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PREFÃCIO

o e~tudo da dige~tibilidade e da~ ea4aete4Z~tiea~ bio-

quZmiea~ do 6eijão, ate hã 20 ano~, eon~tituZa eampo de t4abalho

em que apena~ a~gun~ pionei4o~ ~e ~alienta~am, dando-lhe a devi-

da .i.mpo4tâ.neia.

Com o de~envolvimento teenolõgieo ~u4gi4am nova~ "6e4-

4amenta~" de t4abalho e ape46eiç.oa4am-~eout4a~ p4ê- ex,Ütente~ ,

podendo-~e a~~.i.m ve~i6.i.ea4 a eomplexidade do e~tudo 'bioquZmic.o

do 6eijão. F04am utudadM o~ ~e~ 6ato4e.6 antinut4ieionai~,

.i.denti6ieado~ o~ aminoãeido~ limitante~ e en~aio~ em animai~ e

humano~ 4evela4am o ~eu poteneial nut4ieional.

o P4o6. F4aneo M. Lajolo aeompanhou e~ta evoluç.ão

te4naeional ao e4ia4 p04 volta de 1973, no Vepa4tamento de

.-<..n-

Ali-

mento~ e Nut4iç.ão Expe4imental da Faeu~dade de Ciêneia~ Fa4maeê~

tlea~da USP, uma ll.nha de pe~qu,Üa voltada ao e~tudo do 6eijã.o.

Fomo~ int4oduzido~ a 4eeêm-e4iada ativ.i.dade, e de~de

entã.o, 4eeebemo~ a eo n~tante e e6ieiente o4ientaç.ão de~te Me~t4e,

podendo a~.6im, .6e4em implantada~ têeniea.6 analZtiea~ e metodolo-

g~a.6 adequada.6 ao e.6tudo bioquZmieo e nut4ieional do 6eijão e de

out4a.6 legumino.6a.6. Hoje eom mai.6 de uma dezena de te.6e.6 ap4e-

.6entada~ e inUme40.6 t4abalho.6 c.ientZ6ic.o.6 public.ado.6, .6ob o4ien-
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~~ção do P~o6. F~~nQo M. L~jQlo, no~ dep~~~mo~ com ~ 6o~m~çao de

um g~upo de pe~qu~~~do~~~, de6~n~~~v~men~e l~g~do~ ~o »~e~jao».

Vevemo~, po~~an~o, ~ no~~~ ve~d~de~~a 6o~m~çao p~o6~~-

~~on~l e un~ve~~~~a~~~ ~o P~o6. V~. F~anQo M. L~jolo, a quem de-

d~Q~mo~ o~ no~~o~ m~~~"p~06undo~ ~g~~deQ~men~o~.

A ~eal~z~ção de~~e ~~ab~lho, no en~~n~o, não ~e~~a ~~-

do po~~Zvel, ~em ~ Qolabo~açao do~ V~~.: S~u Mu~ T~a~ Sa~~o, Re~

naldo L. V~Q~5~~a, Paulo T~~vel~n e F~anQ~~Qo K~ug do CENA (Cen-

~~o de Ene~g~a NUQlea~ na Ag~~Qul~u~a, USP - P~~aQ~Qaba), que

no~ o~i.en~a~am em alguma~ e~apa~ de~~e ~~~balho e no~ aux~l~a~am

na ~eaLizaçao da-ó anáLÜ e-ó ~~ o~5 p~Qa-ó do 15N ena de~e~m~n1l.ção do

enx06~e"qu1.mi.Q(!.

MenQi.onam-~e, Qon~udo, O-ó Qolega~ do Vep~~~amen~o de

Al~men~o~ e N~~çao Expe~i.men~al da F~Quldade de C~ênQ~a~ Fa~ma

Qêu~Qa-ó da USP, e em e~peQi.al O-ó p~06e-Ó4o~e-Ó Ma~~leneVe Vuono

C. Pe~eado, El~zCtbe~e W. de" Mene.ze~ e. Ma~~a O~~ana Re.ye.-ó F~gue.-

~oa, po~ ~oda Qolabo~ação p~e.~~ada.

Re.-ó~al~amo-ó, ~ambem a Qolabo~ação am~ga e. e.-ó~~mulado~a

do P~o6. w. Bal~e.~, P~06e.-ó~o~ T~~ula~ do In-6~~~u~O de. QuZm~Qa de.

Ali.me.n~o~ da Uni.ve.~-ó~dade. T~Qn~Qa de. Be.~l~m tRe.p. Fe.d&

nhal du~an~e. o de.-óe.nvolv~me.n~o de.-ó~a ~e.~e..

da Ale.ma

Ã S~~a. Ce.lly Ake.m~ Vonoma~, a que.m, po~ ~ua de.d~Qação

e. p~e.-ó~e.za, Qolabo~ando na-ó anal~-óe.~ quZmi.Qa~ e. b~ol5g~Q~~, "Qon-

-ói.gnamo-ó no-ó~o ~e.Qonhe.Q1me.n~o.
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1 - INTRODUÇÃO

Enquanto a produção e utilização de leguminosas na E~
.

ropa, Oceania e Rússia se situam bem abaixo do seu potencial,

elas constituem hoje em dia, um importante alimento protéico de

origem vegetal, sendo difundidas especialmente na América, Asia,

tndia e Africa, onde o suprimento das necessidades protéicas g~

ralmente não é coberto pelas "proteínas de alto valor biológi -

co".

As leguminosas incluem segundo os dados mais recentes,

cerca de 740 gêneros e 16.000 ~ 19.000 espécies. Entretanto,

apenas 20 espécies são utilizadas comumente como gênero alimen-

tício. Entre estas os feijões, representados pelo gê~ero Pha-

seolus, se destacam pela sua grande aceitação (Kantha & Erdman

Jr., 1987). O consumo diário de feijão (Phaseolus vulgaris, L.)

aqui no Brasil, é bastante elevado, situando-se ao redor de 60

gramas "per capita", e devidoao seu elevado teor protéico (em

torno de 25%), é capaz de suprir, em grande parte, as necessida

des protéicas e energéticas da população, principalmente das

classes sócio-econômicas menos favorecidas.

Durante os últimos 20 anos, muitos esforços tem sido

feitos para su~rir adequadamente as necessidades de proteínas.

Iniciou-se um significativo aumento na produção de cereais como
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também de leguminosas, e reconheceu-se experimentalmente que as

proteínas de leguminosas, deficientes em aminoácidos sulfurados,

são complementadas pelas proteínas de cereais, quando ingeridas

em determinadas proporções.

(APesar Çlessesaspectos favoráveis, diversos
fatores

limitam a qualidade nutricional das leguminosas. o reduzido va

lqr biológico dos feijões tem sido atribuído à baixa digestibi-

lidade de suas proteínas, aliada à deficiência de. aminoácidos

sulfurados, bem corno à presença de fatores antifisiológicos ,

tais corno as antitripsinas e fitohemaglutininas, entre

variáveis quali e quantitativarnente)

outros,

Extensas revisões sobre a importância biológica des-

sas substâncias indesejáveis e a sua inativação por um tratame~

to térmico adequado, deixaram claro que esses fatores já descri

tos, não são os únicos responsáveis pela baixa utilização bio-

lógica. Por outró lado, vários pesquisadores sustentam a hipó-

tese da reduzida digestibilidade estar relacionada com uma mai-

or excreção de nitrogênio de origem metabólica, falseando os da

dos relativos à absorção de nitrogênio, determinada através de

métodos convencionais de análise química.

o trabalho procurou explorar este ângulo da pesquisa,

trazendo informações sobre a digestibilidade real do feijão

de suas principais frações p_-otéicas.

e
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2 - REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Digestibilidadee va-lor biológico do "feijão

Estudos em animais situam a digestibilidade das pro-

teínas do feijão ao redor de 70-80%, mesmo após um aquecimento

apropriado (Bressani e Elias, 1984; Durigan et aI., 1987; Evans

& Bauer, 1978; Herna-ndez-Infante et aI., 1979). Esses estudos

no homem, revelaram uma digestibilidade ainda menor daquela en-

contrada em animais (Bressani et aI., 1982; Navarrete & Bressa

ni, 1981), acompanhada de uma elevada excreção fecal de nitro-

gênio (Calloway & Kretsch, 1978; Graham et aI., 1979).

O reduzido valor biológico e nutricional dos fei-

jões tem sido atribuído tanto à deficiência em aminoácidos sul-

furados, como à presença de fatores antifisiológicos. A impor-

tância dos inibidores de proteases e amilases, hemaglutininas e

fatores de flatulência, foi amplamente revista na literatura c!

entlfica (Jaffé, 1980; Lajolo, 1977; Laskowski & Kato,1980; Ri-

chardson, 1980-1981; Gallaher & Schneeman, 1984; Liener,1~86 ;

Menezes & Lajolo, 1987; Reddy et aI., 1984).

Embora o tratamento térmico inative uma boa porcenta-

~em dess~ sub~tâncias inde-5.ejâ-\leis-, o coeficiente de digestibi

lidade das leguminosas permanece reduzido, sugerindo haver ou-
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tros fatores envolvidos com a baixa utilização biológica.

Alguns autores atribuíram a reduzida digestibilidade

do feijão ao conteúdo em taninos e compostos fenólicos existen- ~

tes na casca, por serem termorresistentes e capazes de se liga-

rem a proteínas ou a outros componentes da semente, form~ oam

plexos indigeríveis "in vitro" (Artz et aI., 1987; Aw & Swanso~

1985; Laurena et aI., 1986) e mesmo "in vivo" (Bressani et aI.,

1977; Bressani et aI., 1982; Deshpande & Pradesh, 1986; Eliaset

aI., 1979; Ronnencamp, 1977). Outra possibilidade é a da inibi

ção direta de enzimas digestivas, pela ação de substâncias fenó

licas (Fernandez, 1978; Griffiths & Moseley, 1980; Singh, 1984).

Já em ~950, Jaffé, encontrou ~alores de 76,8, 79,5 e 84,1% para

a digestibilidade do feijão (Phaseolus vulgaris, L.) preto, ver

melho e.branco respectivamente, relacionando o decréscimo da

digestibilidade com o aumento no conteúdo de compostos fenóli -

cos e com a cor.
J

~BiCUdO, em 1978, relatou que a remoção da casca do

feijão, anteriormente à cocção, aumentava significativamente a

diges~ibilidade ea sua utilização protéica líquida em

realizados com ratos.)
./

ensaios

Os valores dessas variáveis passaram respectivamente

de 66,7 para 76,0 e de 45,1 para 60,0. adj.-Da mesma forma, a

ção da casc~ de feijão à dietas de caseína afetou negativamen----
te a sua utiliz~~o, diminuindo também a digestibilidade.--- --- - - -. -

No

entanto, a remoção de 90% dos compostos polifenólicos presentes

na casca, através de extrações sucessivas, e a adição dessas

cascas ã dietas de caseína, não mostrou o efeito benéfico espe-
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rado, sugerindo o autor, que esse mecanis~_o~I.:lão. seria_Q. _únic.o

responsável pela reduzida digestibilidade.
--- _.- ---

vários autores relacionaram o reduzido aproveitamento

biológico dos feijões, não somente com a baixa digestibilidade

das proteínas, mas especificamente com a reduzida digestibilida

de e biodisponibilidade dos aminoácidos essenciais. Informações

sobre a biodisponibilidade dos aminoácidos sulfurados são escas

sas: em feijões da espécie Vicía faba por exemplo, a digestibi-

lidade "verdadeira" da cisteína (52-66%) foi consideravelmentein

ferior a do nitrogênio (79-83%) sendo a medida feita através da

recuperação do aminoácido ao nível do segmento ileo-intestinal

em porcos (Ivan & Bowland, 1976). o efeito benéfico causado p~

Ia suplementação das proteínas de feijão com aminoácidos sulfu-

rados e outros aminoácidos limitantes, tem sido demonstrado por

vários pesquisadores (Antunes et aI.; 1979; Bressani & Elias, 1976;

Bressani et al., 1963; Hernandez-Infante et aI.; 1979; Moraes e San -
J'

tos & Dutra de Oliveira, 1972; Sgarbieri & Whitaker, 1982.

Em 1978, Evans & Bauer confirmaram a reduzida utiliz~

ção dos aminoácidos sulfurados e mostraram, através de uma téc-

nica de balanço metabólico, que os animais absorvem 50% da me-

tionina e 41% da cisteína provenientes do feijão, sendo porém

a metionina suplementar adicionada, totalmente absorvida.

Sgarbieri et aI. (1979), Antunes & Sat=l.rbieri (1979) e

Durigan et aI., (1987) atribuem à metionina uma disponibilidade

biológica ainda menor, mas variável em função da variedade

feijão, do tempo e das condições de armazenamento.

do

Recentemente, Sarwar & peace (1986) também demonstra-
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ram que a digestibilidade de aminoácidos limitantes em feij6e~

ervilhas e lentilhas era consideravelmente inferior à digestibi

lidade do nitrogênio total, recomendando que a digestibilidade

da protelna não fosse tomada como indicador da biodisponibilid~

de de todos os aminoácidos essenciais, indistintamente.

2.2 - Química das fraç6es.protéicas do feijão

As proteínas de leguminosas são de natureza complexa

e assumem funç6es de reserva, metabólicas ou estruturais. Atra

vés de técnicas de isolamento e fracionamento,baseados em dife

renças de solubilidade, identificaram-se dois tipos de globuli-

nas, consideradas as principais proteínas de reserva do feijão.

A globulina Gl, solúvel em soluções salinas de concentração ele

vada (NaCl 0,5M) e a globulina G2, solúvel mesmo em concentra -
J

çoes salinas muito reduzidas (Sun & Hall, 1975).

A fração globulínica predominante no feijão, tem sido

referida na literatura por várias denominações: globulina Gl,

glicoproteína II, phaseolina, vicilina, componente a e por fra-

ção E, gerando certa confusão (Barker et aI., 1976; Derbyshire

et aI., 1976; McLeester et aI., 1973; Pusztai & Watt, ,1970 ;

Ishino & Ortega, 1975; Seidl et aI., 1969). Apesar das difere~

ças encontradas nessas preparaç6es, elas parecem possuir a mes-

ma identidade e serão referidas por nós, daqui em diante, pelo

termo globulina Gl, como descrita originalmente por McLeesteret

aI., 1973 e Sun & Hall (1975).

A fração albumínica, solúvel em água se constitui nu-
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ma mistura, incluindo proteínas com atividade enzimática, fa

tores antinutricionais e possivelmente componentes com função

de reserVã. Schro~de~. (1984) relata que as albuminas presentes

nos cotilédones de ervilhas são degradadas durante a germinação

da semente, possuindo portanto uma função de reserva, similar

à das globulinas. Esta fração tem sido encontrada no feijão em

concentrações variáveis, de 14 a 31% da proteína total (Lanfer

Marquez & Lajolo, 1981; Sathe.& Salunkhe, 1981; Sgarbieri et

aI., 1979) . Essas discrepâncias nos valores encontrados para a

fração albumínica, foram atribuídas por Bhatty (1982) a contami

nação cruzada de p~oteinas solúveis em água e em soluções sali-

nas.

Nesse sentido, Desphande & Nielsen (1987a) julgam di

fícil uma quantificação do teor de albuminas "verdadeiras" em

leguminosas, uma vez que mesmo a globulina GI é parcialmente s~

lubilizada em ext~ções com água, sendo a quantidade extraída,

variável em função da variedade do feijão.

Além dessas três frações protéicas, foi descrita em

feijões, a presença de outras, insolúveis em soluções ,salinas,

como é o caso das glutelinas e prolaminas (Lanfer Marquez, 1979

e Ma, 1977).

. Estudos relacionados com a composição de aminoácidos

dessas frações p~otéicas, ~oscraram que as globulinas são defi-

cientes em aminoácidos sulfurados, apesar dos teores encontra -

dos terem sido discrepantes. A maior parte dos aminoácidos sul

furados presentes no feijão, parece estar concentrada na fra-

ção albumínica, que engloba também a maioria dos fatores antinu
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tricionais (Barker et aI., 1976; Bradbear & Boulter, 1984; ~

& Satterlee, 1981; Lanfer Marquez & Lajolo, 1981; Liener &

Thompson,1980) . Em outras espécies, como é o.caso do "Phaseo-~

lus mlfJ.ngo"por exemplo, Padhye & Salunkhe (1979) relataram um

cômputo químico dos aminoácidos sulfurados de 64,0; 0,0; 56,0 e

70,7, para a albumina, globulina, prolamina e glutelina, respe~

tivamente.

. Esses resultados mo&tram no seu conjunto, haver uma

predominância maior ou menor de aminoácidos sulfurados nas pro-

teínas solúveis em água, apesar da problemática relacionada com

a separação das frações protéicas, comentada anteriormen~e.

2.3 - Digestibilidade das frações protéicas isoladas"in

vitro"

As possíveis diferenças na digestibilidade "iilvitro"

das frações protéicas isoladas do feijão, já foram assunto de

diversos trabalhos. Assim a fração Gl, proteína predominante

no feijão, representando mais de 50% da proteína total

et aI., 1975), mostrou-se altamente susceptível à

(Romero

enzimas proteolíticas, após um tratamento térmico

bear & Boulter, 1984; Desphande & Nielsen, 1987b;

quez, 1979, Liener & Thompsun, 1980; Romero & Ryan, 1978; Vain-

traub et aI., 1979).

Embora a maioria dos estudos tenha mostrado uma boa

digestibilidade da globulina Gl, Seidl et aI. (1969), reporta-

digestão por

(Brad

Lanfer Mar-
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ram que a fração globulínica do feijão preto (Ph. vulgaris), é

resistente ao ataque enzimático por diversas enzimas proteolíti

cas, mesmo após o aquecimento. Vaintraub & Sayanova (1977) atri

buem esse fato, ã presença de teores significativos de inibido-

res de proteases, uma vez que o tratamento térmico foi relativa

mente brando (soiução protéica a 1% em tampão fosfato O,lM, pH

7,0, em banho-maria fervente). Trabalhos recentes, realizados

por Desphande & Nielsen (1987~.e c) evidenc~aram uma efetiva hi

drólise 11in vi tro 11 da phaseolina ou fração Gl, aquecida, por

diversas enzimas proteolíticas inespecíficas num prazo de ape-

nas 30 minutos, levando ã formação de polipeptídeosde ~ pe

so molecular. Por outro lado, a hidrólise, dessa proteína lIin

vitro" por tripsina e quimotripsina é grandemente influenciada

pela proporção enzima : substrato e pela presença de inibidores

enzimáticos termorresistentes.

Enq~anto a literatura,é mais ou menos concordante em

relação ã elevada digestibilidade da globulina Gl do feijão, os

resultados relacionados com a fração albumínica tem evidenciado

um comportamentovariávelfrenteã ação de enzimas proteolíti -

cas.

Sathe et aI. (1982), trataram frações protéicas isol~

das do "Great Northern bean" com uma combinação de peptidase ,

tripsina e alfa-quimotripsina, medindo a liberação de grupos

amlnicos com TNBS (ácido trinitrobenzenosulfônicoj . A digesti-

bilidade das proteínas da farinha do feijão, albuminas, globuli

nas, concentrado protéico e isolado protéico sem aquecimento fai

baixa, da ordem de 9,30; 2,73; 10,09; 13,60 e 28,59%, respecti-

vamente. o aquecimento a seco elevou a digestibilidade para
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68,58; 24,'05; 29,67; 24,05 e 34,31% respectivamente, tendo os

autores conseguido valores mais elevados com o aquecimento por

via úmida.

Ao contrário dos resultados encontrados por Sathe et

aI. (1982), Lanfer Marquez & Lajolo (1981) trataram as frações

protéicas isoladas de feijão (albuminas, globulina Gl, globuli-

na G2 e glutelinas) com tripsina, pancreatina e pepsina segui-

da de pancreatina; verificaram que o aquecimento elevava a li-

beração de alfa-amino grupos, tanto nas globulinas como nas glu

telinas; porém a fração albumina aquecida, era formada de agr~

gados de alto peso molecular, apresentando uma.digestibilidade

inferior em relação ã albumina nativa. A explicação encontra-

da foi de um impedimento estérico ou de um bloqueio de resíduos

de aminoácidos dificultando a ação enzimática, sendo que a pos-

sibilidade do envolvimento de fenóis ou quinonas, livres ou com-

plexadas com a proteína, não podia ser excluída.J De fato, agr~

gados de alto peso molecular eram formados pelo aquecimento, não

penetrando no gel de poliacrilamida. Peptídeos com um peso mo-

lecular de 14.000 a 20.000 permaneciam no resíduo, ap§s a diges

tão da a1bumina autoc1avada. Estes resultados estão de acordo

com a reduzida biodisponibilidade dos aminoácidos sulfurados, já

comentada anteriormente.'
.0

Desphande & Nie1sen, em 1987c, examir-aram, por eletro

forese em gel de poliacrilamida, sódio-dodecilsu1fato, a hidrõ-

lise enzimática de extratos de feijão integral e das

solúveis em água e soluções salinas, de 11 cultivares

proteínas

de Ph.

vulgaris. A hidrólise do feijão integral era dependente da
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variedade, mas altamente influenciada pela razão proteína:en;t'4'~..
c)(t/,

ma. A fração globulina era fácil e completamente hidrolisada ,°

e a fração solúvel em água, apresentou após o tratamento térmi-

co, um comportamento semelhante ao descrito por Lanfer Marquez

e Lajolo (1981) onde durante o aquecimento foram formados agre-

gados protêicos de peso molecular muito elevado, incapazes de

serem degradados pela tripsina.

..

2.4 - Ensaios biológicos das frações protéicas isoladas

Enquanto a digestibilidade "in vitro" é regularmente

citada pela literatura científica, poucos são os trabalhos rela

tando ensaios biológicos com proteínas isoladas do feijão, e

destes, a maioria se refere apenas à globulina Gl.

Apesar da boa digestibilidade da fração globulínica
J'

aquecida (92,5%), levemente inferior à da caseína (95,1%), Lie-

ner & Thompson (1980), observaram um reduzido crescimento de

ratos quando alimentados com essa fração. Além deste estudo

"in vivo", conduzido durante 4 semanas, outros autores observa-

ram também a sua elevada digestibi1idade (Bradbear e Bou1ter

1984 ; Navarrete & Bressani, 1981; Vaintraub et aI., 1979)

Apenas Pusztai e pa1mer (1977) relataram que uma globu1ina iso-

1ada de feijãor isenta de lectinas, não inibia o crescimento

de ratos. Esta conclusão, no entanto, se baseou em experimen -

tos, nos quais a globulina Gl era acrescentada num teor de ape-

nas 0,5% a uma dieta de caseina (5%).
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Antunes & Sgarbieri (1980) em ensaios com ànimais,

obtiveram reduzido aproveitamento bio1,ógico de extratos protéi

cos totais, albuminas e globu1inas.

Outros (Sgarbieri et aI., 1982), relataram que a fra

ção G1 não aqueci~a,'oferecida a ratos em jejum, através de

uma dose única por intubação, era digerida em 80-90%. No en-

tanto, ocorria uma produção aumentada de secreções intestinais

contendo um teor relativamente elevado de nitrogênio. Este ni

trogênio não reabsorvido, reduzia então a digestibilidade apa-

rente da fração Gl para 35%.

Na verdade, pouco se sabe sobre as razões do reduzi-

do valor biológico da globulina Gl. Uma das causas está rela-

cionada com a deficiência em aminoácidos sulfurados. Apesar

da elevada digestibilidade uin vitro", a ingestão da globulina

aquecida é capaz de provocar além do reduzido crescimento, uma

hipertrofia pancréática nos animais, geralmente observada na

presença de proteína não,digerida. Uma explicação alternativa

seria supor uma perda de proteína de origem endógena na 'forma

de enzimas pancreáticas.

2.5 - A secreção e excreção de nitrogênio endógeno

A reduzida "digestibilidade aparente" de leguminosas,

observada "in vivo" tanto em animais como humanos, além das

causas citadas anteriormente, pode ter uma explicação alterna-

tiva, através de um aumento da secreção de nitrogênio endógeno,
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estimulado por algum mecanismo ainda não totalmente elucidado

(Slump & Van Beck, 1975; Costa de Oliveira & Sgarbieri, 1986b).

Diversos trabalhos falam a favor dessahipótese. ~
f

tras contendo elevados teores de nitrogênio endógeno, coleta -

das no intestino ?e ratos, foram observados por Nasset .
e Ju

(1961), Nasset (1972) e Kcehler et aI. (1984). Estas secreções

endógenas são de digestão mais lenta do que as proteínas da

dieta estendendo~se a sua hidiõlise ao longo do trato gastro-

-intestinal (partridge et aI., 1985) causando uma significati

va -diluição do nitrogênio da dieta pelo nitrogênio endógeno.

Na verdade, esse efeito pode ser causado tanto por

uma secreçao pancreática aumentada, após a ingestão de
..

prote~

nas de leguminosas (Green & Nasset, 1983) como por algum meca-

nismo que impede a reabsorção desse nitrogênio endógeno.

A excreção de nitrogênio endógeno, na forma de enzi-
.r

mas digestivas, descamações da mucosa intestinal e

da flora intestinal, dificulta a interpretação dos

bactérias

resultados

da análise do nitrogênio fecal. A denominada IIdigestibilidade

aparente" ignora o nitrogênio metabólico presente nas fezes.

e não'representa um índice adequado para estimar a digestibili

dade verdadeira da proteína. Por outro lado, a IIdigestibilid~

de real" pelo método clássico de Mitchell (1924), avalia o ni-

t~ogênio endógeno, através da excreção de nitrogênio de um g~~

po paralelo de animais sob dieta aprotéica. No entanto, esta

correçao nem sempre é adequada, pois parece haver influênciada

natureza do alimento e da concentração protéica ingerida ,
na

taxa de excreção endógena.
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Segundo Mitchell e Bert (1954) a proteína isolada,não

exerce um efeito significativo, sendo o nitrogênio endógeno.ex-

cretado, normalmente reduzido, e da ordem de 3mg/rato de 50g/

/dia. No entanto, baseado na literatura, parece haver umá cor-

relação entre a concentração de componentes indigeríveis e nao-

nitrogenados da ração, com o nível

endógeno, como veremos.

de excreção de nitrogênio

Krawielitzki e cols;~ em estudos sucessivos empregan-

do isótopos, demonstraram haver um aumento do nitrogênio endóg~

no, proporcional à ingestão de proteína. As dietas oferecidas

aos animais, por estes autores, consistiam, no. entanto, de ceva

da, levedura e soja, e não de proteínas isoladas. Assim, por

exemplo, a ingestão de 100mg N/dia proveniente de uma raçao a

base de leveduras causou em ratos, um excreção de nitrogênio

endógeno de l6,62mg N/dia. Animais alimentados com 200, 300 e

400mg N/dia, tive;am uma participação do nitrogênio endógenomai

or, da <Urdem de 17,37, 25,41 e 35,26mg N/dia, respectivamente -

(Krawielitzki & Bock, 1976; Krawielitzki & Tim, 1978; Krawie-

litzki et aI., 1981).

Zebrowska e Low (1987),estudan~o a variação da secre-

ção pancreática exócrina em função do tipo e da quantidade de

fibra dietária, concluíram a fração não celulósica da fibra ser

responsável pelo aumento do volume da secreção pancreática.

Da mesma forma, alimentos ricos em compostos polifenó

licos, devem ser vistos com cautela, por serem capazes de ele-

var a excreçao de nitrogênio de origem endógena (Tamir e Alu-

mot , 197O) .
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Outros estudos relacionaram a elevada excreção de ni-

trogênio com um aumento da proliferação bacteriana. Na verdade ,

este efeito não ê especifico para os feijões, mas parece ocor-

rer com outras dietas, ricas em polissacarideos não-digeríveis

(Salter,1983, Liebert & Gebhardt, 1986). A literatura concer-

nente indica que a atividade microbiana, e paralelamente, a re-

tenção de nitrogênio, são influenciadas pelo tipo e teor de car

boidratos, bem como pelo teor.de fibra presente na dieta. No

entanto, os efeitos de carboidratos indigeriveis sobre a excre-

ção de nitrogênio endógeno e o seu envolvimento com a síntese

protêica microbiana são complexos e ainda não podem ser genera-

lizados, necessitando de mais'estudos (Dreyer & van der Walt,

1984; Kreuzer & Kirchgessner, 1985).

Costa de Oliveira & Sgarbieri (1986a), mostraram que

ratos injetados com l4c-glicina e alimentados por 4 dias com ca

seina, feijões cozidos ou crus, excretaram 2, 5 e 10 vezes mais

radioatividade e N endógeno, respectivamente,em relação àqueles

que ingeriram a ração aprotêica. O cálculo da quantidade de N

endógeno foi baseado na premissa de haver uma marcação

ca semelhante entre o N endógeno excretado a partir das

isotópi

raçoes

experimentais e a ração aprotêica.

Em outro trabalho, Costa de Oliveira & Sgarbieri

(1986b) utilizando feijão integral e o seu extrato protêico to-

tal autoclavados, verificaram que as digestibilidades e os val~

res biológicos calculados a partir do balanço entre o l5N inge-

rido e excretado eram superiores àqueles baseados no balanço do

N total.
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Por outro lado, Bender e Mohammadiha '(1981) e San-

daradura e Bender (1984),acreditamque as elevadasexcr~ de

DNA e nitrogênio,observadasem ratos alimentadoscom feijões co

zidos, se devem a um aumento no "turnover" das células da muco-

sa intestinal. Esta afirmação foi baseada na determinação do
?

número de bactérias fecais viáveis e na contagem do número de

mitoses celulares nas criptas intestinais de ratos, após inje-

ção intraperitonealde colchicina. No entanto, a medida. do.

"turnover"da timidina-3Hrealizadapor outros autores (Fair-

weather-Tait et al., 1983) mostrou que a alimentação de ratos

com feijões cozidos provocava apenas um moderado aumento da de~

camação das células da mucosa, atribuindo o efeito da el~ ex

ereção feeal não somente à um aumento na descamação da mucosa

intestinal mas também à presença de carboidratos indigeríveis ,

que por sua vez podem incrementar a excreção de N por via endó-

gena.

Resultados concordantes com uma reduzida contribuição

da descamação celular foram descrito.santeriormente por Da Cos-

ta et alo (1971), mostrando que apenas 8-15% da proteína secre-

tada pelo intestino delgado, são provenientes de descamação

celulares.

Parece que o nitrogênio fecal é um complexo represen-

tado por nitrogênio de origem exógena e endógena em proporçoes

variáveis, dificilmente determinadas, podendo a sua composiçãoe

estrutura serem modificadas significativamente pela ação da flo

ra microbiana intestinal CSouffrant et al., 1986).

As informações apresentadas, permitiram supor que a
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reduzida utilização biológica do feijão poderia estar relacio-

nada diretamentecom a resistênciaà digestão de al~ dasfra-

çoes protêicas "per si" ou a um.complexo resu-ltanted~ intera-

ção dessas frações com outros componentes do feijão durante o

cozimento. Nesse contexto parecia importante também, determi -
...

nar quanto do nitrogênio fecal era proveniente da

feijão e quanto tinha origem indireta ou endógena.

proteína do
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3 - OBJETIVOS

A investigação aqui relatada teve como objetivos esp~

cificos:

3.1 - Determinar a digestibilidade e a utilização biológica

do feijão e de suas frações protéicas isoladas em en-

saios com ratos.

3.2 - Avaliar, através do emprego de proteínas marcadas, a

contribuição do nitrogênio e enxofre de origem endóge

na, nas perdas fecais causadas pela ingestão do fei-

jão ou de suas frações protéicas.
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4 - PLANEJAMENTO

O planejamento proposto a seguir foi desenvolvido em
..

várias etapas sucessivas, no sentido de se poder obter infor-

maçoes de complexidade crescente sobre a digestibilidade do fei

jão e de suas principais frações protéicas.

Inicialmente, procedemos à extração e isolamento "das

principais fraç.õesprotéicas do feijão (albuminas, globulina Gl

e glutelinas). A seguir foram realizados os ensaios biológi -

cos em ratos, com a finalidade de avaliar a digestibilidade do

feijão integral bem como de cada uma das frações protéicas iso-
J

ladas, visando explicar algumas de suas propriedades nutricio -
naiso A análise e interpretação dos resu~tados assim obtidos,

foram realizados primeiramente através de metodologia convencio

nal, baseada nos ganhos de peso e na razão entre o nitrogênio in

gerido e excretado por via fecal. Mas, só por esse "balanço" se

ria difícil determinar a origem do material fecal, pois não são

reconsiderados aí, os processos metabólicos de absorção e se-

cr.~ç10inerentes à fisiologia do aparelho gastro-intestinal, os

quais alteram significatívamente a sua composição. Daí, plane-

jarmos utilizar "material marcado" como técnica mais específica,

nos ensaios biológicos em ratos.

Foram, então, utilizados feijões marcados isotopica-
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mente através da marcação das suas proteínas com nitrogênio-15

e enxofre-35. Após a colheita destes feijões marcados e do

isolamento das suas principais frações protéicas, essas foram

ensaidas em ratos,agrupados de acordo com a dieta recebida. Um

grupo recebeu o feijão integral, outro a fração albumina e um
?

terceiro a fração globulina Gl. Incluímos ainda dois grupos

controles: um com caseína e outro aprotéico.

Essa metodologia permitiu obter, assim, informações

sobre a origem do nitrogênio-15 e do enxofre-35 excretados,po-

dendo assim diferenciar sua origem, se endógena ou exógena.
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5 - MATERIAL

5.1 - Feijão

Estudamos sementes da variedade Carioca, espécie Pha-

seolus vulgaris, L.

tituto Agronômico de

dições controladas.

provenientes da Estação Experimental do Ins

Campinas, SP, onde foram cultivadas em con

5.2 - Enzimas usadas

Tripsina de pâncreas bovino (tipo III, 2 X cristaliz~

da), Pancreatina de pâncreas de porco (grau VI, 4 X NF), e Pep-

sina de mucosa de estômago de porco (P7012) da Sigma Chemical

CO. Alfa-Amilase termoestável - Termamyl-120L da Novo Indus-

tri AS.

Amilase salivar Cl,4-alfa-D-glucano hidrolase EC

3.2.1.1) fol obtida de saliva humana, purificada por precipit~

ção fracionada com acetona, de acordo com a técnica descrita por

Finardi Filho & Lajol0 (1982).
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5.3 - R~agente~

Albumina sérica bovina (2 X cristalizada), BAPA (ben-

zoilargin1na-p-nitroanilida), ácido 3,5, di-nitrosalicílico ,

POPOP (1,4-di-2-(5-feniloxazol) benzeno, PPO (2,5 difeniloxazol)

foram obtidos da Sigma Chemical Co.; naftaleno da Merck; etile-

noglicol da Baker; os demais reagentes utilizados foram de

grau analítico.

5.4 - Isótopos do nitrogênio e do enxofre

o cloreto de amônio enriquecido com nitrogênio-15

(10,5 átomos % de l5N) foi produzido e cedido gentilmente pelo

CENA (Centro de Energia Nuclear na Agricultura - USP, Piracica-

ba, SP).
J

o sulfato de sódio radioativo (35S) de pureza isotópi

ca de no mínimo 99,99%, livre de carregador, foi adquirido do

IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) são

10.

Pau-

5 5 b
-

d f " -
d 15. 35 .

. - O tençao e e1Joes marca os com N e S

5.5.1 - Assimilação de compostos nitrogenados e sulfu

rados pela planta de feijão.

Embora não fosse o escopo central deste trabalho, es~
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tudar a metabolização de compostos nitrogenados"e sulfuradosno

feijoeiro, achamos interessante citar alguns resultados obti-

dos por vários autores sobre a sua fisiologia.

tenção de nitrogênio,

NH~ proveniente da

Durante a germinação da semente e após a exaustão do

nitrogênio de reserva, a planta depende das raizes para a ob-
?

- +
na forma de N03 ou NH4 do solo, ou de

fixação de nitrogênionos nódulos radi

culares. ° crescimento da planta obriga o vegetal a transpoE

tar o nitrogênio aos órgãos em formação, e posteriormente às

sementes, devendo ser incorporado numa forma orgânica para pr~

venir a sua ação tóxica (Miflin, 1980).

A maioria das informações sobre os mecanismos detrans

porte do nitrogênio, foram obtidas pela análise do exsudato co

letado de raizes e caules cortados.

Leguminosas noduladas, podem ser classificadas em

dois grupos com rélaçãoao seu mecanismo de assimilaçãoe tr~

porte de nitrogênio. Nas leguminosas de clima temperado, tais

corno"alfafa" e "tremoço" o nitrogênio ê transportado princi -

palmente através de amidas (asparagina e glutamina), enquanto

que nas leguminosas de origem tropical, incluindo o feijãoPha-

seolus vulgaris, L., ocorre a assimilação e transporte do ni-

trogênio através de ureideos (alantoina e áCido alantóico) (Tri

plett, 1986). Este mecanismo, em soj'3.e "cowpea" (Vigna un -

guicula ta, "L.) parece ser responsável pelo transporte de mais

de 90% do nitrogênio, sendo estas substâncias utilizadas corno

substrato para a síntese protéica em órgãos aéreos da " planta

(Herridge et aI., 1978; Schubert, 1981).
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Quanto ã assimilação e metabolizaçãodo enxofre,

sulfato parece ser a fonte mais frequente para a síntese

o

de

compostos sulfurados essenciais, entre eles; a cisteína, a me

tionina e a glutationa (Miflin, 1980).

Os veg~tais absorvem o sulfato pelo sistema radicu -

lar, sendo transportado através do xilema até os órgãos cloro-

filados, onde é reduzido e incorporado em L-cisteína numa rea

ção luz dependente. A L-cistêIna representa o principal pre-

cursor de outros compostos sulfurados, sendo os aminoácidos ,

portadores de 90% do enxofre total da planta (~iflin, 1980).

5.5.2 - Condições experimentais para a marcaçao

feijões

dos

J

Para a realização dos ensaios biológicos em ratos,

foi necessário obter uma quantidade suficiente de feijão mar-

cado para ~e isolar as suas principais frações protéicas e

incorporá-Ias nas rações para os animais.

Sementes de feijão contendo nitrogênio-15 e enxofre-

-35 foram obtidas através de uma marcação por via radicular" ~

1 d ' - - 15 35 ~

a a ~çao de soluçoes de NH4Cl e Na2 S04 a te~ra de cul-
tivo.

Inicialmente foram feitos ensaios para se estabele -

cer as condições de marcação, as quais permitissem um enrique-
.

t t '
f t-. 15 t'

1
35sc~men o sa ~s a or~o em N e par ~cu armente em por causa
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da curta meia-vida desse isótopo (87 dias). Deve-se lembrar

que na época da colheita (~ três meses após o plantio),a radio

atividade do 35S já havia decaído uma meia-vida.

Após essasexperiências preliminares, estabelecemos a

forma de marcação: que descrevemos abaixo.

Foi preparado um canteiro coberto de 105 x 390 x 150m

contendo terra roxa extruturada. Os feijSes (Phaseolus vulga-
"

ris, L.) variedade Carioca foram semeados aos pares, com espa-

ços de 10cm e em linhas distanciadas de 25cm. Contamos nes-

ta fase com a colaboração do CENA (Centro de Energia Nuclear na

Agricultura, USP, Piracicaba, Sp).

° plantio foi efetuado na época mais quente do ano,

exigindo uma rega 2 vezes ao dia.

A adubação radicular realizada na época do plantio

foi feita com uma solução 10,0% de NH4Cl, contendo 10,5 átomosJ'

% de 15N. Ao total foram aplicados uniformemente 67,5g de

NH4Cl.

Concomitantementeforam aplicados aproximadamente 0,5IICi

de Na2 35S04' com uma pureza isotópica de no mínimo 99,99% di

luldos em 2 litros de água destilada (concentração final

Na2So4 na solução = 0,25 ~molar).

de

Na época pré-florescimento (5 semanas após o plan-

tio) a adubação isotópica radicular foi complementada por uma

adubação foliar, pulverizando-se em dias alternados aproximada-

4 1 - 15
I' -

mente OOm de uma soluçao de NH4Cl a 2% na Ia. ap ~caçao e

a 1% nas 5 aplicações subsequentes. Ao total foram aplicados

21,4g de 15NH4Cl. A colheita das sementes secas, 15 semanas
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após o plantio, forneceu 1000g de feijões.

d b - 15. d .
1 1 . -

fA a u açao com N v~a ra ~cu.ar e por pu ver~zaçao ~

liar, resultou em 0,526 átomos de l5N em excesso no feijão int~

gral, 1,124 átomo % de l5N em excesso na fração albumínica e de

0,480% na fração S'lobulinaapós mistura do feijão integral e da

fração globulina com 50% da mesma fonte protéica, não marcada .

Da mesma forma, a marcação com o isótopo radioativo enxbfre-35

por via radicular,foi suficiente e acompanhou o teor de enxb -

fre total em cada fração protéica, mantendo-se constante a rela

ção entre o teor de enxofre total e a atividade do enxofre-35.

5.6 - Animais

Foram utilizados ratos machos ou fêmeas (Rattus norve-

gicus, varo albinus) da linhagem "Wistar", recém-desmamados, .ob-

tidos a partir de colônias mantidas no biotério da Faculdade de

Ciências Farmacêuticas da USP, com rações comerciais.

5.7 - Rações experimentais

As dietas para as experiências foram formuladas

para conterem 10% de proteína, fornecida pela caseína (Grau far

macêutico - USP), pelas sementes de feijão ou pelas suas pro-

teinas isoladas. A ração à base de caseina foi suplementada com

0,1% de DL-metionina. As dietas continham ainda, 8% de óleo de
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soja, 4% de mistura salina, 1% de celulose, 1% de mistura vita-

mínica e amido suficiente para completar 100%. As misturas sa-

linas e vitamínicas foram preparadas conforme as necessidades

de ratos (Institute of laboratory animal resources, 1979). A

adição de caseína, feijão integral ou proteínas isoladas do fei
?

jão era feita às expensas do amido.

. .

5.8 - Tratamento térmico (Cocção)

Antes da sua incorporação na ração, os feijões intei-

ros foram autoclavados a l200C durante 30 minutos após a aci~

ção de água na proporção 1:5 (feijão-água)I' secos jun~amente

com a água de cozimento em estufa ventilada a 450C, durante 36h

e moídos para passarem uma malha de 0,25mm de abertura. As fra-

ções protêlcas isqladas foram autoclavadas em condições idênti-

cas e liofilizadas.
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6 - MtTODOS

6.1 - FíSico-Químicose Qqímicos

6.1.1 - Preparo das amostras

Tanto as sementes de feijões "frios" como as marcadas

isotopicamente foram moídas em moinho de martelos (Lab. pulveri

zing Mill, Weber Bros & White Metal Works) até passarem uma ma-

lha de 0,25mm de abertura.

6.1.2 - Determinação da proteína

o nitrogênio total foi determinado pelo método de mi-

cro-Kjeldahl (AOAC, 1975) utilizando-se (na conversão do nitro-

gênio em proteína) o fator 6,25 para as amostras biológicas e

5,7 para as demais (Sosulski & Holt, 1980). Nos extratos pro -

téicos ~mpregou-se ainda o método de Lowry et aI. (1951).
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6.1.3 - Determinação dos carboidratos

Foram dosados pelo método de Dubois et aI. (1956),uti

lizando-se para o cálculo, uma curva padrão de glicose.

6.1.4 - Determinação da fibra dietária

A fibra dietária total, no feijão ou nas suas

çoes protéicas, foi determinada por via enzimática, de

fra-

acordo

com o método descrito por Asp et aI. (1983) . As análises dife

riram do método descrito, apenas quanto ao agente de filtraçã~

sendo a Celite substituída por lã de vidro.

6.1.5 - Extração e fracionamento das proteínas"

- Extração aquosa

As albuminas foram extraídas de uma suspensão de 20g

de farinha de feijão integral em lOOml de água destilada, por

agitação, durante 1 hora à 40C. Esta suspensão foi filtrada

em gaze, centrifugada a 30.000g/30min e o sobrenadante dialisa

do contra água destil.:::J.apor 48 horas e novamente contra água

destilada e desmineralizada por mais 24 horas a temperatura de

0-40C. Esta segunda diálise teve por finalidade promover a

precipitação de globulinas que se solubilizaram pela presença

de sais naturalmente existentes na semente do feijão. As so-



-30-

luções foram concentradas então em evaporador rotatório até a

metade do seu volume inicial, liofilizadas e guardadas em con-

gelador até ouso.

- Extração da~ globulinas

As globulinas foram.~xtraidas e isoladas seguindo b~

sicamente o método descrito por McLeester et aI. (1973). Uma

suspensão de 20g de farinha de feijão integral em lOOml de NaCl

tJ,5MContendo ácido ascórbico O,25M; pH 2,2 foi extraída duran-
. .

te 1 hora à temperatura ambiente, filtrada em gaze e centrifu-

gada a 23.000g/30min. o sobrenadante constituiu uma prepara -

ção bruta das globulinas.A partir deste extrato foi obtida

a fração globulina Gl pela redução da força iônica do meio. A

diluição do extrato com 5 vezes o seu volume de água destilada
J

e deionizada, reduz a força iônica inicial de O,5M para O,08M,

condição em que ocorre a precipitação da fração Gl (Sun & Hall,

1975) . Este precipitado foi coletado por centrifugação a

23.000g/30min a 4oC.

- Extração das glutelinas

A fração glutelina foi obtida a partir do resíduo da

extração das globulinas tendo-se utilizado para esta finalida-

de um feijão previamente descascado. lOOg do resíduo, seco

o .

em estufa ventilada a 45 C, foram suspensos em 500ml de NaOH
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O,lN e extraídas durante 1 hora à temperatura ambiente sob agi

tação; o extrato foi centrifugado a 23.000g/30min, o resíduo

reextraídoe os sobren~tes combinados,constituirama fra-
~

ção glutelina. Esta solução foi ainda neutralizada e dializa-

da, ocorrendo então a precipitação das glutelinas

recolhidas por centrifugaçâo (30.000g/30min).

que .-
foram

As três frações protéicas, albuminas, globulina Gl e

glutelinas foram liofilizadas 'é congeladas até o uso.

6.1.6 - Determinação do enxofre total

Um sistema automático de injeção de reagentes em fl~

xos alternados, desenvolvido e descrito por Krug et aI. (1983)

foi empregado para a determinação turbidimétricado sulfato. T2

das as amostras (fontes protéicas, rações e fezes) foram dige-J

ridas como descrito em 6.3.2). As soluções resultantes foram

injetadas e misturadas com cloreto de bário, para formar a su§.

pensão de sulfato de bário, cuja medida turbidimétrica foi efe

tuada em espectrofotômetro Varian G34, com unidade de alta sen

sibilidade REA-112, em comprimento de onda de 4l0nm.

6.2 - Bioquímicos

6.2.1 - Atividade do inibidor de tripsina

Empregamos o método descri to por Kakade et a!. (1974),
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medindo-se a redução da velocidade de açao da trips~na bovi-

na sobre o BAPA, na presença do inibidor de tripsina.

6.2.2 - Atividade inibidora da alfa-amilase

Foi determinada, usando-se o método originalmente des

crito por Bernfeld, adaptado por Lajolo & Finardi Filho (1984).

6.2.3 - Atividade hemaglutinante

A dosagem da atividade hemaglutinante foi efetuada es

sencialmente como descrito por Liener(1955) sendo a leitura fi

nal feita através de detecção visual da aglutinação após dilui-

ção seriada do extrato.

6.3 - Isotópicos

6.3.1 - Determinação do enriquecimento com l5N

A abundância relativa do isótopo de massa l5N foi de-

terminada por espectrometria de massa. Para tal, o nitrogênio

presente nas amostras foi oxidado a nitrogênio molecular, de

acordo com o método de Dumas, modificado para a determinação do

nitrogênio-15 (Proksch, 1969; Trivelin et aI., 1973).

Mediu-se no espectrômetro de massa Varian Matt-230, a
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intensidade das correntes iônicas correspondentes a massa 28

14 14 14 15 -
( N - N) e massa 29 ( N - N). A relaçao entre essas cor

rentes foi convertida em átomos % do isótopo..

- .. 15
A concentraçaoexpressa em atomo % de N em excesso

foi obtida, subtr~indo-sea abundâncianatural do l5N (0,365%)
. . 15dos valores calculadosde atomos % de N.

. .

6.3.2 - Determinação da radioatividade do 35s

A contagem da atividade do 35s foi determinada após

a digestão de 350mg das amostras (fontes protéicas, dietas pr~

paradas e fezes) com ácido nítrico e perclórico, em bloco di-

gestorTecnal, de acordo com a técnica descrita por Krug et aI.

(1977) . As soluçõeslímpidas, resultantes da digestão, foram

diluídas com água destilada e deionizada para um volume final

de 35ml. Amostras com um peso inferior a 350mg foram digeri-

das e diluídas com volumes proporcionais.

As contagens da radioatividade foram efetuadas no

cintilador líquido Beckman LS 100C adicionando-se 100~1 da aocs

tra a 10ml da solução cintiladora, segundo Bray (1960). As

amostras foram contadas por um tempo suficiente para se obter

um erro estatístico inferior a 2%. Foi preparada uma curva de

padrões com radioatividade conhecida, e, para se obter uma cor-

reção do "quenching" adicionou-se a esses padrões amostras das

fontes protéicas, dietas e fezes não marcadas, igualmente dige

ridas e diluídas medindo-se a redução na contagem dos padrões.
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A eficiência do contador (0,45) foi determinadacomparativameg

te com outro de eficiência conhecida.

Os resultados foram expressos em dpm (desintegrações

por minuto), calculadosa partir das contagens por minuto e

eficiência de contador.

da

cpm
dpm =

eficiênqia do contador

6.4 - Biológicos: ensaios em animais

6.4.1 - Ia. Experiência: Utilização biológica das

frações protéicas isoladas do feijão (albumi

nas, globulina Gl e glutelinas)

O ensaio de 7 dias de duração foi realizado, para

avaliar a digestibilidade e o aproveitamento biológico das fr~

ções protéicas isoladas (albuminas, globulina Gl, glutelinas )

e comparando-se os resultados com os índices obtidos a

de uma ração controle de caseína, contendo o mesmo teor

partir

pro-

téico (10%). Todas as frações protéicas do feijão foram

autoclavadas durante 30 min a l2loC, liofilizadas

e incorporadas nas raçoes. Os animais (6 ratos Wistar,

machos por grupo; peso médio inicial = 38,5g) foram alojados

em gaiolas metabólicas individuais. A coleta de fezes foi ini

ciada 24 horas após a administração das rações, feita em inter

valos de 24 horas e termliada 1 dia após a última ingestão de
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raçao. As fezes foram secas em estufa ventilada a 900C, e os

resíduos de ração removidos, passando-se rapidamente

de água corrente pelas fezes que se encontravam numa

um jato

peneira.

r A seguir as fezes fo+am secas novamente, a 9cPC, até peso cons ~

tante, moídas e guardadas em geladeira para as determinações ana

líticas. Um grupo de animais sob dieta aprotéica foi mantido

paralelamente.

A digestibilidade das proteínas foi expressa de duas

formas:

- Coeficiente de digestibilidade "aparente":

C.D. "aparente" = N absorvido

N ingerido
x 100

- Coeficiente de digestibilidade "real":J

c . D . "real" = N ingerido - (N fecal - N fecal aprotéico) x 100

N ingerido

- O NPR (net protein ratio)

calculado pela relação:

(ou razão protéica líquida) foi

Nl'R = G.P.teste
+

P.P.aprotéico

P.I.

G.P.teste ganho de peso dos animais alimentados

com a ração contendo a proteína em estu

do.
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P.P. -.
aprote~co

perda de peso dos animais ali--

mentados com a ração aprotéica.

P.I. proteína em estudo, ingerida.

6.4.2 - 2a. Experiência: Aproveitamento nutricional

do feijão integral, e do feijão

da fração albumínica

adicionado

Examinou-se nessa experiência o efeito-da suplement~

ção do feijão integral com a albumina isolada, ao nível de

10% da a1bumina em :relaçãoa proteína do feijão integral, num

ensaio biológico com ratos. Os feijões e a fração a1bumina f2

ram autoc1avados conjuntamente e preparadas as rações experi -

mentais e controle, de forma semelhante ao experimento anterior,

contendo um teor ~rotéico de 10%. Os animais (6 ratos machos

Wistar por grupo, peso médio inicial = 44g) foram alojados in-

dividualmente em gaiolas metabólicas e receberam as duas ra-

ções experimentais e a ração controle "ad libitum". Para1e1a-

mente foi mantido um grupo de animais sob ração aprotéica. O

con~role de ganho de peso, consumo de ração e excreção feca1

foi feito durante 13 dias.
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6.4.3 - 3a. Experiência: Ensaio das rações marcadas

isotopicamente. Efeito do feijão e de suas

proteínas isoladas na perda de nitrogênio e

enxofre fecais.

. d f . .- - d d 15
A part~r os e~Joes nao marca os ou marca os com N

e 355 foram obtidas as frações protêicas (alburninase globuli-

na Gl) pela técnica já descriüa anteriormente, e preparadas

as raçoes para ratos, da forma descrita para os dois ensaios

anteriores.

A fração glutelina, apesar de merecer mais estudos,

não foi incluída, em virtude da preemência de tempo para o iso

lamento das proteínas e o seu ensaio em animais, urnavez que

a meia-vida do enxofre radioativo ê reduzida (87 dias).

Para urna melhor compreensão dos dados relativos ao

conteúdo de nitrogênio e enxofre, e à marcação isotópica, apr~

sentamos nas Tabelas 1 a 4 os teores de nitrogênio, nitrogê-

nio-15, enxofre e enxofre-35, tanto para as três fontes protéi

cas (feijão integral, alburninas e globulina Gl) bem corno das

raçoes preparadas.

Adotou-se o seguinte esquema experimental para o

ensaio com rat.asda linhagem Wistar, com peso mêdio inicial de

42g.

Seis animais em cada grupo (controle e experimental$)

receberam durante três dias as rações não marcadas. Após este

período de adaptação, o número de animais foi reduzido para

quatro, que então passaram a receber do 19 ao 69 dia as raçoes
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TABELA 1 - Teor d~ nitrogênio total (14N + 15N), nas fontes pro-

téicas e nas rações experimentais.

%

Fonte

protéica
Nitrogênio

na fonte

protéica

Fonte pro

téica na

Nitrogênio

na

Proteína

raçao
-

raçao

na raçao

(N x 5,7)

Feijão integral 4,29*

4,12**

40,89

42,57

1,77

1,64

10,08

9,35

Albuminas 11,46~

11,31**

15,32

15,52

1,75

1,60

9,98

9,13

Os valores analíticos representam a média de 3 determinações

* fonte protéica não màrcada isotopica...ente

** - . ' 15 35fonte prote~ca marcada com N e S

*** fator de conversão do N = 6,25

Globu1ina Gl 15,38* 11,42 1,57 8,94

16,92** 10,94 1,54 8,80

Caseína +
12,34* 12,34 1,60 9,98***

1 % DL-metionina



Os valores analiticos representam a média de duas ou três determinações.

* abundâncianatural de 15N = 0,365 átomos % de 15N.,

** após diluição com 50% de fonte protéica não marcada.

I
w
'0
I

TABELA 2 d 15 .. ....
-

Teor e N nas fontes proteicas e nas raçoes experimentais.

15 15
Atomos % de N mg de N em excesso/

em excesso* % de N /100gde raçao
Fonte protéica "

Resultado Ana1itico total Calculado a Calculado a

Fonte - partir do partir do
Ração na raçao

15N da fon
15

protéica N da ra-

te protéica çao

Feijão integra1* 0,526 0,493 1,641 8,63 8,09

Albuminas 1,124 1,076 1,602 18,01 17,24

Globu1inaGl* 0,480 0,498 1,544 7,41 7,69
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TABELA 3 - Teor de enxofre total nas fontes protéicas e nas ra

ções experimentais.

Os valores analíticos representam a média de 3 determinações

desvio padrão.

+

* calculado a partir da % de enxofre na fonte protéica + % enxo

fre na ração aprotéica (0,047).

TABELA 4 - Atividade do 355 nas fontes protéicas e nas

eXperimentais.

raçoes

% Fonte

protéica

na raçao

Atividade na ração
-5

dpn . 10 /lOOg

Cala.1l.ado AnalÍtico

Os valores analíticos representam a média de 3 determinações.

*após diluição com 50% de fonte protéica não marcadia.

"

% enxofre % fon- % enxofre na raçao
Fonte protéica na fonte te protéi

protéica * ca na raçao
Calculado* AnalÍ tiro

?

Feijão integral O,238:!::0,007 42,57 0,148 0,167:!::0,006

Albuminas +
15,52 0,126 0,137:t0,0060,511.:.0,010

Globulina Gl 0,24010,000 .' 10,94 0,069 0,087:t0,005

Atividade
Fonte nafante

protéica protéica

dpn.lO-Yg

Feijão
integral* 11,2

Albumina 44,4

Globulina Gl* 10,7

42,57 47,7 49,1

15,52 68,9 71,4

10,94 11,7 11,73
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com proteína marcada, sendo que no.19 dia os animais receberam

a ração por um período de 12 horas. Do 79 ao 119 dia os ratos

voltaram a receber as rações não marcadas.

A água e o alimento foram oferecidos "ad libitum" e

os animais mantiqos em gaiolas metabólicas individuais. A co-

leta de fezes e urina foi iniciada 12 horas após a administra-
- - 41 .

çao das raçoes marcadas e da~ por diante,em ~ntervalos de

horas, sendo terminada 24 horàs após a última ingestão da

24

ra-

çao. As fezes foram secas e tratadas como já descrito. o con

sumo de ração foi anotado diariamente durante todo o experimen

to.

6.5 - Estatísticos

Os resultados obtidos através dos ensaios biológi -

cos foram submetidos à análise de variáncia. Em virtude das

diferenças significativas encontradas, prosseguiu-se a análi-

se de variância através das Comparações Múltiplas de Tukey (N~

ter et aI., 1985).



-42-

7 - RESULTADOS

Inicialmente apresentamos os resultados das experiên-

cias, compreendendo a extração e purificação das proteínas do

feijão (Phaseolus vulgaris, L.), enriquecidas ou não isotopica-

mente com 15N e 35s, seguidos dos resultados dos ensaios bioló-

gicos.

Esses ensaios, foram realizados primeiramente com as

frações protéicas isoladas e aquecidas, porém não marcadas, na

tentativa de identificar a fração ou frações responsáveis pela

reduzida utilização biológica do feijão. Demos sequência ao es

tudo através de um ensaio biológico dos feijões e de suas pro -

teínas marcadas, com a finalidade de se o~ter resultados que

pudessem explicar o comportamento observado em trabalhos ante-

riores (Lanfer Marquez & Lajolo, 1981).

7.1 - Extração e fracionamento das proteínas do feijão

Com a metodologia adotada (descrita no item 6.1.5)foi

possível obter as frações protéicas, através de extrações suces

sivas de pequenos lotes de feijão.
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A fração globulina Gl isolada, representando aproxim~

damente 50% das proteínas totais do feijão, mostrou em média

após a sua liofiização, um teor de nitrogênio da ordem de 16%,

que convertido, forneceu uma concentração de proteína em torno

de 90%. o teor de carboidratos nesta fração foi aproximadame~

te de 12%.

A fração albumínica liofilizada, continha em média

11,4% de nitrogênio (65% proteína). Concentrações de nitrogê-

nio superiores a esse valor foram observadas algumas vezes e r~

lacionadas com uma maior contaminação cruzada pela globulinaG2,

solúvel mesmo em concentrações salinas muito reduzidas.

A fração albumínica obtida dessa forma, representa

16,5% da proteína total do feijão e está acompanhada de um ele-

vado teor de carboidratos (30mg/lOOmg proteína) .

A precipitação das proteínas dessa fração com ácido
J

tricloroacético (concentração final 5%) mostrou que 1/3 desses

carboidratos foram recuperados no precipitado, evidenciando pos

suir glicoproteínas ou açúcares ligados a outras macromolécu -

Ias ou ainda conter polissacarideos de alto peso molecular.

A fração glutelina foi obtida a partir de feijão pre

viamente descascado. Este procedimento tornou-se necessário ,

pois uma grande quantidade de pigmentos da casca seriam extraí-

dos concomitaiicemente. Esta fração protéica constitui uma pre-

paração bastante impura, com 10,4% de nitrogênio,necessi~ no

futuro uma caracterização química mais completa.
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7.2 - Enriquecimento isotópico das proteínas do feijão

As sementes de feijão, marcadas com os isótopos dura~

te o seu desenvolvimento, apresentaram um enriquecimento satis-

- . - 1 05
.. d 15

fatorio,com uma concentraçaode , 2 atomos% e N em exces

SOe As frações protéicas isoladas a partir desse feijão (albu-

minas e globulina Gl), apresentaram um teor de 1,124 e 0,960até

15 -

mos % de N em excesso, respectivamente,mostrando que esse

isótopo está distribuído de uma forma relativamente homogênea

entre as proteínas do feijão.

A metabolização do sulfato marcado pela planta intei-

ra resultounuma atividaderadioativade 22,3 . 10-4; 44,4 . 10-4

e 2-1,4 . 10-4 dpm/g-de feijão integral, fração albumínica e gl~

bulina Gl, respectivamente.

Determinou-se também o teor de enxofre total nas mes-

- ...J -
mas fraçoes prote~cas, tendo-se observado uma correlaçao entre

a concentração total de enxofre e a atividade do enxofre-35. A
-

1 - 35
/

-.. .
re açao S S manteve-se constantepara as tres fontes prote1 -

cas.

Os valores numéricos relativos ao conteúdo de nitrogê
. f t t . l5

N 35s f "-' t 1 fn10 e enxo re o a1S e ao e no e~Jao~n egra , nas ra

ções protéicas e nas rações preparadas

Tabelas l-a 4.

sao apresentadas nas



-45-

7.3 - Ensaios em animais

7.3.1 - Digestibilidade e valor nutricional

Os resultados de dois ensaios biológicos, visando ve-

rificar o efeito da ingestão do feijão cozido ou de suas pro-

teínas isoladas sobre o crescimento e aproveitamento alimentar,

estão apresentados nas Tabelas 5 e 6 e na Figura 1.

Observamos uma elevada digesti5ilidade "real" para a

albumina (92,5%) e globulina Gl (90,8%), sendo"apenas a digesti

tibilidade da fração glutelínica (78,7%) significativamente in-

ferior ã da caseína (95,2%).

Independentemente da digestibilidade, as glutelinas e

albuminas promoveram o melhor crescimento dos animais

embora este tenha sido baixo em comparação ao controle de

caseína. O NPR ("netprotein utilization" ou razão protéica lí-

quida) calculado (mesmo para um experimento de apenas sete dia~

foi muito reduzido para a globulina Gl (2,20) e para as albumi-

nas e glutelinas foi 30% inferior ao controle de caseína (4,26).

Este ensaio procurou evidenciar os efeitos da inges-

tão do feijão integral sobre os índices de digestibilidade e va

lar nutricional, comparando-oscom os efeitos causaavs, pela in-

gestão das frações protéicas isoladas. Foi incluido também,um

grupo de animais que recebeu uma farinha de feijão suplementada

com a fração albumínica.



TABELA 5 - Experiência 1 - Digestibilidac1e e "NPR"Idas proteinas isoladas do feijão (Ensaio de 7

dias de duração)*

.

*Val~es médios! desvio padrão de 4 ou 6 animais (caseina) por grupo.

Perda de peso de animais sob dieta aprotéica: 5,3g/rato/7 dias

Nitrogênio fecal dos animais. sob dieta aprotéica: 5,28mg N/rato/dia \

a, b, c, .... Valores nas mesmas colunas verticais, com letras diferentes, diferem estatIs

ticamente (p ~ 0,05).

.

I
of:>.
(J)
t

Fonte Ganho de proteina Nitrogenio (g) Digestibilidade (%)
Matér.ia

NPR seca fecal
protéica peso (g) ingerida ingerido fecal "aparente" "real" ng/g ração(g)

CaseIna
+ +

4, 26!0,60a
+ + + + a

34 O! 5 oa17,9-3,9 5,44-0,44 0,87-0,07 0,08-0,02 90,0-2,6 95,2-1,7 , ,

Albuminas
+ +

3,00!019bc 0,53!0,00
+ +

92,S!2,3ac 46,8i" 2,4ad3,8-0,7 3,03-0,03 0,08-0,01 84,6-1,2'

Globulina Gl + +
+ gne + + +

90, 8!4, jlCe 54, 614 ,6bdf1,3-2,3 2,96-0,46 2,20-0,4 0,520,08 0,08-0,02 84,1-4,8

Glutelinas + +
+ fce + O 18!0 03

+
78,7!3,SXli 68,4!11,lcef7,0-1,6 3,94-0,28 2,91-0,6 0,69-0,05 , , 73,2-3,4



TABELA 6 - Experiência 2 - Digestibilidade e "NPR" do feijão ou feijão suplementado com a fra

ção albumina (Ensaio de 13 dias de duração) .

13 dias 7

Nitrogênio (g)

últimos dias
Fonte

protéica

Ganho de

peso

(g)

proteina

ingerida

Digestibilidade (%) Matéria
seca
fecal

nq/g ração

NPR

(g)
irgerido fecal "aparente" "real"

*Valores médios :t desvio padrão de 6 animais por grupo.

Perda de peso dos animais sob dieta aprotéica: 8,7g/rato/13 dias..1

Nitrogênio fecal dos animais sob dieta aprotéica: 4,28mg N/rato/dia.

a, b, c, d' - Valores nas mesmas colunas verticais, com letras diferentes, diferem estatIsti-

camente (p ~ 0,05). I
"'"
--J
I

Caseina 44,i:!:6,8a 12 8it1 20 4,12:tO,27a
+. + +

96,l:t0,6a 33 9:!:' 3 Oa, , 1,01-0,06 0,07-0,01 93,1-0,7 , I

Feijão
l4,4:!:1,6bd

+
2, 43:t0,32lXl

+ + +
69,9:tS,7bd l45,5:t22,Obdintegral 9,56-0,85 0,77-0,05 0,26-0,04 66,0,;5,7

Feijão
integral +

l8,5:!:l,9cd
+

2, 68:t0,26cd
+ + +

69 9:!:13cd 128 8! 8 70dalbumina 10,17-0,33 0,91-0,09 0,30-0,02 66,7-1,6 ".. , I
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FIGURA 1 - Curvas de peso de ratos, alimentado~com rações

caseína e proteínas do feijão (10% de proteína) .

de

Ainda, na Tabela 5 são mostrados os resultados refe -
rentes às quantidades de proteína e nitrogênio ingeridos,

cornoà excreção fecal de matéria seca, calculada em função

bem

da

quantidade de ração consurnida.

Os grupos de animais que receberam as rações à base

de caseína, albuminas, globulina GI e glutelinas excretaram re~

pectivamente 34,0; 46,8; 54,6 e 68,4mg de matéria fecal seca/g

ração ingerida. As comparações estatísticas mostram que apesar

de todas as frações protéicas parecerem estimular urna maior ex-

-e---e . Àprotéica. . ..

I I I-r I I I I
s 6 71 2 3 ...

Dias
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creçao fecal, apenas a da albumina foi estatisticamente seme -

lhante à da caseína.

Na Tabela 6 são apresentados os resúltados de um ex-

perimento, no qual grupos de seis ratos, foram alimentados com

raçao cujo teor protéico (10%) foi fornecido por

caseína, farinha de feijão integral ou farinha de feijão suple-
- -

mentada com a fraçao album~nica ao n~vel de 10% em relaçao a

proteína
"

(tanto a farinha integral como a farinha já supleme~

tada foram aquecidas durante 30 minutos a l2loC, para a inativa

ção dos fatores antinutricionais).

7.3.2 - Ensaio biológico do feijão integr~l, albumi -

nas e globulina GI, marcados isotopicamente

Essa experiência foi realizada de acordo com o esque-

ma experimental descrito no item 6.4.3.

Basicamente dividiu-se o ensaio em três fases: numa

primeira fase de adaptação, os animais receberam durante 3 dias

as dietas não marcadas,contendo 10% de proteína proveniente do

feijão integral, albuminas, globulina GI ou caseína.

Na 2a. fase, os animais foram alimentados durante

dias com raç~as preparadas de forma semelhante à anterior,

6

com

a única diferença das fontes protéicas estarem marcadas isotopi

camente.

Numa 3a. fase "de decaimento" de 6 dias de duração os

animais voltaram a receber as rações "frias".



-50-

paralelamente à determinação diária das concentrações

isotópicas das rações ingeridas e do material fecal eliminado,

avaliamos a "digestibilidade" e a "utilização biológica 11 pela

metodologia convencional (de análise química),reunindo esses r~

sultados como comparação e confirmação daqueles já descritos.

As variações de peso, e--autilização biológica das

proteínas, apresentadas pelos animais submetidos às
.' -

rações, são mostradas na Tabela 7.

diferentes

Durante os 12 dias da experiência, apenas os animais

que receberam ração à base de albuminas, tiveram um crescimento

mensurável, um "NPR" de 71% e digestibilidade de 90% em

ção ã caseína considerada 100%.

rela-

A globulina Gl, apesar de sua boa digestibilidade, não

proporcionou nenhum crescimento aos animais. No grupo de ani-

mais alimentados com ração à base de feijão integral, observou-
J

-se reduzido índice de digestibilidade (67%), ganho de peso e

"NPR" , acompanhado de uma elevada excreção de nitrogênio,

vezes superior à da caseina.

três

7.3.3 - Efeito do feijão integral, da fração albumina

e da globulina Gl na perda de nitrogênio

Estudaram-se aqui,separadamente,cada uma das frações

protéicas (albuminas e globulina Gl) como também o feijão inte-

gral, determinando-se o balanço diário entre o nitrogênio total

e l5N, ingeridos e excretados nas fezes durante os doze dias

da experiência.



TABELA 7 - Experiência 3 - Digestibi1idade e IINJ?R"do feijão integral e de suas proteínas isoladas.

(Ensaio de 12 dias de duração)*.

* ~ + -
Valores medios - desvio padrao de 4 animais por grupo.

Perda de peso dos animais sob dieta aprotéica: 8,5g rato/12. dias.

Nitrogênio feca1 dos animais sob dieta aprotéica:. 3,77mg N/dia/rato.

a,b,c, ... Valores nas mesmas colunas verticais, com letras diferentes, diferem estatisticamente.

(P ~ 0,05).

I
Ul
I-'
I

Fonte 'Ganho de -Proteína Nitrogênio (g) Digestibi1idade (%) 'Matéria se

peso ingerida NPR ca fecaI
protéica . .

mg/g ração(g) (g) ingerido feca1 "aparente" "real"

Caseina + +
4,46 ::t O,loéi

+ + +
91,8 ::t l,la 41,3::t 1,Oa36,3 - 7,8 10,05 - 1,81 1,61 - 0,29 0,18 - 0,04 89,9 - 0,7

Feijão + +
2,27 ::t 0,2900

+ + +
67,2 ::t 6,6lrl 127,9::t 19,8bd

integral 4,8 - 17 5,85 - 0,59 1,03 - 0,10 0,38 - 0,08 62,8 - 6,5

Albuminas
+ +

3,18 ::t O,39cfh
+ + + 82 8 ::t 2 oceg 68,3::t 6,lceg13,7 - 1,1 7,02 - 0,59 1,23 - 0,10 0,26 - 0,03 79,1 - 2,1 , ,.

G10bulina Gl + +
1,51 ::t O,4ldgi

+ + +
95,4 ::t O,7afh . 37,6:!: 4,9afh-2,1 - 0,8 4,36 - 2,09 0,76 - 0,10 0,08 - 0,01 89,5 - 1,6
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As Tabelas 8 a 10 mostram, como era de se esperar, que

a porcentagem de excreção de nitrogênio total se manteve aproxi

madamente constante para cada fonte protéica durante todo o ex-

perimento. Ass~, para o feijão integral, a eliminação de ni-

trogênio total foi muito elevada, da ordem de 34,4% em média;

20,4% para as albuminas e 10,7% para a globulina Gl.

Quanto à excreção fecal de lSN observamos,nos primei-
..

ro três dias após a administração da ração marcada, um aumento

na excreção desse isótopo, atingindo neste período um estado que

tomamos como "estacionário" e no qual a relação entre a quanti-

dade de lSN ingerido e excretado se manteve praticamente inalte

rada, até o sexto dia, quando os animais passaram a receber no-

vamente as rações não marcadas, com o intuíto de observar a ve-

locidade de d~ca~ento da concentração do isotópo nas fezes.

A excreção de lSN na fase de equilíbrio (49-69 dia

mostrou ser constánte e específica para cada fonte de proteína,

apesar de ser inferior às quantidades médias de nitrogênio to-

tal excretadas. Esses resultados serão discutidos mais adiante,

sendo possível, como veremos, atribuir esse efeito a diversascau

sas.

7.3.4 - Efeito do f~i~ão integ~:al e das frações pro-

têicas isoladas, na eliminação de enxofre

paralelamente às determinações de nitrogênio total e

lSN nas rações ingeridas e no material fecal, determinou-se tam



TABELA 8 - Experiência 3 - Ensaio do feijão integral:
. ... i 1 (

14 15
) d 15 *nltrogeno tota N + N e e N.

rngestão e excreção feca1 diárias de

total (mg) /rato
15 15 % de excreção emN N bng N an excesso)/rato

re1i7l9ão ao ingeridoDia

ingerido excretado ingerido excretado N total 15N

n:I 1 95,02:t 9,16 30,36:t 7,75
+

0,039 :t0,016 31,95 8,67'd 0,45 - 0,04
n:I

93,31 :t 10,45 35,22:t 4,01'
. +

0,104 :t 0,010
.

u 2 0,44 - 0,05 37,74 23,64
H

94,60 :t 38,71 :t11,20
+

0,138 :t 0,035
n:I 3 9,38 0,45 - 0,04 40,91 30,67E

4 95,02:t 9,16 35,09:t 11,88
+

0,125 :t0,041 36,93 27,78o 0,45 .- 0,04
In:I

86,93 :t 15,93 35,45:t 11,30
+

0,134 :t 0,040
(» 5 0,41 .- 0,07 40,78 32,68n:I

6 91,19:t 12,48 31,90:t 8,69
+

0,119 :t0,035 34,98 27,670,43 ... 0,06
.

7 88,42:t9,44 28,62:t3,19 - 0,080 :t 0,009 32,37
8 88,63:t 10,04 31,18:t 9,03 - 0,044:t 0,014 35,18
9 93,32:t 15,95 27,92:t 10,33 - 0,019 :t 0,006 29,92

I 10 98,01:t 21,76 28,52:t 8,97 - 0,01,9 :t 0,007 29,10

I 11 102,69:t 29,01 31,54:t 8,11 - 0,014:t 0,004 29,10

12 nd 32,59 :t10,15 -
Q013 :t 0,005 nd

Média 0,44 0,126** 34,4 29,37**

*Valoresmédios :t desvio padrão (n=4)

Marcação isotópica da ração: 0,493 átomos % de 15N em excesso

** % de excreção média de 15N na fase de "equi1ibrio" (49 ao 69 dia) I
U1

nd não determinado.
w= I



TABELA 9 - Experiêncta 3 - Ensaiq da fração album!nica:

nitrogênio total (14N + 15N) e de 15N *.

Xngestão e excreção feca1 diárias de

% de excreção em
relação ao ingerido

N total"" 15N

2;1.,36

25,79

22,67

19,64

18,08

19,73

3,70

16,60

15,64

14,81

13,85

15,69

18,87

20,76

19,57

16,61

21;48
nd

20,41 14,78**

* Valores médios :t desvio padrão (n=4)
- ." - 07 " d 15

Marcaçao 1sotopicada raçao: 1, 6 atomos % e N em excesso.

** % de excreçãomédia de 15N na fase de "equi1ibrio" (49 ao 69 dia)

nd não dete.rminado=

I
lJ1
~
I

. total (mg) / rato
1 15

bng N an excesso)/rato
Dia

ingerido excretado ingerido excretado

1
+ + +

0,037 :t0,017m 93,31 - 6,72 19,93 - 5,11 1,00 - 0,07
'(I 2 + + +

0,166 :t 0,033m 93,32 - 9,10 24,07 - 6,71 1,00 - 0,10
o + + +

0,158:t 0,042H 3 94,12 - 9,56 21,34 - 5,31 1,01 - 0,10m
!:: 4

+ +. +
0,154 :t 0,03492,32 - 8,00 19,11 - 4,43 1,04 - 0,08

o
113,34 :t 13,24

+ + +1m 5 20,49 - 8,55 1,22 - 0,14 0,169 0,076
(»
m 6 114,95 :t12,Ol

+ +
0,193 :t 0,02.6A:: 22,68 - 2,84 1,23 - 0,13

7 110,94.:t18,61
+

0,146 :t 0,01820,93 1,01 -
8 114,14:t 15,22

+
0,059 :t0,02923,70 - 4,50 -

9 114,94 :t14,53
+

0,026 :t 0,00222,49 - 4,61 -
o 10 117 , 34 :t 13,17

+
0,019 :t 0,003I 19,49 - 4,17 -

117,34 :t 8,81
+

0,021:t 0,005
I§.

11 25,21 - 6,99 -
12 nd +

0,012 :t 0,003
m 18,06 - 4,23 -

Média 1,08 0,172**



TABELA 10 - Experiência 3 - Ensaio da globu1inaG1:
~ 14 15 15

trogenio total ( N + N) e de N. *

Ingestão e excreção feca1 diárias de ni-

N total (mg)/rato
15 15 % excreção em relação
N (ng N em excesso)/rato ao ingeridoDia

ingerido excretado ingerido excretado N total 15N

I{j 1 81,25 11,75 0,405 traços 14,46 traços'd
I{j

10" 64 3,12o 2 77,50 8,25 0,385 0,012H
I{j 3 69,75 5,25 0,345 0,010 7,53 2,90s
o 4 71,00 5,50 0,35 0,013 7,75 3,69II{j
{}I 5 118,75 6,00 0,59 0,016 5,05 2,71I{j
p::;

0,025 6,74 4,246 118,75 8,00 0,59

1

7 44,25 5,50 - 0,014 12,43
8 42,00 6,00 - 0,010 14,28
9 44,00 5,50 - nd. 12,50

I 10 44,75 7,25 - 0,004 16,20

1&
11 67,25 6,52 - 0,003 9,69
12 nd 5,52 - traços nd

.....

-
Média \ 0,44 0,018** 10,66 M 3,54**

*
Valores médios de um "pool" de 4 animais

Marcação isotópica da ração: 0,498 átomos % de 15N em excesso.

** % de excreção média de 15N na fase de "equi1Ibrio" (49 ao 69 dia) I
V1

nd não determinado.
V1= I
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bém o balanço do enxofre para o feijão integral e para a fra-

çao albuminica, sendo a globulina Gl dispensada por possuir re

duzido teor de aminoácidos sulfurados.

As Tabelas 11 e 12 mostram a ingestão e excreçao fe-

cal diárias do e~ofretotal para essas duas fontes protéicas .

Os resultados mostram que apesar da ração à base de feijão

tegral conter um teor de enxofre 17% superior em relação à

in-

ra-

ção. contendo albuminas, a ingestão média diária de enxofre to-

tal foi semelhante nos dois grupos de animais (9,0 e 9,2mg/dia/

/rato) pois a diferença foi compensada por uma maior quantidade

de ração consumida pelos animais mantidos com a ração à base de

albuminas.

A eliminação, calculada como porcentagem do enxofre

ingerido, foi estatisticamente semelhante entre o feijão inte-

gral e as albuminas, sendo de 26,8 e 23,3%, respectivamente.

A excreção de enxofre-35 determinada também para a

globulina Gl, apresentada nas Tabelas 11 a l3,elevou-se nos pri

meiros três dias semelhante ao que aconteceu com o l5N atingin-

do após esse tempo um valor pratiFamente constante. Nesta fase

estacionária (do 49 ao 69 dia) o valor médio de excreção do 355

em relação ao ingerido, foi de 32,4, 18,7 e 6,7 respectivamente,

para o feijão integral, albuminas e globulina Gl.



TABELA 11 - Experiência 3 - Ensaio do feijão integral:

enxofre total e de 358*.

rngestão e excreção feca1 diárias de

8 total (mg)/rato 355
-5 % excreção an relação

Dia (dpm x 10 )/rato ao ingerido

lngerido - excretado ingerido excretado 5 total )58

10 1 + + + +
24,9 9,99,30 - 0,54 2,32 - 0,62 2,73 - 0,27 0,27 - 0,15't1 .

10 + + I, + +
o 2 9,14 - 1,02 1,98 - 0,14 2,69 - 0,30 0,71 - 0,05 21,7 26,4
H + + + +10 3 9,27 - 0,92 3,11 - 0,78 2,72 - 0,27 0,95 - 0,26 33,5 34,9a + + + +
o 4 9,31 - 0,90 2,40 - 1,00 2,73 - 0,27 0,74 - 0,39 25,8 27,1
110 + + + +
()o 5 8/51 - 1,56 3,35 - 0,90 2,51 - 0,45 1,01 - 0,30 39,4 40,210

6
+ + + +

24,0 30,08,93 ... 1,22 2,14 - 0,56 2,63 - 0,35 0,79 - 0,2

7 + + +
22,28,39 - 0,55 1,86 - 0,26 - 0,57 - 0,08

8 + + +
24,28,68 - 0,98 2,10 - 0,62 - 0,29 - 0,11

9 + + +
21,79,14 - 1,56 1,98 - 0,60 - 0,09 - 0,04

I 10 + + +
29,58,60 - 0,55 2,54 - 0,70 - 0,09 - 0,04

I 11 + + +
27,910,06 - 2,84 2,81 - 0,60 - 0,07 - 0,03

M" 12 nd - + + nd2,83 - 0,53 - -0,06 - 0,03

Média 0,84** 26,8 32,4 **

. + - -
(n=4)* Valores medios - desvio padrao

Atividadedo 358 na ração: 49,1 dpm . 10-5/100g
-. 35 i (49 ao 69 dia)

I
** % de excreçao media de 5 na fase de equi1 brio U1

-J

nd = não determinado. I



TABELA 12 - Experiência 3 - Ensaio da fração albumInica:

enxofre total e de 35S*.

Ingestão e excreção fecal diárias de

ro
'tl
IÓ
U
H
IÓ
E
o
IIÓ
()'I
IÓ
ÇI:;

~

~

I~

I~

&!

, ,Média

Dia

7

8

9

10

11

12

S total (mg)/rato

ingerido

1

2

3

4

5

6

+
7,98 - 0,58

+
7,98 - 0,78

+
8 , 05, - O, 82

+
8,32 - 0,68

+
9,69 - 1,13

+
9,83 - 1,02

excretado

+
2,00 - 0,38

2,31 :t 0,62 ..

+
1,50 - 0,26

+
1,56 - 0,39

+
1,69 - 0,63

+
1,99 - 0,20

+
2,24 - 0,09

+
2,76 - 0,53

+
2,00 - 0,37

+
2,24 - 0,46

+
3,24 - 0,69

+
1,68 - 0,37

* Valores médios :t desvio padrão (n=4)

Atividade do 358 na ração: 71,4 dpm .

- ... ' 35
** % de excreçaomedia de S na fase de
nd = não determinado.

+
9,48 - 1,59

+
9,76 - 1,30

+
9,83 - 1,24

+
10,03 - 1,12

+
10,03 - 0,76

nd

T5 -5
S (dpm x 10 )/rato

ingerido

+
4,15 - 0,30

+
4,16 - 0,40

+
4,19 - 0,42

+
4,34 - 0,35

+
5,05 - 0,59

+
5,13 - 0,53

excretado

0,18'

0,75

0,87

0,80 '

0,89

1,03,

:t 0,14

:t 0,07,

:t 0,19
+ 13- O,

:t 0,33

:t 0,11

+
0,75 '-0,08.

'+
0,39 ,'- 0,17

+
0,21 - 0,05

0,13 :t0,02

nd
+

,0,08 - 0,03

0,91**

10-:5/100g

equilIbrio (49 ao 69 dia)

% excreção em
relação ao ingerido

8 35s

25,06
.

28,95

18,63

18,75

17,44

20,24

23,63

28,28

20,34

22,33

32,30
nd

,23,30

4,36

18,00

20,74

18,34

17,58

20,17

18,70**

I
U1
(X)
I
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TABELA 13 - Experiência 3 - Ensaio da globu1ina G1:
-

1 d,.-, d 35 *
excreçao feca ~ar~as e S.

Ingestão e

Dia

0,031

0,033

0,022

0,027

0,013

0,009

0,052** 6,69**

. * Valores médios de um "pooJ:"de 4 animais.

Atividaé-e do 35s na ração: li,?3 CTm'. 10-5/100g

** % de excreção média na fase de "equi1!brio" (49 ao 69 dia)

35S (dpm.
-5

% excreção em10 )/rato
relaçãoao in-

ingerido excretado gerido

0,611 0,004 0,65

0,582 0,038 6,53

0,527 0,024 4,55

0,533 0,035 6,57

0,889 0,051 5,74

0,889 0,069 7,76

1

et:S 2'O
et:S
o 3I-i

4
o

5tet:S
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et:S
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7
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'O 8et:S
o
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S
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o
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1et:S
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12et:S

Média
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8 - DISCUSSÃO

8.1 - propriedades nutricionais do feijão e digestibilidade

de suas frações protéicas

As experiências "in vitro",realizadas anteriormente,

nos haviam mostrado que a globulina Gl e a fração glutelinica ~

presentavam uma melhora significativa na sua susceptibilüfudeao

ataque enzimático, após o aquecimento: a fração ~ca, po-

rém, contrariamente, sofria uma redução na velocidade de hidrõ-

1ise enzimática (Lanfer Marquez &.Lajolo, 1981:

Nielsen, 1987c).

Deshpande &

Podemos, agora, através de novos ensaios, comparar

aqueles resultados obtidos "in vitro" com a digestibilidade "in

vivo" em ensaios com ratos, e tentar explicar algumas de suas

propriedades nutricionais.

Assim, com as principais.frações protéicas (albuminas,

globulina Gl e glutelinas) do feijão Carioca, marcndas ou não

isotopicamente, procuramos evidenciar primeiramepte em ensaios

com animais, os efeitos tanto da ingestão do feijão integral,

como de suas proteínas isoladas, sobre os índices de digestibi-

lidade e valor nutricional. A interpretação conjunta dos re-
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sultados de três experiências, permitiu delinear um comportame~

to específico para cada fonte protéica, que passaremos a dis-

cutir.

As Tabelas 5 e 6 e a Figura 1 mostram os resultadosre

ferentes a dois ensaios biológicos.

As albuminas e glutelinas parecem ser as frações pro-

téicas mais interessantes sob o ponto de vista nutricional,
.'

pois promoveram "Ganhos de Peso" e valores de "NPR" maiores,

superiores mesmo aos obtidos com o feijão integral. Apesar dis

so, os índices de "NPR" ainda são redu~idos, atingindo apenas 70% dos

valores obtidos com a caseína.

Esses resultados não podem ser explicados somente com

base nas diferenças de digestibilidade dessas fontes protéicas:

a ração contendo a fração glutelínica mostrou uma digestibilida

de significativamente inferior ã da caseína, enquanto que a fra
- J

çao albumínica apresentou uma digestibilidade semelhante.

Dedicamos impo~tância especial ã discussão da globuli

na Gl,por ser a proteína predominante do feijão e por ter mos-

trado uma digestibilidade elevada, semelhante ã da caseína, mas

um valor biológico muito reduzido, não permitindo o crescimento

dos animais.

A presença de fatores antinutricionais, tais como ini

bidores de tripsina, antiamilases e hemaglutininas, não. foi a

causa do reduzido aproveitamento biológico, uma vez que não fo-

ram detectados em nenhuma das frações protéicas. o aquecimento

utilizado para as proteinas(30 mino em autoclave a l2loC} foi sufi-

ciente: para eliminar totalmente a atividade antitríptica e



-62-

hemaglutinante, apesar de poder ter causado uma perda do valor

biológico, por reduzir a biodisponibilidade de aminoácidos es-

senciais, como discutiremos adiante.

A resistência da globulina Gl, crua, ao ataque enzimá

tico, por enzimas digestivas de mamíferos, tem sido demonstrada

por diversos autores (Chang & Satterlee,1981; Lanfer Marquez &

Lajolo, 1981; Liener &.~hompson, 1980; Romero e Ryan, 1978),re-

presentando importante fator na reduzida digestibi1idade do fei

jão cru. Esse comportamento pode ser atribuído à sua estrutu-

ra tridimensional compacta, estabilizada ainda pela presença de

carboidratos, causando um impedimento estérico, à aproximação da

enzima (Chang & Satter1ee, 1981; Semino et aI., 1985).

No entanto, o mesmo não se verifica após um tratamen-

to térmico adequado, quando então a fração G1 se torna a1tamen

te susceptível à hidró1ise enzimática "in vitro", fato descrito

por diversos pesquisadores e confirmado recentemente por Des~

de e Nie1sen, 1987b).

Outras hipóteses, que pudessem explicar a reduzida di

gestibi1idade de 1eguminosas, tais como: interação das protei-

nas com amido, minerais, ácido fítico e po1ifenóis também já

foram aventadas (Boonvisut & Whitaker, 1976; Deshpande et aI.,

1982; Aw & Swanson, 1985), sendo pouco provável, no entanto

ocorrerem na globu1ina pu~i~icada e aquecida isoladamente.

O reduzido aproveitamento biológico da globu1ina G1

observado, talvez possa ser explicado pelo baixo teor de amino-

ácidos su1furados nessa fração. Os teores encontrados por di-

versos autores tem sido discrepantes, variando entre 0,3 e 1,2g
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metionina, e 0,0 e l,lg de cisteína por 16g de nitrogênio (Ant~

nes & Sgarbieri, 1980; Barker et aI., 1976; Bradbear & Boulte~

1984; Chang & Satterlee, 1981; Ericson & Chrispeels, 1973; Lan

fer Marquez & Lajolo, 1981; Liener & Thompson, 1980; Pusztai &

Watt, 1970).

Essas diferenças nos teores em aminoácidos sulfurados

podem ser" atribuídas às variações nas técnicas de extra -

çao e purificação associadas à6 reduzido teor desses aminoáci -

dos nessa fração, dificultando o seu doseamento. Não pode ain-

da ser excluída a variação real no teor desses aminoácidos, de-

vida à variedade estudada.

De qualquer forma, mesmo na melhor das hipóteses,

cômputo químico dos aminoácidos sulfurados da globulina Gl,

o~

em ,.

relação à proteína do ovo, não passa de 40%. .../

Esta situação pode ser agravada por uma reduzida bio-

disponibilidade desses aminoácidos limitantes nos feijões, em

torno de 50% para a metionina e de 40 a 75% para a cisteína

(Evans et aI., 1974; Evans & Bauer, 1978; Liener, 1976). Sga.;-

bieri et aI. (1979), relatam "valores ainda menores, variando en-

tre 29,3 a 40,6% para a metionina, em função da variedade

feijão estudada.

de

Preocupamo-nos em seguida com a fração Gl e o seu de~

tino no organismo animal. A literatura científica concernente
I

(apesar de existirem poucos trabalhos pUblicados), indica uma

boa digestibilidade aparente e um valor biológico reduzido (Lie

ner & Thompson, 1980). o conjunto de informações obtidas sobre

a fração Gl e a experiência por nós realizada, parecem confir-
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mar que a reduzida utilização biológica da globulina Gl isolada,

nao é causada por um impedimento na sua hidrólise enzimática "in

vivo" .

Além da deficiência em aminoácidos sulfurados, uma r~

dução da biodisponibilidade de outros aminoácidos essenciais

pode ser prevista. o elevado teor de carboidratos na fração

globulina Gl (12%) e a elevada reatividade de carbonilas, permi
"

tem reações de condensaçãocarbonil-aminae formação de produ -

tos de Amadori (Reação de Maillard),reduzindo também a disponi-

bilidade da lisina, originalmente presente na globulina Gl em

quantidades suficientes. O efeito do aquecimento em autoclave

a l21oC/30 mi~foi demonstrado por Antunes e Sgarbieri (1980)

Nessas condições uma farinha de feijão Rosinha G2 (Phaseolusvul-

garis) mostrou uma queda na biodisponibilidade da lisina, de

42t. Esse tratamento levou a uma destruição completa dos inibi

dores de tripsinaJe das fitohemaglutininas, apesar do melhor

valor biológico em ratos, ter sido obtido após aquecimento por

apenas 10 min.a 970C, quando uma quantidade considerável da ati

vidade antitrípt~ca e hemaglutinante ainda estava presente.

Para o feijão integral os índices de valor nutricio-

nal observados foram reduzidos, bem como a sua digestibilidade

(ao redor de 70%) indicando haver problemas de aproveitamento.

Cabe re~sêltar também a elevada excreção fecal determinada em

matéria seca ou em nitrogênio, 3 a 4 vezes superior àquela cau-

sada pela ingestão da ração controle de caseína, e mesmo muito

superior àquela dos animais alimentados com as proteínas isola-

das.
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Os resultados quanto ã ~liminação fecal foram aprese~

tados para mostrar que as frações protéicas isoladas são capa -

zes de causar apenas um discreto aumento na excreção, ocorrendo

o inverso porém, após aingestãode feijão integra~. paralela

mente ao ensaio do feijão integral foi incluído também, um gru-

po de animais alimentados com uma ração a base de feijão inte-

gral adicionado da fração albumínica. O melhor desempenho da

albumina,sob o ponto de vista'hutricional,nos induziu a pensar

que a adição dessa proteína pudesse melhorar o aprovei~to bio

lógico do feijão integral. Essa hipótese se justifica pelo me-

.nos em parte, uma vez que a albumina possui aproximadamente 25%

dos aminoácidos sulfurados totais presentes no feijão.

Os resultados observados nesses animais, no entanto,

não mostraram diferença significativa (P ~ 0,05) na digestibili

dade, "NPR" (utilização protéica líquida) e Ganho de Peso.

Esses dados podem ser interpretados como indicativos

da existência de algum componente presente no feijão integral,

ou de algum mecanismo a nível intestinal, levando ã formação

de complexos'protêicos indigeríveis, com possível cõmprometime~

to da biodisponibilidade da metionina, ou então, estimulando

secreção de nitrogênio endógeno.

a

Os resultados de Kakade & Evans (1966~, apoiam

de certa forma a hipótese da excreção end~~ena: a análise do

conteúdo intestinal de ratos que haviam recebido uma dieta con-

tendo feijões cozidos, mostrou que o nitrogênio total excreta-

do nas fezes, representava cerca de 40% do total ingerido com

a raçao.
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Resultados semelhantes foram descri tos por BressaDi et

aI. (1977) ; Bender & Mohammadiha (1981) e Fairweather-Tait et

aI. , (1983), e, mesmo em humanos, foram feitos relatos sobre

a elevada excreção fecal de nitrogênio após a ingestão de die-

tas a base de feijão (Navarrete & Bressani, 1981 e. Rosales Ar

zú, 1977).

o terceiro ensaio biológico teve como finalidade estu
..

dar, a nível de excreção, o destino do nitrogênio e enxofre pro

venientes do feijão e das suas frações protéicas, diferencian -

do-os daqueles de origem endógena, pelo emprego de is.ótopos. E§.

te mesmo ensaio foi também utilizado para reavaliar a digestibi

lidade e utilização biológica pela metodologia convencional.

A análise dos resultados (Tabela 7), permitiu afirmar

que nao houve diferenças significativas em relação aos dois en-

saios anteriores: isto é,o feijão integral apresentou a menor

digestibilidade "real" (67%) seguido da fração albumina (83%) e

da globulina Gl (95%); o "NPR" da albumina foi significativa -

mente maior do que das demais fontes protéicas do feijão, o

que vem comprovar mais uma vez a superioridade nutricional des

ta fração em relação ao feijão integral. o valor biológico das

albuminas, foi de 71% em relação ao controle de caseína e pode

estar limitado ainda, por reações entre carboidratos e proteí -

nas, ou mesmo entre taninos e proternas com formação de estrutu

ras não digeríveis pelas enzimas digestivas.

~ oportuno comentar que a concentração de glícides ,

determinada na fração albumínica, foi muito elevada (30mg/lOOmg

proteína), favorecendo reações do tipo Maillard, durante o tra-
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tamento térmico (30 min.em autoclave a 1210C).
.

Semino et alo ,

(1985), relatam a redução da proteólise da globulina de Lupinus

albus (tremoço) pela tripsina, na--presença de carboidratos liga

dos, e um aumento na liberação de pequenos peptideos solúveisem

TCA, proporcional à quantidade de carboidratos removidos por via

enzimática. o trabalho de Evans & Bauer (1978) comenta também

a existência de um fator de baixo peso molecular, dialisável,

presente em extratos aquosos, capaz de inibir o crescimento

ratos, mesmo após tratamento térmico.

de

o valor biológico da globulina Gl, novamente, foi mui
.

to reduzido, podendo este quadro ter sido agravado, pelo baixo

consumo de ração, associado a uma " ingestão calórica inferior ao

valor recomendado para ratos, emcresci~ento, levando os ani-

mais a uma desnutrição proté~co calórica progressiva (Rogers ,

1979; NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of the

laboratory rat, 1~72). Já a ingestão de ração está ~ntimamen-

te relacionada com a palatabilidade e o seu valor biológico.

Enquanto os animais alimentados com caseina mantive -

ram uma ingestão calórica adequada ao crescimento, o mesmo nao

acontecia com os animais que ingeriram as rações experimentais.

Os cálculos mostraram que os animais alimentados com o feijão

e com as albuminas, receberam respectivamente, 84 e 88% de suas

necessidades calóricas, enquanto que os animais sustentados por

uma ração à base de globulina Gl receberam apenas 70% da quanti

dade de energia ideal para manter um crescimento satisfatório .

Considerou-se para esses cálculos, um aporte calórico de 416 KcaJ/

/lOOg ração e a seguinte relação para animais a partir do desma

me até o peso de 155g:
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(
. 1) 0,882 . t

- 1"'. d '''''
d dPeso an~ma = ~nges ao ca or~ca ~ar~a a equa a

Nessa experiência observamos novamente a elevada /ex-

creçao fecal causada pela ingestão do feijão integral, quatrov~

zes superior a da caseína e decrescente na seguinte ordem: glu-
?

telinas > albuminas > caseína - globulina Gl.

Fato esperado foi a observação de uma relação

entre o teor de fibra nas raç6es e a excreção fecal de

direta

matéria

seca. A presença de outros ccroponentes no feijão levou a um aumento de

matéria fecal e em decorrência provocou, nos animais alimenta -
dos com a ração de feijão, um aumento paralelo de nitrogênio

excretado (Quadro I e Figura 2). Este fato sugere oco~sr uma

complexação da proteína com esses componentes, tornando-a ina-

proveitável ao organismo animal, ou mesmo, um incremento na se-

ereção de proteínas de origem endógena.

.I

QUADRO I - Relação entre a excreção fecal e o teor de fibra
dieta*

da

* Média dos valores das três experiências.

Fonte Matéria fecal seca Matéria seca fecal/ % Fibra

protéica rng/g raçao /Nitrogênio fecal da dieta

Feijão integral 134,1 22,5 14,5

Glutelinas 68,4 17,5 7,4

Albuminas 57,5 18,9 6,2

Globulina Gl 46,1 22,2 3,1

caseína 36,4 25,9 1,0
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FIGURA 2 - Efeito da ingestão das rações contendo feijão inte-

gral ou suas proteínas isoladas, sobre a excreção fe-

cal de matéria seca e de nitrogênio. Experiência I:EI;

Experiência 2-E2; Experiência 3:E3.
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8.2 - Efeito do feijão integral, das albuminas e da globuli

na Gl, na perda de nitrogênio total e nitrogênio-15

Com a metodologia empregada nos experimentos realiza

dos, baseada no ~imples balanço entre o nitrogênio ingerido e

excretado, não foi possível identificar a origem do nitrogênio

fecal dos animais que.ingeriram rações à base de feijão

suas frações protéicas isolad~s.

e de

A exploração dos resultados da terceira experiência

com o emprego de proteínas marcadas, foi útil, porém, para ex-

plicar os resultados: se relacionados qom a reduzida digestibi-

lidade do feijão e (ou) com as elevadas perdas fecais de nitro-

gênio-:- endógeno.

As Tabelas 8 a 10 mostram as análises diárias relati-

- . - - d . -. 1 15
vas a ~ngestao e excreçao e n~trogen~o tota e N.

- . 15
Os valores de excreçao fecal de N, doze horas

-
apos

o início da ingestão da ração marcada, forneceram dados sobre a

participação do l5N proveniente da dieta.

A escolha dag doze horas para efetuar a primeira aná-

lise isotópica, baseou-se nos trabalhos de Souffrant

(1981); Zimmer et aI., (1975) e Zebrowska et aI.,

consideram a reciclagem do l5N, durante as 16 horas

muito reduzida, considerando ser o nitrogênio marcado e excre-

tado neste período, quase exclusivamente proveniente da dieta.

A excreção fecal de l5N nessas primeiras 12 horas foi

reduzida, mas variável para as três rações experimentais, e os

et aI.,

(1976 ) que

iniciais ,
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valores encontrados podem ser interpretados comparativamente

Os animais que receberam o feijão integral, excretaram nestas

12 horas, 9% do l5N ingerido; os animais que ingeriram ~ ração

contendo as albuminas eliminaram 4% e aqueles alimentados com a

globulina Gl excretaram menos do que 1% do l5N, ingerido nesse

mesmo período.

Apesar dos desvios da média de quatro animais em cada

grupo experimental, estes resu1tados podem representar uma dife
-

d l5N ..'. d d'
t

.
t
-

drença na excreçao o or~g~nar~o a ~e a: a ~nges ao e

feijões cozidos causou uma elevada excreção de nitrogênioprov~

niente do próprio feijão (aproximadamente10 vezes superior~

Ia provocada pela ingestão de globulina Gl) acompanhada também

de uma alta excreção de nitrogênio endógeno, sendo a soma de am

bas, responsável pela excreção dos 34% do nitrogênio ingerido.

Conclusões semelhantes se obtém, calculando-se a di-

1 . - .
t
.. 15 d

-
f 1 t tu~çao ~so op~ca que o N a raçao so reu ao passar pe o ra o

gastro-intestinal. No Quadro II estão apresentadas as concen -

trações isotópicas das três rações e das fezes colhidas 12 ho-

ras após o início da ingestão das rações marcadas, expressas em
. 15
atomos % de N em excesso.

15
Observamosnesse quadro que o N fecal, proveniente

do feijão integral, foi diluído 3,9 vezes com o nitrogênio nao

marcado; o nitrogênio proveniente das albuminas em 5,8 vezes e

o da globulina Gl em 17,8 vezes. Estes valores indicam que o

l5N excretado em concentraçãomuito reduzida nas fezes dos ani-

mais que haviam recebido a ração à base de globulina Gl vem con

firmar não haver problemas de digestão e (ou) absorção dessa fra
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QUADRO II - Diluição isotópica do l5N das rações, pela passagem

no trato gastro-intestinal dos animais.

Fonte

protéica

15N na l5N nas Fator de

diluição
do l5N

Excreção fecal

de N total

(14N + l5N)

(% da ingestão)

ração* fezes**

Feijãointe-
gral 0,493

1,076

0,125
"

3,9 34

Albuminas 0,185 5,8 20

Globulina
Gl 0,498 0,028 17,8 11

15* Átomos % de N em excesso.

** Fezes coletadas 12 horas após o inicio da ingestão da ração
d

~

d 15
marca a; teor expresso em atomos % e N em excesso.

ção protéica do feijão.
.r

Nesse caso, a elevada diluição isotópi

ca do nitrogênio marcado na ração, evidencia que o nitrogênio

endógeno representa uma elevada porcentagem da quantidade total

de nitrogênio excretada. No entanto, a reduzida quantidade de

nitrogênio eliminad~ pelos animais que ingeriram a globulina
.

G~ sugere que a proteína predominantedo feijão, pouco contri -

bui na elevada excreção de nitrogênio decorrente da ingestão do

feijão integral.

A ração à base de albuminas do feijão evocou, nos ani

mais que a ingeriram, uma resposta intermediária, com signific~

tiva participação tanto do nitrogênio exógeno como do endógeno.

Resultados de Partridge et aI., 1985 em estudos com
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ratos, indicam que, mesmo até 8 horas após a ingestao de uma

ração à base de cevada, a excreção fecal de dicromato, utiliza-

do como indicador não absorvível, não ultrapassou 10% do ingeri

do. Apesar dessa critica relativa à possibilidade do esvazia -

mento incompleto do intestino grosso, 12 horas após a ingestão,

a análise fecal em tempos mais longos forneceria um valor para

o 15N da dieta, falseado (aumentado) pela secreção de

nio endógeno, já marcado isotçpicamente.

nitrogê-

Nas Tabelas 8 a 10 observamos ainda um aumento na ex-

creçao diária de 15N, atingindo um "estado quase-estacionário"

dentro de três dias, no qual a relação entre o 15N ingerido e o

excretado se manteve aproximadamente constante, para cada dieta

experimental. Assim, o valor dessa relação foi de 29,4% para o

feijão integral, 14,8% para as albuminas e de apenas 3,5% para

o globulina Gl. Nessa fase "quase estacionária" os valores de
-

d 15N "~ ~ l
~

d 15 " d d "

excreçao e Ja contem, a em e N proven~ente a ~etal um
J .

componente de origem endógena marcado isotopicamente. As diges

tibilidades calculadas a partir desses dados, através do balan-

ço entre o 15N ingerido e excretado, representariam "digestibi-

lidades aparentes", e jã não distinguem a origem do 15N fecal .

Na Figura 3, encontramos as diferenças na excreção de 15N, 12

horas após o inicio da ingestão das rações marcadas e na .

de equilíbrio.

fase

~ - 15 1 -
Comparando-seo n~vel de excreçao de N (em re açao

ao ingerido)com o do N total (14N + l5N), observamospara o N

total, uma excreção constante durante o período de ensaio, em-

bora a quantidade de N total excretada tenha sido diferente pa-

ra cada fonte protéica. Assim, os animais que receberam feijão
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integral, apresentaram uma excreção de N total muito elevà~~~7i.). v Y'- "".

da ordem de 34,4%. Na fraçao album~nica a excreçao foi de 2014%

e para a globulina Gl de 10,7%.

~ ...
1 d

-
d

15 fJa o n~ve e excreçao o N na ase de equilíbrio

(49 ao 69 dia) foi inferior ao'do N total.
? No feijão integral

e nas albuminas, a diferença foi de 15 e 18% respectivamente, e

para a globulina Gl da ordem de 67%. Embora a diferença encon-

trada na globulina Gl entre o .15Ne o N total excretados, seja

muito grande, possivelmente, foi causada pela reduzida excreção

de lSN, dificultando a análise e elevando o erro analítico; a

digestibilidade aparente para o N total e o lSN calculada dessa

forma variou no entanto de apenas 91% para 96%.

Em trabalho recente, realizado no Brasil, Costa de

Oliveira & Sgarbieri (1986b), estudando a interferência do N en

dógeno na digestibilidade e no valor biológico do feijão ou de

seu extrato protérco, cru ou autoclavado, relataram que a dige~

tibilidade e o valor biológico calculados a partir do balanço

de l5N ingerido e excretado em ensaio com ratos, durante 4 dias,

foram superiores em relação aos valores baseados no nitrogênio

total. Estes autores acreditam não haver secreção de nitrogê-

nio endógeno marcado, durante os quatro dias do experimento, de

modo que a digestibilidade calculada com base no lSN, represen-

taria a digestibilidade real do feijão.

No entanto, a diferença na excreção de N total e lSN

pode ser explicada de outras formas: é possível ocorrer uma re

tenção de parte do l5N absorvido, pela própria parede intesti -

nal, sem ingressar no "pool nitrogenado". Rerat et aI. (1980),
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demonstraram em porcos, que 10-15% dos aminoácidos livres sao

retidos pela mucosa intestinal, principalmente do intestino deI

gado.

Anteriormente, Krawielitzki (1972) também já havia ob

servado em'ratos, que receberam uma dieta contendo metioninamar
? -

cada, que 14% da metionina ingerida, ficavam retidos na parede

gastro-intestinal. Acredita o autor, que esta metionina absor-

vida seja rapidamente incorporada nas secreções digestivas, re-

excretada e submetida novamente aos processos de degradação

absorção.

e

Outra.hipótese e que complementa a anterior, seria a

d ' - d 15 ... 1 ...

e uma ~ncorporaçao e N em prote~nas museu ares ou em prote~

nas dos pelos dos animais em crescimento, que sabidamente pos-

suem uma reduzida atividade metabólica, retirando este l5N de
, 1

-
D t f 15 - , " d ' dc~rcu açao. es a orma o N nao ter~a at~ng~ o a~n a um esta

do de' equilíbrio fioorganismo animal.

~ . - 15
A anal~se da excreçao fecal de N, durante a fase do

experimento na qual os animais já voltaram a receber
- -

raçao nao

marcada (79 ao 129 dia), forneceu informações sobre a velocida-

de de excreção do nitrogênio marcado.

Assim, apresentamos na Figura 4 as curvas de excreção

d l5N
'

1
-

1 ~ d ' d l5N ' 'd d " t Ao em re açao ao va or me ~o e ~nger~ o ~ar~amen e. .

conc~ntração isotópica fecal correspondente ao feijão integral

e às albuminas, mostrou a partir do 69 dia uma fase inicial

d ~, d - 15
que a rap~ a da concentraçaode N.

de
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FIGURA 4 - Curvas de excreção fecal de lSN (% da ingestão média

diária) dos animais (n=4), alimentados com feijão in

tegral, albuminas e globulina Gl.

Na Figura 5 representamos os valores de lSN fecais,ob
J'

tidos a partir do 69 dia, em escala semilogaritmica contra o tempo no

qual ocorreu a excreçao. Obtivemos curvas que mostram entre o

69 e o 99 dia as velocidadescorrespondentesà eliminação de
15 d . d

-

dN en ogeno + exogeno. Nesse per~o o, as curvas correspon en-

tes ao feijão integral e à fração albumínica, foram praticamen-
- - 15

te paralelas, ocorrendo reduçao de 50% da concentraçao do N

fecal em aproximadamente 24 horas. A partir do 99 dia a elimi-
. -

d 15 f . . 1 d d .

naçao o N o~ aparentementema~s entá, correspon en o ~~~n-

cipalmente do 15N de origem endógena.

A globulina Gl, por sua vez, mostrou entre o 69 e

129 dia, uma velocidade menor de eliminação de lSN fecal,

o

com

uma !~meia-vida" de aproximadamente 48 horas. Nesse caso a e1e-
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FIGURA 5 - Redução da con-
- 15

centraçao de N nas fezes,
durante a fase de decaimen

to (69-129 ,dia) , dos ani-

mais alimentados com fei-

jão integral, albuminas e

globulina Gl.

vada digestibilidade da globulina Gl, determina uma participação

predominante de 15N endógeno durante a fase de decaimento (do 69

ao 129 dia) .

8.3 - Efeito do feijão integral, das albuminas e da globuli-

na Gl na eliminação de enxofre.

Concomitante à análise do nitrogênio total e do 15N,

acompanhamos a excreção fecal do enxofre total e do seu isótopo

radioativo 355, com a finalidade de detectar algum desvio na me-

tabolização dos aminoácidos sulfurados em relação ao nitrogênio

total, que ajudasse explicar a reduzida biodisponibilidade desse
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aminoácido.

Os efeitos da ingestão das três fontes protéicas so-

bre a eliminação fecal diária do enxofre total estão apresent~

dos nas Tabelas 11 e 12. Verificamos que, tanto os animais

que receberam o feijão integral, como aqueles alimentados com a
?

fração albumínica, excretaram respectivamente, 26,8 e 23,3% do

enxofre total ingerido. Este balanço não foi realizado com a

globulina Gl, por possuir teo~.de enxofre total muito reduzido.

Nas Tabelas 11 a 13 apresentamos os dados relativos à
- - 35 1 . b 1ingestao e excreçao fecal de 5. Inc u~mos nesse a anço a

globulina Gl, pois a sensibilidade da análise.isotópica permi-

tiu a sua determinação quantitativa.

A excreção do 355 durante as primeiras 12 horas
..

apos

o inicio da ingestão da ração marcada, foi semelhante à observa

da para o l5N. Os grupos de feijão integral, albuminas e glob~

lina Gl excretara~ respectivamente, 9,9%, 4,3% e 0,6% do 355 in

gerido, e que consideramos ser de origem exógena.

Raciocínio semelhanteao adotado para o l5N, permitiu

calcular a diluição que o 355 da ração sofreu ao passar pelo

trato gastro-intestinal. Apresentamosno Quadro III a relação
35 -

entre o enxofre total e o S nas raçoes e nas fezes coletadas

12 horas após o início da ingestão das rações marcadas.

-
/
35

Observamos, am aumento da relaçao 5 total 5 nas fe-

zes dos animais que ingeriram o feijão integral ou as albuminas,

o que significa uma diluição do 355 proveniente da ração por e~

xofre não marcado de origem endógena. Assim, quanto maior for

a diluição, maior será também a particir;açãoda secreçãoendógena .
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QUADRO III - Diluição isotópica do 355 das rações, pela

gem no trato gastrointestinal dos animais.

passa-

5/355 na 5/355 nas Fator de

diluição
do 355ração iIqerida * fezes**

2,5.

5,75

n.d = não determinado

* -5
mg 5/Çipm.10 ingeridos durante as primeiras 12 horas

**
fezes coletadas

ção marcada.

12 horas após o início da ingestão da ra

A d 1,' - d 35 t .. - .

s curvas e e ~m~naçao o 5 para as res raçoes.es

tão representadas na Figura 6,
... - 15
as curvas de excreçao do N.

15
melhante ao do N, apesar de

com a finalidade de compará-las

O comportamento do 355 foi se-

ser excretado em níveis levemente

sup~~iores, o que poderá causar, a longo prazo, uma depleçao de

sulfurados.

Feijão
integral 3,4 " 8,5

Albuminas 1,92 11,05

Globulina Gl n.d. n.d.
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Na Figura 7 observamos que ambas as rações (feijão i~

tegral e albuminas) provocaram nos 3 dias subsequentes à sus-

pensão da ração marcada (69 ao 99 dia), um rápido declínio da

atividade isotópica,semelhanteao obtido para o l5N (reduçãOda

1". - d 35
A e ~m~naçao e S, apare~atividade para 50% em ~ 24 horas).

temente mais lenta a partir do 99 dia,sugere novamente ter se

esgotado o 35s proveniente do próprio feijão ou da fração albu-

mínica, sendo o 35s eliminado, proveniente de fontes endógenas.

~ T.ookI~

t

,,0\

~

\
.

F ""õo integralo elJ

~ .V Albuminos

~~ r ~
\ ~o
8~

- 8'-....

'8

0.10
J

0.01

" Globulino Gl~~ ~
""" ,

~'" ~

~~

~
I I I

D o sI I I 11 12 Ia-t- j 8 9 10

FIGURA 7 - Redução da atividade isotópica do 35s nas fezes, du-

rante a fase de decaimento (69-129 dia), dos animais

alimentados com feijão integral, albuminas e globu-

lina Gl.
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A reduzida excreçao isotópica fecal manifestada pela

ingestão da globulina GI, torna impreciso o cálculo da "meia-v!

da biológica" do 355, embora pareça~er semelhante ã -do lSN,

(48 horas) com participação predominante de 355 de origem endó-

gena.

Após termos discutido isoladamente o efeito da in-

gestão do feijão e de suas proteínas sobre a excreção de nitro-

gênio e enxofre, apresentamos agora a Figura 8, que reune os re

sultados da eliminação desses elementos, diferenciados de acor-

do com a sua origem, em endógena e exógena.

Visualizamos a elevada exdreção de nitrogênio e de

enxofre, pelos animais que ingeriram a ração contendo o feijão

integral, superior a 30% do ingerido. As fezes coletadas 12

horas após o inicio da ingestão dessa fonte protéica, apresenta

ram um teor de l5N e uma atividade do 355 correspondente a apr~

ximadamente 1/3 d~ ingerido, que consideramos ser proveniente

quase que exclusivamente do próprio feijão. Evidenciamos, ass~

paralelamente ã excreção de nitrogênio e enxofre exógeno,

elevada perda de material endógeno.

uma

A ingestão da fração albumínica provocou uma excreçao

de nitrogênio e enxofre menor, da ordem de aproximadamente 20%

do ingerido, havendo participação significativa tanto de fontes

exogénas como endógenas.

Observamos finalmente que a ingestão da raçao conten-

do a globulina Gl, provocou uma perda fecal muito reduzida, in-

ferior até à eliminação dos animais sob a ração de caseína. Es
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Albumi- Globu-
nas lina Gl

FIGURA 8 - Efeito da ingestãode rações contendo feijão inte-

gral, albuminasou globulinaGl, marcados isotopic~
mente, sobre a excreção de nitrogênioe enxofre.

Feijão.
integral

Albu m,i- Glo/;)u I i-Caseína
nas na Gl

~

Fe i jão
integral

't -, t t 1 (14 l5
N) f ~,

n~ rogen~o O a N + . ou enxo re qu~m~co.

~ ,t" -,
(
15

) f (
35

)
..

n~ rogen~o N ou enxo re S nas pr~m~~ras

12 horas (exógeno).

nu nitrogênio (15N) ou enxofre (35S) na

"eq~illbrio" (endógeno + exógeno) .

defase
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ta reduzida excreção fecal, embora possa estar subestimada devi

do a relativa "desnutri.ção"dos animais que ingeriram essa fon-

te protêica, mostram mais uma vez não haver problemas de diges-

tibilidade e (ou) absorção; o nitrogênio e enxofre excretados

provinham principalmente de fontes endógenas.

J
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9 - CONCLUSÕES

9.1 - O feijão integral bem como as suas frações protéicas
/

isoladas mostraram um aproveitamento biológico redu -

zido.

A globulina Gl tem elevada digestibilidade, mas redu-

zidos índices de "NPR" e ""Ganhos de Peso". O reduzi

do aproveitamento da globulina Gl isolada não é causa

do por um impedimento na sua hidrólise enzimática "in

vivo" .

As frações, albumínica e glutelínica sao as

mais interessantes sob ponto de vista nutricional, ten

do apresentado os melhores aproveitamentos biológicos,

apesar de sua digestibilidade relativamente baixa.

>F: 9.2 - A ingestão de feijão integral provocou elevada excre-

ção de matéria e nitrogênio fecais, 3-4 vezes superi-

or àquela provocada pela ingestão da raçao controle

de caseína, enquanto as frações protéicas isoladas,

causaram apenas um discreto aumento na excreçao. Exis

te uma relação direta entre o teor de fibra pro-

veniente do feijão e a excreção fecal de N, o que su-
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gere, uma canplexação da proteína, com esses componen -

tes, tornando-a inaproveitável ao organismo animal. ,

ou um incremento do N excretado por via endógena,.

9.3 - Em ensaios empregandoisótopos do nitrogênio, demons-

tramos que a ingestãode ~jõe~s causou uma

excreçao de nitrogênio proveniente do próprio feijão,

10 vezes superior àquela provocada pela ingestão da

globulina, acompanhada de urna alta excreção de nitr~~-
gên~ endó~eno, sendo a sornaequivalente a 34% do ni-

trogênio ingerido.

~ 9.4 - O nitrogênio fecal decorrente da ingestão da globuli-

na Gl, parece ser quase exclusivamente de origem

endógena, apesar desta excreção ter pouco significado

devido à reduzida excreção de material nitrogenado (má
J - --_o. - -

ximo 10%).

9.5 - A ingest~o da ração à base de albuminas,provocou nos.

animais urnaexcreção fecal com participação signific~

tiva tanto do nitrogênio exógeno cornoendógeno, sendo

a excreçao total de nitrogênio de 20%.

9
-

A
-

d 35
1

.. I '
d.~ - excreçao e S pe os an~ma~s a ~menta os com ra-

ções à base de feijão integral ou suas frações protéi

cas isoladas,mostrou um perfil semelhanteà excre-
-

d l5N rnb
~.

1 t .
çao e , e ora em n~ve~s evemen e super~ores.
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10 - RESUMO

O estudo da digestibilidade e do aproveitamento bioló

gico do feijão (Phaseolus vulgaris, L.), variedade Carioca e de

suas principais frações protéicas foi realizado em ensaios bio-
,-

lógicos com ratos, após tratamento térmico adequado (cocção).

Ã metodologia convencional, baseada no "Ganho de Peso"

e na razão entre o N ingerido e excretado, seguiu-se urna técni-
--- -

ca utilizando feijões e suas frações protéicaspreviam~ntemar-
15 35cadas com. N e 5.

A ingestão das rações causou respostas diferentes nos

animais, especificos para cada fonte protéica.

Os animais alimentados com o feijão integralJ'
tiveram

reduzido aproveitamento biológico e excretaram 34% do nitrogê-

nio ingerido, sendo este valor 3-4 vezes superior ao causado p~

Ia ingestão da ração controle de caseina. As frações~ alburnini

cas e glutelinicas, apresentaram valores de "NPR" e "Ganhos de

Peso" superiores, apesar de sua relativa baixa digestibilidade
/ (-o cI /) fi

(70-80%) ./A globulina Gl, ~ltarnentedigerível (92%)teve urna

utilização biológica muito reduzida; não permitindo o crescimen

to dos animais.

o ensaio biológico do feijão e de suas proteínas,mar-

cados isotopicarnente,permitiu diferenciar a origem do nitrogê-

nio e do enxofre fecal, se endógena ou exógena. A concentração

de lSN em excesso, determinado nas fezes 12 horas após o iní-
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cio da ingestão das rações marcadas, consideramos ser de origem

exógena, sendo esses valores interpretados comparativamente. A

ingestão de feijões cozidos causou nos animais urna excreção de

nitrogênio proveniente do próprio feijão, 10 vezes superior à

provocada pela ingestão da globulina Gl, que aliada à elevada

perda de nitrogênio endógeno, totalizou o equivalente a 34% do

nitrogênio ingerido. Ratos alimentados com a globulina Gl ex-

cretaram nas primeiras 12 horas apenas quantidades muito reduzi

das de l5N, e mesmo na fase de equilíbrio (49-69 dia de inges -
- - 15
tao da raçao rnarcada)quando o N excretadocorrespondeao e -

xÕgeno + endógeno já marcado, a perda de N total não ultrapas-

sou 10% do ingerido..

A ingestão da fração albumínica, por sua vez, causou

uma eliminação de 20% do N total ingerido, com participação tan

to do N exógeno cornoendógeno.

A interpretação dos resultados baseados na eliminação

do enxofre e de seu radioisótopo 355, mostrou um perfil deex-
-

lh 15
rnb

... 1creçao seme ante ao observadopara o N, e ora em n~ve~s e-

vemente superiores.
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SUMMARY

Studies with growing rats were carried out to determine

the digestibility?and nutritive value of beans (Phaseolus vulga-

ris, L.) Carioca variety, and their major protein fractions,after

proper heat treatment in order to inactivate the antiphysio~ca1
"

factors.

The conventional method based on weight gain and the

relation between the ingested and excreted nitrogen was followed

by a balance technique,employing either whole beans or their

protein fractions, previously labeled with l5N and 355.

The ingestion of the diets showed different nutritive

responses, which were specific for each of the diets.

Low biologicalvalue~ digestibilitywere observed
J

by

rats fed on whole bean-containing diets, and as a consequence an

excretion of 34% of the ingested nitrogen was noted. This value

was 3-4 times higher than the one excreted by the casein-control

animals. Higher values of "weight gain" and NPR were obtained

with the albumin and glutelin based diets, although their

digestibilities were relatively low (70-8Q%). The globulin Gl

was highly digestible (92%) nevertheless it appeared to have

very low nutritional values and did not allow the growth of rats.

The bio logical assay wi.th isotopically labeled beans

and proteins, allowed to differenciate the origin of fecal nitrogen

and sulfur, as exogenous or endogenous. The concentration
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of l5N in excess., which appeared in the feces 12 hours after

the first ingestion of the labeled diets, was considered to be

of exogenous origin~ these values can be interpreted canparative1.y.

The ingestion of the cooked whole beans promoted an excretion

of exogenous nitrogen, 10 times higher than that excreted by

the rats on the globuli~ Gl diet, which with the high excretion

of endogenous nitrogen, totalized 34% of the ingested one. Rats

fed on the globulin Gl'diet excreted, in the first 12 hours, anly

small amounts of l5N, even in the steady-state (49-69th day on

feeding the labeled diet), when the excreted l5N oorr~nded

to both, exogenous and labeled endogenous excretion reached, the

maximum loss (about 10% of the ingested total nitrogen) .
The

feeding of albumin based diets stimulated an excretion of 20%

of the ingested nitrogen, due to exogenous and endogenous origino

The interpretationof the results based on the balance

of total sulfur anã their radioactiveisotope (355) showed an

excretion pattern, similar to that of the l5N, although in

absolute values (of excretion) it was a little higher than

that representing the nitrogen loss.
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