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Introdução
S. aureus é o agente etiológico da mastite bovina. É também associado à

infecções hospitalares em humanos, as quais são comumente causadas por cepas
resistentes a meticilina (MRSA).

Diversos fatores de virulência de S. aureus têm sido atribuídos a um sistema de
quorum sensing regulado pelo locus regulador de genes acessórios (agr). A
prevalência de determinado grupo agr tem sido associada à enfermidades,
intoxicação alimentar, resistência a antimicrobianos e à capacidade de produção de
biofilmes em superfícies na indústria de alimentos (Sakoulas et al, 2002).

Assim, objetivou-se estudar a relação entre o perfil de resistência aos
antibióticos vancomicina e oxacilina com a presença do grupamento agr em cepas
de S. aureus isoladas de leite de vacas mastíticas.

Metodologia
Utilizou-se 30 cepas de S. aureus isoladas de leite de vacas mastíticas na

região de Viçosa, MG, pertencentes a coleção de culturas do Laboratório de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, da UFV e quatro cepas padrão de S.
aureus (RN 6390B - agr I, USA 100 - agr II, RN 8846 - agr III e RN 4850 - agr IV)
como controle positivo da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR).

A extração de DNA das cepas foi realizada de acordo com o protocolo de
Matthews et al. (1997). Para a amplificação de seqüências dos grupos agr I, II, III e
IV utilizaram-se os primers forward Pan-agr, e reverse agrI, agrII, agrIII e agrIV. A
reação biplex-PCR foi realizada de acordo com Shopsin et al. (2003), e os produtos
da amplificação foram analisados através de eletroforese em gel de agarose 1,2%,
corado com Gel RED e visualizados sobre transiluminação em luz UV.

Os testes de resistência aos antibióticos foram realizados de acordo com
protocolo do NCCLS (2000), utilizando-se difusão em disco, com os antibióticos
oxacilina (OXA, 1 mg) e vancomicina (VAN, 30mg).

Resultados e Discussão
Entre as 30 cepas de S. aureus isoladas de leite de vacas mastíticas, 20% (6)

carreavam o grupo agr I, 6,7% (2) o grupo agr II, 13,3% o agr III e 13,3% o agr IV (4
cada).
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Resultados similares foram encontrados por Buzzola et al (2007), na Argentina,
que avaliaram 127 cepas de S. aureus isoladas de leite de vacas mastíticas, e
observaram predomínio do grupo agr I, com 88%, seguido pelo agr II (8%), e agr III e
IV, com 2% cada. Traber et al. (2008), avaliaram cepas de S. aureus isoladas de
infecções e perceberam que a maioria pertencia ao grupo agr I.

Com relação à resistência a antibióticos observou-se que 100% (30) das cepas
testadas foram resistentes à vancomicina, das quais 53% pertenciam à algum grupo
agr, e 30% (9) resistentes à oxacilina.

Moise-Broder et al. (2004) reportam resistência a vancomicina em cepas
pertencentes ao grupo agrI.I. Da mesma forma, Sakoulas et al. (2002) relacionam
cepas resistentes a vancomicina com grupo agr I.

Entre as cepas resistentes à oxacilina foram encontradas 3 pertencentes ao
grupo agr I, 1 ao grupo agr III e 1 ao grupo agr IV. Esses resultados estão de acordo
com Sakoulas et al (2002), que observaram prevalência do grupo agr I em cepas
MRSA. Já Moise-Broder et al. (2004) agrupam cepas MRSA no grupo agr III.

Conclusões
Mais da metade das cepas pertenciam a algum grupo agr, sendo prevalente o

grupo agr I (20%). A resistência aos antibióticos testados foi elevada, com metade
das cepas resistentes a oxacilina e todas resistentes a vancomicina.
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