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OBTENÇÃO DE IMAGENS CINTILOGRâFICAS ATRAVÉS DE LIPOPROTEiNAS DE BAIXA
DENSIDADE (LDL) MARCADAS COM TECNÈCIO 99B (Tc 99m) .
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RESUMO

As 1ipoproteinas de baixa densidade (LDL)
transportam a maior parte do colesterol no
plasma. Marcadas com Tecnécio 99m (Tc-99m),
as LDL têm sido utilizadas
experimentalmente para obtenção de imagens
em Medicina Nuclear.No presente estudo,
introduzimos esta técnica em nosso meio,
visando futuras aplicações clínicas. As LDL
do soro humano separadas por
ultracentrifugação seqüencial, foram
marcadas com Tecnécio 99m, com diticiito de
sódio como agente redutor,seguindo-se
purificação em resina Sephadex G 50.
Obteve-se 20 a 40% da atividade inicial. A
pureza radioquimica foi também avaliada por
eletrotorese em acetato de celulose,
cromatografia em papel e precipitação por
ácido tricloroacético (TCA). Imagens
cintilográfícas foram obtidas 25 minutos
e 24 horas após a injeção de 3 mCi de
LDL-Tc 99m em coelhos. O órgão de maior
maior captação após as 24 horas foi o
fígado seguido das supra-renais e
intestino, semelhante ao padrão descrito em
trabalhos anteriores.

INTRODUÇÃO

Altos niveis de colesterol constituem
fator de risco à aterogênese, e cerca de
95* dos lipídeos da placa aterosclerótica
constituem-se de ésteres de colesterol,
colesterol e fosfolipídeos (3). Há
evidências de que o colesterol presente nas
lesões ateroscleróticas, provém
principalmente das LDL circulantes (4).
Embora os mecanismos de acumulação não
sejam claros, sugere-se que a LDL penetre
na rr.onocamada de células endoteliais, que
revestem a parede arterial, através de
transporte transcelular. Os mecanismos
deste transporte podem ser: a) endocitose
mediada por receptores; b) endocitose nao
mediada por receptores e c) combinação de
ambos os processos (4).

Na Hipercolesterolemia Familiar, doença
•m que os níveis de LDL se encontram

bastante elevados, os indivíduos podem
apresentar, na ausência de outros fatores
de risco, severa aterosclerose,
evidenciando a importância desta
lipoproteina no processo aterogênico (3).

O emprego de radioisótopos para o estudo
do metabolismo lipidico associado à
aterogênese tem sido freqüente. Os
primeiros trabalhos utilizavam o 1-125 e
eram realizados in vitro (2). Sendo o 1-125
um monoemissor gama possibilitando a
realização de imagens cintilográficas,
alguns pesquisadores utilizaram este
radioisótopo para marcação das LDL,
evidenciando a presença desta lipoproteina
em lesões ateroscleróticas (7).

As imagens obtidas com LDL-I 125,
apresentavam características pobres,
tornando-se necessária a escolha de um novo
marcador. Assim, em 1985, Lees e col (8),
descreveram uma técnica de marcação
utilizando o Tecnécio 99m (Tc 99»),
radioisótopo bastante usado em Medicina
Nuclear, devido a sua meia-vida curta (6
horas) e gama emissão, que permitem a
obtenção de excelentes imagens com baixa
dose de radioatividade absorvida pelo
paciente.

No presente trabalho, introduzimos esta
tecnologia em nosso meio, com o objetivo de
estudar o metabolismo lipidico associado á
atetogênese, visando futuras aplicações
clinicas.

MATERIAIS t MÉTODOS

XsolwMnto da« Lipoproteina* im Mix»
Densidade (LDL)

As 1ipoproteinas de baixa densidade
(d« 1.019 a 1.063 g/ml ) foram isoladas

do plasma humano de voluntários normais por
ultracentrifugaçSo seqüencial (5) . O plasma
foi ajustado para una densidade de 1.019
g/ml com KBr, e ultracentrifugado a 40.000
rpm, em rotor TH 641, ultracantrífuga
Sorva1,por 24 horas a 4 C. Após 24 horas
retirou-se o volume sobrenadante
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correspondente a quilomicrons e VLDL,
acertando-se novamente o infranadante para
uma densidade de 1.063 g/ml, procedendo-se
a nova ultracentrifugação nas mesmas
condições, para obtenção das LDL.

A LDL isolada foi dialisada em solução
de cloreto de sódio 0.15 M, pH 7.4 a 4 C
por 12 horas, tendo sua integridade
confirmada por eletroforese em gradiente de
gel de poliacrilamida (SDS-PAGE Je 3 a
16%) . As proteínas foram determinadas pelo
método de Lowry e col (10).

Procedimento d* marcação das LDL

A marcação das LDL foi realizada
adicionando-se 30 a 40 mCi de Tc 99m à LDL
(3 a 6 mg de proteína), utilizando como
agente redutor ditionito de sódio,
(dissolvido em 100 ul de tampão glicina pH
9.8). Após homogenização a mistura foi
mantida a temperatura ambiente por 30
minutos, seguindo-se purificação por
cronatografia em resina Sephadex G 50. A
coluna foi eluida com cloreto de sódio 0.15
M e as frações coletadas foram submetidas a
medidas de radioatividade e absorbáncia em
UV 280 nm.

A pureza radioquimica foi avaliada por
eletroforese em acetato de celulose em
tampão barbital pH 8.4, cromatografia em
papel Whatman n 1 em sistema solvente
metanol a 85% e precipitação por ácido
tricloroacético (TCA) 10*.

Estudos de Biodistribuiçio

Estudos de biodistribuiçáo foram feitos
em coelhos New Zealand, adultos, pesando de
2 a 3 Kg, injetando-se 3 mCi de LDL-Tc 99m
intravenosamente. Imagens cintilogrãficas
foram adquiridas 25 minutos e 24 horas após
a injeção. Foram colhidas amostras de
sangue em intervalos de 24 horas para a
determinação da remoção plasmática.

RESULTADOS

A LDL do plasma humano isolada por
ultracentrifugação seqüencial apresentou-se
integra na eletroforese em gel de
poliacrilamida (SDS-PAGE 3 a 16%),
visualizando-se uma única banda,
correspondente à apolipoprotelna B-100,
presente nas LDL.

0 composto LDL-Tc 99m após purificação
em sephadex G 50, apresentou de 20-40% da
atividade inicial do radioisótopo. Medidas
d* radioatividade e absorbáncia em U.V. 280
nm, demonstraram picos correspondentes
(figura 1).

Os procedimentos eletroforéticos do

purificado (LDL-Tc 99m após cromatografia
em gel Sephadex), apresentaram cerca de 90%
da radioatividade associados & proteína de
LDL, enquanto que a precipitação por TCA e
cromatografia em papel Whatman no 1
apresentaram 45 e 66%, respectivamente.

Os tesultados da remoção plasm&tica da
LDL-Tc 99m foram semelhantes aos descritos
na literatura (11) para a LDL marcada com
1-125, como demonstrado na figura 2.

As imagens cintilograficas obtida- 25
minutos após a injeção evidenciaram o
"pool" sangüíneo, rins e bexiga. Já as
imagens de 24 horas demonstraram maior
captação pelo fígado, seguido de supra-
renais e intestino (Figuras 3 e 4) .
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FIGURA 1
Modelo de eluiçáo em Sephadex O 50 da
LDL-Tc 99m.

DIBCÜMÃO

No presente trabalho confirmamos os
achados de Less e col. (8) mostrando a
viabilidade da obtenç&o de imagens com LDL
marcada com Tc 99».

A distribuição tecidual da LDL-Tc 99m
depende da estabilidade e integridade do
traçador. Lees e col (8) demonstraram que
a LDL-To 99n, era estável após
eletroforeae, ultracentriíugaçâoe passagem
in vivo .

Para os procedimentos eletroforéticos,
Lees e col (8) utilizaram o papel como
suporte, o que apresenta como desvantagem
um tempo muito longo de desenvolvimento,
em média 8 horas. Nossos estudos
demonstraram que os procedimentos
eletroforéticos utilizando acetato de
celulose são nais rápidos e apresentam
resultados compatíveis com os descritos na
literatura (8-11).
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FIGURA 2
curva de decaimento plasmático da LDL-Tc
99m e da LDL-I-125.

A cromatografia em papel, que utilizamos
para a avaliação da pureza radioquimica da
LDL-Tc 99m, é muito empregada como controle
de vários compostos marcados com Tc 99n.
Nos3os resultados monstraram-se
insatisfatórios, talvez devido a possível
oxidação do Tc 99m durante as duas horas de
corrida do cromatograma.

A baixa precipitação (45 %) obtida com o
ácido tricloroacético, quando comparada aos
resultados da eletroforese (90 %)
justifica-se pelo fato do TCA dissociar
alguns quelatos. Tendo em vista que a
maioria das ligações do Tc 99m à LDL occrre
por quelação, admitimos que possa ter
havido dissociação do composto marcado (9).

Os resultados dos estudos de remoção
plasmática da LDL-Tc 99m demonstraram
valores similares aos obtidos com a LDL-
1-125, indicando que a técnica de marcação
não alterou o metabolismo das LDL in vivo
(11).

A distribuição nos diversos órgãos da
LDL-Tc 99m, evidenciada pela obtenção de
imagens cintilográficas de 24 horas foi
muito semelhante à obtida por Lees e col.
(8), com intensa captação pelo fígado ,
principal órgão do catabolísmo das LDL.
Através das imagens foi possível
evidenciar, ainda, a captação pelas supra-
renais e intestino

Alguns trabalhos descritos na literatura
preconizam a aplicação clinica da LDL-Tc
99m para avaliação da função do cõrtex da
suDra-renal, baseados na considerável
captação pela mesma (6). Quando comparadas
as captações das LDL marcadas com Tc 99m ou
I- 125 pelas supra-renais, verificou-se
que existe maior acúmulo (cerca de 10
vezes) da LDL-Tc 99m, indicando que o
Tc-99m quando seqüestrado, não sofre
degradação intracelular (4). Estes
resultados foram confirmados em estudos
utilizando cultura de fibroblastos humanos
(9)-

Alguns autores demonstraram que a LDL-Tc
99m pode ser captada pelas células
endoteliais em regeneração (4). após a
promoção de lesão da parede arterial de
coelhos (1). Aqueles estudos indicam -jue a
interação da LDL com o endotélio em
regeneração é um importante fator para o
acúmulo de Upídeos, evidenciando a
importância da aplicação da LDL-Tc 99m na
aterogênese.

As características físicas do Tc 99m,
seu baixo custo e a possibilidade de
estudos através de uma técnica nao invasiva
e de fácil realização, constituem fatores
que indicam o uso deste marcador para
estudos do metabolismo das LDL no processo
aterôgenico, como também para evidenciar o
efeito de diversas dietas ou medicamentos
sobre o metabolismo lipídico.

FIGURA 3
Imagem cintilográfica obtida 25 minutos apóe a
injeção de 3 nCi de LDL-Tc 99m, evidenciando o
"pool" sangüíneo, rins e bexiga.
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FIGURA 4
Images cintilográfica obtida 24 horas após a
injeção de 3 mCi de LDL-Tc 99m, evidenciando
principalmente fígado, seguido das supra-
renais e intestino.

8. LEES, R. S.; GARABEDIAN, H. D.; LEES, A.
M.; SHUMACHER, M.; ISAACSOHN, J. L. ;
DERKSEN, A.; TRAUSS, W. H. ;
"Techenetiu*-99m low density lipoproteins:
preparation and biodistribution", .T_ MUCI.
Hed.. 26:1056-1062, 1985.
9. LEES A. M.; LEES, R. S.; "Techenetiu»
99»-labeled low density lipoprotein:
receptor recognition and intracellular
sequestration of radiolabel", J. Lipid
Res,.. 32:1-8, 1991.
10.LOWRY, O. H.; ROSEBROUGH, A. L.; FARR,
L. A.; RANDALL, R. J.; "Protein measurement
with folin phenol reagent. J. Rirti - re»»»,,
193:265-275, 1951.
ll.VALLABHAJOSULA, S.; PAIDI, M.; BAOIMON,
J. J.; NGOC-ANH L. , GOLDSMITH S. J.; FUSTER
V.; GINSBERG, H. N.; "Radiotracers for low
density lipoprotein biodistribution studies
In Vivo: Techenetium 99m low density
lipoprotein versus radioiodinated low
density lipoprotein preparations", J. wucl.
Mad.. 29:1237-1245, 1988.

RBrntMCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BAUMGARTNER, H. R.; "Eine neue methode
zur euzegung von tromben durch gesielte
uberdehnung der gefasswand", ? r,gM»t» gyp
Mftd.., 137:227-249, 1963.
2. BROWN,M.S./GOLDSTEIN, J.L.; "Expression
of the familial hypercholesterolemia gene
in heterozygotes: mechanism for a dominant
disorder in man", xrAmnr». 185:61-63, 1974.
3. BROWN, M. S.; GOLDSTEIN, J. L.; "A
receptor-mediated pathway for cholesterol
hoaeostasis", Science. 232:34-47, 1986.
4. FISHMAN, A. J.; LEES, A. M.; LEES, R.
S.; BARLAI-KOVACH, H.; STRAUSS, W.S.;
"Accumulation of native and methylated low
density lipoproteins by healing arterial
wall", Arfcar i one lar OB is • 7 (4) : 361-366,
1987.
5. HAVEL, R.J.; EDER, H. A. ; BRADGON, J.
H.; "The distribution and chemical
composition of ultracentrifugally
separated lipoproteins in human serum", J.
din. Invent.. 34:1345-1353, 1953.
6. ISAACSOHN, J. L.; LEES, A. M., LEES, R.
S., STRAUSS W. L. , BARLAI-KOVACH, H.;
MOORE, T. J.; "Adrenal imaging with
thecnetium-99m-labelled
l i p o p r o t e i n s " , Ma».» hn l i a m .
1986.
7 . LEES, R. S . ; LEES, A. M.; STRAUSS, H.W.;
" E x t e r n a l i m a g i n g

low dens i ty
35(4):364-366,

Of human

BMDERBÇO PARA CONTATO

Silvia Maria Suter
Laboratório de Pesquisa - lo andar
Instituto do Coração - FMUSP
Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar - 44
05403 - c. César - Sao Paulo, SP - Brasil
Fone:(011) 282-77.66 ramal 595

atherosclerosis11, J.Muel. Mart. . 26:154-156,
1985.

I Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia em Saúde "92 - 447


