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SUMMARY: Yýldýz C, Yýldýz H, Kavuncuoðlu S, Þiraneci R. (Department of
Pediatrics, Bakýrköy Social Security Maternity and Children's Hospital, Ýstanbul,
Turkey). Procalcitonin levels in the diagnosis of early neonatal sepsis. Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 90-97.
The value of procalcitonin levels in the sepsis-suspected term newborns for the
early diagnosis of newborn sepsis, was evaluated in the beginning of the illness,
taking into account as well correlation of procalcitonin with other clinical and
laboratory findings. In this study 97 term newborns (n=97) with the diagnosis
of suspected sepsis admitted to our hospital. They were classified in two groups:
sepsis proven by clinical or blood culture [sepsis positive group (n=47)], and
whose sepsis excluded [sepsis negative group (n=50)]. The culture results of
each group, white blood cell and platelet counts, immature/total neutrophil ratio,
C-reactive protein and procalcitonin values were investigated. The negative and
positive predictive values, sensitivity, and specificity of these parameters were
calculated, and the statistical correlation between the two groups was assessed
using Student's t test. The value of procalcitonin was measured using
immunoluminometric assay. The level of procalcitonin was found high in 43
cases among the sepsis positive group and in the 3 cases among the sepsis
negative group. When a comparison was made between the two groups, it was
calculated that specificity of the value of plasma procalcitonin was 94.3%,
sensitivity 92.1%, the negative predictive value 92.5%, and the positive predictive
value 94.0%. As a result, in addition to the other parameters, it would be useful
to use procalcitonin as an indication of an infection in the early diagnosis of
newborn sepsis.
Key words: newborn, sepsis, procalcitonin.
ÖZET: Yenidoðan sepsisi erken tanýsýnda prokalsitoninin sepsis þüpheli
zamanýnda doðan bebeklerde hastalýðýn baþlangýcýndaki düzeyleri araþtýrýlmýþ,
diðer klinik ve laboratuvar bulgularýyla iliþkisi incelenmiþtir. Çalýþmaya
hastanemize sepsis ön tanýsý ile yatýrýlan 97 yenidoðan bebek (n=97) alýndý.
Bunlar sepsisi klinik olarak veya kültür pozitifliði ile kanýtlanan sepsis pozitif
grup (n=47) ve sepsis tanýsý ayýrt edilen sepsis negatif grup (n=50) olmak
üzere iki grup altýnda ele alýndý. Her iki grubun kültür sonuçlarý, lökosit ve
trombosit sayýlarý, immatür/total nötrofil oranlarý, C-reaktif protein ve
prokalsitonin deðerleri incelendi. Bu parametrelerin özgüllük, duyarlýlýk, negatif
ve pozitif tahmin deðerleri hesaplandý ve Student t testi ile iki grup arasýndaki
istatistiksel anlamlýlýk incelendi. Prokalsitonin düzeyleri immünolüminometrik
yöntemle ölçüldü. Sepsis pozitif vaka grubunda 43 vakada (%91), sepsis negatif
vaka grubunda ise üç vakada (%6) prokalsitonin deðerleri yüksek bulundu. Her
iki grup karþýlaþtýrýldýðýnda plazma prokalsitonin düzeyinin özgünlüðü %94.3,
duyarlýlýðý %92.1, negatif tahmin deðeri %92.5, pozitif tahmin deðeri %94.0
olarak hesaplandý. Sonuç olarak; prokalsitoninin bir enfeksiyon göstergesi olarak
yenidoðan sepsisi erken tanýsýnda diðer parametrelere ek olarak kullanýmý yararlý
olacaktýr.
Anahtar kelimeler: yenidoðan, sepsis, prokalsitonin.

Neonatal bakteriyel sepsisin erken ve doðru
tanýsý halen güçlüklerle doludur. Sepsisin
semptom ve bulgularý belirgin olana kadar

tedavinin geciktirilmesi beraberinde önlenebilir
bir mortalite riskini getirmektedir. Sorun,
neonatal sepsisin çok hafif veya spesifik
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olmayan semptomlarla baþlayabilen, göreceli
olarak düþük insidanslý ve yüksek mortalite
riskli bir hastalýk olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Gecikmiþ tedavinin üzücü sonuçlarý
nedeniyle pratikte, gerçek sepsisli bebekten çok
daha fazlasýnýn sepsis olarak deðerlendirilip,
tedavi edilme durumu ortaya çýkmýþtýr. Sepsisli
her hastaya karþýlýk 11-23 arasý sepsisi olmayan
yenidoðan, yoðun bakým ünitelerinde sepsis
olarak tedavi edilmektedir1,2. Her ne kadar bu
yaklaþým atlanmýþ bir vakanýn istenmeyen
sonuçlarýna karþý akýlcý olsa da, hastalýkta tanýsal
doðruluðun artmasýyla gereksiz antibiyotik
kullanýmý, floranýn deðiþmesi, ailenin ekonomik
ve duygusal yükle karþýlaþmasý önlenmiþ
olacaktýr. Tanýda hemokültür en deðerli
yöntemdir, ancak kontaminasyona baðlý yalancý
pozitiflik olduðu gibi, yaygýn fatal bakteriyel
enfeksiyona raðmen kan kültürü negatif olarak
kalabilir3,4.
Tanýyý destekleyen diðer laboratuvar yöntemleri;
vücut sývý kültürleri, bakteriyel antijenlerin
saptanmasý, lökosit oranlarý, akut faz proteinleri
(C-reaktif protein, haptoglobin, fibrinojen, a1antitripsin, a 2-makroglobulin), serum IgM,
fibronektin, interlökin ve prokalsitonin
düzeyleridir1,5,6.
Prokalsitonin, 116 aminoasitlik bir proteindir.
Yapýsýndaki 32 aminoasitlik bir dizilim,
prohormonu olduðu kalsitonin ile eþdeðerdir7,8.
Normal metabolik þartlar altýnda hormonal
olarak aktif kalsitonin, prohormon olan
prokalsitoninin spesifik hücre içi proteolitik
süreçten geçmesi sonrasýnda tiroid bezinin Chücrelerinde üretilir ve salgýlanýr. Bununla
birlikte, ciddi bakteriyel enfeksiyonlar ve
sepsisde, kanda intakt prokalsitonin bulunur.
Günümüzdeki araþtýrmalar bu gibi durumlarda
saptanan prokalsitoninin ekstratiroidal kaynaklý
olduðunu göstermiþtir.
Ciddi bakteriyel enfeksiyonlar, sepsis, septik þok
ve mültiorgan disfonksiyonu gibi sistemik
enflamasyon durumlarýna yanýt olarak
beraberinde kalsitonin salgýlanýmýnda artýþ
olmaksýzýn kanda yüksek konsantrasyonlarda
stabil kalsitonin prekürsör peptidleri saptanabilir. Prokalsitonin bu prekürsör peptidlerinin
en önemlisidir ve plazma yarý ömrü yaklaþýk
olarak 20-24 saat arasýdýr9.
Bu çalýþmada, neonatal sepsis erken tanýsýnda
prokalsitoninin zamanýnda doðan bebeklerde
sepsisin baþlangýcýndaki düzeyleri araþtýrýlmýþ,

Yenidoðan Sepsisin Erken Tanýsýnda Prokalsitonin

91

diðer klinik ve laboratuvar bulgularýyla iliþkisi
incelenmiþtir.
Materyal ve Metot
Çalýþma, Ocak 2001 ve Haziran 2001 tarihleri
arasýnda SSK Bakýrköy Doðumevi Kadýn ve
Çocuk Hastalýklarý Eðitim Hastanesi Pediatri
Kliniði Yenidoðan Servisine sepsis ön tanýsý ile
yatan hastalar arasýnda yapýlmýþtýr.
Çalýþmaya gebelik yaþý ³ 38 ile £ 42 hafta arasýnda olan, Postnatal ilk 48 saatini doldurmuþ
olan, servise alýnma nedeni olarak fizik muayene
ve/veya laboratuvar incelemelerinde sepsis
lehine en az bir bulgu gösteren, yatýþýndan
sonraki ilk 24 saat içinde plazma örneði alýnan
yenidoðanlar çalýþmaya alýndý.
Emmede azalma, hipotoni, kusma, letarji,
huzursuzluk, konvülsiyon, karýnda distansiyon,
vücut ýsýsýnda düzensizlik (hipotermi, hipertermi),
deride solukluk veya toksik bir görünüm,
hepatomegali (> 2 cm), periferik dolaþým
bozukluðu, hipotansiyon, bradikardi (kalp tepe
atýmý < 80/dk), taþikardi (kalp tepe atýmý >
160/dk), siyanoz, takipne, dispne, vücuttaki
yerel enfeksiyonlar (abse, selülit, omfalit) gibi
bulgular enfeksiyon lehine deðerlendirildi.
Antibiyotik tedavisi verilmeden önce tüm
hastalara lomber ponksiyon yapýldý. Kan, beyinomurilik sývýsý ve idrar kültürleri alýndý. Tüm
kültürler hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarýnda deðerlendirildi.
Beyin-omurilik sývýsý (BOS) incelemesinde
lökosit sayýsýnýn 30/mm3den fazla olmasý, gram
boyamada bakteri görülmesi ve/veya BOS
kültüründe üreme olmasý menenjit taný kriteri
olarak kullanýldý. BOS proteininin 150 mg/
dlnin üzerinde olmasý ve BOS glukozunun eþ
zamanlý kan glukozunun üçte ikisinin altýnda
olmasý da destekleyici bulgu olarak deðerlendirildi.
Deri alaný iyod-alkol ile temizlendikten sonra
periferik venden alýnan 0.5-2 ml kanýn Oxoid
Signal Blood Culture System besiyerine ekildi.
Bir haftadan sonra üreme yoksa negatif olarak
kabul edildi. Kan kültüründe üreme olanlarda
mikroorganizma cinsi saptandý ve disk difüzyon
yöntemine göre antibiyogramlarý yapýldý.
Sysmex SE-9000 marka otomatik hemogram
cihazý ile yapýlan sayýmlarda lökosit sayýsý
25.000/mm3 ve üstü deðerler lökositoz, 5000/
mm3ün altýndaki deðerler ise lökopeni olarak
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deðerlendirildi. Trombosit sayýsý için 100.000/
mm 3ün altýndaki deðerler trombositopeni
olarak kabul edildi. May-Grünwald ve Giemsa
ile hazýrlanmýþ periferik kan yaymalarýndan
hesaplanan band, metamiyelosit ve miyelositler
immatür þekil olarak alýndý. Ýmmatür/total
(Ý/T) nötrofil oraný 0.2 ve üzerinde olanlar
patolojik olarak deðerlendirildi.

yaþlarý ortalamasý 7.0 ± 5.3 gün, gebelik yaþlarý
39.8 ± 0.8 hafta ve doðum aðýrlýklarý ise 3149
± 456 gr olarak bulundu. Sepsis negatif grupta
ise 50 vaka (n=50)nun 26sý erkek (%52.0) ve
24ü kýz (%48.0) idi. Postnatal yaþlarý ortalamasý
8.8 ± 6.8 gün, gebelik yaþlarý 38.9 ± 0.7 hafta
ve doðum aðýrlýklarý ise 3179 ± 465 gr olarak
bulundu (Tablo I).

C-reaktif protein (CRP) düzeyi latex aglütinasyon yöntemi ile ölçüm yapýlan Behring
firmasýnýn RapiTex® CRP kiti ile semi-kantitatif
olarak deðerlendirildi.

Sýklýk sýrasýna göre klinik bulgular; ateþ %40.2,
emmede azalma %38.1, hipotoni %31.9,
solunum sýkýntýsý %25.7, kusma %22.6, sarýlýk
%20.6, siyanoz %16.5, huzursuzluk %14.4, apne
%10.3, karýn distansiyon %9.2, hipotermi %8.2,
ishal %6.2, hepatomegali %5.1, letarji %4.1,
konvülsiyon %3.1, dolaþým bozukluðu %3.1
olarak bulundu (Tablo II).

Prokalsitonin düzeyi immünoluminometri
(ILMA) yöntemi ile çalýþýldý; 2 ng/mlnin
üzerindeki deðerler patolojik olarak kabul edildi.
Kültür pozitifliði saptanarak sepsisi kanýtlanan
hasta grubu kültür pozitif sepsis grubu olarak
deðerlendirildi. Fizik muayene ve laboratuvar
incelemelerinde sepsis dýþý nedenlerle
(metabolik, kardiyolojik, nörolojik, cerrahi,
hematolojik gibi) durumu açýklananlar sepsis
negatif hasta grubu; bunun dýþýnda kalan ve
izlem sonucunda kan kültürü ve BOS bulgularý
ile sepsisi kanýtlanamasa da klinik sepsis
pozitif hasta grubu olarak ele alýndý.
Kriterlerimize uyan 97 yenidoðan (n=97)
çalýþmaya alýndý. Bunlardan yapýlan ileri
inceleme sonucu sepsis tanýsý ayýrt edilenler
(n=50) ile sepsisi klinik (n=16) veya
hemokültür sonucu ile kanýtlananlar (n=31) iki
grup altýnda incelendi. Bu þekilde 47 vaka
sepsisi kanýtlanan grup (n=47), geriye kalan 50
vaka (n=50) ise sepsis tanýsý ayýrt edilen grup
olarak sýnýflandýrýldý.
Bulgular
Sepsis pozitif grupta 47 vaka (n=47)nun 26sý
erkek (%55.8) ve 21i kýz (%44.2) idi. Postnatal

Sepsis grubunda saptanabilen enfeksiyon
odaklarý ise sýklýk sýrasýna göre þöyle
sýralanmaktaydý; üriner enfeksiyon 14 (%29.7),
alt solunum yolu enfeksiyonu 13 (%27.6),
menenjit 10 (%21.2), gastroenterit altý (%12.7),
deri enfeksiyonu üç (%6.3), omfalit iki (%4.2)
(Tablo III).
Kan kültüründe üreyen bakteriler ise sýklýk
sýrasýna göre; koagülaz negatif stafilokoklardan
Staphylococcus epidermidis dokuz (%29.0) ve
Staphylococcus haemolyticus altý (%19.4),
Klebsiella pneumoniae altý (%19.4), Staphylococcus aureus beþ (%16.1), Escherichia coli
dört (%12.9) ve Pseudomonas aeruginosa bir
(%3.2) vakada saptandý (Tablo IV).
Sepsisli gruptaki vakalarýn 10unda (%21.2)
menenjit saptandý. Bunlarýn dördünde BOS
kültüründe üreme saptandý. Menenjitli vakalarýn
ise altýsýnda kan kültüründe üreme vardý.
Menenjitli vakalarýn birinde prokalsitonin,
ikisinde de CRP normal düzeylerde bulundu
(Tablo V).

Tablo I. Çalýþma grubunun özellikleri

Cins
Erkek
Kýz
Gebelik yaþý (hafta)
Doðum aðýrlýðý (gram)
Doðum yeri
Ev
Hastane
Çalýþmaya alýndýðý yaþ (gün)

Sepsis pozitif vakalar
(n=47)

Sepsis negatif vakalar
(n=50)

26 (%55.8)
21 (%44.2)
39.83 ± 0.84 (38-42)
3149 ± 456 (2500-4200)

26 (%52.0)
24 (%48.0)
38.86 ± 0.70 (38-42)
3179 ± 465 (2500-4300)

7 (%14.9)
40 (%85.1)
7.0 ± 5.3 (3-27)

6 (%12.0)
44 (%88.0)
8.8 ± 6.8 (3-28)
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Tablo II. Vakalarýn klinik bulgularýnýn daðýlýmý
Klinik bulgular

Ateþ
Emmede azalma
Hipotoni
Solunum sýkýntýsý
Kusma
Sarýlýk
Siyanoz
Huzursuzluk
Apne
Karýnda distansiyon
Hipotermi
Ýshal
Hepatomegali
Letarji
Konvülsiyon
Dolaþým bozukluðu

n

%

39
37
31
25
22
20
16
14
10
9
8
6
5
4
3
3

%40.2
%38.1
%31.9
%25.7
%22.6
%20.6
%16.5
%14.4
%10.3
%9.2
%8.2
%6.2
%5.1
%4.1
%3.1
%3.1

Tablo III. Sepsis grubunda saptanan
enfeksiyon odaklarý

Üriner enfeksiyon
Alt solunum yolu enfeksiyonu
Menenjit
Gastroenterit
Deri enfeksiyonu
Omfalit

n

%

14
13
10
6
3
2

%29.7
%27.6
%21.2
%12.7
%6.3
%4.2

Tablo IV. Ýzole edilen bakterilerin daðýlýmý
Bakteri cinsi

Koagülaz negatif stafilokoklar
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus haemolyticus
Klebsiella pneumoniae
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa

n

%

15
9
6
6
5
4
1

%48.4
%29.0
%19.4
%19.4
%16.1
%12.9
%3.2
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Sepsis saptanan hasta grubu ile sepsis tanýsý
ayýrt edilen vakalarýn oluþturduðu gruba ait
veriler Tablo VIda sýralandý. Her iki gruba ait
vakalarýn, lökosit ve trombosit sayýlarý, periferik
yaymadaki immatür/total nötrofil oranlarý,
plazma C-reaktif protein ve prokalsitonin
düzeyleri ölçüldü ve ortalamalarý ile standart
sapmalarý hesaplandý. Her iki gruba ait verilerin,
Student t testi ile istatistiksel anlamlýlýklarý (p)
araþtýrýldý.
Prokalsitonin deðerleri, sepsis grubundaki dört
vakada normal (< 2 ng/ml) düzeylerde
saptanýrken, sepsis saptanmayan gruptaki üç
vakada yüksek düzeylerde saptandý. Sepsis
grubunda CRP deðerleri yedi vakada normal (<
8 mg/l) bulunurken, sepsis saptanmayan
gruptaki sekiz vakada CRP yüksek bulundu.
Lökosit sayýsý ise sepsis grubundaki 31 vakada
normal (5000-25000/mm3) bulunurken, sepsis
saptanmayan grupta sekiz vakada patolojik
deðerlerde gözlendi (Tablo VII).
Bu veriler doðrultusunda, plazma prokalsitonin
deðerlerinin duyarlýlýðý %92.15, özgünlüðü
%94.33, pozitif tahmin deðeri %94.0 ve negatif
tahmin deðeri %92.59 olarak hesaplandý.
Student t testine göre p<0.001 olarak bulundu
(Tablo VIII).
Tartýþma
Sepsisin erken tanýsýnda dikkatli bir klinik
gözlemin yaný sýra, yardýmcý laboratuvar
testlerine ihtiyaç vardýr. Önceleri tanýda sadece
mikrosedimentasyon, periferik kan yaymasý ve
lökosit sayýsý gibi parametrelerden yararlanýlýrken günümüzde geliþtirilmiþ laboratuvar
yöntemleriyle erken taný koyma hedeflenmiþtir.
Yardýmcý parametrelerden mikroeritrosit
sedimentasyon hýzý (mikro-ESH), 1970li

Tablo V. Menenjitli vakalara ait veriler
No.

BOS Kültürü

Hemokültür

Prokalsitonin
(ng/ml)

C-reaktif protein
(mg/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

K. pneumoniae
S. epidermidis
E. coli
K. pneumoniae








S. epidermidis

K. pneumoniae

S. epidermidis
S. aureus

E. coli
S. haemolyticus

22.6
2.4
4.9
41.4
15.9
1.7
5.0
18.4
16.7
7.6

6
24
12
96
48
6
48
96
12
12
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Tablo VI. Sepsis pozitif ve sepsis negatif vaka gruplarýndaki laboratuvar bulgularý
Laboratuvar bulgularý

Sepsis pozitif vakalar

Sepsis negatif vakalar

t

p

17,650 ± 9,178
(2,800-43,200)

16,569 ± 95,922
(3,900-30,000)

0.693

0.005**

188,489 ± 9104,280
(11,000-439,000)

220,920 ± 979,503
(89,000-390,000)

1.729

0.211**

0.23 ± 0.08(0.08-0.45)

0.13 ± 0.05(0.05-0.28)

6.862

0.001**

24.64 ± 923.28
(0-96)

4.08 ± 96.46
(0-24)

5.663

0.000**

9.53 ± 98.96
(0.7-41.4)

1.08 ± 90.70
(0.1-3.8)

6.645

0.000**

Lökosit sayýsý
(/mm 3 )

Trombosit sayýsý
(/mm3)
I/T (%)
C-reaktif protein
(mg/l)
Prokalsitonin
(ng/ml)

** Anlamsýz istatistiksel veri (p>0.05).
** Anlamlý istatistiksel veri (p<0.01).

Tablo VII. Laboratuvar bulgularýnýn daðýlýmý
Sepsisli vakalar (n=47)
Kültür pozitif sepsis
(n=31)

Parametreler

Prokalsitonin artmýþ
C-reaktif protein artmýþ
Ýmmatür/Total oraný artmýþ
Lökositoz veya lökopeni
Trombositopeni

29
27
19
10
9

(%93.5)
(%87.0)
(%61.3)
(%32.2)
(%29.0)

Klinik sepsis
(n=16)

Sepsis
saptanmayan
vakalar
(n=50)

14
13
11
6
4

3
8
5
8
7

(%87.5)
(%81.2)
(%68.7)
(%37.5)
(%25.0)

(%6.0)
(%16.0)
(%10.0)
(%16.0)
(%14.0)

Tablo VIII. Laboratuvar bulgularýnýn istatistiksel deðerlendirilmesi

Artmýþ prokalsitonin
Artmýþ C-reaktif protein
Artmýþ Ý/T
Lökositoz veya lökopeni
Trombositopeni

Özgünlük

Duyarlýlýk

Negatif tahmin deðeri

Pozitif tahmin deðeri

%94.33
%86.20
%90.90
%86.20
%87.71

%92.15
%87.03
%73.43
%60.25
%58.02

%92.59
%87.71
%74.62
%61.72
%59.52

%94.00
%85.45
%90.38
%85.45
%87.03

yýllarýn baþlarýnda ortaya konmuþ bir
laboratuvar yöntemidir. Ucuzluk, kolay
uygulanabilirlik gibi avantajlara sahip olmakla
birlikte, normal deðerleri postnatal yaþamla
birlikte artmakta, özellikle ilk 15 günde anlamlý
bulunmamaktadýr. Ayrýca hemoliz ve anemi
durumlarýnda yalancý pozitiflik, yaygýn damar içi
pýhtýlaþma durumunda da yalancý negatiflik
görülebilir. Bunun dýþýnda enfeksiyona yanýt
olarak yükselmede ve enfeksiyon ortadan
kalktýktan sonra normal düzeylere dönüþte
gecikme gibi bazý olumsuz yönleri de
bulunmaktadýr. Mikro-ESH, C-reaktif protein ve
Ý/Tden daha az duyarlý olmakla birlikte
özgüllüðü iyidir10.

Sepsis erken tanýsýnda, 1980li yýllarda total
lökosit sayýsý, Ý/T oraný ve mutlak nötrofil sayýsý
gibi parametreler kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Bu
parametrelerin özgüllük ve negatif tahmin
deðerleri yüksek olmakla birlikte, duyarlýlýk ve
pozitif tahmin deðerlerinin oldukça düþük
olmasý, sepsis tanýsýnda tek baþlarýna kullanýmlarýný engellemektedir11.
C-reaktif protein de sepsis erken tanýsýnda
1980li yýllarýn baþlarýnda klinik kullanýma
girmiþ bir akut faz reaktanýdýr1. Özgüllük ve
pozitif tahmin deðerleri yüksek olmakla birlikte,
travma, cerrahi müdahale, yanýklar gibi spesifik
olmayan birçok durumda yalancý pozitiflik
geliþebilmektedir. Duyarlýlýk ve negatif tahmin
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deðerlerinin yüksek olmamasý nedeniyle, CRP
kesin tanýda tek baþýna yeterli deðildir11,12.
Fibronektin, orosomukoid, haptoglobin ve diðer
akut faz reaktanlarý da 1980li yýllarda sepsis
erken tanýsýnda dikkati çekmiþtir. Ancak
enfeksiyon yanýtlarý CRPye oranla daha yavaþ
olduðundan klinik kullanýmlarý sýnýrlýdýr.
Fibronektin düzeyleri, yenidoðan sepsisinde
azalmakla birlikte, respiratuar distres
sendromu, perinatal asfiksi ve intrauterin
büyüme geriliði gibi durumlardan da etkilenmesi nedeniyle pratik kullanýmý tartýþmalýdýr1,13.
Haptoglobin ise bir akut faz reaktaný olarak
sepsise ek olarak travma, yanýk, steroid kullanýmý gibi birçok durumda yükselmekte,
karaciðer hastalýklarý ve hemolitik anemiler gibi
bazý durumlarda da düþmektedir13.
Yakýn zamanlarda hücre biyolojisinde gerçekleþen ilerlemeler sayesinde sepsisin patofizyolojisi daha iyi anlaþýlabilir hale gelmiþ, olayda
rol alan mediatörler ve sitokinler tanýmlanarak
bunlarýn etki mekanizmalarý ve vücutta
zincirleme geliþen fizyolojik, metabolik
deðiþimler belirlenmiþtir 2 . Bu çalýþmalarýn
sonucu olarak, klinik bulgulardan salýverilen
sitokinlerin büyük oranda sorumlu olduðu
anlaþýlmýþtýr. Bunlardan sepsis tanýsýnda en
önemlileri interlökin (IL)-6, IL-8 ve tümör
nekrozis faktör-a'dýr. Ancak viral enfeksiyonlar,
steroid tedavisi, otoimmün hastalýklar, sistemik
enflamatuar hastalýklar, cerrahi giriþimler,
transplantasyon reddi gibi durumlarda da
yükselmeleri, tanýsal deðerlerini düþürmektedir14.
Hemokültür, sepsis tanýsýnda altýn standarttýr.
Ancak etkenin üretilebilmesi için alýnýþýndan
itibaren en az 24-48 saat geçmesinin gerekliliði,
bazý mikroorganizmalarýn (grup B streptokok,
H. influenza, L. monocytogenes, anaeroblar
gibi) üretilmesindeki güçlükler, kontaminasyona
baðlý yalancý pozitiflik gibi bazý olumsuzluklarý
da taþýmaktadýr1,2. Ayrýca pozitif BOS kültürlü
yenidoðanlarýn %15inde kan kültüründe üreme
olmamaktadýr. Yaygýn fatal bakteriyel enfeksiyonlara raðmen hemokültürler negatif
kalabilmektedir5. En iyi þartlarda bile pozitif
kültürlerin %80inde etken gösterilebilmektedir 15. Bu nedenle sepsis erken tanýsýnda
mutlaka diðer klinik ve laboratuvar parametreleriyle desteklenmelidir.
Prokalsitonin, kalsitoninin prohormonu olan bir
protein olup yaygýn bakteriyel enfeksiyonlarda
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yükselmektedir9. Prokalsitonin 1990lý yýllarýn
ortasýnda klinik kullanýma girmiþ olup,
baþlangýçta daha çok eriþkin yaþ grubunda;
nötropenik veya transplantasyon yapýlan
hastalarýn enfeksiyon açýsýndan izleminde,
sepsis ve septik þok erken tanýsýnda, viral ve
bakteriyel enfeksiyonlarýn ayýrýcý tanýsýnda
kullanýlmýþtýr. Yenidoðan sepsisi de sistemik
bakteriyel enfeksiyon olmasý nedeniyle
prokalsitonin düzeyi yüksek olan bir hastalýktýr.
Bunun dýþýnda; viral enfeksiyonlar, bakteriyel
olmayan akut enflamatuar hastalýklar,
otoimmün hastalýklar, travma (politravma veya
operatif travma) gibi durumlarda konsantrasyonlarý etkilenmemektedir16.
Prokalsitonin deðerleri, hayatýn ilk iki gününde
fizyolojik olarak yükselmektedir. Bu dönemde
ilk 24 saatin sonunda zirve deðere (~21 ng/
ml) ulaþtýktan sonra saðlýklý yenidoðanlarda 48
saatin sonunda 2 ng/mlnin altýna inmektedir.
Bu dönemdeki sepsis tanýsýnda saatlik deðer
aralýklarýna göre deðerlendirme yapýlmalýdýr9.
Çalýþmamýzda zamanýnda doðan sepsisli
bebeklerde hastalýðýn baþlangýcýndaki plazma
prokalsitonin düzeyleri ile diðer laboratuvar
parametreleri araþtýrýldý ve prokalsitonin düzeyinin erken tanýdaki rolü incelendi. Kesin sepsis
ve klinik sepsisli vakalarda prokalsitonin
düzeyleri anlamlý derecede yüksek bulundu.
Sepsis saptanmayan vakalardan oluþan grupta
ise üç vakadaki hafif yükselme dýþýnda
prokalsitonin düzeyleri normal olarak bulundu.
Chiesa ve arkadaþlarýnýn17 yaptýðý çalýþmada ise
sepsis þüpheli 120 yenidoðan yoðun bakým
hastasý ile kontrol grubundaki 92 saðlýklý
zamanýnda doðan bebekte prokalsitonin düzeyi
açýsýndan kýyaslanmýþ, hasta grubunda
duyarlýlýk %92.6 ve özgünlük %97.5 olarak
bulunmuþtur. Kontrol grubundaki hiçbir
hastada prokalsitonin düzeylerinde bir
anormallik saptanmamýþtýr (duyarlýlýk %100,
özgüllük %100).
Sepsisli vakalardan oluþan grubumuzda 47
vakadan 10unda (%21) menenjit saptandý. Bu
deðer, çalýþmalarda bildirilen %10-25 oraný ile
uyumlu bulundu1,2,20. Menenjitli 10 vakanýn
dördünde (%40) BOS kültüründen mikroorganizma izole edildi; ikisinde K. pneumoniae
birer tanesinde de E. coli ile S. epidermidis
saptandý. Literatürde menenjitli yenidoðanlarýn
%15inde negatif kan kültürü saptanabileceði
belirtilmiþ olmasýna raðmen, bizim çalýþ-
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mamýzda bu oran %40 olarak bulunmuþtur20. Bu
oranýn da yetersiz kan örneði alýmýndan veya
laboratuvar koþullarýndaki yetersizlikten
kaynaklanmýþ olabileceði düþünülmektedir.
Menenjitli vakalarýn altýsýnda hemokültürde
üreme saptanmýþtýr. Bu 10 menenjit vakasýnýn
dokuzunda prokalsitonin, sekizinde de CRP
yüksek düzeylerde bulunmuþtur.
Sepsis grubundaki 47 vakadan (n=47), 43ünde
(%91.4) yüksek prokalsitonin düzeyleri, 40ýnda
(%85.1) yüksek CRP düzeyleri, 30unda
(%63.8) artmýþ Ý/T oranlarý, 16sýnda (%34.0)
lökositoz veya lökopeni, 13ünde (%27.6)
trombositopeni saptanmýþtýr.
Sepsis saptanmayan gruptaki 50 vakadan
(n=50), üçünde (%6.0) yüksek prokalsitonin
düzeyleri, beþinde (%10.0) yüksek Ý/T oranlarý,
yedisinde (%14.0) trombositopeni, sekizinde
(%16.0) yüksek C-reaktif protein düzeyi,
sekizinde (%16.0) de lökositoz veya lökopeniye
rastlanmýþtýr.
Yaptýðýmýz çalýþmada sepsisli vaka grubunda,
akut faz proteinlerinden CRP yine anlamlý
düzeyde yüksek sonuçlar vermiþtir. Ancak
CRPnin yüksek bulunmadýðý dört vakada
prokalsitonin deðerleri yüksek düzeyde
bulunmuþtur. Prokalsitoninin yükselmediði
sadece bir vakada ise yüksek CRP düzeyi
saptanmýþtýr. Üç vakada ise CRP ve prokalsitoninin her ikisi de normal düzeylerde
bulunmuþtur. Sepsis saptanmayan grupta ise
sekiz vakada (%16) CRP düzeyleri yüksek
bulunurken, üç vakada (%6) yüksek prokalsitonin deðerleri bulunmuþtur. Bu da prokalsitoninin yalancý pozitiflik oranýnýn CRPye göre
daha düþük olduðunu göstermektedir.
Ülkemizde Akagündüz ve arkadaþlarýnýn 18
yaptýklarý bir çalýþmada; yenidoðan sepsisinde
prokalsitoninin þüpheli sepsis ile kesin sepsis
ayýrýmýnda iyi bir gösterge olabileceði
saptanmýþtýr. Sepsisli grupta prokalsitonin
düzeyi 4.31 ± 3.66 ng/ml iken sepsisi olmayan
grupta 0.71 ± 0.5 ng/ml olarak bulunmuþtur.
Bizim çalýþmamýzda ise sepsisli grupta
prokalsitonin düzeyi 9.53 ± 8.96 ng/ml, sepsisi
olmayan grupta 1.08 ± 0.70 ng/ml olarak
saptanmýþtýr.
Sepsis grubunda, Ý/T oraný 30 vakada (%63.8)
yüksek bulunurken, literatürde tek baþýna I/T
oranýnýn özgüllüðünün düþük olduðuna (%5078) dair çalýþmalar bildirilmektedir. Bizim
çalýþmamýzda bu oran %90.9 olarak bulun-
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muþtur. Ancak Ý/T oranýnýn duyarlýlýðýnýn
(%73.43) ve negatif tahmin deðerlerinin
(%74.62) düþüklüðü, güvenilirliðini gölgelemektedir1,2.
Çalýþmamýzda sepsis saptanan (n=47) ve
saptanmayan (n=50) gruplar incelendiðinde;
plazma prokalsitonin deðerlerinin duyarlýlýðý
%92.15, özgüllüðü %94.33, pozitif tahmin
deðeri %94.0 ve negatif tahmin deðeri %92.59
olarak saptanmýþtýr. CRP için ise bu oranlar
sýrasýyla; duyarlýlýk %87.03, özgüllük %86.20,
pozitif tahmin deðeri %85.45 ve negatif tahmin
deðeri %87.71 olarak hesaplanmýþtýr. Bu
deðerler literatürle uyumlu bulunmuþtur17-19.
Çalýþmamýzda, enfeksiyon göstergeleri arasýnda
duyarlýlýk, özgüllük negatif ve pozitif tahmin
deðerlerine en yüksek oranda prokalsitonin
sahip bulunmuþtur. Ancak yine de bu oranlar
%90lar düzeyinde bulunduðundan, sepsisi
%100 doðrulama veya ayýrt etme baþarýsýný tek
baþýna gösterememektedir. Bu yüzden diðer
sepsis göstergeleri ile birlikte kullanýldýðýnda,
sepsis kesin tanýsýnda daha iyi sonuçlar
alýnabilecektir. Ayrýca prokalsitoninin hýzlý bir
kinetiðe sahip olmasý, yaygýn bakteriyel enfeksiyonlara özgüllüðü, travma, yanýk ve operasyon
gibi enfeksiyon dýþý durumlarda yükselmemesi
de CRPye göre üstünlükleridir.
Elde edilen verilerin sonucunda; prokalsitoninin
bir enfeksiyon göstergesi olarak yenidoðan
sepsisi tanýsýndaki skorlama sistemleri içine
girmesi gerektiði kanýsýndayýz.
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