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Behandling af akutte luftvejsinfektioner understøttes 
i vid udstrækning af biomarkører, som historisk har 
været leukocyttal, differentialtælling og C-reaktivt 
protein (CRP), men nye, potentielt bedre biomarkø-
rer er dukket op, herunder procalcitonin (PCT). In-
den for det seneste tiår er der kommet et stort antal 
studier om dette, herunder to danske [1, 2], hvori 
man har fundet indikation på, at brug af PCT optime-
rer antibiotikabehandlingen på trods af heterogenite-
ten inden for akutte luftvejsinfektioner. 

Der foreligger nu et opdateret Cochranereview 
over disse studier [3], hvor man har samlet data fra 
26 randomiserede studier fra 12 lande og inkluderet i 
alt 6.708 deltagere. Af disse fik 3.336 antibiotikabe-
handling styret med måling af PCT-niveauer, mens 
3.372 fik standardbehandling. Overordnede endemål 
var 30-dagesmortalitet og behandlingssvigt, ligesom 
antibiotikaforbrug, bivirkninger og indlæggelsestid 
også blev vurderet. Umiddelbart synes der at være 
god effekt af PCT-styringen, idet 50 færre døde i PCT-
kohorten end i kontrolgruppen (283 vs. 336), hvilket 
svarer til en justeret oddsratio på 0,83 (p = 0,037), 
mens der ikke var signifikant forskel i behandlings-
svigt i de to grupper (23,0% vs. 24,9%). Dette æn-
drede sig ikke ved justering for behandlingssted eller 
type af luftvejsinfektion. Derudover så man signifi-
kant kortere behandlingstid (5,7 dage vs. 8,1 dage,  
p < 0,001) ved PCT-styring, ligesom antallet af anti-
biotikarelaterede bivirkninger også faldt signifikant 
(16,3% vs. 22,1%, p < 0,001). Brug af PCT-styring 
reducerede dog ikke indlæggelsestiden, hverken i in-
tensivregi eller på den akutte modtageenhed. Meta-
analysen understøtter således brug af PCT-styret anti-
biotikabehandling ved akutte luftvejsinfektioner. Der 
er dog nogle punkter, der skal adresseres, inden man 
tilslutter sig denne strategi.

Effekten af PCT-styring blev sammenlignet med 
vanlig standardbehandling, som kun i ét enkelt studie 
foregik vha. CRP-måling [4]. Konklusionen i det stu-
die var, at CRP-måling er lige så brugbar som PCT-
måling til reducering af antibiotikaforbruget. Der 
mangler således flere direkte sammenlignende stu-
dier til belysning af, om PCT-måling faktisk er bedre 
end CRP-måling; overordnet er CRP-måling betragte-
ligt billigere (med ca. en faktor 100), ligesom erfarin-
gen selvfølgelig er væsentlig større.

I alle PCT-algoritmerne i de inkluderede studier 
benyttede man samme skæringsværdi, men nogle var 
baseret på en enkelt PCT-måling, mens man i andre 

brugte gentagne målinger. Da den biologiske varia-
tion af PCT er 14-19%, skal man være opmærksom 
på, at der skal være 57-66% forskel på to PCT-
målinger, før der er en klinisk signifikant forskel [5]. 
Det fremgår desværre ikke af studierne, om dette er 
inddraget, men hvis behandlingsalgoritmen indføres, 
bør informationen være tilgængelig i laboratoriein-
formationssystemet, således at man automatisk får 
oplyst den klinisk signifikante forskel. Endvidere vari-
erede adhærensen til den valgte PCT-algoritme fra 
44% til 100%. Samlet må man altså være forsigtig 
med at konkludere, hvilken PCT-strategi der er den 
rigtige, samt hvordan man sikrer adhærens til denne.

Endelig kan PCT-målingen udføres med forskel-
ligt udstyr, hvilket er relevant, da den valgte behand-
lingsalgoritme kan afhænge af, hvor hurtigt man 
modtager PCT-svaret: Hvis prøven sendes til det cen-
trale laboratorium, og det tager 1-2 timer, før der er 
svar, kan vinduet for behandlingsstart være forpasset, 
mens en patientnær test med et lokalt udstyr kan 
have udfordringer mht. analysekvalitet, prøvemateri-
ale og svarregistrering. Sådanne valg skal derfor også 
inddrages i beslutningen.

Samlet er der ingen tvivl om, at styring af antibio-
tikabehandling kan optimeres vha. en biomarkør hos 
patienter med akutte luftvejsinfektioner, men om man 
skal bruge PCT eller CRP kræver flere head to head-stu-
dier end de foreliggende. Ligeledes skal flere lavprakti-
ske udfordringer løses, før PCT-styring kan foreslås til 
praktisk brug: Som minimum må man fordre, at der 
overordnet træffes beslutning om en fælles styringsal-
goritme, inkl. skæringsværdier, ligesom valg af analy-
seudstyr også bør indtænkes; og man bør overveje at 
inkorporere information om de nævnte kritiske for-
skelle i laboratoriesvaret. Sluttelig skal man huske, at 
biomarkører er en væsentlig støtte i mange kliniske be-
slutningsprocesser, men de kan ikke erstatte den 
sunde fornuft, som biomarkørsvarene skal tolkes med.
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