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RESUMO:
Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista que está associado a diversas
infecções, entre elas, as infecções pneumocócicas do trato respiratório e urinário.
Além disso, o uso indiscriminado de fármacos antibacterianos, como as quinolonas,
é responsável pelo aumento da resistência bacteriana. Por essas razões, a
utilização de fármacos utilizados na prática clínica em combinação a novos
compostos mostram-se promissoras na terapia antibacteriana. O objetivo desse
trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana do peptídeo sintético aureína-K (K-au)
isolado e em associação com ciprofloxacina (CIP) contra células planctônicas de P.
aeruginosa ATCC 9027. Para isso, foram determinadas as concentrações inibitórias
e bactericidas mínimas (CIM/CBM) de acordo com a metodologia preconizada pelo
CLSI. Como também, através do ensaio do checkerboard, foi avaliado o índice de
concentração inibitória fracional (ICIF) da atividade entre K-au e CIP. Para avaliar o
tempo de ação contra P. aeruginosa foi realizada a curva de tempo de morte
utilizando a combinação de CIP nos valores de CIM e CBM, associados com K-au,
como controle foi utilizado a CBM de CIP, individualmente, sobre a cepa bacteriana.
Os resultados obtidos nesse trabalho demonstraram que o peptídeo K-au foi efetivo
contra cepa de P. aeruginosa apresentando CIM e CBM de 31,25 e 62,5 µg/mL,
respectivamente. O calculo de ICIF revelou efeitos aditivos e sinérgicos da
associação de K-au e CIP. Observou-se efeito sinérgico entre as drogas testadas
nas concentrações de 0,12/3,9 µg/mL (CIP/K-au). Em adição, a associação entre
CIP/K-au diminuiu o tempo necessário para o efeito bactericida, quando comparado
ao grupo tratado somente com CIP. Dessa forma, podemos dizer que o peptídeo Kau isolado e em combinação com a CIP é promissor como produto biotecnológico na
terapia farmacológica.
Palavras-chave: Peptídeo Antimicrobiano; Aureína-K; Pseudomonas aeruginosa;
Sinergismo Farmacológico.
Agência de fomento: FUNCAP, CAPES

