmanın reaksiyonu sa-
dece PCT’nin sınırlı bir artışı şeklindedir. Çalışmalar-
da, antiHIV pozitif hastalarda yüksek PCT değeri
saptanamamıştır. Benzer şekilde viral hepatitlerde ve
CMV infeksiyonlarında da yüksek bir değer buluna-
mamış, sadece çok az yükselme olmuştur. Bakteriyel
ve nonbakteriyel infeksiyonlarda tedavi seçimi için
hızlı karar vermede bu sonuçların çok önemli anlamı
vardır. 

Prokalsitonin Ölçüm Endikasyonları

PCT:

• Ağır bakteriyel infeksiyonlar ve nonbakteriyel
inflamasyonun ayrımı,

• Viral ve bakteriyel menenjitin ayrımı, 

• Toksik ve biliyer nedenli pankreatit ayrımı, 

• Bakteriyel ve nonbakteriyel akut solunumsal
distres sendromunun (ARDS) ayrımı, 

• Yoğun bakım hastalarının infeksiyon yönünden
monitörizasyonu, 

• Ağır infeksiyonlar, sepsis ve çoğul organ dis-
fonksiyonu sendromu (MODS) bulunan hastaların
monitörizasyonunda prognostik bir marker olarak
kullanılabilir[19].

Prokalsitoninin İmmünoluminesan 
Yöntem ile Ölçümü

İmmünoluminometri yöntemi ile PCT ölçümü
için ticari kitler mevcuttur[20]. Bu yöntemin basit bir
uygulanımı vardır. Solid faz, prokalsitoninin bir alt
birimi olan katakalsine spesifik monoklonal Ab ile
kaplı bir tüptür (Şekil 1). Bu ortama hasta serum ya
da plazması konur. Bu ortam üzerine ise akridinyum
derivesinden ibaret luminesan işaretli monoklonal
antikalsitonin antikoru konulur. İnkübasyon sürecin-
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de her iki antikor PCT molekülü ile sandviç komp-
leks oluşturur. Yıkama sonrasında solid fazdan lumi-
nometrik ölçüm yapılır. Luminasyon sinyalinin bü-
yüklüğü PCT konsantrasyonunu göstermektedir. Bi-
linen PCT konsantrasyonlarıyla bir standart grafik
elde edilir. Diğer örnekler bu grafik yardımı ile de-
ğerlendirilir[21].

İn vitro olarak PCT oda ısısında oldukça stabil bir
proteindir. Tekrarlayan dondurma ve çözmeler dahi
PCT konsantrasyonunu belirgin olarak etkileme-
mektedir. Arteriyel ve venöz örneklerde PCT kon-
santrasyonları farklılık göstermez. Farklı antikoagü-
lanlarla alınan örnekler arasında sadece lityum-he-
parinize plazmada belirgin farklılık tespit edilmiştir.
Bununla birlikte bu farklılık %8’den azdır. Benzer şe-
kilde PCT plazma konsantrasyonunda 25°C’de sak-
lamaya bağlı düşüş azdır. Oda ısısında 24 saat sakla-
madan sonra orjinal konsantrasyondan %12.4’lük
bir düşüş ve 4°C’de %6.3’lük bir düşüş olmaktadır.
Bununla birlikte, bazı hastalarda farklı antikoagülan-
ların etkisi, ölçüm farklılıkları, zaman ve saklama ısı-
sı sinerjistik etki gösterebilmekte ve yanlış ölçümlere
neden olabilmektedir. Kan alımından sonra maksi-
mum yıkım ilk saat içinde olmaktadır. Eğer standart
zaman aralıkları sağlanamazsa dondurma veya örne-
ği 0-4°C’de saklamak önerilmektedir. Kan örneği
alımından sonra 4°C’de saklama esnasında bir saat
içindeki PCT konsantrasyonundaki yükselme günü-
müzde açıklanamamaktadır. Bazı araştırmacılar bu-
na fresh plazma etkisi adını vermektedir. Bu etki,
maddelerin plazma proteinlerine bağlanması ve salı-
nımıyla açıklanmaktadır. Ayrıca başka bir açıklama
da PCT’nin, immünoluminometrik sayımda kullanı-
lan antikorlara yüksek afinite gösteren küçük parça-

lara ayrılmasıyla yapılmaktadır. Ayrıca PCT’den da-
ha küçük moleküller olan katakalsin-kalsitonin par-
çaları da reaksiyon vermektedir. Yıkımın bifazik ki-
netiği de PCT’nin küçük fragmanlara hızlı yıkımını
açıklamaktadır. Günümüzde bu sorulara cevap ver-
mek için başka bilgi yoktur[19].

Sitokinler gibi diğer inflamasyon göstergelerine
oranla farklı depolama koşullarında stabilite açısın-
dan büyük bir avantajı vardır[12,15,22]. Gerçek kon-
santrasyonun ± %20 doğrulukta saptanması yeterli
kabul edilebilirse, örneğin alınması konusunda özel
bir yol seçilmesine gerek yoktur. Bununla birlikte,
PCT konsantrasyonlarındaki düşüş depolamanın
farklı zaman ve ısısına ve farklı antikoagülan madde
kullanımına bağlı olarak düzenli olmaktadır. Bu fak-
törler PCT ölçümlerini sinerjistik olarak etkileyebil-
mektedir. Bu nedenle PCT örnekleri için rutin tanı-
da ve hastaların günlük takibinde standardize bir
prosedür izlenmelidir. Depolama için bir spesifik an-
tikoagülan ve belli bir depolama ısısı kullanımı genel
olarak uygulanamamaktaysa da her hastanede bun-
lar tanımlanmalıdır.
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