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RESUMO
A mastite é uma das principais doenças de vacas leiteiras em todo o mundo. O
diagnóstico de rotina pode ser feito por meio de cultura microbiológica, cujo procedimento é
demorado. A espectrometria de massas, utilizando matriz assistida por dessorção e ionização
por tempo-de-vôo (MALDI-TOF MS) vem sendo usada para identificar e caracterizar
microrganismos de forma rápida, utilizando protocolo de extração de amostra de fácil
execução. Esta técnica permite a identificação de bactérias com alta confiabilidade e
velocidade a partir de extrato bruto bacteriano ou bactérias lisadas. Com o uso de MALDITOF MS, 33 isolados bacterianos do leite obtidos de diferentes vacas leiteiras foram
analisadas e os resultados foram comparados com aqueles obtidos pelo método
microbiológico.A metodologia de MALDI-TOF MS apresentou confiabilidade para a
identificação bacteriana de bactérias isoladas em 24 h de cultivo em casos de mastite
subclínica, possibilitando emprego imediato de medidas de controle da mastite e controle da
qualidade do leite na indústria de laticínios.

INTRODUÇÃO
A mastite (do grego mastos) bovina é uma doença de grande importância econômica.
A maioria das mastites não apresenta sinais físicos de processo inflamatório agudo, sendo
crônicas ou incipientes, no entanto, causam elevados prejuízos econômicos e servem de fonte
de infecção. A resposta inflamatória ocorre em resposta à invasão bacteriana, fúngica, ou
infecções por algas da glândula mamária (Radostits et al., 2002).
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O leite é uma mistura complexa, nutritiva e estável de gordura, proteínas e outros
componentes, os quais se encontram suspensos ou solubilizados em água (Gianola et al.,
2004). Segundo Dingwell et al., (2004), a qualidade do leite está diretamente relacionada à
diversos fatores, como saúde, alimentação e manejo dos animais, com a qualidade da mãode-obra, manejo adequado dos equipamentos e utensílios utilizados durante a ordenha e
transporte até a indústria. Todos esses fatores influenciam a composição e as características
sensoriais, certificando ou não a qualidade do produto.
O diagnóstico da mastite clínica pode ser feito por meio da sintomatologia, como
inflamação do úbere, secreção láctea com grumos, sangue, pus, entre outras alterações visuais.
Entretanto, para diagnosticar a mastite subclínica é necessária a utilização de exames
complementares baseados no conteúdo celular ou alterações da composição do leite. Além
disso, existe a necessidade da cultura microbiológica e isolamento dos agentes etiológicos
envolvidos, visando o uso de métodos de tratamento e estratégias de controle e profilaxia
adequados (Dias, 2007).
Segundo Radostits et al., (2002), o diagnóstico clínico de mastite é simples, visto que
qualquer vaca com úbere inflamado, difuso ou focalmente, ou dolorido em um ou mais
quartos, mas secretando leite com sangue, pus, grumos apresenta mastite. Entretanto, mastites
subclínicas crônicas, que podem reduzir a capacidade funcional da glândula mamária,
causando prejuízos econômicos, não são diagnosticadas pelos métodos rotineiros de exame
clínico: inspeção do animal, leite e palpação.
A técnica de espectrometria de massas com fonte de ionização do tipo dessorção e
ionização por matriz assistida à laser – MALDI (do inglês matrix assisted laser
desorption/ionization) tem sido utilizada de modo crescente em microbiologia clínica humana
para a identificação 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 a 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).
A técnica de MALDI-MS possui alta sensibilidade a mudanças mínimas de
composição química; de forma que a reprodutibilidade de espectros é um fator crítico na
comparação de espectros bacterianos (Zhang et al., 2004). Com a utilização desse método,
pode-se identificar bactérias pela comparação do espectro de massas (obtido em poucos
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segundos), com espectros referência de cepas por meio de análise estatística multivariada.
Desta forma, tem-se um diagnóstico para o patógeno da mastite com mais rapidez do que os
métodos convencionais.

MASTITE: CONCEITOS, MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E PRINCIPAIS AGENTES
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)
relatou que a colonização da glândula mamária bovina por bactérias patogênicas resulta em
eventos que conduzem a alterações na composição do leite, seguida pelo aumento marcante
no número de células somáticas.
Santos & Fonseca (2007) afirmam 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.
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). 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 (EC), 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).
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 descarte de animais com mastite crônica e controle ambiental. O pós-dipping
previne novas infecções intramamárias causadas por patógenos contagiosos, já a terapia de
vaca seca visa eliminação de casos de mastite subclínica e prevenção de novos casos durante
o período seco. Medidas como a redução da exposição do animal ao agente, o aumento da
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resistência da vaca (por meio da dieta, vacinação e prevenção ao estresse) diminuem a
incidência de mastite causada por patógenos ambientais (Sargeant et al., 2001).
A mastite pode resultar na substituição de células epiteliais secretoras por tecido
conjuntivo, ocasionando queda na produção de leite. Durante a infecção ocorre migração de
células somáticas para o interior dos alvéolos, sendo que durante este processo pode ocorrer
destruição de células epiteliais (Sommerhauser et al., 2003).
O aumento da CCS é dos principais métodos de diagnóstico indireto da mastite
subclínica, já que 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 < 100.000 cel/ml, enquanto a CCS de um
quarto infectado é geralmente > 200.000 cel/ml, indicando a ocorrência de mastite subclínica
ou que o quarto está se recuperando da infecção. O CMT 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 e ao pé da vaca. Os resultados são expressos em cinco
escores: negativo, traços, um, dois e três cruzes, os quais apresentam boa correlação com a
CCS (Esslemont & Kossaibati, 2002; Santos & Fonseca, 2007).
Segundo Berglund et al., (2007) a infecção intramamária é a principal causa do aumento
da CCS. Prestes et al., (2002) mencionaram que microrganismos contagiosos (Staphylococcus
aureus, Staphylococcus sp. coagulase negativa, 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.
A cultura bacteriológica do leite é considerado 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 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 demorado como exame de rotina na fazenda; outros testes de
diagnóstico da mastite devem ser empregados (Urech et al., 1999).
O diagnóstico microbiológico e a identificação dos agentes infecciosos de amostras do
leite de tanque é um método auxiliar no monitoramento das mastites contagiosas, entretanto,
apresenta algumas limitações como o tempo necessário para o diagnóstico, a identificação dos
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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).
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 tratamento. Visando maximizar a cura o tratamento durante a lactação deve ser realizado
em animais jovens com infecção recente tendo apenas um quarto do úbere comprometido
(Hensen et al., 2000).
Os Staphylococcus coagulase negativa vivem na pele do teto e podem infectar a
glândula mamária. As infecções causadas por este patógeno resultam em elevação moderada
da CCS. Casos clínicos são comumente observados (Costa et al., 1995) e tanto a taxa de cura
espontânea quanto a resposta ao tratamento antibiótico ocorrem frequentemente. 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 dos 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 do leite (Brito et al., 1998).
A infecção por S. agalactiae frequentemente se apresenta na forma subclínica com
acentuado aumento da contagem de células somáticas. Entretanto, a infecção causada por essa
bactéria apresenta boa resposta ao tratamento antibiótico intramamário durante a lactação.
Vacas infectadas por S. agalactiae apresentaram maior taxa de cura durante a lactação,
quando comparadas com 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 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 (CBT) do leite do tanque.

Devido ao limitado habitat do S.

agalactiae e a maior taxa de cura seguida de tratamento, algumas fazendas optam por
erradicar o patógeno do rebanho. O programa de controle de S. agalactiae é baseado em
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cultura microbiológica e tratamento 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 Streptococcus ambientais têm natureza variada devido a
distintas características de dois constituintes desse grupo, S. uberis e S. dysgalactiae.
Diferentes linhagens de S. 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 mais trabalhos sobre essa
espécie bacteriana (Santos & Fonseca, 2007). Na rotina de isolamento microbiológico, os
Enterococcus spp. são muitas vezes classificados como parte do grupo dos Streptococcus
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).
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 severidade
da infecção, e em cerca de 40% dos casos severos o animal pode apresentar bacteremia (Wenz
et al., 2001).
Outra bactéria causadora da mastite frequentemente isolado de casos clínicos é
Corynebacterium sp. (Costa et al., 1995). O canal do teto parece ser um dos principais locais
de ocorrência desse agente, ainda que a infecção possa se localizar na cisterna da glândula.
Com relação à patogenicidade, o Corynebacterium spp. é considerado um patógeno de
significância limitada, apresentando-se na forma decasos subclínicos e leves, mas é altamente
contagioso, fato que aumenta sua frequência de isolamento nas mastites. O Arcanobacterium
pyogenes é conhecido por causar mastites severas com extensa destruição do tecido mamário.
Esse microrganismo é encontrado nas membranas mucosas dos animais, mas age como
patógeno oportunista causando infecções piogênicas. Nas mastites, o Arcanobacterium
pyogenes apresenta baixa resposta ao tratamento de antibióticos (Santos & Fonseca, 2007).

ESPECTROMETRIA DE MASSAS
A espectrometria de massas (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,
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(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 é possível inferir
sobre a composição química elementar, e com isso determinar sua estrutura. A espectrometria
de massas pode ser utilizada em análises quantitativas, mas é em análises qualitativas que ela
tem se destacado, como na identificação de compostos em misturas 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 a sua elevada sensibilidade, exatidão e resolução proporcionadas por essa
técnica na identificação das massas das proteínas, ela pode ser considerada a principal
ferramenta analítica no campo da proteômica. Métodos tradicionais exigem grande número de
amostras biológicas e diversas etapas de purificação de proteínas são exigidas para sua
análise. O uso da MS proporcionou o desenvolvimento de métodos rápidos e eficientes de
separação (Fernandez-Lima et al., 2005).
Um espectrômetro de massas é composto por três módulos principais: fonte de íons,
analisadores de massas e os detectores (Figura 1). Fontes de íons é parte do espectrômetro
responsável pelo processo de ionização das moléculas, ou seja, transformação de moléculas
neutras em íons; os analisadores de massas são parte do espectrômetro responsável pela
separação dos íons de acordo com seu m/z, realizado através de aplicações de campos
elétricos e magnéticos; e os detectores representando a parte final de um espectrômetro de
massas, responsável pela detecção e amplificação dos íons.

Figura 1: Representação esquemática de um espectrômetro de massas.

A ionização é o processo físico/químico de conversão de um átomo ou molécula em
um íon, adicionando ou removendo partículas carregadas, como elétrons ou outros íons. Este
processo funciona de maneira diferente dependendo se um íon positivo ou negativo está sendo
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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 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 anions como
Cl-, rendendo íons com cargas negativas (Dass, 2007; Hoffmann & Stroobant, 2007).
Tendo em vista que os processos de ionização são fundamentais para a espectrometria
de massas, 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 (APCI), Ionização por
Dessorção de Spray de Elétrons (DESI), entre outras técnicas de ionização.
Segundo Watson & 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 (nos casos onde a ionização não precisa ocorrer direto em amostra voláteis). Estes íons
são então levados para dentro do espectrômetro, sob um ambiente de vácuo, e então
conduzidos até o detector. A base da espectrometria de massas 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 do espectrômetro, as quais 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), Armadinha de Íons (IT
– Íon Trap, ou QIT – Quadrupole Íon Trap), Tempo-de-Vôo (TOF – Time-of-Flight),
Analizadores com Transformada de Fourier (FT – Fourier Transform), Analisadores de
Mobilidade de Íons (IM – Íon Mobility), etc.
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, entre eles se destacam os detectores Faraday crup, 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, pode-se identificar
bactérias por meio da comparação do espectro de massas (obtido em poucos segundos) 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 por
meio 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 então formados na fase gasosa são
acelerados por campos eletrostáticos em direção ao analisador (Ardrey, 2003; Hoffmann &
Stroobant, 2007; Dass, 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+ (Hoffmann & Stroobant, 2007; Dass, 2007).
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Figura 2 – Ionização por fonte de MALDI.
Fonte: Adaptado de http://www.chm.bris.ac.uk/ms/images/maldi-mechanism.gif

Analisadores de tempo-de-vôo são baseados no princípio de que os íons com a mesma
carga têm energias cinéticas iguais, e velocidade inversamente proporcional à raiz quadrada
da sua massa. Então 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 (menor massa neste caso) atingirá o detector primeiro,
enquanto que o de maior massa levará mais tempo para chegar ao detector (Hoffmann &
Stroobant, 2007; Dass, 2007).
O potencial de aplicação da MS para estudos biológicos tem sido bastante estendido
devido aos 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 et al., 2007; Feng et al., 2008).
A MS é 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
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como, por exemplo, em processos fermentativos (Royce, 1993) e até mesmo na análise de
microorganismos intactos (Claydon et al., 1996; Fenselau & Demirev, 2001).
A discriminação e caracterização de micobactérias foi relatada por MALDI-TOF MS
(Hettick et al., 2006). A técnica foi usada também para quimiotaxonomia bacteriana (Claydon
et al., 1996; Smole et al., 2002; Ruelle et al., 2004).
A espectrometria de massas também é utilizada na determinação de razões isotópicas.
Por exemplo, a análise de uma amostra de NaCl. Em solução 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).

ESPECTROMETRIA DE MASSAS APLICADA À MICROBIOLOGIA
Métodos tradicionais microbiológicos com base na morfologia e as características
bioquímicas são demorados, propenso a erros e laboriosos. Portanto, é necessário o
desenvolvimento de novos métodos rápidos e eficazes para identificação das espécies
bacterianas. A espectrometria de massa é uma poderosa ferramenta de rotina em estudos
biológicos e apresenta-se como alternativa aos métodos tradicionais, em especial para
identificação bacteriana e de diferenciação. Ilina et al., (2009) utilizaram a espectrometria de
massas para identificação de espécies de Neisseria, confirmando a utilizada da técnica.
Vários métodos manuais e automatizados baseados nas características fenotípicas têm
sido desenvolvidos para a identificação de estafilococos. No entanto, estes sistemas têm suas
limitações, principalmente em razão de diferenças fenotípicas entre estirpes da mesma
espécie. Ao longo dos últimos 10 anos, muitos métodos genotípicos com base na análise de
determinados alvos de DNA foram concebidos para a identificação em nível de espécie mais
comum de Staphylococcus Coagulase Negativa em isolados. Dubois et al., (2010) utilizaram a
matriz assistida por dessorção e ionização por tempo de vôo (MALDI-TOF MS), usando
"impressões digitais", para a identificação de 152 cepas de Staphylococcus de origem clínica
e ambiental, também avaliaram a capacidade do sistema Biotyper MALDI (Bruker
Daltonique, Wissembourg, França), concluindo que este método é uma excelente alternativa
aos métodos tradicionais e pode ser utilizado para a análise das relações clonais e/ou
taxonômica.
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Carbonelle et al., (2007) descreveram a aplicação do

MALDI-TOF-MS para a

identificação de Staphylococcus coagulase-negativa que acometem humanos. 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 com o
perfil de 196 cepas testadas. Em todos os casos o conjunto de picos de referência pertencentes
amesma espécie que o da estirpe testada, demonstrando assim que os 23 conjuntos de picos
selecionados podem ser utilizados como um banco de dados para a identificação rápida de
espécies de Stafphylococcus coagulase-negativo. Resultados semelhantes foram obtidos por
meio de quatro diferentes condições de crescimento.
Nove cepas de bactérias anaeróbias foram caracterizadas por MALDI-TOF e aplicouse o método para identificação com sucesso dessas bactérias em amostra de 75 pacientes que
apresentaram infecção periodontal. Os autores sugeriram que a técnica de MALDI-TOF MS
possa 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).
Strephtococcus 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) avaliou o uso de MALDI-TOF para a rápida
identificação de 10 espécies diferentes de VS. Um total de 99 isolados clínicos, 10 cepas de
referência e 20 estirpes foram analisados. Para avaliar a espectrometria de massa
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, sendo 17 espécies clínicas e 2 laboratoriais.

Apesar da

heterogeneidade protéica evidente de H. Pylori, espectros de massas coletadas sob várias
formas de cultivos foram altamente reprodutíveis. Além disso, todas as amostras clínicas
foram identificado como espécie H. pylori por meio de análise comparativa. Teramoto et al.,
(2007) através da espectrometria de massas utilizando o MALDI obtiveram resultados
conviáveis na identificação da Pseudomonas putida, afirmando que a classificação pelo
método proposto foi semelhante aos resultados do seqüênciamento de DNA .
12

Barreiro et al., (2010) utilizaram o método de MALDI-TOF – MS para identificar 33
bactérias isoladas de amostras de leite de diferentes fazendas leiteiras, as quais foram
previamente identificadas pelo protocolo de exame microbiológico de rotina (Figura 3) como
Staphylococcus aureus (n = 13), Streptococcus agalactiae (n = 10) e Staphylococcus
coagulase negativo (n = 10). Para todas as amostras de Streptococcus agalactiae, resultados
similares foram observados para a identificação microbiológica e MALDI-TOF MS. Em
relação ao Staphylococcus aureus, de 13 isolados, 11 apresentaram resultados de mesma
identificação (Tabela 1). A partir destes dados, é possível afirmar que MALDI-TOF MS (com
base em perfis de proteínas conservadas) (Figura 4), é capaz de identificação de distintas
espécies dentro do mesmo gênero bacteriano. O banco de dados Biotyper MALDI (Bruker
Daltonik, Alemanha) contém uma coleção ou seqüência de estirpes bacterianas, e tem sido
otimizado para uma melhor identificação (Lartigue et al., 2009). Um isolado de
Staphylococcus. aureus foi identificado por MALDI-TOF como Staphylocccus haemolyticus,
este resultado foi confirmado pelo seqüenciamento de 16S rRNA. A informação obtida por
MALDI-TOF MS foi de que a cultura mista de bactérias pode ser identificada, MALDI-TOF
indicaram uma impressão digital com íons indicativo de uma cultura mista (Barreiro et al.,
2010).
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Identificação
microbiológica

MALDI-TOF MS

Crescimento bacteriano (24hs)

Preparação simples (~10min/amostra)

Transferência de colônia para TSA (24hs)

Testes bioquímicos (3 a 7 dias)

5 a 8 dias

MALDI-TOF: aquisição espectros e processamento
por bancos de dados (~2min/amostra)

1 dia

Figura 3: Esquema identificação microbiológica e MALDI-TOF MS.

Tabela 1: Cepas bacterianas isoladas de diferentes amostras de leite de vacas com mastite subclínica identificada por exame microbiológico padrão e por ‘fingerprint’ MALDI-TOF MS.
Nº
Amostras
11
1
1
10
1
2
5
1
1

Identificação Microbiológica

MALDI-TOF MS

Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus coagulase negative
Staphylococcus coagulase negative
Staphylococcus coagulase negative
Staphylococcus coagulase negative
Staphylococcus coagulase negative

Staphylococcus aureus
Staphylococcus haemolyticus
Enterococcus faecalis
Streptococcus agalactiae
Staphylococcus simulans
Staphylococcus aureus
Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus chromogenes
Staphylococcus haemolyticus

Fonte: Barreiro et al., (2010).
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Figura 4: Identificação de microrganismos através da dessorção/ionização por matriz assistida
a laser por tempo de vôo em espectrometria de massas de três isolados (MALDI- TOF MS).
Nota-se as características dos perfis da proteína obtidos por Staphylococcus aureus,
Streptococcus agalactiae, Staphylococcus haemolyticus.
Fonte: Barreiro et al., (2010).

Staphylococcus coagulase negativa são representados por um grande número de
espécies de bactérias, que normalmente são agentes causadores de mastite. Rotineiramente, as
espécies não são determinadas pelo exame microbiológico, mas essa identificação mais
detalhada é facilmente possível por MALDI-TOF MS (Figura 5) (Barreiro et al., 2010). A
presença de S. aureus no grupo Staphylococcus coagulase negativo não era esperado. Em
estudos de caracterização molecular (PCR por espaçador intergênico tRNA), de 26 S.
chromogens (a Staphylococcus coagulase negativo) isoladas de mastite subclínica de 44
isolados de rebanhos leiteiros na Bélgica, identificou-se uma estirpe de S. aureus, que não
mostrou nenhuma reação de coagulase positiva e pode ser detectada somente por meio da
caracterização molecular (Catry, 2003).
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Figura 5: MALDI-TOF MS espectros de S.coagulase negativos isolados (de acordo com a
Tabela 1). MALDI-TOF MS permite a identificação das espécies de isolados de S. coagulase
negativo. Fonte: Barreiro et al., (2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O uso de MALDI-TOF MS possibilita detecção rápida de microrganismos causadores
de mastite e, portanto, pode auxiliar na escolha de medidas de controle e tratamento mais
adequado para a mastite subclínica e clínica. Na indústria de laticínios, MALDI-TOF MS
também pode fornecer uma identificação mais rápida, mais barata e confiável de
microrganismos presentes no leite para um controle de qualidade microbiológico mais
abrangente.
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