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                                                     RESUMO 

 
 



 
 

 

Viana JD. Detecção de contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas por 
método de amplificação molecular [Dissertação]. São Paulo: Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo da Universidade de São Paulo; 2017. 
 
 

Entre os casos de transmissão de agentes infecciosos por transfusão, a 
contaminação bacteriana ocupa o primeiro lugar no número de eventos, morbidade 
e mortalidade. Isto ocorre principalmente em transfusões de concentrados de 
plaquetas, que são armazenados à temperatura ambiente e sob agitação constante, 
condições propícias ao crescimento bacteriano. A cultura automatizada é adotada 
por alguns bancos de sangue para detecção de contaminação bacteriana, mas a 
um custo elevado, e oferecendo tempo inadequado na realização frente ao curto 
período de validade dos concentrados de plaquetas, de apenas 5 dias. 
Recentemente, alguns grupos vem avaliando a utilização de métodos de 
amplificação molecular, como um ensaio de PCR em tempo real baseado no gene 
de RNA ribossômico (16S RNAr), um método prático, uma vez que um par de 
iniciadores/sonda permite a detecção da mais ampla gama de bactérias. O objetivo 
do nosso trabalho foi estabelecer um método semi-automatizado de amplificação de 
DNA para a triagem universal de bactérias em concentrados de plaquetas. 
Concentrados de plaquetas foram contaminados com suspensões de cinco 
bactérias diferentes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, 
Staphylococcus epidermidis, Enterobacter cloacae e Serratia marcescens, em 1 e 
10 unidades formadoras de colônia (UFC)/mL, simulando a contaminação que 
ocorre durante a doação de sangue. Os concentrados de plaquetas foram 
armazenados à temperatura ambiente sob agitação durante 5 dias e alíquotas de 1 
mL foram colhidas a cada 24 horas. A presença de bactérias foi investigada por 
PCR em tempo real e pelo ensaio eBDS (Enhanced Bacterial Detection System, 
PALL) como um método de referência. O DNA foi extraído no sistema automatizado 
MagNA Pure 96 (Roche). A amplificação por PCR em tempo real foi realizada com 
um conjunto de iniciadores universais e sonda alvo do gene de 16S RNAr em 
paralelo a um alvo de DNA mitocondrial como controle interno. A mistura de 
amplificação foi tratada com etídio-monoazida (EMA) seguido por fotoativação, para 
eliminar a contaminação com DNA bacteriano em reagentes. Com o PCR em tempo 
real foi possível detectar a presença de todas as espécies bacterianas testadas 
com uma concentração inicial de 10 UFC/mL 24 horas após a contaminação, com 
exceção de Staphylococcus hominis. Além disso, detectou-se a presença das 
bactérias Staphylococcus aureus, Serratia marcescens e Enterobacter cloacae com 
uma concentração inicial de 1 UFC/mL. Durante o período de estudo foram 
realizados 26.728 testes eBDS, com 9 resultados positivos. 800 amostras foram 
testadas simultaneamente pelo eBDS e PCR em tempo real, apenas uma das 
amostras contaminadas estava entre as testadas por ambos os testes. A incidência 
da contaminação bacteriana de CPs foi de 1:2.969, semelhante a outros trabalhos. 
Os resultados do teste molecular podem ser obtidos em 4 horas. O ensaio de PCR 
em tempo real pode ser uma boa alternativa aos métodos convencionais de cultura 
na triagem de contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas, permitindo 
a detecção de bactérias, mesmo com uma quantidade inicial baixa de 
microrganismos, apresentando boa sensibilidade e resultados rápidos. 

 
Descritores: Contaminação. Bacteremia. Reação em cadeia por polimerase. 

Bancos de sangue. 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ABSTRACT 

 
 



 
 

 

Viana JD. Detection of bacterial contamination in platelet concentrates by molecular 
amplification [Dissertation]. São Paulo: Instituto de Medicina Tropical de São Paulo 
da Universidade de São Paulo; 2017. 

 
 
Among cases of transfusion transmission of infectious agents, bacterial 

contamination ranks first in the number of events, morbidity and mortality. This 
occurs mainly by transfused platelets, which are stored at room temperature and 
under constant agitation what favors bacterial growth. Automated culture is adopted 
by some blood banks for screening of bacterial contamination, but this is expensive 
and has a relatively long turnaround time. Recently, some groups have evaluated 
the use of molecular amplification methods such as real-time PCR based on the 
highly conserved 16S rRNA gene; this allows a single pair of ‘universal’ 
primers/probe to detect a very broad range of bacteria. The aim of our work was to 
establish a semi-automated high-throughput DNA amplification method for universal 
screening of bacteria in platelet concentrates. Platelet concentrates were spiked 
with suspensions of Staphylococcus aureus, Staphylococcus hominis, 
Staphylococcus epidermidis, Enterobacter cloacae and Serratia marcescens to 1 
and 10 colony-forming units (CFU)/mL, to simulate contamination occurring during 
blood donation or processing. The platelet concentrates were stored at room 
temperature under agitation for 5 days and 1 mL aliquots were drawn every 24 
hours.  The presence of bacteria was investigated by real-time PCR and by the 
eBDS assay (Enhanced Bacterial Detection System, PALL) as a reference method. 
DNA was extracted by using a Large Volume kit in the MagNA Pure 96 (Roche) 
system. Real-time PCR amplification was performed with a set of universal primers 
and probe targeting the 16S rRNA gene. Co-amplification of human mitochondrial 
DNA served as an internal control. The amplification mixture was treated with 
ethidium monoazide (EMA) followed by photoactivation to eliminate contamination 
with spurious bacterial DNA in reagents. By the real-time PCR it was possible to 
detect the presence of all bacterial species tested with an initial concentration of 10 
CFU/mL 24 hours after contamination of platelet concentrates, except for 
Staphylococcus hominis. The PCR assay also detected the presence of bacteria 
Serratia marcescens and Enterobacter cloacae with an initial concentration of 1 
CFU/mL. During the study period, 26.728 eBDS tests were performed, with 9 
positive results. Eight hundred samples were tested simultaneously by eBDS and 
real-time PCR, only one of the contaminated samples was among those evaluated 
by both methods. The incidence of bacterial contamination on platelets concentrates 
was 1: 2.969, similar to other reports. The results of the molecular test could be 
obtained in 4 hours. The real-time PCR assay may be a good alternative to 
conventional culture methods in the screening of bacterial contamination of platelet 
concentrates, enabling bacterial detection even with a low initial concentration of 
microorganisms, whilst offering good sensitivity and a fast turnaround time. 

 
Descriptors: Contamination. Bacteremia. Polymerase chain reaction. Blood banks. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     LISTAS 

 
 



 
 

 

Lista de ilustrações 

 

Figura 1 -   Risco de infecção por unidade transfundida para HIV, HCV  
e HBV nos EUA entre 1983 e 2001..................................................4 
 

Figura 2 -   Preparação de hemocomponentes e hemoderivados (Manual  
para controle de qualidade do sangue total e  
 hemocomponentes, 2011)...............................................................8 
 

Figura 3 -   Esquema do gene 16S rRNA, destacando regiões  
conservadas e variáveis ................................................................ 20 
 

Figura 4 -    Dispositivo eBDS............................................................................ 29 
 
Figura 5 -    Equipamento de extração automatizada, MagNA Pure 96  

(Roche)........................................................................................... 31 
 
Figura 6 -    Prossessing Cartridge (Roche), placa de amostra e  

processamento da extração........................................................... 31 
 

Figura 7 -   Output Plate (Roche), placa de recuperação dos ácidos  
nucleicos extraídos......................................................................... 32 
 

Figura 8 -    Esquema do processo de extração realizada pelo equipamento  
MagNA Pure 96.............................................................................. 38 
 

Figura 9 -   DNA mitocondrial humano foi usado como controle interno,  
com a vantagem de ser um controle endógeno, participando  
nas etapas de extração e amplificação.......................................... 35 
 

Figura 10 -   Curvas de amplificação por PCR em tempo real sem  
tratamento de descontaminação dos reagentes.............................39  
 

Figura 11 -   Curvas de amplificação por PCR em tempo real com  
tratamento de descontaminação dos reagentes com 1.2µM  
de EMA........................................................................................... 41  
 

Figura 12 -   Curvas de amplificação por PCR em tempo real com 
 tratamento de descontaminação dos reagentes com 12µM  
de EMA. ......................................................................................... 42 
 

Figura 13 -   Curvas de amplificação por PCR em tempo real de diferentes 
amostras......................................................................................... 44 
 

Figura 14 -     Fluxograma do processamento das bolsas de plaquetas...............46 
 
Figura 15 -   Desenho do estudo em paralelo, PCR em tempo real x eBDS...... 46 
 
Figura 16 -  Desempenho do PCR em tempo real em concentrados  

de plaquetas contaminados com Staphylococcus aureus, 
controle negativo enriquecido com solução salina, e água............ 48 



 
 

 

Lista de tabelas 

 

 

Tabela 1 -  Principais doenças infecciosas transmitidas por transfusão.......... 3 

Tabela 2 - Números de incidentes confirmados de transmissão  
transfusional de agentes infecciosos no Reino Unido  
entre outubro de 1996-2015........................................................... 6 

 
Tabela 3 -  Quantidade de testes de controle microbiológico realizados  

entre 2006-2011 para cada hemocomponente.............................. 12 
 

Tabela 4 -   Resultados dos testes de controle microbiológico para  
CH e CP realizados entre 2006 e 2011.......................................... 12 
 

Tabela 5 -   Porcentagem dos testes positivos de controle microbiológico  
para CH e CP realizados entre 2006 e 2011.................................. 12 
 

Tabela 6 -    Oligonucleotídeos utilizados na detecção de contaminação  
bacteriana em concentrados de plaquetas por PCR  
em tempo real................................................................................. 36 
 

Tabela 7 - Oligonucleotídeos reservados para serem utilizados  
na detecção decontaminação bacteriana em concentrados 
 de plaquetas por PCR................................................................... 36 
 

Tabela 8 - Resultados em Cts do PCR em tempo real sem  
tratamento de descontaminação dos reagentes. Amostras  
de CPs não contaminados e água possuem sinal de  
amplificação para 16S.................................................................... 40 
 

Tabela 9 - Resultados em Cts do PCR em tempo real com  
tratamento de descontaminação dos reagentes com  
1.2µM de EMA. Amostras de CPs não contaminados 
 e água continuaram com sinal de amplificação para 16S...............41 
 

Tabela 10 -  Resultados em Cts PCR em tempo real com 
 tratamento de descontaminação dos reagentes com  
12µM de EMA................................................................................. 43 
 

Tabela 11 - Resultados em Cts para 16S após o tratamento com 15µM  
de EMA na solução final de PCR (exceto DNA) exposta a  
uma lâmpada halógena de 500W por 1 minuto e meio  
a 10 cm de distância entre o gelo e a luz....................................... 45 
 

Tabela 12 - Resultados do PCR em tempo real e eBDS para  
detecção de contaminação bacteriana em concentrados de 
 plaquetas contaminados artificialmente com bactérias 
 com concentração inicial de 1 e 10 UCF/mL................................. 47 
 



 
 

 

 
 

Tabela 13 - Resultados em Cts do PCR em tempo real para  
detecção de contaminação bacteriana em concentrados  
de plaquetas contaminados artificialmente com  
bactérias com concentração inicial de 1 e 10 UCF/mL.................. 47 
 

Tabela 14 - Resultados em Cts do PCR em tempo real para detecção 
 de contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas,  
comparando o desempenho das enzimas Hawk 05  
Fast Master Mix (Roche) e APTA Taq DNA Master (Roche) 
 em mix não submetido ao tratamento com EMA........................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  SUMÁRIO 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................ 1 

1.1 Transfusão e doenças transmissíveis pelo sangue ................................ 2 

1.2 Contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas...................... 7 

1.2.1 Origem da contaminação bacteriana .....................................................  13 

1.2.2 Sinais e sintomas .................................................................................... 15 

1.2.3 Detecção da contaminação antes da transfusão .................................... 16 

1.2.4.1 Métodos moleculares na detecção e identificação de  

bactérias ................................................................................................. 19 

1.2.4.2 Amostragem ............................................................................................ 22 

2 OBJETIVOS ............................................................................................ 23 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................... 25 

3.1  Considerações éticas .............................................................................. 26 

3.2  Cepas bacterianas .................................................................................. 26 

3.3  Contaminação dos concentrados de plaquetas....................................... 27 

3.4 Análise eBDS .......................................................................................... 28 

3.5 Extração de ácidos nucléicos ................................................................. 29 

3.6  Descontaminação de reagentes.............................................................. 33 

3.6.1 Preparo do EMA...................................................................................... 33 

3.7 Amplificação ........................................................................................... 34 

3.8  Repadronização do tratamento com ema (mudança de kit) .................. 37 

4 RESULTADOS ....................................................................................... 38 

4.1  PCR em tempo real sem tratamento dos reagentes .............................. 39 

4.2 PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos  

reagentes com 1.2µm de EMA................................................................ 40 

4.3  PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos  

reagentes com 12µm de EMA................................................................. 42 

4.4 PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos  

reagentes  com 15µm de EMA................................................................ 43 

4.5  PCR em tempo real x eBDS ................................................................... 46 

4.6  PCR em tempo real com detecção de RNA e DNA................................ 49 

4.7  Padronização do tratamento com EMA após mudança de kit ................ 50 



 
 

 

4.8 Especificidade ......................................................................................... 50 

5 DISCUSSÃO............................................................................................ 53 

6 CONCLUSÕES........................................................................................ 63 

FINANCIAMENTO .................................................................................. 65 

REFERÊNCIAS....................................................................................... 67 

ANEXOS.................................................................................................. 75 

ANEXO A - Aprovação do projeto pelo comitê de ética em  

pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo...... 76 

ANEXO B - Aprovação do projeto pelo comitê científico da  

Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo.................................. 77 

ANEXO C - Termo de outorga e aceitação de auxílios........................... 79 

ANEXO D - Paper: Detection of bacterial contamination in platelet  

concentrates from Brazilian donors by molecular amplification 

of the ribosomal 16S gene…………………………………………………. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 
 

 



2 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Transfusão e doenças transmissíveis pelo sangue 

 

 

Diversos agentes infecciosos podem ser transmitidos pela transfusão de 

sangue ou produtos sanguíneos, entre eles, agentes virais, parasitários e 

bacterianos, como observado na tabela 1. Os vírus representam a maior parcela 

dos agentes transmitidos por componentes sanguíneos que causam doença aos 

receptores, sendo que os principais vírus envolvidos são os das hepatites B e C 

(HBV e HCV), o da imunodeficiência humana (HIV) e o vírus T-linfotrópico humano 

(HTLV) 1. 

Um dos maiores receios em relação à transfusão de sangue é a possível 

transmissão de agentes infecciosos. Embora a transmissão de doenças por 

transfusões tenha diminuído com a implementação de um rigoroso critério para 

seleção de doadores e de testes laboratoriais, esse risco ainda existe 2. 

A visão da transfusão como um procedimento arriscado surgiu 

principalmente da contaminação maciça, no passado, de receptores de transfusão 

pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e das hepatites B e C (HBV e HCV) 

3.  

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) institui como 

obrigatória a realização de exames sorológicos no sangue do doador para os 

seguintes agentes: Trypanosoma cruzi, HBV, HCV, HIV-1/2, HTLV-1/2 e 

Treponema pallidum. Em algumas situações deve ser feita a sorologia para 

citomegalovírus e em áreas endêmicas o exame parasitológico para malária 4. 
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Tabela 1 – Principais doenças/agentes infecciosos transmitidos por transfusão. 

Doença/ Agente  Detecção 

AIDS (HIV-1 e 2)  ELISA, antígeno p24, NAT 

HTLV  ELISA, Western blot, PCR 

Hepatites 
(HAV; HBV; 
HCV;HDV;HEV) 

 Imunoensaios para anticorpos e antígenos, 
PCR, NAT 

Citomegalovírus  Detecção de antígenos, PCR e cultura 

Parvovirus  Sorologia, PCR 

Epstein-Barr vírus  Antígeno de capsídio viral, antígenos e 
anticorpos 

Vírus do Oeste do Nilo   Imunoensaios, RT-PCR 

Doença Creutzfeldt-
Jakobpríons 

 Imunoensaio 

Dengue  Testes sorológicos, ensaios moleculares,  

Chikungunya  Sorologia, RT-PCR 

Malária  Testes para antígeno, microscopia do 
sangue periférico, ensaios moleculares 

Babesiose  Microscopia do sange periférico, detecção 
de anticorpos, PCR 

Tripanossomíase  Testes sorológicos 

Leishmaniose  Microscopia, sorologia, NAT 

Adaptado de Dase; Hansda, 2014 5. 

 

 Nos últimos anos houve uma redução do risco de transmissão transfusional 

dos vírus HCV e HIV 3. Na Alemanha, um estudo que avaliou o período de 1997 a 

2005 com a introdução do Teste do Ácido Nucleico (NAT), demonstrou um risco 

residual por unidade transfundida de 1/10.880.000 para HCV, 1/4.300.000 para 

HIV-1 e 1/360.000 para HBV, e baseados nos casos de infecções que ocorreram, 

estimam que este risco possa ser menor ainda 6. 

Em contraste, a contaminação bacteriana de produtos de transfusão, 

principalmente plaquetas, vem sendo reconhecida como o risco mais frequente de 

infecção relacionada à transfusão 7, representando atualmente a quarta causa de 

morte por transfusão, aparecendo depois de complicações não infecciosas como 
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lesão pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI), incompatibilidade ABO, e 

sobrecarga circulatória associada à transfusão (TACO) 8.  

O risco de ser transfundido com plaquetas contaminadas por bactérias é 

aproximadamente 50-250 vezes maior do que o risco de receber uma transfusão 

relacionada com infecções associadas ao HIV-1, HBV e HTLV-1/2 9. 

 

 

 

Figura 1 -   Risco de infecção por unidade transfundida para HIV, HCV e HBV nos 

EUA entre 1983 e 2001 (Goodnough, 2003) 10. 

 

 

O risco de contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas (CPs) 

varia de estudo para estudo, mas está aproximadamente na ordem de 1:2.000 a 

1:10.000, e o risco de reação transfusional severa em decorrência desta transfusão 

com CPs contaminado por bactérias na ordem de 1:20.000 – 1:100.000 11,12. Este 

risco permaneceu estável, e foi reduzido nos últimos anos por medidas simples 

como a melhora da antissepsia do braço puncionado na doação, e mais complexas, 
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como o descarte dos primeiros mililitros do sangue doado e a adoção de testes 

microbiológicos dos hemocomponentes 13.  
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Tabela 2 – Números de incidentes confirmados de transmissão transfusional de 

agentes infecciosos no Reino Unido entre outubro de 1996-2016 14.  

 

Os números entre parênteses referem-se aos destinatários 
† Os dois incidentes HIV foram associados com doações no período de janela (anti-
HIV negativo / HIV RNA positivo) antes da introdução da triagem com  NAT HIV.  
†† Incidente envolvendo a contaminação de uma bolsa de plaquetas com S. 
epidermidis, mas a transmissão para o destinatário não foi confirmada, sendo 
classificada como "não transmitida por transfusão”' 
‡  Mesmo doador de sangue que um dos casos de transmissão em 1997, por isso 
contado como o mesmo incidente. 
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Nos Estados Unidos, entre 2005 e 2009, 12% das transfusões que 

resultaram em morte foram associadas à contaminação bacteriana dos 

componentes sanguíneos e acredita-se que este índice esteja subestimado, pois 

nem sempre ocorre a notificação 15. No Reino Unido, o programa UK SHOT 

(Serious Hazard of Transfusion), relata que entre 1996 e 2016 houve 76 episódios 

de transmissão transfusional de agentes infecciosos, sendo 41 destes causados por 

bactérias, resultando em 11 mortes (Tabela 2). No Brasil, o Boletim de 

Hemovigilância nº 5, da ANVISA, relata 20 casos de transmissão de agentes 

infecciosos por transfusão entre 2007 e 2011, e 29 casos de reações transfusionais 

por contaminação bacteriana no mesmo período.  

 

1.2 Contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas 

 

Os concentrados de plaquetas podem ser preparados de diferentes 

maneiras: a partir do sangue total existem duas; a) é produzido o plasma rico em 

plaquetas (PRP), onde uma bolsa de sangue total adquirida a partir da doação é 

submetida a uma centrifugação que separa plasma e hemácias, esse plasma é 

transferido para uma nova bolsa e após uma segunda centrifugação é obtido um 

sedimento de plaquetas, que é ressuspenso em 50-60 mL do plasma, b) também é 

possível recuperá-las a partir da camada leucoplaquetária (buffy coat), onde é 

realizada um protocolo diferente de centrifugação da bolsa de sangue total, que 

permite que as plaquetas se concentrem na camada leucoplaquetária, que fica 

entre as hemácias e o plasma após a centrifugação, essa camada é removida e 

submetida à nova centrifugação, separando o sobrenadante rico em plaquetas dos 

leucócitos 16,17.  

Os CPs também podem ser obtidos por aférese, um procedimento onde um 

único componente (ou mais) é recolhido e o restante dos componentes sanguíneos 
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retorna ao doador. Este processo é realizado por equipamentos específicos que 

utilizam centrifugação ou filtração para separação de componentes 17. Com a 

aférese é possível obter múltiplas doses a partir de uma única doação, expondo o 

receptor a uma menor quantidade de doadores 18. Os concentrados de plaquetas 

são preparados de duas maneiras, por aférese de um único doador, que pode 

produzir até três doses terapêuticas, ou uma dose terapêutica formada por um pool 

de 4 a 6 unidades de plaquetas derivadas de sangue total. Ainda que preparada em 

sistemas fechados, que diminuem o risco de contaminação das unidades, no pool 

há exposição de plaquetas de 4 a 6 doadores diferentes, o que resulta num 

possível aumento na taxa de contaminação, proporcional ao número de unidades 

reunidas 19. 

 

Figura 2 – Preparação de hemocomponentes e hemoderivados 20. 
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Cada hemocomponente possui uma condição de armazenamento e um 

prazo de validade diferente, concentrados de hemácias devem ser armazenados 

em temperaturas entre 2-6 oC e possuem validade de 35 dias a partir da data de 

doação, plasma fresco congelado (PFC) e crioprecipitado são estocados em 

temperaturas abaixo de -20oC e possuem validade de um ano. Já as plaquetas, 

independentemente do modo como são preparadas possuem validade de até 5 dias 

e são armazenadas em temperatura ambiente (20-24oC) sob agitação constante 21 

proporcionando um microambiente favorável à proliferação bacteriana, e diferente 

dos vírus, as bactérias podem continuar crescendo no hemocomponente durante 

seu armazenamento, de forma que uma quantidade extremamente pequena de 

bactérias pode se multiplicar a altos níveis e se tornar clinicamente perigosa 22. 

Embora não estabelecido claramente, a prevalência de casos de transmissão 

bacteriana associada à transfusão é na ordem de um em 50 mil unidades de 

plaquetas, enquanto para o concentrado de hemácias é de um em 500 mil unidades 

23. 

Nos Estados Unidos, são transfundidas por ano, aproximadamente 4 

milhões de unidades de plaquetas, sendo cerca de 1 milhão de concentrados de 

plaquetas adquiridos de doador único por aférese e 3 milhões de concentrados de 

plaquetas derivados de sangue total 11. 

Estudos realizados em diversos países apresentam grande variação quanto 

aos índices de contaminação encontrados, que vão de 20 a 720/100.000 unidades. 

As bactérias mais frequentemente observadas nos hemocomponentes são 

bactérias da pele, Staphylococcus epidermidis, Bacillus cereus, Staphylococcus 

aureus, espécies de Propionibacterium e além destas, outras espécies são 

observadas em menor frequência 24. 

Um estudo americano reuniu dados de cerca de um milhão de doações de 

plaquetas por aférese, gerando 1.496.134 unidades de concentrados de plaquetas 
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para transfusão, coletados nos anos de 2004 a 2006. A taxa observada de culturas 

confirmadamente positivas foi de 1:5.399. No entanto, ocorreram 20 casos de 

transmissão bacteriana associada à transfusão com plaquetas testadas por cultura 

(1:74.807 unidades) e três fatalidades (1:498.711 unidades) 12.   

Em 2003, a Associação Americana de Bancos de Sangue (AABB- American 

Association of Blood Banks) propôs um novo padrão em sua 22ª edição, exigindo 

que até 1º de março de 2004 os bancos de sangue ou serviços de transfusão 

devessem adotar métodos para limitar e detectar a contaminação bacteriana em 

todos os componentes de plaquetas. 

No Brasil, de acordo com a portaria MS nº 1.353 (13.06.2011 Art. 61 VI) a 

avaliação da contaminação microbiológica dos hemocomponentes celulares 

(concentrados de hemácias e plaquetas) era realizada em amostragem igual ou 

superior a 1% da produção ou 10 unidades por mês (o que fosse maior), entretanto, 

em fevereiro de 2016, a portaria MS nº 158 (04.02.2016 Art. 116) passou a 

recomendar a realização da avaliação de 100% da produção de concentrados de 

plaquetas, pelo seu alto risco de contaminação microbiológica. Exceto por alguns 

bancos de sangues particulares, a maioria dos outros serviços não possuem 

condições de testar toda sua produção de plaquetas, os métodos são caros e 

demandam bastante tempo na realização. 

Em observância às normas, a Fundação Pró-Sangue vem realizando desde 

2006 o procedimento de cultura automatizada para todos CPs produzidos por 

aférese e a amostragem de 1% dos outros hemocomponentes, empregando o 

método de cultura automatizada Bact/Alert. Em agosto de 2014, começou a ser 

utilizado o método de detecção de contaminação bacteriana eBDS™ (Enhanced 

Bacterial Detection System, PALL), tecnologia baseada na medição dos níveis de 

oxigênio reduzido em componentes contaminados, devido ao consumo de oxigênio 
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durante a proliferação bacteriana 28, passando-se a avaliar 100% dos componentes 

plaquetários.  

Após o preparo das bolsas de plaquetas, estas ficam armazenadas em suas 

condições rotineiras de estocagem por um período de 20 a 24 horas antes de 

serem submetidas ao teste microbiológico, que exige um período de mais 24 horas 

de incubação para obter um resultado satisfatório. Após a leitura do teste, as 

plaquetas aptas são transferidas para um estoque central que as libera para 

transfusão, enquanto plaquetas com resultado positivo na cultura seguem para 

confirmação e investigação da contaminação nos outros componentes derivados da 

mesma doação.  

Conforme os relatórios abaixo apresentados (2006-2011), o índice de 

culturas confirmadas positivas no período foi de 0,18%, sendo maior em 

concentrados de glóbulos (0,25%) que em CPs (0,16%). Em 2010 deixou-se de se 

utilizar o frasco com meio favorecendo o crescimento de microorganismos 

anaeróbicos, passando-se a semear-se unicamente o frasco para germes 

aeróbicos. Esta medida, embasada na literatura e experiência de outros centros, 

levou a uma drástica queda na positividade dos CPs (0,03%), principalmente por 

eliminar o crescimento da Propioniobacterium acnes, presente na pele da maioria 

dos doadores, porém inócua quando transfundida 15.  

O programa brasileiro de Hemovigilância relata, entre 2007 e 2014, a 

ocorrência de 97 casos de transfusão com hemocomponentes contendo bactérias e 

três óbitos. Sabe-se que no Brasil há uma grande taxa de subnotificação de 

reações transfusionais, considerando o parâmetro de ocorrência do sistema 

francês, de três reações transfusionais (todas as causas) para cada mil transfusões 

realizadas 29. 
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Relatório de Controle Microbiológico de Hemocomponentes – FPSHSP 

Laboratório de Controle de Qualidade do Sangue – Método Bact-ALERT/Probac 

Número de amostras avaliadas: Período- 2006 a 2011 

 

Tabela 3 - Quantidade de testes de controle microbiológico realizados entre 2006-
2011 para cada hemocomponente. 

 

 
 
Tabela 4 -  Resultados dos testes de controle microbiológico para CH e CP 

realizados entre 2006 e 2011.  

 

Ano Total 
Total 
CH 

 
Total CP 

Total 
Positivos 

nº CH 
Positivos 

nº CP 
Positivos 

% 
Positivos 

2006 3075 920  2133 9 5 4 0,29 

2007 6420 1427  4976 11 3 8 0,17 

2008 6285 1540  4709 15 3 12 0,24 

2009 5748 1423  4233 16 5 11 0,28 

2010 3521 987  2467 4 3 1 0,11 

2011 5812 1589  4152 2 1 1 0,3 

TOTAL 30862 7886  22670 57 20 37   

 

 
 
Tabela 5 -  Porcentagem dos testes positivos de controle microbiológico para CH e 

CP realizados entre 2006 e 2011. 
 

  
Total de 
análises 

Total de 
Positivos 

nº de CH 
Positivos 

nº de CP 
Positivos 

CP 2006-2009 
(aero+anaero) 

CP 2010-
2011 (aero) 

% dos 
Positivos 

30862 57 20 37 35 2 

  0,18 0,25 0,16 0,22% 0,03% 

 

 

Obs: CH: Concentrado de Hemácias/ CHBV: CH Baixo Volume/ CHSMt: CH Sag 

Manitol/ CHAF: CH Aférese/ CHF: CH Filtrado/ CHL: CH Lavado/ CP: Concentrado 

de Plaquetas obtidas de sangue total/ CPAF: CP Aférese/ CPPBC: CP obtidas por 

pool de Buffy Coat/ NH: Hemocomponente/ NC: Não Conforme 

 

Ano CH CHBV CHBM CHAF CHF CHL CP CPAF CPPBC NC TOTAL 

2006 717 61 0 0 72 70 2018 115 0 22 3075 

2007 1026 121 36 6 119 119 4786 127 63 17 6420 

2008 847 134 375 3 121 60 4436 19 154 37 6285 

2009 935 118 157 0 114 99 3044 1082 107 92 5748 

2010 689 80 0 60 79 79 568 1899 0 67 3521 

2011 1129 139 0 80 119 122 863 3289 0 71 5812 

TOTAL 5343 853 568 149 624 549 15715 6631 324 306 30862 
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1.2.1  Origem da contaminação bacteriana 

 

 

As bactérias que contaminam os produtos para transfusão podem ser 

provenientes de diversas fontes, da pele do doador, de uma bacteremia do doador, 

do equipamento utilizado para coleta, ou de equipamentos e materiais utilizados 

durante o processamento e armazenamento 13. 

A contaminação dos hemocomponentes ocorre principalmente durante a 

coleta do sangue. A maioria das bactérias encontradas nos estudos de cultura e 

relatos de casos de contaminação bacteriana associada à transfusão é geralmente 

da microbiota normal da pele, pois é praticamente impossível descontaminar 

totalmente a pele humana. O que também pode ocorrer é, no momento da 

flebotomia, um pequeno pedaço da pele ser levado junto ao sangue coletado e com 

ele bactérias associadas com camadas mais profundas da pele, mesmo que esta 

tenha sido descontaminada adequadamente na superfície7. As bactérias presentes 

na pele que são mais frequentemente encontradas em hemocomponentes 

contaminados são: Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

Diphteroids sp., Micrococcus sp., Pseudomonas sp., Bacillus cereus, 

Propionibacterium acnes, Flavobacterium sp. 19. 

Uma técnica que desvia os primeiros mililitros do sangue colhido foi 

desenvolvida na tentativa de diminuir a contaminação no momento da coleta e foi 

visto que desviando os primeiros 15 a 30 mL do sangue da embalagem principal é 

possível diminuir a taxa de contaminação bacteriana dos hemocomponentes 30. A 

finalidade da técnica é remover o tampão cutâneo formado durante a inserção da 

agulha de punção venosa, juntamente com alguma bactéria potencialmente 

associada à superfície do braço doador 31. Num estudo realizado na Holanda, 
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utilizando um sistema que desvia da bolsa os primeiros 2 a 20 mL do sangue total, 

conseguiram a redução de aproximadamente 50% de culturas positivas, e em 2004 

o método foi adotado como padrão para o país 32. A Fundação Pró-Sangue utiliza 

bolsas com diversão de fluxo desde 2009. 

Outra fonte para contaminação de produtos de transfusão por bactérias é 

uma possível bacteremia do doador. Bactérias de via endógena, provenientes da 

circulação do doador, geralmente são decorrentes de pessoas com infecções 

crônicas subclínicas (osteomelite; gastroenterite, etc). Doadores que apresentam 

bacteremia assintomática ou que estão se recuperando de uma infecção 

bacteriana, podem ter episódios de bacteremia transitória e ainda se qualificarem 

como doador de sangue 7. 

Heal e colaboradores (1987) descreveram o caso de um paciente que 

faleceu seis dias após receber sete unidades de plaquetas. Um dos doadores das 

plaquetas recebidas pelo paciente teve cultura de fezes positiva para Salmonella do 

grupo B, e seu histórico clínico foi consistente com uma leve gastroenterite alguns 

dias antes da doação. Quando comparado o perfil de sensibilidade a antibióticos e 

de plasmídeos de isolados obtidos das fezes do doador e do sangue do paciente, 

foram observados os mesmos padrões, sendo a bacteremia do doador a provável 

fonte de infecção para o paciente receptor 33. 

Pode ocorrer também uma bacteremia de curta duração após 

procedimentos odontológicos, até mesmo após a escovação dos dentes 34. Já foi 

descrito um caso de contaminação de plaquetas por S. aureus, que ocorreu 

provavelmente por bacteremia do doador, que tinha sido submetido a uma 

reparação dentária horas antes da doação 7. No Brasil, dependendo do 

procedimento odontológico realizado, o tempo de inaptidão para doação varia de 

um dia a um mês 27. 
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Uma boa triagem clínica dos doadores pode diminuir o risco de uma 

transmissão bacteriana associada à transfusão, questionando sobre procedimentos 

odontológicos ou sintomas gastrointestinais, podem-se obter informações sobre a 

possibilidade de uma bacteremia no doador 11, evitando assim o processamento de 

uma amostra possivelmente contaminada. É solicitado ao doador que informe o 

serviço de transfusão caso desenvolva algum problema de saúde após a doação. 

Equipamentos utilizados no preparo e estocagem dos hemocomponentes 

também podem ser uma fonte de infecção, em 1991; na Suécia e Dinamarca, 

pacientes desenvolveram bacteremia após transfusão devido a um surto de 

contaminação por Serratia marcescens, a mesma cepa bacteriana foi isolada dos 

pacientes e também da superfície de algumas bolsas 35. 

 

 

1.2.2 Sinais e sintomas 

 

 

Nem todo hemocomponente contaminado com bactérias causa sintomas, 

mas, quando ocorrem, são comuns febre e calafrios, geralmente logo após o início 

da transfusão, e sintomas posteriores como hipotensão, náuseas, vômito, diarreia, 

oligúria e choque 7. Os sintomas podem ser confundidos com uma reação febril não 

hemolítica. Endotoxinas de bactérias gram-negativas podem originar febre alta, 

choque, coagulação intravascular disseminada e morte. Na suspeita de uma reação 

transfusional por contaminação bacteriana, a transfusão deve ser interrompida 

imediatamente, e é recomendada a administração de antibióticos de amplo 

espectro. O serviço de transfusão deve ser informado para que se realize a 

investigação 5.  
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A transmissão de infecção bacteriana decorrente de uma transfusão pode 

ser caracterizada pelo aumento da temperatura em mais de 2ºC acima do valor da 

temperatura pré-transfusão dentro de um período de 24 horas após o início da 

transfusão, ou o aumento de mais de 1ºC associado a outros sintomas como 

calafrios e rigor. O diagnóstico de bacteremia associado à transfusão é feito quando 

amostras de sangue do receptor e das bolsas transfundidas apresentam bactérias 

com mesmo perfil bioquímico, sensibilidade a antibióticos e sorotipagem 36. 

Devido à doença de base e a variabilidade no tempo de apresentação de 

sintomas, uma reação transfusional resultante de um hemocomponente 

contaminado pode passar despercebida 11, muitas vezes não sendo associada à 

transfusão, deste modo, a prevalência de reações transfusionais associadas à 

contaminação bacteriana pode ser maior do que a relatada 37.  

 

 

1.2.3 Detecção da contaminação antes da transfusão 

 

 

A detecção de bactérias nos hemocomponentes antes da transfusão é 

indispensável para diminuir os riscos de transmissão de infecção bacteriana 

relacionadas à transfusão, porém, nenhum método disponível atualmente é 

considerado ideal 37, apresentando dificuldades quanto ao tempo de execução, 

baixa especificidade e baixa sensibilidade para a quantidade inicial de bactérias 

contaminantes 38.  

Os sistemas de detecção por culturas automatizadas oferecem maior 

sensibilidade e são os mais empregados para triagem de concentrado de 

plaquetas. Alguns equipamentos como BacT/ALERT (BioMeriéux), BACTEC 



17 
 

(Becton Dickinson) e ESP (TREK) já foram avaliados para rastreio e monitoramento 

de hemocomponentes, sendo o BacT/ALERT o equipamento mais utilizado 13. 

Métodos de cultura automatizados como o sistema BacT/ALERT 

(BioMeriéux, São Paulo, SP) ou BacTec 9240 (Becton-Dickinson, Curitiba, Paraná) 

podem acelerar o tempo de detecção dos microorganismos. No BacT/ALERT o 

frasco de cultura é inoculado com amostra, incubado e monitorado continuamente 

pelo equipamento onde é mantido até o fim da incubação, de 7 dias. O frasco 

utilizado contém um meio de cultura líquido que favorece o crescimento bacteriano. 

O sistema de detecção BacT/ALERT utiliza um sensor colorimétrico e reflexão de 

luz para monitorar a presença e a produção de dióxido de carbono (CO2) dissolvido 

em meio de cultura. Se existirem microrganismos presentes na amostra testada, 

esses irão metabolizar os substratos contidos no meio de cultura, produzindo 

dióxido de carbono e o sensor permeável a gases, existente no fundo do frasco, 

altera a sua cor de azul esverdeado para amarelo. O próprio equipamento onde os 

frascos são incubados detecta a mudança de cor e identifica a amostra positiva 39.  

Mesmo considerada padrão ouro para detecção de contaminação bacteriana 

na maioria dos hemocentros, a cultura automatizada apresenta algumas 

desvantagens, exigindo um tempo de até 48 horas para detectar a maioria dos 

microrganismos e também emprega um grande volume, sendo necessário cerca de 

5 a 10 mL de amostra para inocular em cada garrafa de hemocultura 38, o que não é 

muito apropriado, pois cada coleta de sangue total gera uma bolsa de concentrado 

de plaquetas de cerca de 60 mL 16, e a validade do hemocomponente é de apenas 

cinco dias 17,27.  

Num estudo realizado na Holanda, rastreando por 10 anos concentrados de 

plaquetas pelo método de cultura automatizada (BacT/ALERT, BioMérieux, 

Nürtingen), os concentrados de plaquetas submetidos à cultura eram liberados com 
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uma nota de “negativo até a data”, expressando que no momento do envio, as 

garrafas de cultura estavam negativas para o crescimento bacteriano, porém, a 

cultura continuava até completar 7 dias e as garrafas podiam se tornar positivas 

para o crescimento bacteriano. Nos primeiros anos, observaram-se cerca de 230 

unidades por ano sendo lançadas como “negativo até a data”, mas que tiveram 

positividade após a transfusão, sendo mais uma dificuldade do rastreio por cultura 

automatizada. Rastreando 435 doadores que receberam essas unidades, três 

tinham relato de reação transfusional, mas nenhuma relacionada a contaminação 

bacteriana de CP 32. 

Outro método para detecção de microrganismos em hemocomponentes é o 

eBDS (Enhanced Bacterial Detection System, PALL), utilizando um equipamento 

que mede a quantidade de oxigênio consumido pelo componente quando 

apresentando crescimento bacteriano 28. 

Um modelo de teste rápido, já aprovado pelo FDA (Food and Drug 

Administration, EUA), o teste Pan Genera Detection (PGD, Verax Biomedical inc. 

Worcester MA, EUA), é um imunoensaio qualitativo realizado em fita, que detecta 

bactérias gram-negativas pela presença de antígenos lipopolissacarídeos, e 

bactérias gram-positivas pela presença do ácido lipoteicóico. Segundo o fabricante, 

o teste apresenta sensibilidade de 103 a 105 UFC/mL (unidades formadoras de 

colônia por mL), uma sensibilidade não muito satisfatória para rotina transfusional, 

que necessita detectar quantidades menores. O teste é feito com uma amostra de 

500 µL e o resultado é obtido em até 30 minutos 40. Além de baixa sensibilidade, 

apresenta um grande número de resultados falso positivos, que pode contribuir 

para o desperdício desnecessário de hemocomponentes 41. 

 Para ser considerado ideal no rastreio bacteriano de rotina de concentrados 

de plaquetas, o teste deve ser simples, sensível o suficiente para detectar todos os 
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níveis de bactérias, altamente específico e rápido para permitir a liberação do 

hemocomponente para uso em questão de horas 38. 

 

 

1.2.4.1 Métodos moleculares na detecção e identificação de bactérias 

 

 

O método de amplificação de ácidos nucleicos por PCR (reação em cadeia 

da polimerase) oferece alta sensibilidade e permite um diagnóstico rápido de 

doenças infecciosas. Seu uso em bancos de sangue ajudou a reduzir o risco de 

infecções virais transmitidas por transfusão 42.  

Para substituir o passo da incubação da cultura, técnicas de amplificação 

molecular têm sido desenvolvidas, utilizando regiões conservadas dos genomas 

bacterianos como alvos para amplificação 43. 

O DNA ribossomal (rDNA) de bactérias tem sido um bom alvo no 

desenvolvimento de ensaios em PCR, estando bem caracterizado em um número 

significativo de agentes patogênicos importantes 44. 

A funcionalidade do gene rRNA em bactérias depende de três genes, 5S, 

16S, e 23S. Embora a utilização da região espaçadora de rRNA 16-23S tem se 

tornado popular recentemente, o gene 16S rRNA é o mais empregado na prática de 

PCR quando se trata da detecção de ampla gama de bactérias. É um gene que 

acumula mutações a uma taxa lenta e constante e tem restrições estruturais 

cruciais, assim, certas regiões conservadas da sequência são encontradas em 

todas as bactérias conhecidas, incluindo eubactérias 45. Os genes 16S rRNA são 

essenciais e aparecem pelo menos uma vez no genoma 46. 

Uma grande vantagem na aplicação de testes moleculares no diagnóstico 

de infecções bacterianas é a extrema conservação dos genes ribossomais entre as 
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bactérias, possibilitando o uso de um reagente único, primers universais, para todas 

as bactérias existentes 47. Outra vantagem é a existência de extensos bancos de 

sequências de DNA destes genes para centenas de espécies bacterianas. Diversos 

trabalhos utilizando como alvo o gene de RNA ribossômico 16S (16S RNAr), 

obtiveram sucesso na identificação de contaminação bacteriana sem a necessidade 

de conhecimento prévio da filogenia do microrganismo 48.  

O gene 16S RNAr é constituído por regiões conservadas, as quais estão 

presentes em todas as bactérias, e por regiões altamente polimórficas, que são 

características de cada espécie, as quais possibilitam identificação ou determinação 

da relação entre diversas espécies de bactérias. Em estudo de 548 amostras de 

sangue proveniente de crianças com suspeita de infecção bacteriana, demonstrou-

se através da PCR do gene 16S RNAr que é possível reduzir o tempo da detecção 

bacteriana utilizando apenas 200L de sangue e ainda assim ter boa correlação 

com os resultados obtidos através da cultura convencional 49. 

  

 

Figura 3 – Esquema do gene 16S rRNA, destacando regiões conservadas e 
variáveis  (Sulivan, 2014) 50. 

 

 

De acordo com Insa e colaboradores (2012), a PCR utilizando o gene 

ribossomal 16S produz menos resultados falso-positivos do que a cultura 

convencional e fornece os resultados em menos tempo. Analisando amostras de 

pacientes com infecções graves, confrontando a técnica de hemocultura 
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convencional com PCR, foi observada boa concordância dos resultados entre as 

duas técnicas, confirmando uma maior sensibilidade da detecção de infecções da 

corrente sanguínea pela técnica de PCR 52. 

Mohammadi e colaboradores (2005), comparando o método de cultura 

convencional automatizada com um método molecular para detecção bacteriana, 

utilizando a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) amplificando 

rDNA do gene 16S, observaram que de 2.146 concentrados de plaquetas, dezoito 

foram considerados positivos por ambos testes, PCR em tempo real e 

BacT/ALERT, sendo que todas as amostras que continuaram negativas no sistema 

BacT/ALERT também foram negativas no teste de PCR, existindo perfeita 

concordância entes os ensaios. 

Um problema encontrado na prática do uso de PCR para detecção de 

bactérias é a contaminação com DNA bacteriano exógeno, encontrado nos 

reagentes dos ensaios, o que compromete a técnica com a amplificação deste DNA 

contaminante, induzindo resultados falso-positivos e desencorajando o uso da 

técnica 45. 

Tentando contornar o inconveniente da presença de DNA bacteriano nos 

reagentes de PCR, diferentes técnicas foram avaliadas visando reduzir ou eliminar 

essa contaminação. Tratamentos de descontaminação com irradiação por luz 

ultravioleta (UV), 8-methoxypsoraleno seguido de irradiação UV, DNAase e 

enzimas de restrição são incapazes de eliminar o DNA contaminante sem uma 

redução significativa da sensibilidade 46. Descontaminação com digestão com 

enzima de restrição Sau3AI (que reconhece sequências GATC) e ultra filtração são 

métodos eficazes, porém a digestão com enzima Sau3AI apresenta melhor 

sensibilidade 54. 

 Um trabalho recente que obteve sucesso na descontaminação de reagentes 

de PCR, comparou métodos já mencionados, como digestão com a enzima Sau3Al 
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e ultrafiltração, e um novo método, utilizando etídio monoazida (EMA), tratando a 

mistura de PCR com o produto, seguido por fotoativação, conseguindo eliminar 

totalmente a contaminação de DNA bacteriano sem comprometer a sensibilidade do 

ensaio, mostrando ainda ser possível detectar organismos que conhecidamente 

estão associados à contaminação de concentrados de plaquetas, em níveis baixos 

como cerca de 1 UFC /mL 55.  O EMA é um análogo do brometo de etídio, que 

quando fotoativado se liga ao ácido nucleico, fazendo com que o DNA 

contaminante seja incapaz de interagir na amplificação por PCR 56. 

 

 

1.2.4.2 Amostragem 

 

 

No banco de sangue Sanquin de Amsterdam, Holanda, Mohammadi e 

colaboradores (2005), testaram bactérias com diferentes curvas de crescimento, e 

concluíram que o período ideal para se realizar a amostragem é sempre após 24 

horas de preparo do hemocomponente (48 horas após a coleta), sendo que todas 

as concentrações de bactérias testadas, inclusive de 1 UFC/mL, foram detectadas 

de forma confiável por PCR após este período. Em estudo semelhante o grupo de 

Schmidt e colaboradores, da Cruz Vermelha Alemã, observou que em período 

inferior a 24 horas e inóculo experimental de apenas 10 UFC por bolsa, várias 

espécies de bactérias não foram detectadas (E.coli, B. cereus e K. pneumoniae). 

Após 20 horas, com este mesmo inóculo, 100% das bolsas inoculadas foram 

reativas ao Real-Time PCR 57. Destes dois estudos conclui-se que o prazo ideal 

para a amostragem dos CPs previamente a método de amplificação é de ao menos 

24 horas após a preparação.  
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2 OBJETIVOS 

 
 

1) Desenvolver um teste em formato de PCR em Tempo Real para detecção 

universal de bactérias em concentrados de plaquetas, amplificando um gene 

conservado em todas as espécies de bactérias, com sensibilidade e especificidade 

compatíveis com a rotina transfusional; 

2) Avaliar o desempenho do método com inóculos experimentais de cepas 

bacterianas em concentrados de plaquetas em comparação ao eBDS. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1  Considerações éticas 

 

 

 O estudo foi realizado mediante aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo sob o número 

362/14 (Anexo 1) e pelo Comitê Científico da Fundação Pró-Sangue Hemocentro 

de São Paulo (Anexo 2). 

 O teste foi complementar ao teste microbiológico que já é realizado pelo 

serviço de controle de qualidade do sangue da Fundação Pró-Sangue. As bolsas de 

concentrado de plaquetas são identificadas por um código de barras, não há 

identificação nominal dos doadores. 

 

 

3.2  Cepas bacterianas  

 

 

 Nos primeiros testes do tratamento de descontaminação de reagentes 

(Fig.10, 11, 12 e 13) foram utilizadas amostras de plaquetas contaminadas 

artificialmente por bactérias provenientes de isolados clínicos, fornecidas pelo 

laboratório de Microbiologia do HC-FMUSP e manipuladas pelo Controle de 

Qualidade do Sangue da Fundação Pró-Sangue. Estas bactérias foram: E.coli, S. 

agalactiae e S. aureus. As cepas foram cultivadas em meio sólido para o preparo 

de uma suspensão bacteriana utilizada para contaminar artificialmente as bolsas de 
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concentrados de plaquetas utilizadas no estudo. As colônias bacterianas foram 

diluídas em salina até alcançar uma turvação correspondente a 3 na escala de 

McFarland (aproximadamente 9x108 UFC/mL), a partir desta solução foi feita uma 

diluição seriada para que a contaminação dos concentrados de plaquetas fosse na 

concentração de 5 ou 10 UFC/mL.  

 Para o estudo de sensibilidade do método foram utilizadas cinco cepas 

bacterianas conhecidamente associadas à contaminação de concentrados de 

plaquetas, são estas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Staphycoccus hominis, Enterobacter cloacae e Serratia marcescens. Essas 

bactérias, exceto por Staphylococcus aureus, são provenientes de um banco de 

cepas criado a partir de bactérias detectadas em concentrados de plaquetas que 

foram gentilmente cedidas pelo laboratório de Microbiologia do HC-FMUSP. A cepa 

de Staphylococcus aureus é proveniente de um isolado clínico. Como descrito 

anteriormente, as cepas foram cultivadas em meio sólido para preparar uma 

suspensão bacteriana utilizada para contaminar artificialmente as bolsas de 

concentrados de plaquetas utilizadas no estudo. As colônias bacterianas foram 

diluídas em salina até alcançar uma turvação correspondente a 3 na escala de 

McFarland, a partir desta solução foi feita uma diluição seriada para que a 

contaminação dos concentrados de plaquetas fosse na concentração de 1 e 10 

UFC/mL. 

 

 

3.3  Contaminação dos concentrados de plaquetas  

 

 

Para o estudo de sensibilidade da técnica, foram fornecidos pela Fundação 

Pró-Sangue, onze concentrados de plaquetas randômicas (obtidos de sangue total), 
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que haviam sido descartados por presença de hemácias, um foi utilizado como 

controle negativo, sendo adicionado 1mL de solução salina estéril, os outros dez 

foram contaminados, para cada bactéria foram utilizados dois CPs, um 

contaminado com 1 UFC/mL e outro com 10 UFC/mL.  

Todos os CPs foram submetidos às condições rotineiras de estocagem de 

plaquetas (sob agitação a 22oC) e alíquotas de 1 mL foram colhidas em 0, 24, 48, 

66 e 90 horas durante a estocagem, visando mimetizar a situação real e avaliar a 

sensibilidade da metodologia. Essas alíquotas foram submetidas à extração 

automatizada e PCR em Tempo Real. 

O sistema de detecção de contaminação bacteriana eBDS (Enhanced 

Bacterial Detection System, PALL) foi utilizado como controle para avaliar a 

presença ou ausência de crescimento bacteriano nas bolsas contaminadas e não 

contaminada, sendo testada uma amostra de 3 mL colhida 24 horas após 

contaminação. 

 

 

3.4 Análise eBDS 

 

 

O método eBDS consiste em inocular amostra do CPs em uma bolsa que 

contém polianetol sulfonato de sódio (SPS), que evita a agregação plaquetária, 

caldo triptona de soja (TSB) como fonte de nutrição para os microrganismos 

(Störmer, Vollmer, 2014) e determinada quantidade de oxigênio. Esta bolsa é 

colocada num agitador horizontal a 35 °C por aproximadamente 30 horas, depois é 

utilizado um analisador próprio que mede a porcentagem de oxigênio no espaço da 

bolsa. Se bactérias estiverem presentes na amostra, a sua atividade metabólica e 

proliferação durante a incubação resultarão numa diminuição mensurável da 
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quantidade de oxigênio no interior da bolsa 58. O método não é capaz de detectar 

bactérias anaeróbicas obrigatórias 11. Porém, bactérias anaeróbicas raramente 

crescem em bolsas de plaquetas, pois estas são altamente permeáveis ao oxigênio 

59. 

 

 

Figura 4 – Dispositivo eBDS (Adaptado de McDonald et al., 2005) 60. 

 

 

 As bolsas do eBDS foram ligadas aos seguimentos dos CPs por um 

dispositivo de ligação estéril, após a ligação, cerca de 3 mL foram transferidos dos 

CPs para as bolsas do eBDS, os seguimentos então foram selados e as bolsas do 

eBDS separadas e colocadas em incubadora a 37°C durante 24 horas, após este 

período foram feitas as leituras das bolsas pelo analisador de oxigênio próprio de 

acordo com as instruções do fabricante. 

 

 

3.5  Extração de ácidos nucleicos  
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A extração de ácidos nucleicos foi realizada pela plataforma automatizada 

MagNA Pure 96 (Roche, São Paulo, Brasil), que processa até 96 amostras 

simultaneamente e produz extratos livres de DNA bacteriano contaminante, como 

foi verificado em um estudo realizado na Inglaterra que avaliou diferentes 

metodologias de extração 55. Este equipamento automatizado para extração de 

RNA e DNA permite extrair a partir de 100-1000μL de amostra com eluição em 50-

200μL. O método se baseia na lise da amostra, liberando os ácidos nucleicos, que 

se ligam numa superfície de sílica de partículas de vidro magnéticas (beads) que 

são adicionadas, e essas partículas ligadas aos ácidos nucleicos são 

magneticamente separadas da amostra residual, após uma série de lavagens, 

substâncias não ligadas às partículas como proteínas, restos celulares, e inibidores 

de PCR são removidas e os ácidos nucleicos purificados são eluidos das partículas. 

O equipamento possui luz UV garantindo a esterilização interna. Dois kits estão 

disponíveis para esta plataforma, um kit que permite extrair-se até 400μL de 

amostra e o kit Large Volume (LV) que permite o uso de até 1000μL. Optamos pela 

utilização do MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Large Volume Kit, conforme 

instruções do fabricante, aplicando o protocolo Patoghen Universal 500, 

processando 500 µL de amostra e recuperando o DNA extraído em 50 µL. 
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Figura 5 – MagNA Pure 96 (Roche), equipamento de extração automatizada. 

 

Figura 6 – Prossessing Cartridge (Roche), placa de amostra e processamento da 

extração. 
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Figura 7 – Output Plate (Roche), placa de recuperação dos ácidos nucleicos 
extraídos. 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquema do processo de extração realizada pelo equipamento 
MagNA Pure 96. 

 

No primeiro tubo se encontra a amostra, que em seguida passa por um 

processo de lise celular e digestão proteica com a adição de um tampão de lise e 

proteinase K (tubo 2), após isto ocorre a ligação dos ácidos nucleicos à superfície 

de vidro das partículas magnéticas (beads) (tubo 3), estes complexos ácidos 

nucleicos-beads são separados magneticamente (tubo 4) e passam por extensivos 
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passos de lavagens para remoção de restos celulares (tubo 5 e 6). Então ocorre a 

eluição, onde os ácidos nucleicos e beads são separados (tubo 7). 

 

 

3.6  Descontaminação de reagentes 

 

 

Para a remoção do DNA bacteriano exógeno encontrado nos reagentes dos 

ensaios foi realizado tratamento com EMA, onde é adicionada uma solução com 

EMA à mistura de PCR, que em seguida é submetida a uma fotoativação com luz 

branca de alta intensidade, como descrito por Patel e colaboradores 55. Como o 

composto é reativo a luz, foi feita uma adaptação de uma sala escura para 

trabalharmos com o mesmo sob luz vermelha fotográfica. Foram testadas as 

condições padronizadas pelo serviço inglês que eram: 1.2 µM de EMA na solução 

final de PCR (exceto DNA) exposta a uma lâmpada halógena de 500W por 3 

minutos a 20 cm de distância no gelo. O tratamento não levou a qualquer redução 

na amplificação de 16S em CPs puros e na água, então maiores concentrações de 

EMA (1.2 µM- 12 µM e 120 µM) foram testadas, variando também o tempo de 

exposição à luz, de 1 a 5 minutos, e a distância entre a luz e o recipiente com gelo 

onde foi colocado o tubo com a mistura, de 10 e 20 cm. 

 

 

3.6.1 Preparo do EMA 

 

 

Para obter uma solução estoque de 10 mg/mL,  5 mg de EMA sólido foram 

dissolvidos em 500 µL de uma solução de dimetilsulfóxido (DMSO) a 20% e dividida 
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em dez alíquotas de 50 µL, que foram armazenadas a -20°C em microtubos 

embalados em papel alumínio. Uma alíquota de 50 µL a 10 mg/mL foi diluída em 

950 µL de água, obtendo assim 1 mL de solução a 1.2 mM. Desta solução foram 

feitas 50 alíquotas de 20 µL que também foram armazenadas a -20°C em 

microtubos embalados em papel alumínio, sendo descongelada apenas a 

quantidade a ser utilizada no momento do tratamento da mistura. 

 

 

3.7 Amplificação 

 

 

Amostras de DNA de bactérias distintas foram submetidas à amplificação 

por PCR em Tempo Real com diferentes conjuntos de primers e probes, de forma a 

escolher o método cobrindo a maior amplitude de espécies bacterianas e 

conferindo maior sensibilidade analítica. Dentre os diferentes conjuntos de primers 

e probes descritos na literatura testados, todos tendo como alvo regiões 

conservadas do gene 16S ribossomal, foram selecionados os que amplificam uma 

região conservada do gene 16S rDNA, gerando um fragmento de 160 pares de 

bases 61.  

O DNA de amostras de CPs foi utilizado para a padronização de um controle 

interno de extração e amplificação, utilizando como alvo um gene mitocondrial 

humano, originando um fragmento de 122 pares de bases 55. As sequências de 

primers/probes utilizadas foram sintetizadas pela Applied Biosystems®, USA e estão 

listadas na tabela 5. 
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Figura 9 - DNA mitocondrial humano foi usado como controle interno, com a 

vantagem de ser um controle endógeno, participando nas etapas de 

extração e amplificação. (Figura de Mckinney; Oliveira, 2013) 62. 

 

 

 

As reações foram feitas em 20 µL, sendo 10µL de DNA, e 10µL da mistura 

para PCR, que continha 400 nmol/L de 16S-F e 16S-R, 200 nmol/L de 16S-Probe, 

300 nmol/L de Propioni-F, 200 nmol/L de Bacteroides-R, 20 nmol/L de mtDNA-F e 

mtDNA-R, 100 nmol/L mtDNA-Probe, e Apta Taq DNA Polimerase 5X com MgCl2 

25mM 1x (Roche). Controle com água estéril foi adicionado em cada ensaio.  A 

ciclagem foi realizada no equipamento LightCycler 480 (Roche, São Paulo, Brasil), 

nas seguintes condições: 95ºC por 5 minutos, seguido de 40 ciclos a 95ºC por 15 

segundos e 60ºC por 35 segundos. Os dados foram analisados por software 

fornecido pelo fabricante.  
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Tabela 6 -  Oligonucleotídeos utilizados na detecção de contaminação bacteriana 

em concentrados de plaquetas por PCR em tempo real. 

Sequência de oligonucleotídeos (5’→3’) 

16S-F TGGAGCATGTGGTTTAATTCGA 

16S-R TGCGGGACTTAACCCAACA 

16S-Probe FAM-CACGAGCTGACGACARCCATGCATAMRA 

Propioni-F CGGAGCATGCGGATTAATTCGA 

Bacteroides-R TATGGCACTTAAGCCGACA 

mtDNA-F CCACGGGAAACAGCAGTGATT 

mtDNA-R CTATTGACTTGGGTTAATCGTGTG 

mtDNA-Probe VIC-TGCCAGCCACCGCG-MGBNFQ 

F = forward; MGBNFQ = minor groove binding non fluorescent quencher; R = reverse 

 

Um segundo conjunto conjuntos de primers e probes foi sintetizado. 

Escolhemos por sintetizar mais de um conjunto para cada um dos dois alvos (DNA 

mitocondrial e bacteriano), pois em uma eventual contaminação por amplicon, a 

rotina de triagem pode continuar com a simples substituição do conjunto de 

primers/probe, sendo uma medida de contingência importantíssima quando 

métodos de amplificação molecular são adotados em rotinas, especialmente de 

bancos de sangue, onde qualquer atraso na liberação dos hemocomponentes 

implica em adiamentos de procedimentos eletivos e até mesmo solicitações 

transfusionais não atendidas.  

 

Tabela 7 -   Oligonucleotídeos reservados para serem utilizados na detecção de 
contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas por PCR. 

 
Sequência de oligonucleotídeos (5’→3’) 

16S-F ATACCCTGGTAGTCCACGC 

16S-R TTGACGTCATCCCCACCTTC 

16S-Probe FAM- CACAAGCGGTGGAGCATGTGG-TAMRA 

mtDNA-F AATATTAAACACAAACTACCACCTACC 

mtDNA-R TGGTTCTCAGGGTTTGTTATA 

mtDNA-Probe VIC- CCTCACCAAAGCCCATA -MGBNFQ 

F = forward; MGBNFQ = minor groove binding non fluorescent quencher; R = reverse 
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3.8  Repadronização do tratamento com EMA (mudança de kit) 

 

No momento de importação de mais material para realização do estudo em 

paralelo, foi informado pela Roche que não seria mais possível a compra da enzima 

APTA Taq DNA Master (Optimization kit), levando a uma alteração no teste, e 

necessidade de padronizar novamente o tratamento com o EMA. Foi sugerido pela 

empresa a mistura de amplificação LightCycler Multiplex DNA Master, pois seria 

similar a utilizada anteriormente.  
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4 RESULTADOS 
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1   PCR em tempo real sem tratamento dos reagentes  

 

 

 Devido à contaminação dos reagentes utilizados no PCR com DNA 

bacteriano exógeno, quando não é realizado um procedimento de 

descontaminação, há sinal de amplificação para controle negativo e água (figura 

10), gerando Ct (cycle threshold) entre 31 e 35, prejudicando a interpretação do 

ensaio. 

As amostras contaminadas utilizadas neste ensaio foram manuseadas e 

cedidas pelo Controle de Qualidade do Sangue da Fundação Pró-Sangue, são de 

CPs contaminados artificialmente com 5 UFC/ml de Escherichia coli e com 10 

UFC/ml de Staphylococcus aureus, que foram incubados por 24 horas após a 

contaminação, e Streptococcus agalactiae com 10 UFC/mL que não passou por 

incubação. 

 

Figura 10 -  Curvas de amplificação por PCR em tempo real sem tratamento de 
descontaminação dos reagentes. 
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Nota-se que as linhas azuis correspondendo à água e as amarelas correspondendo 
aos CPs não contaminados ficam muito próximas às curvas dos CPs contaminados, 
levando a interpretação de resultados falso-positivos.  
 
 
 
Tabela 8 - Resultados em Cts do PCR em tempo real sem tratamento de 

descontaminação dos reagentes. Amostras de CPs não contaminados 
e água possuem sinal de amplificação para 16S. 

 

Resultados em Cts do PCR sem tratamento 

 
16S média mtDNA média 

CP+E.coli (24h) 20,59 20,57 20,56 20,57 14,58 14,69 14,95 14,74 

CP+S. aureus 
(24h) 

27,63 27,84 27,72 27,73 21,01 21,3 21,44 21,25 

CP+S. agalactiae 31,08 31,02 28,54 30,21 15,37 15,56 15,26 15,40 

Plaqueta B 31,55 32,21 31,68 31,81 14,02 14,5 15,01 14,51 

Plaqueta C 32,15 32,07 32,14 32,12 14,82 14,75 14,76 14,78 

Água 32,8 32,95 32,2 32,65 
    

 

 

4.2  PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos 

reagentes com 1.2µm de EMA 

 

 

Avaliando a eficácia do EMA de acordo com as condições padronizadas 

pelo serviço inglês que eram: 1.2 µM de EMA na solução final de PCR (exceto 

DNA) exposta a uma lâmpada halógena de 500W por 3 minutos a 20 cm de 

distância no gelo, foi observado que o tratamento não levou a qualquer redução na 

amplificação de 16S em CPs puros e na água, gerando valores de Cts ainda muito 

semelhantes aos das amostras contaminadas (fig. 11).  
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Figura 11 - Curvas de amplificação por PCR em tempo real com tratamento de 
descontaminação dos reagentes com 1.2µM de EMA. Amostras de 
água e de CPs não contaminados ainda possuem sinal de 
amplificação próximo às amostras contaminadas. 

 
 
 
Tabela 9 - Resultados em Cts do PCR em tempo real com tratamento de 

descontaminação dos reagentes com 1.2µM de EMA. Amostras de 
CPs não contaminados e água continuaram com sinal de amplificação 
para 16S. 

 

Resultados em Cts do PCR com 1.2µM de EMA 

 
16S média mtDNA média 

CP + E.coli (24h) 20,73 20,67 20,67 20,69 16,56 16,58 16,45 16,53 

CP + S. aureus (24h) 28,16 27,68 31,39 29,08 24,61 
  

24,61 

CP + S. agalactiae 31,85 31,81 31,67 31,78 16,79 16,96 17,11 16,95 

Plaqueta B 32,79 33,14 33,42 33,12 17,07 16,44 15,67 16,39 

Plaqueta C 32,29 33,29 33,1 32,89 15,96 16,26 15,78 16,00 

Água 35 35 35 35 
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4.3  PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos 

reagentes com 12µm de EMA 

 

 

Na tentativa de eliminar sinal de amplificação para amostras não 

contaminada e água, foram avaliadas maiores concentrações do composto EMA 

(1.2 µM- 12µM e 120µM), variando também o tempo de exposição à luz, de 1 a 5 

minutos, e a distância entre a luz e o recipiente com gelo onde foi colocado o tubo 

com a mistura, de 10 e 20 cm.  

 

Figura 12 -  Curvas de amplificação por PCR em tempo real com tratamento de 
descontaminação dos reagentes com 12µM de EMA. 

 
 
 
 

As curvas de amostras de água e de CPs puros se distanciam das curvas de 

amostras contaminadas.  

Com a concentração de EMA em 12 µM amostras não contaminadas e água 

começaram a obter um sinal de amplificação distante das amostras contaminadas, 

gerando Cts≥35, assim esse valor pode ser usado como cut-off (34.9) na rotina.  
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Tabela 10 - Resultados em Cts PCR em tempo real com tratamento de 
descontaminação dos reagentes com 12µM de EMA. 

 

Resultados em Cts do PCR com 12µM de EMA 

 
16S média mtDNA média 

CP + E.coli (24h) 22,24 21,96 22,13 22,11 21,66 21,51 21,91 21,69 

CP + S. aureus (24h) 29,95 29,83 30 29,93 30,34 30,35 30,02 30,24 

CP + S. agalactiae 34,24 34,13 35 34,46 30,83 30,92 29,79 30,51 

Plaqueta B 35 35 35 35,00 24,65 25,19 26,64 25,49 

Plaqueta C 35 35 35 35,00 24,69 24,7 24,4 24,60 

Água 
        

  

A reação foi inibida quando o tratamento com EMA na descontaminação dos 

reagentes foi na concentração 120 µM. Foram testadas concentrações de 15 µM e 

18 µM de EMA, para encontrar uma concentração que tivesse resultados confiáveis 

e reprodutíveis em um maior número de amostras não contaminadas. 

 

 

4.4  PCR em tempo real com tratamento de descontaminação dos 

reagentes com 15µm de EMA 

 

 

Com a concentração de 15 µM de EMA na solução final de PCR (exceto 

DNA) exposta a uma lâmpada halógena de 500W por 1 minuto e meio a 10 cm de 

distância entre o gelo e a luz, as amostras livres de DNA bacteriano apresentaram 

amplificação com Cts iguais a 35 (tabela 11), e esse limite foi usado como corte. 

Deste modo, amostras com Ct<35 foram consideradas positivas e Ct≥35 foram 

consideradas negativas. Amostras não contaminadas que apresentavam um Ct 

entre 32-33, passaram a apresentar um Ct ≥35, um resultado bastante satisfatório, 

permitindo diferenciar claramente amostras positivas e negativas. 
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Notamos que o tratamento com EMA interferiu no desempenho da 

amplificação do DNA mitocondrial, utilizado como controle interno, aumentando os 

valores de Cts e gerando em alguns experimentos falhas na amplificação. Visando 

contrabalancear o aumento na concentração de EMA, a concentração dos primers 

para DNA mitocondrial foi alterada de 20 nmol/L para 40 nmol/L na solução final.  

 

 

 

Figura 13 -  Curvas de amplificação por PCR em tempo real de diferentes amostras 
conforme a legenda.  

 
Amostras de concentrados de plaquetas contaminados com diferentes bactérias e 
amostra de concentrados de plaquetas não contaminados submetidos ao PCR sem 
e com o tratamento de descontaminação com EMA. As curvas de amostras 
contaminadas e não contaminadas são muito próximas na reação sem o 
tratamento, levando à interpretação de um resultado falso-positivo, já com o 
tratamento, as curvas de amostras contaminadas se distanciam das não 
contaminadas, facilitando a análise dos resultados. 
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Tabela 11 - Resultados em Cts para 16S após o tratamento com 15µM de EMA 
na solução final de PCR (exceto DNA) exposta a uma lâmpada 
halógena de 500W por 1 minuto e meio a 10 cm de distância entre o 
gelo e a luz.  

 

 
SEM EMA 15µM COM EMA 15µM 

 
            16S          média                  16S média 

Plaqueta A 33,09 32,95 33,02 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta B 32,38 31,87 32,13 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta E 33,06 32,96 33,01 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta F 33,10 33,26 33,18 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta G 33,01 32,89 32,95 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta H 32,41 32,68 32,55 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta I 33,21 32,93 33,07 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta J 33,04 33,41 33,23 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta L 33,33 32,80 33,07 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta M 33,00 33,03 33,02 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta N 33,14 33,10 33,12 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta O 32,90 32,15 32,53 35,00 35,00 35,00 

Plaqueta P 32,88 32,74 32,81 35,00 35,00 35,00 

CP + S.aureus (24h) 30,29 29,45 29,87 33,51 34,07 33,79 

CP + E.coli (24h) 21,68 21,65 21,67 23,91 23,91 23,91 

CP + S.hominis 25,36 25,31 25,34 28,13 28,10 28,12 

CP + S.epidermidis 18,01 18,03 18,02 20,32 20,35 20,34 

CP + Serratia 10,17 10,32 10,25 11,21 11,18 11,20 

Água 33,13 33,31 33,22 
   

Água 33,14 33,17 33,16 
   

 

As amostras contaminadas utilizadas neste ensaio foram manipuladas e 

fornecidas pelo Controle de Qualidade do Sangue da Fundação Pró-Sangue, são 

de CPs contaminados artificialmente com 5 UFC/ml de Escherichia coli e 10 

UFC/ml de Staphylococcus aureus, que foram incubados por 24 horas após a 

contaminação, e amostra contaminada artificialmente com Streptococcus agalactiae 

com 10 UFC/mL que não passou por período de incubação. Também foram 

utilizadas amostras contaminadas incidentalmente (identificadas pelo teste 

microbiológico eBDS positivo), com Staphylococcus hominis, Staphylococcus 

epidermidis e Serratia marcescens, onde não conhecemos a quantidade de 

bactérias presente, nem o tempo exato de incubação. 
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Figura 14 -   Fluxograma do processamento das bolsas de plaquetas. 
 

 

4.5  PCR em tempo real e eBDS em paralelo 

 

Figura 15 - Desenho do estudo, PCR em tempo real x eBDS. 

 

Com o PCR em tempo real foi possível detectar a presença de bactérias em 

concentrados de plaquetas para todas as espécies testadas com uma concentração 

inicial de 10 UFC/mL 24 horas após a contaminação, exceto para Staphylococcus 
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hominis. A reação também detectou a presença de Serratia marcescens, 

Enterobacter cloacae e Staphylococcus aureus em concentrados de plaquetas 

contaminados inicialmente com 1 UFC/mL (tabela 12).  

O sistema eBDS, utilizado como controle, detectou crescimento bacteriano 

em todos os concentrados de plaquetas contaminados após 24 horas, exceto no 

controle negativo, acrescido de 1 mL de salina estéril e no CP contaminado com 

Staphylococcus hominis na concentração inicial de 1 UFC/mL. 

 

Tabela 12 -  Resultados do PCR em tempo real e eBDS para detecção de 
contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas 
contaminados artificialmente com bactérias com concentração 
inicial de 1 e 10 UCF/mL. 

 
Resultados 24 horas após contaminação 

 PCR eBDS 
 1 UFC/mL 10 UFC/mL 1 UFC/mL 10 UFC/mL 

Staphylococcus aureus + + + + 

Staphylococcus hominis - - - + 

Staphylococcus epidermidis - + + + 

Serratia marcescens + + + + 

Enterobacter cloacae + + + + 

 

 

Tabela 13 -  Resultados em Cts do PCR em tempo real para detecção de 
contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas 
contaminados artificialmente com bactérias com concentração 
inicial de 1 e 10 UCF/mL. 

 

Resultados em Cts do PCR 

                                                       Contaminação Inicial 

 
            1 UFC/mL         10 UFC/mL 

 
             16S média 

 
16S média 

Staphylococcus aureus 35,00 34,18 34,59 
 

28,53 28,72 28,63 

Staphylococcus epidermidis 35,00 35,00 35,00 
 

32,34 32,50 32,42 

Staphylococcus hominis 35,00 35,00 35,00 
 

35,00 35,00 35,00 

Serratia marcescens 22,12 21,88 22,00 
 

17,74 18,00 17,87 

Enterobacter cloacae 21,72 21,60 21,66 
 

27,64 27,55 27,60 
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 Foi possível detectar uma contaminação inicial de 1UFC/mL após 24 horas 

de incubação, como mostrado na figura 16, claramente distinguível do controle 

negativo e NTC. 

 

 

Figura 16 - Desempenho do PCR em tempo real em concentrados de plaquetas 
contaminados com Staphylococcus aureus, controle negativo 
enriquecido com solução salina, e água.  

 
(A) Concentrados de plaquetas com 1 e 10 UFC/mL 24 após contaminação, (B) 
Concentrados de plaquetas com 1 UFC/mL em 0, 24, 48 e 66 horas após 
contaminação. Mesmo após o tratamento com EMA persiste um traço de 
contaminação com DNA bacteriano nos reagentes, como pode ser observado no 
controle negativo, mas utilizando o cut-off em Ct=35 é possível diferenciar esta 
contaminação dos resultados verdadeiros-positivos, então este será o cut-off 
utilizado. 
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4.6  PCR em tempo real com detecção de RNA e DNA  

 

 

Buscando melhorar a sensibilidade do método e conseguir detectar 

crescimento bacteriano de cepas que apresentam crescimento lento, testamos 

outro reagente, a Hawk 05 Fast Master Mix (Roche), descrita como uma enzima 

livre de contaminação com DNA bacteriano exógeno, e com a qual seria possível 

adicionar o passo de transcrição reversa e detectar RNA bacteriano além do DNA. 

Dependendo da taxa de crescimento, os microrganismos são capazes de sintetizar 

entre 1.000 e 50.000 cópias de RNA por célula, o que pode contribuir no aumento 

da sensibilidade do ensaio que utiliza RNA como molde 42. Com esta enzima nossa 

expectativa era poder eliminar o tratamento com EMA e diminuir os valores de Cts 

de amostras contaminadas com bactérias, porém os resultados foram similares a 

anteriores e optamos por utilizar a mesma enzima em que os testes já estavam 

padronizados.  

 

Tabela 14 - Resultados em Cts do PCR em tempo real para detecção de 
contaminação bacteriana em concentrados de plaquetas, 
comparando o desempenho das enzimas Hawk 05 Fast Master Mix 
(Roche) e APTA Taq DNA Master (Roche) em mix não submetido ao 
tratamento com EMA. 

 

 
Hawk 05 Fast Master Mix APTA Taq DNA Master 

 
16S média 16S média 

S.aureus 10UFC/mL (48h) 18,39 18,20 18,30 18,06 18,01 18,04 

E. cloacae 10UFC/mL (24h) 25,92 25,52 25,72 27,64 27,55 27,60 

S.aureus 10UFC/mL (24h) 27,91 27,74 27,83 28,53 28,72 28,63 

Plaqueta 104808581 32,29 32,08 32,19 33,33 32,80 33,07 

Plaqueta 104805929 32,53 31,26 31,90 33,00 33,03 33,02 

Plaqueta 104803309 32,46 32,78 32,62 33,14 33,10 33,12 

Plaqueta 104810725 32,44 32,27 32,36 32,90 32,15 32,53 

Água 31,85 32,82 32,34 33,14 33,17 33,16 

Água 32,79 33,17 32,98 33,46 32,74 33,10 
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4.7  Padronização do tratamento com EMA após mudança de kit 

 

 

Devido ao empecilho no fornecimento da APTA Taq DNA Master (Roche) e 

a substituição pela LightCycler Multiplex DNA Master (Roche), foi preciso avaliar 

novamente o desempenho do tratamento com o EMA na mistura de PCR.  

Inicialmente a descontaminação foi realizada nas mesmas condições antes 

padronizadas, com EMA na concentração de 15 µM na solução final de PCR 

(exceto DNA) exposta a uma lâmpada halógena de 500W por 1 minuto e meio a 10 

cm de distância entre o gelo e a luz, porém, ocorreram diversos resultados falso-

positivos, com Cts<35 em amostras não contaminadas, com resultados negativos 

pelo eBDS, sendo necessário alterar as condições do tratamento de 

descontaminação.  

Foram testadas concentrações maiores de EMA na mistura, 18 µM, 20 µM, 

23 µM e 25 µM. Com uma concentração de EMA a 25 µM tivemos resultados mais 

seguros e reprodutíveis.  

 

 

4.8  Especificidade 

 

 

 Após obter bons resultados na análise de sensibilidade do método, foi 

iniciado um estudo em paralelo com a rotina microbiológica realizada pelo controle 

de qualidade do sangue, para a validação e verificação da especificidade, 

possibilitando detectar ajustes e necessidades para sua implantação rotineira. 

Foram realizados 300 testes utilizando a enzima APTA Taq DNA Master (Roche), e 
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500 utilizando a enzima LightCycler Multiplex DNA Master (Roche), todos com 

resultados compatíveis ao teste utilizado na rotina, o eBDS. Ao longo das análises, 

resultados falso-positivos ocorreram com os dois métodos de detecção de 

contaminação bacteriana, e assim como no eBDS, resultados positivos ao PCR 

(Ct<35) eram testados novamente. Com o ensaio utilizando a enzima APTA Taq 

DNA Master (Roche) o Ct médio do mtDNA foi de 19,41 (DP= ±3,18) e mediana 

18,75. Com o teste utilizando a enzima LightCycler Multiplex DNA Master (Roche) o 

Ct médio foi de 15, 96 (DP= ± 2,78), e a mediana 15,42. 

Durante o período entre agosto de 2014 e dezembro de 2015, foram 

realizados 26.728 testes eBDS, com nove resultados verdadeiros positivos, que 

também foram positivos pelo PCR em tempo real. As bactérias, que são 

identificadas pelo laboratório de Microbiologia do HC-FMUSP, foram: Serratia 

marcescens (em dois CPs), Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidemidis 

(em dois CPs), Escherichia coli (em dois CPs), Enterobacter cloacae e Clostridium 

perfringens. Também foi encontrado um resultado positivo pós reação transfusional, 

a bactéria identificada foi Staphylococcus aureus. Apenas uma dessas amostras 

contaminadas (E.coli), estava entre as 800 que foram testadas por ambos os testes, 

eBDS e PCR em tempo real. As outras amostras, procedentes dos CPs originais, 

foram testadas por PCR em tempo real aproximadamente 24 horas após resultado 

positivo no eBDS. 

Quando o teste microbiológico é positivo em pool, são resgatadas todas as 

hemácias correspondentes às plaquetas formadoras do pool e é realizado teste 

microbiológico por hemocultura em cada uma. Após os testes, a bolsa com 

resultado positivo é descartada, junto com o crioprecipitado e o plasma fresco 

congelado proveniente da mesma doação e as bolsas com resultados negativos 

para crescimento bacteriano são novamente integradas ao estoque. Quando 

nenhum dos concentrados de hemácias apresenta resultado positivo para 
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crescimento bacteriano, todos são descartados, junto com os outros 

hemocomponentes derivados da mesma doação. Nos dois casos de plaquetas 

contaminadas com Serratia marcescens foram encontradas as hemácias 

correspondentes também contaminadas. Em um dos casos de contaminação por E. 

coli, além da verificação de contaminação na hemácia, o doador foi convocado e 

teve hemocultura positiva para mesma bactéria.  

Dos 26.728 testes eBDS realizados no período do estudo, 18 apresentaram 

resultados falso-positivos, positivos na primeira análise, porém negativos numa 

segunda avaliação, realizada com nova alíquota retirada da bolsa de plaquetas, e 

submetidas ao teste eBDS e a hemocultura no equipamento Bact/Alert (bioMerieux, 

Brasil), neste caso as bolsas são reintegradas ao estoque. No PCR em tempo real, 

das 800 amostras analisadas, 17 apresentaram resultados falso-positivos, positivos 

na primeira análise e negativos nas repetições, que foram realizadas com amostras 

das mesmas alíquotas, mantidas congeladas entre o período das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  DISCUSSÃO 

 

 



54 
 

5 DISCUSSÃO 

 

 

 A contaminação bacteriana representa atualmente a quarta causa de morte 

por transfusão, aparecendo depois de complicações não infecciosas como lesão 

pulmonar aguda associada à transfusão (TRALI), incompatibilidade ABO, e 

sobrecarga circulatória associada à transfusão (TACO) 8. 

 Embora medidas como a melhora na antissepsia da pele do doador, 

descarte da alíquota inicial de sangue da doação, e melhoria da triagem tenham 

sido importantes na diminuição da contaminação bacteriana em hemocomponentes, 

estes procedimentos não são suficientes para impedir que ela ocorra 63.  

A detecção pré-transfusional da contaminação bacteriana é importante na 

redução do risco de bacteremia associada à transfusão. No entanto, nenhuma 

técnica atualmente disponível é 100% satisfatória. O número de bactérias presentes 

em um componente do sangue varia ao longo do tempo de armazenamento, 

fazendo com que seja mais complexo detectar uma contaminação bacteriana do 

que agentes de outras doenças transmissíveis habituais 37. Deste modo, nosso 

estudo teve como finalidade desenvolver um método alternativo aos utilizados 

atualmente. 

 Métodos de amplificação de ácidos nucleicos colaboraram com uma 

redução significativa do risco de transmissão de infecções virais associadas à 

transfusão 29, mas se tratando de amplificação de DNA bacteriano temos o 

problema da contaminação com DNA em reagentes de PCR 64. 

 O tratamento com EMA em nosso trabalho foi eficiente na questão da 

contaminação de DNA bacteriano em reagentes de PCR, eliminando resultados 

falso-positivos em amostras não contaminadas e água 55,64. Não tivemos resultados 
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quando utilizamos a mesma concentração de EMA utilizada pelo serviço inglês, 

entretanto, a descontaminação pode ser influenciada por fatores como o tipo e 

marca da sonda, a luz de exposição, quantidade de DNA contaminante, tipo e 

marca da DNA polimerase, deste modo é recomendado que cada serviço realize 

uma padronização, adequando condições ideais para seu teste. Mesmo utilizando 

concentrações diferentes que o estudo inglês, já foi visto em outros trabalhos que 

concentrações de EMA maiores que 1,2 µM foram utilizadas para eliminar sinal de 

contaminação por DNA exógeno em PCR convencional e em tempo real sem 

prejudicar a sensibilidade do teste 65. 

Com o nosso teste de PCR em tempo real foi possível detectar a presença 

de bactérias em concentrados de plaquetas para todas as espécies bacterianas 

testadas com uma concentração inicial de 10 UFC/mL 24 horas após a 

contaminação, exceto para Staphylococcus hominis, sendo que reação também 

detectou a presença de Serratia marcescens, Enterobacter cloacae e 

Staphylococcus aureus em concentrados de plaquetas contaminados inicialmente 

com 1 UFC/mL.  

O sistema eBDS, utilizado como controle, detectou crescimento bacteriano 

em todas os concentrados de plaquetas contaminados após 24 horas, exceto por 

Staphylococcus hominis com concentração inicial de 1 UFC/mL. O método pode 

detectar uma baixa concentração de microrganismos, pois utiliza um volume de 

amostra maior que o ensaio de PCR, e oferece as bactérias condições de 

crescimento 61.  

 Importante salientar que os resultados negativos no PCR em tempo real 

com esta cepa de Staphylococcus hominis não se deve a baixa similaridade entre 

os primers/probe e o isolado, uma vez que quando obtido DNA deste mesmo CP 

contaminado, porém com uma concentração bacteriana mais elevada, este foi 

positivo com Ct baixo. Aproximadamente 100µL de suspensão bacteriana foi 
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adicionada aos CPs, e as bactérias podem não se distribuir de forma homogênea 

na solução, podendo ser a razão do resultado negativo de Staphylococcus hominis 

contaminado inicialmente com 1UFC/mL.   

 Todos os métodos estão sujeitos a um possível erro de amostragem, pois as 

alíquotas são obtidas a partir de uma bolsa com um baixo número de bactérias 59. 

Técnicas de cultura também são passíveis de não detectar unidades contaminadas, 

geralmente devido a erro de amostragem, que depende do tempo desde a colheita 

e do volume da amostra 66. 

Outra dificuldade encontrada no rastreio de contaminação bacteriana é a 

detecção de bactérias de crescimento lento, como Staphylococcus epidermidis, que 

podem escapar do sistema de detecção, assim como ocorreu no PCR em tempo 

real. Já foi descrito escape de detecção de Staphylococcus epidermidis em 

concentrado de plaquetas pelo método de cultura automatizada Bact/Alert 67 e 

também a detecção da bactéria apenas após 96 horas após incubação utilizando o 

mesmo método 68. 

Analisando o comportamento de diferentes bactérias em concentrados de 

plaquetas obtidos de buffy coat (camada leuco-plaquetária), foi observado que 

Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis permaneceram durante a 

fase lag de crescimento (período de adaptação) durante 2 e 3 dias 

respectivamente, antes que pudessem proliferar a níveis mais altos. Isto pode 

ocorrer devido as propriedades bactericidas e bacteriostáticas dos leucócitos e 

proteínas do sistema complemento encontrados no sangue 69. A pequena 

quantidade de bactérias viáveis na contaminação inicial e a dificuldade de algumas 

bactérias crescerem em condições aeróbicas também podem influenciar no baixo 

número de bactérias no momento da amostragem 70. 
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Bactérias são capazes de sintetizar entre 1.000 e 50.000 cópias de RNA por 

célula 67. Na tentativa de melhorar a sensibilidade do teste e detectar o espécies 

que apresentam crescimento lento, testamos uma enzima com a qual seria possível 

acrescentar a etapa de transcrição reversa e assim somar o sinal derivado do  RNA 

bacteriano ao do DNA. Os resultados não foram satisfatórios, e o método continuou 

com a mesma sensibilidade, detectando bactérias nos mesmos níveis de 

contaminação que o ensaio apenas com DNA, então foi mantido o ensaio para 

DNA, pois já estava padronizado. Alguns trabalhos obtiveram sucesso utilizando 

RNA como molde 9,61,67. 

Além da provável dificuldade de crescimento e consequentemente escape 

de Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus hominis nos testes, a natureza 

destas bactérias deve ser levada em consideração, uma menor sensibilidade pode 

ocorrer devido à lise ineficiente da célula bacteriana no momento da extração, já 

que a camada de peptidoglicano é maior em bactérias gram-positivas. Um estudo 

semelhante que utilizou S. epidermidis e E. coli observou uma diferença na 

sensibilidade do teste, onde a quantidade de cópias de DNA e RNA para E.coli era 

muito maior que para S. epidermidis e sugeriram um estudo mais detalhado com 

bactérias gram-positivas 61.  

 Algumas bactérias, como E. coli e S. marcescens crescem rapidamente nas 

condições de armazenamento de plaquetas, e são facilmente detectadas em 

amostras colhidas em 24h, já outras como S. epidermidis e S. aureus, crescem 

mais lentamente, e não atinge uma concentração muito alta em 24 horas 71. 

Em um estudo realizado na Colsan (Associação Beneficente de Coleta de 

Sangue, São Paulo-SP), que também utilizou DNA como molde para a detecção de 

contaminação bacteriana em ensaio de PCR em tempo real, a sensibilidade foi de 

uma contaminação inicial de 100 UFC/mL após 24 horas para a detecção de 

Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus. Deve ser levado em conta 
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que as bactérias utilizadas neste trabalho estavam em fase de crescimento 

logarítmica e já adaptadas para crescimento em plasma, esperando assim que 

começassem a crescer nos concentrados de plaquetas quase imediatamente após 

a contaminação, diferente do nosso modelo, que simula uma contaminação real, 

em que pode ocorrer um atraso no tempo de crescimento das bactérias nos 

concentrados de plaquetas 72. 

Dreier e colaboradores sugerem que uma amostragem mais precoce 

combinada com métodos rápidos ou cultura pode falhar na detecção de bactérias 

de crescimento lento, porém, pode evitar a transfusão de um componente com um 

número elevado de bactérias, contribuindo para a diminuição da transmissão de 

contaminação bacteriana associada à transfusão. Métodos de detecção rápida 

podem ser mais eficazes quando utilizados em amostragens tardias 73.  

A sensibilidade do ensaio por PCR em tempo real foi mais baixa do que pelo 

sistema eBDS, que utiliza um volume de amostra seis vezes maior que o PCR, e 

acelera a replicação dos microrganismos. Uma estratégia para aprimorar a 

viabilidade do teste PCR em tempo real seria utilizar amostras de 48 horas, 

permitindo deste modo o crescimento bacteriano 64. Essa alíquota tardia reduz erros 

de amostragem e aumenta a sensibilidade da técnica 28. Bactérias de crescimento 

lento, ainda podem escapar do sistema de detecção 9. 

O PCR em tempo real junto a um sistema de extração automatizado fornece 

um método padronizado, rápido e sensível para rastreio da contaminação 

bacteriana de CPs, sendo bastante adequado para que o teste seja realizado em 

100% dos hemocomponentes plaquetários 38. 

Em um serviço de transfusão da Áustria, CPs testados por cultura 

automatizada, mas no terceiro ou quarto dia de armazenamento, são testados pelo 

método de PCR antes de serem liberados.  Na Alemanha um teste de PCR 

desenvolvido in house é utilizado para rastreio de contaminação bacteriana, 
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adotando uma amostra tardia, de 48 horas, como estratégia para prevenção de 

infecção bacteriana transmitida por transfusão 74. 

Com a implantação do teste eBDS para rastreio de contaminação 

bacteriana, passaram a ser testados 100% dos concentrados de plaquetas da 

Fundação Pró-Sangue, que antes eram analisados utilizando método de cultura 

automatizada, mas apenas para 1% dos componentes, respeitando a legislação. 

Desde agosto de 2014 até dezembro de 2015, foram realizados 26.728 testes 

eBDS, com 9 resultados positivos.  

As bactérias identificadas foram: Serratia marcescens (em dois CPs), 

Staphylococcus hominis, Staphylococcus epidemidis (em dois CPs), Escherichia 

coli (em dois CPs), Enterobacter cloacae e Clostridium perfringens, bactérias 

frequentes da microbiota da pele e trato gastrointestinal. 

A incidência da contaminação bacteriana de CPs no período de estudo foi 

de 1:2.969, maior que a analisada em alguns estudos, que encontraram 1:4.200 e 

1:5.399 12,75, porém essa taxa de contaminação é semelhante a outros trabalhos 

68,76. Diferenças nos métodos de detecção de contaminação bacteriana utilizados 

nos trabalhos, tempo de amostragem e volume de amostra podem influenciar nas 

taxas encontradas de contaminação de CPs 66. 

Em nosso serviço de transfusão, tivemos um caso de concentrado de 

plaquetas obtido por aférese que gerou uma reação de infecção bacteriana 

associada à transfusão. O componente havia sido submetido ao teste 

microbiológico de rotina do controle de qualidade, o eBDS, no segundo dia de 

estocagem, apresentando resultado negativo. O componente deu origem a duas 

alíquotas, uma que foi transfundida no terceiro dia de armazenamento e não 

ocasionou nenhuma reação, e outra que foi transfundida apenas no quinto dia, 

gerando um relato de reação transfusional. Após duas horas da suposta reação foi 

colhida amostra do paciente para hemocultura, a bolsa foi enviada ao controle de 
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qualidade, ambos apresentaram resultados positivos para crescimento bacteriano 

pelo método de cultura automatizada Bact/ALERT, sendo identificado o 

microrganismo Staphylococcus aureus, com o mesmo perfil de sensibilidade, tanto 

na bolsa de CPs quanto no paciente que apresentou a reação. O PCR em tempo 

real para detecção de contaminação bacteriana também foi positivo na bolsa 

enviada ao Controle de Qualidade. O resultado foi relatado como reação 

transfusional por contaminação bacteriana de CPs, porém, existiu uma controvérsia 

quanto à aceitação do resultado positivo sendo decorrente de contaminação 

bacteriana do CPs, devido às condições da bolsa enviada para o serviço de 

controle de qualidade, pois estava com sistema aberto/violado. 

Como as condições de armazenamento das plaquetas colaboram para o 

crescimento bacteriano nas unidades contaminadas, CPs estocados por mais 

tempo são mais predispostos a ter um número elevado de microrganismos 77. 

Transmissão de infecção bacteriana decorrente da transfusão de plaquetas 

geralmente ocorre em unidades que possuem mais de três dias de armazenamento 

37. Uma carga bacteriana baixa pode explicar a não ocorrência de reação/infecção 

mesmo após a transfusão de uma unidade contaminada. A condição imunológica 

dos pacientes também influencia num episódio de reação transfusional 78.  

Nem todo paciente que recebe uma transfusão com um produto 

contaminado por bactéria desenvolve reação transfusional, como por exemplo, 

aqueles que já estão em antibioticoterapia. Há também uma defasagem no número 

de casos de reações transfusionais associadas à contaminação bacteriana pela 

falha em identificar a reação e relatar ao serviço de transfusão 79. 

 Existe uma discordância nos estudos sobre a incidência de contaminação 

bacteriana, embora alguns autores defendam que a taxa de contaminação de 

produtos obtidos por aférese ou por pool seja a mesma 32,66, em nosso estudo, de 

nove casos de contaminação de CPs, oito foram em pools e um em plaqueta 
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randômica. O único caso referente à contaminação bacteriana em aférese foi a 

responsável pela reação transfusional anteriormente descrita, que gerou uma não 

concordância de resultados entre os profissionais que analisaram a situação, já que 

a bolsa estava violada e em condições não ideais para a realização dos testes.  

Mesmo sendo preparados em sistemas fechados, que reduzem o risco de 

contaminação das unidades, no pool há combinação de plaquetas de 4 a 6 

doadores diferentes, o que implica no possível aumento na taxa de contaminação 

do produto, proporcional ao número de unidades reunidas 19. Como a contaminação 

bacteriana pode ocorrer durante a punção venosa ou a partir de uma bacteremia 

assintomática do doador, é esperado que os pools sejam associados a um risco 

maior de contaminação, assim a utilização de CPs obtidos por aférese é um meio 

de reduzir unidades contaminadas e possíveis transmissões de infecções 11. 

 Ness e colaboradores observaram que ocorreram cinco vezes mais reações 

transfusionais associadas a contaminação bacteriana em pacientes que recebiam 

transfusões de concentrado de plaquetas derivados de pool do que nos que 

recebiam concentrado de plaquetas por aférese, também foi visto que houve 

diminuição dessas reações quando passaram a utilizar apenas CPs derivados de 

aférese, diminuindo o número de doadores ao qual o receptor é exposto 75. 

A cultura automatizada aprimorou a segurança das transfusões, detectando 

bactérias nos hemocomponentes antes que estes sejam liberados para uso, 

contudo não elimina o risco da contaminação, que em alguns casos pode não ser 

detectada 78. A contaminação bacteriana em CPs permanece como um risco e os 

médicos devem permanecer atentos quanto à possibilidade de transmissão 

bacteriana por transfusão 66.    

A introdução de métodos de rastreio de contaminação bacteriana em 

concentrados de plaquetas proporciona grande benefício à segurança transfusional, 
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mas ainda é necessário aprimorar as técnicas utilizadas atualmente. Testes rápidos 

podem contribuir ainda mais para diminuição deste risco associado à transfusão 80.  

Contudo, o teste de PCR em tempo real apresenta benefícios numa rotina 

onde é obrigatória a análise de 100% dos componentes derivados de plaquetas, 

com liberação de resultados em cerca de 4 horas, e processando diversas 

amostras ao mesmo tempo, enquanto o teste convencional eBDS, precisa além do 

tempo pós preparo dos CPs, maior quantidade de amostra e um tempo de pelo 

menos 24h de incubação.  

O custo do método hoje em dia inviabilizou seu uso na rotina da FPS como 

potencial substituto da cultura automatizada/eBDS, pois custa o dobro da cultura 

automatizada. No entanto, a metodologia tem sido utilizada de rotina para os 

transplantes de medula óssea realizados a fresco, sem congelamento prévio. 

Nesses casos, não é possível aguardar o resultado da cultura automatizada, sendo 

o PCR aqui descrito empregado como alternativa rápida e confiável. Até o presente 

momento foram realizados 55 testes, todos negativos para a presença de DNA 

bacteriano. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O teste em formato de PCR em tempo real para triagem de contaminação 

bacteriana conseguiu detectar inóculos experimentais com 1 e 10 UFC/mL, obtendo 

boa sensibilidade. Além disso, todos os resultados positivos obtidos na triagem de 

rotina com o eBDS também foram positivos com PCR, mostrando a eficácia do 

método utilizados em detectar diferentes espécies bacterianas. 

O ensaio de PCR em tempo real pode ser uma boa alternativa aos métodos 

convencionais de cultura na triagem de contaminação bacteriana em concentrados 

de plaquetas, principalmente quando é desejável a análise de 100% destes 

hemocomponentes, permitindo a detecção de bactérias, mesmo com uma 

quantidade inicial baixa de microrganismos, apresentando boa sensibilidade e 

resultados mais rápidos. Além disso, pode ser realizado em outros componentes e 

situações que necessitam de uma triagem microbiológica rápida. 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ CIENTÍFICO DA 

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE HEMOCENTRO DE SÃO PAULO 
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ANEXO C – TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE AUXÍLIOS 
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ABSTRACT 

 

 

Among cases of transfusion transmission of infectious agents, bacterial 
contamination ranks first in the number of events, morbidity and mortality. 
Transmission occurs mainly by transfused platelet concentrates. Automated culture 
is adopted by some blood banks for screening of bacterial contamination, but this 
procedure is expensive and has a relatively long turnaround time. The aim of our 
work was to establish a semi-automated high-throughput DNA amplification method 
for universal screening of bacteria in platelet concentrates. Platelet concentrates 
were spiked with suspensions of five different bacterial species in a final 
concentration of 1 and 10 colony-forming units (CFU)/mL. After incubation, the 
presence of bacteria was investigated by real-time PCR and by the eBDS assay 
(Enhanced Bacterial Detection System, PALL) as a reference method. Real-time 
PCR amplification was performed with a set of universal primers and probe targeting 
the 16S rRNA gene. Co-amplification of human mitochondrial DNA served as an 
internal control. By the real-time PCR method, it was possible to detect the presence 
of all bacterial species tested with an initial concentration of 10 CFU/mL 24 hours 
after contamination, except for Staphylococcus hominis. The PCR assay also 
detected at 24 hours the presence of Serratia marcescens and Enterobacter 
cloacae with an initial concentration of 1 CFU/mL.  The real-time PCR assay may be 
a reliable alternative to conventional culture methods in the screening of bacterial 
contamination of platelet concentrates, enabling bacterial detection even with a low 
initial concentration of microorganisms. 

 
 

Keywords: Bacterial contamination; Platelet concentrates; Transfusional risk. Real 
Time PCR; 16S; Universal bacterial PCR.  
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INTRODUCTION 

 

In recent years, the risk of transfusion transmission of HCV, HBV, and HIV 

has decreased (Scheiber et al. 1996) (Hourfar et al. 2008), particularly after the 

introduction of molecular methods (Nucleic Acid Tests) detecting infected donors, 

especially in situations where conventional testing by serological assays may fail 

such as silent and window-period infections (Hourfar et al. 2008). In contrast, 

bacterial contamination of transfusion products, mainly platelets, has been 

acknowledged as the most common infection risk in blood transfusion (Hillyer et al. 

2003), ranging from 1:2,000 to 1:10,000 platelets concentrates (PCs), while the risk 

of severe septic transfusion reaction caused by PCs ranges from 1:20,000 to 

1:100,000 (Brecher et al. 2005) (Eder et al. 2007). This risk has decreased in recent 

years through simple measures such as better donor arm disinfection and more 

complex ones such as discarding the first few milliliters of blood donated and 

adopting microbiological tests for blood components (McDonald et al. 2006). 

Blood transfusion regulatory agencies recommend bacterial detection in all 

PCs, implemented years ago in some European countries and in the USA 

(Palavecino et al. 2006) (De Korte et al. 2011). In Brazil, since February 2016, 

according to ordinance no. 158 (04.02.2016 Art. 116), the Ministry of Health 

recommends that 100% of platelet concentrates be assessed for microbiological 

contamination, because of storage conditions, between 20 and 24 °C and under 

constant agitation.  Although there is this recommendation, in practice testing is not 

mandatory, thus, not performed in most blood banks due to economical and logistic 

constraints, so it is important to search for alternative methods for bacterial 

screening, which can be applied in a larger number of establishments, providing 

greater benefit to transfusion safety. Our center, Fundação Pró-Sangue has 
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performed microbiological screening in 100% of PCs since September 2014 using 

the eBDS assay. 

Platelet concentrates provide a favorable microenvironment for bacterial 

proliferation. Unlike viruses, bacteria may continue to replicate in the blood 

component during storage so that an extremely small initial inoculum of bacteria 

may multiply to high levels and become clinically dangerous (Störmer et al. 2014) 

Detecting bacteria in blood components prior to transfusion is necessary to 

lower the risks of transfusion-related septic reactions, however, no currently 

available method is considered ideal (Blajchman et al. 2004). Detection systems 

using automated cultures such as BacT/ALERT (BioMeriéux), BACTEC (Becton 

Dickinson), and ESP (TREK) are widely used to screen PCs (McDonald et al. 2006), 

but they require up to 48 hours to detect most microorganisms and use a relatively 

large sample input of 5 to 10 mL (Mohammadi et al. 2005), which is inappropriate 

since each whole blood donation yields a PC bag of about 60 mL (Alhumaidan et al. 

2011) and the blood component’s shelf life is only three to five days [9]. 

 Another method to detect microorganisms in blood components is eBDS® 

(Enhanced Bacterial Detection System, Pall), which is based on measuring the 

decrease in the amount of oxygen in samples with bacterial growth requiring only a 

3 mL sample and 24 hours of incubation (McDonald et al. 2005) (Chavan et al. 

2012). It is not able to detect exclusively anaerobic bacteria (Brecher et al. 2005), 

however, those rarely grow in platelet bags, which are highly permeable to oxygen 

(Ortolano et al. 2003). Point-of-care (POC) rapid tests have already been developed 

in an attempt to eliminate the incubation time from the culture, but they have low 

sensitivity and display a high number of false-positive results (Harm et al. 2013). 

 Molecular amplification techniques have been developed that use conserved 

regions of the bacterial genomes as targets (Tsalik et al. 2010), such as the 

ribosomal RNA gene 16S (16S rDNA), which allows a single universal primers/probe 
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set to be used for all known bacteria (Drancourt et al. 2000). Nucleic acid 

amplification methods using polymerase chain reaction (PCR) provide high 

sensitivity and fast diagnosis of infectious diseases. Appling those methods in 

routine blood donor screening has lowered the number of viral infections transmitted 

by transfusions (Störmer et al. 2007). 

 A major problem of this technique is the presence of trace bacterial DNA 

found in PCR reagents, particularly in the DNA polymerase, which is commonly 

produced in bacteria, so it can generate false positives due to the amplification of 

spurious DNA (Störmer et al. 2014). If contamination of reagents with trace amounts 

of bacterial DNA can be eliminated, then, the development of a molecular test may 

present an efficient, fast and low-cost alternative to be applied in 100% of PCs, thus 

increasing transfusion safety. The test might be extended to red blood cell 

concentrates and used in other blood banks with consequent cost reduction due to 

gains in scale. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Bacterial Strains 

 

Five bacterial strains known to be associated with PC contamination were 

used, namely Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphycoccus 

hominis, Enterobacter cloacae, and Serratia marcescens. These bacteria, except for 

Staphylococcus aureus, which came from a clinical isolate, were derived from a 

repository created from bacteria recovered from blood donations in routine 

screening by culture methods. Bacterial colonies were diluted in saline solution until 
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turbidity corresponding to 3 on the McFarland scale was reached (approximately 

9x108 CFU/mL). From this suspension, further dilutions were made taking into 

account PC volumes, in order to reach PC initial contamination levels of 1 and 10 

CFU/mL. 

  

 Platelet Concentrate Contamination   

 

Eleven PCs obtained from whole blood were supplied from the stock of 

Fundação Pró-Sangue. One was used as negative control and was spiked with 1 

mL of sterile saline solution, while the other ten were spiked with bacterial 

suspensions as above. Two PCs were used for each bacteria strain, reaching final 

concentrations of 1 CFU/mL and 10 CFU/mL in the PCs bags respectively. PCs 

were maintained at 22-24ºC under agitation, and 1 mL aliquots were collected at 0, 

24, 48, 66, and 90 hours. The bacterial contamination detection system eBDS was 

used as control to assess the presence or absence of bacterial growth in the spiked 

and non-spiked bags using 3 mL samples collected 24 hours after PC inoculation. 

 

Nucleic Acid Extraction 

 

 A 500 μL aliquot was removed under sterile conditions from thePC bags. 

These samples were transferred to the Magna Pure 96 extraction plate by manual 

pipetting.Nucleic acids were extracted using the automated platform MagNA Pure 

96 (Roche, São Paulo, Brazil), which processes up to 96 samples simultaneously 

and produces extracts free of contaminant bacterial DNA (Patel et al. 2012). The 

extraction used the MagNA Pure 96 DNA and Viral NA Large Volume Kit and the 
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Pathogen Universal 500 protocol according to the manufacturers’ instructions to 

process 500 µL of sample. DNA was eluted in 50 μL. 

 

Amplification 

 

Bacterial DNA was amplified using a set of primers/probes that target 

conserved regions of the ribosomal gene 16S,  generating a fragment of 160 base 

pairs (Rood et al. 2010). Since platelets contain mitochondria, a human 

mitochondrial gene was amplified as an internal control, yielding a fragment of 122 

base pairs (Patel et al. 2012). The primers/probe sequences (from ref 21) were 

synthesized by Applied Biosystems and are listed in Table 1. 

 

Table 1 -    Oligonucleotide primer and probes (5’→3’) 

16S-F TGGAGCATGTGGTTTAATTCGA 

16S-R TGCGGGACTTAACCCAACA 

16S-Probe FAM-CACGAGCTGACGACARCCATGCATAMRA 

Propioni-F CGGAGCATGCGGATTAATTCGA 

Bacteroides-R TATGGCACTTAAGCCGACA 

mtDNA-F CCACGGGAAACAGCAGTGATT 

mtDNA-R CTATTGACTTGGGTTAATCGTGTG 

mtDNA-Probe VIC-TGCCAGCCACCGCG-MGBNFQ 

F = forward; MGBNFQ = minor groove binding non-fluorescent quencher; R = 
reverse 

 

 

Amplification reactions were carried out in 20 µL, being 10 µL of eluted DNA 

and 10 µL of the PCR mix, with 400 nmol/L 16S-F and 16S-R, 200 nmol/L 16S-

Probe, 300 nmol/L Propioni-F, 200 nmol/L Bacteroides-R, 20 nmol/L mtDNA-F and 

mtDNA-R, 100 nmol/L mtDNA-Probe, and Apta Taq DNA Polymerase with MgCl2 1x 
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(Roche). All reactions were performed in duplicate; negative controls and sterile 

water were added to each assay.  Thermal cycling was performed on a real-time 

PCR system, LightCycler 480 (Roche, São Paulo, Brazil), under the following 

conditions: 95 °C for 5 min followed by 40 cycles at 95 °C for 15 seconds and 60 °C 

for 35 seconds. The threshold level was set automatically. 

In order to eliminate the amplification “noise” derived from contamination of 

the reagents with exogenous bacterial DNA (Millar et al. 2002), a decontamination 

protocol for the PCR mix with EMA (ethidium monoazide) (Patel et al. 2012) was 

performed, comprising of 15 µM EMA in the final PCR mix (without DNA template) 

exposed to a 500-W halogen light for 90 seconds with a 10 cm distance between the 

mix and the light source, while keeping the mix on ice. Treated mixtures were 

aliquoted and frozen being thawed only once. 

 

RESULTS 

 

Real-Time PCR and eBDS 

 

Using 15 µM EMA in the final PCR solution, uncontaminated PCs and water 

showed 16S amplification Cts ≥35,   distant from the deliberately spiked samples, so 

this value could be used as a cut off (34.9) in the routine. 

Real-time PCR revealed the presence of bacteria in PCs for all strains tested 

at an initial concentration of 10 CFU/mL 24 h after contamination, except for 

Staphylococcus hominis. It also detected the presence of Serratia marcescens, 

Enterobacter cloacae, and Staphylococcus aureus in PCs initially spiked with 1 

CFU/mL (Table 2).  
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Table 2 -     Real-time PCR and eBDS results for bacterial contamination detection in 
platelet concentrates 24 h after contamination according to  spiked 
bacteria species 

  PCR eBDS 

 1 CFU/mL 10 CFU/mL 1 CFU/mL 10 CFU/mL 

Staphylococcus aureus + + + + 

Staphylococcus hominis - - - + 

Staphylococcus epidermidis - + + + 

Enterobacter cloacae + + + + 

Serratia marcescens + + + + 

 

The eBDS system, used as control, detected bacterial growth in all spiked 

PCs after 24 h, except for the negative control and the PC spiked with 

Staphylococcus hominis at a concentration of 1 CFU/mL. 

 By the real-time 16S PCR, initial spiking at 1 CFU/mL could be detected 

after 24 h of incubation, as shown in Figure 1, and was clearly distinguishable from 

the negative control and no template control (NTC). 
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Figure 1- Performance of real-time PCR in platelet concentrates spiked with 
bacterial suspension of Staphylococcus aureus, negative control spiked with saline 
and unextracted water control (NTC). (A) Platelet concentrates with 1 and 10 
CFU/mL 24 hours after being spiked, (B) Platelet concentrates with 1 CFU/mL 0, 24, 
48 and 66 hours after being spiked.  
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PCR versus eBDS 

 

After obtaining encouraging results in the method’s sensitivity analysis, a 

study was started in parallel with the routine microbiological screening to challenge 

the molecular method under routine screening conditions. Eight hundred PCs were 

evaluated by both eBDS and the standardized PCR method. One sample was found 

reactive while 799 were non-reactive by both methods, displaying a 100% 

concordance. 

 In between August 2014 and December 2015, 26,728 eBDS tests were 

performed by the blood quality control sector and nine true-positive results were 

obtained (1:2,969). PCs found reactive for eBDS were submitted to the real-time 

PCR method and all were found to be positive with Ct values less than 35. The 

bacterial species identified were: Serratia marcescens (in two PCs), Staphylococcus 

hominis, Staphylococcus epidemidis (in two PCs), Escherichia coli (in two PCs), 

Enterobacter cloacae, and Clostridium perfringens. Only one of the positive samples 

(E. coli) was among the 800 that were screened simultaneously by both assays 

eBDS and real-time PCR, the Ct value was 16,87. The other positive samples were 

tested by real-time PCR about 24 hours after a positive result on eBDS. 

 

DISCUSSION 

 

The pre-transfusion detection of bacterial contamination is important to 

reduce the risk of bacteremia associated with transfusion. However, none of the  

currently available techniques is 100% satisfactory. The number of bacteria present 

in a blood component increases over storage, which makes detecting bacterial 

contamination more complex than contamination by agents of other communicable 
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diseases (Blajchman et al. 2004). Thus, the present study aimed to develop an 

alternative method to those currently used. 

Automated liquid culture detection systems, considered the gold standard for 

bacterial contamination screening in most blood banks, has some disadvantages 

since it uses relatively large sample volumes and requires long periods of incubation 

(Mohammadi et al. 2005). The eBDS system, used in our transfusion service uses 3 

mL samples 24 hours after preparation with a further 24 hours of incubation, 

reducing the short shelf-life of 5 days to just 3 days of component availability. 

16S PCR for universal bacterial detection has been attempted in clinical 

situations where a diagnosis of bacterial infection is required rapidly, such as 

neonatal meningitis or sepsis (Dierkes et al. 2009) (Reier-Nilsen et al. 2009) 

(Lehmann et al. 2010). Due to its short turnaround time, application of such a 

method to PCs in the blood transfusion setting seemed an appealing approach.  

However, in initial experiments, spurious bacterial DNA amplification represented an 

important obstacle for its adoption (Millar et al. 2002). Different methods were 

proposed to overcome this problem including nanofiltering, restriction enzyme 

digestion of amplification mixture and pre-treatment of the amplification reagents 

with DNA-replication blocking agents (Patel et al. 2012) (Yang et al. 2002) 

(Mohammad et al. 2003). The treatment with EMA in our study effectively tackled 

the issue of bacterial DNA contamination in PCR reagents by eliminating false-

positives in water and non-spiked samples (Patel et al. 2012) (Garson et al. 2014). 

Real-time PCR allowed detection of bacteria in PCs for all strains tested at 

an initial concentration of 10 CFU/mL 24 h after spiking, except for Staphylococcus 

hominis. Moreover, Serratia marcescens, Enterobacter cloacae, and 

Staphylococcus aureus in spiked PCs were detected at an initial concentration of  1 

CFU/mL, 24hrs after spiking.  
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The eBDS system, detected bacterial growth in all spiked PCs at an initial 

concentration of 1 CFU/mL after 24 h, except for Staphylococcus hominis. However, 

the method used an analytical sample with a volume six times larger than the PCR 

assay and required an additional 24 hr incubation step before test results were 

available (Rood et al. 2010).  

It is important to point out that the negative results in real-time PCR for 

Staphylococcus hominis were not due to low homology between primers/probe and 

this particular isolate since it was positive with a low Ct when DNA was obtained 

from the same PC spiked with a higher bacterial concentration. Approximately 100 

µL of bacterial suspension were added to the PCs and the bacteria may have not 

spread homogenously in the solution. This may explain the negative result for 

Staphylococcus hominis spiked with 1 CFU/mL. All methods are liable to possible 

sampling errors, because the aliquots were obtained from a bag with a low bacteria 

count (Ortolano et al. 2003). 

Another difficulty found in screening for bacterial contamination is detecting 

slow-growing bacteria such as Staphylococcus epidermidis, which may go 

undetected, as observed with real-time PCR in the current study. Failure to detect 

Staphylococcus epidermidis in PCs using the automated culture method Bact/Alert 

has also been reported (Störmer et al. 2007), and the detection of bacteria only after 

96 h of incubation using the same culture method (Larsen et al. 2005). 

An analysis of the behavior of different bacteria in PCs derived from buffy 

coat showed that Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis remained 

in the lag phase (adaptation period) for two and three days, respectively, before they 

could proliferate to higher levels. This may be explained by the bactericidal and 

bacteriostatic property of leukocytes and proteins in the complement system found 

in blood (Mohr et al. 2006). The small number of viable bacteria in the initial 
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contamination and the difficulty of some bacteria to grow in aerobic conditions may 

also impact sampling and lead to false negative results (Benjamin et al. 2007). 

A limitation of this trial was the small number of PCs (800) tested in parallel 

to eBDS, since the incidence of contamination is lower than 1:800. However, there 

was a truly contaminated PC among those 800 and was duly detected by the 

molecular method. This study differs from similar ones previously conducted by 

employing bacterial strains actually detected in PCs while most investigations have 

spiked PCs with ATCC prototype strains that may not be adapted to proliferation in 

such PC products. 

Despite the possibly delayed growth and consequent failure to detect 

Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus hominis in the tests, the nature of 

these bacteria must also be taken into account. Lower sensitivity may be due to 

relatively inefficient lysis of the bacterial cell during extraction since the 

peptidoglycan layer is thicker in gram-positive bacteria (Rood et al. 2010). 

A strategy to enhance the viability and sensitivity of real-time PCR would be 

to use samples after 48 h of incubation, thus enabling bacterial growth for a longer 

period (Garson et al. 2014). Dreier et al. (2008) also suggest that PCR methods may 

be more effective when used in late samples. This late aliquot lowers the sampling 

risk and increases the technique’s sensitivity (Schmidt et al. 200). Accordingly, a 

PCR method is used as a strategy to prevent septic reactions in transfusion services 

in Austria and Germany, using late sampling (Pietersz et al. 2014). 

The incidence of bacterial contamination of PCs in the study period was 1: 

2,969, higher than that observed in some studies, which found 1: 4,200 and 1: 5,399 

(Ness et al. 2001)(Eder et al. 2007), but similar to other studies (Larsen et al. 

2005)(Rock et al. 2004). Differences in methods, sampling time and sample volume 

may influence the rates found for bacterial contamination of PCs (Schrezenmeier et 

al. 2010). 
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The real-time PCR assay described here has good sensitivity and may be an 

alternative to the conventional culture methods for bacterial contamination 

screening, providing benefits in a routine that requires 100% of the components to 

be analyzed. The test enables time saving with results within about 4 hours, besides 

using smaller volume samples, detecting bacteria even with a low initial 

microorganism load, and being able to process several samples at the same time. 

Despite the advantages, currently, the cost of the molecular method is higher than 

automated culture, making it difficult to implement in our routine. 
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