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A identificação de Prototheca spp. em nível de espécie, apesar do elevado custo, é realizada por 

meio de análises moleculares do gene 18S-rDNA. Por outro lado, a MALDI-TOF MS é uma 

metodologia de alta acurária para a identificação rápida das espécies de Prototheca spp. Essas 

microalgas são causas de mastite crônica não tratáveis em vacas leiteiras, o que resulta em perda 

na qualidade e produção de leite, perda de tetos e descarte precoce. Assim, a correta 

identificação dessas microalgas é uma etapa crítica para as estratégias de controle, prevenção e 

erradicação desses patógenos em rebanhos leiteiros. Portanto, os objetivos deste estudo foram: 

(1) incluir entradas de P. zopfii genótipo 1, P. zopfii genótipo 2 e P. blaschkeae na base de dados 

do Biotyper MALDI; e (2) identificar em nível de espécie, isolados selvagens de Prototheca 

causadores de mastite bovina, utilizando a técnica de espectrometria de massas MALDI-TOF. 

Cepas (n=3) de Prototheca spp. identificadas por biologia molecular (P. zopfii genótipo 1, P. 

zopfii genótipo 2 e P. blaschkeae) foram submetidos ao protocolo de extração de proteínas 

ribossomais. Os extratos proteicos foram pipetados em duplicata nos spots da placa-MALDI, 

seguido de matriz HCCA. A obtenção dos espectros foi realizada via função manual pelo 

software FlexControl. Um total de >60 espectros de alta qualidade foram utilizados para 

construção das entradas das cepas padrões genotipadas no banco de dados do MALDI Biotyper 

Compass Explorer. Logo após, os espectros obtidos dos isolados selvagens de Prototheca spp. 

foram analisados por meio do software MALDI Biotyper 4.1.7 de acordo com as especificações 

para identificação (escore > 2). De um total de 31 isolados de Prototheca spp., 27 foram 

identificados como P. zopfii genótipo 2 (87,1%) e 4 como P. blaschkeae (12,9%). Dos 27 

isolados identificados como P. zopfii genótipo 2, 22 isolados apresentaram identificação em 

nível de espécie (escore ≥ 2,0). Apenas 5 isolados de P. zopfii genótipo 2 apresentaram escore ≥ 

1.7, o que sugere identificação em nível de gênero. Dos 4 isolados identificados como P. 

blaschkeae, 3 apresentaram escore de identificação ≥ 2,0, e apenas um isolado apresentou escore 

≥ 1,7. Estes resultados sugerem que, mesmo com universo amostral reduzido, P. zopfii genótipo 

2 foi a espécie causadora de mastite mais frequentemente isolada, seguido de P. blaschkeae. Não 

houve isolamento de P. zopfii genótipo 1, o que corrobora com resultados obtidos de estudos 

prévios, em que foi descrito menor frequência de isolamento dessa espécie como causa de 

mastite. Por fim, a inclusão de entradas de P. zopfii G1, P. zopfii G2 e P. blaschkaeae na base de 

dados do Biotyper possibilitou a identificação de espécies selvagens de Prototheca spp. 

causadoras de mastite pela MALDI-TOF MS. P. zopfii genótipo 2 foi a espécie causadora de 

mastite mais frequente dentre os isolados caracterizados pela MALDI-TOF MS.  

Palavras-chave: MALDI-TOF MS, Prototheca spp., identificação, mastite. 

mailto:carlosfidelis@usp.br

