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Introdução: O Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose (TB) apresenta alta resistência, natural e adquirida, aos biocidas e antimicrobianos. Estudos recentes demonstraram que reguladores transcripcionais  como o Mar A, presente em Escherichia coli,  estão relacionados com a indução/expressão de genes envolvidos com resistência aos antimicrobianos. 
Objetivos: 1)Identificar lócus cromossômicos presentes no genoma do M. tuberculosis que apresentem similaridade a reguladores transcripcionais  caracterizados em outros microrganismos. 2) Avaliar a relação da sobre expressão destes genes com a resistência a antimicrobianos e biocidas em E. coli e M. smegmatis.
Justificativa: O reduzido número de antimicrobianos disponíveis para o tratamento da TB, a alta incidência desta enfermidade e o aumento do número de casos relacionados a cepas resistentes aos antimicrobianos disponíveis estimulam estudos para melhor compreender os mecanismos da resistência intrínseca e adquirida aos antimicrobianos observados no M. tuberculosis. A caracterização molecular dos mecanismos de resistência permitirá o desenho racional de novas moléculas, antimicrobianos per se ou adjuvantes.
Metodologia: Utilizando diferentes bases de dados onde estão depositados os genomas seqüenciados de diferentes microrganismos serão buscados genes cujo produto já foi caracterizado como regulador transcripcional de genes relacionados com resistência a antimicrobianos. Um gene presente no genoma do M. tuberculosis com similaridade a outros já descritos como codificadores de reguladores será clonado em vetores com origem de replicação de E.coli e M. tuberculosis  e introduzido em cepas de E. coli e M. smegmatis mc2155. O perfil de resistência a antimicrobianos e biocidas destas cepas transformadas será avaliado em diferentes meios e condições de cultivo.


