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Chcielibyśmy bardzo podziękować za Państwa wkład i niezwykle wartościowe
dyskusje dotyczące praktycznych zastosowań PCT w pracy Pediatrycznych
Oddziałów Ratownictwa (OR) i Oddziałów Intensywnej Terapii (OIT). 

Lista użytych skrótów podana została na końcu broszury

Potencjalny konflikt interesów: studenci instytucji podlegających prof. Martin CHALUMEAU otrzymali
od Bramhs AG (producenta testu PCT) nieograniczone stypendia edukacyjne (< 25 000 Euro) w roku
2005 i 2007.

UWAGA

Niniejszy dokument zawiera informacje opisujące doświadczenia lekarzy oraz opisy
rzeczywistych przypadków odnoszące się do praktycznego stosowania oznaczeń PCT 
i interpretacji wyników na Pediatrycznych Oddziałach Ratownictwa i Oddziałach
Intensywnej Terapii. Publikacja ta nie zwalnia lekarzy z obowiązku kontrolowania
interpretacji wyników oznaczeń laboratoryjnych w oparciu o ich wiedzę kliniczną, 
w celu oceny stanu zdrowia każdego pacjenta indywidualnie i zastosowania
odpowiedniego rodzaju leczenia. 

Ani firma bioMérieux ani lekarze, którzy brali udział w tworzeniu tej broszury, nie
ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy i szkody na zdrowiu osób
oraz mieniu, które mogłyby wynikać z opublikowanych tu informacji. Z tego powodu
zostaną oddalone wszelkie roszczenia opierające się o wykorzystanie jakichkolwiek
przedstawionych tu informacji, włączając w to wszelkie informacje, które są
niepełne lub odbiegają od prawdy. 



Prokalcytonina została opisana po raz pierwszy jako marker
infekcji bakteryjnych we wczesnych latach 90tych. Badania te
przeprowadzone zostały na oddziałach pediatrycznych. 
Pierwsza publikacja dotycząca wysokiego poziomu PCT w surowicy pacjentów z infekcjami
bakteryjnymi lub sepsą opublikowana została z Lancecie w 1993 roku w oparciu o badania
przeprowadzone przez zespół prof. Clauda Bohuon z Wydziału Biochemii Instytutu Gustave
Roussy oraz prof. Dominique Gendrel z Oddziału Dziecięcego Szpitala Saint Vincent de
Paul, Paryż, Francja. 1

Badania prowadzone w St. Vincent de Paul pod koniec lat 90tych wykazały, że poziom PCT
w osoczu był najlepszym markerem pozwalającym rozróżnić infekcje wirusowe i bakteryjne
u dzieci (głównie z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych), mającym lepszą skuteczność
niż białko C-reaktywne, interferon-alfa oraz interleukina 6. 2,3

Od tego czasu opublikowanych zostało ponad 1 000 prac, co pokazuje zainteresowanie
tym biomarkerem dla celów diagnozowania, prognozowania oraz monitorowania przebiegu
leczenia infekcji bakteryjnych.  Wiele gruntownych badań interwencyjnych potwierdziło
znaczenie PCT w diagnostyce i leczeniu infekcji dolnych dróg oddechowych (LRTI) u osób
dorosłych. 4,5

Co do zastosowań pediatrycznych, oczywiste teraz jest – po przeprowadzeniu wielu badań
na terenie Europy – że PCT pozwala rozróżnić bakteryjne i wirusowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych w nagłych przypadkach. Prokalcytonina jest też jednym 
z najlepszych markerów bliznowacenia nerek będących wynikiem zakażenia układu
moczowego u dzieci oraz dobrym czynnikiem prognostycznym w przypadku refluksu
pęcherzowo-moczowego.6 Obiecujące wyniki uzyskuje się również w przypadkach infekcji
u noworodków, infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci oraz innych infekcji
bakteryjnych u niemowląt i dzieci. 

Niniejsza broszura zawiera pewną liczbę informacji i opisów badań przypadków klinicznych
przedstawionych przez lekarzy pediatrów z całego świata, a dotyczących stosowania PCT
w ich codziennej praktyce. 

Ich doświadczenia pokazują, że PCT może wspomagać proces podejmowania decyzji,
ponieważ umożliwia postawienie wczesnej diagnozy, ocenę rokowań, podjęcie decyzji
dotyczących stosowanego sposobu leczenia oraz stosowania antybiotyków w przypadku
ciężkich infekcji bakteryjnych u dzieci. 

Profesor Dominique Gendrel, dr med.
Oddział Pediatryczny 
Szpitala Necker - Saint Vincent de Paul 
Paryż, Francja



Czym jest prokalcytonina ?
Budowa i synteza
Prokalcytonina (PCT) jest prekursorem kalcytoniny (CT). Za jej syntezę odpowiada
gen CALC-1 chromosomu 11.

Rys. 1: Budowa PCT na podstawie Moullec i inni 7

Kalcytonina wydzielana jest wyłącznie przez komórki C tarczycy w wyniku działania
hormonów, a PCT produkowana jest przez wiele rodzajów komórek oraz organów
w wyniku działania prozapalnego, szczególnie w przypadku infekcji bakteryjnych. 

U osób zdrowych poziom PCT jest niższy niż 0.05 ng/ml. Może jednak wzrosnąć do
1000 ng/ml u pacjentów z ostrą sepsą lub wstrząsem septycznym. 
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Rys. 2: Na podstawie Meisner i inni 8

Podwyższony poziom PCT obserwowany jest w ciągu 3 do 6 godzin po zakażeniu
i wzrasta wraz z rozwojem infekcji. Oznacza to, że PCT jest wczesnym i w wysokim
stopniu specyficznym markerem ciężkich ogólnoustrojowych infekcji bakteryjnych
oraz sepsy.9,10

Rys. 3 : Na podstawie Meisner et coll.11

Poziom PCT powraca do wartości normalnych wynoszących < 0.05 ng/ml 
po ustąpieniu infekcji bakteryjnej, przy okresie połowicznego zaniku wynoszącym 
24 godziny. 11
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PCT jest przydatna do wczesnego 
rozróżnienia pomiędzy infekcją bakteryjną 
i wirusową oraz rokowań wystąpienia refluksu
pechęrzowo-moczowodowego (RPM) 
przy pierwszym zapaleniu dróg moczowych 
(ZDM) z gorączką 

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej praktyce? 
Stosuję oznaczenia poziomu prokalcytoniny we wszystkich przypadkach, w których
istnieje podejrzenie infekcji bakteryjnej (poza rzadkimi sytuacjami – patrz poniżej).
Głównym celem jest wczesne rozróżnienie pomiędzy infekcją bakteryjną i wirusową,
co pozwala szybko rozpocząć leczenie antybiotykami w pierwszym przypadku 
i uniknąć niepotrzebnego podawania antybiotyków – w drugim. PCT jest także
przydatna do monitorowania postępów w leczeniu antybiotykowym ciężkich infekcji
bakteryjnych (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ropniaki, ciężka sepsa… ). 

PCT może zostać także wykorzystana do oceny ryzyka wystąpienia refluksu
pechęrzowo-moczowodowego (RPM) u pacjentów z pierwszym zapaleniem dróg
moczowych (ZDM) z gorączką. Pozwala to zidentyfikować tych pacjentów, u których
można uniknąć niepotrzebnej cystoureografii lub przewidzieć na wczesnym etapie
rozwój krwawienia miąższowego, czy późniejsze  bliznowacenie nerek. 

Czy są jakieś różnice w przypadku stosowania PCT u noworodków?”
Tak, ponieważ u noworodków (dzieci młodszych niż 28 dni) przyjętych na Oddział
Ratownictwa ze względu na wysoką temperaturę należy zawsze podejrzewać
infekcję bakteryjną, niezależnie od wstępnych wyników badań krwi, w tym PCT. 

Czy wynik oznaczenia PCT należy do standardowo
przeprowadzanych badań? 
To zależy od sytuacji klinicznej. PCT może zostać samodzielnie wykorzystana do
rozróżnienia pomiędzy wirusowym i bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-
rdzeniowych równie skutecznie co Bacterial Meningitis Score (klasyfikacja
punktowa bakteryjnego zapalenia opon mózgowo rdzeniowych) (czułość: 99% ,
specyficzność >60%). Lekarze, dla których istotna jest wyższa czułość metody
mogą połączyć PCT z oznaczeniem białka C-reaktywnego, stosując zasadę
podejmowania decyzji: Meningitest (patrz Tabela 1).6

W przypadku RPM i ZDM PCT może zostać użyta samodzielnie lub w połączeniu
z ultradźwiękowym badaniem nerek, zgodnie z zasadą podejmowania decyzji:
Reflutest. 12,13

W innych sytuacjach nie zatwierdzono standardowych klasyfikacji obejmujących PCT.

Jakie są wskazania do stosowania? Diagnostyka, prognozowanie?
Głównym zastosowaniem PCT jest diagnostyka. Nie ma żadnych danych
potwierdzających wartość prognostyczną PCT u pacjentów pediatrycznych nie

Oddział Pediatryczny 

Szpitala Necker, APHP, 

Uniwersytet Paris Descartes, 

Paryż, Francja

Prof. Martin CHALUMEAU, dr med.



przyjętych na OIT. Dosyć często obserwujemy bardzo wysokie wartości PCT 
(> 10 ng/ml) u pacjentów z lżejszymi infekcjami bakteryjnymi (np. zapalenie płuc). 

Jedyną wartością prognostyczną PCT w pediatrii ogólnej są rokowania dotyczące
ZDM, w przypadku którego wykazano, że marker ten jest najlepszym czynnikiem
prognostycznym bliznowacenia nerek w późniejszym okresie. 14

Jakie wartości progowe używane w przypadku tych zastosowań?
Wartość PCT wynosząca 0.5 ng/ml może zostać uznana za wartość progową
umożliwiającą wczesne rozróżnienie – samodzielnie lub w połączeniu z innymi
kryteriami klinicznymi i biologicznymi (patrz Tabela 1) – pomiędzy wirusowym
i bakteryjnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. 

Wartość PCT wynosząca 0.6 ng/ml może zostać użyta - samodzielnie lub 
w połączeniu z badaniem ultradźwiękowym wykazującym rozszerzenie dróg
moczowych - jako wartość progowa przy rokowaniu poważnego RPM.

W jaki sposób prokalcytonina poprawiła trafność diagnozy?
Oczywiście, z prawie całkowitą pewnością można powiedzieć, że PCT poprawiła
dokładność diagnostyczną w przypadku infekcji bakteryjnych u dzieci, 
w porównaniu z oznaczeniami białka C-reaktywnego, leukocytów, liczby
granulocytów obojętnochłonnych, czy OB.15

Czy są jakieś sytuacje kliniczne, w których oznaczenie poziomu
PCT nie było przydatne?
Po pierwsze, jak w przypadku każdych badań krwi, gdy infekcja bakteryjna jest
klinicznie oczywista (ciężka sepsa, plamica) lekarze powinni natychmiast podać
antybiotyki bez czekania na wyniki badań laboratoryjnych.
Po drugie, wydaje się, że PCT ma bardzo niską wartość diagnostyczną w przypadku
bakteryjnego zapalenia stawów, czy zapalenia szpiku i kości. 

ZASADY BMSa MENINGITESTa

Kryteria Pozytywny wynik barwienia  Pozytywny wynik barwienia
PMR metodą Grama PMR metodą Grama  
Atak Atak
Liczba granulocytów obojętnochłonnych Plamica
w krwi ≥10 000 μl
Liczba granulocytów obojętnochłonnych Objawy zatrucia b
w PMR ≥1000 μl
Białko w PMR ≥ 80 mg/dl Białko w PMR ≥ 50 mg/dl

Prokalcytonina ≥ 50 mg/dl

Czułość c (95% Cl) 99% (99-100) 100% (96-100)
Specyficzność c (95% Cl) 36% (30-42) do 73% (67-80) 37% (28-47) do 51 % (37-64)
Liczba zbadanych pacjentów n = 5300 n = 365

Tabela 1 Wyniki dla Bacterial Meningitis Score (klasyfikacja punktowa bakteryjnego zapalenia opon
mózgowordzeniowych) oraz Meningitest i ich skuteczność, Na podstawie Dubos F. i inni (16)

BMS (Bacterial Meningitis Score) - klasyfikacja punktowa bakteryjnego zapalenia opon mózgowo
rdzeniowych, CI – przedział ufności, PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy
a Kryteria pozwalające na wykluczenie: operacja neurochirurgiczna, obniżenie odporności, liczba

erytrocytów w PMR ≥ 10 000 µl, pacjent przyjmował antybiotyk w ciągu ostatnich 48 godzin, wstrząs
septyczny, plamica w przypadku klasyfikacji BMS.

b Objawy zatrucia: podrażnienia, letarg lub niska perfuzja obwodowa.
c Czułość kryteriów określana jest na podstawie obecności chociaż jednego z kryteriów, a jego

specyficzność – w oparciu o całkowity ich brak.
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Prof. Martin CHALUMEAU, dr med.

Chłopiec w wieku 5 lat
Poddany szczepieniom, wcześniej zdrowy
Przyjęty z wysoką temperaturą przez ostatnie 24 godziny 
i objawami oponowymi (ból głowy i wymioty)
Bez objawów napadowych, nie leczony ostatnio antybiotykami

Przy przyjęciu
Pełne badanie przedmiotowe, w szczególności w kierunku wykluczenia plamicy oraz
ciężkiej sepsy.

Oznaczenie PCT nie było niezbędne do podjęcia decyzji o podawaniu antybiotyków
i terapię płynami w przypadku plamicy lub ciężkiej sepsy. 

Badania krwi i punkcja lędźwiowa pokazały:
Leukocyty: 15000/mm3 (55% neutrofile) Białko C-reaktywne: 45 mg/l
PCT: 0.4 ng/ml

PMR:
Ujemny wynik oznaczenia bakterii Gram ujemnych
Erytrocyty: 3/mm3 Leukocyty: 200/mm3 (25% neutrofile)
Białko: 0.40 g/l Glukoza: 3 mmol/l.

Pomimo wysokiego poziomu leukocytów we krwi, bardzo niski poziom PCT
pomógł podjąć dotyczącą pacjenta decyzję o bardzo niskim ryzyku zakażenia
bakteryjnego PMR. Pacjent został wypisany do domu po poinformowaniu rodziców
o symptomach, które należy kontrolować. 

Po 48-72 godzinach
Posiew PMR: ujemny
PCR PMR w kierunku enterowirusów: dodatni 

Pacjent otrzymał leczenie w kierunku wirusowego zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych i został wyleczony.

Wniosek
Niski poziom PCT pomógł ukierunkować diagnozę na infekcję o podłożu
wirusowym, potwierdzoną przez PCR PMR

PCT: wczesne rozróżnienie pomiędzy wirusowym i bakteryjnym
zapaleniem opon mózgowo- rdzeniowych

OPISY 
PRZYPADKÓW 



Dziecko w wieku 2 lat
Przyjęte z wysoką temperaturą (39.5°C) przez ostatnie 8 godzin

Przy przyjęciu
Dobry stan ogólny Standardowe badanie przedmiotowe 
CLK, leukocyty i białko C-reaktywne: Wartość PCT: 0.9 ng/ml 
w normie
Prześwietlenie klatki piersiowej: Badanie moczu: w normie
w normie
Posiew krwi w toku

Biorąc pod uwagę wysoką temperaturę, szybki rozwój choroby i patologiczne
wartości PCT, pacjent został przyjęty na SOR. Rozpoczęto leczenie antybiotykami
ze względu na podejrzenie ukrytej bakteriemii. 

Po 24 godzinach
Posiew krwi wykazał obecność  Streptococcus pneumoniae
Leczenie antybiotykami przez 5 dni
Wartość PCT: 0.1 ng/ml

Pacjent wyzdrowiał i został wypisany do domu.

Wniosek
Przypadek ten pokazał zdolność PCT do wykrywania choroby inwazyjnej
(ukrytej bakteriemii) na bardzo wczesnym etapie, nawet gdy inne, 
standardowe biomarkery były cały czas w normie. 

PCT: wcześniejsze rozpoznanie infekcji bakteryjnej niż 
w przypadku innych biomarkerów 

Dr Carles LUACES CUBELLS
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PCT może przyczynić  się do
ograniczenia liczby decyzji o przyjęciu
na oddział, wykonaniu dodatkowych
testów i nadmiernego podawania
antybiotyków

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej praktyce?
Na naszym Oddziale Ratunkowym standardowo oznaczamy poziom PCT u dzieci
młodszych niż 3 lata, z gorączką o nieznanym podłożu trwającą krócej niż 
12 godzin. W takich przypadkach obserwujemy, że PCT jest markerem
pozwalającym najskuteczniej zdiagnozować chorobę inwazyjną. PCT stosujemy
także w przypadku infekcji układu moczowego, ponieważ pomaga nam
zdiagnozować infekcję dolnych lub górnych dróg moczowych. W przypadku infekcji
dolnych dróg oddechowych stosujemy PCT do określania prawdopodobieństwa
wystąpienia podłoża wirusowego lub bakteryjnego infekcji. 

Czy są jakieś różnice w przypadku stosowania PCT u noworodków?”
W przypadku noworodków PCT jest mniej przydatna, kiedy bierze się pod uwagę
ryzyko związane z tymi pacjentami. W ich przypadku zarówno diagnostyka, jak 
i leczenie zawsze są dużo bardziej agresywne. 

Czy wynik oznaczenia PCT należy do standardowo
przeprowadzanych badań?
W naszym szpitalu przeprowadzamy rutynowo badania obejmujące standardowe
biomarkery infekcji (leukocyty, białko C-reaktywne ...) jak również PCT.

Jakie są intencje zlecającego badanie? 
Diagnostyka, rokowanie?
Głównym zastosowaniem PCT jest optymalizacja diagnozy, ponieważ pozwala ona
wykryć choroby inwazyjne o podłożu bakteryjnym, co pozwala poddać pacjenta
bardziej uzasadnionemu leczeniu antybiotykami. Istotne jest też dla nas zmniejszenie
poziomu stężenia PCT, ponieważ oznacza, że pacjent poprawia się. 

Dyrektor Pediatrycznego Oddziału Ratunkowego 
w Sant Joan de Deu 
Hospital Esplugues de LLobregat (Barcelona), 
Hiszpania

Dr Carles LUACES CUBELLS



Jakie wartości progowe używane są w przypadku tych
zastosowań?
Opracowaliśmy nasze własne wartości decyzyjne. Wartości >0.7 ng/ml oznaczają
prawdopodobną infekcję bakteryjną, a wartości <0.3 ng/ml pozwalają wykluczyć
infekcję bakteryjną. 

W jaki sposób PCT pozwala zwiększyć trafność diagnozy?
Zastosowanie PCT pozwala nam ograniczyć leczenie antybiotykami. Zmniejszyła
się także liczba wykonywanych testów uzupełniających, a PCT przyczyniła się
znacznie do zmniejszenia liczby nieuzasadnionych przyjęć na oddział. 

Pod jakim względem PCT jest lepszy niż inne biomarkery stanów
zapalnych?
Podstawową zaletą PCT, w porównaniu do innych standardowo używanych
biomarkerów, jest wcześniejsze i bardziej selektywne wykrywanie chorób
inwazyjnych o podłożu bakteryjnym. 
Pozwala uzyskać informacje dotyczące rokowania dla poszczególnych pacjentów. 

Czy są jakieś sytuacje kliniczne, w których oznaczenie poziomu
PCT nie było przydatne?
Oznaczenie poziomu PCT zawsze jest przydatne. Jednak w przypadkach wysokiej
temperatury o nieznanym podłożu, pacjentów starszych niż 3 lata i chorobie
rozwijającej się przez czas dłuższy niż 12-14 godzin, skuteczność diagnostyczna
PCT jest podobna do skuteczności innych biomarkerów, jak np. białka 
C-reaktywnego.
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W przypadku infekcji bakteryjnych
PCT jest jak światło w tunelu

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej praktyce?
Podwyższony poziom PCT wskazuje na ciężką infekcję bakteryjną. Im wyższy jest
poziom PCT, tym większe jest ryzyko ciężkiej infekcji bakteryjnej oraz konieczność
podjęcia bardziej intensywnego leczenia. Wzrastający poziom PCT po okresie
leczenia może wskazywać na błędnie dobrany sposób leczenia. Z drugiej strony,
szybki spadek poziomu PCT wskazuje na skuteczne leczenie antybiotykowe. 

Czy wynik oznaczenia PCT należy do standardowo
przeprowadzanych badań?
W codziennej praktyczne naszego pediatrycznego SOR stosujemy „Skalę
Obserwacyjną Yale” 17. Objawy kliniczne oraz historia choroby zawsze będą dla
pediatrów najważniejszymi czynnikami decyzyjnymi. Jednak testy laboratoryjne
mogą być przydatne, gdy oceny kliniczne nie są w stanie jednoznacznie rozróżnić
pacjentów z nierozpoznaną ciężką infekcją bakteryjną od innych. 
W takich wypadkach PCT jest jednym z najważniejszych narzędzi laboratoryjnych. 

Jakie stosuje Pan wartości progowe?
Stosujemy wartości progowe zalecane w publikacji Lee i inni.18 Po przyjęciu dziecka
na SOR, przy ocenie klinicznej stwierdzającej niskie ryzyko i wartościach PCT <0.5
ng/ml możemy spokojnie wypisać je z oddziału. Z drugiej strony, podwyższona
wartość PCT (>1.0 ng/ml) prowadzi do podejrzenia ciężkiej infekcji.

Dyrektor Pediatrycznego Oddziału OIT 
oraz Medycyny Ratunkowej, 
Chang Gung Children's Hospital, 
Taipei, Taiwan

Prof. Shao-Hsuan HSIA, dr med. 



Niemowlę w wieku 16 miesięcy.
Hospitalizowane na Pediatrycznym Oddziale Intensywnej 
Terapii (POIT) ze względu na liczne potłuczenia wynikające
prawdopodobnie z faktu maltretowania dziecka.

Przy przyjęciu
Tachykardia i nadmierna produkcja moczu nawet po kilkakrotnym podaniu
hipertonicznego roztworu chlorku sodowego. 

T: 36°C Klasyfikacja punktowa stanów spiączkowych
Glasgow (GCS): E4V5M6

Czynność serca: 180/min Leukocyty: 5,700/uL
Częstość oddechu: 30/min Białko C-reaktywne w surowicy: 21 mg/L
Ciśnienie: 110/80mmHg Surowica PCT: > 200 ng/ml

Intubacja dotchawicza oraz wentylacja mechaniczna
Cewnik centralny żylny, cewnik dotętniczy, cewnik urologiczny oraz sonda
nosowo-żołądkowa. 
Tomografia komputerowa jamy brzusznej wykazała obecność powietrza. 

Po konsultacji z chirurgiem dziecięcym
Przeprowadzono laparotomię. Stwierdzono perforację przewodu pokarmowego
(5cm) oraz nagromadzenie mętnego płynu w jamie brzusznej i liczne owrzodzenia
wewnątrzbrzuszne. 
Rozpoczęto leczenie antybiotykowe (Flomoxef).

Czwarty dzień po operacji
Leukocyty: 6,900/ul Białko C-reaktywne w surowicy: 172 mg/L

PCT w surowicy: 8.6 ng/ml
Posiew płynów z jamy brzusznej dał wynik dodatni dla Escherichia coli,
Streptococcus viridans oraz Streptococcus grupa B.
Pacjent wyzdrowiał.

Wniosek
Wysoki poziom PCT wsparł diagnozę ciężkiej infekcji bakteryjnej 
i zasugerował przeprowadzenie agresywnych badań i zabiegów, pomimo
że poziom leukocytów i białka C-reaktywnego nie pozwalał na podjęcie
takiej decyzji. 

PCT: diagnoza skomplikowanej perforacji organów wewnętrznych
z zapaleniem otrzewnej
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PCT pozwala określić z bardzo 
dużą czułością i specyficznością
ciężkość posocznicy 
meningokokowej (PM)

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej 
praktyce?
Stosujemy PCT w codziennej praktyce naszego SOR przy diagnozowaniu ciężkich
infekcji bakteryjnych takich jak sepsa, infekcje dolnych dróg oddechowych (LRTI)
oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów pediatrycznych. Naszym
zdaniem PCT jest jednym z najlepszych parametrów pozwalających na wczesną
diagnostykę  sepsy. 
Innym ważnym obszarem zastosowania PCT w naszej praktyce jest posocznica
meningokokowa (PM). PM może być przyczyną różnorodnych zespołów klinicznych
począwszy od samo-ustępującej łagodnej infekcji meningokokowej do ciężkich
posocznic meningokokowych z wstrząsem septycznym, uszkodzeniem
wielonarządowym prowadzącym do śmierci. Nasze doświadczenie pokazuje, że
wysoka wartość PCT jest wiarygodnym i ważnym markerem ciężkości PM na
Pediatrycznym Oddziale Intensywnej Terapii (POIT). 
Stosujemy także PCT w pracy oddziału POIT do kontrolowania stanu pacjentów
krytycznych z infekcjami oraz odrespiratorowym zapaleniem płuc. W przypadku
ustępowania infekcji poziom PCT spada (w porównaniu do wartości początkowych). 

Czy wynik oznaczenia PCT należy do standardowo
przeprowadzanych badań?
Nie mamy sformalizowanego systemu oceny wykorzystującego PCT, ale stanowczo
zalecamy stosowanie testów PCT w badaniach klinicznych przy diagnozowaniu
ciężkich infekcji bakteryjnych jak sepsa, LRTI oraz zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych u pacjentów pediatrycznych, jak również do kontrolowania infekcji na
dziecięcym oddziale POIT.

Jakie są intencje zlecającego badanie? 
Diagnostyka, rokowanie?
Stosujemy PCT zarówno do celów diagnostycznych, jak i prognozowania.
Stosujemy PCT także do monitorowania przebiegu oraz prognozowania stanu 
w przypadku ciężkich infekcji bakteryjnych (CIB) oraz odrespiratorowego zapalenia
płuc (OZP) na dziecięcym oddziale POIT. Gdy wartość PCT powraca do 0.5 ng/ml
uważamy, że leczenie przynosi efekty, a pacjent poprawia się. 

Pediatryczny Oddział Intensywnej Terapii, 
Instytut Zdrowia Dziecka, 
Uniwersytet Istambulski, 
Istambuł, Turcja

Prof. Metin KARABÖCÜOGLU, dr med.



Jakie wartości progowe używane są w przypadku tych
zastosowań?
➔ Bezwzględna wartość PCT <0.5 ng/ml: infekcja nie jest prawdopodobna lub
może być miejscową infekcją bakteryjną. Zwykle, w takim wypadku, nie
rozpoczynamy leczenia antybiotykowego. 
➔Wartość PCT w zakresie pomiędzy 0.5 - 2.0 ng/ml: infekcja jest prawdopodobna.
Albo rozpoczynamy leczenie antybiotykowe, albo dokonujemy ponownego
oznaczenia wartości PCT w ciągu 6-24 godzin. 
➔Wartość PCT >2.0 ng/ml: infekcja jest bardzo prawdopodobna. Rozpoczynamy
leczenie antybiotykiem i codziennie oznaczamy poziom PCT.
➔ Wartość PCT >5.0 ng/ml: bardzo prawdopodobne jest rozwinięcie się ciężkiej
infekcji bakteryjnej lub sepsy. Rozpoczynamy leczenie antybiotykiem i uważnie
monitorujemy stan pacjenta. 

W jaki sposób PCT pozwala zwiększyć trafność diagnozy?
Podwyższony poziom PCT jest najlepszym wskaźnikiem ciężkości infekcji oraz
zaburzenia czynności organów wewnętrznych. Ponieważ poziom PCT może zostać
oznaczony już w ciągu 30 minut, wykorzystujemy PCT przy podejmowaniu decyzji
ratujących życie w nagłych przypadkach. Pozwala to zastosować skuteczne
leczenie we właściwym czasie i przyspieszyć decyzje odnoszące się do pacjentów
krytycznych. 

Pod jakim względem PCT jest lepszy niż inne biomarkery
stanów zapalnych?
Badaliśmy wiarygodność PCT jako markera ciężkości w przypadkach posocznicy
meningokokowej na dziecięcym oddziale POIT i porównywaliśmy go z wcześniej
stosowanymi markerami infekcji, jak np. białko C-reaktywne czy leukocyty.19 Wyniki
naszych obserwacji pokazały, że nie ma statystycznie istotnych różnic pomiędzy
grupami z ciężką posocznicą meningokokową (SMS) oraz posocznicą
meningokokową (SMD) pod względem wieku, liczby leukocytów, OB, białkiem 
C-reaktywnym, czy HCO3. Pacjenci z ciężką posocznicą meningokokową (SMS)
mieli znacznie niższą liczbę trombocytów i wyższy poziom PCT w osoczu. Nasze
badania wykazały, że poziom PCT w osoczu pozwala określić - z wysoką czułością,
specyficznością oraz dodatnią i ujemną wartością predykcyjną - ciężkość SMD 
u dzieci w momencie ich przyjmowania do szpitala.

Czy są jakieś sytuacje kliniczne, w których oznaczenie poziomu
PCT nie było przydatne?
Ogólnie, nie. Jednak mogą być pewne typy niedoborów odporności lub guzów, ale
nie mamy żadnych doświadczeń na tym polu. 
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Oznaczenia prokalcytoniny 
powinny być podstawowymi testami
laboratoryjnymi dostępnymi 
w każdym szpitalu

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej praktyce? 
Oznaczenia stężenia prokalcytoniny dostępne są w naszym szpitalu od wielu lat 
i wykonywane są przez 24 godziny na dobę. Poziom PCT oznaczany jest prawie 
u każdego dziecka z wysoką temperaturą i podejrzeniem poważnej infekcji.
Najwyższe stężenia PCT obserwowane są w przypadkach sepsy oraz zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych o podłożu bakteryjnym. Wysoki poziom PCT 
w przypadku dzieci z gorączką o nieznanym podłożu oraz symptomami klinicznymi
infekcji dróg oddechowych lub dróg moczowych jest sygnałem ostrzegawczym,
wskazującym na możliwość rozwijania się infekcji ogólnoustrojowej. 
W rzeczywistości oznaczenia PCT wskazują na potencjalne ryzyko wystąpienia
sepsy na 3-4 dni przed uzyskaniem wyników testów mikrobiologicznych. Wysoki
poziom PCT wymaga zastosowania antybiotyków szerokiego spektrum i wskazuje
na konieczność przeprowadzania bardziej szczegółowego poszukiwania miejsca, 
w którym rozwija się infekcja. Z kolei niski poziom PCT jest argumentem przeciwko
ciężkiej infekcji bakteryjnej i stawia nas przed decyzją o podęciu leczenia
antybiotykowego lub jego zaniechaniu.

Czy są jakieś różnice w przypadku noworodków?
Interpretacja wyników oznaczeń PCT u noworodków w okresie 3-4 dni po urodzeniu
może być skomplikowana ze względu na podwyższony poziom PCT obserwowany
u zdrowych noworodków. Z tego względu, by uniknąć niepotrzebnego stosowania
leczenia antybiotykowego u zdrowych dzieci, wyniki oznaczania stężenia PCT 
w okresie 3-4 dni po urodzeniu muszą być interpretowane w oparciu o zakres
poziomu PCT u noworodków zdrowych. Po upływie 5-tego dnia zakres u dzieci
zdrowych przyjmuje takie same wartości jak u dzieci starszych i osób dorosłych. 

Czy stosowane są rutynowo skale oceny ciężkości infekcji?
W codziennej praktyce pediatrycznej dosyć rzadko stosujemy skale oceny infekcji.
Najważniejszymi czynnikami decyzyjnymi są zawsze objawy kliniczne oraz historia
choroby. Przydatne są także wyniki oznaczeń laboratoryjnych, a test PCT jest
jednym z najważniejszych z nich. 

Jakie są intencje zlecającego badanie? Diagnostyka, rokowanie?
Poziom PCT ma znaczenie przy stawianiu diagnozy, prognozowaniu 
i monitorowaniu wyników leczenia. Wysokie stężenie PCT informuje o rozwijającej
się ciężkiej infekcji bakteryjnej. Im wyższy jest początkowy poziom PCT, tym
większe jest ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji. Podwyższony poziom PCT
obserwowany przez szereg godzin lub dni wskazuje na rozwój infekcji lub
nieodpowiedni sposób leczenia. Z drugiej strony, szybki spadek poziomu PCT 
we krwi jest dowodem na skuteczność  leczenia antybiotykowego. 

Ordynator Oddziału Dziecięcego 
Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
Wydział Medyczny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Polska 

Prof. Bartosz KORCZOWSKI



Jakie wartości progowe używane są w przypadku tych zastosowań?
Przez wiele lat uznawaliśmy wartość 0.5 ng/ml za wartość progową w przypadku
dzieci, u których nie podejrzewaliśmy infekcji bakteryjnej. Oczywiście wynik <0.1
ng/ml jest jeszcze bardziej wiarygodny. Zakres 0.5 ng/ml do 1.0 ng/ml niesie ze
sobą najmniejszą ilość informacji. Takie stężenia PCT mogą być obserwowane w
wielu różnych sytuacjach klinicznych (początkowa faza sepsy, miejscowa infekcja
bakteryjna…). Wynik 1 ng/ml, a już szczególnie >10 ng/ml, prowadzi do diagnozy
ciężkiej infekcji bakteryjnej. 

W jaki sposób prokalcytonina poprawiła trafność diagnozy?
Prokalcytonina pomaga podjąć właściwą decyzję dotyczącą rozpoczęcia lub
kontynuowania leczenia antybiotykowego. Wysoki poziom PCT pozwala szybko
zdiagnozować infekcje bardziej poważne i będące zagrożeniem dla życia. To, co
jest równie ważne, to fakt, że niski poziom PCT u pacjentów, których stan fizyczny
wskazuje na rozwijający się proces zapalny, wskazuje na infekcję nie-bakteryjną 
i pomaga nam podjąć decyzję o nierozpoczynaniu leczenia antybiotykami. 

Pod jakim względem PCT jest lepszy niż inne biomarkery stanów
zapalnych?
PCT ma wiele zalet. Ponieważ stężenie prokalcytoniny we krwi podnosi się szybko
w odpowiedzi na ciężką infekcję bakteryjną, często poprzedza pojawienie się
objawów klinicznych będących zagrożeniem dla życia. Jest to także bardziej
elastyczny parametr niż stosowane standardowo w szpitalach oznaczenia białka
C-reaktywnego – jego poziom wzrasta szybciej i maleje szybciej po rozpoczęciu
skutecznego leczenia. W porównaniu do białka C-reaktywnego, PCT jest bardziej
specyficzna w przypadku infekcji o podłożu bakteryjnym i rzadko wzrasta 
w przypadku infekcji o etiologii niebakteryjnej. Osobiście lubię znać wartość PCT
oraz białka C-reaktywnego w codziennej praktyce. Białko C-reaktywne jest
informacją o rozwijającym się stanie zapalnym (niewiele mówiąc o jego etiologii), 
a PCT potwierdza lub wyklucza podłoże bakteryjne. 

Czy są jakieś sytuacje kliniczne, w których oznaczenie poziomu
PCT nie było przydatne?
Wysokie stężenie PCT we krwi obserwowane jest u dzieci z bakteryjnym zakażeniem
pokarmowym, na przykład Salmonella enteritidis. Może ono zaalarmować lekarza 
i skłonić do podjęcia decyzji o podaniu antybiotyków – co nie jest korzystne 
w przypadku zakażeń pokarmowych. Podobnie podwyższony poziom PCT może być
obserwowany u dzieci z wysoką temperaturą będącą wynikiem reakcji poszczepiennej,
co nie wymaga leczenia antybiotykami. 
Z drugiej strony są sytuacje, gdzie poziom PCT jest niski, a użycie antybiotyków jest
wskazane. Na przykład, miejscowe infekcje dróg moczowych, miejscowe infekcje
skóry oraz gastritis wywołana przez Helicobacter pylori.
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Niemowlę w wieku 8 miesięcy 
Przyjęte z drgawkami, wysoką temperaturą (39.5°C) przez ostatnie
12 godzin i podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Przy przyjęciu
Punkcja lędźwiowa wykazała:

Leukocyty: 37/mm3 Białko C-reaktywne: 4.5 mg/dl 
(nieznacznie podwyższone)

Glukoza: 77 mg/dl Wartość PCT: 63.5 ng/ml (bardzo wysoka)
Białko: 15 mg/dl

Wysoki poziom PCT był głównym warunkiem wstępnym rozpoczęcia intensywnego
leczenia antybiotykowego. W ciągu 24 godzin zaobserwowano charakterystyczne
wybroczyny. 

Druga punkcja lędźwiowa
Wykazała płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR) o parametrach typowych dla ropnego
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Leukocyty: 3 500/mm3 Białko C-reaktywne: 21 mg/dl
Glukoza: 0 mg/dl Wartość PCT : 61,3 ng/ml
Białko: 65 mg/dl

Po trzech dniach 
Wynik posiewu PMR potwierdził diagnozę zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
o podłożu bakteryjnym, spowodowanego przez Neisseria meningitidis.
Dziecko wyzdrowiało i zostało zwolnione do domu po 10 dniach leczenia. 

Wniosek
Wysokie stężenie PCT w krwi było czynnikiem decydującym o wczesnym
rozpoczęciu leczenia antybiotykowego u dziecka z rozwijającym się
ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.
W przypadku ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stężenie
PCT może wzrastać bardzo szybko, nawet przed zaobserwowaniem
zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym.

PCT: wskazanie do wczesnego podjęcia leczenia
antybiotykowego w przypadku zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych o podłożu bakteryjnym. 

Prof. Bartosz KORCZOWSKI

OPISY 
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Chłopiec w wieku 11 lat 
Przyjęty z wysoką temperaturą (38.9°C), bólem głowy, bólem
brzucha i sztywnością karku

Przy przyjęciu
Punkcja lędźwiowa wykazała:

Leukocyty : 950/mm3 Białko C-reaktywne: 3.6 mg/dl 
(nieznacznie podwyższone)

Glukoza: 56 mg/dl Wartość PCT: <0.1 ng/ml (niewykrywalna)
Białko: 39 mg/dl

Szybkie testy serologiczne w kierunku N. meningitidis, S. pneumoniae, E. coli oraz
H. influenzae dały wynik ujemny.

Zlecono terapię płynami i podano paracetamol. 

Po dwóch dniach
Zaobserwowano bolesną opuchliznę ślinianki podżuchwowej, charakterystyczną
dla świnki.

Zdiagnozowano wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
spowodowane przez świnkę.

Wniosek
Niski poziom PCT pomógł podjąć decyzję o nierozpoczynaniu leczenia
antybiotykowego u dziecka z wirusowym zapaleniem opon mózgowo-
rdzeniowych.

PCT: wskazanie pozwalające uniknąć rozpoczęcia leczenia
antybiotykowego w przypadku wirusowego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych. 
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Przydatny biomarker 
pozwalający zoptymalizować 
diagnostykę sepsy u dzieci i zmniejszyć
ilość zapisywanych antybiotyków

W jaki sposób wykorzystuje Pan testy PCT w codziennej
praktyce?
Na naszym Pediatrycznym Oddziale Intensywnej Terapii stosujemy PCT w przypadku
klinicznego podejrzenia infekcji, ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), sepsy
oraz wstrząsu septycznego.
PCT jest oznaczana co 24 godziny w celu monitorowania stanu klinicznego pacjenta. 

Jakie są wskazania do zastosowania oznaczenia PCT?
Optymalizacja diagnostyki infekcji, sepsy i wstrząsu septycznego.
Decyzja o rozpoczęciu leczenia antybiotykowego lub nie stosowaniu go.
Decyzja o zmianie sposobu leczenia jeśli poziom PCT stale wzrasta.
Wsparcie decyzji o zakończeniu leczenia antybiotykowego. 

Jakie wartości progowe stosują Państwo na swoim dziecięcym
oddziale POIT?
Zakresy wartości progowych są ściśle uzależnione od kontekstu klinicznego
pacjenta. Jednak po wielu latach badania PCT opracowaliśmy nasze własne
wytyczne. Stosowane przez nas na naszym dziecięcym oddziale POIT bezwzględne
i dynamiczne wartości PCT przedstawione zostały w tabeli 1 i 2 obok i poniżej.

Pediatryczny Oddział Intensywnej Terapii, 
Central De Asturias University Hospital 
Oviedo, Hiszpania

Bezwzględna wartość  < 0.1 ng/ml 0.1 – 0.25 ng/ml > 0.25 – 0.5 ng/ml 
PCT (ng/ml) 

Interpretacja  Wartość normalna. - Infekcja NIE JEST  - Infekcja 
kliniczna Infekcja NIE JEST  PRAWDOPODOBNA. PRAWDOPODOBNA (1)

PRAWDOPODOBNA - Prawdopodobna miejscowa - Prawdopodobna miejscowa 
infekcja bakteryjna infekcja bakteryjna

Ponowne Uwaga: PCT mogła zostać Powtórzyć po oznaczenie 
oznaczenie oznaczona zbyt wcześnie. PCT 6-24 godz.

Należy powtórzyć po 
oznaczenie PCT 6-24 godz.

Tabela 1. Zastosowanie wartości PCT przy decyzjach klinicznych dotyczących dzieci w stanie krytycznym. 

• Ciężki uraz
• Poważne zabiegi chirurgiczne
• Przedłużający się wstrząs 

kardiogenny
• Poważne poparzenia

• Leki pobudzające uwalnianie cytokin
prozapalnych

• Drobnokomórkowy rak płuc
• Rak rdzeniasty komórek C tarczycy

• Leczenie przeciwciałami OKT3
• Inwazyjne infekcje grzybicze
• Plasmodium falciparum (malaria)
• Poważne zaburzenia reperfuzji narządowej

Przypisy:
(1) Inne choroby powodujące wzrost PCT obejmują:

Poziom PCT może wzrastać przy niezakaźnej ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS) (patrz schorzenia poniżej)

Prof. Corsino REY, dr med., Dr,.



Czy oznaczenia PCT zmieniły Pana codzienną praktykę?
Oznaczenia PCT umożliwiają wczesną diagnozę infekcji i sepsy. 
Obecnie stosuję także mniejsze ilości antybiotyków i mogę lepiej kontrolować stan
pacjentów dzięki dynamicznym zmianom wartości PCT. 

W jaki sposób PCT pozwala zwiększyć trafność diagnozy?
PCT przyczynia się do optymalizacji diagnostyki sepsy i infekcji, diagnozy
etiologicznej wstrząsu oraz poprawia klasyfikację SIRS. 

Pod jakim względem PCT jest lepszy niż inne biomarkery stanów
zapalnych?
Zarówno kinetyka PCT i oraz ujemna wartość predykcyjna są lepsze niż w przypadku
innych markerów. 

0.5 – 1.0 ng/ml 1.0 – 5.0 ng/ml 5.0 - 100 ng/ml 100 ng/ml

- Infekcja - PRAWDOPODOBNA - Ciężka sepsa  Wstrząs septyczny (1)

PRAWDOPODOBNA (1) sepsa (1) bakteryjna lub wstrząs  WYSOKIE RYZYKO 
septyczny (1) śmierci

Zalecane jest codzienne Zalecane jest codzienne Zalecane jest codzienne Zalecane jest codzienne 
oznaczanie PCT (2) oznaczanie PCT (2) oznaczanie PCT (2) oznaczanie PCT (2)

> > > >

Tabela 2.
DYNAMICZNA ZMIANA PCT INTERPRETACJA KLINICZNA 
Stale wysoka lub rośnie Słabe rokowania. Należy przemyśleć sposób leczenia.

Maleje (o połowę dziennie) Dobre rokowania. Utrzymać przyjęty sposób leczenia.

(2) Należy odszukać źródło infekcji i ocenić ryzyko rozwinięcia się niewydolności narządowej i reakcji na leczenie.
Należy monitorować czas trwania leczenia antybiotykowego.

Zakresy wartości progowych są uzależnione od kontekstu klinicznego pacjenta i muszą być odpowiednio
stosowane.
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Chłopiec w wieku 1 roku 
Przyjęty na SOR z wysoką temperaturą
Hospitalizowany w celu przeprowadzenia dalszych badań
Rozwinęła się wysypka wybroczynowa
Przeniesiony na Pediatryczny Oddział Intensywnej Terapii
(POIT) z podejrzeniem sepsy meningokokowej 

Przy przyjęciu na oddział OIT (Rysunek 1):
Tachykardia Poziom PCT: 50 ng/ml
Normalne ciśnienie krwi Poziom białka C-reaktywnego: 50 mg/dl
Obniżony obwodowy przepływ krwi Mleczany: 5 mmol/l

Rozpoczęto podawanie cefalosporyny 3 generacji, izotonicznego fizjologicznego
roztworu soli oraz ciągłe podawanie dopaminy

Po kolejnych 36 godzinach
Poziom PCT wyższy niż 500 ng/ml

Negatywna ocena kliniczna 
Rozpoczęto wentylację mechaniczną
Ciągłe podawanie adrenaliny, amiodaronu i furosemidu. 

Po 12 godzinach
Poziom PCT zaczął opadać – o około połowę co 24 godziny
Poziom białka C-reaktywnego wykazywał ten sam trend co PCT, ale kilka godzin
później
Poziom mleczanów pozostał na poziomie około 2 mmol/l
- Pozytywna ocena kliniczna
- Leczenie stopniowo odstawiane
- Obserwowano ciągłą normalizację parametrów analitycznych 
- Posiew krwi pozwolił wyizolować Meningococcus drugiego dnia po

rozwinięciu się choroby.

Dziecko zostało wypisane po 8 dniach na POIT, bez konieczności dalszego
leczenia. 

Wykorzystanie dynamicznych zmian wartości PCT 
do monitorowania stanu pacjentów pediatrycznych 

Prof. Corsino REY

OPISY 
PRZYPADKÓW 



Rysunek 1: Poziom prokalcytoniny (PCT), białka C-reaktywnego (CRP)  oraz mleczanów 
w krwi w przypadku wstrząsu septycznego

Wnioski
PCT jest przydatnym markerem nie tylko w przypadku sepsy, ale także
markerem ciężkości choroby. Wykazaliśmy, że poziom PCT wzrasta wraz
ze zmianą ciężkości choroby od sepsy do wstrząsu septycznego. 20

Jeśli poziom PCT wzrasta, jak w naszym przypadku przez pierwsze 
36 godzin, rokowania są złe.
Zakażenie meningokokowe kontrolowane było przy pomocy antybiotyków. 
Nie kontrolowaliśmy jednak wstrząsu septycznego i gwałtowny wzrost
PCT pokazał na konieczność zmiany sposobu leczenia. 
Po zoptymalizowaniu leczenia wstrząsu septycznego poziom PCT zaczął
stopniowo spadać, co oznaczało, że przyjęto właściwy sposób leczenia. 
Leczenie opierające się na codziennych zmianach poziomu PCT może
zostać rozpoczęte na wiele godzin lub dni przed rozwinięciem się
komplikacji klinicznych.21

21
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SKRÓTY

CRP ....................Białko C-reaktywne
BMS ....................Bacterial meningitis score

Skala oceny pacjentów z bakteryjnym zapaleniem opon
mózgowo-rdzeniowych

CI ........................Przedział ufności
CIB......................Ciężka Infekcja bakteryjna
CK.......................Ciśnienie krwi
CLK.....................Całkowita Liczba Krwinek
CO ......................Częstość oddechu
CT .......................Kalcytonina
DŻ .......................Dożylny
ER .......................Sala pomocy doraźnej
Erytrocyty ..........Liczba krwinek czerwonych
ESR.....................Erythrocyte sedimentation rate
GCS ....................Klasyfikacja punktowa stanów śpiączkowych Glasgow
HCO3...................Jony dwutlenku węgla
HR.......................Czynność serca
Leukocyty ..........Liczba leukocytów
LRTI ....................Infekcja dolnych dróg oddechowych
OIT ......................Oddział Intensywnej Terapii
OPM ...................Odpływ pęcherzowo-moczowy
OZP ....................Odrespiratorowe zapalenie płuc
PCT.....................Prokalcytonina
PMR....................Płyn mózgowo-rdzeniowy
POIT ...................Pediatryczny Oddział  Intensywnej Terapii
SIRS....................Severe inflammatory response syndrome, 

Ogólnoustrojowa Reakcja Zapalna
SMD....................Systemic meningococcal disease

Posocznica meningokokowa
SMS ....................Severe meningococcal septicemia

Ciężka posocznica meningokokowa
SOR ....................Emergency department – Szpitalny Oddział Ratunkowy
TC .......................Temperatura ciała
ZDM....................Zapalenie dróg moczowych
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Książeczki edukacyjne:

Prokalcytonina, infekcje bakteryjne i sepsa.
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