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W pracy przedstawiono aktualne pogl¹dy dotycz¹ce przydatnoci
klinicznej oznaczania stê¿enia bia³ek ostrej fazy  bia³ka C-reaktywnego
(CRP) i prokalcytoniny (PCT) w zespole uogólnionej reakcji zapalnej
(SIRS). Zwrócono szczególn¹ uwagê na znaczenie tych markerów
w diagnostyce i monitorowaniu uogólnionych zaka¿eñ u noworodków
i ma³ych dzieci. Przytoczono przyk³ady wiadcz¹ce o wiêkszych
korzyciach wynikaj¹cych z upowszechniania okrelania stê¿eñ PCT
(zamiast CRP) w rozpoznawaniu i prognozowaniu ró¿nych
krytycznych stanów zagra¿aj¹cych ¿yciu pacjentów a powik³anych
uogólnionym zaka¿eniem. Ponadto uwzglêdniono u¿ytecznoæ badania
takich wskaników immunologicznych ostrego stanu zapalnego, jak
prozapalne cytokiny i ich inhibitory, które oznaczane równolegle z CRP
i PCT zwiêkszaj¹ mo¿liwoci monitorowania SIRS w aspekcie
terapeutycznym i rokowniczym.
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Current opinions on the clinical usefulness of evaluation of acute
phase  C-reactive protein (CRP) and procalcitonin (PCT))
concentrations in systemic inflammatory response syndrome (SIRS)
have been presented. Attention was paid to the importance of these
markers in the diagnosis and monitoring of generalized infections in
newborns and infants. The study describes several examples confirming
major advantages that resulted from more frequent evaluation of PCT
(instead of CRP) concentration in the diagnosis and prognosis of various
life-threatening states that were complicated by generalized infections.
Usefulness of the evaluation of other acute phase reaction markers
(e.g. proinflammatory cytokines and their inhibitors) was demonstrated;
these, when combined with evaluations of such indices as CRP and
PCT, increase the possibility of SIRS monitoring and may improve
therapeutic and prognosis methods.
Alergia Astma Immunologia, 2005, 10(2), 63-68
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Zespó³ zmian, zarówno miejscowych, jak i uogólnionych, stanowi¹cych odpowied organizmu na dzia³anie
czynników uszkadzaj¹cych nosi nazwê reakcji ostrej fazy
i ma na celu unieczynnienie tych czynników, a tak¿e naprawê uszkodzonych tkanek. Reakcja ustroju jest niezale¿na od rodzaju dzia³aj¹cego bodca oraz miejsca uszkodzenia. Ze wzglêdu na zakres objawów klinicznych wyodrêbniono zespó³ uogólnionej odpowiedzi zapalnej (systemic inflammatory response syndrome  SIRS) wywo³ywany przez powa¿ne czynniki uszkadzaj¹ce, sporód
których nale¿y wymieniæ zaka¿enie, uraz, oparzenie oraz

zapalenie trzustki i inne (ryc.1). SIRS jest najczêciej
zwi¹zany z posocznic¹, definiowan¹ jako uogólniona reakcja odpowiedzi organizmu na zaka¿enie. Ta odpowied
ostrej fazy indukowana jest endotoksyn¹ bakteryjn¹ i zachodzi z udzia³em cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1,
IL-6, IL-8), prowadz¹c do wzrostu ciep³oty cia³a i syntezy bia³ek ostrej fazy, np. bia³ka C-reaktywnego, haptoglobiny, α-1-antytrypsyny, fibrynogenu [1].
Sporód komórek uk³adu odpornociowego bior¹cych
udzia³ w SIRS do najwa¿niejszych nale¿y zaliczyæ granulocyty obojêtnoch³onne oraz makrofagi. Wytwarzane przez
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Ryc. 1. Odniesienia miêdzy SIRS, posocznic¹ a infekcj¹
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te komórki endogenne mediatory zapalne (m.in. prozapalne cytokiny, reaktywne zwi¹zki tlenu, eikozanoidy, tlenek azotu) mog¹ dzia³aæ uszkadzaj¹co na komórki gospodarza (ryc. 2). Nadmiar tych zwi¹zków, uwalnianych poza
komórkê przez pobudzone fagocyty, ma istotne znaczenie
patologiczne w rozwoju uszkodzeñ tkanek i powstawaniu
zespo³u niewydolnoci wielonarz¹dowej (multiple organ
dysfunction syndrome  MODS) [2]. Zespó³ ten mo¿e
rozwin¹æ siê jako powik³anie posocznicy, ciê¿kich oparzeñ, rozleg³ych urazów, wstrz¹su hypowolemicznego etc.
Badania diagnostyczne w SIRS
Jako markery diagnostyczne przydatne w ocenie stanu ogólnego i monitorowaniu chorych, u których mo¿na
oczekiwaæ powik³añ najczêciej o charakterze septycznym, szerokie zastosowanie znalaz³y bia³ka ostrej fazy
(BOF). S¹ one wykorzystywane zw³aszcza wtedy, gdy
diagnostyka mikrobiologiczna jest utrudniona lub ma³o efektywna (d³ugi czas oczekiwania na wynik), a choroba podstawowa, ci¹¿a lub leczenie (immunosupresja) maskuj¹
objawy kliniczne i laboratoryjne. Synteza BOF zachodzi
g³ównie w w¹trobie, choæ ekspresjê ich genów stwierdzono te¿ w innych narz¹dach i tkankach (fagocyty krwi
obwodowej, nerki, grasica, mózg, p³uca). Dokonuje siê
ona pod wp³ywem cytokin prozapalnych (TNF-α, IL-1,
IL-6), które oddzia³ywuj¹ na poziomie transkrypcji tych
bia³ek. IL-6 indukuje syntezê wszystkich BOF, inne dzia³aj¹ wybiórczo. Rola bia³ek ostrej fazy polega na ograni-

Ryc. 2. Rozwój zespo³u uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS)

czaniu procesów destrukcyjnych (np. hamowaniu aktywnoci enzymów proteolitycznych) oraz stymulowaniu procesów odtwórczych i naprawczych, aby przywróciæ naruszon¹ homeostazê ustroju. S¹ one grup¹ niejednolit¹ pod
wzglêdem funkcji biologicznych i charakteru zmian stê¿eñ w przebiegu reakcji ostrej fazy [3].
Jednym z podstawowych badañ diagnostycznych
w przypadku uogólnionego zaka¿enia (SIRS wywo³anego czynnikiem infekcyjnym) jest badanie bakteriologiczne krwi. Nale¿y jednak¿e pamiêtaæ, ¿e ujemny wynik tego
badania nie wyklucza rozpoznania posocznicy, podobnie
jak i inne badania laboratoryjne (poziom CRP, badanie
morfologiczne krwi), które w pierwszych godzinach trwania zaka¿enia równie¿ mog¹ byæ prawid³owe. Dlatego
w ostatnim czasie coraz wiêksz¹ uwagê w rozpoznawaniu i monitorowaniu uogólnionego zaka¿enia przypisuje siê
oznaczaniu innych markerów ostrego stanu zapalnego 
prokalcytoniny czy prozapalnych cytokin i ich inhibitorów
(np. rozpuszczalnych receptorów dla TNF-α, antagonisty receptora IL-1 (IL-1ra) [4-9]. Nowym, wa¿nym i przydatnym testem diagnostycznym posocznicy okazuje siê
ocena metabolizmu tlenowego granulocytów obojêtnoch³onnych przy u¿yciu cytometrii przep³ywowej b¹d chemiluminescencji [10-12]. Jak wykaza³y badania w³asne,
metabolizm tlenowy granulocytów obojêtnoch³onnych
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w przebiegu uogólnionych zaka¿eñ noworodków by³ obni¿ony, natomiast skuteczna antybiotykoterapia skutkowa³a wzrostem zdolnoci granulocytów do inicjowania wybuchu oddechowego [10].
Praca przedstawia aktualne pogl¹dy dotycz¹ce zastosowania oznaczeñ bia³ka C-reaktywnego i prokalcytoniny w praktyce klinicznej w diagnostyce i monitorowaniu
ró¿nych stanów zespo³u uogólnionej reakcji zapalnej.
Przydatnoæ kliniczna oznaczania stê¿enia bia³ka
C-reaktywnego
Szczególn¹ pozycjê wród BOF zajmuje bia³ko C-reaktywne (CRP), które jest najczêciej stosowanym markerem ostrego stanu zapalnego. Posiada ono zdolnoæ wi¹zania siê z polipeptydem C otoczki pneumokoka. W surowicy ludzi zdrowych jego stê¿enie nie przekracza 5 mg/l,
a w przebiegu ostrej fazy mo¿e zwiêkszaæ siê nawet 1000-krotnie. Charakteryzuje siê ono du¿¹ dynamik¹ zmian stê¿eñ, które osi¹gaj¹ maksimum w 1-3 dobie po zadzia³aniu
czynnika uszkadzaj¹cego. Wartoci bia³ka CRP wracaj¹
do normy po 7-10 dniach leczenia, a jego oznaczanie zajmuje do 1 godziny.
Bia³ko C-reaktywne uwa¿ane jest za czu³y, lecz ma³o
swoisty wskanik diagnostyczny i prognostyczny procesów zapalnych. Jego stê¿enie mo¿e wzrastaæ zarówno
w zaka¿eniach, rozleg³ych urazach, nowotworach, martwicach narz¹dowych, odrzucaniu przeszczepu, jak
i w prawid³owo przebiegaj¹cej ci¹¿y. Ma to szczególne
znaczenie u noworodków, u których wzrost stê¿enia CRP
jest opóniony w stosunku do innych markerów ostrej fazy
(prokalcytoniny, α-1-antytrypsyny, prozapalnych cytokin
i ich inhibitorów). Zaobserwowano ponadto, ¿e w tej grupie wiekowej wysokie poziomy niektórych markerów zapalenia (CRP, PCT) mog¹ wspó³istnieæ w pierwszych
dniach ¿ycia z podwy¿szon¹ temperatur¹ cia³a bez ¿adnych objawów patologicznych, co jest wyrazem adaptacji
dziecka do ¿ycia pozamacicznego i nie ma znaczenia dla
identyfikacji infekcji [4,15,16]. W pimiennictwie pojawia
siê coraz wiêcej doniesieñ podwa¿aj¹cych przydatnoæ
oznaczania bia³ka CRP dla wczesnego rozpoznania zaka¿enia [7,15,17]. Küster i wsp. wykazali, ¿e zarówno CRP,
jak i kr¹¿¹ca miêdzykomórkowa cz¹steczka adhezyjna-1
(cICAM-1) pojawiaj¹ siê póniej w przebiegu posocznicy
u noworodków z bardzo nisk¹ urodzeniow¹ mas¹ cia³a
w porównaniu z antagonist¹ receptora IL-1 (IL-1ra) i interleukin¹ 6 (IL-6). IL-1ra i IL-6 s¹ zatem lepszymi markerami wczesnej diagnostyki uogólnionego zaka¿enia, gdy¿
pojawiaj¹ siê ju¿ na 2 dni przed manifestacj¹ kliniczn¹
choroby [7]. Podobnie badania Laskowskiej-Klity i wsp.
dowiod³y, ¿e wzrost stê¿enia CRP jest opóniony w stosunku do innych markerów stanu zapalnego. W badanej
przez ni¹ grupie 88 dzieci z klinicznym podejrzeniem zapalenia zaobserwowano podwy¿szone wartoci CRP tylko u 24%, natomiast PCT u 46%, a α-1-antytrypsyny
u 49% noworodków i odpowiednio u 70%, 60% i 70%
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niemowl¹t [18]. Tak¿e z badañ Szymczak i wsp. wynika,
¿e CRP nie jest dostatecznie dobrym markerem dla wczesnego rozpoznawania zaka¿enia u noworodków przedwczenie urodzonych. Podwy¿szone stê¿enie tego bia³ka
zaobserwowano tylko u 37% noworodków w pierwszym
i u 46% w drugim dniu choroby, potwierdzone objawami
klinicznymi i laboratoryjnymi (wzrost α-1-antytrypsyny
i elastazy) [17]. Badania w³asne potwierdzaj¹ doniesienia innych autorów, którzy postuluj¹ przydatnoæ równoleg³ego oznaczania ró¿nych markerów ostrej fazy w diagnostyce i monitorowaniu posocznicy okresu perinatalnego. Nasze badania dowiod³y, ¿e ledzenie w surowicy krwi
dzieci z posocznic¹ stê¿eñ prozapalnych cytokin i ich inhibitorów w dynamice czasowej równolegle z poziomami
wskaników ostrej fazy (CRP, PCT) pozwala na ocenê
aktywnoci uogólnionej reakcji zapalnej organizmu i stanowiæ mo¿e uzupe³niaj¹c¹ metodê diagnostyczn¹ i prognostyczn¹ [9]. Wykazana przez nas istotna statystycznie ujemna korelacja miêdzy stê¿eniem CRP a IL-13 po
zakoñczeniu leczenia wskazuje na u¿ytecznoæ oznaczania
stê¿eñ CRP i cytokin przeciwzapalnych w monitorowaniu
efektów leczenia uogólnionych zaka¿eñ u noworodków.
Okrelanie stê¿enia bia³ka C-reaktywnego w surowicy znalaz³o zastosowanie jako test diagnostyczny oraz
prognostyczny, który wykorzystywany jest w okrelaniu
stanu ogólnego pacjenta jako badanie pierwszego rzutu
przewy¿szaj¹ce swoj¹ czu³oci¹ leukocytozê i OB [6].
Jego okrelanie przydatne jest m.in. w zaka¿eniach oko³oporodowych noworodków i ciê¿arnych, ostrym zapaleniu trzustki, uogólnionych zaka¿eniach i zapaleniach opon
mózgowo-rdzeniowych do monitorowania leczenia oraz
aktywnoci procesu zapalnego [7,9,13]. Ponadto oznaczanie CRP mo¿e byæ wykorzystywane do monitorowania
przebiegu reumatoidalnego i ³uszczycowego zapalenia stawów oraz dny moczanowej, jak te¿ w kontrolowaniu infekcji u osób zaka¿onych wirusem HIV (bowiem jego stê¿enie nie zale¿y od stanu immunologicznego pacjenta) [14].
Soetino i wsp. wykazali, ¿e bia³ko C-reaktywne odgrywa istotn¹ rolê w ró¿nicowaniu zapaleñ opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR); badacze ci stwierdzili obecnoæ CRP w p³ynie mózgowo-rdzeniowym u 90% niemowl¹t i dzieci z klinicznie i bakteriologicznie rozpoznanym ropnym zapaleniem opon mózgowych, nie wykrywaj¹c go natomiast u pacjentów z limfocytarnym ZOMR
o etiologii wirusowej [13]. Umo¿liwia to ró¿nicowanie
bakteryjnego, ropnego ZOMR od innych stanów z czu³oci¹ 91% w porównaniu do czu³oci 46% przy badaniu
bakteriologicznym preparatów bezporednio barwionych
metod¹ Grama. Normalizacja stê¿eñ CRP w surowicy
jest z kolei dobrym markerem decyzyjnym zakoñczenia
terapii antybiotykowej. U pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i towarzysz¹cymi mu
powik³aniami neurologicznymi spadek stê¿eñ CRP <1mg/dl
by³ sygna³em powrotu do zdrowia i przerwania antybiotykoterpii [19].
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CRP jest tak¿e wa¿nym wskanikiem diagnostycznym
i prognostycznym w przebiegu ostrego zapalenia trzustki
(OZT). Zwy¿ka jego stê¿enia jest szczególnie wyrana
(dziesiêciokrotnie w stosunku do normy), gdy wystêpuj¹
rozleg³e zmiany martwicze zwi¹zane z ciê¿kim przebiegiem klinicznym i wysok¹ miertelnoci¹. Lankisch i wsp.
wykazali, ¿e taki wzrost utrzymuj¹cy siê przez 72 h wyró¿nia pacjentów, u których rozwinê³a siê niewydolnoæ
wielonarz¹dowa w przebiegu OZT o etiologii alkoholowej [20]. Buchler i wsp. za stwierdzili, ¿e stê¿enie CRP
powy¿ej 100 mg/l wskazuje na martwicê trzustki w 95%
OZT o ciê¿kim przebiegu [21].
Oceniano tak¿e przydatnoæ stê¿enia CRP w surowicy dla przesiewowej oceny zagro¿enia zaka¿eniami u chorych z HIV. Wykazano, ¿e zaka¿enie HIV nie powoduje
wzrostu stê¿enia CRP w surowicy niezale¿nie od stanu
immunologicznego pacjenta. Natomiast ka¿de niewielkie
zwy¿ki stê¿enia CRP u zaka¿onych HIV sugeruj¹ proces
chorobowy i wymagaj¹ szczegó³owej diagnostyki [14].
Zastosowanie oznaczania stê¿enia prokalcytoniny
w praktyce klinicznej
Nowym wskanikiem biochemicznym przydatnym
w diagnozowaniu i ró¿nicowaniu ciê¿kich infekcji i powik³añ septycznych jest prokalcytonina (PCT). Jest to bia³ko o masie cz¹steczkowej 13 kilodaltonów, zbudowane
z 116 aminokwasów. W warunkach fizjologicznych stanowi prekursor na drodze syntezy kalcytoniny w komórkach C tarczycy, w przebiegu posocznicy za jej poziom
gwa³townie ronie niezale¿nie od stê¿enia hormonu. Dok³adny mechanizm uwalniania PCT do krwi, miejsce jej
wytwarzania oraz rola w patomechanizmie reakcji zapalnej pozostaj¹ nieznane i s¹ nadal przedmiotem intensywnych badañ. Uwa¿a siê, ¿e w indukcji PCT mo¿liwe jest
porednictwo prozapalnych cytokin; po podaniu endotoksyn bakteryjnych równolegle do PCT wzrasta³ poziom
TNF-α oraz IL-6 [22,23]. U osób zdrowych stê¿enie PCT
w surowicy nie przekracza wartoci 0,5 ng/ml. Najwa¿niejsz¹ w³aciwoci¹ PCT jest wzrost jej stê¿enia pod
wp³ywem toksyn bakteryjnych (przy zachowanej niewra¿liwoci na inne bodce prozapalne) oraz cis³y zwi¹zek
miêdzy stê¿eniem PCT a ciê¿koci¹ infekcji. Maksymalne stê¿enia PCT w surowicy krwi (powy¿ej 100 ng/ml
lub nawet 1000 ng/ml) obserwuje siê w uogólnionych zaka¿eniach bakteryjnych i zespole MODS w przebiegu
wstrz¹su septycznego. Natomiast zaka¿enia bakteryjne
o charakterze miejscowym oraz ciê¿kie zaka¿enia wirusowe powoduj¹ jedynie niewielkie zmiany w zakresach
stê¿eñ PCT [5,24]. Prokalcytonina jest zatem wskanikiem laboratoryjnym o wysokiej swoistoci dla posocznic. Na jej poziom nie wp³ywa neutropenia, nosicielstwo
wirusa HIV, lokalne zaka¿enia typu ropnia, zapalenia p³uc,
infekcja w drogach moczowych. Tylko rozleg³e oparzenia i zabiegi operacyjne (np. resekcja prze³yku, operacja
na otwartym sercu) powoduj¹ umiarkowany wzrost PCT.

U osób oparzonych stê¿enia PCT s¹ skorelowane z ciê¿koci¹ i rozleg³oci¹ urazu termicznego uk³adu oddechowego i/lub urazu skóry, co stanowi sugestiê, ¿e synteza
samej prokalcytoniny b¹d czynnika stymuluj¹cego jej
uwalnianie mo¿e odbywaæ siê równie¿ w skórze [25]. Oparzenia tkanki p³ucnej s¹ zatem chyba jedynym udokumentowanym odstêpstwem od opisywanej wczeniej w³aciwoci wysokiej swoistoci PCT jako markera uogólnionych zaka¿eñ bakteryjnych.
Oznaczanie stê¿enia PCT w surowicy krwi jest przydatne w praktyce klinicznej, szczególnie u pacjentów
w ciê¿kim stanie z wysokim ryzykiem posocznicy bakteryjnej, grzybiczej lub paso¿ytniczej. Monitorowanie PCT
pozwala na wczesn¹ diagnostykê powik³añ septycznych,
zw³aszcza u pacjentów z ARDS, SIRS i MODS. W tych
ciê¿kich stanach chorobowych oznaczanie stê¿enia PCT
ma znaczenie rokownicze, a mo¿e tak¿e s³u¿yæ ocenie
skutecznoci antybiotykoterapii. W³¹czenie w³aciwego
leczenia powoduje gwa³towny spadek stê¿enia PCT ju¿
od drugiej doby leczenia [5,6]. Gendrel i Monneret badaj¹c chore noworodki wykazali, ¿e PCT lepiej odzwierciedla aktywnoæ zaka¿enia ni¿ stosowane dotychczas rutynowo bia³ko C-reaktywne [24,26]. Gendrel i wsp. postuluj¹, ¿e oznaczanie stê¿eñ PCT mo¿e byæ alternatyw¹
w stosunku do równoczasowego okrelania CRP i IL-6
we wczesnej diagnostyce posocznicy noworodków [26].
Natomiast Monneret i wsp. dowiedli, ¿e PCT jest swoistym markerem ciê¿kiej posocznicy noworodków, która
powinna byæ wykorzystywana we wczesnej diagnostyce
tej choroby. Autorzy ci wykazali, ¿e stê¿enia PCT szybciej narastaj¹ w czasie trwania zaka¿enia (w stosunku do
CRP) oraz w krótszym czasie powracaj¹ do normy przy
zastosowaniu skutecznej antybiotykoterapii [24]. Z kolei
z badañ innych autorów wynika, ¿e PCT jest markerem
o wiêkszej czu³oci i swoistoci w porównaniu z CRP, leukocytoz¹ czy IL-6 [4,6,16,27]. Carrol i wsp. wykazali dodatkowo, ¿e u dzieci z posocznic¹ meningokokow¹ stê¿enie PCT istotnie korelowa³o z poziomami prozapalnych
cytokin (TNF-α i IL-8). Nie zaobserwowali natomiast
korelacji cytokin prozapalnych z CRP, co wyt³umaczono
ró¿n¹ kinetyk¹ PCT i CRP  stê¿enie PCT ronie gwa³townie i szybko (zaraz po uwolnieniu do krwiobiegu cytokin), a CRP narasta powoli, kiedy stê¿enia TNF-α, IL-8
i IL-6 zaczynaj¹ ju¿ obni¿aæ siê [27].
Oznaczanie PCT okaza³o siê byæ pomocne w ró¿nicowaniu zaka¿eñ bakteryjnych i wirusowych. Gendrel
i wsp. wykazali wysokie stê¿enia PCT w surowicy krwi
wy³¹cznie u dzieci z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, podczas gdy u pacjentów o etiologii
wirusowej wartoci PCT wzrasta³y nieznacznie lub pozostawa³y w normie [5]. Dotychczas nie stwierdzono obecnoci PCT w p³ynie mózgowo-rdzeniowym u osób zdrowych ani w stanach patologicznych. Natomiast Moulin
i wsp. dowiedli, ¿e stê¿enie PCT o wartoci progowej
1 µg/l jest bardziej czu³ym, swoistym i o wiêkszej wartoci
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prognostycznej wskanikiem (w porównaniu z CRP, IL-6
i leukocytoz¹) ró¿nicuj¹cym bakteryjne i wirusowe zapalenia p³uc u dzieci [16].
Ponadto próbowano wykorzystywaæ okrelanie stê¿enia PCT w monitorowaniu oparzeñ. Sachse i wsp. zaobserwowali, ¿e u pacjentów z oparzeniem niepowik³anym zaka¿eniem poziomy tego markera nie przekracza³y
0,5 ng/ml, a w grupie z zaka¿eniem wynosi³y rednio
10,8 ng/ml; u pacjentów, którzy zmarli, stê¿enia PCT by³y
z kolei najwy¿sze [25]. Zatem u pacjentów oparzonych
monitorowanie poziomu PCT pozwala na ustalenie ciê¿koci stanu klinicznego i wielkoci urazu wziewnego; stê¿enie tego wskanika zale¿ne jest od uszkodzenia mi¹¿szu p³ucnego i koreluje ze miertelnoci¹, stanowi¹c bardzo dok³adny parametr rokowniczy.
Rau i wsp. oceniaj¹c przydatnoæ PCT w chorobach
trzustki wykazali, ¿e wartoci PCT by³y istotnie wy¿sze
u pacjentów z zaka¿eniem martwicy trzustki w porównaniu z grup¹ z martwic¹ ja³ow¹. Badacz ten uzna³ monitorowanie stê¿eñ PCT za nowy marker dok³adnie okrelaj¹cy rokowanie i skutecznoæ leczenia pacjentów z ostrym
zapaleniem trzustki [28].
Oznaczanie stê¿eñ prokalcytoniny jest równie¿ istotne w diagnostyce i monitorowaniu zaka¿eñ u pacjentów
z chorobami z autoagresji. Eberhardt i wsp. oznaczali ten
marker w czasie klinicznych zaostrzeñ u pacjentów z toczniem rumieniowatym i guzkowym zapaleniem têtnic, obserwuj¹c jego wzrost jedynie w przypadku zaka¿eñ.
Stwierdzili oni natomiast (monitoruj¹c poziomy CRP, neopteryny i IL-6 w tej grupie chorych) ca³kowit¹ nieprzydatnoæ tych wskaników, gdy¿ wszyscy pacjenci prezentowali podwy¿szone wartoci, co wynika³o z choroby
podstawowej [29].
U pacjentów z chorobami nowotworowymi obserwowano wzrost PCT jedynie w przypadku uogólnionego
nadka¿enia bakteryjnego. W badaniach prowadzonych
przez Korczowskiego wykazano wysokie wartoci PCT
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u dzieci, u których choroba nowotworowa powik³ana by³a
posocznic¹ lub bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych [30]. Stê¿enie PCT ma tak¿e znaczenie diagnostyczne u pacjentów po przeszczepach narz¹dów.
W przypadku odrzucenia przeszczepu nie obserwuje siê
wzrostu PCT; natomiast jej stê¿enie w surowicy znacznie
wzrasta w przypadku wystêpowania zaka¿enia bakteryjnego, grzybiczego lub pierwotniakowego [31].
Podsumowanie
Oznaczanie stê¿enia CRP w pierwszych godzinach
trwania zaka¿enia okazuje siê nieistotne, gdy¿ wzrost jego
poziomów jest opóniony w stosunku do innych markerów ostrej fazy (PCT, prozapalnych cytokin i ich inhibitorów). Kwestionuje siê przydatnoæ CRP we wczesnej
diagnostyce posocznicy, a postuluje siê oznaczanie poziomów takich wczesnych markerów uogólnionego zaka¿enia, jak antagonisty receptora IL-1 (IL-1 ra) czy intreleukiny 6 (IL-6), które mog¹ byæ wykrywane jeszcze przed
wyst¹pieniem objawów klinicznych choroby. W diagnostyce i monitorowaniu posocznicy okresu perinatalnego
najkorzystniejsze jest równoleg³e oznaczanie ró¿nych
markerów ostrej fazy, a przede wszystkim PCT. Prokalcytonina uwa¿ana jest za wskanik ró¿nicuj¹cy ciê¿kie
zaka¿enie bakteryjne i powik³ania septyczne od innych
stanów zapalnych. Zwraca siê uwagê na cis³y zwi¹zek
miêdzy stê¿eniem prokalcytoniny a ciê¿koci¹ infekcji 
najwy¿sze wartoci obserwowane by³y w posocznicach
bakteryjnych i niewydolnoci wielonarz¹dowej w przebiegu wstrz¹su septycznego. PCT jest markerem o wysokiej swoistoci dla uogólnionych zaka¿eñ bakteryjnych.
Jej monitorowanie w tych stanach jest bardzo dobrym
wyk³adnikiem oceny skutecznoci zastosowanej antybiotykoterapii. Ponadto wskazuje siê na wiêksz¹ czu³oæ,
swoistoæ i wartoæ prognostyczn¹ prokalcytoniny w porównaniu z CRP, leukocytoz¹ czy IL-6 w ró¿nicowaniu
bakteryjnych i wirusowych zaka¿eñ.
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