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AS CHALCONAS 
Alguns estudos demonstraram que moléculas derivadas 

quinoxalínicas apresentam atividade anti-tuberculose. O 

nosso trabalho investigou a possível atividade anti-tuberculose 

de uma série de chalconas derivadas quinoxalínicas (Figura 

2), usando cepas de M. tuberculosis sensíveis e resistentes. 

Os regimes de tratamento para a tuberculose humana (Figura 

1), muitas vezes inapropriados, estão relacionados à seleção e à 

disseminação de cepas de M. tuberculosis resistentes a 

fármacos. A resistência é um grande problema de saúde que 

atrapalha os esforços de erradicação da tuberculose em todo o 

mundo. Nos últimos anos, dados epidemiológicos apontam a 

ocorrência de aproximadamente 490 mil casos de MDR-TB a 

cada ano (WHO, 2017). Novas moléculas efetivas no tratamento 

da tuberculose, sobretudo contra cepas resistentes, são 

necessárias. 

A TUBERCULOSE HUMANA  

Atualmente, estamos avaliando a atividade 

da molécula N9 em camundongos 

infectados com M. tuberculosis e 

investigando a segurança, o perfil 

toxicológico e a farmacocinética após sua 

administração em roedores. 

PERSPECTIVAS 

Seis moléculas, N5, N9, N10, N15, N16, e N23 inibiram o crescimento da cepa 

laboratorial sensível a fármacos, H37Rv, com as concentrações inibitórias mínimas 

entre 3,13 e 12,5 µg/mL (Tabela 1). Os três compostos com os valores mais baixos de 

concentração inibitória mínima (N9, N15 e N23) foram testados em isolados clínicos 

resistentes e cepas laboratoriais resistentes, contendo mutações nos genes katG ou 

inhA. De maneira importante, nenhum dos isolados clínicos apresentou resistência a 

estes três compostos, sugerindo que as chalconas são capazes de evadir frequentes 

mecanismos de resistência em M. tuberculosis (Tabela 1). De forma importante, a 

chalcona N9 apresentou efeito sinérgico quando combinada com moxifloxacino 

(Tabela 2). 

RESULTADOS 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE CHALCONAS QUINOXALÍNICAS EM CEPAS DE Mycobacterium tuberculosis 

RESISTENTES A MÚLTIPLOS FÁRMACOS 

METODOLOGIA 

Primeiramente, avaliamos os efeitos das chalconas usando a 

cepa laboratorial de M. tuberculosis H37Rv, utilizando o 

método colorimétrico com rezasurina, como indicador de 

crescimento microbiano. A seguir, as moléculas mais potentes 

foram testadas contra cepas laboratoriais e isolados clínicos 

resistentes e sensíveis. A chalcona mais potente, N9, foi 

avaliada contra a cepa de M. tuberculosis H37Rv em 

combinações com outros fármacos usados na clínica, 

isoniazida, rifampicina, etambutol e moxifloxacino. 
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Figura 1. Características básicas e principais sintomas da tuberculose 
humana.  

Figura 2. Estruturas químicas das chalconas avaliadas contra a cepa de 

M. tuberculosis H37Rv. As estruturas não metoxiladas estão realçadas 

em amarelo, as moléculas mono-metoxiladas estão em verde, as di-

metoxiladas em rosa e as estruturas contendo radicais tri-metóxi no anel 
A estão em laranja. 

Tabela 1. Efeito das chalconas em isolados clínicos e cepas laboratoriais de M. 

tuberculosis. 

Tabela 2. O composto N9 e moxifloxacino  
apresentaram um efeito sinérgico. 

   CDCT-10, CDCT-16, e CDCT-27 são 

isolados clínicos resistentes e CDCT-28 é 

susceptível: CDCT-10 possui mutações nos 

genes katG (S315T) e rpoB (H526D), CDCT-

16 em katG (S315T), rpoB (D516V), e na 

sequência promotora da inhA, [C(-15)T], 

CDCT-27 possui mutação na katG (S315T), 

enquanto CDCT-28 possui mutação no gene 

rpoB (D516A). 

   As cepas laboratoriais foram 

complementadas com uma cópia do gene 

katG  selvagem [pNIP::KatG(WT)] ou 

mutante [pNIP::KatG(S315T)], ou com cópia 

do gene inhA mutante (S94A) 

[pNIP::InhA(S94A)]. 


