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A tuberculose humana (TB) é uma doença infectocontagiosa que é 
causada principalmente pela micobactéria da espécie Mycobacterium 
tuberculosis. Em 2016, estimou-se que 6,3 milhões de pessoas contraíram 
TB e que 1,3 milhões morreram em decorrência da doença [1]. Diante 
desses fatos, torna-se evidente a necessidade de se buscar novos 
compostos com atividade antimicobacteriana, que apresentem, 
preferencialmente, novos mecanismos de ação e que sejam ativos contra 
cepas resistentes aos fármacos de primeira linha. Os compostos que são 
objetos deste estudo foram selecionados a partir de experimentos in silico 
de triagem virtual de diferentes estruturas químicas, usando-se a enzima 
2-trans-enoil-ACP(CoA) redutase (InhA) de M. tuberculosis como alvo [2]. 
Estudos posteriores mostraram que ambos compostos, aqui denominados 
de Labio-16 e Labio-17, foram capazes de inibir a atividade in vitro da 
InhA e apresentaram atividade antimicobacteriana satisfatória contra o 
M. tuberculosis [3]. Entretanto, ainda não foi demonstrado que, de fato, 
esses compostos têm como alvo molecular a enzima InhA e que, portanto, 
teriam como mecanismo de ação o bloqueio da biossíntese dos ácidos 
micólicos. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade 
dos compostos Labio-16 e Labio-17 contra algumas cepas resistentes de 
M. tuberculosis, com o intuito de elucidar o seu mecanismo de ação e o 
alvo molecular.  
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METODOLOGIA 

Os compostos Labio-16/17 foram testados contra oito isolados clínicos de 
M. tuberculosis multirresistentes a fármacos (MDR) (denominados CDCT-
1, 2, 3, 4, 5, 10, 16 e 27) e um pan-suscetível (CDCT-28) (Tabela 1) por 
meio de ensaios de determinação da concentração inibitória mínima 
(MIC) (Figura 1) [4]. Os compostos isoniazida (INH), rifampicina (RIF), 
etionamida (ETH) e moxifloxacino (MFX) foram usados como controles do 
experimento. Posteriormente, avaliou-se a atividade contra duas cepas 
laboratoriais resistentes à INH [pNIP::KatG(S315T) e pNIP::InhA(S94A)] 
(Tabela 1). O efeito dos compostos sobre a biossíntese dos ácidos 
micólicos foi analisado separadamente através da radiomarcação, 
extração e análise dos lipídios das culturas de M. tuberculosis tratadas 
com cada molécula, de acordo com um protocolo já publicado [5].  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de MIC para cada cepa de M. tuberculosis testada foram 
agrupados na Tabela 1. Nenhum isolado clínico MDR ou cepa laboratorial 
resistente à INH apresentou elevação nos valores de MIC para os 
compostos Labio-16 e Labio-17, quando comparados aos valores 
determinados na cepa de referência (H37Rv). Esses resultados sugerem 
que essas cepas não apresentam um mecanismo de resistência que 
contorne a ação desses compostos e que a InhA não é o seu alvo 
molecular. O tratamento das culturas de M. tuberculosis com cada uma 
das moléculas mostrou uma ausência de inibição da biossíntese dos 
ácidos micólicos, corroborando a hipótese de que o alvo dessas 
moléculas, de fato, não seja a enzima InhA. Novos experimentos estão 
sendo realizados para selecionar mutantes espontâneos dos compostos 
Labio-16 e Labio-17 para a identificação do(s) seu(s) alvo(s) molecular(es).  
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Figura 1. Representação da metodologia de determinação da MIC nas diferentes 
cepas de M. tuberculosis. A) Diluição seriada (triângulo preto) dos compostos em 
meio Middlebrook 7H9 em microplaca de 96 poços. Placas foram incubadas por 7 
dias a 37°C. (+) = controle positivo de crescimento micobacteriano. (-) = controle de 
esterilidade do composto. B) MIC = menor concentração de composto que preveniu 
a alteração da coloração de azul (resazurina: inibição) para rosa (resorufina: 
crescimento) pela leitura visual. Foram realizados três experimentos independentes 
para cada composto. 

Cepas 
Mutação 

katG  

Genótipo 
promotor 

inhA  

MIC (µg/ml) 

INH ETH RIF MFX LABIO-16 LABIO-17 

H37Rv WT WT 0.39 3.13 <0.2 <0.2 2.5 5 

CDCT-1 S315T WT 12.5 3.13 >100 <0.2 2.5 5 

CDCT-2 S315T C(-15)T 100 6.25 >100 <0.2 1.25 2.5 

CDCT-3 S315T WT 25 3.13 6.25 <0.2 0.63 2.5 

CDCT-4 S315T WT >100 >100 >100 <0.2 2.5 5 

CDCT-5 S315T WT 50 >100 >100 <0.2 1.25 1.25 

CDCT-10 S315T WT 100 1.56 >100 <0.2 1.25 2.5 

CDCT-16 S315T C(-15)T 100 >100 >100 <0.2 1.25 2.5 

CDCT-27 S315T WT 12.5 3.13 <0.2 <0.2 2.5 5 

CDCT-28 WT WT 0.39 3.13 <0.2 <0.2 2.5 5 

pNIP::KatG(WT) WT WT <0.2 3.13 - <0.2 1.25 3.13 

pNIP::KatG(S315T) G(944)C WT >100 0.78 - <0.2 1.25 5 

pNIP::Ø WT WT 0.39 6.25 - <0.2 2.5 6.25 

pNIP::InhA(WT) WT WT 0.39 6.25 - <0.2 2.5 6.25 

pNIP::InhA(S94A) WT WT 25 >100 - <0.2 2.5 6.25 

Tabela 1. Atividade dos compostos Labio-16 e Labio-17 contra isolados clínicos e 
cepas laboratoriais de M. tuberculosis. 

Figura 2. Efeito do tratamento dos compostos Labio-
16/17 sobre a biossíntese dos ácidos micólicos em 
M. tuberculosis. (1) amostra não tratada. (2) amostra 
tratada com INH (1 µg/ml). (3,4) amostras tratadas 
com Labio-16 (10 e 25 µg/ml, respectivamente). (5,6) 
amostras tratadas com Labio-17 (10 e 25 µg/ml, 
respectivamente). FAMEs: ésteres metílicos de ácidos 
graxos. MAMEs: ésteres metílicos de ácidos 
micólicos. Figura representativa de dois experimentos 
independentes.  
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