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A doença de Alzheimer (DA) é uma 
patologia neurodegenerativa cujo 
tratamento farmacológico principal se 
baseia na inibição da enzima 
acetilcolinesterase (AchE); contudo estes 
fármacos apresentam amplos efeitos 
adversos e a busca por novas alternativas 
terapêuticas se faz essencial. As 
chalconas possuem potencial neste 
cenário por se apresentarem de forma 
ampla na natureza, sendo um metabólito 
secundário na biossíntese de flavonoides, 
e também poderem ser obtidas 
sinteticamente. Deste modo este estudo 
objetivou avaliar o perfil modulatório de 
chaconas da AChE visando o tratamento 
da DA. 
 
 
 
As chalconas foram previamente obtidas, 

conforme método de Topliss, pelo grupo 

de pesquisas NIQFAR/UNIVALI. Para a 

avaliação anticolinesterásica, utilizou-se o 

método proposto por Ellman, utilizando 

tacrina como controle positivo para a 

AchE. O teste é realizado em placa de 96 

poços contendo ácido 5,5’-ditiobis (2-

nitrobenzóico) em tampão fosfato (pH 

7,4), iodeto de acetiltiocolina para AchE e 

as chalconas (9 – 75 μM) como amostra. 

A reação iniciou em temperatura ambiente 

com a adição de AchE 1 UI/mL e a 

absorbância medida no comprimento de 

onda de 420nm, durante 10 minutos. 

 

As chalconas não demonstraram potencial 

inibitório significativo da enzima AchE. O 

resultado mais promissor foi obtido para a 

chalcona sem substituintes, inibindo 

aproximadamente 30% da atividade 

enzimática na concentração de 75 μM. 

Todavia dados da literatura sugerem que 

esta mesma molécula apresentaria 

potencial inibitório com o valor de IC50 

descrito na faixa de 90 µM. Outro estudo 

relata que chalconas poderiam inibir a 

AchE na ordem de nM. 

 
 
O perfil de inibição das chalconas frente 

atividade anticolinesterásica foi de 

encontro com o descrito na literatura, uma 

vez que os compostos não apresentaram 

atividade promissora inibitória para a 

AchE. Neste sentido, estudos adicionais 

de cinética enzimática e abordagens in 

silico poderiam corroborar os achados 

deste trabalho.  
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