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Streptococcus uberis é considerado um dos patógenos ambientais mais comumente associados 

à mastite bovina, seja clínica (MC) ou subclínica (MSC), no entanto a epidemiologia desse 

patógeno ainda não está completamente determinada. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo avaliar a diversidade genotípica de S. uberis isolados em rebanhos brasileiros por 

plataforma de hibridação dot blot. Um total de 144 isolados de S. uberis obtidos por coleta 

individual do quarto mamário foram selecionados aleatoriamente de 28 rebanhos leiteiros do 

Brasil, sendo 50 a partir de MSC e 94 de MC. Todos os isolados de S. uberis apresentaram 

informações como número de lactações, DEL, tipo de mastite, quarto mamário afetado, data 

de coleta da amostra e rebanho. Dezoito dos 144 isolados não puderam ser recuperados devido 

às contaminações (n=5) e não crescimento (n=13). Os demais isolados (n = 126) passaram 

pela extração de DNA e quantificados com o Qubit 2.0 Fluorometer HS Assay (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA). Após a quantificação de DNA, 44 isolados (MC = 22; MSC = 22) foram 

selecionados para o dot blot, ao passo que 100 ng de DNA desnaturado por calor foram 

aplicados em uma membrana de nylon com o aparelho BioDot (Bio Rad, Hercules, EUA). Um 

total de 10 sondas com DNA marcador conhecido foram utilizadas: duas taxonômicos (U1 e 

U2, específicas para S. uberis), dois operon nisina (NU1-nsuR e NU3-nsuI) e seis associadas a 

fatores de virulência: V1- hasC, V2-gapC, V3-oppF, V4-sua, V6-pauA e V7-hasA. As 

membranas foram hibridizadas com as sondas a 68ºC durante a noite, seguindo-se passos de 

lavagem e detecção. As imagens foram capturadas utilizando o sistema Molecular Imager 

ChemiDoc (BioRad, Hercules, CA) e ajustadas com um número probabilístico atribuído a 

cada ponto, utilizando como referência os pontos de controle (positivos e negativos). Foi 

calculada a probabilidade média de combinação da amostra de DNA de S. uberis com a sonda 

conhecida e probabilidades superiores a 0,5 foram consideradas positivas, sendo possível criar 

padrões de dot blot de acordo com a resposta às sondas. Foi observado alto nível de 

diversidade genotípica entre os isolados de S. uberis pelo dot blot, além de permitir confirmar 

a identidade de 35 isolados como S. uberis, com resultados positivos diante dos marcadores 

taxonômicos U1 ou U2. Foi possível obter 9 padrões de dot blot, sendo 6 diferentes para as 

amostras de MSC e 9 padrões observados dentre as amostras de MC. Os isolados de S. uberis 

de um mesmo rebanho em diferentes quartos mamários tiveram o mesmo padrão de dot blot, 

sugerindoa transmissão contagiosa de S. uberis entre vacas do mesmo rebanho. O marcador de 

nisina, principalmente o operon NU3, estava presente na maioria dos isolados (61%). Dentre 

os fatores de virulência analisados, observou-se hibridação positiva para a maioria dos genes 

analisados, principalmente V1, V2, V3, V4 e V6. A hibridização dot blot de S. uberis isolados 

no Brasil indicou alta heterogeneidade genotípica das cepas.  
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