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RESUMO

A soja geneticamente modificada tolerante ao herbicida glifosato foi

testada em ensaio nutricional. A qualidade protéica da soja foi avaliada durante 14

dias de experimento com ratos machos tipo Wistar recém desmamados. Além de um

grupo controle aproteico, quatro dietas testadas continham cerca de 10% de proteínas

de diferentes fontes: caseína, soja comercial, soja parental e soja GM. Resultados

similares entre os grupos demonstraram o baixo aproveitamento da proteína ingerida,

conforme esperado para todas as dietas com soja não suplementadas com metionina e

expressos pelos valores de PDCAAS. As análises hematológicas realizadas

demonstraram a síntese comprometida de células eritrócitárias e imunológicas nos

mesmos grupos experimentais. Este comportamento fisiológico dos animais indica

que a ingestão da variedade GM não causou diferença significativa no

desenvolvimento dos animais entre as três amostras de soja ensaiadas e tampouco

foram observados efeitos adversos em órgãos dos animais e nos parâmetros químicos

analisados.
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ABSTRACT

A glyphosate tolerant soybean obtained by genetic modification was

tested on a nutritional essay. The quality ofthe soy protein was assessed by a 14-day

long experiment with Wistar male rats, three weeks old. Besides the control free

protein group, four different diet groups containing about 10 % protein were pooled

out: casein, commercial, parental and GM soybeans. Similar results showed the

regular low biological value of the consumed soy proteins not supplemented by

methionine displayed by PDCAAS values. The hematological analysis pointed to a

commitment of the synthesis of erythrocytic and immunologic cells at the

experimental soy groups. The overall behavior of the animaIs indicate the ingestion

of the GM variety of soybean did not cause significant differences for the rat

development when compared to the other soybean groups, neither side effects on

inner organs and chemical analyzed parameters.



1 - Introdução

1.1 - A Tecnologia na produção de alimentos

Por séculos, o homem tem buscado novos caminhos para cultivar

alimentos de melhor qualidade e, com novos avanços na agricultura, tem contribuído

com a estabilidade, diversidade e abundância de alimentos existente atualmente

(Rogers, 1998). O homem domesticou, em sua existência, somente cerca de cem a

duzentas espécies entre os milhares de vegetais presentes na natureza. Destas, menos

de 15, hoje em dia, suprem a maior parte da dieta humana, incluindo cereais, raízes,

caules, legumes e flutas (Costa, 2000).

Inicialmente, os agricultores simplesmente replantavam algumas das

sementes de suas melhores plantas para obterem plantas mais fortes, resistentes ou

com outras caracteristicas desejadas (Madden, 1995). A partir de 1900, a agricultura

mundial ganhou um forte impulso com o melhoramento genético de plantas, onde,

através de cruzamentos entre indivíduos selecionados rigorosamente, obtinham-se

outros portando caracteristicas capazes de melhorar o seu perfil organoléptico e/ou

tomá-lo mais resistente a doenças, pestes, mais nutritivos, além de outras

peculiaridades (ABC, 2000). A seleção é simplesmente um processo de

melhoramento genético pelo qual são escolhidos para reprodução animais ou plantas

cujas características são desejadas na descendência (Costa, 2003). Foram criados,

então, vegetais híbridos, provenientes de cruzamentos entre indivíduos da mesma

espécie ou com aqueles passíveis de multiplicação, como ancestrais selvagens ou de

outras espécies correlatas (Costa, 2000). A partir daí, os híbridos têm sido totalmente

dependentes da intervenção humana devido à sua natureza limitada de dispersar suas

sementes (Madden, 1995).

A década de 1960 foi marcada pela desesperança em relação à habilidade

mundial de arcar com o equilíbrio entre população e alimentação, principalmente nos

trópicos. As fronteiras de terras cultivadas estavam fechando enquanto que, na

maioria dos países da Ásia, o crescimento populacional estava acelerado, devido ao

rápido declínio das taxas de mortalidade resultante dos grandes avanços da medicina

moderna (Khush, 2001).
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No entanto, o IWP (Indicative World Plan for Agricultural Development)

ou Plano Sinalizador Mundial para o Desenvolvimento da Agricultura designado

"Revolução Verde" foi elaborado em 1960 e publicado pela FAO em 1970 com o

objetivo de resolver os problemas alimentares da humanidade. Este projeto

caracterizou-se pela criação de cultivares mais produtivos embora altamente

dependentes de energia e de insumos, mecanização da agricultura, uso intensivo da

irrigação e de agroquímicos (Costa, 2003).

De 1960 a 1985, o aumento do cultivo de grãos facilmente excedeu o

crescimento populacional da época, elevando o cultivo per capita de 279 Kg em

1960 para 343 kg em 1985 (Khush, 2001). A "Revolução Verde" teve importância

fundamental neste avanço ao impulsionar o desenvolvimento de novas variedades de

alimentos, principalmente os cereais, altamente produtivos (Clugstom&Smith, 2002)

por meio de novas técnicas de irrigação, disponibilidade de fertilizantes inorgânicos

e políticas governamentais favoráveis (Khush, 2001). Sharma et aI. (2002) comentam

que este aumento também ocorreu graças às novas práticas agronômicas, como a

mutação e a seleção induzida, e ainda, ao avanço em áreas ainda não cultivadas.

Com o passar dos anos, as formas tradicionais de cruzamento de plantas e

de seleção resultaram em plantas mais produtivas e mais nutritivas (ABC, 2000). Por

exemplo, a introdução de genes para baixa estatura em trigo e outros cereais como

arroz e milho, aumentou substancialmente a produtividade destes alimentos, além da

resistência dos mesmos a danos ambientais (peng et ai., 1999).

Desde 1966, quando o primeiro cultivar de arroz de alta qualidade foi

liberado, a área cultivada aumentou de 126 para 148 x 106 hectares (17%), enquanto

a média de arroz produzido cresceu de 2,1 a 3,6 toneladas / hectare (71%). Num

período de 25 anos, o total de arroz dobrou de 257 x 106 toneladas em 1966 para 520

x 106 toneladas em 1990 (Khush, 2001), da mesma forma que a produção de trigo

aumentou de 308 para 541 x 106 toneladas no mesmo período (Lipton, 2001).

Porém, a quantidade de terras disponíveis para a produção de alimentos

está diminuindo regularmente devido ao crescimento urbano e à degradação das

mesmas (Sharma et. aI. , 2002), a produtividade de cereais em países em

desenvolvimento tem caído anualmente de 3% de 1967-1982 para cerca de 1% a

partir de 1995 (Lipton, 2001). Durante os últimos 10 anos, o crescimento no cultivo
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de grãos permaneceu abaixo do patamar da população mundial e esta queda pode ser

decorrente da falta de novas terras a serem exploradas para cultivo, da manutenção

das áreas irrigadas em relação ao aumento dos campos de cultivo, além da queda no

uso de fertilizantes, devido à baixa aceitação da sociedade e a contaminação

ambiental (Khush, 2001).

A população mundial no começo do século passado consistia em cerca de

2 bilhões de pessoas, triplicando para aproximadamente 6 bilhões atualmente e

estima-se que avance mais 25% (7,5 bilhões) até a década de 2020 (Cockbum, 2002),

ou mesmo mais 50% ou 9 bilhões até as décadas de 2040 ou 2050. Em média, um

adicional de 73 milhões de pessoas nasce anualmente, entre as quais 97% viverão

nos países em desenvolvimento (Sharma el. ai., 2002). E ainda, cerca de 800 milhões

de pessoas estão sob condição de subnutrição no mundo e 2 bilhões são mal nutridas

(Avery, 2000).

Além do crescimento populacional, vale a pena ressaltar que os métodos

tradicionais de criação de plantas incluem vários cruzamentos com indivíduos

sexualmente compatíveis que necessitam de longos períodos de pesquisa em campo

para a obtenção do gene desejável ou a retirada do gene indesejável na variedade

comercial, por meio de troca de genomas inteiros ou partes de cromossomos das

plantas (ABC, 2000). Esta troca permite uma recombinação de genes e retomo de

características indesejáveis, tomando o trabalho lento (Madden, 1995), oneroso e

muitas vezes incerto. Recentemente, uma nova variedade de milho rica em lisina foi

anunciada após 30 anos de trabalho de melhoramento genético clássico.

Algumas das limitações encontradas no quadro atual, estão expostas

abaixo:

o a quantidade de terras disponíveis para a produção de colheitas está

diminuindo constantemente (Cockburn, 2002);

o os recursos hídricos estão cada vez mais escassos (Lipton, 2001), ou seja,

com a urbanização e industrialização, a demanda e necessidade por água

aumentou drasticamente;

o entre 1980 e 1990, produtos de várias colheitas têm alcançado um platô em

países desenvolvidos (Sharma el ai., 2002);
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o no cruzamento por métodos convencionais grandes blocos de genes são

transferidos entre os organismos, sendo provável a recepção de

características indesejáveis (Jones, 1992);

o a mutação artificialmente induzida não deve ser aplicada em excesso

(Madden, 1995);

o o método tradicional de cultivo é um processo lento que exige um longo

período de tempo para as plantas crescerem e produzirem sementes

(Madden, 1995);

o a diversidade genética de algumas plantas decresceu e existem espécies sem

contrapartidas silvestres com as quais se poderiam cruzar para enfrentar os

problemas atuais através das técnicas tradicionais de cruzamento (ABC,

2000).

Sob esta conjuntura, observa-se que novos patamares devem ser

alcançados para expandir a produção de alimentos para, pelo menos, 50% a mais nas

próximas décadas, mantendo e, principalmente, melhorando a diversidade ambiental

sem desrespeitar as estruturas sociais (Cockbum, 2002). Para isso, as práticas

agrícolas e o processamento de alimentos devem ser aprimorados e habilitar a

agroindústria a produzir alimentos seguros, nutritivos e em quantidades suficientes

(Clugstom & Smith, 2002). Em longo prazo, os ganhos na produtividade são

essenciais para o crescimento econômico, mas a curto prazo, é necessário manter o

suprimento de alimentos adequado para a população (Sharma et aI. , 2002).

1.1.1 - Tecnologia do DNA recombinante

Os humanos têm modificado plantas por séculos através da criação de

híbridos descendentes que contenham características parentais importantes para

melhoramento convencional do vegetal. Porém, com as limitações mencionadas

acima, a tecnologia do DNA recombinante conquistou espaço na agricultura mundial

e rompeu barreiras com a introdução de técnicas para inserir características numa

planta selecionada por meio da inclusão de um gene exógeno no genoma da mesma.

Com isso, criou uma ferramenta que, em conjunto com o melhoramento genético

vegetal convencional, possibilita a obtenção de alimentos planejados e/ou
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construídos para objetivos específicos, importantes para a saúde humana, animal e do

meio ambiente (CSA Reports, 2000).

1.1.2- Desenvolvimento de um Novo Alimento

o gene é a unidade básica funcional de herança e, em conjunto, formam a

molécula de DNA, a qual permite que estes genes se expressem produzindo proteínas

particulares específicas que determinam as características de um indivíduo (Robinson

et ai. , 2000). A engenharia genética permite a transferência de genes entre espécies

não próximas (Jones, 1992), já que todos os organismos fazem uso do mesmo código

genético, onde os genes podem ser cortados e retirados de um DNA e unidos ou

inseridos em outro (Madden, 1995).

O primeiro estágio da engenharia genética é identificar o gene de

interesse para doná-Io e, uma vez obtido, inseri-lo em outra planta de interesse

(Jones, 1992). O sistema vetor largamente usado para a maioria das plantas é o

plasmídeo indutor de tumor (TI) encontrado no DNA da bactéria de solo

Agrobacterium tumefaciens. Através de seu plasmídeo, a bactéria tem a habilidade de

construir novas células vegetais por meio de uma ação natural de introdução deste

plasmídeo no DNA da planta hospedeira, para que a última produza substâncias de

interesse à bactéria (Madden, 1995). Biologistas moleculares usam esta ferramenta

para introduzir genes exógenos de sua escolha nas plantas, ou seja, desenvolvem

plasmídeos modificados do Agrobacterium com genes de sua preferência (Robinson

et ai. , 2000) e a própria bactéria os insere na célula a ser modificada.

No entanto, as monocotiledôneas como milho, arroz, trigo e cevada são

resistentes ao Agrobacterium (Jones, 1992), sendo necessário transferir os genes por

outros métodos como:

o Biolística: atingir o interior das células vegetais com minúsculas esferas

revestidas com o transgene.

o Eletroporação: usando corrente elétrica para promover a formação de poros

de transição nas membranas das células alvo, obtendo o DNA de uma solução

circundeante.
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o Microinjeção: injeção direta de DNA nas células. Este é o mais indicado

para células animais.

Existem mais de 150 vegetais GM diferentes aprovados para produção em

tomo do mundo, incluindo cereais, leguminosas, vegetais fibrosos, frutas, nozes e

plantas ornamentais. Esta modificação pennite a introdução de novos traços nos

alimentos para tomá-los tolerantes, resistentes, mais produtivos, mais saborosos,

mais nutritivos, mais duráveis (com capacidade de manter maior vida de prateleira),

menos agressivos ao meio ambiente, veicular medicamentos e/ou vacinas, ou

qualquer outro objetivo passível da nova técnica (Madden, 1995; Robinson et ai.,

2000; Chassy, 2002; Aulrich et ai. , 2002; Sharma et aI. , 2002; Clugstom & Smith,

2002; Moffat, 2002). A tabela 1 apresenta alguns exemplos de vegetais em escala

comercial ou viáveis para comercialização.

Tabela 1: Variedades transgênicas comercializadas atualmente no mundo
Países Alimentos Extensão de plantio

(milhões de hectares)
Canadá

Estados Unidos

México
Honduras
Colômbia
Argentina
Uruguai
Brasil

África do Sul

índia
Austrália
Indonésia
Filipinas
China

Bulgária
Romênia

Alemanha
Es.eanha

Canola, milho verde,
soja

Soja, milho verde,
canola e algodão
Algodão e soja

Milho verde
Algodão

Soja, milho verde, milho
Soja e milho verde

Soja
Milho verde, soja e

algodão
Algodão
Algodão
Algodão

Milho verde
Algodão

Milho verde
Soja

Milho verde
Milho verde

4,4

41,6

0,05
0,05
0,05
13,9
0,05

3
0,05

0,1
0,1

0,05
0,05
2,8

0,05
0,05
0,05
0,05

Fonte: Relatório ISAAA, 2003
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1.1.3- Segurança do Novo Alimento

Um alimento será considerado seguro se houver razoável certeza de que o

seu consumo, sob condições apropriadas, não implicará em nenhum dano à saúde

(OECD, 1992). Por muitos anos, novos cultivares de programas de melhoramento

genético tradicional têm sido liberados no mercado com características benéficas em

relação às variedades anteriores, como cultivares de trigo resistentes a doenças e com

proteínas de melhor qualidade, ou mesmo, a batata resistente a peste e mais adequada

ao processamento industrial-, sem que nenhum teste de segurança alimentar tenha

sido feito (Belém et a/., 2000B
; Chassy, 2002). Entende-se ser seguro neste caso o

cruzamento entre duas variedades de uma planta de forma que qualquer que seja a

combinação de seus genes, não haveria produção de compostos tóxicos que gerassem

reações adversas.

A estrutura do material genético dos seres vivos é idêntica (Madden,

1995; Cockbum, 2002), não sendo, portanto, um risco a simples presença de um

trecho de bases nitrogenadas pareadas de procedência conhecida no DNA de um
. *outro orgarnsmo .

De acordo com Cockbum (2002), é necessário considerar que em

qualquer transferência de genes como nos cultivares tradicionais ou naqueles

geneticamente modificados, existe o risco potencial de alterar a segurança dos

alimentos. A expressão de um ou mais novos genes no vegetal pode estar associada à

toxicidade e alergenicidade através de alterações na estrutura de moléculas, as quais,

segundo Novak & Haslberger (2000), podem ocorrer devido à imprevisibilidade de

onde será integrado o novo gene no DNA. Estes novos constituintes podem ser

produzidos quando a integração leva ao silenciamento ou à inativação de genes

essenciais bem como às alterações no metabolismo secundário das plantas.

Devido a este fato, existe a necessidade de rigorosas especificações para

assegurar a inocuidade destes produtos para a saúde humana, animal e do ambiente

(Novak & Haslberger, 2000; Cockbum, 2002; Madden, 1995; Belém et ai., 2000B
,

Metcalfe et a/., 1996). Deve-se ressaltar que, a metodologia convencional de

* Consultado em: http://www.crop.cri.nz/psp/articles.htm
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melhoramento genético, se comparada à tecnologia do DNA recombinante, é

imprecisa, imprevisível e, com potencial de toxicidade desconhecido do novo

alimento (Belém et aI, 2000B
), pois permite a troca de genoma inteiro de uma planta

para a outra (Cockburn, 2002).

1.1.3.1 - Risco e Perigo

A segurança ou avaliação de risco de alimentos geneticamente

modificados está baseado na identificação do perigo, caracterização deste perigo e o

cálculo da exposição a este perigo (Kuiper et ai., 2001).

O perigo pode ser definido como o potencial intrínseco de um material de

causar efeitos adversos à saúde devido a três fatores: a) sua toxicidade e/ou

alergenicidade; b) alteração nutricional ou efeitos antinutricionais e c) possibilidade

remota de transferir genes a bactérias ou células de mamíferos (Cockburn, 2002). Já

o risco é determinado em função da probabilidade de que um efeito adverso ocorrer

em presença de um composto perigoso no alimento e a severidade deste efeito

adverso, portanto uma função da exposição e da toxicidade (Kuiper et. ai., 2001).

Esta exposição é quantificada em termos de dose, intensidade, duração e rota

(Cockburn,2002).

De acordo com Borlaug et aI (2000), nenhum produto alimentar, seja

produzido por técnicas de DNA recombinante ou por métodos tradicionais, é

totalmente isento de risco. Os riscos apresentados por alimentos ocorrem em função

das características biológicas dos mesmos e dos genes que foram utilizados, ao invés

do processo empregado para seu desenvolvimento.

1.1.3.2 - Equivalência substancial

Em 1993, a Organização para Colaboração e Desenvolvimento

Econômico (OECD) formulou o conceito de equivalência substancial como um guia

para a avaliação dos alimentos geneticamente modificados (Kok & Kuiper, 2003).

Este conceito sugere que organismos utilizados diretamente como alimento ou como

fonte alimentar podem ser usados como base de comparação para o alcance da
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segurança de um componente alimentar modificado ou novo, que é consumido por

seres humanos (OECD, 1992), ou seja, a partir do princípio de que a variedade

tradicional utilizada para dar origem a um organismo GM seja segura, a comparação

entre estes dois indivíduos é o fator inicial predominante na avaliação da segurança

do novo alimento (Kok & Kuiper, 2003).

O cálculo da equivalência substancial é um processo analítico que dá

início à avaliação de segurança, onde o novo alimento é comparado ao seu análogo

convencional, ou a outro já a venda no mercado (Kuiper el. aI., 2001).

De acordo com a FAO/WHO (1996), o estabelecimento desta

equivalência engloba:

1. Avaliação em nível molecular da fonte alimentícia geneticamente

modificada.

2. A comparação das características fenotípicas desta planta com uma planta

convencional.

3. A comparação analítica entre a composição da planta e seus derivados e a

composição de análogos convencionais.

As análises para determinação da composição dos alimentos derivados de

OGMs devem focar o conteúdo de nutrientes-chaves (macro e micronutrientes), de

componentes tóxicos-chaves e de fatores antinutricionais-chaves (Belém el. ai.,

2000A
). Além destas, experimentos in vivo adicionais podem ser necessários e

também análises como biodisponibilidade dos nutrientes presentes no alimento,

caracterização molecular do fragmento introduzido, potencial de transferência de

genes do OGM para microorganismos no sistema digestório de humanos e animais

(Kuiper el. ai., 2002), fonte do gene a ser transferido e perfil alergênico da proteína

produzida, perfil de aminoácidos da proteína, digestibilidade desta proteína e, enfim,

a estabilidade da nova proteína em várias etapas do processo de transformação

(Metcalfe el ai., 1996).

Devido à complexidade dos alimentos, a meta do cálculo não é provar

absoluta segurança, mas estabelecer se o alimento modificado é tão seguro quanto

seu homólogo tradicional (Cockburn, 2002).
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1.1.3.3 - Alergenicidade

Outro aspecto analisado para determinação da segurança dos alimentos

GMs é a avaliação da alergenicidade da nova proteína a ser expressa com um novo

gene inserido, pois as alergias alimentares atingem cerca de 2 % da população

mundial, e, em alguns casos, podem levar a choques anafiláticos (Young et aI.,

1994). De modo geral, os pacientes são alérgicos a poucas proteínas específicas

presentes em um ou dois alimentos (Metcalfe et ai., 1996), porém, é dever dos

pesquisadores evitar que essa proporção aumente através dos novos cruzamentos

interespecíficos.

O cálculo do potencial de alergenicidade dos alimentos derivados da

biotecnologia deve ser focado num processo analítico diferenciado no qual são

fundamentais alguns parâmetros como o conhecimento da fonte alimentar de origem

do gene, comparações de seqüências de aminoácidos com alérgenos conhecidos, as

análises imunológicas in vitro e in vivo e as características fisico-químicas chaves da

planta (Metcalfe et aI., 1996). Para tanto, estes autores (Metcalfe et aI., 1996)

propuseram uma árvore decisória cujo objetivo é conduzir o cálculo de potencial

alergênico cuidadosamente, a fim de assegurar que os alimentos derivados de uma

nova variedade não introduzirão outros alergênicos, além daqueles que já existem no

mercado (Fig. 1).

1.1.3.4 - Testes de avaliação da segurança do novo alimento

Plantas produzidas por métodos tradicionais de melhoramento genético

comercializadas atualmente não sofreram nenhum teste de avaliação de sua

segurança (Kuiper et ai., 2002), ao passo que os alimentos transgênicos são

rigorosamente avaliados dentro de um processo global de análise de sua segurança

alimentar, por meio de métodos in vitro e in vivo, antes de serem liberados para

comercialização (Belém et ai, 2000A
). Por meio da realização desses testes, não se

tem conhecimento, até o momento, de nenhum produto GM, aprovado para consumo,

que tenha causado alergias ou outro efeito adverso (Belém et ai, 2000). Vale lembrar
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o caso dos estudos com soja GM contendo o gene da proteína 2S da castanha-do

Pará

Figura 1: Fluxograma de avaliação do potencial de gerar efeitos adversos em alimentos
derivados de cultivares geneticamente modificados.
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que foi interrompido devido a testes positivos com soros de pacientes alérgicos à

castanha (Nordlee et ai., 1996). Se um novo produto da biotecnologia realmente

causar alergias, o mesmo não deveria ser proposto para comercialização ou, então,

deveria ser devidamente rotulado para evitar que consumidores alérgicos ao alimento

fonte consumam o novo produto (Avery,2000).

Por outro lado, a tecnologia de modificação genética oferece a

oportunidade de reduzir ou eliminar alergênicos protéicos que ocorrem naturalmente

em alimentos específicos (FAO/WHO,2000). Pesquisadores têm trabalhado para

retirar alergênicos naturalmente presentes em trigo, leite e amendoim. Assim, a

biotecnologia tem contribuido para reduzir problemas com alergias alimentares e não

para agravá-los (Avery, 2000). Recentemente Herman et aI. (2003) silenciaram o

gene de soja responsável pela síntese de GLy em Bd 30K, uma das três proteínas que

desenvolvem reações alérgicas reduzindo as reações in vitro com soros de pacientes

sensíveis.

E, para possibilitar o desenvolvimento da biotecnologia com segurança o

Brasil estabeleceu, através de legislação específica, normas de biossegurança para

regular o uso da engenharia genética e a liberação no meio ambiente de organismos

modificados por essa técnica (Belém et. aI. , 2000A
).

1.2 - A soja

A soja, Glycine Max, é uma leguminosa anual, oleaginosa, originária da

China e cultivada em diversos países. Possui grande importância ambiental uma vez

que fixa nitrogênio atmosférico através de bactérias Rhizobium que nodulam nas

raízes, porém, esta planta exige a inoculação de sementes pelo menos por três anos

consecutivos com a cepa específica da bactéria (Costa, 2003).

A agroindústria representa mais de 30% da economia brasileira e 40% do

total de nossas exportações e é, sem dúvida, neste setor em que o Brasil detém

competitividade internacional (Costa, 2000). Neste cenário, a soja como principal

item da pauta de exportações brasileira justifica a pesquisa sobre a segurança de

produtos derivados de suas sementes.
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1.2.1 - Características Biológicas

A existência da soja é descrita desde 1000 anos antes de Cristo no Japão e

na China e, somente a partir do século XIX, passou a ter importância econômica de

expressão mundial (Miura el. ai., 2000).

A composição da soja chama atenção pelo seu rico teor nutricional. Os

grãos possuem em média 20% de gorduras, 40% de proteínas, 4 a 10% de umidade,

minerais como ferro, cobre, cálcio, magnésio, zinco, cobalto, fósforo e potássio e

vitaminas como a tiamina e a riboflavina (Garcia el. aI., 1997). Além destes, a soja

é uma excelente fonte de fibra dietética, principalmente a fibra insolúvel, a qual tem

sido utilizada em dietas para minimizar os níveis de colesterol sérico em indivíduos

hipercolesterolêmicos (Messina, 1999). A soja é utilizada na alimentação humana e

animal em forma de grãos e outros produtos obtidos do seu processamento como

concentrados, isolados e texturizados protéicos, óleo, lecitina, flocos

desengordurados, farinha e outros (Horan, 1974).

Como alimento funcional, a soja se destaca como a única entre as

leguminosas que possui concentração elevada de isoflavonas, substância com

propriedades estrogênicas capaz de ajudar na prevenção e tratamento da osteoporose

e câncer (Messina, 1999).

No entanto, as propriedades e as características fisico-químicas de

significância nutricional desta leguminosa são influenciadas pelo seu processamento,

interações entre seus componentes (Garcia el. al., 1997), além do seu genótipo e

ambiente de cultivo (Cromwell el. aI., 1999). A qualidade de produtos contendo soja

pode ser reduzida por conter sementes que se deterioraram durante o armazenamento

em decorrência de reações enzimáticas e desenvolvimento de bolores (Mao el. aI.,

1993; Wettlaufer&Leopold, 1991).

De acordo com Liener (1994), o perfil de aminoácidos de algumas

proteínas pode determinar o seu valor nutricional, com exclusão à proteína de soja, a

qual exige a aplicação de processamento térmico para esta determinação, devido a

(Rackis, 1974) presença de substâncias consideradas antinutricionais que

comprometem a biodisponibilidade de suas frações protéicas como os inibidores de

proteases, compostos fenólicos, lectinas, saponinas, fitatos e outras.
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As lectinas são glicoproteínas distribuídas largamente pela natureza que

possuem a habilidade de se combinar reversivelmente com receptores de moléculas

glicoconjugadas na superficie de membrana das células (Povineli & Finardi Filho,

2002; Liener, 1994). Quando ligadas às do epitélio intestinal, causam efeitos

adversos como atrofia das microvilosidades e redução da atividade das células

epiteliais por meio da diminuição da absorção dos nutrientes (Armour et. a!. , 1998 ;

Liener, 1994). São termo-Iábeis, ou seja, instáveis em altas temperaturas (Liener,

1994).

Os inibidores de proteases inibem especificamente a tripsina e a

quimiotripsina presentes no intestino delgado simultaneamente em sítios de ligação

independentes (Lajolo & Genovese, 2002) causando a diminuição do consumo

alimentar em animais, redução da absorção de aminoácidos e conseqüentemente, o

nitrogênio, além da queda no desenvolvimento corporal (Rackis, 1974). Também são

consideradas termo-Iábeis (Liener, 1994).

De acordo com Friedman et a!. (1991), tratamentos térmicos reduzem o

conteúdo de inibidores de proteases e melhoram a qualidade das frações protéicas,

porém não completamente. Os inibidores do tipo Bowman-Birk são mais resistentes

ao aquecimento que os do tipo Kunitz, necessitando de cerca de 60 minutos a 95°C

para serem inativados. No entanto, isto poderia causar além da desnaturação protéica,

reações paralelas que prejudicariam a estrutura dos aminoácidos presentes e

causariam danos à biodisponibilidade de outros nutrientes (Qin et ai., 1998).

Armour et a!. (1998) avaliaram o efeito do tratamento térmico aquoso

sobre a atividade dos inibidores de proteases e lectinas presentes na soja e

observaram completa inativação dos inibidores de quimiotripsina e tripsina e lectinas

em 10 minutos em temperatura de 100°e. Porém, questionam a instabilidade térmica

dos inibidores do tipo Kunitz e Bowman-Birk in situ, pois nos ensaios in vitro os

mesmos estavam isolados e purificados.

Os taninos, que estão presentes principalmente na casca da soja, são

substâncias polifenólicas que podem causar queda na taxa de crescimento por

diminuição da digestibilidade de proteínas e carboidratos. O conteúdo desses

compostos é de 45 mg/l00g, o que é considerado baixo se comparado a outras

leguminosas como o feijão (2000 mg/l00g). São estáveis em temperaturas altas,
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impedindo sua inativação com o processamento térmico (Liener, 1994; Garcia el aI.,

1997).

Os fitatos são compostos cíclicos que contém seis grupos de fosfato e

estão presentes na soja em tomo de 1 a 1,5% do seu peso seco. Eles são responsáveis

pela diminuição da absorção de substâncias como cálcio, magnésio, zinco e ferro

pois agem como quelantes destes minerais (Rackis, 1974). Além dessa reação,

podem interagir com resíduos de proteínas, inibindo a ação de enzimas importantes

na digestão como pepsina, tripsina e alfa-amilase, o que conseqüentemente, diminui

a disponibilidade de nitrogênio e altera o crescimento. São relativamente

termoestáveis, podendo ser destruídos com aquecimento em altas temperaturas por 2

horas ou mais (Liener, 1994; Garcia el. ai., 1997).

1.2.2 - Soja Tolerante ao Glifosato

Desde 1996, variedades tolerantes ao glifosato tem sido comercializadas

para a soja, a canola, o algodão e milho (Cromwell el. aI., 2002).

O glifosato (N-fosfoenometil-glicina) é um herbicida de aplicação foliar,

não-seletivo, eficaz contra a maioria dos capins anuais e perenes e contra plantas

daninhas de folhas largas, matando ou diminuindo o tamanho destas e, desta maneira,

maximizando a rentabilidade da colheita e a qualidade nutricional do vegetal

(Rogers, 1998).

A tecnologia do DNA recombinante possibilitou a introdução de um gene

na soja que a toma resistente especificamente ao glifosato (Padgette el aI. , 1995). O

desenvolvimento de colheitas tolerantes ao glifosato ocorre desde meados de 1980 e

mudaram os rumos das práticas agronômicas atuais (Shaner, 1995). A soja tolerante

ao glifosato, também conhecida como GTS, Roundup Ready®, ou simplesmente soja

RR, permite o controle de ervas daninhas pelo uso do herbicida durante todo o ciclo

de vida da planta. Na planta de soja convencional o mesmo herbicida deve ser

aplicado somente na preparação do solo e após a semeadura antes da emergência da

plântula. Deve-se ressaltar que o glifosato não afeta o meio ambiente pois não possui

atividade residual no solo, é de baixa tendência à lixiviação, ou seja, não é carregado

para os cursos d'água, é essencialmente atóxico para mamíferos, pássaros e peixes,
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apresenta compatibilidade com sistemas de conservação pois aumenta a umidade do

solo, além de reduzir a erosão e o uso de combustível e, por fim, de custo acessível

(Padgette, el. aI., 1995). Além disso, não demonstrou, até então, resistência das

ervas-daninhas em 20 anos de uso (Holt el. aI., 1993).

O modo primário de ação do glifosato é a inibição competitiva da 5

enolpiruvi1chiquimato-3-fosfato sintase (EPSPS), uma enzima envolvida na

produção de precursores de aminoácidos aromáticos e outros compostos em plantas.

Esta enzima catalisa a reação do chiquimato-3-fosfato e fosfoenolpiruvato para

formar 5-enolpiruvi1chiquimato-3-fosfato e fosfato inorgânico. O bloqueio dessa

reação impede a planta de formar aminoácidos essenciais para a síntese de proteínas

e alguns metabólitos secundários (Padgette el. ai., 1995). Desta maneira, quando as

plantas convencionais são tratadas com glifosato, não conseguem produzir

aminoácidos aromáticos essenciais à sua sobrevivência.

Esta enzima somente é alvo fisiológico do glifosato em vegetais, ou seja,

está presente em plantas, bactérias, fungos mas não em animais (Rogers, 1998).

A introdução de um gene quimérico que expressa a enzima EPSP sintase

tolerante ao glifosato não deve afetar a princípio o desenvolvimento das plantas

modificadas para a inclusão desta característica, no entanto, há possibilidade de

alterações de genes pré-existentes causadas pela inserção do gene na planta. Em

conseqüência, há dúvidas sobre eventuais perdas do perfil nutricional da semente

(Rogers, 1998).

Taylor el ai. (1999), Padgette el aI. (1995) e Cromwell el aI. (2002)

realizaram análises composicionais e de segurança na soja tolerante ao glifosato e

não encontraram diferença entre ela e sua cultivar parental. Entre estas análises

estavam incluídas dosagens de níveis de expressão da CP4 EPSPS, níveis de

aminoácidos, análise da composição centesimal e isoflavonas.

Hammond el. aI. (1996) realizaram ensaios com animais (ratos, gatos,

aves e gado leiteiro) e não encontraram nenhum efeito adverso nos ammaIS

alimentados com soja alterada geneticamente para expressar tolerância ao glifosato.



17

1.3 -Proteínas

1.3.1- Importância Biológica

As proteínas são componentes essenciais da dieta imprescindíveis à

sobrevivência de animais e de humanos (Friedman, 1996). São macronutrientes que

fornecem nitrogênio para síntese protéica e para a síntese de vários compostos

nitrogenados envolvidos em uma série de funções específicas no organismo como

hormônios, neurotransmissores, substâncias de competência imunológica, DNA ou

RNA, além de possibilitarem a síntese de aminoácidos não-essenciais (Tomé & Bos,

2000).

Os principais mecanismos responsáveis pela manutenção da proteína

corporal e pela homeostase dos aminoácidos no organismo são a síntese e a

degradação de proteínas bem como a oxidação e a síntese de novos aminoácidos

conhecidos como nutricionalmente não-essenciais (Young el. aI., 1990). Alterações

nas taxas de síntese e de degradação contribuem para que o balanço nitrogenado

mantenha-se em equilíbrio com consumo adequado de proteína ou se tome negativo,

quando este é menor que o necessário (Young & Marchini, 1990).

As necessidades de proteínas e de aminoácidos estão relacionadas à

essencialidade da deposição biológica de proteínas e manutenção do equilíbrio de

aminoácidos em função do crescimento dos tecidos e órgãos corporais, o equilíbrio

entre as proteínas corporais e a ocorrência de processos fisiológicos adequados

(Reeds & Garlick, 2003).

Young & Pellet (1994) sugerem que a necessidade de ingestão de proteína

consiste em dois parâmetros:

1) Aminoácidos essenciais (histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina,

fenilalanina, treonina, triptofano e valina) sob todas as condições e

aminoácidos condicionalmente essenciais (cistina, tirosina, glicina,

arginina, glutamina, prolina) sob condições patológicas e fisiológicas

específicas.

2) Nitrogênio para a sintese de aminoácidos não-essenciais (ácido aspártico,

asparagma, ácido glutâmico, alanina, serina) e outros compostos
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fisiologicamente importantes que contêm nitrogênio como os ácidos

nucléicos, creatina e porfirinas.

Porém, Reeds & Garlick (2003) sugerem que a eficiência de uma proteína

também se deva a fatores relevantes como: composição de aminoácidos (valor

biológico), sua digestibilidade e a eficiência com a qual disponibiliza os aminoácidos

para suportarem o crescimento dos tecidos corporais.

1.3.2- Métodos de Avaliação da Qualidade das Proteínas

o valor nutritivo das várias fontes protéicas é determinado pela

concentração e disponibilidade de aminoácidos essenciais ao organismo em questão.

Portanto, a eficiência com a qual uma determinada fonte protéica é utilizada em

suporte a um adequado estado nutricional depende da relação entre as necessidades

fisiológicas de aminoácidos essenciais e a concentração destes na fonte protéica de

interesse (Young & Pellet, 1994). Friedman (1996) propõe que a proporção entre os

aminoácidos presentes nas proteínas é um fator decisivo na qualidade da mesma, pois

a deficiência em um ou mais aminoácidos essenciais pode prejudicar sua

biodisponibilidade.

Desde 1919, o Protein Efficiency Ratio (PER, relação entre o ganho de

peso e a quantidade de proteína ingerida) tem sido utilizado e reconhecido como o

melhor método para avaliar a qualidade protéica em muitos países. Porém, com o

alcance de novos patamares na pesquisa sobre a necessidade de aminoácidos, as

limitações deste método tornaram-se bastante evidentes. O método subestima o valor

de proteínas vegetais (Henley & Kuster, 1994), principalmente aquelas deficientes

em aminoácidos sulfurados, uma vez que os animais utilizados nos ensaios (ratos)

possuem necessidades relativamente maiores para estes aminoácidos se comparado

aos humanos (Sarwar et. aI., 1984; FAO/WHO, 1991).

Sarwar et. aI. (1984) propuseram o uso do Net Protein Retention (NPR)

como uma alternativa segura para a avaliação da disponibilidade da proteína tanto

em estágio de crescimento quanto para o de manutenção. Este método faz uso de um

grupo experimental de animais que ingere uma ração isenta de proteína.
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Segundo Miller&Bender (1953), o método de Net Protein Utilization

(NPU) é uma forma mais rápida e menos árdua para determinar a valor nutritivo das

proteínas, se comparado ao balanço nitrogenado. O primeiro, obtém valores de

nitrogênio utilizado pelo metabolismo do animal e retido na carcaça do organismo

num período de 10 dias, sem a necessidade da avaliação de dados não fidedignos.

Porém, FAO/WHO (1991) concluiram que a alternativa mais lógica e

confiável era o sistema de escore aminoacídico no qual o conteúdo de aminoácidos

da proteína teste é correlacionado às necessidades dos humanos, corrigido pelos

valores de digestibilidade real para ajustar os dados da composição de aminoácidos

na avaliação da qualidade protéica. É denominado Protein Digestibility corrected

Aminoacid Score (PDCAAS) (Henley&Kuster, 1994; Schaafsma, 2000).

A correção pela digestibilidade in vivo se faz necessária devido às várias

diferenças que as fontes protéicas, principalmente vegetais, demonstram entre si,

concernente ao próprio perfil aminoacídico, às condições de tratamento utilizadas, às

proporções e concentrações dos aminoácidos e à conseqüente disponibilidade dos

nutrientes (Young & Pellet, 1994).

A metodologia do PDCAAS é caracterizada por três parâmetros de

avaliação da qualidade protéica: o perfil de aminoácidos essenciais da proteína

alimentar, sua digestibilidade e sua capacidade de suprir a quantidade de

aminoácidos essenciais necessária ao bom estado nutricional do ser humano (Henley

& Kuster, 1994; Darragh & Hodgkinson, 2000). Uma vez que a necessidade de

aminoácidos varia conforme a idade, a necessidade de aminoácidos essenciais para

crianças entre 2 e 5 anos foi estabelecida como padrão, uma vez que corresponde ao

maior valor se comparado às outras faixas etárias, exceto lactentes e crianças

menores de 2 anos.

° procedimento clássico para determinar a digestibilidade é o índice

fecal, um procedimento in vivo no qual o nitrogênio excretado nas fezes é subtraído

da quantidade ingerida e o valor é expresso como porcentagem de ingestão. Isto, na

verdade, pode ser considerado um valor de digestibilidade aparente

(FAO/WHO, 1989), pois, o nitrogênio fecal pode ser proveniente também de

proteínas de bactérias que o habitam e/ou partes de ácidos nucléicos de células da
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mucosa intestinal e não somente de origem dietética (McDonough et ai., 1990A
;

Reeds & Garlick, 2003).

McDonough et ai. (1990)A padronizaram o procedimento para medir a

digestibilidade real por ensaio com rato, o qual é necessário utilizar o valor de

nitrogênio excretado pelas fezes de um grupo de animais que não consumiu proteína

ou que ingeriu uma dieta com quantidade suficiente de proteína para prevenir perda

excessiva de proteína corporal.

1.4- Hematopoese

A presença de diferentes linhagens sanguíneas implica na existência da

diferenciação celular e para tanto, faz-se necessário considerar a existência de

"compartimentos" e a estrutura de cada um deles (Dexter et ai., 1988; Metcalf,

1984). Assim, a medula óssea apresenta compartimento de proliferação, de

diferenciação e de maturação celular. Em situações de equilíbrio a proporção entre

os diferentes compartimentos permanece constante embora, o influxo e o efluxo de

células possa não ser igual. A expansão de uma determinada população celular é

determinada tanto pelo aumento do número de células resultante da proliferação

como pela redução do processo de apoptose celular ou por ambos (Dexter et ai.,

1988; Metcalf, 1984).

As células hematopoéticas presentes na medula óssea em diferentes fases

de diferenciação podem ser classificadas quanto a sua capacidade proliferativa em

três compartimentos (Morrison et ai:, 1997):

(a) das células tronco ou células hematopoéticas pluripotenciais;

(b) de diferenciação ou de células progenitoras,

(c) de células comprometidas, unipotenciais (Morrison et ai., 1997).

O compartimento proliferativo é constituído por células primitivas,

pluripotentes. O compartimento de diferenciação envolve células primitivas com

potencial limitado de gerar células de diferentes linhagens celulares e com limitada

capacidade de auto-renovação e já comprometidas com determinadas linhagens

celulares, chamadas de células progenitoras. As células deste compartimento

apresentam ainda certa capacidade proliferativa. O compartimento de células
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comprometidas ou de maturação é constituído por células unipotenciais,

morfologicamente reconhecíveis, e que praticamente não apresentam capacidade de

auto-renovação e amadurecem. Dessa forma, o influxo é determinado pelo

movimento de células do compartimento de proliferação.

Cronkite & Fliedner já em 1964 consideravam que, em função do quadro

global da hematopoese e da granulopoese em particular, dever-se-ia considerar cada

fase da proliferação celular dentro de um sistema de equilíbrio, controlado,

fisiologicamente, pelo influxo e efluxo do sangue. O termo equilíbrio, em referência à

proliferação celular, não é aqui empregado no sentido de ser continuamente igual visto

existirem variações fisiológicas no fluxo de células da medula óssea (e outros órgãos

hematopoéticos em outras espécies animais - George el aI., 1985) para o sangue em função

de ciclo circadiano, alimentação; atividade fisica; menstruação, gestação, idade e,

ainda, dependente do estado emocional. Porém, ao longo de períodos amplos de

tempo, o termo equilíbrio é bastante aceitável (Beutler&Williams, 2001; Lee el. ai.,

1999).

No compartimento de maturação há proliferação intra-compartimental e o

influxo pode ser determinado pelo movimento de células do compartimento de

diferenciação de células morfologicamente identificáveis como mieloblastos,

promielócitos e mielócitos, processo este que leva cerca de 7 dias, em condições

fisiológicas. O curso subseqüente da cinética ocorre pela passagem, sucessiva de

metamielócitos para bastonete e a seguir, segmentado, etapa que leva em cerca de 6 a

7 dias (Beutler&Williams, 2001; Lee el. ai., 1999).

A entrada no sangue, fisiologicamente, só ocorre após a célula atingir

certo grau de maturação, quando perde determinadas proteínas de adesão, as

integrinas, o que permite então no caso dos leucócitos a migração pelo parênquima

medular, penetração no sinusóide, atingindo assim, a luz do vaso (Cronkite &

Fliedner, 1964; Beutler&Williams, 2001).

As células saem da medula óssea ao acaso, em um fluxo unidirecional

(Cronkite & Fliedner, 1964; Beutler&Williams, 2001). Uma vez na circulação, os

leucócitos, distribuem-se axialmente na corrente circulatória. Utilizando-se marcação

isotópica com diisofluorfosfato (DFp32
), verifica-se que os granulócitos distribuem

se em um pool de células que, é aproximadamente, o dobro daquele calculado a
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partir do volume sanguíneo e da concentração de granulócitos no sangue circulante.

O pool de granulócitos sanguíneos totais compreende o pool de granulócitos

"circulantes" e o pool de granulócitos "marginais". O estabelecimento do equilíbrio

entre estes dois compartimentos ocorre rapidamente, estando sob a influência das

moléculas de adesão presentes na célula endotelial, selectinas e integrinas, e ainda,

dos respectivos receptores expressos nos diferentes tipos de leucócitos. A células são

removidas exponencialmente do pool total, tendo uma vida média de 6,6 horas em

situações basais (Athens et ai., 1961; Cronkite & Fliedner, 1964; Mechanic et a!.,

1962).

A mobilização entre os diversos compartimentos dos órgãos

hematopoéticos e entre os compartimentos "marginal" e circulante do sangue

periférico e a saída para o meio extravascular é um processo dinâmico, modificando

se em situações fisiológicas, patológicas e farmacológica, dependendo da natureza do

estímulo e dos mecanismos envolvidos na liberação medular (Beutler&Williams,

2001). Não tem sido observado retomo, quantitativamente importante, de células

grânulo-monocíticas para a circulação sanguínea após a saída para espaços

extravasculares (Aschkenasy, 1975; Craddock, et ai., 1960; Cronkite et ai., 1964;

Mechanic et a!., 1962). Por outro lado, os linfócitos retomam à circulação via

sistema linfático, lembrando que a vida média dessas células pode variar de semanas

a anos.

Há três tipos de componentes celulares presentes no sangue: eritrócitos,

leucócitos e plaquetas. Cada uma delas exercem funções diferentes, distinguindo-se

morfologicamente uma das outras e possuem características peculiares relacionadas

ao tipo de atividade que exercem (Brown, 1993). No organismo, em situações

fisiológicas, a destruição e a produção de células são equivalentes para que seja

mantido um número constante de células no sangue (Rapaport, 1978).

1.4.1- Sistema eritrocitário

Os glóbulos vermelhos (eritrócitos) são produzidos na medula óssea e se

diferenciam em várias etapas por meio da ação da eritropoietina, um hormônio que

regula a proliferação e a diferenciação de acordo com a necessidade de oxigênio do
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orgamsmo. Em 5 a 7 dias, as células se diferenciam, amadurecem e entram na

circulação majoritariamente como eritrócitos. Cerca de 0,5 a 1,5% das células entram

na circulaçào como reticulócitos (Brown, 1993; Rapaport, 1978).

Os estágios que antecedem o glóbulo vermelho maturado são pró

eritroblastos, eritroblastos basófilos e policromáticos, reticulócitos e eritrócitos. O

reticulócito já é anucleado, porém, ainda possui RNA mensageiro para a síntese de

cerca de 20% da molécula de hemoglobina, permanecendo por 2 a 3 dias na medula

óssea antes de entrar circulação. A molécula da hemoglobina corresponde a 90% do

peso do eritrócito (Rapaport, 1978).

A função primária dos eritrócitos é a síntese e o transporte de

hemoglobina, que por sua vez, é a responsável pelo transporte de oxigênio para os

tecidos e dióxido de carbono para os pulmões (Rapaport, 1978).

Substâncias como ferro, ácido fólico, vitamina B12 e aminoácidos são

essenciais para a produção de novos glóbulos vermelhos, pois participam ativamente

da replicação,diferenciação, maturação celular e da síntese de hemoglobina (Brown,

1993).

1.4.2- Sistema imunológico

O sistema imune é composto por uma vasta e complexa rede de elementos

responsáveis pelo reconhecimento de partículas impróprias e pela defesa do

organismo contra agentes nocivos. Os mecanismos de defesa podem ser do tipo

natural e/ou adaptativo (Chandra&Sarchielli, 1996). A resistência natural ao antígeno

é um dos caminhos mais comuns pelo qual o corpo resiste a infecções, promovendo

proteção contra aproximadamente 98% dos patógenos encontrados (Pedersen &

Hoffman-Goetz, 2000). Pode ser caracterizada como mecanismo não-específico e é

desencadeada quando há penetração de um microorganismo na pele ou na membrana

mucosa. Este mecanismo desenvolve um processo celular de resposta que faz uso de

células maduras, neutrófilos, macrófagos e/ou um mecanismo humoral que envolve

células linfóides (Anstead el. aI. , 2001).

A imunidade adaptativa é um mecanismo de defesa que permite

reconhecer, relembrar e responder a um antígeno específico. Esta resposta pode
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eliminar o microrganismo ou células lesadas e, ainda produzir as células

responsáveis pela memória imunológica no hospedeiro. Os principais componentes

celulares desta resposta são os linfócitos T e B e as células plasmáticas, responsáveis

pela produção das moléculas efetoras, citocinas e anticorpos (Chandra, 1996). As

respostas adaptativas mediadas por imunidade humoral ou celular são exercidas por

interações de anticorpos com células complementares e células fagocitárias de

imunidade natural e células T com macrófagos.

Os leucócitos são células formadas na medula óssea a partir de células

pluripotenciais, que sobre estimulação hormonal específica, proliferam e se

diferenciam para vários tipos: granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos),

monócitos e linfócitos (Beisel, 1982).

Em seres humanos, os neutrófilos representam cerca de 50-60% do total

de leucócitos circulantes. Estas células são parte do sistema imune inato e são

essenciais na defesa do hospedeiro, pois participam da resposta inflamatória. A

resposta do neutrófilo à infecção inclui aderência, quimiotaxia, fagocitose,

degranulação e morte rnicrobiana (Pedersen & Hoffman-Goetz, 2000).

Os monócitos têm propriedades fagocíticas e secretam uma variedade de

substâncias que afetam as funções de outras células, especialmente linfócitos, que

por sua vez, secretam produtos solúveis (citocinas) que modulam funções tanto de

monócitos como de outras células. Juntamente com os macrófagos, os monócitos

ingerem os microorganismos e são especialmente importantes na inibição do

crescimento de microorganismos intracelulares (Chandra, 1991).

Os linfócitos são elementos específicos do sistema imunológico que

possuem como características principais o desenvolvimento da especificidade de

elementos e a memória em resposta a um agente agressor (Beisel, 1982). Para

funcionar como imunidade adaptativa, linfócitos antígeno-específicos devem

proliferar extensivamente antes de sua diferenciação em células efetoras funcionais

de uma especificidade imunogênica particular (Pedersen & Hoffman-Goetz, 2000).

Os linfócitos T conferem proteção contra antígenos que possuem habilidade para

evitar contato com anticorpo por residir e se replicar dentro de células de

hospedeiros, como parasitas intracelulares, bactérias, fungos e vírus. Os linfócitos B
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formam e secretam as imunoglobulinas que são receptoras para antígenos (Beisel,

1982).

Os eosinófilos compreendem 1 a 3 % dos leucócitos e são importantes na

defesa contra infecções parasitárias e modulação de reações de hipersensibilidade,

como as alergias (Kuender&Hill, 1992).

1.4.2.1- A Relação entre Dieta e Sistema Imunológico

A desnutrição protéico-energética é uma depleção patológica de massa

magra corporal causada por períodos de fome, muitas vezes acompanhada por

estresse catabólico. Ela pode ocorrer também em casos de deficiência crônica de

proteína na dieta sem deficiência de energia e/ou em situações de catabolismo

protéico elevado (Hoffer, 2001).O termo massa magra engloba todos os tecidos livres

de gordura metabolicamente ativos no organismo como músculos esqueléticos,

vísceras, células sanguíneas e do sistema imunológico. A mínima depleção desses

tecidos induz a anormalidades bioquímicas e funcionais importantes, as quais

juntamente com a disfunção do sistema imunológico, são evidentes após perdas

involuntárias de 10% ou mais de peso corporal e podem ser caracterizadas com o

desenvolvimento de atrofia e fraqueza dos músculos esqueléticos, com a redução da

massa muscular do coração, com o prejuízo na cicatrização de feridas, deficiência

imunológica, fadiga, apatia e hipotermia (Hoffer, 2001).

A desnutrição é um dos fatores principais da ocorrência de alterações do

sistema imunológico (Scrimshaw & SanGiovanni, 1997), e é comumente associada

com prejuízo da resposta imune, particularmente com a diminuição da atividade

mediadora celular, da função fagocitária, da produção de citocinas, da resposta

secretória de anticorpos, da afinidade de anticorpos e do Sistema dc Complemento

(Chandra, 2002). Com relação à desnutrição tipicamente deficiente em proteína e

energia, o suprimento de outros nutrientes como zinco, selênio, vitamina A,

piridoxina e vitamina E estão restringidos na dieta (Anstead, el. al., 2001).

Keusch (2003) estabeleceu impactos adversos significativos nas

interações da desnutrição e da infecção, onde o sistema de defesa natural do

organismo, exercido pelo Sistema do Complemento, pelas células fagocíticas e por
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reações inflamatórias, pode ser prejudicado em situações de desnutrição em

decorrência da deficiência funcional significativa e a incapacidade de manter a

síntese de novos complementos protéicos. Além disso, pessoas mal nutridas possuem

dificuldade em maturar as células T, resultando num número reduzido de células T

funcionais e um excesso de células imaturas.

Wissler el. aI. (1946) observou por meio de ensaios com animais de

laboratório que a deficiência severa de proteína causa uma resposta diminuída de

anticorpos. Em 1959, Scrimshaw el. ai. (1959) documentaram as interações

extensivas e cíclicas entre a desnutrição e a infecção, de forma que, em enSaiO

biológico com humanos, presenciaram um aumento da susceptibilidade às infecções

em indivíduos mal nutridos acompanhada de deterioração do estado nutricional,

conduzindo a um ciclo de desnutrição e infecção que resultou no desenvolvimento do

Kwashiokor.

Segundo Scrimshaw & SanGiovanni (1997), a deficiência de proteína

interfere negativamente no processo de defesa do organismo, porque a maior parte

dos mecanismos imunológicos são dependentes da replicação celular ou síntese de

compostos protéicos ativos, que por sua vez dependem dos aminoácidos

indispensáveis provenientes da dieta.

Com relação ao período de crescimento, Chandra (1981) assegura que,

com deficiências nutricionais em nível moderado a leve, os animais se desenvolvem,

mas com resposta imunológica debilitada.
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2 - Objetivo

o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade protéica da sOJa

geneticamente modificada em relação à sua parental, através de análises de

parâmetros fisiológicos e bioquímicos provenientes de ensaio com animais.

Para se atingir esse objetivo foram realizados ensaios nutricionais com

ratos alimentados com rações contendo cerca de 10% de proteína de soja de uma

amostra de grãos comerciais, de sementes GM e de sua parental não modificada. Os

grupos experimentais foram formados com animais que receberam uma dieta

controle de caseína, grupo aprotéico e três grupos com soja, comercial, parental e

soja GM.
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3 - Materiais e Métodos 

3.1 - Materiais 

3.1.1- Soja 

A soja comercial, como foi denominada neste estudo, é uma semente 

comum adquirida no comércio local, registrada sob o número SP-06381-9 no 

Ministério da Agricultura. 

As sementes de soja parental e GM são da linhagem BROO-69525, 

semeada em novembro de 2001 e colhida no início de abril de 2002, na região 

Central do Brasil, onde foram beneficiadas, ensacadas e trituradas. Este último 

processo ocorreu na origem para evitar o extravio de sementes GMs. A manipulação 

da amostra GM foi realizada conforme as recomendações da CTNBio, em 

observância especial da Instrução Normativa n07 (IN-7), que estabelece o nível de 

biossegurança 1 (NB 1), para esse tipo de experimento. 

O Laboratório de Biotecnologia de Alimentos e · o Biotério de 

Experimentação da FCFIUSP estão credenciados e autorizados a desenvolver tais 

ensaios, conforme o certificado CQB 0090/98 e pelas comissões de Biossegurança e 

de Ética em Experimentos com Animais da FCF (Faculdades de Ciências 

Farmacêuticas) . 

3.1.2 - Ingredientes das Rações 

Os ingredientes das rações amido, caseína, celulose e mistura de minerais 

foram provenientes da Rhoster - Indústria e Comércio Ltda. A mistura vitamínica 

foi fornecida pela Roche Vitaminas, enquanto que o óleo de milho e o açúcar 

refinado foram obtidos no comércio local. 
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3.1.3 - Reagentes

Os reagentes empregados nas análises químicas foram todos de grau

analítico.

3.2- Métodos

3.2.1- Preparação das amostras de soja

A soja comercial foi triturada em moinho de facas para ser reduzida a pó,

de modo semelhante às amostras de soja parental e GM.

Amostras de soja em pó foram desengorduradas pelo método de Soxhlet

(Association of Oflicial Analytical Chemistry - AOAC, 1995) em um período de 12

horas, sendo que, durante a noite, permaneceram imersas em éter etílico. Este

processo foi essencial para melhor controle da quantidade de adição deste nutriente,

além de possibilitar a formação de compostos prejudiciais à biodisponibilidade das

proteínas da soja.

Em seguida, foram autoclavadas a 119 kg/cm3 (l21°C) por 15 minutos na

proporção de 1 parte de soja! 5 partes de água e secas em estufa ventilada a 60°C por

24 horas (Armour el. aI, 1998).

3.2.2 - Elaboração das rações experimentais

As rações foram elaboradas segundo Reeves el. aI (1993) para animais

em crescimento, de forma a proporcionar um nível de 10% de proteína. Foram

preparados 3 kg de ração de cada dieta e mantidos sob refrigeração (10 °C) por todo

o ensaIO.

Os ingredientes utilizados nas rações estão exemplificados na Tabela 2,

os teores de vitaminas na Tabela 3 e minerais na Tabela 4.

Estes nutrientes foram acrescentados à ração sem considerar os teores

presentes nas amostras de soja.



30

Foi elaborada uma ração isenta de proteína para obtenção dos valores de

nitrogênio metabólico fecal. Às rações que continham soja não foi acrescentada fibra

alimentar porque a quantidade da leguminosa utilizada supriu as recomendações da

AIN 93 (Reeves el. ai., 1993).

A quantidade de soja utilizada em cada dieta foi baseada nos seus teores

de umidade, proteínas e lipídios determinados em análise química pelos métodos da

AOAC (1995).

A caseína e as amostras de soja em teste foram as únicas fontes de

proteína utilizadas nas rações experimentais e não foram complementadas com

outros aminoácidos.

Tabela 2: Fonnulação das dietas (AIN/93 G)'

Ingredientes (g) %
Control Sem Soja

Soja parental Soja GM
e proteína comercial

Sacarose 10 315 315 315 315 315
Amido de milho q.s.p 1960 2275 1828 1682 1691
Óleo de milho 7 221 221 221 221 221

Caseína 10 315
Soja 10 - - 605 751 742

Celulose 5 158 158
Mistura mineral 3.5 110 110 110 110 110

Mistura vitamínica 2 63 63 63 63 63

Bitartarato colina 0.25 8 8 8 8 8
Total 100 3150 3150 3150 3150 3150

i Reeves et ai. (1993)

Tabela 3: Vitaminas utilizadas nas rações (AIN/93 G)'

Mistura de vitaminas: g/kg mix

3.0
1.60
0.60

0.020
15.00
0.250
1.60
0.60
0.20
2.50
0.80

0.075

Ácido nicotínico
Piridoxina

Riboflavina
O-Biotina

E (acetato alfa-tocoferol 500 UI/g )
03 (colecalciferol- 400 Ul/g)

Pantotenato de cálcio
Tiamina

Ácido fólico
B12 (cianocobalamina - em manitol 0,1 %)

A (palmitato de trans-retinila 500 UIIg)
K (filoquinona)

,. Reeves et ai. (1993)
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3.2.3- Ensaio com Animais

3.2.3.1 - Modelo Animal

Foram utilizados Ratus novergicus, da linhagem Wistar machos

heterogênicos livres de patógenos específicos (SPF). Os animais foram fornecidos

pelo Biotério de Experimentação da FCFIUSP.

3.2.3.2 - Ensaio

Foram utilizados 40 ratos recém-desmamados com peso inicial médio de

56,50 ± 3,09 gramas em ensaio de 14 dias de duração. Foram distribuídos em 5

grupos de 8 animais: controle, aprotéico, soja comercial, soja parental e soja GM. Os

ratos foram mantidos em gaiolas metabólicas individuais com alimentação e água ad

libitum.

Tabela 4: Minerais utilizados nas rações (AIN/93 G)1

Mistura de minerais
Fosfato de potássio

Cloreto de sódio
Óxido de magnésio
Carbonato de zinco
Carbonato de cálcio
Citrato de potássio
Sulfato de potássio

Citrato férrico
Carbonato de manganês

Carbonato de cobre
lodeto de potássio

Paramolibdato de amônio
sulfato potássio de cromo

Acido bórico
Carbonato de níquel

selenato de sódio, anidro
meta-silicato de sódio

Cloreto de lítio
Fluoreto de sódio

Vanadato de amônio
, Reeves et. ai. (1993)

g/kg mix
196.00
74.00
24.00
1.65

357.00
70.78
46.60
6.06
0.63
0.30
0.01

0.00795
0.275

0.0815
0.0318

0.01025
1.45

0.0174
0.0635
0.0066



32

o ambiente manteve-se climatizado a 22°C, com umidade controlada em

tomo de 55% e iluminação artificial de 12h/dia.

O comportamento dos animais foi observado diariamente e os mesmos

foram pesados duas vezes por semana.

3.2.3.3 - Coleta e manipulação de amostras dos animais

As fezes foram coletadas individualmente durante os 14 dias de

experimentação, mantidas em refrigeração a - 18°C e, ao final, o total de cada animal

foi pesado, seco em estufa ventilada 60°C por 24 horas e moído em moinho. ü teor

de nitrogênio foi determinado pelo método de micro-Kjeldhal e o fator de conversão

para proteína utilizado foi o de 6,25 (AOAC, 1995).

Ao término do ensaio, os animais foram sacrificados com aplicação

prévia de anestésico (quetamina e xilazina) e alguns órgãos como estômago, intestino

delgado, figado, baço, pâncreas, rins direito e esquerdo foram avaliados, pesados e

armazenados em temperatura -18°C.

As carcaças dos animais foram armazenadas em temperatura -18°C e

após 20 dias, foram secas em estufa ventilada a 60°C por 6 dias e desengorduradas

de acordo com o método de Soxhlet por 12 horas, sendo que permaneceram imersas

em éter etílico durante a noite (Cozzolino, 1982). Após este processo, foram moídas

e analisadas para obtenção do teor de nitrogênio pelo método de micro-Kjeldhal,

fazendo-se uso do fator 6,25 para cálculo de proteína (AüAC, 1995).

As amostras sangüíneas para a realização do hemograma foram colhidas

através de punção cardíaca utilizando-se 50llL EDTA (sal do ácido

etilenodiaminotetracético, Merck®) a 10% como anticoagulante, tendo sido os

animais previamente anestesiados em câmara saturada com éter etílico. Todas as

análises necessárias para a execução do hemograma foram realizadas no prazo

máximo de três horas após a coleta.

Para a determinação do volume hematócrito utilizou-se o método de

Strumia enquanto que a concentração de hemoglobina foi determinada através do método

da cianometahemoglobina (Dacie & Lewis, 1995).

A contagem do número de eritrócitos foi realizadas em câmara de
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Neubauer, utilizando sangue total diluído 1:200 em líquido de Rayen (Lima et. aI..,

1992). As amostras foram processadas em duplicata.

O número de leucócitos foi determinado em duplicata e realizado em

câmara de Neubauer utilizando-se diluição de 1:20 em líquido de Turk (Dacie &

Lewis, 1995).

Os valores relativos e absolutos do número leucócitos foram determinados

em extensões sangüíneas realizadas logo após a coleta de sangue e coradas pela

coloração de May Grünwald-Giemsa, modificada (Rosenfeld, 1947).

3.2.4 - Análises químicas

As determinações dos teores de umidade e cinzas das amostras de soja e

das rações foram realizadas segundo métodos da AOAC (1995). A dosagem de fibras

totais foi obtida pelo método enzímico gravimétrico total (AOAC, 1992). Para a

quantificação dos lípides, foi aplicado o método de Soxhlet e para as determinações

de nitrogênio das rações e dos três tipos de soja foi utilizado o método de mÍcro

Kjeldahl (AüAC, 1995). O teor protéico da ração com caseína foi obtido fazendo uso

do fator 6,25, enquanto as rações a base de soja, o fator utilizado foi o de 5,70.

3.2.5 - Análise da composição dos aminoácidos dos ingredientes protéicos

utilizados nas rações

Para identificação e quantificação dos aminoácidos, as amostras de soja

comercial, convencional e GM foram hidrolisadas com HCl 6N em tubos de

hidrólise, seladas a vácuo e mantidas a 110°C por 22 horas. Após o período de

hidrólise, o ácido clorídrico foi evaporado e a amostra foi recuperada em tampão

citrato pR 2,2 (diluente pR 2,2 Pickering®). Uma alíquota de 25111 foi injetada no

analisador Dionex DX 300 para separação dos aminoácidos em coluna de troca

catiônica e reação colorimétrica pós-coluna com ninidrina (Pickering®) (Spackman

et. aI., 1958) usando-se como referência solução padrão de aminoácidos Pierce.

O triptofano, que é destruído durante a hidrólise ácida, foi quantificado de

acordo com o método descrito por Spies (1967), usando-se hidrólise enzimática com
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pronase a 40°C por 24hs. A amostra hidrolisada foi submetida à reação colorimétrica

com p-dimetilamino benzaldeído (DAB) e posterior leitura em espectrofotômetro a

590nm. A concentração de triptofano foi calculada por comparação com uma curva

padrão.

A caseína foi analisada por hidrólise ácida, sendo necessário a utilização

de um valor estimado de triptofano presente em literatura.

3.2.6 - Análise da digestibilidade in vivo

Os valores de digestibilidade in vivo foram calculados segundo método

padronizado por McDonough et. ai. (1990)A conforme a equação abaixo:

Digestibilidade Real

DR (%) = Ni - (Nf- Ne)/ Ni *100, onde:

Ni = Nitrogênio ingerido

Nf= Nitrogênio fecal

Ne = Nitrogênio fecal endógeno

Digestibilidade Aparente

DA(%)= (Ni - Nf)/Ni *100

3.2.7 - Cálculo do PDCAAS

O PDCAAS foi calculado de acordo com a equação a seguir:

PDCAAS = escore aminoacídico x digestibilidade real, onde:

Escore aminoacídico = AAE mg em 1 g proteína testada! mg AAE em 1 g proteína

de referência

Sendo: AAE = aminoácidos essenciais.

O cálculo é realizado para 9 aminoácidos essenciais: histidina, isoleucina, leucina,

lisina, metionina + cistina, fenilalanina + tirosina, triptofano, treonina e valina. Foi

usado o padrão de necessidade de aminoácidos para crianças de 2 a 5 anos

FAO/WHO (1989) como proteína de referência.
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Foi também utilizado o padrão de necessidade de aminoácidos para ratos

(NRC, 1995 in Sarwar, 1996).

3.2.8 - Análise da Retenção Protéica Líquida (NPR)

o valor da taxa de retenção protéica líquida foi calculado segundo

proposto por Sarwar el. ai. (1984):

NPR = Ganho de peso do grupo teste (g) + perda de peso do grupo aprotéico (g)

Teor de proteína consumida pelo grupo teste (g)

3.2.9 - Análise da Utilização Protéica Líquida (NPU)

o valor da taxa de utilização de proteína líquida foi calculado segundo

proposto por Miller & Bender (1953):

NPU = Nitrogênio retido / Nitrogênio consumido *100, ou:

NPU = 100*( Nc - (Ncap - lap»/I, onde:

Nc = Nitrogênio presente na carcaça do animal do grupo experimental

Ncap = Nitrogênio presente na carcaça do animal do grupo aprotéico

lap = Nitrogênio ingerido pelo grupo aprotéico

I = Nitrogênio ingerido pelo animal do grupo experimental

3.2.10 - Análises Estatísticas

Os teores de ração, proteína e nitrogênio consumidos; os pesos

inicial/final e ganho de peso dos animais de todos os grupos, exceto do grupo

aprotéico; os valores obtidos no hemograma, os valores de NPR, NPU e PDCAAS de

cada grupo experimental e controle e, por fim, os pesos dos órgãos e fezes dos

animais de cada grupo experimental e do controle foram analisados por análise de

variância (ANOVA) e teste Tukey HSD. Os testes de normalidade foram realizados

de acordo com o teste ShapiroIWilk's W. Diferenças foram consideradas

significativas quando P :S 0,05.
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Para a comparação dos parâmetros sanguíneos dos diferentes grupos foi

feita a análise estatística não-paramétrica de Teste U de Man-Whitney, utilizando-se

o Programa Estatístico Prisma.
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4 - Resultados e Discussão

4.1 - Processamento das leguminosas

Segundo Armour el. ai. (1998), a completa inativação das lectinas e

inibidores de proteases se dá por aquecimento das sementes a 100°C por 10 minutos.

Como as amostras de soja estavam trituradas com casca, foi necessário

acrescentar água para o aquecimento e, para não retirar os nutrientes presentes no

líquido restante do cozimento, a água de remolho foi mantida e a mistura seca em

estufa ventilada a 60°C por 24 horas. As amostras de soja foram então pulverizadas

novamente em moinho de facas, desengorduradas e incorporadas à ração.

Liener (1994) sugere que a melhor forma de retirar os taninos presentes

na soja é trocar a água do remolho. Como citado acima, a água não foi trocada e os

taninos presentes na soja não foram retirados. Estas substâncias podem influenciar

negativamente no crescimento e desenvolvimento dos animais.

4.2 - Elaboração das rações experimentais

De acordo com Reeves el. ai. (1993), o teor protéico necessário para o

crescimento dos animais é 20%, porém, FAO/WHO (1989) propõe que entre 7-10%

a proteína será mais aproveitada por estar em teor limitante e, portanto, será

direcionada principalmente para síntese de proteínas corporais.

o nitrogênio presente nas fezes contém, pelo menos, 50% de nitrogênio

secretado pelo lúmen intestinal, proveniente da escamação de células intestinais, da

destruição de células teciduais, do metabolismo de bactérias que o habitam e

proteínas alimentares não digeríveis (Reeds & Garlick, 2003). Desta forma, pode não

ser um parâmetro seguro para avaliar a digestibilidade da proteína dietética, porém, é

possível corrigir esta inadequação utilizando o teor de nitrogênio fecal excretado por

fontes não-alimentares, obtido pelo uso de um grupo de animais cuja ração esteja

isenta de proteína (McDonough el. ai., 1990A
).
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A quantidade de soja utilizada nos ensaios foi calculada a partir dos

valores de sua composição centesimal determinada antes do processamento

(cozimento, secagem e desengorduramento). Com o resultado das análises de fibra

alimentar das amostras de soja, concluiu-se que a inclusão desta fração nas dietas

seria desnecessária, pois o teor de fibra dos grãos triturados e desengordurados

supriria as necessidades dos animais (Tabela 5).

Tabela 5: Composição centesimal dos três tipos de soja (%) 1

Nutrientes Soja Comercial Soja Parental SojaGM

Proteínas 42,01 ± 1,06 35,15:1:: 0,64 35,55 :1::0,20

Lipídios 15,29::t: 0,42 12,06::t: 0,65 12,13::t: 0,65

Carboidratos Totais 2 36,85 47,53 47,68

Carboidratos
(12,71) (19,24) (19,31)

Solúveis

Fibras solúveis (3,49 ::t: 0,23) (4,19 ± 0,19) (4,46 ± 0,13)

Fibras insolúveis (24,14 ± 0,21) (28,29 ± 0,16) (28,37 ± 0,33)

Cinzas 5,85::t: 0,19 5,26::t: 0,08 4,64::t: 0,12

Matéria seca 100,00 100,00 100,00

1 _ Métodos AOAC (1995)
2 _ Determinados por diferença.
n=3

Na Tabela 6 estão apresentados os valores da composição centesimal das

rações elaboradas. Os valores calculados de proteína para elaboração das dietas

(10%) tiveram desvios nas rações de soja parental e GM, 11,11 e 11,68

respectivamente, enquanto os valores das demais dietas situaram-se em 9,5% para a

caseína, 0,47 % para a aprotéica e 9,87% para a ração a base de soja comercial.

4.3- Ensaio nutricional

Este estudo biológico foi conduzido para determinar a digestibilidade

protéica e a qualidade das amostras de soja em função do crescimento dos animais,

fornecendo indiretamente dados para avaliação da segurança alimentar da soja

geneticamente modificada.
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Com relação ao consumo alimentar, todos os animais se alimentaram

conforme o previsto no planejamento do projeto, apresentando fezes com

consistência e cor normais (Tabela 7).

81,78 71,72 72,88 71,39

(5,84) ± 0,35 (6,08) ±0,33 (7,74)±O,16 (5,40)± 0,17

2,30 ± 0,11 3,67 ± 0,01 3,79 ± 0,02 3,56 ± 0,30

91,04 92,25 94,34 93,24

8,96 ± 0,44 7,76 ± 0,11 5,66 ± 0,19 6,76 ±0,14

100 100 100 100

Tabela 6: Composição centesimal das rações (%)1
. Soja

Nutrientes Controle Aprotélca Comercial

Proteínas 9,50 ± 0,14 0,47 ± 0,00 9,87 ± 0,8

Nitrogênio 1,52 ± 0,03 0,07 ± 0,01 1,73 ± 0,14

Lipídeos 6,13 ± 0,12 6,49 ± 0,15 6,98 ± 0,11

Carboidratos

totais2 74,07

Fibras totais (5.15) ± 0,19

Cinzas 2,51 ± 0,05

Matéria seca 91,4

Umidade 8,6 ± 0,39

Total 100

1 _ Métodos AOAC (1995)
2 _ Determinados por diferença.
n=3

Soja
Parental

11,11±0,16

1,95 ± 0,03

6,54 ± 0,17

Soja GM

11,68 ± 0,13

2,05 ± 0,03

6,60 ± 0,07

Todos os animais do grupo da soja GM apresentaram comportamento e

hábitos normais, se comparados aos dos outros grupos. Os animais com dieta

aprotéica apresentaram comportamento característico, ou seja, diminuição do apetite,

aparência debilitada e comportamento arisco.

No entanto, em função das diferenças de composição das rações quanto

ao parâmetro proteína apontadas na Tabela 6, os teores de nitrogênio ingeridos pelos

animais cujas rações continham soja parenta! e soja GM foram estatisticamente

diferentes dos grupos a base de caseína e de soja comercial, inviabilizando a

comparação entre os grupos. Já o teor de nitrogênio ingerido pelos grupos

alimentados a base de soja comercial e caseína não representaram diferença

significativa, sugerindo possibilidade de comparação dos resultados obtidos.

A excreção de nitrogênio nas fezes dos animais não demonstrou diferença

estatística entre os grupos alimentados com soja, porém, a excreção de nitrogênio foi

significativamente menor no grupo que recebeu ração controle, indicando que houve

maior aproveitamento do nitrogênio ingerido. Esta perda de nitrogênio ocorre devido
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à desproporcionalidade dos aminoácidos presentes nas frações protéicas da soja em

relação à caseína, ou seja, as proteínas da soja possuem menor teor de aminoácidos

não-essenciais que a caseína, diminuindo a biodisponibilidade da proteína e causando

uma excreção maior de nitrogênio (pusztai el. a!. , 1999). Acrescenta-se também a

presença de resíduos de inibidores de proteases, em especial os de tripsina que, como

citado anteriormente, não podem ser inativados por completo (Friedman el. ai.,

1991), ou também, o aquecimento inativa, mas não disponibiliza os aminoácidos

desses inibidores para o processo de digestão (Márquez&Lajolo, 1991; Márquez el.

aI.,1996), prejudicando em ambos a absorção de nitrogênio.

Tabela 7: Ração total ingerida, nitrogênio total ingerido, peso das fezes, nitrogênio
total excretado e ganho de peso em 14 dias.

Grupos Ração total Proteína N total
ingerida (g) total ingerido

ingerida (g)
(g)

Peso
fezes

úmidas(g)

N total
fezes (g)

Ganho de
peso (g)

Controle 153,3i' ± 6,17 12,17\l:O,49 2,13"#),08 13,07"±1,27 0,21"±O,04 44,01"±4,79

Aprotéico 82,13± 13,51 0,35 ±O,06 0,06±0,01 6,33± 0,94 0,07±O,014 -10,00 ± 1,85

Comercial 131,19"±9,20 11,95b±O,84 2,098± 0,14 1O,47b±1,75 0,42b±O,05 34,478±9,20

Parental 138,66a,b±18,53 14,56c±1,95 2,41b± 0,16 13,48"±2,13 0,50b±O,08 40,578±12,OO

GM 152,18b± 18,86 16,58d±2,05 2,nc± 0,31 16,44d±2,41 0,56b±O,10 43,758±13,OO

N=8
As letras diferentes numa mesma variável significam valores estatisticamente
diferentes (p SO,OS).

o peso das fezes foi significativamente menor no grupo alimentado com

soja comercial, provavelmente, por causa do menor teor de soja utilizada na ração e

também pelo menor volume de ração ingerida se comparado aos grupos com soja

parental e GM (Tabela 7).

A porção insolúvel da fibra dietética não é fermentescível e por isso,

imobiliza a água em sua matriz, aumentando o bolo fecal (Kay, 1982). Este fato

justifica os pesos elevados de fezes provenientes de animais alimentados com soja, se

comparado àqueles que receberam ração com caseína.
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demonstrados na Tabela 8 e os pesos dos órgãos de cada animal estão nas Tabelas

15, 16, 17 e 18 em anexo.

Tabela 8: Massa dos órgãos dos animais após ensaio expressos pela média e desvio
padrão (g).

Grupo Caseína Soja comercial Soja parental Soja GM

Baço 0,212 ± 0,043 0,186 ± 0,03 0,187 ± 0,021 0,193 ± 0,060

Fígado 3,686 ± 0,507 3,205 ± 0,543 3,171 ± 0,439 3,300 ± 0,794

Rim direito 0,482 ± 0,027 0,515 ± 0,071 0,462 ± 0,031 0,503 ± 0,096

Rim esquerdo 0,464 ± 0,044 0,470 ± 0,051 0,433 ± 0,032 0,470 ± 0,066

Intestino delg. 3,251 a ± 0,384 2,707 b ± 0,333 3,081 ab ± 0,424 3,138 a ± 0,689

Pâncreas 0,328 ± 0,052 0,304 ± 0,042 0,336 ± 0,100 0,311 ± 0,099

Estômago 1,114 ± 0,243 0,796 ± 0,089 1,045 ± 0,355 1,023 ± 0,314

n =8, exceto grupo GM n= 7.
As letras diferentes significam órgãos estatisticamente diferentes, considerando p
SO,OS.

Com a análise dos dados, não foi observada diferença significativa entre

os pesos dos órgãos, exceto para o intestino delgado, onde o grupo alimentado com

soja comercial apresentou valores significativamente menores em relação aos outros

grupos. Deve-se considerar que estes órgãos foram retirados dos animais com os

resíduos alimentares e bolo fecal, o que pode ter causado este tipo de diferença.

4.4- Avaliação da Qualidade Protéica

4.4.1- Análise da composição de aminoácidos dos ingredientes protéicos

utilizados

De acordo com McDonough el. al.(1990)B, o escore aminoacídico é um

método rápido e confiável para avaliar a qualidade protéica, mas o sucesso do seu

uso depende de técnicas adequadas para determinar o conteúdo de aminoácidos

presentes nas amostras.
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Existem vários métodos para análise da composição de aminoácidos, mas

os principais envolvem hidrólise ácida ou alcalina da proteína (Sarwar el. aI, 1984)

seguida por separação e quantificação de aminoácidos liberados por troca iônica

(IEC), gás líquido (GLC) ou alta performance líquida cromatográfica (HPLC)

(FAO/WHO, 1989).

Sob a condição de hidrólise ácida, os aminoácidos sulfurados são

parcialmente destruídos e por isso, a análise deve ser feita separadamente (Cromwell

el. ai., 1999). Os valores de metionina e cisteína são mais exatos quando

determinados após oxidação para sua forma estável, ácido cistéico e sulfóxido de

metionina (Sarwar el. aI., 1984). A treonina e a serina também sofrem destruição

parcial, enquanto que a valina e a isoleucina não são completamente liberadas depois

de 22-24 horas (FAO/WHO, 1989).

Neste trabalho, o perfil aminoacídico de todos os ingredientes protéicos

foi determinado por hidrólise ácida à vácuo em temperatura de 11 O°c por 22 horas, o

uso desta metodologia pode ter possibilitado a perda de parte dos aminoácidos

sulfurados tanto das amostras de soja quanto da caseína.

Apesar de saber que a caseína possui menores teores de aminoácidos

sulfurados do que o necessário para ratos (Reeves el. ai., 1993), ela não foi

suplementada com o intuito de comparar o crescimento dos animais alimentados com

ração a base de caseína com aqueles alimentados com ração a base de soja sem ter

sido suplementada com qualquer outro aminoácido.

°perfil de aminoácidos indispensáveis das amostras de soja comercial,

parental e GM comparadas ao padrão de necessidades para crianças de 2 a 5 anos

(FAO/WHO, 1989) e de ratos segundo a NRC (1995 in Sarwar, 1996) estão

apresentados na Tabela 9.

De acordo com Proll el. ai. (1998), a soja é uma leguminosa que contém

quantidades limitadas de aminoácidos sulfurados como a metionina e cistina. Com a

análise, foi possível comprovar este fato e perceber que as amostras de soja não

continham os teores de aminoácidos essenciais suficientes para o crescimento

adequado de ratos ou mesmo de crianças, causando uma queda no valor de PDCAAS

obtido.
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Tabela 9: Composição de aminoácidos essenciais (mg aalg proteína) dos ingredientes
protéicos utilizados nas rações comparados às necessidades de crianças de 2 a 5
anos (FAOIWHO/UNU, 1989) e necessidades de ratos (NRC, 1995).

Aminoácidos Caseína4 Soja Soja Soja FAOIWHO NRC3

essenciais comercial 1 parental1 GM1 2

Arg 29,66 - 82,66 67,52 - 28,7

His 22,51 26,00 27,20 25,90 19 18,7

lIe 42,51 41,70 40,40 41,30 28 41,3

Leu 84,42 73,00 73,30 70,90 66 71,3

Lys 69,01 58,10 59,00 57,90 58 61,3

Met + Cys 26,78 17,90 13,60 17,20 25 65,3

Phe + Tyr 91,32 83,50 83,90 81,60 63 68,0

Thr 37,17 35,60 36,80 38,30 34 41,3

Trp - 11,60 12,50 10,40 11 13,3

Vai 55,11 40,40 40,40 39,60 35 49,3

i _ Valores resultantes de análise por hidrólise ácida e básica - n= 3 (ITAL, 1212003).
2 _ FAOIWHO/UNU, 1989.
3 _ NRC (1995). National Research Council. Nutrient Requirements of Laboratory
Animais, 3rd Ed. NRC, National Academy of Sciences, Washington, OC. In: Sarwar,
1996.
4 - Valores resultantes de análise por hidrólise ácida - (Ajinomoto, 2004).

De acordo com a publicação da FAO/WHO (1989), a presença de grande

quantidade de íons cloreto na amostra a ser analisada, reduz significativamente a

recuperação da metionina para a determinação de aminoácidos.

Sarwar el. ai. (1984) e Crowmell el. ai. (1999) avaliaram os resultados de

ammogramas realizados em vários laboratórios e encontraram uma grande

variabilidade. Sarwar el. ai. (1984) encontraram variação de 16,3%, para

determinação da metionina, 27,7% para a cisteína e 53% para o triptofano. De

acordo com Cromwell el. ai. (1999) as metodologias utilizadas pela maioria dos

laboratórios para determinação de metioninalcistina e triptofano foram oxidação da

metionina para sulfóxido de metionina e ácido cistéico por tratamento com ácido

perfórmico antes da hidrólise e fluorometria ou troca iônica cromatográfica após a

hidrólise básica, respectivamente. Os resultados demonstraram uma variação de 5%

para treonina, 0,3% para o triptofano, 6% para a isoleucina, 8% para a valina e 5%

para a metionina.
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Diante destes fatos, deve-se analisar cautelosamente o resultado dos

aminoácidos acima citados, principalmente para a metionina, pois foi o aminoácido

limitante nas três amostras de soja.

Ao observar o escore de aminoácidos resultante da relação padrão para os

animais de laboratório e aminoácidos presentes nos ingredientes protéicos utilizados,

vários aminoácidos estavam abaixo do exigido pela NRC (1995 in Sarwar, 1996)

sugerindo disponibilidade muito baixa para os aminoácidos metionina+cistina em

todas as dietas. Esta limitação inibiu, mas não totalmente, o crescimento e

desenvolvimento dos animais e levou a alterações no seu perfil hematológico (Tabela

10).

Tabela 10: Composição de aminoácidos (mg aalg proteína) dos ingredientes protéicos
utilizados nas rações comparada às necessidades de aminoácidos essenciais para
ratos de laboratório (NRC, 1995 in Sarwar, 1996) e escore calculado.

Aas *Padrão
Caseína 2 escore Soja 1 escore pa~e~:'1 1 escore ~~~ EscoreNRC

Hist 18,70 22,51 1,20 26,00 1,39 27,20 1,45 25,90 1,39

lIe 41,30 42,51 1,03 41,70 1,01 40,40 0,98 41,30 1,00

Leu 71,30 84,42 1,18 73,00 1,02 73,30 1,03 70,90 0,99

Lys 61,30 69,01 1,13 58,10 0,95 59,00 0,96 57,90 0,94

Met + Cys 65,30 26,78 0,41 17,90 0,27 13,60 0,21 17,20 0,26

Phe + Tyr 68,00 91,32 1,34 83,50 1,23 83,90 1,23 81,60 1,20

Thr 41,30 37,17 0,90 35,60 0,86 36,80 0,89 38,30 0,93

Trp3 13,30 14,00 1,05 11,60 0,87 12,50 0,94 10,40 0,78

Vai 49,30 55,11 1,12 40,40 0,82 40,40 0,82 39,60 0,80

* : Valores de referência para ratos (NRC, 1995 in Sarwar, 1996)
1 _ Valores resultantes de análise por hidrólise ácida e básica (ITAL, 1212003)
2 _ Valores resultantes de análise por hidrólise ácida (Ajinomoto, 2004).
3 _ Valor estimado de aminoácido na caseína, proveniente de FAOIWHO/UNU (1989).

Segundo Young & Pellet (1994), ratos necessitam de maiores teores de

aminoácidos sulfurados que humanos, o que explica os resultados negativos

originados de ensaios in vivo, desqualificando proteínas de várias cultivares vegetais

erroneamente. Neste ensaio foi utilizada soja em estado natural, contendo, entre
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outros nutrientes, fatores antinutricionais incapazes de serem inativados por

completo, minimizando o aproveitamento da proteína desta leguminosa.

A composição de aminoácidos das amostras de soja apresentaram teores

insuficientes de metionina para suprir as necessidades de aminoácidos para

manutenção do crescimento e do desenvolvimento normais de crianças de 2 a 5 anos

(Tabela 11).

Tabela 11: Composição de aminoácidos (mg aalg proteína) dos ingredientes protéicos
utilizados nas rações comparada às necessidades de aminoácidos essenciais para
crianças de 2-5 anos (FAOJWHO, 1991) e escore calculado.

Caseína2 Escore
Soja Soja

Aas Padrão Soja 1 Escore parental 1 Escore GM 1 Escore

His 19 22,51 1,18 26,00 1,37 27,20 1,43 25,90 1,36

lIe 28 42,51 1,52 41,70 1,49 40,40 1,44 41,30 1,48

Leu 66 84,42 1,28 73,00 1,11 73,30 1,11 70,90 1,07

Lys 58 69,01 1,19 58,10 1,00 59,00 1,02 57,90 1,00

Met + Cys 25 26,78 1,07 17,90 0,72 13,60 0,54 17,20 0,69

Phe + Tyr 63 91,32 1,45 83,50 1,33 83,90 1,33 81,60 1,30

Thr 34 37,17 1,09 35,60 1,05 36,80 1,08 38,30 1,13

Trp3 11 14,00 1,27 11,60 1,05 12,50 1,14 10,40 0,95

Vai 35 55,11 1,57 40,40 1,15 40,40 1,15 39,60 1,13

* : Valores de referência para crianças de 2 a 5 anos (1989)
1 _ Valores resultantes de análise por hidrólise ácida e básica (ITAL, 1212003)
2 _ Valores resultantes de análise por hidrólise ácida (Ajinomoto, 2004).
3 _ Valor estimado de aminoácido na caseína, proveniente de FAOJWHO/UNU (1989).

Este resultado demonstrou baixa disponibilidade dos aminoácidos

essenciais, ou seja, em quantidades consideradas insuficientes para a boa manutenção

da saúde corporal. Este fato mostra que a soja necessita de suplementação de

aminoácidos sulfurados, para melhor aproveitamento de sua proteína tanto para ratos

quanto para crianças.

Young et aI. (1990) sugerem que quando o consumo dietético de proteína

é menor que o suficiente para as necessidades usuais (deficiência primária) ou é

inadequado para suprir demanda metabólica aumentada no hospedeiro devido a

infecções ou estresse (deficiência secundária), poderão ocorrer alterações
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metabólicas que, a princípio, favoreceriam a diminuição da demanda por nutrientes e

auxiliariam na reorganização das várias rotas e funções metabólicas do nutriente

envolvido. Se o suprimento inadequado é mantido, o metabolismo protéico sofre

transformações bioquímicas para alterar as concentrações deste nutriente nos tecidos

e em compostos e/ou metabólitos que contenham nitrogênio fisiologicamente

importante.

4.4.2- Análise da digestibilidade in vivo e cálculo do PDCAAS

Embora o cálculo do escore aminoacídico baseado nas necessidades do

ser humano seja a forma mais direta de avaliação da qualidade de uma proteína, este

método tem limitações, pois não considera a digestibilidade e disponibilidade dos

aminoácidos que podem variar de um alimento a outro (McDonough el. ai., 1990)A.

Foi sugerido, então, determinar a correção para digestibilidade real ou

disponibilidade biológica por meio do uso da quantidade de nitrogênio de origem não

alimentar numa dieta livre de proteínas (Friedman el. ai., 1991).

Os valores de ingestão de nitrogênio significativamente diferentes entre

os grupos inviabilizaram a comparação direta dos valores de digestibilidade aparente

entre os grupos alimentados com soja parental e GM e destes dois grupos com os

outros.

De acordo com a FAO/WHO (1989), valores de digestibilidade real são

independentes do consumo protéico, uma vez que consideram o nitrogênio fecal

metabólico, enquanto que na digestibilidade aparente, os valores se tomam maiores à

medida que aumenta o consumo de proteínas. Desta forma, considera-se que a

digestibilidade real é um resultado mais fidedigno.

Os valores das digestibilidades real e aparente encontram-se na Tabela 12.

Tabela 12: Valores obtidos de digestibilidade real e aparente com os ensaios in vivo

Grupos de
animais

Controle
Cf soja comercial
Cf soja parental

Cf soja GM

Digestibilidade
real

93,07 ±2,06
83,27 ±2,36
81,74 ± 0,28
81,85 ± 4,05

Digestibilidade
aparente

89,92 ±2,04
80,04 ±2,38
78,95 ± 0,41
79,36 ± 4,13
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Os valores de PDCAAS encontrados são baixos se comparados aos

encontrados em literatura para proteína de soja concentrada ou isolada, indicando um

vegetal de menor valor biológico.

4.4.3- Análise da retenção protéica líquida (NPR) e utilização protéica líquida

(NPU)

A diferença significativa entre os valores de nitrogênio ingeridos pelos

grupos de animais prejudicou a análise dos resultados de NPR e NPU (Figuras 4 e 5,

respectivamente), inviabilizando a comparação direta entre eles. Porém, em vista dos

resultados encontrados em literatura, os valores obtidos de NPR e NPU são

coerentes, demonstrando valores próximos do esperado.

Segundo Poltronieri el. ai. (2000), é possível obter um valor estimado de

ferro absorvido se utilizada uma curva padrão obtida com valores de absorção deste

mineral por animais alimentados com dieta padrão contendo diferentes teores de

ferro heme. Sob esta perspectiva, seria possível, então, traçar uma curva padrão com

valores de NPR e gramas de nitrogênio provenientes de caseína em busca da

adequação dos teores de NPR obtidos em ensaio com proteína de soja. Esta relação

demonstra o comportamento dos animais perante o tipo de proteína ingerida.

Valores de nitrogênio consumidos por ratos tipo Wistar, com peso inicial

em torno de 50-70g, mantidos em gaioleiros metabólicos por um período mínimo de

10 dias foram coletados de ensaios realizados em laboratório de Nutrição da

FCFIUSP. Foram obtidos os valores de consumos totais de caseína e nitrogênio,

juntamente com valores resultantes de NPR para construir a curva padrão.

A equação proposta pelos autores (y = 6,5645e-O
,169x, onde y = valor de

NPR e x = gramas de nitrogênio ingerido) foi utilizada para possibilitar um cálculo

de substituição dos valores de nitrogênio da caseína pelos valores de nitrogênio

ingerido pelos animais alimentados com a proteína da soja. Isto permite uma

visualização de valores de NPR estimados, caso os animais tivessem ingerido aquela

quantidade referida em nitrogênio proveniente de caseína e não de soja e, a partir daí,

calcular uma porcentagem de adequação em relação à caseína.
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Por meio desse processo, obteve-se uma porcentagem de adequação de

SO, 79 e 77 % para os grupos alimentados com soja comercial, parental e GM,

respectivamente, valores bem acima daqueles obtidos no cálculo do PDCAAS.

4.5 - Análises hematológicas

Foram realizados análises hematológicas dos animais e os resultados da

concentração de hemoglobina, do volume hematócrito e de reticulócitos presentes no

sangue periférico dos animais que receberam as diferentes dietas estão expressos na

Tabela 13.

Tabela 13: Concentração de hemoglobina, do volume hemat6crito e do percentual de
reticul6citos presentes no sangue periférico de ratos alimentados com diferentes
tipos de soja.

Controle Aprotéico
Soja

Soja Parental SojaGMComercial
n= 8 n=8 n=8 n=8 n=7

Hemoglobinagldl 13,88±1,06 12,2 c.d ±1,83 13,21± 1,45 14,38 ± 1,64 14,64 b ± 0,5

Hemat6crito % 42,13 ±4,9 32,38a,b.c,d±3,6 37,86 ± 5,5 43,25 b± 3,5 41,14 ± 1,8

Reticul6citos % 4,97 ± 1,36 0,13 a.b,d±0,12 2,42 a± 0,69 3,18 a± 1,10 2,52 a± 0,93

a - diferença significativa (P ( 0,05) quando se compara o grupo controle com o grupo
comercial, grupo convencional, grupo GM e grupo aprotéico.
b - diferença significativa (P ~ 0,05) quando se compara o grupo comercial com o
grupo convencional, grupo GM e grupo aprotéico.
c - diferença significativa (P ~ 0,05) quando se compara o grupo convencional com o
grupo GM e grupo aprotéico.
d - diferença significativa (P ~ 0,05) quando se compara o grupo GM com o grupo
aprotéico.

Os resultados das análises hematológicas de cada animal estão

demonstrados nas Tabelas 19, 20 e 21, dispostas em anexo.

A concentração de hemoglobina de todos os grupos, exceto o grupo que

recebeu ração à base de soja comercial, diferiu em relação ao grupo aprotéico.

(p::SO,OS do grupo controle x aprotéico). Comparando-se entre si os grupos que

receberam ração à base de soja comercial, convencional e GM, verifica-se que os

mesmos não diferem entre si no parâmetro hemoglobina, exceto grupo que recebeu

ração a base de soja comercial em relação ao que recebeu com soja GM.
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Quanto à porcentagem de hematócrito, todos os grupos apresentaram

valores significativamente maiores em relação ao grupo aprotéico. Apenas o grupo

de animais que recebeu a ração à base de soja comercial apresentou valor distinto em

relação ao grupo alimentado com ração a base de soja convencional.

O número de reticulócitos foi significativamente menor em todos os

grupos quando comparados ao grupo controle e significativamente maior quando

comparados ao grupo aprotéico. No entanto, entre os grupos alimentados com ração

à base de soja não houve diferença estatística.

O baço e a medula óssea permanecem como órgãos hematopoéticos em

roedores após o nascimento, diferentemente dos humanos. Além dessa, há diferenças

com relação à cinética de mobilização das células entre os diferentes compartimentos

anatômicos, ou seja, órgãos hematopoéticos, sangue periférico e compartimentos

extravasculares (Lee el. al., 1999; Bannermann, 1983).

Com relação a série eritróide deve-se lembrar que, em ratos, a vida média

da hemácia na circulação é em média, de 80 a 90 dias. Portanto, como este

experimento foi de 14 dias, a maior parte da população de eritrócitos e, portanto, de

hemoglobina, já havia sido produzida, não tendo sido influenciada pela dieta.. Os

dados de hemoglobina e hematócrito encontrados evidenciam que o tratamento com

diferentes tipos de rações não induziu processo hemolítico e,ou hemorrágico, que

causaria a anemia. Para verificar eventuais efeitos dos diferentes tipos de rações

sobre a eritropoese, os reticulócitos devem ser avaliados. Na fase final da eritropoese,

os eritroblastos ortocromáticos expulsam o núcleo, originando os reticulócitos, que

permanecem ainda na medula óssea por cerca de 2 a 3 dias, quando, então já na etapa

de eritrócitos, ganham a circulação. Contudo, fisiologicamente, em humanos, cerca

de 1% de reticulócitos entram na circulação, diariamente. Desta forma, a

determinação deste parâmetro na circulação é um indicador da atividade

eritropoética. Em ratos adultos, os valores de reticulócitos variam em tomo de 4%

(Stromberg, 1992), apesar dos ratos do biotério de experimentação da FCFIUSP

apresentarem valores entre 4 e 9% . Portanto, frente aos resultados obtidos, podemos

afirmar, que a eritropoese está sendo modificada pelas diferentes rações

experimentais utilizadas. O valor de reticulócitos do grupo aprotéico evidencia

severo comprometimento da eritropoese.
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Borelli et aI, 1995 relata que camundongos submetidos dieta hipoprotéica

apresentam comprometimento de órgãos hematopoéticos, especialmente do setor

mielóide e mais recentemente (Borelli et aI, 2004 - comunicação pessoal),

caracterizou que a anemia presente no modelo de desnutrição utilizado não é de

natureza ferropriva e, sim devida a depleção de células primitivas dos órgãos

hematopoéticos. De acordo com Cook (1980), há uma clara distinção entre a anemia

causada pela falta de proteínas, como no caso de crianças que desenvolveram o

Kwashiokor, e aquela conhecida como ferropriva, onde ocorre deficiência de ferro.

Com relação ao número de leucócitos presentes no sangue circulante

(Tabela 14), observou-se que em relação ao grupo controle, apenas o grupo

alimentado com ração sem proteína e o grupo tratado com soja comercial,

apresentaram redução significativa. O grupo que recebeu ração à base de soja

comercial apresentou valores significativamente menores que o grupo alimentado

com ração à base de soja convencional e, com relação ao grupo que recebeu ração à

base de soja GM, diferiu apenas em relação ao aprotéico, sendo semelhante aos

outros grupos.

Ao analisar os diferentes tipos de leucócitos presentes na circulação

observa-se que todos os grupos apresentaram significativa redução do número de

monócitos circulantes em relação ao grupo controle. Quase todos os grupos

experimentais, exceto o alimentado com ração à base de soja convencional parental,

apresentaram valores de neutrófilos levemente reduzidos em relação ao grupo

controle, no entanto a análise estatística não apresentou essa diferença como

significativa. Porém, este fato pode ser creditado ao grande desvio padrão observado

e, talvez, se o número de animais for ampliado, estes valores podem assumir

significado estatístico. Deve-se lembrar que a distribuição entre o compartimento

"marginal" e circulante dos leucócitos na circulação é modificado por várias

situações fisiológicas e patológicas, incluindo-se aqui os níveis de glicocorticóides.

Portanto, é possível que o desvio ora observado seja decorrente do estresse envolvido

na manipulação dos animais no momento da anestesia e coleta.

Com relação aos eosinófilos, o resultado apresentado sugere ausência de

resposta alergênica ao alimento geneticamente modificado em questão, o qual,

segundo Metcalfe el. aI. (1996), estes alimentos, apesar do novo gene expressar-se
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em baixo nível e seu produto representar uma pequena porcentagem do total de

proteínas do vegetal, são capazes de desenvolver processo alergênico.

Nota-se que o grupo alimentado com soja comercial apresentou resultados

significativamente inferiores na maioria dos índices, se comparado ao grupo

controle.

Uma vez que as células não apresentam capacidade de auto-regeneração,

o influxo no sangue periférico é determinado pelo movimento de células do

compartimento de proliferação, sendo, então, dependentes da síntese de novas

Tabela 14: Número total de leucócitos, monócitos, segmentados e linfócitos

presentes no sangue periférico de ratos alimentados com diferentes tipos de soja.

Controle

n=8

Aprotéico

n=8

Soja
Comercial

n=8

Soja Parental

n=8

SojaGM

n=7

Leucócitos ttlmm3"

Eosinófilos/mm3

Monócitos/mm3

Segmentados/mm3

Linfócitosl mm3

3819 ± 1186 2769a,c,d±996 2443a± 823 4219 b± 1085 3836 ± 1546

O O O O O

108,4 ± 55,3 26,38a±45,83 19,21a±14,65 57,56a,b±57,84 55,21 a±55,75

150,8±100,29 86,25 ±51 ,59 80,57 ±72,12 172,6 ± 135 89,93± 61,28

3577 ±1142 2656 c ± 946 2343 a± 764 3989 b± 1069 3717 ±1471

a - diferença significativa (P ( 0,05) quando se compara o grupo controle com o grupo
comercial, grupo convencional, grupo GM e grupo aprotéico.
b - diferença significativa (P ( 0,05) quando se compara o grupo comercial com o
grupo convencional, grupo GM e grupo aprotéico.
c - diferença significativa (P ( 0,05) quando se compara o grupo convencional com o
grupo GM e grupo aprotéico.
d - diferença significativa (P ( 0,05) quando se compara o grupo GM com o grupo
aprotéico.

proteínas. A síntese de novos polipeptídeos ocorre a partir da participação de vários

nutrientes como aminoácidos, vitaminas, minerais, além daqueles que fornecem

energia. Sem eles, a síntese se torna comprometida, prejudicando a qualidade e

quantidade de células imunocompetentes produzidas.

As alterações na resposta imune ocorrem rapidamente no curso da

deficiência nutricional como um fator sensitivo indicador do estado de saúde, além

disso, podem, ainda, indicar a segurança ou os limites muito baixos de ingestão de

um determinado alimento (Chandra, 1999). Deficiências dietéticas de certos

aminoácidos diminuem as respostas aos anticorpos (Chandra, 1981). De acordo com

Taylor el. ai. (1997), a glutationa (L-y-glutamil-L-cisteinilglicina) é uma enzima de
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grande importância para a proliferação e ativação dos linfócitos T e é primariamente

dependente da disponibilidade de cistina e metionina da dieta.

De acordo com Jennings el. ai. (1992), a restrição de proteínas pode

prejudicar a síntese de polipetídeos responsáveis pelas proteínas circulantes de

defesa, através da alteração da magnitude da reposta inflamatória e hormônio-neural

envolvida na regulação desta síntese. Keusch (2003) confirma que, sem a habilidade

de construir novos DNAs e RNAs para divisão celular e síntese protéica, a resposta

defensória pode ficar comprometida.
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5 - Conclusões

A elaboração deste trabalho forneceu subsídios para o argumento sobre a

segurança da soja para o consumo humano e animal e permitiu a obtenção das

seguintes conclusões:

1. animais que receberam dietas contendo em torno de 10 % de proteínas

de soja demonstraram desenvolvimento normal;

2. a inspeção macroscópica e a massa dos órgãos internos dos animais

não evidenciaram diferenças significativas entre os grupos

experimentais, mesmo se comparados ao grupo controle;

3. os animais alimentados com rações contendo as amostras de soja não

apresentaram diferenças siginificativas quanto ao teor de nitrogênio

excretado, indicando um aproveitamento protéico aparentemente

semelhante.

4. os valores de PDCAAS dos grupos alimentados com as amostras de

soja indicaram baixo aproveitamento do nitrogênio protéico se

comparado ao controle à base de caseína;

5. os parâmetros eritrocitários encontrados permitiram concluir que os

animais apresentaram baixa produção de células, se comparado ao

controle;

6. os parâmetros imunológicos demonstraram que os animais estavam

com número de células abaixo do normal, se comparado ao grupo

controle, demonstrando fragilidade do sistema de defesa.

Estas conclusões geram evidências de que a qualidade nutricional da

proteína de soja GM não apresentou alterações significativas entre as amostras

comercial e parenta!.
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Tabela 19: Valores da série vermelha de ratos alimentados com rações aprotéica, à base
de caseína, soja comercial, soja parental e soja GM durante 14 dias

Animais Hematócritos % Hemoglobina g/dL Eritrócitos x106/mm3 Reticulócitos (%)
Grupo Controle

1 42 14.4 7.86 5.11
2 44 14.6 8.96 6.62
3 36 11.7 6.9 2.18
4 43 13.79 6.96 5.62
5 40 13.2 7.4 4.18
6 52 14.66 8.14 4.96
7 37 13.7 7.45 4.98
8 43 15 8.62 6.12

Grupo Aprotéico
1 30 10.3 6.8 0.08
2 32 12.3 7.98 0.41
3 32 11.9 6.12 0.1
4 32 11.2 6.16 0.11
5 36 13.9 8.01 0.18
6 33 12.9 6.84 0.07
7 38 15.3 8.12 0.09
8 26 9.8 6.18 0.00

Grupo Soja Comercial
1 39 14.05 8.08 3.74
2 coagulou
3 43 13.64 7.76 2.39
4 35 12.49 6.6 1.88
5 39 14.17 9.02 1.96
6 27 10.2 6.26 1.83
7 39 14.2 8.34 2.28
8 43 13.7 8.08 2.87

Grupo Soja Convencional
1 37 12.16 6.88 1.86
2 43 13.9 8.02 3.12
3 45 14.9 7.56 1.96
4 41 13.64 7.56 3.18
5 42 14.1 8.06 5.09
6 49 15.8 7.56 3.18
7 44 13.1 9.04 4.34
8 45 17.4 11.8 2.68

Grupo Soja GM
1 41 16 9.72 1.72
2 40 14.1 7.96 1.41
3 43 15.3 9.7 3.32
4 40 14.17 7.12 2.11
5 39 14.3 7.98 3.18
6 42 14.7 9.6 1.98
7 44 15.3 7.82 3.91
8 40 14.6 6.72 1.77
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