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Rezumat: Introducere: Infecțiile transmise pe cale sanguină au o importanță decisivă în evoluția 
pacientului cu transplant hepatic. Diagnosticarea acestor infecții rămâne o prioritate absolută. 
Obiectiv: Depistarea în faze curabile a etiologiei bacteriene şi fungice urmărită comparativ cu ajutorul 
a două sisteme automate de screening microbiologic (VersaTREK versus BACTEC 9050) la pacientul 
transplantat hepatic, în scopul aplicării tratamentului antibiotic şi antifungic adecvat cât mai rapid. 
Material şi metodă: Studiul microbiologic s-a efectuat pe un lot de 60 de pacienţi (38 bărbaţi şi 22 
femei) transplantaţi hepatic în Centrul de Chirurgie Generală şi Transplant Hepatic “Dan Setlacec” din 
Institutul Clinic Fundeni. Acesta s-a efectuat în perioada februarie-noiembrie 2013 la pacienţi care au 
prezentat cel puţin 2-3 episoade de bacteriemii tranzitorii în cadrul sepsisului postoperator cu o limită 
de detecţie de 1-30 UFC / ml sânge. S-au recoltat 480 prelevate - hemoculturi din ambele sisteme, 
aerobe (240) şi anaerobe (240). Flacoanele VersaTREK (Redox 1/40ml, Redox 2/40 ml) au fost 
comparate cu standardul aerob şi anaerob BACTEC/F. S-au identificat bacteriile şi fungii izolaţi din 
hemoculturi pozitive. Rezultate: Timpul de creştere-pozitivare din momentul incubării la sistemul 
VersaTREK a detectat o creştere la <18 ore pentru toate microorganismele, cu o sensibilitate de 
detecţie de sub <20 UFC / ml faţă de sistemul BACTEC care a detectat o creştere la >24 ore. S-a 
evidenţiat un procent de 30% bacili Gram negativi nefermentativi şi fermentativi, 21,6% MRSA şi 6,6% 
Candida albicans. S-au obţinut rezultate fals pozitive – contaminări evidenţiate în special în cazurile în 
care nu s-a folosit metoda percutanată de venopuncţie periferică, recoltarea fiind practicată pe cateter 
într-un procent de 16,6% la sistemul VersaTREK şi 25% la sistemul BACTEC. Concluzii: Ambele 
sisteme au fost eficiente în detecţia bacteriilor şi fungilor la pacientul transplantat hepatic, dar în cazul 
sistemului VersaTREK din inoculul de 0,1 ml s-au detectat şi izolat germeni la >3 ore de la incubare. 
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Abstract: Introduction. Blood borne infections have a decisive role in the evolution of the liver 
transplant patient. Detecting these infections remains an absolute priority. Objectives. To compare the 
ability of two automated microbiological screening systems (VersaTREK versus BACTEC 9050) in 
detecting the bacterial and fungal etiology of hemocultures in the curable-phases of infection in liver 
transplant patients, in order to apply the timely and guided antibiotic and antifungal treatment. Material 
and method. The microbiological study was performed on 60 liver transplant patients (38 men and 22 
women) at the “Dan Setlacec” General Surgery and Liver Transplantation Centre from Fundeni 
Clinical Institute. This study was performed from February to November 2013, in patients with at least 
2-3 episodes of transient bacteremia and / or in postoperative sepsis, with 1 to 30 CFU / ml blood the 
limit of detection. 480 blood cultures from both systems were collected, 240 aerobic and 240 anaerobic. 
VersaTREK bottles (Redox 1/40 ml, Redox 2/40 ml) were compared with aerobic and anaerobic 
standard BACTEC/F. By comparing these systems, we detected isolated bacteria and fungi from positive 
blood cultures. Results. The time to growth detection from the moment of incubation was 18 hours for all 
organisms on the VersaTREK system, with detection sensitivity of fewer than 20 CFU / ml, as compared 
to the BACTEC system where growth was detected at 24 hours. We isolated a percent of 30% Gram-
negative bacilli (non-fermenters and fermenters), 21.6% MRSA and 6.6% Candida albicans. False 
positive results were detected – 16.6% for VersaTREK and 25% on BACTEC. Contaminations were 
particularly present when blood was drawn from an indwelling catheter and less often when a 
percutaneous venipuncture was performed. For the VersaTREK system, an inoculum of 0.1 ml yielded 
detection and isolation of germs after only 3 hours after incubation. Conclusions. Both systems were 
effective in detection of bacteria and fungi in liver transplant patients, but in the case of the VersaTREK 
system germs were detected and isolated from 0.1 ml inoculum at >3 hours from incubation 
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INTRODUCERE Infecţiile transmise pe cale sangvină au un rol central 
atât în patogenia cât şi în exacerbările infecţioase apărute la 
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pacientul transplantat hepatic. Acestea duc la scăderea calităţii 
vieţii. Depistarea infecţiei rămâne o prioritate absolută. Se 
impune recoltarea de hemoculturi pentru detecţia unei eventuale 
bacteriemii/fungemii. 

În cazul pacientului transplantat hepatic, febra şi 
colestaza apărute în perioada postoperatorie transplantului 
sugerează diagnosticul de colangită, dar este important de făcut 
diagnostic diferenţial cu rejetul, ischemia, “preservation injury”, 
obstrucţia venoasă cu extravazări şi hepatita recurentă cu virus 
C.(1) 

Detectarea unei eventual bacteriemii este crucială 
pentru iniţierea terapiei antimicrobiene precoce şi ţintit.(2) 

Poarta de intrare a germenilor nu este neapărat 
relevantă pentru evoluţia bolii; importantă este localizarea 
metastazelor septice şi tipul germenilor implicaţi.(3,4) 

Diagnosticul etiologic al bacteriemiei sau fungemiei, 
identificarea şi izolarea microorganismului, testele de 
susceptibilitate la medicamentele antimicrobiene sunt etapele 
cele mai importante în situația pacientului transplantat.(5) 

Hemoculturile sunt cele mai importante prelevări 
microbiologice şi trebuie procesate cât mai rapid posibil pentru 
diagnostic. Prin hemoculturi se poate identifica etiologia 
bacteriană şi fungică şi se poate pune diagnosticul microbiologic, 
însă terapia empirică antibiotică trebuie iniţiată imediat în cazul 
pacientului transplantat hepatic.(6-7) 

Analiza comparativă clinică şi de laborator a constat 
în urmărirea evoluţiei multiplicării germenilor în flacoane 
BACTEC paralel cu flacoane VersaTREK, a timpului de 
creştere bacteriană – pozitivare din momentul recoltării şi 
incubării în sistem în vederea abordării cât mai rapide a terapiei 
antibiotice şi / sau antifungice precum şi a altor parametri care 
ajută la un răspuns rapid în ceea ce privesc germenii 
implicaţi.(8) 

Modelul VersaTREK detectează automat creşterea 
microorganismelor prin monitorizarea consumului de O2 şi a 
producerii de CO2, N2, H2 în flaconul de cultură la fiecare 24 
minute deoarece monitorizează rata de schimbare a presiunii în 
timp (tabelul nr. 1). 

 
Tabelul nr. 1. Comparație între cele 2 sisteme de cultivare rapidă 
Sistem 
screening 

Detecţia creşterii Inhibitor de 
antibiotice 

Timp de detecţie Inocul/ 
flacon 

Agitaţie în 
incubare 

Detecţie germen 

BACTEC 9050 Fluorescenţă, infraroşu 
Permite detecţia producţiei 
de CO2,O2.  

Resine 
 

>24h 
aleator 

8-10ml Agitaţie rotativă 
generală pentru  
toate tipurile de 
flacon 

Absorbţie în substrat 
cărbune activat 
inclus în baza 

flaconului 
VersaTREK Manometrică 

 
Permite detecţia producţiei 
de CO2, N2 sau H2 sau a 
consumului de O2.  

Formulare proprie 
Nu conţin cărbune 
activat, anticoagu-
lanţi sau răşini şi se 
pot folosi la 
pacienţi trataţi cu 
antibiotice 

<18h 
pozitivare la 

fiecare 24 minute 

0,1-5ml Agitaţie internă 
doar la flacon 

aerob 

Senzor de presiune 
doar în flacon aerob 

agitat pe suport 
individual  magnetic 

rotativ 

 
Acest sistem nu este limitat de situația în care 

microorganismele produc concentraţii scăzute de CO2, deoarece 
este capabil să detecteze orice gaz produs sau consumat de 
microorganism. (9) Permite obţinerea de rezultate mai rapide, cu 
mai puţine limitări şi reduce costurile asociate terapiei.(10-11) 
Modelului BACTEC îi corespunde detecţia bacteriană pe bază 
de fluorescență, în infraroșu, principiu care identifică în timp şi 
urmăreşte în dinamică creşterea bacteriană şi fungică pe baza 
substratului de creştere din fiecare flacon pe care se dezvoltă 
bacteriile. Este necesară subcultivarea pe alte flacoane cu medii 
suplimentate specifice suspiciunii (de exemplu Mycosis, 
Mycolitic, cu sau fără adăugare de suplimente).(12-13) 

 
SCOP 

Studiul nostru a avut drept scop precizarea şi 
depistarea în faze curabile a etiologiei bacteriene şi fungice la 
pacientul transplantat prin studiul comparativ între două sisteme 
automate de screening şi monitorizare a hemoculturilor. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Studiul prospectiv a fost realizat la 60 de pacienţi 

adulţi în perioada februarie-noiembrie 2013 (pacienți cu 
transplant hepatic care au prezentat posttransplant cel puţin 2 
episoade bacteriemice tranzitorii şi/sau stare septică). Probele au 
fost evaluate în Laboratorul de Cercetare Microbiologie din 
cadrul Institutului Clinic Fundeni. Lotul a cuprins 38 bărbaţi şi 
22 femei cu vârsta între 40-60 ani (boala de fond fiind ciroza 
hepatică de etiologie virală şi non-virală sau boala polichistică 
hepatică). 

Protocolul de lucru şi modul de recoltare a fost 
respectat. Flacoanele VersaTREK aerobe (Redox 1/40ml) şi 
anaerobe (Redox 2/40ml) au fost comparate cu standardul aerob 

şi anaerob BACTEC/F (Plus aerobic/F /30ml, Plus 
anaerobic/F/30ml, Mycosys, Mycolytic, PedsPlus/F/40ml) 
pentru detecţia bacteriană şi fungică şi incubate conform 
condiţiilor producătorului. 

S-au efectuat examene clinice, examenul bacteriologic 
al hemoculturii, examene comparative în dinamica de screening 
şi monitorizare automată prin cele două sisteme. 

S-au recoltat în paralel câte 0,1-5 ml/flacon 
(VersaTREK) respectiv 8-10 ml optim şi cu o limită între 3-10 
ml (BACTEC) sânge venos în câte 2 seturi de flacoane 
hemoculturi (2-4 flacoane/fiecare sistem/pacient) la semnalarea 
episoadelor infecţioase. Incubarea s-a făcut individual pentru 
fiecare sistem respectând condiţiile de transport şi prelevare. 

Urmărirea hemoculturilor, macroscopic (ex. raportare 
grafică automată), microscopică (frotiu colorat Gram), 
cultivarea şi subcultivarea (pe medii de cultură CLED, Agar 
Columbia + 5% sânge de berbec, MRSA, ChromAgar Candida, 
Chrom Detection, Mueller Hinton) s-au realizat în funcție de 
fiecare caz. 

Frotiul colorat Gram rămâne orientativ în diagnostic 
(descrierea morfologiei bacteriene şi fungice). Identificarea şi 
testarea susceptibilităţii bacteriene şi fungice s-a realizat atât 
prin metode clasice dar şi automat cu sistemul Micronaut SKAN 
(Merlin/Virotech). S-a urmat procedura clasică de izolare, 
cultivare, identificare bacteriană şi fungică precum şi testarea 
sensibilităţii pe medii de cultură uzuale şi speciale, cu incubare 
24-72h la 35,5-37°C. 

Ambele sisteme (VersaTREK / BACTEC) au fost 
utilizate pentru detecţia și comparaţia bacteriilor şi fungilor 
izolate din hemoculturi pozitive. 

Avantajul pe care l-am constatat în utilizarea 
sistemului VersaTREK se datorează utilizării transductorului 
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care detectează schimbările de presiune „headspace” ca rezultat 
al metabolismului microbian, atribuit consumului de gaz 
(presiune negativă) şi/sau producţiei de gaz (presiune pozitivă). 
 Aceasta conduce la obţinerea grafică a curbei de 
presiune, temperatură şi respectiv gradul de osmolaritate, din 
primul moment de creştere (>3 ore) ceea ce a permis un 
diagnostic prezumptiv (figura nr. 1), precum şi recoltarea unui 
singur set (Redox 1, Redox 2) cu un minim de inocul (0,1 ml), 
în orice moment, fără a ţine cont dacă pacientul a primit sau nu 
antibiotic. Însă, am constatat și că o cantitate de sânge recoltată 
eronat, peste limita admisă (>5 ml/flacon) a influenţat rezultatul 
(cu apariția de rezultate fals pozitive în câteva cazuri, cu 
rezultate imprecise prelungind astfel timpul de obţinere a 
rezultatelor) (figura nr. 2)  

 
Figura nr. 1. Curba de creştere standard VersaTREK– S. 
aureus 

 
 
Figura nr. 2. Creștere fals pozitivă – Overfills 

 
Aceste rezultate au fost înregistrate, analizate şi s-a 

repetat recoltarea în cazurile unde condiţia clinica biologică a 
persistat (febră, frison).  

Un dezavantaj la celălalt sistem a fost datorat 
substratului pe bază de cărbune activat care absoarbe 
antibioticul odată cu bacteriile, fiind încetinită creşterea (până la 
absenţa multiplicării bacteriene). Pentru aceasta a fost necesar să 
se recolteze: 4 seturi (aerob şi anaerob) - 2 seturi a 8-10 
ml/flacon înainte cu 30 minute de administrarea antibioticului şi 
2 seturi la 30 minute de la administrarea dozelor antibiotice, 
ceea ce poate crea anumite probleme ce este bine să poată fi 
evitate în cazul acestor pacienți. În aceste flacoane cantitatea de 
sânge recoltată sub nivelul optim (<8 ml) la pacientul cu şoc 
septic a condus la rezultate negative. 

Timpul de creştere-pozitivare din momentul incubării 
în cazul utilizării primului sistem a detectat o creștere la <18 h 
pentru toate microorganismele, cu o sensibilitate de detecţie sub 
<20 UFC / ml faţă de al doilea sistem, care a detectat o creştere 
la >24h (tabelul nr. 2). 

 
 
 
 

Tabelul nr. 2. Timpul de pozitivare în cazul celor două 
sisteme utilizate în clinică 

Screening tulpini izolate 

Timp de 
pozitivare 

din momentul 
incubării 

(ore) 
VersaTREK 

Timp de 
pozitivare 

din momentul 
incubării 

(ore) 
BACTEC 

MRSA 18,5 20 
MSSA 11,6 26 
Pseudomonas aeruginosa 7-13,6 16 
Acinetobacter baumannii / 
A. spp. 

10,6 14 

Candida albicans / Candida 
spp. 

59,9-65 72 

E. coli 12,8 13 
Klebsiella pneumoniae / K. 
spp. 

10-13,8 16 

Enterococcus faecalis / E. 
spp. 

15,5 27 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

5,8-10,5 16 

Comamonas testosteroni           11,5           16 
Pseudomonas fluorescens           16,3           18 
Enterobacter cloacae / E. 
spp. 

          12,6           13 

Mycobacterium smegmatis 
–tulpina control ATCC-
14468 

39,5-54,3             - 

MRSA = Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
MSSA = Methicillin-susceptible Staphylococcus 

aureus 
În cazul primului sistem, MRSA s-a dezvoltat și a fost 

pus în evidență într-un interval situat între 2-18 ore (9,5h), în 
comparație cu al doilea sistem care a evidențiat multiplicare 
după 20 sau mai mult de 20 de ore (figura nr. 3). 
 
Figura nr. 3. Creştere la 9,5 ore (S. aureus) 

 
 
Figura nr. 4. Bacteriemie cu K. pneumoniae, la 10,1 ore 

 
În sistemul VersaTREK tulpina de Klebsiella 

pneumoniae izolată în cazul unei bacteriemii s-a dezvoltat la 
10,1 ore, iar o tulpină izolată la un pacient cu sepsis s-a 
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dezvoltat la 9,6 ore comparativ cu sistemul BACTEC care a 
detectat o creștere la peste 24 ore în cazul aceleiași tulpini. 
(figurile nr. 4, 5) Bilanţul bacteriologic (ne vom referim aici la 
hemocultură) are o importanţă deosebită în cazul pacientului 
transplantat. Recoltarea unei cantităţi minime de sânge în cazul 
primului sistem (0,1 ml/flacon aero şi anaerob) faţă de al doilea 
sistem (8-10 ml /flacon aerob, anaerob, Mycosis, respectiv cca. 
24-30 ml sânge în total) a reprezentat un avantaj benefic pentru 
pacient. 
 
Figura nr. 5. Sepsis cu K. pneumoniae, la 9,6 ore 

 
Etiologia bacteriană şi fungică comparată prin cele 

două sisteme a fost confirmată la toţi pacienţii studiaţi (tabelul 
nr. 3) 
 
Tabelul nr. 3. Tulpini recuperate în cazul celor două sisteme 
utilizate în clinică 

 
Tulpini izolate din hemoculturi 

Număr 
tulpini 
izolate 

Versatrek 

Număr 
tulpini 
izolate 
Bactec 

Pseudomonas aeruginosa 9 (15%) 9 (15%) 
Acinetobacter baumannii 6 (10%) 6 (10%) 
MSSA 3 (5%) 2 (3,33%) 
MRSA 8 (13.3%) 8 (13,3%) 
Staphylococcus epidermidis 1 (1,6%) 0 
Staphylococcus haemoliticus 1 (1,6%) 0 
Candida albicans 4 (6.6%) 2 (3,33%) 
Klebsiella pneumoniae / K. spp. 3 (5%) 2 (3,33%) 
Enterococcus faecalis 1 (1,6%) 1 (1,6%) 
E. coli 1 (1,6%) 1 (1,6%) 
Enterobacter cloacae 1 (1.6%) 1 (1,6%) 
Comamonas testosteroni 0 1 (1,6%) 
Stenotrophomonas maltophilia 2 (3,33%) 1 (1,6%) 
Contaminări 10 (16,6%) 15 (25%) 
Total 50 (83,3%) 49 (81,6%) 

Frecvența izolării germenilor în hemoculturi, în cele 
două sisteme utilizate în clinică, este prezentată în figurile nr. 6 
şi 7.  

 

Figura nr. 6. Frecvenţa germenilor izolaţi în hemoculturi 
(VersaTREK) 
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Figura nr. 7. Frecvenţa germenilor izolaţi în hemoculturi 
(BACTEC) 
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DISCUŢII 
Transplantul hepatic reprezintă o intervenţie 

chirurgicală de mare amploare efectuată pe un organism deja tarat. 
Pacientul este foarte susceptibil față de infecţii, acestea 
reprezentând principala sursă de morbiditate şi mortalitate pentru 
aceşti pacienţi, de unde şi necesitatea evaluării unor noi sisteme de 
prevenţie, diagnostic şi tratament precoce.(14) Spre exemplu, în 
studiul nostru, infecţiile severe cu MRSA (13,3%) au 
reprezentat un semn predictor de mortalitate şi morbiditate. 

În general s-a detectat o corelaţie destul de bună între 
cele două sisteme pe care le-am evaluat. Cu toate acestea, 
semnalele fals pozitive emise de sistemul VersaTREK au 
reprezentat o rată de falsă pozitivare într-un procent de 8,1%, 
mai mare decât unele date din literatura de specialitate.(15) 

Rezultate fals pozitive / contaminări s-au evidenţiat în 
special când nu s-a folosit metoda percutană de venopuncţie 
periferică recoltarea fiind practicată pe cateter (16-17) lucru 
sustinut şi de studiul nostru în procent de 16,6% la primul sistem 
şi 25% la al doilea sistem. 

Conform recomandărilor clasice, pentru izolarea 
agentului etiologic trebuie recoltate 3 hemoculturi în 24 ore.(18) 
În studiul nostru recoltarea s-a făcut o dată în cadrul primului 
sistem (în orice moment de suspiciune a infecţiei) şi de 2 ori în 
cadrul celui de al doilea sistem (cu 30 minute înainte şi după 
administrarea antibioticului). 

La al doilea sistem, capacitatea de detecţie a fost 
limitată în cazul anumitor microorganisme cu ritm lent mai lent 
de multiplicare și mai pretențioase nutritiv. Pentru aceasta s-a 
folosit un adaos de supliment de creştere. 

Folosirea răşinilor în tratarea probelor de sânge a fost 
descrisă atât înainte cât şi după inocularea lor în mediile de 
cultură. Neutralizarea activităţii antimicrobiene de către răşini 
variază în funcţie de nivelul de dozare şi de timpii de colectare 
ai probei. Studiile au demonstrat că răşinile prezente în mediu 
nu pot neutraliza eficient preparatele antimicrobiene de 
imipenem-cilastatină.(19) 

Studii din literatură arată că sistemul VersaTREK 
detectează o creştere la <20 h pentru toate microorganismele, cu 
o sensibilitate de detecţie <15UFC / ml.(20) În studiul nostru, la 
acest sistem am obţinut o sensibilitate de detecţie apropiată 
(<18UFC / ml). 

Rămâne o preocupare rata de falsă pozitivitate, 
datorită versatilității sale pentru volumul de lucru mic şi mare 
(0,1 și respectiv 5 ml). În cazul acestui studiu, recoltarea unui 
volum mai mic de 1 ml a demonstrat o creştere la 3 h de la 
incubarea în sistem. Utilizarea de volume mai mici de sânge la 
acest sistem poate oferi o alternativă utilă pentru recuperarea 
agenţilor patogeni din sânge la pacienţii imunodeprimaţi.(20) 

Sistemul VersaTREK monitorizează prezenţa sau 
absenţa germenilor în hemocultură şi în toate lichidele biologice 
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ale organismului incluzând bacterii variate, inclusiv 
mycobacterii, dar are utilitate și în testarea sensibilității la 
medicamentele antimicrobiene în mediu lichid pentru 
Mycobacterium tuberculosis şi fungi.(10,21) 

Utilizarea unor tehnici chirurgicale particulare (spre 
exemplu coledoco-jejuno-anastomoza RouX-enY) poate avea ca 
rezultat un potenţial reflux intestino-biliar, ceea ce creşte riscul 
infecţiilor prin exacerbarea florei intestinale şi implicit poate 
conduce la sepsis. De asemenea, colangita bacteriană şi 
candidozică ca urmare a colangiopancreatografiei endoscopice 
retrograde sau colangiografiei prin tub T poate duce la stricturi 
biliare ce pot genera în torentul circulator bacterii care să dezvolte 
rapid cascada inflamatorie cu toate semnele şi simptomele 
specifice sepsisului, urmate de pierderea organului transplantat şi 
implicit a pacientului. Utilizarea protezelor de reconstrucţii 
arteriale pot de asemenea creşte riscul de apariţie al sepsisului la 
acest pacient.(1,22-23) Toate aceste date susțin odată în plus 
necesitatea unor metode de diagnostic microbiologic rapid și 
precis. 
 

CONCLUZII 
Infecţiile bacteriene şi fungice la pacientul transplantat 

reprezintă o sursă majoră de mortalitate şi morbiditate. Metodele 
noi de testare şi detectare a germenilor precum şi scurtarea 
timpului de lucru în bacteriologie vor fi în favoarea unor 
rezultate favorabile pentru supravietuirea pacientului 
transplantat. Stabilirea echipei interdisciplinare, întărirea 
colaborării între medicul clinician, medicul epidemiolog și 
colegii din laboratorul de specialitate sunt de strictă necesitate. 
 Notă: 
 Aducem mulțumiri pentru suport colegilor din echipa 
chirurgicală, clinică, imagistică și de laborator. 
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