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RESUMO 

SALVADORI, M. L. B. Expressão da indoleamina-2,3-dioxigenase em células 

cancerígenas de pacientes com câncer de mama. [Expression of indoleamine-2,3-

dioxygenase in cancer cells of patients with breast cancer]. 2015. 68 f. Tese (Doutorado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015. 

 

 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres e a sobrevivência de 

pacientes por ele acometidos está aumentando graças a diversas novas abordagens 

relacionadas ao seu diagnóstico precoce e a tratamentos mais eficientes. A enzima 

indoleamina- 2,3 – dioxigenase (IDO) é expressa por diversas células e também por células 

tumorais. Esta enzima atua inibindo a proliferação de linfócitos T, comprometendo a 

atividade citotóxica do mesmo. O 1-metil-DL-triptofano (1MT) é um inibidor competitivo da 

IDO, que bloqueia seu efeito imunossupressor e poderia cooperar com a quimioterapia na 

regressão de tumores. Por este motivo, além de evidenciar a expressão da IDO em células 

tumorais mamárias em tecido e em cultivo, este trabalho também teve como objetivo verificar 

o efeito “in vitro” da associação do 1-metil-DL-triptofano (1MT) ao quimioterápico paclitaxel 

(taxol
®
), como método de atenuação no crescimento tumoral. Acredita-se que isto 

possibilitaria a restauração da capacidade de proliferação dos linfócitos T e de sua capacidade 

de resposta citotóxica. Os resultados demonstraram que a IDO é expressa no tecido mamário, 

com alta concentração no estroma tumoral. Os cultivos suplementados mostraram que as 

diferenças mais significativas na expressão da IDO foram observadas no grupo tratado com 

paclitaxel associado ao 1-metil-DL-triptofano após suplementação contínua com os fatores 

mencionados, onde houve redução de 12,06% para 3,56% na expressão da enzima. Dessa 

forma pode-se sugerir que esta associação foi mais eficaz na contenção dessa expressão o que 

poderia levar à uma restauração da capacidade de resposta celular dos linfócitos T contra o 

tumor mamário. Tal resultado poderia colaborar no desenvolvimento de uma nova estratégia 

terapêutica no tratamento de pessoas afetadas pelo câncer de mama. 

 

 

Palavras-chave: Indoleamina 2, 3-dioxigenase. Câncer de mama. Triptofano. 1-metil-DL-

triptofano. Paclitaxel. 



ABSTRACT 

SALVADORI, M. L. B. Expression of indoleamine-2,3-dioxygenase in cancer cells of 

patients with breast câncer. [Expressão da indoleamina-2,3-dioxigenase em células 

cancerígenas de pacientes com câncer de mama]. 2015. 68 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

 Breast cancer is the most common type of cancer among women and the survival of patients 

affected by it is increasing, mainly dueto several new approaches in early diagnosis and more 

effective treatments. The enzyme indoleamine- 2,3 - dioxygenase (IDO) is expressed on many 

cells and also on tumor cells. This enzyme acts by inhibiting the proliferation of T 

lymphocytes, thus compromising their cytotoxic activity. The 1-methyl-DL-tryptophan (1MT) 

is a competitive inhibitor of IDO, which blocks its immunosuppressive effect and could 

collaborate with chemotherapy in tumor regression. Thus, besides highlighting the expression 

of IDO in tumor cells in mammary tissue and culture, this study also aimed to determine the 

"in vitro" effect of the association of 1-methyl-DL-tryptophan (1MT) and paclitaxel (Taxol®) 

chemotherapy, as an attenuation approach to tumor growth. It is believed that it would allow 

the restoration of T-lymphocytes proliferation capability and their cytotoxic response. Results 

showed that IDO is expressed in breast tissue with a high concentration in the tumor stroma. 

The supplemented cultures showed that the most significant differences in the expression of 

IDO were observed in the group treated with paclitaxel associated with 1-methyl-DL-

tryptophan continuous supplementation, reducing the enzyme expression from 12.06% to 

3.56%. Therefore, it may be suggested that this association was more effective in reducing 

IDO expression and such outcome could collaborate in developing a new therapeutic strategy 

for breast cancer treatment. 

 

Keywords: Indoleamine 2, 3-dioxygenase. Breast cancer. Tryptophan. 1-methyl-DL-

tryptophan. Paclitaxel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer em mulheres. Estatísticas mostram 

que uma a cada oito mulheres, com idade média de 61 anos, são acometidas (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2014) por ele. Aproximadamente 2% dos casos ocorrem em mulheres 

entre 20 e 34 anos e 11% entre 35 e 44 anos (HICKEY et al., 2009). A sobrevivência de 

pacientes com câncer de mama está aumentando, chegando a uma taxa de cura de 

aproximadamente 88% (KOHLER et al., 2011). Nos EUA, cerca de três milhões de mulheres 

sobreviveram à doença, principalmente devido aos diagnósticos precoces e ao uso de terapias 

adjuvantes (GANZ; HAHN, 2008). 

Atualmente, para o tratamento da doença preconiza-se a cirurgia da mama acometida 

(mastectomia total ou quadrantectomia com ou sem esvaziamento axilar); radioterapia 

seguida de uma terapia sistêmica adjuvante. 

 Estudos mostram que uma efetiva resposta imune contra tumores é produzida pela 

ativação de células dendríticas (DCs), que são capazes de capturar, processar e apresentar 

pequenos epítopos tumorais às células T em órgãos linfáticos secundários, como os 

linfonodos (OCHSENBEIN, 2005).  

Inúmeros mecanismos desenvolvidos pelas próprias células tumorais para a sua defesa 

contra o sistema imunológico do hospedeiro estão sendo estudados. Tais mecanismos podem 

envolver a enzima indoleamina 2,3 dioxigenase, muito investigada recentemente pelo seu 

potencial poder regulador (MELLOR; MUNN, 2013). 

A indoleamina - 2,3 - dioxigenase (IDO) é uma enzima responsável pelo catabolismo do 

aminoácido triptofano que, por sua vez é requerido para a proliferação celular, incluindo as 

células do sistema imunológico, principalmente as células T (BARKSDALE et al., 2004).  

Munn et al. (2004) descrevem que a expressão da IDO por certos tipos de monócitos 

derivados de macrófagos e células dendríticas in vitro também inibem a proliferação de 

células T (MUNN et al., 1999; HWU et al., 2000; MUNN et al., 2002). Estudos prévios 

indicam que o aumento da supressão das células mielóides imaturas (iMCs) foi observado 

no sangue periférico e em linfonodos satélites de pacientes com vários tipos de câncer, 

incluindo câncer de mama, pulmão, cabeça e pescoço (ALMAND et al., 2000).  

In vivo, a IDO endógena também está envolvida na tolerância materna ao feto alogênico 

(BRONTE et al., 2003); no mecanismo efetor para o agente indutor de tolerância, o CTLA4-
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Ig (BARKSDALE et al., 2004), e como um protetor nas desordens autoimunes (SAKURAI et 

al., 2002; GURTNER et al., 2003). Baseados nestas descrições, Munn et al. (2004) 

hipotetizaram que a IDO pode ser utilizada pelos tumores como um mecanismo de evasão ao 

sistema imune (FLESCHER; BOWLIN; TALAL, 1989). Confirmando esta suposição, a IDO 

tem sido descrita em uma variedade de tumores primários e linhagens celulares de tumores 

humanos (ALMAND et al., 2000; BRONTE et al., 2003).  

In vivo, as células tumorais transfectadas com a IDO são capazes de escapar da rejeição 

imune (BRONTE et al., 2003), pois a enzima acaba privando as células imunológicas do 

acesso ao triptofano, um aminoácido essencial para a sobrevivência e multiplicação de 

qualquer célula do organismo. Estes dados sugerem que a expressão da IDO por células 

malignas pode contribuir para a imunossupressão no local do tumor.  

Durante o processo de catabolização do triptofano pela IDO, há formação de catabólitos 

tóxicos oriundos da quebra do triptofano. Tais substancias, principalmente a quinurenina, 

detém o crescimento de células T e natural killer (NK) (FRUMENTO et al., 2002; TERNESS 

et al., 2002; DELLA CHIESA et al., 2006; MUNN et al., 2006). Em células tumorais de 

camundongo, marcadas com anticorpo anti-IDO específico, a IDO foi altamente expressa, 

bem como em células dendríticas. Ambas com indução de tolerância a antígenos derivados de 

tumor e ativação de células T reguladoras (Tregs) (UYTTENHOVE et al., 2003; MUNN et 

al., 2004; SHARMA et al., 2007; CHEN et al., 2008).  

Em humanos, a expressão da IDO foi encontrada associada ao câncer colorretal 

(BRANDACHER et al., 2006) e ao câncer ovariano (OKAMOTO et al., 2005). Recentemente 

foi demonstrado que a expressão de IDO está correlacionada com a progressão da doença em 

pacientes sobreviventes com câncer endometrial e ovariano e que a alta expressão de IDO 

induz o rápido crescimento do tumor (INO et al., 2006; INO et al., 2008; YOSHIDA et al., 

2008; INABA et al., 2010).  

Pacientes com câncer cervical e com expressão de IDO apresentaram piores resultados; 

de 54 pacientes com ausência de expressão de IDO somente 6 pacientes vieram a óbito, 

enquanto que 12 de 29 com expressão de IDO vieram a óbito (INABA et al., 2010). 

 O paclitaxel (PTX) é um agente quimioterápico de primeira linha, usado no tratamento 

de pacientes com câncer de mama. Atua na fase G2 / M do ciclo celular, perturbando a 

dinâmica dos microtúbulos, prejudicando a transição da metáfase para anáfase na mitose, 

levando as células à apoptose (YING et al., 2011).  

Em um experimento, os camundongos com tumores foram aleatoriamente designados 

para tratamento com paclitaxel por 2 semanas, com ou sem adição oral  de 1-metil-DL-
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triptofano. O PTX sozinho causou uma pequena redução na taxa do crescimento do tumor, 

mas os tumores continuaram a aumentar de tamanho durante o período de estudo. Já, após a 

adição oral do 1-metil-DL-triptofano notou-se uma redução progressiva na taxa de 

crescimento do tumor (HOU et al., 2007).  

Devido a escasses de informaçoes sobre presença de IDO no câncer mamário de 

mulheres, este trabalho buscou verificar a expressão desta enzima nas células do tumor de 

mama no próprio tecido tumoral, bem como in vitro e averiguar os efeitos da associação do 1-

metil-DL-triptofano+plactaxel sob sua expressão. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 CARCINOGÊNESE  

 

 

Mutações genéticas herdadas ou adquiridas devido à ação de agentes ambientais, 

químicos, hormonais, radioativos ou virais, conhecidos como carcinógenos, são os grandes 

envolvidos no mecanismo de carcinogênese (PERATONI, 1998). Tal mecanismo compreende 

quatro estágios, sendo o primeiro o de iniciação, no qual determinadas células expostas aos 

agentes carcinógenos, poderão apresentar mutação com conseguinte formação de clones 

celulares atípicos, os quais acabam se multiplicando. Durante os estágios iniciais de mutação 

celular, caso o contato com o agente carcinogênico responsável por causar as alterações 

celulares, seja interrompido, o processo de carcinogênese pode desaparecer. No entanto, a 

progressão e a malignidade das células, já no quarto estágio da carcinogênese, as células 

modificadas irão possuir autonomia para se proliferarem, obtendo mobilidade, tornando-se 

invasivas (MAREEL; LEROY, 2003). 

As alterações genéticas irão acometer, principalmente, os genes promotores de 

crescimento e da diferenciação celular, responsáveis por controlar a divisão mitótica, os quais 

são transformados em oncogênes pelo descontrole da sua expressão ou devido a alguma 

mutação, tendo, como resultado, um produto anormal (DELFINO et al., 1997). 

Na tentativa de proteger o organismo da proliferação celular indesejada de, existem os 

genes supressores de tumores, responsáveis por regular a transcrição nuclear e o ciclo celular 

(Rb, p53, BRCA-1, BRCA-2), os genes responsáveis por regular a transdução de sinais (NF-

1, APC), e os reguladores dos receptores da superfície celular (receptor do TGF-b e caderinas) 

(DENG; BRODIE, 2001). 

O gene P53 produz uma proteína responsável por controlar a replicação do DNA, a 

proliferação celular e a apoptose. Por isso, nas células com DNA alterado, esta proteína irá se 

acumular no núcleo, ligando-se ao mesmo, evitando a sua replicação, permitindo que a célula 

restaure o seu genoma pelos mecanismos de reparo de DNA (COTRAN et al., 2000). No 

entanto, podem ocorrer mutações no próprio p53, em que um único alelo mutado pode 

inativar o alelo normal, atuando como um oncogene, favorecendo o desenvolvimento 

cancerígeno. Algumas substâncias tidas como cancerígenas podem induzir mutações 
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especificamente no gene p53, como a ingestão de aflatoxia, a qual resulta em tumores de 

fígado, causa uma troca na base nitrogenada G para uma base T, alterando o produto proteico. 

Outra substância conhecida pelos seus efeitos no gene p53 é o benzopireno, um potente 

agente mutagênico e carcinogênico presente no cigarro, leva a mutações em três códons 

específicos, favorecendo o desenvolvimento de neoplasias pulmonares (GERALDS et al., 

2000). 

A proteína APC, produto do gene APC, localizada no citoplasma, é responsável por 

degradar a β catenina, que é responsável por ativar a transcrição de fatores de crescimento no 

núcleo celular. Nesse contexto, mutações no gene APC estimulam a proliferação celular 

desordenada (COOPER, 1995). 

Ainda, tratando-se do desenvolvimento e progressão tumoral, sabe-se do envolvimento 

de alguns hormônios na carcinogênese. As neoplasias com maior envolvimento hormonal são 

as neoplasias de mama, útero, ovário, testículo, próstata, tireoide e osteosarcoma, fazendo 

parte do mesmo mecanismo de carcinogênese, porém, sendo reguladas por hormônios 

específicos (HENDERSON; FEIGELSON, 2000). 

Considerando o 17β-estradiol e o mecanismo de carcinogênese, sabe-se que as 

proteínas CYP1A1 e CYP1B1 catalisam a conversão do 17β-estradiol para 2 hidroxiestradiol 

e 4 hidroxiestradiol. Estas enzimas são rapidamente oxidadas a 2,3 e 3,4 quinonas, 

responsável por causar alterações no DNA, favorecendo o desenvolvimento dos tumores. No 

entanto, buscando manter a homeostase celular, a enzima catecol-O-metil transferase converte 

os metabolitos da primeira quebra do estradiol em metoxiestrone, o qual é rapidamente 

excretado, não causando lesões no DNA celular. Ainda a exposição prolongada ao 17β-

estradiol estimula a liberação de prolactina, que possui um efeito proliferativo muito potente, 

podendo favorecer, em casos de neoplasias, a proliferação das células malignas (NELLES et 

al., 2011) 

 

 

2.2 IMUNOLOGIA DOS TUMORES  

 

 

Os processos fisiológicos normais dependem da intrincada regulação da divisão 

celular, sendo essencial que a multiplicação celular aconteça somente quando é permitida, no 

entanto, devido a alterações causadas pela exposição a determinados agentes químicos, viral 
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ou mutações, as células podem se livrar das restrições de regulação do seu ciclo, se 

proliferando de maneira desordenada, originando um tumor (TIZARD, 2009). 

O aparecimento de células malignas esta associado a alteração na expressão de genes 

envolvidos com a proliferação celular, diferenciação e apoptose, fazendo com que as células 

tumorais apresentem em suas membranas algumas proteínas que podem, potencialmente, 

desencadear uma reação imunológica, pois são reconhecidas como agentes “não próprio”ao 

organismo (ABBAS et al., 2005). Muitas destas proteínas diferenciadas, presente nas 

membranas das células tumorais são produtos dos genes supressores de tumor, que passam a 

ter uma função descoordenada devido a mutações no DNA celular, produzindo proteínas 

envolvidas no ciclo celular, como o p53, Ras, BCR-ABL, favorecendo a proliferação das 

células malignas. 

Devido a grande mudança fenotípica das células malignas, a primeira linha de defesa 

desenvolvida pelo organismo caracteriza-se por uma elevada ação das células NK e dos 

macrófagos, que não necessitam de uma apresentação antigênica pelas células dendríticas. 

Porém, no contexto da resposta imunológica adaptativa, os antígenos tumorais devem ser 

apresentados pelas células imunes especializadas, em que as células dendríticas capturam os 

antígenos que são liberados pelas células tumorais viáveis ou em processo de morte 

fagocitam, processam em pedaços adequados e, conjugado a uma molécula de MHC-I e 

MHC-II apresentam para as demais células imunológicas (MARREL et al., 2003). 

Os linfócitos TCD4 e TCD8 desenvolvem-se em linfócitos T auxiliares e citotóxicos, 

específicos ao tumor. Já os linfócitos B desenvolvem-se em plasmócitos, responsáveis por 

secretar imunoglobulinas. Quanto as células NK, a sua atividade é regulada pelas citocinas IL-

2, IL-3, IL-4, IL-12 e IFN-γ, expondo uma variedade de receptores, tanto de ativação quanto 

de inibição, responsáveis pelo reconhecimento das moléculas de MHC induzidas pelo estresse 

das células tumorais. Após a ligação das células NK com as células alvo, ocorre a liberação de 

conteúdo lítico pelas mesmas (NK), ativando a apoptose nas células alvo (HUANG, et al., 

2010). 

Os macrófagos são capazes de eliminar células tumorais pela liberação de 

intermediários reativos de oxigênio, enzimas lisossomais, óxido nítrico e fator de necrose 

tumoral, em que, sua reação antitumoral é fortemente estimulada pelo IFN-γ, produzido pelos 

linfócitos T e pelas células NK. A reação dos macrófagos contra as células tumorais não 

necessita da presença do complexo antígeno-MHC, no entanto, é preciso que haja uma 

interação direta do macrófago com as células tumorais (JUNG et al., 2015).  
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Os linfócitos T citotóxicos são as células efetoras primárias da resposta imune 

antitumoral. A maior parte dos linfócitos T são CD8+, os quais são estimulados pelas células 

dendríticas, reconhecendo e se ligando a antígenos na superfície das células tumorais. Já os 

linfócitos CD4+ parecem não ser essenciais na resposta antitumoral, considerados como 

auxiliares a resposta dos linfócitos CD8 e linfócitos B (LUCKHEERAM et al., 2012). 

 Estudos mostram que uma efetiva resposta imune contra tumores é produzida pela 

ativação de células dendríticas (DCs) e pela apresentação de antígenos do tumor às células T 

em órgãos linfáticos secundários como os linfonodos (OCHSENBEIN, 2005). As células 

dendríticas imaturas (iDCs) são derivadas das células mielóides imaturas (iMCs). As iMCs, 

que incluem as iDCs e os macrófagos, são funcionalmente e bioquimicamente moduladas no 

microambiente do tumor, em tumor associado iDCs (TiDCs) e macrófagos (TAMs) que são 

re-circulados para os linfonodos regionais, baço e vasos periféricos para a evasão imune. As 

células imunossupressivas iMCs e o aumento nas concentrações de espécies reativas do 

oxigênio (ROS) inibem a ativação das células T em respostas imunes específicas para tumores 

(KUSMARTSEV et al., 2004). 

Mesmo com todas as tentativas do sistema imunológico em impedir o crescimento de 

células diferenciadas, os tumores são capazes de escapar da imunovigilância, fazendo uso de 

inúmeros mecanismo, como a ausência de moléculas do complexo de histocompatibilidade 

maior, havendo falhas na exposição de antígenos tumorais para as células imunológicas, 

ocultamento de antígenos tumorais, mecanismo no qual o tumor não expõe seus antígenos, 

deixando os mesmos agregados ao glicocálice e, através da imunossupressão, envolvendo a 

enzima indoleamina 2,3 dioxigenase, que impede o desenvolvimento de uma resposta 

imunológica no microambiente tumoral devido a depleção do aminoácido triptofano, levando 

as células imunológicas a um estado senescente (MELLOR; MUNN, 2013). 

 

 

2.3  NEOPLASIA MAMÁRIA 

 

 

A glândula mamaria é caracterizada como uma glândula sudorípara apócrina 

modificada, possuindo estruturas tuboalveolares. O seu desenvolvimento completo somente 

ocorre em fêmeas adultas no processo gestacional. Durante o seu desenvolvimento completo 

ocorre uma proliferação das células epiteliais e uma diferenciação lobuloalveolar. Então, a 

glândula mamaria consiste em uma estrutura ductal-lobular-alveolar, associada a secreções 
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alveolares. O epitélio através do sistema lóbulo-alveolar é composto por duas populações 

celulares, as células mioepiteliais basais e luminais, as quais estão justapostas em uma 

membrana epitelial contínua. (SORENMO et al., 2011).  

Os ductos alveolares mais largos são acompanhados por uma camada de células 

epiteliais cuboides, enquanto os ductos menores têm uma simples camada de células epiteliais 

cuboides e, ambos os ductos são circundados por células epiteliais fusiformes. (SORENMO et 

al., 2011). 

A glândula mamária é caracterizada como um órgão hormônio dependente, em que a 

sua atividade cíclica esta associada a fases de desenvolvimento e regressão, períodos que 

podem variar entre indivíduos e entre as glândulas de um mesmo indivíduo. O risco do 

desenvolvimento do câncer de mama pode estar intimamente relacionado à intensidade e 

duração da exposição do epitélio mamário à ação conjunta da prolactina e do estrógeno, pois a 

prolactina exerce um efeito positivo na ação mitótica do estrógeno, elevando o número de 

receptores estrogênicos nas células do epitélio mamário (KOJIMA et al.,1996).  

O estrógeno é conhecido por participar no desenvolvimento tumoral, promovendo o 

crescimento celular, por estimular a liberação do fator de crescimento tumoral e do fator de 

crescimento semelhante a insulina (NORMAN; LITWACK, 1997). 

A reposição hormonal é conhecida por elevar o risco ao desenvolvimento do câncer de 

mama, principalmente em mulheres com predisposição genética para a formação de 

neoplasias mamárias. Também, o uso de contraceptivos orais eleva a atividade mitótica do 

epitélio da glândula mamária, como ocorre no ciclo menstrual normal, fazendo com que o uso 

precoce de contraceptivos, com consequente vida reprodutiva tardia, parece elevar o risco, 

pois o tecido mamário fica mais tempo exposto à ação hormonal. (HENDERSON; 

FEIGELSON, 2000) 

O carcinoma é o tipo mais comum de neoplasias mamárias, sendo classificado de 

acordo com as suas características morfológicas. O carcinoma simples é conhecido pela 

proliferação da camada epitelial ou mioepitelial, levando a um aumento da malignidade das 

células tubulopapilares. Já, os carcinomas complexos, caracterizados pela proliferação das 

células do epitélio luminal e do epitélio mioepitelial estão associados a um melhor 

prognostico. (NORMAM, 1997). 

Existem dois tipos de carcinomas, considerando o seu grau de invasividade, o 

carcinoma in situ, definido como uma proliferação epitelial maligna restrita aos ductos 

mamários, rodeados por uma camada de células mioepiteliais, e o carcinoma invasivo, que se 

infiltra e cresce atrás da membrana das células mioepiteliais (YEH; MIES, 2008). 
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No câncer de mama a presença dos receptores do tipo HER2 é frequentemente usado 

como um fator prognostico. A super expressão do HER2 é encontrada em cerca de 30% dos 

carcinomas humanos, estando associada com a amplificação gênica em 90% dos casos. Ainda 

a presença do receptor HER2 esta associada a processos metastáticos e a resistência a 

tratamentos quimioterápicos (SLAMON et al., 1987; BONNETERRE et al., 1998; 

BURSTEIN, 2005).    

O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer em mulheres (AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2014). Em adição aos fatores hormonais, estudos observacionais 

indicam que o comportamento humano relacionado ao estilo de vida, o que inclui 

modificações na dieta e na atividade física, contribuem no aumento da incidência da doença 

em todo o mundo (BRAY; MCCARRON; PARKIN, 2004).  

Estatísticas mostram que este tipo de câncer atinge uma a cada oito mulheres com idade 

média de 61 anos (AMERICAN CANCER SOCIETY). Aproximadamente 2% dos casos 

ocorrem em mulheres entre 20 e 34 anos e 11% entre 35 e 44 anos (HICKEY et al., 2009). A 

sobrevivência de pacientes com câncer de mama está aumentando, com mais de 88% das 

pacientes vivas nos últimos cinco anos (KOHLER et al., 2011) no entanto o prognóstico se 

agravou em mulheres com menos de 35 anos, segundo estudos, devido à menor expressão de 

receptores de estrogênio pelo tumor, exibindo assim um comportamento biológico 

particularmente agressivo, bem menos diferenciado e com maior invasão vascular (AEBI et 

al., 2000).  

Nos EUA, cerca de três milhões de mulheres sobreviveram ao câncer de mama, e este 

número está aumentando com diagnósticos precoces e o uso de terapias adjuvantes (GANZ; 

HAHN, 2008).  

 

 

2.4 INDOLEAMINA 2,3- DIOXIGENASE (IDO) 

 

 

As oxigenases são metais contendo enzimas que catalisam a incorporação de uma 

molécula de oxigênio (O
2
) dentro do substrato, e isso leva a um modelo no metabolismo e 

síntese de uma variedade de substâncias biológicas. Dois tipos de oxigenases são conhecidos: 

monooxigenases e dioxigenases (MELLOR; MUNN, 2013).  

Estudos realizados nas décadas de 50 e 60 descrevem que dois hemes contendo 

dioxigenases - indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO) e triptofano 2,3-dioxigenase (TDO), 
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catalisam o L-triptofano (L-Trp) em quinurenina (Kyn). O aumento nos níveis de Kyn, pode 

ser observado em um certo número de desordens psiquiátricas ou neurológicas. O L-Trp serve 

como precursor na síntese do neurotransmissor serotonina e do hormônio melatonina. A IDO 

exibe um substrato de especificidade mais amplo que o TDO, pois esta forma pode degradar 

aminas, incluindo o L-Trp, o D-Trp, a serotonina, a melatonina e a triptamina (MELLOR; 

MUNN, 2001).  

A IDO está envolvida no sistema de imunorregulação. A supressão de células T 

dependente de IDO e a indução de IDO nas células dendríticas sugerem que o catabolismo do 

L-Trp tem efeitos profundos na proliferação e diferenciação das células T que implicam em 

manipulações imuno-terapêuticas de pacientes com câncer e doenças infecciosas crônicas 

(MELLOR; MUNN, 2001; TAKIKAWA, 2005).  

Para que ocorra o catabolismo do triptofano pela IDO, torna-se necessário que a sua 

expressão seja estimulada. O IFN- induz a atividade bioquímica e funcional da enzima, pois 

leva a expressão de genes que a produzem, fazendo com que haja uma estimulação à 

degradação do triptofano em quinurenina (KUDO, 2004; BOASO et al., 2005).  O rápido 

consumo do triptofano acaba gerando um sinal de estresse molecular. Devido a insuficiência 

de qualquer aminoácido, neste caso o triptofano, um site regulador que responde ao RNAt, 

denominado CGN2 kinase é ativado. Tal ativação leva a fosforilação do fator eucariótico 

eIF2α, que bloqueia a translocação de vários RNAm para o ribossomo, diminuindo a 

atividade celular, conforme ocorre nos LTCD8 IDO+ e LTCD4 IDO+, os quais ativam o site 

CGN2 kinase levando as células a um estado de anergia, causando, também, o bloqueio e a 

diferenciação dos LTh17, promovendo a ação das células Tregs (MELLOR, MUNN, 2013). 

Sabe-se que a IDO possui imunomoduladores negativos regulados por sinalização 

proteica, as quais são carreadas para dois principais receptores presentes na molécula (IDO), 

os ITIMs (immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motifs (CHEN, 2011). Duas vias de 

ativação destes imunorreceptores são conhecidas: a primeira desencadeada pela ação da 

citocina anti-inflamatória TGF-β e a segunda iniciada pela citocina IL-6 (PALLOTTA et al., 

2011; SONG et al., 2014).  

A primeira via se inicia quando o TGF-β, presente em determinado microambiente, 

ativa a proteína FYC, uma tirosina quinase pertencente a família proteica SRC. A proteína 

FYC se liga aos ITIMs na molécula de IDO, com consequente fosforilação dos mesmos. Após 

a fosforilação, os ITIMs atuarão como sítios imunológicos de ligação para as tirosinas 

fosfatases, proteínas mais conhecidas como SHP1 e SHP2 (CHEN, 2011).  
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Tal mecanismo estimula a via não canônica NF-Kb de ativação da IDO, ou seja, a 

via de ativação por citocinas anti-inflamatórias, como o TGF-β. Uma vez estimulado, o NF-

Kb inibe o receptor IRAK-1 (IL-1 associated kinase) na molécula da IDO, conhecido por 

atuar na via de ativação canônica. Com isso, a via não canônica continua estimulando a 

produção de TGF-β que é capaz de elevar a expressão de IDO por estimular o gene que a 

produz (ido1), mostrado que existe uma retroalimentação da via de ativação não canônica, que 

pode perpetuar a expressão de IDO por um longo período (CHEN, 2011; PALLOTTA et al., 

2011). 

Já, em condições inflamatórias, a citocina IL-6 vai estimular a proteína SOCS-3, que 

por sua vez, irá se ligar ao ITIM2. Tal ligação ira desencadear uma degradação proteossomal 

da IDO, causando uma redução dos seus efeitos (BABAN et al., 2009). Com a diminuição de 

IDO no meio, determinado microambiente deixa de ser imunologicamente privilegiado, ou 

seja, as células de defesa deixam de morrer devido a ação da IDO construindo um ambiente 

onde as defesas imunológicas naturais não serão inibidas.  

A atividade da IDO que está presente em células da linhagem dos monócitos e 

macrófagos pode privar os patógenos do acesso ao triptofano e expor os mesmos a 

metabólitos tóxicos do triptofano e, deste modo ajudar a acabar com infecções. Recentes 

estudos têm dirigido os efeitos imunomodulatórios da IDO em muitos aspectos, incluindo 

alergia, imunologia de tumores, autoimunidade e infecção por HIV (FUCHS; FORSMAN; 

HAGBERG, 1990; MELLOR et al., 2003; VON BUBNOFF; KOCH; BIEBER, 2003; 

MURRAY, 2003; MULLER et al., 2005), aumentando a concentração do fator p53 com 

conseguinte inibição da proliferação celular, diminuição do consumo de glicose pelas células 

e diminuição da produção de lactato (WANG et al., 2015). 

 As células dendríticas atuam efetivamente na captura e apresentação de antígenos 

tumorais, levando para um linfonodo regional, apresentando via MHC-II, antígenos tumorais 

para as células T naive. No entanto, com o baixo nível de triptofano, as células dendríticas 

passam a expressar receptores inibitórios, conhecidos como ILT-3, ILT-4, TGF-β (SOLIMAN 

et al., 2010). Quando entram em contato com o TLRS as células dendríticas adquirem uma 

função estimuladora, provocando o amadurecimento das DCs, principalmente o TLR9 que 

estimula as DCs a expressar IDO (HUANG et al., 2010). 

No contexto apropriado, a IDO pode contribuir para limitar os mecanismos imunes 

efetores e prevenir a atividade imune exagerada, ou em circunstâncias de atividade sustentada, 

gerar um estado de imunossupressão. Desta forma a atividade da IDO é considerada como 

tendo um potencial ambivalente podendo atuar em benefício ou detrimento do hospedeiro. A 
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atividade imunológica da IDO pode ser vista como um mecanismo de feedback que contra 

regula a ativação imune (MUNN, 2006). A expressão e atividade da IDO podem ser induzidas 

pelos mesmos mecanismos e moléculas que iniciam a ativação imune (HAINZ; OBEXER; 

WINKLER, 2005).  

Travers et al. (2004) levantaram a hipótese que a IDO também esteja envolvida na 

regulação do crescimento dos tumores. Acredita-se que a enzima poderia exercer um papel 

como agente anti-tumoral, inibindo o crescimento do tumor por privar as células tumorais do 

aminoácido essencial L-triptofano. Entretanto, as células tumorais podem utilizar a 

indoleamina 2,3-dioxigenase para proteger-se do sistema imunológico de maneira análoga à 

encontrada na unidade fetal-placentária (MELLOR et al., 2002). 

Segundo Uyttenhove et al. (2003), a IDO poderia ser encontrada, de acordo com 

experimentos realizados, em uma variedade de tumores humanos, incluindo carcinomas de 

mama, estando presente em 30%.  

 Levando em consideração que a enzima IDO parece desempenhar um papel central na 

proteção do feto da resposta imunológica materna, Mellor et al. (2002) sugeriu que o 

catabolismo de L-triptofano por indoleamina 2,3 dioxigenase também pode ajudar as células 

do tumor escapar da atenção do sistema imunológico. Além disso, a expressão da IDO foi 

encontrada em tumores de mama, juntamente com células dendríticas, que estão relacionadas 

à um prognóstico reservado, freqüentemente observada antes de metástase evidente (WANG 

et al., 2013; LOB et al., 2009). 

 

 

2.5 TRIPTOFANO 

 

 

O triptofano é um aminoácido usado por todas as formas de vida para síntese de 

proteínas e outras funções metabólicas importantes, mas os animais são incapazes de 

sintetizar triptofano, por isso, devem ingeri-lo na forma de proteínas. O triptofano, 

proveniente da alimentação, é carreado para o fígado através do sistema hepático portal, sendo 

que a parte não utilizada na síntese proteica pode seguir um dos dois destinos metabólicos. 

Primeiro, ele pode ser distribuído para o fluxo de sangue e ser utilizado para a síntese de 

proteínas e outras funções por células de todo o organismo ou, segundo, ele pode ser 

degradado no fígado através de uma série de reações metabólicas conhecidas coletivamente 

como via quinurenina (MOFFETT; NAMBOODIRI, 2003).  
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O aminoácido triptofano caracteriza-se unicamente por relacionar seu metabolismo a 

processos imunes. Durante o processo de catabolização do triptofano pela IDO, há formação 

de catabólitos tóxicos, que detém o crescimento de células T e natural killer (NK) e supressão 

das funções das NK (FRUMENTO et al., 2002; TERNESS, 2002; MUNN et al., 2004DELLA 

CHIESA et al., 2006;).  

A atividade da IDO que está presente em células da linhagem dos monócitos e 

macrófagos pode privar os patógenos do acesso ao triptofano e expor os mesmos a 

metabólitos tóxicos do triptofano e, deste modo ajudar a acabar com infecções. Recentes 

estudos têm dirigido os efeitos imunomodulatórios da IDO em muitos aspectos, incluindo 

alergia, imunologia de tumores, autoimunidade e infecção por HIV (FUCHS; FORSMAN; 

HAGBERG, 1990; MELLOR et al., 2003; VON BUBNOFF; KOCH; BIEBER, 2003; 

MURRAY, 2003; MULLER et al., 2005). No contexto apropriado, a IDO pode contribuir 

para limitar os mecanismos imunes efetores e prevenir a atividade imune exagerada ou, em 

circunstâncias de atividade sustentada, gerar um estado de imunossupressão. Desta forma a 

atividade da IDO é considerada como tendo um potencial ambivalente podendo atuar em 

benefício ou detrimento do hospedeiro. A atividade imunológica da IDO pode ser vista como 

um mecanismo de feedback que contra regula a ativação imune (MUNN, 2006). A expressão 

e atividade da IDO podem ser induzidas pelos mesmos mecanismos e moléculas que iniciam a 

ativação imune (HAINZ; OBEXER; WINKLER, 2005).  

Vários estudos têm demonstrado que o catabolismo do triptofano ocorre em sítios de 

inflamação, e a expressão de IDO pode vincular-se à resposta anti-inflamatória por reduzir os 

danos nos tecidos e seus sítios (MELLOR; MUNN, 2004; LIANG et al., 2006). Além disso, 

sugere-se que as células produtoras de IDO possuam um papel na prevenção do início de 

doenças autoimunes (LIANG et al., 2006). Alguns mediadores de inflamação incluindo o 

mais potente, interferon (IFN-γ) induz a produção de IDO. Provou-se pela primeira vez que a 

enzima IDO tem ampla ação anti-inflamatória em investigações realizadas em biópsias de 

lesões de pacientes com doença inflamatória e também demonstrado que o T helper 1 (Th-1), 

IFN-γ e o fator de necrose tumoral (TNF- α) são potentes indutores da expressão de IDO 

(WOLF; RUMPOLD, 2004).  

Segundo um estudo piloto em sangue de mulheres com câncer de mama, realizado por 

Lyon et al. (2011), houve um menor nível plasmático de triptofano e maior elevação nos 

níveis de quinurenina e de IDO em comparação a mulheres sem câncer de mama, sugerindo 

que no câncer de mama há uma estimulação da atividade de IDO levando a uma maior 

degradação de triptofano. 
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2.6 METIL-DL-TRIPTOFANO 

 

 

O 1-metil-triptofano (1MT) é uma enzima que tem capacidade significativa de inibir a 

atividade da IDO bloqueando seu efeito imunossupressor (UYTTENHOVE et al., 2003; 

MELLOR; MUNN, 2004; MULLER et al., 2005; POTULA et al., 2005) e coopera com a 

quimioterapia na regressão de tumores em modelos murinos (MULLER et al., 2005). 

Esse agente atua reforçando as respostas das células T contra os antígenos tumorais e 

seus autoantígenos (GROHMANN et al.,2001); inibe a produção de catabólitos do triptofano, 

como a quinurenina, que diminui a proliferação de células T e de natural killers (NK) (HWU 

et al., 2000; MELLOR et al., 2003). 

Os efeitos do 1MT incluem resposta das células T contra os antígenos do tumor in vitro 

e in vivo (GROHMANN; FALLARINO; BIANCHI, 2001; GROHMANN; FALLARINO; 

SILLA, 2001), juntamente com a inibição da produção de catabólitos do triptofano, como a 

Kyn (MUNN et al., 1999; HWU et al., 2000; MELLOR et al., 2003).  

Segundo Friberg et al. (2002), um estudo demonstrou que houve atraso no crescimento 

de carcinoma pulmonar de Lewis em camundongos após a administração, in vivo, de 1 MT. 

Um desafio para a imunoterapia é desenvolver estratégias que possam efetivamente 

superar a imunossupressão induzida pelos tumores, aumentando assim, respostas 

antitumorais. Um fármaco que bloqueie a IDO pode ser clinicamente útil na reversão desta 

imunossupressão (UYTTENHOVE et al., 2003; MELLOR; MUNN 2004; MULLER et al., 

2005; POTULA et al., 2005; RUTELLA et al., 2006). Recentemente, foi descoberto que 1-

metil-D-triptofano bloqueia o mRNA da IDO e com isso não deixa a enzima ser transcrita, 

deste modo, acaba bloqueando a atividade da IDO (WANG et al., 2013). 

Camundongos com tumores foram aleatoriamente designados para tratamento com 

paclitaxel por 2 semanas, com ou sem adição oral  de 1-metil-DL-triptofano, O PTX sozinho 

causou uma pequena redução na taxa do crescimento do tumor, mas os tumores continuaram a 

aumentar de tamanho durante o período de estudo, mesmo com o uso do PTX. A adição oral 

do 1-metil-DL-triptofano, produziu uma redução progressiva na taxa de crescimento do tumor 

(HOU et al., 2007). 
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2.7 PACLITAXEL 

 

 

O paclitaxel é uma substância originalmente extraída da casca do teixo (Taxus baccata e 

Taxus brevifolia), em 1971 e, tem sido utilizada atualmente, em uma versão sintética, para o 

tratamento clínico dos pacientes com câncer (NICOLAOU et al., 1994).  

É um agente quimioterápico de primeira linha, usado como tratamento adjuvante do 

câncer de mama, ou seja, é utilizado posteriormente ao tratamento principal em pacientes com 

câncer de mama. Ele atua na fase G2 / M do ciclo celular por perturbar a dinâmica dos 

microtúbulos, prejudicando a transição da metáfase para anáfase na mitose acarretando 

apoptose (YING et al., 2011). A formação dos microtúbulos consiste em heterodímeros de α-

tubulinas e β-tubulinas, em que o paclitaxel se liga a β-tubulinas, sendo incorporado aos 

microtúbulos (NOGALES et al., 1995).  

Em um proceso de divisão celular normal, os microtúbulos são despolimerizados e 

reporlimerizados em seguida, processo bastante instável, em que as subunidades de tubulina 

ligadas ao GTP serão incorporadas na porção terminal do microtúbulo, formando uma 

estrutura semelhante a uma “capa”. Com a hidrólize do GTP, as subunidades das tubulinas 

sofrem alterações conformacionais, desestabilizando a estrutura do microtúbulo (PROTA et 

al., 2013).  

A estrutura semelhante a uma “capa”, formada pela ligação da tubulina com o GTP, irá 

proteger os microtúbulos, no entanto, em caso de hidrólise nas partes terminais dos 

microtúbulos, uma grande despolimeralização pode ocorrer, fazendo com que o complexo 

GTP-tubulina se desligue da porção final do microtúbulo (DUMONTET; JORDAN, 2010).  

O paclitaxel se liga ao longo do lúmem do microtúbulo, estabilisando a estrutura do 

mesmo, no entanto, acaba suprimindo a despolimeralização e a dinâmica dos micro-tubular, 

impedindo a progressão do ciclo celular. A instabilidade na dinâmica dos microtúbulos é de 

fundamental importância para o que ocorra o ciclo mitótico correto, pois a polimeralização do 

fuso mitótico é necessária para o alinhamento e a segregação dos cromossomos. Com a 

estabilização dos microtúbulos pelo paclitaxel, com conseguinte interrupção na dinâmica 

normal destas estruturas, ocorre a parada do ciclo celular na fase G2-M da mitose (JORDAN; 

WILSON, 2004). 
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a expressão da indoleamina-2,3 dioxigenase em células presentes no 

microambiente tumoral, no tecido mamário e em cultivo, e o efeito da associação do 1-metil 

DL triptofano com o paclitaxel nesta expressão.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Verificar a expressão de IDO em cortes histológicos de carcinoma ductal invasivo. 

2. Verificar a expressão de IDO em células oriundas do estroma tumoral em cultivo na 

presença ou não de triptofano em períodos distintos. 

3. Avaliar os efeitos do triptofano a da associação do 1 Metil-DL- Triptofano (inibidor 

de IDO), e do Taxol (Paclitaxel) sob a expressão de IDO nas células oriundas do 

microambiente tumoral. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

Para a realização desta pesquisa foram utilizadas amostras de tecido tumoral obtidas de 

20 pacientes diagnosticadas com câncer de mama (carcinoma ductal invasivo – Quadro 1). O 

material foi obtido junto ao Centro de Referência de Saúde da Mulher - Hospital Pérola 

Byington – SP, por colaboração dos Drs. Jorge Yoshinori Shida (Diretor da Mastologia) e 

Luiz Henrique Gebrim (Diretor Técnico do Departamento de Saúde). 

 

 

Quadro 1 - Antígenos pesquisados por imunohistoquímica dos tumores colhidos 

(continua) 

PACIENTE ANTICORPO RESULTADO 

 

 

1 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

+ 

+ 

- 

 

+ 

 

 

2 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

3 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

4 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

+ 

- 

- 

 

+ 
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(continuação) 

PACIENTE ANTICORPO RESULTADO 

 

 

5 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

6 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

Duvidoso 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

7 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

8 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

9 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

10 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

11 

 

 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 
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(continuação) 

PACIENTE ANTICORPO RESULTADO 

 

 

12 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

13 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

14 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

15 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

16 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

Duvidoso 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

17 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

+ 

- 

- 

 

+ 
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(conclusão) 

PACIENTE ANTICORPO RESULTADO 

 

 

18 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

- 

- 

 

+ 

 

 

19 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

 

- 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

20 

 C-erb B2 

 Receptor de Estrógeno 

 Receptor de Progesterona 

 Antígeno de Proliferação 

Celular Ki-67 

- 

+ 

+ 

 

+ 

Fonte:  CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA MULHER - HOSPITAL PÉROLA BYINGTON – SP 

(BENEDICTUS et al., 2012) 

 

 

4.2 MÉTODOS 

 

 

As amostras foram lavadas em solução salina contendo 10% de antibióticos 

(Garamicina e Estreptomicina). Parte do material foi processado para a imuno-histoquímica e 

parte para o cultivo celular como descrito abaixo: 

 

 

4.2.1 Imuno-histoquímica 

 

 

Cortes de 2 µm foram desparafinizados em xilol (2 × 10 min), reidratados em uma 

série decrescente de etanol (etanol 100%, 2×5 min; etanol 95%, 5 min; etanol 70%, 5 min) e 

lavados em água destilada (5 min). A recuperação antigênica ocorreu incubando-se em 

solução tampão citrato 10 nM, pH 6, por 5 minutos, à temperatura ambiente, seguida por 15 

minutos de irradiação em micro-ondas em potência alta (560W). Em seguida, as lâminas 

foram resfriadas por 20 minutos à temperatura ambiente e lavadas em água destilada por 5 

minutos. A atividade da peroxidase endógena foi bloqueada incubando-se as lâminas em 
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peróxido de oxigênio a 1% diluído em metanol por 30 minutos, em freezer. As mesmas foram 

lavadas em tampão ICC / Triton X 0,3%, pH 7,2 - 7,4 (PBS + 3 ml de Triton X / litro), três 

vezes de 5 minutos, e incubadas em caseína (Protein block Serum-Free, X0909, Dako North 

America, Inc) por 20 minutos, à temperatura ambiente, para bloquear sítios de ligações 

inespecíficas. Após a secagem do bloqueador, o anticorpo primário IDO-Clone 10.1 (mouse 

monoclonal IgG - Millipore, USA) foi utilizado na diluição de 1:600 e incubados overnight a 

4°C. Os controles negativos foram incubados com um anticorpo monoclonal irrelevante, 

isotipo específico, em concentração igual ao do respectivo anticorpo primário (Coulter 

Immunotech Diagnostics, Alemanha). Após lavagem em tampão ICC por três vezes de 5 

minutos, o anticorpo secundário biotinilado (Biotinylated Link; kit Dako LSAB + System-

HRP, K0679, Dako North America, Inc) foi adicionado e as lâminas incubadas por 15 

minutos à temperatura ambiente. As mesmas foram lavadas em tampão ICC por três vezes de 

5 minutos e incubadas com o complexo estreptavidina-peroxidase (Streptavidin-HRP; kit 

Dako LSAB + System-HRP, K0679, Dako North America, Inc) por 15 minutos, à 

temperatura ambiente. Após lavagem com tampão ICC por três vezes de 5 minutos, a reação 

de imuno-histoquímica foi iniciada com o cromógeno DAB (DAB + Subtrate buffer; kit Dako 

LSAB + System-HRP, K0679, Dako North America, Inc) por aproximadamente 60 segundos. 

Em seguida, as lâminas foram lavadas duas vezes de 5 minutos em água destilada, 

rapidamente contracoradas com hematoxilina (aproximadamente 30 segundos), lavadas em 

água corrente por 10 minutos, reidratadas em uma série graduada de álcool (70%, 95%, II e I; 

2 minutos cada) e xilol (II e I; 2 minutos cada) e, finalmente, montadas com Permount
®

 

(Thermo Fisher Scientific Inc, EUA). 

 

 

4.2.2 Cultivo celular e Tratamentos 

 

 

O carcinoma ductal foi processado retirando-se inicialmente todo o tecido gorduroso e 

hemorrágico contido no espécime clínico. O tecido tumoral foi recortado com o auxílio de um 

bisturi, em pequenos fragmentos de 0,01 cm
2
 e aderidos a placas de Petri, por 1 hora em soro 

fetal bovino em estufa de cultura a 37º C e 5% de CO2.  As culturas foram mantidas em 

garrafas de cultura de 25cm
2
 e mantidas em meios de cultivo celular de DMEM, 

suplementados com 10% de soro fetal de bovino, 1% de antibióticos (penicilina e 

estreptomicina) e 1% de ácido pirúvico, pH =7.4, em estufa a 37 º com CO2 a 5% 
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umidificada. Após a confluência das células as mesmas foram expandidas após a tripsinização 

das células e transferidas para novas garrafas e nesta fase foram separadas em grupos. Os 

fatores foram colocados em todos os grupos no início do cultivo, sendo que outro grupo foi 

suplementado novamente após 24 horas e analisado 2 e 24 horas após a nova suplementação, 

totalizando uma continuidade de 48h. 

Grupo 1 – Controle, as células foram mantidas em cultivo em meio de cultura DMEM, 

sem a adição de qualquer fator.  

Grupo 2 – Triptofano, as células foram mantidas em cultivo com a adição de 250µM de 

Triptofano (MUNN; SHARMA; MELLOR, 2004), em uma concentração final de 

0,01mg/250µl. 

Grupo 3 – 1- Metil-DL-Triptofano (inibidor de IDO), as células foram mantidas em 

cultivo com a adição de 1mg/ml de 1- Metil-DL-Triptofano (BOASO et al., 2005), em uma 

concentração final de 0,001mg/250µl. 

Grupo 4 - Taxol® (Paclitaxel) as células foram mantidas em cultivo com a adição de 

5mg/ml de paclitaxel (YING et al., 2011), numa concentração final de 0,006mg/250µl. 

Grupo 5 - 1- Metil-DL-Triptofano [1mg/ml] + Taxol® (Paclitaxel) [5mg/ml] (HOU et 

al., 2007), em uma concentração final de 0,001mg/250µl + 0,006mg/250µl. 

 

 

4.2.3 Citometria de Fluxo 

 

 

As células foram mantidas em cultivo por 7 dias e analisadas nos seguintes períodos 0, 

24 e 48 horas por meio de citometria de fluxo, onde mensuramos a porcentagem de células 

que expressavam a IDO. O pellet de células foi suspenso em volume adequado de DMEM 

com 10% de soro fetal bovino para a obtenção de uma suspensão com 1x10
6
 células. As 

células foram incubadas com anticorpo primário anti-IDO sheep anti human policlonal IgG 

(Chemicon, USA) e anticorpo secundário goat anti-sheep marcado com Texas Red. Após o 

período de incubação as células foram analisadas em citômetro de fluxo (BD FACScalibur) 

para quantificar a porcentagem de células que expressam IDO e avaliar os efeitos promovidos 

pelos fatores utilizados. A viabilidade celular foi mensurada pelo Kit Live/Dead cells (Fixable 

Violet Dead Cell Stain Kit – Invitrogen – USA), para marcar células vivas e o iodeto de 

propídio (PI), identificando o índice de mortalidade celular.  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AANNAALLIISSEE  EESSTTAATTÍÍSSTTIICCAA 



39 

 

 

5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para a realização das análises estatísticas, utilizou-se o teste ANOVA (one-way) 

seguido pelo teste de TURKEY- KRAMER, ambos desenvolvidos com a utilização do 

software INSTAT 3.  
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 IMUNO-HISTOQUÍMICA 

 

 

A expressão da IDO no tumor mamário está representada na figura 1 abaixo. 

 

 

Figura  1 - Em A e B nota-se a presença de projeções tubulares com hiperplasia das células ductais, juntamente 

à proliferação de células tumorais apresentando núcleos irregulares com predominante formato 

ovoide; C: presença de formações ductais; D: controle negativo; E e F: marcação positiva para a 

enzima indoleamina 2,3 dioxigenase, em que se nota a marcação mais forte no estroma tumoral 

 

Fonte: (BIANCHI, P.K.F.C., 2015) 
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6.2 CULTIVO CELULAR E TRATAMENTOS 

 

 

Os valores médios (%) e o desvio padrão obtidos pela citometria de fluxo analisando a 

quantidade de células tumorais que expressam IDO são apresentados no gráfico 1.  

A média da viabilidade celular encontrada foi de aproximadamente 90%.  

Exemplos das aquisições em histograma da IDO das células tumorais com e sem 

tratamento nos períodos de 0, 24 e 48h com e sem a suplementação dos fatores, são mostrados 

nas figuras 1 a 5. 

 

Gráfico 1 - Valores médios e respectivos desvios-padrões da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 0, 24 e 48hs com e sem suplementação de tratamento 

 

 

*: índice de expressão de IDO significativo, em relação aos demais tempos. 

 

A média da expressão de IDO em células cancerígenas no grupo controle sem 

suplementação nos períodos de 2, 24 e 48hs, foram respectivamente 12,05±9,51%, 8,54±4,5% 

e 12,30±1,81%. No grupo controle com suplementação nos períodos de 24 e 48hs, foram 

respectivamente 9,31±5,66% e 15,58±8,07%. 

* 

* * 

* 

* * 

* 

* 
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No grupo onde as células cancerígenas foram tratadas com triptofano sem suplementação, a 

média da expressão de IDO nos períodos de 2, 24 e 48hs, foram respectivamente 

16,97±10,88%, 50,50±20,56% e 38,63±7,72%. No grupo triptofano com suplementação nos 

períodos de 24 e 48hs, foram respectivamente 42,27±23,99% e 41,27±12,35%. 

No grupo onde as células cancerígenas foram tratadas com 1-metil-DL-triptofano sem 

suplementação, a média da expressão de IDO nos períodos de 2, 24 e 48hs, foram 

respectivamente 8,77±8,62%, 22,57±5,03% e 26,47±8,51%. No grupo 1-metil-DL-triptofano 

com suplementação nos períodos de 24 e 48hs, foram respectivamente 27±23,75% e 

21,73±11,15%. 

No grupo onde as células cancerígenas foram tratadas com taxol sem suplementação, a 

média da expressão de IDO nos períodos de 2, 24 e 48hs, foram respectivamente 

15,91±9,95%, 14,84±7,16% e 13,02±7,37%. No grupo taxol com suplementação nos períodos 

de 24 e 48hs, foram respectivamente 14,54±9,85% e 8,40±4,01%. 

A média da expressão de IDO em células cancerígenas no grupo taxol + 1-metil-DL-

triptofano sem suplementação nos períodos de 2, 24 e 48hs, foram respectivamente 

3,56±1,43%, 6,50±6,76% e 6,18±2,64%. No grupo taxol + 1-metil-DL-triptofano com 

suplementação nos períodos de 24 e 48hs, foram respectivamente 7,88±7,83% e 5,03±0,23%. 

Nos grupos sem suplementação, com leitura em 2h não foram considerados 

significantes, bem como os grupos suplementados após 24h e com leitura após 2h. Os demais 

grupos foram considerados significantes onde p≤0,0003. 
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Figura  2 - Exemplos de aquisições em histograma da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 2h sem suplementação de fatores: 1: controle; 2: Triptofano; 3: 1-metil-DL-

triptofano; 4: taxol e 5: taxol + 1-metil-DL-triptofano 
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Figura  3 - Exemplos de aquisições em histograma da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 24h sem suplementação de fatores: 1: controle; 2: Triptofano; 3: 1-metil-DL-

triptofano; 4: taxol e 5: taxol + 1-metil-DL-triptofano 
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Figura  4 - Exemplos de aquisições em histograma da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 48h sem suplementação de fatores: 1: controle; 2: Triptofano; 3: 1-metil-DL-

triptofano; 4: taxol e 5: taxol + 1-metil-DL-triptofano 
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Figura  5 - Exemplos de aquisições em histograma da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 24h com suplementação de fatores e leitura após 2h: 1: controle; 2: Triptofano; 

3: 1-metil-DL-triptofano; 4: taxol e 5: taxol + 1-metil-DL-triptofano 

 

Figura  6 - Exemplos de aquisições em histograma da expressão da IDO (%) em células cancerígenas em 

cultura no período de 24h com suplementação de fatores e leitura após 24h: 1: controle; 2: 

Triptofano; 3: 1-metil-DL-triptofano; 4: taxol e 5: taxol + 1-metil-DL-triptofano 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados deste trabalho confirmaram a significativa expressão da indoleamina 2,3 

dioxigenase no carcinoma ductal invasivo de mama, verificado na imunoistoquímica e no 

cultivo dessas células. Além disso, mostrou-se que a associação do inibidor da IDO 1-metil-

DL-triptofano com o quimioterápico paclitaxel apresentou uma significativa diminuição na 

expressão dessa enzima, principalmente após 24hs, quando comparados as adições individuais 

de cada uma dessa substâncias. 

Com a imunohistoquímica, nota-se uma obliteração dos espaços luminais dos ductos 

mamários, devido a uma proliferação celular desordenada, com células de tamanhos variáveis 

e núcleos de formatos ovoides. 

 Sabe-se que nos casos de carcinoma ductal invasivo existe um alto infiltrado 

inflamatório, trazendo para o local uma grande quantidade de células imunológicas 

(CARVALHO et al., 2014), principalmente na região do estroma tumoral, em que a IDO foi 

altamente expressa. A expressão de IDO na região de estroma pode estar relacionada à esta 

massiva presença de células imunológicas, pois a enzima atuaria nestas células, diminuindo a 

resposta imunológica pela depleção local do triptofano (ZAMANAKOU et al., 2007), 

favorecendo o desenvolvimento do tumor. 

A adição de triptofano ao cultivo de células tumorais levou a um aumento significativo 

da expressão de IDO, resultado já esperado uma vez que se trata do principal substrato desta 

enzima, estando de acordo com as afirmações de (PLATTEN et al., 2013). A presença da 

enzima e, consequentemente, o aumento da sua expressão pelo triptofano, não favorece o 

prognóstico do paciente, (MULLER et al., 2008), uma vez que, quanto maior a expressão de 

IDO, menor será a resposta imunológica contra as células tumorais.  

Os efeitos da IDO no microambiente tumoral estão relacionados ao catabolismo do 

triptofano, privando as células imunológicas, presentes em determinado microambiente, do 

acesso ao mesmo e, gerando alguns catabólitos que podem ser tóxicos para alguns tipos 

celulares, principalmente para os linfócitos T (MELLOR; MUNN 2004). Visto isso, as células 

presentes no microambiente do tumor, que potencialmente expressam a enzima, conforme os 

resultados da imuno-histoquimica e do cultivo celular, podem impedir a defesa do organismo 

contra o desenvolvimento das células tumorais. Tal defesa seria desempenhada, 
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principalmente pelos linfócitos T e células NK, o que não ocorre, talvez, pela presença da 

IDO, que ao privar tais células do acesso ao aminoácido essencial triptofano, induz as mesmas 

à apoptose (MELLOR; MUNN, 2008). Ainda, com a quebra do aminoácido pela IDO e 

conseguinte liberação de quinurenina, ocorre uma mudança no perfil dos linfócitos T CD4+ 

para Tregs, devido a ligação da quinurenina com o seu receptor especifico presente nos 

linfócitos T CD4+, o AHR (aril-hidro-carboneto), colaborando com a atenuação da resposta 

imunológica, favorecendo o desenvolvimento tumoral por uma ação indireta da IDO. 

Por isso, no contexto do câncer, a presença de IDO nas células do microambiente 

tumoral pode favorecer o desenvolvimento do tumor devido a inibição e a mudança de perfil 

das células imunológicas, estando de acordo com as observações de (MULLER et al., 2008). 

Ao se adicionar o 1-metil-DL-triptofano às culturas, observou-se a inibição da IDO 

(MULLER et al., 2005; WANG et al., 2013). Sabe-se que tal composto é um inibidor 

competitivo da enzima (SCHMIDT et al., 2012), sendo capaz de diminuir significativamente a 

expressão da mesma, conforme verificado nesta pesquisa. 

Existe uma variação nos efeitos do inibidor competitivo da IDO (1-metil-DL-

triptofano) de acordo com as duas variáveis de sua molécula. O Levo-1-MT é conhecido por 

inibir a enzima em diversos tipos de câncer e nas células dendríticas, no entanto, o Dextro-1- 

MT não é capaz de desencadear estes mesmos efeitos (LOB et al., 2013). Contextualizado tais 

fatos, torna-se intrigante a inibição da IDO quando o 1- D-MT é utilizado. Sugere-se que tal 

composto seja mais eficaz na inibição da molécula de IDO2, uma proteína codificada pelo 

mesmo gene responsável por codificar a IDO1, em que é expressa nas células tumorais e nas 

células dendríticas (MELLOR; MUNN, 2013). No entanto, de acordo com Lob et al. (2009), 

o D-1-MT não é capaz de quebrar o triptofano nas células tumorais, sugerindo a ação de tal 

composto por outra via, sendo a molécula de IDO1 um pré-requisito para a ação da IDO2. 

Sabe-se que a IDO1 em uma alta concentração de triptofano sofre uma queda em sua 

atividade, enquanto a IDO2, nestas mesmas condições, não sofre tal influência, condição que 

pode estar relacionada à manutenção da imunossupressão no microambiente tumoral (LOB, et 

al, 2009). No entanto, se existe uma alta concentração de triptofano e a IDO1 vai agir para 

quebra-lo, todo este microambiente ficará prejudicado, pois com a ausência deste aminoácido 

e com a presença dos catabólitos tóxicos oriundos de sua quebra, as células ao redor irão 

entrar em um estado de senescência, parando o ciclo celular. Porém, de acordo com Munn e 

Mellor (2013) a células dendríticas presentes no microambiente tumoral, capazes de expressar 

IDO2, podem migrar para um linfonodo regional, região com alta concentração de triptofano, 

onde iriam desencadear uma resposta imunológica, o que não acontece devido a presença de 
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IDO2, capaz de continuar mantendo o estado de tolerância por mecanismos ainda não 

totalmente esclarecidos.  

 Ainda, relacionado ao inibidor competitivo da IDO, deve-se considerar a meia vida do 

fator (1-metil-DL-triptofano) que, de acordo com Schieven et al. (2012), é bastante rápida, 

menos de 2 horas, não sendo possível mensurá-la com precisão. Por isso, sugere-se que a 

inibição da expressão da enzima causada pelo 1-metil-DL-triptofano seja melhor observada 

em um período curto após a suplementação, e que após um certo tempo a IDO volte a ser 

expressa (SCHIEVEN et al., 2012). 

Após a adição do taxol (paclitaxel- Accord Farmacêutica Ltda.) verificou-se a inibição 

na expressão de IDO, principalmente no período de 48 horas após a primeira suplementação, 

seguido por uma diminuição no período de 48 horas com suplementação única, e 24 horas 

após suplementação contínua. Tal achado caracteriza uma dose resposta positiva, mostrando 

que quanto maior a dose do taxol, maior é a estagnação do ciclo celular, assim como relata de 

Ruel-Gariepy (2004), quando observa que o paclitaxel age impedindo o ciclo celular pela 

obstrução dos microtúbulos citoplasmáticos, não deixando, consequentemente, que ocorra a 

separação dos cromossomos que necessitam desses microtúbulos para migrarem em direção à 

periferia da célula, causando uma inibição do ciclo celular (CROSSIN; CARNEY, 1981). 

Outro fator considerável é visto quando se relaciona os efeitos do paclitaxel ao tempo 

das análises, mostrando que o fármaco possui uma meia vida consideravelmente longa, pois 

os seus maiores efeitos de inibição da expressão enzimática foram vistos no período de 24 

horas após a segunda suplementação, fato também observado por Horikoshi et al. (1994), que 

relata que a meia vida da droga pode chegar a 24 horas.   

Os efeitos do paclitaxel e da IDO nas células de tumores de mama, estão relacionados 

à parada que o fármaco induz no ciclo celular, que também levaria à interrupção na produção 

de IDO pelas células do tumor. No entanto, tais efeitos não são confinados ao microambiente 

do tumor, atingindo a população celular de uma forma geral, acarretando muitos efeitos 

colaterais, os quais já são bastante conhecidos. 

Com a parada do ciclo celular na fase G2-M, causada pelo paclitaxel, e conseguinte 

diminuição da proliferação celular, existirá uma baixa transcrição do AhR (receptor aryl-

hidrocarboneto), diminuindo, como consequência, a mudança de perfil dos linfócitos TCD4 

para Tregs (BEKKI et al., 2015), a qual é mediada pela ligação da quinurenina ao seu receptor 

específico (AhR), presente na membrana celular dos linfócitos. Nesse contexto, o AhR não 

exerce um efeito significativo na modulação de determinado microambiente, pois não 

favorece a predominância de células reguladoras. Tal fato, não favorece o desenvolvimento 
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tumoral, pois pode facilitar a resposta imunológica contra as células tumorais, mostrando um 

mecanismo de ação desencadeado pelo paclitaxel junto a ação da IDO. Por outro lado, a 

inibição da IDO é conhecida por favorecer a diminuição no desenvolvimento das células 

tumorais, uma informação contraditória, já que a ligação da quinurenina com o seu receptor 

(AhR) nos linfócitos T CD4, pode amenizar a resposta imunológica. Consequentemente o uso 

do inibidor da IDO em associação com o paclitaxel poderia não ser tão efetivo, já que o 

próprio paclitaxel pode causar uma diminuição nos efeitos da IDO pela interrupção da 

transcrição dos receptores de quinurenina. Talvez o uso do inibidor seja mais justificado com 

outras drogas, que inibem outras fases do ciclo celular, não conseguindo atenuar os efeitos da 

IDO como o paclitaxel, que ao impedir o ciclo celular leva a uma diminuição na expressão da 

IDO.   

Quando ambos os fatores, o paclitaxel e o 1-metil-DL-triptofano foram associados e 

adicionados às culturas, o maior efeito, relacionado a diminuição da expressão de IDO, foi 

observado no período de 24 horas após a segunda suplementação. Tal fato nos mostra uma 

funcionalidade do paclitaxel, que age de acordo com as concentrações (RUEL-GARIEPY et 

al., 2004), em que é mais efetivo, conforme esta pesquisa, em doses elevadas.  

Os resultados positivos da associação do paclitaxel com o 1-metil-DL-triptofano, 

apesar de contraditório, devido a baixa transcrição do AhR, causada pela parada no ciclo 

celular pelo paclitaxel, pode ser efetiva quando se leva em consideração a meia vida dos dois 

compostos, que possui um intervalo considerável (paclitaxel 24h e 1-metil-DL-triptofano 2h), 

fazendo com que os efeitos do inibidor competitivo da IDO seja desencadeado rapidamente 

inibindo a enzima, e os efeitos mais tardios do paclitaxel, com a parada do ciclo celular e 

consequente inibição da transcrição dos receptores AhR, impedem a diferenciação dos 

LTCD4 em Tregs, favorecendo o ataque imunológico ao tumor,  justificado os efeitos 

positivos para tal associação. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Com os resultados desta pesquisa pode-se concluir que a associação do 1-Metil-DL-

Triptofano com o taxol foi efetiva quando relacionada a diminuição da expressão de IDO 

indicando um potencial terapêutico para tal associação, visando a não atenuação do sistema 

imunológico pela IDO facilitando a ação das células imunológicas no combate ao tumor. 
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