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 Nedenden bağımsız olarak enfeksiyon, graft

rezeksiyonu, vaskülit, yanık, travma, cerrahi, pankreatit

gibi durumlar sistemik inflamatuar yanıt sendromuna yol 

açar (1,2). 

 Sepsis ise  enfeksiyona yanıt olarak gelişen sistemik 

inflamatuar yanıt sendromu olarak tanımlanmaktadır (1).

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels
as markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin
Infect Dis. 2004 Jul 15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.



 Sepsis biomarkerarının değerlendirildiği bir derlemede

3370 deneysel ve klinik çalışma incelenmiş ve 178 farklı

biomarker tespit edilmiştir . Bunları şu başlıklar altında

incelemek mümkündür.

1. Sitokinler ve kemokinler ( IL-1, IL1β, IL-6,IL-8, IL-10,

TNF, MIF, vb…)

2. Hücre belirteçleri ( CD10, CD14, CD18, vb…)

3. Reseptörler ( TNF reseptör, Toll-like reseptör, vb…)

4. Koagülasyon biomakerları ( Antitrombin, aPTT, D-dimer,

Fibrin, vb…) (3).

3. Pierrakos C, Vincent JL. Sepsis biomarkers: a review; Crit Care. 
2010;14(1):R15. Epub 2010 Feb 9. Review.



5. Vasküler endotelyal hasarı gösteren markerlar
(Angiopoietin, Laminin, Neopterin, L-Selektin, vb…)

6. Vasodilatasyonu gösteren biomarkerlar ( Elastin, ACE, 
VIP, NO, Substans P)

7. Organ disfonksiyonunu gösteren biomarkerlar ( ANP, 
Endotelin-1, Troponin, vb…)

8. Akut faz proteinleri ( Serum amiloid A protein, 
Seruloplazmin, CRP, Ferritin, Alfa1-asit glikoprotein, 
Lipopolisakkarit binding protein, Prokalsitonin, vb…)

9. Diğerleri ( Alfa2 makroglobulin, Albumin, Kolesterol, 
Elastaz, Eritropoietin, HSP, Laktat, Laktoferrin, NF-κB, 
Fibronektin, Renin, Bikarbonat, TGF 1β, vb…) (3).

3. Pierrakos C, Vincent JL. Sepsis biomarkers: a review; Crit Care. 
2010;14(1):R15. Epub 2010 Feb 9. Review.



ERİTROSİT SEDİMENTASYON HIZI

 Bilindiği gibi eritrosit sedimentasyon hızı özgüllüğü 

ve duyarlılığı düşük olan bir testtir ve inflamatuar

hastalıklarla enfeksiyon ayırımında kullanılmaz.

 Günümüzde sedimentasyonun en güvenilir olduğu 

durum negatif prediktif değerinin yüksek olması 

nedeniyle temporal arterit ekartasyonudur (4).

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin
and other biomarkers in discriminating infections from non-
infectious fever; J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. 
Review.



C REAKTİF PROTEİN

 Plazma CRP karaciğerde sentezlenir (1,2)

 Sekresyonu ilk uyarandan 4-6 saat sonra başlar ve 8 

saatte bir düzeyi ikiye katlanır (1). 36-50 saatte pik yapar 

(1,2).  

 CRP’nin plazma yarı ömrü 19 saattir ancak travma ve 

cerrahi gibi tek bir uyaranın ardından normal seviyelere 

inmesi günler alır (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels as 
markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin Infect 
Dis. 2004 Jul 15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.



 Sağlıklı erişkinlerde plazma seviyesi 10 mg/lt’nin

altındadır.

 Sepsis tanısında optimal CRP üst sınır değeri kesin 

olarak belirnememiş olmakla beraber, 50-100 mg/lt

yaygın kabul gören değerleridir, ancak tek bir ölçüm 

tanıda yeterli olmayabilir. 

 Plazma CRP seviyeleri hemodializden etkilenmez (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.



 Cerrahi, travma, yanık, akut pankreatit, inflamatuar

hastalıklar, maligniteler, akut myokard infarktüsü gibi 

durumlarda da CRP yüksek düzeylere çıkabilir. 

 CRP’nin gecikmiş yanıtı, re-enfeksiyonun 

değerlendirilmesinde zorluğa neden olabilir. 

 Ayrıca CRP üretimi immunsupresyon durumunda, 

kortikosteroidler veya siklosporin ile baskılanabilir (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.



 Brunkhorst, ark. ve Selberg, ark. sepsis ve nonenfeksiyöz

SIRS sırasında CRP düzeyleri arasında anlamlı fark 

olmadığını ortaya koymuşlardır . 

 Luzzani ve ark yaptıkları çalışmada CRP artış miktarının, 

sepsis ve ciddi sepsis ayırımında yararlı olmadığını 

bulmuşlar ve ayrıca sepsis nedeniyle ölen ve iyileşen 

hastaların hastalık sırasında ölçülen CRP düzeyleri 

arasında da anlamlı fark saptamamışlardır (1).

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-
29.



PROKALSİTONİN

 Prokalsitonin, normal şartlarda tiroid bezinin C 

hücrelerinde üretilen kalsitoninin propeptididir (1,2,5). 

 Sağlıklı erişkinlerde serum düzeyi 0.1 ng/ml’nin 

altındadır (5). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels as 
markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin Infect Dis. 
2004 Jul 15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Sepsis için sınır değer 2 ng/ml, septik şok için ise 

11.6 ng/ml olarak belirlenmiştir (1).

 Ancak şok tablosunda olduğu kesinleşmiş 

hastalarda prokalsitonin >5 ng/ml ise etyolojinin

enfeksiyon olduğunu düşünmek gerekir (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious
versus non-infectious systemic inflammatory response 
syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.



 Prokalsitoninin IL-6 ve IL-8 gibi inflamatuar süreçlerin 

başlatılmasında ve sürdürülmesinde rol aldığı, nitrik oksit 

sentezini artırdığı bulunmuştur (1,5). 

 TNF-α gibi düşük düzeylerde yararlı olmakla birlikte, 

yüksek düzeylerde yıkıcı etki gösterdiği düşünülmektedir 

(5). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Sepsis sırasında prokalsitonin üretiminin merkezi tam 

belirlenememiş olmakla beraber, başta karaciğer olmak 

üzere ekstratiroid dokulardan salgılandığı 

düşünülmektedir (1,5). 

 Bu görüş, total tiroidektomi yapılmış ve yaygın enfeksiyon 

tablosu olan hastalarda  prokalsitonin düzeyinin hala 

yüksek bulunmasına dayanmaktadir (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Yapılan çalışmalarda 3.-4. saatte prokalsitonin düzeylerinin 

yükselmeye başladığı, 6-8 saatte pik yaptığı ve bu seviyeyi 

24 saat sürdürdüğü bulunmuştur (1,2,4,5). 

 Yeni yayınlarda  prokalsitonin yarı ömrünün hemodializle

uzamadığı bildirilmektedir (4). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels as markers
of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin Infect Dis. 2004 Jul 
15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin and other biomarkers
in discriminating infections from non-infectious fever; J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. 
Epub 2010 Mar 27. Review.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Prokalsitonin konak cevabını gösteren bir 

parametredir . 

 Prokalsitonin üretimini tetikleyen majör neden 

enfeksiyonlar olmakla birlikte, doku inflamayonuna

yol açan her şey prokalsitonin üretiminin artmasına 

neden olur (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 
2005 Jan;351(1-2):17-29.



 İnhalasyon yaralanmalarında, ciddi yanıklarda, 

 pankreatitte (özellikle obstrüksiyona sekonder gelişenlerde),

 son dönem böbrek yetersizliğinde,

 multipl mekanik travmalarda, 

 ciddi cerrahi operasyonların ardından, 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

5. 3.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

6.Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 
Mar;36(3):941-52.



 mezenter iskemide, 

 kardiak cerrahi ve kardiyojenik şokta,

 allejeneik nakil yapılan hastalarda ve graft

rejeksiyonunda

 multiorgan yetmezliğinde  ve 

 sıcak çarpmasını takiben ciddi şekilde yükselebilir (1,5,6). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

6.Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 
Mar;36(3):941-52.



 Travma, kardiyopulmoner bypass ve kardiyojenik şokta 

sistemik inflamasyon oluşmasının yanında, sitokin

salınımının artması ve barsak hipoperfüzyonuna sekonder

bakteri translokasyonu gelişmesi de prokalsitonin artışını 

tetikleyen nedenler olarak düşünülmektedir (1). 

 Aerobik egzersizi takibeden 3-24 saat içinde ılımlı 

prokalsitonin yüksekliği saptanabilir (4) . 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-
29.

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin and other
biomarkers in discriminating infections from non-infectious fever; J Infect. 2010 
Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. Review.



 Medüller tiroid karsinomu, küçük hücreli akciğer 

kanseri ve karsinoid tümörü olan hastalarda da 

prokalsitonin yüksek bulunabilir (6). 

6. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic 
inflammation, infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care 
Med. 2008 Mar;36(3):941-52.



 Travma sonrası prokalsitonin 2-4 saatte yükselmeye 

başlar, 1.-3. günde pik yapar ve sonra azalmaya başlar 

(5,6). 

 Genellikle 2-3 ng/ml civarında saptanmakla birlikte ciddi 

durumlarda 10-20 ng/ml’ye kadar yükselebilir.

 Travma sonrası prokalsitonin düzeylerinde erken 

yükselme, genellikle multiorgan disfonksiyonuna işaret 

eder (6). 

 Prokalsitonin değerinin düştükten sonra 2. kez pik 

yapması ise genellikle enfeksiyon lehinedir (5). 

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

6. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 
Mar;36(3):941-52.



 Majör cerrahi girişim sonrası diğer inflamatuar

markerların 2 haftaya kadar yüksek kalabildiği 

bilinmektedir. 

 Prokalsitonin ise kısa süreli ve az miktarda yükselir ve 

nadiren 5ng/ml’yi aşar. 

 Aseptik cerrahi girişimlerde daha az yükselme gözlenir 

(5). 

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Prokalsitonin steril ve enfekte akut pakreatit ayırımında 

yaralıdır. 

 2 gün veya daha uzun süre prokalsitonin düzeyinin 1.8 

ng/ml üstünde olması enfeksiyonu düşündürmelidir 

(duyarlılık %94, özgüllük %91) (1,5).

 Prokalsitoninin ciddi akut pankreatiti göstermede CRP, 

APACHE II skoru ve Ranson skoruna göre çok daha 

anlamlı olduğu gösterilmiştir (5). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Yanık sonrası prokalsitonin

düzeylerinde 350 ng/ml’ye kadar 

yükselme olabildiği bildirilmiştir (6).

6.Becker KL, Snider R, Nylen ES. 
Procalcitonin assay in systemic 
inflammation, infection, and sepsis: 
clinical utility and limitations; Crit
Care Med. 2008 Mar;36(3):941-52.



 Prokalsitonin düzeyleri nonenfekte ABY ve KBY 

hastalarında çoğunlukla yükselmezken özellikle 1 yıldan 

uzun süredir dializ ihtiyacı olan CAPD ve HD 

hastalarında >0.5 ng/ml saptanabilir (7,8).

7. Visvardis G, Griveas I, et al. Relevance of procalcitonin levels in 
comparison to other markers of inflammation in hemodialysis patients; Ren 
Fail. 2005;27(4):429-34.

8. Steinbach G, Bölke E, et al. Procalcitonin in patients with acute and
chronic renal insufficiency; Wien Klin Wochenschr. 2004 Dec
30;116(24):849-53.



 Viral enfeksiyonu olan 236 hastanın değerlendirildiği bir 

çalışmada sadece 3 hastada prokalsitonin düzeyi 

>2ng/ml saptanmış ve en yüksek düzey 5.2 ng/ml 

bulunmuştur.

 Viral menenjitler de dahil olmak üzere viral

enfeksiyonların çoğunda prokalsitonin düzeyi 

<1ng/ml’dir, genellikle de normal bulunur.

 Sistemik viral enfeksiyonlar da 17 ng/ml’ye kadar 

yükseldiği gösterilmiştir (6). 

6. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 
Mar;36(3):941-52.



 Fungal enfeksiyon sırasında, bakteriyel enfeksiyondan 

daha düşük düzeyler gözlenir (6).

 Birçok araştırmacı febril nötropenik hastalarda fungal

enfeksiyon başlangıcında prokalsitonin düzeylerinin 

değişmediğini ancak enfeksiyon ilerlediği zaman hastalığın 

ciddiyetine göre yükseldiğini gözlemlemişlerdir (9). 

6. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 
Mar;36(3):941-52.

9.Sakr Y, Sponholz C, et al. The role of procalcitonin in febrile neutropenic
patients: review of the literatüre; Infection. 2008 Oct;36(5):396-407. Epub 2008 
Aug 30.



 Prokalsitonin salınımında lökositlerin rolü önemli 

olduğundan nötropenik hastalarda prokalsitonin düzeyi 

beklenenden bir miktar düşük saptanabilir.

 Hematolojik malignitesi ve solid tümörü olan 111 

enfeksiyon hastası üzerinde yapılmış bir çalışmada; 

proksitonin düzeyleri lökopenik olmayan hastalarda, 

lökopenik hastalara oranla daha yüksek saptanmıştır.

 Ancak bu çalışmada enfeksiyonun ciddiyeti iki grupta 

eşitlenememiş olduğundan sonuçlar tartışmalıdır ve bu 

konuda yapılacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (9).

9.Sakr Y, Sponholz C, et al. The role of procalcitonin in febrile neutropenic patients: 
review of the literatüre; Infection. 2008 Oct;36(5):396-407. Epub 2008 Aug 30.



 Febril nötropenik hastalar üzerinde yapılan bir başka 

araştırmada gram negatif bakteriyemilerde gram + 

bakteriyemiye oranla daha yüksek prokalsitonin düzeyleri 

elde edilmişse de

 daha sonra yapılan çalışmalarda buna dair bir kanıt 

bulunamamıştır (5,9). 

 Ancak koagülaz negatif stafilokok enfeksiyonlarında 

prokalsitonin daha az yükselme eğilimindedir (9). 

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

9.Sakr Y, Sponholz C, et al. The role of procalcitonin in febrile neutropenic
patients: review of the literatüre; Infection. 2008 Oct;36(5):396-407. Epub 2008 
Aug 30.



 Yapılan tüm çalışmalarda 0.5 

ng/ml prokalsitonin değerinin febril

nötropenik hasta grubunda 

bakteriyel enfeksiyonların erken 

tanısı için en yüksek özgüllük ve 

duyarlılığa sahip olduğu 

bulunmuştur (5).

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. 
Procalcitonin as a marker of 
sepsis; Int J Antimicrob Agents. 
2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Malarya enfeksiyonu sırasında 662 ng/ml’ye kadar 

yükselen prokalsitonin değeri bildirilmiştir (6).

 Malarya enfeksiyonlarında tedaviye yanıtın takibinde 

de yaralıdır (5).

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

6. Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic 
inflammation, infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit
Care Med. 2008 Mar;36(3):941-52.



 Prokalsitonin, bakteriyel ve viral enfeksiyonların; enfeksiyöz

ve nonenfeksiyöz SIRS’ın; ve septik ARDS ile nonseptik

ARDS’nin ayırımında yararlı olabilir (1). 

 Yapılmış çalışmalarda sepsis ciddiyetini göstermede 

prokalsitonin çok iyi bir marker olduğu; 

 prokalsitonin değerinin, ciddi sepsis ve septik şoklu 

hastalarda; 

 gerek sepsis başlangıcı, 

 gerekse noninfeksiyöz SIRS’lı olgulara kıyasla anlamlı 

oranda yüksek seyrettiği gösterilmiştir (1,5). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 Prokalsitonin, multiorgan disfonksiyonunun erken prognostik

göstergesidir (1). 

 Septik şoklu hastalarda, prokalsitonin düzeyleri hastalığın 

ciddiyeti ile doğru orantılı olarak yükselmekte ve iyileşen 

hastalarda, ölenlere oranla çok daha hızlı düşmektedir (1,5). 

 Prokalsitoninin tek bir kez ölçümü prognozu belirlemek için 

yeterli olmayabilir, takipler daha anlamlıdır, prokalsitonin

düzeyleri düşmeye devam ettiği halde ölen hastalar da 

bildirilmiştir (6). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

5. 3.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

6.Becker KL, Snider R, Nylen ES. Procalcitonin assay in systemic inflammation, 
infection, and sepsis: clinical utility and limitations; Crit Care Med. 2008 Mar;36(3):941-
52.



 Bakteriyel enfeksiyonu olan hastalarda antibakteriyel

tedavinin başlanmasından sonra geçen 24 saat içinde 

prokalsitonin düzeyinde %30’dan fazla düşme olması 

uygun antibiyotiğin başlanmış olduğunu ve enfeksiyonun 

kontrol altına alınmış olduğunu gösterir.

 Prokalsitonin değerinde yükselme olması ise antibiyotik 

değişikliğine gidilmesini gerektirir (10). 

10.Hatzistilianou M. Diagnostic and prognostic role of procalcitonin in 
infections; ScientificWorldJournal. 2010 Oct 1;10:1941-6. Review.



 Christ ve ark. toplum kökenli pnömonisi olan 

hastalarda yaptıkları çalışmada prokalsitonin takibi ile 

tedavi süresinin 12 günden 5 güne düştüğünü ve 

antibiyotik kullanım süresinin %65 kısaldığını 

göstermişlerdir (11).

11.Christ-Crain M, Hitoglou S, et al. Procalcitonin
guidance of antibiotic therapy in community-acquired
pneumonia: a randomized trial; Am J Respir Crit Care
Med. 2006 Jul 1;174(1):84-93. Epub 2006 Apr 7.



NEOPTERİN

 Neopterin aktive monosit ve makrofajlarda GTP’den elde 

edilen bir pteridin türevidir.

 Başta interferon gama olmak üzere TNFα ve endotoksin

salınımıyla indüklenir.

 Dolaşıma salınımının ardından böbreklerden 

değişmeden atılır. 

 Normal serum değeri 10 nmol/lt’yi geçmez (1).  

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.



 Neopterinin inflamasyon sırasında oynadığı rol tam 

olarak anlaşılamamış olmakla beraber nitrik oksid

senteziyle ilişkili olduğu bilinmektedir (1).  

 Nitrik oksid septik şokun başlangıç aşamasında görev 

alır. 

 Neopterin salınımının, sepsiste organ disfonksiyonuna

neden olan mekanizmalardan biri olan hücresel 

apopitozu tetiklediği ve doku hasarına katkıda bulunduğu 

düşünülmektedir (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.



 Neopterin esas olarak hücresel immun

sistem aktivitesini gösterir (1,12). 

 Gram negatif sepsis ve septik şokta ve 

septik ARDS’de serum düzeyi progresif

artış gösterir (1).

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of 
infectious versus non-infectious systemic inflammatory
response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-
29.

12. Kozłowska-Murawska J, Obuchowicz AK. Clinical
usefulness of neopterin; Wiad Lek. 2008;61(10-12):269-72



 Ruokonen ve ark. yoğun bakım ünitesinde takip edilen 

162’si enfekte, 208 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 

enfekte hastaların ayırımında

enfeksiyon gelişimin 1. günü prokalsitonin optimum sınır 

değerinin 0.8 ng/ml, ( duyarlılık %67.7, özgüllük % 47.8 );



enfeksiyon gelişiminin 2. günü 0.9 ng/ml (duyarlılık 

%60.9, özgüllük %63) olarak bulmuşlardır (13). 

13. Ruokonen E, Ilkka L, et al. Procalcitonin and neopterin as indicators of 
infection in      critically ill patients; Acta Anaesthesiol Scand. 2003 
Feb;47(2):237. 



 Neopterin optimum sınır değerini ise

enfeksiyonun 1. günü 18 pg/lt (duyarlılık %62.7, özgüllük 
% 78.3) , 

2. günü 16 pg/lt (duyarlılık %60.9, özgüllük %67.9) 
saptamışlardır. 

 Hem prokalsitonin hem de neopterin seviyeleri 
enfeksiyon şiddetine bağlı olarak artmış ve ölen 
hastalarda iyileşenlere oranla daha yüksek değerlere 
ulaşmıştır (13).

13. Ruokonen E, Ilkka L, et al. Procalcitonin and neopterin as indicators of 
infection in      critically ill patients; Acta Anaesthesiol Scand. 2003 
Feb;47(2):237. 



 Prokalsitonin ve CRP’den farklı olarak neopterin düzeyleri 

viral ve hücre içi bakteriyel patojenlere bağlı enfeksiyonlar 

sırasında da yüksek düzeylere çıkabilir (1,12).

 Bu özelliği sayesinde, neopterinin kan donörlerinde henüz 

klinik semptomları ortaya çıkmamış viral enfeksiyonları 

saptamada faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Ayrıca HIV enfeksiyonu olan hataların takibinde ve 

hastalığın progresyonunu göstermede çok faydalıdır (1). 

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

12. Kozłowska-Murawska J, Obuchowicz AK. Clinical usefulness of neopterin; Wiad
Lek. 2008;61(10-12):269-72



 Neopterin düzeyi de prokalsitonin ve CRP de olduğu gibi; 

maligniteler, 

otoimmün hastalıklar, 

 kalp yetersizliği, 

allogeneik nakil yapılan hastalarda, 

graft rejeksiyonu gibi nonenfeksiyöz durumlarda da 

yükselebilir (1). 

 Koroner ve periferik arter hastalığında ve kardiovasküler

olaylarda da yükseldiği gösterilmiştir (14).  

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-infectious
systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 Jan;351(1-2):17-29.

14. Pacileo M, Cirillo P, et al. The role of neopterin in cardiovascular disease; 
Monaldi Arch Chest Dis. 2007 Jun;68(2):68-73.



ayrıca;

 300 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada nötrofil elastaz-α1-

antitripsinin bakteriyel enfeksiyonları göstermede 

prokalsitonin kadar değerli olduğu, 

 mortaliteyi tahmin etmekte prokalsitoninden üstün olduğu 

gösterilmiştir (3).

 Serum amiloid A protein enfeksiyona tedavi yanıtı 

değerlendirmede ve kronik enfeksiyona sekonder amiloidozis

gelişiminin takibinde yararlı olabilir (4).

3.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J Antimicrob
Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin and other
biomarkers in discriminating infections from non-infectious fever; J Infect. 2010 
Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. Review.



PROKALSİTONİN VE CRP 
KARŞILAŞTIRMASI



 10 çalışmanın ve 63’ü çocuk 905 hastanın 

değerlendirildiği bir metaanalizde bakteriyel 

enfeksiyonları, nonenfektif inflamatuar durumlardan 

ayırmada prokalsitoninin CRP’ye üstün olduğu 

gösterilmiştir. 

Prokalsiton

o duyarlığı %88, 

o özgüllüğü %81, 

CRP 

o duyarlığı %75, 

o özgüllüğü %67 olarak hesaplanmıştır (P<0.05) (2). 

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels as 
markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin Infect 
Dis. 2004 Jul 15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.



 Ayrıca bakteriyel enfeksiyonları viral enfeksiyonlardan 

ayırt etmede 

o prokalsitonin duyarlılığı %92, 

o CRP duyarlılığı %86 bulunmuştur (P<0.05) (2). 

 Bakteriyel ve viral enfeksiyonların ayırımında 

prokalsitonin ve CRP’nin özgüllüklerinin birbirine yakın 

olduğu görülmüştür 

o Prokalsitonin özgüllüğü %73, 

o CRP özgüllüğü %70 (2).

2.Simon L, Gauvin F, et al. Serum procalcitonin and C-Reactive Protein Levels as 
markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis; Clin Infect 
Dis. 2004 Jul 15;39(2):206-17. Epub 2004 Jul 2.



 Sepsisin ciddiyetini ve prognozunu değerlendirmede 

prokalsitonin CRP’den belirgin derecede üstündür (1). 

 Sepsis seyri sırasında sitokin salınımına bağlı olarak 

prokalsitonin seviyeleri yükselişini sürdürürken CRP 

belli bir tavan düzeyde kalma eğilimindedir (1,5).

1.Mitaka C. Clinical laboratory differentiation of infectious versus non-
infectious systemic inflammatory response syndrome; Clin Chim Acta. 2005 
Jan;351(1-2):17-29.

5. 3.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.



 CRP, IL-6, neopterin gibi akut faz proteinlerinin aksine 

prokalsitonin, otoimmun hastalıklar, inflamatuar barsak 

hastalıkları gibi inflamatuar hastalıklarda yükselmez (5).

 Akut koroner sendromda CRP, serum amiloid A protein, 

fibronejen ve IL-6 48 saat içinde yükselirken, 

kardiyojenik şok gelişmediği taktirde prokalsitonin ve 

neopterin düzeylerinde yükselme gözlenmez (5,15). 

5.Carol ED, Thomson APJ, et al. Procalcitonin as a marker of sepsis; Int J 
Antimicrob Agents. 2002 Jul;20(1):1-9. Review.

15.Picariello C, Lazzeri C, et al. Procalcitonin in acute cardiac patients; Intern 
Emerg Med. 2010 Sep 29. [Epub ahead of print]



NONENFEKSİYÖZ 
İNFLAMASYONDA

CRP VE PROKALSİTONİN



 Otoinflamatuar hastalıklarda sıklıkla prokalsitonin

normaldir ancak;

 erişkin Still hastalığı olan hastalarda yapılmış bir 

çalışmada ateş varlığından bağımsız olarak prokalsitonin

yüksek bulunmuş ve 

 erişkin Still hastalığı ile enfeksiyon ayırımında 

prokalsitonin faydalı olmadığı sonucuna varılmıştır (4). 

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin
and other biomarkers in discriminating infections from non-
infectious fever; J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. 
Review.



 İlginç olarak SLE’li hastalarda CRP düzeyleri 

genellikle normaldir.

 SLE+ serozit birliktiği CRP değerlerinin yükselmesine 

neden olur, 

 seroziti olmayan SLE’li hastalarda CRP artışı 

enfeksiyona işaret edebilir (4). 

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin
and other biomarkers in discriminating infections from non-
infectious fever; J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. 
Review.



 Feokromasitoma olguların da ateş yüksekliği 

görülebilir, abseyi taklit eden klinik tablo ile 

presente olabilir, yüksek lökosit, fibrinojen, 

CRP ve prokalsitonin düzeyleri görülebilir 

(4,15). 

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of 
procalcitonin and other biomarkers in 
discriminating infections from non-infectious fever; 
J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. 
Review.

15. Picariello C, Lazzeri C, et al. Procalcitonin in 
acute cardiac patients; Intern Emerg Med. 2010 Sep 
29. [Epub ahead of print]



 Pulmoner embolizmi olan 10, 

pnömonisi olan 30 hastanın 

değerlendirildiği bir çalışmada 

pulmoner embolizmi olan 

hastalarda CRP seviyesinin 

yüksek, prokalsitonin düzeylerinin 

ise normal olduğu bulunmuştur (4).

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic
role of procalcitonin and other biomarkers in 
discriminating infections from non-infectious
fever; J Infect. 2010 Jun;60(6):409-16. Epub
2010 Mar 27. Review.



 25’i kendi kendini sınırlayan hastalığa sahip inflamatuar

barsak hastalığı olan 51 hastanın değerlendirildiği bir 

çalışmada 

 hastalık aktivitesinden bağımsız olarak enfeksiyonu 

olmayan tüm hastalarda prokalsitonin düzeyi normal, 

 enfeksiyöz koliti olan hastalarda ise yüksek saptanmıştır. 

 Bu çalışmada enfeksiyöz kolit tanısında prokalsitoninin

pozitif prediktif değeri %96, negatif prediktif değeri %93 

saptanmıştır (4). 

4. Limper M, Kruif MD, et al. The diagnostic role of procalcitonin and other
biomarkers in discriminating infections from non-infectious fever; J Infect. 
2010 Jun;60(6):409-16. Epub 2010 Mar 27. Review.



DİĞER STERİL VÜCUT 
SIVILARINDA 

CRP VE PROKALSİTONİN



 Menejitte kan-beyin bariyerinin 

zedelenmesine paralel olarak BOS’ta bazı 

biyomarkerların arttığı gösterilmiştir (11). 

 BOS CRP değerlerinin serum CRP 

değerleri ile korele olduğu görülmüştür 

(16). 

16. Kanoh Y, Ohara T, et al. Acute inflammatory
biomarkers in cerebrospinal fluid as indicators of 
blood cerebrospinal fluid barrier damage in Japanese
subjects with infectious meningitis; Clin Lab. 
2011;57(1-2):37-46.



28 erişkin, 

47 pediatrik piyojenik menenjit olgusu

 Serum CRP için alt sınır 18mg/dl, 

 BOS CRP için alt sınır 8 mg/dl olarak kabul edilmiş,

75 hastanın 66’sında serum CRP (+)’liği ve 

32 tanesinde BOS CRP (+)’liği saptanmış, 

• Serum CRP negatif olan hiçbir hastada BOS’ta CRP (+) 
saptanmamıştır. 

 Sonuç olarak serum ve BOS CRP değerlerinin birlikte 
değerlendirilmesi önerilmiştir (17).

17. Tankhiwale SS, Jagtap PM, et al. Bacteriological study of pyogenic meningitis
with special reference to C-reactive protein; Indian J Med Microbiol. 2001 Jul-
Sep;19(3):159-60.



 Piyojenik menenjitli 40 çocuk hastanın BOS 

değerlendirilmesinde gram boyamanın 

duyarlılığı %90, BOS CRP’nin ise %62.5 

bulunmuştur (18). 

18.Viswanath G, Praveen, et al. Bacteriological
study of pyogenic meningitis with special
reference to latex agglutination; Indian J Pathol
Microbiol. 2007 Jan;50(1):97-100.



 Pediatrik hastalarda yapılmış çalışmalarda viral

menenjit olgularında BOS alfa1antitripsin, 

alfa2haptoglobulin ve C3 düzeylerinin anlamlı oranda 

arttığı, BOS CRP düzeylerinin ise tanı koymada yeterli 

olmadığı sonucuna varılmıştır (19,20). 

19. Łobos M, Rusinek A, et al. Does the estimation of acute phase protein 
concentrations in cerebrospinal fluid and/or in serum in patients with viral
meningitis carry diagnostic importance? Part I. Przegl Epidemiol. 
2002;56(4):615-22.

20. Mamełka B, Lobos M, et al. Does the assay of acute phase protein 
concentrations in cerebrospinal fluid and/or in serum in patient with viral
meningitis have a diagnostic value? Part II. Przegl Epidemiol. 2004;58(2):351-9.



 2-13 yaşları arasında 48 pürülant

menenjitli hastanın değerlendirildiği 

Türkiye’de yapılmış bir çalışmada,

 yüksek serum CRP düzeyi ve 

düşük BOS CRP düzeyi olması kötü 

prognostik faktör olarak 

değerlendirilmiştir (21). 

21. Kirimi E, Tuncer O, et al. Prognostic
factors in children with purulent meningitis
in Turkey; Acta Med Okayama. 2003 
Feb;57(1):39-44.



 Menenjiti olan 30 hastanın değerlendirildiği bir 

çalışmada

bakteriyel menenjiti olan hastaların tamamında 

BOS CRP düzeyleri >100 microg/L saptanırken, 

 viral menenjiti olan olguların sadece %10’ununda 

yüksek bulunmuş, 

22. Shimetani N, Shimetani K, Mori M. Levels of 
three inflammation markers, C-reactive protein, 
serum amyloid A protein and procalcitonin, in 
the serum and cerebrospinal fluid of patients
with meningitis; Scand J Clin Lab Invest. 
2001;61(7):567-74.



 BOS serum amiloid protein A’nın tüm bakteriyel ve 

mikotik menenjitlerde ve 

 viral menenjitlerin %95’inde,

 BOS prokalsitoninin ise tüm menenjit olgularında yüksek 

olduğu görülmüştür. 

 Serum prokalsitonin değerinin bakteriyel menenjit 

olgularında ve ciddi seyirli hastalıkta daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (22). 

22. Shimetani N, Shimetani K, Mori M. Levels of three inflammation markers, C-
reactive protein, serum amyloid A protein and procalcitonin, in the serum and
cerebrospinal fluid of patients with meningitis; Scand J Clin Lab Invest. 
2001;61(7):567-74.



 Menenjit dışında subaraknoidal hemoraji, akut beyin 

hasarı, ventriküloperitoneal şant varlığı gibi başka 

durumlarda da BOS’ta CRP düzeyinin yükseldiği 

bulunmuştur (23-25). 

23. Fountas KN, Tasiou A, et al. Serum and cerebrospinal fluid C-reactive protein 
levels as predictors of vasospasm in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. 
Clinical article; Neurosurg Focus. 2009 May;26(5):E22.

24. Hergenroeder G, Redell JB, et al. Identification of serum biomarkers in brain-
injured adults: potential for predicting elevated intracranial pressure; J 
Neurotrauma. 2008 Feb;25(2):79-93.

25. Takizawa T, Tada T, et al. Inflammatory cytokine cascade released by
leukocytes in cerebrospinal fluid after subarachnoid hemorrhage; Neurol Res. 2001 
Oct;23(7):724-30.



 Romatoid artrit, kristal ilişkili artrit ve septik artrit

olgularında sinovial sıvı CRP değerlerinin osteoartriti olan 

olgulara kıyasla anlamlı oranda yükseldiği bulunmuşsa 

da; 

 bu çalışmalarda enfeksiyöz artritlerin, nonenfeksiyöz

inflamatuar artritlerden ayırımında sinovial sıvı CRP 

değerinin yararı gösterilememiştir (26,27)

26. Zamani B, Jamali R, Ehteram H. Synovial fluid adenosine deaminase and
high-sensitivity C-reactive protein activity in differentiating monoarthritis. 
Rheumatol Int. 2010 Aug 19. [Epub ahead of print]

27. Streit G, Alber D, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and complement-
3a assays in synovial fluid for diagnosing septic arthritis: preliminary results; 
Joint Bone Spine. 2008 Mar;75(2):238-9. Epub 2007 Dec 3.



 Başka bir çalışmada 

bakteriyel septik artrit…………………11 hasta, 

 kristal ilişkili artrit…………………….. 13 hasta, 

 romatoid artrit………………………… 18 hasta

 Septik artrit tanısında serum prokalsitonin

 Duyarlılık ………………………………%55,

 Özgüllük………………………………...%94 

 Ancak synovial sıvı prokalsitonin değerlerinde 3 grup 

arasında anlamlı fark saptanmadığı gözlenmiştir (28). 

28. Martinot M, Sordet C, et al. Diagnostic value of serum and synovial
procalcitonin in acute arthritis: a prospective study of 42 patients; Clin
Exp Rheumatol. 2005 May-Jun;23(3):303-10.



 Plevral effüzyonlu hastalarda yapılmış çalışmalar da 

mevcuttur.

Parapnömonik effüzyon………………………51 hasta 

Nonenfesiyöz komplike plevral effüzyon……49 hasta;

plevral sıvı CRP sınır değeri ………………..8 mg/dl 

enfeksiyöz nonenfeksiyöz hastaların ayırımında 

Duyarlılık……………………………………….%72

Özgüllük………………………………………..%71 

(29). 

29. Porcel JM, Galindo C, et al. Pleural fluid interleukin-8 and C-reactive
protein for discriminating complicated non-purulent from uncomplicated
parapneumonic effusions; Respirology. 2008 Jan;13(1):58-62.



 Parapnömonik effüzyon………………..15 hasta, 

 Tuberküloza bağlı plevral effüzyon……25 hasta,

 Malign plevral effüzyon…………………57 hasta

plevral sıvı CRP sınır değeri …………5.3 mg/dl 

parapnömonik effüzyon tanısında

Duyarlılık…………………………………%100 

(30).

30. Kiropoulos TS, Kostikas K,et al. Acute phase markers for the
differentiation of infectious and malignant pleural effusions; Respir
Med. 2007 May;101(5):910-8. Epub 2007 Jan 31.



 Plevral effüzyonu olan 233 hastanın değerlendirildiği bir 

çalışmada hastalar 5 grupta incelenmiş; 

parapnömonik ( 28 hasta ), 

 tuberküloz ( 49 hasta ), 

neoplastik ( 57 hasta ), 

 transuda ( 53 hasta ), 

 sınıflandırılamamış ( 46 hasta ). 

 Bu hastalarda plevral sıvıda CRP ve prokalsitonin

düzeylerine bakılmış. (31)

31. San José ME, Valdés L, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and cell counts
in the diagnosis of parapneumonic pleural effusions; J Investig Med. 2010 
Dec;58(8):971-6.



 Parapnömonik effüzyonu olan hastalarda, tüberkülozlu
hastalar ve sınıflandırılamamış effüzyonu olan hastalarla 

kıyaslandığında;  

• plevral sıvı prokalsitonin anlamlı oranda yüksek 

saptanmıştır.

 Plevral sıvı CRP düzeyi ise parapnömonik hastalarda 

diğer tüm gruplarla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı oranda yüksek bulunmuştur (31).

31. San José ME, Valdés L, et al. Procalcitonin, C-reactive protein, and cell
counts in the diagnosis of parapneumonic pleural effusions; J Investig Med. 
2010 Dec;58(8):971-6.



parapnömonik effüzyon tanısında

plevral sıvı CRP 

Duyarlılık………………………………%64.3

Özgüllük………………………………..%93.4

(31).

31. San José ME, Valdés L, et al. Procalcitonin, C-
reactive protein, and cell counts in the diagnosis of 
parapneumonic pleural effusions; J Investig Med. 
2010 Dec;58(8):971-6.



Transüdatif plevral effüzyon………………..20 hasta, 

Malign plevral effüzyon……………………..30 hasta, 

Tuberküloza bağlı plevral effüzyon………..30 hasta

 tüberküloza bağlı efüzyonu olan hastalarda plevral sıvı 

CRP değerleri ve plevral sıvı CRP/serum CRP oranı diğer 

iki gruba oranla anlamlı derecede yüksek saptanmıştır 

(32).

32. Elsammak M MY, Morsi TS, et al. Osteopontin and C-reactive protein in 
Egyptian patients affected with tuberculous and malignant pleural effusion; 
Ann Clin Biochem. 2007 May;44(Pt 3):264-72.



 Lenfositik eksüdatif plevral effüzyonu olan 148 hastanın 

dahil edildiği bir çalışmada; 

 Tuberküloz………………………………...55 hasta, 

 Malign plevral effüzyon………….............60 hasta,  

 Nonspesifik plörit…………………………33 hasta 

(33).

33. Chierakul N, Kanitsap A, et al. A simple C-reactive protein 
measurement for the differentiation between tuberculous and malignant
pleural effusion; Respirology. 2004 Mar;9(1):66-9.



Tuberküloz tanısında

plevral sıvı CRP sınır değeri ………………..30mg/dl 

Duyarlılık……………………………………….%72

Özgüllük………………………………………..%93

Tuberküloz tanısında

plevral sıvı CRP/serum CRP ………………..0.45

Duyarlılık……………………………………….%60

Özgüllük………………………………………..%89 

(33).

33. Chierakul N, Kanitsap A, et al. A simple C-reactive protein measurement for
the differentiation between tuberculous and malignant pleural effusion; 
Respirology. 2004 Mar;9(1):66-9.



Parapnömonik plevral effüzyon………………15 hasta, 

Tuberküloza bağlı plevral effüzyon…………..12 hasta, 

 Tuberküloza bağlı plevral effüzyonu olan hastalarda 

ADA >45 U/L, 

CRP <4 mg/dL; 

 Parapnömonik plevral efüzyonu olan hastalarda 

ADA  <40 U/L, 

CRP >6 mg/dL oluğu görülmüştür (34). 

34. Daniil ZD, Zintzaras E, et al. Discrimination of exudative pleural effusions
based on multiple biological parameters; Eur Respir J. 2007 Nov;30(5):957-64. 
Epub 2007 Aug 9.



 Plevral effüzyonu olan 308 hastanın 

değerlendirildiği başka bir çalışmada enfeksiyöz

nonenfeksiyöz hastalarda plevral sıvı 

prokalsitonin değerlerinde anlamlı fark 

saptanmazken; 

 plevral sıvı CRP değerlerinin parapnömonik

efüzyonu olan hastalarda anlamlı oranda daha 

yüksek olduğu görülmüştür (35). 

35. Porcel JM, Vives M, et al. Biomarkers of infection for the differential
diagnosis of pleural effusions; Eur Respir J. 2009 Dec;34(6):1383-9. 
Epub 2009 Jun 18.




