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SUMMARY: Aygün C, Oran O, Portakal O. (Department of Pedatrics, Hacettepe
University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey). Procalcitonin: levels in
newborns and as an indicator in the diagnosis of neonatal sepsis. Çocuk Saðlýðý
ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 83-89
Procalcitonin levels were determined prospectively in 51 blood samples taken
from babies with suspected sepsis, respiratory distress syndrome, and meconium
stained amniotic fluid, and 21 samples obtained from control babies (15 term
and 6 preterm). Procalcitonin levels were not related to birth weight, gestational
age, or type of delivery. Unexpectedly high procalcitonin levels were observed
in the first days of life in all groups. Newborns in the sepsis group did not
have raised procalcitonin levels. We conclude that procalcitonin is not a useful
marker for the diagnosis of neonatal sepsis (especially early neonatal) since
high levels might be observed in normal newborns.
Key words: procalcitonin, sepsis, newborn.
ÖZET: Sepsis þüphesi, respiratuvar distres sendromu ve mekonyumlu amniotik
sývýsý olan 51 ve 15'i matür, altýsý prematüre olmak üzere 21 kontrol bebekten
alýnan kan örneklerinde prokalsitonin düzeyleri prospektif olarak belirlendi.
Prokalsitonin düzeyleriyle bebeklerin doðum aðýrlýklarý, gebelik haftalarý ve
doðum þekilleri arasýnda korelasyon bulunmadý. Tüm gruplarda hayatýn ilk
günlerinde beklenmeyen ölçüde yüksek prokalsitonin düzeyleri saptandý. Sepsis
grubundaki bebeklerde prokalsitonin düzeyleri tanýda yardýmcý olacak düzeyde
yüksek deðildi. Eldeki bulgular eþliðinde yenidoðanlarda prokalsitonin
düzeylerinin normal bebeklerde de yüksek olabileceði ve bu nedenle neonatal
sepsis vakalarýnda; özellikle de erken neonatal sepsis tanýsýnda yararlý olmadýðý
sonucuna varýldý.
Anahtar kelimeler: prokalsitonin, sepsis, yenidoðan.

Yenidoðanlarda bakteriyel sepsis insidansý 1000
canlý doðumda 1- 8 iken, düþük doðum aðýrlýklý
bebeklerdeki insidans 4-10 kat artmaktadýr1,2.
Mortalite oranlarý %5-20 arasýnda deðiþtiðinden, sepsis þüphesi olan her bebeðe
antibiyotik tedavisi genellikle baþlanmaktadýr3.
Yenidoðanda sepsisin klinik bulgularý sepsise
özgü deðildir. Bu nedenle antibiyotik tedavisi
ve hastanede yatýþ sürelerini kýsaltmak,
hastalarýn en hýzlý þekilde doðru taný ve tedaviyi
alabilmelerini saðlamak için yeni taný yöntemleri
üzerinde çalýþýlmaktadýr. Klinik deðerlendirme,
fizik muayene ve sepsis tanýsýnda altýn standart
olan kan kültürüne ek olarak lökosit sayýmý,
total nötrofil sayýsý, immatür polimorfo nükleer
lökositlerin matür ya da total lökositlere oraný,
trombosit sayýsý, C-reaktif protein (CRP)
düzeyi, eritrosit sedimentasyon hýzý, fibronektin

ve haptoglobülin düzeyleri klasik kitaplara
geçmiþ olan laboratuvar yöntemleri arasýndadýr3.
Yine de bu testlerin duyarlýlýðý %30-90 arasýnda
deðiþmekte ve klinisyen antibiyotiklere baþlayýp
baþlamama kararýnda yalnýz kalmakta; ayný
sorun antibiyotiklerin kesilme zamaný geldiðinde de yaþanmaktadýr. Bu da hem hekimleri
hem de laboratuvarlarý sepsiste yeni taný
yöntemleri araþtýrmaya zorlamaktadýr.
Prokalsitonin (PCT) 116 amino asitten oluþan
bir proteindir. Vücuttaki sentez yeri
bilinmemektedir. Total tiroidektomi yapýlmýþ
bireylerin bile aðýr bir enfeksiyon durumunda
yüksek miktarda PCT üretebilecekleri
gösterilmiþ olduðundan4 nöroendokrin hücreler
veya akciðerlerin PCT sentez yeri ya da
yerlerinden biri olabileceði düþünülmektedir5.
Ayrýca lökositler ve monosit/makrofaj siste-
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minin hücrelerinin de PCT kaynaðý olabileceðini
destekleyen çalýþmalar bulunmaktadýr6,7.

Çocuk Hastanesinde izlenen 72 bebek alýndý.
Bu bebekler aþaðýda belirtilen þekilde gruplandý:

Prokalsitoninin biyolojik etkinliði ve enflamasyonda diðer sitokinlerle birlikte nasýl görev
yaptýðý kesin olarak bilinmemekte; bir enflamasyon mediatörü olabileceði düþünülmektedir 8 . Saðlýklý eriþkin gönüllülere E. coli
endotoksini enjekte edildikten sonra PCTnin
dördüncü saatte serumda belirlenebilir düzeylere geldiði, altýncý saatte en yüksek düzeye
ulaþtýðý, 8-24. saatlerde 4 ng/ml düzeyinde plato
yaptýðý gösterilmiþtir9. Plazma yarý ömrü ise
22.5 saattir10.

Grup I: Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde
izlenen, klinik olarak sepsis þüphesi olan; tam
kan sayýmý ve periferik yayma deðerlendirmesi,
CRP düzeyi ölçümü ve kan kültürü ile sepsis
taramasý yapýlan 30 bebek bu grubu oluþturdu.
Otuz bebekten 10'u matür, 20'si prematüre idi.
Yirmibir (%70.0) bebeðe erken, dokuz (%30.0)
bebeðe ise geç neonatal sepsis þüphesiyle sepsis
taramasý yapýldý. Geç neonatal sepsis þüphesi
ile sepsis taramasý yapýlan dokuz bebekten
beþine lomber ponksiyon yapýldý ve beyinomurilik sývýsý (BOS) örnekleri saklandý.

Ýlk kez 1992 yýlýnda yanýk hastalarýnda PCT
düzeyleri ile enfeksiyon arasýnda bir klinik iliþki
olduðu gösterilmiþ 11 ve yapýlan çalýþmalar
sonrasýnda PCT sepsis tanýsýnda yeni bir
belirleyici olarak görülmeye baþlamýþtýr12-16.
Prokalsitoninin sepsis tanýsýndaki en büyük
avantajý yarý ömrünün tümör nekrozis faktör ve
interlökin-6 gibi mediatörlerden uzun
olmasýdýr17. Az miktarda kanla çalýþýlabilmesi ve
sonuçlarýn kýsa sürede elde edilebilmesi gibi ek
avantajlarý nedeniyle PCTnin eriþkin ve
çocukluk çaðýnda sistemik bakteriyel enfeksiyonlarý viral enfeksiyon, otoimmün hastalýklar,
graft reddi gibi ateþle seyredebilecek diðer
durumlardan ayýrt etmede kullanýlabilecek,
umut veren bir laboratuvar yöntemi olduðu
düþünülmektedir18.
Yenidoðan sepsisinde PCTnin tanýda kullanýlabileceðine dair ilk araþtýrma 1996da
yayýnlanmýþ19, ancak izleyen yýllarda bu konuda
sýnýrlý sayýda çalýþma literatüre eklenmiþtir20-22.
Yenidoðanlarda PCTnin enfeksiyon belirleyicisi
olarak kullanýmýný kýsýtlayan bir diðer nokta
yenidoðanda sýk görülen mekonyum aspirasyonu, respiratuvar distres sendromu (RDS) gibi
hastalýklarýn ya da prematüritenin PCT
düzeylerini etkileyip etkilemeyeceðidir. Biz
çalýþmamýzda neonatal sepsis vakalarýnda
PCTnin bir enfeksiyon belirleyicisi olarak
kullanýlýp kullanýlamayacaðýný, saðlýklý yenidoðanlardaki PCT düzeylerini ve yenidoðanlarda PCT düzeylerinin mekonyumlu amniotik
sývý ve RDS gibi enfeksiyon dýþýndaki
durumlarda da yükselip yükselmediðini
araþtýrdýk.
Materyal ve Metot
Çalýþmaya 1 Aralýk 1999 - 31 Mart 2000 tarihleri
arasýnda Hacettepe Üniversitesi Ýhsan Doðramacý

Grup II: Doðumda mekonyumlu amniotik sývý
saptanan zamanýnda doðmuþ 15 bebek.
Grup III: Onbeþ zamanýnda doðmuþ saðlýklý bebek
alýndý. Grup II ve Grup IIIe annelerinde
peripartum ateþ, erken membran rüptürü,
antibiyotik kullanýmý ya da diyabetes mellitus,
hipertansiyon gibi sistemik hastalýðý olan
bebekler alýnmadý.
Grup IV: RDS geliþmiþ olan altý prematüre.
Grup V: RDS geliþmemiþ; doðum aðýrlýklarý ve
gebelik haftalarý RDSli bebeklerle eþleþtirilmiþ
olan altý bebek bu grubu oluþturdu.
Grup Iden kan örnekleri sepsis taramasý
yapýldýðý sýrada alýndý. Diðer gruplarýn kan
örneklemeleri ise hayatýn ilk 24 saati içinde
yapýldý.
Prokalsitonin çalýþýlmasý için alýnan 0.5 ml kan
örnekleri santrifüj edilip serum ayrýldýktan
sonra, BOS örnekleri ise santrifüj edilmeden 
20°Cde saklandý. Tüm kan ve BOS örnekleri
ayný sýrada çalýþýldý.
CRP düzeyleri nefelometrik yöntemle belirlendi.
Tam kan sayýmý counter kullanýlarak yapýldý.
Periferik yaymalarda immatür: total (Ý:T) lökosit
oraný ³ 0.20 ise; immatür: matür (Ý:M) lökosit
oraný ³ 0.16 ise artmýþ olarak kabul edildi23,24.
Sepsis þüphesi olan tüm bebeklere Töllnerin
sepsis skorlamasý yapýldý25. RDS tanýsý arteriyel
kan gazý ve akciðer grafisi bulgularýyla koyuldu.
Prokalsitonin düzeylerini belirlemek için
LUMItest â PCT kiti kullanýldý (Bu testle
ölçülebilen en düþük PCT konsantrasyonu 0.1
ng/ml'dir).
Bulgular ortalama ± standart sapma (en düþüken yüksek deðer) olarak verildi. Bazý deðiþkenler
arasýndaki iliþkilere korelasyon katsayýsýyla
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bakýldý. Gruplar arasýndaki farklýlýklarý deðerlendirmek için varyans analizi, Kruskal-Wallis
ve Student t-testi kullanýldý.

düzeyleri arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý
fark yoktu (p>0.05).
Sepsis grubundaki vakalarýn beyaz küre sayýlarý
ortalama 16.500 ± 10.000/mm3 (4.500- 7.000);
CRP düzeyleri ortalama 1.4 ± 2.3 (0.01-8.3)
mg/dl; trombosit sayýlarý ise 231.000 ± 148.000/
mm3 (19.000-566.000) idi. Bu hastalarýn PCT
düzeyleriyle gebelik haftalarý, doðum aðýrlýklarý
ve cinsiyetleri arasýnda korelasyon bulunamadý
(p= 0.10, 0.21, 0.48). Prokalsitonin düzeyleriyle
hastalarýn lökosit sayýsý, Ý:M, Ý:T oranlarý, CRP
düzeyleri ve trombosit sayýlarý ve sepsis skorlarý
arasýnda korelasyon yoktu (sýrasýyla p= 0.74;
0.59; 0.27; 0.12; 0.34; 0.07).

Bulgular
Ortalama prokalsitonin düzeyi sepsis grubunda
4.4 ± 8.1 ng/ml (0.1-33.8); mekonyum
grubunda 13.5 ± 22.9 ng/ml (0.2-76.4);
saðlýklý yenidoðan grubunda 8.2 ± 13.5 ng/ml
(0.1-50.8); RDS grubunda 0.15 ± 0.1 ng/ml
(0.1-0.2); RDS geliþtirmeyen prematürelerde
2.4 ± 4.6 (0.1-11.7) ng/ml idi.
Tablo Ide gruplara göre istatistiksel deðerlendirmeye alýnan parametrelerin karþýlaþtýrýlmasý görülmektedir.

Sepsis grubundaki hastalarýn lökosit sayýlarýyla
Ý:M ve Ý:T oranlarý arasýnda pozitif korelasyon
bulundu (her ikisi için de p<0.0001). Buna
karþýlýk, beyaz küre sayýsýyla CRP düzeyleri ve
trombosit sayýsý arasýnda herhangi bir korelasyon saptanamadý (p>0.05).

Prokalsitonin düzeyleriyle bebeklerin gebelik
haftalarý, vücut aðýrlýklarý ve cinsiyetleri
arasýnda bir korelasyon saptanmadý (p>0.05).
Kan örneklemeleri ilk 24 saat içinde yapýlmýþ
olan 42 vakanýn (Grup II, III, IV, V) doðum
þekilleriyle prokalsitonin düzeyleri arasýnda
korelasyon bulunamadý (p>0.05). Mekonyumlu
bebeklerle saðlýklý yenidoðanlarýn PCT düzeyleri
arasýnda fark yoktu (p>0.05).

Yirmibir (%70) bebeðe erken, dokuz (%30)
bebeðe ise geç neonatal sepsis þüphesiyle sepsis
taramasý yapýlmýþtý. Erken ve geç neonatal
sepsis taramasý yapýlan bebeklerin PCT
düzeyleri arasýnda fark yoktu (p>0.05).

Sepsis grubundaki vakalarýn ortalama PCT
düzeyleriyle mekonyumlu ve saðlýklý yenidoðanlarýn PCT düzeyleri arasýnda fark bulunamadý
(p= 0.20, 0.87). Respiratuvar distres sendromu
geliþtiren ve geliþtirmeyen bebeklerin PCT

Çalýþmamýzda saðlýklý yenidoðan ve mekonyum
gruplarýnda hayatýn ilk gününde ölçülen PCT
düzeyleri yüksek bulunduðundan ve literatürde
de hayatýn ilk iki gününde yüksek PCT düzeyleri

Tablo I. Gruplara göre istatistiksel deðerlendirmeye alýnan
parametrelerin karþýlaþtýrýlmasý
Grup I

Sayý

Grup II

Grup III

Grup IV

Grup V

30

15

15

6

6

40/60

53.3/46.7

53.3/46.7

33.3/66.7

50/50

Anne yaþý

30.1 ± 5.3
(20-41)*

33.0 ± 5.5
(20-43)

29.0 ± 3.6
(23-36)

30.8 ± 5.8
(26-32)

30.5 ± 5.6
(24-37)

Gebelik sayýsý

2.2 ± 1.2
(1-6)

2.3 ± 1.2
(1-7)

3.6 ± 1.6
(1-8)

3.0 ± 2.1
(1-5)

3.1 ± 2.1
(1-4)

Gebelik haftasý

34.2 ± 4.6
(26-41)

39.5 ± 1.4
(38-42)

38.2 ± 1.6
(37-41)

29.3 ± 1.9
(27-32)

29.8 ± 2.2
(27-32)

Kýz/Erkek (%)

Vücut aðýrlýðý (gr)

2178 ± 1015

3496 ± 396

2972 ± 458

1235 ± 328

1226 ± 139

Doðum þekli
Normal/sezaryen (%)

50/50

73.3/26.7

66.7/33.3

16.7/83.3

16.7/83.3

Beþinci dakika
Apgar skoru

8 ± 1.4
(5-10)

9.2 ± 0.7
(7-10)

9.3 ± 0.7
(8-10)

5.1 ± 0.8
(3-5)

8.3 ± 2.1
(5.8)

4.4 ± 8.1

13.5 ± 22.9

8.2 ± 13.5

0.15 ± 0.10

2.4 ± 4.6

Prokalsitonin düzeyi (ng/ml)
* Daðýlým (en düþük - en yüksek).
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izlendiðini destekleyen çalýþmalar olduðundan20,21, sepsis grubunda kan örnekleri 48.
saatten önce ve sonra alýnmýþ olan vakalar ayrý
ayrý deðerlendirmeye alýndý. Prokalsitonin için
kan örnekleri 30 bebekten 20sinde (%66.7) 48.
saaatten sonra, 10unda (%33.3) ise 24-48 saat
arasýnda alýnmýþtý. Ýlk 48 saat içinde kan
örnekleri alýnan 10 vakanýn ortalama PCT
düzeyi 9.3 ± 12.1 (0.1-33.8) ng/ml iken, 48.
saatten sonra kanlarý alýnan vakalarýn ortalama
PCT düzeyi 2.0 ± 2.9 (0.1-8.5) ng/ml idi. Ýlk
48 saat içinde örnekleme yapýlan vakalarýn PCT
düzeyleri, 48 saatten sonra örnekleme yapýlanlara oranla daha yüksekti ve bu fark anlamlý
bulundu (p<0.05).
Sepsis grubunda kan örneklemeleri 48. saatten
sonra alýnan 20 vakanýn PCT düzeyleriyle sepsis
skoru ve kan kültüründe üreme olup olmamasý
arasýnda baðlantý bulunamadý (p>0.05). Bu
vakalarýn PCT düzeyleri ile lökosit sayýlarý, Ý:M,
Ý:T oranlarý ve CRP düzeyleri arasýnda da
baðlantý bulunamadý (sýrasýyla p= 0.36, 0.39,
0.27, 0.84).
Sepsis taramasý yapýlan 30 hastadan dördünün
(%10.3) kan kültüründe üreme oldu. Bu bebeklerin dördü de geç neonatal sepsis vakalarýydý.
Kan kültüründe üreme olup olmamasýyla PCT
düzeyleri arasýnda korelasyon yoktu (p>0.05).
Sepsis grubundan alýnan beþ BOS örneðindeki
ortalama PCT düzeyi 0.27 ± 0.37 ng/ml (0.100.90) idi. Üreme olmayan dört BOS örneðindeki
PCT düzeyi 0.10 ng/ml iken, üreme olan
BOSdaki PCT düzeyi 0.90 ng/ml idi. Bu beþ
bebeðin ortalama kan PCT düzeyi 2.7 ± 3.5
ng/ml (0.1-8.5) idi. Kan ve BOC PCT düzeyleri
arasýnda korelasyon bulunamadý (p>0.05).
Tartýþma
Yenidoðanlar olay ister enfeksiyöz, ister metabolik, isterse respiratuvar kaynaklý olsun, benzer
belirtilerle yanýt verdiklerinden, yalnýzca öykü,
klinik deðerlendirme ve fizik muayeneyle
enfeksiyonla; diðer olaylarý ayýrt etmek
yenidoðanlarla ilgilenen hekimlerin zorlandýðý
konulardan biridir. Kültür sonuçlarýný öðrenmek
için hem zaman geçmesi gerekir, hem de
gerçekten septik olan yenidoðanlarda bile
kültürde üreme olmayabilir26. Bu olayý daha da
karmaþýk hale getirebilecek olan durum anneye
ateþ, EMR ya da korioamnionit gibi nedenlerle
antibiyotik tedavisi verilmiþ olmasýdýr. Yani
sepsis vakalarýnda tanýyý koyduracak, güvenilir,
duyarlý ve hýzlý bir taný yöntemine ihtiyaç vardýr.
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Çalýþmamýzda en yüksek PCT düzeyleri
mekonyum ve saðlýklý yenidoðan gruplarýnda
saptandý (mekonyum grubunda 76.4 ng/ml,
saðlýklý yenidoðan grubunda 50.8 ng/ml).
Chisea ve arkadaþlarý27 saðlýklý 124 bebekten
hayatýn 0-48 saati içinde seri kan örneklemeleri
yapmýþ ve bebeklerin doðum saatlerine göre
PCT düzeylerinin alt ve üst referans sýnýrlarýný
belirlemiþlerdir. Buna göre saðlýklý bebeklerin
PCT düzeyi doðumdan hemen sonra 0.1-0.7 ng/
ml, 21-24 saat içinde 0.6- 21 ng/ml, 47-48 saat
içinde ise 0.1- 2.0 ng/mldir. Bu çalýþma her
bebekte olmamakla birlikte, ilk 24 saat içinde
PCT düzeylerinde bir yükselme olduðunu
göstermektedir.
Sachse ve arkadaþlarý28 çalýþmalarýnda erken
neonatal sepsis açýsýndan artmýþ risk altýnda
olan 65 bebekten kan örneði almýþlar ve ilk 24
saat içindeki PCT düzeylerinin 0.1-22.5 ng/ml
arasýnda deðiþtiðini göstermiþlerdir. Çalýþmaya
alýnan bebeklerin yalnýzca 13üne antibiyotik
tedavisi baþlandýðý belirtilmektedir. Yani bu
bebeklerden bir kýsmý saðlýklý bebekleri,
diðerleri ise kanýtlanmýþ ya da þüpheli enfeksiyonu olan bebekleri temsil etmektedirler.
Ancak bu iki grubun PCT düzeyleri ayrý ayrý
istatistiksel deðerlendirmeye alýnmamýþtýr.
Franz ve arkadaþlarý17 interlökin-8, CRP, tam
kan sayýmý ve PCT düzeylerinin neonatal
enfeksiyonlarý saptamadaki yerini araþtýrdýklarý
çalýþmalarýnda, 23-42 haftalýk bebeklerde PCT
düzeylerinde hayatýn ilk 48 saati içinde bir artýþ
olduðunu belirtmektedirler. Enfekte olmayan
bebeklerde 53.2 ng/ml gibi yüksek PCT
düzeylerinin ölçüldüðü görülmektedir.
Lapapillone ve arkadaþlarý29 gebelik yaþlarý 2541 hafta arasýnda olan 150 yenidoðanda hayatýn
ilk 10 günü içindeki PCT düzeylerini deðerlendirmiþler, ancak analizde matür, prematür
ayrýmý ya da ilk 24 saat ve sonrasý þeklinde bir
ayrým yapmamýþlardýr. Bakteriyel enfeksiyonu
belirleme açýsýndan 5 ng/mlden daha yüksek
olan PCT düzeylerinin duyarlýlýðý %84,
özgüllüðü ise %50 olarak hesaplanmýþtýr. Bu
çalýþmada RDS ve hemodinamik yetmezlikte
olan bebeklerde yüksek PCT düzeylerinin
saptanabileceði belirtilmektedir.
Gendrel ve arkadaþlarý19 ise 32 haftadan büyük,
hayatýn ilk beþ günü içinde olan 86 saðlýklý
bebekte PCT düzeylerini ölçmüþlerdir. Bu
vakalarýn 37sinde kan örnekleri kord kanýndan
alýnmýþtýr. Diðer bebekler için kan alýnan gün
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ayrýntýlý olarak belirtilmemektedir. Bu 86 vakanýn
PCT düzeyleri 0.71 ng/mlden daha düþük
bulunmuþtur. Kord kanýndan örnekleme
yapýlanlarla daha sonraki günlerde örnekleme
yapýlan bebeklerin PCT düzeyleri ayrý ayrý
deðerlendirmeye alýnmamýþtýr. Bu nedenle ilk
48 saat içinde olduðu düþünülen PCT yüksekliði
izlenememiþ olabilir.
Sonuç olarak Gendrel ve arkadaþlarýnýn 19
çalýþmasý dýþýnda hayatýn ilk 48 saati içinde PCT
düzeylerinde özgül olmayan bir yükselme
olabileceði kabul edilmektedir.
Çalýþmamýzda da hayatýn ilk 24 saati içindeki
saðlýklý yenidoðanlarda ve mekonyumlu
bebeklerde yüksek PCT düzeyleri saptadýk.
Mekonyumlu gruptaki bebeklerin 5. dakikadaki
ortalama Apgar skoru 10 olduðundan, bu
gruptaki PCT yüksekliðinin perinatal hipoksiye
sekonder geliþtiði söylenemez. Benzer þekilde
Lapillone ve arkadaþlarý29 da perinatal asfiksi ile
PCT düzeyleri arasýnda korelasyon saptamamýþlardýr.
Saðlýklý yenidoðanlarda ve mekonyum grubundaki
yüksek PCT düzeylerinin hayatýn ilk 48 saati
içinde gerçekleþen ve nedenini henüz
bilemediðimiz, fizyolojik bir durumu yansýttýðý
söylenebilir. Prokalsitonin düzeylerindeki geçici
yükselmenin ekstrauterin hayata bir adaptasyon
amacý taþýdýðý düþünülebilir. Ancak bu durumun
fizyolojik olduðunu kanýtlamak için daha çok
sayýda vakadan, seri örneklemelerin yapýlmasý
gerekli görünmektedir.
Mekonyum grubunda ölçülen en düþük PCT
düzeyi 0.2 ng/ml, saðlýklý yenidoðanlarda
ölçülen en düþük düzey ise 0.1 ng/mldir. Diðer
bir deyiþle bazý bebeklerde normal PCT
düzeylerine hayatýn ilk 24 saatinde de
rastlanmaktadýr. Prokalsitonin düzeylerinin
neden maternal ya da fetal problemi olmayan
bebeklerin bazýlarýnda yüksekken diðerlerinde
normal sýnýrlarda bulunduðu da yanýtlanmayý
bekleyen bir baþka soru olarak karþýmýza
çýkmaktadýr.
Çalýþmamýzdaki tüm vakalar birarada ele
alýndýðýnda PCT düzeyleriyle gebelik haftasý,
doðum þekli ya da vücut aðýrlýðý arasýnda
baðlantý olmadýðý görülmüþtür. Benzer sonuçlara Chisea ve arkadaþlarý21 ile Lapapillone ve
arkadaþlarýnýn29 çalýþmalarýnda da varýlmýþtýr. Bu
bulgular ýþýðýnda prematürite ya da düþük
doðum aðýrlýðý gibi faktörlerin PCT yanýtýný
etkilemediði düþünülmektedir.

87

Çalýþmamýzda RDS olan ve olmayan bebeklerin
PCT düzeyleri arasýnda istatistiksel açýdan
anlamlý fark bulunamadý. Lapapillone ve
arkadaþlarý29 çalýþmalarýnda RDSli 66 bebeðin
PCT düzeylerini 53 kontrol vakasýyla karþýlaþtýrmýþlar ve RDSli bebeklerde daha yüksek PCT
düzeyleri olduðu sonucuna varmýþlardýr. Bu
yüksek düzeylerin nedeni konusunda yorum
yapýlmamýþtýr. Literatürde bu bulgunun lehinde
ya da aleyhinde baþka bir yayýn da bulunmamaktadýr. Çalýþmamýzda vaka sayýsý kýsýtlý
olduðundan farklý sonuçlar bulunmuþ olabilir.
Bu konuda yapýlacak yeni çalýþmalarla daha
doðru sonuçlara ulaþýlacaktýr.
Kan kültüründe üreme olan ve olmayan
hastalarýn PCT düzeyleri arasýnda istatistiksel
açýdan anlamlý fark bulunmadý. Gendrel ve
arkadaþlarýnýn 19 1996da yayýnladýklarý
çalýþmada da sepsis tanýsý kültür pozitifliðiyle
kanýtlanan vakalarýn PCT düzeyleriyle klinik
olarak sepsis tanýsý alan bebeklerin PCT
düzeyleri arasýnda fark bulunmadýðý belirtilmiþtir.
Çalýþmamýzda PCT düzeyleriyle sepsiste diðer
enfeksiyon belirleyicileri olan lökosit sayýsý, Ý:M,
Ý:T oranlarý, CRP düzeyleri ve trombosit sayýlarý
arasýnda baðlantý bulunamadý. Literatürde hem
matür hem de prematürelerde hayatýn ilk 48
saati içinde enfeksiyon olmaksýzýn yüksek PCT
düzeylerine rastlanabileceði belirtilmiþ
olduðundan 21 ; sepsis grubunda olup, PCT
örneklemeleri 48. saatten sonra yapýlmýþ olan
bebeklerin sonuçlarý tekrar deðerlendirmeye
alýndý. Ancak bu vakalarda da PCT düzeyleriyle
lökosit sayýsý, Ý:M, Ý:T oranlarý ve CRP düzeyleri
arasýnda korelasyon bulunamadý. Benzer þekilde
Ugarte ve arkadaþlarýnýn30 çalýþmasýnda da
enfekte hastalarda PCT düzeyleriyle CRP
düzeyleri arasýnda korelasyon bulunamadýðý
belirtilmektedir.
Chisea ve arkadaþlarý27 nosokomial enfeksiyonu
olan 23 yenidoðanýn PCT düzeylerini kontrol
vakalarýyla karþýlaþtýrmýþlardýr. Bu vakalarýn
ortalama gebelik yaþýnýn 31.5 ± 4.5 hafta
olduðu; PCT için kan örneklemelerinin
14.7 ± 9.1 günlük iken yapýldýðý belirtilmektedir. Bu 23 vakanýn 20si kan kültüründe
üreme olan, üç tanesi ise kan kültüründe üreme
olmayýp, nekrotizan enterokolit tanýsýyla
izlenmekte olan bebeklerdir. Çalýþmanýn
sonucunda neonatal enfeksiyonlarýn tanýsýnda
2 ng/ml ve üzerindeki PCT düzeylerinin %100

88

Aygün ve ark.

duyarlý olduðu belirtilmektedir. Çalýþmamýzda
sepsis grubundaki hastalarýn 13ünde (%43.3)
PCT düzeyi 2 ng/mlnin üzerindeydi.
Prokalsitonin düzeyi 2 ng/mlnin üzerinde olan
bu 13 vakadan ancak ikisinin (%15.4) kan
kültüründe üreme oldu. Bizim vaka sayýmýz ve
kültür üreme oranýmýz düþüktür. Belki de bu
nedenlerle, elimizdeki sonuçlarla 2 ng/ml ve
üzerindeki PCT düzeylerinin neonatal enfeksiyonlarýn tanýsýnda duyarlý olduðu söylenememektedir. Sonuç olarak eldeki veriler
doðrultusunda kan PCT düzeylerinin yenidoðanlarda erken ya da geç sepsisi belirlemede
yararlý bir taný yöntemi olduðu söylenemez.
Beþ bebekten sepsis taramasý sýrasýnda alýnan
BOS örneklerindeki ortalama PCT düzeyi
0.27 ± 0.37 ng/ml (0.1-0.9) idi. Beþ BOS
kültürününden yalnýzca birinde üreme oldu.
Diðer örneklerdeki PCT düzeyi 0.1 ng/ml iken,
üreme olan BOSdaki PCT düzeyi 0.9 ng/ml idi.
Üreme olan örnekteki BOS PCT düzeyinin
diðerlerinin yaklaþýk on katý olmasý dikkat çekici
bulundu. Yenidoðanlarda BOS PCT düzeyleri ile
ilgili literatürde bilgi bulunmamakta, Gendrel
ve arkadaþlarýnýn çocuklarda menenjit tanýsýnda
PCTin yeri konusunda üç makalesi bulunmaktadýr12,31,32. 1997 ve 1998de yayýnlanan iki
çalýþmada 3 ay-14 yaþ arasýndaki çocuklarda
bakteriyel- viral menenjit ayrýmý için hem kan
ve BOS PCT düzeylerini; hem de kan CRP ve
interlökin-6 düzeyleri karþýlaþtýrýlmýþtýr12,31.
Bakteriyel menenjitli çocuklarýn kan PCT
düzeyleri ile viral menenjitli çocuklarýn kan PCT
düzeyleri arasýnda istatistiksel açýdan anlamlý
bir fark bulunmuþ, ancak her iki çalýþmada da
BOSda PCT düzeyleri düþük bulunmuþ ve
bakteriyel-viral menenjit ayýrýmý yapýlamayacaðý
belirtilmiþtir. Gendrel ve Bouhonun32 çalýþmasýnda ise yaþlarý 3 ay-9 yaþ arasýnda deðiþen
altý bakteriyel menenjitli, 12 viral menenjitli
hastadan alýnan eþ zamanlý kan ve BOS
örneklerinde PCT düzeyleri çalýþýlmýþ ve BOSda
PCT üretimi olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr.
Vaka sayýsý az olmakla birlikte çalýþmamýz;
yenidoðanlarda BOS PCT düzeylerini belirleme
açýsýndan bir ilk olma özelliðini taþýmaktadýr.
Ancak yenidoðan ve çocukluk çaðý menenjitlerinin ayrýmýnda BOS PCT düzeylerinin yeri
olup olmadýðýnýn belirlenmesi; BOS ve kan PCT
düzeyleri arasýnda baðlantý olup olmadýðýnýn
açýða çýkartýlmasý için daha çok sayýda vakayý
ele alan çalýþmalarýn yapýlmasý gereklidir.
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