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ÖSSZEFOGLALÁS

A 99mTc (Technécium)-mal jelzett lipoproteinek a sejtekben intracelluláris

ligandumként lerakódnak, így a jelzett lipoproteinek nyomjelzoként felhasználhatók

a szcintigráfiás vizsgálatához. Analitikai ultracentrifugálási módszereket dolgoztunk

ki a natív és módosított lipoproteinek vizsgálatára. Preparativ suruséggradiens

ultracentrifugális módszereket alkalmaztunk a fobb lipoprotein osztályok

elválasztásához (VLDL, IDL, LDL, HDL). Kis suruségu lipoprotein frakciók 99m Tc-

mal történo radioaktív jelzését Na-dithionátos redukciós módszerrel végeztük el. A

jelzett lipoproteinek felhasználásával szcintigráfiás vizsgálatokat végeztünk

érelmeszesedéses és tumoros állatkísérletes modelleken. Érelmeszesedést

nyulakban koleszterin etetéssel indukáltunk. A gamma kamerás szcintigráfiás

vizsgálatok során a koleszterinnel etetett nyulakban az aortán  (foleg az aortaív

szakaszán) és a carotisokon a jelzett lipoproteinekkel jól látható atherosclerotikus

plakkokat mutattunk ki. Oxidált lipoprotein származékokkal a plakkok szcintigráfiás

kimutathatósága fokozható volt. A lipoproteinek oxidálását kémiai anyagok

felhasználásával és radioaktív gamma besugárzással végeztük el. Az erek

érelmeszesedéses elváltozásait szövettani vizsgálatokkal igazoltuk. A nude

egerekbe ültetett humán tumorsejtekbol kifejlodo tumoros szövetek és a kutyákban

spontán kifejlodo tumorok 99mTc-mal jelzett LDL-el végzett  szcintigráfiás vizsgálat

során kimutathatók voltak. Eloállíthatók olyan liposzómák, amelyek a

lipoproteinekhez hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek.

A jövoben szeretnénk tanulmányozni a módosított és rekombináns lipoproteinek és

liposzómák különbözo jelzési formáit, amelyek a legalkalmasabbak a korai

atherosclerotikus léziók és rákos sejtek kimutatására és a terápiában alkalmazott

gyógyszerek célbajuttatására.
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Bevezetés

Atherosclerosishoz kapcsolódó kardiovaszkuláris betegség a vezeto halálok a

legtöbb országban. A kis suruségu lipoprotein (LDL) magas koleszterin szintje

független rizikófaktor az  érelmeszesedés kialakulásában. Az oxidatíve módosult LDL

származékok is  fontos szerepet játszanak az érelmeszesedés kialakulásában és

progressziójában. A kis suruségu lipoprotein a  fo szállítója az endogén

koleszterinnek a plazmában. A kis suruségu lipoproteinek radiokatívan jelezhetok

különbözo izotópokkal és jelzési módszerekkel. A vérbol eloállított és stabilan jelzett

lipoprotein származékok alkalmasak a lipoprotein anyagcserezavar, az

érelmeszesedéses elváltozásának vizsgálatára. Radioaktív lipoprotein készítmények

felhasználhatók a daganatok méretének és áttétek lokalizációjának

megállapításához, mivel  egyes rákos megbetegedések típusaiban a daganatos

sejtek LDL kötohelyei számának surusége a normál sejtekhez képest akár 40-50

szeres értéket is elérhetnek és jelentos számban tartalmaznak módosult

receptorokat.

Kifejlesztettünk  olyan ultracentrifugás módszereket, amelyek alkalmasak a

lipoproteinek elválasztására és vizsgálatára. Surüséggrádiens ultracentrifugálási

módszer lehetové teszi a fobb lipoprotein osztályok elválasztását (VLDL, IDL, LDL,

HDL) sávokat képezve a preparatív csövekben. Módosított lipoproteineket kémiai

eljárással és radioaktív besugárzással állítottunk elo. A lipoprotein 99m Tc-mal

történo radiokatív jelzését Na-dithionátos redukciós módszerrel végeztük el.

A nyulakban 60 nap alatt 1 és 2%-os koleszterin tartalmú táppal

hyperkoleszterinémiát  idéztünk elo. 99mTc-mal jelzett LDL-el szcintigráfiás

vizsgálatot végeztünk a plakkok kimutatására.  A szcintigráfiás vizsgálat láthatóvá

tette az aortán és a carotisokban kifejlodo plakkokat. Nude egerekbe implantált

humán tumorsejteket és a kutyákban spontán kifejlodo tumorokat mutattunk ki

radioaktív lipoproteinekkel a szcintigráfiás vizsgálat során.
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Vizsgálati célok:

1.Suruséggrádiens ultracentrifugális módszerek beállítása a fobb lipoprotein

osztályok elválasztására (LDL, HDL, IDL, VLDL) a  teljes szérumból. Lipoproteinek

kémiai összetételének meghatározása precipitációs, enzimatikus és

spektrofotometriás módszerekkel. Analitikai  ultracentrifugás mikromódszerek

kidolgozása a szérum lipoproteinek Schlieren refraktometriás vizsgálatára,

speciálisan tervezett analitikai cella és számítógépes program felhasználásával.

Ultracentrifugás módszerekkel hyperlipoproteinémiás eloszlás profilok vizsgálata

humán és állatkíséletes mintákban lehetové téve a lipoproteinek  koncentrációs

értékeinek meghatározását.

2.  Lipoprotein frakciók oxidálása gamma besugárzással.

Radioaktív jelzési módszerek kidolgozása  technetiummal, a jelzések radiokémiai

tisztaságának, stabilitásának és hatékonyságának vizsgálata.

3. A nyulakban koleszterin etetéssel atherosclerotikus vizsgálati  modell beállítása.

Nude egerekben humán rákos sejt implantációval tumor vizsgálati  modell beállítása.

Az állatkísérletes modellek felhasználhatóságának igazolása pathológiai

vizsgálatokkal.

4.  Natív és oxidált LDL eloállításása a radioaktív jelzésekhez.

A jelzett lipoproteinek felhasználhatóságának szcintigráfiás vizsgálata

hyperkoleszterinémiás nyulakban, egér tumorsejt modellben és spontán kifejlodo

tumoros kutyákban.

5. Módosított lipoprotein frakciók összehasonlítása radiogyógyszerészeti

felhasználásra.  Lipoprotein frakciók mononukleáris sejtekben történo felvételének in

vitro vizsgálata.
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Alkalmazott módszerek

Lipidek meghatározása

A vér teljes koleszterin tartalmának meghatározása alapvetoen fontos a lipidek

vizsgálatában. Lehetoleg el kell végezni az LDL-koleszterinszint és HDL-

koleszterinszint méréseket is. Fontos a lipides vizsgálat során  a triglyceridszint

meghatározása és a hyperlipoproteinémiák tipizálása.

Ultracentrifugálási módszerek

Preparativ suruséggradiens ultracentrifugálás

A preparatív  szögrotorra adaptált suruséggrádiens centrifugálási módszer rövid ido

alatt (2 órán belül) lehetové teszi a fo lipoprotein osztályok (VLDL, LDL, HDL)

hidratált suruségi értékeik szerinti jól ismételheto izolálását és a lipoprotein frakciók

kémiai összetételének vizsgálatát. A preparatív csoben sávokban elkülönült

lipoproteineket frakciószedéssel elválasztjuk.

Sebességi sáv centrifugálásos módszer kidolgozása Schlieren optikával

A lipoprotein osztályok (VLDL, LDL, HDL) vizsgálatára kidolgozott analitikai

ultracentrifugális módszerek elvégezhetok közvetlenül a teljes szérumból vagy

plazmából, preparatív centrifugálással elválasztott valamint precipitációval kicsapott

és visszaoldott lipoprotein frakciókból. A lipoproteinek Schlieren flotációs

eloszlásgörbéinek a felvétele suruséggrádiens nem-egyensúlyi centrifugálással

történik. A grádienst az analitikai cellában a forgatás során képezzük: adott

suruségértékre beállított mintát fiziológiás sóoldat alá rétegezve. A reprodukálható

suruséggrádiens alapján az LDL flotációja a teljes fordulatszám elérése után kialakul.

Az analitikai és preparatív módszerek kombinációja lehetové teszi a szérum

lipoprotein eloszlásprofilok összehasonlítását a jelzési módszerek elokészítésénél.

Lipoproteinek jelzése 99m Tc-mal

4-8 mL LDL-hez (4- 8mg) 40-60 mCi  aktivitású pertechnetátot ( TcO4) adunk,

valamint 10mg Nátrium dithionátot, amelyet  közvetlenül elotte  feloldunk glycin

pufferban ( pH= 9.8) és az oldatot inkubáljuk 30 percig.
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A radiokémiai tisztaságát, a jelzések hatásfokát és stabilitását  papírkromatográfiával

ellenorizzük.

.

LDL oxidálása

Az LDL frakció t(1 mg/ mL) rézzel (2 ?M)  oxidáljuk. Az oldatot 30 percig, 37 C?-on

inkubáljuk. Az oxidáció mértékét radioaktív besugárzással fokoztuk.

A besugárzási dózisokat növeltük 1-tol 10 Gray-ig.

 Az oxidáció mértékét spektrofotometriásan mértük az  abszorbancia értékek alapján.

Állatkísérletes  modellek

Experimentális hyperkoleszterinémia indukálása  nyulakban

Nyulakban 60 napos 1 és 2%-os koleszterin tartalmú táppal experimentális

hyperkoleszterinémiát hoztunk létre. A  nyulakban a koleszterin szinteket enzimatikus

meghatározási  módszerekkel mértük, a  koleszterin etetés elott és koleszterin etetés

után. A plakk képzodést 99m Tc-vel jelzett LDL-el vizsgáltuk szcintigráfiás

módszerrel.

Tumoros nude egér modell

Humán tumor sejteket transzplantáltunk nude egerekbe.

 4-5 héttel a tumor transzplantációja után a tumorok kialakulását vizsgáltuk 99m Tc-

vel jelzett LDL-el .

Leképezési vizsgálatok

A nyulak marginális fülvénájába kb. 500 MBq aktivítású Tc-vel jelzett LDL-t

fecskendeztünk.

Az egerek farokvénájába kb. 120 MBq aktivítású Tc-vel jelzett LDL-t fecskendeztünk.

A szcintigráfiás leképezéshez széles látószögu gamma kamerát használtunk.

(Nucline X-Ring, Mediso, Hungary)

Artériák szövettani vizsgálata

A nyulakból autopsziás  vizsgálatot végeztünk. Az aortát és a carotis ereket

kipreparáltuk. Az atherosclerotikus léziókat tartalmazó aorta és carotis szegmenseket

formaldehidben fixáltuk (10%) és paraffinba ágyaztuk.

8-10 ?M vastagságú  metszeteket készítettünk és megfestettük lilid festékekkel

(hematoxilin –eosin, oil-red O).
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Új tudományos eredmények

Kis suruségu lipoproteinek (LDL) radioaktív jelzését vizsgáltuk érelmeszesedéses és

rákos sejtek kimutatására. Non-invaziv leképezési eljárások lehetové teszik az

atherosclerotikus léziók és tumoros léziók korai kimutatását. A  radioaktívan jelzett

lipoproteinekkel végzett kísérletek  ígéretes megközelítési módot jelentenek az LDL

akkumulációjának vizsgálatára vasculáris és tumoros szövetekben. Gyors és

reprodukálható ultracentrifugás módszereket dolgoztunk ki  a lipoprotein frakciók

kinyerésére. Radioaktív jelzési módszert állítottunk be a lipoproteinek  jelzéséhez,

amelyek alkalmasak az experimentálisan létrehozott atheromás plakkok és tumoros

sejtek szcintigráfiás  kimutatásához. Gyors analitikai ultracentrifugás módszereket

írtunk le az LDL és alfrakcióinak  meghatározására. A  módszer gyorsasága és

könnyu elvégezhetosége miatt a lipoprotein frakciók natív állapotban maradnak. A

módszer vizsgálata   jó reprodukálhatóságot mutatott. Az új módszer alkalmasnak

bizonyult az LDL koncentrációs értékeinek vizuális kimutatására és az LDL variánsok

heterogenitásának vizsgálatára. A módszer elvégezheto a lipoprotein frakciók

elozetes preparatív elválasztása nélkül is. A  Schlieren görbék sokkal gyakrabban

jellemezhetok alacsonyabb suruségu és magasabb suruségu alfrakciók jelenlétével

koronária szklerozisos mintáknál, mint normál minták esetében. Meghatároztuk a kis

suruségu lipoproteinek minoségi és mennyiségi jellemzoit normál mintáknál, II-es és

IV-es típusú hyperlipoproteinémiákban.

A patkány szérum minták vizsgálata során a legérdekesebb adat a 2 hetes

patkányokból származó minták magas koleszterin szintje volt. A magas koleszterin

szint jelentosen lecsökkent  a  3 hetes patkányok esetében. Vizsgálatokat végeztünk

az LDL eloszlási profilok meghatározására egyszeri Triton detergens kezelés után. A

Schlieren görbék bizonyították az LDL koncentrációs értékek jelentos  csökkenését.

Analitikai ultracentrifugás vizsgálatot végeztünk az LDL kimutatására kicsapással

történo izolálás és visszaoldás után. Precipitációs és analitikai ultracentrifugás

módszerek kombinálásával megfelelo mennyiségu LDL-t nyertünk az ultracentrifugás

vizsgálatokhoz. Screenelési szempontból a kidolgozott ultracentrifugás módszereket

nagyon ígéretesnek tartjuk a laboratóriumi állatok lipoprotein vizsgálataihoz.

Módosított LDL frakciókat mutattunk ki atheromából izolált fragmentumokban és

szérum mintákban a nyulak koleszterines etetése után.
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Experimentális hyperkoleszterinémiában, a nyulaknál indukált hyperlipidémiában a

szövettani vizsgálatok kimutatták az atheromás plakkok jelenlétét az aorta belso

felszínén. A lipoproteinek technétiummal történo jelzésénél  a nátrium dithionát

felhasználásával  magas hatásfokú, stabil jelzést értünk el és ezt

papírkromatográfiával igazoltuk.

A natív humán LDL, oxidált humán LDL, natív nyúl IDL, oxidált nyúl LDL radioaktív

jelzése során a jelzési hatásfok 85-90% volt. LDL oxidálására rézionos és radioaktív

gamma besugárzási módszer kombinációját alkalmaztuk. Ez a kombináció

ígéretesnek tunik — a radioaktív besugárzás dózisától függoen, — LDL

szerkezetmódosítási és  recepterkötodési vizsgálatok elvégzéséhez. Az oxidáció

mértékét spetrofotometriásan mértük abszorbancia értékek alapján és ez jó egyezést

mutatott a besugárzási dózisok nagyságával  történo összevetés során.

A radioaktívan  jelzett LDL hatását vizsgáltuk atheromás és tumoros sejtekben

állatkísérletes modellekben  szcintigráfiás módszerrel, valamint in vitro modellekben.

A nyulakban koleszterin tartalmú diétával a szérum koleszterinszintnek 20-30 szoros

növekedését értük el,  összehasonlítva kiindulási alapértékekkel, és ez az érték a kb

2000 mg/dL koleszterin szintet is  meghaladta. A fobb lipoproteinek összetételét

vizsgáltuk a teljes szérum mintákban és az elválasztott lipoprotein frakciókban.

A szérum koleszterin és triglycerid szinteket a teljes mintában és az elválasztott

lipoprotein frakciókban is  vizsgáltuk  szelektív precipitációs, enzimatikus,

spektrofotometriás módszerekkel.

Összehasonlítottuk az LDL felvételét normál és patologiás mononukleáris sejtekben

az LDL-lel történo inkubálás elott és után. Az in vitro modellben a  supernatans

oldatokból felvett  Schlieren görbék  alapján a mononukleárisok lipoprotein

felvételére tudtunk következtetni.

A gamma kamerás szcintigráfiás vizsgálatok kimutatták az aortán ás a carotis

erekben kifejlodo plakkok nagyobb mértéku koleszterin felvételét.

Nude egerekben kifejlodo tumor sejtek nagyobb mértéku koleszterin felvételét is

kimutattuk a szcintigráfiás felvételek során. Kutyában spontán kifejlodo

osteoszarkomás sejtek nagyobb mértéku koleszterin felvételét igazoltuk a

szcintigráfiás felvételekkel kb. 600 MBq aktivitású jelzett LDL beadása után.

A vizsgálatok bizonyították, hogy a jelzett LDL, amely kötodik az LDL receptorokhoz

a szcintigráfiás vizsgálatok során felhasználható az atherosclerotikus sejtek, tumoros

sejtek és gyulladásos folyamatok leképezésére.
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A jovoben szeretnénk vizsgálni a kémiailag módosított és  radioaktívan jelzett

lipoprotein frakciókat, amelyek alkalmasak a korai atherosclerotikus  és rákos

folyamatok leképezésére. Az állatkísérletes eredmények feltételezik a jelzett

lipoproteinek használhatósát humán vizsgálatok során is. A  lipoproteinek endogén

makromolekulák, amelyek a lipideket a véráramon keresztül szállítják a sejtekhez

speciális lipoprotein receptorok felvételével. Ezek a makromolekulák egyúttal a

gyógyszerek legfontosabb szállítói is a véráramban, és a gyógyszerek

farmakokinetikai tulajdonságait jelentos mértékben befolyásolják. A lipoprotein

makromolekulák fontos  fontos szerepet játszhatnak a gyógyszerek terápiás

hatékonyságának befolyásolásában. A lipoproteinek  egyes lipid összetevoi

kereskedelmi forgalomban kapható lipidekbol is eloállíthatók liposzomás vegyületek

formájában. Az ilyen típusú liposzomás vegyületek  és rekombináns apolipoproteinek

felhasználása ígéretes fejlesztési  iránynak tunik diagnosztikai és terápiás

vonatkozásban egyaránt.
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