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I - INTRODUÇÃO

. 1 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMIN/iRES

" A medida da intensidade dos efeitos de hormô

•nios apresenta grande variabilidade, devido tanto a fato

res próprios dos organismos, quantoâpreparação utilizada

nos sistemas de dosagem. Esta variabilidade é, em parte,

conseqüência das variáveis envolvidas na expressão do efei

to hormonal, o que limita a possibilidade de um controle

mais eficiente do sistema.

Os sistemas de dcsagens biológicas e radioimuno-

lõgicas de hormônios requerem, de forma estrita, a . demom;

tração de similaridade das curvas dose-resposta, obtidas

com o material padrão e com o material em que se deseja do

sar o hormônio em questão, além dos critérios de qualidade

usados para qualquer tipo de dosagem, ou seja: sensibilida

de; precisão; exatidão e especificidade.

A verificação de similaridade das curvas dose-

, -resposta tem sido feita, basicamente, através do teste de

"paralelismo" das referidas curvas', o qual entretanto apre_

senta dificuldades devido ã estrutura dos erros das dosei

gens.

Conseqüentemente, o objetivo deste trabalho é _a

nalisar a adequação do critério atual de verificação de

similaridade das curvas dose--esposta e propor um novo cri

tério que procuraremos demonstrar ser o mais adequado.

A seguir, serão descritos os aspectos pertinen-



tes às dosagens biológicas e radieimunologicas de hormô-

nios.

2. OS SISTEMAS DE DOSAGEM

O termo "sistema de'dosagem" pode *ser utilizado

restritivamente para designar apenas o que se pode chamar

de base física do sistema, como por exemplo, um animal, õr

gão ou células isoladas.-Considerando-^e de forma mais am

pia, incluir-se-ia, neste caso; o planejamento experimen —

tal, os critérios de qualificação das respostas e os pro

cessos de cálculo dos resultados finais. Neste trabalho, tj

tilizar-se-á a segunda alternativa e, desta forma, um sis

tema de dosagem será constituído de:

- sua base física, que inclui o material biológji

co, a reação radioirvunológica ou química, o pa

drão (material de referência) utilizado, a a

mostra em que se pretende dosar o hormônio e o

tipo de resposta do sistema;

- tipo de planejamento experimental;

- critérios de qualificação da resposta;

- método de cálculo das respostas finais.

A base física do sistema servirá de critério de

classificação e assim, os sistemas utilizados nas dosagens

. de hormônios podem ser divididos em três grupos princi —

pais: os biológicos, os imunolõgicos e os químicos.

Segundo LORAINE e BELL (1), os sistemas biológi-

cos de dosagem são mais vantajosos do que os químicos, por



serem freqüentemente mais sensíveis e específicos, porém,

são menos precisos, mais trabalhosos e caros. Os sistemas

imünológicos, introduzidos posteriormente, na maioria dos

casos substituíram os biológicos, uma vez que são mais

práticos e sensíveis.

A seguir, serão descritos alguns aspectos perti-

nentes a base física e ao planejamento experimental dos

sistemas biológicos e radioimunolôgicos. Os aspectos refe-

rentes aò padrão e â amostra serão tratados em conjunto pa

ra os dois sistemas devido ao que ,fcêm em comum. Os crité-

rios de qualificação da resposta, ponte central do presen-

te trabalho, serão descritos no tópico 2.5.

2.1. SISTEMAS BIOLÓGICOS DE DOSAGEM

• ' _e. A expressão "sietem-as biológicos de dosagem"'• a-

bránge os processos realizados "'in vivo"- e "in vitro".

Os "in vitro" são modelos que visam simplificar a ob

sérvação da resposta ao hormônio, jã que envolvem me-

nor número de variáveis do que as que podem ser rela-

cionadas em organismos,quando considerados na sua to-

talidade, Estes são altamente complexos na medida em

que suas respostas nem sempre são unicamente conse-

qüências ,do estímulo ao qual foram submetidos e, por-

tanto, potencialmente sujeitos a maior variabilidade.

' * - - • • - - • '

0 termo genérico "sistemas- biológicos de dosager." se-

rá utilizado, neste trabalho, para designar somente sis

temas "in vivo".
>' >

Na efetuação de uma dosagem biológica devem-se con



siderar vários fatores referentes aos diversos compo-

nentes do sistema, tais como: a) características dos

animais; b) tipos de ensaios; c) tipos de planejamen

to experimental.

a) Características dos animais ' .

Os animais utilizados devem ser de uma única

cepa que deverá ser explicitamente citada, pois a^

guns dos resultados discrepantes obtidos em dive£

sos laboratórios podem ser devidos à utilização de.

linhagens diferentes (2).

Além disso, algumas linhagens são mais adequa

das do que outras para determinados ensaios. SAKIS

e GUILLEMIN Í3> , demonstraram que a cepa de ratos Wis

tar não responde bem ao LH quando a resposta é a

depleção do ácido ascôrbico,, ao contrário do que

ocorre com a cepa Holtzman: Nos experimentos dos

referidos autores, os animais foram prê-tratados

com PMSG e HCG, segundo o método de PARLOVí (4) .

Os animais devem ser mantidos em ondições am

bientais controladas dentre;as quais citam-se: unú

dade, temperatura, ventilação, nível de ruído, dieta, e.

também padronizados quanto a idade e ao sexo. Além

disto, deve ser uniformizada a maneira pela qual

os animais são sacrificados, bem como o horário de

administração dos hormônios, devido ã existência

de ritmos circadianos (1,2).

b) Tipos de ensaio

Têm-se basicamente dois tipos de ensaios bio



lógicos: os de "efeitos gradativos11 e os de "efei-

tos quânticos". Em qualquer ura deles pode-se medir

a potência de uma amostra; entretanto, no primeiro,

a resposta é do tipo quantitativo ou seja, pode-

ser medido, enquanto, que no segundo ocorre apenas a

•observação do.efeito, isto é, respostas do tipo "tw

do-ou-nada" (1,2).

Os tipos gradativos oão os mais utilizados em .

ensaios de hormônios por serem mais precisos e fo£

necerem maior número de informações acerca dos

efeitos considerados (1,2). v

c) Tipos de planejamento experimental '

Convencionalmente, os esquemas de dosagens

s-ao: os de três', os de quat.ro e os de seis pontos •
/

de ensaio.

0 esquema de três pontos (1+2) que é o mais

simples, consiste em três grupos de animais onde

dois são controles e um é experimental. Esse tipo

de experimento pode ser utilizado tanto para as es

timativas quantitativas quanto para as qualitati —

vas. Sua limitação básica consiste em não prover in

formação que permita julgar a similaridade das

respostas obtidas com o padrão e material experi -

mental (1,2).

0 segundo esquema é o de quatro pontos (2+2),

onde se utilizam dois grupos controles e dois expe

riinentais. Este pode informar se as declividades

das curvas dose-resposta diferem significativamen



te entre si, ou não; permite portanto testar a s_i

milaridade de ação. Neste caso, se ocorrer falta de

paralelismo o ensaio deverá ser rejeitado (1,2,5).

Por último, o de seis pontos (3+3) consiste,

em três grupos controles e três experimentais. Es_

te esquema permite testar a linearidade da respos-

ta, além da simil'aridade de ação. Embora forneça

maior número de informações do que os anteriores ,

requer um grande número de animais, o que o torna

menos prático (1,2,5).

2.2. SISTEMAS RADIOIMUN0LÕGIC0S DE DOSAGEM

A dosagem de hormônios por radioimunoensaio con

siste na competição entre o gntígeno marcado e o não

marcado pelos sítios de ligação do anticorpo, onde o

não marcado é o hormônio- a ser dosado.

FELBER (6), indica como vantagens do radioimuno-

ensaio sua alta sensibilidade, alta especificidade e

a possibilidade de se testar grande número de amos-

tras ao mesmo tempo. Entretanto, _:le depende da ativjl

dade antigênica do hormônio, a qual não está necessa-

riamente relacionada com a atividade biológica, limi-

tando, assim, sua utilização para avaliá-la (6,7).

Muitos fatores inespecíficos podem afetar o en

saio e levar a resultados incorretos.-Dentre estes fa-

tores podem ser- incluídos a força iônica, pH, compos^

ção do tampão do meio de incubaçao, temperatura, pre-

sença de outras proteínas ou peptídeos e algumas ve



zes, a ausência de cations como o cálcio (6).

Três pontos básicos devem ser considerados em re

lação ao radioimunoensaio: o antígeno marcado; o anti- ;

-soro e a separação do antlgeno livre do complexo ^.i- . '

tígeno-anticorpo ( 2 , 8 ) . • ' .

O hormônio marcado deve ser altamente purificado

e a marcação por isõtopos radioativos realizada de

forma a minimizar sua desnaturação, preservando sua

atividade imunológica e sua estabilidade (6,8).

O anti-soro deve ser caracterizado pelo seu títu

Io, ou seja, sua diluição; sua afinidade, que ê fun

ção da energia de interação entre o antígeno e o ant̂ i

corpo, e está relacionada à constante de associação;e '

sua especificidade, que é a capacidade de distinguir' ,

um determinado antígeno entre vários (6,8).

• • - / * ' • . ;

O processo de separação entre o antígeno ligado <

ao anticorpo e o'livre, permite calcular a proporção "

do antíg.eno ligado, e medir a competição causada pelo

antígeno não marcado.-A elaboração destes processos

visa minimizar os erros de classificação (6,7,8).

A competição entre o hormônio marcado e o não

marcado pelo anticorpo pode ser realizada através dos

métodos de equilíbrio e de saturação seqüência,.. A

diferença entre eles consiste na.ordem da adição dos

reagentes; no primeiro, estes são adicionados simulta

neamente ao sistema e, no segundo, em duas etapas dis

tintas. Inicialmente o anticorpo e o antígeno não nar

ca do são incubados e, em seguida, o antígeno marcado



ê adicionado, ligando-se nos sítios disponíveis, ou se

ja aos não ocupados polo hormônio nao marcado da

primeira etapa (9).

Outro ponto a ser considerado é o número de

replicações, que não precisa ser grande,' geralmente

duas ou três são suficientes, ao contrário dos siste-

mas biológicos que requerem mais, devido a sua maior

complexidade.

2.3. PADRÃO

A adoção de um padrão internacional foi feita can

o intuito de minimizar as variações decorrentes do u

so de unidades arbitrarias que dependiam dos animais

utilizados e dos laboratórios que os manipulavam, ües

ta forma, se poderia uniformizar as estimativas bioló

gicas, do mesmo modo cano o foram as medidas de comprimen

to e peso. Portanto, os resultados poderiam ser compa

rados por diversos laboratórios ao longo do tempo. A

lém disto, viabilizou os métodos comparativos, onde r

a potência de uma amoutra é estimada em relação a um

padrão, ou seja, pos»>ibilitou a quantificação da ati-

vidade desta amostra (l,7,10,2rl).

' Em ensaios biológicos, a utilização de padrões é

Inevitável, na medida em que as respostas obtidas dos

estímulos aos animai»» individualmente ou em grupo ,

podem ser .diferente» em diversos períodos de tempo ,

mesmo qua.ndo eles s.lo mantidos nas mesmas condições

(2,5).



Seg'indo BftNGlAN et ai .(12), urapad' ão internacio-

nal deve ter as seguinte3 propriedades: a) identidade

com a amostra» b) estabilidade e c) homogeneidade.

a) Identidade com a amostra

0 princípio básico dos ensaios comparativos ê

que o padrão e a amostra sejam idênticos ou que te

nham pelo menos similaridade de ações, de tal for

ma que as diferenças entre elas, se existirem, nao

sejam detetadas pelo sistema.de ensaio e, neste ca

BO, a estimativa da potência independerá do método >

utilizado. Entretanto, como trata-se de sistemas ,

complexos, deve-se considerar que cada método par_ ^

ticular pode ser mais ou menos sensível às hetero ^

geneidades e impurezas da amostra ou do padrão e, *

consequentemente, ocorrer discrepâncias nas estima^ J

tivas da potência (5,7,10,11,12). ^

b) Estabilidade /•-': x

Devido ã necessidade obvia de se estocar o pa *

drio por longos períodos,, torna-se fundamental a " 'J

consideração de sua estabilidade. ,
3

A alteração da atividade biológica ou radioi- ?

munológica de um padrão pode ocorrer tanto em con-

seqüência do efeito de fatores físico-químicos ,

quanto em decorrência de contaminações. Entre es

tas, vale ressaltar a presença de enzimas proteoll

ticas do tecido de origem ou de microorganismos con
t

taminantes (12).

A possibilidade de alteração-da atividade do
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material de referência impõe a obrigatoriedade de

sua verificação periódica (7r12).

c) Homogeneidade

Segundo a Organização Mundial da Saúde, um

padrão internacional deve ser uma preparação alta-

mente purificada, com sua homogeneidade estabeleci^

da. Entretanto, na prática, estes requisitos sãora

raroente cumpridos e preparações impuras são utili-

zadas como padrões, por serem principalmente mais

estáveis e de maior viabilidade- (12).

Desde que responda de forma satisfatória, uma

mistura pode servir como padrão, pois a natureza do

ensaio em que será utilizado é que determinará o

seu grau âc pureza; alem disto, a heterogeneidade, ^

na maioria dos hormônios, _e inevitável (7,12).
- - * — - • . . . / ; ^

r - _ - - . r^
O qrau âc uniformidade conseguido nos sistemas ex **

• ~ Hi

perimentais, através da utilização de Padrões Interna **

cionais, minimizou, mas não resolveu de todo os prcble_ "*

mas que existiam antes da sua adoção, pois existe uma *

diversidade de material de referência, o que dificul. ,

ta a escolha cJo mais adequado, alem de, em certos ca ,

sos, contribuir para a obtenção de resultados não pas^

síveis de comparação devido aos problemas descritos an

í:

I
, tejtriormente. • :',.

2.4. AMOSTRA

Como o material utilizado nesta investigação
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.i'V

v v • faz parte dos hormônios classificados como glicopro —

.. i téicos, serão descritos a seguir alguns aspectos a eles

pertinentes.

Os hormônios glicoprotéicos são constituídos de

duas subunidades - o e 8 . A subunidade o ê essencial-

mente idêntica para os vários hormônios glicoprotéicos

dentro-de uma mesma espécie e altamente conservada en

tre as diferentes espécies de seres ,yivos (14). A sub

unidade 0 , ao contrário, difere de forma significati
r

va e-é indubitavelmente quem determina o comportamen 1

to biológico e imunológico do hormônio nativo (19.Estas ^
t

subunidades sãò unidas por ligações hidrofóbicas (15 , >J

16), podendo dissociar-se espontaneamente quando em f.'

solução (17). A reassociaçao destas subunidades do LH s>
- -*i

e do HCGe,acompanhada de boa recuperação da ativida ^

de biológica (18,19). / <t

Dos hormônios observados até o momento, os glico ^

protéicos são os que possuem a estrutura mais complexa,

tendo em cada subunidade vários grupos de carboidratos • JJ

ligados em pontos específicos ao longo da cadeia pept£ »

dica (20). Ê neste grupo de hormônios que se situa o mia j

terial utilizado neste trabalho, o hormônio luteinizante J

proveniente de extrato de hipófises humanas(hLH).

. " "É" relevante a consideração de que, coro exceção

de muito poucas preparações de glicoprotelnas de ori-

gem humana, a maioria contém uma ou mais substâncias

biológicamente ativas ou imunoreativas, 'denominadas

"formas moleculares?" que, apesar de estruturalmente

relacionadas entre si são quimicamente diferentes e,
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portanto, podem reagir d̂.- forma similar mas não neces

sariamente idêntica. (7,18).

Estas "formas moleculares" podem ser precursoras

naturais destes hormônios, contaminações de outras

proteínas, fragmentos, produtos metabõlicos, varian —

tes devido a tumores, artefatos provenientes dos reja

gentes ou da própria amostra, e artefatos devidos ã

liofilização (.7,18).

As diferenças estruturais nas moléculas da amos;

tra, ainda que pequenas, se influenciarem o comport^ í

mento do sitio de ligação, podem ocasionar diferentes J

constantes de afinidade e dal a heterogeneidade na es **

timativa da potência (7,10,18). S

Dispõem-se de critérios químicos e físico-quími- *

cos para avaliar as contaminações.residuais das prep£ '•*

rações de glicoprotéínas, jnas alguns deles, por exem- '

pio, a determinação da seqüência' primária, são dispen ^

<3iosos e lentos. Outros são de difícil interpretação, 3

corto é o caso da eletroforese em gel de poliacrilami- "j
n

da e eletrofocalização, ou não são sensíveis o sufici *

ente para detetar contaminações da ordem de 1-2%, co «

mo no caso de filtração em gel. Para detetar contami-

nações desta ordem, pode-se utilizar métodos radioimu

nolõgicos, mas estes também apresentam problemas, co

mo foi visto anteriormente (18).

0 exposto acima sobre as bases físicas dos siste

mas de dosagens biológica e radioimunológica de hormô

nios, deixa evidente três pontos básicos:

- a multiplicidade de variáveis envolvidas nos
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sistemus d'- dosac jm, fato que reduz o grau de

controle possível sobie o*?-mesmos;

- a dificuldade de manutenção de padrões com as

características requeridas;

- a impossibilidade de controle da composição da

amostra.

Estes pontos justificam a estrita necessidade de

demonstrar, oü, no mínimo, obter evidências sobre a

similaridade das curvas dose-resposta obtidas com o

padrão e com a amostra, como foi mencionado anterio— •

' mente (tópico 1). '
vi

s
2.5. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO DA RESPOSTA "•

ti
- / ^

A qualificação das respostas biológicas e radioi^

munolôgicas, ou seja, a obtenção de evidências de sî  U

milaridade das curvas dose-resposta obtidas com o ma *

terial de referência, e com o material no qual se de <«

,seja dosar o hormônio, tem sido realizada "class'ca- Q

mente" através de testes paramétricos de "para!elismo" i

(5,21-24). ' ]

No caso dó radioimunoensaio, este teste é reali-

zado utilizando-se a transformada logito da variável

resposta.

0 teste de "paralelismo" requer a normalidade

da distribuição dos erros, em cada nível de resposta

e a homogeneidade de variância ao longo da curva. É

possível que na prática estes pré-rèquisitos sejam
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cumpridos, porém os tentes para verificação da homoc£

das tia, tem como suposição bar i ca ..a normalidade, que

nem sempre pode ser testada devido a necessidade de

um grande número de dados, que dificilmente é obtido

em experimentos rotineiros (25). Diante disso, a nor

malidade é geralmente aceita, mesmo quando não exis_

tem evidências adequadas para isto.

Segundo BRADLEY (26), o esforço no sentido de

controlar ao máximo as condições experimentais, é por

si só, incompatível com a distribuição normal de *

erros, pois qualquer distribuição estará mais próxima ^
i

da normalidade quanto mais numerosas as fontes dos ^

"erres elementares" que devem ser pequenos e indepen- s

dentes. <!

Além disto, a observação da ocorrência de valo "*

res extremos de respostas, em um òu mais níveis de do ..

ses, é freqüente. Diante,deste fato, a conduta dos "

pesquisadores tem sido, geralmente de dois tipos: ^
i

- a de eliminá-los, com. ou sem teste estatístico Q

prévio, atribuindo os valores extremos a erros 5

experimentais grosseiros, ou; J

- a de incluí-los no conjunto de resultados uti-

lizado na determinação das médias em cada pon

to da curva.

No primeiro caso, a eliminação dos valores extre_

mos pode sugerir um bom condicionamento da resposta,

com erros falsamente pequenos das estimativas das con

centrações de hormônios (26). Isto pode ocorrer mes;
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mo quando o valor extremo ê eliminado com base em tes_

"te estatístico, que como o teste de paralelismo, tazn

bêm requer normalidade da distribuição dos erros.

No segundo caso, fica a dúvida sobre a validade

da "media amostrai"como estimativa da média da popula-

ção. Neste ponto, ê importante considerar que estes

valores extremos podem surgir devido à curtose acen —

tuada, ou ã inclinação da distribuição dos erros e nes

te caso, a suposição de normalidade não ê adequada.

• *Mesmo admitindo-se a existência da normalidade *

da distribuijao dos erros, deve-se ainda considerar um ,

conjunto de fatores que afeta a robustez de um teste t>

estatístico, o qual vai desde a localização da re s

giao de confidencia até a heterogeneidade de variân

cia, quando a homoccdastia nao e requerida (26). ü

Desta forma, t£n»*-se motivos de naturezas teóri- )

cas e práticas para admitir-se a possibilidade da nao *

normalidade da distribuição dos erros e, conseqüente ,
i

mente, a implausibllidade conceituai do teste de"para
s

leHsmo" Esta'situação indefinida resulta nas duas 3

condutas opostas que têm sido adotadas, com relação 1

aos valores extrerooo, ambas sem justificativa apropri^

ada.

Este conjunto de considerações evidencia a impor

tância da:

a) reavaliação do teste de "paralelisko", como um

critério de verificação da similaridade das

curvas dosc-rcsposta dos ensaios biológicos e
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radioimunologicos;

b) proposição de um critório alternativo, que po

de ser o baseado na comparação das distribui

ções de freqüências das ordenadas obtidas

coro as funções ajustadas.

Estes dois Itens constituem os objetivos do tra

balho.
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[I - MATERIAIS E. MÉTODOS . .- . ; - ;- •

1 . MATERIAIS
r

1.1. Hipófi^es; Foram utilizados dois lotes de hipòfises

humanas (a e b): o primeiro, com 263 glândulas, prove

nientes do Instituto de Medicina Legal de Recife, e o

segundo com 258 glândulas, vindas das Faculdades de

Medicina de Ribeirão Preto e Uberlândia.

1.2. Animais: Foram emnregadas ratas albinas "Rattus Eove£ ;
• " í)

gicus" inaturas com 27 dias, da ceoa Holtzman, prove- t

nientes da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e t{

posteriormente mantidas em nosso biotério. Todos os Hr

animai» foram mantidos em condições ambientais natu- *"

rais cpm alimentação e água "ad libitum". . ̂

1.3. Reagenj:es . ... «,

' - "Kit" para hLH da Diagnostic Products Corporation *

(DPC) . '• J
- os hormônios para o pré-tratamento dos animais, PMSG ,

e HCG, foram obtidos comercialmente (Laboratórios Or .

ganon do I -=tsil Ltda), sob a denominação de Maturon

e Prcgnyli respectivamente.

- os d'-mais reagentes utilizados foram de grau anally

tico.
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2.1. Purificação do hLH.

A extração de glicoproteínas foi feita de acordo

cora o método de SAÍRAM et ai, (27), que consiste ba-

sicamente nas etapas seguintes, descritas na figura 1.

- Preparação de pó cetônico

- Extração de glicoproteínas. •

Todas as operações foram realizadas a 2°C.

As glicoproteínas contidas no sedimento da etapa „

2.4 (fig. 1) foram novamente suspensas em tampão de ,

acetato de amônio 4 x 10 M pH 5,4 , sob agitação du- r.

rante a noite, na proporção de. 20 ml para cada 400 mg ^

de material, e aplicadas em coluna de CM-celulose, pr£

viamenté equilibrada com o mesma,-tampão. Apôs a elui- •*

ção do primeiro hormônio (hFSH) , a .coluna foi eluida *J

com o tampão acetato de amônio 1M pH 5,4 , removendo- ^
s

seohLH eo'hTSH (fig. 1). Este eluato foi,então, dia- i

lisado em 25 vezes seu volume em água, com cinco tro- jj

cas, durante 72 horas, liofilizado e estocado ã-20°C. í

i

A seguir, o material liofilizado foi dissolvido \

em tampão acetato de amônio 2 x 10 M pH 9,5 , na pro i

. porção de 15 ml para cada 193 mg e aplicado em coluna

de DEAE-celulose, previamente equilibrada com o tam-

pão referido, sendo então eluidoohLH e a eluição do

TSH, feita com tampão acetato de amônio 0,1 M pH 9,5

(fig. 1)• Essas frações foram tratadas subseqüentemen

te da mesma forma que a mistura de hLH e hTSH.
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MIP&FISCS

HOMOGENEIZAR

SUSPENDER M ACETONA

FILTRAR A VÁCUO
LAVAR COM ACETONA

i
6ECAH

2? ETAPA: EXTRAÇRp DE GLICQPROTEINAS

SEDIMENTO

SECAR COM
ACETONA

DECK

2.1 - CXTRAiR COM tó.Tj SG-Uy^O DE ACETATO
OC AM&MO 107o E ETANOL NA
PROPORÇÃO OC 6.4 (V /V) POR mg DE PÔCE7ÔN1C0
AGJTAR DURANTE TOOA NOITE A 2°C

1 /
E.2 . CENTT#USAR A 6500» (15 MINUTOS)

'£T

l
SOBREMADAKTE

SOORENADANTE.

2.4

FIGURA 1: ESQUEMA DE PREPARAÇÃO DE LH
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t.4 SOBRENADANTE

PRECIPITAR COM ETANOL (2V)

• I
A6ITAR POR 30 MINUTOS

DEIXAR SEDIMENTAR DURANTE

«eHORASA2°C

1
SIFONAR

SOORENADANTE

SEDIMENTO

CENTRIFUGAR
A200Og(3Qt,in)

SOBRENADANTE
. SEDIMENTO

y r
DESPREZAR

1
RESUSPENDER EM 5Oml

DE TAf.'PiOACETATO'DE AMOWIO
4*IO"JM pH£>,4

blMLISAn CONTRA A fiL.
DE 2000ml D£ TAr/P&O
ACITATODE AMÔNIO

JM pH &,4

1
LIOFILEAR

í

Figura 1« continuação
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a» ETAPA PURIFICAÇÃO DE h L\4

DISSOLVER O EXTRATO
' LIOFILIZAOO EM TAMP&O

ACETATO DE AMÔNIO
4 110-» V pH 3,4

COLUNA DE CM • CELULOSE

í
ELUIR COM TAMPÃO
ACETATO DE AMONIO
4itO-sM pH 5,4

DIALISAR CONTRA
TAMPÃO FOOrATOOE
SÓDIO 0,001 M pH 6,8

i
LIUFlLIZAR

ELUIR COM TAMPÍO
ACE'ATO Ü£ O
IM pH 5,4

DIALISAR
CONTF.A ÁOUA

1
LIOFILBAR

I

U0FILI7A00 EM TAMPÃO
ACETAi'-OE Ar/Cl.'O •

1
COLUNA DE DEAE- CELULOSE

I
•r

ELUin COM TAMP&O
ACE1AT0 C£ MtfttiO

DIALlSAR
CONTRA ÁGUA

LIOFILIZAR

ELUIR_^ l\nC0f* TAMPAO
ACETATO DE AMÚNO
I»IO-'MPH9,5

OIALISAH
CONTRA ÁGUA

UOTILIZAI.

Figura 1: continuação
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2.2. Ensaio biológico

;-„? • 2.2.1. Tratamento das amostras utilizadas

A preparação de hLH, feita com o lote "a"

de hipõfises foi utilizada como material de

referência (padrão) sendo diluída em tam

pão fosfato de sódio 0,02 M pH 7,4 0°C, em to

dos os experimentos. Quanto ã do lote "b", uti

lizada como amostra teste, foi diluída em tam

pão fosfato, que variava de concentração e

pH, e submetida a incubações em temperatura e

tempo diferentes, de acordo com a tabela 1.

TABELA 1 - DILUIÇÃO DE hLH EM TAMPÃO FOSFATO COM VARIAÇÃO

DE CONCENTRAÇÃO E pH, INCUBADO EM TEMPERATURA E

TEMPO DIFERENTES. (Lotes "a" e "b")
* I

AMOSTRA

PADRÃO

1

! 2

3

4

5
' • • » .

CONCENTRAÇÃO'
FOSFATO DE

SÓDIO (M)

0,020

0,020

0,030

0,02b

0,025

0,025

TEMPO DE
INCUBAÇÃO

CMIN)

0

120

120

224

145

145

PH

7 ,4

7,4

7 ,4 •

7 , 4

8.6

7 ,0

TEMPERATURA
DE INCUBA-
çSb °c

1
0 !

4 , 0 '

4 ,0

4 , 0 í

4 . 0

7 , 2

2.2.2. Utilização dos Animais

Os animais foram divididos em lotes, me-

diante sorteio prévio, no intuito de minimi -

zar a tendência de se agrupar os de pesos e



tarranhos Igue's. O esquema de ensaio utiliza-

do foi o de reis pjntns (3+3), sendo cada

grupo constituído de cinco ratas.

As ratas imaturas foram pri-tratadas com

50 U.I. de PMSG e após 72 horas, segundo a mo
*

dificação do método de PARLOW (5) por SCHMIOT-

-ELMENDORFF e LORAINE, com 25 U.I. de HCG

dissolvidos em solução salina 0,9% e inje

tados subcutaneamente. Apôs sete dias da admi

nistração do HCG, as ratas foram injetadas com

tampão, fosfato de sõdio 0,02M pH 7,4 ou hLH

via intraperitonial ( 22 , 28).

O material foi administrado sempre ãs

8:00 hs e os animais sacrificados após 4 horas

(28 ) , com éter sulfúVico. 0 ovãrio esquerdo
/
t

de cada rata era então removido, homogeneiza-

do por três minutos em 2 ml de tampão fosfato-.

citratò 0,0lM pH 3,0- , desproteinizado com

2 ml de TCA 5%, ppr 30 minutos no gelo, e cen

trifugado por 20 minuto^ a 2000g. 0 ácido as;

cõrbico do sobrenadante foi dosado ã tempera-

tura ambiente, como será descrito a seguir.

2.2.3. Dosagem de ÁCIDO ASCÕRBICO.

O método utilizado foi uma adaptação do

descrito por SHIEH e SWEET ( 29 ), para viabi-

lizar as dosagens am ovários de ratas imaturas

(ver discussão).
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O método consiste cm se adicionar 1 ml do

sobrenadante obtido na etapa anterior, a 4 ml

da solução feita com: 3 partes de solução de

biquinoline (0/37g de 2*2 - biquinoline 100 ml

de acetona) e 1 parte de solução áe cloreto

cúprico (0,13g de CuCla2HaO/500 ml de tampão

fosfato-citrato 0,0lM pH 3,0). As dosagens fo

ram feitas em auplicatas.

2.3. Radioimunoensaio

A determinação radioimunológica do hLH foi

ta com o "Kit" DPC, que utiliza o sistema seqüencial J

de dois anticorpos c que está de acordo com as espe- '

cificações da Organização Mundial da Saúde (7). •*

l

A técnica foi modificada nos volumes, reduzidos *

ã metade por medida'de economia, e as incubacões fei :

tas a 37°C. J

•

As amostras foram diluídas em plasma humano ina ,

tivado, a 56°C durante 30 minutos, a partir de uma j
t

solução inicial de 0,02mg de h-LH por ml de tampão I

fosfato de sódio 0,02M pH 7,4. As concentrações fi- !

nais variaram entre l,25ng a SOng por ml de soro.

O sistema de ensaio utilizado está esquematizado na

tabela 2, onde, Bo é a capacidade de ligação total e

Bi a do padrão ou da amostra a ser testada e l a liga

ção inespecífica.
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TABELA 2: SISTEMA DE RADIOIMUNOENSAIO

TUBO

AMOSTRA ( Vl )

PLASMA HUMANO
INATIVAPO ( pi )

ANTI-SORO. ( Vi )

BO

-

•

100

50

I

-

100

Bi

100

50

INCUBAÇÃO POR 2 HORAS a , 37°C

II125) hLH ( pi ) 50 50 50

INCUBAÇÃO POR 2 HORAS

SOLUÇÃO PRECIPITADORA
(PEÇ + 29 ANTICORPO)

(Jnl )
1

INCUBAÇÃO POR 5 MINUTOS Ã

a 37"C

1

/
TEMPERATURA

1

AMBIENTE

Após a última incubação, a solução foi centrifu-

gada a 2000g, o sobrenadante decantado e a radioativi^

dade do precipitado, depois de seco, contada em cinti^

lador sólido (AUTO-LOGIC ABBOTT).

2.4. Métodos estatísticos

2.4.1. Teste de similaridade das curvas dose-resposta.

A verificação da similaridade das curvas

dose-resposta foi feita através de dois testes:

., o "freqüencial" e o "paralelismo," (30), sendo

que uma v/srsão prévia do primeiro teste foi a

presentada anteriormente por CRUZ, W. B. (31).



O 'teste "freqüencvql", cem dois postula —

dos: . . , • . . , - . .

- se duas curvas dose-resposta são simila

res,, a trans locação de uma delas para a

posição da outra gera duas üstribuições

de freqüências, cujas diferenças são d£

vidas apenas ao acaso;

- as distribuições de freqüências são con

tínuas (postulado requerido pelo teste

de Kolmogorov - Smirnov).

Este teste consiste, inicialmente na divi^

são das abscissas das duas curvas, em diversos

valores no intervalo destas; em seguida os vai

lores da ordenada são calculados e então é rea

lizada a translação da curva de maior valor de
i1

interseção na origem, para a posição da de

menor valor. Esta translação é feita com a dî

ferença dos primeiros pontos da ordenada (fig.

2).

O próximo passo é a determinação das dis-

tribuições das freqüências, após o que estas

são comparadas pelo teste de Kolmogorov - Smi£

nov (32) bilateral, que comprova através des-

tas distribuições,se duas amostras foram ex-

traídas da mesma população.

Para este teste utilizou-se os parâmetros
*

das curvas ajustadas pelo método dos mínimos

quadrados, otimizados pelo Simplex, usando-se
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x, 0 X, X. X

FIGURA 2: REPRESENTAÇÃO GRAFICA DO TESTE "FREQVENCIAL"

Gráficos ilustrativos do teste "freqüencial",'onde as

abscissas sâo divididas em diversos valores no intervalo entre x1

e x2 e as ordenadas correspondentes calculadas através da equação

de cada curva ajustada (a - b). A curva de maior interseção na

origem é transladada pela diferença dos primeiros valores das abs-

cissas (c - d). Os valores mínimo e máximo de ordenada: y. e y2»são

utilizados para o cálculo das.distribuições de freqüências, onde

os intervalos são mostrados nos gráficos (e - f).
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programas em linguagem FORTRAN IV (3 3) .

IO fluxograma do teste "freqüencial" para i

similaridade (linguagem BASIC) de curvas dose-
i

-resposta é representado na fig. 3 e consiste

de cinco módulos: \

- entrada de dados;

- cálculo de cem valores de dados da orde

nada e translação da curva de maior in

terseção na origem;

• - determinação das distribuições de fre- v

qüencia; ,

- determinação da estatística de Kolmogo- •

rov-Smirnov (valor absoluto da diferen '

ça maxima entre as distribuições de fre^

—'_-*-.— - qüência) e comparação com o valor críti^ '

co; • ' j

- salda dos dados. '

i

- 0 programa permite comparar retas e sig-

móides descritas por log-logística. A escojha

entre as duas funções é feita comparando-se a ca

deia de caracteres (S*), com a contida no prî

meiro conjunto de dados ("R").

Apôs a escolha são fornecidos os parâme —

tros das funções ov valores iniciais e fî

nais das abscissas. Em seguida são determinados

os valores destas, correspondentes ao mesmo in

tervalo, calculados os valores das ordenadas e

realizada, então, a translação.
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11GUFA 3: .FLUXOGFAVA DO TESTE "iRE^V."CIAI"
(li'. cnda)

Fluxograr.a do teste "/«< çífcnci-Z" utilizado para a ve

rificação da similaridade des curvas àüEt-rt-spos-a, c^as varil-

veis são:

- K = fator p r a cálculo do valor critico do tes .2 ±-.

Kolmogcrov - Sr.irnov. •

• 9
- A = limire de confidencia. *'•

- "R" = cadeia de caracteres para escolha da fur.rãc. ^

C
- VI , Y2 = intervalo das abscissas. '.

-:Y1(I) , Y2(I> = vetor das crc:er,3d£3.
"' * ,_ - "" / '

- I

- Y(I) = valer das crder.adas cãTffur.çSo translãcéda.

- Xlíl- , X2(I' = vswOr das abscis££.£. '

- DY = diference das orcer.adaf para zrar.slaçâo. t

- CIJ) = veter "classes".

- BI — dscl:"idade

- F1(J) ,T2(J1 = vetores "freqüências" relati. 2s.

- D;j) = v.tcr "diferença ;ntrc as cistribuiçõts de

- D(M) = GEtÉtístic- do tes te d& • clricgcrov-Enirnc

- Y.Z - Vc3'.r c r í t i co so tes te ce niricgcrcv-srcirno
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INPUT

PARÂMETROS
ABSCISSAS

RETA

INPUT
PARÂMETROS
ABSCISSAS

- LOGÍSTICA I

INTERVALOS
ABSCISSAS

VI.V2

ABSCISSAS
V2/1OO

COMO PARA
A RETA

ISU8STITU:NOO|
| EQUAÇÃO

FIGURA 3: FLUXOGRAMA DO TESTE "FHEQÜENCIAL"
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1
CLASSES

C(JI

f
i,

Figura 3: continuação
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Y"™27
1

RCOÜÊNCIAS

ACUMULADAS

1
DIFERENÇAS

DE
FREQÜÊNCIAS

T—VALOR CRlTI-
CO^DE^^

5MIRN0V

PRINT

DM.KS
ACEITAR HO

PRINT
DM, KS

REJEITAR HO ,

Figura 3: continuação
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O iròdulo, que se segue â determinação das

distribuições de freqüências, consiste simples_

mente do teste de Kolmogorov-Smirnov bilateral

para duas amostras (32).

Embora este programa esteja estrutura^

do para comparar curvas dose—resposta previamen_

te ajustadas, o módulo de entrada pode ser fa

cilmente modificado para permitir ser usado co

mo uma sub-rotina.

O teste de "paralelismo'!, utilizando a com- j

paração entre as declividades das curvas dose- |

-resposta, descrito por ZAR (30), foi feito a

través de programa escrito em linguagem FOR-

TRAN IV e executado no computador B/6700 da
/

UnB* /
í

A eliminação;dos valores extremos das res

postas, neste caso, foi feita mediante testes

estatísticos prévios.
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I I I - RESULTADOS " . . ' • ' ••

1. PURIFICAÇÃO DO hLH

A figura 4 mostra o perfil de eluição das gli-

coproteínas hipofisárias humanas, em coluna de CM-celulo

se, apresentando dois picos: o primeiro hFSH, foi eluído

com 83 ml de tampão acetato de amônio" 4 x 10 M pH5,4 , e

o segundo, que corresponde à mistura de hLH e hTSH, eluí

do com 225 ml de tampão acetato de amônio 1M pH 5,4 . A ,t

troca de tampão ocorreu durante a eluição da fração de

numero 15,

0 perfil para a purificação de hLH, feita em co

luna de DEAE-celulose, previamente equilibrada com tam

pao acetato de cmonio 2 x 10 M pH 9,,5 , e mostrado na

figura 5. O primeiro pico, que corresponde ao hLH foi

eluído com 45 ml do tampão acima. O segundo pico hTSH

foi eluído com 335 ml de tampão acetato de amônio

0 ,'1 M pH 9,5.

4

2. ENSAIO BIOLÓGICO

A figura 6 mostra uma das curvas de calibração

para dosagem do ácido ascórbico. Durante este trabalho

foram utilizadas quatro destas curvas. A figura 7 mostra

a curva obtida com o conjunto de todos os dados. Em am-

bas as curvas o coeficiente de correlação é próximo de

1,0 e o intervalo de confidencia para o parâmetro ao é

pequeno. A estimativa do coeficiente angular • foi
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sempre melhor do q\.j a" es .inativa da interseção na ordo

nada, a julgar pela amplitude do intervalo de confidencia.

Esta observação nos permite inferir a boa reprodutivida-

de intra e inter ensaios.

Duas curvas dose-resposta obtidas com o mate-

rial de referência e o experimental, era ratas Holtzman

imaturas, são mostradas nas figuras 8 e 9 . Em ambas, as

concentrações do ácido ascõrbico contidas nos ovários,

são expressas em função da diferença entre as das ratas

do grupo "controle", que foram injetadas com tampão fos- ''

fato de sódio 0,02M pH 7,4, e as do grupo "-padrão" ou >

as do grupo "experimental", injetadas com o material de '

referência e teste, respectivamente.

Comparando as figuras 8 e 9 , pode-se observar •
I í

que na primeira, as curvas dose-resposta se comportam de
j t

maneira similar, entretanto na segunda, diferem quanto a

declividade. . .' • . .

3. RADIOIMUNOENSAIO
4

•

As curvas dose-resposta obtidas com o material '

de referência e a amostra teste são mostradas na figura ;
I

10. 0 hormônio luteinizante foi dosado com o "Kit" para j
i

radioimunoensaio de hLH da DPC. A transformação da variá-

vel resposta, para linearizar a curva, foi feita por lo-

gito.

A figura 11 mostra curvas dose-resposta obtidas

cqm o hLH utilizado como referência, em dois experimentos

diferentes, onde as condições do ensaio foram as mesmas.
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Ê interessante observar a semelhança que existe

entre esta e a figura 12, onde as curvas dose-resposta

foram obtidas por simulação com 10% de heterocedastia.

4. TESTES ESTATÍSTICOS

As tabelas 3 e 4 mostram os resultados dos tes-

tes estatísticos feitos para as curvas dose-resposta dos

ensaios biológicos e radioimunologicos, .respectivamente.

Observa-se na tabela 3 que a hipótese de simila .

ridade das curvas P vs EX2 é rejeitada pelo teste "fre- '

* qüenaial"', ao passo que é aceita pelo teste de "parale

lisrro". Nas curvas P vs EX3, a hipótese nula (Ho) é reje_i

tada. em ambos os testes, porém, em nível de confidencia

P < 0,01 e aceita pelo teste de "paralelismo", mas não pe-

Io "freqüencial". j

Na tabela 4 • observa-se que, em nenhum caso, o

teste de "paralelismo", ao contrário do teste "freqüencial",

aceitou a hipótese nula (Ho).
# . • .

A figura 13 mostra as distribuições de freqüên-

cias obtidas de um par de curvas dose-resposta para en-

saio biológico, correspondentes ao P vs EXS, representada

na figura 8.
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FIGURA 4: CROMATOGRAFIA EM COLUNA DE CM-CELULOSE DE GLICOPROTEÍ^

NAS TOTAIS

Perfil de eluição de glicoprotelnas hipofisárias, em

COLUNA CM-celulose (2,5 x 32,5 cm), previamente equilibrada com

tampão acetato de amõnio 4 x 10~ M pH 5,4 . As frações de 15 ml

foram coletadas â temperatura de 2°C,com registro contínuo • de

transmitância â 280 nm. 0 primeiro pico (hFSH) foi eluido com o

tampão acima e o segundo (hLH e hTSH) com tampão acetato de amõ

nio 1M pH 5,4.
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FIGURA 5 s CROMATOGRAFIA EM COLUNA DE DEAK-CELULOSE DE hLH e

hTSH

Perfil de eluição de hLH e hTSH, em coluna de DEAE-ce-

lulose (0,95 x 26 cm) previamente equilibrada com tampão acetato

de amônio 2 x 10~ M pH 9,5. As frações coletadas foram de 15 ml

com registro continuo de transmitância ã 280 nm, ã 2°C. Primeira-

mente foi eluído o hLH, como tampão acima enquanto que o hTSH,re

presentado pelo segundo pico, foi eluído com o tampão acetato de

amônio O,1M pH 9,5.
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FIGURA 6: CURVA DE CALIBRAÇÃO DO ACIDÒ ASCÕRBICO

+ 2O sistema de dosagem constitui-se de 4 ml de biqCu1

e 1 ml de solução de ácido ascórbico, cuja concentração variou de

2,0 á 20 vg/ml. 0 sistema foi incubado por 50 minutos S tempera

tura ambiente e a medida de absorbância feita â 540 nm.
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FIGURA 7: CURVA DE CALIBRAÇ&0 DO ÁCIDO ASC&RBICO (conjunto

todas as curvas)

de

0 sistema de dosagem constitui-se de 4 ml de biqCu

e 1 ml de solução de ácido ascõrbico, cuja concentração variou

de 2,0 a 20 yg/ml que foi incubado por 50 minutos â temperatu-

ra ambiente e a medida de absorbância feita ã.540 nm.
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FIGURA 8: CURVAS D0SE-RESPOSTA PARA ENSAIO BÍ0LÕGIC0 DE hLH

Curvas dose-resposta obtidas com o material de referên

cia (o—o) e com a amostra teste (A—&) , em ratas Holtzman imatu-

ras. O A da concentração do ácido ascórbico na ordenada: ou é a

diferença entre a existente nos ovãrios das ratas do grupo "con

trole", injetadas somente com tampão fosfato de sódio 0,02M pH

7,4 e a do grupo "padrão", injetadas com o material de referência;

ou ê a do grupo "experimental", injetadas com a amostra teste. O

hLH utilizado como material de referência foi dissolvido em tam

pão fosfato de sódio 0,02M pH 7,4 e o utilizado como amostra tes;

te, em tampão fosfato de sódio .0,025M pH 7,0 , e subseqüentemente

incubado ã 7,2 °C por 145 minutos (P vs EX5).
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FIGURA 9 : CURVAS D0SE-RESP0STA PARA ENSAIO BIOLÓGICO DE hLH

Curvas dose-resposta obtidas com o material de referêii

cia (e^—©) e com a amostra teste ( Â — & ) . 0 A da concentração do

ácido ascórbico na ordenada: ou é a diferença entre a existente nos

ovãrios das ratas do grupo "controle", injetadas apenas com tam

pão fosfato d*e sódio 0,02M e a do grupo "padrão", injetadas com

o material de referência; ou é a do grupo "experimental", injeta-

das com a amostra teste. 0 hLH utilizado como material de referên

cia foi dissolvido em tampão fosfato de sódio 0,02M pH 7,4 e o u

tilizado como amostra teste, em tampão fosfato de sódio 0,03M pH

7,4 e subseqüentemente incubadp ã 4°C por 120 minutos (P va EX2) .



43

2.0

1.0

o
CD

O

Õ
O

-IX)

-2.0

>y «1.7067-2.1945»
r2'0.9931

EK A—Ay «2.3741- 2.6107x
r2«0.9049

2.5

FIGURA 10 : CURVAS D0SE-RESP0STA PARA RADIOIMUNOENSAIO' DE hLH

Curvas dose-resposta obtidas com o material de referên

cia (©—o) e a amostra teste [&—ô). O sistema de dosagem consti-

tuiu-se de 100 nt de hormônio não marcado, diluído em soro humano

inativado, 50 yl de anti-soro, 50 vi de solução hLH marcado com

I 1 2 5, e 1 ml da solução precipitadora. A ordem de adição dos rea

gentes e as condições em que as incubações foram realizadas são

mostradas na tabela 2, em materiais e métodos. As concentrações do

hormônio não marcado variaram de 1,25 a 50 ng/ml.
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FIGURA 11': CURVAS DOSE-KESPOSTA DE PADRÃO PARA RADIOIMUNOENSAIO

DE hLH

Curvas dose-respostá obtidas com materiais de referên

cia em experimentos diversos, onde as amostras foram tratadas da

mesma maneira quanto as diluições feitas com.plasma humano inati-

vado e quanto ao procedimento durante o ensaio. As amostras em ca

da caso foram diluidas a partir de uma solução padrão de 0,02 mg

de hLH, "do lote "a" de hipófises, por ml de tampão fosfato de só

dio 0,02M pH 7,4.
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FIGURA 12: CURVAS D0SE-RESP0STA SIMULADAS PARA RADIOIMUNOENSAIO -

" DE hGH • ,

O gráfico mostra curvas dose-resposta obtidas por sjL

mulação em computador com 10% de heterocedastia (33).



TABELA 3: COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE. AS CURVAS DOSE-RES

POSTA PARA ENSAIO BIOLÓGICO ..

CURVAS

DOSE-RESPOSTA

P vs EX1

P Vs EX2

P vs EX3

P vs EX4

P V8 EXS

Ho

Ho

Ho

Ho

HO

TESTE EE SIMILARIDADE (*)

"FREQUENCIAL"

ACEÍTA

REJEITADA

REJEITADA .

ACEITA

ACEITA

Ho

Ho

Ho

Ho

Ho

PARALELISMO

ACEITA

ACEITA

REJEITADA

ACEITA

ACEITA

(*) nível de confidencia P < 0,05

As curvas dose-fesposta testadas foram ob-

tidas com o material de referência (P) e teste

(EX) , onde as condições nas quais o hLH foi dis_

solvido, estão descritas na tabela 1 (materiais e

métodos). *' '

TABELA 4: COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA ENTRE AS CURVAS DOSE-RES/

POSTA PARA RADIOIMUNOENSAIO'

CURVRS

DOSE-RESPOSTA

P US EX

P vs P

SIMULADAS

Ho

HO

Ho

TESTE DE SIMILARIDADE (*)

"FREQUENCIAL"

ACEITA

ACEITA

ACEITA

HO

Ho

HO

PARALELISI*)

REJEITADA

REJEITADA

REJEITADA '

(*) nível de confidencia P < 0,05

As curvas doso-resposta testadas foram ob-

tidas com hLH de referência (P) e de teste (SX),

i
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FIGURA 13: DISTRIBUIÇÕES DE FREQÜÊNCIAS

Distribuições de freqüências para teste "freqüencial"

das curvas dose-resposta. P vs EXS.
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1. PURIFICAÇÃO DO hLH '

A purificação do hLH mostrada na figura 5 foi

feita através de cromatografia de troca iônica, não sendo

utilizada a filtração em gel. A purificação, atê a homoge- _,

nçidade, não foi feita devido:

- ao objetivo inicial deste trabalho ser a otinti

zaçac das condições de estocagem, em solução ,

do hormônio com grau de pureza "semelhante" ao

produto utilizado em terapêutica humana;

- ã instabilidade deste material quando altamen-

te purificado (12);

- â especificidade dos métodos de dosagens bioló

gica (1) e radioimuno lógica do hLH. Neste ült:L
/

mo caso, apenas o HCG poderia interferir, hor

mônio este' obviamente ausente.
•* • w ,

* * • . •

2. ENSAIO BIOLÓGICO ' " .

Neste trabalho optou-se pelo sistema de dosagem

"in vivo", pois embora mais complexo,' era o mais adequado

para detetar as desnaturações que o hLH sofreria devido ãs

variações de temperatura, tempo de incubação e natureza do

solvente. A verificação da ação deste hormônio em animais, i

com todas as suas variáveis, se torna necessária devido a

sua maior semelhança com o organismo humano,- além de ser
t

esta conduta recomendada pela maioria das farmacopéias. !

'. "i
O esquema de ensaio escolhido foi o de seis pon

tos, pois apesar da exirência de maior'numero de animais , '
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fornece mais informações sbb^e a linearidade e por isso é

mais adequado para a verificação da similaridade das cur-

vas dose-resposta. (1, 2, 5).

Embora existam outros métodos específicos para a

dosagem do LH, foi escolhido o teste de depleção do acidO'

ascórbico, pois apesar de sua relativamente baixa precisão,
»

é um método simples, de alta sensibilidade e especificida-

de, ou seja, os. outros hormônios do lobo anterior da hipõ-

fise não são detetados (1).

A deteção da concentração do ácido ascórbico foi

•feita através do método do SHIEH et ai. (29), onde a agita

ção vigorosa e o tempo padronizado para a medida da absor-

bância minimizou as variações decorrentes da presença do

oxigênio. Este método é sensível o suficiente para detetar

concentrações da ordem de xcg/ml (fig. 6) e altamente repro

dutível, como podemos observar pelo pequeno intervalo de

confidencia dos parâmetros aQ (+/-0,00391) e a1 (+/-0,00031)

quando estes foram estimados utilizando-se o conjunto de

todos os dados pelo método dos mínimos quadrados (fig. 7) .

Além disso, é de execução fácil e rápida, ao contrário do

método de MINDLIN et ai. (34), normalmente utilizado, no

qual entre outras desvantagens, o "branco"deve ser feito

com apenas 30 segundos antes de cada tubo a ser dosado, o

que, para grande número de dosagens, o-torna inconveniente

e pouco prático.

As respostas dos animais ã administração do hLH,

variaram tanto pela presença de valores extremos, quanto pe

Ias curvas dose-respostft, que mostraram-se algumas simila-

res e outras não (fig. 8 e 9).
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Estas disc: pâhci is «os resultados podem ocorrer

devido, entre outros fatores, aos próprios animais.

3. RADIOIMÜNOENSAIO
• t

A comparação entre "padrão" urinãrio do "Kit",

2 n Iftp-HMG, e o material utilizado, mostrou a não simila-

ridade das curvas dose-resposta, porém sabe-se que existem

diferenças imunoquímicas e biológicas.entre o hLH urinário

e o hLH pituitário (18). Entretanto, quando usou-se o mate

rial de referência hipofisârio e a amostra teste,a não sind

laridade persistiu (fig. 10) e, além disto, quando compa-

rou-se as respostas ao hormônio utilizado como referência,

obteve-se o mesmo resultado (fig. 11).

Esta ausência de similaridade entre as curvas do

se-resposta obtidas com ambos hLH pituitários, pode ser de_.

vida a diferenças das preparações, que apesar do procedi-

mento idêntico para a extração e a purificação do material,

sempre ocorrerão. • -

4. TRATAMENTO ESTATÍSTICO

Quando se faz uma dosagem onde se utiliza um ma-

terial de referência e uma amostra teste, é pertinente que

se verifique a similaridade das curvas dose-resposta. Con

vencionalmente, a similaridade e os outros critérios de

qualificação são verificados através de testes paramétri-

cos, que têm como suposições básicas a distribuição normal

dos erros e a homogeneidade da variância.

A presença de valores extremos, geralmente é a-

trlbuída a erros grosseiros e r portanto, estes são retira-
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dos por meio de tentes estatísticos ou nub, ou como condu-

ta oposta, incluídos nos i.esult?dos utilizados, para a de-

terminação das médias em cada ponto da curva. Entretanto,

quando esta presença é repetitiva, será correto assumir e£

tas atitudes, ou inferir que o modelo estatístico utiliza-

do para descrever os dados não ê adequado?

É certo que quaisquer dados experimentais não se

ajustam perfeitamente S distribuição normal e que os tes-

tes paramétricos suportam "pequenas" violações de seus pos_

tulados. Entretanto, como saber o quão pequenas são es-

sas violações e o quanto afetam a robustez do teste? Além

disto, como jã se viu anteriormente, a tentativa de contr£

le experimental é,por si sô, incompatível com a distribui-

ção normal (26). ' .

Ao contrário dos testes paramétricos, cujas supo

siçoes sap restritivas, os testes nao paramétricos sao mais

flexíveis e não exigem que ee conheça "a priori" a forma

da distribuição das respostas. Ê certo que quanto menor o

numero de suposições maior a generalidade das conclusões.

Entretanto, quando se utiliza um modelo estatístico, onde

as suposições admitidas são violadas, o poder do teste (re_

ieitar Ho, quando esta é falsa) não pode ser mensurado (32).

Outro ponto a ser considerado é que, mesmo em cur

vas de uma mesma população normal, pode ocorrer a verifica

ção de dissimilaridade das curvas dose-resposta, devido a

problemas amostrais (fig. 12).

A verificação da similaridade das curvas dose-

resposta foi feita inicialmente com o teste paramétrico de
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"paralelismo", pois como de hábito, admitiu-se a normalida

de. dos erros, embora não fosse possível demonstrã-la e,

áíém disto, os valores extremos das respostas foram retira

dos mediante testes estatísticos. Entretanto, este teste

de "paralelismo", eventualmente fornecia respostas esdrúxu

Ias, incompatíveis ate mesmo com a observação visual (fig.

9).

Devido a isto e a presença de valores extremos,

assumiu-se que o modelo estatístico utilizado poderia não

ser o mais adequado e, desta forma, aperfeiçoou-se o teste

não paramétrico "freqüencial", que pode ser utilizado para

a verificação de similaridade de quaisquer curvas dose-re£

posta pois, ao contrário do "paralelismo", não requer a li

nearidade, a homogeneidade de variância, nem a suposição

de normalidade. _

Através deste teste, pôde-se observar as discre-

pãncias dos resultados do teste paramétrico, pois as cur-

vas caracterizadas como esdrúxulas, obtidas em ensaio bio-

lógico, não foram aceitas, enquanto que as curvas dose-re£

-posta de radioimunoensaio obtidas com o mesmo material e

da mesma população., foram consideradas similares, como se-

. ria o esperado, já que o sistema de dosagem foi realizado

nas mesmas condições(tab. 3 e 4).

/. ...» .- ..Ê importante ressaltar que o teste de "paralelis_

mo" não difere do teste "freq'iencial* apenas pelos postulados

estatísticos, mas enquanto o primeiro analisa a similarida-

de das declividades das curvas dose-resposta, .-o segundo a-

nalisa a freqüência COIQ que as respostas se distrit >m em

intervalos de classes.
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Observou-se também neste trabalho, que o ajuste

::,áe curvas pelo método dos mínimos quadrados é robusto o su

•ficiente para suportar violações de suas suposições, pois'

os parâmetros otimizados pelo Simplex não diferiram,- até a

terceira casa decimal, ôaa estimativas iniciais obtidas

por aquele método.

Necte j-onto pode-se questionar que^ se o critério

de similaridade áas curvas dose-resposta,, utilizado habi-

tualmente, p«re«e não ser o mais adequado, os outros crité

rios ãe qualidade- de ura experimento, a saber: especificida

de, exatidão, precisão e sensibilidade não deverão ser tam

béro analisados ã luz de outro modelo estatístico?

Além disto, parece que somente estes critérios

habituais não são suficientes para se determinar a valida

de de uma dosagem, pois é necessário, que, ocorra, .diferença

das respostas em cada ponto de dose, o que verificou-se não

ocorrer nas dosagens feitas para este trabalho, nem nas c:L

tadas por EMMENS (5), embora as médias de cada ponto sejam

crescentes (resultados não mostrados). Este fato poderá ó

correr, ou porque as doses sejam altas e o sistema foi sa

turado, ou porque os testes de análise de variância (para-

métrico (30)) e o de "postoe" (Kruskall-Wallis, não paramé-

trico (30)), também não são adequados.

- • • • - - . . . . .

' Embora o teste "freqüenaial" utilizado para a

verificação da similaridade das curvas dose-resposta, seja

sensível tanto â dispersão dos erros, quanto â localização

das distribuições, sensibilidade esta devida ao teste de

•Kolmogorov-Smirnov, torna-se necessária uma melhor análise



âa intluência que os erros expfer mentais* .e a eventual hete

rocedastia podem exticer «̂ obr̂  este teste,, que será feita,

posteriormente, por simulação. Também, seria convenien-

te buscar novos critérios de qualidade, além do da simila-

ridade das curvas dose-resposta, que sejam independentes da

distribuição, cora o intuito de contornar os problemas

cutidos neste trabalho. .
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Devido ãs dificuldades envolvidas no controle dos sis-

temas de ensaios biológicos e fadioimunolõgicos e na manutenção de

padrões adequados, além da heterogeneidade habitual das amostras,

requerem-se evidências de similaridade das curvas dose-resposta ob

tidas com o "padrão" e a amostra teste.

Atualmente o teste de "paralelismo" é utilizado para

demonstrar esta evidência. Entretanto, muitas indicações sobre a

distribuição não normal dos erros, assim como a presença de valo-

res extremos de respostas, tornam o teste de "paralelismo", conce_i

tualmente implausível e ineficiente estatisticamente. Desta forma su

gerimos o teste "freqÜenoial", nãó paramétrico, como uma opção mais

adequada.
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£ ' ABSTRACT

The difficulties involved in the control of biological

and radioiniunological assay systems, and in the maintenance of

standard, as well as, the usual heterogeneity of assayed samples

require some evidence of similarity be'tween the dose-response curves

obtained with the standard and the sample.

Nowadays the "parallelism"tcsc is used to provide such

evidence. However, some indications of non-ndrmal errors distribu-

tion, such as the presence of out lye rs, render tha "parallelism" test

both conceptually implausible and statistically inefficient. In such

a manner we suggest the non-parametric "freqiiencial1' test as a

more sounding option. .

i
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