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ABSTRACT

The basic steps for labelling and purification for

porcine insulin and human growth hormone were as folows: 4)' Labelling of

the hormones by the method of Hunter and Greenwood ( oxidation of the io-

dine with chloramine T and its reduction with metabisulf ite). W$ Purifica^

tion of the labelled hormone: tyr Starch gel electrophoresis with separa-

tion through radioautography of the several fractions of the labelled hor_

mone according to its degree of iodination. After elution of the apropria_

te fraction it is submited to purification in Sephadex gel column. -2ÄCr£

matography in gel Sephadex G-50 for insulin and G-75 for growth hormone .

The purified labelled hormone is eluted after the damage fractions and be_

fore free I.

For both labelled insulin and growth the recovery

after starch gel electrophoresis was about 60%, being the preparation 90%

pure. After Sephadex the fractions were about 99% (of the total iodine -

content) pure with excellent immunoreactivity. The purification steps al-

lowed that degradation of the labelled hormone to be not more than 14%,at

most, during the incubation period of the assays of the hormones in plas-

ma.

RESUMO

As etapas fundamentais das técnicas de marcação, -

purificação e controle são as seguintes: aí?- Marcação do hormônio pelo mé-

todo de Hunter e Greenwood; Jí}- Purificação do hormônio marcado - ílj Ele-

troforese em gel de amido. Apôs a corrida eletroforitica separamos atra-

vés da autoradiografia, frações de hormônio marcado de acordo com o grau

de iodação. Após a eluição, o hormônio é" submetido a purificação em gel

de Sephadex,—2) Cromatografia em coluna de exclusão molecular (Sephadex).

Empregamos Sephadex g-50 para a Ins. e G-75 para HGH. 0 hormônio marcado

purificado é elüído logo após as frações danificadas mas antes do iodo li

vre ( I). m Com tais procedimentos obtem-se Ins- I e HGH- I marca -

dos sem iodaçao excessiva, para que a imunoreatividade do hormônio não fi_

que comprometida. A fração de radioiodo ligada a insulina e HGH indenes S

igual ou superior a 90%.
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INTRODUÇÃO

Oβ hormônios proteicos íém sua quantificação em ma-

teriais biológicos, dificultada pela baixa concentração e pelo fato de

não conter em sua estrutura com radicais característicos que permitam

reações químicas próprias.

Q doaeamente da insulina e hormônio de crescimento

humanos se tornou mais acessível ã rotina quando se associaram as carac-

terísticas de especificidade de certas reações imunológicas as extremas

sensibilidade e precisão das medidas da radioatividade, ou seja, através
(12 3 4 5)das técnicas genericamente denominadas de radioimunoensaiov » » » » ' .

Aβ etapas fundamentais das técnicas de marcação, pu

rificação e controle são as seguintes:

- Para a marcação do hormônio propriamente dito, u-

sando o método de Hunter e Greenwood * ", levamos em consideração que o

HGH contem 8 resíduos tirosil por PM 21000 e a Ins contem 4 resíduos por

monômero de PM 500C, e ceia um dos resíduos pode ser substituído por at«

dois átomos de iodo. Coao o hormônio excessivamente iodado não pode re-

ter toda a reatividade imunoqulmíca, foi calculada uma atividade especi-

fica para uma média de um átomo de iodo por molécula de hormônio. A ati-

vidade especifica para uma média de um átomo de iodo per molécula de

hormônio. A atividade especifica da Ins fica ao redor de 300 mCi/mg e do

HGK, 100 raCi/mg.

Quanto ao radioelernento, usamos o I, pelas inegã

veis vantagens ligadas a sua emissão radioativa de baixa energia, deter-

minando menor dano molecular o que permite conservar-lhe as propriedade*

biológicas, em particular as imunitãrias essenciais, dentro do esquema -

metodológico que EÕS interessa* ' , e pela sua meia vida relativamente

longa (60 dias).
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Apesar dos cuidados utilizados tio desenvolvimento da marcação propriamente

dita, a estrutura do hormônio sofre agressões que se traduzem a par da pre

senço de molecule de hormônio marcadas, pela de frações igualmente marca-
íl 81das, porem, danificadas e iodo livre v ' *.

t pois necessário proceder-se a uma purificação pré -

via antes de empregar o hormônio marcado.

" Na purificação utilizamos a eletrofovese em gel de

amido, método particularmente usado para separação de hormônios com dife -

rente teor de iodo*.Pela eluição do hormônio marcado das diferentes secções

do gel, pudemos discernir ao frações mais lentas das mais rápidas. Os com-

ponentes mais iodados caminham mais rapidamente para o anodo podendo ser ~

facilmente excluídos pois exibem imunoreatividade reduzida e apresentam-se

menos estáveis.

A fração intermediária é cromatografada em Sephadex 6

50 fino para a Ins e G-75 para o HGH. Nesta filtração as frações degrada -
das são eluídas no início e o hormônio íntegro, logo a seguir, sendo o io-
de não raagente retido por mais tampo em conseqüência de seu mesar tamanho
(6,7)
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MATERIAIS E rlETODOS

- Material radioativo . 0 5I foi obtido da Union

Carbide Corp. como iodeto de sódio, preparado especialmente para iodação

de proteínas. 0 Hal se apresenta eis meio ligeiramente alealino e totalmen

te livre de agentes tradutores com uma atividade específica variando entre

200 e 300 mCi/ral..

- Hormônios proteicos . Insulina de porco recriatjt

lixada (Lilly Labs.) e BGH na forma cristalina (Rational Pituitary Agency)

de alto grau ds pureza imunoquitnica.

- Reagentes . Utilizamos Cioramina T (Merck) con»

agente oxidants na concentração de 2,65mgfml em tampão fosfato 0,2 M, pH

7,4; uetabissulfito de sódio (British Drug Bouse) como agente redutor na

concentração de 4„8mh;/nil no mestras tampão. Estas soluções são preparadas -

ao ciomento do uso.

- Método da iodação . 0 método utilizado foi o de^

crito por Hunter e Greenwood' ' c o m as modificações sugeridas por Yalov
Í2) «*

e Bersonv '.As quantidades de iodo e hormônio proteieo variaram de acor-

do com a atividade específica empregada (1 a 10 ul). Em cada iodação utí-

20 ul de tampão fosfato 0,2M pR 7,4, I, hormônio proteieo, 20ul de Cloramina '£, 20 ul de netabissulfito de SÕdio. 0 intervalo entre as

adições foi apenas de segundos para evitar dano ao hormônio preteieo mar-

cado e adsorção ao tubo de reação.

- Purificação do hormônio marcado. 0 preparado iod£

do foi submetido aos seguintes procescos de purificação:

a) Eletroforese em gel de amido.

Prepara-se o gel de amido com as recomendações ge_

raie de Smithies' * ' adaptadas ãa partidas de amido hidrolizado "Connau

ght" segundos as indícAções especificadas no rStulo do frasco.
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Confeccionam-ae as placas psra eletroforeoa que são -

mantidas durante una noite a baixa tersperatura (5-109C) para uma boa soli-

dificação.

No decorrer do processo de iodação, imediatamente a-

põs a adição do agente redutor adicionara-se 40 ul de "plasma anil" (plasma

de indivíduos noraais corado con azul de bromofenol) e aplicam-se AO ul da

mistura para cada um dos sulcos feitos em gel de amido.

A mancha anil identifica a zona de migração da albumi

na sérica. As insulinas migram a frente da albumina, enquanto que os HGH

migram atras. A placa é posta na mertical e uma tensão de 100 volts e apli

cada. A corrida e sustada quando o fronte azul atinge o meio da placa. A

seguir, remove-se a placa de gel que 5 colocada em contesto com filme Roy-

al Blue da Kodak para autorrsdiografia.

Os volumes de gel correspondentes as foixas de ativi-

dadesão removidos para tubos de ensaio de 16xl00mm, fechados com parafilme

e mantidos congelados durante no mínimo 3 horns. ApÕs descongelar, adicio-

na-se a cada tubo 1 ml da mistura de veronal albumin«( solução de albumina

humana Merck a 0,25% em tampão veronal 0,025M, pH 8,6). A extração do hor-

mônio marcado e facilitada pela compressa? cuidadosa do gel com um tubo de

ensaio de 13xl00mm.

A fração correspondente a faixa do meio, livre de su-

periodação e hormônio fric i centrifugada para obter-se sobrenadante lfmpJL

do que adicionado de 0,2 ml de "plasma azul" í transferido para coluna de

Sephadex.

b> Purificação em coluna de Sephadex.

0 Saphadax foi previamente entunescido com tampão ye

ronal 0,025M, pH8,6, no mínimo por 24 horas. Fas-se depois o empacotamento

em coluna de vidro de 50x 1 em para insulina a 35x1 cm para HGH, sendo o

gel retido poe tampão de lã de vidro.
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A eluição foi feita com veronal albumina coletando-se

fraçõeB de 1,0 ml do elutdo. 0 hormônio marcado purificado i eluído apôs

as proteínas sericas e os componentes danificados, mas antfts do iodo li-

vre.

Os tubos têm as suas atividades determinadas em conta

dor de radiação gama e ou picos de atividade são identificados.

0 grau de pureza de cada tubo foi testado usando o

carvão ativado recoberto com plasma como adsorvente especifico do hormônio

proteico. Identificam-se assim os tubos correspondentes ao hormônio protei

comarcado e indene e os mais ricos em hormônio puro são separados.

c

-x-x-
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RESULTADOS

Damos abaixo tabelas demonstrativas dos resultados ob-

tidos nas diferentes fases do nosso trabalho.

- Controle do rendimento da aarcaçlo.

A tabela I reúne os rendimentos percentuais de varias marcações realiza-

das.

- Purificação do hormônio marcado.

A tabela IZ consigna os valores percentuais do grau de pureca das difera

rentes amostras eluidas da coluna de Sephadex para cada uma das partidas -

ensaiadas«

t

c c

>7 M ); f
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Tabela I. Controle do rendinento da Ear cação.

Rendimento percentual da marcação

Partida n9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Insulina

S3

76

80

73

76

70

68

70

60

HGH

83

67

64

74

73

79

68

62

72

Î S~U_J

IfsícS-íi
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Tabela II. Controle de purasa dae frações de hormônios pröteieos marcados

indenes- separadas por eletroforese em gel de amido e posterior

crotnatogrnfia em coluna de exclusão molecular(Sephadex).

Distribuição doe valores percentuais de pureza aas dife
rentes frações eluÜdas.

Partidas ~
?urif.em gel de amido Purif.em gel Sephaâex

Insuline HCH Insulina HGH

1 90 86 96 92

91 87 96 93

3? 85 98 90

88 80 9? 95

2 90 90 97 97

90 87 98 96
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DISCUSSÃO

Fasaaremos a discutir os resultados obtidos nas dife-

rentes fases de nossa experiência.

A radioiodação pelo método da Cloramina T de Hunter e

Greenwood* ' tem sido de emprego mais corrente para uubstituição do iodo

na molécula proteica. Uma característica do método e a reação realizada -

em um pequeno volume com reagentes em uma relativamente alta concentração.

Para purificação do hormônio proteico, pri condição de

extrema importância para a obtenção do hormônio marcado íntegro, livre de

resíduos degradados e iodo não reagente tínhamos a disposição: a) eletro-

forese em gel de amido que trazia como vantagem a possibilidade de seleção

de hormônio- I de acordo com seu conteúdo de iodo por molécula. A subs-

tituição do iodo diminui o pK dos fenoxi grupos dos resíduos tirosil. Em

pH 8,6 as moléculas contendo resíduos diiodo tirosil adquirem uma carba -

negativa extra, e assim caminham mais rapidamente ea direção ao anodo* .

Nestas condições, uma intensa substituição de iodo aumenta a mobilidade <e

letroforética do hormônio marcado e assim permite selecionar moléculas de
— 125 ~hormônio- X que nao tenham sido intensamente marcados, as quais sao lnde_

aejáveis ao radioimunoensaio, visto que apresentam uma imunoreatividade -•

dkninuídaíl2>.

A purificação em gel Sephadex permitiu a separação do

hormônio integro dos componentes degradados e do iodo livre, que por ven-

tura tanha ido formado na recuperação do hormônio- j do gel de amido.

(

-x-
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