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ARTICOLE ORIGINALE

REZUMAT
Conform OMS, bolile infecţioase rămân în top 10 al celor mai frecvente cauze de deces la nivel mondial, ge-
nerând un consum exagerat de antibiotice, de multe ori nejustifi cat. Politica de raţionalizare a tratamentului 
antibiotic are ca obiectiv identifi carea unui marker surogat util pentru diagnosticul diferenţial al infecţiilor bac-
teriene de cele virale sau fungice. Scopul acestei strategii este restrângerea prescripţiei de antibiotice pentru 
reducerea morbidităţii asociate tratamentelor antibiotice excesive, scăderea rezistenţei germenilor la anti bio-
tice şi, respectiv, optimizarea costurilor îngrijirii pacienţilor.
Procalcitonina (PCT) s-a impus de la începutul anilor ’90 ca biomarker specifi c infecţiilor bacteriene. Mai 
multe studii clinice au demonstrat o corelaţie între utilizarea PCT ca marker de diagnostic al sepsisului bac-
terian şi scăderea consumului de antibiotice, fără o creştere secundară a mortalităţii. Totuşi, utilizarea PCT 
are o serie de limite legate de sensibilitate si specifi citate, putând avea valori crescute în unele afecţiuni non-
infecţioase sau să rămână la valori scăzute în anumite infecţii bacteriene. De asemenea, PCT nu poate în-
locui evaluarea clinică şi testele bacteriologice în faţa unui pacient cu suspiciune de boală infecţioasă.
Acest review are ca scop sumarizarea informaţiilor disponibile până la acest moment despre mecansimele 
fi zio patologice, rolul biologic şi utilitatea clinică a PCT în algoritmul de diagnostic şi tratament al infecţiilor 
bac teriene.

Cuvinte cheie: procalcitonină, diagnostic, antibioterapie

ABSTRACT
According to WHO, infectious diseases remain in the top 10 of the most common causes of death worldwide, 
leading to an excessive consumption of antibiotics, often unnecessarily. Antibiotic stewardship policy aims to 
identify an useful surrogate marker for the differential diagnosis of the bacterial infections from viral or fungal 
infections. The aims of this strategy is to restrict the prescriptions of antibiotics in order to reduce morbidity 
associated with excessive antibiotic treatment, decrease of bacterial resistance and optimize the costs of 
patient care.
Procalcitonin (PCT) has emerged in the early ‘90s as a specifi c biomarker for bacterial infections. Many 
clinical studies have shown a correlation between the use of PCT as a diagnostic marker of bacterial sepsis 
and decrease antibiotic consumption, without a secondary increase in mortality. However, the PCT has a 
number of limitations regarding sensitivity and specifi city. Thus, it may be increased in non-infectious dis-
eases or it may remain at low levels in bacterial infections. Also, PCT cannot replace clinical evaluation and 
bacteriological tests in facing a patient with suspected infectious disease.
This review aims to summarize the available informations so far about pathophysiological mechanisms, bio-
logical role and clinical utility of PCT in the diagnostic and treatment algorithm of bacterial infections.
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INTRODUCERE

Sepsisul reprezintă răspunsul infl amator sis te-
mic al organismului la un proces infecţios dovedit 
sau suspectat. Este un proces continuu ce poate 

merge progresiv spre agravare către sepsis sever, 
disfuncţie multiplă de organe şi şoc septic. Deşi 
mor  talitatea prin sepsis a scăzut în ultimii ani, sep-
sisul sever şi şocul septic rămân o problemă majoră 
pentru sistemul de sănătate, afectând peste 26 de 
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milioane de oameni anual, cu o rată medie a mor-
talităţii de până la 30% (1,2). Diagnosticul precoce 
al sepsisului şi iniţierea terapiei antibiotice adec-
vate, în primele 6 ore de la debut, sunt principalii 
factori care contribuie la reducerea mortalităţii se-
cundare sepsisului (2).

Diagnosticul etiologic al sepsisului presupune 
iden tifi carea microorganismelor patogene responsa-
bile de declanşarea răspunsului infl amator genera-
lizat şi permite diagnosticul diferenţial între sep-
sisul de cauză bacteriană şi alte cauze de sepsis sau 
sindrom de răspuns infl amator sistemic (SRIS) 
non-infecţios. Hemocultura reprezintă principala 
me todă de laborator utilă în stabilirea etiologiei 
sep sisului. Totuşi, hemocultura are o serie de ne-
ajunsuri legate de timpul de pozitivare relativ cres-
cut (circa 18-24 ore), sensibilitatea redusă (aproape 
80% din hemoculturile recoltate rămân negative) şi 
specifi citatea (difi cultăţi de interpretare a hemo cul-
turilor pozitive cu germeni în mod uzual nepa-
togeni, posibil germeni contaminanţi). În acest con-
text, s-a încercat identifi carea unui marker surogat 
util pentru diagnosticul rapid de sepsis şi pentru 
diag nosticul diferenţial al infecţiilor de cauză bac-
teriană faţă de cele virale sau fungice (3,4).

I. Procalcitonina: mecanisme de sinteză şi 
inducţie; metodele de determinare serică

a) Mecanismele de sinteză
Procalcitonina (PCT) s-a impus de la începutul 

anilor ’90 ca biomarker specifi c infecţiilor bac te-
riene, în faţa altor markeri de infl amaţie cunoscuţi 
(TNFα, IL1β, IL6) (3,4). PCT face parte din grupul 
peptidelor precursoare ale calcitoninei, împreună 
cu alte peptide (peptidele legate de genele calci to-
ninei I şi II, amilina, adrenomodulina), toate 
alcă tuind familia de proteine CAPA (calcitonin 

generelated peptide-amilin-procalcitonin-adreno-
mo dulin), codate de genele CALC I şi II de pe cro-
  mo zomii 11 şi 12 (Fig. 1.) (3,5,6).

În absenţa unui proces infecţios, toţi aceşti pre-
cursori au un nivel seric scăzut, expresia genelor 
CALC I şi II fi ind restricţionată în celulele endo-
crine tiroidiene şi la nivel pulmonar. La indivizii 
sănătoşi, calcitonina este secretată în ţesutul tiroi-
dian şi pul monar, este stocată în veziculele secretorii 
intra cito plasmatice, de unde este eliberată în pre-
zenţa unor stimuli metabolici sau hormonali. ARN-ul 
me sager ce poartă informaţia necesară sintezei PCT 
a fost detectat în alte ţesuturi extra-tiroidiene (he-
patic, renal, pancreatic, ţesut adipos, testicular sau 
ovarian) şi la nivelul leucocitelor. Totuşi, în aceste 
ţesuturi transcrierea genei CALC I se produce la o 
rată scăzută. Celulele neuro-endocrine din aceste 
ţe suturi sunt lipsite de vezicule de stocare şi aparat 
secretor al calcitoninei. Nivelul seric al PCT la in-
divizii sănătoşi este < 0,1 ng/ml, chiar de ordinul pg/ml 
(10-50 pg/ml) (5-8).

b. Sursa şi factorii inductori şi inhibitori ai 
sin  tezei PCT

În infecţiile bacteriene are loc o creştere a ex-
presiei genei CALC I la nivelul ţesuturilor neuro-
edocrine extra-tiroidiene. Secundar, toţi precursorii 
calcitoninei (inclusiv PCT) vor fi  secretaţi cu o rată 
crescută, putând fi  detectate valori plasmatice ale 
acestora de 1.000 de ori mai mari faţă de nivelul 
bazal. PCT poate fi  detectată în plasmă la valori 
ridicate în 3-6 ore de la debutul infecţiei, cu valori 
crescânde direct proporţional cu gravitatea tabloului 
clinic, de la sepsis la sepsis sever şi şoc septic (7,8). 

Factorii inductori ai expresiei genei CALC I, 
res pectiv ai sintezei precursorilor calcitoninei sunt 
reprezentaţi de citokinele proinfl amatorii (TNFα, 
IL1β, IL6) şi endotoxinele bacteriene. În infecţiile 
virale are loc sinteza crescută de IFN-γ, citokină 
care scade transcrierea genei CALC I. Totodată, de-
clanşarea sintezei de PCT de către citokinele pro in-
fl amatorii explică valorile serice crescute ale aces-
teia în SRIS non-infecţios, însă la valori mai scăzute 
comparativ cu valorile întâlnite în sepsisul de cauză 
bacteriană (7,8,12).

c. Metodele de determinare serică a PCT:
Există mai multe teste de determinare a PCT, 

împărţite după metoda folosită în teste calitative, 
semi-cantitative sau cantitative:

• teste imunoluminometrice (ILMA), (LUMItest® 
PCT, Brahms) măsoară atât PCT, cât şi alţi 
precursori ai calcitoninei prin intermediul 

FIGURA 1. Ilustrare schematică a precursorilor 
calcitoninei (adaptat după referinţa 14)
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unui luminometru, dar cu sensibilitate redusă 
(> 0,3-0,5 ng/ml).

• teste comerciale bazate pe detecţia cu anti-
corpi monoclonali anti-katacalcin (Kryptor® 
PCT, Brahms, Hennigsdorf, Germania). Acest 
test are o sensibilitate foarte mare, putând de-
tecta valori ale PCT sub valoarea prag (< 0,1 
ng/ml) (11). 

• teste colorimetrice detectează rapid nivelurile 
circulante ale PCT, în 30 de minute (PCT®-Q, 
Brahms, Hennigsdorf, Germania). Dezavan-
ta jul acestui test îl reprezintă faptul că este un 
test semi-cantitativ şi nu poate detecta ni ve-
luri scăzute ale PCT serice (9,10).

II. Procalcitonina: uti litatea clinică

1. Marker de diagnostic
a. Sepsis
Comparativ cu alţi markeri de infl amaţie (IL1β, 

IL6, PCR, VSH), PCT dispune de o serie de avan-
taje: creşte rapid, în 3-6 ore de la debutul infecţiei, 
este specifi c pentru etiologia bacteriană, se core-
lează cu severitatea infecţiei şi nu este infl uenţată 
de utilizarea antiinfl amatoarelor nesteroidiene sau 
a corticoterapiei (12-14). Rezultatele a două studii 
meta-analitice publicate în ultimii 10 ani au con-
fi rmat superioritatea PCT în comparaţie cu ceilalţi 
markeri infl amatori. Primul, publicat în 2006 de 
Uzzan şi colab., a analizat 25 de studii (totalizând 
2.966 de pacienţi) şi a raportat o sensibilitate a PCT 
între 42% şi 100% cu o specifi citate de 48% până la 
100%, rezultate confi rmate şi în meta-analiza reali-
zată de Tang şi col. pe alte 18 studii (16,17).

Deşi utilitatea clinică a PCT a fost confi rmată în 
diferite studii, menţionăm că nu se poate substitui 
prelevării hemoculturilor pentru diagnosticul etio-
logic al sepsisului. Utilizarea combinată a PCT şi 
he moculturii poate diferenţia cu acurateţe supe-
rioa ră contaminarea de infecţie.

Valoarea prag a PCT pentru iniţierea antibio-
ticote rapiei a fost stabilită la 0,5 ng/ml. Datorită 
creşterii nivelului seric al PCT şi în alte afecţiuni 
non-infec ţioase, sunt necesare reevaluări periodice 
la 6-24 de ore în primele zile de la debut, în funcţie 
de evoluţia tabloului clinic (14,15).

b. Infecţiile legate de cateter
Infecţiile asociate cateterelor vasculare repre-

zintă unele dintre cele mai frecvente infecţii noso-
comiale la pacienţii cu afecţiuni severe. Diagnosticul 
precoce al sepsisului este cu atât mai important la 
această categorie de pacienţi, din cauza mortalităţii 
crescute asociată cu întârzierea instituirii trata-

mentului antibiotic corect. Stabilirea cu acurateţe a 
diagnosticului de infecţie de cateter necesită recol-
tarea de hemoculturi de pe cateter şi din sângele 
venos periferic în paralel cu extragerea cateterului 
venos central şi cultura cantitativă din vârful de 
cateter. Uneori există posibilitatea colonizării vâr-
fului de cateter sau hemoculturii cu microorganisme 
comensale de pe tegumente. De asemenea, recol-
tarea corectă a hemoculturilor din periferie este în-
greunată de abordul venos periferic limitat. Din 
aceste motive, PCT poate fi  utilă în asociere cu eva-
luarea clinică pentru stabilirea corectă a diagnos-
ticului de infecţie sistemică legată de cateterul ve-
nos central (18).

c. Infecţiile bacteriene de tract respirator infe-
rior

Infecţiile bacteriene de tract respirator inferior 
au fost cele mai studiate cu privire la rolul PCT în 
ghidarea tratamentului antibiotic. Cele mai im por-
tante referinţe aparţin studiilor ProHOSP şi PARTI 
care au inclus 1.359 de pacienţi diagnosticaţi cu 
infecţii respiratorii inferioare din şase centre medi-
cale din Elveţia. Pacienţii au fost randomizaţi pe 
două braţe: primul a inclus pacienţi care au bene-
fi ciat de tratament standard, iar al doilea a inclus 
pacienţi la care s-a iniţiat tratament antibiotic în 
funcţie de va loarea PCT. Rezultatele la 30 de zile 
au fost similare la cele două loturi atât în ceea ce 
pri veşte rata de mor talitate, recurenţa infecţiei, cât 
şi procentul de ad misie în secţia de terapie intensivă 
(STI). Totuşi, pa cienţii la care tratamentul antibiotic 
a fost ghidat de PCT au avut o expunere mai redusă 
la antibiotice şi au înregistrat mai puţine efecte 
adverse (21-23).

PCT a fost evaluată la pacienţii cu exacerbări ale 
BPOC pentru diferenţierea infecţiilor virale de cele 
bacteriene, observându-se o scădere a consumului 

FIGURA 2. Algoritm de ghidare a iniţierii tratamentului 
antibiotic la pacienţii cu infecţii de tract respirator 
inferior, bazat pe determinarea nivelului seric al PCT 
(adaptat după referinţa 21)
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de antibiotice la pacienţii la care s-a folosit un al-
goritm terapeutic bazat pe PCT (Fig. 2) (19,20,24).

d. Neutropenia febrilă
Pacienţii neutropenici constituie o categorie de 

pacienţi cu risc crescut de a dezvolta infecţii in va-
zive severe. Diagnosticul de sepsis la aceşti pacienţi 
este o reală provocare având în vedere rata scăzută 
de pozitivare a hemoculturilor (25,26). Neutrofi lele 
şi macrofagele reprezintă cele mai importante surse 
de reactanţi de fază acută. Sinteza PCT este realizată 
în cea mai mare parte la nivelul ţesuturilor paren-
chi matoase (hepatic, pulmonar, adipos etc.), doar o 
mică parte din nivelul seric al acesteia fi ind de pro-
venienţă leucocitară. Astfel se explică nivelurile 
plas matice crescute ale PCT chiar la pacienţii cu 
agranulocitoză şi corticoterapie (26,27).

e. Infecţiile bacteriene cu alte localizări
PCT a fost mai puţin evaluată în studii clinice în 

infecţiile localizate de tract urinar, intraabdominale 
şi articulare. Infecţiile localizate nu induc o creştere 
semnifi cativă a valorilor PCT serice, nivelul plas-
matic rămânând în general la valori scăzute. De 
ase  menea, din datele existente se pare că PCT nu 
reprezintă un marker foarte util în endocardita sub-
acută (28,29).

2. Marker de monitorizare şi prognostic
Un avantaj al PCT este corelaţia strânsă între 

nivelul ei plasmatic şi severitatea tabloului clinic. 
Nivelul seric al PCT va fi  cu atât mai mare cu cât 
infecţia evoluează către sepsis sever sau şoc septic, 
spre deosebire de ceilalţi markeri de infl amaţie care 
vor prezenta doar creşteri intermitente, indiferent 
de severitatea evoluţiei ulterioare. Un alt avantaj îl 
re prezintă cinetica PCT, cu o creştere rapidă în 
circa 6 ore de la debutul invaziei microbiene, având 
un timp de înjumătăţire de 24 de ore (30,40).

Determinarea seriată a PCT poate fi  utilă în 
monitorizarea evoluţiei procesului infecţios şi a 
efi cienţei tratamentului antibiotic empiric. Într-un 
studiu pe pacienţii din STI cu bacteriemie, pneu-
monie comunitară şi pneumonie asociată ventilaţiei 
mecanice, PCT a fost determinată la iniţierea tera-
piei şi în zilele 2 şi 3 de tratament. Efi cienţa terapiei 
antibiotice empirice a fost evaluată în funcţie de 
evoluţia valorilor serice ale PCT. Pacienţii cu tera-
pie adecvată au avut scăderi ale nivelului seric al 
PCT, cu o valoare medie de 3,9 ng/ml în zilele 2 şi 
3 de tratament, comparativ cu pacienţii cu terapie 
inadecvată sau bacteriemie cu germeni multi-rezis-
tenţi care au înregistrat creşteri ale valorilor PCT cu 
5 ng/ml, pentru aceeaşi perioadă (30,31,40).

Cu toate că valorile crescute ale PCT la mo-
mentul diagnosticului nu semnifi că un marker de 
prognostic prost, totuşi persistenţa valorilor cres-
cute pe parcursul tratamentului se asociază cu un 
prog nostic nefavorabil. Astfel, în funcţie de severi-
tatea tabloului clinic, se recomandă evaluarea repe-
tată a PCT în primele două zile de la iniţierea te-
rapiei antibiotice. De asemenea, se recomandă 
men  ţinerea schemei de tratament antibiotic dacă 
va lorile sunt în scădere, respectiv oprirea trata men-
tului când PCT scade sub valoarea prag sau cu cel 
puţin 80-90% din valoarea iniţială. Contrar, dacă 
valorile PCT sunt în creştere, se recomandă reeva-
luarea cli nică şi bacteriologică şi schimbarea te-
rapiei anti biotice iniţiale cu o schemă cu spectru 
mai larg (31-33).

III. Procalcitonina: limite

Importanţa PCT este stabilită doar în contextul 
evaluării clinice şi bacteriologice, cu stabilirea 
diag nosticului etiologic ori de câte ori este posibil. 
În faţa unui pacient cu suspiciune de boală infec-
ţioasă, PCT nu reprezintă „gold standard-ul“ pentru 
diagnosticul de sepsis şi nu poate înlocui evaluarea 
clinică, testele bacteriologice sau ceilalţi markeri 
de infl amaţie.

a. Rezultate fals-pozitive
Valori plasmatice crescute ale PCT pot fi  

întâlnite şi în alte afecţiuni de cauză neinfecţioasă. 
În general, s-au observat creşteri moderate până la 
10 ng/ml, care scad rapid sub limita de 1 ng/ml în 
primele 48 de ore, ceea ce susţine necesitatea şi im-
portanţa determinărilor seriate. O serie de afecţiuni 
non-infecţioase determină un răspuns infl amator 
sistemic cu eliberare masivă de citokine pro-infl a-
matorii şi secreţie crescută de PCT: intervenţiile 
chi rurgicale, arsurile, hipertermia malignă, poli-
trau matismele, neoplasmul tiroidian, neoplasmul 
pul monar cu celule mici, sindromul paraneoplazic, 
malaria, insufi cienţa renală şi disfuncţia multiplă 
de organe (sindromul de detresă repsiratorie, şocul 
cardiogen, pancreatita). Valori crescute ale PCT au 
fost observate şi la nou-născut în primele 7 zile de 
la naştere, în absenţa sepsisului neonatal, datorită 
procesului de colonizare a tegumentelor şi mu coa-
selor. Totuşi, menţinerea valorilor serice crescute 
ale PCT peste 48 de ore, fără un trend descendent, 
sugereză o suprainfecţie bacteriană (34-39).

b. Rezultate fals-negative
Valorile fals negative ale PCT sunt mai rar întâl-

nite, însă pot pune probleme serioase de diagnostic 
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în endocarditele subacute, infecţiile localizate sau 
precoce în timpul infecţiilor invazive cand măsu-
rătorile în dinamică vor arăta creşteri ale valorilor 
PCT1.

IV. Rolul procalcitoninei în reducerea consumului 
de anti bioti ce

Politica de raţionalizare a tratamentului anti-
biotic are ca obiectiv identifi carea cu cea mai mare 
acurateţe a infecţiilor bacteriene care necesită tra-
tament antibiotic şi diferenţierea acestora de cele 
virale sau fungice. Scopurile acestei strategii sunt 
de restrângere a prescrierii antibioticelor pentru a 
reduce rezistenţa germenilor la antibiotice şi cos-
turile asociate terapiei. În acest context, PCT a de-
venit un biomarker evaluat în multiple studii pentru 
ghidarea şi stabilirea duratei tratamentului anti bi-
otic.

Dezescaladarea tratamentului antibiotic, pe baza 
rezultatelor bacteriologice, la pacienţii cu sepsis 
sever şi şoc septic reprezintă o strategie sigură aso-
ciată cu o rată de mortalitate scăzută (41). 

Până în prezent studiul PRORATA rămâne stu-
diul de referinţă pentru evaluarea rolului PCT în 
acest scop. Acest studiu a fost efectuat în 8 STI din 
diferite centre medicale din Franţa, incluzând un 
total de 621 de pacienţi non-chirurgicali cu sus pi-
ciune de infecţie bacteriană randomizaţi 1:1 în două 
loturi: un lot cu terapie standard (314 pacienţi) şi un 
lot cu terapie antibiotică ghidată de valorile seriate 
ale PCT (307 pacienţi) (Fig. 3) (42). Pacienţii din 
lotul cu terapia standard au primit tratament anti-

biotic pe o durată de timp mai mare comparativ cu 
pacienţii din lotul cu terapia antibiotică ghidată de 
PCT (diferenţa absolută fi ind de 2,7 zile, CI 95%:
(1.4-4.1), p < 0,0001). Nu s-a înregistrat o creştere 
a mortalităţii sau infecţiilor recurente la pacienţii 
cu terapia ghidată de PCT (42,43).

CONCLUZII

PCT s-a dovedit superioară celorlalţi markeri de 
infl amaţie în diagnosticul şi prognosticul sepsisului, 
fără a substitui evaluarea clinică sau bacteriologică 
a acestor pacienţi. Pentru infecţiile de cateter, infec-
ţiile respiratorii sau sepsis, PCT s-a dovedit utilă în 
stabilirea indicaţiei şi monitorizarea efi cienţei trata-
mentului antibiotic. În infecţiile localizate, utilitatea 
clinică a PCT este limitată, având în vedere sensi-
bilitatea şi specifi citatea scăzute la această categorie 
de pacienţi. Sunt necesare determinări seriate ale 
PCT, în special în primele 3 zile de la diagnostic, 
atât pentru monitorizarea efi cienţei tratamentului 
anti biotic şi aprecierea prognosticului, cât şi pentru 
excluderea cauzelor neinfecţioase de SRIS. 

Benefi ciul major al utilizării PCT în ghidarea 
tra tamentului antibiotic constă în scurtarea duratei 
terapiei comparativ cu abordarea standard (44). 

Ma jo ritatea datelor disponibile confi rmă rolul PCT 
în ghidarea tratamentului antibiotic la pacienţii cu 
infecţii bacteriene de tract respirator inferior sau 
sepsis, în asociere cu alte teste bacteriologice. Cu 
toate acestea, sunt necesare studii controlate şi ran-
domizate care să investigheze efectul terapiei 

FIGURA 3. Recomandări 
pentru iniţierea şi oprirea 
terapiei antibiotice 
conform protocolului 
folosit în studiul 
PRORATA (adaptat după 
referinţa 41)

Guidelines for starti ng anti bioti cs

If the blood sample taken for procalcitonin level was taken at the early stage
of the episode, obtain a second procalcitonin level at 6-12 h

Excludes situati ons requiring immediate anti bioti c treatment 
(e.g. septi c shock, purulent meningiti s)

Concentrati on
< 0.25 g/L

Concentrati on
> 0.25 to < 0.5 g/L

Concentrati on
> 0.25 to < 1 g/L

Concentrati on
> 1 g/L

Anti bioti cs strongly
discouraged

Anti bioti cs 
discouraged

Anti bioti cs
encouraged

Anti bioti cs strongly
encouraged

Guidelines for conti nuing or stopping anti bioti cs

Concentrati on
< 0.25 g/L

Concentrati on
decrease by > 80%

from peak OR
> 0.25 to <0.5 g/L 

Concentrati on
decrease by < 80%

from peak AND
> 0.5 g/L 

Concentrati on
increase compared

with peak AND
> 0.5 g/L 

Stopping of anti bioti cs
strongly encouraged

Stopping of anti bioti cs
encouraged

Conti nuing anti bioti cs
encouraged

Changing anti bioti cs
strongly encouraged
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antibiotice ghidată de PCT asupra mortalităţii şi 
duratei de spitalizare la pacientul cu sepsis sever.
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