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Resumo 
 

Acinetobacter baumannii é um patógeno bastante relacionado a infecções 

nosocomiais, apresentando grande relevância clínica por frequentemente apresentar 

resistência a múltiplas drogas. Além da presença de determinantes de resistência, foi 

também identificado o fenótipo de persistência em A. baumannii. Bactérias persistentes 

são suscetíveis a antibióticos, mas devido a fenótipos que induzem a dormência, 

conseguem sobreviver a altas doses dos mesmos. Esta etapa deste trabalho teve como 

objetivo analisar a formação de células persistentes de A. baumannii frente a diferentes 

concentrações de polimixinina B. 

Uma cepa previamente classificada como sensível à polimixina B foi utilizada 

neste estudo. A concentração inibitória mínima para este antibiótico foi avaliada pelo 

método de microdiluição em caldo. As concentrações de polimixina B utilizadas para a 

determinação da fração de células persistentes ao longo de 48h foram de 15 e 30 µg/mL. 

As bactérias foram cultivadas em caldo LB por 24h, obtendo-se a densidade celular de 

2,2x109. Posteriormente, o antimicrobiano foi adicionado aos cultivos, nas 

concentrações supracitadas. Uma alíquota do cultivo foi removida em intervalos de 2h 

durante as primeiras 6h, bem como em 12h, 18h, 24h e 48h após os tratamentos. As 

células foram lavadas duas vezes com NaCl a 0,85% e a estimativa de unidades 

formadoras de colônias (UFC)/mL foi realizada através da técnica da gota em agar 

nutriente. Após 6 h de exposição ao antimicrobiano, foram obtidas 1,7x108 e 6,1x106 

células persistentes nas concentrações de 15 µg/mL e 30 µg/mL, respectivamente. Após 

mais 6h, a fração de células persistentes foi de 3,4x107 e de 2,8x104, respectivamente. 

Com 18h de exposição ao antimicrobiano, ao invés de manter o declínio proporcional 
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que apresentava, não houve crescimento das células tratadas em 30 µg/mL de 

polimixina B. O cultivo exposto a 15 µg/mL manteve o declínio já observado, havendo 

1,0x107 células. O mesmo ocorreu após 24h de tratamento, sem crescimento a 30 

µg/mL e com crescimento de 2,2x106 células a 15 µg/mL. Porém, com 48h de 

exposição, as células retomaram o crescimento, apresentando uma fração de 1,8x105 

células persistentes em 30 µg/mL e 5,4x107 em 15 µg/mL. 

Este estudo mostrou que a concentração de polimixina B influencia na formação 

de células persistentes de A. baumannii, o que embasará os experimentos subsequentes 

que avaliarão o fenótipo de persistência em biofilmes de A. baumannii frente à 

polimixina B. Apoio: PIBIC/CNPq 


	Avaliação do desenvolvimento de células persistentes em biofilmes de Acinetobacter baumannii na presença de antimicrobianos
	Lucas Brauner da Silva Hopf¹, Sílvia Dias de Oliveira¹ (orientador)
	1Laboratório de Imunologia e Microbiologia, Faculdade de Biociências, PUCRS
	Resumo
	Acinetobacter baumannii é um patógeno bastante relacionado a infecções nosocomiais, apresentando grande relevância clínica por frequentemente apresentar resistência a múltiplas drogas. Além da presença de determinantes de resistência, foi também identificado o fenótipo de persistência em A. baumannii. Bactérias persistentes são suscetíveis a antibióticos, mas devido a fenótipos que induzem a dormência, conseguem sobreviver a altas doses dos mesmos. Esta etapa deste trabalho teve como objetivo analisar a formação de células persistentes de A. baumannii frente a diferentes concentrações de polimixinina B.
	Uma cepa previamente classificada como sensível à polimixina B foi utilizada neste estudo. A concentração inibitória mínima para este antibiótico foi avaliada pelo método de microdiluição em caldo. As concentrações de polimixina B utilizadas para a determinação da fração de células persistentes ao longo de 48h foram de 15 e 30 µg/mL. As bactérias foram cultivadas em caldo LB por 24h, obtendo-se a densidade celular de 2,2x109. Posteriormente, o antimicrobiano foi adicionado aos cultivos, nas concentrações supracitadas. Uma alíquota do cultivo foi removida em intervalos de 2h durante as primeiras 6h, bem como em 12h, 18h, 24h e 48h após os tratamentos. As células foram lavadas duas vezes com NaCl a 0,85% e a estimativa de unidades formadoras de colônias (UFC)/mL foi realizada através da técnica da gota em agar nutriente. Após 6 h de exposição ao antimicrobiano, foram obtidas 1,7x108 e 6,1x106 células persistentes nas concentrações de 15 µg/mL e 30 µg/mL, respectivamente. Após mais 6h, a fração de células persistentes foi de 3,4x107 e de 2,8x104, respectivamente. Com 18h de exposição ao antimicrobiano, ao invés de manter o declínio proporcional que apresentava, não houve crescimento das células tratadas em 30 µg/mL de polimixina B. O cultivo exposto a 15 µg/mL manteve o declínio já observado, havendo 1,0x107 células. O mesmo ocorreu após 24h de tratamento, sem crescimento a 30 µg/mL e com crescimento de 2,2x106 células a 15 µg/mL. Porém, com 48h de exposição, as células retomaram o crescimento, apresentando uma fração de 1,8x105 células persistentes em 30 µg/mL e 5,4x107 em 15 µg/mL.
	Este estudo mostrou que a concentração de polimixina B influencia na formação de células persistentes de A. baumannii, o que embasará os experimentos subsequentes que avaliarão o fenótipo de persistência em biofilmes de A. baumannii frente à polimixina B. Apoio: PIBIC/CNPq

