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Antibiyotik Tedavisinin 
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Biyobelirteçler 
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YoĞun bakım bi l im dal ı  

Biyobelirteç 

• Kan veya diğer vücut sıvılarında bulunur. 

• Enfeksiyöz nedenleri diğer enflamatuvar durumlardan ayırt 
etmeye yardımcıdır. 

• Tedaviye farmakolojik yanıtların değerlendirilmesine imkan 
verir. 

Potansiyel Kullanımları 

• Sepsisi dışlamak 

• Gr (+) ve gr (-) enfeksiyonu ayırt etmek 

• Lokal enfeksiyonu sistemik enfeksiyondan ayırmak 

• Bakteriyel enfeksiyonu viral ya da fungal enfeksiyondan ayırmak 

• Antimikrobiyal tedavide kılavuz (erken, doğru ve yeterli süre) 

• Tedaviye yanıtı değerlendirmek 
• Çoklu- organ yetmezliğini ve sonucu tahmin etmek 

Biyobelirteç çeşitleri (genel) 

Biyobelirteç çeşitleri (genel) 

• Lipopolisakkarit Binding Protein (LBP)  
ü  Jerala R. Int J Med Microbiol2007; 297: 353-63  

ü  Zweigner J, Gramm HJ, Singer OC. Blood 2001; 98: 3800-8 

• Pentraksin-3 
ü  Tausoma M., Giocoma B, Nicolo P, et al. Intensive Care Med 2010; 36:621-29  

ü  Kao SJ, Yang HW, Hanson GK. J Am Coll Cardiol 2009; 54: 2129-38 

• TNF-α, IL-6 ve IL-8 
ü  Lvovschi V, Arnoud L, Parizot C, et al. PLoS One 2011;6:e28870  

ü  Bozza FA, Salluh JI, japiassu AM, et al.Crit Care Med 2007;11: R49  

ü  Andaluz OD, Bobiilo F, Iglesiasa V, et al. Cytokine 2012;7: 332-6 

• HMGB-1 (High mobility group box 1 protein) 
ü  Sunden CJ, Norby TA, Rouhiainen A, et al. Crit Care Med 2005; 33: 564-73  

ü  Hatada T, Wada H, Nobori T, et al. Thromb Haemost 2005; 94: 975-9 

Biyobelirteç çeşitleri (genel) 

• Neopterin  
ü  Mitaka C. Clin Chim Acta 2005 ;351(1-2):17-29.  

ü  Kozłowska-Murawska J, Obuchowicz AK. WiadLek. 2008;61(10-12):269-72 

• CD 64 
ü  Icardi M, Erickson Y, Kilborn S, er al. J Clin Microbiol 2009;47: 3914-9  

ü  Gross A, Roussel M, Sauvadet E, et al. Intensive Care Med 2012; 38: 445-52 

• sTREM-1 (soluble triggering receptor expressed on myeloid cells-1) 
ü  Ford JW, McVicar DW. Curr Oin Immunol 2009; 21: 38-46  

ü  Zhang J, She D, Feng D, et al. BMC Infect Dis 2011; 11: 53 

• su – PAR (Soluble ürokinaz plazminojen aktivatör reseptörü) 
ü  Blasi F, Carmeilet P. Nat Rev Mol Cell Biol 2001; 3: 392-43  

ü  Koch A, Voigt S, Kruschinski C,et al. Crit Care 2011; 15: r 63  
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C Reaktif  Protein (CRP) 

Prokalsitonin (PCT) 

C Reaktif Protein (CRP) 

• Doku hasarı ve enflamasyon varlığında IL-6, IL-1β ve TNF-α gibi 
sitokinlerin kontrolünde karaciğerde ve alveolar makrofajlarda 
sentezlenen ve salınan bir akut faz proteinidir. 

• Hem enfeksiyon hem de enfeksiyon dışı enflamasyonda hızla sentezlenir, 
stimulus kalktığında hızla azalır. 

• Normal plazma düzeyi 0.3-1.7 mg/L 

• Enflamasyon başladıktan sonra 4-6. saatlerde salınmaya başlar; her 8-10 
saatte bir ikiye katlanarak 36-50. saatlerde en yüksek düzeyine ulaşır. 

C Reaktif Protein (CRP) 

• Özellikle yaşlı ve kritik hastalarda düzeyleri -sepsis olmadan- travma, 
cerrahi, yanık, akut pankreatit, enflamatuvar hastalık, malignite ve 
miyokart enfarktüsü nedeniyle de yükselebilir. 

• Yüksek CRP düzeyi (>100 mg/L) varsa enfeksiyon bakteriyel kaynaklı 

• Tek bir ölçüm yeterli değildir. 

• Sepsis tanısı için ideal bir gösterge değil; diğer biyobelirteçler, APACHE 
II/III, SOFA, SAPS II gibi klinik skorlamalarla birlikte kullanılmalıdır. 

Póvoa P, Salluh JL. Biomarker-guided antibiotic therapy in adult critically 
ill patients:  a critical review. Ann Intensive Care. 2012;2(1):32.  

Tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde 
tekrarlanan CRP ölçümleri değerli. 

Prokalsitonin (PCT) 

• Kalsitonin propeptidi, tiroit bezinin C-hücreleri tarafından üretilir. 

• Sağlıklı insanlarda düşük konsantrasyonlarda (<0.1 ng/ml) 
• Ciddi enfeksiyon ve enflamasyon sırasında (özellikle etken 
bakteriyelse) bu dokulardan önemli ölçüde salınır. 
• Bakteriyel enfeksiyonun şiddeti ve yaygınlığı ile güçlü bir 
korelasyon gösterir. 
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• 6-12 saat içinde yükselir 

• 22-35 saatte pik yapar. 
• Enfeksiyon -bağışıklık sistemi ya da tedavi ile- 
kontrol altına alındığında dolaşımdaki PCT 
seviyeleri düşer. 
• Non-bakteriyel enfeksiyonlar için cut-off 
değerleri hakkında yeterli veri yoktur.  

Prokalsitonin (PCT) Klinik Kullanımda Avantajları 

• Hastalığın şiddetini tahminde CRP'den daha iyi bir gösterge 

• Antibiyotik tedavisine başlama kararı vermede yardımcı 

• Antibiyotik tedavi süresini kısaltmada etkili (özellikle solunum 
yolu enfeksiyonlarında, toplumdan kazanılmış pnömonilerde, 
idiyopatik pulmoner fibrozis ve KOAH akut alevlenmelerinde) 

• Viral enfeksiyon ve otoimmün hastalıklarda yükselmez. 

Klinik Kullanımda Dezavantajları 

• Lokal enfeksiyon/kolleksiyon (pankreatit, piyelonefrit, ampiyem) ya da 
fungal enfeksiyonlarda kullanışlı değildir. 

• Masif hücre ölümüyle karakterize non-septik hastalarda da (travma, 
mezenter iskemisi, siroz, yanık ve cerrahi sonrası erken dönem) artabilir. 

• Kronik böbrek hasarı ve renal replasman tedavisi alan hastalarda PCT 
seviyeleri tedavi şekline göre değerlendirilmelidir. 

• Ölçüm metodolojisindeki farklılıklar sonuçlara etki edebilir. 
 

Swiss Med Wkly 2005; 135: 451-460  
(Procalsitonin in bacterial infections- hype, hope, more or less?) 

• Çok merkezli, randomize kontrollü  

• 8 yoğun bakım ünitesinde, 621 hasta 

• PCT konsantrasyonuna göre antibiyotik başlama, 
devam etme veya kesme kılavuzu 

Tedavinin başlanmasından sonraki ilk 24 saat içinde PCT düzeyinde %30’dan 
fazla düşme olması, uygun antibiyotiğin başlandığını ve enfeksiyonun kontrol 
altına alındığını gösterir. 

PCT değerlerinde yeniden yükselme olması tedavi değişikliği gerektiğini gösterir. 

Antibiyotik kullanma süresinde belirgin azalma mevcut (p<0.0001). 

28 ve 60 günlük mortalitede belirgin bir farklılık yok. 

• Hollanda, 15 hastane, 1546 hasta.  

• PRORATA ve SAPS çalışmalarından yararlanılmış. 

• Prokalsitonin düzeyleri enfeksiyonun bakteriyel olup olmadığına 
karar vermede yardımcı olabilir. 

• Klinik kararda PCT rehberliğinde algoritmaların kullanılması ile 
antibiyotik tedavi süresinde ve tüketiminde azalma elde edilmiş. 

• Bununla birlikte mortalite de azalmış. 
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Solunum yolu enfeksiyonlarında düşük PCT (<0.25 μg/L) değerlerinde antibiyotik 
tedavisi önerilmezken, ≥0.5 μg/L değerlerinde kuvvetle önerilmektedir. 

• Kritik hastanın CRP rehberliğinde antibiyotik tedavisi için RCT 
henüz yoktur. 

• PCT rehberliğinde, mortalite oranlarında değişiklik olmadan 
antibiyotik tedavi süresinin kısaltılabileceği bulunmuştur.   

• Kritik hastalarda PCT rehberliğinde algoritmaların antibiyotik 
yönetiminde karar için rutin kullanımı tavsiye edilemez. 

SONUÇ 

	   Biyobelirteçler, klinisyenlerin hedefe yönelik uygun antibiyotik seçmesine 
ve antibiyotik direncinin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

	   “İdeal biyobelirteç” henüz yoktur. Ancak prokalsitonin rehberliğinde 
antibiyotik tedavisi umut vaat etmektedir. 

	   Biyobelirteçler; klinik değerlendirme, laboratuvar sonuçları ve radyolojik 
verilerle birlikte kullanıldığında antibiyotik kullanımını azaltarak maliyet 
etkin olabilir.   

	   Hem var olan hem de yeni keşfedilecek biyobelirteçler için gelecekte 
yapılacak yeni çalışmalara gereksinim vardır. 

Teşekkür ederim. 


