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1 - INTRODUÇAO

Substâncias que agem direta ou indiretamente na tireõi-

de podem ser encontradas em inumeros vegetais consumidos pelo h~

mem(5)(6)(16)(17)(60)(65)(69). A maioria delas e bem conhecida,

tem estrutura qu;mica jã definida e pertence ao grupo dos ciana-

tos(22), tiocianatos, isotiocianatos, nitrilas, tiooxazolidonas(ll),

nitratos e nitritos(65)(68), dissulfet0449) ou dos flavonõides(23)

(36)(46)(47)(48)(52)

Ao lado dessas substâncias bociogênicas conhecidas, exis

tem outras, cuja natureza e ação não foram ainda bem

das, comoe o caso do fator existente na soja(32).

A revisão da literatura mostra que os vários pesquisad~

caracteriza

res atribuem a causas diversas, os diferentes efeitos causados

pela soja sobre a tireõide, sendo que alguns negam mesmo a exis-

tência de qualquer ação direta.

McCARRISON(35) foi o primeiro a descrever a ocorrência de

um aumento no peso da tireõide em ratos alimentados com soja.

Estudos posteriores de outros autores demonstraram que

esse efeito poderia ser revertido, parcialmente, por aquecimento

da soja e,totalmente,pela ingestão de iodo em quantidades um pou-

co acimiJ das necessãrias(18)(54)(64). Efeitos semelhantes, medi-

dos porem pela redução na captação de iodo radioativo, foram ob-

servados tanto em ratos(28) como em crianças alergicas(63) ali-
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mentadas com leite de soja.

Por outro lado, opostamente, outros autores observaram

um aumento na captação de iodo marcado, tanto em ratos(3)(61) como

em crianças alimentadas com produtos derivados de soja(19)(45)(55).

Esses efeitos foram atribuldos a uma ação indireta: haveria um a~

mento na excreção fecal de tiroxina endõgena reduzindo conseque!!.

temente a sua possibilidade de recuperação pela circulação

ro-hepãtica.

ente-

Outra linha de observações ê trazida pelas pesquisas de

NORDSIEK(42) que verificou haver um aumento do peso da tireõide,

em ratos al imentados com rações contendo de 35 a 60% de soja crua o~

servando, porem, que a adição de caselna, uma protelna nutricio -

nalmente melhor, ã ração, eliminava aquele efeito.

Nesse caso o efeito bociogênico poderia estar relaciona-

do, p e 10m e nos em p a r te, c o m a b a i x a d i 9 e s t i b i 1 i d a d e d a p ro te" na de

soja crua.

Os resultados apresentados por vários autores, em mui-

tos casos, são diflceis de serem comparados, pelo fato de que

soja não processada termicamente, tem fatores anti-nutricionais

a

que

podem interferir com o crescimento normal e, portanto, com a fi-

siologia da tireõide(31 )(32)(33)(50)(51 )(66)

Igualmente ao que se observa para o efeito b i o 1 õ 9 i c o,

muito pouco tem sido estabelecido sobre as propriedades qUlmicas

~ /

do posslvel fator. Alguns autores concluíram que ele pode

. . d
-

1

-.
1
(18)(64)

preclplta o com eter, c oroformlo, acetona e etano ,

ser

ao

passo que outros observaram uma solubilidade parcial em eter

acetona (54) .

e

Trabalhos mais recentes constataram a presença de um
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agente tireoidiano na farinha de soja desengordurada não aqueci-

da(28), que resiste ã digestão pancreática e ao aquecimento em b~

nho-maria fervente, mas e, aparentemente, destruldo pelo tostame~

to da farinha e, quando incorporado a dieta, aumenta a capacida-

d e d e 1 i g a ç ã o d a; pr 9,~ i I I C1 :, t" ~ t; r ; l- c.\ J 1:" t r i i o d o t i r o n i n a (T 3) e x õ 9 e -

~~I1...L'NÀ.À '/J.,ú'..l>v'U)J>. 29
na radioativaV A'glândula quando exposta lIinvitro"( ) a esse

d d - 131 ,-
agente epressor a captaçao de I , apresenta uma lncorporaçao

menor de radioiodo na forma de diiodotirosina (01T) e um

da relação triodotironina/tiroxina (T3/T4) radioativos.

aumento

Trabalhos realizados em nosso laboratório demonstraram

que extratos obtidos de produtos comerciais processados de so-

. (14) f d d
'"

t
-

d 1
131

1 t
.

Ja , oram capazes e lmlnUlr a cap açao e. pea lre-

õide, em ensaios de 24h de duração.

Em estudos posteriores(12) confirmamos que, de fato, ha-

via na soja um fator resistente ã autoclavagem por lh a 121°C, c~

paz de reduzir a captação de iodo desde 6h ate 24h apõs a sua
r,

ingestão.

Ainda, em outro trabalho subsequente(13), conduzimos

estudos por tempos mais longos (16 e 29 dias) com frações de so-

ja crua ou autoclavada; e verificamos que a ingestão por 16 dias

de farinha crua causou aumento de 40% no peso da tireõide, redu-
-

1
- 131

çao seme hante na porcentagem de captaçao de I e um aumento

na capacidade serica de ligação da triiodotironina radioativa exõ

gena. Porem, a fração apos a autoclavagem, provocou uma redução

na capacidade serica do T3 nos ensaios de 16 dias e nos de 29 dias,

observamos uma diminuição no peso da tireõide e um aumento na %

de captação.

Nos ensaios de 29 dias essa mesma fração provocou

tambem uma alteração dos hormônios tireoidianos
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representadapor um aumento da velocidade de síntese de T3 e T4

respectivamente redução da relação T3/T4 e um aumento da rela

ção MIT/DIT.

Porem, problemas de crescimento devidosã presença de fa

tores anti-nutricionais na soja crua e a existência de iodo em

excesso nas raçoes utilizadas dificultaram uma interpretação acei

tãvel do mecanismo de ação.

Nessa mesma linha de trabalho, que estamos desenvolven-

do, conseguimos compilar da literatura os estudos de SUWA e KIMU-

RA(57) Esses autores detectaram ação bociogênica em produtos

atribui-de soja em condições de baixa ingestão de iodo, que foi

da a uma fração extralda com metanol a 90%, soluvel em acetona e

butanol e insoluvel em eter etllico. Pelo menos um dos compostos

ativos foi identificado como sendo uma saponina.

Pouco se sabe ainda sobre o significado biológico a lo~

go prazo dessa ação da soja. KIMURA e cols.(26) porem,alertaram

para observações que fizeram, de que ratas submetidas a rações de

soja e, em condições de deficiência em iodo, apresentavam sinais

de tumores malignos na tireõide.

Recentemente somam-se ainda as observações de KIMURA(24) e

1 (25) - ~. -.
KIMURA e co s. que tambem detectaram açao boclogenlca em pro-

dutos de soja produzidos no Japão.

Pelo descrito acima verificamos a importância do estu-

do desse "fator" presente na soja, uma vez que ela vem sendo in-

troduzida cada vez mais na formulação de alimentos destinados a

programas oficiais de alimentação de grupos vulneráveis forneci -

dos, incl us i ve, a cri anças desnutri das.

utilizada pela industria alimenticia

Alem disso,ela vem sendo

na produção de diversos
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alimentos, com finalidade variada: dietéticas ou tecnológicas. A~

sim sendo esse "fator" poder~ atuar em individuos em estados nu-

tricionais ou de saude os mais variados possíveis e, como conse-

qu~ncia poderâ induzir alteraç~es na tireõide de significados dis

tintos, conforme o caso.

o presente trabalho tem por objetivo, estudar a açao na

tireõide de ratos, de algumas frações de baixo e alto peso molecu

lar, obtidas da farinha de soja desengordurada e autoclavada, qua~

do fornecidos em rações com e sem iodo, na tentativa de obter in-

formações sobre sua natureza, mecanismo de ação e, consequenteme~

te, inferir sobre o seu significado biológico.
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2- METODOS

2.1 - Fracionamento da Soja

Da soja integral obteve-se, inicialmente, a Farinha Desen

gordurada e Autoclavada (FDA); esta foi, a seguir, tratada de dive!:

sas formas para a preparação de duas grandes frações que foram de

nominadas de "fração de baixo peso molecular"e "fração de alto peso

mo 1 e c u 1 a r I: A fração de baixo peso molecular compreende duas sub-

-frações: Extrato Aquoso e Fração Acetônica. A de alto peso mo-

lecular compreendeu: a FDA, Reslduo de Extração com Agua e

duo da Extração com Metanol e Acetona.

Resl-

2.1.1 - Obtenção da Farinha Desengordurada e Autoclava-

da (FDA)

A soja foi moida em moinho de facas com peneira de diâ-

metro 0,127 cm e, em seguid~ desengordurada com ~ter etllico

durante 20 horas,em aparelho de Soxhlet. O solvente residual da

farinha foi removido em capela, sob ventilação, e ° material mOldo

novamente,nas mesmas condições.
-
A farinha desengordurada obtida foi misturada co~ agua

destilada na proporção de 10:75 (soja:ãgua) e autoclavada durante

30 minutos a 121°C. Porções de 100 gramas de farinha foram adi-

cionadas a 750 ml de ãgua destilada e autoclavadas em recipientes
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de aço inoxidãvel de dois litros e meio. Após secagem em estufa

a 550C com circulação de ar, por 8 horas, o material foi novamen-

te moído. Na farinha resultante (FDA) avaliou-se o teor de umid~

de(4~) proteínas( 2) e fibra(62) obtendo-se, respectivamente, os

seguintes valores: 5,3%, 49,8% (Nx5,7l) e 9,2%.

2.1.2 - Obtenção do Reslduo da Extração com ~gua, Extra

to Aquoso e Fração Acetônica (Figura 1)

Após tratamento termico em autoclave a suspensao em

ãgua da FDA foi acidificada com HCl lN ate pH 4,2 (ponto isoele -
trico da protelna de soja), submetida a agitação por uma hora a

temperatura ambiente e a seguir centrifugada a 7000 r.p.m. duran

te 20 minutos. O resíduo foi reextraído com 250 ml de ãgua desti

lada nas mesmas condições.

O resíduo final resultante deu origem ao Resíduo de Ex-

tração com ~gua, após secagem em estufa com circulação de ar

550C por 10 horas e posterior moagem. A determinação do teor

umidade(43), proteína( 2) e fibra(62) foi respectivamente

7,1%, 57,7% (Nx5,7l) e 13,4%.

a

de

de:

Os sobrenadantes resultantes desse tratamento foram:

a) concentrados em evaporador rotatório ã vãcuo em b.m. a 50°C

ate volume de 50 ml (para 100g de FDA), resultando o Extrato Aqu~

s o, ou b) foram submetidos a tratamento com acetona na propor-

ção de 2:1 (acetona:sobrenadante) e deixadas em repouso por 10 ho

ras a 40C. Após filtração o filtrado foi concentrado a vacuo

b.m. a 500C ate volume de 50 ml (para 100g de FOA) originando

Fração Acetônica(2S).

em

a
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FARINHA OESENGOROURAOA
E AUTOCLAVADA

I

~
]1;GUA

pH 4,2

r-ÍRESIouo E
]1;GUA

---r
MeOH 90%

seguida de
ACETONA

SOBRENADANTE

~
ACETONA

2: 1
EXTRATO

AQUOSO

FRAÇ7\O
ACETÔNICA

I RES1ouo
L~ETANOL-ACETONA

I
PEPSINA

PANCRE]1;TINA

.--1-

I H!OROUSAOOI

EXTRATO

1
RESIouo DA

HIDROLISE

FIGURA 1 - Esquema Geral de fracionamento da farinha desengordur~

da e autoclavada. As frações enquadrqdas foram aquelas

ensaiadas experimentalmente.
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2.1.3 - Obtenção do Reslduo Metanol-Acetona

o reslduo da Extraçao com Agua foi tratado com metano1

a 90% em extrator de Soxhlet durante 24 hs e apos secagem em cap~

la com ventilação, foi submetido a uma segunda extração, agora

com acetona durante mais 24 hs. o material final, a pos seco

por ventilação apresentava ainda traços de solventes~ sendo nece~

sãrio hidratá-lo para posterior secagem; esta foi conduzida em es

tufa a 550C por mais 8 horas. o produto assim obtido foi chamado

de Reslduo Metanol-Acetona (Figura 1).

Os teores de Umidade(43), protelna (2), ci nza (43)

total e soluvel pelo metodo enzimãtico(l) (descontando-se

e fibra

a pro-

telna e cinza) foram respectivamente de: 7,9%, 60,2%, 1,9%, 30,3%

e 6,12%.

2.1.4 - Obtenção do Hidrol i sado e Residuo da Hidrõl i se

O Reslduo tletanol-Acetona (1177g) f,oi mi sturado com

agua destilada a 500C na proporção de 1 :10 (Reslduo Metanol-Acet~

na:Agua) resultando uma concentração final de substrato (pro-

telna) de 5,6%. A mistura resultante foi acidificada com HCl 4M

ate atingir o pH de 1,7 e submetida ã hidrolise enzimãtica com

pepsina (Biobras-3000NF) na proporção de 2:100 (enzima:protelna)

a 500C em câmara quente durante duas horas, com agitação.

Terminada a primeira hidrõ1ise o pH foi elevado para

8,0 com auxllio de NaOH 4M submetendo-se a mistura a uma segu~

da hidrõlise com pancreatina (Sigma P-1750) na pr o po r çao de 2: 100
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(enzima:proteina) por 18 horas a 450C. Durante as duas primeiras

horas o pH da mistura foi mantido constante em torno de 8,0 com

auxilio de um pipetador automático acoplado a um potênciometro,

para evitar a acidificação brusca nas primeiras horas. Finda a

hidrõlise as enzimas foram inativadas em b.m. fervente por 10 mi-

nutos. Apõs esfriamento em banho de gelo o pH foi corrigido para

7,0 com HCl 4M, a suspensão centrifugada a 8.000 r.p.m. durante
11

uma hora e o centrifugado foi filtrado em funil de Buchner ã vacuo.

O reslduo resultante foi reextraido,com três litros de água desti

lada,durante uma hora, com agitação, e submetido ao mesmo tratamen-

to citado acima, sendo finalmente secado em estufa com circulação

de ar a 5SoC durante 10 horas e moido, constituindo-se no Residuo

da Hidrõlise (Figura 1). Os sobrenadantes foram concentrados

vãc~o em b.m. a SOOC obtendo-se assim o Hidrolisado (Figura 1).

Os teores de umidade( 43), protelna( 2 ), cinza(43) e ex-

trato etereo(43) do Hidro1isado foram respectivamente: 70,9%; 19,9%

(NxS,71); 4,08% e 0,41% e os do Residuo da Hidrõlise foram: 9,0%;

a

35,7% (sendo 12,5% não biodisponivel); 5,4% e 0,84%. O teor de fi

bra total (metodo enzimático)(l ) do Residuo da Hidrõlise foi equi
,

valente a 43,7% já descontada a cinza e a proteina não digerida .

Para evitar a deterioração da mistura durante a hidrõlise ad;cio-

nou-se timol ã suspensão numa concentração final de 0,05%.

2.2 - Ensaios com animais

2.2.1 - Ensaios lIagudosll (Frações de baixo peso molecu-

lar)

As frações de baixo peso molecular, antes dos ensaios

crônicos, foram sempre submetidas a ensaios agudos para confirma -
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ção da sua atividade sobre a tireõide.

Esses ensaios agudos foram realizados por duas metodol~

g i as: a) "in ViVO", em experiencias de 24h ou b) "in vitroll. No

primeiro caso o material foi dado por sonda gástrica e a captação

do r131 avaliada após 24hs com já descrito em trabalho anteri-

or(12). No segundo caso "in vitro", o ensaio foi conduzido usando

se a t i r eó i d e i sol ada d e r atos pr e v i ame nt e s ubme t i dos, por 15 di as,

a dieta sem iodo (dieta de caselna
3

na água de beb er, c o nf o rm e 1:.3 .1 ) .

padrão sem iôdo na raçao
~

~

o método "in vitro" mostrou ser mais interessante do que

o anteriormente utilizado "in vivo,,(12) sob vários aspectos: sen-

sibilidade, diminuição do tempo de resposta da glândula, redução

da quantidade de material a ser testado, diminuição do numero de

animais em cada ensaio e eliminação de interferência de ou-

tros compostos anti-nutricionais que poderiam mascarar o efeito.

Antes de sua introdução em nossos ensaios realizamos um

estudo do efeito em função da dose para avaliarmos sua validade,

que foi conduzido como descrito abaixo.

Animais em depleção de iodo foram decapitados com gui -
lhotina tomando-se o cuidado para não atingir a tireóide. A glân-

dula foi extra~da com auxTlio de uma lupa e cada lóbulo colocado

A
em um erlenmeyer de 25 ml contendo: 4,5 ml de solução Krebs-Rin-

ger-Fosfato(20) gaseificada com 95% de °2 e 5% C02 por meia hora

e 0,3 ml de água destilada contendo 30 ].lCi de 1-131. Para avali-

ar o efeito da dose foram adicionados ao meio de incubação O, 1

0,2, 0,3 e 0,4 ml da Fração Acetônica. Cada ponto foi testado em

dois animais utilizando-se um lóbulo do mesmo animal como contro-

le e o outro como experimental.
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Logo em seguida os frascos foram hermêticamente fechados

e levados a b.m. com agitação a 39°C durante 3h. Terminado o pe-

rlodo, as tireõides foram lavadas com o meio de incubação e a ra-

dioatividade medida, calculando-se, em seguida, a %
, 2-

relativa (item ;6.3 a).

de captação

-
E~

0,2

o
(,) 04.- ,c
c()-
CI)

(,)«
o 03- ,
IV
..

-
)(
LU

0,1

o 20 40 60 80 100

Captação AeJativa (%)

FIGURA 2 - Efeito da concentração do Extrato Acetônico

na captação de 1-131 pela tireõide

Pela Figura 2 verificamos que existe

inversa nao linear entre a concentraçao da

relação

Fração Ac e

uma

tônica e a captação relativa de 1-131 pela tireõide.

A validade do mêtodo foi confirmada, tambêm,atraves da

anãlise de frações que jã se mostraramativas quando testadas nos
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ensaios de 24hs lIin vivoll(12).

No caso especlfico da Fração Acetônica verificamos em

m~dia uma diminuição na % de captação em relação aos seus respec-

tivos controles de 53% nos ensaios lIin vitro" e de 31% nos en-

saias lIin vivo".

2.2.2 - Ensaios com rações contendo iodo

Foram conduzidos para se verificar a ação da Fração Ac~

t6nica, de baixo peso molecular, em perlodos de 7, 18 e 57 dias.

A atividade da fração foi previamente avaliada como descrito aci-

ma.

Apôs os perlodos experimentais, os animais receberam 1-

131 por via intraperitoneal nas doses de 10 ]1Ci1100g de rato (nos

ensaios de 7 dias) e de 5 ]1Ci/100g de rato nos ensaios de 18 e

57 dias. Transcorridas 24 horas os animais foram anestesiados wm

eter e o sangue retirado por punção cardiaca.

As tireõides e os demais ôrgãos foram removidos e logo

em seguida pesados em balança analltica. A ação da Fração Acetô-

nica foi determinada atraves do crescimento, consumo de ração, co~

ficiente de eficácia alimentar (ganho de peso/ração ingerida) pe-

so relativo dos ôrgãos, % de captação relativa e em alguns c a s os,

quando mostrava-se necessário, avaliou-se a distribuição dos hormô

nios s~ricos e na tireôide.
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2.2.4 - Ensaios com os produtos resultantes da hidrõli

se enzimâtica

Foram conduzidos basicamente como descrito para os ca-

sos anteriores. o tempo da experiência foi de 19 dias e a do-

se de 1131 de 5 )1Ci/lOOg de animal.

2.3 - Determinação da porcentagem de captação relativa

Os resultados da captação de iodo foram expressos, con-

forme a experiência, como descrito abaixo:

a) ensaios lIin vitrol!

% de captação -
relativa -

contagens do lõbulo experimental
x 100

contagensdo lõbulo controle

b) ensaios lIin vivoll

% de captação -
relativa -

contagens da tireõide

contagens injetadas X peso tireôide(mg)

X 1000

2.4 - Dosagem dos Hormonios da Tireõide

2.4.1 - Preparo do hidrolisado

Logo apõs a medida da radioatividade, cada tireõide foi

homogeneizadaconforme metodologia já descrita por KONIJN e col.(29)

e adaptada por nôs, da seguinte forma: a tireôide foi homogeneiz~
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da com o auxilio de um homogeneizador mecânico (tipo Potter-Elveh-

jem) com 1 ml de tampão Tris-HCl O,lM, pH 8,6 contendo 0,1% de tio

uracil; 0,9% de NaCl e 0,3% de protease (5igma P-5005); a pos

a homogeneização acrescentaram-se mais 2 ml de protease

(5igma P-5005) dissolvida no mesmo tampão.

a 0,3 %

Finda a hidr61ise enzimãtica em b.m. a 370C por 24h

hidrolisado de cada glândula foi centrifugado a 6000 r.p.m. por

o

30

min e o sobrenadamente utilizado para cromatografia em camada de1

gada.

2.4.2 - Cromatografia dos hormônios marcados

A separação dos hormônios e seus precursores foi reali-

zada por cromatografia ascendente em camada delgada de silica gel

G de 0,25 mm de espessura em placas de vidro (Poligram Sil G-MA -

CHEREY-NAGEL)(53) .
o cromatograma de cada hidrolisado foi desenvolvido

dois sistemas de solventes distintitos a 250C em uma cuba de

em

vi-

dro (CAMAG 10cm X 25cm) sem saturação previa. .

o primeiro sistema era composto de ãlcool am;lico ter -

ciãrio: acetona: NH40H (25:8:7) e o 29 sistema de ãlcool amil i co

terciãrio: acetona:O,l% de tiossulfato de sõdio diluido em NH40H

2N (25:8:7). Antes da aplicação das amostras sobre as placas

8OO ]11 do h i dr o 1i s ado de c ada 91ându 1a for am mi s tu r adas c om 200]11

de uma mistura de padrões frios (2 mg de NaI + 4 mg de MIT + 4 mg

DIT + 8 mg de T3 e 8 mg de T4 dissolvidos em 4 ml de uma

1:1 de NH4 OH 2N e etanol)*.

80 ]11 dessa mistura foram então aplicadas nas placas com

mistura

* MIT ~ monoiodotirosina; DIT = diiodotirosina; T3 ; triiodotironina; T4 = ti-rox lna.
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auxilio de uma micropipeta de 10 ~l.

o cromatograma foi desenvolvido no 19 sistema de solve~

tes durante 18 horas e, após a secagem em capela com ventilação,

colocado no 29 sistema, sendo a corrida interrompida logo apos

o solvente ter atingido a extremidade superior da placa (aproxim!

damente 6 horas). Finda a corrida, os cromatogramas foram seca-

dos e revelados quimicamente. Para os compostos com grupamentos

f e n ã 1 i c os u til i z o u - s e o r e a t i vo de Pau 1 y (21 ) .

2.4.3 - Medida dã radioatividade dos hormônios tireoi-

dianos

Após revelação quimica, os cromatogramas foram secados

em estufa a 370C e as manchas correspondentes a cada hormônio e

seus precursores retirados da placa por raspagem; o material cor-

respondente foi colocado em tubo de ensaio de fundo chato, para

posterior contagem. Os hormônios radioativos e seus precursores

foram expressos em porcentagem, relacionando-se as contagens dos

80 ~1 aplicados no cromatograma com aquelas correspon -

dentes a cada um dos hormônios (T3 e T4) e seus precursores

e DIT).

(MIT

2.5 - Dosagem dos Hormônios Sericos

Antes da remoção das tireóides os animais foram aneste-

siados com eter etllico eo sangue foi retirado por punção cardiã-
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ca. Após coagulação, o soro foi separado por centrifugação a

2000 r.p.m., durante 20 minutos, e congelado a -20oC para poste -

rior anãlise. A quantificação dos horm6nios foi feita por radio-

imunoensaio avaliando-se T3 e T4 totais segundo metodologia

descrita(7)(39)(40) .

jã

2.6 ~ Metodos Histológicos e Histoquimicos

Nos ensaios de 84 dias as tireóides foram submetidas a

exames histológicos. Um dos lóbulos da tireóide de cada animal,

foi fixada em liquido de Bouin(38), incluído em parafina e su~

metido a cortes de 5 micra de espessura em micrótomo rotatório

American Optical, modelo 11820". Os cortes foram submetidos a

duas tecnicas de coloração: hematoxilina-eosina (HE)(44) e ãcido

periódico-base de Shiff(~~S{~~ esta ultima foi utilizada para

identificar o colóide (glicoprotelna) existente no interior de ca

da foliculo.

2.7 - Mêtodos Estatlsticos

"..

Empregou: se basicamente o teste IIt"de Student para com

paraçao entre duas mêdias(~O).
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3 - MATERIAIS

3.1 - Soja

Utilizamos o cultivar Sta. Rosa (Glycine max.) obtido

d a Es ta ç ão Ex per i mental da Esc o 1a Su pe r i o r de A9 r o nomi a de La -
vras, do Instituo Agronômico de Campinas ou da Cooperativa Mogia-

na de Oleo Vegetais (COMOV).

3.2 - Animais

Foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar (Rat-

tu s ~ t t ijoSJfno r v e9 i c us v a r. a 1 bil~~~~J ob ti do s de c o 1ôni as mant i da s

no Bioterio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universida

de de São Paulo e alimentados com ração comercial padrão do

bioterio. Durante os experimentos foram alojados em gaiolas in-
..

dividuais, recebendo ãgua lIad-libitumll e os diferentes tipos de

rações experimentais, em po. 7 a 8 animais foram utilizados

em cada experimento e provinham de ninhadas com mesma idade.
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3.3 - Rações Experimentais

3.3.1 - Rações contendo iodo (Ensaios com a fração

baixo peso molecular)

de

Os animais dos Grupos Controle e Fração Acetônica rece-

beram como fonte proteica caselna a 18%.

A Fração Acetônica foi incorporada ã ração de caselna

na proporçao de 20 ml ou 60 ml/100g conforme o caso.

Os demais ingredientes: mistura vitaminica, mistura sa-

lina, celulose microcrista1ina (Avice1 PH 101) e õ1eo de milho en-

traram na proporção mostrada na Tabela 1. A mistura salina foi

formulada segundo FOX e BRIGGs(15) sem a presença de iodeto de p~

tassio, sendo o iodo fornecido atraves da agua de beber, na conce~

tração de 28 ~gI/100 ml de água, quantidade minima necessaria pa-

ra o desenvolvimento normal do animal(9). A mistura vitaminica

já descrita anteriormente(30) sofreu algumas alterações passando

a conter, por quilo: acetato de vitamina A = 0,172g (500.000 UI)

vitamina D2 (calciferol) = 150.000 UI; vitamina K3 = 0,02g; acido

pa r a - ami no be n zõ i c o = O, 1g; á c i d o L-a s c ô r b i c o = 1, O9 e i nos ito 1 = 19 .

3.3.2 - Rações com restrição de iodo (Ensaios com

ções de baixo ou alto peso molecular)

fra -

Os animais dos Grupos Controle, Fração Acetônica e Ex

trato Aquoso receberam, como fonte proteica, gluten. A Fração Ace-

tôni ca e o Extrato Aquoso foram i ncorporad os ã ração de gl uten na pr~

po rçao de 20 ml po r 100g (Tabel a 2). Os demais produtos de fracionamen

to da soja: Farinha Desengordurada e Autoclavada, Reslduo da Extra

çao com Agua, Reslduo Metanol-Acetona, Hidrolisado e Resíduo da Hi-

drôlise foram incorporados de forma a se obter uma concentra-
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çao final proxima de 18% de protelna.

As rações preparadas exclusivamente com proteína de so-

ja foram suplementadas com DL-metionina (0,2% na ração) e as de

gluten com L-lisina (0,6% na ração) (Tabela 2).

Os outros componentes da ração: mistura vitamini~ (item

2.3.1), mistura 5alina(15) e oleo de milho foram os mesmos da ra-

çao com iodo e acrescentadas nas concentações de 1,4 e 8% respec-

tivamente. Nesse çaso a água de beber, alem da mistura salina, não

continha iodo, sendo destilada e deionizada.

A quantidade de celulose acrescentada às raçoes estava

na dependência da quantidade de fibra preexistente na soja, perf~

zendo uma concentração final de 5%; apenas no caso dos

da hidrolise a concentração final foi diferente (7,8%).

produtos

Dez dias antes do inicio das experiências de 10, 14 e

24 dias de duração, os animais foram alimentados com dieta Contro

le de Gluten (18% de proteina).

Nesse caso, tambem, tanto a água de beber (deionizada )

bem como a mistura salina não continham iodo, para permitir um

nivelamento inicial das reservas de iodo na tireoide.

As rações experimentais de todos os' grupos com e sem

iodo eram acrescidas de amido de milho em uma quantidade suficien

te para perfazer um total final de 100 gramas.

O teor final de protelna foi obtido por análise(2), ve

rificando-se que todas as rações estavam dentro dos limites espe-

rados de 18%:0,8. Os fatores de conversão utilizados para a ca-

seina, soja e gluten foram respectivamente de 6,25; 5,71 e 5,70.
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TABELA1 - Composição bãsica das rações contendo iodo

Ingredientes Grupos

%
Caseina

(Controle)

Fração
Acetônica

8

18

8

18

202 ou 603

Oleo de Milho

Amido de Milho4

4

8

1

4

8

q.s.p.100

1 -
Expressa em ml/100g de raçao

2Quantidade equivalente a ingestão de 29 de FDA/1Og de ração

3Quantidade equivalente a ingestão de 69 ~e FDA/1Og de ração

4Sem considerar o peso da Fração Acetônica

Caserna

Avicel PH 101

Fração Acetônica
1

Mistura Vitaminica

Mistura Salina



lA mistura salina, mistura vitamfnica e ôleo de milho foram incluldos na % de 4, 1 e 8, e o ami-
do de milho na quantidade suficiente para completar 100, sem considerar o peso do Extrato Aquo-
so e Fração Acetônica.

2Farinha Desengordurada e Autoclavada.

3Expressa em ml/100g de ração.

I
N
W
I

- -

TABELA 2 - Composição básica das rações com restrição em iodol

G r u p o s
Ingredientes (%) Reslduo Reslduo ResiduoG1Liten FDA2 Fração Extra to

Extração Metanol Hidroli da Hi-
(Controle) Acetônica Aquoso sado

-

c/gua Acetona drõ1ise

G1üten 18 - 18 18 - - - 13,8

Protelna de Soja - 18 - - 18 18 18 4,2

Extrato Aquoso
3

20- - -

Fração Acetônica
3

20- - -

Avice1 PH 101 5 2,5 5 5 2,5 2,5 7,8

L-Lisina 0,6 - 0,6 0,6 - - - 0,6

OL-Metionina - 0,2 - - 0,2 0,2 0,2
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3.4 - Iodo radioativo

Utilizou-s~ iodeto de sódio (Na131I) produzido pelos la

boratõrios da Divisão de Radioisõtopos da Comissão Nacional de

Energia Nuclear - São Paulo, isento de carregador, dissolvido

solução fisiológica.

em

As contagens foram efetuadas num detetor de cintilação

com cristal de poço de iodeto de sõdio ativado com tâlio NaI(Tl)

e contador modelo Ultra Scaler (Nuclear Chicago).

o glúten e a caseina foram obtidas no comercio local e

ti nham respecti vamente 71,1 e 81 ,0% de proteina. Todos os outros

reagentes usados foram de grau PA, Merck ou Sigma.
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4 - RESULTADOS E DISCUSS~O

A literatura tem mostrado que existe divergência em

relação ã magnitude da ação da soja crua ou de seus produtos so-

bre a tireoide de humanos ou animais. Essa divergência, que difi

culta a interpretação do significado biologico da ação da soja, e

acentuada pelas variações dos tempos experimentais utilizados pe-

los autores, pelos tipos de produtos e, principalmente, pelos di-

ferentes teores de iodo nas rações experimentais testadas.

SHARPLESS e colo (54), WILGUS e colo (64) e HALVERSON e

co1.(18) demonstraram, em ratos e galinhas, que a inclusão de

soja não processada na ração, era capaz de provocar um aumento da

tireoide e que essa propriedade era inibida, totalmente, pela ad-

ministração de quantidades elevadas de iodo, ou parcialmente, pe-

10 tratamento termico.

Estudos posteriores( 4) em ratos al imentados com fari-

nha de soja crua ou processada, protelna isolada e leite de soja,
.

parecem confirmar essas observações: a adição de 160 )1gde I/1OO g

de ração foi suficiente para a glândula voltar ao seu peso normal.

4.- A 1 9 uns a u t o r e s ( 1 9 ) ( 4 5 ) ( 5 5 ) ( 6 3 ) o b s e r v a r a m, em c r i a n ç a s

alimentadas com leite de soja, não suplementado com

a formação de bocio. Por ~utro lado, McCARRISON(35)

iodo,

observou

que teores de iodo bem superiores ao necessário (1,5 mg I/dia) nao
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eram suficientes para curar a hiperplasia provocadapela soja.

Contudo ê oportuno comentar que o bócio tratado com excessivas

quantidades de iodo pode causar tireotoxicosis(4l).

Segundo SUWAe colo (58) a adição 20 ]1g I/10g na ração não

foram suficientes para curar o bõcio desencade~do por derivados de

s oj a (q u e i j o de s o j a ), po r êm, e s s a q ua nt id a d e f oi s uf i c i.e nte pa -
-~

ra reverter o b~cio causado por dietas pobres em iodo. ,

Em trabalho anterior(12) conseguimos isolar parcialmente um

fator ativo em ensaios de 24h. Es s e f ator f oi no pr e s ente t r aba -
lho estudado, não apenas em ensaios agudos mas em rações, por te!

pos mai s longos, e em condi ções de res tri ção ou não de i odo na ra-

çao.

4.1 - Ensaios com Rações Contendo lodo.

tônica

Efeito da Fração Ace

1i zamos em

Os teores aproximados de iodo presentes nas rações que uti

nossos ensaios foram de 4,3 ]1g I/10g de ração, próximos

daqueles considerados ótimos para o desenvolvimento normal do ra-

to (2,8 ]1g 1/10g ração)( 9). A caselna fornecia em torno de

0,67 ]1g de 1/10g de ração e a água de beber 3,61 ]1g 1/13g de água

(a cada 10g de ração o animal ingere aproximadamente 139 de água).

Ai-nda a duração dos ensaios foi variável, uma vez que o fa tor

tempo poderia influir nas respostas da glândula frente a um deter

minado estimulo.

A fração (Fração Acetonica\ estudada nesse caso foi par
~~ ( -

cialmente purificada (~ e Figura 1) e composta por produtos

de baixo peso mo1ecular, já que boa parte das proteinas (inc1usi-
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ve fitohemaglutininas e antitripsina)foram eliminadas pelo aque-

cimento, pela precipitaçaoisoeletricaem pH 4,2 e numa, segunda

fase, pelo tratamento com acetona(32)(37). Essa fração mos -

trou-se ativa em ensaios de 24hs e composta

dias, gllc"ides e flavonõides(12).

principalmente de peptl-

E importante lembrar ~ue ela foi obtida a partir de so-

ja autoclavada por 30 minutos e que a sua atividade se

- o
mesmo apos autoclavagem a 121 C por lh.

mantinha

A experiência foi conduzida por 7, 18 e 57 dias nao se

verificando diferenças significativas nos lndices de

e coeficientede eficãcia al imentar (CEA).

crescimento

Apenas os pesos relativos do klqa€le ~ rim determinados nos

ensaios de 7 dias (concentração tripla da Fração Acetônica) e

57 dias, sofreram um aumento significativo respectivamente de 15,9%

e 13,1% (Tabela 3).

Com relação aos parâmetros da tireõide, na experiência

de 7 dias de duração, só observamos diferença significativa para

o T4 serico do grupo Fração Acetônica (3,34~0,5l contra 4,OO~O,52

\lg/dl para o controle). Por outro lado para tempos mais longos

(18 dias) o T4 serico não mostrou mais diferença, o mesmo aconte-

cendo aos 57 dias. Verificou-se, porem, uma diminuição na porcent~

gem de captação relativa, na relação T3/T4 e um aumento da % MIT

e da relação MIT/DIT (Tabela 4). Nas experiências de 57 dias as

unicas alterações observadas foram aumento da % DIT e diminuição

de T3'

Os efeitos observados a nlvel glândular e serico não fo

ram suficientes para desencadear um aumento no peso da glândula

e mesmo apos um perlodo de 57 dias verificamos que o comportame.!:!.



TABELA 3 - Efeito da fração acet~nica sobre o crescimento e peso de 6rgâos. Rações contendo iodol,2

Peso rato
Grupos Dias

Inicial

Caselna 7 61 ,4
't 5,5

Fração Acet~nica
(20 mlg/lOOg

7 61 ,6
't 4,6

Caseina 7 65,9
't 3,8

Fração Acet~nica
(60 m1/l00g)

7 65 , 1
't 4,7

Caselna 18 84,6
't 7,0

Fração Acetônica 18 +84,0- 6,8

Caseina 57 36,1
'tl,4

36,4
'tl,4

Fração Acetônica 57

( 9 )

Final

+106,2a- 10,0

+103,8a- 8, 1

+'08,9a- 7,8

+107,2
- 6,Oa

+182,6a- 12,2

+178,2a- 10,3

+237,la- 15,0

+242,4- 13,1a

Peso/lOOg ratoRação
ingerida

( g )
Tireõide

mg

+10,97a- 2,57
+92,3a- 6,7

+92,5a- 6,7
+ 9,63
-1,14a

+10,29
- 1,51a

106,'a
:!: 4,7

109,5a
't 7,3

+ 9,10
- 1,10a

+314,8a- 16,4

+313,4a
- 16,7

+ 5,14
- 0,99a

+ 6,06
- 1, 15a

+634,1
- 37,Oa

+10,95
- 2,39a

+11 , 12- 1,9 7a
+669,7- 42,2a

1Mêdia e Desvio Padrão

2Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)
3Não determinado

Figado
-L
ND3

NO

+4,54a
-O ,33

+4,92a
-O ,66

NO

NO

+3,27a
-0,36

+3,15a
-0,26

Rim
L
NO

NO

+0,88
-O , ° 5a

II
I

+1,02b
-0,06

NO

NO

+0,61a
-0,03

+0,69b
-O., 05

I
N
co
I



TABELA 4 - Efeito da fração acetônica sobre a tireõide. - d . d 1,2Raçoes conten o 10 o .

Grupos Dias % captação % MIT % D1T
% T3 % T4 MIT/DIT T3/T4relativa

Caselna 7 +8,54a +20,25 +36,99a +2,04 +14,39a +0,55a +O,14a
-1,69 - 1,88 a - 3,72 -0,41a - 4,45 -0,08 -0,04

Fração Acetônica 7 +7,78a +20,72a +38,15 +1,88a +13,19 +0,54a +0,15a
(20 m1/100g) -0,90 - 1,66 - 3,50a -0,82 - 5,22a -0,04 -0,08
Caseina 7 +5,03a +23,33a +40,21a +3,18a +17,65a +0,5Sa +0,18a-1,37 - 2,75 - 3,92 -0,54 - 4,23 -0,03 -0,02
Fração Acetônica 7 +5,75 +21,35a +38,23a +3,59a +20,62a +0,56a +°,17
(60 m1/l00g) -0,88a - 1,23 - 2,56 -0,38 - 2,06 -0,03 -0,02a

Caseina 18 +18,64 +17,76a +37,75 +1,67a 9,42 +0,47a o, 18- 4,90a - 2,42 - 3,49a -0,29 :!:2,07a -0,04 -:tO,03a
Fração Acetôn;ca 18 +l1,OOb +20,llb +37,23 +1,57a +1l,69a +0,54b +O,14b- 1,54 - 1,80 - 2,26a -0,41 - 3,86 -0,03 -0,03 ,

Caseina 57
+ 6,85a +21,67 +39,12a +0,62a +l,Sla +0,56a +0,40a- 2,02 - 2,30a - 4,51 -O, 13 -0,99 -O , 11 -O, 1 3

Fração Acetôn;ca 57 + 7,84a +21,94a +43,53b +0,46b +1,15a +°,50 +°,41- 2,34 - 0,89 - 3,47 -0,09 -0,32 -0,05a -O, 1Oa

1Media e Desv;o Padrão
2

iguais indicam que não houve diferença significativa(P > 0,05)Letras

I
N

I
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to da tireõide do grupo Fração Acetonica foi praticamente igual ao

seu Controle.

Uma vez que a Fração Acetônica mostrou-se ativa quando

testada em tireõides isoladas e em ensaios "in vivo" de 24hs, era

de se esperar que pelo menos nos ensaios de 57 dias ela provoca~

se um aumento no peso da glândula, o que porem, não ocorreu.

t poss;vel que a concentração do fator ativo, quando en-

saiado na presença da ração, deva ser superior para que uma açao se

faça detectãvel. A presença da ração pode alterar a absorção e o

metabolismo do fator, ou mesmo liga-lo,de forma a torna-lo menos

eficiente. Outra explicação poderia estar ligada ao teor normal

de iodo na raçao. Em vista desta segunda possibilidade conduzimos

ensaios semelhantes, mas agora em situação de restrição de iodo.

Nessas condições foram estudadas tanto as frações de

baixo como,posteriormente,as de alto peso molecular.

4.2 - Ensaios com Rações com Restrição de Iodo

Para esses ensaios eliminamos o iodo da mistura salina

e fornecendo-se aos animais ãgua destilada e deionizada. Alem

disso nos ensaios de frações de baixo peso molecular substituiu-se

a fonte proteica case;na (mais rica em iodo) pelo gluten suplemen-

tado com lisina. Nos estudos das frações de alto peso molecular

utilizou-se o gluten suplementad~ como controle e, nos grupos exp~

rimentais, utilizou-se a prõpria proteina de soja (suplementada com

metionina) presente nos produtos de fracionamento .

A suplementação com lisina ou metionina conforme o caso foi

necessãria para garantir um crescimento homogêneo, principalmente
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nas experiências com fraçoes de alto peso molecular, onde tinhamos

duas fontes de protelna distintas, uma para o grupo controle e ou-

tra para os experimentais.

4.2.1 - Efeito das frações de baixo peso molecular

Os efeitos da Fração Acet5nica nesse caso (restrição em

iodo) foram estudadas em ensaios de 10, 24 e 84 dias.

Nos ens a i os de 84 d i as, por r azõe s de d i f i cu1da de s de pr~

paraçao no laboratório, a Fração Acet5nica foi substitulda pelo

Extrato Aquoso (fase anterior da purificação). Testes anterior -

mente realizados em ensaios de 24hs lIin vivoll(12)e com tireóide is~

ladas mostraram um comportamento semelhante entre esses dois pro-

dutos de fracionamento da soja, permitindo essa substituição.

Nos três ensaios realizados não foi constatada nenhuma

diferença significativa no peso final e na quantidade de ração in

gerida (Tabela 5). Nos experimentos de 84 dias não observamos ne

nhuma variação no coeficiente de eficácia alimentar, apenas, a di-

gestibilidade aparente determinada na ultima semana do ensaio, do

grupo experimental (91,7% :!: 1,05) foi estatisticamente menor em

relação ao grupo controle (93,8 :!: 0,37) (Tabela 5). Nas determi-

nações de peso relativo dos órgãos sõ verificamos um aumento no

peso da tireõide nos ensaios de 10 dias.

- Com relação aos efeitos sobre a tireõide, nos três pe-

riodos experimentais conduzidos,só observamos uma diminuição na

porcentagem de captação relativa, nos ensaios de 10 dias. Por ou

tro lado, as determinações dos horm5nios e seus precursores a ní-

vel glãndular e suas relações (MIT/DIT e T3/T4) não e v i d -e n c i a r a m



TABELA 5 - Efeito das frações de baixo peso molecu1ar sobre o crescimento e peso de 5rgãos. Rações
t . - . d 1,2com res r1çao em 10 o

Peso rato (g)
Ração

peso!l OOg rato
Grupos Oias

ingerida Tire5ide Flgado Baço Rim
Inicial Final ( 9) mg 9 9 9

Glúten 1O 109,0 170,0 178,8 7,58 NO NO NO
+

4,2
+

6,5a
+

9,9a :!:1,15a- - -

Fração Acetônica 1O 109,2 169,6 180,7 8,95 NO NO ND
+

3,4
+

7,5a :!: 12,Oa :!:1,26b
- -

Glúten 24 68,4 171,1 314,0 8,86 4,36 0,30 0,81
+

6,8 :!: 14,08 :!: 28,8a :!:0,86a :!:O51a 2:0,07a :!:0,068- ,

Fração Acetônica 24 67,5 161,9 305,8 8,34 4,11 0,30 0,80
+

6,3 :!:1 6 6a :!: 13,6a :1,12a :0 35a :0,05a :0,09a- , ,

Gluten 84 45,4 288,6 1194,6 10,44 3,43 O,19 0,65
+

4,8 :!: 42,Oa : 111,3a : 1,99a :0,19a :::0,02a 2:0,04a-

Extrato Aquoso 84 44,8 280,8 1257,1 10,05 3,37 0,21 0,67
+

4,1 :!: 31,4a 2: 105,2a 2: 1,26a 2:0,22a :::0,03a 2:0,05a-

1Media e Desvio Padrão
I
w

2
N

Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)
I



G1úten 84

Extrato Aquoso 84

lMedia e Desvio Padrão

2Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)

I
W
W
I

TABELA 6 - Efeito das frações de baixo peso molecular sobre a tireóide. Rações com restrição em

. d 1,210 o .

Grupos Dias % Captação % M1T % D1T
% T3 % T4 MIT/DIT T3/T4relativa

Glúten 1O 11,17 21,23 39,08 2,21 16,70 0,55 O, 13

"t 1,44a "t 3,22a "t 5,86a "t0,73a "t 5,06a "tO 11 a "tO,Ola,

Fração Acetônica 1O 9,22 18,65 37,56 2 ,21 17,48 0,50 O, 12

"t 0,56b "t 2,23a "t 4,84a "tO 52a 3,55a "tO,08a ::O,Ola,

Glúten 24 6,74 NO NO NO NO NO NO

"t O,87a

Fração Acetôn;ca 24 7,61 NO ND ND NO NO NO

:.':"1,08a

15,91 29,17 40,67 1 ,06 9,33 0,72 O,12

:.':"2,40a :.':"1,58a :: 2,86a :.':"0,35a "t4,54a :.':"0,04a "t0,03a

15,80 28,00 40,06 1 ,19 10,35 0,70 O, 1 2

"t 2,aaa :.':"1,6Sa 2,50a "t0,54a :.':"5,21a "tO,Ola "tO,02a
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nenhuma variação significativa (Tabela 6).

Pelos resultados aqui obtidos, com as fraçoes de baixo

peso molecular incorporadas em raçóes com e sem iodo, concluímos

que o fator nelas presente, apesar de se mostrar ativo em en-

saios lIinvitro" e anteriormente "in vivo"{l2), ou não e suficien

temente ativo ou est~ em uma concentração relativamente baixa. A

g 1 â n d u 1 a, e m a m b o s o s c a s os, a p a r e n tem e n t e c o n s eg u iu a pô s um d e t e r m i -

nado perlodo equilibrar e superar qualquer efeito nela causado. Os

nossos resultados se opõem aos de KONIJN e cal.(28), segundo os

quais frações semelhantes ã nossa, porem, obtidas de soja crua,

quando incorporadas ã rações de farinha de soja tostada, aumenta-

vam a capacidade de ligação das protelnas do

T3 exôgeno radioativo jã a partir de 10 dias.

soro de rato pelo

Nesse caso podemos dizer, tambem, que a quantidqde de

fator presente nessas frações talvez esteja relecionada com a va-

riedade da soja analisada.

4.2.2 - Efeito das fraçoes de alto peso molecular

A partir de dados anteriores de nosso laboratório e,com

b a s e na 1 i t e r a tu r a, r e sol vem o s ver i f i c a r a p o s s í v e 1 e x i s tê n c i a de

outro tipo de fator, associ~do ã fração proteica de alto peso mo-

lecular e não extraível com ãgua ou solventes orgânicos. Foram

assim realizadas 3 experiências: a la. por um período de 10

di as, em que testamos a FDA e o Reslduo Aquoso e a 2a. em Rue testa-

mos novamente a FOA e um resíduo mais purificado, o Reslduo Meta-

nol-Acetona, por 14 dias. A 3a. experiência foi realizada em fun

ção dos resultados da la e 2a; como verificamos que ambos
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os residuos testados provocavam praticamente o mesmo efeito na

glândula, estudamos o efeito de apenas um deles, o Residuo Extra-

~ão com Agua por um perlodomais longo, de 84 dias.

Nos 3 ensaios estudados não observamos nenhuma altera-

ção na peso final e ração ingerida (Tabela 7).

Nos ensaios de 84 dias porem conseguimos detectar uma

diminuição significativa na digestibilidade aparente do grupo exp~

rimental (86,38 :': 1,69) em relação ao grupo controle (93,22:': 0,56);

por sua vez, o indice de Coeficiente de Eficácia Alimentar do gr~

po Residuo Extração com Agua tambem mostrou uma diminuição de 10%,

em relação ao seu controle sendo respectivamente iguaisa 0,18:': 0,01
+

e 0,20 - 0,01.

Os pesos relativos da tireõide dos grupos experimentais

mostraram, em todos os casos, um aumento significativo em relação

aos seus respectivos controles (Tabela 7).

Nos ensaios de 10 dias o aumento foi de 32,5% para o

grupo que recebeu FOA e 28,6% para o grupo que recebeu Residuo

Extração com Agua. Nos ensaios de 14 dias o aumento foi de 36,8%

e 34,4% respectivamente para o grupo FOA e Reslduo Metanol-Aceto-

trados Ror outros autores. BLOCK e cal. ( 4 ) verificaram

que ratos alimentados com rações deficientes em iodo (0,7 - 2,3~g

de iodo/100g de ração),associadas a produtos derivados de soja co

mo farinha crua ou desengordurada e tostada, isolado proteico e

fõrmulas infantis (leite de soja), provocavam um aumento no peso

da glândula, já na la. ou 2a. semana. Segundo os autores essa

na. Finalmente nos ensaios de 84 dias de Residuo Extração com

Agua mostrou um aumento de 40,1% em relação ao Controle.

Esses resultados estão em parte de acordo com os encon-



TABELA 7 - Ação das frações de alto peso mo1ecu1ar sobre o crescimento e peso de ôrgãos. Rações

t' . d 1,2com res r1çao em 10 o .

Peso rato (g) Ração
Peso/l OOg rato

Grupos Dias
ingerida Tireôide Figado Baço Rim

Inicial Final ( 9) mg 9 9 g

Glúten 10 +100,3 +167,7a +182,Sa + 8,5Sa NO NO NO
- 7,9 -11,9 - 12,1 - 1,77

FOA 1 ° ,100,0 +169,2ac +179,4a +12,72bc NO ND NO
."3: 6,5 - 16,7 - 12,6 c - 2,45

Reslduo Extr. Água 1 ° + 96,5 +160,5ac +174,0 +12,03bc
NO NO NO

-5,5 - 10,8 - 16,9ac - 2,77

G1uten 14 + 75,2 +131,2a +182,6a + 7,35a +4S4a +0,32a +°,76
- 6,6 - 10,7 - 14 ,4 - 1,54 -0,33 -o ,04 -O,06a

FOA 14 + 76,6 +136,Oa +185,Oa .-L11,63bc +4,31bc +0,30ac +O,Slbc
- 5,8 - 10,4 c - 10,1 c .:..1,84 -0,25 -0,04 -0,04

Reslduo teta no 1 - 14 + 76,6 +137,7ac +18,Oac +11,20bc +4,06b +0,32ac +0,79ac
Acetona - 6,7 - 9,8 - 1,,9 - 2,77 -0,42 c -0,04 -0,04

G1uten 84 . 48 1 +299,7a +1220,4 + 8,65a +3,38a +0,21a +0,64a+ '
- .2,O - 17 ,9 - 130,Oa - 1,41 -O, 12 -O , ° 5 -0,04

Reslduo Ext. Água 84 + 48,3 .291,la +1302,2 +14,45b +3,41 .j.O,19a +0,67a
- 2,3 :::31,9 - 141 ,4a - 3,73 -0,39a :"0,03 -0,06

'Media e Desvio Padrão
,

l:.Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)
I

w
Q)
j
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ação poderia ser revertida após a introdução de 160 ~g de iodo/

/lOOg de raçao.

Outros pesquisadores(58) encontraram que ratos aliment~

das com rações preparadas com derivados de soja (queijo de sOja)

e deficientes em iodo, mostraram um aumento no peso da glândula,~

feito que podia, em parte, ser revertido pela introdução de iodo.

KIMURA e col .(25) observaram um aumento da tireóide um pouco me-

nor em r a tos a 1i menta dos com pr ote í na i sol a da de s oj a do que quan-
do alimentados com farinha desengordurada' de soja, por~m, em am-

bos os casps, observaram um aumento bastante significativo quando

comparados com seu grupo Controle, que tambem recebia ração pobre

em iodo.

Quanto ao peso relativo dos outros órgãos, determinado em

ensaios de 14 e 84 dias, foi encontrada uma diminuição significa-

tiva no peso do fígado, nos ensaios de 14 dias, sendo de 10,9% p~

ra o grupo FDA e 15,5% para o grupo Resíduo Metanol-Acetona (Tab~

la 7). Nesse mesmo experimento observamos, tamb~m, um aumento si~

nificativo de 6,6% do peso do rim só no grupo que recebeu FOA (T~

bela 7).

Com relação ao efeito especlfico sobre a tireóide, nos

estudos de 10 dias não verificamos alterações significativas na %

de captação relativa tanto do grupo FDA bem como no grupo que re-

cebeu Reslduo Extração com ~gua (Tabela 8). Porem nos ensaios de

14 dias observamos uma diminuição em relação ao grupo Controle de

34,8% e 31,5%,respectivamente para o grupo FOA e Reslduo Metanol-

Acetona (Tabela 8).

Essa diminuição foi tambem demonstrada no Reslduo da Ex

tração com ~gua nos ensaios de 84 dias,correspondendo a 54,1% em



TABELA 8 - Ação das frações de alto peso moleeular sobre a tireõide.

Grupos Dias

Glüten 1 °

FDA 10

Reslduo Ext. Agua 1 °

G 1 Li t e n ~H ~.- A 9 ~ 14

FDA 14

ResIduo
-Aeetona

Metanol- 14

Glüten 84

Residuo Ext. Agua 84

% Captação
relativa

+14,08
- 3,79a

+14,93ae
- 4,68

+14,88ae
- 6,30

+22,66a
- 5,55

+14,76be
- 2,55

+15,52b
- 4,82 e

+12,31a
- 1,37

+ 6,66b
- 2,89

% MIT

+17,86a
- 2,02

+23,39b
- 1,40

ND

22,32a
:!: 2,91

28,98bc
:!: 1,69

30,52be
:!: 2,70

+28,14a
- 3,36

+34,42b
- 4,09

% 01T

+37,43
- 2,35a

+27,53b
- 1,70

NO

+35,60
- 4,62a
30 02bc

~ 1:34

+29,89bc
- 1,90

+29,96
- 4,07a

+25,70b
- 3,42

% _T3

+1,92a
-0,60

+2,95b
-0,42

ND

+1,51
-O ,17a

+2,28
-0,58bc

+3,32bd
-0,91

+2,74a
-0,93

+5,03b
-1,58

- .- °
d
12

Raçoes eom restnçao em 10 o ' .

lMedia e Desvio Padrão

2Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)

% T4

+14,84a
- 2,84

+19,04b
- 2,55

NO

+13,58
- 1,553

+11 ,76
- 3,64ae

+14,51
- 3,35ae

+20,36a
- 2,91

+13,07b
- 3,95

MIT/DIT

+0,47a
-0,07

+0,85b
-0,07

ND

+°,63
-o , 11 a

+°,96
-0,08be

+1,02
-0,08be

+0,96a
-0,18

+1,35b
-O,23

T3/T4

+0,12a
-0,02

+0,15b
-0,03

NO

+O,l1a
-O , ° 1

+0,20 b
-0,06 c

+0,23be
-0,05

+0,13-
-0,03d

+0,42b
-0,19

I
W
c:o
I
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relação ao seu Controle (Tabela 8).

Com relação aos dados referentes a % de hormônios marca

dos, a nlvel tireoidiano, constatamos alterações semelhantes em

praticamente todos os grupos analisados (Tabela 8).

Assim, observamos um aumento da % MIT e % T3 acompanhado
de uma

diminuição da % OIT. Verificamos, tambem, uma diminuição da %

T4 nos ensaios de 10 e 84 dias que não foi porem observada nos en

saias de 14 dias.
Por outro lado as relações MIT/OIT e T3/T4 apr~

sentaram-se aumentadas em relação aos seus controles em todas os

casos analisados.

A dosagem dos hormônios sericos sõ foi realizada no en-

saio de 84 dias. Os resultados de T3 serico do grupo controle foi

de 1,,00~ 0,11 ng/ml e do grupo que recebeu Reslduo da Extração
+

com Agua foi 1,14 - 0,6 ng/ml; apõs análise estatistica verific~

mos que essa diferença não foi significativa. O T4 sérico, porem,

mostrou diferença significativa entre o grupo controle (5,07 +

0,75 ~g/lOO ml) e o experi.mental (2,81 ~ 0,90 ~g/lOO ml).

Os nossos resultados vão confirmar, em parte, os resulta-

dos obtidos por alguns pesquisadores(58) os quais verificaram que

ratos alimentados com derivados de sOja mostraram uma diminuição

na % de captação de 1-131 pela tireõidee um aumento na relação

MIT/DIT.

r oportuno enfatizar aqui que os resultados obtidos com

a FOA ou com os residuos obtidos, quer por extração com água quer

por extração com metanol e acetona, não mostraram diferenças ace~

tuadas; a Gnica exeção foi relativa ãs % T3 na tireõide (vide Ta-

bela 8).

Isso nos leva a crer que o fator, com maior ação na ti -
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reõi de, na'o foi extraldo durante as etapas de fracionamento da

soja e dessa forma podemos dizer que ele não e solúvel em meio

aquoso (pH 4,2), metanol 90% e acetona. o tra tamento com metanol (67)

foi realizado com a finalidade de extrair principalmente as sapo-

ninas, uma vez que como já foi sugerido que elas poderiam ser um

dos compostos responsáveis pela indução do bõcio provocado pela

soja(57). Apõs extração com metanol, o residuo resultante foi e~

traido com acetona para remoção das flavonõides presentes os quais

tambem poderiam ter alguma ação na tireõide,como sugerido por o~

tros pesquisadores que verificaram que muitos flavonõides sao ca-

pazes de acerlerar(36) ou diminuir(23) o metabolismo basal e,deprl

mir(52) ou aumentar(48) a captação de radioiodo pela tireõide. Por

outro lado FILISETTI e LAJOLO(12) verificaram que as isoflavonas

da soja eram incapazes de provocar alterações nas tireõide~ pelo

menos em ensaios de 24hs.

Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos re~

lizamos um exame anatomopatolõgico da tireõide a fim de verificar

as alterações provocadas a nivel celular e ter indicações adicio-

nais que permitissem sugerir algum mecanismo de açao.

4.3 - Exame Anatomopatolõgico da Tireóide

Esse exame só foi realizado nos dois ensaios de 84 dias

po i s,
-

so apos um periodo relativamente longo e que poderia-

mos perceber com mais nitidez as alterações provocadas pelos pro-

dutos de fracionamento da soja nas estruturas do foltculo. Nes-

se caso os produtos testados foram: Residuo da Extração com 7\gua e

Extrato Aquoso.
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continuou ativa. Ap6s anãlise desse produto, verificamos que era

constituido principalmente de proteina e fibra; isso nos levou

a pensar que uma hidr61ise enzimãtica, com pepsina e pancreatina,

poderia destruir a atividade do fator, caso estivesse ligado a

compostos de origem proteica. Por outro lado, a hidr6lise pode-

ria "liberar" algum composto ativo que estivesse ligado ã protel

na(27) e, nesse caso, poderiamos separa-lo,numa la. fase,da fibra

existente.

Ap6s a hidr6lise verificamos, porem, que tanto o hidro-

lisado como o residuo manifestavam ação na tireãide e, que essa

açao era semelhante (Tabela 9 elO).

Observou-se em ambas as frações uma diminuição signifi-

cativa na % de captação relativa e um aumento do peso relativo

da tireõide. A % DIT mostrou uma diminuição significativa em am-

bos os grupos experimentais,em relação ao Controle, não havendo,

porem, diferença entre eles. Por outro lado, a % T4 mostrou uma

diminuição em relação ao Controle apenas para Residuo da Hidrõli-

se. Apesar do aumento da % MIT em ambos os caos não ser signifi-

cativa, observamos um aumento de T3 causado pelo Hidrolisado.

Normalmente e mais fácil analisar esse tipo de dados

atraves das relações entre os hormônios e os respectivos precurs~

res; verificou-se assim,em ambos os casos, um aumento das re1a-

çoes MIT/DIT e T3/T4' não havendo porem diferença significativados

dois grupos experimentais entre si.

Devemos salientar ainda que o Coeficientede Eficãcia

Alimentar do Hidrolisado (0,34 : 0,03)e do Residuo da Hidr6lise

(0,33 : 0,02) tambem não apresentaram variação significativa

tre si ou em relação ao seu controle (0,33 : 0,02).

en-



TABELA 9 - Efeito dos produtos da hidrõ1ise enzimãtica sobre o crescimento e peso da tireõi
d R -. - . d 1,2
e. açoes com restr1çao em 10 o .

Inicial Final

Ração
ingerida

( g )

Peso tireõide
(mg)

Peso rato (g)

G r u p o 5

100g rato

G1uten 102,3

+ 6,7

195,4

~ 19,8a

277,8

~30 ,6a-

12 , l-O

~ 1,53a

Reslduo da Hidrõlise 107,9

+ 6,3

206,6

~ 19, 7a c

288,8

~ 29,9ac
15,17

~ 2,03bc

Hidro1isado 106,8

+ 7,9

214,9

-::: 21,6ac

316,2

-::: 30,2bc

14,06

-::: 3,45ac

1Media e Desvio Padrão (Duração da experiência 19 dias)

2Letras iguais indicam que não houve diferença significativa (P > 0,05)

I
+:-
"-J
I
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TABELA 10 - Efeito dos produtos da hidrõ1ise enzimãtica sobre a tireõide.

iodo1,2

Rações com restrição de

Grupos % Ca ptação

relativa % T3 % T4 MIT/DIT T3/T4% MITDias % DIT

1Media e Desvio Padrão

1Letras iguais indicam que nia houve diferença significativa (P > 0,05)

I
~
co
I

G1úten 19 19,69 26,42 32,27 1 ,84 9,3] 0,81 0,20

-: 3,41a -:1,68a : 0,99a -:0,22a -:2,07a "t0,04a "tO 03a
I,

,

I

Residuo da hidrõlise 19 11,55 27,42 27,60 2,23 6,26 1,01 0,37
'

I'

: 3,86bc "t 2,52ac '!: 3,44bc ::O,71ac ::2,08bc "t0,20b.c '!:O,lObc i

Hidro1isado 19 8,90 29,16 25,84 3 ,71 9,86 1 ,14 0,41

:: 2,78bc :: 5,7Sac :: 2,ggbc ::1 25bd "t3,32ad ::O,27bc ::O,22bc"
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1<

RESUMO

Produtos de fracionamento da Farinha de Soja Desengord~

rada e Autoclavada foram administrados a ratos para avaliar

ação na tireõide, em ensaios desde 7 ate 84 dias de duração.

sua

Frações de baixo peso mo1ecular, solúveis em agua e ace

tona, quando avaliadas em ensaios agudos, de 24hs ou "in vitro" ,

provocaram uma diminuição na captação de 1-131. Po rem, quando ava

1iados em rações, em experiências de ate 84 dias de duração, mes-

mo em condições de restrição de iodo, não apresentaram efeito si~

nificativo.

Por outro lado, identificou-se um fator, associado às fra-

ções de alto peso molecu1ar,que induz, já a partir de 14 dias, qua!!.

do administradoem rações com restriçãoem iodo, um aumento no
. -o d

- ~

d 131
1

- ~

peso da tlreol e, reduçao na captaçao e I ; a teraçoes na Sln-

tese dos hormônios e seus precursores a nlvel glandular. Em en-

saios mais longos (84 dias), provoca uma diminuição de 14 serico

e uma rarefação bastante significativa no coloide do follculo gla!!.

dular.

Por sua vez, a hidroli$e de uma das frações de alto pe-

50 molecular, por pepsina e pancreatina, não e capaz de inativar

a açao desse fator.

O seu mecanismo de ação parece ser semelhante ao de

substincias que agem a nTvel de captação de iodo pela tireoide.




