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Saccharomyces cerevisiae na redução de aflatoxicoses e o efeito na distribuição e na
excreção da radioatividade de AFB 13H em ratos
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Resumo

Para avaliar o efeito de diferentes linhagens de leveduras, Saccharomyces cerevisiae, vivas, na
redução de aflatoxicoses e, contribuir para o entendimento do modo de ação destas leveduras
sobre aflatoxina B1 marcada com trítio (AFB13H), foram conduzidos três experimentos. No
primeiro experimento, foram utilizados ratos Wistar para investigar o efeito de duas linhagens de
S. cerevisiae (Y1026 e Y904), e da suplementação com aminoácidos na re dução de
aflatoxicoses. O bioensaio, em delineamento inteiramente casualizado, foi conduzido por 28 dias
para avaliar sete tratamentos (dietas), sendo um livre de aflatoxinas e seis contendo 400?g kg-1
de aflatoxinas; destes, cinco com leveduras, a saber: Y1026 (níveis de 0,5; 1,0 e 5,0%) e Y904
(níveis de 1% e 1%+1000ppm de metionina + 1000 ppm de cisteína). Não foram observadas
diferenças estatisti ticamente significativas no consumo de alimentos, ganho de peso, conversão
alimentar e função hepática entre os animais submetidos aos diferentes tratamentos. No entanto,
o exame histopatológico revelou que os animais que receberam aflatoxinas sem leveduras
sofreram danos mais severos em relação aos que receberam aflatoxinas juntamente com
leveduras, os quais apresentaram poucos danos celulares. Conclui-se que, as duas linhagens de
leveduras em todas as situações estudadas apresentaram capacidade de reduzir as
aflatoxicoses. O segundo ensaio foi conduzido com o objetivo de investigar o efeito de diferentes
dose s da levedura Y1026 no controle de aflatoxicoses em ratos. Neste bioensaio, os animais
foram distribuídos em gaiolas individuais ao acaso, e foram submetidos a 7 tratamentos (dietas)
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por 60 dias , sendo uma sem aflatoxinas e seis contaminadas com 550 ? g kg -1 de aflatoxinas, das
quais cinco contendo a levedura Y1026 (doses: 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 e 5,0%). Foram realizadas
análises sobre o aproveitamento do alimento, funções hepáticas e tecido hepático. O consumo
de alimentos pelos animais alimentados com dieta livre de aflatoxinas foi maior do que pelos
animais que

receberam dietas contaminadas com a toxina, os demais parâmetros para

julgamento do aproveitamento dos alimentos não diferiram estatisticamente entre os animais que
foram submetidos a ambos os tratamentos. A atividade de enzimas hepáticas foi maior nos
animais que não receberam a toxina do que nos demais. O exame histopatológico revelou que
os animais que receberam aflatoxinas e aflatoxinas mais 0,2 ou 0,5% da levedura apresentaram
sinais claros de hepatotoxidez e que os demais animais que ingeriram os níveis mais altos da
levedura sofreram poucos danos celulares. Conclui-se que, a dose de levedura Y1026 aplicada
foi determinante na redução das aflatoxicoses em ratos Wistar. No último bioensaio, trinta ratos
foram alimentados por 28 dias seguindo -se quatro tratamentos (dietas): uma dieta livre de
aflatoxinas e as outras três contaminadas com 500 ? g kg-1 de aflatoxina, sendo uma o controle
com aflatoxinas e as outras duas na presença de 1% de levedura Y1026 ou Y904. No 18º dia,
seis animais de cada um dos tratamentos que recebiam aflatoxinas foram transferidos para
gaiolas metabólicas, onde permaneceram por cinco dias em adaptação e, no 23º dia, estes
receberam, por via oral, uma dose simples de 2? Ci/animal de AFB13H. Os animais restantes
(três ratos em cada um dos tratamentos) foram utilizados nos exames histopatológicos. A
radioatividade foi determinada 12, 24, 48, 72, 96 e 120 horas após a introdução do material
radioativo nos animais. Os animais que receberam dietas contendo as leveduras apresentaram a
absorção, a distribuição e a excreção da radioatividade mais lenta do que aqueles que não
receberam os probióticos. O exame histopatológico revelou que os animais que ingeriram
leveduras sofreram poucos danos celulares e que aqueles que não receberam levedura foram
muito afetados. As leveduras apresentaram habilidade de reduzir aflatoxicoses e modificaram a
absorção, a distribuição e a excreção da radioatividade de AFB13H em ratos Wistar.

xi

The capacity of Saccharomyces cerevisiae to reduce aflatoxicosis and its effect on the
distribution and excretion of AFB13H in rats
Author: Antonio Sampaio Baptista
Adviser: Prof. Dr. Adibe Luiz Abdalla

Summary

The capacity of Saccharomyces cerevisiae, from two Strain, to reduce aflatoxicosis and the effect
of yeast cells on tritium-labeled B1 aflatoxin (AFB13H) were investigated in three distinct studies.
The effects of S. cerevisiae Y1026 and Y904 strains and diets amended with amino acids on the
reduction of aflatoxicosis in Wistar rats were evaluated in the first study. A completely randomized
block-designed bioassay with Wistar rats was conducted to evaluate seven formulations
(Treatments), which consisted of an aflatoxin-free formulation and six formulations with 400 ? g kg1

of aflatoxins. Of these, three formulations had the yeast strain Y1026 (at 0.5, 1.0 and 5.0%) and

two had the strain Y904 (at 1% and 1%+1000ppm of methionine + 1000 ppm of cysteine). No
statistical differences were observed for the food consumption, weights of the body organs, feed
conversion and liver function between the animals fed the different treatments. Histopathological
analysis revealed that animals fed aflatoxins diet without yeast cells had liver damage caused by
the toxins and those that were fed aflatoxin-diet amended with yeast cells had less liver tissue
damage. Therefore, the results obtained suggested that the presence of either yeast strain in the
formulations caused a reduction in aflatoxicosis. The second study was conducted to investigate
the effect of different dosages of the yeast strain Y1026 on the control of aflatoxicosis in rats. The
bioassay was conducted with rats randomly placed in individual cages and fed seven different
diets (7 treatments) for 60 days. These were an aflatoxin-free formulation and six others
containing aflatoxins at 550 ? g kg -1, of which five had the yeast strain Y1026 (concentrations at
0.2; 0.5; 1.0; 2.0 and 5%). Feed conversion, liver functions indexes and liver tissue parameters
were evaluated. The activity of the liver enzymes was greater in animals that fed the toxin-free
diet when compared to other animals. Histopathological analysis showed that animals fed
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aflatoxin containing diets with and without 0.2 or 0.5% yeast cells showed clear signs of
hepatotoxicity, while animals that were fed diets with higher concentrations of yeast cells had less
liver tissue damage. The concentration of the yeast cells (Y1026) used in the formulations was
correlated with the reduction of aflatoxicosis in Wistar rats. The third study fed Wistar rats an
aflatoxin-free diet and diets with aflatoxins (at 500 ? g kg -1) and aflatoxin amended with a 1%
concentration of the yeast strains Y1026 or Y904. In this study, six animals from each group fed
the aflatoxin-diets were transferred to metabolic cages and received a single oral dose of AFB13H
at 2? Ci/animal. Three animals of each treatment were kept at the initial conditions and their liver
tissues were used for histopathological analysis. Radiation levels in the animals were monitored at
12, 24, 48, 72, 96 and 120 h after receiving the labeled aflatoxin. Animals fed diets with active
yeast cells had absorption, distribution and excretion levels of the labeled toxin different than
those that did not receive the probiotic. Histopathological analysis showed that animals fed diets
with yeast cells had less liver tissue damage while those fed the aflatoxin-diet had significantly
higher liver damage. Therefore, these results indicate that active yeast cells have the ability to
reduce aflatoxicosis and modify the absorption, distribution and excretion of radioactivity from
AFB13H in Wistar rats.

1 INTRODUÇÃO
A cada dia aumenta a preocupação das pessoas com a qualidade de vida. A produção e
o aproveitamento de alimentos saudáveis êt m participação importante para o bem estar de
pessoas e de animais. Por outro lado, a presença de substância nocivas em alimentos, mesmo
que em pequenas concentrações, quando consumidas por períodos prolongados pode promover
efeito inverso aos dos famosos alimentos funcionais e proporcionar sérios prejuízos à saúde.
Entre estas substâncias, merecem atenção as aflatoxinas, as quais podem estar presentes em
vasta gama de produtos alimentícios e conduzir a danos indesejáveis.
As aflatoxinas são substâncias químicas altamente tóxicas, produzidas principalmente por
fungos das espécies Aspergillus flavus e A. parasiticus , que sob condições favoráveis de
temperatura e de umidade se desenvolvem sobre os alimentos e podem produzir as toxinas. A
facilidade e freqüência com que isso acontece torna a sua presença comum em muitos alimentos
(Heathcote, 1984).
Os efeitos das aflatoxinas podem ser bioquímicos e biológicos. Bioquimicamente, as
aflatoxinas podem afetar os metabolismos de energia, de carboidratos e de lipídios e também dos
ácidos nucléicos e das proteínas. Os efeitos biológicos são carcinogenicidade, mutagenicidade,
teratogenicidade, hepatotoxicidade e aflatoxicoses (Ellis et al., 1991; Bradburn & Coker, l993)
No mundo todo, há uma crescente conscientização das sérias conseqüências que a
ingestão de concentrações elevadas de aflatoxinas podem causar à saúde humana e dos
animais (FAO, 1993). A exposição a níveis crônicos de aflatoxinas, provavelmente, conduza ao
câncer. Assim, a ingestão de alimentos contaminados com doses altas ou baixas representa
sérios riscos à saúde pública (Roebuch & Maxuilenko, 1994).
Os alimentos contaminados com aflatoxinas atingem diretamente os animais,
principalmente através de grãos contaminados e os humanos geralmente são afetados pela
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presença da toxina em grãos e frutas ou a partir de produtos de origem animal (leite, ovos, carne
e outros) (Galvano et al., 2001).
O impacto econômico resultante da presença de aflatoxinas ocorre em todos os níveis da
cadeia produtora de alimentos, desde a produção vegetal e animal, com a diminuição da
produtividade, até o processamento, o armazenamento e a distribuição, com o aumento do custo
de obtenção do produto final. Além disso, ainda há custos com saúde, fiscalização e com
importação. Por essas razões a prevenção, a descontaminação e a desintoxicação são de
grande importância (Fonseca, 1984; Charmley et al., 1995; Galvano et al., 2001).
Esta pesquisa foi conduzida com os propósito s de estudar a aplicação de leveduras para
reduzir os danos promovidos pela ingestão de aflatoxinas e de contribuir para o esclarescimento
do modo de ação da levedura Saccharomyces cerevisiae sobre afltoxinas.
Desta forma, neste trabalho serão relatadas, em capítulos distintos, três pesquisas
desenvolvidas. O primeiro capítulo trata do estudo conduzido para avaliar o efeito de duas
linhagens de Saccharomyces cerevisiae no controle de aflatoxicoses. A justificativa para que
essa pesquisa tenha sido conduzida é que se diferentes linhagens de leveduras apresentam
efeitos semelhantes para o controle de aflatoxicoses, a recomendação técnica do uso deste
microrganismo para tal finalidade não deve ser limitada a uma única linhagem. No segundo
capítulo, é apresentada uma investigação feita com o propósito de verificar o efeito de diferentes
doses da levedura Y1026 no controle de aflatoxicoses. Essa pesquisa foi realizada pelo fato de
que o conhecimento da melhor dose da levedura a ser recomendada para alcançar um efeito
desejado na redução de aflatoxicoses é importante para a tomada de decisões, considerando a
viabilidade técnica-econômica. O terceiro capítulo aborda um estudo executado para verificar o
efeito das linhagens de leveduras Y1026 e Y904 sobre aflatoxicoses e o efeito destas linhagens
sobre a absorção, a distribuição e a eliminação da radioatividade de AFB 13H em ratos Wistar.
Essa última investigação é relevante porque permite ter informação sobre o modo de ação das
leveduras sobre aflatoxinas e com isso adotar diretrizes que possibilitem obter leveduras mais
eficazes para o controle de aflatoxicoses.

2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Aflatoxinas, ocorrência e importância econômica
Segundo Heathcote (1984), as aflatoxinas são metabólitos secundários, tóxicos,
produzidos por algumas linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus, além de outras espécies
como A. nomius (Frisvad & Thrane, 1996). Sob condições favoráveis de temperatura e umidade,
estes fungos podem crescer em certos alimentos, resultando na produção de aflatoxinas
(Fortnum, 1986; Lillehoj, 1986).
As principais aflatoxinas produzidas pelos fungos são B1, B 2, G1, e G2. Com relação aos
efeitos tóxicos das principais aflatoxinas sabe-se que apresentam o seguinte grau de toxicidade:
B 1 >G1 >B 2 >G2. Destas, a B 1 é mais cancerígena (Carnaghan et al., 1963).
No mundo todo, há uma crescente conscientização das sérias conseqüências que a
ingestão de concentrações elevadas de aflatoxinas pode causar à saúde humana e dos animais
(FAO, 1993) e mesmo as concentrações baixas, desde que continuamente.
A exposição às concentrações crônicas é mais provável do que às concentrações agudas
e existem evidências que levam a crer que o consumo de concentrações crônicas de aflatoxinas,
provavelmente, conduzam ao câncer. Assim, as exposições a concentrações crônicas destas
toxinas representam sérios problemas para a saúde pública (Roebuch & Maxuilenko, 1994).
As aflatoxinas podem afetar os metabolismos de energia, de carboidratos e de lipídios e
também dos ácidos nucléicos e das proteínas. Podem promover ainda carcinogenicidade,
mutagenicidade, teratogenicidade, hepatotoxicidade e aflatoxicoses (Ellis et al., 1991; Bradburn &
Coker, 1993).
O impacto econômico resultante da contaminação por aflatoxina ocorre em todas as
etapas da produção vegetal e animal, comercialização e utilização dos produtos (Kubena et al.,
1990). A facilidade e freqüência com que as aflatoxinas contaminam os produtos agrícolas, e ao
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mesmo tempo, a exposição de animais a níveis crônicos destes compostos químicos, via dieta
contaminada, podem ser as principais diferenças entre o lucro e o prejuízo para a atividade
agroindustrial (Jones et al., 1982; Nichols, 1983; Hamilton, 1984).
Em muitos países, os níveis permitidos de aflatoxinas em produtos alimentícios estão
entre 5 a 50 ?g kg -1 (FAO, 1993). No Brasil, a presença de aflatoxinas nos alimentos é regulada
pela Resolução No 34.176 do Ministério da Saúde (Brasil, 1977), que estabelece 30 ?g kg-1 para
o somatório das aflatoxinas B1 e G 1, e mais recentemente, internalizando as normas do Mercosul,
pela Portaria No 183 do dia 21 de março de 1996, do Ministério da Agricultura do Abastecimento
e da Reforma Agrária, que estabelece o limite máximo de 20 ? g kg -1, para o somatório das
aflatoxinas B1, B2, G1, e G2 (Brasil, 1996).
Segundo Salay & Mercadante (2002), empresas brasileiras que possuem controle de
qualidade e monitoram a ocorrência de aflatoxinas e outras micotoxinas, apresentam um custo
médio de US$ 55,90 por amostra analisada.

2.1.2 Efeitos das aflatoxinas
As aflatoxinas causam alteração no metabolismo de carboidratos e prejudicam o
transporte de lipídios, resultando em diminuição nas concentrações de glicose e acúmulo de
lipídios dentro dos hepatócitos (Wogan, 1973; Rodricks & Stoloff, 1977; Heathcote & Hibbert,
1978; Naber & Wallace, 1979).
As aflatoxinas podem se ligar com o DNA afetando a sua atividade, em alguns casos, a
aflatoxina na forma epóxido, se liga ao DNA impedindo a transcrição (Clifford & Rees, 1967).
Pode-se ligar ainda ao RNA impedindo a síntese de proteínas, além de unir-se ao RNAm
impedindo que a RNApolimerase faça reparos e com isso ocorrer a formação de células
anormais (Smith & Moss, 1985).
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2.1.3 Biotransformação
As aflatoxinas são rapidamente absorvidas pelo sistema gastrintestinal e através da
corrente sangüínea atingem o fígado, onde são rapidamente biotransformadas. No tecido
hepático, a AFB 1 é degradada em duas fases, (I) pela sua biotransformação para um produto
intermediário mais tóxico e (II) pela desintoxicação do metabólito intermediário para outro produto
facilmente degradado (Ellis et al., 1991).
Na primeira fase, a AFB1 é metabolizada para a sua forma reativa através de reações que
envolvem ativação, hidrólise, redução e oxidação. Nestas reações há liberação ou introdução de
grupos funcionais (-OH, -SH, -NH2, ou –COOH) para tornar a molécula mais hidrofílica. Nesta
fase, há um aumento na atividade enzimática e o metabolismo da aflatoxina é mais rápido
(Parkinson, 1996; Hayes et al., 1991).
Na segunda fase (desintoxicação) os produtos intermediários são transformados em
metabólitos menos tóxicos e então excretados do organismo. Isto ocorre através da formação de
alguns conjugados com substâncias endógenas, tais como ácido glicurônico, aminoácidos,
sulfatos e glutationa. A biotransformação na fase II é mais lenta do que na fase I. Os produtos
intermediários, tais como a forma epóxido da AFB1, reagem com macromoléculas das células do
fígado, resultando em fígados pálidos e gordurosos, com necroses de moderada a intensa e
hemorragias do parênquima hepático (Swenson et al., 1974; Hsieh, 1987; Hayes et al., 1991;
Parkinson, 1996)
Patterson (1973) propôs uma rota da biotransformação de AFB 1 em células susceptíveis,
segundo este modelo o transporte da AFB1 é através da membrana plasmática, onde ela é
ativada pela função mista de monoxigenases microssomais e a forma mais reativa formada é a
AFB1-8,9 epóxido. A AFB1 pode também ser convertida para outras formas reversíveis tais como
aflatoxicol, AFM 1, AFP1, AFQ1, AFB2a, as quais podem ser eliminadas pelos hepatócitos
(Patterson, 1973; Hsieh, 1987; Wong & Hsieh, 1980; Swenson et al., 1974) (Figura 1).
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Figura 1 – Biotransformação da aflatoxina B1 (Pozzi, 2000)
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A principal reação de desintoxicação da AFB1-epóxido reativa envolve a conjugação com
glutationa, mediada pelo complexo enzimático glutationa-S-transferase (Degen & Neuman, 1978).
A AFB1 conjugada à glutationa é excretada primariamente através da bile (Hsieh, 1987). O
conjugado, entretanto, pode ser hidrolisado pela microflora intestinal e liberar a AFB1 para
reabsorção e circulação enterohepática (Hsieh & Wong, 1982).

A AFB1-8,9-epóxido pode

também ser desintoxicada pelo UDP-glicoronil transferase, sulfotransferase e possivelmente pelo
sistema de hidrólise epóxido (Hayes et al., 1991). As outras aflatoxinas (AFB 1, AFQ1, AFM1)
podem se juntar a grupos sulfatos e conjugadas podem ser excretadas pela urina (Wong & Hsieh,
1980).
A resistência ou susceptibilidade relativa de diferentes espécies animais à genotoxicidade
e citotoxicidade de AFB1 é dependente da formação metabólica de AFB1-8,9-epóxido e da
capacidade da espécie animal em convertê-la em produtos conjugados para que possam ser
excretados. Pelo fato da desintoxicação envolver a formação de conjugado com glutationa,
animais que apresentam alta atividade desta enzima parecem ser mais resistentes aos danos
induzidos pelas aflatoxinas (ex: camundongo). Isto também pode ser visto em ratas fêmeas, as
quais são mais resistentes às afaltoxinas do que ratos machos por estas enzimas serem mais
ativas (Hsieh et al., 1977; Roebuck & Wogan, 1977; Hayes et al., 1991).
Em indivíduos expostos à altas doses ou por períodos prolongados às aflatoxinas podem
induzir efeitos biológicos, tais como: carcinogenicidade, mutagenicidade , teratogenecidade e
hepatotocixidade (Mclean & Dutton, 1995).
Os efeitos biológicos da aflatoxinas são influenciados pela espécie, sexo, estado
nutricional do animal e outros agentes químicos e biológicos. Além disso, o nível de dose e o
período de exposição à toxina são importantes (Smith & Moss, 1985)
Os danos das aflatoxinas em animais, em geral, são expressos como aflatoxicoses, as
quais podem levar ou não o indivíduo a morte, dependendo se é uma exposição aguda ou
crônica. Os sintomas de aflatoxicoses agudas, geralmente, incluem: fígados descoloridos,
pálidos, congestionados; hemorragias no fígado, rins e tratogastrintestinal; diminuição no teor de
proteínas no soro sangüíneo e aumento da atividade de algumas enzimas hepáticas; nos casos
de exposição a níveis crônicos pode ser obsevado fígados congestionados, com zonas
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necróticas e hemorragias, proliferação de ductos biliares, rins congestionados e enterites
hemorrágicas (Smith & Moss, 1985; Ellis et al., 1991).
As aflatoxinas são metabolizadas no fíg ado e, portanto, os sintomas primários de suas
micotoxicoses se expressam como alterações histológicas neste órgão. Em ratos e patos os
sintomas iniciais são caracterizados por necroses hepáticas, as quais são oriundas de
degeneração hidrópica e alterações gordurosas nos hepatócitos (Theron, 1965; Clifford & Rees,
1967).
As aflatoxinas podem causar danos ao fígado na maioria dos animais domésticos e
experimentais (Stark, 1986) e têm sido relacionadas com muitas doenças em humanos, incluindo
hepatocarcinoma. Embora o fígado seja o alvo primário, em muitos casos, lesões cancerígenas
foram observadas nos rins, cólon, pulmão e glândulas lacrimais de vários animais alimentados
com rações contaminadas por aflatoxinas (Stoloff, 1977).
Segundo Barnes & Butler (1964), os ratos parecem ser, em parte, tolerantes à aflatoxina,
uma vez que são capazes de sobreviver por um curto período experimental alimentando-se com
uma dieta contendo altas concentrações de farelo tóxico. Entretanto, em investigação por
período prolongado com ingestão, de cerca, de 20% da dieta contaminada com a toxina, foram
observadas reduções na taxa de crescimento dos animais e do consumo do alimento. Uma
alimentação prolongada, de várias semanas, promove lesões no fígado e hepatomas (Lancaster
et al., 1961).
As aflatoxinas prejudicam as células e o sistema humoral, tornando o indivíduo mais
susceptível às infecções por bactérias, vírus, fungos e doenças parasitárias (Rodricks & Stoloff,
1977; Cysewski et al., 1978; Miller et al., 1978; Bouton et al., 1980; Thurston et al., 1980; Harvey
et al., 1988).
Baixas concentrações de aflatoxinas na dieta pode reduzir a resistência de frangos à
Pasteurella, Salmonella, Coccidia e Candida e, em suínos, aumentar a severidade de desinterias
por infecç ões causadas por Erysipelotrix rhusiopathiae e Salmonelloses (Píer & Heddleston,
1970; Richard et al., 1975; Cysewski et al., 1978; Miller et al., 1978, Joens et al., 1981).
Em animais, os sintomas clínicos mais comuns incluem: anorexia, diminuição do ganho
de peso, menor aproveitamento do alimento utilizado, hemorragias e susceptibilidade ao meio
ambiente e estresse por microrganismos (Edds & Bortel, 1983).
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2.1.4 Impacto sobre a produção de alimentos
Encontram-se contaminações por aflatoxinas em todos os níveis do sistema de produção
de alimentos, incluindo a produção animal e a vegetal, o processamento e a distribuição
(Charmley et al., 1995; Garcia et al., 1997). Frangos de corte alimentados com ração contendo
3,5 mg kg -1 de aflatoxinas apresentaram perdas de peso corporal e aumento nos pesos de fígado
e rins (Smith et al., 1992).
Stanley et al. (1993), observaram que frangos de corte que receberam dietas
contaminadas com 5 mg kg-1 de aflatoxinas apresentavam 15 % de perda de peso em relação ao
grupo controle que não foi exposto à toxina.
A dose de 385 ?g kg-1 aflatoxinas em ração foi o limite de tolerância encontrado para
suínos (Southern & Clawson, 1979). Animais desta espécie que receberam 2 mg kg -1 aflatoxinas
em ração apresentaram redução de 26% do peso corporal em relação ao grupo controle (Huff et
al., 1986). Também foi observado por Hussein & Brasel (2001) redução de ganho de peso de 7
kg, no grupo controle, para 4; 3; 2,5 e 0,2 kg em suínos que receberam

dietas com

contaminação de 1, 2, 3 e 4 mg kg-1 de aflatoxinas , durante 4 semanas . Ainda os mesmos
autores citaram que os ruminantes são menos sensíveis às aflatoxinas do que os nãoruminantes. Entretanto, a produção (carne, leite e lã), reprodução e crescimento podem ser
alterados quando da ingestão de alimentos contaminados durante períodos prolongados.
Segundo Helferich et al. (1986a), o consumo por longo tempo de alimentos contendo
aflatoxinas pode promover redução na digestão de celulose, produção de ácidos graxos voláteis
e mobilidade de células do rúmen. Observaram também que bovinos alimentados com ração
contendo 600 ? g kg -1 de aflatoxinas, durante 155 dias, apresentaram redução de conversão
alimentar e de ganho de peso. Fernandez et al. (2000) verificaram que cordeiros de 5 meses de
idade que receberam dietas contendo 2 mg kg-1 de aflatoxinas, durante 37 dias, apresentaram
uma redução de ganho de peso de 37%, em relação ao grupo controle.
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2.1.5 Estratégias para o controle de aflatoxinas
Devido ao impacto das aflatoxinas sobre toda a cadeia alimentar e os sérios riscos à
saúde humana e animal, qualquer abordagem para reduzir a atuação tóxica desta molécula, bem
como as perdas econômicas por ela ocasionadas, deveriam responder tanto quanto possíveis
aos seguintes requisitos: (I) prevenir, destruir, remover ou desintoxicar as aflatoxinas de
alimentos ou rações; (II) não produzir ou deixar resíduos tóxicos no produto final; (III) não alterar
significativamente as propriedades tecnológicas e nutricionais do alimento ou ração; e (IV) ser
técnica e economicamente viável (Piva et al., 1995).
Entre os possíveis agentes que podem ser utilizados para a minização dos danos
promovidos pelas aflatoxinas encontram-se os agentes antioxidantes, componentes de alimentos,
ervas medicinas, extratos de plantas, ligantes químicos e agentes biológicos (Galvano et al.,
2001).
Entre os agentes biológicos que podem ser utilizados para a redução dos danos
ocasionados pela ingestão de dietas contaminadas por aflatoxinas, as leveduras tem sido alvo de
diversas investigações (Krause et al.,1989; Stanley et al., 1993; Devegowda et al., 1996; Celik et
al., 2001; 2003, Parlat et al., 2001; Baptista et al., 2001; 2004)
Para neutralizar a severidade de dieta contendo aflatoxinas, o efeito de Saccharomyces
cerevisiae tem sido reconhecido por diminuir o estresse em animais, ser fonte de vitaminas e
conter um fator de crescimento, não identificado, que reduz o estresse (Phillips & Von Tungeln,
1984), conter enzimas e proteína (Crumplen et al., 1989; Krause et al., 1989).
Animais que receberam dietas contaminadas com 5 mg kg -1 de aflatoxinas juntamente
com 0,1% de leveduras vivas, apresentaram ganho de peso 15% maior do que os animais que
receberam dieta contaminada com aflatoxinas sem a suplementação com leveduras vivas
(Stanley et al., 1993).
Devegowda et al. (1996), observaram efeitos benéficos de leveduras sobre ganho de
peso e resposta imune em animais que receberam dietas contaminadas por aflatoxinas e
suplementadas com leveduras. Estes autores, em estudos “in vitro”, ainda verificaram que a
capacidade das leveduras de se ligarem com aflatoxinas depende da dose da toxina, podendo
ser superior à 77%.
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Baptista et al. (2001) observaram que a adição de 1% de leveduras vivas, juntamente
com dieta contaminada por 400? g kg -1, promovia a redução na hepato toxidez provocada por esta
toxina em ratos, resultando na presença de apenas leves sinais de toxicidade através de análises
histopatológicas.
Frangos que receberam dieta com 200 ? g kg-1 de aflatoxinas juntamente com leveduras,
apresentaram benefícios sobre o ganho de peso, conversão alimentar e mortalidade, resposta
imune e o aumento no nível sérico de albumina e proteína (Celik et al., 2003).
Segundo Yiannikouris et al. (2003), a mobilidade da conformação tridimensional da
parede celular da levedura é provavelmente importante no evento de adsorção de micotoxinas.
Contudo, de acordo com Baptista et al. (2004), o fornecimento de leveduras termolisadas (10g kg1

de ração) e componentes isolados da parede celular de leveduras (10g kg-1 de ração)

juntamente com dieta contaminada com 400 ? g kg-1 de aflatoxinas para ratos Wistar não
proporcionou a redução dos danos da toxina em nível histológico. Estes autores também
observaram que ao adicionarem leveduras vivas ao invés dos seus derivados, sob as mesmas
condições, elas eram capazes de reduzir eficientemente os danos histológicos promovidos por
esta micotoxina. Os autores sugerem ser necessário que a levedura esteja viva para que esta
tenha efeito protetor contra aflatoxicoses.
O mecanismo envolvido na capacidade de leveduras em prevenir os danos promovidos
por aflatoxinas ainda é incerto e há várias hipóteses que tentam explicar tal habilidade. De
acordo com Stanley et al. (1993); Parlat et al. (2001) e Raju & Devegowda (2002), o mecanismo
envolve a capacidade da levedura em seqüestrar a toxina. Um modelo similar a esse foi
proposto por Yiannikouris et al. (2003), que através de ensaios “in vitro” concluíram ser a
habilidade de leveduras em reduzir efeitos de micotoxinas, relacionada com a capacidade de
adsorver essas moléculas nas paredes celulares e com isso limitar a biodisponibilidade ao
organismo.
Para Krause et al. (1989) e Crumplen et al. (1989), as leveduras podem fornecer
enzimas, vitaminas ou outros fatores de crescimento não identificados, que reduzem os distúrbios
promovidos pelas aflatoxinas. Os estudos conduzidos por Baptista et al. (2001) reforçaram essa
última hipótese, uma vez que não foram observados, “in vivo”, efeito protetor produzido por
leveduras mortas e, nem tão pouco de componentes da parede celular de leveduras,
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recomendados como adsorventes, contra os danos promovidos por aflatoxinas em nível
histológico.
Baptista et al. (2004), sugerem que, possivelmente, um complexo enzimático esteja
envolvido na descontaminação de aflatoxinas pela ação de leveduras, uma vez que somente as
leveduras vivas têm demonstrado tal habilidade.

Nesse sentido, o complexo enzimático

glutationa-s-transferase (GST), o qual as leveduras podem possuir com alta atividade (Alfafara et
al., 1992), e é um dos responsáve is pela biotransformação e eliminação de aflatoxinas no
organismo animal (Hayes et al., 1991). Por esse motivo, o complexo GST poderia estar
envolvido com tal mecanismo de proteção.

2.1.6 Radiotraçadores no estudo do metabolismo de aflatoxinas
Existem diversos métodos que podem ser utilizados para julgar a resposta dos mais
variados produtos perante às aflatoxinas, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Entre
os mais utilizados, destacam-se: o cultivo de células “in vitro”, bioensaios tradicionais e
radiobioensaios (Wogan et al., 1967; Stanley et al., 1993; Shi et al., 1995).
A aplicação de radionuclídeos em estudo do metabolismo de aflatoxinas tem sido muito
utilizada, principalmente em investigações envolvendo a excreção e a distribuição da toxina no
organismo de animais de diferentes espécies (Wogan et al., 1967; Dalezios et al., 1973; Luthy et
al., 1980; Helferich et al., 1986b). O uso desta ferramenta é baseado no princípio de que a rota
metabólica de uma molécula radiomarcada é similar ao caminho metabólico da mesma molécula
no organismo na ausência do material radioativo, com a diferença que a primeira pode ser
facilmente monitorada por possuir um traçador que emite radiações ou partículas e por isso pode
ser detectada por onde passa (Bottrill, 1998).
Investigando a distribuição e a excreção de AFB1 14C em suínos, após aplicação via oral,
foi observado que aproximadamente 58% da radioatividade era eliminada através das fezes e
cerca de 12 % via urina em 9 dias após a aplicação. Também foi verificada a presença da
molécula e/ou seus metabólitos no sangue em 3 horas após o seu fornecimento e que os maiores
níveis destes compostos foram verificados nas primeiras 24 horas após o início do experimento.
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O fígado foi o órgão que mais acumulou radioatividade e, depois deste órgão, os rins foram
aqueles que mais acumularam a radiomolé cula e seus subprodutos (Luthy et al., 1980).
Helferich et al. (1986b), aplicaram AFB1 14C em cabras no período de lactação, via oral, e
observaram que em 120 h após a aplicação, aproximadamente 30,9; 1,1 e 52,3% da
radioatividade havia sido eliminada via urina, leite e fezes, respectivamente. Nesse estudo
também foi observado que o fígado retinha 4,9% da dose ministrada e que outros órgãos
continham menos de 0,1% da dose inicial em cinco dias depois de ministrar a aflatoxina
radioativa. Além disso, no mesmo período a radioatividade no tecido muscular era cerca de 0,5%
da dose original. Estes autores conduziram, simultaneamente, outro estudo utilizando ratas em
lactação e verificaram que em 120 h depois do início do radioensaio, a urina, as glândulas
mamárias com leite e as fezes continham 9; 3 e 65% da radioatividade aplicada,
respectivamente.
Kumagai (1989), investigando a absorção e a excreção de AFB1 3H em ratos, pôde-se
observar que a taxa de secreção biliar de 3H foi maior quando a molécula marcada foi liberada no
intestino delgado do que quando foi injetada direto no estômago. O autor também pode notar
que a taxa de absorção de AFB1 e/ou seus metabólitos nos vários sítios do intestino mudavam
com a idade e estágio do ciclo reprodutivo do animal.
Segundo Ewaskiewicz et al. (1991), após a aplicação de baixas doses de AFB 1 3H (0,70
? g kg -1) em ratos Wistar, a presença de radioatividade no sangue, coração e fígado acontecia
rapidamente, em menos de 2 h. Após esta fase, a cinética da radiomolécula era alterada e o
aumento era mais lento no período de 2 a 12 h. Estes autores também verificaram que a maior
quantidade da radioatividade encontrada no sangue estava ligada não covalentemente com
proteínas.
Dalezios et al. (1973), ministrando AFB1 14C para macacos Resus, por via oral, notaram
que em 7 dias após a aplicação, a eliminação da radioatividade resultou em 41% e 40% da dose
aplicada, nas de fezes e nas urinas, respectivamente. Também verificaram que o maior
percentual deste material radioativo foi eliminado nas primeiras 24 h após a administração da
toxina. Contudo, encontraram níveis detectáveis de radioatividade na urina cinco semanas após
o seu fornecimento. Estes autores ainda observaram que a aflatoxina e/ou seus metabólitos
eram absorvidos rapidamente no trato gastrintestinal e que em 4 horas após a introdução do
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radiotraçador no organismo dos animais a radiação ionizante no sangue já era detectada, a qual
também foi encontrada no sangue em cinco semanas após o início do ensaio. Nesse estudo
também foi relatado que o fígado foi o órgão que retinha os maiores níveis de radioatividade,
aproximadamente 4,2% da dose ministrada após sete dias. Além disso, neste órgão, a
diminuição da radioatividade foi lenta e, em cinco semanas ainda continha cerca de 1% da dose
aplicada.
Segundo Wogan et al. (1967), os ratos são animais que apresentam habilidade de
eliminar eficientemente AFB 1 e seus metabólitos após receberem uma dose simples desta
molécula.

Durante as primeiras 24 h após ter recebido aflatoxina radiomarcada,

aproximadamente 75% da dose aplicada foi excretada via urina e fezes, sendo 20% através da
urina e mais de 50% junto com as fezes. O composto marcado foi encontrado nos tecidos em 30
minutos após o seu fornecimento. Os níveis de radioatividade observados no fígado foram de 5 a
15 vezes maiores do que aqueles encontrados em outros órgãos. Em 24h após receber a
aflatoxina radiomarcada, o fígado dos animais continham cerca de 10% da dose ingerida. Eles
também observaram que durante as primeiras oito horas após a introdução da radiomolécula de
aflatoxinas quase todo o material radioativo que era excretado através da urina e que as fezes
contribuíam com apenas uma pequena parcela. Contudo, a eliminação via fezes aumentava
rapidamente no intervalo de 8 a 15h, de tal forma que em 24 h, mais de 50% da radioatividade
excretada se encontrava nas fezes.
A presença de radioatividade proveniente de AFB 1

`14 C

no intestino delgado de ratos

ocorria em cerca de 30 minutos após o seu fornecimento via oral e, em 2 h praticamente todo
material radioativo que era eliminado através das fezes já estava presente neste segmento. Este
comportamento da molécula levou os autores a sugerirem que os materiais presentes nas fezes
eram excretados pela bile. E ainda, em ratos, decorridos 30 minutos da aplicação de AFB 1 14C
por via oral, os rins continham aproximadamente 5% , o fígado 17% e a carcaça eviscerada 27%
do material radioativo recuperado.

Durante os 90 minutos subseqüentes a radioatividade

diminuiu rapidamente, de modo que atividade específica do material remanescente nos rins era
menor do que 1% e que o fígado continha cerca de 10% do material recuperado. Os baixos
níveis de radioatividade foram mantidos nos rins durante as outras 22 h do estudo. Os níveis de
material marcado na carcaça diminuíram de maneira mais lenta do que nos rins e, em 24 h após

15

o seu fornecimento, cerca de 8% da radioatividade se encontrava nesta porção. No fígado, o
nível continuou caindo durante o intervalo de 2 a 24 h após ministrar a AFB 114C e, ao término do
radioensaio, a quantidade de molécula radioativa remanescente era de aproximadamente 6,5%
do total recuperado. Os outros tecidos apresentaram teores de material radioativo menores que
0,5% da radioatividade recuperada em qualquer momento da coleta de dados (Wogan et al.,
1967).

3 Comparação entre duas linhagens de Saccharomyces cerevisiae no controle de
aflatoxicoses

Resumo
Leveduras são microrganismos unicelulares, não patogênicos, bastante utilizados para a
obtenção de produtos de interesse humano a partir de processos biotecnológicos. Os objetivos
deste trabalho foram: avaliar duas linhagens de Saccharomyces cerevisiae na minimização de
aflatoxicoses e verificar o efeito de diferentes concentrações de leveduras na redução dos danos
promovidos por aflatoxinas. Foram elaboradas uma dieta livre de aflatoxinas e seis dietas
contaminadas com 400 ?g kg -1 de aflatoxinas, das quais uma a controle com aflatoxinas e cinco
com a adição de duas linhagens de leveduras vivas. Foram adicionadas leveduras da linhagem
Y1026, nas concentrações de 0,5%; 1,0% e 5,0 % e da linhagem Y904 (na concentração de
1,0%) na ausência ou presença de 1000 ppm de metionina mais 1000 ppm de cisteina. O
bioensaio foi conduzido utilizando ratos Wistar, de 21 dias de idade e cerca de 60 gramas cada,
durante 28 dias. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com
5 repetições por tratamento. Os parâmetros para avaliação foram: consumo médio, ganho de
peso médio, conversão alimentar, provas bioquímicas, órgãos internos e o tecido hepático. Os
resultados demonstraram que os animais dos diferentes tratamentos não apresentaram
diferenças estatísticas significativas para os seguintes parâmetros: ganho de peso médio,
consumo médio, conversão alimentar e provas bioquímicas. O tecido hepático dos animais
submetidos ao tratamento controle com aflatoxinas apresentaram sinais evidentes de
hepatotoxidez, com desorganização celular e necrose de hepatócitos. Por outro lado, os animais
que receberam tratamentos suplementados com diferentes concentrações de leveduras e das
duas linhagens apresentaram sinais leves de toxicidade, com pouca desorganização celular e,
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ficaram semelhantes aos do controle sem aflatoxinas.

Conclui-se que as linhagens de

Saccharomyces cerevisiae Y1026 e Y904 apresentaram habilidade de minimizar aflatoxicoses e
que as diferentes concentrações das leveduras avaliadas apresentaram capacidade de reduzir os
danos induzidos por aflatoxinas.

Comparison between two strains of Saccharomyces cerevisiae to control aflatoxicosis

Summary
Yeasts are unicellular microorganisms, no pathogenic, quite used for obtaining products of human
interest starting from biotechnological processes. The aim this study was to evaluate the ability of
two strains from Saccharomyces cerevisiae (Y1026 and 904) to minimize aflatoxicosis. Aflatoxinfree diet and six contaminated diets with 400 ?g kg-1 aflatoxin were formulated with an aflatoxin
control and five diets were supplemented with live yeast and amino acids. A bioassay with 21day-old 60-g Wistar rats was conducted for 28 days. Results showed that the animals from
different groups did not show statistical differences for the following parameters: average
consumption; average weight gain; feed conversion, and enzymatic analyses. The hepatic tissue
from the animals fed with the aflatoxin control diet showed evidence of hepatoxicity. On the other
hand, animals that were fed diets supplemented with different concentrations of yeast cells
showed reduced signs of toxicity, with less tissue disorganization. To further the evaluation the
results a second yeast strain (Y904) was tested at the 1.0% concentration and at 1.0% + 1000
ppm methionine + 1000 ppm cysteine. These results were similar to those of the aflatoxin-minus
control ration and showed that the yeast cells could reduce the damage caused by aflatoxins. In
conclusion, Saccharomyces cerevisiae strains Y1026 and Y904 were both capable of minimizing
aflatoxicosis.

3.1 Introdução
As leveduras são organismos unicelulares, facilmente manipuláveis, normalmente não
patogênicos, capazes de crescer em várias fontes de carbono e de fornecer grande quantidade
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de biomassa em tempo relativamente pequeno. O conhecimento já existente relativo à fisiologia,
bioquímica e genética, faz deste microrganismo uma das principais ferramentas da biotecnologia,
que devido às suas propriedades biológicas, apresenta um grande número de aplicações
industriais (Angier, 1986; Beudeker, 1990).
Entre as diversas possibilidades de aplicação das leveduras destaca-se a sua utilização
como suplemento alimentar, através da adição de suas células vivas, visando afetar
beneficamente o hospedeiro e promover um melhor balanço na microbiota intestinal.

O

fornecimento de probiótico pode trazer vários benefícios ao indivíduo, entre os quais, aumento da
resistência a doenças infecciosas; diminuição da duração de diarréia; redução da pressão
sang üínea; estímulo da fagocitose por leucóticos periféricos do sangue; redução de sensibilidade
a alergias; regressão de tumores; redução da produção de carcinogênicos e co -carcinogênicos;
aumento da taxa de crescimento; melhoria da eficiência alimentar e aumento de produção
(Bloksma et al., 1979; Kato et al., 1981; Fernandes et al., 1987; Sawada et al., 1990; Fuller, 1992;
Perdigon & Alvarez, 1992; Saavedra et al., 1994). Com este enfoque, Baptista et al. (2001),
relataram a utilização da el vedura Saccharomyces cerevisiae na forma de probiótico como
promissor agente para a redução dos danos promovidos por aflatoxinas.
As aflatoxinas por sua vez, são metabólitos secundários, tóxicos, produzidos por algumas
linhagens de Aspergillus flavus e A. parasiticus, além de outras espécies como A. nomius
(Heathcote, l984; Frisvad & Thrane, 1996). Sob condições favoráveis de temperatura e umidade,
estes fungos podem crescer em certos alimentos e produzir aflatoxinas (Fortnum, 1986; Lillehoj,
1986).
No mundo todo, há uma crescente conscientização das sérias conseqüências que a
ingestão de concentrações elevadas ou crônicas de aflatoxinas pode causar à saúde humana e
dos animais (FAO, 1993). Bioquimicamente, as aflatoxinas podem afetar os metabolismos de:
energia, carboidratos, lipídios, ácidos nucléicos e proteínas. Os efeitos biológicos podem ser
carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade, hepatotoxicidade e aflatoxicoses (Ellis et
al., 1991; Bradburn & Coker, 1993).
O impacto econômico resultante da contaminação por aflatoxina ocorre em todos os
níveis da produção de alimentos, incluindo produção animal e vegetal, processamento e
distribuição de alimentos (Charmley et al., 1995; Galvano et al., 2001). A facilidade e freqüência
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com que as aflatoxinas contaminam os produtos agrícolas, e ao mesmo tempo, a exposição de
animais a níveis crônicos destes compostos químicos, via dieta contaminada, podem ser as
principais diferenças entre o lucro e o prejuízo para atividade agroindustrial (Jones et al., 1982;
Nichols, 1983; Hamilton, 1984; Kubena et al., 1990).Os objetivos desta pesquisa foram investigar
a capacidade de duas linhagens de leveduras para reduzir os danos promovidos por aflatoxinas e
verificar o efeito de diferentes concentrações de levedura para minimizar aflatoxicoses.

3.2 Material e métodos
3.2.1 Animais e tratamentos
Ratos albinos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com 21 a 25 dias de idade e
pesando aproximadamente 60 gramas cada, foram distribuídos em 35 gaiolas, separados em 7
grupos de tratamentos com 5 animais cada, para avaliar a interação das linhagens Y904 e Y1026
de S. cerevisiae sobre os efeitos prejudiciais de aflatoxinas em animais de laboratório. O
delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, consistindo de sete dietas,
entre as quais: o controle sem aflatoxinas (T1) - dieta livre de aflatoxinas - em níveis não
detectáveis (NND), ? 0,5 ? g kg -1; e, seis dietas contaminadas com 400 ? g kg-1 de aflatoxinas;
das quais o controle com aflatoxinas (T2 ) e as demais suplementadas com leveduras, conforme
descrito a seguir: dieta suplementada com 0,5% de levedura Y1026 (T3); dieta suplementada
com 1,0% de levedura Y1026 (T4); dieta suplementada com 5,0% de levedura Y1026 (T5); dieta
suplementada com 1,0% de levedura Y904 (T6) e dieta suplementada com 1,0% de levedura
Y904 enriquecida com metionina e cisteina (1000 ppm) (T7).
Os animais foram alimentados com dieta à base de proteína, carboidratos, lipídios, fibras,
mistura mineral e mistura vitamínica, (dieta AIN-93G),conforme descrita por Reeves et al. (1993),
durante 28 dias, com o fornecimento de água “ad libitum” e 15 gramas de dieta a cada animal,
diariamente. A contaminação das dietas foi realizada pela adição de amendoim contendo
aflatoxinas naturais. As leveduras foram aplicadas às dietas após a contaminação. Todas as
dietas foram estocadas em câmara fria até seu o fornecimento aos animais.
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3.2.2 Viabilidade de leveduras
Foram utilizadas leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae, das linhagens Y904 e
Y1026, as quais foram aplicadas na forma desidratada viva. A viabilidade das células de
leveduras foi determinada pelo método de coloração com azul de metileno (0,1%), conforme
descrito por Pierce (1970). As leveduras apresentaram viabilidades médias de 72% (Y1026) e de
98% (Y904), no momento da instalação do experimento.

3.2.3

Determinação de aflatoxinas
A determinação de micotoxinas (aflatoxinas, zearalenona, ocratoxina A e deoxinivalenol)

foi feita usando cromatografia de camada delgada, de acordo com as metodologias descritas por
Soares & Rodrigues-Amaya (1989) e Eppley et al. (1986), com adaptações, como a quantificação
feita através de cromatografia bi-direcional, onde o limite de detecção para as quatro aflatoxinas
foi de 0,5 ?g kg -1. Não foi detectada a presença de zearalenona, ocratoxina A e deoxinivalenol.

3.2.4

Avaliação dos alimentos
O consumo médio foi calculado subtraindo-se a quantidade de alimento remanescente no

comedouro daquela fornecida ao animal, em intervalos de 2 ou 3 dias e, dividindo-se o valor
obtido por 2 ou 3. Nestes mesmos intervalos, os animais foram pesados para o cálculo do ganho
de peso médio. E, a conversão alimentar foi obtida dividindo-se o consumo de alimentos pelo
ganho de peso do animal.

3.2.5. Provas bioquímicas e biometria de órgãos internos
Após 28 dias de ensaio, os animais foram anestesiados em câmara saturada com
halotano. Em seguida, o sangue foi coletado e o soro sangüíneo obtido por centrifugação com
1200 g por minutos durante 20 minutos, em tubos pré-condicionados. As amostras de soro foram
usadas para a realização das provas bioquímicas, das quais foram obtidas as atividades das
seguintes enzimas: Aspartato aminotransferase (AST); Fosfatase alcalina (FA) e Alanina
aminotransferase (ALT). A detecção das atividades específicas destas enzimas foi realizada
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utilizando um analisador automático Theinon RA -100 e os kits comerciais da BioSystems
Reagents & Instruments Co, específicos para cada enzima.
Também foram extraídos e pesados os órgãos internos (fígado, rins e coração) e o peso
relativo de stes órgãos por 100 g de peso vivo foi encontrado multiplicando-se o peso do total do
órgão por 100 e, dividindo -se o valor obtido pelo peso vivo do animal. Além disso, fragmentos
dos fígados foram fixados em solução de formol 10% e utilizados para o estudo histológico.

3.2.6 Estudo histopatológico
A partir de cada uma das peças de tecido hepático dos 35 animais, foram preparadas três
lâminas histológicas, conforme os procedimentos descritos por Pacheco (1981) e foram coradas
com hematoxilina e eosina (HE). Após o preparo, o estudo histopatológico das lâminas foi
realizado ao microscópio de luz, em aumento de 16 x 1,25 x 10 (200x).
O tecido hepático de animais que receberam dieta livre de aflatoxinas foi adotado como
padrão de referência para isento de hepatotoxidez.
3.2.7 Estatística
Os dados foram analisados pelo programa SAS (Herzberg, 1990) para a determinação da análise
de variância e a comparação entre médias foi realizada usando-se o teste de Tukey com um nível
de confiança de 95%.

3.3 Resultados e discussão
3.3.1 Avaliação alimentar e peso relativo de órgãos internos
Os animais submetidos aos diferentes tratamentos não apresentaram diferenças
estatisticamente significativas (P < 0,05) com relação aos parâmetros consumo diário médio
(CDM) e ganho de peso médio (GPM), conforme pode ser observado na Tabela 1. Estes
resultados estão de acordo com aqueles encontrados por Baptista et al. (2002), os quais
verificaram que ratos albinos, da linhagem Wistar, quando submetidos à dietas contaminadas por
aflatoxinas, não apresentaram redução do consumo de alimentos e também não demonstraram
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diminuição no ganho de peso. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de ratos serem
animais tolerantes aos efeitos das aflatoxinas (Barnes & Butler, 1964).
Embora outros autores tenham relatado que os sintomas clínicos mais comuns da
ingestão de aflatoxinas sejam anorexia, diminuição do ganho de peso, diminuição da utilização
do alimento (Dickens & Jones, 1963; Edds & Bortel, 1983; Huff et al., 1986; Kubena et al., 1990);
essas divergências podem ser atribuídas a diferenças experimentais, tais como: espécies
utilizadas; tempo de exposição dos animais às toxinas e doses ministradas.
Em relação à conversão alimentar, observa-se que os animais que receberam os
diferentes tratamentos não apresentaram diferenças estatísticas (P < 0,05) entre si. Estes
resultados indicam que a ingestão de aflatoxinas pelos animais dos diferentes grupos de
tratamentos não interferiu na conversão alimentar dos mesmos, uma vez que os resultados de
conversão alimentar dos animais dos grupos controles, T1 e T2, também foram estatisticamente
semelhantes.
Tabela 1 - Parâmetros de avaliação de consumo e peso relativo de órgãos internos em ratos
expostos ou não às aflatoxinas.
Consumo de Ganho de
Alimento
Peso
Tratamentos

Médio

médio

(g/dia)

(g/dia)

Conversão
Alimentar
média

Peso relativo por 100
gramas de peso vivo
Fígado

Rins

(g)

(g)

Dieta livre de aflatoxinas (T1)
11,8
5,5
2,2 b
8,1
0,73
11,4
5,5
2,1 b
8,5
0,78
T1 + com 400 ? g kg-1 de aflatoxinas (T2)
11,9
5,2
2,5 ab
8,6
0,76
T2 + 0,5% da levedura Y1026 (T3)
14,9
4,5
2,4 ab
7,6
0,61
T2 + 1,0% da levedura Y1026 (T4)
10,3
4,2
2,5 ab
7,3
0,66
T2 + 5,0% da levedura Y1026 (T5)
12,7
5,6
2,3 b
7,9
0,60
T2 + 1,0% da levedura Y904 (T6)
13,3
5,3
2,5
ab
7,9
0,60
T6 + 1000 ppm de met. + 1000 ppm de cist. (T7)
23,6
15,1
26,1
19,4
17,0
CV(%)
Médias seguidas por letras distintas, nas colunas, diferem estatisticamente entre si em nível de significância
através do teste de Tukey.

Coração

(g)
0,87
0,91
0,89
0,94
0,80
0,83
0,83
18,4
de 5%

Os pesos relativos dos órgãos internos (fígado, coração e rins), dos animais submetidos
aos diferentes tratamentos não diferiram estatisticamente (P < 0,05) (Tabela 1); indicando que os
efeitos do nível de contaminação e do tempo de exposição dos animais às aflatoxinas não foram
suficientes para provocar modificações que pudessem ser observadas pela mudança no peso
relativo destes órgãos nos indivíduos avaliados.
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Estes resultados não são semelhantes a aqueles obtidos por Stanley et al. (1993), os
quais verificaram que os pesos relativos dos órgãos internos (fígado, coração e rins) de frangos
que receberam dietas contaminadas com 5 mg kg -1 de aflatoxinas, durante 28 dias, foram
maiores do que os pesos relativos destes órgãos, em animais que receberam dieta livre destas
toxinas, no mesmo período. Estas diferenças podem ser atribuídas às diferentes quantidades de
aflatoxinas ministradas aos animais, uma vez que, na investigação conduzida por Stanley et al.
(1993), os animais receberam 5 mg kg -1 de aflatoxinas, ao passo que, no presente estudo, os
ratos foram expostos a uma dose de 400 ? g kg-1 de aflatoxinas; e, segundo Smith & Moss (1985),
os ratos apresentam sensibilidade às aflatoxinas diferente dos frangos.
3.3.2 Provas bioquímicas
Em relação às provas bioquímicas, pode-se verificar que as médias de atividade das
enzimas alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina
(FA) e os níveis de albumina (ALB) não diferiram estatisticamente (P < 0,05) entre os animais que
receberam os diferentes tratamentos. Estes resultados estão de acordo com os encontrados por
Celik et al. (2001), os quais ministrando baixas doses de aflatoxinas (100? g kg-1 de AFB1), não
observaram diferenças nas atividades das enzimas AST, ALT e FA entre animais que receberam
ou não a dieta com a toxina.
Contudo, há relatos contraditórios a respeito dos efeitos das aflatoxinas sobre a atividade
destas enzimas. Gawai et al. (1992) relataram o aumento da atividade das enzimas AST e ALT
em ratos que receberam 1,5 mg de aflatoxinas por kg de peso corporal, enquanto que Stanley et
al. (1993) observaram que os animais que receberam dietas contendo 5 mg kg -1 de aflatoxinas
apresentaram redução na atividade das enzimas ALT, AST e lactato desidrogenase.
Tabela 2 - Parâmetros bioquímicos séricos em ratos expostos ou não à aflatoxina.
Tratamentos
Dieta livre de aflatoxinas (T1)
T1 + com 400 ? g kg-1 de aflatoxinas (T2)
T2 + 0,5% da levedura Y1026 (T3)
T2 + 1,0% da levedura Y1026 (T4)
T2 + 5,0% da levedura Y1026 (T5)
T2 + 1,0% da levedura Y904 (T6)
T6 + 1000 ppm de met. + 1000 ppm de cist. (T7)
CV (%)

AST
(u/L)
190,0
165,8
181,7
153,6
143,6
115,3
144,8
31,4

ALT
(u/L)
39,9
39,6
42,8
40,1
45,5
30,2
37,9
46,1

FA
(u/L)
460,3
612,0
583,6
545,6
682,2
509,2
585,6
26,6
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3.3.3 Diagnóstico histopatológico
As análises histopatológicas foram realizadas com exame de 15 lâminas disponíveis para cada
tratamento e em cada tratamento foi selecionada uma fotomicrografia que representasse esse conjunto.
De modo que, a seguir serão ilustrados, apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo
histopatológico dos animais de cada tratamento.

A Figura 2 ilustra o tecido hepático de um animal que recebeu dieta livre de aflatoxinas
(T1). Através desta figura pode-se observar que a organização celular está normal, sem a
presença de degeneração e de necrose celular, além das células em degeneração fisiológica.
Os resultados estão de acordo com o previsto, uma vez que os animais deste grupo não
ingeriram aflatoxinas e, portanto, não deveriam apresentar hepatotoxidez . Por isso, o tecido
hepático dos animais do grupo T1 foi adotado como padrão de referência para investigar se os
animais submetidos aos demais tratamentos apresentaram ou não os danos promovidos pelas
aflatoxinas e, se os tratamentos com leveduras foram capazes ou não de diminuir os danos de
tais toxinas.

Figura 2 - Fotomicrografia do tecido hepático de
rato que recebeu alimentação livre de
aflatoxinas (aumento de 200X).

Figura 3 - Fotomicrografia do tecido hepático de
rato que recebeu alimentação contaminada com
400 ? g kg -1 de aflatoxinas (aumento de 200x).
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A Figura 3 apresenta o aspecto do tecido hepático de animais que recebe ram dieta
contaminada com aflatoxinas, na concentração de 400 ? g kg-1 (T2). Pode-se verificar que o
tecido apresenta grande perda da organização celular, com alteração da estrutura hepática
normal. Essas alterações se traduzem em perda da organização dos capilares sinusóides e
desestruturação das travas celulares.

Os hepatócitos apresentam sinais de degeneração,

retenção de pigmentos e necrose.
Os resultados obtidos estão de acordo com Heathcote & Hibbert (1978); Baptista et al.
(2002) e Celik et al. (2003), os quais observaram desorganização celular, com proliferação de
ductos biliares, necrose do parênquima hepático, vacuolização, hepatócitos inchados,
degeneração gordurosa e retenção de pigmentos ao examinarem os tecidos hepáticos dos
animais que receberam dietas contaminadas por aflatoxinas.

As informações obtidas no

presente trabalho indicam que a dose de aflatoxinas ministrada e o tempo de exposição dos
animais às mesmas foram suficientes para manifestar hepatotoxidez nos animais.
Observando-se as Figuras 4, 5 e 6, pode-se verificar que os animais submetidos aos
tratamentos T3, T4 e T5, respectivamente, apresentaram tecidos hepáticos com leve grau de
desorganização celular. Também se nota que as células não apresentaram sintomas de necrose
e nem de degeneração, além das ocorrências fisiológicas normais.
Através destes resultados observa-se que os animais que receberam suplementação com
a levedura, da linhagem Y1026, nas concentrações de 0,5%, 1,0% ou 5,0% apresentaram
pronunciada redução dos danos promovidos pelas aflatoxinas aos hepatócitos quando
comparados com os animais do grupo controle que recebeu dieta basal mais aflatoxinas (T2).
Além disso, a histologia hepática destes animais revela características bastante similares àquelas
do fígado de animais que receberam dieta livre de aflatoxinas (Figura 2). Isso reforça a hipótese
de que as leveduras vivas são capazes de reduzir aflatoxicoses.
Estes resultados corroboram com aqueles encontrados por Stanley et al. (1993); Baptista
et al. (2001); Parlat et al. (2001) e Celik et al. (2003), os quais também observaram redução nos
danos promovidos por aflatoxinas em animais que receberam leveduras juntamente com dietas
contaminadas por esta micotoxinas.
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Figura 4 - Fotomicrografia do tecido hepático de
rato que recebeu alimentação contaminada com
400 ?g kg-1 de aflatoxinas + 0,5% de levedura
da linhagem Y1026 (aumento de 200x).

Figura 5 - Fotomicrografia do tecido hepático de
rato que recebeu alimentação contaminada com
400 ? g kg-1 de aflatoxinas + 1,0% de levedura
da linhagem Y1026 (aumento de 200x).

Também foi observado que, nas condições em que foi conduzida esta investigação, não
ocorreram diferenças estatisticamente significativas na eficácia do controle de aflatoxinas pela
levedura da linhagem Y1026, nas diferentes concentrações de células avaliadas e que todas as
doses apresentaram habilidade de minimizar aflatoxicoses, podendo, ainda, nomear a menor
dose como a indicada para a minimização dos prejuízos oriundos da ingestão de aflatoxinas,
sendo tal dose, a mais indicada do ponto de vista econômico.
Contudo, é importante ressaltar a necessidade de se conduzir estudos com doses mais
elevadas de aflatoxinas e/ou que o tempo de exposição dos animais à estas toxinas seja maior, a
fim de determinar qual é a melhor concentração de leveduras a ser utilizada para tal finalidade.
A Figura 7 demonstra o tecido hepático de um dos animais que receberam dieta
contaminada por aflatoxinas juntamente com 1% da levedura Y904, através da qual pode-se notar
que os animais submetidos ao tratamento T6 apresentaram tecidos hepáticos com sinais leves de
intoxicação, com pouca desorganização celular e necrose celular. Este quadro clínico difere muito
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daquele apresentado pelos animais submetidos ao tratamento T2 e, além disso, é bastante
semelhante ao observado nos animais que receberam a dieta livre de aflatoxinas. Isso indica que
a levedura Y904, na concentração ministrada, foi capaz de diminuir os danos promovidos pela
ingestão das aflatoxinas.
Na literatura não foram encontrados relatos do uso desta linhagem de levedura para a
referida finalidade. No entanto, os resultados encontrados são semelhantes aos relatados por
Stanley et al. (1993); Parlat et al. (2001) e Baptista et al. (2002), os quais utilizando a linhagem de
levedura Y1026 verificaram que esta era capaz de amenizar os danos ocasionados pela
presença de aflatoxinas. Estes resultados podem indicar que a linhagem de Saccharomyces
cerevisiae utilizada não venha a ser o fator mais importante para a prevenção de aflatoxicoses
pelo uso de células vivas, já que as pesquisas utilizando diferentes linhagens revelaram
resultados positivos semelhantes. Talvez o número de células vivas e o processo industrial de
obtenção da levedura sejam os fatores mais relevantes, uma vez que estudos conduzidos por
Stanley et al. (1993) recomendaram a utilização de leveduras vivas. Essas informações foram
reforçadas mais tarde por Baptista et al. (2000), os quais verificaram “in vivo” o efeito protetor de
leveduras vivas contra aflatoxinas e também observaram que a levedura termolisada não tinha tal
habilidade.
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Figura 6 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 400 ? g kg -1 de aflatoxinas +
5,0% de levedura da linhagem Y1026
(aumento de 200 x)

Figura 7 - Fotomicrografia do tecido hepático
de rato que recebeu alimentação contaminada
com 400 ? g kg -1 de aflatoxinas + 1,0% de
levedura da linhagem Y904 (aumento de 200 x).

Mais recentemente, Celik et al. (2003), verificaram que leveduras de panificação, não
caracterizadas, vivas, também apresentavam potencial de reduzir aflatoxicoses em frangos,
estando este trabalho de acordo com tais observações.
Analisando a Figura 8, a qual ilustra o tecido hepático de um animal que recebeu a dieta
contaminada com aflatoxinas juntamente com a levedura Y904, acrescida de metionina e cisteina
(T7), observa-se que os animais submetidos a este tratamento apresentaram-se com os fígados
heptático muito bem preservado, com ausência de desorganização celular e sem a presença de
necrose.

Esta figura histológica revela-se bastante diferente daquela observada no tecido

hepático de animais que receberam a dieta com aflatoxinas (T2) e, ao mesmo tempo, com
características praticamente idênticas àquelas apresentadas pelo fígado de animais criados na
ausência da toxina (T1), demonstrando que o T7 foi capaz de inibir a ocorrência de danos
oriundos das aflatoxinas.
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Figura 8 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 400 ? g kg -1 de aflatoxinas +
1,0% de levedura da linhagem Y904,
enriquecida com 1000 ppm de metionima +
1000 ppm de ciste ina (aumento de 200 x).

Isso indica que as leveduras da linhagem Y904, na concentração de 1%, enriquecida com
os aminoácidos metionína e cisteina, mostraram sua capacidade protetora contra aflatoxinas
potencializadas. Estes resultados reforçam as afirmações de Smith & Moss (1985), os quais
relataram que a suplementação de aminoácidos apresenta potencial para aliviar prejuízos
decorrentes da presença de aflatoxinas em alimentos.
Estas observações ressaltam a importância de novos estudos para aperfeiçoar o uso de
leveduras enriquecidas em aminoácidos, a fim de se obter o melhor efeito sinérgico de leveduras
associadas com tais compostos na prevenção de aflatoxicoses.
O mecanismo envolvido na capacidade de leveduras em prevenir os danos promovidos
por aflatoxinas ainda é incerto e há várias hipóteses que tentam explicar tal habilidade. De
acordo com Stanley et al. (1993); Parlat et al. (2001) e Raju & Devegowda (2002), o mecanismo
envolve a capacidade da levedura em seqüestrar a toxina. Um modelo similar a esse foi
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proposto por Yiannikouris et al. (2003), que através de ensaios “in vitro” concluíram que a
habilidade de leveduras em reduzir efeitos de micotoxinas, relacionada com a capacidade de
adsorver essas moléculas nas paredes celulares e com isso limitar a biodisponibilidade ao
organismo.
Para Krause et al. (1989) e Crumplen et al. (1989), as leveduras podem fornecer
enzimas, vitaminas ou outros fatores de crescimento não identificados, que reduzem os distúrbios
promovidos pelas aflatoxinas. Os estudos conduzidos por Baptista et al. (2001) reforçaram essa
última hipótese, uma vez que não foi observado, “in vivo”, efeito protetor produzido por leveduras
mortas e, nem tão pouco de componentes da parede celular de leveduras, recomendados com
adsorventes, contra os danos observados por aflatoxinas em nível histológico.
Baptista et al., (2004) sugerem que, possivelmente, um comp lexo enzimático esteja
envolvido na descontaminação de aflatoxinas pela ação de leveduras, uma vez que somente as
leveduras vivas têm demonstrado tal habilidade.

Nesse sentido, o complexo enzimático

glutationa-s-transferase (GST), o qual as leveduras podem possuir com alta atividade (Alfafara et
al., 1992), e é um dos responsáveis pela biotransformação de aflatoxinas no organismo animal e,
além disso, auxilia na eliminação dessa toxina do organismo (Hayes et al., 1991), poderia estar
envolvido com tal mecanismo de proteção.

3.4 Conclusões
As linhagens de levedura Y1026 e Y904 apresentaram habilidade de reduzir os danos
promovidos por aflatoxinas;
Todas as concentrações de leveduras avaliadas apresentaram capacidade de minimizar
aflatoxicoses. Contudo, considerando a eficiência técnica-econômica, as melhores doses de
leveduras foram 0,5% e 1%, para as linhagens Y1026 e Y904, respectivamente.

4 Diferentes doses de Saccharomyces cerevisiae da linhagem Y1026 no controle de
aflatoxicoses

Resumo
Aflatoxinas são metabólitos secundários produzidos por algumas espécies de fungos, que
quando ingeridos podem causar danos à saúde de humanos e de animais. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o efeito de diferentes concentrações de Saccharomyces cerevisiae da
linhagem Y1026 na redução dos danos induzidos pela ingestão de aflatoxinas. Foram elaboradas
sete dietas, sendo uma dieta livre de aflatoxinas (T1) e seis dietas contaminadas com 550 ?g kg-1
de aflatoxinas, das quais uma a controle com aflatoxinas (T2) e cinco com a adição de leveduras
vivas da linhagem Y1026, nas seguintes concentrações: 0,2%; 0,5%; 1,0%; 2,0% e 5,0 %. Um
bioensaio com ratos Wistar, de 21 dias de idade e cerca de 60 gramas cada, foi conduzido
durante 60 dias. Os animais foram distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, com
4 repetições por tratamento. Os parâmetros para avaliação foram: consumo médio, ganho de
peso médio , conversão alimentar, provas bioquímicas e tecido hepático.

Os resultados

demonstraram que o consumo médio de alimentos foi maior entre os animais que receberam
dieta livre de aflatoxinas (T1) do que nos animais que receberam a dieta contaminada com
aflatoxinas (T2); o ganho de peso, a conversão alimentar e o peso relativo dos órgãos internos
foram semelhantes entre os animais submetidos ao T1 e ao T2 . As provas bioquímicas
demonstraram que as atividades da aspartato aminotransferase e da alanina aminotransferase
foram maiores no tratamento T1 do que nos demais tratamentos e que a atividade da fosfatase
alcalina foi semelhante nos animais submetidos aos tratamentos T1 e T2. Os exames
histopatológicos revelaram que os animais do grupo controle com aflatoxinas apresentaram-se
altamente afetados pelas aflatoxinas; os animais submetidos aos tratamentos com 0,2 ou 0,5%
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de leveduras apresentaram aspectos morfológicos semelhantes ao controle com aflatoxinas; os
animais que receberam 1 e 2% de leveduras apresentaram sensível redução dos danos
histológicos e os animais que receberam 5% de leveduras praticamente não apresentaram
sintomas de aflatoxicoses em nível histológico. Conclui-se que, a concentração de levedura
aplicada teve efeito determinante na eficácia deste microrganismo para o controle de
aflatoxicoses e que do ponto de vista técnico-econômico a dose de 2% de leveduras vivas foi a
mais eficiente para minimizar os danos induzidos por aflatoxinas.

Different levels of Saccharomyces cerevisiae (strain Y1026) to reduce aflatoxicosis
Summary
Aflatoxins are secondary metabolites produced by some species of fungi, that when ingested can
cause damages to the human and animal health. The aim of this work was to evaluate the ability
of different levels of Saccharomyces cerevisiae of the strain Y1026 to reduce the damages
induced by aflatoxins ingestion. An aflatoxin-free diet and six diets with 550 ?g kg-1 aflatoxins,
which consited a control with aflatoxins and five had the yeast strain Y1026 (concentrations at
0.2%; 0.5%; 1.0%; 2.0% and 5.0%). The bioassay with 21-day-old 60-g Wistar rats was
conducted for 60 days. The animals were randomly distributed within the treated diets
(treatments) with four repetitions for each treatment. Feed conversion, liver function indexes, feed
intake, live weight gain and liver tissue parameters were evaluated. There were statistic
differences between animals that were fed aflatoxin-free diet when compared to animals that were
fed aflatoxin diet (T2); however, the feed conversion and weight gain were similar between the
animals submitted to the treatments T1 and T2. The activity of the liver enzymes was higher for
animals fed aflatoxin-free diet than for animals fed other diets. Histopathological study revealed
that the animals fed diets with aflatoxins with and without 0.2 or 0.5% yeast cells showed clear
signs of hepatotoxicity, while animals that were fed diets higher concentrations of yeast cells had
great reduction in liver tissue damages. The level of the yeast cells (strain Y1026) used in the
formulations was correlated with the reduction of aflatoxicosis for Wistar rats.
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4.1 Introdução
As aflatoxinas são metabólitos secundários produzidos por fungos em alimentos ou
rações, as quais, quando ingeridas, podem resultar em doenças ou morte de animais, incluindo o
ser humano (Hayes, 1981).

As doenças causadas pela exposição às aflatoxinas

são

denominadas aflatoxicoses e podem ser crônicas ou agudas, dependendo da dose (Smith &
Moss, 1985).
As principais aflatoxinas produzidas pelos fungos são B1, B2, G1, e G2. Com relação aos
efeitos tóxicos, as principais aflatoxinas apresentam os seguintes graus de toxicidade: B1 >G1 >B2
>G2 (Carnaghan et al., 1963).
As aflatoxinas causam alteração no metabolismo de carboidratos e prejudicam o
transporte de lipídios, resultando em diminuição das concentrações de glicose e acúmulo de
lipídios dentro dos hepatócitos (Wogan, 1973; Rodricks & Stoloff, 1977; Heathcote & Hibbert,
1978; Naber & Wallace, 1979). Além disso, as aflatoxinas afetam os metabolismos de proteínas
e de ácidos nucléicos (Ellis et al., 1991).
A exposição a concentrações crônicas é mais provável do que às doses agudas e
existem evidências que levam a crer que o consumo de concentrações crônicas de aflatoxinas
conduza ao câncer. Assim, as exposições a concentrações crônicas destas toxinas representam
sérios problemas para a saúde pública (Roebuch & Maxuilenko, 1994).
Há múltiplos fatores envolvidos na avaliação dos impactos econômicos provenientes da
contaminação de alimentos por aflatoxinas, considerando que a mesma possa ocorrer nas etapas
de produção, colheita, transporte, armazenamento, processamento e distribuição dos alimentos.
Além disso, os custos com perdas de vidas de humanos e de animais, associados com as perdas
de produção, custos com o tratamento de enfermidades, custos com regulamentação e despesas
com pesquisas. Esses fatores levaram muitos autores a estimar gastos anuais de vários milhões
de dólares pela ocorrência de aflatoxinas em produtos alimentícios (Russel et al., 1991; Skrinjar
et al., 1995; Hussein & Brasel, 2001).
Em contrapartida, para neutralizar a severidade de dieta contendo aflatoxinas, o efeito de
Saccharomyces cerevisiae tem sido reconhecido por diminuir o estresse em animais, ser fonte de
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vitaminas, conter um fator de crescimento não identificado, conter enzimas e proteína (Phillips &
Von Tungeln, 1984; Crumplen et al., 1989; Krause et al., 1989).
A utilização de leveduras vivas para o controle de aflatoxinas tem sido relatada pelo
sucesso para tal finalidade. Estudos com diferentes espécies animais apontam a sua eficiência
na redução dos danos das aflatoxinas através da avaliação de parâmetros macroscópicos como
o ganho de peso e conversão alimentar, e microscópicos como provas bioquímicas e exames
histopatológicos (Stanley et al., 1993; Parlat et al., 2001; Baptista et al., 2002).
O propósito desta pesquisa foi avaliar a habilidade de diferentes concentrações de
Saccharomyces cerevisiae da linhagem Y1026 na redução dos danos induzidos pela ingestão de
aflatoxinas.

4.2 Material e métodos
4.2.1 Animais e tratamentos
Ratos albinos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com 21 a 25 dias de idade e
pesando aproximadamente 60 gramas cada, foram distribuídos em 28 gaiolas, separados em 7
grupos de tratamentos com 4 animais cada, para avaliar a interação de diferentes doses de S.
cerevisiae da linhagem Y1026 sobre os efeitos prejudiciais de aflatoxinas em animais de
laboratório. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, consistindo de
sete dietas, sendo uma o controle livre de aflatoxinas - em níveis não detectáveis (NND), ? 0,5
? g kg -1, e, seis dietas contaminadas com aflatoxinas na concentração de 550 ? g kg -1; das quais o
controle com aflatoxinas e as demais dietas suplementadas com leveduras, nas seguintes
concentrações: 0,2%; 0,5%; 1,0%; 2,0% e 5,0%.
Os animais foram alimentados durante 60 dias, com dieta à base de proteína,
carboidratos, lipídios, fibras, mistura mineral e mistura vitamínica (dieta AIN-93G), conforme
descrita por Reeves et al. (1993). A cada animal foram fornecidas 15 gramas de dieta e água “ad
libitum” diariamente. A contaminação das dietas foi realizada pela adição de amendoim
naturalmente contaminado por aflatoxinas. As leveduras foram aplicadas às dietas após a
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contaminação. Todas as dietas foram estocadas em câmara fria até seu fornecimento aos
animais.

4.2.3 Viabilidade de leveduras
Foram utilizadas leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae da linhagem Y1026,
aplicadas na forma desidratada viva. A viabilidade das células de leveduras foi determinada pelo
método de coloração com azul de metileno (0,1%), conforme descrito por Pierce (1970). As
leveduras apresentavam uma viabilidade média de 58,3% no momento da instalação do
experimento.

4.2.4 Determinação de aflatoxinas
A determinação de micotoxinas (aflatoxinas, zearalenona, ocratoxina A e deoxinivalenol)
foi feita usando cromatografia de camada delgada, de acordo com as metodologias descritas por
Soares & Rodrigues-Amaya (1989) e Eppley et al (1986), com adaptações, como a quantificação
feita através de cromatografia bi-direcio nal, onde o limite de detecção para as quatro aflatoxinas
foi de 0,5 ?g kg -1. Não foi detectada a presença de zearalenona, ocratoxina A e deoxinivalenol.

4.2.5 Biometria dos órgãos internos e provas bioquímicas
Aos 60 dias de ensaio, os animais foram anestesiados em câmara saturada com
halotano. Em seguida, o sangue foi coletado e o soro sangüíneo obtido por centrifugação com
1200 g por minutos durante 20 minutos, em tubos pré-condicionados. As amostras de soro foram
usadas para a realização das provas bioquímicas, das quais foram obtidas as atividades das
seguintes enzimas: Aspartato aminotransferase (AST); Fosfatase alcalina (FA) e Alanina
aminotransferase (ALT). A detecção das atividades específicas destas enzimas foi realizada
utilizando um analisador automático Theinon RA -100 e os kits comerciais da BioSystems
Reagents & Instruments Co, específicos para cada enzima.
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Também foram extraídos e pesados os órgãos internos (fígado, rins e coração) e o peso
relativo de stes órgãos por 100 g de peso vivo foi encontrado multiplicando-se o peso do total do
órgão por 100 e, dividindo -se o valor obtido pelo peso vivo do animal. Além disso, fragmentos
dos fígados foram fixados em solução de formol 10% e utilizados para o estudo histológico.

4.2.6 Estudo histopatológico
A partir de cada uma das peças de tecido hepático dos 28 animais, foram preparadas três
lâminas histológicas, conforme os procedimentos descritos por Pacheco (1981) e foram coradas
com hematoxilina e eosina (HE). Após o preparo, o estudo histopatológico das lâminas foi
realizado ao microscópio de luz, em aumento de 16 x 1,25 x 10 (200x).
O tecido hepático de animais que receberam dieta livre de aflatoxinas foi adotado como
padrão de referência para isento de hepatotoxidez.

4.2.7 Estatística
Os resultados foram analisados pelo programa SAS (Herzberg, 1990) para a
determinação da análise de variância e a comparação entre médias foi realizada usando -se o
teste de Tukey com um nível de confiança de 95%.

4.3 Resultados e discussão
4.3.1 Parâmetros para avaliação do aproveitamento do alimento
A Tabela 3 mostra que os animais que receberam a dieta do tratamento T1 apresentaram
consumo diário médio (CDM) de alimentos maiores (P < 0,05) do que os animais que receberam
a dieta do tratamento T2. Entretanto, não apresentaram CDM maiores do que os animais
submetidos aos demais tratamentos. Estes resultados podem indicar que o consumo de
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alimentos contaminados com aflatoxinas tenha induzido a uma leve anorexia nesses animais,
estando os resultados de acordo com as observações citadas por Ellis et al. (1991) que relataram
que em animais, um dos sintomas da ingestão de aflatoxinas é a anorexia.
Em relação ao ganho de peso médio (GPM), verifica-se que não ocorreram diferenças
estatísticas (P < 0,05) de GPM entre os animais submetidos ao tratamento T1 quando
comparados aos os animais submetidos aos tratamentos T2, T3, T4, T6 .

Entretanto, foram

observadas maiores médias de GPM nos animais do grupo T1 do que nos animais submetidos
aos tratamentos T5 e T7 (Tabela 3). Estes resultados podem indicar que a presença de
aflatoxinas nas dietas não promoveu alteração de GPM, uma vez que não foram observadas
diferenças estatísticas entre as médias desse parâmetro entre os animais submetidos ao T1 e ao
T2. Assim, as diferenças observadas em outros tratamentos não podem ser atribuídas aos
possíveis danos proporcionados por aflatoxinas. Estes resultados não corroboram com aqueles
relatados por Edds & Bortel (1983), os quais citaram que a ingestão de aflatoxinas pelos animais
pode promover a diminuição de ganho de peso. Uma hipótese que poderia explicar o ocorrido é
que os animais de todos os grupos sofreram bastante oscilação de ganho de peso durante a fase
final da investigação, devido ao estresse ambiental.
Em relação à conversão alimentar (CVA), foi observado que as médias de conversão dos
animais submetidos aos tratamentos T1, T2, T3, T4 e T6 não apresentaram diferenças
estatísticas (Tabela 3). Entretanto, o tratamento T1 apresentou médias de CVA menores dos que
aquelas obtidas pelos animais submetidas aos tratamentos T5 e T7. Estes resultados indicam
que a ingestão de aflatoxinas nos animais submetidos ao diferentes tratamentos não interferiu na
conversão alimentar dos mesmos, uma vez que os resultados de conversão alimentar dos
animais dos grupos controles, T1 e T2, foram semelhantes entre si. Assim, as diferenças
encontradas na conversão alimentar dos animais dos grupos T5 e T7 não podem ser atribuídas à
exposição às aflatoxinas.
Os pesos relativos dos órgãos internos (fígado, coração e rins), dos animais submetidos
aos diferentes tratamentos, não diferiram estatisticamente (P < 0,05) (Tabela 3). Os efeitos do
nível de contaminação utilizado e do tempo de exposição às estas toxinas pelos animais não
foram suficientes para provocar diferenças significativas, no peso relativo destes órgãos nos
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indivíduos avaliados. Estes resultados podem ser explicados pelo fato de ratos serem animais
resistentes aos efeitos das aflatoxinas (Barnes & Butler, 1964).
Tabela 3 - parâmetros de avaliação dos alimentos e peso relativo de órgãos internos
Consumo Ganho de Conversão
Peso relativo por 100
médio de
peso
Alimentar
gramas de peso vivo
Tratamentos
Alimento
Médio
Fígado
Rins
Coração
(g/dia)
(g/dia)
(g)
(g)
(g)
Dieta livre de afaltoxinas (T1)
15,00 a
3,34 a
4,55 b
8,27 a 2,52 a 1,26 a
3,11 ab
4,37 b
9,47 a 2,26 a 1,07 ab
Dieta padrão com 550 ?g kg-1 de aflatoxinas (T2) 13,49 b
14,12 ab 2,86 ab
4,97 ab
9,10 a 2,08 a 1,03 ab
T2 + 0,2% da levedura Y1026 (T3)
14,50 ab 3,20 a
4,53 b
9,20 a 2,21 a 1,01 ab
T2 + 0,5% da levedura Y1026 (T4)
14,19 ab 2,51 b
5,75 a
7,98 a 2,07 a 0,90 ab
T2 + 1,0% da levedura Y1026 (T5)
T2 + 2,0% da levedura Y1026 (T6)
14,82 ab 2,92 ab
5,08 ab
8,57 a 2,19 a 1,04 ab
14,33 ab 2,51 b
5,77 a
7,77 a 2,03 a 0,80 b
T2 + 5,0% da levedura Y1026 (T7)
4,53
10,22
9,92
11,86
11,45
18,49
CV (%)
Médias seguidas com a mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si em nível de significância de
5% através do teste de Tukey.

4.3.2 Provas bioquímicas
Nas provas bioquímicas foi observado que os animais submetidos aos diferentes
tratamentos apresentaram diferenças estatísticas (P < 0,05) entre si para as médias de atividades
das enzimas aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT), sendo que as
maiores médias foram observadas no tratamento T1 quando em comparação com as médias dos
demais tratamentos e, outros tratamentos com exceção do T1, não apresentaram diferenças
significativas (P < 0,05) entre eles (Tabela 4). A atividade da fosfatase alcalina (FA) foi
semelhante (P < 0,05) entre os animais dos tratamentos T1, T2 e T3 . Entranto, as médias de
atividade desta enzima nos animais que receberam o tratamento T1 foram superiores (P < 0,05)
àquelas encontradas nos animais dos demais tratamentos (T4, T5, T6 e T7).
A literatura relata resultados contraditórios em relação aos efeitos das aflatoxinas sobre a
atividade destas enzimas. Gawai et al. (1992) e Pozzi (2000), relataram o aumento da atividade
das enzimas AST e ALT em ratos que receberam 1,5 mg de aflatoxinas por quilograma de peso
corporal. Por outro lado, Stanley et al. (1993) observaram animais que receberam dietas
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contendo 5 mg kg-1 de aflatoxinas apresentaram redução na atividade das enzimas ALT, AST e
lactato desidrogenase.
Tabela 4 - Parâmetros bioquímicos séricos dos ratos submetidos aos diferentes tratamentos.
Tratamentos

AST
ALT
(u/L)
(u/L)
Dieta livre de afaltoxinas (T1)
210.37 a
285.93 a
Dieta padrão com 550 (g kg-1 de aflatoxinas (T2)
82.32 b
57.57 b
T2 + 0,2% da levedura Y1026 (T3)
70.53 b
54.58 b
T2 + 0,5% da levedura Y1026 (T4)
100.80 b
40,43 b
T2 + 1,0% da levedura Y1026 (T5)
70.98 b
51.30 b
T2 + 2,0% da levedura Y1026 (T6)
93.30 b
52.80 b
T2 + 5,0% da levedura Y1026 (T7)
86.50 b
31.90 b
CV (%)
32,27
63,37
Médias seguidas com a mesma letra, nas colunas, não diferem estatisticamente entre si ao nível
5% através do teste de Tukey.

FA
(u/L)
243.77 a
147.54 ab
180.8 ab
117.53 b
125.08 b
137.57 b
83.35 b
28,88
de significância de

4.3.3 Diagnóstico histopatológico
As análises histopatológicas foram realizadas com exame de 12 lâminas disponíveis para
cada tratamento e em cada tratamento foi selecionada uma fotomicrografia que representasse
esse conjunto. Desse modo, a seguir serão ilustrados, apresentados e discutidos os resultados
obtidos no estudo histopatológico dos animais de cada tratamento.
A Figura 9 mostra o tecido hepático de um animal que foi submetido ao tratamento T1, no
qual pode-se observar uma organização celular normal, sem a presença de degeneração e sem
necrose celular, além das células em degeneração fisiológica. Os resultados obtidos estão de
acordo com o previsto, uma vez que os animais deste grupo receberam uma dieta sem a
presença de aflatoxinas. Assim, o tecido hepático de animais do T1 foi adotado como padrão de
referência para investigar se os animais submetidos aos demais tratamentos sofreram ou não os
danos induzidos pela ingestão das aflatoxinas e se os tratamentos com leveduras foram capazes
ou não de diminuir os danos de tais toxinas.
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Figura 9 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
livre de aflatoxinas (aumento de 200x).

Figura 10 - Fotomicrografia do tecido hepático
de rato que recebeu alimentação contaminada
com 550 ? g kg -1 de aflatoxinas (aumento de
200x ).

A Figura 10 apresenta o aspecto do tecido hepático de animais que foram submetidos ao
tratamento T2, através da qual pode-se observar a presença de grande desorganização hepática,
praticamente todas as células foram afetadas e há a presença de um grande número de células
necrosadas pela degeneração hidrópica severa. Os resultados obtidos estão acordo com
aqueles descritos por outros autores (Newberne & Butler, 1969; Wogan, 1973; Rodricks & Stoloff,
1977; Heathcote & Hibbert, 1978; Naber & Wallace, 1979), os quais relataram desorganização do
tecido hepático, com proliferação de ductos biliares e necrose do parênquima hepático, como
algumas das manifestações de danos induzidos pela ingestão de aflatoxinas. Isso significa que a
dose ministrada e o tempo de exposição foram suficientes para promover danos a nível
histológico.
As Figuras 11 e 12 mostram tecidos hepáticos de animais submetidos aos tratamentos T3
e T4, respectivamente. Através destas figuras nota-se a presença de muitas células necrosadas,
com presença de edema celular, degeneração gordurosa e grande desorganização celular. Os
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aspectos morfológicos apresentados são semelhantes ao encontrado nos animais submetidos ao
tratamento T2. Portanto, nas condições que foi conduzido este estudo, os tratamentos com a
adição de 0,2% e 0,5% de leveduras vivas da linhagem Y1026 não foram capazes de inibir os
efeitos tóxicos da aflatoxinas.
Estes resultados não estão de acordo com aqueles obtidos por Baptista et al. (2001), os
quais verificaram que leveduras vivas eram capazes de reduzir os efeitos tóxicos das aflatoxinas.
As possíveis explicações para o ocorrido são: na investigação conduzida por aqueles autores a
dose de leveduras aplicada foi maior do que as utilizadas nestes tratamentos; o nível de
contaminação foi menor e o tempo de exposição dos animais às aflatoxinas também foi menor.

Figura 11 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 550 ? g kg-1 de aflatoxinas +
0,2% de levedura da linhagem Y1026
(aumento de 200x)

Figura 12 - Fotomicrografia do tecido hepático
de rato que recebeu alimentação contaminada
com 550 ? g kg -1 de aflatoxinas + 0,5% de
levedura da linhagem Y1026 (aumento de 200x)

Na Figura 13, pode-se observar o tecido hepático de um animal que recebeu a dieta do
tratamento T5, no qual verifica-se a presença de poucas alterações celulares, com pequeno grau
de desorganização celular, apresentando sinais leves de toxicidade. Estes resultados indicam
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que a dose de 1% de leveduras vivas foi capaz de reduzir os efeitos de aflatoxinas, mas permitiu
a ocorrência de algumas poucas alterações celulares, o que pode ser indício que esta, embora se
consiga reduzir os danos induzidos pelas aflatoxinas, não é a dose mais eficaz para a inibição de
aflatoxicoses.

Figura 13 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 550 ? g kg -1 de aflatoxinas +
1,0% de levedura da linhagem Y1026
(aumento de 200x)

Figura 14 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 550 ?g kg -1 de aflatoxinas +
2,0% de levedura da linhagem Y1026
(aumento de 200x).

.
A Figura 14 ilustra o tecido hepático de um animal que foi submetido ao tratamento T6,
através do qual verifica-se a presença de poucas alterações celulares, com um pequeno grau de
desorganização celular, apresentando sinais de toxicidade menores do que os dos animais
submetidos ao tratamento T2. Estes resultados demonstram uma tendência de redução dos
danos histológicos induzidos pela ingestão de aflatoxinas à medida que se aumenta a dose de
leveduras vivas. A literatura não relata a aplicação de leveduras vivas na concentração utilizada,
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contudo por analogia com outros estudos (Stanley et al., 1993; Parlat et al., 2001), pode-se dizer
que os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por estes autores.
O tecido hepático de animais submetidos ao tratamento T7 apresenta sinais leves de
toxicidade, quase com ausência de alterações celulares, podendo-se dizer que está muito
semelhante aos tecidos hepáticos dos animais que não receberam aflatoxinas (T1) (Figura 15).
Isso indica que a dose de 5% de leveduras vivas foi a mais eficaz para o controle de
aflatoxicoses e que, praticamente, neutralizou os danos promovidos pelas aflatoxinas.

Figura 15 - Fotomicrografia do tecido
hepático de rato que recebeu alimentação
contaminada com 550 ? g kg -1 de aflatoxinas +
5,0 % de levedura da linhagem Y1026
(aumento de 200x).

A concentração de le veduras utilizadas no tratamento T7 para o controle de aflatoxicose
não apresenta menção na literatura. Contudo, por analogia pode-se dizer que os resultados
obtidos corroboram que aqueles encontrados em outras pesquisas (Stanley et al., 1993; Parlat et
al., 2001; Baptista et al., 2002).
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4.4 Conclusões
A concentração de levedura aplicada te ve efeito determinante na eficácia de leveduras
para o controle de aflatoxicoses;
Considerando aspectos técnicos e econômicos, a dose de 2% da levedura Y1026, viva,
foi a mais eficiente para minimizar os danos induzidos por aflatoxinas

5 Absorção, distribuição e excreção de aflatoxina radiomarcada (AFB13 H) em ratos

Resumo
Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de diferentes linhagens de leveduras forncecidas em
dietas sobre aflatoxicoses e de verificar a absorção, a distribuição e a excreção da radioatividade de AFB1
marcadda com o radiotraçador trítio (AFB13H) em ratos Wistar. Um bioensaio com 30 ratos, distribuídos
em gaiolas individuais inteiram ente ao acaso, foi conduzido por 28 dias. Os animais foram divididos em
quatro grupos (tratamentos) e receberam as seguintes dietas: uma livre de aflatoxinas como controle
negativo e três dietas contaminadas com 500? g kg -1 de aflatoxinas, sendo uma como controle (positivo)
com aflatoxinas e as outras duas suplementadas com 1% das leveduras Y1026 ou Y904,
respectivamente. No 18º dia do ensaio, seis animais de cada grupo que recebia dieta contaminada com
aflatoxinas foram transferidos para gaiolas metabólic as, onde permaneceram em adaptação por cinco dias
e, no 23º dia de ensaio, estes receberam, por via oral, uma dose simples de 2 ?Ci/animal de AFB13H. A
absorção, a distribuição e a excreção da radioatividade foram avaliadas durante 120 h. Os três animais
restantes de cada um dos tratamentos foram mantidos nas condições iniciais e no 28º dia foram
sacrificados e seus fígados foram submetidos às análises histopatológicas. O radioensaio demonstrou
que a absorção, a distribuição e a eliminação da radioatividade de AFB1 3H ocorreram em tempos maiores
nos animais que receberam dietas contaminadas e suplementadas com as leveduras. Por outro lado, os
exames histopatológicos revelaram que os animais submetidos ao controle com aflatoxinas apresentaram
sinais evidentes de hepatotoxidez e que os animais que receberam a toxina juntamente com as leveduras
apresentaram poucos danos nos tecidos hepáticos.

Conclui-se que as leveduras Y1026 e Y904

apresentaram capacidade de reduzir as aflatoxicoses e que modificaram a absorção, a distribuição e a
eliminação da radioatividade de AFB1 3H em ratos Wistar.
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Absorption, distribution and excretion of tritium-labeled B1 aflatoxin (AFB13H) in rats
Summary
The objectives of this study were to evaluate the effects of yeast cells on aflatoxicosis and to
observe the absorption, distribution and excretion of tritium-labeled B1 aflatoxin (AFB13H) in Wistar
rats. Thirty Wistar rats placed randomly in individual cages for 28 days were used in this bioassay.
The animals were divided into four groups and each was fed one of the following formulations
(Treatments 1 to 4): an aflatoxin-free diet (T1) and three aflatoxin-contaminated diets (500 ? g kg1),

which were without yeast (T2) and in the presence of 1% dehydrated active yeast strain Y1026

(T3) and strain Y904 (T4). On the 18 th day of the bioassay, six animals from each group were
transferred to metabolic cages, where the animals were kept for five days for adaptation and, on
the 23th day each animal received a single oral dose of AFB13H at 2 ? Ci/animal. Parameters of
absorption, distribution and excretion of the AFB13H were evaluated for 120 h. Three animals from
each treatment were kept at the initial conditions and their liver tissues were analyzed after the
28th day. Radioassay showed that the absorption, distribution and excretion of the AFB1 3H in
animals fed T3 and T4 treatments were slower. Moreover, histopathological analysis revealed that
animals from the T2 treatment had clear signs of hepatoxicity when compared to those from
treatments T3 and T4, which had less liver damage. Therefore, these results suggest that yeast
cells have the ability to effectively reduce tissue damage caused by aflatoxin and modify the
absorption, distribution and elimination of AFB1 3H in Wistar rats.

5.1 Introdução
As leveduras são os microrganismos, quantitativamente e economicamente, mais
aproveitados pela humanidade. Devido ao conhecimento sobre a sua fisiologia, bioquímica e
genética, apresenta várias aplicações industriais, tais como na elaboração de pães, vinhos,
cervejas e o etanol entre outros. Além disso, mais recentemente o seu aproveitamento tem se
expandido para a produção de aromas e aminoácidos (Beudeker, 1990; Benitez et al., 1996).
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No Brasil, a aplicação de leveduras é bastante expressiva em panificação, produção de
bebidas e fabricação de etanol. Em muitos destes processos, após sua utilização primária, como
agente de transformação, a biomassa gerada representa um subproduto que pode ser utilizada
para diversas finalidades. Somente a indústria brasileira de etanol gera, anualmente, um
excedente de 280 mil toneladas de leveduras de sangria (Butolo, 1997). Conseqüentemente,
vislumbra-se uma necessidade real de se buscar novas aplicações para este importante agente
biológico.
Dentre as diversas formas de se aproveitar as leveduras obtidas das indústrias
mencionadas acima, a sua utilização na supressão dos efeitos prejudiciais de aflatoxina têm
apresentado resultados satisfatórios (Stanley et al., 1993; Mahesh & Devegowda, 1996; Parlat et
al., 2001; Celik et al., 2003; Baptista et al., 2004).
As aflatoxinas, por sua vez, são moléculas altamente tóxicas produzidas pelos fungos Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus, que sob condições favoráveis de temperatura e
umidade, crescem em certos alimentos (Heathcote, 1984).
No mundo todo, há uma crescente conscientização das sérias conseqüências que a
ingestão de elevadas quantidades de aflatoxinas e, mesmo o consumo continuado de baixas
concentrações, podem causar à saúde humana e animal (FAO, 1993).
Os efeitos das aflatoxinas no organismo podem afetar várias rotas metabólicas,
promovendo alterações nos metabolismos de energia, carboidratos, lipídios, proteínas e sínteses
de RNA e de DNA. Com o decorrer da exposição, estes efeitos são obs ervados em animais
através de anorexia, diminuição do ganho de peso, diminuição da utilização do alimento ingerido,
hemorragia e susceptibilidade ao meio ambiente, além do estresse por microrganismo (Edds &
Bortel, 1983; Smith & Moss, 1985).
O impacto econômico resultante da contaminação por aflatoxinas ocorre em todas as
etapas da produção vegetal e animal, comercialização e utilização de produtos (Kubena et al.,
1990). A facilidade e a freqüência com que as aflatoxinas contaminam os produtos agrícolas e
ao mesmo tempo, a exposição de animais a níveis crônicos destes compostos químicos, via dieta
contaminada, podem ser as principais diferenças entre o lucro e o prejuízo para a atividade
agroindustrial (Hamilton, 1984).
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A informação do modo de ação da leve dura sobre as aflatoxinas seria importante para
aperfeiçoar estratégias que visem atuar no metabolismo desta toxina de modo a reduzir os
prejuízos por ela promovidos. Para o estudo do metabolismo desta molécula, o uso de
radiotraçadores tem sido empregado com sucesso (Wogan et al., 1967; Helferich et al., 1986;
Kumagai at al., 1998; Ellis et al., 2000; Cupid et al., 2004).
Os objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos de leveduras sobre aflatoxicoses e de
verificar a absorção, a distribuição e a ex creção da radioatividade de aflatoxina marcada com
trítio (AFB1 3H) em ratos Wistar.

5.2 Material e métodos
5.2.1 Animais e tratamentos
Ratos albinos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, com 21 a 25 dias de idade,
pesando aproximadamente 60 gramas cada, foram distribuídos em 30 gaiolas e separados em
quatro grupos de tratamentos com três animais no controle sem aflatoxinas e nove animais nos
demais tratamentos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado,
consistindo de quatro dietas, entre as quais: o controle sem aflatoxinas (T1) - dieta livre de
aflatoxinas - em níveis não detectáveis (NND), ? 0,5 ? g kg -1; e, três dietas contaminadas com
500 ? g kg -1 de aflatoxinas; das quais, o controle com aflatoxinas (T2) e as demais suplementadas
com leveduras, a saber: dieta com 1,0% de levedura Y1026 (T3) e dieta contendo 1,0% de
levedura Y904 (T4).
Os animais foram alimentados com dieta à base de proteína, carboidratos, lipídios, fibras,
mistura mineral e mistura vitamínica (dieta AIN-93G), descrita por Reeves et al. (1993), durante
28 dias, com o fornecimento de água “ad libitum” e 15 gramas de dieta a cada animal,
diariamente. A contaminação das dietas foi realizada pela adição de farelo de arroz contendo
aflatoxinas naturais. As leveduras foram aplicadas às dietas após a contaminação. Todas as
dietas foram estocadas em câmara fria até o seu fornecimento aos animais.
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5.2.2 Viabilidade de leveduras
A viabilidade das células das leveduras foi determinada pelo método de coloração com
azul de metileno (0,1%), conforme descrito por Pierce (1970). As leveduras apresentaram
viabilidades médias de 36,51%, 2 x 108 UFC mL-1 (Y1026) e de 92,60%, 6,5 x 1010 UFC mL-1
(Y904), no momento da instalação do experimento.

5.2.3 Determinação de aflatoxinas
A determinação de micotoxinas (aflatoxinas, zearalenona, ocratoxina A e deoxinivalenol)
foi feita usando cromatografia de camada delgada, de acordo com as metodologias descritas por
Soares & Rodrigues-Amaya (1989) e Eppley et al (1986), com adaptações, como a quantificação
feita através de cromatografia bi-direcional, onde o limite de detecção para as quatro aflatoxinas
foi de 0,5 ? g kg -1. Não foram detectadas as presenças de zearalenona, ocratoxina A e
deoxinivalenol.
5.2.4 Estudo histopatológico
Aos 28 dias de ensaio, três animais de cada tratamento, que não receberam a AFB13H,
foram anestesiados em câmara saturada com halotano, abertas as suas cavidades abdominais e
removidos os seus órgãos internos removidos. Fragmentos dos fígados foram fixados em
solução de formol 10% e utilizados para o exame histopatológico.
A partir de cada uma das peças de tecido hepático dos 12 animais, foram preparadas três
lâminas histológicas, conforme os procedimentos descritos por Pacheco (1981) e coradas com
hematoxilina e eosina (HE). Após o preparo, o estudo histopatológico das lâminas foi realizado
ao microscópio de luz, em aumento de 16 x 1,25 x 10 (200x).
Os tecidos hepáticos dos animais que receberam dieta livre de aflatoxinas foram tomados
como padrões de referência para isento de hepatotoxidez.
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5.2.5 Radioensaio
No 18º dia do experimento, nas condições descritas anteriormente, seis animais de cada
um dos tratamentos com presença de aflatoxinas (T2, T3 e T4) foram tomados, por sorteio, para
a condução do radioensaio. Estes animais foram transferidos para gaiolas metabólicas e
passaram por um período de cinco dias em adaptação, onde continuaram se alimentando com as
mesmas dietas que estavam recebendo e água “ad libitum”.
No 23º dia, a AFB 13H diluída em 0,5 mL de solução aquosa de dimetil sulfóxido 8% foi
ministrada aos animais por via oral, sendo que cada animal recebeu uma dose simples de 2 ? Ci.
Um animal de cada tratamento foi sacrificado nos tempos de 12, 24, 48, 72, 96 e 120 h após a
aplicação da aflatoxina B1 radiomarcada. De cada animal foram coletadas amostras de tecido
muscular, rins, pulmões, coração, baço, sangue, trato gastrintestinal, fígado, fezes e urina. As
excretas (fezes e a urina) foram removidas em todos os períodos de amostragens, de modo que
as quantidades de materiais obtidas representassem apenas o intervalo entre uma coleta e outra.
As amostras foram congeladas e armazenadas até o momento das análises.
A distribuição de radiomoléculas no organismo dos animais foi verificada através da
detecção da radioatividade presente nos diversos materiais coletados. As amostras, em
duplicata, com aproximadamente 50 a 300mg cada, foram submetidas à combustão em um
“oxidizer” modelo “Biological Oxidizer Ox 500”, da R.J. Harvey Instrument Corporation. O trítio
presente em cada amostra foi coletado em 15 mL de água e deste volume, 10 mL foram
transferidos para frascos de contagem, contendo 10mL de solução cintiladora (INSTA GEL
PLUS). A determinação da atividade foi feita por cintilação líquida, utilizando um cintilador
modelo “Packard Tri-Carb 1600 TR” e o tempo de contagem de cada amostra foi de 5 minutos.
Os resultados foram expressos como % da radioatividade na amostra em relação à % da
radioatividade aplicada recuperada. Os valores apresentados representam a radioatividade
encontrada em amostras de um animal por tratamento em cada tempo de observação,
totalizando seis animais por tratamento durante todo o ensaio.
Pela forma como foram coletados os dados foi feita uma análise descritiva das
observações e, portanto, não foi aplicada estatística quali-quantitativa no tratamento dos
resultados obtidos.
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5.3 Resultados e discussão
5.3.1 Diagnóstico histopatológico
As análises histopatológicas foram realizadas com exame de nove lâminas disponíveis por cada
tratamento e em cada tratamento foi selecionada uma fotomicrografia que representasse esse conjunto.
Desse modo, a seguir serão ilustrados, apresentados e discutidos os resultados obtidos no estudo
histopatológico de todos os animais de cada tratamento.

A Figura 16 ilustra o tecido hepático de um animal que recebeu dieta livre de aflatoxinas
(T1). Através desta figura pode-se observar que a organização celular está normal, sem a
presença de degeneração e de necrose celular, além das células em degeneração fisiológica.
Os resultados estão de acordo com o previsto, uma vez que os animais deste grupo não
ingeriram aflatoxinas e, portanto, não deveriam apresentar hepatotoxidez. Por isso, os tecidos
hepáticos dos animais do grupo T1 foram adotados como padrões de referência para investigar
se os animais submetidos aos demais tratamentos apresentaram ou não os danos promovidos
pela ingestão das aflatoxinas e, se os tratamentos com leveduras foram capazes ou não de
diminuir os danos induzidos por tais toxinas.
A Figura 17 apresenta o aspecto do tecido hepático de um animal que recebeu dieta
contaminada com aflatoxinas, na concentração de 500 ? g kg -1 (T2). Através desta figura pode-se
observar que os animais deste tratamento apresentaram fígados com necrose da maioria das
células, com degeneração hidrópica; a veia centrolobular encontra-se congestionada, com
quadro de necrose total. Estas alterações indicam a presença de efeito hepatotóxico ocasionado
pela dose de aflatoxinas ministrada. Estas observações estão de acordo com os resultados
descritos por Heathcote & Hibbert (1978); Baptista et al. (2002) e Celik et al. (2003), os quais
observaram desorganização celular, com proliferação de ductos biliares, necrose do parenquima
hepático, vacuolização, hepatócitos inchados, degeneração hidrópica, alterações gordurosas e
retenção de pigmentos ao examinarem o tecido hepático de animais que receberam dietas
contaminadas por aflatoxinas.
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Figura 16 - Fotomicrografia do tecido hepático de rato que recebeu
alimentação livre de aflatoxinas

Figura 17 - Fotomicrografia do tecido hepático de rato que recebeu
alimentação contaminada com 500 ? g kg -1 de aflatoxinas (aumento de
200x).

Também foi observando que os animais submetidos aos tratamentos 3 e 4,
respectivamente, apresentaram tecidos hepáticos com leve grau de desorganização celular;
também foi notada a ausência de células necróticas; os capilares sinusóides estava bem
desenhados e as células estavam integras, sem sinais de degeneração, além das ocorrências
fisiológicas normais (Figuras 18 e 19).
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Figura 18 - Fotomicrografia do tecido hepático de rato que recebeu
alimentação contaminada com 500 ? g kg-1 de aflatoxinas + 1,0% de
levedura da linhagem Y1026 (aumento de 200x).

Através destas observações infere-se que os animais que receberam suplementação com
as leveduras, das linhagens Y1026 e Y904, na concentração de 1,0%, apresentaram pronunciada
redução dos danos promovidos pelas aflatoxinas aos hepatócitos quando comparados com as
células hepáticas dos animais do grupo controle que recebeu dieta basal mais aflatoxinas (T2).
Isso indica que os tratamentos com a adição de leveduras controlaram bem as aflatoxicoses em
nível celular.

Figura 19 - Fotomicrografia do tecido hepático de rato que recebeu
alimentação contaminada com 500 ? g kg-1 de aflatoxinas + 1,0% de
levedura da linhagem Y904 (aumento de 200x).
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Além disso, a histologia hepática destes animais revela características bastante similares
àquelas dos fígados dos animais que receberam dieta livre de aflatoxinas (Figura 16). Isso
reforça os indícios de que as leveduras vivas são capazes de reduzir aflatoxicoses.
Estes resultados corroboram com os encontrados por outros autores Stanley et al. (1993);
Baptista et al. (2001); Parlat et al. (2001) e Celik et al. (2003), os quais também observaram,
através de estudo histopatológico, redução nos danos promovidos por aflatoxinas em animais
que receberam leveduras vivas juntamente com dietas contaminadas por aflatoxinas.

5.3.2 Radioensaio
A Figura 20 mostra que em 12h após ministrar AFB13H, os maiores níveis de
radioatividade foram encontrados no trato gastrintestinal do animal que ingeriu a levedura Y904;
nos animais que receberam a dieta controle com aflatoxina e a suplementada com a levedura
Y1026 estes valores foram semelhantes entre eles. A concentração da toxina e seus produtos
foram maiores no fígado dos animais do grupo controle (25,7%) do que naquele que recebeu a
Y904 (19,6%). Além disso, a presença de radioatividade foi menor no tecido muscular do animal
que recebeu dieta contendo a levedura Y904. Estes resultados indicam que nas 12 primeiras
horas a absorção, a distribuição e a excreção de AFB1 e seus metabólitos foi mais lenta nos
animais que receberam a dieta suplementada com a levedura Y904.
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 20 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas
de ratos Wistar no intervalo de 0 a 12 h após a aplicação da radiomolécula.
A Figura 21 demonstra que em 24 h depois que se ministrou a molécula marcada, os
maiores teores da toxina e produtos oriundos dela foram encontrados no trato gastrintestinal dos
animais que receberam a levedura Y1026 (63,2%) e da Y904 (46,6%). A excreção da AFB1 e
seus metabólitos foram maiores nas fezes dos animais do grupo controle (64,4%) do que nos
demais tratamentos.
A atividade específica foi mais elevada no fígado do animal que recebeu a dieta com a
levedura Y904. Estes resultados indicam que a absorção e a catabolização de AFB1 e seus
derivados no trato gastrintestinal e no fígado foram mais lentas nos animais que receberam o
probiótico. Isso significa que o efeito da levedura sobre a aflatoxina se inicia no aparelho
digestório.
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 21 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas
de ratos Wistar no intervalo de 12 a 24 h após a aplicação da radiomolécula.
Em 48h após ministrar o radionuclídeo, as maiores quantidades de material radioativo
foram observadas nas fezes e os maiores valores (82%) foram observados nos animais do grupo
controle; as fezes dos animais que receberam as leveduras Y1026 e Y904 também apresentaram
altos níveis de radioatividade (68,7%) e (57,4%), respectivamente. Também foi verificado que no
trato gastrintestinal de animais que receberam os aditivos havia a presença de maior quantidade
de ABF13H e seus metabólitos (16,1 e 10,7%) para as linhagens Y1026 e Y904, respectivamente
(Figura 22).
Além disso, também foi observada maior eliminação de radiomoléculas através da urina
de animais que ingeriram leveduras do que naqueles que não receberam tais tratamentos. A
presença de material marcado foi maior no tecido muscular daqueles animais que receberam
apenas a dieta controle com aflatoxina B1 3H do que nestes tecidos daqueles que ingeriram
leved uras.
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 22 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas de
ratos Wistar no intervalo de 24 a 48 h após a aplicação da radiomolécula.
No intervalo de 48 a 72 h foi observado que a maior quantidade de AFB 1 e produtos
derivados do seu metabolismo foi encontrada nas fezes do animal que recebeu a dieta contendo
a levedura Y1026, 81,6% (Figura 23).
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 23 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas
de ratos Wistar no intervalo de 48 a 72 h após a aplicação da radiomolécula.
Foram verificados ainda que os maiores níveis de radioatividade nos tratos intestinais dos
indivíduos que ingeriram os probióticos (13 e 10,6% nas leveduras Y904 e Y1026,
respectivamente) do que no grupo controle (7,5%).
As maiores concentrações de compostos marcados com 3H foram observadas no tecido
hepático do animal que recebeu a levedura Y904 do que nos animais submetidos aos demais
tratamentos. Ademais, a quantidade de radiomoléculas foi maior no tecido muscular de animais
do grupo controle do que nos animais que receberam os outros tratamentos.
A eliminação de AFB1 3H e seus metabólitos através das fezes foram próximos de 40%
nos animais de todos os tratamentos. Contudo, maior concentração de material marcado foi
encontrada no fígado e no trato gastrintestinal de animais que não ingeriram dietas contendo
leveduras vivas. Além disso, a presença de radiomoléculas no tecido muscular foi maior nos
animais do grupo controle. Os níveis de radioatividade nas urinas dos animais que foram
alimentados com as leveduras Y904 e Y1026 foram semelhantes às dos animais do grupo
controle (Figura 24).
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 24 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas de
ratos Wistar no intervalo de 72 a 96 h após a aplicação da radiomolécula.
A radioatividade por grama de material foi maior nas fezes dos animais, em todos os
tratamentos, nas quais foram encontradas radioatividades na faixa de 40 a 44%. A eliminação
via urina variou de 3,3 a 5,7% nos animais dos grupos que receberam a levedura Y904 e o
controle, respectivamente. Nos tecidos hepáticos foram observadas quantidades de materiais
marcados que variaram de 8 a 13,2%. A presença de AFB1 e seus produtos foram maiores no
trato gastrintestinal de animais que receberam os aditivos. Por outro lado, os resíduo s de
radiomoléculas nos tecidos musculares foram ligeiramente maiores no animal que não recebeu o
probiótico (Figura 25).
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A denominação “OUTROS” representa o somatório da radioatividade de outras frações, a saber:
coração, pulmões, rins, baço, sangue e perdas.

Figura 25 - Distribuição de AFB1 e seus metabólitos no organismo e nas excretas de
ratos Wistar no intervalo de 96 a 120 h após a aplicação da radiomolécula.
Durante as 120 h do radioensaio foi verificado que 68,5% de AFB13H e seus metabólitos
haviam sido eliminados através das fezes nos animais que receberam a dieta sem leveduras
(Figura 26A). Também foi observado que os animais que receberam dietas contendo leveduras
vivas, Y1026 e Y904, eliminaram via fezes 62,7 e 24,3% do material marcado, respectivamente
(Figuras 26B e 26C). A eliminação da radioatividade via urina foi de 4,6% nos animais que
receberam a levedura Y904 e nos indivíduos dos grupos T2 e T3 os valores das eliminações
foram de 3 e 2,5%, respectivamente. É importante ressaltar que o acúmulo de radiomoléculas foi
maior nos tratos intestinais de animais que receberam a levedura Y904 (38,1%) e Y1026 (17,4%)
do que nos animais que não tiveram a suplementação alimentar com o probiótico (T2 – 10,1%).
A presença de material radioativo também foi maior no fígado dos animais do grupo de T3 (7,9%)
e T4 (18,6%) do que neste órgão dos animais do grupo controle, T2 (5,9%).
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Figura 26 - (A) Distribuição de AFB1 3H e seus
metabólitos em animais do grupo controle
com aflatoxina – T2, acumulada em 120h
após a aplicação; (B) Distribuição de AFB1
3
H e seus metabólitos em animais do
grupo que recebeu a levedura Y1026 – T3,
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(C) Distribuição de AFB1 3H e seus
metabólitos em animais que ingeriram a
levedura Y904 – T4, acumulada em 120h
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Além disso, podem-se notar que os tecidos musculares dos animais do grupo controle
foram aqueles que apresentaram maiores teores da toxina e seus derivados, aproximadamente
três vezes os valores obtidos nestes tecidos em animais dos outros grupos. Estes resultados
indicam que a presença de leveduras vivas na dieta promoveu alteração na absorção, na
distribuição e na eliminação da aflatoxina B1 e seus produtos do organismo. Ademais, que o
acúmulo de radiomoléculas no tecido muscular foi reduzido pela ação das leveduras.
Estas alterações podem ser pelo seqüestro da toxina ou mudança na biotransformação
da mesma. Para elucidar tais dúvidas seria necessário o estudo sobre qual é o produto formado
pela aflatoxina B 1 ou se esta permanece inalterada no organismo, ou seja, se sofre alguma
biotransformação formando algum produto secundário ou se é apenas aprisionada no trato
gastrintestinal.
Os resultados obtidos nesta investigação estão de acordo com aqueles encontrados por
outros autores (Wogan et al., 1967; Dalezios et al., 1973; Luthy et al., 1980; Helferich et al., 1986;
Kumagai et al., 1998; Ellis et al., 2000), os quais verificaram que a absorção de aflatoxinas em
ratos e outros animais acontecia poucos minutos após a sua aplicação. Estes autores também
verificaram que a maior parte da radioatividade da AFB1 radiomarcada era eliminada via fezes e
urina e, que as fezes apresentavam a maior contribuição na excreção de aflatoxinas e seus
metabólitos do que a urina. Além disso, os mesmos pesquisadores relataram que o principal
órgão atingido era o fígado e que o mesmo acumulava níveis de aflatoxinas maiores do que
outros órgãos.
Estas informações indicam que a absorção, a distribuição e a excreção de AFB1 3H e/ou
seus metabólitos foi mais lenta em animais que receberam dietas contendo as leveduras das
linhagens Y904 e Y1026. Inicialmente, algumas hipóteses poderiam ser levantadas para explicar
tais observações. Baseando-se no enunciado Yiannikouris et al. (2003), podia se acreditar que a
levedura seqüestrasse a aflatoxina e em seguida promovesse a sua eliminação sem ser
absorvida no trato gastintestinal, o que não foi verdade, pois se nota a presença de radioatividade
em diversos tecidos e órgãos durante todo o ensaio. Outra hipótese, baseada nos relatos de
Krause et al.(1989); Cumplen et al. (1989) e Baptista et al (2004), os quais observaram que
adição de leveduras vivas pode promover o aumento na atividade de certas enzimas e com isso
fazer com que reações que levem à formação de moléculas conjugadas com as aflatoxinas, as
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quais segundo Swenson et al. (1974); Hsieh (1987); Hayes et al. (1991) podem ser com
aminoácidos, sulfatos ou glutationa. A glutationa chama bastan te atenção pelo fato de que as
leveduras podem ser usadas como fontes de glutationa-S-transferase, em função dos altos níveis
que apresentam (Desmonts, 1966; Alfafara et al., 1992; 1992b).
A inferência de que a levedura de alguma forma consegue tornar a aflatoxina menos
tóxica pode ser defendida pelos resultados obtidos no estudo histopatológico, no qual foi
verificado que a levedura presente na dieta contaminada teve efeito protetor contra os danos
induzidos pelas aflatoxinas. Portanto, com base nos estudos radioquímicos e histopatológicos se
acredita que a hipótese mais provável sobre o modo de ação das leveduras sobre os danos
induzidos por aflatoxinas seja que ela atue na biotransformação da aflatoxina no organismo, de
modo que promova a formação de compostos menos tóxicos, principalmente, com a aflatoxina na
forma epóxido. Para elucidar tais dúvidas seria necessário, além do estudo radioquímico, a
identificação das moléculas formadas a partir da AFB 13H. Isso poderia ser feito com auxílio das
técnicas de espectrometria de massas, de ressonância magnética nuclear e de infravermelho ou
com uso de cromatografia, utilizando padrões autênticos dos metabólitos possíveis de serem
gerados pela biotransformação de aflatoxinas e alguma técnica auxiliar para a identificação de
moléculas sem padrões disponíveis.
Finalmente, pode-se dizer que as leveduras vivas parecem ter propriedades biológicas,
as quais modificam a absorção de AFB1 no trato gastrintestinal e que a ação destas promove a
redução dos danos promovidos por esta micotoxina. Estas informações estão de acordo com as
observações feitas por outros autores em estudos sem o uso de radiotraçadores (Stanley et
al.,1993; Celik et al., 2001; Baptista et al., 2004), os quais observaram efeito protetor de
leveduras vivas sobre os danos biológicos e bioquímicos ocasionados pela ingestão de
aflatoxinas.
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5.4 Conclusões

A levedura atuou modificando a absorção da aflatoxina B1 no trato gastrintestinal;
A eliminação de aflatoxinas e seus metabólitos via fezes e urina foi mais lenta em animais
que ingeriram leveduras;
O acúmulo de aflatoxinas e seus produtos foram menores no tecido muscular de animais
que foram alimentados com leveduras ;
As leveduras das linhagens Y904 e Y1026 foram capazes de reduzir as aflatoxicoses em
ratos Wistar.

6 CONCLUSÕES

Leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae de diferentes linhagens apresentam
capacidade de reduzir os danos ocasionados pela ingestão de aflatoxinas e que o
enriquecimento com aminoácidos potencializa o efeito protetor das leveduras contra as
aflatoxicoses;
A dose de levedura Y1026 utilizada em dietas contaminadas com aflatoxinas apresenta
efeito determinante na eficácia do controle de aflatoxicoses;
A presença de leveduras em dietas contaminadas com AFB 1 modifica a absorção, a
distribuição e a excreção desta aflatoxina e/ou seus metabólitos e, além disso, reduz os danos
ocasionados por tais toxinas.
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