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RESUMO

BRITO, A. C. Atividade antimicrobiana de diferentes fármacos contra
Mycobacterium abscessus organizada em biofilmes ou localizada em
fagossomos. 2013. 107p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências
Farmacêuticas, Universidade De São Paulo, São Paulo, 2013.

A Mycobacterium abscessus subspécie abscessus é um pesadelo quando
envolvida em infecção pulmonar que são incuráveis, a despeito do uso de
antimicrobianos com atividade in vitro, caso o tratamento não inclua a ressecção
cirúrgica da área afetada. É a micobactéria patogência de crescimento rápido
mais frequentemente isolada de culturas de sítios pulmonares. Há um número
reduzido de opções terapêuticas para o tratamento dessas infecções, e é ainda
mais reduzido o número de antimicrobianos que atingem concentrações
terapêuticas no compartimento intracelular, em particular no fagossomo. O
número limitado de antimicrobianos disponíveis para tratamento apontam a
necessidade

de

determinação

do

perfil

de

susceptibilidade

frente a

antimicrobianos isolados e em combinação, nos compartimentos intra e
extracelular. Os objetivos deste estudo foram avaliar: a sensibilidade de M.
abscessus estruturadas em biofilmes e presentes no interior dos macrófagos; a
ocorrência de sinergismo quando da associação entre fármacos, inibidores de
betalactamase e o anti-inflamatório. As combinações entre os antimicrobianos
foram apenas indiferente quanto ao FIC e a atividade dos fármacos em biofilme
e em macrófagos é bacteriostático.
Palavras-chave: Mycobacterium abscessus; Macrófago; Biofilme; Resistência.
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Mycobacterium abscessus subspecies abscessus is a nightmare when involved
in lung infection that is incurable, despite the use of antibiotics with in vitro
activity, if the treatment does not include surgical resection of the affected area.
It is a MCR - rapidly growing mycobacteria pathogenic most frequently isolated
from cultures of lung sites. There are a small number of therapeutic options for
the treatment of such infections is further reduced and the number of drugs that
reach therapeutic concentrations in the intracellular compartment, particularly in
the phagosome. The limited number of antimicrobials available for treatment
indicate the need for determining the susceptibility profile against antimicrobials
alone and in combination, in the intra and extracellular compartments. The
objectives of this study were sensitivity of MCR structured biofilms and present
in macrophages, the occurrence of synergism when the association between
drugs, beta-lactamase inhibitors and anti-inflammatory. Combinations of
antimicrobials were just indifferent and the activity of drugs on biofilms and
macrophages was bacteriostatic.
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LISTA DE ABREVIATURAS

Abs

Absorbância

AMI

Amicacina

ATCC

American Type Culture Collection

ATM

Antimicrobiano

CEF

Cefoxitina

CIM

concentração inibitória mínima

CIF

concentração inibitória fracionária

CIP

Ciprofloxacina

CIP

Coleção de Cultura do Instituto Pasteur

CLA

Claritromicina

CLAV

Clavulanato

CLSI

Clinical and Laboratory Standards Institute

DNA

ácido desoxirribonucléico

DO

densidade óptica

DOX

Doxiciclina

DIC

Diclofenaco

EPS

Exopolissacarídeo

hsp65

heat shock protein

IMI

Imipenem

LIN

Linezolida

Log

fase logarítmica do crescimento

MER

Meropenem

MH

Mueller Hinton

MIN

Minociclina

MNT

Micobactérias não tuberculosas

MOX

Moxifloxacina

mRNA

RNA mensageiro

PBP

proteína ligadora de penicilina

PBS

Salina tamponada com fosfato
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