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CAPACIDADE DO PLASMA EQUINO PARA A DETECÇÃO DA ATIVIDADE DA ENZIMA 
COAGULASE DE STAPHYLOCOCCUS SPP. ISOLADOS DE MASTITE BOVINA
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Introdução
 Para a identificação de Staphylococcus é imprescindível a determinação de fatores de patogenicidade como a enzima coagulase. A 

coagulase é uma enzima que transforma fibrinogênio em fibrina que em condições de infecção promove uma capa protetora em torno da 
bactéria a protegendo da atividade fagocitória do sistema imune. Esta capacidade torna os Staphhylococcus coagulase positiva especialmente 
patogênicos inclusive pelo fato de a mais importante espécie de Staphylococcus patogênica o S. aureus (S.a) ser coagulase positiva. Para a 
mastite bovina a detecção dos agentes e principalmente no caso deste agente ser um  S.a as implicações na conduta de controle e tratamento 
são importantes. O teste preconizado é realizado em plasma de coelho que torna os produtos comerciais caros sendo que plasmas de outras 
espécies já foram testados com bons resultados.

Objetivo
 O objetivo deste trabalho foi comparar o plasma de cavalo como substituto ao plasma de coelho para a detecção da atividade da enzima 

coagulase em Staphylococcus spp. isolados de mastite clínica e sub-clínica em bovinos.

Metodologia
 Foi colhido 200 mL de sangue de um equino hígido em condições estéreis por meio de um equipo fechado esterilizado por autoclavação 

(121 graus C por 15 minutos). Neste equipo havia EDTA (etilenodiaminotetracetado de sódio P.A) a 50% (v/v) na proporção de uma gota para 
cada 10 mL de sangue colhido. O sangue foi centrifugado a 1200 rpm por 5 minutos e o plasma sobrenadante foi distribuído em condições de 
esterilidade no volume de 0,5 mL em tubos de vidro de 2 mL e mantidos congelados a -18 graus C até o momento do uso. O mesmo 
procedimento foi realizado para o plasma de coelho. Foram selecionadas 5 amostras de Staphylococcus coagulase positiva e 3 amostras 
coagulase negativas provenientes de casos de mastite bovina, previamente cultivadas em meio Muller Hinton e que foram inoculadas nos 
respectivos plasmas com auxílio de uma alça de platina. O desenvolvimento da atividade da enzima foi observado 1, 4, 8 e 24 horas a 37 
graus C pelo aparecimento ou não de coágulos no plasma inoculado.

Resultado
 Das cinco amostras positivas, foram observadas a formação de coágulo com a mesma intensidade em ambos os plasmas tanto de 

coelho como o de equino. Das três amostras negativas não foi observada a formação de coágulos o que tanto para resultados positivos quanto 
para resultados negativos observou-se a correspondência de resultados para os dois plasmas. O mesmo resultado foi obtido por Raus e Love 
(1983) e por Hoover, Tatini e Maltais (1983) para plasma oriundo das espécies canina e suina. A realização do teste da coagulase utilizando-se 
de plasma de equino se justifica pela facilidade de obtenção deste plasma, tanto em quantidade, mas também pelo fato da sangria ser menos 
dolorosa nesta espécie, não causando risco de vida para equino como é para o coelho que sofre sangria cardíaca. O inconveniente do uso 
plasma de equino é a manutenção mais dispendiosa desta espécie para laboratórios de pequeno porte.

Conclusão
 O plasma de equino pode ser utilizado como substituto do plasma de coelho para a detecção da atividade da enzima coagulase para 

identificação de Staphylococcus spp. isolados a partir de casos de mastite bovina.
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