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ÖZET

 Sepsiste, tanı ve antimikrobiyal tedavinin uygun şekilde yönlendirilmesi için patojeneminin doğrulanması ve etkenin 
identifikasyonu gerekir. Standart mikrobiyolojik yöntemler kan kültürü ve konvansiyonel identifikasyon/duyarlılık testleridir. 
Standart yöntemlerle sonuç alınması en az 72 saat ve daha uzun süreler gerektirir. Sepsis tanısında kan kültürü altın standart 
olmakla birlikte hızlı tanı yönünden yetersiz kalmaktadır. Örneklerin toplanmasından başlayarak kan kültürlerinin doğru 
sonuçlandırılmasını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Kan kültürlerinin alınma zamanı, alınması gereken kan hacmi, 
kan/besiyeri oranı, standart kan kültürü setlerinin oluşturulması, setlerdeki şişe sayısı gibi çok sayıdaki teknik faktör kan 
kültürü sonuçlarını etkilemektedir. Kan kültürlerinin fastidiyöz ve yavaş üreyen organizmalarla ilgili duyarlılığı düşüktür. 
Kan kültürlerinin teknik ve diğer sınırlamalarını ortadan kaldırmak üzere sepsiste nükleik asit temeline dayanan yöntemler 
ve proteomik temelli yöntemler denenmektedir. Kan kültürü şişesinden ya da doğrudan kan, serum, plazma örneğinden saatler 
ve dakikalar içinde sonuç veren bu yöntemlerin maliyet etkinliğinin değerlendirilmesi gerekir. Özellikle yoğun bakım ünitele-
rinde yatan kritik hastalarda sepsiste çoklu ilaca dirençli patojenlerin görülmesi aynı zamanda bu etkenlerin duyarlılık profi-
linin de hızlı tespitini gerektirmektedir. Çok sayıda direnç mekanizmasının varlığı ve bunun düzenlenmesine etki eden faktör-
ler sepsiste hızlı yöntemlerin kullanımını sınırlandırmaktadır. 
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SUMMARY

Standart and Rapid Microbiological Methods in Diagnosis of Sepsis

  The diagnosis and appropriate antimicrobial therapy of sepsis require confirmation of pathogenemia and identification 
of the pathogens. Blood culture and conventional identification/susceptibility tests are standart microbiological methods in 
sepsis diagnosis. At least 72 hours or longer periods are required to obtain the results with standart methods. Blood culture is 
the current gold standard in the diagnosis of sepsis; yet it has limitations related with rapid diagnosis. Numerous technical 
factors starting from the collection of blood affect the quality of blood culture results. Some of them are timing and method of 
blood collection, blood volume, blood/broth ratio, blood culture sets, number of bottles in blood culture sets, etc. The sensitivity 
of blood cultures is lowered in case of fastidious and slow growing microorganisms. Nucleic acid based methods and proteomics 
based methods are evaluated in order to overcome the technical and other limitations of blood culture. These methods that are 
performed on blood culture bottles or directly on whole blood, serum or plasma are rapid in terms of giving results in hours or 
minutes; yet their cost effectiveness need to be evaluated. The critically ill patients that are followed in intensive care units are 
challanged with multi resistant pathogens. The susceptibility profile is therefore required for correct management of these 
patients. The presense of a variety of resistance mechanisms and their regulatory factors limit the usefulness of rapid diagnos-
tic methods in this context. 
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sepsis

ANKEM Derg 2014;28(Ek 2):46-51

29.ANKEM ANTİBİYOTİK VE KEMOTERAPİ KONGRESİ, BODRUM, 28-31 MAYIS 2014

 Kan dolaşımı infeksiyonları tüm dünyada 
yüksek morbidite ve mortalite oranları ile önde 
gelen sağlık sorunlarındandır. Kan dolaşımı 
infeksiyonlarının ağır klinik formları sepsis ve 
septik şok birçok hasta grubunda önemli ölüm 

sebepleridir. Sepsisin klinik formları her zaman 
bakteremi (ya da fungemi) ile ilişkilidir; ancak 
bakteremi ve fungemi her zaman sepsis sendro-
muna sebep olmaz. Bakteremi geçici, aralıklı ya 
da sürekli olabilir. Bakteremi kontrol edilemedi-
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ğinde, inflamatuvar yanıt ve koagülasyon siste-
minde önemli değişikliklerle karakterize bir 
infeksiyon süreci ile ilişkili olarak sepsis gelişir. 
Sepsis, şüpheli ya da doğrulanmış infeksiyona 
karşı konağın sistemik inflamatuvar yanıtından 
kaynaklanan klinik tablodur. 

SEPSİS YÖNETİMİNDE MİKROBİYOLOJİ 
LABORATUVARI 
 Kanıta dayalı rehberler, hastanın sistemik 
inflamatuvar yanıtının sebebi olarak infeksiyo-
nun erken tanınması ve uygun antimikrobiyal 
tedavinin zamanında verilmesine odaklanmak-
tadır. Septik şok ve ağır sepsiste antimikrobiyal 
tedavi başlanmadan önce kan kültürlerinin ve 
infeksiyonun odağına yönelik diğer kültürlerin 
alınması önerilir. Bundan sonra tanının ilk bir 
saatinde lokal patojen sürveyansına göre geniş 
spektrumlu, yüksek potensli antimikrobiyal 
tedavi başlanır. Bunlarla birlikte daha sonra 
mikrobiyolojik ve klinik verilere göre spektru-
mun daraltılması için antimikrobiyal tedavinin 
tekrar gözden geçirilmesi, düzeyi güçlü tanı ve 
tedavi önerileridir(4).
 Sepsis klinik tanısının mikrobiyolojik doğ-
rulamasında, sistemik inflamatuvar yanıt send-
romu ile sepsis ayrımı için patojeneminin belir-
lendiği kan kültürleri anahtar role sahiptir. 
Pozitif sonuçlar elde edildiğinde, patojen ve 
antimikrobiyal duyarlılığı belirlenir; rasyonel 
antibiyotik kullanımı sağlanır. Pozitif sonuçlar 
şüpheli sepsisin kanıta dayalı tanı ve tedavisini 
mümkün kılar. Kan kültürlerinden elde edilen 
sürveyans verileri aynı zamanda empirik anti-
mikrobiyal tedavi için epidemiyolojik kanıttır. 
 Ancak kan kültürlerinin antimikrobiyal 
tedaviden önce alınamaması ve diğer bazı fak-
törlerden dolayı kan kültürleri ile her zaman 
yeterli mikrobiyolojik destek sağlanamamakta-
dır. Günümüzde kullanılan otomatize kan kül-
tür sistemlerindeki gelişmelere rağmen kan kül-
türünün teknik sınırlamaları ortadan kaldırılmış 
değildir. Kan kültürlerinde sonucu etkileyen 
faktörlerin bilinmesi kan kültürlerinin klinik 
faydasını artırır. Bunun yanı sıra sepsiste mikro-
biyolojik tanıya katkı sağlamak üzere kan kültü-
rüne ek hızlı tanı testlerinin geliştirilmesi ve 
rutin laboratuvarda kullanımlarının farklı hasta 
gruplarında araştırılmasına ihtiyaç vardır. 

Kan kültürlerinden yüksek klinik faydanın sağ-
lanabilmesi ancak etkili bir klinik laboratuvar 
iletişimi ve işbirliği ile mümkündür. Bu da 
bilimsel veriler dikkate alınarak hazırlanan ulu-
sal ve uluslararası hemokültür rehberleri ile 
sağlanabilir(2,22).

SEPSİSİN MİKROBİYOLOJİK TANISINDA 
KAN KÜLTÜRÜ KULLANIMI VE 
SINIRLAMALARI
 Kan dolaşımı infeksiyonlarının tanısında 
kan kültürü altın standarttır. Kan kültürleri 
dolaşımdaki canlı mikroorganizmaların tespit 
edilmesi esasına dayanır. Kan kültürleri aynı 
zamanda tespit edilen patojenlerin antimikrobi-
yal duyarlılıklarının belirlenmesine olanak sağ-
lar. Sepsis tanısı için bugüne kadar geliştirilmiş 
hiçbir yöntem antimikrobiyal duyarlılığın belir-
lenmesi konusunda fenotipik duyarlılık testleri-
nin yerine geçecek düzeye ulaşamamıştır. Ağır 
sepsiste yetersiz antimikrobiyal tedavinin mor-
talite için bağımsız risk faktörü olduğunu göste-
ren çok sayıda çalışma vardır(14,24). Septik şoklu 
hastalardan oluşan bir kohortta hipotansiyonun 
başlangıcından sonra etkili antimikrobiyal teda-
vi uygulamasındaki her bir saatlik gecikmenin 
hayatta kalım oranını ortalama %8 azalttığı 
gösterilmiştir(13). Bu sebeplerle başlanan geniş 
spektrumlu antimikrobiyal tedavinin doğru 
yönlendirilebilmesi için tek yol kan kültürün-
den etkenin izolasyonu ve fenotipik duyarlılık 
testlerinin yapılmasıdır.
 Kan kültürünün duyarlılığı birçok faktör-
den etkilenmektedir. Alınan kanın hacmi izolas-
yonu etkileyen en önemli faktördür. Erişkin 
bakteremisinde dolaşımdaki bakteri sayımı 10 
CFU/ml’nin altındadır(23). Alınan kanın hacmi 
ile pozitif sonuç arasında doğrudan ilişki vardır. 
Kültür için alınan her 1 ml kan ile pozitiflik ora-
nının % 3 arttığı gösterilmiştir. Her septik epi-
zotta, bir kan kültür setindeki aerop ve anaerop 
şişelere uygun miktarlarda eklenmek üzere en 
az 20-30 ml kan alınması ve farklı bölgelerden 
iki ya da üç set kan kültürü gönderilmesi öneril-
mektedir. Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksi-
yonlarının mikrobiyolojik tanısı için kateterden 
alınan kan kültür setine ek olarak periferik ven-
den de kan kültürü gönderilmesi sonuçların 
değerlendirilmesi açısından önemlidir. Kan kül-
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tür şişeleri özellikle çocuk hastalarda yetersiz 
hacimde kan ile doldurulmakta, bu da pozitiflik 
oranlarını azaltmaktadır. Kan besiyeri oranı kan 
kültüründe sonucu etkileyen diğer önemli fak-
törlerdendir.
 Pozitiflik oranlarını düşüren diğer bir 
uygunsuzluk kan kültür şişelerinin cihaza zama-
nında yüklenmemesidir. Oda sıcaklığında ya da 
etüvde bekletildikten sonra cihaza yüklenen 
kan kültürlerinde hatalı negatif sonuçlar alına-
bilmektedir. 
 Kan kültürlerinde hatalı pozitifliğe yol 
açan kontaminasyon şeklindeki sonuçlar, hasta-
lardan uygun olmayan yöntemle örnek alınması 
ile ilişkilidir ve kritik hastalarda kan kültürünün 
tanısal kullanımını sınırlamaktadır. Kontami-
nasyon oranları kurumlar arasında farklılık gös-
termekte ve kan kültürlerinin yorumlanmasında 
sorun oluşturmaktadır. Alınan kan kültürlerinin 
sayısının artırılması izolasyon oranlarını arttır-
manın yanı sıra kan kültürlerinin kontaminas-
yon ile ilişkili yorumlanmasına katkı sağlaması 
yönünden de önerilmektedir(19). 
 Kan kültür besiyerlerine antimikrobiyal 
ajanları nötralize eden reçine ve karbon benzeri 
maddeler eklenmiş olsa da antimikrobiyal teda-
vi başlandıktan sonra alınan kan kültürlerinin 
duyarlılığı önemli ölçüde düşmektedir. İmmün-
kompromize ve nötropenik hastalarda kullanı-
lan profilaktik antibiyotik ve antifungaller, bu 
hastalarda sistemik inflamatuvar yanıt sendro-
mu bulguları geliştiğinde alınan kan kültürleri-
nin negatif kalmasına yol açmaktadır. Bu hasta-
lardaki infeksiyonlar yönünden risk oluşturan 
mantarlar, Nocardia, Mycoplasma vb. yavaş üre-
yen ya da fastidiyöz organizmaların kan kültür-
lerinde elde edilmesinde duyarlılık daha da 
düşmektedir. İnfektif endokardit etkeni olabi-
len, kültürü yapılamayıp moleküler yöntemlerle 
tespit edilebilen Coxiella burnetti, Chlamydophila 
pneumoniae vb. organizmalar tanıda kültürlerin 
% 2.5-31 oranlarında negatif kalmasına sebep 
olmaktadır(8). 
 Antimikrobiyal tedavi, yetersiz örnek 
hacmi, hatalı preanalitik işlemler gibi çok sayıda 
faktörden dolayı stafilokoklar ya da streptokok-
lar gibi kültürde kolay üreyen organizmalarda 
bile hatalı negatif sonuçlar alınabilmektedir. 
Optimal şartlar sağlansa da kan kültürlerinin 

pozitiflik oranları % 30’ları geçmemektedir.
 Otomatize cihazlar, genellikle ilk 24-48 
saatte pozitif sinyal verdikten sonra Gram boya-
ma yapılarak sonucu hastanın doktoruna bildiri-
lir. Kan kültür şişesinden doğrudan antimikrobi-
yal duyarlılık testi ya da fenotipik testlerle pato-
jenin ön belirlemesi yapılsa da tam identifikasyon 
ve antimikrobiyal duyarlılığın belirlenmesi daha 
uzun süre gerektirir. Fastidiyöz organizmalar, 
anaeroplar ve mantarlar için süre daha da uzar. 
Kan kültürünün sonuçlandırılması standart mik-
robiyolojik yöntemler kullanıldığında en az 48-72 
saat, birçok durumda bundan daha uzun süreler 
gerektirdiğinden antimikrobiyal tedavi mikrobi-
yoloji laboratuvarı tarafından yeterince etkili 
şekilde yönlendirilememektedir.
 Kan kültürü klasik ve altın standart tanı 
yöntemi olarak sepsis rehberlerindeki yerini 
korusa da kan kültürünün sınırlamalarını gider-
mek ve sepsisteki hızlı tanı ihtiyacını karşılamak 
üzere alternatif tanı yöntemleri geliştirilmiştir.

SEPSİSTE HIZLI TANI YÖNTEMLERİ
 Sepsis tanısında nükleik asitleri temel alan 
yöntemler henüz rutin laboratuvar kullanımına 
girmemiş olmakla birlikte birçok hasta grubun-
daki hızlı tanı ihtiyacından dolayı çok sayıda 
araştırmada değerlendirilmiş, bazı sınırlamaları 
ile birlikte gelecek için umut verici bulunmuştur. 
Bu kapsamdaki yöntemler, kan kültür şişesinden 
mikroorganizmaların tespiti ve identifikasyonu-
nu sağlayan yöntemler ve doğrudan kan, serum 
ya da plazma örneklerinden mikroorganizmaları 
identifiye edenler olarak iki gruptur.
 Kan kültür şişesinden bakteriyel ve fungal 
DNA’nın nükleik asit temeline dayanan yön-
temlerle tespit edilmesi yaklaşımı pozitif kan 
kültürlerinde denenmiştir(12). Ancak bu yakla-
şım kan kültürünün teknik ve duyarlılık sınırla-
malarından etkilenmektedir. Aynı zamanda 
moleküler identifikasyon klasik kültür yöntem-
lerinden yalnızca birkaç saat önce sonuçlandı-
ğından klinik kullanımı sınırlı bulunmuştur. 
Nükleik asit temelli yöntemler negatif kan kül-
türlerinden fastidiyöz patojenlerin tespitinde 
kullanılabilir(17). Aynı zamanda kan kültüründe 
üremesi zaman alan ve subkültür gerektiren 
mantarlar gibi organizmaların araştırılması kan 
kültür şişesinden yapılabilir. 
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 Patojenlerin doğrudan kan, serum ya da 
plazma örneklerinden tespitini sağlayan, valide 
edilmiş nükleik asit temelli yöntemlerin kritik 
hastalarda sonuç süresini klasik kültür yöntem-
lerine göre anlamlı ölçüde kısaltması beklenen 
bir bulgudur.
 Nükleik asit temelli yöntemlerden polime-
raz zincir reaksiyonu (PZR) sepsiste kullanılmış-
tır. Sentetik oligonükleotid primerlerin seçilen 
DNA dizilerinin her iki ucuna bağlanması, DNA 
polimeraz enzimi ile DNA’nın replikasyonu ve 
çoğaltılan DNA’nın tespiti ve analizi ile klinik 
örnekteki düşük düzeydeki nükleik asidi bile 
kültür yöntemlerine göre çok daha kısa sürede 
tespit etmek mümkündür. Klasik PZR yöntem-
leri; örnek sayısının yüksek olduğu laboratuvar-
larda, çoğaltılan amplikonlardan kaynaklanan 
“carryover” kontaminasyon riski taşır. Ampli-
konların floresan tespitine dayalı otomatize sis-
temler olan gerçek zamanlı PZR (GZ PZR) yön-
temlerinde reaksiyon tek bir kuyuda gerçekleşti-
ğinden kontaminasyon riski daha düşüktür. GZ 
PZR yönteminde floresan boyaların çift iplikli 
DNA’ya nonspesifik bağlanması ya da floresan-
la işaretli probların kullanımı ile nükleik asit 
çoğalması gerçek zamanlı olarak izlenir. 
Çoğaltılan DNA’nın kantitasyonu ile bakteri 
yükünün belirlenmesi, kan kültürlerinde koagü-
laz negatif stafilokoklar ve viridans streptokok-
lar gibi olası kontaminantların değerlendirilme-
sinde bir avantaj olarak bildirilmiştir(10). 
 PZR yönteminin septisemi tanısında kul-
lanımında ilk kritik basamak nükleik asitlerin 
pürifikasyonudur. Kan kültür şişesinde veya 
direkt örneklerdeki PZR inhibitörleri, farklı kay-
naklardan bakteriyel ve fungal DNA kontami-
nasyonu, yüksek düzey insan DNA’sının inter-
feransı ve örnekler arasında çapraz kontaminas-
yon ilk aşılması gereken sorunlardır(9,18). 
 PZR temelli yöntemlerin kullanımında üç 
yaklaşım vardır. Birinci yaklaşımda genus ya da 
tür düzeyinde tanımlama yapan patojen spesifik 
primerler kullanılır. Bu durumda spesifik klinik 
ihtiyaçlar için, spesifik organizmalar araştırılır. 
Fastidiyöz ya da yavaş üreyen organizmaların 
etken olduğu kan kültürü negatif endokarditler, 
riketsiyoz, Q ateşi , bartonelloz, bruselloz pato-
jen spesifik primerler kullanılarak araştırılabilir. 
Stafilokoklarda mecA, enterokoklarda van genle-

rinin araştırılması, direnç fenotipinin belirlenme 
süresini 12-16 saat kısaltsa da klinik etkisi ve 
maliyet etkinliği kanıtlanmamıştır(6). Patojen 
spesifik yaklaşımın kan dolaşımı infeksiyonları-
nın araştırılmasında sınırlı kullanımı vardır.
 Hematolojik ve nonhematolojik malignite-
li nötropenik hastalarda invaziv aspergillozun 
(İA) erken tanısında genus spesifik PZR yaklaşı-
mının faydalı olduğunu gösteren yayınlar var-
dır. Çevresel kontaminasyon hatalı pozitiflik 
yönünden önemli bulunmuş, İA tanısında tek 
negatif PZR sonucunun tanıyı ekarte edeceği 
bildirilmiştir(1,16). 
 Bakteri ve mantar genomlarının korun-
muş ve ortak bölgelerini hedef alan üniversal 
primerlerin kullanımı ile geniş bir organizma 
yelpazesi araştırılabilir. Kan dolaşımı infeksi-
yonlarına sebep olan birçok mikroorganizma bu 
yaklaşımla tespit edilebilir. Ancak pozitif kan 
kültürlerinde bu yaklaşımın mikrobiyolojik tanı-
ya katkısı sınırlıdır. Bu amaçla bakteriler için 
16S, 5S veya 23S rRNA genlerini çoğaltan pan-
bakteriyel ve mantarlar için 18S, 5.8S veya 28S 
ribozomal DNA’yı (rDNA) çoğaltan panfungal 
primerler kullanılmıştır. Hedef gen bölgesinin 
PZR ile amplifikasyonundan sonra ileri identifi-
kasyon için dizi analizi, polimorfizm analizi, 
hibridizasyon, genus ya da tür spesifik GZ PZR 
çalışılması bu yaklaşımdaki test sonuçlanma 
süresini uzatır. Bu yaklaşımın bakteremi veya 
fungeminin güçlü klinik şüphesi ile birlikte kan 
kültürünün negatif kaldığı durumlarda kullanıl-
ması önerilmiştir(17). Çevresel bakteriyel ya da 
fungal DNA kontaminasyonuna bağlı hatalı 
pozitiflik dikkate alınmalıdır. 
 Rutin laboratuvarlar için sepsis tanısında 
umut veren yaklaşım multipleks nükleik asit 
temelli yöntemlerdir. Bakteriyel ve fungal ribo-
zomal gen bölgeleri arasında kodlanmayan, 
yüksek heterojenite gösteren “internal transcri-
bed spacer-ITS” 1 ve 2 bölgeleri PZR’de primer 
olarak ve hibridizasyonda prob olarak kullanılır. 
Kan dolaşımı infeksiyonlarından sıklıkla izole 
edilen patojenlerin farklı gen bölgelerini hedef 
alan multipleks PZR’de analiz; elektroforetik 
patern analizi, prob hibridizasyon-ELISA veya 
GZ PZR ile yapılır(20,21).
 Sepsis yönetiminde yüksek sayıda nükleik 
asit hedefini artırmanın yolu DNA “mikroar-
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ray”lerdir. Patojen ve direnç genlerini içeren 
hedeflerin kaplandığı mikroçiplerin kullanımı 
sepsis tanı ve tedavisinde araştırılmıştır(3). Anti-
mikrobiyal direnci gösteren genetik “marker”la-
rın sayısı arttıkça “mikroarray” yöntemi patoje-
neminin hızlı tanısının yanı sıra direncin de hızlı 
belirlenmesi yönünden umut verici bir yöntem 
olarak görülmektedir.
 Özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatan 
hastalarda sepsis yönetiminde antibiyotiklere 
dirençli organizmaların varlığının ve duyarlılık 
paterninin hızlı belirlenmesi önemlidir. PZR ile 
direncin taranması ve hızlı tespiti, bazı durum-
larda uygun bir yaklaşımken, çok sayıda direnç 
mekanizması ve direnç geninin bulunduğu 
durumlarda uygulanamaz. Moleküler yöntem-
lerle patojenlerin hızlı tespiti empirik tedaviyi 
yönlendirerek maliyetleri düşürür. Ancak özel-
likle çoklu dirençli patojenler için spesifik duyar-
lılık paterninin belirlenememesi bu yöntemlerin 
klinik faydasını sınırlamaktadır. Aynı zamanda 
direnci belirleyen genlerin ekspresyon düzeyini 
etkileyen regülatuvar genler gibi faktörler de 
fenotipik direnci etkileyerek moleküler yöntem-
leri sınırlamaktadır. 
 Sepsiste PZR sonuçlarının yorumu ve has-
tanın dolaşımındaki DNA varlığının infeksiyo-
nun göstergesi olarak önemi henüz tam bir 
kesinlikle ortaya konmuş değildir. Moleküler 
yöntemlerle tespit edilen mikrobiyal DNA’nın 
hatalı pozitifliğine; “carryover” kontaminasyon, 
çevresel DNA, geçici bakteriyemi ve başarılı 
antiinfektif tedaviden sonra dolaşımda DNA 
persistansı sebep olabilir. 
 Pozitif kan kültür şişelerinden hızlı mikro-
organizma tanısı için kullanılan, amplifikasyo-
nun olmadığı, nükleik asit temelli bir yöntem 
floresan in situ hibridizasyondur (FISH). Sentetik 
oligomer yapıdaki peptid nükleik asit problar 
(PNA) floresanla işaretlidir; bakteri ve mantarla-
rın DNA ve RNA yapılarına bağlanır. Staphylo-
coccus aureus, koagülaz negatif stafilokoklar, 
Enterococcus faecalis ve diğer enterokoklar, Esche-
richiae coli, Pseudomonas aeruginosa’yı içeren bak-
teriyel panel ve Candida türleri paneli için yük-
sek duyarlılık ve özgüllük değerleri bildiril-
miştir(7). C.albicans PNA FISH kitinin kullanımı, 
empirik başlanan kaspofungin tedavisini kısalt-
tığı için maliyet etkin bulunmuş ancak stafilo-

kok pozitif kan kültürleri için çok daha düşük 
maliyetli testler olduğu bildirilmiştir(11).
 Kan kültürlerinden mikrobiyal patojenle-
rin direkt tespitinde umut veren ve nükleik asit 
temeline dayanmayan bir yöntem “matrix-
assisted laser desorption-ionization time-of-
flight mass spectrometry-MALDI-TOF MS”dir. 
Proteomik teknoloji kullanılarak dakikalar içeri-
sinde bakteri ve mantarlar proteomik profilleri-
ne göre tanımlanmaktadır. Yöntemin aynı 
zamanda antibiyotik direnç “marker”larını 
belirlemek için kullanılabileceğini bildiren çalış-
malar vardır(5). Analiz yapabilmek için mikrobi-
yal hücre sayısının kültür ile artırılması proteo-
mik teknolojinin sınırlamasıdır. Cihaz maliyeti 
yüksek olmakla birlikte MALDI-TOF MS rutin 
laboratuvarlar için biyokimyasal tanımlama ve 
nükleik asit temelli yöntemlerin karşısında 
geçerli bir alternatif olarak yer almaktadır.
 Nötropenik hastalarda sepsisin erken tanı-
sı için fungal antijenler de kullanılmaktadır. 
Bunlardan özellikle galaktomannan ve 1,3-beta-
D-glukan bu hastaların takip ve tedavisinde 
preemptif tedaviyi yönlendiren ancak sınırla-
maları da olan hızlı yöntemler olarak araştırıl-
maktadır. Mikrobiyolojik yöntemler dışındaki 
nonspesifik sepsis “marker”larından bazıları 
interlökin-6, C-reaktif protein, prokalsitonin ve 
“triggering receptor expressed on myeloid cells” 
(TREM-1) molekülüdür(15).
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