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Resumo 
A enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) é responsável pela degradação de 

triptofano (TRP) pela via das quinureninas. O aumento da expressão de IDO é a 

grande responsável pela resposta de tolerância imunológica e pode ser induzida por 

IFN-γ e lipopolissacarídeos (LPS). É conhecido que a IDO participa do mecanismo de 

imuno escape de células tumorais, sendo relatada como marcadora de progressão 

tumoral. Desta forma, a inibição da atividade da IDO para a restauração da imunidade 

anti-tumoral do hospedeiro tem sido considerada uma estratégia para a terapêutica 

antineoplásica. N,N-dimetiltriptamina (DMT) e triptamina (TRY) são compostos 

indólicos de origem endógena, provenientes de uma rota paralela de metabolismo do 

triptofano – a rota das triptaminas,  que ocorre principalmente no sistema nervoso 

central. O presente estudo teve como objetivo avaliar se DMT e TRY modulariam a 

atividade de IDO. Os resultados obtidos demonstraram ações inibitórias para ambos 

os compostos e as cinéticas enzimáticas revelaram Ki de 506µM para o DMT e de 

156µM para a TRY, com perfis inibitórios característicos de inibidores não-

competitivos clássicos. A atividade inibitória foi também observada sobre a enzima 

IDO expressa constitutivamente, ou induzida por IFN-γ, em células da linhagem de 

glioblastoma humano A172. Nesta mesma linhagem, em estudo paralelo do grupo, foi 

avaliada a influência de DMT e TRY sobre a expressão gênica da enzima IDO. 

Concluímos que nas células a ação inibitória dos compostos avaliados é exercida 

diretamente sobre sua atividade enzimática, sem redução de sua transcrição. Os 

resultados deste estudo também serviram como base para estudos da atividade 

inibitória da DMT e TRY em sistema de co-cultura das células A172 com células 

mononucleares humanas, onde foi observada redução significativa da atividade 

enzimática e da proliferação das células tumorais. Em conclusão mostramos a 

possibilidade de que a via das triptaminas, através de seus metabólitos, possa 

contribuir com a regulação endógena da via das quinureninas e que o DMT e a TRY 

deveriam ser avaliados como candidatos a inibidores farmacológicos da enzima IDO 

e/ou como protótipos para a síntese de novos inibidores. 
 

Palavras-chaves: indolamina 2,3-dioxigenase; N,N-dimetiltriptamina; triptamina; quinurenina, 

inibidores, imuno escape tumoral, via das quinureninas, via das triptaminas, regulação 

endógena. 

 



Abstract 

Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) is a tryptophan-degrading enzyme via the 

kynurenine pathway. Increased IDO expression is largely responsible for the immune 

tolerance response and can be induced by IFN-γ and lipopolysaccharide (LPS). It is 

known that IDO participates in the mechanism of tumor immune tolerance and have 

been reported as a tumor progression marker. Thus, to restore the anti-tumor immunity 

of the host, IDO inhibition has been considered as a strategy for anticancer therapy. N, 

N-dimethyltryptamine (DMT) and tryptamine (TRY) are endogenous indolic compounds 

originated from a parallel route of tryptophan metabolism - the tryptamines route, which 

occurs mainly in the central nervous system. This study aimed to assess whether DMT 

and TRY modulate the IDO activity. The results showed inhibitory actions for both 

compounds and enzyme kinetics revealed Ki = 506µM to DMT and Ki = 156µM to 

TRY, with inhibitory profiles characteristic of classical non-competitive inhibitors. The 

inhibitory activity was also observed on the IDO constitutively expressed or induced by 

IFN-γ in A172 human glioblastom cell line. Using the same line, in parallel group study, 

we evaluated the influence of DMT and TRY on the IDO gene expression. We 

conclude that in cells the evaluated compounds inhibitory action is exerted directly on 

its enzymatic activity without reduction of its transcription. The results of this study also 

served as the basis for studies of DMT and TRY inhibitory activity in A172 cells with 

human mononuclear cells co-culture system, in which was observed significant 

reduction in enzyme activity and tumor cells proliferation. In conclusion we show the 

possibility that the tryptamines route, through its metabolites, may contribute to 

quinurenines pathway endogenous regulation and that DMT and TRY should be 

evaluated as IDO pharmacological inhibitors candidates and / or as prototypes to new 

inhibitors synthesis. 

  

Keywords: indoleamine 2,3-dioxygenase, N,N-dimethyltryptamine, tryptamine, 

kynurenine, inhibitors, tumor immune escape, kynurenine pathway, tryptamines 

pathway, endogenous regulation. 
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 A enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) é amplamente expressa em 

diversos tecidos do organismo e é responsável pelo metabolismo do aminoácido 

essencial triptofano (TRP), pela via das quinureninas. No decorrer da via são 

formados diversos produtos resultantes da abertura do anel indólico, que possuem 

juntamente com a quinurenina (QUIN), ações tolerogênicas sobre células dendríticas 

e de tumores [1,2], bem como ações neurodegenerativas [3,4]. Tem sido 

amplamente descrito o papel dos derivados da via das quinureninas no processo de 

imuno escape, fortemente relacionado com a progressão tumoral [5,6]. Assim, a 

regulação da atividade da enzima IDO vem sendo considerada um dos principais 

alvos na intervenção farmacológica baseada no bloqueio do imuno escape. 

Iniciativas deste tipo são extremamente necessárias considerando que são 

diagnosticados cerca de dez milhões de novos casos de câncer a cada ano no 

mundo e que, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

até 2020 é esperado um aumento de 104% nesse número [7]. 

 N,N-dimetiltriptamina (DMT) e triptamina (TRY) são compostos sintetizados 

endogenamente, a partir de uma rota paralela de metabolismo do triptofano – a rota 

das triptaminas [8]. Este estudo pautou-se na avaliação dos efeitos inibitórios do 

DMT e TRY sobre a enzima IDO. A semelhança estrutural entre DMT, TRY e TRP, 

substrato de IDO, serviu como amparo para a avaliação da possibilidade destes 

compostos atuarem como inibidores endógenos da enzima e para a existência de 

uma regulação entre as rotas de metabolismo do triptofano.  

 

 

 

 



 21

1.1 Triptamina (TRY) e N,N-dimetiltriptamina (DMT) 

 

 A triptamina (TRY) e a N,N-dimetiltriptamina (DMT) são compostos indólicos 

de origem endógena, sintetizados a partir do aminoácido essencial triptofano (TRP), 

ao longo da via das triptaminas [8]. Essa via ocorre paralelamente a outras duas vias 

de metabolização do TRP, a via serotonérgica e a via das quinureninas (Figura 1).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1: Esquema simplificado das rotas endógenas de metabolismo do aminoácido essencial 

triptofano in vivo. À esquerda observa-se a via das triptaminas, ao centro a via das quinureninas e à 

direita a via serotonérgica. 

  H N 
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 De acordo com a literatura, cerca de 95% do TRP não utilizado para a 

síntese protéica, é metabolizado pela via das quinureninas, 3 a 4% segue a via 

serotonérgica e apenas 1 a 2% é metabolizado pela via das triptaminas. [9-11]. Esta 

é composta por três reações subseqüentes, sendo a primeira delas a 

descarboxilação do TRP, catalisada pela enzima aminoácido aromático 

descarboxilase (AADC), que culmina na formação da triptamina (TRY). Em seguida 

ocorrem duas reações de metilação, por ação da indoletilamina-N-metiltransferase 

(INMT), dando origem à metiltriptamina e à N,N-dimetiltriptamina (DMT), 

respectivamente (Figura 2) [8,12]. As duas últimas etapas utilizam a S-adenosil 

metionina como doadora de grupamentos metila.  

 

 

 

 

 

             Triptofano                              Triptamina                      N-metiltriptamina                           DMT  

 

 

Figura 2: Biossíntese de DMT a partir de triptofano. (AADC) aminoácido aromático descarboxilase; 

(INMT) indoletilamina-N-metiltransferase; (SAM) S-adenosil-metionina; (SAH) S-adenosil-

homocisteína.(Modificado de Jacob, M. S., 2005 [8]). 

  

 A reação de síntese endógena da TRY ocorre principalmente no sistema 

nervoso central. Segundo estudos imunohistoquímicos feitos por Brusco, A. e 

colaboradores [13] utilizando cérebro de ratos, a TRY é encontrada no mesencéfalo, 

medula, substância nigra, hipocampo, entre outros. Já o DMT também é encontrado 

no sistema nervoso central, porém, em humanos foi detectada a expressão de 

transcritos da enzima INMT apenas nos pulmões, tireóide, glândula adrenal, 
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coração, músculos e medula espinhal [14]. Segundo a literatura, o fato de serem 

encontrados transcritos dessa enzima apenas nesses locais, não impede que o DMT 

seja produzido no cérebro [8], uma vez que já foi demonstrado aumento da atividade 

da INMT no cérebro de roedores expostos a situações de estresse [15]. Sendo 

assim, situações de estresse que aumentem a produção de TRY, podem 

consequentemente levar a um aumento significativo de DMT. Adicionalmente, o fato 

de serem encontrados transcritos de INMT em tecidos periféricos, sugere-se que o 

DMT possa ser sintetizado fora do cérebro, mas mesmo assim exercer ações sobre 

ele, devido à sua capacidade de atravessar prontamente a barreira hemato-

encefálica [8].  

 DMT e TRY, ao lado de outros compostos, fazem parte de um grupo de 

aminas vaso ativas chamadas "aminas traço" que, conforme a própria nomenclatura 

diz, são encontradas em baixíssimas concentrações (0,1 – 100 ng/g de tecido) e 

estão envolvidas na etiologia de diversos distúrbios neurológicos como depressão e 

esquizofrenia [16-20]. A quantificação de DMT e TRY foi feita inicialmente por 

Franzen, F. R. [21] em indivíduos saudáveis e revelou concentrações de DMT 

variando de 0,008-0,055 µg/mL no sangue e 42,98 ± 8,6 µg/24 horas na urina e de 

TRY entre 0,005 – 0,02 µg/mL no sangue e 30 – 120 µg/24 horas na urina, sendo 

detectados também em fluido cérebro espinhal [22]. Porém, estudos subseqüentes 

encontraram concentrações menos elevadas, cerca de 0,0005 µg/mL de DMT no 

sangue [23] e de 0,4 µg/24 horas de DMT na urina [24]. Ainda hoje não há estudos 

quantitativos conclusivos a respeito da concentração exata de DMT e TRY devido à 

rápida degradação que sofrem pela enzima monoamino oxidase (MAO) [25].  

 Atualmente há poucos estudos sobre o metabolismo endógeno do DMT. 

Sabe-se que de uma dose administrada por via intramuscular, apenas 0,07% é 
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eliminada pela via urinária sob forma inalterada [26] e que 25% são resultantes da 

conversão a ácido-3-indoloacético (AIA) [27], sugerindo que possam existir 

metabólitos ainda desconhecidos. Um estudo realizado em 1986 com eritrócitos, 

evidenciou a formação de um composto deformilado, decorrente da abertura do anel 

indólico da estrutura do DMT, denominado N,N-dimetilquinuramina (DMK) [28]. Em 

2008, Gomes, M. M. [29] confirmou a existência desse composto em decorrência do 

metabolismo endógeno do DMT pela enzima mieloperoxidase (MPO) expressa por 

neutrófilos ativados. O mesmo trabalho identificou também o composto formilado 

N,N-dimetil-N-formilquinuramina (DFMK) e o hidrixilado, hidroxi-N,N-dimetiltriptamina 

(OH-DMT), nas mesmas condições. Esse composto foi também identificado por 

Mcllhenny, E. H. e colaboradores [30] como sendo 5-OH-DMT, porém sua origem 

metabólica não foi totalmente elucidada. A figura 3 mostra as estruturas químicas do 

DMT e seus metabólitos endógenos já descritos. 

 

 

  

 

               

 

Figura 3: Estruturas químicas do DMT e seus metabólitos endógenos, resultantes de reações de 

hidroxilação e abertura do anel indólico (Modificado de Mcllhenny, E. H., 2010 [30]). 

 

 O DMT apresenta marcante atividade alucinógena, sendo seu mecanismo de 

ação motivo de estudos durante anos. No ano de 2001 foi identificada uma família 

de receptores associados às aminas traço (TAARs), acoplados à proteína G 

(GPCRs) [31], presentes no estômago, rins, pulmões e principalmente no cérebro, 

DMT 5-OH-DMT DMFK DMK 



 25

com afinidade por anfetamina, 3,4-metilenodioxymetanfetamina (MDMA ou 

“ecstasy”) e dietilamida do ácido lisérgico (LSD), além de DMT e TRY [31-34]. 

Entretanto, estudos comportamentais suportam a hipótese de que os efeitos 

subjetivos provocados pelo DMT dependem da ligação a receptores sigma-1 

(presentes no cérebro, trato gastrintestinal (TGI), fígado e coração) [35], além de 

atuar como agonista dos receptores serotonérgicos 5-HT1A [36], 5-HT2A e 5-HT2C 

[37], presentes no cérebro. 

 Além da síntese endógena, o DMT também apresenta origem vegetal e 

está presente como constituinte principal do chá alucinógeno conhecido por 

ayahuasca ou ainda Chá do Santo Daime, de origem xamânica [8,38]. De acordo 

com estudos, a administração de uma dose oral correspondente a 1,0mg de DMT/Kg 

de peso corporal leva à ativação significativa das regiões frontal e paralímbica do 

cérebro, comprovando a interação entre o chá e o processamento emocional [39]. 

Entretanto, é importante salientar que a dose limiar capaz de produzir efeitos 

subjetivos nos seres humanos é cerca de 50µg de DMT/Kg de peso, levando a um 

pico de concentração plasmática de aproximadamente 0,01µg/mL. [40,41]. O DMT 

não possui ação alucinógena se ingerido isoladamente, devido à rápida degradação 

sofrida por ação da enzima monoamino oxidase (MAO) tipo A, encontrada no trato 

gastrintestinal [42]. Assim, também estão presentes no chá as β-carbolinas como 

harmina, harmalina e tetra-hidro-harmalina que atuam como inibidores da MAO [43].  

 

1.2. Indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) 

 

 A enzima indolamina 2,3 dioxigenase é uma hemeproteina, monomérica, de 

aproximadamente 45kDa, descoberta há quase 40 anos [44], porém teve sua 

estrutura terciária desvendada somente em 2006 [45]. É caracterizada pela 
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presença de dois domínios (Figura 4), um maior e um menor, com um grupo heme 

entre eles, cujo grupo prostético é a protoporfirina IX. Seu estudo cristalográfico 

mostrou que uma condição necessária para que ocorra reação enzimática é a 

geometria exata entre substrato e dioxigênio (O2), causada por estreitas relações 

entre o anel indólico do substrato e a porção hidrofóbica da proteína. A codificação 

da enzima é feita pelo gene INDO, presente no cromossoma humano 8 p12-p11 [5], 

que possui variabilidades genéticas como possíveis fontes de diferenças entre 

atividades de IDO de diferentes indivíduos [46].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Representação da estrutura terciária de IDO, composta por um domínio menor (azul 

escuro) e um domínio maior (verde). A cadeia de ligação pode ser vista em azul ciano, e o loop longo 

de conexão entre os dois domínios, em vermelho. O grupamento heme encontra-se em amarelo. 

(Retirado de: Sugimoto e colaboradores 2006 [45]. 

 

A IDO é conhecida por ser o passo inicial e limitante, ao lado de enzimas 

como a triptofano dioxigenase (TDO) e a IDO-2 [9,47,48], da via das quinureninas, 

principal rota de metabolismo do TRP não utilizado para a síntese protéica e 

responsável pela produção de vários compostos ativos (Figura 5). A função da IDO é 

catalisar a oxidação do TRP a N-formilquinurenina (NFK), posteriormente 

deformilada a quinurenina (QUIN). A oxidação se dá através da clivagem do anel 
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pirrólico do TRP por inserção de dois átomos de oxigênio nas posições C2 e C3 [49], 

conforme esquema da figura 6. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema do metabolismo de TRP pela via das quinureninas (Retirado de: Giani, D. A. e 

colaboradores, 1996 [50]). 
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Figura 6: Esquema mostrando a interação de IDO com TRP, levando à clivagem do anel indólico e à 

inserção de dois átomos de oxigênio na molécula. (Modificado de: Sugimoto, H. e colaboradores, 

2006 [45]) 

 

Como substrato, a enzima demonstra maior especificidade pelo L-TRP, 

porém, há descrição de outros substratos como D-TRP e 5-metoxi-D-L-TRP [51]. 

Estudos mecanísticos da reação entre L-TRP e IDO demonstraram que a enzima 

encontra-se naturalmente sob a forma férrica (Fe+3), não cataliticamente ativa, sendo 

necessária a presença de um agente redutor para reduzi-la à forma ferrosa, 

cataliticamente ativa [52]. O sistema ascorbato/azul de metileno (Figura 7) é 

bastante utilizado nas reações in vitro sem células [52-54] como possível gerador de 

ânion superóxido (O2
.-), que seria o responsável por essa redução. Porém estudos 

subsequentes questionam essa posição e propõem um mecanismo envolvendo o 

sistema citocromo b5/citocromo P450 redutase na presença de sistema regenerador 

de NADPH (NADPH/glucose 6 fosfato/ glicose 6 fosfato desidrogenase) que poderia 

atuar em ambos ensaios (in vitro e in vivo) [55]. Uma vez que a IDO-Fe+3 é ativada a 

IDO-Fe+2, o sistema dioxigenásico se mantém às custas de oxigênio molecular (O2). 

O agente redutor necessário, in vivo, ainda é desconhecido.  
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Figura 7: Proposta do mecanismo de como o sistema ascorbato/azul de metileno, utilizado nas 

reações de IDO in vitro, promove a redução do Fe3+ da IDO para o Fe2+ levando à formação do 

complexo catalítico com TRP. (Esquema alterado de: Sedlmayr, P. e colaboradores, 2002 [56]).  

 

 

Além de ser uma enzima dioxigenásica, a IDO apresenta uma leve atividade 

peroxidásica [57,58], devido ao seu grupo heme, sendo capaz de reagir com H2O2 

[51]. Entretanto, mesmo diante disso, pode também ser inibida por H2O2, ainda que 

em concentrações relativamente baixas (10M) [58], uma vez que esta leva à 

oxidação de sua forma ferrosa à férrica, cataliticamente inativa. Devido a isso é 

necessária a adição de catalase, enzima responsável pela degradação de H2O2, nos 

ensaios de atividade de IDO in vitro [59].  

 A IDO é amplamente expressa em diversos tecidos de mamíferos, como 

placenta [56], intestino [60], a microglia [61], órgãos reprodutores, pulmão [62], 

epidídimo, timo [5,63], células dendríticas [64-66] e células do sistema imune [67], 

inclusive durante suas funções fisiológicas. Sua expressão pode ser induzida por 

vírus [5], lipopolissacarídeos (LPS) [68,69] e principalmente por IFN- 

[50,63,64,68,70]. Inicialmente, o IFN-era conhecido por ter propriedades anti-
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oncogênicas, uma vez que induzia a atividade da IDO, matando as células 

cancerígenas por provocar ausência do aminoácido triptofano, essencial para a 

síntese protéica [71]. Porém, subsequentemente foi descrito que o IFN-secretado 

por linfócitos T ativados regula a IDO expressa pelas células apresentadoras de 

antígenos (APCs), sugerindo um possível feedback negativo para a regulação de 

células T ativadas [70, 72]. Sendo assim, a atividade elevada da IDO, por gerar 

danos à resposta imune das células T, contribui para a tolerância imunológica 

patológica, exercendo também papel pró-oncogênico [5].  

   A evidência inicial da relação entre câncer e elevado catabolismo de 

triptofano surgiu na década de 50, quando foram encontrados metabólitos do 

triptofano na urina de pacientes com câncer de bexiga [73], sendo posteriormente 

confirmada por estudos que tiveram a mesma conclusão diante de cânceres de 

mama, próstata, linfoma de Hodgkin e leucemia [74,75]. Já a primeira descrição da 

IDO como agente imunossupressor foi feita em 1998, por Munn, D.H. e 

colaboradores [76], após a demonstração em camundongos, de que a expressão 

desta enzima na placenta protege o feto semi-alogenico contra o ataque de células T 

maternas. Ou seja, após o implante, células do embrião passam a sintetizar IDO, 

que atua como uma barreira, impedindo a migração das células T maternas da 

circulação ao tecido fetal. Esse fato foi demonstrado experimentalmente utilizando 

um inibidor clássico da IDO, 1-metil-triptofano (1-MT), onde os fetos foram 

sistematicamente rejeitados [76,77]. Segundo a literatura, as ações 

imonomodulatórias da IDO são seletivas e focadas, não sendo necessárias para a 

tolerância a antígenos do próprio organismo [78-80]. Esse fato traduz uma vantagem 

no que diz respeito ao uso de inibidores de IDO na terapia do câncer, dado que não 

são desenvolvidas reações auto-imunes exacerbadas e espontâneas no paciente.  
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 Em 2007, foi descoberta a expressão de uma proteína com função 

semelhante à IDO em humanos e camundongos, sendo denominada IDO-2 [81-84]. 

O gene para essa proteína está codificado no cromossoma 8 adjacente ao da IDO, o 

que sugere que sejam formados por duplicação de genes. Apesar das IDOs serem 

expressas concomitantemente em alguns tecidos, estudos imunohistoquímicos 

demonstraram que são produzidas em tipos celulares diferentes, sugerindo função 

não redundante [82]. Mesmo apresentando homologia entre si, as IDOs são 

induzidas por estímulos distintos [82, 85], estando a IDO-2 responsável pela 

produção de apenas 3-5% de QUIN, quando comparada a IDO nas condições 

estabelecidas para a atividade de IDO in vitro [86]. 

 

1.3. Mecanismo de Imuno Escape 

    

O equilíbrio do sistema imunológico de um indivíduo é essencial para sua 

proteção contra a maioria das doenças, principalmente o câncer, caso em que uma 

desordem no sistema pode contribuir para a progressão da enfermidade. Isso pode 

ser evidenciado por pesquisas que revelam risco significativamente maior de 

pacientes imunossuprimidos desenvolverem câncer, principalmente de origem viral 

[87,88]. Diversos estudos mostram que tumores utilizam estratégias eficazes de 

invasão baseadas no mecanismo de imuno escape tumoral, gerando tolerância e 

contribuindo para um mau prognóstico [5,6] embora essa correlação nem sempre 

seja evidente [5].  

Para se entender o mecanismo de imuno escape, é necessário a 

compreensão do chamado planejamento imune contra o câncer, que ocorre em três 

fases (Figura 8). A primeira etapa do planejamento imune envolve a resposta do 
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sistema imunológico, inato e adaptativo, às custas de linfócitos T, células natural 

killer (NK) e macrófagos, contra o tumor nascente (imunovigilância), no qual não há 

evidências clínicas da doença. Uma segunda etapa se inicia quando as células 

tumorais desenvolvem a capacidade de colonizar sítios em tecidos do hospedeiro, 

entretanto podem ainda ser contidas pelo sistema imune (equilíbrio imune). Nesse 

estágio, ainda não há evidências clínicas da doença e a detecção pode ser somente 

incidental. A terceira, e última etapa, acontece quando as células tumorais 

desenvolvem a capacidade de invadir, suprimir o sistema imunológico do hospedeiro 

e tomar o controle da situação (imuno escape), fazendo com que a lesão progrida e 

a doença torne-se aparente [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
Figura 8: Esquema das três etapas do planejamento imune contra o câncer. Fases de eliminação, 

equilíbrio e imuno escape. (Retirado de: Swann, J. B. et al, 2007 [89]). 
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 A IDO faz parte do grupo composto por várias moléculas e mecanismos 

celulares que estão sendo estudados como provedores da capacidade de ataque ao 

sistema imune do hospedeiro [4,67]. De acordo com pesquisas [72,90,91], a 

depleção do TRP e/ou a presença de catabólitos tóxicos resultantes da atividade da 

IDO, diminuem a proliferação (Figura 9A) e contagem de células T CD3+, CD8+, 

CD57+ e NK, porém não de linfócitos B, além de bloquear seus ciclos celulares 

(Figura 9B). Demonstram também influência sobre a regulação e expressão de 

receptores específicos de citocinas responsáveis por induzir a atividade de células 

NK [92].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relação dose-resposta entre IDO e proliferação de células T (A) e percentagem de células 

presentes nos estágios S e M do ciclo celular (B). (Retirado de: Frumento, G. e colaboradores, 2002 

[72]). 

 

 Mais especificamente, os principais metabólitos do triptofano responsáveis 

pela inibição da proliferação e bloqueio do ciclo celular das células T, são L-

quinurenina e ácido picolínico (Figura 10), sendo o ácido quinolínico, pouco eficiente. 

Dentre os três metabólitos, a L-quinurenina demonstra a maior eficiência, podendo 

provocar inibição irreversível da proliferação celular dependendo da dose [72]. 
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Figura 10: Efeito dos metabólitos do triptofano sobre a proliferação de células T (A) e sobre a 

percentagem de células nos estágios S e M do ciclo celular (B). (Retirado de: Frumento G. e 

colaboradores, 2002 [72]) 

 

De acordo com alguns estudos, as células dendríticas (DCs), também 

chamadas células apresentadoras de antígenos "profissionais" (APCs), também 

desempenham importante papel no mecanismo de tolerância imunológica devido à 

expressão de IDO. Esta foi considerada proteína fundamental na caracterização 

dessas células, quando apresentavam funções reguladoras [93] e de macrófagos 

com atividade supressora [94,95]. Nesse contexto, a determinação da ação a ser 

desempenhada pelas células dendríticas está relacionada à atividade da IDO que 

expressam, podendo ser excessivamente potentes, levando à autoimunidade, ou 

excessivamente fracas, favorecendo o processo de tolerância a tumores e 

patógenos [60]. Acredita-se que a influência da presença da QUIN e outros 

compostos intermediários promovam uma retroalimentação positiva, uma vez que 

ativam células T reguladoras (Treg) e células dendríticas supressoras, que são 

capazes de suprimir a atividade de linfócitos TCD8
+ [96]. Vários estudos têm sugerido 

que a presença de células dendríticas IDO+ em linfonodos que drenam o tumor 

silenciam as células T tumor-específicas e convertem células T CD4
+ a Treg [96-98], 
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fato também associado a um mau prognóstico da doença. Entretanto a correlação 

entre a supressão imune e o mau prognóstico não são sempre evidentes, uma vez 

que em linfoma de Hodgkin, um aumento de Tregs está associado a um bom 

prognóstico [99]. 

 Um estudo publicado em 2003 [67] revelou que a grande maioria dos tumores 

humanos expressam IDO de maneira constitutiva. Valendo-se de ensaios de Reação 

em Cadeia da Polimerase em tempo real (RT-PCR), comprovaram a expressão de 

mRNA do gene INDO, responsável pela codificação da enzima IDO, em muitas 

linhagens de células tumorais (Tabela 1). A presença da proteína foi detectada nos 

lisados dessas células na ausência de exposição ao IFN-γ, ou seja, 

constitutivamente, sendo as maiores proporções encontradas nos carcinomas de 

próstata, pâncreas e coloretal. Além disso, a IDO pode ser considerada um 

excelente marcador de crescimento tumoral e, portanto, com papel prognóstico 

[100]. Essa hipótese é amparada pelo estudo de Weinlich, G. e colaboradores [101], 

que demonstrou que em pacientes com melanoma as concentrações de triptofano 

são significativamente menores do que em pacientes saudáveis, associados à 

elevada razão entre quinureninas/triptofano e elevadas concentrações de neopterina 

(marcadora de ativação do sistema imune). A mesma relação ocorreu comparando-

se pacientes que morreram pela progressão do câncer e pacientes sobreviventes 

portadores da doença, sugerindo que a elevada expressão da IDO pode 

desempenhar um importante papel na progressão tumoral. Além disso, a IDO já foi 

associada a resultados clínicos indesejáveis em câncer endometrial [102], de ovário 

[103], de pulmão [104] e coloretal [105,106]. 
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Tabela 1- Expressão de IDO em tumores humanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(Fonte: Uyttenhove, C. et al, 2003, Nat. Med. 9: 1269-1274 [67]) 

 

  O entendimento da correlação entre expressão de IDO e imunoregulação é 

importante para que se reconheçam mais detalhadamente os mecanismos 

bioquímicos do câncer e para que se desenvolvam propostas terapêuticas 

inovadoras para o tratamento dessa doença que atinge milhões de seres humanos. 
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1.4. Uso de inibidores de IDO na terapêutica 

 

 O papel da quimioterapia anti-tumoral na relação tumor-hospedeiro é 

promover respostas imunes efetivas ao hospedeiro contra antígenos expressos pelo 

tumor, porém, conforme descrito na literatura, o mecanismo de imuno escape 

desenvolvido pelas células tumorais pode influenciar no sucesso dessa intervenção 

imunoterapêutica [4,60]. Tendo a IDO papel bastante relevante nesse cenário de 

imuno escape, pequenas moléculas capazes de inibi-la vêm oferecendo uma 

estratégia inovadora e promissora para a terapêutica do câncer [4,5,107]. A 

evidência inicial desse fato surgiu em 2002, quando na presença do inibidor de IDO 

1-metiltriptofano (1-MT), houve diminuição no crescimento de células de câncer de 

pulmão murino [108], fato posteriormente confirmado por estudos pré-clínicos nos 

quais observou-se que células dendríticas IDO+ que drenam o tumor e são capazes 

de levar células T à anergia, perderam essa capacidade na presença de 1-MT 

[99,109]. Este é hoje considerado o inibidor clássico de IDO e encontra-se em fase 

de pesquisa clínica para avaliação de sua eficiência no tratamento anti-tumoral [5]. 

Entretanto, sabe-se que a eficácia anti-tumoral dos inibidores de IDO é limitada 

quando administrados isoladamente, apresentando melhores resultados como 

coadjuvantes na terapêutica, devendo ser administrados concomitantemente com 

agentes quimioterápicos citotóxicos [5,6,65,80,99,107]. Nesse sentido, diversos 

grupos de pesquisa trabalham pela busca de inibidores novos e mais potentes da 

IDO, endógenos ou sintéticos. 

 Estruturalmente falando, o fato da IDO apresentar diferentes sítios de ligação 

para cofator e substrato [110] permite o desenvolvimento de inibidores dos tipos 

competitivo e não competitivo, ampliando o número de possíveis moléculas 
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inibidoras. Os primeiros inibidores de IDO, o composto norharman e o 4-fenilimidazol 

(Figura 11), foram descritos em 1989 [111] como inibidores do tipo não-competitivos, 

porém com mecanismos de ação diferentes. Enquanto o norharman (Ki = 176M) 

competia com o oxigênio molecular (O2), necessário à atividade dioxigenásica da 

enzima, o 4-fenilimidazol (Ki = 8M) se ligava à enzima na sua forma férrica, 

impedindo sua redução à forma ferrosa, cataliticamente ativa. Durante muito tempo, 

os melhores inibidores de IDO eram provenientes de alterações na molécula do 

TRP, entre elas a inserção de uma metila no nitrogênio do anel indólico, originando 

sinteticamente o 1-MT (Figura 11), com Ki = 34M e a substituição do nitrogênio do 

anel por oxigênio ou por enxofre, que impactaram significativamente sobre a 

atividade catalítica da enzima [112], originando inibidores que apresentavam 

afinidade pela enzima na ordem de nanomolar [113,114].  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Estruturas químicas dos compostos norharman, 4-fenilimidazol e 1-MT, que exercem 

inibição enzimática significativa sobre a enzima IDO. 

 

Após a elucidação da estrutura cristalina da IDO em 2006 [45] foi possível 

verificar que outros núcleos poderiam ser bons inibidores. Nessa época foram 

identificados diversos compostos extraídos de invertebrados marinhos, como a 

naftoquinona e adocioquinona A e B [115-117] (Figura 12). Esses compostos 

apresentaram valores de Ki da ordem de nanomolar, porém mostraram-se inativos 

Norharman 4-fenilimidazol 1-metiltriptofano 
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em ensaios celulares, sugerindo dificuldades em atravessar a membrana celular 

[118]. Ainda nessa época, foi identificada a brassinina (Figura 12) [119,120], 

composto natural derivado de vegetais como repolho chinês e brócolis [121,122], 

com Ki de 27,9M. Ao lado de seu derivado sintético, 5-bromo-brassinina (5-Br-

brassinina – Figura 12) com Ki de 24,5M, apresentou atividade quimiopreventiva 

em câncer de glândulas mamárias e melanoma de modelos animais [121,122].  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representação das estruturas químicas da naftoquinona, adocioquinona A e B, brassinina 

e 5-Br-brassinina, inibidores de IDO de origem natural. 

 

  Mais recentemente, em 2010, foi feito um estudo baseado na relação 

estrutura atividade entre IDO e 55 possíveis inibidores sintéticos [123], analisados 

por docking, que identificou os compostos 2-mercapto-benzotiazol, 2-mercapto-

feniltiazol e feniltriazol (Figura 13) como sendo os mais eficientes. Estes compostos 

Naftoquinona Adocioquinona A Adocioquinona B 

Brassinina 5-bromobrassinina 
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apresentaram Ki de 7,4µM, 7,4µM e 8,9µM respectivamente e mostraram-se tão 

seguros quanto eficientes, tanto em sistemas sem células quanto em sistemas com 

células. Ainda nesse estudo, Röhrig, U. F. e colaboradores demonstraram que, para 

uma eficiente ação inibitória, os inibidores de IDO devem conter (i) um fragmento 

aromático bicíclico para preencher o sítio de ligação; (ii) um átomo com pares de 

elétrons livres que possa coordenar com o ferro do grupo heme (como nitrogênio, 

oxigênio ou enxofre); (iii) um grupo capaz de estabelecer ligação de van der Walls e 

(iv) um grupo capaz de estabelecer pontes de hidrogênio com fragmentos de 

aminoácidos específicos da estrutura da IDO. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Representação das estruturas químicas do 2-mercapto-benzotiazol, 2-mercapto-feniltiazol 

e feniltriazol, inbidores de IDO sintéticos identificados por análise da relação estrutura atividade. 

 

 Adicionalmente, há outros trabalhos que demonstraram inibição indireta da 

atividade de IDO. Um estudo envolvendo prostaglandinas revelou que as enzimas 

fosfolipase A2 e COX-2, essenciais para sua síntese, desempenham importante 

papel na indução da IDO por IFN-e que seus inibidores, como salicilatos e 

glicorticóides, são capazes de bloquear essa indução [124]. O mesmo acontece com 

a produção de óxido nítrico (NO) pela enzima NO sintase induzida (iNOS)[125], 

interferindo diretamente na atividade enzimática [125-127] e promovendo sua 

degradação proteolítica [128]. Nesse sentido, acredita-se que agonistas de NO 

2-mercapto-benzotiazol 2-mercapto-feniltiazol   Feniltriazol 
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podem reverter o estado de imunossupressão gerado pela IDO em casos de câncer, 

contribuindo, assim, para a terapêutica. Agentes antioxidantes, por inativarem 

espécies reativas de oxigênio (EROs), também desempenham um interessante 

papel na inibição da atividade da IDO mediada por IFN-γ em macrófagos derivados 

de monócitos [59]. 

  Conforme demonstrado acima, a busca por inibidores de IDO mais eficientes 

e menos tóxicos tem sido alvo de diversos grupos de pesquisa, revelando-se ser 

uma área extensa e muito promissora no que diz respeito a inovações terapêuticas 

para o câncer. 
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2. Objetivo 
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 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a possível ação inibitória de 

produtos indólicos como DMT e TRY sobre a enzima IDO, que possui importante 

papel no mecanismo de imuno escape tumoral. Parte dos ensaios foi desenvolvida 

em sistema livre de células e, para a avaliação da atividade inibitória em sistema 

biológico, foi utilizado como modelo experimental a linhagem celular de glioblastoma 

multiforme A172. De acordo com Uyttenhov, C. e colaboradores [67], nove em cada 

10 casos analisados de tumor da glia expressam IDO constitutivamente. Na 

linhagem A172 há essa expressão constitutiva de IDO, além da possibilidade de 

induzi-la por IFN-γ. Ainda, segundo resultados obtidos por nosso grupo [130], foi 

identificado que a linhagem A172 expressa a enzima INMT (indoletilamina-N-

metiltransferase) da rota das triptaminas. Desta forma a utilização da linhagem A172 

pareceu atraente para o nosso estudo.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

I. Sintetizar o DMT, uma vez que se trata de um composto não disponível 

comercialmente, e purificá-lo a fim de obter um produto puro e confiável para a 

execução dos ensaios de inibição enzimática. 

 

II. Expressar a enzima IDO recombinante humana. 

 

III. Avaliar os parâmetros cinéticos da enzima expressa. 

 

IV. Avaliar possíveis ações inibitórias do DMT e da TRY, sobre a reação de IDO, 

em sistema in vitro, livre de células. 
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V. Analisar a possibilidade de haver interação do tipo enzima-substrato entre a 

enzima IDO e o DMT e/ou TRY. 

 

VI. Avaliar os parâmetros cinéticos do processo inibitório e determinar o tipo de 

inibição dos possíveis inibidores, com seus respectivos Ki. 

 

VII. Analisar possíveis efeitos tóxicos provocados pela presença do DMT e da TRY 

em sistema de cultura de células da linhagem de glioblastoma A172. 

 

VIII. Avaliar possíveis ações inibitórias do DMT e da TRY em sistema simples de 

cultura de células utilizando a linhagem de glioblastoma A172. 
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3. Materiais e Métodos 
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3.1 Reagentes e Dispositivos 

 

 Os reagentes acetonitrila (ACN) grau HPLC, ácido acético glacial, ácido 

clorídrico fumegante, álcool etílico P.A., agar-agar, cloreto de cálcio, cloreto de 

sódio, clorofórmio, diclorometano, fosfato de potássio monobásico, fosfato de sódio 

bibásico, glicerol, hidróxido de sódio, isopropanol, metanol, metanol grau HPLC, 

peróxido de hidrogênio 30%, sulfato de amônia e tween 20 foram adquiridos da 

Merck kGaA (Darmstadt, Alemanha). 1-metil-DL-triptofano, 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-

2,5-difeniltetrazolium brometo (MTT), -mercaptoetanol, ácido ascórbico, ácido 

tricloroacético, acrilamida, albumina sérica bovina (BSA), azul de metileno, bis-

acrilamida, catalase, cloreto de amônio, dimetilsulfóxido (DMSO), dodecil sulfato de 

sódio (lauril sulfato de sódio – SDS), glicina, imidazol, isopropil β-D-1-

tiogalactopiranosídeo (IPTG), lisozima, persulfato de amônio, fluoreto de 

fenilmetilsulfonil (PMSF), ponceau S, quirunenina, soro fetal bovino (SFB), N,N,N’,N’-

tetrametiletileneodiamina (TEMED), triptamina, L-triptofano, trizma base, trizma 

hidroclorídrico foram adquiridos da Sigma Chemical Co. (Mo-USA)/ Sigma-Aldrich 

Chemie Gmbh (Steinbein, Alemanha). Azul de Coomassie G 250, azul de 

Coomassie R 250, reagente para quantificação de proteínas (BradFord) são 

provenientes da empresa Bio Rad Laboratories. Os anticorpos anti indolamina 2, 3 

dioxigenase (humano) e secundário anti coelho marcado com HRP foram adquiridos 

da empresa Santa Cruz Biotecnologia. O extrato de levedura e a triptona foram 

obtidos da empresa Oxoid (Hampshire, Inglaterra). O meio de cultura celular 

Dulbecco-Eagle modificado (DMEM), o plasmídeo pRSET B e a tripsina foram 

adquiridos da Invitrogen Corporation (USA). As placas para cultura celular foram 

adquiridas da Corning Life Sciences (USA). 
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 Os filmes de revelação, os padrões de peso molecular de proteínas de baixo 

peso (97, 66, 45, 30, 20.1 e 14.4 kDa), kit de revelação ECL, membrana de 

nitrocelulose para transferência de proteínas (poro de 0,45 um) e a resina da coluna 

de níquel para purificação de proteínas foram obtidos da empresa GE Healthcare 

(USA).  

 A água ultra-pura é proveniente do equipamento Milli Q Synthesis, 

previamente purifcado pelo equipamento Elix equipamentos Millipore Indústria e 

Comércio (USA), garantindo uma boa qualidade da água. 

 As cepas de Escherichia coli foram gentilmente cedidas pela professora Irene 

da Silva Soares do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da USP.  

 

3.2 Equipamentos 

 
 Os equipamentos utilizados neste projeto foram: agitador magnético de 

bancada (Fisaton – 752); balança analítica (Shimatsu – BL 3200H); banho de água a 

37ºC (Fanem – 100); banho seco para microtubos de 1,5 mL (Eppendorf – 

Thermostat plus); centrifuga de bancada refrigerada (Eppendorf – 5804 R); 

centrífuga refrigerada (Himac CR 20B2 Hitachi, rotor RPR20-2); cuba de 

transferência em tanque (BIORAD modelo Mini Trans-Blot cell); cuba para 

eletroforese vertical (BIORAD modelo Mini Protean III); espectrofotômetros 

(Shimatsu – UV-1601PC e BioTek – Synergy MX); estufa bacteriana; estufa de CO2 

(Spectrum – Thermo Scientific); fluxo laminar (VECO, modelo VSLF 90); freezer –20º 

C e –80º C; microscópio invertido (Nikon TS100); pHmetro (Quimis – SC09); 

revelador para Western blot (Image Quant 400 - controlado por software de mesmo 
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nome); sonicador bradson ultrasonifier 450; rotaevaporador (Concentrator Plus -  

Eppendorff); LC-MS (HPLC Shimadzu Prominence, com duas bombas LC-20AD, 

autoinjetor SIL-20AC, um forno CTO-30AC (30C), DAD SPD-M20A, e controladora 

CBM-20A; MS Esquire HCT, Bruker Daltonics, do tipo íon trap, com fonte de 

ionização por electrospray; controlados pelos softwares LC-solution e Esquire control 

versão 6.2, respectivamente). Colunas semi-preparativa Luna Sílica, 250x10mm e 

MAX-RP 150x2,0mm da Phenomenex (Torrance, C.A., USA). 

 Foi utilizado também um sistema de cromatografia liquida de alta performance 

(HPLC – High Performance Liquid Chromatography) Shimadzu, com a controladora 

SCL–10A VP, injetor automático SIL–10AF, duas bombas LC–10A VP, 

degaseificador DGV – 14ª, detector de fluorescência RF–10A VL e detector de 

arranjo de diodos SDP–M 10A. HPLC preparativo, SHIMADZU SCL-10A VP 

acoplado a um coletor de frações FRC-10A e um detector UV-VIS. Colunas 

analíticas Luna C18, 5µm, 250x4,60mm da Phenomenex. Todo o sistema é 

controlado pelo software Class VP. 

 

3.3 Preparo de Soluções 

 
 
 Segue uma lista das soluções utilizadas e alguns detalhes de preparação e 

conservação. 

Gel de agarose 1%: 0,6g de agarose, 1,2mL de tampão TAE, 3µL de brometo de 

etídeo e água destilalada completando o volume para 60 mL. 

Gel de empilhamento para Western Blot: 670µL de acrilamida 30%, 500µL de 

tampão Tris HCl 1,5M pH 6,8, 40µL de SDS 10%, 2,7mL de água destilada, 4µL de 

TEMED e 40µL de persulfato de amônio 10%.  



 49

Gel de poliacrilamida 12%: 6mL de acrilamida 30%, 3,8mL de tampão Tris HCl 1,5M 

pH 8,8, 150µL de SDS 10%, 4,9mL de água destilada, 6µL de TEMED e 150µL de 

persulfato de amônio 10%. 

Meio de cultura ágar Luria-Bertani: 10g de triptona, 5g extrato de levedura, 10g 

NaCl, 2,5mL NaOH 1M, 16g de agar-agar e água ultrapura completando o volume 

de 1000mL. Armazenamos as placas a 4°C.  

Meio de cultura caldo Luria-Bertani: 10g de triptona, 5g extrato de levedura, 10g 

NaCl, 2,5mL NaOH 1N e água ultrapura completando o volume de 1000mL. 

Armazenamos a solução a 4°C.  

Meio de cultura DMEM High: Dissolvemos um sache do meio de cultura comercial 

em 900mL de água ultra-pura, adicionamos 3,7g de NaHCO3 e completamos o 

volume para 1000mL, com água. Acertamos para pH 7,2. Filtramos e adicionamos 

1% de antibiótico (ampicilina + estreptomicina). Armazenamos a 4oC. No momento 

do uso, adicionamos 10% de SFB. 

Meio FB: 10g de glicerol, 0,745g de KCl, 0,73g CaCl2, 0,098g de KAc para obtenção 

de um volume de 10mL. Acertar para pH 6,2 com HCl. 

Meio SOB: 0,4g de triptona, 0,1g de extrato de levedura, 0,1g de NaCl, completando 

o volume para 20mL com água destilada. 

Meio SOC: 400µL de meio SOB adicionados de 8µL de glicose e 4 µL de MgCl2 

Ponceau 0,1%: 0,1g de Ponceau S, 30mL de ácido acético glacial e água ultrapura 

até completar o volume de 100mL. A solução foi armazenada a temperatura 

ambiente.  

Solução corante de azul de Coomassie: 0,625g de azul de Coomassie R-250, 33mL 

de ácido acético glacial, 113,5mL de metanol e 146mL de água ultrapura 



 50

completando o volume para 300mL. Armazenamos a solução a temperatura 

ambiente em frasco âmbar. 

Solução de 1-metil-triptofano (1mM): 2,2mg de 1-metil-triptofano em 10mL de água 

ultrapura. Aliquotamos e estocamos a -20°C.  

Solução de ácido tricloroacético 30%: 3g de ácido tricloroacético em 10mL de água 

ultrapura. Aliquotamos e armazenamos a -20°C.  

Solução de acrilamida 30%/ bis-acrilamida 0,8%: 30g de acrilamida, 0,8g de bis 

acrilamida em 100mL de água ultrapura. Filtramos a solução em filtros com poros de 

0,45m e estocamos em frasco escuro a 4°C. 

Solução de ampicilina (100mg/mL): 100mg de ampicilina em 1mL de água ultrapura. 

Aliquotamos e estocamos a -20°C. 

Solução de ascorbato (200mM): 352,2mg de ácido ascórbico em 10mL de água 

ultrapura. Acertamos o pH da solução para 6,5, aliquotamos e armazenamos a -

20°C.  

Solução de azul de metileno (0,5mM): 1,9mg de azul de metileno em 10mL de água 

ultrapura. Aliquotamos e armazenamos a -20°C.  

Solução de bloqueio para blotting da proteína recombinante humana IDO: 0,2g de 

leite desnatado, 400µL de SFB em 20mL de TBS-T. 

Solução de catalse para ensaio de atividade de IDO (5mg/mL): 5mg de catalase em 

1mL de água ultrapura. Aliquotamos e armazenamos a -20°C. 

Solução de EDTA 0,5M: 14,6g de EDTA em 100mL de água ultra-pura. Acertamos 

para pH 8,0 e armazenamos a 4oC, protegido da luz.  

Solução de imidazol (1M): 0,68g de imidazol em 10mL de água ultrapura. 

Aliquotamos e estocamos a 4°C. 
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Solução de IPTG (100 mM): 23,8mg de IPTG em 1mL de água ultrapura. 

Aliquotamos e estocamos a -20°C.  

Solução de lauril sulfato de sódio 10% (dodecil sulfato de sódio – SDS): 1g de SDS 

em 10mL de água ultrapura. Armazenamos a temperatura ambiente.  

Solução de lisozima (10 mg/mL): 10mg de lisozima em 1mL de água ultrapura. 

Estocamos a -20°C. 

Solução de MTT 5mg/mL: 5mg de MTT em 1mL de água ultra-pura. Armazenamos 

por no máximo uma semana, a 4oC, protegida da luz. No momento do uso, diluímos 

na proporção de ¼ em meio de cultura. 

Solução de NaOH (1M): 0,4g de NaOH em 10mL de água ultrapura. Estocamos a 

solução a 4°C. 

Solução de TBS/ tween 20 0,1% para blotting de MPO e IDO intracelular: 0,3mL de 

tween 20 em 300mL de TBS. Armazenamos a solução a 4°C.  

Solução de persulfato de amônio 10%: 0,5g de persulfato de amônio em 5mL de 

água ultrapura. Aliquotamos e estocamos a -20°C.   

Solução de PMSF (100mM): 0,17g de PMSF em 10mL de etanol P.A. Aliquotamos e 

estocamos a -20°C. 

Solução de QUIN (2mM): 2,1mg de QUIN em 5,0mL de água ultrapura. Aliquotamos 

e estocamos a -20°C.  

Solução de tripsina 0,25%: 8,18g de NaCl, 200mg de KCl, 1,14g de Na2HPO4 anidro, 

200mg de KH2PO4, 2mL de solução de EDTA 0,5M, 10mg de vermelho de fenol e 

água em quantidade suficiente para o volume final de 900mL. Acertamos para pH 

7,0 e filtramos. Adicionamos 50mL de tripsina 2,5% a 450mL do tampão acima. 

Solução de triptamina (10mM): 1,6mg de triptamina em 1mL de MeOH grau HPLC. 

Estocamos a 4oC, protegido da luz. 
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Solução de triptofano (10mM): 20,4mg de triptofano em 10mL de água ultrapura. 

Aliquotamos e estocamos a -20°C.  

Solução de triptofano (5mM): 10,2mg de triptofano em 10mL de água ultrapura. 

Aliquotamos e estocamos a -20°C.  

Solução descorante para gel de poliacrilamida: 7,5mL de ácido acético glacial, 

5,0mL de metanol e completamos o volume de 100mL com água ultrapura. 

Armazenamos a temperatura ambiente em frasco âmbar.  

Tampão da amostra para proteínas 5x (Tris HCl 60mM, glicerol 25%, SDS 2%,  

mercaptoetanol 14,4mM, azul de bromofenol 0,1% pH 6,8): 72,7mg de trizma base, 

2,5mL de glicerol, 0,2g de SDS, 0,5mL de -mercaptoetanol, 10mg de azul de 

bromofenol em água ultrapura completando o volume de 10mL. Acertamos o pH 

para 6,8. Aliquotamos e estocamos a solução a – 20°C. No momento do uso, as 

amostras contendo as proteínas de interesse foram diluídas com o tampão da 

amostra (1:5) e incubadas em banho de água a 96°C por 10 minutos. 

Tampão de corrida, pH 8,3: 3,0g de trizma base, 14,4g de glicina, 1g de SDS e 

completar com água ultrapura a um volume final de 1000mL. Acertamos o pH para 

8,3 e estocamos em frasco escuro a 4°C. 

Tampão de equilíbrio para purificação da enzima recombinante humana IDO (20mM 

Tris HCl, 200mM NaCl, pH 8,0): 12,1mg de trizma base, 58,45mg de NaCl 

completando o volume com água ultrapura até 5mL. Estocamos a 4°C.  

Tampão de lavagem para purificação da enzima recombinante humana IDO (20 mM 

Tris HCl, 200 mM NaCl 10% glicerol, pH 8,0): 24,2mg de trizma base, 116,9mg de 

NaCl, 1,0g de glicerol e água ultrapura completando o volume da solução para 

10,0mL. Armazenamos a 4°C.  
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Tampão de lise bacteriana (Tris HCl 20mM, NaCl 200mM, 1mg/mL de lisozima, 1mM 

de PMSF pH 8,0): 24,2mg de trizma base, 116,9mg de NaCl, 10mg de lisozima, 

100L de PMSF (solução estoque de 100mM) em água ultrapura completando o 

volume para 10mL. O pH da solução foi ajustado para 8,0 e a solução foi aliquotada 

e estocada a -20°C. 

Tampão de transferência: 3,0g de trizma base, 14,0g de glicina, 200mL de metanol e 

completamos com água ultrapura até completar o volume para 1000mL. 

Armazenamos a 4°C em frasco ambar.  

Tampão de Tris HCl 0,25M, SDS 0,2%, pH 6,8 para blotting de IDO recombinante 

humana: 3,0g de Trizma base, 20mg de SDS em 100mL de água ultrapura. 

Acertamos o pH para 6,8 e estocamos a 4°C. 

Tampão de Tris HCl 0,75M, SDS 0,2% pH 8,8 para blotting de IDO recombinante 

humana: 9,1g de Trizma base, 20mg de SDS em 100mL de água ultrapura. 

Acertamos o pH para 8,8 e estocamos a 4°C. 

Tampão fosfato de potássio 0,5M, pH 6,5 (atividade enzimática): 2,7g de K2HPO4 em 

40mL de água ultrapura. Acertamos o pH para 6,5, aliquotamos e estocamos a -

20°C.  

Tampão fosfato salina (PBS): 2,78g de Na2HPO4.12 H2O, 0,301g de KH2PO4, 8,1g 

de NaCl, 0,2g de KCl e água ultrapura completando o volume para 1000mL. 

Acertamos o pH para 7,4 e armazenamos a solução a 4°C em frasco âmbar.  

Tampão tris salina (TBS) (0.05M Tris Base, 0,9% NaCl, pH 7.6): 121mg de Trizma 

base, 876,6mg de NaCl e água ultrapura completando o volume para 100mL. 

Acertamos o pH para 7,6 e armazenamos a solução a 4°C em frasco âmbar.  

Tampão tris salina tween (TBS-T) (0.05M Tris Base, 0,9% NaCl, 0,1% de tween 20, 

pH 7.6): 121mg de Trizma base, 876,6mg de NaCl e água ultrapura completando o 
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volume para 100mL. Acertamos o pH para 7,6 e armazenamos a solução a 4°C em 

frasco âmbar.  

 

3.4 Síntese de DMT 

 

A síntese de DMT foi realizada a partir da triptamina baseando-se na rota 

descrita por Bosch e colaboradores [131], com algumas modificações. Inicialmente, 

2mmol de triptamina foi dissolvida em MeOH em um balão de três bocas imerso em 

banho de gelo. Ao balão foram adicionadas simultaneamente e por gotejamento, 

soluções de formaldeído (3mL, 32mmol) em MeOH (3mL) e NaBH4 (380mg, 

10mmol) em H2O (6mL), ficando a solução final sob agitação por 30 minutos, a 0oC. 

Adicionou-se então HCl 2N para acidificar o meio, até atingir pH 3 e a solução 

permaneceu sob agitação por mais 10 minutos, a 0oC. Depois desse tempo, o meio 

foi alcalinizado adicionando-se NaHCO3 até atingir pH 7, a fim de se evitar a 

degradação do DMT já sintetizado. A solução foi então passada para um balão de 

uma boca e o MeOH foi seco em rota vapor a 42oC, por 40 minutos. À solução 

aquosa que ainda restou no balão, foram adicionados mais 10mL de água e 

NaHCO3 em excesso, a fim de desprotonar as aminas da solução, fazendo com que 

fossem para a fase orgânica durante a extração, que ocorreu adicionando-se 50mL 

de acetato de etila em funil de separação. A fase orgânica foi retirada e a fase 

aquosa foi extraída novamente com mais 50mL de acetato de etila, processo 

repetido por mais duas vezes. Toda a fase orgânica obtida foi passada para um 

erlenmeyer e à ela foi adicionado sulfato de magnésio em excesso para a retirada de 

qualquer traço aquoso que por ventura tivesse presente. A solução foi então filtrada 

em papel de filtro, colhida em balão e o solvente seco em rota vapor, a 42oC. Depois 
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de seco, o produto de síntese foi armazenado em geladeira para que fosse 

posteriormente purificado. 

 

3.5 Purificação e identificação do DMT 

 

O produto de síntese foi inicialmente analisado em HPLC, com coluna 

analítica Luna C18, 250x4,60mm, com partículas de 5µm, utilizando MeOH : água + 

0,1% ácido fórmico como fase móvel, em fluxo de 1mL por minuto. O método 

executado foi o seguinte: manteve-se a concentração de 10% de MeOH por 7 

minutos, sendo posteriormente elevada linearmente até 80% em 1 minuto; depois de 

mantida por 2 minutos nessa concentração, baixou-se também linearmente para 

10% em 1 minuto, concentração que permaneceu por mais 9 minutos para o 

recondicionamento da coluna. Foram injetados 5µL do produto de síntese dissolvido 

em MeOH sendo observado um único pico em 6,5 minutos, em 288nm. A purificação 

do produto de síntese foi feita também em HPLC, com coluna semi-preparativa Luna 

Sílica, 250x10mm, com partículas de 5µm, em método isocrático utilizando 

hexano:acetato de etila (65:35) como sistema solvente, a um fluxo de 4,5mL por 

minuto,  em 288nm. Foram injetados 200µL de amostra por corrida e o pico, 

coletado automaticamente no tempo de retenção de 9 minutos, em 288nm.  

O produto de síntese, após purificado,  foi identificado em LC/MS do tipo íon 

trap por uma fonte de ionização por electrospray, operada no modo positivo (ESI+). 

Ao final do processo, o material foi seco em speed-vac, fornecendo 15,3mg de DMT 

puro. 
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3.6 Quantificação de DMT 

 

 Devido à ausência de dados com relação à absortividade (ε) do DMT, que 

prejudica o cálculo da concentração de uma solução deste composto pela lei de 

Lambert-Beer (A = ε l c, sendo A = absorbância, ε = absortividade, l = caminho óptico 

percorrido pela luz, e c = concentração), a quantificação teve que ser feita diante da 

pesagem do precipitado formado após a secagem do solvente em que estava 

dissolvido (MeOH). Um eppendorf estéril foi inicilmente pesado e, após a secagem 

do solvente em speedvac, pesado novamente, sendo a diferença de peso 

correspondente à massa de DMT que estava contida na solução inicial. De posse 

desse valor, foram feitas soluções de concentrações conhecidas em MeOH, que 

permaneceram estocadas sob refrigeração e protegidas da luz. Devido ao fato do 

MeOH ser um solvente extremamente volátil, fato que poderia prejudicar a 

fidedignidade da concentração das soluções estoque de DMT, o processo de 

quantificação descrito acima era repetido imediatamente antes de qualquer 

experimento envolvendo DMT. 

 

3.7  Obtenção de bactérias (BL21 e DH5-α) competentes por ação de CaCl2 

 

 Um pré-inóculo foi preparado utilizando uma colônia de bactéria em 3mL de 

caldo LB sem antibióticos e incubado O.N. a 37oC, sob agitação. No dia seguinte, 

1mL do pré-inóculo foi diluído em 62,5mL de caldo LB e mantido sob agitação até 

atingir OD600 de 0,4 – 0,6. Após repouso em gelo por 60 minutos, foram 

centrifugadas, o sobrenadante descartado e o pellet, seco. O pellet foi então 

ressuspenso em meio FB e deixado em gelo por mais 60 minutos. A suspensão de 
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bactérias foi novamente centrifugada e ressuspensa em meio FB para 

armazenamento. 

 

3.8 Digestão do plasmídio pRSET B 

 

 O plasmídeo e o produto de PCR foram digeridos com as enzimas Xho I e 

EcoRI na proporção de 10 U por micrograma de DNA a ser digerido. A reação 

ocorreu O.N. em banho de água a 37°C. Após a digestão foi feito gel de agarose 1%.  

 

3.9  Transformação de cepas DH5-α competentes para clonagem de DNA 

 

 Foram incubados 1 L do plasmídeo pRSET B-IDO com 20 L de células 

competentes DH5- por 30 minutos em gelo. Em seguida as células foram 

incubadas por 2 minutos a 42oC para ativação das células competentes. Após esse 

tempo foram adicionados 400 L de meio SOC e novamente incubados a 37C por 1 

hora. Todo o volume foi plaqueado em meio ágar LB contendo 100 g/mL de 

ampicilina. A placa foi incubada a 37C em estufa por 18 horas e observamos o 

crescimento de colônias isoladas. 

 

3.10 Extração de DNA plasmidial por lise alcalina ("medium prep") 

 

 Uma colônia da bactéria DH5-α foi inoculada em 70mL de caldo LB/ampicilina 

100 g/mL por 18 horas a 37°C. Após esse tempo, a suspensão de bactérias foi 

centrifugada numa rotação de 6000rpm por 10 minutos a 4oC e em seguida, o pellet, 

ressuspenso em 3,0 mL de uma solução contendo glicose 50 mM, tris HCl 25 mM 

pH 8,0, EDTA 10 mM e 6,0 mL de solução de NaOH 0,2 M, SDS 1%. Depois de 
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incubado em gelo por 10 minutos, foram adicionados 4,5mL de KC2H3O2 3M e 

HC2H3O2 5M e novamente incubado, por mais 15 minutos. A suspensão foi então 

centrifugada a 8000rpm por 10 minutos a 4oC e o sobrenadante filtrado em gaze. Ao 

volume filtrado foram acrescentados mais 2 volumes de etanol absoluto à 

temperatura ambiente, incubado por 10 minutos a temperatura ambiente, 

centrifugado a 8000rpm por 10 minutos a 4oC e o precipitado seco a temperatura 

ambiente. O pellet foi ressuspenso em 200µL de TE (tampão Tris-EDTA), 2µL de 

NaCl 5 M e 20µL de RNAse (10 mg/mL) e incubado a 37ºC por 30 minutos. 

Adicionou-se mais 4µL de SDS 10% e 2µL de proteinase K e incubou-se novamente 

por 30 minutos a 37ºC. Foi feita uma extração com fenol:clorofórmio (1:1), com 

centrifugação a 13.000rpm por 3 minutos a temperatura ambiente, para a retirada da 

RNAse e da protease, sendo coletada a fração superior. Essa, após adição de 

clorofórmio (1:1), foi centrifugada também a 13.000rpm por 3 minutos a temperatura 

ambiente, para a retirada do fenol, sendo separada a fração superior. A ela foram 

adicionados 100µL de NH4C2H3O 7,5 M, 600µL de etanol absoluto gelado e a 

solução centrifugada a 12.500rpm por 15 minutos a 4ºC. Acrescentou-se 500µL de 

etanol 70% gelado e agitou-se até o precipitado desgrudar do fundo do tubo. Depois 

de uma nova centrifugação a 12.500rpm por 5 minutos a 4ºC, o pellet foi seco 

deixado em repouso até que secasse a temperatura ambiente e em seguida foi 

ressuspenso em 50µL de TE. Para confirmação da extração foi realizado gel de 

agarose 1%, usando padrão de tamanho molecular tipo fago λ-Hind III. 

 

3.11 Transformação de cepas BL21 competentes para a expressão da proteína 

 

 Foram incubados 100 L de células competentes com 5 L de plasmídeo 

pRSET B-IDO (50 ng) em gelo por 30 minutos. Passado esse tempo, foi dado um 
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choque térmico nas bactérias incubando-as por 2 minutos a 42C e em seguida no 

gelo por mais 5 minutos. Após essa etapa, foram adicionados 400L de meio SOC, 

agitados e deixados os tubos a 37oC por 1 hora. Todo o volume da reação foi 

plaqueado em ágar LB com 100g/mL de ampicilina e incubado overnight a 37o C 

em estufa. 

 

3.12 Expressão de proteína recombinante em pequena escala 

 

 Para a clonagem e expressão, foi utilizado como referência o trabalho de 

Littlejohn T.K. e colaboradores [132], com pequenas alterações feitas por nosso 

grupo [133]. Uma colônia isolada de bactéria recombinante E. coli BL-21, contendo o 

plasmídeo pRSET B – IDO foi adicionada a 4,0mL de caldo LB/ampicilina 100µg/mL 

e incubada por 18 horas, a 37o C sobre agitação (200rpm) para saturação do meio 

de cultura. Foram inoculados 1,5mL do meio saturado em 15mL de caldo 

LB/ampicilina 100µg/mL até atingir OD600 =1,2. A cultura foi induzida com IPTG 

0,1mM a 30° C, 200rpm por 18 horas. Após centrifugação deste material a 8000rpm 

por 15minutos a 4oC, as bactérias foram ressuspensas em 0,5mL de tampão de 

sonicação com lisozima (1mg/mL) e PMSF (1,0mM). A preparação foi sonicada 

durante 30 segundos por 3 vezes, imersa em gelo. Após centrifugação a 10.000g 

por 15 minutos, foi feita a ressuspensão do pellet em 0,5mL de PBS. Foi realizado o 

SDS-page (12%) para verificação da presença da proteína recombinante. 

 IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside) é um composto que é 

molecularmente semelhante à alolactose, um metabólito da lactose que inicia a 

transcrição do operon lac. O IPTG induz a atividade da enzima beta-galactosidase, 

que promove a utilização da lactose, pela ligação e inibição do repressor lac. 
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3.13 Expressão de proteína recombinante em média escala 

 

 Uma colônia isolada de bactéria recombinante BL-21 , contendo pRSET B – 

IDO, foi adicionada a 20mL de caldo LB/ampicilina 100g/mL e incubada por 18 

horas a 37o C sobre agitação (200rpm). Foram inoculados 20mL da solução 

bacteriana saturada em 180mL de caldo LB/ampicilina 100g/mL (diluição 1:10), e 

mantida sob agitação até atingir OD600 = 1,1 ~ 1,3. A expressão foi induzida com 

IPTG 0,1mM durante 18 horas (O.N.) a 30oC sob agitação. Após esse tempo, foi 

centrifugada a 3500rpm por 15 minutos a 4o C e as bactérias foram ressuspensas 

em 10mL de tampão de sonicação suplementado com lisozima (1mg/mL) e PMSF 

(1,0mM). A preparação foi incubada no gelo por 30 minutos e sonicada 2 vezes por 1 

minuto e 2 vezes por 30 segundos para evitar que a temperatura ultrapasse 40oC. 

Em seguida o material foi centrifugado a 14.000rpm por 1 hora e o sobrenadante, 

utilizado para a purificação da proteína recombinante. 

 

3.14 Expressão de proteína recombinante em grande escala 

 

 Uma colônia isolada de bactéria recombinante BL-21 , contendo pRSET B – 

IDO, foi adicionada a 240mL de caldo LB/ampicilina 100g/mL e incubada por 18 

horas a 37o C sobre agitação (200rpm). Foram inoculados 200mL da solução 

bacteriana saturada em 1,8L de caldo LB/ampicilina 100g/mL (diluição 1:10), e 

mantida sob agitação até atingir OD600 = 1,1 ~ 1,3. A expressão foi induzida com 

IPTG 0,1mM durante 18 horas (O.N.) a 30oC sob agitação. Após esse tempo, foi 

centrifugada a 4000rpm por 30 minutos a 4o C e as bactérias foram ressuspensas 

em 50mL de tampão de sonicação suplementado com lisozima (1mg/mL) e PMSF 
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(1,0mM). A preparação foi incubada no gelo por 30 minutos e sonicada 4 vezes por 

3 minutos. Em seguida o material foi centrifugado a 14.000rpm por 1 hora e o 

sobrenadante, utilizado para a purificação da proteína recombinante. 

 

3.15 Purificação da proteína recombinante em grande escala 

 

 Para purificação da enzima IDO recombinante humana foi utilizada coluna de 

Níquel Sepharose em sistema de empacotamento de resina em coluna. A resina é 

comercializada diluída em etanol 20% na proporção de 1:1, sendo assim, 1 volume 

de coluna (VC), isto é, 1mL de solução homogênia da resina, correspondente a 

0,5mL de resina. Para a purificação de 50mL de solução de proteína foram utilizados 

2VC de resina e o fluxo foi controlado por bomba peristáltica. A resina foi lavada com 

40VC (20mL) de água ultra-pura. Em seguida foram adicionados 40VC de tampão 

de equilíbrio. A solução de proteína interagiu com a coluna num fluxo de 0,3mL/min, 

sendo coletada a fração que passou pela coluna. A resina foi lavada com 80VC 

(40mL) de tampão de lavagem e frações de 4mL foram coletadas. A eluição se deu 

diante de um gradiente de concentração de imidazol, cujas concentrações foram 

10mM, 30mM, 50mM, 80mM, 100mM, 150mM, 200mM, 250mM e 300mM. Foram 

passados 40VC (20mL) de cada solução de imidazol e coletadas as respectivas 

frações. A eluição da proteína de interesse aconteceu entre 80mM e 100mM de 

imidazol. Todas as frações coletadas foram analisadas em gel de poliacrilamida 

12%, podendo ser observada a presença da proteína de interesse pura nas frações 

de 80 a 100mM de imidazol (Figura 14).  
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Figura 14: Gel de poliacrilamida 12% resultante da purificação da enzima rIDO por coluna de níquel 

demonstrando bandas em 45KDa. Frações decorrentes da eluição, que ocorreu entre 80mM e 

100mM de imidazol. 

 

 Depois de purificada, a amostra foi concentrada utilizando-se filtros de 30 

kDa( Microcon), garantindo além da concentração da amostra, a retirada do 

imidazol da solução. A proteína expressa foi armazenada a -20oC, protegida da luz.  

 

3.16 Quantificação de proteína expressa 

 

 A quantificação de proteínas foi feita apenas das frações que demonstraram 

presença de proteína com peso molecular de 45kDa no gel de acrilamida, feito após 

a purificação. O método utilizado foi Bradford, adicionando solução de BSA como 

padrão para a confecção das curvas de calibração (feitas em triplicata). Os pontos 

da curva de calibração e as amostras foram diluídos com PBS e, em seguida foram 

adicionados 200µL de reagente de Bradford, numa diluição final de 1:5. As 

absorbâncias foram lidas em espectrofotômetro a 595nm e revelaram expressão de 

1,25mg de proteínas. Na figura 15 está representada a curva de calibração utilizada 

nos cálculos de quantificação. 
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Figura 15: Curva de calibração utilizada para os cálculos de quantificação de proteínas pelo método 

de Bradford. BSA foi utilizado como padrão. 

 

3.17 Western blotting da IDO expressa 

 

 O gel de poliacrilamida foi feito a 12% e a corrida se deu a uma voltagem 

constante de150V por 1 hora e 15 minutos. Em seguida, a proteína foi transferida a 

uma membrana de nitrocelulose em corrida com voltagem constante de 100V, por 1 

hora e 45 minutos, em banho de gelo, não permitindo-se o alcance da amperagem 

de 300mA. Após a transferência, a membrana foi bloqueada com solução de TBS 

acrescida de 0,1% de tween 20, 2% de soro fetal bovino e 1% de leite desnatado, 

em temperatura ambiente, sob agitação. Depois de lavada três vezes com TBS-T, foi 

incubada com o anticorpo primário monoclonal anti-IDO, diluído 1:200 com solução 

de TBS-T + 0,5% de leite desnatado, por 18 horas sob agitação e refrigeração. 

Percorrido esse tempo, a membrana foi lavada novamente com TBS-T e incubada 

por mais 1 hora e 30 minutos, sob agitação e refrigeração, com o anticorpo 

secundário (anti-goat) marcado com HRP, diluído 1:1000 com a mesma solução 

utilizada para o bloqueio. Depois de lavada três vezes com TBS-T, o western foi 

então revelado com luminol no equipamento ImageQuant 400 (Figura 16). 
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Figura 16: Western blotting da rIDO. 1- Amostra concentrada; 2- amostra não concentrada.  
 

3.18 Atividade de IDO 

 

 A atividade da enzima IDO foi analisada monitorando-se a formação de QUIN, 

o segundo produto da via das quinureninas. Para isso foi utilizado como base o 

ensaio de atividade previamente descrito por Yamamoto & Hayashi [134]. As 

reações aconteceram a 37°C  e eram composta por tampão fosfato de potássio pH 

6,5 (50mM), substrato L-TRP (200M), ativadores da enzima como ácido ascórbico 

(20mM) e azul de metileno (10M), catalase (100g/mL) para degradação de H2O2 

formado pela dismutação espontânea de O2
.-, e enzima IDO (0,2µg/reação para 

ensaio de KM e 0,5µg/reação para ensaios de inibição). A reação enzimática era 

iniciada adicionando-se a enzima e cessada após 30 minutos com adição de 6% de 

ácido tricloroacético. Toda a N-formil-quinurenina (NFK), primeiro produto da via das 

quinureninas, era deformilada a QUIN após 15 minutos de incubação a 65°C. As 

amostras eram centrifugadas a 13.000g a 4°C por 10 minutos e filtradas em 

membranas de 0,22m de poro para posterior análise em HPLC. Um branco de 

reação foi feito sem a presença da enzima para monitorar principalmente a 

contaminação de QUIN.   

 

   1         2 
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3.19 Influência dos solventes MeOH e DMSO na atividade de IDO 

 

 Ao ambiente de reação de atividade de IDO descrito no item 3.18, foram 

adicionadas concentrações crescentes de MeOH (0, 2, 6, 10, 20 e 30) ou DMSO (0, 

1, 5, 10 e 15µL), utilizando a enzima numa concentração de 0,5µg/reação. O tempo 

e a temperatura de reação, assim como todos os demais procedimentos, foram 

realizados conforme descrito no ítem 3.18. 

 

3.20 Ensaios de inibição da atividade de IDO 

 

Os ensaios de inibição foram realizados de acordo com a atividade de IDO 

descrita no item 3.18, na presença dos possíveis inibidores DMT (720µM) e TRY 

(500µM). A produção de QUIN foi monitorada por HPLC conforme o item 3.23.  

 

3.21 Ensaio de DMT e TRY como substratos de IDO 

 

 Foi analisada a possibilidade de DMT e TRY serem substratos da IDO. Para 

isso foi utilizado o ensaio clássico de IDO (conforme protocolo descrito no item 3.18) 

com a modificação do substrato, ao invés de TRP, adicionou-se DMT ou TRY nas 

concentrações de 16,6µM, 35µM, 70µM, 100µM e 200µM, com 0,5µg de 

IDO/reação. A análise foi feita por LC-MS, utilizando coluna MAX-RP, 150x2,0mm, 

com partículas de 4µ da Phenomenex. A fase móvel foi composta por (A) fromiato de 

amônio 5mM + 0,5% ácido fórmico : (B) MeOH, com vazão de 200µL/min, seguindo 

o seguinte método: nos primeiros três minutos, manteve-se a concentração de B em 

5%, nos 12 minutos seguintes elevou-se linearmente a concentração para 60% e 

nos próximos dois minutos, para 90%, mantendo-se por mais três minutos; em 
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seguida, a concentração de B foi reduzida novamente a 5% em um minuto, sendo 

mantida pelos 14 minutos seguintes, para o recondicionamento da coluna. Foi 

utilizado N2 a 30psi como gás de nebulização e N2 a 6L/min a 280C, como gás 

secante. A fonte de ionização foi por electrospray, operado no modo positivo a 

4000V. Foram feitos scan de m/z 50 a 700 e os espectros de MS2 foram obtidos 

usando gás hélio como gás de colisão. O branco de reação foi feito na ausência dos 

substratos, e como controle positivo foi utilizada a reação de IDO com TRP, levando 

à formação do produto de abertura de anel, QUIN.  

 

3.22 Ensaios cinéticos da enzima IDO 

 

 Para os ensaios cinéticos da IDO recombinante humana, foi utilizado o 

protocolo clássico somente com a alteração da concentração de substrato e de 

inibidor, de acordo com Segel, I.H. [135]. Para o cálculo de KM de L-TRP, foram 

utilizados 0,2 KM – 2 KM do KM descrito na literatura (KM =35M), ou seja, as 

concentrações de 17,5M, 35M, 70M e 105M. Para o calculo de Ki é exigido 

também a faixa de 0,2 Ki - 2 Ki, sendo assim, para 1-MT cujo Ki médio é de 35M, 

foram utilizadas as mesmas concentrações de TRP. Para a análise do Ki dos 

possíveis inibidores, foram utilizadas as concentrações de TRP de 17,67M, 35M, 

70M e 105M e as concentrações de DMT iguais a 0M, 250M, 350M, 500M e 

700M, e de TRY iguais a 0M, 100M, 150M, 200M, e 500M. A formação de 

QUIN foi monitorada por HPLC conforme item 3.23. 

 Os dados cinéticos (velocidade de reação (nmol/min) x concentração de 

substrato (M)) foram analisados pelos gráficos de Lineweaver-Burk (1/velocidade 
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de reação ((nmol/min)-1) x 1/ concentração de substrato ((M)-1)) e replot de Vmax -1 x 

concentração do inibidor. 

 

3.23 Identificação e quantificação de TRP, NFK e QUIN 

 

As reações descritas anteriormente contendo TRP, NFK e QUIN foram 

analisadas injetando-se 40L de amostra em sistema de HPLC, utilizando coluna 

analítica Luna C18, 250x4,60mm, com partículas de 5µm. O método utilizado tinha 

duração de 35 minutos, em fluxo de 1ml/min de fase móvel composta por 

água:acetonitrila em sistema gradiente. Durante os 22 primeiros minutos do método 

a concentração de ACN foi elevada linearmente de zero a 10%; durante os três 

minutos seguintes a concentração de ACN foi novamente decrescida linearmente de 

10% a zero, sendo mantida em zero por 10 minutos para o condicionamento da 

coluna. A análise dos componentes das amostras foi feita por detectores de arranjo 

de diodos e fluorescência, nos comprimentos de onda ( de 288nm, 325nm e 

365nm, utilizados para a detecção de TRP, NFK e QUIN, respectivamente. O limite 

de detecção foi de 244 nM e o limite de quantificação foi de 488 nM tanto para TRP 

quanto para QUIN. Nas condições utilizadas a relação do sinal com a concentração 

se mostrou linear na faixa analisada (19,53x10-4 – 2 mM) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Curva padrão de QUIN. A análise foi feita entre as concentrações de 19,53 x 10-4 e 2,0 
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mM. O composto se mostrou linear nas concentrações avaliadas.  

 

3.24 Ensaios em células 

 

 Todos os ensaios em células foram realizados entre o 4º e 8º dia de cultura, 

intervalo que, de acordo com Knebel, F.H. [136], compreende a fase log de 

crescimento dessa linhagem celular. 

 Os compostos analisados, DMT e TRY, foram utilizados nos ensaios em 

células dissolvidos em DMSO, a uma concentração final deste de 1%. Essa 

concentração foi considerada segura para utilização em cultura celular por Coimbra, 

J. B. [130], em análise feita por citometria de fluxo, através do método de 

incorporação de iodeto de propídeo. 

 

3.24.1 Viabilidade celular pelo método de MTT 
 

 Foram plaqueadas 1x104 células/mL (glioblastoma A172) em placa de 96 well, 

num volume final de 200µL de meio de cultura DMEM High, acrescido de 1% de 

antibiótico e 10% de soro fetal bovino (SFB). 1-MT (1-metiltriptofano), inibidor 

clássico de IDO, foi utilizado no experimento a título de comparação, dado que 

conhecidamente não apresenta citotoxicidade celular. As concentrações de TRY, 

DMT e 1-MT avaliadas foram 10, 50, 100 e 500µM, e foram adicionados quando as 

células apresentavam cerca de 60% de confluência. O teste controle foi composto 

por meio de cultura acrescido de 1% de DMSO. Foi feita uma solução estoque de 

MTT de 5mg/mL, a qual foi diluída na proporção de ¼ com meio de cultura 

imediatamente antes do uso. Após 48 horas da adição dos estímulos, o meio de 

cultura das células foi retirado e, então adicionados 200µL da solução diluída de 
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MTT, permanecendo a placa incubada em estufa de CO2 por 3 horas, a 37oC. 

Depois desse tempo, o sobrenadante foi desprezado e adicionou-se 200µL de 

DMSO. Após homogeneização dos poços, a leitura das absorbâncias foi feira em 

espectrofotômetro BioTek a 550nm. 

 

3.24.2 Viabilidade celular pelo método de azul de tripan 
 

 Foram plaqueadas 5x104 células/well (glioblastoma A172) em placa de 24 

well, num volume final de 500µL de meio de cultura DMEM High, acrescido de 1% 

de antibióticos e 10% de soro fetal bovino (SFB).  1-MT (1-metiltriptofano), inibidor 

clássico de IDO, foi utilizado no experimento como controle negativo de morte. Para 

TRY e 1-MT, as concentrações avaliadas foram 100 e 500µM, já para o DMT, 

apenas a concentração de 500µM foi testada, e foram adicionados à cultura quando 

as células apresentavam cerca de 60% de confluência. O teste controle foi composto 

apenas de meio de cultura. Após 48 horas de incubação com os estímulos, as 

células foram tripsinizadas utilizando 200µL de tripsina 0,25%, e alíquotas de 20µL 

da suspensão celular foram contadas em microscópio óptico na presença de 5µL de 

azul de tripan. Como o azul de tripan é um corante azul, e tem capacidade de 

penetrar apenas nas células mortas, com membrana celular não íntegra, as células 

coradas em azul foram contadas como não-viáveis. 

 

3.24.3 Inibição enzimática em sistema com células A172 
 

 Foram plaqueadas 2x104 células/well (glioblastoma A172) em placa de 12 

well, num volume final de 500µL de meio de cultura DMEM High, acrescido de 1% de 



 70

antibióticos e 10% de soro fetal bovino (SFB). 1-MT (1-metiltriptofano), inibidor 

clássico de IDO, foi utilizado no experimento como controle positivo de inibição 

enzimática. As concentrações de TRY analisadas foram 50 e 100µM, as de DMT 

foram 100 e 500µM e as de 1-MT, 50, 100 e 500µM, todos na ausência e presença 

de 50ng/mL de IFN-γ (indutor da enzima IDO). O teste controle foi composto apenas 

de meio de cultura. Os estímulos foram adicionados quando as células atingiram 

cerca de 60% de confluência. Após 24 horas da adição dos estímulos, foram 

retirados 100µL de sobrenadante e a eles adicionado 1mL de acetonitrila gelada. A 

mistura permaneceu imersa em gelo por 5 minutos, foi vortexada por 1 minuto e 

centrifugada a 12000g por 15 minutos. O sobrenadante foi seco em speed-vac, 

ressuspenso em 200µL de água MilliQ, filtrado em membrana de 0,22µm e a QUIN, 

quantificada em sistema de HPLC conforme descrito no item 3.23. 

 

3.25 Análise estatística dos dados 

 

 Todos os dados foram avaliados por Análise de Variância (ANAVA), utilizando 

o teste paramétrico Scott-Knott com contrastes ortogonais, adotando-se um intervalo 

de confiança de 95%. Para a obtenção dos resultados estatísticos foi utilizado o 

software Sisvar versão 5.1 [137].  
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4 Resultados 
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4.1 Purificação do DMT 

 

 Devido à dificuldade de comercialização do DMT, por se tratar de um 

composto alucinógeno, fez-se necessária sua síntese em laboratório a partir da 

triptamina, facilmente adquirida comercialmente. A síntese se baseou na dimetilação 

da molécula da triptamina por reações consecutivas com formaldeído (levando à 

formação de iminas) e borohidreto de sódio (reduzindo as iminas a aminas), em 

meio ácido e em baixa temperatura, conforme protocolo descrito na seção de 

materiais e métodos. O composto obtido após a síntese foi injetado em sistema de 

HPLC, dissolvido em MeOH, e o cromatograma resultante apresentou apenas um 

pico, relacionado ao DMT (Figura 18), sugerindo uma eficiência de síntese superior 

a 90%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Cromatograma resultante da injeção de 5µL do DMT sintetizado a partir da triptamina, 

diluído em MeOH. Para a obtenção do cromatograma foi utilizado método isocrático, utilizando 

MeOH:água + 0,1% ácido fórmico como fase móvel 

DMT 
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 Mesmo diante desse fato, procedeu-se a purificação do material, em coluna 

semi-preparativa, com injeção e coleta automática do pico característico do DMT. O 

composto purificado foi então analisado por espectrometria de massas que revelou a 

presença do pico característico da estrutura do DMT intacta, com m/z 189, além dos 

dois picos relacionados aos seus fragmentos protonados, com m/z 144 e 58 (Figura 

19). A ausência de contaminantes comprovou a eficiência dos processos de síntese 

e purificação, que garantiram a obtenção de 15,3 mg de DMT puro.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 19: A- Espectro de massas obtido após injeção de amostra purificada de DMT, apresentando 

os picos característicos de suas formas protonadas. B- Estruturas químicas protonadas das formas 

intacta e fragmentada do DMT. 

 

   
4.2 Teste de atividade da enzima rIDO expressa 
 

 Para a análise da atividade da enzima rIDO, foi realizado o ensaio clássico de 

atividade [134] com a enzima recém purificada, analisando a formação de QUIN, seu 

principal produto, por HPLC. Na figura 20, observa-se a formação do pico de QUIN 

nas amostras contendo rIDO e triptofano, pico não observado na reação sem a 

enzima (dado não mostrado). 
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Figura 20: Cromatogramas característicos de TRP e QUIN após reação de rIDO com TRP. A reação 

ocorreu a 37ºC. TRP e QUIN foram monitorados por HPLC nos comprimentos de onda de 280nm e 

365nm, respectivamente. O tempo de retenção do TRP é próximo de 21 minutos e o da QUIN de 14,5 

minutos.   

 

 Para a determinação do tempo ideal de reação, foi avaliada a atividade 

enzimática a 37°C nos tempos de 15, 30, 45 e 60 minutos de incubação (Figura 21). 

A velocidade de formação de QUIN apresentou comportamento linear até o 30º 

minuto, com tendência à estabilização a partir do 45º minuto. Por este motivo foi 

adotado o tempo de 30 minutos para a realização dos experimentos envolvendo 

atividade de rIDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Efeito do tempo sobre a atividade de rIDO. A reação ocorreu a 37ºC e a velocidade de 

formação do produto de catalise da rIDO (QUIN) foi determinada por HPLC.  

365nm 

TRP 

QUIN 

280nm 
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 Outra padronização necessária foi a concentração de enzima a ser utilizada 

para os ensaios de inibição enzimática e determinação dos parâmetros cinéticos, KM 

e Ki. Para isso, foram avaliadas as concentrações de 0,1µg; 0,2µg; 0,3µg; 0,4µg e 

0,5µg de rIDO por reação. Segundo a figura 22, a produção de QUIN foi linear até a 

concentração de 0,2µg por reação, havendo depois disso ligeira diminuição da 

velocidade de reação. Sendo assim, foi utilizada a concentração de 0,2µg de rIDO 

por reação para a determinação do KM, e 0,5µg de rIDO por reação para os ensaios 

de inibição enzimática e Ki, por apresentar maior produção de QUIN, facilitando a 

visualização do processo inibitório.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Efeito da concentração de rIDO sobre a atividade de rIDO. A reação ocorreu a 37ºC e a 

velocidade de formação do produto de catalise da rIDO (QUIN) foi determinada por HPLC.  

 

 

4.3 Validação da enzima rIDO expressa 

 

 Após a expressão da enzima IDO recombinante fez-se necessária a validação 

da enzima, avaliando-se parâmetros cinéticos como KM (para TRP) e Ki (para 1-MT), 

dados bem sedimentados na literatura e capazes de fornecer informações com 

relação à eficiência da enzima expressa. As figuras 23 e 24 mostram, 
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respectivamente, a cinética enzimática da enzima rIDO frente ao seu substrato TRP, 

e a cinética de inibição enzimática frente ao seu inibidor clássico, 1-MT. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Figura 23: Análise do KM para a reação entre IDO e TRP. A- Curva de produção de QUIN por 

concentração de TRP por meio da reação da rIDO expressa, com TRP nas concentrações de 10, 20, 

30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 e 300M. B) Plot do duplo recíproco (Lineweaver-Burk) para o cálculo 

do KM. 

 

 

 

A 
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Figura 24: Efeito de 1-MT sobre a atividade da rIDO humana expressa para a determinação do Ki. A 

taxa de formação do produto de catalise da IDO foi determinada em meio contendo diferentes 

concentrações de 1MT ( ♦ 0M;  ■  17,67M;  ▲  35M ;  x  70M  e  ж 105M) e de L-TRP 

(17,67M; 35M; 70M e 105M). A) Gráfico de velocidade x substrato (Velocidade de formação de 

QUIN (nmol/min) x concentração de TRP (M)), B) Gráfico de Lineweaver-Burk (1/velocidade de 

formação de QUIN (nmol-1.min) x 1/concentração de TRP (M-1)), no detalhe,gráfico de Vmax-1 (nmol-

1.min)x concentração de inibidor (M). 

 

A 
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p<0,001 p<0,001 

p<0,001 

p<0,001 

 Os dados de cinética enzimática revelaram KM para TRP de 19,4µM e Ki para 

1-MT de 45,7µM, com perfil inibitório característico da classe de inibidores 

competitivos. Esses dados são compatíveis com a literatura [51,112,132,138-140] e 

garantem a confiabilidade dos resultados de inibição e cinética enzimática que 

utilizaram a enzima rIDO. 

 

4.4 Ensaios de inibição enzimática em sistema sem células 

 

 Para a execução dos experimentos de inibição enzimática utilizando DMT e 

TRY como possíveis inibidores de IDO, foi avaliada inicialmente a influência de 

solventes como MeOH e DMSO (Figuras 25 e 26) sobre a atividade enzimática. 

Esse passo foi dado devido à baixa solubilidade do DMT e TRY em água ou outros 

solventes aquosos, sendo mais solúveis nos solventes supracitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Efeito do MeOH sobre a reação de atividade de IDO. A reação ocorreu a 37ºC e a 

velocidade de formação do produto de catalise da rIDO (QUIN) foi determinada por HPLC.  (n=3) 
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  p=0,013 
p<0,001 

p<0,001 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Efeito do DMSO sobre a reação de atividade de IDO. A reação ocorreu a 37ºC e a 

velocidade de formação do produto de catalise da rIDO (QUIN) foi determinada por HPLC. (n=3) 

  

 O MeOH provocou grande influência sobre a produção de QUIN, 

apresentando um declínio significativo na atividade enzimática já a partir da adição 

de 6µL até o volume de 30µL. Já o DMSO mostrou-se menos nocivo à reação, 

principalmente em pequenos volumes, porém também exerceu influência 

significativa sobre a atividade enzimática em volumes maiores. Mesmo diante disso, 

o MeOH foi escolhido para a realização dos ensaios de inibição enzimática por DMT, 

sendo adicionado num volume final de 30µL em todos os tubos do experimento, 

inclusive no controle. Essa escolha foi feita após ter sido observada degradação do 

DMT quando dissolvido em DMSO e armazenado a -20oC. A escolha pelo volume de 

30µL foi feita devido à grande variação de resposta observada nos tubos em que 

foram pipetados volumes muito reduzidos de MeOH. Para os ensaios com TRY foi 

utilizado o DMSO como solvente, a um volume final de 8µL, adicionados também ao 

controle. 

 Para a avaliação do efeito causado pelo DMT e TRY sobre a velocidade de 

reação da IDO foram escolhidas as concentrações de 720µM de DMT e 500µM de 

TRY. De acordo com a figura 27, DMT e TRY interferiram de maneira significativa na 

velocidade de reação, sendo maior a influência causada pela TRY. É importante 
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salientar que a TRY reduziu em cerca de 50% a velocidade de formação de QUIN, 

mesmo estando em concentração inferior à do DMT.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 27: Inibição enzimática exercida pelo DMT e pela TRY, ambos dissolvidos em MeOH. (n=3; 

(*)p=0,030; (**)p=0,002).  

 

 Diante da redução significativa da velocidade de reação da IDO causada pelo 

DMT e TRY, foi avaliada a possibilidade desses compostos atuarem como 

substratos da enzima. Baseando-se na atividade dioxigenásica da IDO e em dados 

de metabolismo do DMT já descrito na literatura [28, 29, 30], pode-se predizer que 

os possíveis metabólitos gerados por sua reação com DMT ou TRY são compostos 

formilados e deformilados resultantes da abertura do anel indólico, conforme 

demonstrado na figura 28. Para verificar se houve formação desses compostos, 

DMT e TRY foram adicionados à reação clássica de IDO, na ausência de TRP, e os 

produtos de reação foram analisados por LC-MS.  

 

 

 

  

 

Figura 28: Possíveis produtos formilados e deformilados, do DMT e TRY, respectivamente.  
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 De acordo com as figuras 29C e 29D, não foram observados picos adicionais 

para as reações de IDO com DMT ou TRY quando comparadas ao branco de reação 

(Figura 29A), contrariamente ao observado para a reação de IDO com TRP (Figura 

29B). A presença de TRP, QUIN, DMT e TRY foi identificada através de seus 

espectros de UV e MS característicos (Figuras 29E – L). Os íons específicos dos 

possíveis metabólitos formilados e deformilados do DMT, com m/z 207 e 179, e da 

TRY, com m/z 193 e 165, respectivamente, não foram identificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Cromatogramas do pico base (LC-MS) para a análise da reação de IDO com TRP, DMT e 

TRY. (A) Branco de reação (reação sem substratos nem IDO); (B) Controle positivo – reação entre 

IDO e TRP com a formação de produto de abertura de anel -QUIN); (C) Reação entre IDO e DMT; (D) 

Reação entre IDO e TRY. À direita, espectros UV e MS correspondentes aos picos indicados nos 

cromatogramas, referentes ao TRP (E e F), QUIN (G e H), DMT (I e J) e TRY (K e L). Ambos os 

compostos foram analisados na concentração de 100µM. 
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 Mesmo diante do aumento da concentração dos possíveis substratos, os íons 

específicos dos possíveis metabólitos não foram identificados, sendo detectadas 

somente as moléculas intactas do DMT e TRY, com m/z 189 e 161, respectivamente 

(Figura 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Cromatogramas de íons extraídos para m/z 189, correspondente á molécula intacta de 

DMT (A) e m/z 161, correspondente á molécula intacta de TRY (B). Estão ilustradas as concentrações 

de 16,6µM, 35µM, 70µM , 100µM  e 200µM para cada composto, ambas na presença de 0,5µg de 

IDO. 
 

4.5 Cinéticas enzimáticas de inibição em sistemas sem células 

 

 Uma vez que foi demonstrada ausência de relação enzima-substrato entre 

DMT e TRY e a enzima IDO (Figuras 29 e 30), conclui-se que a redução na 

velocidade enzimática gerada por esses compostos (Figura 27) se deve somente à 
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e – DMT 200 µM 

f – TRY 16,6µM 
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i – TRY 100 µM 
j – TRY 200 µM 
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ação inibitória exercida por eles. Sendo assim, foram avaliadas as cinéticas 

enzimáticas de inibição do DMT e da TRY, conforme demonstrado nas figuras 31 e 

32.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31: Efeito de DMT (dissolvido em MeOH) sobre a atividade da IDO humana recombinante 

expressa para a determinação do Ki. A taxa de formação do produto de catalise da IDO foi 

determinada em meio contendo diferentes concentrações de DMT ( ♦ 0 M;  ■  250 M;  ▲  350 

M ;  x  500 M  e  ж 700 M) e de L-TRP (17,67 M, 35 M, 70 M e 105 M). A- Gráfico de 

velocidade x substrato (Velocidade de formação de QUIN (nmol/min) x concentração de TRP (M)), 

A 

B 
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B- Gráfico de Lineweaver-Burk (1/velocidade de formação de QUIN (nmol-1.min) x 1/concentração de 

TRP (M-1)), no detalhe, gráfico de Vmax-1 (nmol-1.min)x concentração de inibidor (M). 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 32: Efeito de TRY (dissolvida em DMSO) sobre a atividade da IDO humana recombinante 

expressa para a determinação do Ki. A taxa de formação do produto de catalise da IDO foi 

determinada em meio contendo diferentes concentrações de TRY ( ♦ 0 M;  ■  100 M;  ▲  150 M 

;  x  200 M  e  ж 500 M) e de L-TRP (17,67 M, 35 M, 70 M e 105 M). A) Gráfico de velocidade 

x substrato (Velocidade de formação de QUIN (nmol/min) x concentração de TRP (M)), B) Gráfico 

de Lineweaver-Burk (1/velocidade de formação de QUIN (nmol-1.min) x 1/concentração de TRP (M-

1)), no detalhe,gráfico de Vmax-1 (nmol-1.min)x concentração de inibidor (M). 
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 Os dados confirmam a existência de ação inibitória por parte de ambos os 

compostos analisados e revelam um Ki de 506µM para o DMT e de 156µM para a 

TRY. Também aqui foi observada superioridade da TRY em relação ao DMT no que 

diz respeito à influência sobre a atividade da enzima IDO. De acordo com os perfis 

de inibição apresentados, é possível afirmar que ambos pertencem à classe dos 

inibidores não-competitivos.   

 

4.6 Inibição enzimática em sistema com células A172 

 

 De acordo com os resultados de inibição enzimática e cinética de inibição em 

sistemas sem células, DMT e TRY podem ser considerados inibidores da enzima 

IDO. A próxima etapa do trabalho pautou-se então na verificação dessa ação 

inibitória em sistema biológico utilizando células da linhagem de glioblastoma A172, 

que têm a característica de expressar IDO constitutivamente.  

 Inicialmente, foi avaliada a segurança da utilização do DMT e TRY na cultura 

celular. Para isso, foram feitos ensaios de citotoxicidade através da análise 

morfológica das células e análise da viabilidade celular pelos métodos de MTT e 

azul de tripan. De acordo com a figura 33, depois de 48 horas de estímulo, apenas a 

TRY na concentração de 500µM promoveu morte e alteração na morfologia celular, 

sendo os demais compostos considerados seguros nas concentrações avaliadas. O 

mesmo comportamento foi observado após 24 horas de incubação com os estímulos 

(dados não mostrados).  
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Figura 33: Análise da morfologia das células A172 na presença de 10µM, 50µM, 100µM e 500µM de 

DMT (A-D), TRY (E-H) e 1-MT (I-L). Abaixo, a viabilidade celular avaliada pelos métodos de MTT (M) 

e azul de tripan (N). Todos os experimentos foram realizados após 48 horas de incubação com os 

estímulos. (n=3; (***)p<0,001). 

 

 Diante das informações com relação à viabilidade celular na presença dos 

inibidores testados puderam-se determinar as concentrações ideais para os ensaios 

de inibição enzimática em células. Para o DMT foram avaliadas as concentrações de 

100µM e 500µM, para TRY, 50µM e 100µM e para 1-MT, 50µM, 100µM e 500µM. 

De acordo com a figura 34, a ação inibitória do DMT e TRY sobre a enzima IDO, se 
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manteve tanto sobre a enzima constitutivamente expressa, quanto induzida por IFN-

γ. Para ambos os compostos, houve aumento da ação inibitória diante do aumento 

da concentração, entretanto, as concentrações de 100µM de TRY, 500µM de DMT e 

50µM de 1-MT apresentaram eficiência inibitória semelhantes.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Figura 34: Efeito de TRY, DMT e 1-MT sobre a atividade da enzima IDO expressa constitutivamente pelas células 

de glioblastoma A172, analisado através da dosagem de quinurenina extraída do sobrenadante da cultura celular 

após 24 horas de incubação com os estímulos. Ao controle foi adicionado apenas meio de cultura acrescido de 1% 

de DMSO. (n=3; (***)p<0,001; (*)p<0,05; (###)p<0,001 na comparação entre 1-MT 100µM e todos os demais 

grupos; (γγγ)p<0,001 na comparação entre 1-MT 500µM e todos os demais grupos). 
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5. Discussão 
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Neste trabalho verificamos a interação entre os compostos DMT e TRY com a 

enzima IDO tanto em ensaios enzimáticos em sistema livre de células como em 

ensaios na presença de células A172, que expressam IDO constitutivamente. 

Nossos resultados revelaram ações inibitórias para ambos os compostos, com Ki de 

506µM para o DMT e de 156µM. Como estes valores de Ki são elevados quando 

comparados ao do 1-MT (Ki = 35µM), quisemos avaliar se haveria a possibilidade de 

atuarem como inibidores endógenos.  Para tanto, listamos alguns valores de Ki para 

inibidores endógenos de rotas bioquímicas comuns. Por exemplo, enzimas chave da 

via glicolítica como hexoquinase, fosfofrutoquinase e glicose-6-fosfato 

desidrogenase são inibidas endogenamente por ácidos graxo livres com Ki da ordem 

de milimolar [141]. Na própria via de degradação do TRP há os ácidos quinolínico e 

3-hidroxiantranílico, conhecidos por atuarem como inibidores (competitivo e não-

competitivo, respectivamente) da enzima monoamino oxidase B (MAO-B) com Ki de 

1,4mM e 0,93mM [142]. Além desses, citamos a inibição da enzima adenosina 

desaminase, responsável pela conversão de adenosina em inosina, pela própria 

inosina com Ki de 300µM [143]. Assim sendo, concluímos que os valores de Ki 

obtidos para DMT e TRY em relação à IDO indicam que há a possibilidade de haver 

uma regulação endógena e, portanto, uma ação regulatória entre as vias das 

quinureninas e das triptaminas.  

 Nosso grupo, em trabalho anterior [133], já havia demonstrado uma regulação 

cruzada entre a via das quinureninas e a via serotonérgica. Segundo Okada, S. S. 

[133], a N-acetil-5-metoxiquinuramina (AMK), produto resultante da abertura do anel 

indólico da melatonina, inibiu de maneira competitiva a enzima IDO, com Ki de 

980µM. Esse resultado, associado ao que foi descrito nessa dissertação, demonstra 
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interação direta entre as rotas de metabolismo do TRP, regulando a ação da 

principal enzima responsável pela via das quinureninas (Figura 35). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Esquema simplificado das interações existentes entre a via das triptaminas e 

serotonérgica sobre a via das quinureninas, ambas rotas de metabolismo do TRP. Em destaque, a 

regulação exercida pela TRY (vermelho) e DMT (azul) da via das triptaminas, demonstradas neste 

trabalho, e pelo AMK (verde) da via serotonérgica, demonstrada em estudo anterior do grupo [133]. 

 

 DMT e TRY apresentaram perfis inibitórios característicos de inibidores não-

competitivos clássicos, a exemplo do composto norharman e o 4-fenilimidazol [111], 
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descritos em 1989 e diversos outros compostos inibidores de IDO, como 

adocioquinona A e B, obtidos de invertebrados marinhos [115]. Conforme descrito 

por Röhrig, U. F. e colaboradores [123], a maioria dos inibidores eficientes de IDO 

apresenta perfis inibitórios compatíveis com inibidores dos tipos não-competitivos ou 

acompetitivos.  

 Durante muito tempo se arrastou uma discussão ao redor da possibilidade da 

TRY ser um substrato da enzima IDO [144,145]. Diante da ação inibitória 

apresentada por esse composto, e também por seu análogo dimetilado, essa 

hipótese foi avaliada nesse trabalho. Entretanto, de acordo com os dados obtidos, 

ficou comprovado que ambos DMT e TRY não atuam como substratos da IDO, e 

seus efeitos sobre a enzima se resumem à diminuição de sua atividade, atuando 

exclusivamente como inibidores enzimáticos.  

 As atividades inibitórias de ambos os compostos também foram observadas 

em sistema com células da linhagem de glioblastoma A172 sobre a IDO expressa 

constitutivamente, ou induzida por IFN-γ. Estes resultados são bastante relevantes, 

uma vez que diversos inibidores já estudados, com valores de Ki da ordem de 

nanomolar em experimentos sem células, mostraram-se ineficientes em sistemas 

com células [123]. Do ponto de vista farmacocinético, indicam que tanto DMT quanto 

TRY são capazes de atravessar a membrana celular a exercer suas atividades 

inibitórias, ao contrário do que foi observado para alguns potentes inibidores já 

descritos [118]. 

 Associado a isso, resultados recentes do nosso grupo demonstraram que as 

células A172 expressam a enzima INMT, presente na via das triptaminas [130]. Esse 

fato sugere que esta linhagem celular é capaz de formar DMT a partir da TRY e que, 

consequentemente pode haver uma regulação cruzada entre a via das quinureninas 
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e a via das triptaminas nessas células. Esta regulação pode também estar presente 

em outras células e tecidos do organismo humano, como o pulmão, por exemplo, 

onde é descrita a expressão de IDO e transcritos de INMT [14,62].  

 Do ponto de vista farmacológico, o presente estudo traz como resultado a 

identificação de dois possíveis novos fármacos adjuvantes na imunoterapia anti-

tumoral e sugere que ambos possam servir como precursores para a síntese de 

outros compostos com ação terapêutica. Diversos compostos sintéticos e naturais já 

foram identificados ao longo da história como eficientes inibidores da enzima IDO 

[108,112,115-117,145], com valores de Ki variando de 0,025µM a 5000µM (Tabela 

2), entretanto, nenhum composto endógeno ainda tinha sido descrito.  

  

Tabela 2: Nome e estrutura orgânica de alguns inibidores de IDO já descritos pela literatura, com 

seus respectivos tipos de inibição, Ki e solvente utilizado para os ensaios cinéticos. Destaque para os 

dados obtidos nesse estudo com relação ao DMT e à TRY. 

 

 

Nome Estrutura Inibição Ki Solvente 
 

1-MT 
 
 
 
 

 
Competitiva 

 
35µM 

 
Tampão 

 
 

Brassinina 

  
 

Competitiva 

 
 

27,9µM 

 
 

DMSO 

 
 

5-br-brassinina 

  
 

Competitiva 

 
 

24,5µM 

 
 

DMSO 

 
Adociaquinona 

B 

  
Não-competitiva 

 
0,025µM 

 
MeOH 
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Adociaquinona 

A 

  
 

Não-competitiva 

 
 

0,086µM 

 
 

MeOH 

 
 

Annulin B 

  
 

Não-competitiva 

 
 

0,123µM 

 
 

MeOH 

 
 

Annulin C 

  
 

Não-competitiva 

 
 

0,144µM 

 
 

MeOH 

 
 
Naftoquinona 

 
 

 
 

Não-competitiva 

 
 

0,334µM 

 
 

MeOH 

 
 

Annulin A 

  
 

Não-competitiva 

 
 

0,694µM 

 
 

MeOH 

 
 

4-fenilimidazol 

 
 
 

 
 

Não-competitiva 

 
 

4,8µM 

 
 

Tampão 

 
2-mercapto-
benzotiazol 

  
Não-competitiva 

 
7,4µM 

 
Tampão 

 
2-mercapto-
feniltiazol 

 

  
 

Não-competitiva 

 
 

7,4µM 

 
 

Tampão 

 
 

Feniltiazol 

  
 

Não-competitiva 

 
 

8,9µM 

 
 

Tampão 

 
 

Warfarina 
 

  
 

Não-competitiva 

 
 

>32µM 

 
 

MeOH 

 
 

Norharman 
 

  
 

Não-competitiva 

 
 

176µM 

 
 

Tampão 



 94

 
Cumarina 

 

  
Não-competitiva 

 
1110µM 

 
MeOH 

 
 

Dihidroquinona 
 

  
 

Não-competitiva 

 
 

>5000µM 

 
 

MeOH 

 
 

DMT 

  
 

Não-competitiva 

 
 

506µM 

 
 

MeOH 

 
 

TRY 

  
 

Não-competitiva 

 
 

156µM 

 
 

DMSO 

Fontes: Cady, S. G. (1991); Banerjee, T. (2007); Sono, M. (1989); Röhrig, U.F. (2010); Andersen, R. 

J. (Patente WO 2006/005185, 2006). 

 

 A utilização do DMT como adjuvante farmacológico na imunoterapia anti-

tumoral pode trazer conseqüências ao sistema nervoso central, devido à sua ação 

alucinógena. Sabe-se que a dose oral limiar capaz de produzir efeitos subjetivos nos 

seres humanos é de 50µg de DMT/Kg de peso corporal [40,41], o que representa 

para uma pessoa de 70Kg, a ingestão de 3,5mg de DMT. A citotoxicidade é também 

um fator a ser considerado, especialmente para a TRY que apresentou uma grande 

toxicidade a partir da concentração de 500µM. DMT parece ser relativamente mais 

seguro, apresentando uma DL50 ao redor de 1,6mg/Kg de peso corporal quando 

administrado por via intravenosa e de 2mg/Kg quando administrado oralmente [146]. 

Nesse contexto, alterações estruturais nas moléculas de DMT e TRY parecem mais 

indicadas tendo em vista o uso para o tratamento farmacológico, atuando assim 

como protótipos para a síntese de novos compostos inibidores da enzima IDO.    

 Este estudo incentivou estudos paralelos do grupo que avaliaram a atividade 

inibitória do DMT e TRY em sistema de co-cultura da linhagem celular A172 com 
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células mononucleares periféricas humanas, além da análise da possível 

interferência destes compostos na expressão gênica da enzima. A discussão desses 

resultados encontra-se no trabalho que será enviado para publicação (em 

preparação). 
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6. Conclusões Finais 
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I. O protocolo de síntese de DMT a partir da TRY mostrou ser eficiente, porém o 

de purificação poderá ser otimizado. 

 

II. DMT e TRY são inibidores do tipo não-competitivo de IDO, porém com valores 

de Ki superiores ao de 1-MT, um inibidor competitivo clássico. 

 

III. A inibição provocada por DMT e TRY pode ser observada inclusive sobre IDO 

expressa constitutivamente ou induzida por IFN-γ, em células de glioblastoma 

humano A172. Sendo assim, podem ser consideradas como moléculas modelo 

para a síntese de compostos com potencial farmacológico como adjuvantes no 

tratamento anti-tumoral. 

 

IV. O controle exercido pelos compostos da via das triptaminas sobre a via das 

quinureninas fornece base para o melhor entendimento da regulação do 

metabolismo do triptofano. 
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2007 - 2007    Vínculo: Celetista formal , Enquadramento funcional: Farmacêutica 

Bioquímica , Carga horária: 48,  Regime: Integral  
 
 

5. Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL/MG 
_______________________________________________________________________ 
 
Vínculo institucional 
  
2003 - 2006    Vínculo: Graduanda , Enquadramento funcional: Estudante , Carga 

horária: 40,  Regime: Dedicação Exclusiva  
 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Projetos 
 
2010 - Atual Estudo da ação inibitória da enzima indolamina 2,3-dioxigenase pelos compostos 

triptamina (TRY) e N,N-dimetiltriptamina (DMT) 
 
 Descrição: A enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO) é responsável pelo metabolismo do 
aminoácido essencial triptofano pela via das quinureninas. Sua expressão em células tumorais está 
relacionada ao mecanismo de imune escape apresentado por essas células. Desta forma, a inibição 
da IDO tem sido considerada uma importante estratégia terapêutica. 
Situação: Em Andamento Natureza: Pesquisa 
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1);  
Integrantes: Melissa Cavalheiro Tourino (Responsável); ;  Ana Campa 
Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, CAPES - 
Centro Anhanguera de Promoção e Educação Social-CAPES, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Áreas de atuação 
 
1. ANÁLISES CLÍNICAS 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Idiomas 
 
Inglês Compreende Bem , Fala Razoavelmente, Escreve Bem, Lê Bem 
 
Espanhol Compreende Razoavelmente , Fala Pouco, Escreve Pouco, Lê Bem 
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Português Compreende Bem , Fala Bem, Escreve Bem, Lê Bem 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Prêmios e títulos 
 
2011 Menção Honrosa, XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia 

Experimental - FeSBE 
 
2011 Travel Award, Free Radicals 2011 - VII Meeting of South American Group of 

SFRMB 
 
 
 
Produção em C, T& A 
 
 
Produção bibliográfica 
 
Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 
 
1. TOURINO, M. C., OKADA, S.S., Dörr, F.A., CAMPA, A. 
Inhibition of Indoleamine 2,3-dioxygenase by two triptamines In: XXVI Reunião Anual da Federação 
de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE, 2011 
  FeSBE. , 2011.  
 
2. TOURINO, M. C., OKADA, S.S., Dörr, F.A., CAMPA, A. 
Tryptamine and N,N-dimethyltryptamine as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors In: Free Radicals - 
I São Paulo Advanced School (ESPCA) on Redox Processes in Biomedicine and VII Meeting of the 
SFRBM South American Group, 2011 
  Free Radicals - VII Meeting of the SFRBM South American Group. , 2011.  
 
 
 
Eventos 
Participação em eventos 
 
1. Apresentação de Poster / Painel no(a) XXVI Reunião Anual da Federação de Sociedades de 
Biologia Experimental - FeSBE, 2011.  (Congresso) 
Inhibition of indoleamine 2,3-dioxygenase by two tryptamines.  
 
2. Apresentação Oral no(a) III Simpósio de Pós-Graduação em Análises Clínicas da Faculdade 
de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 2011.  (Simpósio) 
Metabolismo do triptofano em células tumorais e do sistema imune.  
 
3. Apresentação de Poster / Painel no(a) Free Radicals - I São Paulo Advanced School and VII 
Meeting of SFRBM South American Group, 2011.  (Congresso) 
Tryptamine and N,N-dimethyltryptamine as indoleamine 2,3-dioxygenase inhibitors.  
 
4. 10o. Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais - CRFMG, 2009.  (Congresso) 
.  
 
5. Mês Acadêmico - Unifal, 2006.  (Congresso) 
.  
 
6. 1a. Semana da Química - Unifal, 2005.  (Congresso) 
.  
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7. XL Semana Farmacêutica - Unifal, 2005.  (Congresso) 
.  
 
8. 39a. Semana Farmacêutica da Efoa/Ceufe, 2004.  (Congresso) 
.  
 
9. Apresentação de Poster / Painel no(a) II Mostra do Conhecimento: Graduação, Pesquisa e 
Extensão, 2003.  (Congresso) 
Atenção Farmacêutica no Grupo de Assistência e Alfabetização (GRAAL) - II Mostra do 
Conhecimento: Graduação, Pesquisa e Extensão.  
 
10. 9a. Jornada de Iniciação Científica de Alfenas, 2003.  (Encontro) 
.  
 
11. 38a. Semana Farmacêutica da Efoa/Ceufe, 2003.  (Congresso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


