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RESUMO

Santos FGB. Estudo epidemiológico molecular e de fatores de virulência de
Staphylococcus aureus associados à mastite bovina em propriedades de exploração
leiteira dos estados de São Paulo e Pernambuco [Tese]. São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2009.
Um total de 2060 glândulas mamárias de 525 fêmeas em lactação de 11 rebanhos
de São Paulo e Pernambuco foi submetido à triagem para diagnóstico de mastite
clínica, subclínica e estágio de portador. Foram realizados CCS e lactocultura de
todas as glândulas. No acompanhamento do estágio de portador, glândulas
negativas às provas de triagem infectadas por S. aureus foram submetidas em dias
subsequentes ao exame clínico, lactocultura e CCS por 16 dias. Foi realizada
análise microbiológica de material de insufladores, pele do úbere, mãos e fossas
nasais de ordenhadores. O total de 107 S. aureus isolados foi submetido à PFGE,
PCR do gene icaA e avaliação da produção de biofilme glicose-induzido in vitro. Em
96 destes, pesquisou-se por PCR os genes coa e spa. A ocorrência de mastite
subclínica variou de 9,7% a 81,5% entre os rebanhos. A diferença de mastite
subclínica entre fazendas de Pernambuco e São Paulo foi significante (P< 0,0001).
PFGE identificou 31 perfis genéticos, agrupados em 12 linhagens, a partir dos 107
isolados. As linhagens evidenciadas foram: LE (64,5%), LA (15,9%), LI (5,6%) e
outras nove (14%). Entre os isolados de leite houve predomínio de LE (P < 0,0001)
em relação às demais. Isolados a partir de casos de mastite clínica, subclínica e de
glândulas assintomáticas pertenceram à mesma linhagem (LA e LE). O grupo LE
apresentou ampla distribuição geográfica, isto é, em 6 rebanhos de ambas as
regiões e LA restringiu-se a três fazendas de Pernambuco. Em relação aos perfis
genéticos, 87,1% foram detectados exclusivamente em um rebanho, 9,7% em dois e
3,2% em quatro. Três a sete diferentes perfis, agrupados em uma a quatro
linhagens, foram diagnosticados em cada uma das fazendas. A PFGE mostrou
maior poder discriminatório (D=0,86). As técnicas de PCR do gene coa, PCR-RFLP
do gene coa e PCR do gene spa distinguiram, respectivamente: quatro perfis
genéticos (D=0,18), quatro (D=0,26) e seis (D=0,56). Todas as 96 amostras de S.
aureus submetidas à PCR para pesquisa dos fatores de virulência (coagulase e

proteína A) amplificaram os genes. O gene icaA foi detectado nas 107 amostras. S.
aureus produtores de biofilme corresponderam a 69,2% dos isolados e 30,8% não
produziram. A PFGE detectou três agrupamentos genéticos que apresentaram
relação com o fenótipo de produção de biofilme, sendo LE 94,5% das amostras
produtoras, concentradas no agrupamento II. Entre os isolados de leite, 76,9%
produziram filme biológico. Excetuado um isolado de fossa nasal de ordenhador, os
demais 11 de origem extramamária não produziram biofilme. Não foi detectada
correlação entre produção de biofilme e CCS. Isolados de origem humana e animal
constituíram populações geneticamente distintas. Isolados de mesmo perfil genético
de insufladores e do leite refletem o eventual papel do equipamento de ordenha
como possível via de transmissão na mastite, assim como a pele do úbere. Houve
isolamento sucessivo do perfil E1 por 16 dias de glândulas assintomáticas,
caracterizando o estágio de portador. S. aureus isolados de quartos portadores
majoritariamente

produziram

biofilme,

demonstrando

maior

capacidade

de

persistência e disseminação como fonte de infecção.
Palavras-chave: mastite bovina, S. aureus, portador, epidemiologia molecular, PFGE
e PCR, biofilme.

ABSTRACT
Santos FGB. Molecular epidemiology and virulence factors of Staphylococcus aureus
associated to bovine mastitis in dairy herds from São Paulo and Pernambuco state.
[PhD Thesis]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São
Paulo; 2009.
Two thousand and sixty mammary glands from 525 lactating cows of eleven dairy
herds from São Paulo and Pernambuco were submitted to clinical, subclinical
mastitis cases and carrier status detection by screening tests. All the samples were
submitted to SCC and microbiological tests. In the carrier status follow up, the
screening test negative glands were submitted to clinical examination, SCC and milk
culture during at least 16 days. In parallel, milking machine, udder skin, milker’s
nostrils swabs were collected and submitted to microbiological examination. A total of
107 S. aureus isolates was analyzed by PFGE, PCR spa gene and in vitro glucoseinduced biofilm production. From these, 96 isolates were submitted to PCR of the
coa and spa genes. The subclinical mastits occurrence ranged from 9.7% to 81.5%
among the herds. It was observed a significant difference (P< 0.0001) between
subclinical mastitis occurrence in São Paulo and Pernambuco states. From the 107
isolates, PFGE identified 31 pulsotypes grouped in 12 lineages. Lineages identified
were: LE (64.5%), LA (15.9%), LI (5.6%) and, nine others (14%). Among the milk
isolates there was predominance of LE (P < 0.0001) in relation to the others. A same
pulsotype of LA and LE lineages was isolated from clinical and, subclinical mastitis
as well as from asymptomatic carrier glands. The LE group was widely spread, i. e. in
6 herds from both states while LA was isolated from three herds only in Pernambuco
state. Eighty-seven percent of the pulsotypes were only detected on single herds,
9.7% in two and, 3.2% in four different herds. In a same herd, three up to seven
different pulsotypes, grouped in one to four lineages, were detected. PFGE showed
higher discriminatory power (D=0.86). PCR coa gene, RFLP coa gene and PCR spa
gene distinguished, respectively four amplicons (D=0.18), four (D=0.26) and six
(D=0.56). All the 96 S. aureus isolates submitted to PCR for virulence factors
(coagulase and protein A) search amplified the genes. IcaA gene was detected in all
the 107 S. aureus strains and, 69,2% of them produced in vitro glucose-induced
biofilm. PFGE detected three genetic clusters related to biofilm production

phenotype, being 94.5% LE grouped in the cluster II. It was not detected any
correlation between SCC and biofilm production. Just one from the eleven
extramammary origin isolated, 76.9% of the milk isolates and, 99% of the S. aureus
isolated from carriers produced biofilm. Strains from human and animal origin were
genetically different. Few isolates from milk, milking machine and udder skin showed
similar pulsotype, suggesting a potential role as a transmission route in mastitis
epidemiological chain. The successive isolation during more than 16 days of a same
pulsotype (E1) from the asymptomatic glands characterized the carrier status. The
capability to produce biofilm demonstrated by the majority of the S. aureus isolated
from asymptomatic mammary glands showed their potential as infection source.
Keywords: bovine mastitis, S. aureus, carrier status, molecular epidemiology, PFGE
and PCR, biofilm.

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA

A mastite é considerada a principal enfermidade dos animais destinados à
produção leiteira, por sua elevada freqüência, pelos aspectos econômicos a ela
relacionados - tanto pela diminuição da produção quanto pelo menor rendimento dos
derivados lácteos para a indústria de laticínios - e pelos aspectos associados à
Saúde Pública, uma vez que o leite pode veicular microrganismos patogênicos,
toxinas e resíduos de antimicrobianos (Langoni, 2007).
Essa afecção é uma reação inflamatória da glândula mamária de etiologia
infecciosa, traumática, metabólica, fisiológica, alérgica ou psicológica. Entretanto, a
mastite infecciosa é considerada a mais importante, por não ser autolimitante e por
poder eventualmente evoluir para um quadro de septicemia (Costa, 2003).
Para estabelecer uma infecção, o agente etiológico deve ultrapassar a porção
terminal do teto, pois a integridade do teto é a primeira linha de defesa (Nickerson,
1993). Após a penetração, o microrganismo se multiplica no canal galactóforo e
atinge a cisterna do teto, onde se multiplica ativamente e se distribui pelo
parênquima mamário (Langoni, 2007). A segunda linha de defesa é o sistema
imunológico que inclui leucócitos nos ductos do teto e na glândula (White et al.,
1980; Harmon e Heald, 1982). Observa-se imediatamente grande aporte de
leucócitos polimorfonucleares, particularmente neutrófilos, como resposta do sistema
imune. O processo inflamatório intensifica e se observa leve alcalinização da
secreção láctea em virtude do extravasamento de líquido celular e íons, a exemplo
de carbonato de sódio e cloretos. Ocorrem então, em virtude da grande
multiplicação bacteriana: acidificação do leite, produção de toxinas, danos teciduais
e presença de secreção purulenta e sangue no leite (Langoni, 2007).
As alterações provocadas pela mastite no tecido mamário não se refletem
somente na produção do leite, mas também nas características físico-químicas, com
alteração de seus componentes principais. A mastite interfere na composição do
leite pela ação de lipases leucocitárias e, em decorrência, a concentração de
gordura no leite proveniente de quartos mamários com elevada contagem de células
somáticas (CCS) tende a diminuir (Harmon, 1994; Brito e Dias, 1998). De modo
geral, o teor de gordura no leite pode variar de 2,2% a 4,0%, percentual fortemente

influenciado pela genética do animal e fatores ambientais. Em animais com mastite,
porém, estes valores sofrem decréscimo de 10% (Costa et al., 2006). Recentemente,
vários autores também verificaram que as concentrações de caseína, lactose e
sólidos totais apresentam relação inversamente proporcional à CCS no leite (Bueno
et al., 2005; Costa et al., 2006).
Paralelamente, ocorrem alterações na contagem de células somáticas que
variam em função da etiologia e da virulência do agente etiológico envolvido no
processo infeccioso (Radostits et al., 2002). As células somáticas compreeendem a
maioria das células do sistema imune da glândula mamária, na proporção de 80%
nos quartos mamários hígidos e 99% nos quartos com mastite. Tais células são
constituintes do mecanismo de defesa natural e incluem linfócitos, macrófagos,
leucócitos polimorfonucleares e algumas células epiteliais (Sordillo et al., 1997; Pillai
et al., 2001; Schukken et al., 2003).
Clinicamente, as mastites podem ser classificadas como clínicas quando
apresentam alterações macroscópicas no leite e/ou no úbere. A severidade da
mastite clínica pode variar desde uma manifestação clínica subaguda até uma
mastite clínica superaguda, na qual ocorre sintomatologia sistêmica, com elevação
da temperatura corporal, desidratação, inapetência, sendo possível, em alguns
casos resultar em óbito (Chafer, 2006). De sintomatologia não tão evidente, a
mastite subclínica se caracteriza pela diminuição da produção leiteira, sem que
sejam observados sinais visíveis do processo inflamatório na glândula mamária ou
no leite (Costa, 2002).
O diagnóstico da mastite clínica é realizado a partir do exame criterioso da
glândula mamária e da observação de alterações macroscópicas nos primeiros jatos
de leite, utilizando-se a caneca de fundo negro ou prova de Tamis. A mastite
subclínica, por sua vez, pode ser diagnosticada pelo California Mastitis Test (CMT) e
pela CCS (Langoni, 2007).
O CMT é capaz de detectar a ocorrência de mastite subclínica pela elevação
do número de células somáticas na secreção láctea, particularmente leucócitos
polimorfonucleares. De cada quarto mamário coleta-se alíquota de 2 mL de leite e
adiciona-se igual volume do detergente aniônico (alquil-lauril sulfato de sódio +
púrpura de bromocresol). Este reagente emulsifica os lipídios das membranas dos
leucócitos presentes no leite e libera o material genético (DNA) das células,
produzindo viscosidade proporcional ao número de células presentes no leite e

categorizada em diferentes escores, de acordo com a intensidade do processo
inflamatório (Radostits et al., 1994; Thiers et al., 1999).
Por sua vez, a CCS é um método moderno de diagnóstico da mastite,
internacionalmente aceito como critério de avaliação da sanidade da glândula
mamária (Middleton et al., 2002; Zecconi et al., 2005; Zecconi et al., 2006). A CCS
eletrônica é realizada por citometria de fluxo com auxílio de equipamentos como
Somacount IBC (Bentley Instruments Inc.) (Langoni, 2000).
As infecções intramamárias apresentam elevada freqüência nos rebanhos
leiteiros. Costa et al. (1995) avaliaram o nível de mastite clínica e subclínica em São
Paulo e em Minas Gerais na ordem de 17,45% e 71,56%, respectivamente. Em
Pernambuco, Mota et al. (1999) demonstraram que o índice de mastite subclínica
em alguns rebanhos leiteiros pode chegar até 80% dos quartos mamários, na
dependência do tipo de exploração leiteira. Recentemente, Pereira et al. (2007)
observaram índices de mastite subclínica em Minas Gerais que variaram de 18,63%
a 89,70%, com 54,83% dos rebanhos analisados apresentando taxas superiores a
50%, sendo que em 19,35% os índices foram superiores a 70%. Paralelamente,
Ribeiro et al. (2007) monitoraram unidades de produção leiteira no Rio Grande do
Sul e diagnosticaram mastite subclínica e clínica em, respectivamente, 31,17% e
1,22% dos quartos mamários avaliados.
Classicamente, os principais agentes etiológicos da mastite foram agrupados
quanto à origem e modo de transmissão em contagiosos ou ambientais. Os
patógenos considerados ambientais são mais precisamente descritos como
microrganismos oportunistas, ubiquitários, não adaptados à sobrevivência no interior
do hospedeiro e presentes no ar, cama (free stall, por exemplo), água e fezes. São
patógenos causadores de mastite ambiental: Streptococcus uberis, membros da
família Enterobacteriaceae - principalmente Escherichia coli, Klebsiella sp e Serratia
sp - Pseudomonas sp e outros microrganismos ubiquitários, a exemplo de fungos principalmente leveduras e algas aclorofiladas (Prototheca sp) (Bradley, 2002;
Costa, 2003).
Os patógenos contagiosos são microrganismos particularmente adaptados à
sobrevivência no hospedeiro, especialmente na glândula mamária. Eles são capazes
de estabelecer infecções subclínicas que se manifestam tipicamente pela elevação
na CCS dos quartos mamários infectados e são transmitidos principalmente durante
a ordenha (Bradley, 2002; Costa, 2003). Microrganismos do gênero Staphylococcus

estão entre os mais freqüentemente isolados em amostras de leite provenientes de
vacas com mastite contagiosa, sendo S. aureus espécie de elevada ocorrência
(Costa et al., 1986).
Staphylococcus aureus é um coco Gram-positivo, catalase negativa, produtor
de coagulase. O gênero Staphylococcus faz parte da família Staphylococcaceae que
inclui também os gêneros Gamella, Macrococcus e Salinococcus (Garrity, 2006).
Todas as espécies do gênero Staphylococcus são produtoras da enzima catalase e
se reproduzem por fissão binária em todos os planos espaciais. A divisão celular em
vários planos espaciais resulta num agrupamento de células bacterianas em
conformações que lembram cachos de uvas, característica especialmente evidente
em células cultivadas in vitro e observadas por microscopia óptica (Trabulsi et al.,
2004).
As espécies do gênero Staphylococcus são anaeróbias facultativas,
conseguem crescer em meios hipertônicos (em concentrações de até 15% de NaCl),
num variado espectro de pHs (de 4,2 a 9,3) e em temperaturas entre 7° C e 48,5 °C
(Le Loir et al., 2003). Quanto ao habitat, as espécies deste gênero encontram-se
amplamente distribuídas no ambiente e como microbiota autóctone de seres
humanos e animais (Kloos e Bannerman, 1999).
S. aureus é um microrganismo de grande importância clínica para humanos,
uma vez que é causa comum de diversos processos infecciosos que variam desde
infecções cutâneas crônicas relativamente benignas, até infecções humanas
potencialmente fatais. As infecções cutâneas incluem foliculite simples e impetigo,
assim como furúnculos e carbúnculos, que afetam o tecido subcutâneo e produzem
sintomas sistêmicos como febre. S. aureus é frequentemente isolado de feridas
cirúrgicas infectadas que podem representar focos para desenvolvimento de
infecções sistêmicas, assim como é a causa de broncopneumonias e pneumonias
nosocomiais, bacteremias, meningites e peritonites, entre outras afecções (Koneman
et al., 2001).
Algumas cepas de S. aureus produzem toxinas responsáveis por intoxicações
alimentares (algumas enterotoxinas), pela síndrome do choque tóxico (TSST-1 e
algumas enterotoxinas) e pela síndrome da pele escaldada (toxinas exfoliativas).
Resistência múltipla a agentes antimicrobianos tem sido observada entre isolados
desse microrganismo, principalmente entre aqueles responsáveis por infecções
nosocomiais (Salyers e Whitt, 2002). No Brasil já foram detectadas amostras de

Staphylococcus produtoras de enterotoxinas isoladas de casos de mastite bovina.
Brabes et al. (1999) avaliaram 87 isolados de casos de mastite procedentes de
propriedades leiteiras de São Paulo e Minas Gerais e identificaram 18% (16/87) dos
isolados como produtores de pelo menos uma enterotoxina, sendo S. aureus 10
(62,5%), S. sciuri 5 (31,25%) e S. chromogenes 1 (6,25%). Dentre estes 16 isolados
produtores de enterotoxina, 6 (37,5%) produziram mais que uma toxina
simultaneamente.
S. aureus também é um importante agente etiológico de infecções em animais
domésticos de companhia e de animais destinados à produção de alimentos
(Aarestrup et al., 2000; Zadoks et al., 2000). Esse microrganismo constitui-se no
agente bacteriano mais comumente isolado de casos de mastite bovina, sendo
apontado pela International Dairy Federation como patógeno principal (Langoni,
1999). No Brasil, estudo conduzido por Brito et al. (1999) em propriedades de
exploração leiteira do estado de Minas Gerais detectou S. aureus em 19,2% das
amostras de leite de quartos mamários de vacas em lactação. Rabello et al. (2003),
por sua vez, obtiveram o isolamento deste patógeno em 5,5% a 79,4% dos quartos
mamários avaliados no estado do Rio de Janeiro, dependendo da propriedade
analisada. Mais recentemente, estudo conduzido por Gomes et al. (2007) em 21.721
amostras de secreção láctea procedentes do estado do Rio Grande do Sul
identificou a presença de S. aureus em 29,2% dos isolados, enquanto que Hartman
et al. (2007) isolaram esse microrganismo em 11,8% dos casos de mastite
diagnosticados no estado de São Paulo.
A prevalência de mastite por S. aureus em rebanhos leiteiros ocorre devido à
sua alta infectividade associada a fatores de virulência que conferem ao
microrganismo a capacidade de se instalar no parênquima mamário, formar
microabscessos, resistir à fagocitose e sobreviver no interior de fagócitos,
restringindo, dessa forma, o acesso dos agentes antimicrobianos, mesmo quando
administrados em concentrações terapêuticas (Araújo e Andrioli, 1996).
A antibioticoterapia, por sua vez, visa auxiliar as defesas do hospedeiro
eliminando patógenos (Erskine et al., 1993). O sucesso terapêutico pode ser medido
tanto pela redução dos sintomas clínicos da mastite (cura clínica) quanto pela
eliminação do patógeno (cura microbiológica), porém a eficácia de um tratamento é
obtida quando se observa simultaneamente cura clínica e microbiológica (Costa,
2002).
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o

método

mais

freqüentemente utilizado no tratamento da mastite bovina (Costa, 2002). O
tratamento imediato dos casos de mastite clínica e o tratamento no período seco dos
casos subclínicos estão entre as medidas mais frequentemente recomendadas no
controle das mastites. Adicionalmente, várias outras medidas devem ser levadas em
consideração quando da implementação de protocolos de controle da enfermidade,
como lavagem e secagem dos tetos antes da ordenha, manutenção regular dos
equipamentos de ordenha mecânica, antissepsia pós-ordenha, descarte das fêmeas
com infecção crônica e ordenha no final para as vacas infectadas (Philpot, 1984; Gill
et al., 1990; Morin, 1993; Degraves e Fetrow, 1993; Kirk et al., 1994; Costa et al.,
2003).
Na mastite contagiosa, a transmissão de S. aureus ocorre, principalmente,
durante a ordenha. A prevalência da mastite por esse patógeno se deve à sua
dispersão por várias vias de transmissão e fontes de infecção na propriedade
leiteira, como equipamentos de ordenha, ração animal, cama e materiais da baia,
pele bovina e humana, vacas cronicamente infectadas e glândulas mamárias de
portadoras assintomáticas, além de outros animais da fazenda (Costa et al., 1994;
Roberson et al., 1994, Zecconi e Piccinini, 1999; Radostits et al., 2002; Zadoks et al.,
2002).
As estratégias de controle das mastites baseiam-se em medidas preventivas,
tratamento imediato dos casos clínicos e tratamento no período seco de casos
subclínicos, sendo o portador um elemento que não é usualmente considerado
(Costa et al., 1992; Costa et al., 1994). O estágio de portador na mastite infecciosa é
caracterizado pela ocorrência de quartos mamários destituídos de sintomatologia,
embora estejam infectados, alberguem o microrganismo na glândula mamária e o
disseminem pelo leite. Esses quartos mamários não apresentam reações positivas
aos testes diagnósticos que detectam a presença do processo inflamatório (como
CMT, condutibilidade elétrica e CCS entre outros), porém mostram-se positivos aos
exames

microbiológicos,

caracterizando-se

como

uma

fonte

de

infecção,

principalmente em relação aos agentes contagiosos como Staphylococcus spp
(Costa et al., 2001; Costa et al., 2005; Bispo et al., 2008; Santos et al., 2008a,b).
Protocolos de controle da mastite causada por S. aureus têm apresentado
sucesso relativamente limitado, provavelmente pelo conhecimento insuficiente sobre
os fatores de virulência relacionados ao processo de infecção e sobre a importância

das diferentes vias de transmissão, fontes de infecção, vetores e mecanismos de
dispersão (Struelens et al., 1992).
A maioria dos fatores de virulência de S. aureus não é requerida para o
crescimento e multiplicação do microrganismo e é frequentemente codificada por
elementos genéticos acessórios, tais como plasmídeos, profagos e ilhas de
patogenicidade (Kuroda et al., 2001). O carreamento por elementos genéticos
acessórios implica na distribuição de genes de virulência entre cepas de
Staphylococcus, causando uma distribuição não uniforme de determinantes
genéticos de virulência entre as cepas. Há várias linhagens de S. aureus que
apresentam combinações específicas de genes que conferem uma habilidade
significativamente aumentada de causar infecções (Booth et al., 2001).
Dentre os diversos potenciais fatores de virulência descritos até o momento
para S. aureus, a produção de biofilme constitui um aspecto relativamente pouco
estudado em amostras procedentes de casos de mastite bovina. O biofilme consiste
em comunidades de células bacterianas envolvidas por uma matriz polissacarídica
produzida pelas bactérias que permanecem aderentes a superfícies inertes ou vivas.
A formação do biofilme parece ocorrer em duas etapas: adesão da bactéria a uma
superfície e adesão intercelular, formando múltiplas camadas de células bacterianas
(Götz, 2002).
Dois importantes componentes de superfície têm sido implicados na formação
do biofilme por S. aureus. Um destes componentes depende da presença do operon
icaADBC, que codifica proteínas envolvidas na síntese do polissacarídeo de matriz
poli-N-sucinil β-1,6 glucosamina (PNSG). Este polissacarídeo está envolvido na
ligação entre as células bacterianas. Proteínas também estão envolvidas na
formação de biofilme em S. aureus (O’Neil et al., 2007). Dentre estas proteínas, a
Bap foi associada à formação de filme biológico em amostras de S. aureus isoladas
de mastite bovina. Tal proteína parece promover a ligação primária às superfícies.
Outras proteínas que, como a Bap, pertencem ao grupo, as chamadas MSCRAMMs
(componentes da superfície microbiana que reconhecem as moléculas adesivas da
matriz) também têm sido associadas à formação do biofilme em S. aureus de origem
humana (O’Neil et al., 2007). Dentre tais proteínas podemos citar as proteínas de
ligação à fibronectina de S. aureus (FnbpA e B) (O’Neil et al., 2008), a proteína G de
superfície de S. aureus (SasG) (Corrigan et al., 2007) e a proteína A (Merino et al.,
2008).

Há um consenso de que o biofilme contribua para a persistência bacteriana
em sítios infecciosos ou para infecções crônicas, pois dificulta a ação dos
mecanismos de defesa do hospedeiro e dos agentes antimicrobianos. Além disso, o
biofilme confere maior capacidade de ligação dos microrganismos às diferentes
superfícies, a exemplo de biomateriais utilizados em cirurgias, favorecendo o
desenvolvimento de determinadas infecções (Cramton et al., 1999; Cucarella et al.,
2001).
Em infecção experimental de glândulas mamárias de ovinos, amostras de S.
aureus foram capazes de produzir biofilme e apresentaram maior capacidade de
colonização quando comparadas a variantes não produtoras deste material (Baselga
et al., 1993). O papel do biofilme na aderência de amostras de S. aureus isoladas de
mastite bovina também foi observado em cultura de células, o que fornece
evidências de seu possível papel na colonização da glândula mamária. A adesão de
S. aureus ao epitélio glandular mamário é considerada a primeira etapa crítica na
patogênese da mastite (Aguilar et al., 2001; Vasudevan et al., 2003).
A maioria das cepas de S. aureus causadoras de mastite é circundada por
uma camada de biofilme que auxilia a colonização do microrganismo e sua
aderência ao epitélio da glândula mamária (Aguilar et al., 2001). A susceptibilidade
reduzida aos antibióticos em S. aureus isolados de mastite também foi associada à
formação de biofilme e atribuída à redução tanto da difusão dos antibióticos através
da matriz de biofilme como da atividade metabólica da bactéria dentro dessa matriz
(Amorena et al., 1999).
Foi sugerido inicialmente que a formação de biofilme ocorreria por um
processo mediado por um antígeno capsular denominado polissacarídeo/adesina
(PS/A), no qual o S. aureus inicialmente adere a uma superfície, multiplica-se e
forma uma multicamada de biofilme que é associada à produção de adesina
polissacarídica intercelular (PIA). O operon de adesão intercelular (icaADBC)
constituído pelos genes icaA, icaD, icaB e icaC, codifica as proteínas mediadoras da
síntese de PIA e PS/A (Cramton et al., 1999). Os genes icaA e icaD exercem
importante papel na formação do biofilme em S. aureus e Staphylococcus
epidermidis. O gene icaA codifica a N-acetilglicosaminiltransferase, enzima envolvida
na síntese de N-acetilglicosamina (Arciola et al., 2001a). Além disso, o gene icaD
influi consideravelmente na expressão máxima da N-acetilglicosaminiltransferase,
levando à expressão fenotípica do polissacarídeo capsular (Gerke et al., 1998).

Entretanto, biofilme independente do operon ica foi descrito em amostras de S.
aureus (O’Neil et al., 2007). A ação de proteases foi capaz de eliminar totalmente o
biofilme produzido em mutantes nocautes em ica, apontando assim um papel
essencial para as proteínas de superfície estafilocócica neste processo (O’Neil et al.,
2007; Coelho et al., 2008).
S. aureus produz vários potenciais fatores de virulência, inclusive proteínas de
superfície celular ancoradas na parede celular, com propriedades de ligação a
diferentes proteínas do hospedeiro. Dentre estas, a proteína A, uma molécula de
42 kDa que, apresentando-se sob as formas secretada e associada à membrana,
interage com ampla variedade de imunoglobulinas humanas e animais (El Sayed et
al., 2006)
As propriedades de ligação da proteína A à imunoglobulina G (IgG) decorrem
da presença de cinco (em algumas cepas, quatro) unidades repetidas (A-E), cada
uma com habilidade de mediar ligação à porção Fc de diferentes subclasses de IgG
de mamíferos (Navarre e Schneewind, 1999). Além disso, cada uma das unidades
repetidas apresenta afinidade pela porção Fab da IgG, que é responsável

pelo

reconhecimento antigênico, de forma não antigênico-específica (Boyle, 1990).
A proteína A encontra-se ligada ao glicopeptídeo da parede celular e pode ser
liberada para o meio durante o crescimento. Essa proteína atua como fator de
virulência,
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hipersensibilidade dos tipos imediato e tardio. A proteína A é imunogênica e nos
indivíduos com infecções graves causadas por S. aureus são formados anticorpos
dirigidos contra ela. A presença dessa proteína em S. aureus constitui a base das
provas de coaglutinação utilizadas em laboratórios clínicos para identificação de
microrganismos (a exemplo de gonococos) e detecção de antígenos bacterianos em
líquidos corpóreos (Koneman et al., 2001).
Estudos realizados por Peterson et al. (1977) e Gemmell et al. (1991)
indicaram que a expressão da proteína A na superfície bacteriana torna o
microrganismo menos susceptível à fagocitose na presença do soro humano,
possivelmente como resultado da propriedade de ligação da proteína A à porção Fc
da IgG. Entretanto, na presença de soro deficiente de IgG, a expressão da proteína
A apresentou efeito oposto, pois aumentou a susceptibilidade da bactéria à
fagocitose (Peterson et al., 1977).

O efeito da proteína A sobre o complemento foi investigada em vários estudos
(Spika et al., 1981; Kozlowski et al., 1996). Kozlowski et al. (1996) mostraram que a
propriedade de ligação da proteína A à porção Fab da IgG medeia a ativação do
sistema complemento pela via clássica, permitindo uma possível explicação para a
observação realizada por Peterson et al. (1977), o qual havia sugerido que o
aumento da susceptibilidade à fagocitose por S. aureus que expressa a proteína A
em meio deficiente de IgG poderia resultar da interação entre a proteína A e a IgM.
Vários estudos relataram que a proteína A ativa linfócitos B (Forsgren et al.,
1976; Lipsky, 1990). A proteína A ligada à parede celular induziu sozinha a ativação
dos linfócitos B, enquanto a proteína A solúvel foi inativa neste aspecto ou
necessitou do auxílio de linfócitos T (Lipsky, 1990; Schuurman et al., 1980). Além
disso, Ringden e Rynnel (1978), Schuurman et al. (1980) e Romagnani et al. (1984)
observaram que a proteína A solúvel aumentou a atividade mitogênica dos linfócitos
T, embora esta propriedade tenha sido atribuída por outros pesquisadores à
contaminação

da

proteína
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solúvel

disponibilizada

comercialmente

com

enterotoxinas estafilocócicas (Schrezenmeier e Fleischer, 1987; Das e Langone,
1989).
A tipagem epidemiológica utilizando a proteína A constitui um método
baseado na diversidade do gene spa que codifica a região Xr da proteína A (Frénay
et al., 1994). Enquanto a porção N-terminal da proteína A encontra-se envolvida na
ligação com a porção Fc da IgG, o domínio C-terminal, associado à ligação com a
parede celular, contém a região Xr, constituída por sequências repetitivas em
tandem formadas por oito unidades de aminoácidos (Uhlén et al., 1984; Guss et al.,
1984). O número de unidades repetitivas na região Xr varia entre as amostras de S.
aureus, podendo ser determinado pela amplificação do DNA dessa região pela
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) (Kobayashi et al., 1999).
A coagulase é um produto extracelular dos isolados de S. aureus que
apresenta a propriedade de coagular o plasma de diferentes espécies. Esta
característica constitui o principal critério utilizado pelos laboratórios de microbiologia
clínica na identificação de S. aureus isolados de infecções (Goh et al., 1992).
A coagulase se liga à protrombina formando um complexo denominado
estafilotrombina, que pode clivar o fibrinogênio, potencializando a formação do
coágulo. Nenhuma atividade enzimática foi associada à coagulase, sendo a ligação
à protrombina suficiente para a expressão da clivagem do fibrinogênio (Hempker et

al., 1975). A coagulase também pode se ligar ao fibrinogênio e, em virtude desta
propriedade, sugeriu-se que esta atividade era responsável pela agregação de S.
aureus ao plasma (Jeljaszewicz et al., 1983). Entretanto, estudos moleculares
indicaram que a coagulase não é um fator de agregação. Ambas as propriedades de
ligação da coagulase são localizadas em dois sítios distintos da proteína. A região
N-terminal contém o sítio de ligação à protrombina e a região C-terminal apresenta o
sitio de ligação ao fibrinogênio (McDevitt et al., 1992).
Várias formas sorológicas da coagulase baseadas na neutralização cruzada
da atividade de coagulação foram descritas. As sequências de DNA de três
sorotipos foram determinadas (Kaida et al., 1987; Kaida et al., 1989; Phonimdaeng
et al., 1990) e a análise da sequência do gene coa mostrou que a região N-terminal
apresentou-se variável (aproximadamente 50% de identidade entre as três
sequências) e que houve uma região central altamente conservada (identidade
superior a 90%). A região C-terminal mostrou-se composta de repetições em tandem
de 27 aminoácidos e cada uma das sequências publicadas apresentou número
diferente de repetições. A amplificação das repetições, seguida pela digestão com a
endonuclease de restrição AluI, produziu padrões de bandas, indicando que este
achado poderia ser utilizado para diferenciar isolados (Goh et al., 1992; Hookey et
al., 1998; Schwartzkopf et al., 1994).
Desde então, esta característica tem sido utilizada para subtipar S. aureus de
origem humana e bovina. O método da tipagem pelo gene da coagulase (coa)
mostrou-se simples, específico, reprodutível, de fácil interpretação e discriminatório
(Goh et al., 1992; Annemüller et al., 1999; Lange et al., 1999; Raimundo et al., 1999;
Shopsin et al., 2000; Schlegelova et al., 2003; Guler et al., 2005; Saei et al., 2009).
Sob o ponto de vista epidemiológico, é importante determinar a origem dos
microrganismos envolvidos na etiologia da doença e, em virtude da existência de
diversos clones de S. aureus, os isolados devem ser tipados a fim de se estabelecer
fontes e rotas de distribuição do patógeno na população (Struelens et al., 1992).
O objetivo dos estudos de genotipagem é fornecer evidências laboratoriais de
que agentes etiológicos epidemiologicamente relacionados, ou seja, coletados
durante um período determinado de tempo e em uma área geográfica específica,
também seriam geneticamente relacionados e, assim, representariam uma mesma
cepa que se disseminou (Tenover et al., 1995). Em relação à mastite bovina, a
caracterização da diversidade genética dos S. aureus isolados de rebanhos leiteiros

é fundamental para uma melhor compreensão do padrão de dispersão do patógeno.
Tais informações poderão auxiliar na elaboração de estratégias mais eficientes que
visem à redução dos casos de infecção, uma vez que a partir dos perfis moleculares
é possível inferir relações genéticas existentes entre os diferentes clones, detectar o
fluxo gênico e traçar rotas de dispersão da infecção no rebanho (Kapur et al., 1995).
O cromossomo se constitui no componente fundamental da identidade celular
e, portanto, representa item indispensável à análise de relações genéticas entre
isolados. Uma abordagem frequentemente utilizada para esta finalidade tem sido a
digestão do DNA cromossomal com enzimas de restrição, a qual resulta em uma
série de fragmentos de diversos tamanhos que forma diferentes padrões quando
analisados por eletroforese em gel de agarose. Diferenças nesses padrões são
denominadas de polimorfismos de comprimento dos fragmentos de restrição
(RFLPs) (Singh et al., 2006).
As enzimas utilizadas para clivar frequentemente o DNA reconhecem vários
sítios presentes no cromossomo bacteriano, resultando em vários fragmentos de
bandas. Recentemente, enzimas de restrição que clivam o cromossomo menos
frequentemente têm sido utilizadas. Os fragmentos de DNA resultantes são
excessivamente grandes para serem separados por eletroforese convencional e, em
virtude deste aspecto, métodos alternativos denominados de eletroforese em gel de
campo pulsado (PFGE) têm sido empregados para superar este obstáculo (Schwartz
et al., 1983; Schwartz e Cantor, 1984; Carle et al., 1986; Sambrook et al., 1989;
Finney, 1993; Ausubel et al., 1994; Chang e Chui, 1998).
Métodos moleculares estão sendo desenvolvidos e têm sido utilizados na
identificação e comparação de S. aureus em estudos epidemiológicos (Gürtler e
Barrie, 1995; Hookey et al., 1998; Lange et al., 1999; Su et al., 1999; van Leeuwen
et al., 1999; Pereira et al., 2002; Zadoks et al., 2002). Dentre esses métodos, a
análise de macrorrestrição do DNA cromossômico e separação dos fragmentos pela
técnica de PFGE é, por sua vez, a ferramenta de tipagem de maior poder
discriminatório para S. aureus e um bom método para se estabelecerem relações
clonais em estudos epidemiológico-moleculares (Tenover et al., 1995; Zadoks et al.,
2002; Sommerhäuser et al., 2003). A sensibilidade do método de PFGE é tão
elevada que simples mutações ou rearranjos podem ser muitas vezes detectados
(Hall, 1994).

Na PFGE, padrões de restrição de genomas bacterianos completos são
analisados e comparados. O cromossomo bacteriano é digerido por uma
endonuclease de restrição de corte raro, com o objetivo de produzir um número
moderado de fragmentos de DNA. Para proteger o DNA bacteriano de danos
mecânicos, os microrganismos são imobilizados pela mistura da suspensão
bacteriana em agarose fundida antes da lise celular. Os blocos contendo DNA
purificado e digerido são inseridos em géis de agarose e os fragmentos de DNA
separados por eletroforese em campo pulsado, no qual a orientação do campo
elétrico sofre alternância (Lukinmaa et al., 2004). Na eletroforese convencional,
moléculas de DNA com tamanho superior a 40-50 kb não migram eficientemente em
géis de agarose. Através da mudança periódica da direção do campo elétrico no
qual o DNA é separado, a PFGE permite a separação de fragmentos superiores a
1000 kbp de comprimento (Singh et al., 2006).
Para interpretar os padrões de restrição gerados pela PFGE e transformá-los
em informação epidemiologicamente útil, o microbiologista deve compreender como
comparar padrões e como eventos genéticos aleatórios podem alterá-los (Singh et
al., 2006). Critérios propostos por Tenover et al. (1995) têm sido frequentemente
utilizados na interpretação de padrões de restrição gerados pela PFGE, a fim de
determinar relações genéticas entre isolados. De acordo com estas diretrizes,
isolados que apresentam o mesmo perfil de PFGE são considerados indistinguíveis.
Isolados que sofreram um único evento genético apresentam de uma a três bandas
de diferença e são considerados provavelmente relacionados. Isolados que diferem
por quatro a seis bandas (geradas por dois eventos genéticos independentes) são
considerados possivelmente relacionados. Por fim, consideram-se não relacionados
aqueles que diferem em mais de seis bandas.
Faz-se necessário destacar que tais critérios são aplicáveis apenas à análise
de um pequeno conjunto de isolados obtidos em estudos epidemiológicos de surtos
nosocomiais ou em comunidades, durante um período relativamente curto de tempo
(um a três meses) (Tenover et al., 1995), onde presumivelmente, a variabilidade
genética é limitada (Olive e Bean, 1999). Estes critérios não são aplicáveis ao
estudo de grandes coleções bacterianas de microrganismos coletados em períodos
superiores a um ano (Tenover et al., 1995).
Frequentemente, análises de padrões de PFGE são efetuadas utilizando-se
softwares como BioNumerics. Rementeria et al. (2001) compararam resultados de

três softwares com a análise visual e observaram que cada método produziu
resultados aceitáveis. Enquanto a análise visual de um pequeno número de perfis
genotípicos pode ser realizada, os softwares apresentam capacidade de
normalização dos perfis obtidos em diferentes géis e de estocagem dos dados em
bancos de dados, permitindo comparação de vários perfis no decorrer do tempo. A
maioria dos programas de análise também contém algoritmos que permitem realizar
análises filogenéticas, proporcionando a detecção da evolução da amostra analisada
e das relações ancestrais entre os isolados (Dice, 1945; Fitch e Margoliash, 1967;
Backeljau et al., 1996; Jorgensen et al., 1996). Geralmente, amostras são
consideradas idênticas se mostrarem 100% de similaridade e são consideradas
clonalmente relacionadas se apresentarem similaridade superior a 80%. O
dendrograma ilustra relações filogenéticas e proporciona uma representação visual
de linhagens, similaridades e diferenças genéticas entre grupos (Singh et al., 2006).

CONCLUSÕES

A técnica de PFGE apresenta maior poder discriminatório quando comparada
às demais técnicas de tipagem baseadas em PCR, mesmo quando utilizadas
conjuntamente, o que a ratifica como a técnica considerada padrão-ouro. Por ela
observou-se considerável multiplicidade de clones de S. aureus dentro dos
rebanhos, uma vez que foram diagnosticados três a sete diferentes perfis genéticos,
agrupados em uma a quatro linhagens, em cada uma das fazendas analisadas.
Algumas das linhagens de S. aureus evidenciadas por PFGE apresentaram
ampla distribuição geográfica, considerando-se os rebanhos e as regiões estudadas.
Entre as diferentes linhagens de S. aureus detectadas, um pequeno número foi
responsável pela maioria dos casos de mastite. A linhagem (LE) caracterizou-se
como predominante e amplamente disseminada tanto entre rebanhos localizados na
mesma região, quanto em regiões geograficamente distintas.
Não foi detectada correlação entre linhagens de PFGE e CCS. Ao se
compararem os dois perfis genéticos, pertencentes à linhagem predominante, com
maior freqüência de isolamento, observou-se diferença quanto à capacidade de elidir
o processo inflamatório aferido pela CCS.
Ao se analisar um mesmo perfil genético de S. aureus, verificou-se que este
foi isolado a partir de diferentes intensidades do processo inflamatório - mastite
clínica e subclínica – e a partir do leite de glândulas portadoras assintomáticas.
Esses fatos permitiram concluir que, em relação à mastite por S. aureus, a
intensidade do processo inflamatório não está restrita aos fatores de virulência
próprios do patógeno, mas também, como verificado em outras afecções, à
interação parasita – hospedeiro.
O isolamento de S. aureus pertencente ao mesmo perfil genético em
insufladores e a partir de amostras de leite reflete o papel do equipamento de
ordenha como possível via de transmissão na mastite bovina no rebanho. O mesmo
pode ser inferido em relação à pele do úbere.

Isolados de S. aureus de origem humana e animal constituíram populações
geneticamente distintas, portanto, no presente estudo, não se obteve evidências de
transmissão cruzada a partir de portadores humanos.
Caracterizou-se o estágio de portador assintomático de S. aureus na mastite
bovina com base em evidências epidemiológico-moleculares, uma vez que houve
sucessivo e repetido isolamento de um mesmo perfil genético (E1) da mesma
glândula mamária por intervalo de tempo prolongado.
Observou-se multiplicidade de perfis dos genes que codificam a produção de
coagulase e proteína A entre as amostras de S. aureus avaliadas.
A análise de produção in vitro de biofilme glicose-induzido permitiu que
fossem evidenciados três agrupamentos genéticos gerados por PFGE que
apresentaram relação com o fenótipo da produção de biofilme, sendo que cerca de
g95% das amostras produtoras de biofilme pertenceram à linhagem LE e se
concentraram num mesmo agrupamento (cluster II).
Não foi detectada correlação entre produção de biofilme e a CCS de
glândulas infectadas por diferentes linhagens de PFGE.
A presença do lócus ica em todos os isolados de S. aureus procedentes de
casos de mastite confirma seu potencial papel como fator de virulência na
patogênese da mastite em bovinos.
A habilidade de formação de biofilme confere maior capacidade de aderir-se
com eficiência ao epitélio secretor glandular, de colonizá-lo, assim como de
estabelecer infecções persistentes, o que justificaria a maior infectividade e maior
capacidade de dispersão, inter e intrarrebanhos, determinando verdadeiros surtos
como verificado pelo perfil E1 em uma das fazendas estudadas.

A constatação de que quartos mamários portadores assintomáticos foram
predominantemente infectados por S. aureus fortemente produtores de biofilme,

justifica plenamente a persistência desses perfis genéticos nas glândulas mamárias
e reforça a tese de que a produção de biofilme não confere uma maior
patogenicidade. Há, portanto, necessidade da realização de estudos sobre outros
fatores de virulência associados à patogenia da mastite causada por este
microrganismo.
Glândulas mamárias portadoras assintomáticas representam importante fonte
de infecção de S. aureus com capacidade de formar filme biológico e permitem a
persistência do patógeno no rebanho, impossibilitando sua erradicação em fazendas
onde se utiliza CMT e CCS como ferramentas de diagnóstico e controle de mastite.
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