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Staphylococcus aureus é o patógeno mais associado aos casos subclínicos e crônicos de mastite 

bovina. Os baixos índices de cura bacteriológica da mastite causada por Staph. aureus são 

relacionadas à resistência aos antimicrobianos e aos fatores de virulência que dificultam a ação 

do sistema imune das vacas e a eficácia das terapias. No presente estudo, selecionamos 45 cepas 

criopreservadas de Staph. aureus causadoras de mastite clínica e subclínica, obtidas de vacas 

distribuídas em 21 rebanhos localizados em São Paulo e Minas Gerais, para avaliar a capacidade 

de invasão em células epiteliais da glândula mamária bovina (células Mac-T), pelo ensaio de 

proteção com gentamicina. As cepas de Staph. aureus selecionadas foram obtidas em estudos 

prévios, identificadas por cultura microbiológica e apresentaram capacidade de produção de 

biofilme e resistência a antimicrobianos (ampicilina, penicilina, eritromicina, pirlimicina, 

penicilina-novobiocina, ceftiofur e sulphadimetoxina). Primeiramente, todas as cepas de Staph. 

aureus foram submetidas à espectrometria de massas por ionização e dessorção à laser assistida 

por matriz – tempo de vôo (MALDI-TOF) para confirmar a espécie bacteriana. As cepas foram 

então avaliadas quanto à sensibilidade a gentamicina, por disco-difusão, das quais 13 cepas 

(28.8%) foram sensíveis. Cinco cepas sensíveis à gentamicina (2, 3, 18, 29, 38), provenientes de 

5 rebanhos foram selecionadas para o ensaio de invasão celular, junto à cepa controle de 

referência Staph. aureus 15 AL. As cepas de Staph. aureus foram cultivadas em caldo Mueller 

Hinton e adicionadas ao cultivo de células Mac-T, em meio de Eagle Modificado por Dulbecco. 

Após 3 horas de incubação (37ºC; 5% CO2), foi adicionada gentamicina (600 mg/L) para inibir 

Staph. aureus extracelulares. O cultivo de células Mac-T infectadas foi novamente incubado por 

3 horas para posterior lise das células Mac-T com 0.5% Triton X-100, a fim de liberar Staph. 

aureus intracelulares. As unidades formadoras de colônia (UFC/mL) de Staph. aureus no meio 

de cultivo foi determinada em cada etapa, por diluição em solução salina tamponada de fosfato e 

plaqueamento em ágar Mueller Hinton. Todas as análises foram realizadas em triplicata e os 

dados obtidos foram transformados em log10. Após a exposição à gentamicina, a contagem de 

Staph. aureus extracelular foi de, aproximadamente: 1.000 UFC/mL para a cepa 18; 10.000 

UFC/mL para as cepas 15AL, 2, e 29; e 100.000 UFC/mL para as cepas 3 e 38. Após a lise das 

células Mac-T e liberação de Staph. aureus intracelular, foi verificada uma contagem de, 

aproximadamente: 100.000 UFC/mL para as cepas 2, 18, e 29; e 1.000.000 UFC/mL para as 

cepas 15AL, 3 e 38. O aumento das unidades formadoras de colônia após a lise das células Mac-

T indicam que as cepas de Staph. aureus obtidas de rebanhos brasileiros são invasivas, assim 

como a cepa de referência 15AL. A próxima etapa do nosso estudo será avaliar a eficácia de 

nanopartículas de biguanida de polihexametileno para controle de cepas virulentas de Staph. 

aureus. Os autores agradecem à FAPESP-BBSRC (2017/50461-5) pelo auxílio pesquisa 

concedido. 
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