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1 INTRODUÇÃO

A possibilidade da alimentação adequada das populações

atuais e futuras, reside no contínuo diagnostico e busca de

soluções para problemas complexos e multi-setoriais, relati-

vos ao suprimento, demanda e utilização biológica dos alimen-

tos. Ambos permitirão trazer alternativas, apontar priorida-

des, para um planejamento nutricional associado ao planejairten

to geral da saúde e ao desenvolvimento sõcio-econômico do

país.

fí sabido que a ingestão dos alimentos está intimamente

associada ao seu custo, o que torna muito importante a otimi-

zação da utilização biológica dos nutrientes veiculados esfp£

cialmente se pensarmos em termos de populações confrontadas

com potenciais alimentares existentes. Por exemplo, na Amë'ri

ca Latina, 7% dos alimentos consumidos seriam suficientes pa-

ra aliviar a desnutrição dos grupos populacionais vulneráveis

existentes, mostrando a importância de, mesmo pequenas perdas

serem reduzidas, o que em ultima analise, corresponderia a

um aumento na eficiência da produção agrícola.

Ao nível da utilização biológica dos alimentos, sabe-

mos que os nutrientes devem estar "disponíveis11, não deve lia

ver fatores tóxicos presentes e, o preparo e o proeessaifleii

to devem sar adequados.
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Um importante grupo de alimentos vegetais, o das Legu-

minosas, apresenta uma série de problemas de natureza bioquími

ca, que reduzem a possibilidade de sua utilização biológica *c£

mo a presenga de fatores tóxicos naturais e a baixa digestibi-

lidade de sua proteína. Por essa razão, especialmente, quan-

do se trata de novos alimentos, ou mesmo do aumento e diversi-

ficação na utilização de produtos antas pouco consumidos, faz-

-se necessária uma analise detalhada de suas qualidades. A 'so

ja e seus produtos enquadram-se nessa situação.

Originalmente consumida "in natura", nos últimos anos

passou a constituir uma das fontes semi-convencionais de

alimentos, e a ser adicionada a outros produtos com finalidade

tecnológica ou de complementaçao nutricional, na forma de

concentrados e isolados protéicos, e de "leites artificiais",

tanto em programas oficiais de alimentação de grupos vulnerá -

veis, como pela empresa privada.

Resultados obtidos em nossos laboratórios e informações

de outros, envolvidos como nos, no estudo de produtos procesfèa

dos de soja, acusaram para esses alimentos um valor biológi-

co inferior ao previsível; o fato é agravado ainda pela

possibilidade da existência de lesões bioquímicas, não eviđen

ciãveis nos testes de crescimentos como normalmente efetuados.

Essas considerações e as suas implicações mostram a im-

portância do conhecimento detalhado sobre a existência de pos-

síveis compostos com alguma ação biológica.

Resolvemos com esse espírito buscar mais informações 'S£

bre esses fatores, estudando um que parece agir na tireõide ,

cuja existência foi relatada há tempo, mas sobre o qual pouco

L
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se sabe em termos de natureza» mecanismo de ação e significado

da ação biológica.

Esperamos, assim, contribuir ao nível científico, para

a otimização da utilização dos nossos potenciais alimentares ,

participando ao lado de elementos da nossa e de outras áreas

na tentativa de trazer dados que abram alternativas para a so-

lução dos problemas alimentares e nutricionais.



OBJETIVOS

Os objetivos específicos do presente trabalho foram 'es_

tudar, numa variedade brasileira de soja e em alguns de seus

produtos comerciais, a possível presença de fatores com ação

sobre a tireõide, bem como obter informações sobre a sua natu-

reza e mecanismo de ação.

1
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Substâncias que agem direta ou indiretamente na ti~

reSide podem ser encontradas em inúmeros vegetais

e são do natureza química diversa.

Nas plantas do gênero 8fi<UAlca% como couve, repolho,

nabo, encontra-se a 2,5-vinil-2-tiooxazolidona(2) substância

capaz de desencadear hiperplasia da tireóide, especialmente
/ cg \

em condições de baixa ingestão de iodo na dieta . Essa sub£

tância existe na forma de um tioglicosideo inativo, precursor,

que por ação de uma glicosidase, a mirosinase, ê transformada

na substância ativa . A enzima também ê produzida por b'a£

terias intestinais que passam a ser as responsáveis pela trails

formação do tioglicosideo quando o produto foi cozido e a en'ziL
í 31)

ma vegetal inativada .

Outras "ítoojcazolidonas como a 5,5-dimetil-2-tiooxazo-

lidona , alem de. nitrilas como a 3-indol-acetonitrilapodem ser encontradas em plantas

ao lado de tiocianatos, isotiocianatos e polissulfetos
(58)

desse gênero,
(32K48)

Na mandioca existem dois glicosídeos: a linamarina

e a loto-australina, capazes de liberar cianeto pela ação de

outra 6-glicosidase, a linamarase; o cianeto por sua vez é

detoxifiçado pela ação da rodanase hepãtica a tiocianato, sub£
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- - -• (17)tância também bociogenica .

Nas cebolas, também, encontram-se compostos sulfurados

capazes de bloquear a captação de iodo pela tireóide, como o

n-propildissulfeto que já foi responsabilizado pela alta inci-

dincia de bõcio em regiões do Líbano .

Estudos feitos em ratos que ingeriam um pigmento gli

cosídico extraído da casca do amendoim e de sementes de caju ,
» » ( 2 9 ) "demonstraram a existência de atividade bociogenica . A ação

na tireõide, no caso, seria devida a uma iodação preferencial

dos metabõlitos formados após a ingestão, diminuindo assim a

quantidade de iodo disponível para ligar-se a tirosina. Atra-

vés desse mesmo mecanismo e, ainda, pela inibição da condensa-

ção oxidativa öa monoiodotirosina (MIT) e diiodotirosina (DIT)

alguns autores explicam a ação na tireõide de certos flavonõi-
- (18)des e de seus produtos de degradação .

Ë importante citar, também, os nitritos e nitratos

em quantidadespresentes em certos vegetais que

elevadas podem interferir diretamente na captação de iodo pela

tireóide, bem como os salicilatos , capazes de bloquear a

ligação dos hormônios tireoideanos com as proteínas plasmáti -

cas e de inibir a sua formação "in vitro".

São conhecidas, ainda, substâncias como as encontra

das em nozes capazes de produzir bócio de forma indireta, ou
(25)seja provocando um aumento na perda fecal de tiroxina .

Ao lado dessas substâncias bociogênicas conhecidas exis

tem outras cuja natureza e ação não está caracterizada como

é o caso do "fator" existente na soja 'ÍGlycine. wax),

A revisão da literatura mostrou que os vários pesqxii
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sadores atribuem a causas diversas, os diferentes efeitos cau

sados pela ingestão de soja sobre a tireoide, sendo que alguns

negam mesmo a existência de qualquer ação direta. Assim, como

veremos , certos autores, observando a instalação de bõcio em

ratos alimentados com soja atribuiram-no a uma possível defi'ci_

ência de iodo na dieta e ao passo que outros, simplesmente, ao

baixo valor biológico da proteína.

127)

McCARRISON foi o primeiro a relatar que ratos ali-

mentados com soja crua apresentavam uma hiperplasia da tireõi-

de, observável mesmo quando a ração continha teor de iodo bem

superior ao necessário.

Estudos posteriores de SHARPLESS e col. , WILGUS e
í53) (12)

col. e HALVERSON e col. demonstraram que em ratos e

também galinhas, a inclusão de soja não processada na ração,

era capaz de provocar um aumento da glândula e que essa prop'rie

dade era inibida, totalmente, pela administração de quantida-

des elevadas de iodo, ou parcialmente, pelo tratamento térmico

da soja.

É interessante enfatizar aqui, que segundo WILGUS e
(S3} - - —

col. ' a adição de iodo corrigia o bocio, mas não era capaz

de melhorar a diminuição de crescimento pelos animais en ques-

tão.

Com relação a solubilidade do fator ativo, os autores

citados observaram, que a propriedade bocioginica da soja

crua não podia ser removida pelo tratamento com solventes ox*gã

nicos como éter, acetona, clorofSrmio ou etanol, com exceção
íllU)

de SHARPLESS e col. segundo os quais essa propriedade po-

dia ser parcialmente eliminada por.tratamento com éter ou ace-
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tona.

Também BLOCK e col. , constataram possibilidade*se

melhante, ou seja a de redução na capacidade bociogênica, em

ratos, por desengorduramento da soja crua, apesar da soja nes-

se caso mostrar-se mais rica em iodo.

Efeitos semelhantes, medidos porem pela redução na c"ap_

(19)

taçao de iodo radioativo, foram observadas tanto em ratos

como em crdanças alérgicas , alimentadas com "leite da soja".

0 mesmo autor observou, agora em adultos, que entre catorze

testados, apenas dois manifestavam efeitos bociogênicos quan-

do alimentados com "leite de soja" por cinco dias, sugerindo

que o agente em questão, interfere com a síntese dos hormônios

tireoidianos de acordo com a suscetibilidade individual.

Por outro lado, opostamente, outros autores observaram

um aumento na captação de iodo marcado tanto em ratos» c£

mo em crianças alimentadas com produtos derivados de soja
(33) Cf5)

; esses efeitos foram atribuídos pelos pesquisadores a

uma ação indireta: haveria um aumento .na excreção fecal de ti

roxina endogena, diminuindo o rendimento recuperador pela cir-

culação entero-hepática, o que causaria queda da tiroxina pl'a£

mãtica, estimulando a produção de tireotrofina e logo causando

um hipertireoidismo.

A perda fecal de tiroxina, por outro lado, seria devi-

da a mudanças do ambiente gastro-intestinal como: tran-

sito gastro-intestinal acelerado por causa do volume do bolo* fe

cal, provocando redução na reabsorção de tiroxina ou ä presen-

ça de uma substância capaz de agir nessa reabsorção ou mesmo

a ação de inibidores trípticos. Ê possível, também, que a so-
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ja facilite o desenvolvimento da Eichz/Uahla. coll no trato in-

testinal, microrganismo que consegue se ligar ã tiroxina refdu

«indo sua reabsorção .

Outra linha de observação é a trazida pelas pesquisas

de NORDSIEK •', que verificou haver um aumento de peso da

tireóide, em ratos alimentados com rações contendo de 35 a 60%

de soja crua, observando» porem, que a adição de caseína ä ra-

ção eliminava o efeito. 0 autor sugere que, sendo a caseína

uma proteína de elevado valor biológico, pode favorecer a ffín

tese de proteínas e consequentemente auxiliar no transporte tiu

moral e na absorção intestinal dos hormônios da tireóide. Su-

gere, também, que esse efeito bociogenico poderia estar refla

cionado com a presença de antilripsinas, hipótese levantada ,

também, por outros pesquisadores .

(19ÎRecentemente, KONIJN e col. conseguiram resultados

interessantes; constataram a presença de um agente depressor

da função tireoidiana na farinha de soja não aquecida, que re-

siste ã digestão pancreãtica e ao aquecimento em banho-maria

fervente, durante duas horas, mas, e aparentemente destruído

pelo tostamento da farinha.

A substância responsável foi parcialmente purificada* pj

recendo ser um oligopeptidio de baixo peso molecular* '.

Ela consegue inibir a captação de iodo pela tireóide

tanto "in vivo" (ensaios de 2»th) como "in vitro" diminuindo a

sua organificação e, quando incorporada na dieta, aumenta a 'ca

pacidade de ligação das proteínas sëi'icas a tetraiodotironina

(Tg) radioativa exogena.

A glândula quando exposta "in vitro" ao agente depfes
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sor, apresenta uma incorporação menor de radioido na forma de

diiodotirosina (DIT) e a relação tetraiodotironina/tiroxina

(Tg/T^) torna-se maior, faltam porem estudos "in vivo", para

confirmar esses resultados.

Resumindo, constata-se que segundo alguns, a soja cau-

sa hipertireoidismo e segundo outros hipotireoidismo, havendo

inclusive idéias diferentes com relação às propriedades quími

cas da substância responsável. Ao lado desses existem ainda

outros autores que negam a existência de qualquer ação.

EsBas observações reforçam, a nosso ver, a necessidade

de se fazerem mais estudos sobre o assunto, justificando os

objetivos propostos.
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PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Fracionamento da Soja

A soja foi fracionada de várias maneiras para o isola-

mento do fator ativo.

4.2 Ensaios Agudos

As experiências dos ensaios agudos foram realizadas

num período experimental de 3 a 24 horas. Os produtos testa-

dos (Figura 1) nos animais provinham do fracionamento da Fa-

rinha de Soja Desengordurada <FSD), Farinha de Soja Desengor-

durada e Autoclavada (FSDA) e Produtos Comerciais de Soja«

4.3 Ensaios Semicrônicos

Foram realizados dois ensaios semicrônicos; no primei-

ro ensaio semicrônico os animais foram submetidos a um período

experimental de 16 dias e no segundo ensaio semicrônico de 29
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dias. Os produtos testados provinham do fracionamento da Fa-

rinha de Soja Desengorđurađa não autoclavada (FSD) e Autocla-

vada (FSDA) (Figura 1). Os grupos recebiam rações que eonti.

nham produtos de fracionamento conforme indicados na Tnbela L

TABELA I - Grupos experimentais dos ensaios semicrSnicos: fra.
ções de soja testadas.

Ensaios Grupos Fração Testada

FSD Farinha de Soja Desengorđurađa e não r\:
toclavada

R Resíduo não autoclavado

19
RA + EB Resíduo Autoclavado + Extrato Bruto não

autoclavado

FSDA Farinha de Soja Desengorđurađa e Autocia,
vada ~

RA Resíduo Autoclavado

RA + EBA Resíduo Autoclavado + Extrato Bruto
clavado

FSDA Farinha de Soja Desengorđurađa e Autoda
vada ~"

29 RA Resíduo Autoclavado

RA +EBA Resíduo Autoclavado + Extrato Bruto Auto
olavađo„ ~"
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Testes Físico-Químicos

Estes testes foram realizados em frações parcialmen-

te purificadas que continham o fator em estudo, no sentido

de verificarmos a presença em sua estrutura química de peptf-

dios, glícides e flavonóides.
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5 MATERIAL

5.1 Soj a

Utilizamos a variedade Santa Rosa, (G£{/c-tne max) ob-

tida na Estação Experimental da Escola Superior de Agro-

nomia de Lavras. Os derivados de soja (leite, concentra-

do proteico e farinha tostada) foram obtidos no comercio Io -

cal.

5.2 Animais

Foram ratos (.Rattui noKve.gA.cui variedade Albinu*) ob-

tidos de colônias mantidas no biotério da Faculdade de Ciên-

cias Farmacêuticas da USP e alimentados com uma ração comer-

cial padrão do biotério. Durante a experiência foram aloja-

dos em gaiolas individuais, recebendo ãgua "ad libitum" e os

diferentes tipos de rações experimentais conforme o caso.
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S.3 Rações Experimentais

~1

Foram preparadas para realização dos ensaios semi-

crônicos.

As preparações a serem testadas foram adicionadas a

uma dieta básica que continha 1% de mistura vitamínica, 1%

de mistura salina, 8% de õleo de soja e 87% de amido. A a'di_

ção das diversas frações era feita äs expenses de amido de for

ma a resultar numa porcentagem final de 18% de proteína. As

rações do segundo ensaio receberam ainda 0,2% de metionina.

A mistura salina usada no primeiro ensaio foi a de

FOX & BRIGGS ; já, no segundo, alterou-se a quantidade de

iodeto de potássio de 17,0 mg para 3,1 mg %.

A mistura vitamínica foi descrita anteriormente .

A porcentagem de proteína das rações experimentais

obtida por analisa^ encontra-se na Tabela II.

5.t Iodo Radioativo

1 OI

Usou-se iodeto de sõdio (Na I) dissolvido em solu-

ção fisiológica isento de carregador e de redutor.

0 iodeto de sõdio (Na I) para a dosagem dos hormô-

nios séricos provinha de conjuntos especificamente prepara-

dos para a sua dosagem (Lepetit S.A e Bio-Rad Laboratories).
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TABELA II - Teor de proteína das rações utilizadas nos etfsei
ios semicrônicos ""

Ensaios Grupos* % proteína (N x 6,25)

19

29

*Ver

FSD
R
RA +

FSDA
RA
RA +

FSDA

RA
RA +

Tabela I

EB

EBA

EBA

18,71

19,12

18,42

18,29

18,56

19,72

19,39

18,34-

17,83

5.5 Equipamento

Além do equipamento convencional de laboratório ,

usou-se para as contagens um detector de cintilação, com cr*is

tal de poço de iodeto de sódio ativado com tálio NaKTl),e

contador modelo Ultra Sealer II (Nuclear Chicago); um espec-

trofotômetro Acta III (Beckman) foi usado para a obtenção

des espectros de absorção no ultravioleta (UV).
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6 MÉTODOS

6.1 Fracionamento da Farinha de Soja Đesengordurada (FSD)

e dos Produtos Comerciais

6.1.1 Obtenção do Extrato Total (ET), Extrato Bruto

(EB) e Resíduo (R)

A soja, previamente moída e đesengordurada com hexa-

na, na proporção de 1:3 (soja:solvente) foi tratada ainda

com ^ter etílico, em extrator de Soxhlet, até desengordura-

mento total. A Farinha de Soja Đesengordurada (FSD) assim

obtida, apôs secagem ao ar, foi novamente triturada em moi-

nho de facas e submetida a extração com ãgua. A seguir, foi

(19)

tratada como sugerido por KONIJN e col. , com as modifica-

ções descritas abaixo e esquematizadas na Figura 1.

200 g de FSD foram tratadas com 1,5 1 de Igua desti'la

da, acidifiçadas com HC1 IN até pH H,2 (ponto isoelétrico das

proteínas de soja), submetidas a agitação por 1 hora, sendo

a seguir, a suspensão filtrada ou centrifugada a 7.000 r.p.m.

0 precipitado foi reextraxdo com 500 ml de ãgua destilada da

mesma forma e o sobrenadante resultante acrescentado ao ante-

rior.

Os sobrenadantes conforme o caso ou eram concentra -

dos em evaporador rotatório a vácuo a 50°C até volume final
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FARINHA DE SOJA DESENGORDURADA (FSD ou FSDA) • ÁGUA DESTILADA

Extrair por 1 hora em pH U,2

PRECIPITADO SOBRENADANTE

Reextrair por 1 hora em pH 4,2

RESÍDUO CR ou RA> SOBRENADANTE

Extrair com 2 vol. de
acetona por 12 horai

4°C

Concentrar â
vácuo <SO°C)

PRECIPITADO SOBRENADANTE EXTRATO BRUTO (EB ou EBA)

Concentrar ã vácuo
<S0°C>

EXTRATO 'î TAL (ET ou ETA)

ET

i
Extrair com etanol a 90*

por 12 horas a t°C
Autoclavar a 121 C Sephadex G-2S
de 30 a 60 min.

PRECIPITADO

Et-OH 90*
PRECIPITADO

SOBRENADANTE

Concentrar ã vácuo
<SO?C)

Et-OH" 90%
SOBRENADANTE

Efluentes.coletar e
concentrar à vácuo

<SO°C>

FRAÇÃO IX a VII

.18.

FIGURA 1J Esquema geral de fracionamento da Farinha de Soja
Desengordurađa
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de 100 ml - originando o Extrato Bruto (EB) ou eram tratados

com acetona na proporção de dois volumes de acetona para um

volume de sobrenadante.

Apôs repouso, a 4°C durante doze horas, o extrato ce-

tônico era filtrado e o filtrado concentrado em evaporador 'r£

tatõrio a vácuo (50°C), ate volume de 100 ml, obtendo-se assim

— o Extrato Total ÍET).

Para o 19 teste semícrôaieo partimos de 1,7 Kg de

FSD e 1,7 Kg de FSDAj para o 29 teste éemicrônieo usa

mos tt,0 Kg de FSDA, seguindo-se o mesmo esquema tendo sido

porém obtido nesse caso no Instituto de Tecnologia de Alimen-

tos de Campinas.

A obtenção dos extratos dos Produtos Comerciais se-

guem o mesmo esquema da Figura 1 ate a obtenção do Extrato T£

tal (ET). 0 leite de soja sofreu prévio desengorduramento

igual ao da soja moída.

6.1.2 Fracionamento com etanol

0 Extrato Total foi adicionado de etanol até concen -

tração de 90%, deixado em repouso a •+ C por doze horas e fil-

trado. 0 sobrenadante foi concentrado a 50°C em evaporador

rotatório a vácuo ate o volume inicialmente utilizado de Ex -

trato Total. Para os testes o precipitado era redissolvidoem

água até volume igual ao do Extrato Total (Figura 1).
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6.1.3 uurifioação por peneira molecular

De 6 a 10 ml do Extrato Total eram fracionados em co-

luna de Sephadex G-25 médio ou fino (2,0 x 96,0 cm), previa -

mente equilibrada com acetato de amônio 0,02M (com velocidade

de escoamento de = 1,7 ml/min.). A coluna foi e lui da com a*C£

tato de amônio 0,02M, coletando-se volumes de 5 ml.

Para os testes com animais, os efluentes compreenden-

do cada uma das varias frações obtidas, foram reunidos e con-

centrados em evaporador rotatório à 50°C ate volume igual ao

introduzido na coluna.

Para obtenção de quantidade suficiente de extrato fT£

cionado, foram utilizados os efluentes correspondentes a cin-

co corridas.

1

6.2 Tratamento Térmico

Normalmente, o tratamento térmico do Extrato Total

era realizado em autoclave vertical em frascos de 125 ml con-

tendo de U0 a 60 ml de líquido, por tempos variados entre 30

e 60 minutos conforme a experiência.

As autoclavagens da Farinha de Seja Dssengcrdurada

(FSD) ou do Resíduo (R) foram feitas apôs adição de água na

proporção de 35:10 (H20:FSD/R).

No caso do ensaio agudo da experiência citada no
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item 7.1.3 e primeiro ensaio semicrSnico, a autoelavagem foi

feita em erlenmeyers de 1,5 1 durante um período de HO minu-

tos a uma atmosfera de pressão e no segundo ensaio semicrôni-

co em latas de 1,5 Kg seguindo ciclo de temperatura, apresen-

tado na Figura 2.

Essas modificações foram introduzidas devido à neces-

sidade de manipulação de grandes quantidades de material.

0 esquema para o fracionamento da Farinha de Soja De-

sengordurada apôs autoclavação previa <FSDA), seguiu o esque-

matizado para a farinha não autoclavada (item 6.1.1) (Figura

1).
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FIGURA 21 Variação da temperatura durante a autoclavagem da
Farinha de Soja Desengorđurada (FSD) em latas de 1/2 Kg. FSD
(•—-•), autoclave (*•—-O, I = início e T = termino da auto-
clavagem.
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6.3 Ensaios das Frações Obtidas

6.3.1 Ensaios agudos

r<19>Nos valemos da técnica utilizada por KONIJIT ' mcfäi

ficada segundo o esquema: 2 ml da fração em estudo (Figu-

ra 1) correspondentes a ingestão de 4 g de Farinha de Soja

Desengordurada foram administradas através de sonda gástrica

a grupos de ratos mantidos em jejum por doze horas e aloja-

dos em gaiolas individuais. Os ratos controle recebiam, da

mesma forma 2 ml de solução fisiológica. Decorrida uma hora,

131

injetava-se por via intraperitonial cerca de 5 ̂ iCi I/100g

de peso de rato, num volume de 1 ml. Após a administração

do radioiodo os animais eram alimentados com ração normal

do bioterio.

Decorridas 24 horas (ou apôs tempos variáveis em cer-

tas experiências), os animais foram sacrificados por inalação

de eter, as tireõides com a traquéia removidas, lavadas com

solução fisiológica e sua radioatividade medida.

0 efeito do "fator" em estudo foi avaliado calculan-

do-se a porcentagem de captação/100 g de peso do animal.

6.3.2 Ensaios semicronicos

Nesse caso, as frações em estudo (Tabela I) foram

adicionadas äs rações experimentais. *
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Findo o período experimental de 16 dias no primeiro'en

saio e 29 dias no segundo, os animais recebiam, por via intra

peritoneal, 1 ml de solução de Na xa±i com 10 jiCi/ml por 100

g de rato. Apôs 24 horas os animais eram sacrificados com

éter etílico e as suas tireõides removidas com cuidado para

evitar que se rompessem. As glândulas eram lavadas com solu-

ção fisiológica, pesadas imediatamente e a radioatividade me-

dida em cintilador.

0 efeito da fração em estudo foi avaliado por difetfen

tes parâmetros como: peso da glândula, % da captação, nível

de hormônios tireoideanos e sericos e indices de crescimento.

Determinação da Porcentagem de Captação

A porcentagem de captação foi calculada dividindo-se

o número de contagens obtidas com a tireõide por aquelas ob-

tidas contando-se, nas mesmas condições, 1 ml de uma dilui -

ção conveniente da solução padrão injetada nos animais e mul-

tiplicando-se a razão por ICO.

Em todos os casos as contagens foram superiores a

10.000 para manter-se o erro estatístico de contagem inferi-

or a 1%.



6.5 Doseamento dos Hormônios da Tireôide

6.S.l Preparo do hidrolisađo

Logo após a medida da radioatividade cada tireSide

foi macerada em homogenizador mecânico com 1 ml de tampão

TRIS-HC1 0,1 M, pH 8,6 contendo: 0,1% de tiouracilo, 0,9%

de Naći e 0,1% de pronase; apôs a homogenização acreseen -

tavam-se mais 2 ml de pronase a 0,1% dissolvida no mesmo

tampão sendo os macerados deixados em estufa a 37°C por vin-

te e quatro horas, para a digestão enzimãtica . Os hi-

drolisados de cada glândula eram centrifugados a 6.000 r.p.m.

durante vinte minutos e os sobrenadantes utilizados na tto

matografia.

6.5.2 Separação dos hormônios

A separação dos hormônios foi efetuada por cromato-

grafia descendente em papel Whatman 3MÍT1 , tendo os croma-

togramas de cada hidroliaado sido desenvolvidos em dois sis-

temas de solventes distintos*
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Sistema It para Iodotirosinas

n-butanol?ácido acético:ãgua (4:1:5)

Os solventes foram colocados em funil de separação

na proporção citada acima> e apôs agitação deixou-se a mistu-

ra em repouso por quatro horas a 4°C. A fase superior foi

utilizada no desenvolvimento dos cromatogramas e a inferior

para saturação prévia do sistema.

Sistema 2; para Iodotironinas

NH^OH 2N:n-butanol(l:l>

Os solventes foram colocados em funil de separação, e

apôs agitação deixou-se a mistura em repouso por quatro "ho

ras a t°C. A fase superior foi utilizada no desenvolvimento

dos cromatogramas e a inferior para saturação prévia do siste

ma.

~1

Para as corridas, 500 ul do hidrolisado de cada glân

dula foram misturadas com 100 ̂ ul de mistura de padrões (2 mg

de NaI + 2 mg de MIT + 2 mg de DIT + 8 mg Tg + 8 mg T» dis-

solvidos em H ml de NH^OH 2N)*

(MIT) monoiodotirosina. (DIT) de iodotirosina» (T-) Tetralo
dotironinaf (Tu) Tiroxína. ™
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200 jul dessa mistura foram então aplicados ao papel

em estrias de 1,5 cm, Apôs as manchas estarem secas, os

cromatogramas foram levados para saturar nas cubas que con'ti

nham a fase aquosa dos respectivos solventes e apôs um perío-

do de cinco horas a fase butar.õlica foi colocada em contacto

com os cromatogramas, 0 tempo de desenvolvimento foi de qií.iri

ze horas.

Finda a corrida, os cromatogramas foram secados e re_

velados quimicamente, Para os compostos com grupamento fe-

nõlico utili2ou~se o reativo de PAULY e para localização

do iodato sódio, o cloreto de paládio a 1% em solução aquosa

acidifiçada com HC1 (pH=3).

6„5„3 Contagens

Após revelação química os cromatogramas xoram seca -

dos ao ar novamente, recortados em tiras de 1 cnu de latfgu

ra ír»a direção erigem •+ front) G a radioatividade de cada tira

-iviL̂ rmí"*1 .̂? em detector de cintilações« As contap°ns corres-

pondentes a um determinado hormônio, identificado quimicamen~

te, foram agrupadas para se calcular sua porcentagem em rela-

ção a soma total das contagens do cromatograma.

Nas Figuras 3 e •+ encontram-se representados duas

das corridas realizadas, a título de ilustração e aval:", -.ção

da técnica empregada«
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6.6 Doseamento dos Hormônios Sericos

6.6.1 Obtenção do soro

Antes da remoção das tireóides os animais eram leve-

mente anestesiados com éter etxlico e através punção cardía-

ca retiravam-se S ml de sangue. Para evitar hemólisc e ob-

ter-se uma boa retração do coagulo utilizaram-se, para cada

animal, seringa e tubo de ensaio previamente siliconizados.

Apôs coagulação, o soro era separado por centri fugação a 2.000

r.p.m. e congelada a-20°C para posterior análise dos hormônios.

1

6.6.2 Medida indireta da função tireoidiana

Baseada no método de LEONARDS '; utilizamos para,(22).

esse fim o sistema Trilute (Ames Yissum, Ltda, Israel). A

quantidade de soro usada na medida, para cada animal, foi de

0,15 ml.

6.6.3 Radioimunoens aio

Para a dosagem do Tg empregamos o sistema Tg Dow-Le -

petit (Lepetit S.A) e para a dosagem do T^ o sistema Quanti-

mune T^Ria (Bio-Rad Laboratories).
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6.7 Testes Preliminares para Identificação dos Compostos

Presentes no Extrato Total e em suas Frações

6,7.1 Espectros de absorção

Os espectros foram obtidos em solução aquosa ou eta

nolica (90%) na diluição de 1/600.

6.7.2 Glícides solúveis em água

Foram detectados através de reações em tudo de ensaio

com resorcinol (reação de Seliwanoff) % benzidina + ácido

tricloro acético e reação de Molish-Udransky .

6.7.3 Grupo o-amínico livre

Avaliados através das reações em tubo de ensaio com

reagente de ninhidrina segundo método de SPIES .

6.7.1 Flavonóides

Detectados através das reações com FeCl. a 5% e

a 10%, segundo SEIKEl/"35.
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Forem efetuados também reações em forma de "spot-

test" sendo os reveladores empregados UV, vapores de NH3 e

vapores de NH3 + U\r . Nos valemos também da cromatogra-

fia em papel Whatman 3 MM com n-butanol: ácido acético:

H20(4:l:5), preparado conforme item 6.5.2.

Os reveladores empregados foram UV, vapores de NH3,

vapores de NH3 + UV, Na2C03 10% e FeClg 5%.

6.8 Métodos Estatísticos

Foram realizados 3 tipos de análise estatística:

a) Teste "t" de Student para comparação entre duas me-

dias(7>

* b) Análise de Variância. Nos casos em que pela análise

se rejeitou a hipótese de igualdade das médias dos gru

pos, três soluções foram tomadas; em certos casos fez-

-se a comparação de cada grupo com o controle (Técnica

de DÜNNET) , em outros usou-se a técnica de análise

de conglomeraâos para agrupar os tratamentos semelhan-

tes (TÄonica de SCOTT e KNOTT) eno caso de doseanfen

Realizada pelos Profs. Clovis Araújo Peres, Wilton Oliveira
Bussab e Dalton Francisco de Andrade, do Instituto de Materna
tica e Estatística da USP. ~
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to dos hormônios tireoiđianos no segundo ensaio semitírcs
— í 7 i

nico, nos Vflemos da técnica de FISHER .

c) Análise de Covariância. Foi utilizada nas variáveis que

dependiam de algum modo do peso inicial, para eliminar-

-se o efeito do peso inicial do rato. Quando a hipóte-

se de igualdade entre as médias ajustadas foi rejeitada,

passou-se a técnica de agrupamento das médias (Técnica

de SCOTT e KN0TT ( % 1 ).

0 nível mínimo de significancia considerado foi de

5% ou 1% conforme o caso.
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1 Ensaios Agudos Realizados com os Extratos de Farinha

de Soja Desengordurada (FSD)

MMHMt«

Os efeitos agudos foram obtidos, como descrito em

6.3.1, administrando-se extratos de soja a ratos, e avalian-

do- se a sua ação por medida da captação de I pela tireõi-

de apôs prazos variáveis de 3 a 24 horas. Os extratos, tra-

tados ou não termicamente, consistiam dos Extratos Totais

(ET), frações razoavelmente purificadas (6.1) (Figura l)jã

que boa parte das proteínas (contendo inclusive fitohemaglu-

tinina e antitripsina) eram eliminadas por precipitação iso-

elétrica em pH 4.2 e, numa segunda fase, pelo tratamento com

acetona
<19>(24)(40)

7.1.1 Efeito do Extrato Total não autoclavado. Ação

em 24 horas

Extratos Totais, não autoclavados, preparados a par-

tir de Farinha de Soja Desengordurada Crua, administrados a

ratos por sonda gástrica não causaram, apôs 24 horas de ação,

qualquer variação significativa na porcentagem de captação

de 1 3 1I pela tireóide (Tabela III).



TABELA III - Efeito do Extrato Total na captação de 1 3 1I pela tireoide

Grupos
No de P e s o médio Tempo Uos.e. injetada. Dose % de capta Análise
ã d o s ratos de ação - captada ção/100 g~" Estatís

' » " * "' (.cpro).. de .rata tica* -Cg). ,uCi cpm

Controle 9 6A 101,0

í 3,1**

2>f 1.757.6»»8 142.fO7 8,03

±12.098 í 0,68

Extrato Total 11 o* 107,0 2«* 1.757.648 153.728 8,24

í 9.310 i 0,60

*Usou-se Analise de Variância. Letras iguais indicam que não houve diferença significativa
(P>0,05).

**Erro padrio<26)

_J
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Ensaios preliminares realizados anterioraante com

propiltiouracilo nos haviam indicado a eficiência da técnica

escolhida; testes prévios realizados com um produto comercial

de soja haviam também indicado uma ação mensurável, fatos

esses que em vista dos resultados negativos da Tabela III»nos

levaram ã repetição da experiência.

Na Tabela IV encontram-se os resultados dessa prinfeiL

ra repetição, bem como de outras, realizadas posteriormente,

num espaço de 20 meses a partir de 19 ensaio. Como se vê pe-

la tabela, apenas em um caso, entre as f repetições, houve

redução significativa da captação (P<0,05), o que representa

va uma confirmação muito fraca dos resultados obtidos na nos-

sa experiência piloto.

Os resultados pareciam apenas refletir a confusão

existentes na literatura sobre a existência — não existência

de substâncias ativas(12)(20>(lt5)(l|6). Faltava ainda expli-

car a ação (exceção) obtida na terceira repetição (conclui-

mos mais tarde que a exceção obtida poderia ser explicada

por um excesso de aquecimento durante a preparação dos extra-

tos usados nessa experiência)*

7.1.2 Efeito do Extrato Total não Autoelavado. Ação

de 3 a 24 horas

Pensando que uma possível metabolização pudesse eli-

minar a ação do composto ativo, no prazo empregado inicial -

mente, de 24 horas, realizamos experiências procurando ava -



TABELA IV - Efeito do Extrato Total na captação de I pela tireoide

Grupos

Controle

Extrato Total

Controle

Extrato Total

Controle

Extrato Total

N9 de
ratos

10 o*

10 o*

7 o"

8 o*

8 o3

8 o*

Peso médio
dos ratos

-Cg)

166,0
± 3,0**

165,0
±.2,7

163,0
± 8,1

161,0
± 6,6

158,0
± 9,0

155,0
± 7,4

Tempo

tha).

24

24

24

24

24

24

JJos.e

jiCi

8,2

8,2

7,0

7 ,0

6 , 0

6 , 0

. ijij.etada

.upon

3.420.800

3.420.800

3.349.050

3.349.050

2.361.625

2.361.625

Dose
• captada

Xcpm)

192.750
±12.701

160.549
±.ia.,6.6.8

632.107
±58.504

530.335
±56.650

269.302
±25.704

195.762
±11.109

% de capta
cão/100 g~
,de .rata

3,40
± 0,26

2,84
±. .O.,.Z2.

11,93
± 1,25

9,97
± 1,45

7,23
± 0,63

5,47
± 0,47

Análise
Estatís
tica*. *"

a

a

a

a

a

b

(P.0,05)

*
Usou-se Analise de Vafiância. Letras iguais no mesmo experimento indicam que não houve difereri
ça s ignif icat iva (P>0,05)

O»

Erro padrão
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liar a ação apôs tempos menores decorridas entre a ingestão

dos extratos e a medida da captação.

Os resultados, de varias repetições encontram-se na

Tabela V e mostram que existe de fato um fator ativo (F) que
131

consegue diminuir a captação de I pela tireóide e cuja ação

se inicia apôs 3 horas de administração mas que desaparece 'de

corridas 2*t horas«

A observação feita explica, em parte, a discrepância

de certos dados da literatura, que poderiam ser devidos ao

tipo de técnica usada para a detecção da ação tóxica.

Para os resultados obtidos, varias explicações nos

ocorreram como:

a) 0 fator ativo (F) seria, como pensado, rapidamente

eliminado ou inativado no organismo (detoxificado, hi-

drolizado, com perda de ação) o que ocorreria entre 6

e 24 horas apôs a administração.

b) (F) seria composto de duas substâncias, daquela ati-

va <A) e uma inibidora ou antagonista (I), cujas velo-

cidades de: absorção ou metabolizaçao ou de excreção ,

fossem diferentes. Assim, por exemplo, se a absorção

de (I) fosse mais lenta, ou se (I) existisse na forma

de um precursor que levasse algumas horas para -Cor

nar-se ativo, a ação seria aquela obtida nos nossos

resultados.

c) 0 fator (F) poderia, também, existir na forma de um

precursor (ou precursores) inativo, sendo que apenas



TABELA V - Efeito do Extrato Total na tireSide:3, 6 e 24 horas apôs a administração de 1 3 1 I .

Grupos
N9 de
ratos

Peso médio Tempo
dos ratos de ação

Cg). .Chá)

.D.OSÃ . injAtada . Dose
• ••• ' ' • - ! • • • • c a p t a d a

yuCi .apra Ccpm)

% de capta Análise
çio /100 "g Estatís
.de .rato; tica **"

Controle

Extrato Total 6 o*

136,0

± 8,0**

138,0

± ays.

6,4 ° 3.033.300 152.506

±15.235

6,4 3.033.300 154.295

±. .6...0.ai

3,73

± 0,32

3,74

Controle 10 ?

Extrato Total 10 ?

114,0

± 2,8

112,0

6,2 2.289.750 326.956

±22.620

6,2 2.289.750 216.978

±2.2...zaz

12,63

• 0,94

8,49

• .o.,.aß.

a

bê
(P.S.0.,,0.0.1)

Controle 9 Î 155,0

±2.7

Extrato Total 9 ? 155,0

JU*

6,1 2.368.100 289.204

±35.338

6,1 2.368.100 195.539

±JA..aZ7

7,29

1,02

5,30

0,30.

Controle 9 o" 101,0

± .3,1

24 4,9 1.757.648 142.407 8,03

±12.098 ± 0,68

Extrato Total 11 d 107,0 24 4,9 1.757.648 153.728

± .a..aio.
8,24

JO.rB.O.

CD

*Usou-se Análise de Variância. Letras iguais
rença significativa <P>0,05). -

**Erro padrão

no mesmo experimento ir-dicam que não houve dife-
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uma pequena fração estaria na forma livre; e cuja qu'an,

tidade só seria suficiente para agir num período de

tempo curto (6 horas). Essa quantidade poderia ser

formada na preparação do extrato.

7.1.3 Efeito da Autoclavagem sobre a ação do Extrato

Total. Ação em 2H horas

A possibilidade inferida, da existência de mais de

uma substância ou de um precursor inativo, nos levou a tentar

discriminar a ação das mesmas e, como poderiam ter labilida-

des térmicas diferentes, realizamos experiências explorató-

rias, comparando a ação de Extratos Totais Autoclavados com a

do Extrato Total Cru.

Esses resultados encontram-se na Tabela VI e mostram

(em duas repetições) que a autoclavagem do extrato total en-

tre 30-60 min., faz com que o mesmo se torne opérante na de-

pressão da captação confirmando de um lado, a existência, n'e£

se extrato, de uma substância ativa e, por outro negando a

hipótese "a", levantada anteriormente.

Outro aspecto importante e que essa substância é re-

sistente ao tratamento térmico de 121°C por 60 min., mesmo em

solução; possivelmente ela deveria resistir ao processamento

industrial, o que foi confirmado (ver adiante).

Havia, ainda, porém, a possibilidade da substância

ativa ter sido "produzida" como resultado de uma reação ocor-

rida durante a autoclavagem do Extrato Total e desse modo se-



TABELA VI - Efeito da autoclavagem do Extrato Total sobre a sua atividade na tireõide

Grupos

Controle

Extrato Total
Autoclavado 30 min.

Controle

Extrato Total

Extrato Total
Autoclavado 30 min.

Extrato Total
Autoclavado 60 min.

N9 de
ratos

9 o*

15 o"

10 ?

10 ?

10 ?

9 ?

Peso médio
dos ratos

Cg).

140,0
Î 3,2*

146,0

117,0

120,0
± 3,5

120,0
± 3,0

117,0

Tempo
de ação

Üia).

24

24

24

24

24

24

.nos.e .

,uCi

6 ,6

6 ,6

5 ,5

5 ,5

5 ,5

5 ,5

Junj.eXada

cpm

2.375.200

2.375.200

2.059.550

2.059.550

2.059.550

2.059.550

Dose
— captada

Ccpm)-

257.026
±13.672

204.873

251.994
±15.840

243.448
±12.620

186.471
±11.885

205.108
Aia..4.7.6.

% de capta
ção / 100 "g

.de .rata ,

7,76
± 0,43

5,89
±. .0.^.7.

10,57
* 0,67

9,97
± 0,76

7,55
± 0,47

8,83
± .0.,.5.1

Analise
Estatís
tica~

a**

b

a***

a

b
(P.<0,05)

b
(.p«.a,o.5.)

**
ftftft

Erro padrão

Usou-se An.álise de Variância. Letras diferentes indicam que houve diferença significativa.

"Usou-se Analise de Variância; e rejeitando-se a hipótese de igualdade ÍPs0,01), empregamos
a técnica de Análise de Conglonerados (técnica de SCOTT e KNOTT). Letras iguais no mesmo
experimento indicam que não houve diferença significativa (P>0,05).
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ria apenas um "artefato", mas não uma substância existente

na soja.

Diante disso realizamos testes onde autoclavamos a

Farinha de Soja Desengordurada, em suspensão aquosa para de-

pois separar o Extrato Total e testa-lo.

Os resultados da Tabela VII mostram que a açb foi a nfâ£

ma que ocorreu no caso do aquecimento do extrato, indicando

tratar-se de substância preexistente na soja e não formada "ar

tificialmente na autoclavagem do Extrato Total. Pelo mesmo

raciocínio conclue-se que, devido äs diferenças observadas *an

tes e depois da autoclavagem, a mesma substância também não

poderia ser formada durante a preparação do extrato, fase em

que as condições utilizadas são menos severas.

7.1.4 Efeito da autoclavagem sobre a ação do Extrato

Total. Ação em 6 horas

Na tentativa de discriminar mais entre as expli'ca

ções alternativas apresentadas, realizamos essas experiências

cujos resultados encontram-se na Tabela VIII. Elas confirmam

a ação apôs 24 horas, mesmo apôs autoclavagem e a ação, tam-

bém nas 6 horas, da mesma forma como acontece quando não hã

aquecimento.

A Figura 5 ilustra melhor do que as Tabelas a evolu-

ção da ação observada em função do tempo de ação e da auto-

clavagem .

Como o tratamento térmico faz com que a ação depres-



TABELA VIZ - Efeito da autoclavagem da Farinha de Soja Desengordurada sobre a ação na tireõide

Grupos
N9 de P e s o m® d i o Tempo ... Uos.e . ôn.j.etada
!*«„ dos ratos de açae
ratos ( g ) < h 8 )

Dose %^de capta Análise
captada ção / 100 g EstatfÍ£
(cpm) de rato tica *""

Controle

Extrato Total
de FSD e Auto
clavada 40 min.

8

8

133
* 3

137

i 4

,o
,5**

,o
,1

6,80

6,80

2.

2.

794.

794.

600

600

234
±22

160

i 5

.097

.517

.929

.085

6
i o

4

í 0

,30
,56

,19

,11

a

b
(PíO,05)

*Usou-se Analise de Variância, rejeitando-se a hipótese de igualdade (PÍ;0,001), empregamos a
técnica de Analise ae Conglomeradas (técnicas de SCOTT e KNOTT). Letras diferentes indicam
diferença significativa.

**Erro padrão

IO
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TABELA VIII - Efeito do Extrato Total autoclavado na tireóide: 6 e 24 horas apôs a administração

de

Grupos

Controle

131-j

N9 de
ratos

8

Extrato Total 8
Autoclavado 30 nán.

Controle

Extrato Total
Autoclavado 30nia

10

10

ç

î

?

Peso médio
dos ratos

133,0
± 3,5**

136,0
* 3,6

117,0
± 4,6

120,0
± 3,0

Tempo

(hs)

6

6

24

24

. .Das.e.

F

6

6

5

5

»8

.8

»5

.5

i n j . e t a d a . . . .

cpm

2.794.600

2.794.600

2.059.550

2.059.550

Dose
- captada

(cpm)

234,
±22.

151.
i l l .

251,
±15,

186,

±11,

.097
,517

,486
,668

,994
,840

,471
,885

% da
ç io i

de :

6

± 0

3

± 0

10

± 0

7
± 0

capta
'100 g"
rato

,30

,56

,96
,26

,57

,67

,55
,47

Análise
EstatrÍ£
tica *

a

b
(PsO,O5)

a

b
(P*0,05)

**

Usou-se Analise de Variância, rejeitando-se a hipótese de igualdade (P«?0,001 e 0,01 respectiva-
mente), empregamos a técnica de Analise de Conglomerados (Técnica de SCOTT e KN0TT). Letras
diferentes indicam diferença significativa.

Erro padrão
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9 12 15

tempo (horas)
18 21 24

FIGURA 5» Efeito da autoclavagem do Extrato Total na % de cap
taçao/100 g de rato em função do tempo de ação. (• •) Contro
le, ( ) Extrato Total» ( ) Extrato Total AutoclavadoT
A % de captaçao/lOOg de rato foi considerada em relação ao
grupo controle, cujo valor era igual a 100.
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sora permaneça apôs 6 horas e possível que ele tenha destrui-

do uma segunda substância (I) que como suposto, agiria de for

ma oposta a da substância ativa (A) ou seja, aumentando a cfa£

taçlo de I pela tireóide (hipótese b).

No caso do fator existir na forma de um precursor Ch^

potese c) o aquecimento poderia levar ã formação da substân -

cia ativa que alcançaria uma concentração suficiente para agir

nas 6 horas como nas 24 horas. Não há elementos finais nesta

altura para decidir, mas a alternativa' £ parece próxima da r"ea

lidade.

7.2 Ensaios Agudos dos Produtos Obtidos por Fracionamento

do Extrato Total

Na tentativa de isolar as substâncias envolvidas pa-

ra posterior identificação e de testar as hipóteses levanta -

das, procuramos obter frações ativas (que aumentassem ou di-

ndnuissem a captação do D o que foi feito por tratamento

com etanol ou por separação em coluna de peneira molecular.

Dentre as substâncias candidatas a serem, segundo as

hipóteses levantadas, fatores ativos ou fatores inibidores ou

ainda, precursores de ambos, os flavonÓides pareciam ade-

quados.

A substância ativa (A) poderia, por exemplo, ser um

flavonóide, existente como precursor na forma de glicosideo

inativo, que se hidrclisaria por«aquecimento, passando a agir.
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A ação nas 6 horas seria explicada como dissemos pe-

la pequena quantidade existente na forma livre que metaboli'za^

da não conseguiria agir após 2*+ horas.

Essa idéia encontra apoio no fato já verificado de
/ftft\ f Oil}

que os flavonóides conseguem tanto aumentar como dittd

nuir o metabolismo basal em animais, bem como aumentar

ou diminuir a captação de I pela tireóide.

0 mecanismo envolvido parece estar relacionado com um

ação ao nível das peroxidases tireoidianas ou ainda

ao nível de competição entre os grupos fenólicos de flavonói-
f18)(29)des e os da tirosina, na fase da organização do iodo* /x .

A análise dos vários resultados apresentados na lite-

ratura sobre a soja, não nos auxiliaram muito; alguns auto-

res observaram, por exemplo, que um fator bocioginico da

soja era solúvel em éter etílico e acetona, pois com o trata-

mento por esse solvente a soja perdia essa ação. Já, segundo

outros, o tratamento com éter etílico, acetona, cloroformio ou

etanol não eram capazes de remover a ação bociogenica .

Um único trabalho recente evidencia que, em extratos

de soja, se consegue precipitar o fator ativo com acetDna a

90%, éter etílico a 90% ou etanol a 90% í l 9 ).

Realizamos assim uma série de experiências prelimina-

res para verificar a presença de flavonóides no nosso extra-

to.

Inicialmente verificamos que o espectro de absorção

do Extrato Total, entre 360 a 170 nm mostrava dois pontos

de máxima: um por volta de 200 nm que poderia ser devido

a peptídeos e outro em torno de 260 nm que, pelo histórico



do extrato seria devido principalmente a flavonõides.

A cromatografia ascendente do Extrato Total« autocla-

vado ou cru, em papel Whatman 3 MM, evidenciou um grande name

ro de manchas sobrepostas que davam reação positiva em UV, va-

pores de amônia, vapores de amônia + UV, Na2C03 a 10% e

Fed» 5%, indicando a presença de vários flavonõides difetfen

tes e também, de outros compostos fenõlicos.

Por precipitação do Extrato Total com etanol a 90%

obtivemos um precipitado, com absorção maxima em 19«+ nm e um

sobrenadante que mantinha os dois picos em 197 nm e 259 nm

(Figura 6).

0 desaparecimento do pico em 259 nm foi tomado como" in

dicativo de eliminação de boa parte dos flavonõides, fato que

foi confirmado pela realização de reações específicas como

descrito acima.

As frações separadas foram testadas em animais na es-

perança de termos conseguido separação entre (A) e (I), mas

não tivemos sucesso (Tabela IX).

Ê importante comentar, porém, que para a precipita

ção com etanol partimos do extrato cru.

Os resultados obtidos por KONIJN et al. que con-

seguiram precipitar um fator com etanol a 90%, talvez se de-

vesse ao fato dos mesmos trabalhar com soja que já apresenta-

va o composto ativo livre.

Na tentativa de purificarmos mais o Extrato Total, a

caminho de um possível isolamento e identificação, o mesmo

foi, com sucesso, fracionado em coluna de Sebhadex 6-25 mé-

dio ou fino por eluição com acetato de amônio 0,02M (item

6.1.3).
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175 200 225 250 275 300 325 350

comprimento de onda (nm)

FIGURA 6: Espectro de absorção na faixa de ultravioleta
(-.-.-.-3 Extrato Total; ( ) Sobrenadante Et-OH 90%; ( )
Precipitado Bt-OH 90%, em solução aquosa. DiTuição final
1/600.



TABELA IX - Efeito das frações resultantes do tratamento do Extrato Total com etanol

Grupos

Controle

Precipitado
Etanol 90%

Sobrenadante
. Iltanal .9.0.%

Controle

Precipitado
Etanol 90%

Sobrenadante
. Etanal .9,0.%

Controle

Precipitado
Etanol 90%

Sobrenadante
, JStanal ,9.0.%

N9 de
ratos

8 o*

8 (3

8 o"

8 °

7 ?

8 ?

8 d"

7 <?

8 O*

Peso mãdio
dos ratos

161,0
í 9,6**

.162,0
í 8,1

+160,0

+121,0
t 2,4

.122,0
1 2,1

+122,0

.111,0
í 5,7

i 8 \l

Tempo
de ação -

Üis.)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Jtoae,.

;ACÍ

7,3

7,3

7,3

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

JLaj.et.

apjn

1.900

1.900

1.900

1.332

1.332

1.332

3.349

3.349

3.349

.400

.400

.400

.300

.300

.300

.050

.050

.050

Dose
- captada

tcpm)

.172.480
- 11.616

.176.365
* 9.557

.149.605
- U..10.9,

.146.583
- 13.860

.124.333
- 12.707

.112.045
* O1..3J.7

606.147
- 54.974

473.577
- 39.216

.466.837
- Z9..A11

% de capta
çio / 100 g
de, rato

5,66
í 0,31

+ 5,73
í 0,28

4,96
i 0.^7

+ 9,03
* 0,75

7,60
* 0,72

+ 6,86

16,72
- 2,05

.12,63
i 1,26

12,64
- 0.,.7.4

Analise
Estafís
tica *~

a

a

a

a

a

a

a

a

a

*Usou-se AnIlise de Variância. Letras iguais
ferença significativa. <P>0,05)

Erro padrão

no mesmo experimento indicam que não houve dife-

J
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minr ,^

Obtivemos 8 frações, segundo o perfil cromatogrãfico

mostrado na Figura 7, que apôs concentração foram testados

(item 6.3.1) verificando-se que apenas uma delas, a Fração

II era ativa; os resultados de duas repetições encontram-se

nas Tabelas X e XI.

Pensamos, também, que fosse possível encontrar algu-

ma fração que agisse de forma oposta ao fator, aumentando
T O I ^

portanto a captação de J>o"ti o que nos daria mais indicação

na direção das hipóteses levantadas anteriormente <da exis-

tência de substância antagônica).

Na primeira experiência, as Frações III e VII mostra-

ram essa tendência que não se mostra, porem, estatisticamente

significativa. Ma segunda repetição, novamente os resultados

foram negativos. Devemos comentar aqui a dificuldade de in -

terpretação dos resultados que encontramos pois o Extrato To-

tal, apesar de não ter sido autoclavado, mostrou-se ativo; "Te

tomaremos adiante a discussão desse aspecto.

De qualquer forma, o fracionamento em Sephadex resul-

tou numa purificação, mesmo que parcial, do extrato original,

liberando o fator de uma serie de componentes que foram re-

tardados na coluna. Esse retardamento, foi maior do que era

de se esperar, indicando algum tipo de interação com a dex-

trana, possivelmente, devido a presença de grupamentos aromâ-

ticos nas ultimas frações.
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20 40 «O 80 100

número da fração

FIGURA 7: Diagrama d« eluição de 0,5 ml de Extrato Total em
coluna de Sephadex G-25. A coluna foi equilibrada e elulda
com acetato de amlnio 0,02M> fraçSes de 5 ml foram coletadas
a um fluxo de 1,6 ml/min.



TABELA X - Efeito das frações resultantes do fracionamento do Extrato Total em Sephadex G-25
(la. experiência)

Grupos HO de

ratos

Peso médio Tempo
dos ratos de ação

Chs.)

DOSA injetada

ipm

Dose % de capta Análise
captada çio /100 g BetHfÍ£
'cpm) de j?.atQ tica *""

Controle

Fração II

Fração III

Fração IV

Fração V

Fração VII

9 cf

Extrato Total 9 d*

9 o*

9 o*

9 o*

9 o*

9 o*

131,0
+ .

133,0

± 2,1

133,0

± 1,5

134,0

± 1,7

134,0

± 1,3

134,0

± 1,1

133,0

24

24

24

24

24

24

7,8 3.220.614 409.916 9,66

±26.864 Î 0,58

7,8 3.220.614 307.000

±11.118

7,8 3.220.614 267.112

±18.377

7,8 3.220.614 475.092

±18.051

7,8 3.220.614 387.840

±24.444

7,8 3.220.614 412.486

±13.876

7,8 3.220.614 445.208

±.3.4...Z4.2

6,87

0,30

6,45
0,37

10,80

0,38

9,41

0,59

9,48

0,46

10,17

± 0,30

b
(P$0,05)

b

(P$0,05)

IO
*Usou-se Analise de variância, e como foi rejeitada a hipótese
gamos^a técnica de Análise de conglomeradas (técnicas de SCOTT
que nao houve diferença significativa (P>0,05)

**Erro Padrão

de igualdade (PÍO.001), empre-ga
e KNOTT). Letras iguais indicam



TABELA XI - Efeito das frações resultantes do fracionamento do Extrato Total em Sephadex G-25
(2a. experiência)

Grupos

Controle

Extrato Total

Fração II

Controle

Fração IV

Fração VI

Controle

Fração III

Fração V

N9 de
ratos

10 o"

9 o"

12 o*

8 o-"1

7 t?

8 </

11 tf

9 o*

10 ,<f

Peso médio
dos ratos

Cg)

+120,0

í 3 *S
+120,0

.156,0
í 2,9
+156,0
- 3,6

±1 5 6a£
+ c'o

.103,0
i 4,7

Tempo
de ação -

Chs).

»

24

24

24

24

24

24

24

. 24

.Do,ae,

JUCÍ

5 , 0

5 ,0

5 ,0

7 , 0

7 ,0

7 ,0

5 ,0

5 ,0

5 ,0

2

2

2

3

3

3

1

1

1

injetada

.cpm

.245.395

.245.395

.245.395

.481.625

.481.625

.481.625

.841.000

.841.000

.841.000

Dose

Ccpm).

.172.207
- 10.270
.126.677
- 8.522
.125.130

X Z..4.6.a

.301.657
* 20.001
.283,302
- 26.406
.309.697

X J.9...8.2.5.

.156.235
- 7.342
.166.782
* 15.843
.155.067
~ j.o...aaa

%_de capita
ção /100 g
de .rato

6,38
- 0,35

- 0,44
. 4,65
- o.^aa
. 5,57
- 0,33
. 5,26
- 0,53

+ 5 t 7 l

X 8 » 8 0

- 0,51
X 8 » 7 9

í 0,78
. 8,07

.- 0.̂ 5.5

Análise
Estatís
tica ,*~

a

b
(P<0,05)

b
CP.si0,,.0.5.)

a

a

a

a

a

a

**

Usou-se Analise de Variância, para o experimento em que foi rejeitada a hipótese de igualdade
(P$0,001),empregamos a técnica de Analise de Conglomeradas(Técnica de SCOTT e KNOTT). Letras
iguais no mesmo experimento indicara que não houve diferença significativa (P>0,05)

Erro padrão (d

J
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7.3 Testes Físico-Químicos de Identificação

A Fração II obtida por separação em coluna de Sepha-

dex G-25, e que se mostrou ativa agindo na tireoide, foi

submetida a alguns testes para se obterem indicações iniciais

sobre a natureza química do composto em questão.

0 espectro de absorção evidenciou 2 pontos de máxi-

ma em 196 nm e 262 nm (Figura 8) semelhantes aos apresentados

pelo Extrato Total. Os picos são indicadores da presença de

peptídeos e flavonoides.

A fração, mesmo apôs fracionamento e formada por di-

versas substâncias dando reação positiva para glicides, grupo

o-amínico livre s substâncias fenolicas. Por cromatografia

evidenciaram-se pelo menos H tipos de flavonoides, corresp'on

dentes a U manchas nos cromatogramas (Tabela XII).

A Tabela mostra ainda testes efetuados com outras

frações não ativas onde se verifica a presença de glicides e

substâncias fenolicas em quase todas, mas em nenhuma a pressen

ça de grupo a-amínico livre.

Isso nos faz pensar na possibilidade da substância

ter natureza peptidica. Outros autores identificaram

um composto obtido da soja como sendo de natvíre

za peptidica e de baixo peso molecular, o qual diminui a

captação de I na tireõide. Esse composto porém era preci-

pita vel em etanol a 90% o que não parece ser o nosso caso (Ta

bela IX) (a não ser que devêssemos ter aquecido o Extrato To-

tal antes do tratamento com etanol). Por outro lado, o mes-



.55.

175 200 250 300 3 5 0
comprimento de onda (nm)

FIGURA 8: Espectro đe absorção na faixa do ultravioleta
Fração II Sephadex G-25.
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TABELA XII - Testes físico-químicos preliminares para identificação de compostos resultantes do
fracionamento do Extrato Total em coluna de Sephadex 6-25

JEspactro Tubo de Ensaio Cromatografia
Frações 170 a 360nm Molisch Resotfci Nihidri FeCl„ Na,C0,

nol ~ na ~" 5% d 10% *

Fração II 196
292

Fração III —

Fração IV —

Tração V —

Fração VI —

Fração VII —

Numero de manchas

UV NH3 + UV
Xlongo Xcurto Alongo xcurto

cn
cn

J
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mo autor encontrou ação para soja não autoclavada nas 24 ho-

ras, o que não corresponde aos nossos resultados, estando

uma possível comparação, a merecer melhores estudos.

Devemos comentar finalmente, com relação à ação de

extratos aquecidos e não aquecidos que reunindo todas as ex-

periências realizadas com Extrato Total, em alguns casos e*vi

denciava-se a ação mesmo sem o aquecimento do Extrato Total

(Tabela XIII).

A explicação parece ser devida a um aquecimento maior

por ocasião do preparo do Extrato Total pois nesses casos Con

de havia ação sem autoclavagem prévia) o extrato tinha sido

produzido em grandes quantidades (para ser adicionado à ra-

ção dos animais) o que pode ter causado um maior tempo de

aquecimento.

Qualquer outra explicação que tentamos como: tempo

de armazenamento da soja, idade do extrato, e proveniincia

da soja, não mostraram qualquer relação com o observado, tor-

nando mais forte a explicação dada inicialmente. De qualquer

forma o que nos parece relevante ê que o aquecimento da soja

provoca o aparecimento de uma substância com ação na tireõide

e não a destroi facilmente.

Podemos resumir afirmando que existe na soja um "fa-

tor" que por aquecimento passa a ser ativo, agimidO' de forma

a diminuir a captação de * I pela tireõide. Esse agente re-

siste a autoclavação por ate 1 hora e esta presente em diver-

sos produtos comerciais de soja (item 7.4).

Na soja não tratada termicamente esse fator está ini-

bido, a sua ação é antagonizada por algum outro composto ou
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TABELA XIII - Efeito do Extrato Total na captação de 1 3 1I pela
TireSide

Grupo»
ratoa

Peso rcndio Tempo
dos ratoa da ação

(0) (ha)

Done lnjetnda

1 cpm

Rosa % àe capta-
captada ção / 1U0 g to est.i-
(cpm) ratos títl

Controle 9 o" .101,0
ï 3,1

Extrato Total 11 <? +107,0

24 4,9 1.757.648

24 4,9 1.757.648

.142.407 8,03
- 12.098 - 0,68

.153.728
• 9.310

+ 8,24
- 0,60

Control«

Extrato Total

Control«

Extrato Total

Controla

Extrato Total

Controla

Extrato Total

Controla

Extrato Total

Controla

Extrato Total

10

10

9

9

10

10

10

10

8

8

7

1

O*

á

*

á

á

i

*

117,0
î 4,6

.120,0
- 3,5

.166,0
i 3,0

»"M

+158,0
t 9,0

+155,0
i 7,4

.163,0
* 8,1

+161,0

24

24

24

24

24

24

24

• 24

24

24

24

24

5,5

5,5

7,8

7,8

8,2

8,2

5,0

5,0

,0

6,0

7,0

7,»

2

2

3

3

3

3,

2,

2.

2.

2.

3.

3.

.059

.059

.220

.220

.420

.420.

.245,

,245,

,3<1,

361.

340.

340.

.550

.SSO

.614

.614

.800

,800

.395

,395

,625

.625

050

050

251.994
- 15.640

.243.418
S 12.620

.409.916
ï 26,664

.307.000

i u.ne

.192.750
i 12.701

.160.549
i 13.608

.172.207
• 10.270

.126.677
- 8.522

.269.302
- 25.704

195.762
* 11.109

.632.107
- 58.504

^.530. 335
S 56.Í50

.10,57
Î 0,67

. 9,97
- 0,7G

9,66
- 0,58

. 6,87
- 0,30

3,40
- 0,26

+ 2,84
Î 0,22

. 6,38
Í 0,35

+ *,89
- 0,44

+ 7.23
- 0,63

5,47
- 0,47

+11,93
i 1,25

+ 9,97
i 1,45

a

a

a

b
(P«O,OS)

a

a

a

b
(Pi0,05)

a

b
<P«0,05>

a

•

* Já daaortto na» tabalaa antarlonaanta apra»«ntada».

** srro padrão
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ele se encontra na forma de um precursor.

Nesse último caso o fator sõ se formava com o aque'ci-

mento da soja, mas de qualquer forma a ingestão de soja pro -

cessada levaria a ingestão desse agente.

Testes para maior purificação estão em elaboração; jã

verificamos por exemplo que um tratamento prévio por carvão

e efetivo na eliminação de vários flavonõides (eliminação do

pico em 260 nm) bem como glícides. Colunas de poliestireno

sulfonada e Dowex 50 W x 8 (20-50 Mesh U.S.) eluidas por

gradiente de acetato de piridina parecem dar bons resultados

na separação da Fração II.

7.4 Presença do Fator em Diferentes Produtos Comerciais de

Soja

Os nossos resultados mostram a existência de fato, de

um fator ativo sobre a tireõide, mesmo na soja autoclavada,de

elevada resistência térmica, passível mesmo de se formar du -

rante o aquecimento.

Como vários produtos obtidos da soja e de seus deri-

vados são atualmente comercializados e consumidos por diver-

sos grupos etários, resolvemos testar a ação de alguns deles

sobre a tireõide.

Todos os produtos testados: Concentrados Protéicos,'Fa

rinha Tostada de Soja e Leite de Soja» mostraram-se ativos na
131

depressão da captação de I pela tireõide de ratos (Tabela
XIV). Esses resultados confirmam a adequação da técnica que



TABELA XIV - Efeitos dos extratos de diferentes Produtos Comerciais de Soja

Grupos
N9 de Peso médio Tempo
ratos *>• «*o. delação

Uctae. injAtada

(hs) JJCÍ cpm

Đose % de capta Análise
captada çio / 100 g* Estatís
(cpm) de rato tica *~

Controle

Concentrado
Protéico de
Soja

Farinha de
Soja Tostada

Leite de Soja

8 ?

7 ?

8 ?

7 ?

145,0

± 3,6**

144,0

± 3,8

144,0

± 2,7

145,0

±3,6

24

24

24

24

6,0 1.415.950 223.409 10,10

±25.880 ± 1,34

6,0 1.415.950 149.125 7,36

±15.820 ± 0,92

6,0 1.415.950 131.499 6,43

±13.035 ± 0,58

6,0 1.415.950 155.291 7,47

±13.133 ± 0,55

Usou-se Analise de Variância e como a hipótese de igualdade foi rejeitada (Pí0,001) empregamos
a técnica de comparação com controle (técnica de DÜNNET). Todos os grupos são significativa -
mente diferentes ao controle (P$0,05).

**Erro padrão

an
o
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empregamos para avaliar a prtsença dessas substâncias e as 'in_

dicariam em um controle de qualidade ou fiscalização futura.

Por outro lado ficou patente que, mesmo o proeessanten

to industrial) não é" capaz de destruir a substância ativa s'en

do que, com base nos resultados já* descritos, a mesma pode

ser inclusive "liberada" ou "formada" pelas operações de tos-

tagem, pasteurização, etc.

Acreditamos, também, que o processamento posterior a

nível doméstico não conseguira destruir totalmente essa subs-

tância, pois como vimos é capaz de resistir a autoclavagem a

1 atm. 121°C por 1 horaj tratamento a que a maioria dos prcrdu

tos de soja dificilmente seriam submetidos.

Resta saber qual a conseqüência da ingestão crônica

desses alimentos ou seja qual o significado nutricional.

7.5 Ensaios Semicrônicos

Através dos ensaios agudos constatamos, na soja au-

toclavada, a presença de um fator capaz de inibir a captação

de 131l pela tireõide, desde 6 horas após a administração»ntan

tendo-se a ação pelo menos 24 horas depois*

Com intuito de obter dados sobre a ação, a longo pra

zo, estabelecer o mecanismo de ação do fator e inferir sobre

o significado nutricional da sua ingestão realizamos dois en-

saios semicrônicos, tanto com frações de soj a crua como auto-

clavada.
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O tratamento pelo calor foi necessário, não só para' H.

berar a ação do fator, como para eliminar a interferência de

outras substâncias antinutricionais.

Sabe-se pela literatura que a soja crua e seus pro-

dutos de fracionamento contem uma serie de fatores antinutri-

cionais como hemaglutininas , inibidores de crescimento
( 4 0 > < S 6 \ antitrip Sinas

( 2 3 ) < 2 4 ) ( 3 9 ) ( 4 0 ) < 5 6 ) bem como outros

não ainda bem identificados .

0 primeiro ensaio semicrônico teve duração de 16 dias,

partindo-se de ratos com peso inicial ao redor de 86 g; no 'se

gundo conseguimos preparar material para 29 dias de experi -

mento e iniciamos com ratos mais jovens que tinham peso ini

ciai de 59 g.

0 primeiro ensaio foi realizado com 6 grupos experi -

mentais, sendo que em três deles testamos produtos não auto -

clavados de soja (Tabela I) que foram: Farinha de Soja Desen-

gordurada (FSD), Resíduo (R"> ou Resíduo Autoclavado + Extrato

Bruto (RA + EB). Os outros grupos foram os correspondentes*eu

toclavados ou seja: Farinha de Soja Desengordurada Autoclava-

da (FSDA), Resíduo Autoclavado (RA) ou Resíduo Autociavado +

Extrato Bruto Autoclavado (RA + EBA).

Verifica-se facilmente pela Tabela XV, que nos gru -

pos que recebiam rações contendo as frações não autoclavadas

de soja, obteve-se crescimento menor e menor coeficiente de

eficácia alimentar indicando a presença, em todos eles, de 'fa

tores inibidores de crescimento.

0 coeficiente de eficácia alimentar, para as frações

autoclavadas, foi o mesmo para todas, o que não aconteceu no



TABELA XV - Efeitos dos produtos de fracionamento da Soja, sobre o crescimento e sobre
a tireôide de ratos. 19 ensaio semicrônico.

Grupo» inicial
(9)

Peso Paso
final ganho
Cg)» <g>*

Ração
Ingeri
d()' "

Done Injetada Dose cç> Peso t l -

^aCi cpri

6 o* 92,00

±1.00
90,80 158,80 <-)

±5,35
c c

7,20 1.389.780 51.320
±5.478

10,SB

±0,54

b

12,04
±0,47

b

3,43
±0,38

c

39,90
±6,30

c

S o* 92,00

Í1.40

160,60 ' 68,40
±5,20 ±5,00
• B

279,20 0,2500

±11,96 ±0,0280

b b

12,00 2.316.300 61.474

±5.006

14,27

±0,56
c

8,91
±0,36

c

1,87
0.17

55,10

±3,65

RA+EB 6 c* 84,00 140,80 57,20 255,40 0,2200

±4,17 ±5,67 ±3,00 ±10,37 ±0.0120
a a a b

13,00 6.310.200 109.467
±3.733

17,1.2

±0,79
12,27

±0,35
b

1,02
±0,05

b

47,70

±3,96

FSDA fi cT 85,00 156,00 70,50
±3,83 ±6,00 ±3,17

a a

248,80 0,2800

±12,13 ±0,0067

a a

12,80 6.054.200 220.680
±26.032

17,17
±0,99

a

10,99
±0,41

a

2,16

±0,30
a

85,10
±3,84

a

RA 83,00 162,70 80,00

±5,67 ±6,92 ±2,58

b b

249,20 0,3200

±10,87 ±0,0120

a a

12,80 6.0S4.200 209.120

±23.748

17,61
±1,57

a

10,77
±0,69

a

1,94
±0,08

71,40

±2,92
b

RA+EB* 6 o* 82,00 171,80 89,70

±3,50 ±4,33 ±2,00

b b

282,60 0,3200

±5,38 ±0,0083

b a

13,00 6.310.200 140,511

±14,542

18,64

±1,17

a

11,02

±0,74

a

1,18
±0,06

b

82,70
±4,52

Oaou-sc Analise de Covarlânciai nos caso* «en fjve sa rejeitou a hipótese de lgualdado empregamos a técnica de SCOTT •
KNOTT. Letra* diferentes indicam diferença significativa (P«0,05).

*CEA a Coeficiente de Eficácia Alimentar

Usou-s« Analise de Variãnda; nos casos em que se rejeitou a hipótese de igualdade empregamos a técnica de SCOTT e
KNCOT. Letras diferentes indicam diferença significativa (P*C,OS).
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caso das não autoclavadas.

Vê-se, ainda, pela Tabela que o grupo com FSĐ teve toe

ficiente de eficácia alimentar negativo ao passo que os gru -

pos R é RA + EB foram positivos, apesar de serem inferiores

aos dos grupos correspondentes que receberam tratamento térmi

co; esses resultados mostram a existência, mesmo nessas fra-

ções, de fatores antinutricionais que como fica demonstrado" fo

ram đestruiđos pelo tratamento térmico.

Sobre a possível influência da substância em estudo no

crescimento, pode-se dizer que como os grupos FSDA e RA + EBA

contêm o fator ativo sobre a tireõide e como o crescimento foi

o mesmo em ambos, pelo menos em 16 dias, esse fator não con's£

gue influir no crescimento.

Já na segunda experiência os resultados parecem in'di_

car uma diminuição de crescimento nos grupos FSDA e RA + EBA

em relação a RA (Tabela XVI).

Nesse caso a explicação pode estar no maior tempo de

ação do fator (29 dias) e na maior sensibilidade do ensaio,já

que usamos ratos mais jovens.

Parece, portanto, possível que o fator consiga em coii

dições especiais, reduzir o crescimento e mais estudos deve -

rão ser feitos para confirmar os resultados, com rações mode-

lo de caseina, adicionadas do fator purificado e livre mesmo

de traços de outros possíveis antinutrientes.

Essa diferença de efeitos, em função do prazo de ação

foi observada, também, para os resultados referentes a % de

captação/lOmg de tireõide. Apôs 16 dias, o fator autoclavado

ou EBA presente na ração ë capaz de diminuir a captação - (Ta



TABELA XVI - Efeitos dos produtos de fracionamento de Soja, sobre o crescimento e sobre a tireôide
de ratos. 29 ensaio semicrônico.

Grupos
N9 de Peso

inicial
ratos (g)

Peso
final
(g)»

Peno
ganho
<g)*

Ração
ingeri CEA •

Dose injetada Dose Peso
capta-
da (c.p.
24 s.)

Peso ti- » de

FSDA 8 O*

80*

59,00

tl,12

59,00

±1,12

167,10 107,70 296,50 0,3600

± 4,79 -± 5,79 ± 9,97 ±0,0120

• a a a a

183,90 124,60 318,00 0,3900

- 7,42 ± 6,30 -12,66 ±0,0100

b b o b

16,27 7.840.334 427.068 13,46 8,08 4,11

±41.078 ±0,93 ±0,53 ±0,37

17,85 8.599.076 452.402 14,56 7,44 3,72

-34.099 -1,29 =0,39 =0,44

RA+EBA 59,00

±1,00

163,80 104,70 287,00 0,3600

± 5,59 ± 6,05 ±12,62 ±0,0100

a a a a

15,94 7.682.263 441.624 10,46 6,41 5,53

±21.996 ±0,48 ±0,29 ±0,21

Usou-se Análise de Covarlânclai Nos canoa en que se rejeitou a hipótese de igualde empregamos a técnica de SCOTT e
KNOTT. Letras diferentes indicam diferença significativa (P«0,05).

c.p.24s. " contagens por 24 segundos.

Usou-se Análise de Variãnciai Nos casos ero que se rejeitou-se a hipótese de igualdade empregamos a técnica de SCOTT
e KNOTT. tetras diferentes indicara diferença significativa (P«0,05).

m

J
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bela XV); ja apôs 29 dias o efeito e inverso havendo um aunten

to da mesma. Parece haver uma adaptação sobre a qual volta -

remos a falar adiante (Tabela XVI).

Os resultados referentes à captação de 1/10 mg de

tireõide permitem explicar, também, as divergências da litetva

tura quanto ä ação da soja sobre a tireoide; é evidente que

fatores antinutricionais interferiram com os resultados de 'au

tores que testaram a soja ortta<«»)<X2)(18)(20>(27)(W)<50)<B87

tornando, assim, difícil uma avaliação segura sobre quais as

substancias responsáveis pelos efeitos observados.

0 grupo com FSD, por exemplo, que cresceu menos, te-

ve captação aumentada, comparada com o correspondente autocrla

vado que, pelos ensaios agudos sabemos que contém o fator ca-

paz não de aumentar mas de deprimir essa ação.

Comparando-se o grupo RA + EB com R, observa-se que

na presença de EB e portanto do fator, houve uma menor capta-

ção; como o crescimento dos animais desses grupos foi semeühan

te pode-se atribuir essa diferença à ação do fator em estudo

que inclusive teria provocado um aumento no peso da tireõide/

/100g de rato de 8,91 para 12,27 g.

0 resultado, porém, não era esperado, jã que seria H£

cessário a autoclavagem prévia do EB para a ativação do fator.

Ê* possível que o fator presente no Extrato Bruto, pe-

la ação crônica sofresse uma ativação semelhante ã causada "pe

Io aquecimento ou, mesmo, que haja interferência de outras

substâncias tóxicas presentes nessa fração.

Ê relevante ainda, comentar o fato do Coeficiente de

Eficácia Alimentar para os grupos RA + EB e R ser muito supe-
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rior ao do FSD.

Como o grupo R teve um Coeficiente de Eficácia Alimeri

tar de 0,25 e o FSD negativo, era de se esperar que o grupo

que contém RA (cujo CEA isolado era de 0,32) adicionado de *Ex

tratato Bruto tivesse também CEA negativo, causado pelos fa-

tores antinutricionais presentes no EB.

Tal não aconteceu e a explicação pode estar relaciona^

da a problemas de digestibilidade; o grupo R tem menos fato -

res tóxicos mas baixa digestibilidade, já o grupo RA + EB tem

mais fatores tóxicos mas maior digestibilidade, efeitos que

se compensariam. 0 apoio para a explicação se encontra nos

(24)
estudos de LIENER sobre digestibilidade de soja crua e

(39)
aquecida e nos estudos de SCHINGOETHE e col. , sobre inibi

dores trípticos e de crescimento encontrados na soja crua.

A situação dos hormônios séricos tireoidianos, no 19

ensaio semicrônico foi obtida pelo sistema Trilute.

Pela Tabela XV observamos que o índice Trilute no gru

po de animais que receberam frações de soja não autoclavadas

foi aproximadamente 41% inferior ao dos animais que receberam

soja autoclavada, indicando que existe uma diminuição na qüan

tidade de hormônios circulantes nesse grupo.

Verifica-se claramente pela Tabela XV, que o agente

causador dessa diminuição não foi o fator em estudo, pelo me-

nos nos grupos FSD e RA + EB, pois o grupo que recebeu RA e

portanto isento do fator ativo, manifestou um índice inferior

as das outras duas rações autoclavadas (FSDA e RA + EBA) que

o contém. Concluímos que os fatores antinutricionais presen-

tes na soja crua o em seus produtos de fracionamento causaram
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essa diminuição dos índices Trilute.

Resultados semelhantes foram, também, observado por

KONIJN e col. que, porem, responsabilizaram o fator bod£

gênico como o agente causador da diminuição desse indice, a

nosso ver erroneamente pelo que ja expusemos;.

No nosso caso o fator aumenta e não diminui os hottnô

nios circulantes como se depreende pela Tabela XV ao comparar

os grupos que receberam frações autoclavadas FSDA e RA + EBA

com o controle RA.

No segundo ensaio <Tabela D o experimento foi reali-

zado em três grupos de animais com os quais testamos apenas" ra

ções preparadas com as frações autoclavadas CFSDA, RA + EBA ,

RA) para eliminar a ação dos fatores tóxicos que não aquele

em estudo que, como vimos, dificultavam a interpretação dos

resultados.

Pela Tabela XVI observamos que a medida da porcenta -

gem de captação/10 mg de tireõide no grupo que recebeu em sua

ração RA + EBA comportou-se de modo oposto ao esperado, obster

vando-se um aumento nesse índice: Tanto no ensaio crônico an-

terior, com soja autoclavada, como nos ensaios agudos com ET

autoclavado, a porcentagem de captação diminuiu em relação ao

grupo control«.

0 extrato bruto autoclavado <EBA) utilizado nesse' ec

perimento foi testado em animais (ensaio agudo), antes de ser

incorporado â ração, e manifestou uma diminuição de 58% na

porcentagem de captação/lOOg de rato em relação ao grupo con-

trole (apôs 2U horas).

A diminuição inicialmente provocada pelo fator na
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porcentagem de captação e posteriormente seu aumento, quando

ensaiado a longo prazo (29 dias), nos fazem pensar em um merca

nismo de compensação glandular provocado pela baixa quantida-

de de iodo que inicialmente entra na glândula devido ao

bloqueio da entrada do mesmo.

Para uma melhor interpretação desses fatos a nível

glandular, realizamos as cromatografias do hidrolisado de ti-

re Side e dosamos os hormônios slricos através radioimunoen -

saio.

Os resultados obtidos pelos ensaios acima estão exp*O£

tos na Tabela XVII e podem ser resumidos da seguinte forma ,

comparando-se os grupos RA (controle) com RA + EBA e com FSDAr

1 - Para os hormônios tireoidianos (radioativos) consta -

tam-se as tendências:

a) Aumento de T, como de Tj,

b) Aumento de MIT

c) Diminuição de DIT

d) Diminuição de i"

e) Aumento da relação MIT/DIT

f) Diminuição da relação T-/T,,

g) 0 aumento de Tlf é maior do que o de T~

2 - Para os hormônios séricos observou-se a não mudança

dos níveis de T^ e T 3, apesar da tendência ä redução

de T, que não foi, porém, significativa.

Sabemos que a administração do fator em ensaios agu -

~ 131
dos de 2t horas, provoca um abaixamento na captação de I ,
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TABELA XVII - Efeitos dos produtos de fracionamento da Soja,na

síntese dos hormônios tiroideanos: 29 ensaio 's«5

ir.i crônico.

.D.o.s.e.ajne.n.t,o.s E S j Q A RA

T3slrico(ng/100 ml)

Distribuição porcentual dos
hormônios marcados ( AI) e
de^seus precursores na ti-
reõide

Nal

Monoiodotirosina (MIT)

Diiodotirosina (DIT)

Tiroxina

Triiodotironina (T3)

1+ o 
en

.0
io

,53
,25
a*

,98
,15
a

o 
en

.0
io

,90
,29
a

,94
,10
a

û
.0
io

,90
,40
a

,74
,06
a

12,94
î 1,40

a

.18,53
- 0,43

a

+45,14
î 1,11

a

+11,94
i 2,12

a

+ 2,29
- 0,32

a

+18,92
i 1,18

b

.16,15
i 0,85

b

.48,48
- 0,54

bc

. 4,81
- 1,11

b

1,16
- 0,14

b

+12,75
- 1,43

a

i 0^84
a

.46,60
- 1,00

ac

+12,00
- 1,58

a

+ 2,01
i 0,19

a

KTT/DIT

T3/T4

+ 0,41
i 0,01

+ 0,19
i 0,01

0,33
0,01
bc

0,23
0,03
ab

+ 0,40
- 0,03

ac

+ 0,17
i 0,01

ac

Us ou-s f; Análise de Variância: Nos casos em que se rejeitou a
hipótese de igualdade empregamos a técnica de FISHER. Letras
diferentes indicam diferença significativa (PíO,O5).
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no entanto, em ensaios semicronicos (29 dias), é capaz đe pT£

mover efeito inverso ou seja aumento na captação (Tabela XVI).

Comparando os nossos resultados, referentes ä capta -

ção e a mudança dos hormônios tireoidianos verificamos que a

ação do fator não corresponde à de nenhuma das outras substrân

cias descritas na literatura e que agem na tireõide.
/ CO J

Assim, os percloratos e tiocianatosv provocam dimi

nuiçao na captação e também redução na velocidade de síntese

de todos os hormônios glandulares sem alterarem as relações

MIT/DIT e T3/T^.

Parece, também, que não age nas peroxidases tireoidi£
nas inibindo a organificaçao do iodo, como e o caso das tiona

midaí
(29)
midas em geral , aromáticos e alguns flavonóides

Os flavonóides, porem, poderiam ser responsabilizados

em parte pela ação na glândula, através de outro mecanismo 'dî

ferente do citado, pois além de estarem presentes, como jã

foi observado, na fração II (Sephadex 6-25), sabe-se que po-

dem diminuir a captação de 1 3 1 i ^ 2 J
#

0 nosso fator age, também, diferentemente daquele i'so

lado por KONIJN e col. que observaram uma diminuição na

captação e também uma diminuição na organificaçao de íaxi • -dê

vemos levar em consideração, porém, que esses autores testa -

ram a ação do fator apenas "in vitro", além disso não era au-

toclavado, mas mesmo assim, agia apôs 24 horas.

Para o nosso caso, observamos inicialmente que o fa-
131

tor provoca uma menor incorporação de I e apôs 29 dias dã-

-se justamente o inverso (aumento na porcentagem de captação).

Isso nos leva a crer que, pela diminuição inicial da incorpo-
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ração de iodo, a glândula, através de um mecanismo de compen-

sação provocado pela deficiência de iodo organifiçado, aumen-

ta sua capacidade em incorpora-lo . A depleção inicial

de iodo provocaria uma diminuição na síntese dos hormônios, e

a partir do momento em que a disponibilidade de iodo aumenfa£

se dar-se-ia um aumento na velocidade de síntese dos mesmos;

esse fato e observado indiretamente pela diminuição na porcen

131 ~tagem de I não organificado e no aumento das porcentagens

de MIT, T3 e T4 radioativos.

A diminuição na porcentagem de DIT radioativo encon -

tra explicação no seguinte fato: como esse precursor contêm

mais átomos de iodo em sua estrutura e como ele participa em

maior quantidade na síntese dos hormônios tireoidianos, seria

então o primeiro a ter sua concentração diminuída como conTsê

qüência da diminuição da incorporação de iodo, e, posterior -

mente como conseqüência do aumento da velocidade na síntese de

T3 e V

Existe, também, a possibilidade desse fator agir na

síntese de DIT a nível das peroxidases específicas, provocan-

do uma diminuição do mesmo, mas pelos nossos resultados não

observamos, como decorrência, um abaixamento na concentração

de T- e T^ na glândula bem como no soro.

A fim de obtermos conclusões mais concretas relaciona

das com o mecanismo de ação do fator, serã necessário anali -

sar sua influência a nível glandular e sêrico através de etfp£

rências efetuadas a longo prazo, com dados coletados em dife-

rentes intervalos de tempo.
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8 CONCLUSÕES

1. Existe na soja autoclavada um fator capaz de diminuir,

entre 6 e 24 horas apôs sua administração, a captação

de iodo pela tireõide de ra^os; esse fator não foi po-

rém encontrado em soja crua.

2. Esse fator existe também em produtos comerciais como:

Concentrado Protlico de Soja, Farinha de Soja Tostada

e Leite de Soja e ê resistente ao tratamento térmico a

121°C por 60 minutos.

3. Em ensaios semicrônicos com animais, ele pode provocar

tanto aumento como diminuição da captação dependendo

do tempo de ação. Nessas condições é capaz de aumen-

tar a velocidade de síntese da Monoiodotirosina, Te-

traiodotironina e Tiroxina, de diminuir a da Diiodoti-

ronina e de causar queda no radioiodo não organificado

na tireõide. Dependendo do tempo de ação é capaz in-

clusive de provocar um aumento dos hormônios séricos.
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10 SUMMARY

Soybean derivatives were tested in rat through acute

experiments of 3 to 24 hours and two semichronic experiments

of 16 and 29 days.

The acute essay were realized with Total Extracts (TEs)

obtained from Defated Soybean Flour (DSF) by precipitation in

an aquous medium (pH4,2) and posteriorly in acetone (2 vol.).

It was observed that the Total Autoclaved Extract (TAE)

administered by gastric tube after 6 and 24 hours decreased

the percentage of iodine < AI) uptake by 100 gr. of rat. The

Total Extract, without previous autoclaving showed effect on

the gland after 6 hours and lost its activity 24 hours after

its administration.

TEs obtained from Comercial Soybean Products as:

Proteic Concentrate, Tosted Flour and Milk also provoked a

decrease in percentage of iodine ( I ) uptake after424 hours

by 100 gr. of rat.

The semichronic experiments were realized with soybean

fraction products, which were incorporated to experimento.

diet. The first gemichronic essay of 16 days, showed a
131reduction in percentage of iodide ( I) uptake by 10 mg of

thyroid and an increase of tne triiodothyronine-binding

capacity of rat serum. In the second semichronic of 29 days,

we had an increase in the percentage of iodine ( I ) uptake

by 10 mg of thyroid caused by the factor in study and no

alteration of série hormones. We also assayed the thyroid

hormones and their precursors in this essay and observed an

increase of monoiodotyrosine (MIT), triiodothyronine (T,) and

thyroxine (T^) and a decrease of diiodotyrosine (DIT) and

inorganic iodine. We also observed, and increase in the

MIT/DIT ratio and decrease in Tg/T^ ratio.

In preliminary physicoohemical tests, the fraction

sephadex 6-25 showed a positive reaction fcr ninhidrin,

Molish and flavonoids.
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