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1 LISTA DE ABREVIATURAS 

 
ACN – acetonitrila 

AFMK – N1-acetil-N2-formil-5-metoxiquinuramina 

AMK – N1-acetil-5-metoxiquinuramina 

BHE – barreira hemato encefálica 

DC – células dendríticas 

ERO – espécies reativa de oxigênio 

HIV – human immunodeficiency virus (vírus da imunodeficiência humana) 

HPLC – high performance liquid chromatograpphyt (cromatografia líquida de alta 

eficiência) 

5-HT – serotonina 

IAA – ácido indolacético 

IDO – indolamina 2,3 dioxigenase 

IDO 2 - indolamina 2,3 dioxigenase 2 

IFN - Interferon gama 

IL – interleucina 

IL-1 - interleucina 1 

ILA – ácido indol-lático 

LC-MS – cromatografia líquida de alta performance acoplada a um espectômetro de 

massas 

LPS – lipopolissacarídeo 

MEL – melatonina 

1-MT – 1 metil-triptofano 

NAD + - nicotinamida adenina dinucleotídeo 

NADPH – nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido 

NFK – N-formilquinurenina 

NMDA – N-metil D- Aspartato 

PBS – tampão fostato salina 

QUIN/KYN – quinurenina 

SME – síndrome da mialgia eosinofílica 

SNC – sistema nervoso central 

TDO – triptofano 2,3 dioxigenase 
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TNF- - fator de necrose tumoral alfa 

TPH - enzima triptofano hidroxilase 

Treg – linfócitos T reguladores 

TRP – triptofano 

UV – ultravioleta 

VIS – visível 
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2 RESUMO 

Triptofano (TRP), um amino ácido essencial, é metabolizado por duas vias principais, a 

via das quinureninas e a via serotonérgica. Em ambas as vias há a possibilidade de 

formação de compostos ativos no sistema imune que se caracterizam pelas ações 

imunossupressoras e indutoras de tolerância. Na via serotonérgica há a formação de 

serotonina (5-HT) e em alguns tecidos de melatonina (MEL). Este composto pode ainda 

ser oxidado por ação de peroxidases aos seus produtos de abertura de anel indólico o 

AFMK (N1-acetil-n2-formil-5-metoxiquinuramina) e AMK (N1-acetil-5-metoxiquinuramina). 

Já na via das quinureninas, o TRP é diretamente metabolizado à N-formilquinurenina 

(NFK) e este é rapidamente deformilado a quinurenina (QUIN). Neste projeto avaliamos 

qual o efeito do choque endotóxico induzido por injeção endovenosa de LPS (1 mg/kg) 

sobre a biodisponibilidade de TRP e formação de seu metabólito QUIN. Este estudo foi 

realizado em condições controle e na vigência de sobrecarga de TRP (administração 

subcutânea de 0,8 mg/kg). Utilizamos ratos machos Wistar com 30 dias separados em 

quatro grupos: GI (controle), GII (LPS), GIII (TRP) e GIV (TRP+LPS). TRP (0,8 mg/Kg) foi 

injetado por via subcutânea nos tempos 0 e 2 horas. Quando injetado, LPS (1 mg/kg) foi 

administrado por via intravenosa no tempo 2 horas. Após 1 hora da última administração, 

sangue e cérebro foram coletados. O cérebro foi seccionado em três regiões: cerebelo, 

córtex e mesencéfalo, os quais foram processados para obtenção de homogenatos. Tanto 

os homogenatos quanto o soro foram tratados com acetona para extração de TRP e seus 

metabólitos. A análise destes compostos foi realizada por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). A administração de TRP elevou significativamente a sua concentração 

no soro e no SNC. Quando da administração de LPS no grupo que já havia recebido 

sobrecarga de TRP (GIV) houve uma marcada elevação de TRP e de QUIN séricos e das 

regiões do SNC, especialmente na região do córtex. Concluímos que na vigência de 
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choque endotóxico há um aumento da biodisponibilidade de TRP, tanto no soro como no 

SNC e que há um aumento da metabolização deste pela rota das quinureninas, 

possivelmente via IDO. Estes resultados contribuem para a compreensão da toxicidade 

de TRP, especialmente relevante no caso em que haja um choque endotóxico 

concomitante e evidencia o córtex como uma região mais susceptível para os efeitos 

tóxicos do TRP.  

Palavras-chaves: Triptofano(TRP). Quinurenina (QUIN). Indolamina 2,3 dioxigenase(IDO)  
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3 ABSTRACT  

 

Tryptophan (TRP) is an essential amino acid, metabolized by two main paths; the 

kynurenine and the serotonergic pathways. In both, there is the possibility of generation of 

biologic active compounds, especially on the immune system leading to 

immunosuppression and tolerance. In the serotonergic path there is the formation of 

serotonine (5-HT) and in some tissues of melatonine (MEL). The latter can be oxidized by 

the action of peroxidases to its indole ring opening product AFMK (N1-acetil-n2-formil-5-

methoxikynuramine) and AMK (N1-acethyl-5-methoxykynuramine). In the kynurenine path, 

TRP is metabolized to N-formylkynurenine (NFK) that is deformilated to kynurenine (KYN). 

In this study we evaluated the effect of a endotoxic skock induced by an intravenous 

injection of LPS (1 mg/kg) on the bioavailability of TRP and formation of KYN. This study 

was carried out in control conditions and on TRP overload (subcutaneous administration of 

0,8 mg/Kg). One month old male Wistar rats were divide in four groups: GI(control), 

GII(LPS), GIII(TRP) and GIV (TRP+LPS). TRP (0,8 mg/kg) was subcutaneously injected at 

zero and 2h times.  When injected, LPS (1mg/kg) was intravenously administered at 2 h. 

After one hour from the last administration, blood and brain were collected. Brain is 

separated in cerebellum, midbrain and cortex and was lysed for the preparation of 

homogenates. Both, serum and homogenates were extracted in acetone; TRP and KYN 

were analyzed by HPLC. TRP overload caused a significant increase in its concentration in 

serum and brain. When LPS was administered in conjunction with TRP overload (GIV) 

there was a remarkable increase in TRP and KYN in serum and brain, especially in cortex. 

Our conclusion is that in the bioavailability of TRP, in serum and in brain, and its 

metabolization to kynurenine is increased by inflammation. IDO is probably involved in this 

condition. Our results contribute to the knowledge of TRP toxicity, particularly with a 

concomitant inflammation and demonstrate the cortex as a region of more susceptibility to 

TRP toxicity. 

 

 

Key words: Tryptophan (TRP). Kynurenine (KYN). Indoleamine 2,3 dioxygenase (IDO). 
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4 INTRODUÇÃO 

 

O triptofano (TRP), um aminoácido essencial, é metabolizado por duas principais 

vias, a via das quinureninas e a via serotonérgica. A via das quinureninas leva a formação 

de N-formilquinurenina (NFK) e quinurenina (QUIN) e esse por consequência pode ser 

metabolizado a outros compostos como ácido quinolínico e ácido quinurênico que são 

compostos neuroativos. A via serotonérgica leva a formação de serotonina (5HT), um 

neurotransmissor e em alguns tecidos a melatonina (MEL), um hormônio. Ambas as vias 

há a formação de compostos com ação sobre o sistema imune que se caracterizam pelas 

ações imunossupressoras e indutoras de tolerância. Este projeto avaliou a 

biodisponibilidade de TRP e de quinurenina em soro e cérebro de ratos em modelo de 

choque endotóxico ocasionado por 1,0 mg/kg de lipopolissacarídeo (LPS) endovenoso. O 

estudo foi ainda realizado em condições controle e na vigência de sobrecarga de TRP 

(administração subcutânea de 0,8 mg/kg). Os resultados nos ajudam a compreender a 

mobilização de TRP na vigência do choque endotóxico e possíveis sítios preferenciais de 

metabolização de TRP no SNC.  
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5 REVISAO BIBLIOGRÁFICA  

 

5.1 Triptofano e seus produtos de oxidação 

 

TRP é um aminoácido essencial cuja obtenção se dá exclusivamente através de 

dieta alimentar. Este é um dos principais compostos indólicos encontrados no organismo, 

por ser o primeiro composto de uma cascata de reações que levam a formação de outros 

compostos indólicos e produtos de oxidação biologicamente ativos (Figura 1). A alteração 

da concentração sérica de TRP está associado a doenças. O seu aumento está 

associado a hipertriptofanemia. Já a diminuição de TRP está associada a doenças como 

tumores e depressão (1 - 3). Devido à diminuição da sua concentração em determinados 

sítios, o TRP está associado ainda ao processo de imunomodulação, como a 

imunossupressão de linfócitos T e um dos mecanismos envolvidos é a ativação da 

quinase GCN2, que resulta na inibição da ativação e proliferação celular de linfócitos T 

(4). O TRP ainda está associado ao processo imuno “escape” de tumores, uma vez que 

certos tipos de tumores tem a capacidade de expressar uma das enzimas responsáveis 

pelo catabolismo desse aminoácido, ou seja, a indolamina 2,3 dioxigenase (IDO). É 

também reconhecido que a depleção desse composto, em sítios infeciosos, controla o 

crescimento de patógenos e a infecção é melhor controlada (5). TRP também está 

associado a distúrbios neurológicos como demonstra um trabalho que relaciona a 

diminuição de concentração de TRP sérico em paciente com depressão intensa (6, 7) e a 

apresentação de sintomas de depressão em apenas algumas horas com depleção de 

TRP no cérebro (8). Esses fatos mostram a ação desse aminoácido em diversas funções, 

entretanto, a depleção sozinha de TRP não é capaz de explicar todas as ações 

envolvendo as múltiplas ações do TRP e os efeitos decorrentes de sua depleção. Isto é 

verdade especialmente para o processo de tolerância, modulação de células do sistema 
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imune e sintomas encontrados em distúrbios psicológicos.  

 

 

Figura 1 - Vias de metabolização do aminóacido TRP. 

 

A principal via de metabolização de TRP é a via das quinureninas. Nessa via, 99% 

do TRP ingerido é metabolizado a compostos coletivamente chamados de quinureninas 

(9). Até os anos 80, o interesse nessa via estava centrado na síntese de nicotinamida 

(niacinamida, vitamina B3), um precursor da síntese do cofator de reações nicotinamida 

adenina dinucleotideo (NAD+). Logo foram sendo descritos intermediários desta via, e 

para estes também foram identificadas funções biológicas. A via das quinureninas 

apresenta várias ramificações sendo a principal delas gerando ácido quinolínico e 

nicotinamida. Os outros braços dessa via geram o ácido quinurênico e o ácido xanturênico 

(Figura 2). NFK é o primeiro produto de oxidação TRP, e as enzimas que são o primeiro e 
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passo limitante desta via são as triptofano 2,3 dioxigenase (TDO), IDO e IDO-2. TDO é 

uma dioxigenase expressa quase que exclusivamente pelo fígado e é responsável pelos 

níveis séricos de TRP e QUIN (10). A IDO e IDO-2 são enzimas expressas em diversos 

outros tecidos e suas ações específicas serão comentadas mais adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Metabolização de TRP pela via das quinureninas. 

 

É na via das quinureninas que se encontram os compostos que auxiliam no 

processo de tolerância, de imunomodulação e das alterações psicológicas descritas para 

o TRP. O tratamento de camundongos com ácido 3-hidroxi-antranílico e ácido quinolínico 

levaram a depleção de um subtipo determinado de timócitos (11) e a presença de QUIN e 

3-hidroxiquinurenina, intermediários da via das quinureninas, são capazes de induzir 

linfócitos T reguladores (Tregs) (12) e células dendríticas (DC) com ação supressora (13).  
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Relacionado a alterações psicológicas, alguns dos intermediários dessa via são 

neuroativos. O ácido quinolínico é um agonista de receptores de N-metil-D-aspartato 

(NMDA), produzindo excitação (14) e lesões nos axônios de células neurais (15). Apesar 

do ácido quinolínico ser menos potente do que NMDA ele é similar a uma neurotoxina, 

possivelmente porque produz danos, devido a sua atuação conjunta na ativação de 

receptores NMDA, na disfunção mitocondrial (16, 17), e no aumento de geração de 

radicais livres (18, 19). A concentração basal desse composto raramente excede 1 M, 

mas em resposta a toxinas bacterianas ela aumenta cerca de 246 vezes no cérebro e 66 

vezes no espaço extracelular (20, 21). Já o ácido quinurênico foi o primeiro a mostrar a 

ação de bloquear receptores glutamato (22) e ser antagonista de receptores que ligam ao 

sítio do glutamato e receptores que se ligam ao sítio alostérico de glicina de NMDA (23, 

24). Há indícios que a atuação desse ácido em sítios indefinidos do cérebro e prevenção 

da morte neuronal induzida por glutamato é realizada pelas suas concentrações 

fisiológicas (25). O aumento dos níveis do ácido quinurênico está ainda associado à 

supressão neuronal em resposta a nicotina in vivo (26). O composto 3-hidroxiquinurenina 

é neurotóxico pela sua conversão a quinoniminas e espécies reativas de oxigênio (ERO), 

agentes que iniciam a apoptose (27,28). Alguns dos danos gerados por esse composto 

pode ser devido ao seu metabolismo para o ácido 3-hidroxiantranílico que pode se auto-

oxidar formando O2
. -.  

O aumento de metabolização de TRP pela via das quinureninas tem como 

consequência à diminuição da concentração de serotonina (5-HT) que, dependendo do 

tecido e enzimas disponíveis, será convertida em MEL. Sendo assim, a baixa 

disponibilidade de TRP, diminui a síntese de 5-HT e consequentemente de MEL.  A 

concentração de MEL no plasma é baixa durante o dia (1-6 pg/mL) e alta à noite (200-300 

pg/mL), o que define um ritmo diário para MEL (29). 
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 Além de sua metabolização hepática, MEL pode ser oxidada a AFMK, seguida de 

deformilação formando AMK, por ação da enzima formamidase, assim como ocorre no 

metabolismo do TRP (30). Nosso grupo foi o primeiro a mostrar que MEL pode ser 

oxidada a AFMK pela ação da mieloperoxidase, enzima presente em neutrófilos e 

monócitos/macrófagos (Figura 3) (31) . 

  

 

 

Figura 3 - Oxidação de Melatonina através da ação da mieloperoxidase. 

 

AFMK e AMK, além de apresentar funções muito semelhantes a MEL, tem 

atividades muitas vezes superiores a da própria MEL (32-35). De acordo com outro 

trabalho de Silva, S.O. e colaboradores, MEL é metabolizada ao AFMK em sítios 

inflamatórios dada a presença deste último em altas concentrações no líquor de pacientes 

com meningite viral. A coincidência da presença de AFMK e a diminuição de parâmetros 

inflamatórios como celularidade, concentrações de proteínas e citocinas pró-inflamatórias 

dão indícios da ação imunomodulatória desse composto (36). Nosso grupo ainda 

demonstrou o efeito inibitório de AFMK e AMK sobre a secreção de citocinas (IFN-, IL-2) 

e proliferação de linfócitos T humanos previamente ativados, sugerindo que parte dos 

efeitos biológicos descritos para MEL pode ser intermediado por seus produtos de 

oxidação (37).  
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5.2 Hipertriptofanemia 

 

 Os episódios de hipertriptofanemia são raros e estão relacionados a defeitos 

congênitos no metabolismo de TRP (38). Há pelo menos 12 relatos de pacientes com 

defeitos no catabolismo de TRP (39).  A hipertriptofanemia provavelmente é causada pelo 

bloqueio de uma das vias, TDO ou IDO, ou então de algumas das etapas posteriores de 

degradação do triptofano. Clinicamente, os pacientes acometidos apresentam 

retardamento mental moderado com respostas afetivas exageradas, mudanças periódicas 

de humor e comportamento hipersexual aparente (38). 

Durante a hipertriptofanemia os níveis de TRP  são 10 vezes maior e a excreção 

urinária de ácidos indólicos é 100 vezes maior que o normal. A excreção maciça do TRP e 

derivados indólicos, sugerem que grandes quantidades de TRP foram metabolizadas por 

transaminação. 

Outras doenças neurológicas são ligadas com anormalidades no mecanismo de 

TRP, mas a relação entre causa e efeito não é clara. Entretanto, os pacientes que têm um 

defeito na degradação de TRP podem apresentar características clínicas da deficiência de 

niacina, tais como erupções cutâneas fotossensíveis, ataxia e subnormalidade normal 

(40). 

Além da deficiência genética, há relatos de ingestão aumentada de triptofano e 

consequente toxicidade (ver item 5.6, p31). Estes aspectos parecem relevantes uma vez 

que, se por um lado é reconhecido o impacto de um balanço negativo de TRP, não só 

para a síntese de proteínas, mas também sobre a concentração de metabólitos do TRP, 

como serotonina, ácido picolínico, niacina e MEL, também se reconhece a 

neurotoxicidade causada pela hipertriptofanemia. 
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5.3 Triptofano 2,3 dioxigenase  

 

A TDO é uma hemeproteina tetramérica cuja descoberta e caracterização foram 

realizadas em 1936 e 1955 respectivamente (41,42). A TDO tem massa de 

aproximadamente 190 kDa em eucariotos e 120 kDa em procariotos e o seu grupo 

prostético é a protoporfirina IX.  

Estudos estruturais de TDO isolada de Xanthomonas campestris (X. campestris) 

demonstraram que ela é construída por 4 monômeros idênticos e cada monômero 

apresenta 12  hélices e nenhuma folha  Estes monômeros formam um tetrâmero de 

área de superfície de aproximadamente 4.500 Å2. As hélices B e C localizam-se na 

interface entre dois monômeros e esta região apresenta praticamente só resíduos 

hidrofóbicos. Os segmentos N terminais de dois monômeros são trocados quando formam 

o dímero. Este rearranjo é importante para a catálise de TDO por que vários resíduos 

nestes segmentos são parte de um sítio de ligação para o TRP no sítio ativo (43) (Figura 

4). Cada tetrâmero apresenta ainda dois grupos heme.  

 

 
Figura 4 - Estrutura de TDO. Os quatro monômeros estão apresentados em diferentes cores, azul, verde, 

vermelho e violeta. Retirado de Forouhar F. e colaboradores 2007 (43). 

Através dos resultados da cristalografia da enzima é possível verificar que o 

substrato desta enzima, L-triptofano deve ficar localizado em uma região sobre a face 
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distal do heme interagindo com resíduos nas hélices B e D e com os loops D-E e J-

K. O grupo carboxila do TRP interage com a cadeia lateral da Arg117 e também forma 

ponte de hidrogênio com a hidroxila da Tyr113. O íon amônia do TRP é reconhecido pela 

cadeia lateral 7-propionato do grupo heme e também forma ponte de hidrogênio com a 

cadeia lateral hidroxila de Thr254. O anel indólico fica localizado a aproximadamente 3,5 

Å acima e perpendicular ao heme e se mantém no local por interações de van der Waals 

com as cadeias laterais de Phe51 entre outros resíduos hidrofóbicos (43).   

A TDO catalisa o primeiro e passo limitante da via das quinureninas, oxidando o 

TRP ao seu produto de abertura de anel indólico o NFK (44). Apesar de TDO e IDO 

compartilharem da mesma ação bioquímica elas apresentam apenas 10% de identidade 

entre as sequências gênicas. Ainda assim comparando as estruturas cristalinas de TDO 

de X. campestris e IDO humana verifica-se que a região do sítio ativo é conservada entre 

as duas enzimas somente havendo a alteração do resíduo His55 na TDO para a Ser167 

na IDO (45).  

 O substrato desta enzima é capaz ainda de reagir com outros compostos como o 

5-fluortriptofano e o 6-fluortriptofano (43,46). Por esta enzima apresentar baixa 

abrangência de substratos, diversos compostos de estruturas semelhantes passam a ser 

considerados inibidores do mesmo como é o caso dos compostos indolaminas. Os 

compostos triptaminas, 5-hidroxitriptofano e melatonina são considerados inibidores 

competitivos de TDO. Ela ainda sofre a inibição do produto final da via das quinureninas, 

a forma reduzida da nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato (NADPH) e seus produtos 

análogos (47). Interessante é o fato de que tanto TDO quanto IDO não toleram substratos 

com alteração nem no carbono  nem no amônio , locais importantes para as pontes de 

hidrogênio que estabilizam o substrato no sitio ativo.  

A TDO é encontrada em vários eucariotos e procariotos dentre eles coelhos (48), 
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camundongos (49), insetos (50), bactérias (43,51) e leveduras (51). Em humanos, esta 

enzima foi primeiramente caracterizada no fígado, e recentemente foi descrita em pele e 

SNC como em astrócitos (52). Em camundongo vem sendo demonstrada a expressão de 

TDO em hipocampo, cerebelo, estriato e tronco do cérebro (53).  

Foi verificado que em camundongos knockout há um aumento nos níveis séricos 

de TRP, QUIN e de 5-HIAA e também um aumento dos níveis de TRP, 5-HT e 5-HIAA no 

hipocampo e mesencéfalo. Foi demonstrado ainda que esta enzima auxilia na modulação 

da ansiedade e também na neurogênese adulta (54). Um outro estudo relaciona o 

aumento da relação QUIN/TRP em pacientes pscicóticos em relação ao controle. Eles 

entenderam ainda que este aumento não está relacionado a IDO, uma vez que não houve 

diferença na concentração de IFN- entre os grupos de paciente e controle. Alguns 

estudos demonstraram um aumento na atividade e expressão de TDO em córtex anterior 

de pacientes com esquizofrenia e transtorno bipolar (55).  

A TDO é induzida por hormônios glicocorticóides liberados em situações de 

estresse (56,57). O próprio substrato, o L-TRP pode também aumentar a atividade e a 

expressão desta enzima quando presente por ativar sítios alostéricos distintos (58). 

Alguns medicamentos antidepressivos são capazes de inibir a atividade de TDO (59-63). 

Esta ação auxilia no tratamento de pacientes depressivos por diminuir o consumo de TRP, 

aumentando a sua disponibilidade e consequentemente aumentando a síntese de 5-HT, 

um importante composto associado à depressão.  
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5.4 Indolamina 2,3 dioxigenase  

 

A enzima indolamina 2,3 dioxigenase (IDO) é uma hemeproteína monomérica 

localizada no cromossomo 8 p12-p11. Ela possui a protoporfirina IX como grupo prostético 

e seu peso é de aproximadamente 42 kDa. Apesar de uma enzima descoberta há quase 

40 anos (64), sua estrutura terciária foi desvendada somente em 2006 por Sugimoto, H. e 

colaboradores (65). A enzima possui dois domínios distintos (maior e menor), sendo que o 

maior domínio é helicoidal e apresenta 13 -hélices e duas 310 hélices e o menor domínio 

é composto de 6 -hélices, 2 folhas  curtas e três 310 hélices (Figura 5). Com relação ao 

grupo heme, o lado proximal é ocupado somente por cadeias laterais do maior domínio. 

Estudos mutagênicos prévios (66) sugeriram que o Asp274 é o resíduo chave para a 

reação catalítica de IDO. O ambiente distal do heme, que é um sítio de coordenação de 

ferro heme para os seis ligantes externos, é compreendido na combinação do menor 

domínio, do maior domínio e do loop de conexão desses dois domínios. Devido ao 

oxigênio molecular ligar-se a esse sítio, as características estruturais desse ambiente 

distal do heme pode ser o responsável pela reação dioxigenásica da IDO.  

 

Figura 5 - Estrutura de IDO. Em azul escuro está o domínio menor e em verde está o domínio maior. 

Cadeia de ligação está em azul ciano. O loop longo de conexão entre os dois domínios está em vermelho. 

Retirado de Hiroshi Sugimoto e colaboradores 2006 (65). 
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A IDO catalisa a oxidação de TRP a NFK. Apesar de não apresentar uma 

especificidade de substrato, como a TDO que catalisa somente a oxidação de L-TRP, a 

IDO apresenta uma preferência pela L-TRP, entretanto outros substratos já foram 

descritos como a D-TRP e a 5-metoxi-D,L-TRP (66). Estudos mecanísticos da reação de L-

TRP com IDO mostraram que a enzima encontra-se naturalmente na forma férrica (Fe+3), 

forma não ativa, e é necessário um agente redutor para iniciar e manter a atividade 

enzimática. In vitro o sistema azul de metileno/ascorbato (AM/ASC) (67-69) é amplamente 

utilizado apresentando bons resultados. Inicialmente considerou-se que esse sistema 

geraria O2
.- e esse composto reduziria o grupo férrico da IDO, tornando-a cataliticamente 

ativa (70). Entretanto, trabalhos seguintes questionaram a ação de O2
.-, uma vez que 

células e tecidos teriam uma baixa concentração dessa molécula o que seria insuficiente 

para a ativação de IDO e principalmente pela baixa interferência da enzima superóxido 

dismutase (SOD), enzima que dismuta O2
.- a H2O2, na formação de QUIN. Recentemente 

um estudo apresentou uma nova hipótese de agente redutor de IDO, 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) (71). Uma vez que a IDO-Fe+3 é ativada a IDO-Fe+2, o sistema 

dioxigenásico se mantém as custas de oxigênio molecular (O2) (Figura 6).  

 

Figura 6 - Esquema resumido do ciclo dioxigenásico da IDO. 
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A oxidação de TRP se dá através da inserção de 2 oxigênios no seu anel pirrólico 

(72). Terentis, A.C., e colaboradores mostrou que o mecanismo de clivagem do anel 

indólico envolvia a abstração de próton pelo O2 ligado ao ferro, seguido de adição 

eletrofílica do dioxigênio, atacando a dupla ligação entre os carbonos C2 e C3 do anel 

indólico (73). Esse mecanismo foi discutido por Sugimoto, H. e colaboradores como sendo 

plausível, mesmo após a descoberta da estrutura cristalina de IDO (Figura 7) (65).  

 

 

Figura 7 – Esquema mostrando a interação de IDO com TRP, levando a clivagem do anel indólico. 

(modificado de Sugimoto, H. E colaboradores. 2006 (65) 

 

Por apresentar um grupo heme, a IDO também apresenta atividade peroxidásica 

(74). Esse fato foi demonstrado por Ferry, G. e colaboradores (75), com IDO na presença 

de H2O2. Nessas condições a atividade dioxigenásica não ocorre, e a degradação de TRP 

não é realizada. Quando a atividade dioxigenásica está presente, a ação peroxidásica é 

inibida e o substrato da IDO-peroxidase não é oxidado. Esse fato talvez auxilie na 

explicação da inibição da ação dioxigenásica de IDO na presença de H2O2, mesmo em 

concentrações relativamente baixas (10 M) (76).  
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A IDO é expressa em placenta (77), pulmão (78), intestino delgado e grosso, cólon 

(79), rim (80), e cérebro (81) de maneira constitutiva ou induzida. Além disso, a sua 

expressão é induzível por IFN- em DC, monócitos, macrófagos, eosinófilos, células 

epiteliais, fibroblastos, músculo vascular liso, células endoteliais e algumas linhagens de 

tumores. Essa diversidade de tecidos e células que expressam IDO demonstra a 

importância dessa via em sítios localizados.  

Uma vez que a IDO é uma das enzimas envolvidas no primeiro e passo limitante da 

via das quinureninas e os compostos gerados através desta via são compostos 

neuroativos como já descritos anteriormente, esta enzima está envolvida ainda em 

doenças como a depressão, demência causada pelo vírus HIV (82), malária (83) e injúria 

cerebral isquêmica (84).  

 

5.5 Captação de TRP pelo SNC 

 

O metabolismo de TRP produz diversas moléculas biologicamente ativas, incluindo 

muitos neuromoduladores importantes para a função do sistema nervoso central (SNC). 

90% de TRP total no plasma se liga à albumina, formando um complexo que não pode 

cruzar a barreira hemato-encefálica (BHE) e o restante circula na forma livre, a qual está 

disponível para ultrapassar a BHE (85). A concentração plasmática de ácidos graxos livres 

é o principal determinante na proporção de TRP livre e ligado à albumina. Fatores 

exógenos, como fármacos e drogas, por exemplo, os benzodiazepínicos, também têm 

essa ação.  

 Aminoácidos competem pelo sistema de transporte ativo compartilhado entre 

eles para sua entrada no SNC através da BHE (86). Outros aminoácidos neutros, tais 

como fenilalanina, leucina e metionina, são transportados para o cérebro pelo mesmo 

transportador.  
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Apesar de ser ainda uma questão em debate se a concentração total ou livre de 

TRP seja o determinante mais crítico para sua captação pelo cérebro, existem evidências 

convincentes sugerindo que o aumento da dissociação do TRP da albumina no 

microambiente vascular cerebral seja um fator importante (87). 

O transporte de TRP através da BHE e dentro do fluido extracelular do SNC 

desempenha um papel importante na regulação do metabolismo de TRP cerebral. A 

ativação do sistema nervoso simpático parece desempenhar um papel significativo na 

regulação da disponibilidade de TRP para o cérebro. Essa ativação contribui para o 

aumento da concentração de TRP cerebral após estresse e fatores imunológicos em 

animais experimentais (88).  Alguns estudos têm sugerido que pode haver uma influência 

direta da estimulação do sistema nervoso simpático no transportador que capta o TRP 

dentro do SNC (89). Uma vez que TRP tenha ultrapassado a BHE, ele está disponível 

para a captação em células do SNC para a utilização em várias vias metabólicas (87). 

(Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Resumo do metabolismo de TRP no sistema nervoso central (adaptado de Ruddick, J.P. e 

colaboradores (87). 
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5.6 Toxicidade induzida por TRP 

 Apesar da reconhecida importância do TRP na síntese de proteínas e na 

produção de mediadores, a ingestão excessiva de TRP tem sido associada com uma 

síndrome multisistêmica, conhecida como síndrome da mialgia eosinofílica (SME) (88). 

 Embora estudos epidemiológicos indicassem o envolvimento do contaminante 

etilideno-bis-triptofano na SME, alterações no metabolismo do TRP tem sido descritos em 

outras síndromes clínicas similares tais como fibrose tecidual, síndrome carcinóide, 

escleroderma e fascitis eosinofílica (89).  

Ratos alimentados com altas concentrações de TRP e que tem seu ingresso 

aumentado no SNC mostram sinais de indução da via das quinureninas e dano tecidual.  

TRP é usado como complemento alimentar e seu excesso é normalmente degradado pela 

TDO hepática. Além da indústria alimentícia, a utilização de TRP tem sido divulgada no 

tratamento popular de insônia, depressão e ansiedade. Nestes casos, e sem prescrição 

médica, foram sugeridas doses excessivas de TRP (da ordem de 15 gramas) (89). 

O efeito tóxico de doses excessivas de TRP tem sido mostrado em estudos animais 

nos quais se descreve além do aumento de processos fibróticos e produção aumentada 

de TNF-. A dose cumulativa e duração da exposição ao TRP são importantes para a 

intensidade dos danos. A toxicidade do TRP parece bem relacionada à síntese de 

compostos tóxicos advindos da via das quinureninas. O ácido quinolínico e 3-

hidroxiquinurenina respectivamente agonista de N-metil-d-aspartato e participante da 

geração de radicais livres estão envolvidos no dano de neurônios. O ácido quinolínico 

está implicado em desordens neurodegenerativas, como a demência em decorrência da 

AIDS e doença de Huntington. Estes intermediários são possíveis candidatos ao 

desencadeamento de eventos tóxicos também fora do SNC (90).  
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 Além de doses cumulativas de TRP, um quadro similar de toxicidade de TRP é 

visto em pacientes que sofrem hemodiálise. A dificuldade de excreção dos produtos de 

metabolismo do TRP em pacientes renais é considerada responsável por alguns dos 

sintomas da síndrome urêmica tais como distúrbios neurológicos, aumento da 

susceptibilidade a infecções entre outros (91). 

 

5.7 Choque endotóxico 

 

 O choque endotóxico ou choque séptico é uma resposta sistêmica que ocorre 

durante uma infecção severa caracterizada por febre, taquicardia, taquipneia, choque e 

morte (92).  A sepse se inicia quando uma alta dose de antígenos bacterianos, como o 

lipopolissacarídeo (LPS), molécula derivada da membrana externa de bactérias gram 

negativas como a Escherichia coli entra na corrente sanguínea. Esse processo 

desencadeia o início de sinalização que conduz a resposta inflamatória. O próximo passo 

é a ativação de monócito/macrófago. Estes ativados produzem e secretam uma variedade 

de fatores que ativam outros tipos celulares como fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), 

interleucina 1-beta (IL-1β) e interleucina-6 (IL-6) que direta ou indiretamente causam uma 

série de alterações, primeiro no sistema imune e vascular e depois nos tecidos (93).  

Durante o choque séptico o organismo sofre uma série de agressões severas em 

diferentes níveis. Danos em múltiplos órgãos, inflamação, coagulação intravascular 

disseminada e bloqueio metabólico celular generalizado, resultam em falência de 

múltiplos órgãos e morte (93). O congestionamento capilar, vasodilatação e fenômeno de 

falência cardíaca reduzem o fluxo sanguíneo aos tecidos. A infiltração e a ativação de 

neutrófilos e outras células danifica as membranas biológicas, especialmente a 

microvasculatura do endotélio.  
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 Órgãos como pulmão e fígado são particularmente susceptíveis aos danos 

produzidos pelo infiltrado celular. O dano pulmonar é resultado de uma síndrome de 

falência respiratória progressiva, em que fluidos dos tecidos escapam do sangue para o 

espaço alveolar, devido às lesões do endotélio causadas direta ou indiretamente pela 

sepse. A perda da função hepática é o resultado da dificuldade em manter os níveis 

sanguíneos de glicose adequados e nos rins o dano epitelial é devido à redução da 

perfusão sanguínea (94).  

A disfunção cerebral ocorre em caso de sepse, porém sua patofisiologia ainda é 

pouco conhecida. Inflamação, anormalidades na BHE e apoptose podem estar envolvidas 

(95). A encefalopatia é uma complicação comum em pacientes com sepse. Além disso, 

injúria cerebral e doenças neurodegenerativas, incluindo o Alzheimer e esclerose múltipla, 

podem ser significantemente exarcebadas por uma infecção sistêmica que causa 

mudanças na atividade neuroendócrina e motora (96). 

 

5.8 Anatomia do SNC  

 

O cérebro é um órgão complexo o qual possui regiões de densidade e tipos 

celulares diferentes. Grosso modo, neste trabalho, fracionamos o cérebro em três 

porções: cerebelo, córtex e mesencéfalo. 

 O cerebelo está localizado na parte posterior do cérebro. É o centro coordenador 

dos movimentos e intervém também no equilíbrio do corpo e na sua orientação. Apresenta 

dobras em sua superfície e a substância cinzenta de sua parte cortical penetra no interior 

da branca, formando arborizações. Entre seus dois hemisférios se interpõe uma pequena 

saliência que possui como função a coordenação dos movimentos comandados pelo 

cérebro, garantindo uma perfeita harmonia entre eles. Além disso, é responsável pelo 
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tônus muscular regulando o grau de contração do músculo em repouso mantendo o 

equilíbrio do corpo, graças às suas ligações com os canais semicirculares do ouvido 

interno (97).  

A camada externa de substância cinzenta que é constituída principalmente por 

corpos neuronais e fibras amielínicas é denominada córtex. Em humanos, possui uma 

espessura de 1-4mm, com uma área de 0,22m2 (se fosse disposto num plano). Nesta 

parte do cérebro são desempenhados papéis centrais em funções complexas como na 

memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. Em animais com 

capacidade cerebral mais desenvolvida, o córtex forma sulcos para aumentar a área de 

processamento neuronal, minimizando a necessidade de aumento de volume. O córtex é 

composto por 6 camadas, e por dois tipos principais de células: estreladas IV  (que são 

células receptoras)  e piramidais V  (que são células efetoras) (97). 

O mesencéfalo, ou mesencéfalo, é uma região curta e estreita entre o encéfalo 

anterior e o posterior. No interior do mesencéfalo se situa um pequeno canal, o aqueduto 

do mesencéfalo, que une o terceiro ventrículo do diencéfalo ao quarto ventrículo, do 

metencéfalo.  Apesar da aparente simplicidade de estrutura, as funções do mesencéfalo 

são marcadamente diversas. Além de servir como um condutor para a passagem de 

informação da medula para córtex e vice-versa, o mesencéfalo contém neurônios que 

contribuem para o sistema sensorial, o controle do movimento e várias outras funções 

(98).  

Abaixo apresentamos um esquema simplificado do cérebro de ratos e localização 

destas três estruturas. 

    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pensamento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidade_cerebral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sulco
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Processamento_neuronal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lulas_receptoras&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A9lulas_efetoras&action=edit&redlink=1
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Figura 9 – Regiões do cérebro estudadas. 
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6 OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a concentração de TRP sérica e no tecido do SNC e sua metabolização à 

QUIN na vigência de choque endotóxico induzido por LPS. 

 

6.1.1 Objetivos específicos 

 

1. Padronização de um modelo de hipertriptofanemia na vigência de processo 

endotóxico.  

2. Padronização de condições de extração dos metabólitos em amostras 

biológicas como soro e tecido através de cálculo de rendimento. 

3. Determinação de TRP e QUIN por HPLC (fez-se também a busca por outros 

metabólitos, como 5-HT, MEL e seus derivados, entretanto não houve 

sensibilidade suficiente para o ensaio). 

4. Determinação do parâmetro QUIN/TRP para os ensaios realizados. 

5. Análise da interferência da injeção de LPS sobre a concentração de TRP e 

formação de QUIN no soro e em regiões do SNC. 
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7 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.1 Reagentes 

 Os reagentes acetonitrila (ACN) grau HPLC, acetona PA, álcool etílico PA, fosfato 

de potássio monobásico, fosfato de sódio bibásico, metanol grau HPLC, foram adquiridos 

da Merck kGaA (Darmstadt, Alemanha). Melatonina, quinurenina, serotonina, L-triptofano e 

lipopolissacarídeo (LPS) foram adquiridos da Sigma Chemical Co. (Mo-USA)/ Sigma-

Aldrich Chemie Gmbh (Steinbein, Alemanha).  

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

purificado pelo equipamento Elix equipamentos Millipore Indústria e Comércio (USA), 

garantindo uma boa qualidade da água. 

 

7.2  Equipamentos 

Para este trabalho utilizamos os seguintes equipamentos: balança Shimadzu BL 

3200H, banho maria 37 ºC FANEM 100, centrífuga de bancada Eppendorf, modelo 

5804R, High Performace Liquid Chromatography (HPLC) (SLC-10A VP) com detectores 

de arranjo de diodos (diode array) (SPD-M 10A VP) e fluorescência (RF 10A XL) 

Shimadzu, coluna de fase reversa LUNA C-18 (25cm x 4,6mm, 5m) (Phenomenex), 

Liquid Chromatography (LC) acoplado a Mass Spectrometer (MS) com analisador do tipo 

ion trap (HPLC SIL-20AC Prominence Shimadzu e espectrômetro de massas Esquire-

HCT Bruker com ionização por electrospray). 
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7.3  Protocolo Experimental 

7.3.1 Animais 

Utilizamos ratos Wistar machos com aproximadamente dois (2) meses de idade. 

Estes animais formaram 4 grupos de 6 animais cada e destes coletamos sangue e 

cérebro. Os animais foram anestesiados com xilazina 90 L/Kg e cetamina 45 L/Kg no 

momento da coleta. O sangue foi obtido através da punção da artéria abdominal e o 

cérebro foi separado em 3 partes: cerebelo, mesencéfalo e córtex. Do sangue total 

obtivemos o soro e do tecido nervoso foi obtido um homogenato de cada região 

previamente seccionada.  

 

7.3.2 Grupo experimental 

 

Grupo I – Controle 

 Injeções subcutânea de solução salina nos tempos 0 e 2 horas com coleta após 1 

hora da última injeção. 

 

Grupo II – LPS 

 Injeções intravenosa de LPS (1 mg/Kg) no tempo 2 horas com coleta após 1 hora 

da última injeção. 

 

Grupo III – TRP 

 Injeções subcutânea de TRP (0,8 mg/kg) nos tempos 0 e 2 horas com coleta após 

1 hora da última injeção. 

 

Grupo IV – TRP + LPS 

 Injeções subcutânea de TRP (0,8 mg/kg) + LPS intravenosa (1 mg/Kg) nos tempos 

0 e 2 horas com coleta após 1 hora da última injeção. 
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7.3.3. Avaliação da resposta animal frente ao processo séptico 

 

O animal foi avaliado frente aos principais sintomas visíveis no processo endotóxico 

como tremor, eriçamento do pelo (febre), inquietação, agitação e convulsão.  

7.3.4 Tratamento com acetona 

 

Tratamos 1,0 mL de amostra (soro ou homogenato cerebral) com 2,3 mL de 

acetona. Essa mistura foi agitada em vórtex por 10 segundos e centrifugada a 4.000 rpm 

por 1 hora a 4C. 

 Após centrifugação, a fase orgânica foi retirada e evaporada em N2. A amostra foi 

ressuspendida com 500 L de acetonitrila/água (25:75), filtrada e injetada no HPLC. 

Identificação e quantificação de TRP, NFK e QUIN 

As amostras foram analisadas por um sistema de HPLC. Injetamos 40 L da 

amostra em coluna de fase reversa Luna C-18 (250x4, 60 mm, 5μm) e analisamos por 25 

minutos com um fluxo de fase móvel de 1 mL/min. Após a separação dos componentes da 

amostra, analisamos as substâncias pelos detectores de arranjo de diodos e de 

fluorescência. A fase móvel foi composta por acetonitrila:água em um método gradiente 

realizado por duas bombas. Mantivemos 100% de água durante 0,02 minutos de corrida. 

Aumentamos linearmente a concentração de acetonitrila (ACN) atingindo 10% em 22 

minutos. A partir desse tempo a concentração de ACN diminuiu linearmente até 0% no 

minuto 25. Os comprimentos de ondas () 280 nm, 325 nm e 365 nm foram monitorados 

pelo detector de arranjo de diodos e eles correspondem ao TRP, NFK e QUIN, 

respectivamente. O limite de detecção (S/N = 3:1) foi de 244 nM e o limite de 

quantificação (S/N = 10:1) 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 (0,00195 – 2 mM). 
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Figura 10: Cromatograma do tempo de retenção de (A) triptofano e (B) quinurenina. 

 

 

Figura 11: curva padrão da concentração (mM) de (A) triptofano e (B) quinurenina. 

 

7.3.5 Identificação e isolamento de produtos de oxidação da MEL 

 

Monitoramos a formação de MEL, AFMK e AMK por HPLC. Injetamos alíquotas de 

40 L em coluna de fase reversa Luna C-18 (250x4, 60 mm, 5μm). Eluímos as amostras 

com fluxo de 1,0 mL/minuto em fase móvel de ACN:H2O (25:75). Detectamos o AFMK por 

fluorescência (excitação 340 nm e emissão 460 nm) e AMK por UV-VIS absorbância (254 

nm). O limite de detecção (S/N = 3:1) foi 0,15 e 0,10 M e o limite de quantificação (S/N = 

10:1) foi 0,5 e 0,33 M, para AFMK e AMK respectivamente. Nas condições utilizadas a 

relação do sinal com a concentração se mostrou linear para os dois compostos na faixa 
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analisada (0, 001-0, 025 mM) (31). 

 

Figura 12: Cromatograma do tempo de retenção de (A) AFMK e AMK e (B) MEL. 

 

7.3.6 Ensaio de atividade de IDO 

 Analisamos a atividade da enzima IDO monitorando a formação de QUIN, o 

segundo produto da via das quinureninas. Para isso utilizamos o ensaio de atividade 

previamente descrito por Yamamoto, S. e Hayaishi, O. (51). Cada reação continha o 

tampão de fosfato de potássio pH 6,5 (50 mM), o substrato L-TRP (200 M), os ativadores 

da enzima ascorbato (20 mM) e azul de metileno (10 M), a catalase (100 g/mL) para 

degradação de H2O2 formado por ascorbato/azul de metileno e enzima IDO (2,2 g/mL). 

Iniciamos a reação adicionando a enzima e após 30 minutos a 37°C cessamos a reação 

com 6% de ácido tricloroacético. Degradamos toda a NFK, primeiro produto da via das 

quinureninas, a QUIN deixando a reação por 15 minutos a 65°C. Centrifugamos as 

amostras a 13.000 g a 4°C por 10 minutos e as filtramos em membranas de 0,22 m de 

poro para posterior análise em HPLC. Realizamos ainda um branco de reação sem a 

presença da enzima para monitorarmos principalmente a contaminação de QUIN. 
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7.3.7  Western blotting de IDO e TDO 

 Padronizamos a detecção da proteína IDO e TDO pela técnica de Western blotting 

usando anticorpo poli clonal específico. Utilizamos gel de poliacrilamida de 12%, 40 g de 

proteínas totais e corremos o gel a 150 V por aproximadamente 1 hora. Transferimos as 

proteínas em membrana de nitrocelulose, por 1:50 horas em banho de gelo. Bloqueamos 

a membrana por 2 horas a temperatura ambiente com leite 1% + soro fetal bovino 2% em 

TBS + tween 20 a 0,1%. Lavamos a membrana 3 vezes de 10 minutos cada com TBS + 

tween 20 0,1%. Incubamos o anticorpo primário anti-IDO em uma diluição 1:100 diluído 

em TBS/tween 20 0,1% com 0,5%  de leite e anti-TDO em uma diluição 1:1000 diluído em 

TBS/tween 20 0,1% com 1% de leite por 18 horas a 4°C. Lavamos a membrana com 

TBS/tween 20 0,1% 3 vezes de 10 minutos cada. Incubamos a membrana com o 

anticorpo secundário anticabra marcado com HRP por 1 hora a temperatura ambiente sob 

agitação. A diluição deste anticorpo foi de 1:1000 em TBS/tween 20 0,1% contendo 1% de 

leite e 2% de soro fetal bovino. Lavamos a membrana novamente 3 vezes e a revelação 

foi realizada com Kit de revelação ECL® .  

 

7.3.8 ELISA  

As determinações de TNF- foram feitas através de placas de ELISA montadas e 

padronizadas a partir do DuoSet da R&D. As placas usadas foram Polysorp (cod. 46957, 

Nuc-Immuno Module). 
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 Solução Estoque Concentração de Uso 

Anticorpo de captura 720 g/mL 4 g/mL 

Anticorpo de detecção 18 g/mL 100 ng/mL 

Padrão 740 ng/mL 1 ng/mL 

 

Tabela 1: Concentrações de anticorpos utilizados para ELISA. 

 

Preparo da Placa 

1. Anticorpo de captura foi diluído em PBS, na concentração final desejada. Foram 

colocados 100µL de anticorpo diluído por poço e a placa foi deixada em local 

escuro e a temperatura ambiente durante 20 horas.  

2. Após o período de sensibilização, os poços foram aspirados e lavados com tampão 

de lavagem (0,05% Tween 20 em PBS, pH 7.4) por três vezes. 

3. Os poços foram bloqueados com 300 uL de tampão de bloqueio  

(1% de BSA, 5% de sucrose, 0,05% de NaN3 em PBS), durante 1 hora.  

 

Procedimento de Dosagem 

1. Os padrões foram diluídos em reagente diluente (0,1% de BSA, 0,05% de Tween 

20 em tampão Tris-salina, pH 7,4) e quando necessário, as amostras foram 

diluídas no mesmo tampão. 

2. Foram pipetados 100 L de amostra e padrão por poço e incubados durante 2 

horas a temperatura ambiente. 

3. Após o término do tempo de incubação os poços foram lavados como descrito 

anteriormente. 

4. Em seguida foram adicionados 100 L de anticorpo de detecção diluído em tampão 
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diluente em cada poço e incubado, novamente, por duas horas a temperatura 

ambiente.  

5. As aspirações e as lavagens do passo 2 da preparação da preparação foram 

repetidas.  

6. Foram adicionados 100L de estreptavidina-HRP (diluída 1:200 no reagente 

diluente), e a placa foi incubada 20 minutos a temperatura ambiente evitando luz 

direta. 

7. As aspirações e as lavagens do passo 2 da preparação da preparação foram 

repetidas. 

8. Foram adicionados 100 L d solução substrato em cada poço e a placa foi incubada 

durante 20 minutos a temperatura ambiente evitando luz direta. A solução substrato 

foi preparada diluindo o reagente colorido A (H202) e o reagente colorido B 

(tetrametilbenzadina) na proporção 1:1. 

9. Para terminar a reação foram adicionados 50 L da solução stop (H2SO4 2N) em cada 

poço e homogeneizado. 

10. A densidade óptica dos poços foi determinada imediatamente a 450/550 nm. 

11. Os resultados foram expressos através da construção de uma curva padrão linear 

com oito pontos de concentrações conhecidas.  

 

7.4  Análise estatística 

 

 Para análise estatística foi utilizada ANOVA seguido de comparação múltipla de 

Student Newman Keuls e teste T. 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 TRP e QUIN séricos após a administração de TRP e LPS 

 

As concentrações séricas de TRP e QUIN de ratos Wistar tratados ou não com TRP 

e/ou LPS foram determinadas por HPLC. Observamos que a concentração de TRP tanto 

no grupo controle quanto no grupo ativado com LPS não se alterou. A administração de 

TRP no regime descrito em materiais e métodos proporciona um aumento da 

concentração sérica de TRP da ordem de aproximadamente 10 vezes após 1 hora da 

última administração. Cabe ressaltar que outros regimes de administração de TRP + LPS 

foram testados e que incluíam variações no número de doses e também no tempo de 

coleta após a última administração. O aumento no número de doses (de 2 para 3) de TRP 

+ LPS acarretou morte dos animais, enquanto que quando se aumentou o tempo de 

coleta após a última administração (de 1 hora para 12 ou 24 horas) não foi possível 

detectar aumento sérico de TRP (dados não mostrados). Estes dados indicam que a 

administração de TRP + LPS é extremamente tóxica para os animais e que sua 

depuração no soro é bastante rápida. 
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Figura 13 – Concentrações séricas de TRP nos grupos controle, LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/Kg) e TRP 

+LPS. Os dados representam a média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. GI e GII não 

foram diferentes entre si, mas foram significativamente diferentes do GIII e GIV (***p<0, 001). Na figura são 

mostradas as diferenças entre os grupos GIII e GIV (***p<0,001). 

 

 

Em relação à QUIN (Figura 14), observamos que a sua concentração basal (GI) é 

baixa não sendo diferente do grupo ativado com LPS (GII). Entretanto há um aumento 

significativo (aproximadamente 2 ordens de grandeza) de QUIN no grupo que recebeu 

alta dose de TRP (GIII p<0.001). Quando LPS também é administrado (GIV) o aumento 

de QUIN é ainda superior quando comparado com o GIII.  



 47 

GI GII GIII GIV

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900 **

***
***

***
***

- -

-- +

+

+

+

LPS

TRP

Q
u
in

u
re

n
in

a
 

M

 

Figura 14 – Concentrações séricas de QUIN nos grupos controle, LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/Kg) e TRP 

+LPS. Os dados representam a média e desvio padrão de 3 experimentos independentes. GI e GII não 

foram diferentes entre si, mas foram significativamente diferentes do GIII e GIV (***p<0, 001). Na figura são 

mostradas as diferenças entre os grupos GIII e GIV (**p<0,01). 

 

A partir dos dados das figuras 13 e 14 vê-se que a administração de LPS acarreta 

uma maior disponibilização de TRP no soro cuja origem é desconhecida. Uma possível 

explicação para esse fenômeno é a de que esta maior disponibilização de TRP represente 

uma mobilização necessária para atender suplementação de energia necessária durante 

o processo inflamatório, entretanto o fato de não termos observado aumento de TRP 

quando o GII é comparado ao GI não suportam esta hipótese. O TRP é principalmente 

captado pelo fígado; é possível que uma resposta inflamatória aguda interfira com esta 

captação e que este fenômeno só seja visível quando há um excesso de TRP.  

 A relação QUIN/TRP é bastante usada para definir estados que acarretam em 

ativação da enzima IDO. Muitas vezes esta relação acaba sendo importante como 

marcador diagnóstico em situações patológicas. Por exemplo, a relação QUIN/TRP é 

usada como marcadora de invasividade tumoral (99).  

 



 48 

Na Figura 15 mostramos as relações QUIN/TRP para os quatro grupos ensaiados. 

Vê-se um aumento na relação QUIN/TRP para os grupos III e IV que atingem valores da 

ordem de 7-10 vezes superior aos grupos controle e tratados com LPS.  
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Figura 15 – Relação QUIN/TRP para os grupos controle, LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/kg) e TRP + LPS.   

 

O balanço entre TRP e QUIN deve depender das atividades da TDO versus IDO. 

Como possibilidade propomos as hipóteses representadas na Figura 16, na qual a ação 

combinada de aumento da atividade de IDO e diminuição de TDO  definem tanto a 

concentração de TRP quanto a formação de QUIN no soro e cérebro. 
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Figura 16 - TRP pode ser metabolizado à QUIN pela enzima TDO ou IDO. O balanço da atividade destas 2 

enzimas define o “pool” de TRP e de QUIN encontrado no soro  no tecido (cérebro). A sobrecarga de TRP e 

a administração de LPS por si só podem alterar o padrão destas enzimas levando como resultante a 

variações na concentração sérica e tecidual de TRP e QUIN. 

 

Também tentamos mensurar MEL, AFMK e AMK nos grupos analisados, entretanto 

não conseguimos medir nenhum destes compostos possivelmente por falta de 

sensibilidade do método. 

Analisamos a presença de TNF- no soro dos animais, para certificarmos que o 

nosso tratamento induzia ativação imune. Como se observa na figura 17, nos grupos GII 

e GIV há um aumento significativo de TNF- sérico.  
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Figura 17: Concentração de TNF- nos grupos controle, LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/kg) e TRP + LPS. 

 

Uma análise conjunta dos resultados, especialmente a ausência de alterações 

mensuráveis nas concentrações de TRP e QUIN no grupo que recebeu apenas LPS nos 

leva a considerar a possibilidade de que a concentração, tempo entre as administrações 

de LPS ou então o momento do sacrifício dos animais após o ultimo tratamento não foram 

suficientes para evidenciar modificação na metabolização do TRP. De qualquer modo não 

teria sido possível utilizar concentrações mais elevadas de LPS, pois em experimento 

piloto os animais do GIV foram a óbito após uma segunda dose.  

 

8.2  TRP e QUIN em regiões do SNC após administração de TRP e LPS 

 

Determinamos as concentrações de TRP e QUIN em 3 diferentes regiões do cérebro, 

cerebelo, córtex e mesencéfalo de ratos Wistar tratados ou não com TRP e/ ou LPS. Para 

o TRP (Figuras 18 A, C e E) verificamos que não houve diferença entre o grupo GI e GII, 

entretanto a administração deste composto elevou significativamente a concentração de 

TRP nas três regiões avaliadas. O grupo GIV apresentou um aumento de TRP 

significativo quando comparado aos outros grupos inclusive ao GIII. O perfil de TRP foi 
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semelhante para as 3 regiões do cérebro.  

Para a QUIN (Figuras 18 B, D e F) não observamos novamente diferenças entre os 

grupos GI e GII, entretanto a administração de TRP também acarretou um aumento na 

concentração deste composto em relação aos grupos sem este tratamento. Isto ocorreu 

para as três regiões avaliadas. Quando avaliamos o GIV verificamos que para o cerebelo 

não foi encontrado diferença da concentração de QUIN com relação ao grupo GIII. Já no 

córtex e mesencéfalo verificamos o aumento significativo da concentração de QUIN em 

relação aos outros grupos avaliados. Interessantemente, verificamos que no córtex as 

concentrações de QUIN encontradas nos ratos tratados com TRP na presença ou 

ausência de LPS foram maiores do que os encontrados nos outros grupos.  
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Figura 18 – Concentrações teciduais de TRP e QUIN em diferentes porções do SNC nos grupos controle, 

LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/kg) e TRP + LPS. Os dados representam a média e desvio padrão de 3 

experimentos.  *p<0,05,**p<0,01,***p<0,0001. 
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 Apesar de não haver diferença no conteúdo de TRP e QUIN no GI, GII e GIII para 

nenhuma das porções do SNC estudadas, observamos que há diferença quando 

comparamos o conteúdo de TRP e QUIN para o GIV, neste caso há um aparente aumento 

de TRP na região do córtex quando comparado ao cerebelo e mesencéfalo (Figura 19 A) 

e diferença estatística para QUIN no córtex para o mesencéfalo e cerebelo (Figura 19 B). 
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Figura 19 – Concentrações teciduais de TRP e QUIN em diferentes porções do SNC no grupo TRP + LPS. 

Os dados representam a média e desvio padrão de 3 experimentos. *p<0,05. 

 

 

Avaliamos a relação QUIN/TRP nas três regiões do cérebro (Figura 20). 

Verificamos que em todas as regiões avaliadas os grupos GI e GII foram os que 

apresentaram menor relação QUIN/TRP. Nos GIII e GIV a relação QUIN/TRP foram 

significativamente elevadas em relação aos demais e não apresentaram  diferenças 

significativas entre eles.  
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Figura 20: Relação QUIN/TRP para os grupos controle, LPS (1mg/Kg), TRP (0,8mg/kg) e TRP + LPS nas 

diferentes regiões estudadas. 

 

Também tentamos mensurar MEL, AFMK e AMK nos grupos analisados, entretanto 

não conseguimos medir nenhum destes compostos possivelmente por que, como já 

comentado nos resultados de soro, não deve haver sensibilidade suficiente. 

 

 Para verificar se o aumento de QUIN nos grupos GIII e GIV estava associado ao 

aumento da atividade de IDO, nós realizamos o ensaio de atividade desta enzima. Como 

já era esperado, não verificamos uma atividade evidente desta enzima no tempo de 3 

horas, uma vez que esta enzima é induzível, levando um tempo para que fosse 

perceptível um aumento expressivo da sua atividade. 

Apesar da diferença na produção de QUIN no córtex em relação às outras regiões 

do SNC, não foi encontrada diferença da atividade de IDO medida no ensaio clássico de 
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determinação desta enzima. Diante disso, foi avaliada a expressão das enzimas TDO e 

IDO através de Western Blotting. Como verificado na figura 21, o tratamento, 

aparentemente, não alterou a expressão da TDO nas diferentes regiões do cérebro. 

 

   

Mesencéfalo Córtex 

                   

Figura 21: Expressão de TDO nas diferentes regiões do SNC.   

 

 A análise de expressão de IDO por western blotting é difícil e demanda um bom 

tempo de padronização, assim como a TDO, esta também foi avaliada em todas as 

regiões do cérebro. Entretanto, apenas na região do córtex foi possível detectar a enzima 

conforme a figura 22, na qual não foi possível detectar diferenças significativas da 

expressão de IDO pelo tratamento utilizado.   

                                          

 Figura 22: Expressão de IDO nas diferentes regiões do SNC.   
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9 CONCLUSÃO 

 

Como conclusão, sabemos que a rota das quinureninas tem um papel importante 

na patofisiologia das doenças neuroinflamatórias e no presente estudo, demonstramos 

que a resposta frente a sobrecarga de TRP e choque endotóxico leva ao acúmulo de 

QUIN no soro e cérebro. 

 No nosso estudo notamos que não há modificação do conteúdo de TRP nem de 

QUIN séricos quando se faz a administração de LPS. Este dado pode indicar que a 

concentração de LPS ou o tempo de medida após administração de LPS não tenham sido 

suficientes para causar qualquer alteração no conteúdo de IDO. A dose de LPS baseou-

se em dados anteriores da literatura e pode se observar sinais clínicos típicos de choque 

nesses animais, ou seja, pelos eriçados, aumento de sede, diminuição de atividade. É 

possível que o tempo entre a administração de LPS e avaliação de TRP e QUIN no soro 

não tenham sido suficientes para detectarmos modificações. Neste sentido, comparado a 

um trabalho publicado com meningite pneumocócica, foi observado aumento na 

expressão de IDO superior a 10 vezes após 22hs de infecção (100).  

A sobrecarga de TRP por si só acarreta uma mudança importante no 

comportamento dos animais; faz-se nítida uma agitação. Os animais voltam a um 

comportamento “normal” após algumas horas sendo que após 24 horas não há excesso 

de TRP presente. O grupo tratado com TRP + LPS conserva parte do comportamento do 

grupo que recebeu apenas LPS; ou seja, foram observados os pelos eriçados e aumento 

de sede. 

Um dos dados mais significativos em relação a mortalidade é a de que apesar de 

uma dose extra de TRP ser tolerada pelos animais que não receberam LPS (GIII); há uma 

mortalidade quase que instantânea e total dos animais  que receberam LPS (GIV). Desta 

forma fica evidente que componentes inflamatórios sinergizam a toxicidade de TRP. Este 
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dado não foi previamente relatado na literatura e pode significar o envolvimento de alguns 

mecanismos do choque endotóxico. 

Como a concentração de TRP no soro é maior no GIV do que no GIII, sugerimos 

que a toxicidade do GIV não seja advinda da maior passagem de TRP para o SNC. O 

aumento de TRP no GIV pode significar uma redução na utilização hepática de TRP e 

talvez também de sua metabolização via TDO. A transferência de metabolização da TDO 

para IDO poderia em parte explicar o aumento sérico tanto de TRP quanto de QUIN no 

GIV. 

A sobrecarga de TRP acarreta um aumento na concentração de TRP nas 3 regiões 

do SNC e para estas mesmas regiões a ação combinada de sobrecarga de TRP com a 

injeção de LPS aumenta ainda mais a concentração de TRP. Este fato é curioso e poderia 

ser explicado pelas seguintes hipóteses: o processo inflamatório poderia acarretar o 

aumento da permeabilidade da BHE ou então modificar o sistema de transporte ativo de 

TRP através da membrana. Há ainda a possibilidade de que no choque endotóxico, pela 

síntese de diversos compostos, ou então pela ação do próprio LPS, haja a interferência 

no processo de dissociação do TRP com a albumina.  É muito possível que todos esses 

processos estejam de alguma forma envolvidos. Sabe-se, por exemplo, que o estresse e 

processo inflamatório agem sobre o sistema simpático e que este, por sua vez, atua no 

transportador de aminoácidos via BHE. 

O aumento da atividade de IDO e elevação da concentração de QUIN é vista em 

várias condições dentre as quais, por exemplo, a isquemia. Neste caso foi observada uma 

resposta dependente da localização, ou seja, hipocampo> estriato> córtex> tálamo (101). 

Este aumento seria decorrente da severidade da injúria local e inflamação. No nosso caso 

é nítida uma maior produção de QUIN no córtex, indicando que esta região deve ter uma 

maior atividade de IDO. Como no nosso desenho experimental, entre o tempo zero e 
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sacrifício dos animais, há apenas 3 horas, imaginamos que este tempo não seja suficiente 

para o aumento da expressão de IDO.  
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