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A técnica MALDI-TOF MS vem sendo cada vez mais utilizada para a identificação de 

microrganismos causadores de mastite, visto que os métodos microbiológicos padrões 

demandam mais tempo para diagnóstico (5 a 7 dias). Portanto, a MALDI-TOF MS tem sido 

considerada promissora, uma vez que os resultados ficam prontos em 24 h após cultivo 

bacteriano. O presente estudo objetivou a avaliação de quatro protocolos cultura-independentes 

(direto do leite) para identificação de Staphylococcus aureus causador de mastite subclínica por 

MALDI-TOF MS. Amostra composta de leite oriunda de caso de mastite subclínica (CCS > 

200×10
3
 cels/mL) e cultura positiva para S. aureus (CBT > 10 UFC/mL) foi selecionada para a 

avaliação de protocolos de identificação por MALDI-TOF MS. Quatro protocolos foram 

avaliados utilizando: (i) beads de zircônia+TE; (ii) beads de granada+TE; (iii) beads de 

zircônia+PBS; (iv) beads de granada+PBS. Brevemente, 400 µL de leite foram centrifugados por 

1 min à 13000 rpm (similar para as demais etapas). O pellet foi ressuspendido em 200 µL de TE 

ou PBS e submetido a centrifugação. Após, o pellet foi lavado com 100 µL de TE ou PBS e 

transferido para microtubo contendo 0,03 g de beads de zircônia ou granada. Em seguida, o 

microtubo foi alocado em disruptor para extração das proteínas ribossomais bacterianas por 10 

min à 4000 rpm. Por fim, após 1 h de decantação, 1 µL do extrato (sobrenadante) foi aplicado no 

spot da placa MALDI-TOF seguido da aplicação de 1 µL ácido fórmico 70% e 1 µL de matriz 

HCCA. A leitura da placa foi realizada de acordo com as especificações do fabricante para 

identificação (escore > 2) e o processamento por meio do software MALDI Biotyper 4.1.70 

(biblioteca MBT versão 7311 MPS). Não foi possível obter espectros via Flexcontrol 3.4 usando 

a função automática. Portanto, os espectros foram obtidos por função manual. Apenas os 

protocolos contendo beads de granada ou zircônio associada a lavagem com PBS apresentaram 

escore >2. A MALDI-TOF MS associada ao protocolo por beads de granada ou zircônia 

associado a lavagem com PBS possibilita a identificação de S. aureus direto de amostras de leite. 

Portanto, comparado a metodologia convencional, é possível a obtenção de diagnóstico rápido 

(após 4 h) e confiável (escore >2) de S. aureus, sem a necessidade de cultura microbiológica. Os 

próximos ensaios terão como objetivo a avaliação da repetibilidade dos protocolos em ampla 

escala laboratorial. 
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