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1 - INTRODUÇÃO

O desafio de vencer a escassez mundial de alimento,

especialmente· proteína de boa qualidade, é um problema que

ocupa lugar especial dentro da comunidade científica, que se

preocupa em discutir, estudar e tentar encontrar soluções

alternativas de alimentação a curto e médio prazo, a fim de

minimizar o panorama alarmante da fome que atinge

principalmente as crianças em termos de seu crescimento e

desenvolvimento, já que a deficiência prolongada de _proteína

leva ao retardamento no desenvolvimento físico e mental. Desta

forma, está se tornando evidente que os métodos clássicos de

produção de proteína animal não estão atendendo à demanda,

diante disso, há necessidade de se desenvolver e explorar

outras fontes de proteína.

Por outro lado, se houvesse uma política alimentar

perfeita, ainda assim, existiria escassez de alimentos,

especialmente proteína, em muitos países, devido à desigualdade

entre produção e capacidade de distribuição destas proteínas

(KINSELLA, 1978; BRANT, 1980; DOVER & TALBOT, 1987; GREENWOOD,

1989).

De· acordo com o exposto, o interesse em aumentar a

produção de proteínas vegetais e animais e em desenvolver novas

fontes de alimentos protéicos tem aumentado muito, de tal forma

que avanços nesta área tem sido observados. Recentes pesquisas

tecnológicas para desenvolver produtos semelhantes à carne têm

obtido sucesso, quanto à flexibilidade do material desejado,

favorecendo com isso as características de textura e paladar. A
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ausência de qualidade organoléptica e o alto custo dos produtos

semelhantes à carne, obtidos de fontes vegetais, animais ou

bacterianas, parecem incentivar urna avaliação nutricional das

proteínas dos resíduos de abatedouro. Essas proteínas fazem

parte de orgãos animais que não preenchem os requisitos de

aparência e textura que agradem a· maioria dos consumidores

(GREENWOOD, 1989).

A pele bovina é um subproduto rico em colágeno.

Estudos tem-se ampliado no sentido de adequa-la a al~mentação

humana. Nosso estudo tem a finalidade de correlacionar o valor

nutricional de mistura desta proteína com sua participação na

formação do tecido cutâneo bem como a importância do

enriquecimento com prolina no crescimento dos ratos.
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Recuperação e aproveitamento de

abatedouro

subprodutos de

Com o crescente aumento da população mundial e a

escassez dos alimentos de alta qualidade e baixo custo,

principalmente em áreas subdesenvolvidas, a utilização e

recuperação de resíduos mostram-se necessárias e desafiam as

indústrias de alimentos a desenvolver novas tecnologia~ para o

seu aproveitamento. Por outro lado, a produção de proteinas a

partir de fontes não convencionais de alimentos oferece uma

possibilidade para minimizar as diferenças entre população e

fornecimento de alimentos (BEN-GERA & KRAMER, 1969; WU & BATES,

1975).

A transformação de um produto a partir da conversão

de resíduos em subprodutos, a coprodutos e, finalmente a

produto principal é um processo demorado, estimulado e

conduzido pelas necessidades, conhecimento acumulado, problemas

econômicos e legislação a nível mundial ou em áreas localizadas

(BEN-GERA & KRAMER, 1969).

Intensos esforços, por parte de laboratórios

industriais e institucionais durante os anos 60, destacaram a

importância e a necessidade urgente da utilização de proteínas

a partir de matéria-prima não convencional ou sub utilizada

(TOMBS, 1974; WU & BATES, 1975).

Paralelamente, busca-se reestruturar estas proteínas

não convencionais, conferindo-lhes características de textura
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aceitáveis, semelhante à proteina animal tradicional (WU &'

BATES, 1975; KINSELLA, 1978).

Pelo alto custo investido nos métodos convencionais

de produção de alimentos, deve-se partir para a investigação de

processos mais eficientes, que minimizem as perdas ou

subutilização de fontes protéicas nobres (AREAS, 1986;

KINSELLA, 1978; LAWRIE, 1985; WEISBERG, 1976; YOUNG & LAWRIE,

1974a e b). Entretanto, o desenvolvimento de novos produtos

protéicos requer uma avaliação da qualidade nutriciona~ e das

propriedades funcionais dos mesmos.

Propriedades funcionais são aquelas caracter1sticas

fisico-quimicas que influem no comportamento dos ingredientes

nos sistemas alimenticios durante a preparação, processamento,

armazenamento e consumo (KINSELLA, 1978 e 1979; MARTINEZ, 1979;

HERMANSSON, 1983; VISSER '& THOMAS, 1987). Incluem-se nestas

caracteristicas a solubilidade, estabilidade térmica,

capacidade de formar géis e de emulsificar. O conhecimento das

propriedades funcionais é importante não só para determinar a

qualidade de um produto final, mas também para delinear e

otimizar processos (AREAS & LAWRIE, 1984; LAWRIE, 1981;

SWINGLER & LAWRIE, 1978; YOUNG & LAWRIE, 1974a e b; YOUNG &

LAWRIE, 1975).

As propriedades funcionais encontradas nas proteinas

do tecido conjuntivo "fibras colágenas", fazendo parte de sub

produto de abatedouro como pele, tendão, ossos e visceras.
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2.2 - Proteínas do tecido conjuntivo

2.2.1 - colágeno

° colágeno é uma proteina fibrosa encontrada em todos

os organismos animais multicelulares. É a mais abundante

proteina animal, constituindo um quarto do total protéico, e o

principal elemento fibroso da pele dos mamiferos, ossos,

tendões e dentes. Está presente em quantidade variáveis em

quase todos os orgãos e contribui para exercer ação de.suporte

na estrutura geral dos tecidos. A propriedade caracteristica de

alguns tipos de colágeno é que ele forma fibras insolúveis com

alta força de sustentação (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1994).

As fibras colágenas são birrefringentes, constituidas

por moléculas alongadas e paralelas. Desse modo, quando

examinadas ao microscópio de polarização, entre dois prismas de

Nicol cruzados, estas fibras mostram-se brilhantes, contra um

fundo escuro. Em muitos tecidos, as fibras colágenas estão

agrupadas em arranjo paralelo, formando feixes de fibras. Por

serem longas e de trajeto tortuoso, sua morfologia não é facil

de ser estudada nos cortes histológicos. Tem diâmetro variável

entre 1 e 20 ~m e mostram uma estriação longitudinal, devido ao

fato de serem constituidas por fibras com diâmetro de 0,02 a

0,2 ~m. A microscopia eletrônica demonstrou que cada fibrila é,

por sua vez, constituida por filamentos mais finos. As fibras

colágenas têm urna estriação transversal típica, sendo

facilmente identificadas nas micrografias eletrônicas. Essa

estriação aparece por períodos de 64 nm, cada período formado

por duas faixas uma clara e outra escura (FIGURA 1). As faixas

·"
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escuras fixam maior quantidade de substância contrastante usada

na impregnação para a microscopia eletrônica (JUNQUEIRA &

CARNEIRO, 1994).

As fibras colágenas são constituidas por uma

escleroproteina denominada colágeno com composição de

aminoácidos bem caracteristica. O aminoácido glicina está

presente na proporção de 35,5%, enquanto que a prolina e a

hidroxiprolina na proporção de 12 e 10%, respectivamente. O

restante é formado por vários aminoácidos, sendo int~ressante

notar que carece de aminoácidos sulfurados e de triptofano. O

colágeno é a única proteina que contém quantidade apreciável de

hidroxiprolina, apenas a elastina contém essa substância, porém

em quantidades insignificantes, permitindo assim que o teor de

colágeno de um tecido possa ser determinado pela dosagem de

hidroxiprolina (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 1994).

Tipo de Colágeno

Existem 18 tipos de colágenos descritos na

literatura. Para os tipos de colágenos formadores de fibras o

colágeno antigamente conhecido por tropocolágeno é a unidade

protéica que quando polimerizada forma as fibras colágenas, é

uma molécula alongada, assimétrica, que mede 280nm de

comprimento e 1, 5nm de espessura, é formada por três cadeias

peptidicas enroladas em hélices, da esquerda para a direita

(FIGURA 2). Das três cadeias peptidicas duas têm a mesma

seqüência de aminoácidos e são denominadas alfa 1 e a outra,

que tem diferente esquema de aminoáoidos, ê denominada alfa 2.
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Estudos realizados em cartilagem hialina mostram que'

o colágeno principal deste tecido contém apenas um tipo de

cadeia alfa, diferente das cadeias alfa 1 e alfa 2 descritas

inicialmente. A cadeia encontrada na cartilagem tem composição

mais parecida com a da cadeia alfa 1 do que com a da cadeia

alfa 2 dos outros tecidos, tendo sido designada def1(l (11) ou

alfa I tipo 11. A cadeia alfa 1, previamente descrita, passou a

ser chamada de~l(I) ou alfa 1 Tipo I. O colágeno mais comum é

caracterizado pela composição ~{1(I)}2 e agora designado

colágeno Tipo I e o da cartilagem, com a composiçã~{1(ÍI)}3, é

conhecido como colágeno Tipo 11. Todavia, há ainda outras

variedades bioquímicas de colágeno, como o Tipo 111, com

constituição 0<. {1(III)}3 e que foi detectado na parede das

artérias, na pele e no útero (quadro 1), sempre em quantidade

muito menor do que o colágeno do Tipo I. As lâminas basais

possuem colágeno do Tipo IV, constituídas por 3 cadeias alfa 1

Tipo IV. Sua estrutura seria a segUinte~{1(IV)}3.

As cadeias de colágeno dos tipos V e XI têm

características semelhantes àquelas descritas acima na formação

de fibras. Entretanto, os tipo IX e XII não formam fibras e

apresentam uma certa homologia entre eles (PIEZ, 1984; MILLER,

1985; KUHN, 1987; SHIMOKOMAKI, et aI, 1990).

O colágeno tipo IX está presente em todas as

cartilagens hialinas. Constitui aproximadamente entre 5-20%

do colágeno total (SHIMOKOMAKI, 1982). Foi originalmente

descrita em cartilagem articular de suínos (SHIMOKOMAKI et aI.

,1980, 1981; SHIMOKOMAKI, 1982), porém a sua estrutura tem sido

.,.
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estudada com mais detalhes em esterno de aves (REESE & MAYNE,

1981) .

o colágeno tipo X foi descoberto ao mesmo tempo por

dois laboratórios independentemente (SCHIMID & CONRAD, 1982). A

sua distribuição é restrita e é sintetizada somente pelos

condrócitos hipertróficos (SCHIMID & LINSENMAYER, 1987).

o colágeno tipo XI foi originalmente isolado da

cartilagem articular de humanos (BURGESON & HOLLISTERD, 1979) e

constitui cerca de 5-10% do colágeno total (SHIMOKOMAKI, 1982,

1989) .
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são hidroxiladas. A'

catalisada por uma

enzima diferente.

3-Quando a hidroxilisina se forma começa sua

glicosilação. Todas as cadeias colágenas (alfa) tem hidratos de

carbono sobre a forma de glicose ou de glicosilgalactose,

ligadas à hidroxilisina. As enzimas responsáveis pela

glicosilação parecem estar associadas ao retlculo

endoplasmático granular.

4-Cada cadeia alfa é sintetizada contém dois

polipeptldios em registro, um em cada extremidade. Estes

peptldios determinam o alinhament.o das cadeias protéicas em

grupos de três, facilitando a combinação dessas cadeias ·para

formar uma molécula de procolágeno, que é precursora, porém

maior que a do colágeno. outra função dos peptldios em registro

é impedir a formação de fibrõs colágenas no interior das

células, pois as moléculas de procolágeno não se agregam, como

acontece com a do colágeno. Os peptidios em registro são

separados da cadeia alfa, no meio extracelular, pela ação da

enzima procolágeno peptidase que parece ser produzida pelas

mesmas células que sintetizam co15geno.

o colágeno é formado por grupos de fibrilas

polimerizadas, para formar fihrõs, estas em fibras, e por

ültimo unindo as fibras para formar feixes colágenos, as fibras

quando aquecidas a 70°C encurt;1m a um terço do comprimento

original. À temperaturas de 80 0 C ou mais, o colágeno é
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2.3 - Pele como fonte de co1áqeno

A pele animal é um depósito de colágeno e por esse

motivo é utilizada como matéria-prima comercial para a sua

produção (MONTANA et aI. 1970). A camada da derme, rica em

colágeno, apresenta vasos sangülneos e músculos (BOWES &

RAISTRICK, 1968) , com quantidades pequena de elastina,

reticulina, fibroblasto e algumas proteínas globulares (COOPER

& JOJMSON, 1958; COOPER et aI., 1967; HUMPHREY et aI., 1956,

1957; MELLON et aI., 1960).

TAJlMA & NAGAI (1980) demonstraram que a distribuição

do colágeno nas diferentes camadas da pele, varia

significativamente.

Segundo NICOLAIDES et aI. (1968) e WILKINSON (1969),

a pele é composta basicamente por água e colágeno contendo

também glicosaminoglicanas, (MEYER et aI. 1957, SCHILLER 1966,

CIFONELLI & RODEN, 1968; KOFOF..D & BOZZINI 1969). A fração

lipídica consiste de triglicéridcs, ceras, esterol, ésteres e

ácidos graxos. (Quadro 2)
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MITCHELL & BLOCK (1946), estudaram a alta correlação

entre o valor biológico experimental determinado para dieta

protéica e a porcentagem dos aminoácidos essenciais na

proteina. Os autores concluiram que os resultados de seus

estudos não podem ser conciliados com o conceito de que a

qualidade da proteina é linearmente relacionada à quantidade de

aminoácidos reduzidos abaixo dos niveis adequados e devem ser

determinados similarmente pela porcentagem de déficit dos

aminoácidos limitantes na dieta. Neste estudo, os autores

consideram que, o efeito da carência do aminoácido depende de

qual aminoácido está deficiente na dieta. Mistura de

aminoácidos como histidina e lisina não

limitante quanto aquela contendo metionina e

KINO & OKUMURA ( 198 6a , b), os métodos para

nutricional da proteina devem levar em

especificidade nutricional de cada aminoácido.

A glutamina, aminoácido não essencial, tem sido

recentemente muito estudada devido sua importância fisiológica.

A glutamina aparece como o único aminoácido utilizado

preferencialmente como combustlvel respiratório para a rápida

proliferação de células, tais como eritrócitos e linfócitos, é

regulador do balanço ácido-básico na produção de amonia

urinária e carreador de nitrogênio entre os tecidos. É

importante precursor do ácido nucléico, nucleotldeos, amino

açucares e proteinas. Evidências sugerem que a glutamina pode

tornar-se condicionalmente essencial, em casos patológicos

criticos. Em condições de "estresse" as necessidades orgânicas

de glutamina parecem exceder as quantidades produzidas deste
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aminoácido. A suplementação de glutamina enteral ou parenteral

pode melhorar o quadro patológico, diminuindo o tempo de

estadia hospitalar (LACY & WILMORE, 1990).

Verificou-se nos casos de desbalanço de aminoácidos

em porcos, que a ingestão elevada de metionina e triptofano não

diminui a eficiência da utilização do alimento, sugerindo que

esses aminoácidos não antagonizam outros aminoácidos, mas ao

invés disto, causam desbalanço, onde o peso ganho é reduzido

como resultado de uma diminuição da ingestão do alimento.

Treonina acima de 4% na dieta não altera o peso ganho

ou o consumo da ração. Leucina parece ter influência no peso

ganho ou consumo de alimento, somente em concentrações acima de

6%, além de que excesso de leucina causa drástico decréscimo

nos níveis plasmáticos de isoleucina e valina (KINO & OKUMURA,

1986b) .

2.5 - Características da Pele

2.5.1 - Estrutura de Pele

A pele, limite anatornico do organismo animal, sem a

qual a vida não existiria, constitui uma barreira semi

impermeável e é o principal orgão de comunicação com o meio

externo reapresenta aproximadamente 6% do peso corporal e

contem 30% do sangue circulante (VIGLIOGLIA & RUBIN, 1989).
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2.5.2 - Funções da Pele

As principais funções são: semi permeabilidade,

resistência, plasticidade, elasticidade e reserva de energia,

controle de temperatura de pH, de perda de água, de penetração

da radiação UV, flora microbiana, (VIGLIOGLIA & RUBIN, 1989).

2.5.3 - composição da Pele

Composta por três camadas:

Epiderme, derme e hipoderme (fig. 5)
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Epiderme

Epiderme formada pelas camadas basal, malpighi,

espinhosa, granulosa e cornea e apresenta urna espessura de 0.05

a 0.2 mm. É um epitelio versatil cujas células se multiplicam e

diferenciam e renovam periodicamente. Esta diferenciação

especializa-se em cumprir determinadas funções fundamentalmente

de proteção e semi-permeabilidade nela se encontram os

melanócitos responsáveis pela coloração da pele (QUIROGA &

GUILLOT, 1973).

Derme

A Derme formada por tecido conjuntivo caracteriza-se

por possuir grande variedade de tipos celulares e pela

abundância e variedade do material intercelular. A função do

tecido conjuntivo é, como seu próprio nome indica, a de unir as

células nos tecidos e estes nos órgãos exercendo importantes

funções na nutrição destas células, armazenamento de materiais

e é dotado de urna certa reatividade que constitui uma defesa do

organismo contra agentes estranhos (QUIROGA & GUILLOT, 1973).

A Derme é constituida fundamentalmente por células de

vários tipos, algumas das quais produzem as fibras colagenas.

Além das células e fibras existe no tecido conjuntivo uma

substância fundamental amorfa de contituição química complexa

(QUIROGA & GUILLOT, 1973).
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Células

Dentre as inúmeras células da derme - histiócitos,

plasmócitos, mastócitos, células adiposas, etc., merecem menção

especial os fibroblastos e as células mesenquimais

indiferenciadas.

Os fibroblastos são as células mais numerosas e mais

importantes, devido à sua propriedade de produzir a parte

fibrosa e provavelmente também a parte amorfa deste tecido.

Trata-se de uma célula em geral fusiforme, algumas vezes

possuindo prolongamentos ramificados, com um núcleo ovóide cuja

cromatina apresenta-se finamente granulosa. No entanto, a

morfologia dos fibroblastos varia, de uma célula em atividade

ou de uma célula dita em repouso. Os fibroblastos que estão
.

produzindo colágeno, possuem maior volume, núcleo com cromatina

mais delicada e citoplasma basófilo. Ao contrário, os

fibroblastos maduros, ou fibrócitos, são células menores, com

núcleos mais compactos e citoplasma acidófilo (QUIROGA &

GUILLOT, 1973).

Embora considerados como células fixas, os

fibroblastos são capazes de se movimentar nos cultivos de

tecidos e nas feridas em cicatrização. Nesses casos, a

movimentação do fibroblasto pode se dar por uma espécie de

deslizamento, o que é de grande importância no preenchimento de

áreas destruidas por processos patológicos (WELSS & KLEIN,

1969) .

I~
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Fibras

Os elementos intercelulares figurados do tecido

conjuntivo são classicamente conhecidos como sendo as fibras

colágenas, fibras reticulares e fibras elásticas, embora se

admita a existência de outros tipos de fibras (HARKNESS, 1958).

Fibras colágenas - Estas são estruturas de grande

resistência à tensão e ocorrem em grande quantidade na pele,

fascias, ossos e cartilagem e em grande percentagem, mas de

modo estruturalmente mais organizado, nos tendões (WIDDOWSON,

1968).

Ao exame microscópico a fresco mostram ser

constitu1das de fibras. Após coloração têm aspecto ondulado

quando isoladas e formando feixes quando em maior quantidade,

tendo afinidade tintorial pela eosina e outros corantes ácidos.

Fibras reticulares - Ao microscópio aparecem finas e

ramificadas, tendo algumas diferenças tintoriais em relação às

fibras colágenas. Impregnam-se pela prata e são P.A.S. -

positivas (isto é, coram-se em vermelho quando submetidas à

técnica de Reagente de Schiff). Ao microscópio eletrônico

mostram possuir fibrilas com a mesma periocidade axial que as

fibras colágenas. São portanto muito semelhantes às fibras

colágenas recém-produzidas, também chamadas de fibras pré

colágenas. Mas as fibras reticulares são diferentes das pré

colágenas também denominada procolageno pois ao se formarem

elas se associam a lipides e glucideos que além de lhes

conferir caracter1sticas tintoriais próprias ainda as impede de

se unirem entre si, como acontece com as fibrilas colágenas a
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fim de formarem as fibras colágenas (JUNQUEIRA & CARNEIRO,

1977) .

Fibras elásticas - São finas, refringentes e formam

uma rede frouxa. Estas coram-se seletivamente pela orceina,

pela fucsina-aldeido de Gomori e por outros corantes. Ao

microscópio ótico cada fibra apar~ce homogênea, não sendo

formada de fibras mais finas, como é o caso das fibras

colágenas (PARTRIGE, 1965).

As propriedades fisicas das fibras elásticas são

complementares das do colágeno. São fibras dotadas de alta

elasticidade, porém pouco resistentes às trações.

As fibras elásticas são constituidas por elastina.

Esta é uma proteina formada ao menos por dois componentes,

denominados alfa e beta. A elastina alfa tem um peso molecular

de 60000 a 84000 e a beta tem um peso molecular de 6000

(HARKNESS & HARKNESS, 1961).

2.6 - Metabolismo protéico

2.6.1 - Revisão

Entre 1866 e 1940, aproximadamente, levantou-se a

grande polêmica quanto ao fato de as proteinas, que constituem

parte de uma estrutura viva, serem metabólicamente inativas em

condições normais ou sujeitas a alterações anabólicas e

catabólicas (FOLIN, 1986; RUBNER r 1910; BORSOOK, 1935). Com a

aplicação a problemas do metabolismo animal, das técnicas

isotópicas de marcação, desenvolveu-se o conceito,

universalmente aceito, do "metabolismo nitrogenado continuo".
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Segundo estudo clássico de Schoenheimer et al.(1940), quando se

administram a animais aminoácidos ou amônia marcados com 15N,

grande parte dos mesmos incorpora-se nas proteinas tissulares.

SCHOENHEIMER & RITTENBERG (194 O) demonstraram que o

nitrogênio isotópico administrado em forma de aminoácidos se

incorporava rapidamente as prote~nas do plasma, mucosa

intestinal, figado, baço e medula óssea, embora osso, pele e

músculo retivessem apenas pequenas quantidades de nitrogênio

isotópico por unidade de peso tissular. Essas observações

conduziram ao conceito de que quase todas as proteinas no corpo

estivessem em permanente fluxo, sendo continuamente

sintetizadas e degradadas e que este fluxo fosse, na verdade,

uma das principais caracteristicas do tecido vivo.

-
Estudos subsequentes utilizando outros indicadores

como isótopos radioativos de carbono, hidrogênio e enxofre

confirmaram as observações de Schenheimer (1940), reafirmando,

igualmente, acentuadas diferenças entre vários tecidos quanto

ao consumo de aminoácidos marcados (SWICK, 1957; SCHIMKE,

1964). O termo "turnover", que se difundiu, significa a

substituição de uma quantidade de proteina degradada pela mesma

quantidade da mesma proteina, recém-sintetizada de seus

precursores metabólicos. O "turnover" ou renovação protéica

poderá ocorrer através de três diferentes processos.

Primeiramente, a proteina poderá tornar-se parte de uma

estrutura com periodo de vida fixo (LIPKIN, 1965).

O segundo tipo de "turnover" pode ser exemplificado

por algumas das proteinas solúveis da célula ou pelas proteinas

de diversos liquidos corpóreos, que não constituem parte da

·"
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estrutura organizada e são degradadas ao acaso, em velocidade

constante (SCHIMKE, 1970).

o terceiro tipo de "turnover" protéico corresponde ao

exemplo das proteínas secretadas de uma célula e desdobradas em

outra parte do corpo (SCHIMKE, 1970).

2.6.3 - Regulação do anabolismo proteíco

A regulação da síntese protéica em uma célula ou

tecido poderá resultar em alteração na quantidade de -proteína

sintetizada na unidade de tempo ou produção qualitativa de

proteínas específicas. A regulação qualitativa é exercida

quando uma espécie de proteína surge ou desaparece em uma

célula.

A regulação quantitativa da síntese protéica pode ser

realizada por dois métodos principais: pela alteração da

quantidade de células em um tecido que sintetize uma proteína

específica ou pela regulação da quantidade de proteína que pode

ser formada por cada célula.

o segundo mecanismo para a regulação da síntese

protéica acarreta alterações uniformes na velocidade da síntese

em todas as células de um tecido, sendo considerado o principal

método para regulação em quase todos os estados. A síntese de

cadeias peptídicas é um processo complexo; a regulação pode ser

prevista em muitas etapas antes da liberação .de um produto

final. As etapas de limitação de velocidade na síntese da

protelna celular poderão incluir Ca) o suprimento de

aminoácidos ou mesmo de um aminoácido; (b) a concentração de
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aminoacil-tRNA; (c) alteração nos diversos fatores de tradução;

(d) disponibilidade de ligações de fosfato de grande energia;

(e) variações na quantidade e velocidade de degradação de mRNA

e (f) disponibilidade de ribossomos.

2.6.4 - Regulação da degradação protéica

o desdobramento protéico abrange um "processo de

envelhecimento" ou uma "degradação cinética" de cada proteina.

A hemácia representa um exemplo do processo de envelhecimento,

pelo qual, após um periodo de vida especifico, ocorre- alguma

alteração na estrutura, permitindo degradação da célula. O

mecanismo que controla o per iodo de vida de diversas células

ainda não foi esclarecido, mas parece ser tipico em diferentes

tipos de células. O periodo de vida da célula da muçosa

intestinal depende da velocidade da mitose e liberação da

cripta intestinal, movimento pela vilosidade acima e liberação

na luz intestinal (MEIKLEHAM et alo, 1951). Na hemácia, o

per iodo de vida pode ser controlado pela diminuição progressiva

de certas atividades enzimáticas, principalmente da

desidrogenase glicose 6-fosfato (KOCHAKIAN et aI., 1948). Outro

exemplo do processo de envelhecimento seria a secreção de

enzimas digestivas no trato digestivo. Assim, o desdobramento

dessas proteinas depende da velocidade de secreção no trato

instestinal. A degradação pelo processo de envelhecimento não é

ao acaso e não está em conformidade com a cinética de primeira

ordem. A regulação da degradação protéica durante o processo de

envelhecimento, portanto, representa alteração no periodo de

vida das células ou na velocidade de secreção de proteinas

degradadas em outro local. .
'"
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o conceito de degradação cinética difere do conceito

de envelhecimento, uma vez que envolve cinética de primeira

ordem, proporcional à concentração (SCHIMKE, 1970),

significando velocidade ao acaso. Embora outras interpretações

sejam viáveis, essa cinética indica que, uma vez sintetizada

uma molécula de uma determinada espécie de proteína, sua

degradação ocorrerá ao acaso. Isso foi observado principalmente

em proteínas extra e intracelulares assim como em organelas

(SCHIMKER, 1970).

Influência de diversos estados fisiológicos nas velocidades de

anabo1ismo e catabo1ismo em vários tecidos

As primeiras tentativas para se compreender o

metabolismo protéico basearam-se no conceito no balanço do

nitrogênio (B), que pode ser definido pela seguinte equação

(ALLISON, 1955):

B = 1 - ( U + F + S ) (2)

em que B é a diferença entre o consumo de nitrogênio (1) e

excreção do nitrogênio na urina (U), fezes (F) e pele (S).

Assim, um valor positivo para B representa retenção de

nitrogênio; um valor zero, equilíbrio de nitrogênio e um

negativo, perda de nitrogênio. Esse conceito pode ser ilustrado

segundo a figo 6 onde o consumo protéico recomendado pela

FAO/OMS (1965), representando 70g de proteína mista, de

utilização protéica final, de 70. Essa proteína faz parte de

uma dieta que supre um mínimo de 2500 Cal, além de vitamina e

nutrientes minerais. Nessas condições, o equivalente a lOg de

proteina será perdido nas fezes, 55g na urina e 5g da pele e

gases, contendo nitrogênio gasoso. Calcula-se, também, que
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cerca de 50g de uma protelna dietética sejam utilizados para

atender à chamada perda obrigatória de nitrogênio ou à

quantidade de protelna corpórea que deve ser diariamente

substitulda a partir de fontes dietéticas. Young e scrimshaw

(1968), por outro lado calcularam a perda obrigatória de

nitrogênio em 30g de protelna, diariamente, em um homem de

70Kg. A grande diferença entre essai duas estimativas indica a

possibilidade de erros relacionados com os cálculos de balanço

de nitrogênio.

70gm

protelna
dietética 1--->
(NPU-70)

12,5gm

"pool"
metabólico

100 - 340 gm
<--------1

1--------->

13300gm

Protelna

Corpórea.

Endógeno
Perda
fecal 35gm

10gm Cutânea

Exógeno 5g

20gm

FIGURA 6 - Metabolismo protelco diário
GHADIMI, 1975.
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"turnover"

protéico em todo o corpo foram analisadas por Waterlow (1969),

indicando grande variação nestas determinações. Essas técnicas

abrangem o uso de aminoácidos marcados, administrados corno

infusão contínua ou única. Através desses métodos, calcula-se

que o "turnover" protéico de todo o corpo varie entre 100 e

340g de proteína, diariamente, em um homem de 70Kg,

encontrando-se a maior parte dos valores entre 285 e 340g. Não

obstante essa acentuada variação, é obvio que a síntese
-

protéica diária excede de 2 a 6 vezes às necessidades protéicas

computadas. Essas observações confirmam a grande reutilização,

no corpo, de aminoácidos liberados do desdobramento tissular. O

modelo cinético apresentado nos trabalhos clássicos de Sprinson

et alo (1949) indicaram que a proteína corpórea está em

equilíbrio com um "pool" metabólico de aminoácidos; a proteína

dietética é acrescida a esse "pool" metabólico. Mais ainda: os

aminoácidos perdem-se desse "pool" através do grupo de

compostos nitrogenados, excretados na ur ina . Desses exemplos

calcula-se que o "pool" de aminoácidos livres contenha

aproximadamente o equivalente a 12,5g de proteína (TSCHUDY et

alo, 1959), sendo distribuído entre os diversos tecidos do

corpo. A partir de análises em cadáveres, calcula-se que o

corpo humano contenha aproximadamente 19% de proteína ou 13,3Kg

de proteína em um homem de 70Kg (FORBES et aI., 1953). Assim o

"pool" metabólico de aminoácidos representa apenas cerca de

0,1% da proteína corpórea total. Além disso, apenas de 1 a 2,6%

da proteína corpórea total é reconstituída diariamente no

adulto. Poder íamos pensar que, a partir do "turnover"

relativamente lento da proteína corpórea total, o adulto
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pudesse compensar as instabilidades no consumo dietético

protéico com alterações de importância relativamente pequena na

composição da proteína corpórea total. Entretanto, conforme

discutido abaixo, cada tecido ou populações celulares variam

muito em suas velocidades de "turnover" protéico, podendo ser

muito influenciados pela economia protêica do hospedeiro. São

limitados os dados sobre o "turnover" de cada proteína ou

misturas de proteínas em diversos tecidos do homem.

Músculo esquelético. O músculo esquelético do homem

adulto representa quase 43% do peso corpóreo e 39% da proteína

corpórea total (WIDDOWSON, 1968). Aproximadamente 60 a 65% da

proteína do músculo esquelético estão associados com as fibras

contrácteis que consistem principalmente em três proteínas

estruturais: miosina, actina e tropomiosina (YOUNG, 1970). A

miosina é a proteína encontrada em maior quantidade, sendo

responsável por cerca de 54% da proteína estrutural fibrilar

total, comparada a 21% de actina (HANSON & LOWY, 1964) ou um

terço da proteína total no músculo esquelético (PERRY, 1967);

portanto, as fibras contrácteis representam cerca de 28% do

teor protéico total do corpo adulto de mamíferos e devem,

conseqüentemente, ter grande importância para a economia

protéica do homem.

A proteína sarcoplásmica ou solúvel contribui com

aproximadamente 24% para o músculo esquelético e 9% para a

proteína corpórea total (WIDDWSON, 1968). Contrastando com a

proteína fibrilar, a proteína sarcoplásmica é uma mistura de

diversas proteínas de meias-vidas variáveis, sendo algumas

relativamente curtas.
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Tecido conjuntivo da Pele. A proteína do tecido

conjuntivo, colágeno, representa aproximadamente um quarto da

proteína corpórea em animais superiores, onde ocorre

principalmente como fibras extracelulares, insolúveis

(NEUBERGER & RICHARDS, 1964; HARKNESS, 1958). Essas fibras são

responsáveis por grande parte da . massa orgânica da pele,

tendão, vasos sangüíneos, ossos, dentes, córnea e humor vítreo.

o colágeno também garante uma estrutura para a maior parte dos

órgãos parenquimatosos, seja em sua forma fibrosa, seja
-

organizada em membranas basais. O colágeno é singular, uma vez

que contém aproximadamente 14% da hidroxiprolina; a degeneração

dessa proteína responde por quase toda a hidroxiprolina

encontrada na urina (PROCKOP & SJOEDSMA, 1961). A prolina é

hidroxilada após sua incorporação nas subunidades do colágeno;

após a degradação, a hidroxiprolina não é reutilizada para a

síntese protéica (STETTEN, 1949). Na urina, 90% da

hidroxiprolina se encontram em polipéptides e 3% como

aminoácido livre (ZEFF et aI., 1956). A maioria dos péptides na

urina, senão todos, contém ligações de pro1il-hidroxiprolina,

representando de 20 a 25% da ligação de hidroxiprolina no

colágeno (WELSS & KLEIN, 1969). Quando se injeta em ratos

colágeno ou gelatina marcados com 14c , 75% da radioatividade da

hidroxiprolina apresentaram-se em 14C02 e 25% na urina (WELSS &

KLEIN, 1969). EFRON et aI. (1965) descreveram um achado

urinário em um paciente portador de hidroxiprolinemia,

decorrente de deficiência inerente de hidroxiprolina oxidase,

enzima envolvida no catabolismo inicial de hidroxiprolina livre

(EFRON et aI., 1965). A urina do paciente continha apenas 20%

de hidroxiprolina em forma de ligação polipéptide, mas 80% como
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após o

catabolismo do colágeno, 75 a 80% da hidroxiprolina sejam

liberados e convertidos em dióxido de carbono, ao passo que

aproximadamente de 20 a 25% da hidroxiprolina (principalmente

como prolil-péptides de hidroxiprolina) são excretados na urina

(WELSS & KLEIN, 1969). O adulto eXCreta de 30 a 50 mg de

hidroxiprolina, diariamente; Efron concluiu, a partir dai, que

aproximadamente 2g de colágeno sejam degradados diariamente

(EFRON, 1956). Isso representa um "turnover" diário de 0,06% de
-

colágeno e aproximadamente 0,9% para sintese protéica corpórea

total. Esses fatos salientam a natureza metabólicamente inativa

do colágeno; em conseqüência, apesar de representar quase 25%

da protéica corpórea, pouca importância tem para a economia

protéica diária do adulto.

A segunda principal proteina do tecido conjuntivo é a

elastina, componente secundário da pele, tendões, tecido

adiposo ou tecido conjuntivo frouxo de mamiferos; livre de

gordura, pode representar de 60 a 70% dos ligamentos

vertebrais, 50% da cartilagem elástica no ouvido externo de

mamiferos, 30% da aorta intratorácica e de 11 a 20% de outras

artérias do corpo (PARTRIGE, 1965). A elastina representa 3% da

proteina corpórea total (HARKNESS & HARKNESS, 1961) e contém 1

1/2 a 2% de hidroxiprolina (PARTRIGE, 1962). Essa proteina é

metabólicamente mais inativa do que o colágeno (PARTRIGE, 1962)

e pouco efeito tem sobre a economia protéica do homem adulto.
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Músculo

o músculo, o mais abundante tecido do corpo,

constitui cerca de metade da massa da maior parte de mamlferos

adultos. Urna vez que aproximadamente 20% do peso hidratado do

músculo é constituido de protelna, o músculo esquelético

fornece o maior depósito de capital protéico no corpo. Devido

ao seu tamanho e relativa expansibilidade durante o repouso

flsico, o músculo, teoricamente, representaria uma fonte

adequada de protelna durante privação protéica.

Perda nitrogenada ou necessidade para o equilíbrio

Adultos, que não necessitam de nitrogênio para o

crescimento, podem ser mantidos em estado de equillbrio por urna

ingestão de protelna igual à sua perda diária.

A principal perda obrigatória de nitrogênio ocorre

através da uréia excretada pela urina. A perda através de

fezes, em estado de privação protéica, é de aproximadamente um

terço da perda da pele e urina e, através da pele e outras vias

secundárias, chega a cerca de um décimo da perda total. MUNRO

(1972), refere-se a 37mg por quilograma de peso corpóreo por

dia, corno um valor médio para adultos. As contribuições de

fezes e pele são da ordem de 12 e 3 mg, respectivamente.

considerando-se mais 2mg para perdas secundárias diversas, como

saliva, escarro e evaporação de amônia, a média das quantidades

de perdas obrigatórias totais chega a cerca de 54mg/Kg de peso

corpóreo diariamente para adultos normais em dieta livre de

proteína. Dando margem a dois desvios-padrão acima da média, a





o "turnover" diário é de aproximadamente 300

adultos; os principais componentes são o trato

plasma (17g), hemoglobina (8g) e enzimas GI (J5g).
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g/dia para

GI (71-90g) ,

o diagrama mostra, também" que aminoácidos absorvidos

do trato GI penetram no fígado através da veia porta; somente

parte desse suprimento de aminoácidos é depurado pelo fígado

para ser distribuído através do corpo. Uma grande parte dos

aminoácidos que entram é usada para o ciclo de uréia de Krebs,

ao passo que pequena parte é utilizada para síntese protéica e

de substâncias de pequena molécula corno colina, ácidos graxos e

glicose. Durante o período de absorção, qualquer material

nitrogenado, que não foi metabolizado pelas vias anteriores,

atinge os tecidos extra-hepáticos através da veia hepática e

veia cava.

A seta entre o fígado e o coração identifica o ponto

de penetração da solução na alimentação parenteral total,

demonstrando a maneira pela qual a solução omite o local da

ação fisiológica do fígado e trato GI.
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3 - OBJETIVO

O presente trabalho teve por objetivo avaliar

misturas de hidrolisados de colágeno através da verificação dos

itens abaixo:

l-Avaliação nutricional de hidrolisado de colágeno

associado a caseina em função do ganho de peso, coeficiente de

eficácia proteica (CEP) e digestibilidade (CD), em ratos.

2-Essencialidade condicional da prolina ~m ratos

durante a fase de crescimento.

3-Comprometimento hepático e renal em

elevadas concentrações do hidrolisado de colágeno

25%) .

dietas com

(superior a

4-Relação entre concentração de hidroxiprolina na

dieta e o teor de colágeno na pele.

5-Relação entre a concentração de hidroxiprolina na

dieta e a quantidade de colágeno formado através de avaliação

em microscopia óptica.
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4 - MATERIAL

4.1 - Animais

Para os experimentos foram utilizados um total de 126

ratos (Rattus norvegicus var. albinus, Rodentia, Mamalia) de

ambos os sexos, da linhagem WISTAR; após desmames e pesando

entre 45 e 50 gramas obtidos a partir de colônias mantidas no

biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Os

animais foram divididos em 21 grupos de 6 animais, colocados em

gaiolas metabólicas individuais e alimentados com ração de

caseina associada ao hidrolisado de colágeno contendo 10 e 20%

de proteina. Dos 10% ou 20% da proteina foram divididas

conforme quadros 4 à 6. Os experimentos foram executados em

três etapas.
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5.1 - Avaliação do valor biológico da proteína.

5.2 Determinação do coeficiente de digestibilidade

aparente (CO).

x 100

N dieta

N dieta - N fezes

CD

aparente

peso ganho (g)

CEP =------------------------
proteina ingerida (g)

N = nitrogenio

As fezes foram analisadas para verificar a quantidade

de nitrogênio absorvida pelo animal através da relação (ASHAR &

HENRICKSON, 1982):

5 - MÉTODOS

Através do coeficiente de eficácia protéica (CEP),

que representa o aumento do peso do animal por grama de

proteina ingerida (ASHAR & HENRICKSON, 1982).
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5.3 - Avaliação da umidade na ração

Determinada por processo gravimétrico com emprego de

calor. O material foi dessecado em estufas reguladas a 1050 C

até peso constante. (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1976).

5.4 - Determinação de lípides na ração

utilizamos o processo gravimétrico, baseado na

extração do produto por meio de solvente especifico, no caso

éter etilico, com extrator continuo de Soxhlet. (INSTITUTO

ADOLFO LUTZ, 1976).

5.5 - Determinação do nitrogênio total da ração

O teor de nitrogênio foi determinado pelo método

Micro-Kjedahl, baseado na destruição da matéria orgânica,

seguido de destilação, sendo o nitrogênio dosado por volumetria

utilizando-se o fator de 6,25. (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985).

5.6 - Composição e preparo das rações

As rações utilizadas nos experimentos foram:

Grupo 1 - ração com 100% de fonte proteica de caseina

(ração controle).

Grupo 2 - ração contendo 75% de fonte proteica de

caseina e 25% de fonte proteica de colágeno. Este grupo foi

também enriquecido com prolina e alguns aminoácidos essenciais

(metionina, triptofano, tirosina e leucina).
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Grupo 3 - ração contendo 50% de fonte proteica de'

caseina e 50% de fonte proteica de colágeno.

Grupo 4 - ração contendo 25% de fonte proteica de

caseina e 75% de fonte proteica de colágeno enriquecido com

prolina e alguns aminoácidos essenciais que constam dos quadros

4, 5 e 6.

Grupo 5 - ração contendo 25% de fonte proteica de

caseina e 75% de fonte proteica de colágeno enriquecido com

prolina e aminoácidos essenciais.

Grupo 6 - ração contendo 100% de fonte proteica de

colágeno.

Os componentes da ração foram misturados . nas

proporções indicadas nos quadros 3, 4 e 5 utilizando-se

homogeneisador·de pás e posteriormente tamisados.

fechados

As

e

rações foram armazenadas em

mantidos à temperatura de

sacos plásticos

4oC, durante o

experimento.

A ração controle a base de caseina e composição da

mistura salina (quadro 6) foi preparada segundo as

recomendações do COMMITEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS (1979).

A caseina foi fornecida pela firma "Sancro Produtos

Quimicos" - "Importação e Exportação". Teor de proteina de 86%.

O hidrolisado de colágeno (tipo hidrogel) foi

fornecedido pelas industrias "Leiner do Brasil". (PM 5000 à

20000) Teor de proteina de 90%.
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Os aminoácidos metionina, triptofano, tirosina,

leucina e prolina foram forcecidos pelas industrias "AJINOMOTO

DO BRASIL".

A mistura vitaminica foi fornecida por "PRODUTOS

ROCHE" e a composição consta no quadro 7.
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QUADRO 4 - PREPARO DAS RAÇÕES

EXPERIMENTO 3 - TEOR DE PROTEíNA 20%

* * * * * *
COMPOSIÇÃO 100% 100%+P 75% 100+aa 50% 25%

COLÁGENO ---- ---- 5,0 10,0 15,0

CASEINA 20,0 20,0 15,0 20,0 10,0 5,0
-

AMIDO 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

AÇUCAR 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

FIBRA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ÓLEO DE MILHO. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

MISTURA SALINA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

MIST. VITAMINA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

COLINA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

METIONINA** 0,3 0,3 0,3 0,43 0,3 0,3

TRIPTOFANO** ---- ---- ---- 0,7 ---- ----

TIROSINA** ---- ---- ---- 1,0 ---- ----

LEUCINA** ---- ---- ---- 1,0 ---- ----

PROLINA ---- 1,0 ---- ---- ---- ----

P = Prolina
** aa = aminoácidos essenciais
* = porcentagem em relação a composição da protelna

O teor de proteina na caseina é de 86% e no colágeno é de 90%.

.-,.
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QUADRO 5 - PREPARO DAS RAÇÕES

EXPERIMENTO 1 - TEOR DE PROTEíNA 10%

* * * * * *
COMPOSIÇÃO 100% 75% 50% 25% 75%+P 75%+aa

COLÁGENO 2,5 5,0 7,5 2,5 2,5

CASEINA 10,0 7,5 5,0 2,5 7,5 7,5

AMIDO 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

AÇUCAR 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

FIBRA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ÓLEO DE MILHO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

MISTURA SALINA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

MIST. VITAMINA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

COLINA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

METIONINA 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,43

TRIPTOFANO** ---- ---- ---- ---- ---- 0,7

TIROSINA** ---- ---- ---- ---- ---- 1,0

LEUCINA** ---- ---- ---- ---- ---- 1,0

PROLINA ---- ---- ---- ---- 1,0 ----

P = Prolina
** aa = aminoácidos essenciais
* = porcentagem em relação a composição da proteina

O teor de proteina na caseina é de 86% e no colágeno é de 90%.

I
t
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QUADRO 6 - PREPARO DAS RAÇÕES

EXPERIMENTO 2 - TEOR DE PROTEíNA 10%

* * * * * *
COMPOSIÇÃO 100% 75% 50% 35% 35%+P 35%+aa

COLÁGENO 2,5 5,0 6,5 6,5 6,5

CASEINA 10,0 7,5 5,0 3,5 3,5 3,5
-

AMIDO 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

AÇUCAR 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

FIBRA 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

ÓLEO DE MILHO 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

MISTURA SALINA 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

MIST. VITAMINA 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

COLINA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

METIONINA** 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,43

TRIPTOFANO** ---- ---- ---- ---- ---- 0,7

TIROSINA** ---- ---- ---- ---- ---- 1,0

LEUCINA** ---- ---- ---- ---- ---- 1,0

PROLINA ---- ---- ---- ---- 1,0 ----

P = Prolina
** aa = aminoácidos essenciais
* = porcentagem em relação a composição da proteína

O teor de proteína na caseína é de 86% e no colágeno é de 90%.
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QUADRO 7 - COMPOSIÇÃO DA MISTURA VITAMíNICA

Quantidade por grama
de produto

Componente

vitamina A .
vitamina D .
vitamina E .
vitamina C .
vitamina B1 ~· .
vitamina B2 .
vitamina B6 .
Vitamina B12 .
Nicotinamida .
Ácido Fólico .
Pantotenato de Cálcio .

3.000 UI
240 UI

3,00 mg
4S,00 mg

0,60 mg
1,00 mg
1,20 mg
1,20 mcg

12,60 mg
1,20 mg
3,00 mg

I
\

~

Fornecido por LABORATÓRIO ROCHE DO BRASIL Tipo Soy Nutrix.

Mistura salina preparada em nosso laboratório

conforme a composição em anexo (quadro 7A).

QUADRO 7A - COMPOSIÇÃO DA MISTURA SALINA

Componente g/Kg

Fosfato de cálcio dibásico .............•............ soo, 00
Cloreto de sódio 74,00
citrato de potássio monohidratado ................•.. 220,OO
Sulfato de potássio ............................•..... S2,00
Óxido de magnêsio 24,00
Carbonato manganoso 43-48% de Mn 3,SO
citrato fêrrico 16-17% de Fe 6,00
Carbonato de zinco 70% ZnO 1,60
Carbonato de cobre S3~SS% Cu 0,30
Iodato de potãssio O,Ol
Selenito de sódio pentahidratado O,Ol
Sulfato de potássio crêmico dodecahidratado 0,S5
Açucar fino 118,03

COMMITEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS 1979
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5.7 - Procedimento experimental

Os ratos recém-desmamados foram separados em 21

grupos de 6 ratos, colocados em gaiolas metabólicas individuais

e receberam alimentação "ad. libitium" por período de 28 dias.

5.8 - Ensaios Biológicos.

Os resultados referentes ao ganho de peso dos animais

acham-se expressos nas tabelas 1, 2 e 3 bem como o consumo de

ração, teor de nitrogênio, ganho de peso, coeficiente de

eficácia proteíca e coeficiente de digestibilidade aparente dos

diferentes grupos estudados.

5.9 - Análise estatística

Os valores dos diversos parâmetros estudados foram

submetidos a análise de variância.

5.10 - Doseamento de hidroxiprolina

A pele de dois animais de cada grupo

parcialmente removidas e depiladas, secas em estufa a

desengorduradas em éter anidro e pulverizadas.

Procedeu-se o doseamento da hidroxiprolina

método colorimétrico descrito por WOESSNER JR. (1961).

5.11 - Verificação histológica do colágeno da pele

foram

80oe,

pelo

Os animais do experimento 2 com 10% de proteína,

foram sacrificados logo após o término do experimento quando
i t
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foram colhidas amostras do tecido epidérmico dorsal dos animais

depilados e fixados em Bouin e incluidos em parafina e

cortados em micrótomo em fatias de 5 micrometros de espessura e

avaliado histológicamente por microscopia óptica.

5.12- Exame histopatol6qico de fígado, rim e histol6gico de

Os fragmentos de fígado foram fixados em formaldeído

a 4% e após inclusão em parafina submetidos a cortes de 5 micra

de espessura em micrótomo rotatório American óptical modelo

820. O material foi corado pelo método hematoxilina-eosina

(PEARSE, 1968).

Os fragmentos de pele foram incluidos em parafina,

cortados em fatias de 5 micrometros e corados pela técnica de

hematoxilina-eosina (PEARSE, 1968).

5.13- Análise de aminoácidos

Aminogramas foram obtidos pelo analisador de

aminoácidos tipo Beckmam modelo 7300 obtidos no Departamento de

Ciencias dos Alimentos da FCF USP.



58

6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 - composição centesimal das rações

Para este estudo, preparamos rações aos nlveis

protéicos de 20% e 10%, tornando-se corno referência protéica a

caselna.

Após análise da composição centesimal das rações,

mostrados nos quadros 8 e 9 observou-se que os valores obtidos
-

encontram-se dentro dos valores delineados experimentalmente.

utilizamos nos ensaios rações contendo 10% a 20% de

protelna. Com 10% de protelna todo o nitrogênio presente é

destinado para fins plásticos, pois o excedente das

necessidades protelcas do animal, quando utilizado para sua

função primária de construção de tecido, bem como os 11pides e

carboidratos, serão transformados em calorias e posteriormente

em gordura de reserva, urna vez que o organismo não apresenta

reserva protéica.
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QUADRO 8- Resultados porcentuais da composição das rações do
experimento 1 (com teor de proteina a 10%).

RAÇÕES UMIDADE PROTEíNA LíPIDES
(g) (g) (g)

caseína 100 5,2 11,57 5,6

caseína 75%
colágeno 25% 5,5 11,97 5,8

caseína 50%
colágeno 50% 6,0 11,09 5,4

caseína 25%
colágeno 75% 5,8 9,47 5,8

caseína 75%
colágeno 25% 6,0 11,61 5,7
prolina 1%

caseína 75%
colágeno 25% 5,6 11,21 5,5
AA

* Metionina 0,13%; Triptofano 0,7%; Tirosina 1,0%; Leucina 1,0%.
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QUADRO 9 - Resultados porcentuais da composição das rações
do experimento 2 (com teor de proteina de 16%).

RAÇÕES UMIDADE PROTEíNA LíPIDES
(g) (g) (g)

caseina 100 6,3 16,14 6,8

caseina 75%
colágeno 25% 6,0 15,04 7,0

caseina 50%
colágeno 50% 5,8 14,56 6,9

caseina 35%
colágeno 65% 5,4 17,21 7,1

caseina 35%
colágeno 65% 6,2 17,93 6,9
prolina 1%

caseina 35%
colágeno 65% 6,0 16,42 7,0
AA

AA-Metionina 0,13%; Triptofano 0,7%; Tirosina 1%; Leucina 1%

.,
"
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6.2 - Valor biológico das rações

6.2.1 - Ganho de Peso

Analisando o tabela 1 e gráfico 1 e lA onde o teor de

proteina foi de 19,13% na ração podemos verificar que para os

diferentes grupos estudados houve var.iações tanto do peso como

da quantidade de ração consumida. Considerando o grupo padrão

de case1na 100% (grupo 1) observamos que a adição de 25% de

colágeno a caseina (grupo 3) diminuiu o ganho de peso em 3,0% e

o consumo em 3,0% • A mesma ração adicionada de aminoácidos

essenciais apresenta diferença aproximada menos de 5% tanto

para ganho de peso quanto para consumo. Já a adição de prolina

elevou o ganho em 0,6% e o consumo em 5%.

Porcentagens iguais de caseina

apresentaram diferença de ganho de peso de 30%

ração de 20%.

e colágeno

e consumo de

Na ração com 25% de colágeno (grupo 3 da tabela 1) a

diferença no ganho foi de 86% e o consumo de 56%.

Portanto verificamos que quanto maior a adição de

colágeno, maior o consumo de ração sem aumentar o ganho de peso

e que em nivel de adição de 25% de colágeno esta variação não

foi muito significativa. Nos resultados obtidos a adição de

prolina mostrou maior 1ndice de crescimento que o padrão embora

esta diferença esteja incorporada dentro do erro estatistico.

Porém é demonstrativo de uma tendência, o que não ocorreu com a

adição de aminoácidos essenciais.



TABELA 1 - Ganho de peso, consumo de ração e proteína (em g), Coeficiente de eficácia
protéica (CEP) e CO aparente para grupos de teor de proteína 20%

P E S O (g) C O N S U M O (g)
GRUPOS RAÇÃO EM % CEP CD

INICIAL FINAL GANHO RAÇÃO PROTEÍNA

50,74 204,50 153,80 365,50 18,72 2,25a
1 CASEÍNA 100 90,00

± 2,26 ± 8,85 ± 8,27 ± 30,55 ± 0,69 ± 0,11

CASEÍNA 74,5 49,43 204,52 155,08 381,88 19,56 2,07b
2 COLÁGENO 24,5 90,00

PROLINA 1 ± 2,18 ± 9,76 ± 9,68 ± 32,48 ± 1,24 ± 0,098

CASEÍNA 75 50,31 201,15 150,84 373,33 18,32 2,20a
3 COLÁGENO 25 90,00

± 3,60 ± 12,07 ± 10,40 ± 20,81 ± 0,50 ± 0,096

CASEÍNA 73,6 43,53 189,71 146,18 363,39 20,80 1,93b
4 COLÁGENO 23,6 89,90

+AA 2,4 ± 2,79 ± 10,92 ± 8,89 ± 28,57 ± 1,66 ± 0,08

CASEÍNA 50 49,90 149,90 100,00 306,10 18,96 t,72c
5 COLÁGENO 50 90,00

± 2,95 ± 7,87 ± 7,78 ± 20,38 ± 0,80 ± 0,11

CASEÍNA 25 50,02 72,36 22,10 168,00 18,40 0,70d
6 COLÁGENO 75 90,00

± 2,83 ± 3,34 ± 5,23 ± 23,60 ± 0,70 ± 0,19

7 COLÁGENO 100 49,90 39,20 -10,60 Ratos retirados de experimento

.
0"1
N

;.t

Metionina 0,13%; Triptofano 0,7%; Tirosina 1,0%; Leucina 1,0%
AA - Aminoácidos essenciais
CEP - Coeficiente de eficácia protéica - valores com o mesmo sobescrito não são estatisticamente

diferentes (p < 0,05)
CD - Coeficiente de digestibilidade aparente
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GRÁFICO 1- AUMENTO DE PESO( g). CONSUMO DE RAÇÃO E COEFICIENTE
DE EFICÁCIA PROT~ICA (CEP) REFERÊNTES AOS GRUPOS DA
TABELA 1 (ALIMENTADOS COM DIFERÊNTES RAÇÕES::)

600

500

400

300

200

100

O--JL---
1 2 3 4 5

grupos referente a tabela 1
6

BCEP .. aumento de peso _ consumo de ração

CEP - RELAÇÃO ENTRE GANHO DE PESO E TEOR DE PROTEíNA INGERIDA
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6.2.2 - Coeficiente de eficácia protéica CEP

o coeficiente de eficácia protéica é um índice que

relaciona o crescimento ao consumo de rações. Portanto é um

sensor da qualidade nutricional da ração e relaciona o teor de

proteína da ração (gráfico 1 e lA), que pode apresentar

variações que influenciem no resultado final. A partir da

quantidade de proteína ingerida pelos animais, podemos

determinar o coeficiente de eficácia protéica (CEP), que

possibilita a análise representativa do aproveitam~nto da

proteína para fins biológicos.

Pela análise dos resultados pode ser verificado que a

adição de prolina e aminoácidos essenciais à ração com 75% de

caseína não causaram grandes alterações no coeficiente de

eficácia protéica e que a adição de 25% de hidrolisado de

colágeno à ração com 75% de caseína não modificou o valor do

CEP, em relação ao padrão de 100% de caseína. Isto vem

demonstrar os dados da literatura (LEE et aI., 1978), de que a

adição de 25% de colágeno não promove queda significativa no

valor nutritivo da proteína, quando ela apresenta um alto valor

nutricional. Em níveis de 50% de adição de colágeno houve

diminuição do valor nutricional na associação de proteína.

Digestibilidade Aparente

Uma proteína pode conter todos os aminoácidos

essenciais e apresentar baixo rendimento biológico, devido a

problemas de digestibilidade. Por este motivo foi analisado

também o coeficiente de digestibilidade aparente das rações,

através do nitrogênio eliminado nas fezes.
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Os valores obtidos pela digestibilidade aparente

variaram entre 89% e 90% (Tabelas 1, 2 e 3)

Dados de BABJI et aI. (1980) apresentam para caseína

CEP de 2,5 e digestibilidade aparente de 85. Dietas ricas em

colágeno apresentaram CEP entre 2,3 a 2,5 e digestibilidade de

87 a 90. Dados semelhantes também foram encontrados por JEWELL

et alo (1980).

HOPPICH· et alo (1975) apresentaram valores de

digestibilidade aparente de 88 a 90 e HENDRICKS et aI. (1977)

de 88 a 87 para dieta em tecido animal contendo colágeno.

Experimento com 10% de proteína na ração foram

delineados conforme quadros 2 e 3.

Na tabela 1 apresentamos os resultados para 20% de

proteína e na tabela 2 e gráfico 2 e 2A utilizou-se 10% de

proteína a ração. Porém o experimento com 10% de proteina

obteve-se CEP de 2,9 para a ração padrão de caseína e 2,3 para

rações com 75% de caseína e 25% de colágeno. Os resultados

deste experimento são similares aos obtidos na tabela 1 com 20%

de proteína. Portanto os resultados para 10 e 20% de proteína

na ração mostraram-se com pequena diferença.

O enriquecimento da ração com aminoácidos essenciais

tanto no tabela 1 quanto na tabela 2 e gráfico 2 e 2A não

demonstraram alterações no CEPo

Estes resultados serão analisados posteriormente a

partir dos tabelas 4 a 9 no item composição aminoacidica.

:1
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o enriquecimento com prolina não alterou o CEP em'

relação a ração não enriquecida.

A digestibilidade apresentadas nas tabelas 1,2 e 3

apresentam-se em torno de 90% em conformidade com a literatura

citada.

A ração com 50% de colágeno e 50% de caseína

apresentou CEP de 1,83 e a com 25% e de caseína, 75% colágeno

CEP de 0,44. Portanto quanto maior o teor de colágeno na ração,

menor o valor nutricional da mesma.



TABELA 2 - Ganho de peso, consumo de ração e proteína(em g}, CEP e CD para grupos de 6 animais

experimento nr.1 - teor de proteína 10%

P E S O (g) C O N S U M O (g)
GRUPOS RAÇÃO EM % CEP CD

INICIAL FINAL GANHO RAÇÃO PROTEÍNA

47,75 187,20 139,45 407,25 11,57 2,90a
1 CASEÍNA 100 90,00

± 1,60 ± 13,90 ± 12,90 ± 39,60 ± 10,32 ± 0,15

CASEÍNA 75 48,17 156,42 108,25 394,25 11,97 2,30b
2 COLÁGENO 25 90,00

± 1,70 ± 10,20 ± 10,33 ± 31,36 ± 0,04 ± 0,09

CASEÍNA 74,5 48,50 151,55 102,90 376,67 11,61 2,30b
3 COLÁGENO 24,5 90,30

PROLINA 1 ± 2,30 ± 19,40 ± 14,61 ± 52,31 ± 0,57 ± 0,04

CASEÍNA 73,6 46,90 127,97 81,07 310,88 11,21 2,30b
4 CO~GENO 23,6 89,00

AA 2,4 ± 2,00 ± 10,80 ± 10,64 ± 29,76 ± 0,80 ± 0,17

CASEÍNA 50 49,60 113,62 64,02 308,00 11,09 1,83c
5 COLÁGENO 50 90,70

± 2,30 ± 13,40 ± 11,34 ± 25,00 ± 0,23 ± 0,30

CASEÍNA 25 45,45 51,60 6,80 164,48 9,47 0,44d
6 COLÁGENO 75 90,00

± 0,90 ± 2,90 ± 2,90 ± 18,42 ± 0,60 ± 0,16 O'
co

......

* - Metionina 0,13%; Triptofano 0,7%; Tirosina ,1,0%; Leucina 1,0%
AA - Aminoácidos essenciais
CEP - Coeficiente de eficácia protéica - valores com o mesmo sobescrito não são estatisticamente

diferentes (p < 0,05)
CD - Coeficiente de digestibilidade aparente

;!!:

~
~







Demonstrando como já citado anteriormente
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na

I

I.
literatura que adição de colágeno no máximo de 28% da

quantidade da proteina total na dieta decai seu valor nutritivo

(LEE et aI., 1978).

o gráfico 2 e 2A mostra as variações entre aumento de

peso, consumo de ração e CEP obtidos no tabela 2 e gráfico 2A.

Pro1ina como aminoacido essencial

A fim de sabermos a que nivel a prolina é

condicionalmente essencial passamos a enriquecer a ração em

niveis altos de adições de colágeno. Repetiu-se os experimentos

com 100% caseina 75 e 50% a fim de confirmar os resultados

anteriores e enriquecemos com prolina e aminoácidos essenciais

a ração com caseina 35% e colágeno 65%. Os resultados deste

experimento Constam da tabela 3, gráfico 3 e 3A onde podemos

observar que os resultados de CEP para os grupos de caseina

100%, 75% e 50% são mais baixos que os obtidos na tabela 2 e

gráfico 2A. Este fato deve-se provavelmente aos problemas

ocorridos no condicionador de ar do biotério durante o

experimento, que ocasionou um aumento da temperatura da sala e

consequentemente levou a uma maior ingestão de liquido pelos

animais. Porém a tendência dos resultados estão coerentes com

os dados anteriores.

Comparando a adição de prolina e aminoácidos

essenciais ao grupo controle com 65% de colágeno, verificamos

que a adição de prolina fez decair em 50% o valor do CEP e a

adição de aminoácidos essenciais comparativo ao padrão

apresentou CEP 3,25 vezes maior.



TABELA 3 - Ganho de peso, consumo de ração e proteina(em g), CEP e CO para grupos de 6 animais

EXPERIMENTO 2 - TEOR OE PROTEÍNA 16%

P E S O (g) C O N S U M O (g)
GRUPOS RAÇÃO EM % CEP CO

INICIAL FINAL GANHO RAÇÃO PROTEÍNA

51,30 190,40 139,16 391,95 16,14 2,20a
1 CASEÍNA 100 90,20

± 1,70 ± 13,80 13,90 25,90 ± 0,30 0,10

CASEÍNA 75 52,20 145,98 93,78 342,00 15,04 1,80b
2 COLÁGENO 25 90,00

± 1,70 ± 14,20 ± 13,90 38,80 0,60 0,08

CASEÍNA 33,6 49,10 109,30 60,17 275,07 16,42 1,30c
3 COLÁGENO 63,6 90,00

AA 2,4 ± 2,30 ± 9,40 9,50 17,50 0,20 0,19

CASEÍNA 50 52,30 89,52 37,22 221,83 14,56 1,20c
4 COLÁGENO 50 90,00

± 2,50 ± 5,50 4,20 17,70 0,50 0,10

CASEÍNA 35 50,10 62,76 12,40 176,20 17,23 O,40d
5 COLÁGENO 65 90,00

± 2,70 ± 4,20 2,50 11,20 0,60 0,09

CASEÍNA 34,5 50,10 56,21 6,15 175,75 17,97 0,20e
6 COLÁGENO 64,5 89,70

PROLINA 1 ± 1,50 ± 1,50 1,10 10,20 0,70 0,04

*
AA
CEP

CO

.
- Metionina 0,13%; Triptofano 0,7%; Tirosina 1,0%; Leucina 1,0%
- Aminoácidos essenciais

Coeficiente de eficácia protéica - valores com o mesmo
estatisticamente diferentes (p < 0,05)

- Coeficiente de digestibilidade aparente

sobescrito não são

-....J
N
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Os resultados obtidos com o acréscimo de aminoácidos

essenciais estão descritos nas tabelas 4 a 9 e o gráfico 4

apresenta a relação aminoacídica da proteína.

Em leitões recém-nascidos a prolina livre encontra-se

em baixa concentração no plasma em relação aos outros

aminoácidos (CUPERLOUVIC, 1967; BENGTSSON, 1971; ATKINSON 1977)

entretanto, após o desmame a prolina livre aumenta 4 vezes mais

no plasma e no fígado, tornando-se o mais abundante dos

aminoácidos livres (BENGTSSON, 1972; ATKINSON, 1977).

Vários trabalhos que demonstram que dieta

suplementada com prolina aumenta o crescimento em frangos

(GREENE et al.,1962, SUGAHARA e ARIYOSHI, 1967; GRABE & BARKER,

1973; BARKER 1977).

O experimento 1 - tabela 1, contendo 20% de proteina

na ração e o experimento 2 - tabela 2, contendo 10% de proteina

na ração enriquecida com prolina também demonstraram que a

prolina na adição de 1% no grupo 2 e grupo 3 respectivamente

não alterou o crescimento de ratos recém-desmamados, no grupo 2

da tabela 1 o resultado de ganho de peso e CEP mostraram

ligeiramente mais alto em relação ao grupo controle (grupo 3)

demonstrando desta forma uma tendência de que o enriquecimento

de prolina a proteínas bem balanceadas pode ter carater de

essencialidade condicional como já estudado por autores 'como

descrito na revisão. A adição de'prolina a proteínas de baixo

valor nutricional como na Tabela 3 grupo 6 demonstram que esta

piorou ainda mais a qualidade da proteína.
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Nossos resultados demonstraram que para o estudo da

essencialidade condicional da prolina, deve-se considerar corno

carater prioritário a composição aminoacidica da proteína

total, bem corno o teor de arginina pode alterar o teor de

hidroxiprolina corno descrito por GHADIMI, 1977.
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6.3 - composição aminoacídica das rações

o valor biológico

pela quantidade e tipo da

protéica.

de uma proteína é caracterizado

composição aminoacídica da fonte

Os aminogramas utilizados.nos experimentos constaram

das tabelas 4 e 9 sendo os aminogramas dos tabelas 5 e 8

calculados a partir dos padrões caseína e colágeno. Constando

também dos tabelas 5 à 7 o enriquecimento com aminoácidos

essenciais.

Sabemos que o valor biológico de uma proteína não

depende exclusivamente de seu conteudo de aminoacidos

essenciais, uma vez que a quantidade total de aminoácidos

essenciais, relacionada com o teor total de nitrogênio da

proteína, pode nos indicar a capacidade da mesma em contruir

tecido que é, em última análise, o objetivo básico a ser

atingido (HARPER, 1983).

O colágeno é uma protéina isenta de triptofano;

portanto sem valor nutricional equilibrado quando utilizada

como fonte protéica em rações. Uma ração composta com 20% de

proteína, tendo o colágeno como única fonte protéica,

demonstrou, em nosso experimento, um valor de CEP negativo

(tabela 1), resultado este também encontrado por HOPPICH et alo

(1975).

Entretanto, a combinação desta fonte protéica rica em

prolina e hidroxiprolina a outra proteína de alto valor



78

nutricional como a caseína, pode viabilizar a utilização desta

fonte obtida de subproduto de abatedouro (tabela 1).

Na tabela 10 é apresentado o teor de aminoácidos

essenciais das diferentes rações estudadas. Estes resultados

podem ser melhor visualizados através do gráfico 4, onde

verificamos que a maior parte dos aminoácidos essenciais é

formada pelos aromáticos e, em menor escala, pelos sulfurados.

Na seqüência de gráficos apresentados verificamos que

a quantidade de aminoácidos essenciais decresce com o acréscimo

do teor de colágeno à ração. Portanto o acréscimo de colágeno

promove desbalanceamento e diminuição em relação ao teor de

aminoácidos essenciais da ração. Os gráficos 4B e 4C apresentam

o teor de aminoácidos essenciais na ração padrão acrescida de

25% de colágeno e a mesma ração enriquecida com aminoácidos

essenciais. Os gráficos 4E e 4F mostram os resultados padrão e

enriquecido com adição de 65% de colágeno. Segundo estes

resultados os gráficos não apresentam modificações

significativas.

No quadro 10 verificamos que o cômputo químico dos

aminoácidos essenciais calculado para as diferentes rações

apresentou aumento em aproximadamente 7% das rações

enriquecidas em relação à padrão, independente do nível de

colágeno das rações. Os CEP apresentados nos quadros 2 e 3

demonstram que o enriquecimento das rações acrescidas de 65% de

colágeno promoveu um melhor balanceamento da mistura protéica

em relação à adição de 25% de colágeno. A ração com 65% de
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essenciais

apresentou um CEP 3 vezes maior em relação à padrão.

• I'o
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Quadro 10 - Computo Qu1mico dos aminoácidos essenciais das
rações estudadas.

Composição das rações Computo Quimico

Case1na 100% 100,0

Case1na 75%
85,95

Colágeno 25%

case1na 73,6%

Colágeno 23,6% 92,35

+AA essenciais 2,4%

Case1na 50%
71,85

Colágeno 50%

Case1na 33,6%

Colágeno 63,6% 69,68

+AA essenciais 2,4%

Caseina 35%
63,28

Colágeno 65%

case1na 25%
57,76

Colágeno 75%

Colágeno 100% 43,57

Cômputo Qu1mico = g/100g protelna teste x 100
gj100g prote1na padrão

AA - Aminoácidos essenciais, Metionina 0,13%, Triptofano 7%,
Tirosina 1% e Leucina 1%.
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TABELA 4 - Teor em aminoácidos (g/100g de
presentes na proteína caseína 100%.

protelna)

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Ácido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

g/100g de Protelna

7,28

2,70

2,95

1,66

9,00

4,30

5,07

21,90

9,60

1,78

2,80

5,90

1,86

4,80

8,89

4,48

5,03

.,.
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TABELA 5 - Teor em aminoácidos (g/100g de proteína)
presentes na proteína caseína 75% + colágeno 25%
calculados a partir das tabelas 4 e 9.

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Âcido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leuciria

Tirosina

Fenilalanina

Hidroxiprolina

g/100g de Proteína

6,49

2,22

4,14

1,25

9,51

3,79

4,65

19,09

10,86

8,25

3,43

0,03

5,06

1,55

4,11

7,61

3,50

4,60

Este aminograma foi acrescido com prolina de 1% e acrescido
dos aminoácidos essenciais metionina 0,013% triptofano 0,7%
tirosina 1% leucina 1%.
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TABELA 6 - Teor em aminoácidos (g/100g de proteína)
presentes na proteína caseína 50% + colágeno 50%
calculados a partir das tabelas 4 e 9.

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Ácido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutãmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Hidroxiprolina

g/100g de Proteína

5,72

1,73

5,32

0,83

10,03

3,26

4,23

16,27

11,93

14,73

4,05

0,05

4,21

1,23

3,42

6,33

2,54

4,17

.
"
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TABELA 7 - Teor em aminoácidos (g/100g de proteína)
presentes na proteína caseína 35%, colágeno 65%,
enriquecido com prolina, e triptofano, metionina,
isoleucina, leucina e tirosina calculados a
partir das tabelas 4 e 9.

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Ácido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Hidroxiprolina

g/100g de Proteína

5,20

3,50

6,00

0,58

10,30

3,01

3,95

14,55

12,60

18,55

4,40

0,07

3,70

1,00

3,00

5,55

1,96

3,90

Este aminograma foi acrescido de prolina a 1% e acrescido
dos aminoácidos essenciais metionina 0,13%, triptofano 0,7%,
irosina 1% e leucina 1%



85

TABELA 8 - Teor em aminoácidos (g/100g de protelna)
presentes na protelna caselna 25% + colágeno 75%
calculado a partir das tabelas 4 e 9.

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Ácido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

Valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Hidroxiprolina

g/100g de Protelna

4,92

1,25

6,53

0,42

10,54

2,75

3,81

13,47

13,09

21,18

4,67

0,08

3,37

0,92

2,73

5,03

1,57

3,74

.
"
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TABELA 9 - Teor em aminoácidos (g/100g de proteína)
presentes na proteína colágeno 100% "hidrogel".

Aminoácidos

Lisina

Histidina

Arginina

Triptofano

Ácido Aspártico + Asparagina

Treonina

Serina

Ácido Glutâmico + Glutamina

Prolina

Glicina

Alanina

1/2 cistina

valina

Metionina

Isoleucina

Leucina

Tirosina

Fenilalanina

Hidroxiprolina

g/100g de Proteína

4,12

0,76

7,70

11,05

2,22

3,38

10,65

14,25

27,65

5,30

0,10

2,52

0,60

2,04

3,75

0,60

3,31



.~
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6.4 - Avaliação histopatológica do fígado e rim

Todos os cortes histológicos examinados mostraram,

com intensidades variáveis os seguintes aspectos:

Presença de espaços claros no citoplasma de

hepatócitos, acometendo porções variadas do parênquima. Alguns

cortes mostraram presença de vacúolos no citoplasma dos

hepatócitos. Núcleos de aspecto normal.

A avaliação histológica dos fígados tem como

finalidade detectar se a composição protéica das rações pode

promover alterações estruturais desses orgãos.

Quando a ingestão de proteínas e carboidratos é alta,

o fígado degrada tais componentes, no sentido de produzir

triglicérides e colesterol como fonte de energia. Para carrear

este componente à circulação é necessário uma parte protéica

para formar lipoproteínas.

Quando não há formação de lipoproteínas e ausência de

cofatores como a colina pode ocorrer acúmulo de gordura

(esteatose) no fígado e posterior degeneração do hepatócito.

(DIANZANI, 1976; LOMBARDI & OLER, 1967).

degenerativa no núcleo dos

comprometimento do orgão.

As lâminas avaliadas não mostraram

hepatócitos; não

alteração

havendo

Os rins avaliados não apresentaram nenhuma alteração

patologica embora os rins do grupo 4 e 5 da tabela 11
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apresentaram percentualmente em relação ao peso do animal um

valor maior em relação aos outros grupos (gráfico 6).

Na tabela 11 e gráficos 5 e 6 constam o peso do

animal e do fígado em gramas e a relação percentual entre estes

valores.

I, I
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TABELA 11 - Peso do f igado e do r im para um grupo de 6
animais

EXPERIMENTO 2: 10% de proteina

PESO (g)
GRUPOS

ANIMAL FíGADO % RIM %

1 case1na 100% 190,40 14,71 7,73 0,96 0,50
± 1,47 ± 0,08

2 case1na 75% 145,98 9,55 6,54 0,76 0,52
colágeno 25% ± 0,40 ± 0,17

3 case1na 50% 89,52 6,05 6,76 0,45 0,50
colágeno 50% ± 0,8 ± 0,09

4 case1na 35% 62,76 4,2 6,69 0,43 0,69
colágeno 65% ± 0,5 ± 0,06

caseina 35%
5 colágeno 65% 56,21 3,5 6,23 0,45 0,80

prolina 1% ± 0,4 ± 0,08

case1na 35%
6 colágeno 56% 109,30 7,9 7,23 0,64 0,59

aa essenciais* ± 0,5 ± 0,15

* metionina 0,13; triptofano 0,7; tirosina 1,0; leucina 1,0

% - porcentagem do peso do órgão em relação ao peso do
animal.

.
!.
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Demonstrando não haver grande variação percentual em

relação ao peso do animal nos diferentes grupos.

6.5 - Avaliação histológica do tecido cutâneo

Fotos em microscopia óptica foram feitos a partir do

material de tecido cutâneo dos animais utilizados no

experimento 2 com 10% de proteina (tabela 3) (figuras 1 a 6). A

derme e a hipoderme representativas dos diferentes grupos foram

medidas (em cm) a partir das fotomicrografias apresentadas nas

figuras 8 à 12. O valor do doseamento de hidroxiprolina em

g/100g de pele seca constam das tabelas 12 e 13. Avaliando os

resultados destas tabelas verificamos que o valor nutricional

diminui com o acréscimo de colágeno à ração, bem como diminui a

espessura da derme e hipoderme para os grupos 2, 3 e 4 (figuras

9, 10 e 11). Porém notou-se que doseamento de hidroxiprolina

não provocou alterações para os grupos 1 e 2 e apresentou

aumento significativo para os grupos 3 e 4.

A adição de 50 - 65% de colágeno à ração, mostram um

aumento de hidroxiprolina no tecido cutâneo e diminuição do

tecido adiposo, com conseqüente da perda de peso do animal.
I

Considerando os aminogramas das tabelas 4, 5, 6 e 7 e os

gráficos 4A, 4B,. 4D e 4F podemos concluir que a adição de

colágeno acima de 25% promove um desequillbrio no conteúdo de

,.

aa, com especial enfoque aos aminoácidos essenciais. O

aminograma final não é suficiente para produzir energia no

sentido de construir tecido, por este motivo o organismo

utiliza a gordura como fonte de energia promovendo a diminuição

do tecido adiposo. O acréscimo de hidroxiprolina no tecido pode
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demonstrar alterações no metabolismo do colágeno. Alterações

estas provavelmente devido às ligações cruzadas entre as

moléculas de colágeno tornando-as mais insoluvel e portanto

menos disponivel ao pool metabolico proteico. Assim sendo o

porcentual de hidroxiprolina se elevaria em relação ao tecido

onde esta ocorrencia fosse mais pronunciada. Este é

provavelmente um dos mecanismos metabolicos que justificaria o

maior teor de HP obtido no doseamento de pele. A perda de peso

do animal com esta dieta e manutenção dos n1veis de colágeno na

pele pois não ocorre a depleção facilmente faz com que a

proporcionalidade do teor de colágeno aumente em relação ao

tecido. Pelas figuras 10 e 11 verifica-se menor espessura da

derme, porém nota-se um adensamento destas células sendo

necessários estudos em microscopia eletrônica para verificar-se

alterações em relação à estas estruturas.

Os resultados da tabela 13 em relação aos grupos 5 e

6 onde estão relacionadas na adição de 65% de colágeno com

prolina (grupo 5) e com aminoácidos essenciais (grupo 6).

Verificou-se que para o grupo 6 a adição de aminoácidos

essenciais promoveu um balanceamento do aminograma elevando o

peso do animal e conseqüentemente aumentando

camada adiposa. Observou-se diminuição

hidroxiprolina do conjuntivo em relação ao

(grupo 3) não ocorrendo adensamento de células.

a espessura da

do teor de

grupo controle

No grupo 5, suplementado com 1% de prolina, houve

queda no valor nutritivo da proteina e portanto uma diminuição

no peso do animal; porém, a derme e hipoderme apresentaram-se

espessas figura 12. O teor de hidroxiprolina diminuiu em

relação ao padrão (grupo 3).
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t importante ressa1tar , que estes experimentos são

apenas indicativos, pois foram avaliados somente para dois

animais por grupo, sendo necessário que o nümero de amostras

seja estatisticamente significativo para a confirmação dos

resultados.

SAMS & SMITH (1965) descr~vem alterações histológica

de colágeno na pele em função da idade. Demonstraram que o

colágeno em pele· de jovem é formado de delicadas fibras as

quais se torman mais espessas com a idade.

LOEWI & MEYER (1958) atribuem este espessamento da

fibra de colágeno em pele de adulto em contraste as fibras de

embrião devido ao aumento de sulfato de dermatan em 64%

enquanto este é encontrado em pequenas quantidades em p~le de

embrião. As fibras elásticas são inicialmente ausentes em pele

prematura e facilmente identificadas em pele adulta.

Observações em microscopia eletrônica revelam copiosa

alteração no diâmetro da fibra de colágeno com a idade. As

fibras em animais jovens apresentam menor diâmetro e

desorganização na molécula de colágeno.

MACKENZIE etal. (1993) verificaram através de

experimentos em crescimento e diferenciação de epitelio de rato

que este é dependente de influências dérmicas em substrato de

colágeno. Concluindo que fatores difusiveis de origem dérmica

facilitam o crescimento e diferenciação.

KIRK et aI. (1993) demonstraram em voluntários

humanos acima de 65 anos cujas dietas foram suplementadas com

30g de aspartato de arginina e 17g de arginina livre pelo
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período de duas semanas aumentou significativamente o teor de

hidroxiprolina no tecido cicatricial e melhorou a resposta

imune em idosos.

SASSAKI et aI. (1993) estudaram células cutâneas de

três pacientes com neurofibroma de fibroblasto e fibroblasto de

quatro adultos saudáveis em meio d~ cultura. Determinou-se a

sintese de DNA e de colágeno medindo a incorporação de timidina

3H e prolina 3H respectivamente . Os valores para cultura de !~

células de neurofibroma aumentaram 54% na slntese de DNA e 60%

na síntese de hidroxiprolina não dialisavel.

6.6 - Comentário

Em nosso trabalho observamos como ja demonstrado na

literatura que o colágeno, é uma proteína pobre em relação ao

valor biológico embora na associação até 28% não altera

significativamente o valor biológico da protelna padrão a ele

associada. Em relação a incorporação a pele verificamos que

dietas contendo alto teor de colágeno demonstraram tendência

para maior incorporação de hidroxiprolina na pele bem como uma

diminuição da hipoderme fatores estes interessantes em caso de

dieta para obeso e por período determinado.

O presente trabalho determina uma tendência do

colágeno em relação a pele que será posteriormente avaliada de

forma estatisticamente mais significativa através de

determinação de hidroxiprolina na pele de rato em função da

dieta oferecida aminograma plasmático e avaliação em

microscopia eletronica do tecido cutâneo que nos permitira

.,.
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informações mais precisas dos processos biológicos ocorridos

demonstrando urna especificidade nutricional do colágeno.

.
"

, I
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TABELA 12 - Teor de hidroxiprolina em g/100g de pele seca e
o peso do rato para dois animais de cada grupo
de diferentes rações do experimento 2 com (10%
de proteina) .

GRUPO PESO N12 TEOR DE HIDROXIPROLINA
DE RAÇÕES EM % (g) (*) g/100g

3,30
182,5 2 3,75

1 4,01 MT = 3,54
Case1na 100 DPT= 0,55

3,27
189,4 4 4,15

2,71

3,97
2 160,2 9 2,84

Case1na 75 3,32 MT = 3,79
Colágeno 25 DPT= 0,47

4,00
162,5 11 4,65

3,96

4,69
3 90,4 15 4,64

Case1na 50 5,01 MT = 4,37
Colágeno 50 DPT= 0,50

4,74
81,4 16 3,14

3,96

5,20
4 64,5 21 5,05

Case1na 35 5,41 MT = 4,99
Colágeno 65 DPT= 0,27

5,01
56,5 23 4,35

4,91

2,60
5 58,0 28 2,36

Case1na 34,5 2,97 MT = 3,17
Colágeno 64,5 DPT= 0,18
Prolina 1 3,71

57,3 29 3,65
3,75

2,96
6 117,6 33 3,20

Caseina 33,6 2,55 MT = 3,51
Colágeno 63,6 DPT= 0,44
AA 2,4 3,86

115,4 35 3,71
4,76

MT e DPT=média das médias dos devios padrões.
*= número do rato no experimento

BIBLIOTECA
faculdade de Ciências Farmacêutlcu

Universidade .. 510 Paulo
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TABELA 13 - Peso dos ratos (média de dois experimentos) teor
de hidroxiprolina em gj100g de pele seca (média
de seis experimentos) por grupo de ração
oferecida.

GRUPOS PESO RATO ESPESSURA ESPESSURA HIDROXIPROLINA
DE RAÇÃO EM % (gramas) DERME(cm) HD (em) gj100g

1 Case1na 100 185,9 4,0 2,5 3,53 ± 0,55

2 Case1na 75 161,4 3,0 1,0 3,46 ± 0,52
Colágeno 25

3 Case1na 50 85,9 2,0 0,2 4,37 ± 0,50
Colágeno 50

4 Case1na 35 60,5 2,0 0,0 4,99 ± 0,27
Colágeno 65

5 Case1na 34,5
Colágeno 24,5 57,7 3,0 3,5 3,17 ± 0,18
Prolina 1

6 Case1na 33,6
Colágeno 23,6 116,5 3,0 3,5 3,50 ± 0,44
AA 2,4

HD = Hipoderme
AA = Aminoácidos essenciais (metionina, triptofano, tirosina e
leucina)
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7 - CONCLUSÃO

7.1 - O colágeno hidrolisado a partir de pele bovina

incorporado a 25% em dieta de caseina não promove alteração

significativa do valor biológico da ração.

7.2 - A adição de prolina' na fonte de colágeno em

animais em crescimento apresentou-se não limitante quando

adicionada a 25% de colágeno e limitante quando adicionada a

65% de colágeno.

7.3 - Dieta baseada unicamente em colágeno comporta

se corno aprotéica.

7.4 - A adição de colágeno à ração em niveis variados

não promove alterações patológicas em figado no periodo de 28

dias.

7.5 Adições de colágeno acima de 50% à ração

diminuem a hipoderme aumentando o teor de hidroxiprolina

doseada na pele e diminuindo o valor biológico. A diminuição da

hipoderme, ou seja, tecido adiposo sugere interesse neste tipo

da alimentação em dieta para controle de peso.

I'



8 - RESUMO 

Estudou-se a adição de hidrolisado de colágeno à 

rações com caseína nas proporções de O%, 25%, 50%, 65%, 75% e 

100%. 

As rações com 25% e 65% de.hidrolisado protéico foram 

acrescidas com prolina e aminoácidos essenciais (tirosina, 

triptofano, metionina e leucina). 

As rações continham 10% e 20% de proteína. 

Determinou-se o coeficiente de eficácia protéica, coeficiente 

de - digestibilidade, composição centesimal, aminograma e 

avaliou-se histológicamente o fígado e rim e a pele. Doseou-se 

o teor de hidroxiprolina da pele dos animais testados. 

Verificou-se que: a adição de 25% de hidrolisado de 

colágeno à caseína não promoveu modificação significativa no 

valor biológico da ração. A adição de prolina em ração com 25% 

de colágeno para ratos em crescimento não demonstrou alteração 

do peso dos animais. Entretanto com adição de 65% de colágeno 

houve queda no peso dos animais em relação ao controle. 

O figado dos animais estudados (quando utilizadas 

rações com 10% de proteína), não demonstrou alteração 

significativa em relação às diferentes adições de colágeno. 

Quando a ração foi acrescida de 50% e 65% de hidrolisado' de 

colágeno, o doseamento de hidroxiprolina na pele aumentou e os 

cortes histológicos de tecido cutâneo apresentaram ausência de 

hipoderme. 



9 - SUMMARY 

We studied hidrolised collagen in association with 

casein at the proportions of O%, 25%, 50%, 65%, 75% and 100%. 

We concluded that 25% addition of collagen, do not 

change significantly nutritional value. Higher additions in 

hidrolised collagen, on diets, demostrated higher content of 

hidroxiproline and lower in adipose tissue in cutaneous tissue. 
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