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Introdução 

 

A inseminação artificial é utilizada como uma forma de crescimento para a suinocultura 

moderna e tecnificada, tornando-se um importante controle reprodutivo. Esta técnica atribui-

se particularmente à criação de linhagens genéticas de machos terminais, que expõem aos 

seus descendentes as qualidades de carcaça necessárias à sua tipificação exigida pela indústria 

de carnes, de modo a atender as exigências de mercado (Bortolozzo et al., 2005b; 

Bennemann, 2008). A contaminação bacteriana é prejudicial à viabilidade dos 

espermatozóides, em especial por lesões de acrossoma e motilidade (Melo et al, 2012). 

Salienta-se ainda a possibilidade de ocorrência de metrites nas matrizes inseminadas com 

doses contaminadas. Dentre as bactérias comumente encontradas em DI, está a Escherichia 

coli, contudo pouco se conhece sobre a contaminação seminal por E. coli produtoras de toxina 

Shiga (STEC). O objetivo deste trabalho é verificar a ocorrência de STEC em DI de sêmen 

suíno através da técnica de PCR multiplex. 

 

Material e Métodos 

 

Para a validação da técnica diagnóstica, foram utilizadas 13 amostras de sêmen suíno 

coletadas de forma estéril em central de inseminação artificial. Após a extração de DNA 

bacteriano, realizou-se a PCR multiplex para detecção dos seguintes genes: uspA (884 pb), 

stx1 (346 pb) e stx2 (461 pb). Após, o resultado foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose 1% corado com brometo de etídio. 

 

Resultados e Discussão 

 

A PCR multiplex identificou  52,9 % (9/17)  das amostras contaminadas por E. coli, não 

sendo encontradas DI contaminadas com STEC. A contaminação bacteriana pode ocorrer 

durante coleta e processamento dos ejaculados (ALTHOUSE et al.,2000), logo a implantação 

de um protocolo de contaminação mínima é recomendada. O presente protocolo de PCR 

multiplex mostrou-se eficaz na identificação de STEC em amostras de sêmen suíno. O uso de 

ferramentas moleculares no diagnóstico de contaminações microbianas é de grande valia, em 

especial quando é necessária a caracterização molecular de linhagens. 

 

 


