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RESUMO 

 

BARREIRO, J. R. Identificação de patógenos causadores de mastite subclínica 
por espectrometria de massas. [Identification of subclinical mastitis pathogens 
causing by mass spectrometry.]. 2011. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 
Pirassununga, 2010. 

 

O diagnóstico rápido e eficiente da mastite subclínica é importante para reduzir a 

persistência da doença e os prejuízos decorrentes. O objetivo do estudo foi avaliar a 

técnica de espectrometria de massas (MS) por ionização e dessorção a laser 

assistida por matriz - tempo-de-vôo (MALDI-TOF) para identificação de bactérias 

causadoras de mastite subclínica bovina por dois métodos: 1) a partir de bactérias 

isoladas por cultivo microbiológico; 2) a partir da recuperação de bactérias 

diretamente do leite, visando eliminar completamente a necessidade de cultivo 

microbiológico para identificação dos patógenos. O estudo foi composto por dois 

experimentos (1 e 2), no experimento 1 foram utilizadas 33 amostras de leite 

provenientes de animais das raças Gir e Holandesa de quatro fazendas leiteiras 

para a identificação microbiológica e MALDI-TOF MS. As amostras com resultados 

conflitantes foram confirmadas por sequenciamento do gene 16S rRNA. Os 

resultados de cultura microbiológica foram Staphylococcus aureus (n = 13), 

Streptococcus agalactiae (n = 10) e Estafilococos coagulase negativo (ECN) (n = 

10). Para todas as amostras de Streptococcus agalactiae, resultados similares foram 

observados para a identificação microbiológica e por MALDI-TOF MS. De  13 

isolados de Staphylococcus aureus, 11 foram igualmente identificados por MALDI-

TOF, 1 isolado foi identificado como Staphylococcus haemolyticus por 

sequenciamento do gene 16S rRNA, e o outro isolado isolado com resultado 

conflitante foi caracterizado como cultura mista de Staphylococcus aureus e 

Enterococcus faecalis. Em relação às amostras de ECN, todas as amostras do 

grupo foram identificadas por MALDI-TOF em nível de gênero (S. simulans, S. 

epidermidis, S. Haemolyticus, S. Chromogens e S. aureus coagulase negativa). No 

experimento 2 foi avaliado o método de recuperação de bactérias presentes em leite 

e sua identificação  por MALDI-TOF MS utilizando o  método de contaminação 

experimental de leite com Escherichia coli, Enterococcus faecalis e Staphylococcus 

aureus. A identificação de patógenos recuperados diretamente do leite foi possível 



quando a concentração de E. faecalis e S. aureus foi de 106 ufc/mL, e de 107 ufc/mL 

para  E.coli. Concluímos que o uso de MALDI-TOF MS pode acelerar a identificação 

de patógenos causadores de mastite subclínica bovina podendo contribuir para a 

adoção de medidas de controle e tratamento mais adequado. 

 

Palavras-chave: Mastite subclínica. Espectrometria de Massas. Bactéria. MALDI-        

TOF MS. Bovino. Leite. 

 

 



ABSTRACT 

 

BARREIRO, J. R. Identification of subclinical mastitis pathogens causing by mass 
spectrometry. [Identificação de patógenos causadores de mastite subclínica por 
espectrometria de massas]. 2011. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2010. 

 

Rapid and efficient diagnosis of subclinical mastitis is important to reduce the 

persistence of the disease and its losses. This study aimed to evaluate the technique 

of mass spectrometry (MS) and desorption ionization by matrix assisted laser time-of-

flight (MALDI-TOF) for identification of bacteria causing bovine subclinical mastitis by 

two methods: 1) from bacteria isolated by microbiological culture, 2) from bacteria 

recovered directly from milk, to eliminate completely the need for microbiological 

culture for identification of pathogens. The study consisted of two experiments (1 and 

2).In experiment 1, 33 milk samples from Gir and Holstein animals collected in four  

dairy farms were used for microbiological identification and MALDI-TOF MS. The 

samples with different results were confirmed by sequencing the 16S rRNA. These 

samples were identified by microbiological culture as Staphylococcus aureus (n = 

13), Streptococcus agalactiae (n = 10) and Staphylococcus coagulase negative 

(SCN) (n = 10). For all strains of Streptococcus agalactiae, similar results were 

observed for microbiological identification and MALDI-TOF MS. From 13 isolates of 

Staphylococcus aureus, 11 were also identified by MALDI-TOF, one isolate was 

identified as Staphylococcus haemolyticus by 16S rRNA sequencing , and the other 

discrepant sample was charactezided a mixed culture of Staphylococcus aureus and 

Enterococcus faecalis. Regarding the SCN samples, all samples of this group were 

identified by MALDI-TOF at gender level (S. simulans, S. epidermidis, S. 

haemolyticus, S. Chromogens and S. aureus coagulase negative). In experiment 2, 

we evaluated the method of recovery of bacteria present in milk and their 

identification by MALDI-TOF MS using experimental method of contamination of milk 

with Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Staphylococcus aureus. The 

identification of pathogens recovered directly from milk was possible when the 

concentration of E. faecalis and S. aureus was 106 ufc/mL and 107 ufc/mL for E.coli. 



We conclude that the use of MALDI-TOF MS can accelerate the identification of 

pathogens causing bovine subclinical mastitis may contribute to the adoption of 

control measures and appropriate treatment. 

 

Keywords: Mastitis. Mass Spectrometry. Bacterium. MALDI-TOF MS. Milk. Bovine 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

O leite é uma mistura complexa, nutritiva e estável de gordura, proteínas e 

outros elementos, os quais se encontram em suspensão ou solubilizados em água e 

constituem parâmetros que definem a qualidade do leite (GIANOLA et al., 2004). 

Segundo Dingwell et al. (2004), a qualidade do leite está diretamente relacionada 

com saúde, alimentação e manejo dos animais, assim como com a qualidade da 

mão-de-obra, manejo adequado dos equipamentos e utensílios utilizados durante a 

ordenha e transporte até a indústria. Todos esses fatores influenciam a composição 

original e as características sensoriais do leite, certificando ou não a qualidade do 

produto. 

A mastite (do grego mastos) bovina é uma doença de grande importância 

epidemiológica e econômica. A maioria dos casos de mastite ocorre na forma 

subclínica, ou seja, sem sinais. No entanto, a mastite causa sérios prejuízos 

econômicos e os animais infectados servem de fonte de infecção para o restante 

dos rebanhos. A mastite ocorre em resposta à infecção intramamária por bactérias, 

mas pode ser também micoplasmática, fúngica, ou causada por algas. Entretanto, a 

maioria dos casos de mastites é causada por infecções bacterianas da glândula 

mamária (RADOSTITS; BLOOD; GAY, 2002). 

O diagnóstico da mastite clínica pode ser feito pela observação de sintomas 

clínicos, como a inflamação do úbere, a secreção láctea com grumos, sangue, pus, 

ou outras alterações. Segundo Radostits et al. (2002) o diagnóstico clínico da 

mastite é extremamente simples, visto que, qualquer vaca com úbere inflamado, 

difuso ou focalmente, ou doloroso em um ou mais quartos e sem alterações 

anatômicas, mas secretando leite com sangue, pus, grumos tem mastite. Entretanto, 

mastites subclínicas podem reduzir a capacidade funcional da glândula mamária, 

causam prejuízos econômicos e não são diagnosticadas pelo exame clínico: 

inspeção do animal, leite e palpação.  

 Para diagnosticar a mastite subclínica, é necessário o uso de exames 

complementares baseados no conteúdo celular ou em alterações bioquímicas da 

composição do leite. Além disso, para identificar o agente causador da mastite, é 

necessário a cultura microbiológica e isolamento do agente etiológico, visando 

estabelecer métodos de tratamento, estratégias de controle e profilaxia adequados 

(PANKEY; DRECHSLER; WILDMAN, 1991). 

http://www.journalofdairyscience.org/article/PIIS0022030291783161/abstractref##
http://www.journalofdairyscience.org/article/PIIS0022030291783161/abstractref##
http://www.journalofdairyscience.org/article/PIIS0022030291783161/abstractref##
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A técnica de espectrometria de massas (MS) com fonte de ionização do tipo 

ionização e dessorção a laser assistida por matriz – MALDI (Matrix Assisted Laser 

Desorption/ Ionization) e analisador de massas do tipo tempo-de-vôo (TOF) tem sido 

utilizada para a caracterização de microrganismos por meio de seus fingerprintings, 

devido a capacidade da técnica para detectar moléculas de massas elevadas 

presentes em misturas complexas de biomoléculas em sua forma monoprotonada, e 

ainda possui alta sensibilidade mesmo em reduzida quantidade de amostra 

(SIUZDAK, 2006). Essa técnica possui um tipo de ionização branda, que permite a 

dessorção de peptídeos e proteínas a partir de cultivos ou extratos bacterianos 

(RUELLE et al., 2004). Os íons são separados de acordo com sua massa molecular 

e número de cargas, cada íon corresponde a uma espécie molecular desprendida da 

superfície celular durante a dessorção e ionização a laser (HOLLAND et al., 2006; 

SIUZDAK, 2006). 

A utilização de MALDI-TOF MS está se tornando frequente em microbiologia 

clínica humana, mas não foi aplicada para estratégias de avaliação microbiológica 

pertinentes à mastite bovina. A técnica de MALDI-TOF MS permite a 

reprodutibilidade de espectros, um fator crítico na identificação de bactérias por 

comparação de seus fingerprintings de massas (ZHANG et al., 2004). Com a 

utilização desse método, bactérias podem ser identificadas por comparação do 

espectro de massas (obtido em poucos segundos), com os de referência de cepas 

conhecidas, utilizando-se processamento de dados por análise estatística 

multivariada, o que pode proporcionar o diagnóstico do patógeno causador da 

mastite com mais rapidez do que os métodos convencionais.  
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2  OBJETIVOS  

 

 

Avaliar o uso da técnica de MALDI-TOF MS para identificação de bactérias 

causadoras de mastite subclínica bovina a partir de: 

 

A) Microrganismos isolados de meio de cultura após 24 ou 48 horas; 

 

B) Amostras de leite experimentalmente contaminado, sem prévio 

cultivo microbiológico. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

 

 

3.1 MASTITE SUBCLÍNICA: CONCEITOS, MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E 

PRINCIPAIS AGENTES  

 

 

A mastite é definida como uma inflamação da glândula mamária, a qual 

frequentemente tem origem bacteriana, classificada em relação a forma de 

apresentação em subclínica e clínica (PEELER et al., 2003; SANTOS et al., 2004). 

Mais de 80 diferentes espécies de microrganismos foram identificadas como agentes 

causadores de mastite bovina, sendo que as espécies mais frequentemente isoladas 

são Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium sp, 

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis e Escherichia coli (HOLTENIUS, 

2004). Santos et al. (2004) relataram que a colonização da glândula mamária bovina 

por bactérias patogênicas resulta em alterações na composição do leite, seguida 

pelo aumento marcante no número de células somáticas. 

Santos e Fonseca (2007) afirmaram que a mastite inicia-se quando os 

microrganismos invadem a glândula mamária atravessando o canal do teto e 

multiplicam-se no interior dos tecidos. A invasão microbiana pode ocorrer por 

diversas formas, como a colonização da pele e do canal do teto entre as ordenhas, 

flutuações de vácuo durante a ordenha que introduzem os microrganismos para 

dentro do teto e introdução de cânulas contaminadas no momento do tratamento 

intramamário. Após a invasão, ocorre intensa migração de leucócitos do sangue 

para o leite, com o objetivo de eliminar o agente patogênico, além de alterações da 

permeabilidade vascular e outros sinais de inflamação. Os autores também citam 

quatro fatores principais que envolvem a ocorrência da mastite, como a resistência 

da vaca, o agente patogênico, o ambiente e o estágio de lactação.  

A mastite pode resultar na substituição de células epiteliais secretoras por 

tecido conjuntivo, ocasionando queda na produção de leite, pois para as células 

somáticas alcançarem o interior dos alvéolos e combater as bactérias, passam entre 

duas células secretoras de leite e podem acabar destruindo estas células 

(SOMMERHAUSER et al., 2003). 
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Um programa de controle da mastite tem como objetivos eliminar infecções 

existentes, monitorar a saúde da glândula mamária e minimizar a incidência de 

novas infecções (DOHOO; LESLIE, 1991; SANTOS; FONSECA, 2007).  Medidas de 

controle da mastite incluem o uso do pré-dipping e pós-dipping (imersão dos tetos 

em solução desinfetante), terapia de vaca seca com antibiótico de longa duração, 

segregação e abate de animais com mastite crônica e controle ambiental. O pós-

dipping previne novas infecções intramamárias causadas por patógenos 

contagiosos, durante o período de ordenha. A terapia de vaca seca aumenta a 

resistência da vaca (por meio da dieta, vacinação e prevenção ao estresse) 

diminuindo a incidência de mastite causada por patógenos ambientais (SARGEANT 

et al., 2001). Detectar a infecção intramamária é de grande importância para manter 

o padrão de qualidade do leite e a saúde do rebanho. Os principais métodos de 

diagnóstico da mastite são: condutividade elétrica (CE), contagem de células 

somáticas (CCS), Califórnia Mastitis Test (CMT), teste da caneca, Wisconsin Mastitis 

Test (WMT) e cultura microbiológica (SANTOS; FONSECA, 2007; KAMPHUIS et al., 

2008). 

O aumento na contagem de células somáticas (CCS) é a principal 

característica utilizada para o diagnóstico da mastite subclínica, pois é um bom 

indicador da probabilidade de ocorrência de uma infecção intramamária. Quanto 

maior a CCS maior é a probabilidade de que a vaca esteja infectada. O leite de um 

quarto não infectado apresenta CCS menor que 100.000 cel/ml, enquanto a CCS de 

um quarto infectado é geralmente superior a 200.000 cel/ml, indicando a ocorrência 

de mastite subclínica ou que o quarto está se recuperando da infecção 

(ESSLEMONT; KOSSAIBATI, 2002; SANTOS; FONSECA, 2007).  

A CCS é geralmente usada como critério de diagnóstico indireto para 

identificação da mastite (SCHEPERS et al., 1997). Segundo Berglund et al. (2007) a 

infecção intramamária é a principal causa do aumento da CCS. Prestes, Filappi e 

Cecim (2002) afirmaram que agentes contagiosos (Staphylococcus aureus, 

Estafilococos coagulase negativa (ECN), Streptococcus agalactiae, Streptococcus 

dysgalactiae e Corynebacterium bovis) levam ao aumento da CCS, por outro lado, 

os microrganismos ambientais (Escherichia coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., 

Streptococcus uberis e Pseudomonas aeruginosa) podem ou não alterar os valores 

da CCS devido às diferenças das respostas imunológicas e do agente etiológico 

evolvido na infecção intramamária. 
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O CMT (Califórnia Mastitis Test) é um dos testes mais conhecidos e práticos 

para o diagnóstico da mastite subclínica. Seu princípio baseia-se na estimativa da 

contagem de células somáticas no leite. O resultado do teste é avaliado em função 

do grau de gelatinização ou viscosidade da mistura de partes iguais de leite e 

reagente, sendo o teste realizado em bandeja apropriada. Os resultados são 

expressos em cinco escores: negativo, traços, um, dois e três sinais positivos, os 

quais apresentam correlação relativamente boa com a contagem de células 

somáticas em vacas da raça Holandesa (ESSLEMONT; KOSSAIBATI, 2002; 

SANTOS; FONSECA, 2007). 

O CMT é capaz de detectar o processo inflamatório na glândula mamária e é 

aceito internacionalmente para o diagnóstico indireto da mastite subclínica em 

condições de campo (COSTA et al., 1996). O teste da caneca telada ou de fundo 

escuro deve ser realizado a cada ordenha nos primeiros jatos de leite. A 

visualização de grumos no leite decorrentes de alterações por depósito de leucócitos 

permite o diagnóstico de formas clínicas de mastite. O contraste do fundo negro da 

caneca com os grumos facilita a visualização de alterações e o diagnóstico precoce. 

Adicionalmente, sinais clínicos da infecção como edema, vermelhidão, rubor, dor, 

alterações da consistência do tecido mamário ou presença de nódulos podem ser 

observados (HIRSH; ZEE, 2003; SANTOS; FONSECA, 2007).  

A cultura bacteriológica do leite é considerada um teste qualitativo e para que 

um resultado seja positivo é preciso o isolamento de pelo menos um microrganismo 

viável. No entanto, qualquer contaminação externa pode gerar um resultado falso-

positivo ou erros na preparação das amostras e dos meios de cultura podem gerar 

resultados falso-negativos. Por ser considerado um teste caro e pouco viável como 

exame de rotina na fazenda; outros testes de diagnóstico da mastite devem ser 

empregados (URECH et al., 1999). 

O diagnóstico microbiológico para identificação e quantificação dos agentes 

causadores em amostras do leite é um método auxiliar no monitoramento das 

mastites contagiosas, entretanto, apresenta algumas limitações como o tempo 

necessário para o diagnóstico, limitação do crescimento de alguns agentes, e os 

procedimentos de conservação e transporte das amostras. O diagnóstico molecular, 

baseado na técnica de reação em cadeia pela polimerase (PCR), possibilita a 

identificação do agente sem a necessidade do mesmo estar viável na amostra 

(SANTOS, 2006). 
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A reação em cadeia da polimerase (PCR - polymerase chain reaction) é uma 

técnica in vitro que permite a amplificação de seqüências específicas de ácido 

desoxirribonucléico (DNA - deoxyribonucleic acid.) ou de ácido ribonucléico (RNA - 

ribonucleic acid), sendo este último realizado a partir da síntese de ácido 

desoxirribonucléico complementar (cDNA - .complementary deoxyribonucleic acid). 

É uma técnica com alta especificidade e aplicabilidade, com centenas de métodos 

descritos. A característica mais importante da PCR é a capacidade de amplificar 

exponencialmente cópias de DNA a partir de pouca quantidade de material. Para a 

realização da PCR, existe a necessidade da obtenção de ácidos nucléicos, sendo 

que na literatura existem varias técnicas descritas com essa finalidade, utilizando 

substâncias e estratégias diferentes (MESQUITA et al., 2001).  

 Os ECN vivem na pele do teto e podem infectar a glândula mamária. As 

infecções causadas por este patógeno desenvolvem pequeno aumento da contagem 

de células somáticas. Casos clínicos são comumente observados (COSTA et al., 

1995) e tanto a taxa de cura espontânea quanto a resposta ao tratamento com 

antibióticos são eficazes. Vacas adultas e novilhas apresentam alta prevalência de 

mastite causada por esse tipo de agente após o parto, com rápido declínio dos 

casos após a segunda semana de lactação (SANTOS; FONSECA, 2007). 

A principal fonte de eliminação de Streptococcus agalactiae e Staphylococcus 

aureus, dentro do rebanho, é a própria glândula mamária infectada. Porém, os 

microrganismos ambientais, Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae e 

coliformes; quando isolados de amostras de leite, do tanque especialmente, podem 

ser oriundos de outras fontes externas e não específicas da glândula mamária 

(BRITO et al., 1998). 

A infecção por S. agalactiae frequentemente se apresenta na forma subclínica 

com acentuado aumento da CCS. Entretanto, a infecção causada por essa bactéria 

apresenta boa resposta ao tratamento antibiótico intramamário durante a lactação. 

Vacas infectadas por Streptococcus agalactiae apresentaram maior taxa de cura 

quando tratadas, do que vacas infectadas por outros tipos de patógeno (WILSON et 

al., 1999). Vacas com mastite por esse patógeno tornam-se reservatórios da 

bactéria no rebanho e a ordenha é considerada o momento de maior risco de 

transmissão da bactéria. Essa espécie bacteriana reside somente no úbere de vacas 

infectadas e elimina elevado número de bactérias no leite, podendo influenciar a 

contagem bacteriana total do leite do tanque.  Devido ao estreito habitat do 
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Streptococcus agalactiae e a maior taxa de cura seguida de tratamento, algumas 

fazendas optam por erradicar o patógeno do rebanho. O programa de controle de 

Streptococcus agalactiae é baseado em cultura microbiológica e tratamento com 

antibiótico de todos os quartos do úbere infectados pelo patógeno. Vacas não 

responsivas a segunda fase de tratamento devem ser separadas do rebanho ou 

descartadas (SANTOS; FONSECA, 2007). 

Infecções causadas por Estreptococcus ambientais têm natureza variada 

devido a distintas características de dois constituintes desse grupo, Streptococcus 

uberis e Streptococcus dysgalactiae. Diferentes linhagens de Streptococcus uberis 

apresentam não somente padrão epidemiológico ambiental como também padrão 

contagioso. O S. dysgalactiae também mostra padrões alternados e o aumento de 

sua prevalência nos rebanhos leva à necessidade de desenvolver estratégias 

especificas de controle (SANTOS; FONSECA, 2007). Na rotina de isolamento 

microbiológico, os Enterococcus spp. são muitas vezes classificados como parte do 

grupo dos Estreptococcus ambientais (ou não agalactiae). As bactérias do gênero 

Enterococcus spp. são mais resistentes aos antimicrobianos e sobrevivem em 

ambientes pouco favoráveis, o que pode afetar a prevalência e a taxa de cura dos 

estreptococos (SANTOS et al., 2007).  

A infecção por S. aureus apresenta geralmente caráter subclínico e resposta 

imune branda, condição que contribui para sua habilidade de estabelecer infecções 

intramamárias crônicas (BANNERMAN et al., 2004). Além disso, o S. aureus possui 

grande capacidade de invasão, instalando-se em partes profundas da glândula 

mamária. A taxa de cura desse tipo de infecção durante a lactação tende a ser 

bastante reduzida.  Tratamentos de maior duração foram associados a maiores 

chances de cura, porém é necessário avaliar o custo-benefício de tal estratégia. 

Visando maximizar a cura, o tratamento durante a lactação deve ser realizado em 

animais jovens com infecção recente tendo apenas um quarto comprometido 

(HENSEN et al., 2000). 

Casos de mastite causada por bactérias Gram negativas envolvem 

principalmente Escherichia coli e Klebsiella spp. Os casos clínicos desse grupo de 

bactérias, em geral, apresentam-se de forma aguda. A destruição da bactéria pelo 

sistema imune causa a exposição de fatores estimulantes da inflamação que 

desencadeiam os típicos sinais clínicos da infecção (BANNERMAN et al., 2004). A 

quantidade de estímulo ao sistema imune determina a gravidade da infecção, e em 



 28 

cerca de 40% dos casos severos o animal pode apresentar bacteremia (WENZ et 

al., 2001).  

 

 

3.2 ESPECTROMETRIA DE MASSAS (MS) 

   

 

A MS é uma técnica analítica que permite a identificação da composição 

química de um determinado composto isolado, ou de diferentes compostos em 

misturas complexas, por meio da determinação de suas massas moleculares na 

forma iônica, (ou seja, com carga elétrica líquida, positiva ou negativa), baseada na 

sua movimentação através de um campo elétrico ou magnético. Esta movimentação 

é determinada pela razão entre a massa de um determinado composto (analito) e 

sua carga líquida, designada por m/z (mass-to-charge ratio). Assim, conhecendo o 

valor de m/z de uma molécula e seus fragmentos, é possível inferir sua composição 

química elementar, e com isso determinar sua estrutura. A MS pode ser utilizada em 

análises quantitativas, mas tem se destacado também em análises qualitativas, 

como na identificação de compostos em misturas complexas e, principalmente, na 

caracterização estrutural de compostos desconhecidos, que pode ser alcançado 

através da formação de íons-molécula e de seus respectivos íons-fragmentos 

(SOUZA, 2008) 

Devido à elevada sensibilidade, exatidão e resolução proporcionadas por essa 

técnica na identificação de proteínas, MS pode ser considerada a principal 

ferramenta analítica no campo da proteômica. Métodos tradicionais exigem um 

grande número de amostras biológicas e diversas etapas de purificação de amostra 

são exigidas para a identificação das proteínas (FERNANDEZ-LIMA et al., 2005). 

Um espectrômetro de massas apresenta uma fonte de íons, um ou mais 

analisadores de massas e um detector. A fonte de íons é parte do espectrômetro 

responsável pelo processo de ionização das moléculas, ou seja, formação íons em 

fase gasosa; os analisadores de massas são parte do espectrômetro responsável 

pela separação dos íons de acordo com sua relação massa-carga (m/z) por meio de 

campos elétricos e magnéticos. Os detectores recebem os íons provenientes dos 

analisadores de massas e amplificam seu sinal, gerando correntes elétricas que são 
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processadas por meio de um programa computacional e transformadas em espectro 

de massas (Figura 1) (WATSON; SPARKMAN, 2007). 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática das etapas da análise por MS. Moléculas são ionizadas e 
transferidas para a fase gasosa na fonte de íons, os quais são atraídos e filtrados pelos 
analisadores de massas. Os íons atingem o detector, onde têm seu sinal amplificado e 
processado para formar o espectro de massas.  

 

 

A ionização é o processo físico-químico de conversão de um átomo ou 

molécula em um íon, por meio de adição ou remoção de cargas. Este processo 

funciona de maneira diferente dependendo se um íon positivo ou negativo está 

sendo produzido. Um íon de carga positiva é produzido quando um elétron ligado a 

um átomo (ou molécula) absorve energia suficiente para escapar da barreira elétrica 

que o limitava, desfazendo assim o vínculo com o núcleo, sendo expelido para fora 

da eletrosfera. A quantidade de energia necessária é chamada de potencial de 

ionização. Um íon negativamente carregado é produzido quando um elétron livre 

choca com um átomo e é então capturado, ficando no interior da barreira do 
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potencial elétrico. Em alguns casos, um próton pode ser adicionado ou subtraído da 

molécula, rendendo os íons [M+H]+ ou [M-H]-, respectivamente. Em outros casos, os 

íons são formados através da interação com adutores, como metais alcalinos (por 

exemplo, Li+, Na+, K+), formando íons positivos, ou então com ânions como Cl-, 

rendendo íons com cargas negativas (DASS, 2007; HOFFMANN; STROOBANT, 

2007).  

Tendo em vista que os processos de ionização são fundamentais para a 

análise por MS, diversas fontes de ionização foram desenvolvidas ao longo da sua 

história, como Ionização Eletrônica (EI), Ionização Química (CI), Ionização por 

Bombardeamento Rápido de Átomos (FAB), Ionização por Dessorção a Laser 

Assistida por Matriz (MALDI), Ionização por Spray de Elétrons (ESI), Ionização 

Química a Pressão Atmosférica (IQPA), Ionização por Dessorção de Spray de 

Elétrons (DESI), entre outras técnicas de ionização. 

Segundo Watson e Sparkman (2007) a fonte de ionização é a parte do 

espectrômetro de massas que produz os íons a partir dos analitos, e realiza sua 

transferência para a fase gasosa (há casos onde a ionização ocorre em fase gasosa, 

como a partir de amostras voláteis). Estes íons são então levados para dentro do 

espectrômetro, sob um ambiente de vácuo, e então conduzidos até o detector. A 

base da MS é a separação destes íons por suas diferenças de m/z. Para atender 

esta necessidade, foram desenvolvidas diferentes formas para controlar a trajetória 

desses íons através espectrômetro, que são realizadas por campos elétricos e 

magnéticos, chamados de analisadores de massas (na realidade são analisadores 

de íons, ou m/z), e são quase tão diversificados quanto às fontes de íons. Sendo os 

mais conhecidos os analisadores quadrupolares (Q – Quadrupole), armadilhas de 

ions (IT – ion Trap, ou QIT – Quadrupole ion Trap), tempo-de-vôo (TOF – Time-of- 

Flight), Analisadores com Transformada de Fourier (FT – Fourier – Transform) e 

Analisadores de Mobilidade de Íons (IM – ion Mobility).   

Os detectores compreendem a porção final dos espectrômetros de massas; 

sua função é detectar os íons que chegam até eles e amplificar o sinal. Os 

detectores funcionam pela conversão dos feixes de íons em sinais elétricos, que 

podem ser armazenados e traduzidos em imagens, e dentre eles se destacam os 

detectores Faraday crup e os Multiplicadores de Elétrons (EM – Electron Multiplier), 

Multiplicadores de Fótons, entre outros (WATSON; SPARKMAN, 2007). 
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A técnica de MS com fonte de ionização do tipo MALDI tem sido amplamente 

utilizada para a caracterização de microrganismos devido à sua capacidade de 

analisar moléculas de massas elevadas, misturas complexas de biomoléculas, e 

ainda por apresentar alta sensibilidade mesmo em reduzida quantidade de amostra 

(SIUZDAK, 2006). Essa técnica possui um tipo de ionização branda, que permite a 

dessorção de peptídeos e proteínas a partir de cultivos bacterianos ou extratos 

bacterianos (RUELLE et al., 2004). Os íons são separados e detectados de acordo 

com sua massa molecular e número de cargas. Cada pico de massa corresponde a 

um fragmento molecular desprendido da superfície celular durante a dessorção à 

laser (HOLLAND et al., 2006; SIUZDAK, 2006). Utilizando esse método, bactérias 

podem ser identificadas comparando seu espectro de massas, com espectros 

referência de cepas por meio de análise estatística multivariada. 

Na ionização por MALDI, a amostra deve ser misturada a uma matriz 

específica que auxiliará na sua ionização. A amostra é misturada a uma determinada 

matriz que quando seca, cristaliza-se juntamente com o analito. A transferência de 

energia por MALDI ocorre através da irradiação pulsada de laser, a matriz 

energizada converte a energia do laser em energia para a excitação do analito, 

promovendo sua ionização (Figura 2). Esta forma de transferência de energia é 

eficiente na obtenção de moléculas intactas, já que elas não sofrem incidência direta 

da excessiva energia do laser, o que poderia causar sua decomposição. Este 

processo ocorre em uma câmara sob vácuo e os íons formados na fase gasosa são 

acelerados por campos eletrostáticos em direção ao analisador (ARDREY, 2003; 

DASS, 2007; HOFFMANN; STROOBANT, 2007). 

Existe uma grande variedade de matrizes que podem ser utilizadas em 

MALDI, constituídas principalmente de compostos aromáticos. As fontes de laser 

também podem variar. No entanto, a mais comum é a de N2, com comprimento de 

onda de 337 nm. Os íons formados apresentam-se de modo geral protonados 

monocarregados em modo positivo, desprotonados em negativo. Contudo, é comum 

de serem formados íons com duas ou mais cargas, ou com adutores como Na+ ou K+ 

(DASS, 2007; HOFFMANN; STROOBANT, 2007). 
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Fonte: Adaptado de http://www.chm.bris.ac.uk/ms/images/maldi-mechanism.gif 

 

Figura 2– Representação esquemática da ionização por fonte de MALDI.  

 

 

Analisadores do tipo TOF são baseados no princípio de que os íons com a 

mesma carga têm energias cinéticas iguais, e sua velocidade será inversamente 

proporcional à raiz quadrada da sua massa. Dessa forma, se dois íons com mesma 

carga, mas com massas diferentes, são acelerados através de um campo elétrico 

com potencial constante, suas velocidades serão dependentes de suas massas, e 

eles atingirão o detector com “tempos de vôo” diferentes. Assim, o íon de menor 

valor de m/z atingirá o detector primeiro, enquanto que o de maior massa levará 

mais tempo para chegar ao detector (DASS, 2007; HOFFMANN; STROOBANT, 

2007). 

O potencial de aplicação da MS para estudos biológicos tem sido bastante 

estendido devido aos impressionantes avanços observados nos últimos anos em 

aplicações nas áreas de genômica, transcriptoma, metabolômica, proteômica, 

lipidoma e outras plataformas “omics”, e ao desenvolvimento extraordinário dos 

equipamentos (HOFFMANN; STROOBANT, 2007; FENG et al., 2008). A MS é 
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atualmente a técnica de escolha para identificação de proteínas e para o estudo de 

modificações protéicas pós-traducionais em diferentes condições fisiológicas. Além 

disso, a MS vem sendo utilizada no monitoramento e caracterização de diversos 

processos industriais como, por exemplo, em processos fermentativos (ROYCE, 

1993) e até mesmo na análise de microorganismos intactos (CLAYDON et al., 1996; 

FENSELAU; DEMIREV, 2001). 

Hettick et al. (2006) relataram a discriminação e a caracterização de 

micobactérias por MALDI-TOF MS. A técnica foi usada também para 

quimiotaxonomia bacteriana (CLAYDON et al., 1996; SMOLE et al., 2002; RUELLE 

et al., 2004). 

A MS também é utilizada na determinação de razões isotópicas. Por exemplo, 

a análise de uma amostra de solução NaCl, os íons Na+ e Cl- estarão dissociados, e 

quando analisados em modo de detecção de íons positivos, será obtido apenas um 

íon de m/z 23 referente ao Na+. Entretanto, quando analisamos esta mesma solução 

em modo de detecção de íons negativos veremos o aparecimento de dois íons, um 

de m/z 35 sendo este o íon base (aquele aparece representando 100%) e outro de 

m/z 37, que deverá representar cerca de 1/3 do íon base. Estes resultados devem-

se à relação isotópica apresentada pelos íons analisados (SOUZA, 2008). 

 

 

3.3 APLICAÇÃO DA ESPECTROMETRIA DE MASSAS POR IONIZAÇÃO E 

DESSORÇÃO A LASER ASSISTIDA POR MATRIZ (MALDI-TOF MS) NA 

IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS 

 

 

A identificação rápida das espécies patogênicas e não patogênicas de 

microorganismos é de grande importância para a área de saúde humana e animal, 

prevenção contra  armas biológicas e contra o bioterrorismo, assim como aplicações 

em bioengenharia, e a indústria farmacêutica. A MS, é um método rápido e sensível 

para a identificação e tipificação de microorganismos (TANG; STRATTON, 2006). 

Em 1975, Anhalt e Fenselau usaram pela primeira vez MS para caracterizar 

bactérias. Essa abordagem vem ganhando popularidade como ferramenta de 

caracterização de microrganismos (FENSELAU; DEMIREV, 2001). Embora o 
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número de estudos ainda seja limitado, a MS tem se mostrado confiável para 

diferenciar enorme variedade de bactérias Gram negativas e Gram-positivas, as 

cianobactérias, fungos e protozoários em diferentes níveis taxonômicos (LI; LIU; 

CHEN, 2000; VAN BAAR, 2000; FASTNER; ERHARD; VON DOHREN, 2001; 

ISHIDA et al., 2003; DICKINSON et al., 2004; DIECKMANN et al., 2005). 

 Técnicas de dessorção e ionização a laser, dessorção de plasma, e 

bombardeamento de átomos rápidos em MS foram aplicadas para a identificação de 

microorganismos. No entanto, a técnica de MALDI apresenta diversas vantagens em 

relação à outras técnicas de ionização, devido à sua sensibilidade, eficiência de 

ionização, e a capacidade de ionizar moléculas de alto peso molecular sem 

fragmentá-las (ROSS; NEIHOF; CAMPANA, 1986; HELLER, et al., 1987; 

EASTERLING, et al., 1998; CAROFF; DEPRUN; KARIBIAN, 1993; ZARROUK et al., 

1997). 

Métodos tradicionais microbiológicos com base na morfologia e nas 

características bioquímicas são demorados (em média três a sete dias), são 

propenso a erros, e laboriosos. Portanto, o desenvolvimento de novos métodos 

rápidos e eficazes para identificação das espécies bacterianas é necessário. A MS é 

uma poderosa ferramenta analítica, que vem se tornando rotineira em estudos 

biológicos. Essa técnica constitui-se em uma alternativa interessante aos métodos 

tradicionais para identificação bacteriana. Ilina et al. (2009) utilizaram a 

espectrometria de massas para identificação de espécies de Neisseria. Fujita et al. 

(2005a,b) e empregaram a técnica para identificação de espécies de Micobactérias, 

confirmando a utilidade da técnica. 

Vários métodos manuais e automatizados baseados nas características 

fenotípicas têm sido desenvolvidos para a identificação de estafilococos. 

Infelizmente, estes sistemas têm suas limitações, principalmente devido às 

diferenças fenotípicas entre estirpes da mesma espécie. Ao longo dos últimos 10 

anos, muitos métodos genotípicos baseados na análise de determinados alvos de 

DNA foram concebidos para a identificação de espécies de Staphylococcus 

Coagulase Negativo em isolados. Dubois et al. (2010) utilizaram a MALDI-TOF MS, 

e análise dos fingerprintings ou das "impressões digitais", para a identificação de 152 

cepas de  Staphylococcus de origem clínica e ambiental. Assim como nos presente 

trabalho, esse grupo também avaliou a aplicação do programa computacional 

Biotyper (Bruker Daltonics, EUA) para a identificação rápida dos fingerprintings por 
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meio de comparação com o banco de dados do programa computacional, concluindo 

que essa abordagem é uma excelente alternativa aos métodos tradicionais e pode 

ser utilizado para a análise das relações clonais e/ou taxonômica. 

Carbonelle et al. (2007) descreveram a aplicação do  MALDI TOF-MS para a 

identificação de espécies. Vinte e três cepas de referência de espécies clinicamente 

relevantes ou subespécie foram selecionadas. Para cada cepa de referência, o perfil 

de MALDI-TOF MS foi analisado e comparado ao perfil de 196 cepas testadas. Em 

todos os casos, o conjunto de íons de referência foi comum à mesma espécie da 

estirpe testada, demonstrando assim que os 23 íons selecionados puderam ser 

incorporados ao banco de dados do Biotyper (Bruker Daltonics, USA) para a 

identificação rápida de espécies de ECN.  

A utilização do MALDI-TOF MS foi avaliada por Nagy et al. (2009) para a 

identificação das espécies de 277 amostras clínicas do gênero Bacteroides. A 

identificação das espécies foi realizada com MALDI software Bruker Biotyper 

Daltonik (Bruker Daltonics EUA), comparando o espectro de massas de cada 

linhagem com os espectros de massas da referência. Os resultados de identificação 

fenotípica convencional dos isolados foram utilizados como referência. O 

seqüenciamento do gene 16S rRNA foi realizado em uma seleção das cepas que 

apresentaram resultados discrepantes. Os autores concluíram que o poder de 

discriminação e identificação precisos de MALDI-TOF MS mostrou-se superior aos 

testes bioquímicos para Bacteróides.    

Nove cepas de bactérias anaeróbias foram caracterizadas por MALDI-TOF MS 

e aplicou-se o método para identificação com sucesso dessas bactérias em 

amostras de 75 pacientes que apresentaram infecção periodontal. Os autores 

sugeriram que a técnica de MALDI-TOF MS venha a se tornar um método útil para a 

identificação de bactérias anaeróbicas, especialmente aquelas que não podem ser 

prontamente identificadas por análise bioquímica. Essa técnica pode se tornar um 

sistema atrativo até mesmo para a identificação de rotina de amostras clínicas 

(STINGU et al., 2008). 

Streptococcus viridans (VS) são responsáveis por várias doenças sistêmicas, 

como endocardite, abscessos e septicemia. Porém, a identificação das espécies 

pelos métodos convencionais, parece ser mais difícil do que identificação de 

espécies de outros grupos de bactérias. Friedrichs et al. (2007) avaliaram o uso de 

MALDI-TOF MS para a rápida identificação de 10 espécies diferentes de VS em 99 
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isolados clínicos, 10 cepas de referência e 20 estirpes do microorganismo. Para a 

análise, todas as cepas foram identificadas em paralelo por métodos fenotípicos e 

genotípicos. A comparação dos resultados de identificação das espécies obtidas 

pelas análises MALDI-TOF MS com os sistemas de identificação 

fenotípica/genotípica mostrou 100% de consistência em nível de espécie.   

Ilina et al. (2010) usaram a técnica de MALDI-TOF MS para identificação de 

bactérias Helicobacter pylori, 17 espécies clínicas e duas laboratoriais de H. pylori.  

Apesar da heterogeneidade protéica evidente de H. Pylori, os espectros de massas 

coletadas sob várias condições de cultivo foram altamente reprodutíveis. Além disso, 

todas as amostras clínicas foram perfeitamente identificadas como como espécies 

de H. pylori por meio da análise comparativa dos espectros de fingerprinting. 

Teramoto et al. (2007) obtiveram resultados promissores por MALDI-MS na 

identificação da Pseudomonas putida, afirmando que a classificação pelo método 

proposto foi muito semelhante às estratégias que se baseiam o seqüênciamento de  

DNA . 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 EXPERIMENTO I – IDENTIFICAÇÃO MICROBIOLÓGICA E POR MALDI-TOF 
MS DE BACTÉRIAS ISOLADAS A PARTIR DE CULTIVO DE AMOSTRAS DE 
LEITE DE ANIMAIS PORTADORES DE MASTITE SUBCLÍNICA 

 
 

4.1.1 Coleta de amostras de leite para identificação de patógenos causadores de 

mastite subclínica 

 

 
As amostras de leite foram coletadas a partir de quartos mamários de vacas 

com histórico de mastite subclínica, das raças Gir e Holandesa de quatro fazendas 

comerciais, localizadas na região de Pirassununga/SP. As amostras de leite foram 

coletadas durante 2 meses, totalizando 774 amostras. 

Antes da ordenha os tetos foram imersos em solução de iodo (0,5%), 

decorridos 20 segundos, foram enxutos com papel toalha descartável. Em seguida, 

as amostras de leite foram coletadas individualmente de cada um dos quartos 

mamários para cultura microbiológica. As amostras de leite foram transportadas em 

caixas de isotérmicas com gelo (à 4,5ºC), para o Laboratório de Microbiologia dos 

Alimentos do Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (VNP-FMVZ/USP).   

 

 

4.1.2 Cultura microbiológica 

 

 

Para o procedimento de isolamento e identificação de patógenos, utilizou-se a 

metodologia proposta por NMC (2004). Para o isolamento primário de 

microrganismos, foi utilizado o meio de cultura Agar-sangue (contendo 5% de 

sangue bovino) em placas de Petri descartáveis e estéreis (90x15 mm), nas quais as 

amostras de leite foram inoculadas com auxílio de alça de platina calibrada.  As 

placas foram incubadas a 37°C e observadas às 24 e 48 horas quanto à presença 

de crescimento bacteriano. Decorrido o tempo de incubação, as colônias bacterianas 
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foram classificadas de acordo suas características morfológicas (cor, aspecto, 

tamanho e presença de hemólise). 

Após a coloração de Gram, foram utilizadas as seguintes provas bioquímicas 

para identificação das bactérias: hidróxido de potássio (KOH), catalase, coagulase, 

CAMP, esculina, indol, citrato, hipurato, tolerância ao sal e bile esculina.   

Para cada isolado, após a identificação microbiológica, as bactérias foram 

criopreservadas em meio BHI (Brain Heart Infusion) suplementado com glicerina 

(2%) para conservação da amostra sob congelação (−20ºC).  

 

 

4.1.3 Preparo de amostras para MALDI-TOF MS 

 

 

Foram selecionados aleatoriamente um total de 33 amostras, em seguida as 

amostras de bactérias criopreservadas foram descongeladas e ressuspendidas por 

24 horas em meio BHI. Após o período de incubação, as amostras foram 

centrifugadas (todas as centrifugações ocorreram a 13.000 Xg por 2 min) para 

obtenção de um pellet de bactérias. 

 Foi utilizado o protocolo de lise bacteriana para análise por MALDI MS 

descrito por Lartigue et al. (2009) e ilustrado na figura 3. O pellet de bactérias obtido 

foi diluído em 1200 µL de solução de etanol 75% (300 µL de água deionizada e 900 

µL de etanol) visando à inativação das bactérias. O sedimento bacteriano foi 

centrifugado o sobrenadante foi descartado por meio da inversão do tudo. Foi 

realizada uma segunda centrifugação para remover o restante de etanol presente na 

amostra e retirou-se o sobrenadante com auxílio de uma pipeta. Após secagem do 

pellet em temperatura ambiente, foi adicionada solução de 70% de ácido fórmico, 

em quantidade suficiente para recobrir o pellet (~30-50µL) e lisar as células 

bacterianas. Após homogeneização do conteúdo, foi adicionado o mesmo volume de 

acetonitrila 100% (~30-50µL). Na etapa final do preparo, foi feita a centrifugação 

para separar os sedimentos de células bacterianas do sobrenadante contendo 

proteínas bacterianas, principalmente proteínas ribossomais (RYZHOV; FENSELAU, 

2001), dos quais se obteve os espectros de MALDI-MS utilizado para a identificação 

bacteriana.  
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Figura 3 - Representação do fluxo de preparo de amostra para identificação de bactérias por MALDI. 

 

 

4.1.4 Coleta de espectros de massas 

 

 

O volume de 1,0 μL do extrato bacteriano foi colocado em placa (96 MSP; 

Bruker Daltonics, EUA), seguida de secagem ao ambiente. O sobrenadante seco foi 

coberto com 1,0 uL de solução de matriz, composta de ácido alfa-ciano-4-hidroxi-

cinâmico (CHCA) diluída em acetonitrila 50% e de ácido trifluoroacético 2,5%. 

Utilizou-se um espectrômetro de massa MALDI-TOF LT Microflex Bruker equipado 

com laser de 337 nm de nitrogênio no modo linear controlado pelo programa 

computacional FlexControl 3.3 (Bruker Daltonics,  EUA). Espectros de massas foram 

coletados na faixa de massas de 2.000-20.000m/z.  

Os espectros obtidos foram em seguida analisados pelo programa MALDI 

Biotyper 2.0 (Bruker Daltonics, EUA) com as configurações padrão para obtenção da 

identificação bacteriana. O algoritmo utilizado pelo MALDI Biotyper confronta os 

espectros da amostra desconhecida com amostras referência contidas em um banco 

de dados de referência. O procedimento de análise leva em consideração as 

massas e as intensidades relativas dos espectros desconhecidos (LARTIGUE et al., 

2009).  
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A figura 4 compara o fluxo de análise utilizado para a identificação de 

bactérias por meio de testes microbiológicos tradicionais e por MALDI-TOF MS com 

utilização de um programa computacional de comparação de espectros de massas. 

 

 

Figura 4- Esquema comparativo dos procedimentos para identificação microbiológica e por MALDI-
TOF MS.  

 

 

4.1.5 Sequenciamento do gene 16S rRNA para identificação bacteriana 

 

 

Em casos de discrepância de resultados entre a identificação microbiológica e 

a identificação por MALDI-TOF,  as amostras foram submetidas ao sequenciamento 

do gene 16S rRNA (FERRONI et al., 2002; BECKER et al., 2004; CLOUD et al., 

2004).  

Para amplificação do fragmento do gene 16S rRNA (FERRONE et al., 2002; 

MELLMANN et al., 2008), foram utilizados primers universais. O sequenciamento foi 

realizado com a ABI Prism BigDye Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction 

Kit, versão 3.1 e a ABI Prism 3100 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, Foster 

Identificação 

microbiológica
MALDI-TOF MS

Crescimento bacteriano (24hs)
Preparação simples (~10min/amostra)

Transferência de colônia para TSA (24hs)

Testes bioquímicos (3 a 7 dias)
MALDI-TOF: aquisição espectros e processamento 

por bancos de dados (~2min/amostra)

5 a 8 dias 1 dia

Identificação 

microbiológica
MALDI-TOF MS

Crescimento bacteriano (24hs)
Preparação simples (~10min/amostra)

Transferência de colônia para TSA (24hs)

Testes bioquímicos (3 a 7 dias)
MALDI-TOF: aquisição espectros e processamento 

por bancos de dados (~2min/amostra)

5 a 8 dias 1 dia



 41 

City, CA, EUA). Os dados da seqüência do 16S rRNA foram comparados com os do 

GenBank banco de dados usando o software BLAST (http://www.sepsitest-

blast.de/de/index.html). Um nível de homologia superior a 98% foi considerado 

adequado para a identificação de espécies. 

 

 

4.1.6 Processamento dos dados  

 

 

Para o processamento de dados, foi utilizado um programa computacional 

(Biotyper (Bruker Daltonics, EUA) cujo funcionamento é específico para identificação 

de microorganismos por comparação com um banco de dados (MELLMANN et al., 

2008; ILINA et al., 2009; NAGY et al., 2009; DUBOIS et al., 2010; ILINA et al., 2010). 

O programa computacional possui atualmente mais de 4.000 espectros referências, 

os quais abrangem a taxonomia proposta pelo NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). A plataforma permite também criar bancos de dados 

próprios do usuário ou permite que os microorganismos pouco representados no 

banco de dados do software sejam enviados à empresa Bruker Daltonics para a 

atualização do software, que ocorre a cada quatro meses. 

O programa computacional Biotyper incorpora funcionalidades para o 

processamento de espectros de massa, bem como para identificação e 

classificação. A correspondência de padrões para a identificação de microrganismos 

desconhecidos é realizada por meio da comparação das listas de íons geradas por 

uma biblioteca de espectros armazenados, os quais contêm as informações de 

espectros característicos das espécies e subespécies. Os espectros de biblioteca 

são gerados por meio da combinação de espectros de massas de espécies e 

estirpes bacterianas de referência (ATCC) ou sequenciadas. Dessa maneira, o 

programa computacional agrupa automaticamente listas de íons de todo o conjunto 

de espectros e extrai os íons típicos, que estão presentes em um certo número de 

espectros a partir de uma espécie. Para o agrupamento e geração de uma árvore 

genealógica, o programa computacional Biotyper oferece uma variedade de 

funcionalidades. Primeiro, é possível calcular a similaridade de todos os espectros 

principais em uma biblioteca com cada um dos outros espectros neste conjunto de 

correspondência de padrão  ou a similaridade pode ser calculada com base nos 

http://www.sepsitest-blast.de/de/index.html
http://www.sepsitest-blast.de/de/index.html
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resultados do dendrograma de similaridade. Com base nos componentes principais 

calculados, uma variedade de algoritmos de agrupamento e visualizações está 

disponível (MAIER; SCHWARZ; KOSTRZEWA, 2010). 

 O programa computacional Biotyper apresenta os resultados por meio de um 

valor ou escore na faixa de 0 – 3.0, calculado através da comparação da lista de 

íons para um isolado desconhecido com a referência no banco de dados. Um escore 

≥ 1,7 é indicativo de identificação em nível de gênero e escore ≥ 2,0 é o limiar 

definido para uma identificação em nível de espécie (NAGY et al., 2009). 

 

 

4.2 EXPERIMENTO 2 – IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS 

CAUSADORES DE MASTITE A PARTIR DO LEITE POR MALDI-TOF MS  

 

 

 Nessa etapa do estudo, foi avaliada uma metodologia para recuperação de 

bactérias causadoras de mastite no leite para sua identificação por MALDI-TOF MS 

sem necessidade de cultivo microbiológico. O protocolo foi baseado no método de 

identificação de bactérias presentes em amostras de sangue (MOUSSAOUI et al., 

2010). 

 

 

4.2.1 Cepas Bacterianas 

 

 

Para a contaminação experimental do leite foram utilizadas cepas de 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus.  Esses 

microorganismos foram selecionados devido à sua frequência em casos de mastite 

(S. aureus), e às suas carcterísticas bioquímicas: E. faecalis e uma bactéria gram-

positiva e Escherichia coli é gram-negativa. 

Todas as amostras foram incubadas a 37 º C  em agar-sangue em condições 

aeróbias para crescimento. 
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4.2.2 Contaminação bacteriana experimental do leite 

 

 

O protocolo foi desenvolvido e otimizado utilizando-se leite pasteurizado e 

homogeneizado (com gordura 3,5%). Todas as etapas de centrifugação foram 

realizados à velocidade de 13.000 X g por 2 minutos.  

Após 24 horas de incubação das cepas bacterianas (Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus), as colônias de bactérias foram 

removidas da placa de agar com o auxílio de uma alça flexível de plástico estéril e 

cuidadosamente diluídas em água destilada. A concentração bacteriana em água 

destilada foi determinada pela densidade óptica (DO) por espectrofotometria 

(Biochrom Libra S22 UV/Vis espectrofotômetro) no comprimento de onda 600 nm. 

Após a calibração com água destilada pura, a solução bacteriana foi diluída 

novamente em proporção 1:20 para mensuração da DO. Uma unidade de DO 

corresponde à concentração de 3 x 108 bactérias mL-1. 

O volume correspondente a 109 ufc/mL ou 108 ufc/mL de bactérias suspensas 

em água destilada foi colocado em um microtubo de 1,5 mL, o qual foi centrifugado 

(Biofuge Hearaeus, Gera, Alemanha), a fim de obter um pellet contendo 109  ou 108 

bactérias. Após descartar o sobrenadante, 1 mL de leite foi adicionado no microtubo 

contendo o pellet bacteriano, de modo a obter a concentração de 109 ou 108 

bactérias mL-1 de leite. Diluições seriadas de 1:10 foram realizadas a fim de obter 

amostras contendo de 107 a 103 bactérias mL-1. 

 A extração de bactérias foi realizada a partir de 1,0 mL de amostra de leite 

experimentalmente contaminada por meio da adição de 200 mL de solução "Lise 1" 

(Bruker Daltonics, EUA). Essa solução contém detergentes e osmolaridade 

otimizados para que as células e proteínas presentes na amostra sejam 

solubilidazas ao mesmo tempo em que  as bactérias não sejam destruídas e possam 

ser recuperadas por centrifugação.  Após a primeira etapa de centrifugação, foi 

possível identificar o sedimento de bactérias no fundo do tubo na concentração de 

bactérias 109 a 107 mL-1 (sem o tratamento “Lise 1”, não era possivél visualizar o 

pellet). 

Observamos a formação de uma grossa camada de lipídios provenientes do 

leite na superfície do microtubo, que foi removida com o auxílio de uma alça de 

plástico estéril flexível da capacidade de 10 μL. O sobrenadante foi cuidadosamente 
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descartado com o auxílio de pipeta de 1000 µL, e posteriormente por pipeta de  200 

µL, a fim de evitar a resuspenção do sedimento formado.  

Foram adicionados ao pellet 1 mL de água destilada e 200 µL de solução 

“Lise 1” foi novamente adicionado, cuidadosamente homogeneizado com o pellet de 

bactérias, seguido por uma segunda etapa de centrifugação. Após a remoção 

cuidadosa da camada lipídica e descarte do sobrenadante com o auxílio das pipetas, 

1mL de solução de "Lise 2" (Bruker Daltonics, EUA) foi adicionado cuidadosamente 

e uma terceira etapa de centrifugação foi realizada. Após a remoção do 

sobrenadante, foi realizado o procedimento de lise bacteriana descrito anteriormente 

(item 4.1.3), seguida da análise por MALDI-TOF MS (item 4.1.4) e o processamento 

dos dados (item 4.1.6).  

 

 

4.2.3 Incubação de leite experimentalmente contaminado 

 

 

A incubação de 900 μL de leite experimentalmente contaminados com E. coli 

a 37 º C por 4 horas com agitação contínua (900 rpm), a fim de aumentar a carga 

bacteriana foi realizada com concentrações iniciais de 103 a 105 bactérias mL-1. 

 

 

4.2.4 Leite contaminado total tratado com etanol para a inativação de 

bactérias e armazenamento da amostra  

 

 

Uma vez que para aplicações de campo e na indústria, pode haver a 

necessidade de inativação de bactérias, para o transporte e armazenamento das 

amostras, adaptamos o protocolo desenvolvido para aplicá-lo à análise de amostras 

de leite colhidas de vacas com mastite subclínica. 

O volume de 300 µL de leite cru foi colocado em microtubos de 1,5 mL, 

seguido pela adição de 900 μL de etanol absoluto. É possível perceber que a 

solução torna-se granulada, devido à coagulação de proteinas. O passo inicial para 

a preparação das amostras envolveu a centrifugação da amostra e descarte do 

sobrenadante. Em seguida, cuidadosamente foi feita a ressuspensão do pellet, 
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realizada pela adição de 1200 μL de Lise1 (17%), a fim de dissolver completamente 

o pellet. Após a centrifugação, a placa de lipídios é formado na superfície do 

microtubo, sendo retirado com o auxílio de uma alça de plástico estéril flexível da 

capacidade de 10 μL, seguido pela remoção do sobrenadante com o auxílio de 

pipetas de 1000 µL e de 200 µL, a fim de evitar perturbar o sedimento. A segunda 

etapa de lavagem foi realizada pela adição de 1 mL de solução de Lise 2, seguida 

de centrifugação. Após a remoção do sobrenadante, 300 µL de água foi adicionado 

e cuidadosamente misturado, seguido pela adição de 900 μL de etanol absoluto.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 BACTÉRIAS CAUSADORAS DE MASTITE SUBCLÍNICA 

 

 

Foram identificados pelo método microbiológico 774, isolados de bactérias 

provenientes de animais portadores de mastite subclínica. O agente mais frequente 

foi Estafilococos coagulase negativa (ECN) (32,8%), seguido por Staphylococcus 

aureus (26,2%), Corynebacterium spp. (24,9%), Streptococcus agalactiae (5,1%) e 

Streptococcus uberis (3,1%) (Tabela 1). Sargeant et al. (2001) relataram que o 

agente mais frequentemente isolado foi o ECN (49,7%), como observado por este 

estudo. Souto et al. (2008) descreveram o Corynebacterium spp. (11,24%) como 

agente mais freqüente seguido pelo grupo Staphylococcus spp. (9,2%) e 

Streptococcus spp. (5,34%), como agentes mais isolados. Entretanto, 

diferentemente, Malinowski et al. (2006) encontraram maior frequência de 

Streptococcus sp. (15,7%), seguido por ECN (14,6%), Staphylococcus aureus 

(8,6%) e Corynebacterium spp. (3,8%); enquanto Piepers et al. (2007) encontraram 

maior prevalência de Etafilococcus coagulase negativa (57,2%), seguido por 

Staphylococcus aureus (18,4%), Streptococcus uberis (15,9%) e Corynebacterium 

spp. (0,8%).  
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Tabela 1- Frequência de microrganismos isolados de amostras de leite de quartos mamários de 
quatro fazendas comerciais pelo método microbiológico. 

 

Microrganismos Identificados 

Nº de isolados (Fazenda) 

    A              B            C            D               Total 

Estafilococos coagulase negativa 79 33 55 87 254 (32,8%) 

Staphylococcus aureus 42 75 12 74 203 (26,2%) 

Corynebacterium sp. 70 32 57 34 193 (24,9%) 

Streptococcus agalactae 5 - - 35 40 (5,1%) 

Streptococcus uberis 16 2 4 2 24 (3,1%) 

Bacillus 5 - 3 5 13 (1,6%) 

Arcanobacterium sp. 2 - - 10 12 (1,5%) 

Streptococcus dysgalactae 2 3 5 2 12 (1,5%) 

S. coagulase positivo acetoína negativo - - - 12 12 (1,5%) 

Arcanobacterium pyogenes - - - 3 3 (0,38%) 

Streptococcus acidominimus - - - 2 2 (0,25%) 

Staphylococcus hyicus - - - 2 2 (0,25%) 

Enterococcus sacaroliticcus - - - 1 1 (0,12%) 

Levedura - - - 1 1 (0,12%) 

Prototeca sp - 1 - - 1 (0,12%) 

Nocardia - - - 1 1 (0,12%) 

Total 221 146 136 271 774 

 

 

5.2 EXPERIMENTO I - IDENTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS CAUSADORAS DE 

MASTITE SUBCLÍNICA POR MALDI-TOF MS 

 

 

Os resultados da identificação por cultura microbiológica MALDI-TOF MS das 

33 amostras estudadas estão apresentadas no quadro 2.  Para todas as amostras 

de Streptococcus agalactiae, foram observados resultados similares para a 

identificação microbiológica e MALDI-TOF MS. Em relação ao Staphylococcus 

aureus, de 13 isolados, 11 apresentaram resultados de mesma identificação. Um 

isolado de S. aureus foi identificado por MALDI-TOF como S. Haemolyticus. Por 

inspeção visual é possível observar as diferenças entre S. aureus e S. haemolyticus 

por perfis de proteínas bacterianas conservadas (proteínas ribossomais) (Figura 5), 

e este resultado foi confirmado por  sequenciamento do gene 16S rRNA (Anexo A).  
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Nº 

amostras 
Identificação Microbiológica MALDI-TOF MS 

11 Staphylococcus aureus Staphylococcus aureus 

1 Staphylococcus aureus Staphylococcus haemolyticus*1 

1 Staphylococcus aureus Enterococcus faecalis*2 

10 Streptococcus agalactiae  Streptococcus agalactiae  

1 Etafilococos coagulase negativa Staphylococcus simulans 

2 Etafilococos coagulase negativa Staphylococcus aureus*2 

5 Etafilococos coagulase negativa Staphylococcus epidermidis 

1 Etafilococos coagulase negativa Staphylococcus chromogenes 

1 Etafilococos coagulase negativa Staphylococcus haemolyticus 

*1 – 16S rRNA, resultado do seqüenciamento correspondente à identificação MALDI-TOF MS  

*2 – Cultura mista 

Quadro 1– Identificação de agentes causadores de mastite subclínica por cultura microbiológica e por 
MALDI-TOF MS. 

 

 

 

 

Figura 5- Espectros MALDI-TOF MS de Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus, na 
faixa de 3.000 a 12.000 m/z.  

 

 

Para o segundo caso de discrepância no grupo de amostras de S. aureus, a 

análise pelo Biotyper indicou E. faecalis. O espectro obtido desta amostra foi 

diferente do espectro de S. aureus, indicando uma possível presença de cultura 

mista de bactérias. Foi aplicado um algoritmo, ferramenta do programa 



 49 

computacional Biotyper para identificação de cultura mista de bactérias. O algoritmo 

indicou presença de cultura mista de E. faecalis e S. aureus (Figura 6). Estes 

resultados sugerem que a presença de S. aureus foi suficiente para a reação de 

coagulase positiva deste isolado e não seria possível por meio de análise 

microbiológica tradicional detectar a presença de cultura mista.  

 

Figura 6- Análise pelo algoritmo do programa computacional Biotyper, indicando a identificação de 
cultura mista (Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus).  

 

 
O grupo dos ECN é composto por grande número de espécies de bactérias 

do gênero Staphylococcus, e são agentes causadores de mastite. Rotineiramente, a 

diferenciação das espécies não é determinada pelo exame microbiológico, mas essa 

identificação mais detalhada foi possível por MALDI-TOF MS (Figura 7) (DUBOIS et 

al., 2010, SZABADOS et al., 2010). A presença de S. aureus no grupo ECN não foi 

esperada, já que cepas de S. aureus apresentam reação positiva ao teste de 

coagulase (MLYNARCZYK et al., 1998). Entretanto de acordo com Catry (2003) foi 

descrito a ocorrência de S. aureus coagulase negativa, em estudos de 

caracterização molecular (PCR por espaçador intergênico tRNA), de isolados de 

rebanhos leiteiros na Bélgica. Dentre 26 isolados de S. chromogens foi encontrado 

um S. aureus que apresentou reação negativa à coagulase, e que, portanto só foi 

caracterizado por PCR (CATRY, 2003). Os espectros de ECN caracterizados por 

MALDI-TOF MS neste trabalho foram de espécies coagulase negativa, como S. 

simulans, S. epidermidis e S. haemolyticus, que pode ser facilmente identificado por 
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MALDI-TOF MS. Esses perfis foram facilmente relacionados ao gênero de bactérias 

e das espécies do banco de dados Biotyper. 

 

 

 
Figura 7- Espectros MALDI-TOF MS de isolados de Estafilococos coagulase negativa. 

 

 

Alguns resultados discordantes entre a cultura microbiológica e o MALDI-TOF 

MS apresentados neste trabalho estão relacionados às diferentes estratégias de 

identificação da estirpe bacteriana utilizados pelos procedimentos clássicos 

(morfologia da colônia, coloração e reações enzimáticas) e a estratégia de perfil de 

proteínas conservadas utilizada por MALDI-TOF MS. Métodos moleculares têm sido 

reconhecidos como ferramentas necessárias na microbiologia (KOLBERT; 

PERSING, 1999), o que tem sido confirmado com a utilização de MALDI-TOF MS 

em diversos estudos (FERRONE et al., 2002; MELLMANN et al., 2008).  

Por meio dos resultados obtidos amostras utilizadas como prova de conceito 

para a introdução da técnica de MALDI-TOF MS na área de microbiológia do leite, 

concluímos que a identificação de bactérias por suas "impressões digitais protéicas" 

representa uma ferramenta valiosa. Desta forma, o uso do MALDI-TOF MS pode 

abrir uma nova era em microbiologia, quando métodos fenotípicos convencionais e 

demorados poderão ser substituídos por métodos moleculares precisos para 
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análises taxonômicas e filogenéticas (LAY, 2000). É necessário estabelecer um 

método universal de preparação de amostra para diferentes microorganismos, a fim 

de facilitar a uniformidade entre os testes laboratóriais. A técnica deve ser 

reprodutível e fornecer picos nos espectros de MALDI suficiente para construir um 

banco de dados com perfis característicos de vários tipos de bactérias para banco 

de dados rapido e preciso (JACKSON et al., 2005; VARGHA et al., 2006; LIU, et al., 

2007). 

Além da vantagem única da economia de tempo proporcionada pela técnica, 

a mesma é de interessante custo-benefício (preparo simples e barato de amostras e 

placas de MALDI reutilizáveis) e de alto desempenho (a coleta do espectro de 

massas e comparação com banco de dados do Biotyper demora menos de 2 

minutos por amostra). 

 

 

5.3 EXPERIMENTO II – IDENTIFICAÇÃO DE MICROORGANISMOS 

CAUSADORES DE MASTITE SUBCLÍNICA A PARTIR DE LEITE PELO 

MALDI-TOF MS 

 

 

Embora o diagnóstico da mastite clínica seja simples, a forma subclínica não 

é diagnosticada pelos métodos rotineiros. O diagnóstico microbiológico com a 

identificação dos agentes causadores demora de cinco a sete dias, o que dificulta a 

aplicação rápida de medidas de controle e tratamento. A mastite bovina pode 

representar um problema de saúde pública em função da ocorrência de toxinas 

bacterianas e do aumento no risco da presença de resíduos de antibióticos no leite. 

Inicialmente, a infecção não é facilmente perceptível (mastite subclínica), de forma 

que pode se disseminar rapidamente pelo rebanho. Dessa forma, avaliamos um 

método para diagnóstico sem necessidade de cultivo in vitro de bactérias presentes 

em amostras de leite utilizando MALDI-TOF MS.  

 

 

5.3.1 Identificaçao direta de bactérias presentes no leite  
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Para a avaliação da metodologia proposta, foi utilizado um protocolo 

adaptado para a detecção direta de bactérias presente em sangue (MOUSSAOUI et 

al., 2010), o qual foi otimizado para o processamento de amostras de leite. Os 

resultados obtidos mostraram que é possível recuperar bactérias (Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus) diretamente do leite, ou seja, sem 

cultura in vitro para obter crescimento e isolamento de bactérias, e identificá-las por 

MALDI-TOF MS se houver quantidade de  106 ufc/mL de  Enterococcus faecalis e 

Staphylococcus aureus, e 107 ufc/mL para Escherichia coli na amostra. A 

concentração de bactérias na amostragem é um fator que interfere na identificação 

dos patogênos causadores de mastite, assim como interfere na detecção de 

microrganismos no sangue (MOUSSAOUI et al., 2010). Christner et al. (2010) e 

Szabados et al. (2010) sugeriram que a contagem bacteriana deve ser entre 107 e 2 

X 109 ufc/mL para garantir a identificação.  

Observamos que a capacidade de detecção dos patogênos pode ser diferente 

dependendo do tipo de cepas de bactérias,  conforme descrito por Moussaoui et al. 

(2010). A figura 8 mostra os espectros de massas obtidos após contaminação 

experimental em leite com 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109  por  E.coli mL-1 e 

aplicação do protocolo de recuperação de bactérias para identificação por MALDI-

TOF MS. O efeito positivo da concentração inicial de bactérias presentes na amostra 

sobre a qualidade do espectro pode ser visualmente observado, uma vez que os 

íons mais numerosos e intensos estão presentes entre m/z  4.000 e 10.000 Da 

(Figura 8 a-g). 

O MALDI-TOF MS permite a identificação da maioria das bactérias 

patogênicas cultivadas em placas de ágar a partir de colônias isoladas em poucos 

minutos, e com eficiência e reprodutibilidade. A identificação de patógenos por meio 

de análise direta do leite pode proporcionar uma identificação praticamente 

instantânea, uma vez que não foi necessário o cultivo microbiológico. Desta forma, o 

uso deste método pode proporcionar uma intervenção rápida e precisa no controle e 

tratamento da mastite no rebanho.   
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Figura 8- MALDI-TOF MS: espectros na faixa de 4.000 a 22.000 m / z, obtidos após a  contaminação 
experimental de leite integral (a) 10

3
, (b) 10

4
, (c) 10

5
, (d) 10

6
, (e) 10

7
 (f) 10

8
, e (g) 10

9
 por  E. 

coli/mL
-1

. Os mesmos experimentos foram realizados com E. Faecalis e S. aureus. 

 

 

5.3.2 Incubação do leite experimentalmente contaminado 

 

 

Foi utilizado leite, que representa naturalmente um excelente meio de cultura para 

microorganismos. Dessa maneira, hipotetizamos que o simples procedimento de 

incubar a 37ºC o volume de 1 mL de leite por poucas horas (4 horas), sob agitação a 

fim de permitir a replicação natural das bactérias e sua identificação a partir de uma 

concentração inicial menor na amostra. Para este efeito, o leite foi 

experimentalmente contaminado com bactérias na concentração de 102 - 105 mL-1. O 

método foi capaz de melhorar a identificação com este simples procedimento, pois a 

partir da carga inicial de 104 ufc/mL espectros de alta qualidade foram obtidos 

(Figura 9) com identificação por correspondência do banco de dados (Figura 10). 
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Com este procedimento simples, o limite de detecção de identificação bacteriana 

instantânea foi diminuído para uma concentração inicial de 104 ufc/mL  para E. coli.   

 

 

Figura 9- Espectros de massas obtidos a partir do processamento de amostras contendo 
concentrações iniciais de 10

2
 a 10

5
 E. coli mL

-1
, em (a) 10

2
, (b) 10

3
, (c) 10

4
 e (d) 10

5
. 
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Figura 10- Planilha de resultados fornecida pelo programa computacional Biotyper após coleta e 
processamento dos espectros de massas.  

 

 

5.3.3 Identificação direta de bactérias em amostras de leite com etanol 

 

 

A fim de permitir a aplicação da técnica de modo prático na rotina de um 

laboratório de microbiologia, foi avaliado um protocolo no qual amostras de leite 

contaminado contendo bactérias inativadas, poderiam ser transportadas em 

temperatura ambiente sem risco biológico, ou poderia ser armazenados para 

posterior análise. O volume de 0,3 mL de leite experimentalmente contaminado com 

E.coli, E. faecalis e S. aureus foi colocado em microtubo de 1,5 ml. Para a inativação 

das bactérias adicionou-se 0,9 mL de etanol absoluto. Denominamos esta amostra 

de pellet de leite e etanol. Para a E. coli, embora espectros com os íons intensos 

foram obtidos para 107 ufc/mL (Figura 11 a-c), o sucesso de identificação com 

escore aceitável (superior a 1,7) fornecido pelo Biotyper foi obtido para 

concentrações iguais ou superiores para E.coli 108 ufc/mL, para E. faecalis e para 

identificação de S. aureus confiável já foi possível para concentrações iguais ou 

superiores a 107 ufc/mL (Figura  11 d-e). 
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Observamos que nesse tipo de amostra, a presença de proteínas precipitadas 

causada pelo excesso de etanol necessário para inativar as bactérias pode ter 

contribuído para dificultar a recuperação das bactérias e ter causado a redução de 

três vezes a capacidade observada em etanol + leite em relação ao leite cru.  

 

 

Figura 11- MALDI-TOF MS: espectros obtidos a partir da identificação de microorganismos 
instantânea de leite em etanol 75%. A quantidade de leite de cada amostra foi de 300 µL 
(a) 10

7
, (b) 10

8
 e (c) 10

9
 mL de E. coli

-1
, e (d) 10

7
 e (e) 10

8
 do E. faecalis mL

-1
. 

 

 

Esses resultados indicam que é necessário que a amostras de leite 

conservada em 75% etanol tenha aproximadamente três vezes mais carga 

bacteriana para a realização com sucesso da identificação de microorganismos sem 

necessidade de cultivo.  

Considerando-se que o volume de amostragem de leite possa ser bastante 

estendido (em vez de 300µL ou 1mL podemos usar 10 mL ou 50 mL de leite), há 
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boas perspectivas de que os métodos desenvolvidos para leite in natura e leite 

consevado em solução 75% etanol possam ter sucesso em amostras reais. 

O desenvolvimento e aplicação de novas biotecnologias frequentemente requer 

colaborações interdisciplinares para o desenvolvimento e aplicação de novos 

métodos. Este trabalho foi resultado de uma colaboração entre as áreas de química 

e medicina veterinária para aplicação da técnica de MALDI-TOF MS para o 

diagnóstico microbiológico do leite. Como o Brasil é um país de intensa atividade e 

importância agropecuária, é fundamental que tais iniciativas sejam apoiadas e 

desenvolvidas de modo pioneiro. A utilização de MALDI-TOF MS é considerada 

atualmente revolucionária em microbiologia humana, com inúmeras publicações de 

alto impacto, comprovando a confiabilidade para uso em microbiologia clínica 

humana (LARTIGUE et al., 2009; MARKLEIN et al., 2009; MELLMANN et al., 2009; 

DUBOIS et al., 2010; ILINA et al., 2010; SEIBOLD et al., 2010). Na área de 

microbiologia veterinária, essa tecnologia ainda é incipiente, mas espera-se que seja 

igualmente revolucionária.  

Acreditamos que essa técnica possa se tornar fundamental em abordagens 

visando melhorar o monitoramento da qualidade do leite e controle da mastite 

bovina. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O MALDI-TOF MS juntamente com o protocolo estudado se mostrou capaz de 

identificar os patógenos causadores de mastite após cultura microbiológica, como 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae e espécies de Estafilococos 

coagulase negativa.  

O método para recuperação de bactérias experimentalmente inoculadas em 

amostras de leite e identificação por MALDI-TOF MS sem necessidade de cultivo 

para isolamento de colônias, foi possível para 106 ufc/mL  de E. faecalis e S. aureus, 

e 107 ufc/mL  para E. Coli . A incubação por 4 horas do leite aumentou em 10 vezes 

a capacidade de detectar o patógeno pelo método de recuperação de bactérias. O 

método pode ser aplicado em amostras de leite conservadas em 75% etanol, com 

perda de capacidade de detecção aproximada de três vezes.  

O uso de MALDI-TOF MS pode acelerar a identificação de patógenos 

causadores de mastite subclínica bovina podendo contribuir para a adoção de 

medidas de controle e tratamento mais adequado. Na indústria de laticínios, MALDI-

TOF MS também pode fornecer uma identificação mais rápida, e confiável de 

microrganismos presentes no leite para um controle de qualidade microbiológico 

mais abrangente. 
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ANEXO A 

 

Seqüenciamento do 16S rRNA de amostras selecionadas na Tabela 2. 

Site de busca: http://www.sepsitest-blast.de/de/index.html 

___________________________________________________________________ 

 

Amostra 2, Table 2 : 

 

CATGCAAGTCGAGCGAACAGACAAGGAGCTTGCTCCTTTGACGTTAGCGGCGG

ACGGGTGAGTAACACGTGG 

GTAACCTACCTATAAGACTGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGAT

AATATTTCGAACCGCATG 

GTTCGATAGTGAAAGATGGTTTTGCTATCACTTATAGATGGACCCGCGCCGTATT

AGCTAGTTGGTAAGGTA 

ACGGCTTACCAAGGCGACGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACA

CTGGAACTGAGACACGGTC 

CAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCT

GACGGAGCAACGCCGCGTG 

AGTGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTATTAGGGAAGAACATACGTG

TAAGTAACTGTGCACGTC 

TTGACGGTACCTAATCAGAAAGCCACGGCTAA 

 

Positive. Similar sequence(s) found in database. 

Family of BLAST hit with highest sequence identity: Staphylococcaceae  

Staphylococcus haemolyticus  

(Family = Staphylococcaceae; Sequence identity = 99.8%; Alignment length = 464 

(100.0%); E-Value = 0.0; Accession = X66100) 

___________________________________________________________________ 

 

http://www.sepsitest-blast.de/de/index.html
http://www.arb-silva.de/browser/ssu/X66100
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ANEXO B 
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