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1 - INTRODUÇAO

Os feijões (Phaseolus vulgaris L.) apresentam em sua

constituição glicoproteinas características denominadas fito-he

maglutininas, lectinas ou simplesmente aglutininas, dotadas de

propriedades como: aglutinar hemãcias, glóbulos brancos( 7), c~

lulas cancerosas(60); estimular a mitos e em cultura;'" de linfôci

tos (59) e serem tóxicas quando ingeridas na dieta(29).

1.1 - Efeitos anti-nutricionais

Do ponto de vista nutricional, muitos trabalhos visa!!

do ao conhecimento dos efeitos da ingestão de feijões ou de suas

proteínas isoladas tem sido realizados. Os primeiros datam do

inicio do século, destacando-se as investigações realizadas por

FORD(2l), LANDSTEINER(43), GODDARDe MENDEL(23), entre outros.

A partir de 1949 foi dado um novo carãter a essas pe~

quisas ao tentar-se correlacionar a presença de lectinas com

aspectos toxicolôgicos ou anti-nutricionais, sobressaindo-se os

trabalhos de JAFFt na Venezuela e LIENER nos Estados Unidos.

Um dos trabalhos clãssicos de JAFFt(27) publicado em
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1949, relata a observação de que dietas contendo feijões crus,

quando fornecidos para ratos, provocavam a morte, mesmo quando a

proteína, presente em teores de até 20%, era previamente digeri..

da, eliminando..se, assim, a possibilidade de outros inibidores (~n

zimãticos) estarem envolvidos como causa do efeito tóxico.

sas experiências observou-se a presença de elevados teores

Nes-

de

1 e c ti nas nos f e i j õ e s, mas não s e e s t a b e 1 e c e u q u a 1 que r re 1 a ç ã o de s

tas com o retardo observado no crescimento.

A existência em feijões. de um fator termolãbil que era

tóxico quando fornecido por via oral para animais, foi noticiado

por JAFFt et al. (35), que observaram também uma redução na dige~

tibilidade das proteínas e das gorduras ingeridas nas raçoes que

continham este fator. Verificaram que os intestinos dos ratos

que c o n s um i a m f e i j õ e s c r u s, p o rum c e r t o p e r; o do, a p re se n t a v am ab

sorção mais lenta de glicose, o que se devia a al~uma substância,

presente nos feijões, que interferia, de forma inespecifica na

absorção normal do intestino. Por outro 1ado, não conseguiram de

tectar atraves da microscopia dos intestinos qualquer tipo de al

teração morfológica.

JAFFt & GOMES(33) e JAFFt & FLORES(32), trabalhando

com diferentes variedades de feijões, determinaram a DL50 de "f!

to-hemaglutininas" e estudaram o comportamento de camundongos in.Q

culados pelas vias intra-dermica e intra-venosa. Estabeleceram,

tambem, que a atividade aglutinante dos cul ti vares de feijões ei

tudados, apresentava relação inversa com a capacidade de induzir

o crescimento em ratas.

Das diversas frações proteicas encontradas nos feijões,

ANDREWSe JAYNE-WILLIAMS( 1), observaram que somente aquelas com
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atividade aglutinante eram tôxicas quando fornecidas em rações,

para codornas; conseguiram. também relacionar altos títulos aglu-

tinantescom alta letalidade.

KAKADE & EVANS( 38), isolaram cinco frações do "Phaseo-

lus" e verificaram que uma delas apresentava atividade aglutina!!

te elevada e quando, ingerida por ratos, causava alta 1etalidade.

Desta fração EVANS et al.(18), separaram quatro sub~frações mas

conseguiram associar apenas uma delas, possuidora de atividade

aglutinante e mitog~nica mais elevada do que as demais, com a al

ta toxicidade.

A partir de duas variedades de feijões, HONAVAR et

a1. (25), purificaram as fito-hemaglutininas e as incorporaram em

rações, verificando-se que a ingestão em níveis de 0,5% e 1 ,2%

das lectinas de "feijão comum "e do"preto", respectivamente, provo-

cavam a morte dos ratos em quinze dias. Observaram, tambem, que

a suplementação com metionina não eliminava a perda de peso e a

morte dos animais. Da mesma forma JAFFt e LETTE(34), estudaram

cinco variedades e avaliaram associadamente, atraves de ensaios

"in vitro" e "in vivo": a atividade inibidora de enzimas proteo-

liticas, as hemaglutininas e o efeito sobre o crescimento de ra-

tos. Os extratos de feijões provocavam perda de peso e morte

mesmo quando suplementados com metionina ou incorporados de ca-

seina previamente digerida. As fezes dos animais que receberam

os extratos de feijões, apresentavam proteínas com atividade agl~

tinante, às quais foi atribuida a toxicidade observada; a anti..

-amilase e as anti-tripsinas presentes, não pareciam estar rela~

cionadas com a leta1idade.

PUSZTAI e PALMER(64), verificaramque a utilizaçãopr~
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teica liquida (N.P.U.), em ratos, alimentados com rações conten-

do 5% de caserna, diminuia sensivelmente na presença de lectinas

de feijões. Os autores chegaram a estabelecera f6rmula N.P.U.=

= N.P.U. 5% caseína - 280. x, para correlacionar a concentração

de lectina (x) presente na ração com a utilização proteica. Opo~

tamente, verificaram ausência de toxicidade nas frações protei-

cas isentas de lectinas. Isolaram as fito-hemaglutininas albumI

nicas e globulinicas e verificaram que 0,2% e 0,1%, respectiva -

mente, destas frações jã provocavam diminuição do N.P.U. da

seina de 82 para 57.

ca-

Parece por outro lado que as aglutininas de variedades

diferentes de feijões não são igualmente tóxicas. JAFFt & BRU-

CHER(30) e JAFF~ & GOMEZ(33), classificaram experimentalmentesas

lectinas em quatro categorias em função da resposta aglutinante fre~

te aos glõbulos vermelhos de bovino e de coelho e da toxicidade.

Observações semelhantes foram feitas por MANCINI & LAJOLO(53)

que, tambem, estabeleceram a p ro vã ve 1 existência de quatro

tipos de lectinas com diferentes toxicidades.

PUSZTAI et alo (66) avaliaram comparativamente o N.P.U.,

digestibilidade e teores de lectinas de treze variedades de fei-

jões observando que apenas duas não eram tóxicas para ratos; es-

sas duas apresentavam menos aglutininas do que as demais.

Diversas revisões reunindo esses aspectos que apresen-

tamos sobre a ação tóxica das lectinas dos feijões foram public!

das por JAF'F't(28,29) e LIENER(47 ,48,49).

Em função dos trabalhos existentes na literatura, par~

ce não haver dúvida atualmente que do ponto de vista biológico as~ '

lectinas são as principais responsãveispeloefeitoanti-nutri-
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cional e letalidadecausada pela ;ngestão de feijões crus,

A identificação das lectinas nas fezes dos animais que

as consomem e um dado importante a ser considerado, pois caract~

riza a resistência destas glicoproteinas ao pH e enzimas do tra-

to digestivo(20,30)

1.2 - Hipõteses relativas ao mecanismo de ação das fito-hema

glutininas

Do ponto de vista funcional as lectinas dos feijões,de

for~a semelhante ao de outras fito-hemaglutininas, interagem es-

pecificamente com resíduos de carbohidratos existentes na membra

na celular, tanto de glõbulos vermelhos ou brancos, células can-

cerosas ou mesmo de enterõcitos(5l,72). Através desta propried~

de JAFFt & CAMEJO(3l), sugeriram como provãvel mecanismos anti-

-nutricional, a interação das lectinas com carbohidratos ou gli-

coproteinas presentes na superfície dos enterõcitos de maneira a

formar uma especie de "filme" na porção luminal do intestino de~

gado, impedindo por um processo "mecânico" a absorção de nutrien

teso

JAYNE-WILLIAMS & HEWITT( 37)e RATTRAY et alo(69), veri-

ficaram que o efeito tõxico das lectinas de feijões diminuia qua!!.

do ensaiadosem animais "germ freeI!. Dentro desta linha, KAKADE

& EVANS( 38), observaram, também, que rações contendo feijões crus,

quando acrescentadas de antibiõtico,apresentavam um valor biolõ-

gico sensivelmente mais elevado. Esses trabalhos relatados apr~

sentam em comum a idéia de uma possível interação potenciadora
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das lectínas com toxinas bacterianas ou mesmo com um aumento na

proliferação dos microorganismos patogênicos.

Recentemente PU5ZTAI et al. (67), observaram que a in-

gestão de feijoes com teores elevados de lectinas, causava rompl

mento dos enterócitos do duodeno e do jejuno. o rompimento da

borda estriada do duodeno foi evidenciada já uma hora após os

animais terem recebido as lectinas; após uma hora e trinta mi-

nutos as mesmas lesões apareciam, também, na porção superior do

jejuno. PUSZTAI acredita que a presença de altas concentrações

de lectinas na dieta altera o funcionamento normal do intestino,

levando as celulas que reagiram com as lectinas, a sofrerem um

aumento na permeabilidade de sua membrana ocorrendo, desta for

ma, uma absorção anormal de íons, nutrientes e substâncias tõxi

cas, como toxinas bacterianas ou mesmo de lectinas e suas sub-

-frações.

Outra linha de ideias, referente ao mecanismo de açao,

procura relacionar enzimas da membrana intestinal com as aglutl

ninas. SANDHOLM & 5COTT(71) observaram que as hidrolases pan-

creãticas, originalmente adsorvidas no epitelio intestinal ,eram

liberadas ou impedidas de ligarem-se aos enterócitos, na

ça de lectinas de feijões. Por outro lado, FIGUEROA(20)

NET & BESANÇAO(70), observaram diminuição expressiva na

prese~

e ROUA

ativida

de das dissacaridases intestinais e hipoglicemia nos animais

que recebiam lectinas na raçao. Esses autores sugerem a possi-

bilidade das aglutininas se ligarem aos receptores de carbohi -

dratos, impedindo a indução de enzimas de hidrólise e de trans

portadores. Sugerem, ainda, a interação das lectinas com um

complexo da membrana contendo maltase/invertase, que desorgani~
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zado perderia sua função. FrGUEROA( 20), também, apresenta a pos--

sibilidade de uma interaçao inespec;fica das aglutininas com a

membrana, desorganizando-a e levando-a a ruptura do enterõcito .

Promovendo assim o aparecimento de mais enterõcitos jovens con -
tendo menor teor de dissacaridases(12). FIGUEROA(20) observou,

tambem, que o efeito tóxico das lectinas de feijões era inversa-

mente proporcional ã quantidade de proteína na ração, sendo que

as proteinas exerceriam um efeito mecânico protetor ou fornece -
riam ã celula elementos para recuperação ou mesmo, auxiliariam no

processo de renovação celular. Ainda, nessas experiências, veri

ficou que as diferenças na toxicidade dos feijões Jalo e Rico 23,

estavam mais em função da concentração do que em diferenças

truturais das lectinas como sugerido anteriormente(25 ,30).

es-

1.3 - Relação entre estrutura e açao

Poucos estudos visando conhecer as características fí-

sico-quimicas e biológicas das lectinas dos feijões foram real i-

zadas. São glicoproteínas com pesos moleculares, variando

faixa de 115.000 até 150.000(51) e ponto iso-elétrico entre

na

5,0

e 6,5. Parecem ser formadas por 4 ou 8 sub-unidades, apresenta~

do na sua constituição 4,5% ou 8,9% de carbohidratos, represent~

dos por manose, glicosamina, fucose e em menores proporções xi-

10se e arabinose. Apresentam pequena afinidade pela D galactose

N-acetilada e não são sele.tivas para grupos sanguineos humanos(72).

são sensíveis às radiações ionizantes e ao calor quando em solu-
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ção, sendo a propriedadehemaglutinante mais sensível do que a

propriedade mitogenica(55); no grão são resistentes a doses ele

vadas de radiações, mesmo em teores de até 60% de umidade, mas

são sensiveis ao calor, principalmente quando embebidas em ãgua

Através do fracionamento das proteínas de feijões

PUSZTAI et al. (65), verificaram que tanto as albuminas como as

globulinas apresentavam atividade hemaglutinante, sendo que 10%

das globulinas eram lectinas.

Trabalhando com preparaçoes comerciais de fito-hema -

glutininas, YACHNIN & SVENSON(75), identificaram cinco prote!.

nas heterogêneas, cada uma formada por quatro sub-unidades; as

frações de cada tetrâmero foram designadas de ~ ou ~, em fun -

ção da afinidade por leucôcitos ou eritrôcitos, respectivamente.

A partir dai verificaram que as sub-unidades 4L e 3L-1E

leuco-ag1utinantes, enquanto as frações 4E; 3E-1L e 2E-2L

eram

eram

hemaglutinantes. Cada sub-unidade tinha o mesmo peso molecular

(34.000), mas ponto iso-elétrico e sequência de amino-ãcidos di

ferentes (44).

Recentemente FELSTED et al. (19), caracteri zaram me-

lhor as frações E e L; verificaram que seus pesos moleculares

eram 31. 700 (~600) e 29.900 (~200), respectivamente.

Por outro lado, PUSZTAI et al. (68) isolaram através de

cromatografia de imuno-afinidade uma lectina formada por somen-

te duas sub-unidades, com baixa resposta aglutinante para hemã-

cias de coelho e alta para hemãcias de rato tratadas com prona-

se.

Lectinas de outros vegetais foram melhor estudadas

mesmo assim, a exemplo do que ocorre com os feijões não se esta
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beleceram ainda detalhes estruturais.

OLSNES et al.(61) estudaram o mecanismo de ação das

lectinas do Abrus precatorius L. e do Ricinuscommunis L. As

1 e c ti nas d a C a n a va 1 i a e n s i fo r m i s L. ( 5 7) e da A de n i a, di g, ta d a ( 6 2 ) .
,

Todas parecem ter uma ação comum inibidora de síntese proteica,

a nível do ribossoma.
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2 - OBJETIVOS

Considerando pesquisas anteriores em nosso laboratório,

os objetivos do presente trabalho foram os de continuar estudan-

do as lectinas dos feijões Jalo e Rico 23, para elucidar aspec -

tos relativos ã sua ação anti-nutricional, no caminho para o es-

clarecimento do mecanismo de ação.

Assim, procuramos inicialmente confirmar a presença de

aglutininas tóxicas e não tóxicas nesses feijões. Em seguida, es-

tudamos o efeito dessas substâncias a nivel de intestino, avali-

ando parâmetros funcionais relativos ao crescimento, absorção de

glicose "in ViVOIl e lIin vitro", atividade de dissacaridases; pr.2.

curamos também, avaliar parâmetros histológicos e imuno-enzimãti

cos da mucosa, bem como a participação, no mecanismo, da flora

b a c te r i ana.
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3 - MATERIAIS

3.1 - Lectinas

Foram estudadas as fito-hemaglutininas extraídas e pu-

rificadas das variedades de Phaseolus vulgaris L.: Jalo e Rico

23 as quais foram selecionados e classificados na Estação Exper~

mental de Lavras (Instituto de Pesquisas Agropecuãrias do Estado

de Minas Gerais). Ambas foram submetidas as mesmas condições de

cultivo. Utilizou-se, também, a fito-hemaglutinina P, dos labo-

ratôrios Difco.

3.2 - Hemãcias

As hemãcias de coelho e de bovino foram obtidas por

punçao cardíaca e venosa, respectivamente, e mantidas em solução

de ALSEVER( 6) a 40C, até o momento do uso.
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3.3 - Animais

Foram utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus, al~

binus), coelhos (Gigante-albinus) e camundongos (Albinus-Swiss),

obtidos das colônias do Biotêrio da Faculdade de Ciências Farma-

cêuticas da USP.

3.4 - Enzimas

Foram utilizados: tripsina Difco 1:250; tripsina 2 ve-

zes cristalizada da Worthington Biochemical Corp., U.S.A.; amila

se, obtida de saliva humana, após simples centrifugação a 5.000

r.p.m.!l5 min ; peroxidase(horse-hadish peroxidase).Tipo VI, Sigma.

Outros reagentes fo ram de 9 ra u p. a .

3.5 - Case;na

Caserna (Hammersten Quality, Nutritional Biochemical

Corp.), foi usada nos ensaios, para avaliação da atividade

inibidor de tripsina.

do
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3.6 ~ Rações experimentais

As rações experimentais foram preparadas com 10% de prQ

teina (caseina), 8% de õleo de soja, 4% de mistura salina, 1% de

mistura vitaminica, 4% de fibra e amido q.s.p. 100%, seguindo-se

método padrão do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimen-

tal (Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP)( 42). As lecti -

nas quando adicionadas às rações o foram às expensas do amido.

3.7 - Col unas de afi ni dade

No preparo das colunas de afinidade, utilizou-se tireo

globulina tipo II Sigma, brometo de cianogênio Fluka: A.G.

Switzerland e Sepharose 48 Sigma.
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4 .. MtTODOS

4.1 .. Extração e purificação das fito-hemaglutininas

As amostras de feijão, após c o m p 1 e t a me n t e moídas em

moinho, ate passarem pela peneira 0,08 mm, foram ressuspensas em

solução fisiológica na razão 1:5 e agitadas por 2 horas ã tempe-

ratura ambiente. Após centrifugação por 20 minutos a 5.000 r.p.m.,

o sobrenadante foi separado e o pH ajustado lentamente a 4,2,

com HCl 0,2 N. o precipitado obtido foi descartado, o sob re n a -

dante teve o pH ajustado a 7,0 e, em seguida, recebeu tratamen-

to de celite-bentonite (1:1), na proporção de 10% do peso inici-

al da farinha de feijão (este tratamento teve como finalidade r~

tirar o inibidor da tripsina)(38). Após uma noite de agitação,o

sobrenadante foi separado e submetido ã precipitação com sulfato

de amônio 50-75% de saturação.

4.2 - Preparo da coluna de afinidade

A coluna de sepharose-tireoglobulina, foi preparada s~

gundo o metodo de MATSUMOTO e OSAWA(56), atraves da ativação da
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sepharose 4B com brometo de cianogênio e imediata incorporação

da tireoglobulina.

4.3 - Obtenção do sôro imune

Coelhos adultos foram imuni zados com as fito-hemaglut~

ninas dos feijões Jalo e Rico 23 obtidas das colunas de afinida-

de, obedecendo ao seguinte esquema: os animais receberam inicial-

mente em 0,5 ml, 500 ~g de fito-hemaglutininas, juntamente com

0,5 ml de adjuvante de FREUND'S completo, pela via sub-cutânea(62),

seguindo-se doses sucessivas de lectinas.

Os sôros s::ó foram utilizados quando sangrias exploratõri-

as mostraram títulos sufi cientemente elevados, o que se deu apos

oito semanas de imunização. Os sôros, após sepa raçao, foram

adicionados de azida sôdica e congelados.

4.4 - Testes imuno-enzimãticos

Os testes imuno-enzimãticos foram realizados com os sô

ros obtidos em 4.3, gama globulinas específicas, anti-Jalo e an-

ti-Rico 23, foram obtidas através de fracionamento por sulfato de

amônio e conjugadas com peroxidase através da ativação pelo pe-

riodato. A purificaçãodo conjugado foi feita por cromatografia

em Sephadex G-looi58).
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A reatividade antigênica dos conjugados foi avaliada p~

la tecnica direta do teste imuno-enzimãtico, denominado de ELI-

SA (Enzyme Linked Immunoadsorbent Assay) baseado na tecnica des -

cri ta por VOLLER et alo (74).

Placas plãsticas de poliestireno com cavidades em U, fQ

ram utilizadas como suporte para adsorção das substâncias antigê-

nicas. Cada cavidade foi sensibilizada por 18 horas, a 40C, com

0,2 ml da solução de fito-hemaglutininas (contendo 40 ~g/ml) iso-

ladas dos feijões Jalo e Rico 23.

Após a sensibilização das placas, adicionou-se dilui -

ções crescentes do conjugado e estas foram incubadas em cimara ~
mida, durante 45 minutos, a 370C. Após, lavaram-se as cavidades

e adicionou-se o substrato para peroxidase (ãcido 5-amino-salici-

l;co com perõxido de hidrogênio). Após 1 hora em câmara úmida

370C, a reação foi bloqueada pela adição de NaOH 0,2 M.

As leituras das absorbâncias, do conteúdo de cada cavi-

a

dade, foram feitas em espectrofotometro, em comprimento de onda

de 450 nm.

Os testes imuno-imunoenzimãticos foram realizados no

Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Univer

sidade de São Paulo.

4.5 - Imuno-precipitação em gel

A imuno-precipitação em gel foi feita com os sôros dos

coelhos imunizados com as lectinas dos feij8es Jalo e Rico 23. Se

guindo-se a tecnica descrita por CROWLE(ll).



~ 1 7-

4.6 - Microscopia eletrônica

A microscopia eletrônica foi feita nos cortes dos in-

testinos dos ratos que receberam fito-hemaglutininas e nos res -

pectivos controles. Foi realizada no Departamento de Patologia

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Campus

de Ribeirão Preto.

4.7 - Transporte da glicose nos intestinos evertidos de ra-

tos

SON( 9 )

Utilizou-se a técnica bãsica descrita por CRANE e WIL-

A influência das lectinas na absorção de glicose e mal-

tose foi estudada na presença ou ausência de gradiente de conce~

tração. Foram estudados tambêm os efeitos de diferentes concen-

trações de lectinas no meio de incubação.

4.8 - Determinação da glicose

A glicose foi determinada pelo método da GOD-POD(13) ,

utilizando-se glicose-oxidase, G.6.500 V, livre de atividade de

dissacaridases e peroxidase, P 8125, tipo 1, Sigma. O-dianisidi

na p.a. Merck e triton X-1OO, Sigma.
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4.9 - Determinação da atividade hemag1utinante

A dosagem da atividade hemag1utinante foi conduzida a-

través da microtitu1ação com equipamento da Cole Eng. Comp. A1e-

xander, Virginia U.S.A.

As hemãcias de bovino e de coelho foram tratadas com

tripsina, para aumento da sensibilidade ã hemag1utinação, segun-

do técnica jã descrita(53).

Os extratos de feijões ou as suspensões de proteínas p~

rificadas foram diluídas em série, na razão 2, nas placas de mi-

crotitu1ação, utilizando-se solução fisiológica como di1uente

Após a diluição adicionaram-se as hemãcias e mantinha-se o sis-

o
tema por 1 hora a 37 C,em estufa. Os resultados foram expressos

como a ü1tima diluição que apresentava ag1utinação visível.

4.10 - Atividade da anti-tripsina e da anti-ami1ase

A anti-tripsina e a anti-ami1ase foram avaliadas segu~

do metodos jã descri tos por KAKADE et a1. (39) e LAJOLO(41), res-

pectivamente.
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4.11 - Doseamento das proteínas

Uti 1i zou-se o método de LOWRY(52 ), nas preparaçoes de

fito-hemag1utininas e extratos intestinais e o metodo de micro -
-Kje1da1h( 3), para avaliação do nitrogênio nas rações e nas fe-

zes.

4.12 - Determinação de 1ipides

Utilizou-se o método de extração e quantificação atra-

vés do SOXLET(26), para se determinar a fração solúvel em êter .

4.13 - Determinação dos carboidratos totais

Após extração com NaOH 0,5 N os carboidratos foram determi-

nados nas fezes de acordo com o método de BERNFELD(5 ). o ..reSl

duo foi tratado com ãcido acetico 0,5 N e foi feita extração do

amido com etano1 95%. Foi utilizada a ami10g1icosidase na deter

minação do amido, seguindo a técnica descrita por ARtAS

LO(2 )

e LAJO
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4.14 ~ Determinação da atividade da maltase e da invertase

Foi feita na parte proximal do jejuno, segundo o meto

do de DAHLQUIST(13), usando-se tampão fosfato 0,1 M - pH 7,0

nas preparações dos substratos.

4.15 - Inativação das fito-hemaglutininas

As lectinas foram inativadas por aquecimento em auto -

clave a l200C. A efetividade do tratamento termico foi verifica

da atraves da perda da capacidade hemaglutinante dos extratos.

4.16 - Determinação da glicose no sôro

Após sangria dos animais, o sangue foi mantido a temp~

ratura ambiente por 1 hora, deixado por 2 horas em geladeira pa-

ra retração do coãgulo e após centrifugação a 1.500 r.p.m. por

15 min., foi coletado. A glicose foi então determinada pelo me-

todo da glicose-oxidase jã descrito.
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4.17 - E1etroforese em poli-acrilamida

Eletroforeses em po1i-acri1amida foram feitas, na iden

tificação das proteinas, durante o processo de purificação das

1ectinas dos feijões Jalo e Rico 23, e foram conduzidas

- ( 63)a tecnica de ORNSTEIN e DAVIS .

segundo

4.18 - Anã1ise dos resultados

Os resultados foram analisados, tomando-se por base

desvio padrão e a anã1ise estatística do teste IItllStudent.

o
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5 - RESULTADOS

5.1 - Caracterização das lectinas das variedades Jalo e Rico

23 quanto ã aglutinação e toxicidade

A partir de trabalhos anteriores realizados por MANCI-

NI & LAJOLO(53),LIMA et alo (50) e FIGUEROA(20), que caracteri -
zaram quanto ã toxicidade,diferentes cultivares de feijões, fo-

ram selecionadas as variedades Jalo e Rico 23, respectivamente

IItõxi call e "não tõxi call. Foi incluída, também, no ensaio a fi -
to-hemaglutinina P

material padrão.

Difco, com o objetivo de se trabalhar com um

Os extratos protéicos, parcialmente purificados, foram

analisados através da determinação do título aglutinante frente

a hemãcias tripsinizadas de bovino e de coelho. A to xi ci dade foi

determinada através da inoculação das soluções protéicas pela

via intra-peritonial em camundongos adultos (20-24g), que

observados por 72 horas, anotando-se o numero de mortos.

foram

A Tabela 1 apresenta os resultados que caracterizam as

lectinas estudadas.
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Tabela 1 ~ Atividade aglutinante com hemãcias tripisinizadas de bo
....

vi no e de coelho e toxicidade das lectinas dos feijões

.Jalo e Rico 23 e P Difco.

Hemãcias Jalo Rico 23 P Di fco

*Oltima diluição que apresenta aglutinação visível

**Toxicidade por via intra peritoneal; (Mil) total de mortos so
bre inoculados.

5.2 - Purificação das fito-hemag1utininas das variedades

Jalo e Rico 23

Na Tabela 2, estão resumidos os resultados da ativida-

de aglutinante dos extratosproteicos dos feijões Ja10 e Rico 23

nas diferentes etapas da purificação. A partir dos extratosini

ciais com 30 e 34 mg/ml de proteTna dos feijões Jalo e Rico 23 ,

respectivament~, chegou-se com a precipitação 50-75% de sulfato

Bovino* 111280 1 /160 1/2560

Coe1ho* 1/5120 1/2560 1/2560

Proteína
5,60 7,10 5,20(mg/m1 )

Toxicidade**
6/6 0/6 4/5(Mil)
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de amôni o, a soll!çõe$ com 13 e 17 mgjml de proteínas, apresenta~

do uma purificação de aproximadamente 8 vezes,

Pode~se observar, tamb~m, na Tabela 2, que a passagem,

dos precipitados proteicos,obtidos com a precipitação por sulfa-

to de amônio, em coluna de afinidade sepharose-tireoglobulina p~

ri fica as lectinas cerca de 50 vezes. Na Figura 1, estão ilus -

tradas as eletroforeses em poliacrilamida, das diferentes eta -

pas; pode-se verificar que na coluna de afinidade, obteve-se uma

unica banda proteica com atividade especifica de 1/9100 e 1/1920

para as lectinas dos feijões Jalo e Rico 23, respectivamente.

As lectinas obtidas através da coluna de afinidade não

apresentaram contaminação de outros inibi dores, enquanto que o

precipitado proteico 50-75% de sulfato de amônio apresentou ati-

vidade residual de 5% e 60%, respectivamente, para os inibidores

da tripsina e da amilase~ em relação ã original.

No Grãfico 1, pode-se observar o perfil de eluição e o

titulo aglutinante, com hemãcias tripsínizadas de coelho, das

frações obtidas na coluna de sepharose-tireoglobulina. Parti u,-se

de 160 mg de proteinas, obtidas pela precipitação com sulfato de

amônio, dissolvidas em solução salina tamponada 10-3M, pH 7,0 .

A coluna de afinidade apresentou dois picos de proteínas (com um

total de 5,6 mg) e dois correspondentes com atividade aglutinan-

te. Esses picos foram reunidos e considerados como fração resul

tante da coluna de afinidade.



Tabela 2 - Purificação das fito-hemaglutininas dos feijões Jalo e Rico 23

Jalo Rico 23

Tratamento

mg/m1 mg/ml total

Título
aglutinante
espec;fico*

Purifi-
caçaoto tal

Título
a91ut i nante Pur i fi -
especifico* cação

ProteínaProteína

*Atividade ag1utinante sobre a quantidade de proteínas em mg

I
N
()1
I

Extrato 30,7 2.918 1/167 - 34,3 2.987 1/37

Preci pi tação pH 4.2 27 , 1 -.-- 1/l 89 1 , 1 26 ,8 - 1/48 1 ,3

Ce1ite-bentonite 18,6 1 .040 1/275 1 ,6 21 ,6 1 .318 1/120 3,2

Sobrenadante 50% 6 , 1 - 1/839 5 , O 8,0 - 1/160 4,3

Sobrenadante 75% 4,0 216 1/40 - 4,6 299 1 /4 -

Precipitado 50-75% 1 3,6 183 1/1.506 9,0 17 ,5 245 1/293 7,8

Sepharose-Tireog1obu1ina 0,7 -- 1/9 . 100 54,0 0,5 - 1/1.920 48,0
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Figura 1 - perfil e1etroforetico das diferentes frações isoladas
durante a purificaçio das fito~hemag1utininas.

iI1

1

-

.. ..
..

. .11
*

I

2 4 53

A - E1etrofores em pH 4,2: 1- Extrato inicial; 2 - Após pH 4,2 ;
3 - AEóS ce1ite-bentonite;4 - Precipitado 50-75% de sulfato
de amonio e 5 - Após sepharose tireog1obu1ina.

I

.

1

~-~ ~""""~

--

.- -

" 18 . ..

2 3 4 5

B - Mesmas frações acima coradas para glicoproteinas(16).
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5.3 - Caracterização das fito-hemaglutininas pela imuno-precip~

tação em gel de ãgar

Na Figura 2-A e B, estão ilustradasas respectivasba~

das de precipitação dos sôros (obtidos pela imunização dos coe-

lhos com lectinas dos feijões Rico 23 e Jalo porção central)

com as lectinas (F.H.G.): do Jalo, Rico 23 e a P. Oifco.

A imuno-precipitação em gel foi re a 1 i z a da através

do gel de 1% de ãgar dissolvido em solução salina tamponada ....
0,003M, pH 7,0 e solidificadoem vidro de relógio. Após a colo-

cação das amostras nas cavidades, o gel foi mantido a temperatu-

ra ambiente em câmara úmida. Após 24 horas começaram a aparecer

as linhas de precipitação.
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Figura 2 - Imuno-precipitação em gel dos sôros imunes contra lec

tinas dos feijões Rico 23 e Jal0.

._- --- .------..-------

A - Cavidade central sôro anti-Rico 23; nas cavidades la
terais em l-. F.H.G. Rico 23 (1/1920)*; 2- F.H.G. Jal0
(1/9100); 3- F.H.G. P.Difco (1/500) e em 4- F.H.G.
Rico 23 (1/250).

- .-. -.----.--.

B -Cavidade Central saro anti-Jalo; nas cavidades late -
rais em 1- F.H.G. Jal0 (1/9100)*; 2- F.H.G. Rico 23
(1/1920); 3- F.H.G. P. Difco (1/500) e em 4- F.H.G.
Jal0 (1/1.100)

*Atívídade aglutínante específica.
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5.4 - Ensaio imuno-enzimãtico das fito-hemaglutininas

Com o objetivo de verificar o comportamento de outras

fito-hemaglutininas frente a um sôro especifico, verificou-se a

atividade imuno-enzimãtíca dos sôros dos coelhos imunizados com

lectinas dos feijões Jalo e Rico 23, frente as fito-hemaglutin~

nas especificas e inespec;ficas.

A Tabela 3 apresenta os resultados da densidade ótica

das diluições dos conjugados dos sôros anti-Jalo e anti-Rico 23

com 4,86 e 3,10 mg/ml, respecti vamente, contra 40 llg/ml das lec

tinas purificadas dos feijões Jalo e Rico 23 e P Difco.

o teste imuno-enzimãtico, também, foi feito em cortes

intestinais da porção proximal do jejuno de ratos que receberam

lectinas do feijão Jalo. Pode-se observar, tambem, reação pos~

tiva tanto para o conjugado anti-Jalo como para o anti-Rico 23.
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Tabela 3 - Teste imuno~enzimãtico (E~ISA) com as fito-hemagluti"

ninas obtidas dos feijões Ja10 e Rico 23 e P de Difco

F.H.G.

Diluições do conjugado Anti-JALO

10-3 5x10-3 10-4 2x10-4

F. H.G.

Diluições do conjugado

10-3 5x10-3

Anti-Rico 23

10-4 2x10-4

..

*Leitura feita em 450 nm
**

O titulo está indicado entre parênteses

Jalo .460* .430 .260 (.175)**

Rico .380 . 120 (.070) . 035

P.Difco .150 (.040) .025 .020

Testemunho .025 . O10 .010 .010

Jalo .420 .275 .110 (.115)

Ri co 23 .275 .070 ( . 030) .025

P.Difco (.045) .020 .015 .010

Testemunho .015 .005 .005 .005
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5.5 - Efeito da associação de lectinas do feijão Rico 23

com lisados bacterianos,sobre o crescimento e dis

sacaridases intestinais

Nesta experiência analisamos o efeito da associação das

lectinas do feijão Rico 23, quando incorporadas a rações, ao n;-

vel de 2%,juntamente com lisados bacterianos. Os lisados foram

obtidos a partir de uma cultura de bacterias da flora normal de

ratos em tioglicolato a qual foi submetida a ultra-som. Apresen-

taram uma densidade õtica igual a 0,840 em 700 nm, foram diluídos

a 10-1, em solução fisiológica e administrados por sonda oral,nos

diferentes sub-grupos. A Tabela 4 apresenta os sub-grupos que f~

ram formados; após onze dias de administração de rações contendo

2% de lectinas ativas e inativas, cada animal recebeu diariamente

1 m1 dos lisados bacterianos, durante três dias, sendo que o gr~

po que recebeu, também, lectinas pela via oral, as recebeu duas

horas antes. A Tabela 4, apresenta os pesos inicial e final, o

consumo de ração; o coeficiente de eficácia alimentar e as ativi-,

dades das dissacaridases intestinais.

.



F.H.G.

inativa
)-lisado

+
68,7- 5,6

+
85,5-4,7

+
111,2- 6,3

+
0,151-0,03 1,941"0,35 (b) 7,31!0,90 (b)

*
A atividade enzimãtica foi expressa como unidades por grama de tecido**+
- desvio padrão

C.E.A. - Sub-grupos 1 e 2 iguais

(a)#(b) p= 0,01

I
WWI

Tabela 4 - Crescimento e atividade das dissacaridases intestinais de ratos que receberam rações com 2%

de lectinas do feijão Rico 23, juntamente com lisados bacterianos.

Peso ( g) Consumo
Atividade enzimãtica U/g *

Grupo Sub-Grupo C.E. A
Inicial Fi na 1 (g) Invertase Ma1tase

**
l-F.H.G. +

67 ,7 9,2 **
+ + +

0,72:!:0,27 (a)
+

1isado 80,6-9,2 109,3-13,1 0,118-0,04 3,29-0,96 (a)

F.H.G.

2-1isado
+ + + + + +

68,9-11,0 78,2-3,6 110,4- 9,2 0,084-0,09 0,51-0,12 (a) 2,39-0,50 (a)
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5.6 - Efeito da ingestão d~ fito-hemag1utininas sobre a

digestibi1idade aparente de proteínas, glicides e

1ipides

A partir de quatro grupos de seis ratos com peso medio

de 120 gramas, estudou-se o efeito da administração, por sonda

gãstrica, das fito-hemag1utininas do feijão Ja10 (43 mg/ml, com

.atividade específica igual a 1/1.000) sobre a digestibilidade das

proteínas, glícides e lípides. Na Tabela 5, são apresentados os

resultados das determinações dos nutrientes na ração e nas fezes,

no q~arto dia da experiência. Após sete dias os animais foram

sacrificados e as dissacaridases intestinais: maltase e inverta-

se, foram determinadas nos quatro grupos experimentais.

Os carboidratos representam a somatória das determina-

çoes nas fezes antes e após hidrólise. Não foram de te rmi nados os

desvios-padrão, pois os resultados foram obtidos por grupo, após

coleta e mistura das fezes e não individualmente em cada animal.



*
43 mg/ml, sendo 1 m1/l00g de rato

** -
Apos 7+ dia, (a)l(b) p=O,OOl; (a)l(c) p=O,Ol; (a)l(d) p=0,05

***+- desvio padrão****
com o grupo FHG

Obs. - O crescimento dos grupos F.H.G. e F.H.G. inativa "par alimentado" foram iguais.

I
WCJ1I

Tabela 5 - Digestibi1idade de proteínas, glicides, 1ipides e atividade das dissacaridases intestinais em

ratos que receberam 1ectinas do feijão Ja10 por sonda gãstrica*.

Ração Fezes Atividade Dissacaridases**
... -2

Grupo U/mg . protelna x 10
Consumo Protei. Carbo;- L;pides Quant,i Prote; - Carboi- L;pides

nas dratos dade nas dratos Maltase '" Invertase
9 mg mg mg 9 mg mg mg

,iti
***

F.H.G. 981 20,3 23,7
+ 1.'.+

8,9 670 642 0,90 274 3,6-1,1(a) 0,5-0,1(a)
"ad libitum"

****
9,0 990 13 , 1 2 ,6

+ +
F .H.G. inativa 684 648 0,47 136 9,5-0,6(b) 1,4-0 , 1(b) I,
"par al imentado"

F.H .G. inativa 10,6 1166 800 763 0,67 11 9 17 , O 7 ,7
+

1,5!0,lCc)9,3-0,6(c)
"ad 1i bitum"

+ +Controle 11 , 3 1242 860 813 0,55 150 16 ,8 2.9 8,1-0,7(d) 1 , O-O ,1 ( d)
"ad libitum"
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5.7 - Efeito dasfito-hemaglutininas sobre a absorção intesti

nal de gl icose (ensaio agudo)

A Tabela 6, apresenta os resultados referentes ã glicQ

se no sôro dos grupos que receberam fito-hemaglutininas padrão

Difco (4 mg/ml), atividade específica igual a 1/500, ativa e in~

tiva, apôs 30 e 60 minutos de administração por sonda gãstrica

juntamente com 100 mg de glicose por ml. Os ratos utilizados p~

savam aproximadamente 160 gramas e foram previamente mantidos em

jejum por 24 horas.

Na Tabela 6, estão também os resultados obtidos por

F I G U E RO A ( 2 O) e m nos sol a b o r a t ô r i o, que ver i f i c o u a i n f 1 uê n c i a da s

1ectinas do Rico 23 (50 mg/ml) sobre a glicemia, na presença

100 mg de amido por ml.

de



Tabela 6- Glicemia em ratos após a administração de fito-hemaglutininas P. Difco

e glicose (ensaio agudo)

Glicose
-

soro mg%

Grupo Tempo (min.)
P. Dif co Rico 23 ( 20 )

F. H.G. 30 113,0
+

10,6* 67,0
+

10,0(c)

F.H.G.** (inativa) 30 102,5
+

10 , 1

F.H.G. 60 100,5
+- 10,0(b)

11,0(a)

53 , O
+

g,O(d)

8,0(c)F.H.G.** (inativa) 60 120,6
+

74,0
+

Controle (jejum) 63,8
+

8,0 66,0
+

8,O( c)

* : desvio padrão

** fito-hemaglutininas aquecidas, atividade residual igual a zero

(a) ~ (b) e (c) t (d) (P -$ 0,05)
I

W
......
I
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5.8 - Microscopia eletronica dos ihtestinos dos ratos subme

tidos ao consumo de rações contendo 1% de fito-hemagl~

tininas obtidas do feijão Jalo

Para o desenvolvimento dessas experiências foram forma

dos três grupos de quatro animais, com peso médio inicial de 96

gramas, sendo que um grupo recebeu ração com 1% de lectina do J~

10 (com atividade especifica igual a 1/1.000); um grupo foi "par

alimentado" de acordo com grupo anterior e um grupo alimentado

lIad libitumll. Os animais receberam este tipo de tratamento du-

rante cinco dias, após os quais, foram sacrificados e seus intes

tinos retirados para o estudo dos enterócitos atraves da micros-

copia eletrônica.

A Tabela 7, mostra os pesos dos três grupos, bem como,

o consumo de ração contendo 10% de caselna durante a experiência.

A microscopia eletrônica foi feita no terço médio do

jejuno. As Figuras 3, 4 e 5 apresentam as micrografias eletrôni

cas dos grupos em estudo.



Tabela 7 - Crescimento e consumo de ração dos ratos submetidos ã ingestão de

fito-hemag1utininas do feijão Ja10 para a realização da microsco -

pia eletrônica,

Pesos (g)

Inicial Final

Consumo de raçao

(g)/dia**

Grupo

" p a r a 1 i me n t a do" 95,5 ! 4,6*
+

93,5 - 6,9 4,2

F. H. G.
+

96,0 - 2,6
+

91,0 - 1,6 4 ,2
+

0,4

lIad 1ibitum"
+

96,2 - 2,6
+

109,7 - 2,5 11 ,6
+

2 .7

* +
d .

d N

..;. eSV1Q pa rao
**

por 5 dias

I
W
1.0
I
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Figura 3 - Micrografias eletrônicas dos intestinos do grupo que

recebeu fito-hemaglutininas e dos respectivos contra
1e s .

o

a Microvilosidades
lIad libitum"

normais (9.600x) grupo controle

b

b Microvi losidades
le pareado

normais (9.600x) do grupo contro

c
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Figura 4 - Micrografias eletrônicas
ram fito-hemaglutininas.

dos i n te s ti nos que re c e b e -

..:
',., :P

.' ~,.,"

'. ,'-" '.,

;~'~'; ~:'-:~',i'...~;,~',,:~ ~.'"' ~""~..J '" " h. j. '~~
j;"'''"i. , . ~-,'~, ", ~ ',to. ".,.... ..i,' ,,°-

,.. '~..,

, '. . . i"

'. ...
.

a

a Microvilosidades
~

diminuidas e curtas Ç9.600x)

. , '.

r-,. .
J-' " \

. ;9
b

b por trechos sem micro

c

\
c Alteração na base

sidades (16.500x)
de implantaçao das microvilo-
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5 Alteraçbes das estruturas incluídas nos enterõcitos

do grupo que recebeu fito-hemaglutininas

b Grandes citoplasma supranuclearautofagosomas no

celulas media jejunal.e pi te 1i a i s do terço

a (14.250x)

b (25.000x)

a

b

de
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5,9 - Efeito das aglutininas na absorçaQ de glicose "in yitro"

Essas experiências foram conduzidas com intestinos ever

tidos de ratos adultos (peso médio de 200 gramas). Os animais

foram sacrificados por fratura do crânio seguida de sangria pela

jugular. Após o sacrificio, procedeu-se ã abertura do abdômen na

porção medi ana 1ongi tudi nal; exposto o i ntesti no, reti rou-se o me

senterio e promoveu-se o corte a partir do duodeno. O intestino

foi colocado em solução de Krebs-Henseleit modificada(14), em um

vi dr o de r e 1õgi o, pr e vi amente t a r a do, pe s ado, promovendo-se em

seguida a eversão do mesmo através de um fio de aço inoxidãvel. O

fragmento do jejuno,medindo aproximadamente 10 cm, ligado em uma

das extremidades, foi fixado através da outra em uma canula de vi

dro, pela qual eram retiradas amostras em tempos diferentes. SI!:.

VA (73) apresenta o diagrama do sistema utilizado e gentilmente

nos forneceu um modelo.

Os intestinos durante o processo de absorção intesti -
nal eram mantidos em solução de Krebs-Henselei t borbulhando-se mis

tura carbogênica (C02:02::5:95).

Os animais receberam duas doses de lectinas do feijão

Jalo (fração precipitada em 50-75% de sulfato de amônia), 16 e

3 horas antes da experiência. As doses continham 30 mg/ml de pr~

teina e eram de lml/100g de peso.

No final de cada experiência determinou-se, nos extra -

tos intestinais, a atividade da maltase e da invertase, os resul-

tados apresentam-se expressos em unidades de atividade por mg
... . -2

protelna vezes 10 .

de
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Esses estudo~ foram çonduzidos em guatro situações;

1) Concentrações diferentes de glicose, a partir de uma solu

çao 30 mM de glicose.

2) Concentrações iguais de glicose, 20 mM de glico -

se no lado mucoso e no lado seroso.

3) A partir de solução 10 mM de maltose sã no lado mucoso.

4) Em diferentes concentrações de fito-hemaglutininas ensai~

das diretamente com os intestinos e maltose ou glicose
- -

apos a eversao.

Amostras de 0,02 ml foram retiradas em tempos diferen

tes até 60 minutos do inicio da absorção. Determinou-se a glic~

se nas amostras através do metodo da glicose-oxidase jã descrito

anteriormente.

Seguem-se nas Tabelas 8, 9 e 10, os resultados do efei

to das fito-hemaglutininas na absorção de glicose "in vitrol!.



Tabela 8 ~ Efeito de fito-hemaglutininas na absorção 'oa glicose "in vitro", 19) Concen-

trações diferentes de glicose, no lado mucos o (30 mM) e no lado seroso (sem

glicose)

Tempo

(minutos)

Glicose lJg/ml no lado seroso
p

F. H. G. Controle

°

1 °

11 ,49 ~ 3,39

20

30

102,15 ~ 10,11

293,91 ~ 17,14

40

50

356,49 ~ 18,88

502,43 ~ 22,41

828,69 ~ 28,78

1453,44 ~ 37,60

0,001

0,001

2377,67 ~ 48,76 0,001

Invertase

1,20 :t

0,44 ~

0,50

0,30

14,42 ~

2,93 ~

2 ,20

1,O4

0,001Mal tase*

0,001

* Atividade das dissacaridases em U/mg de proteina x 10-2

** ~ desvio padrão

I
..j::>
(J1
I

17,24 4,15**

53,39 7,30

126 ,23 11 ,23

220 ,52 14, 85



jabe1a 9 - Efeito das fito-hemag1utininas na absorção de glicose lIin vitro".
"-

tração de glicose do lado mucoso igual a do lado seroso. (20 mt~).

29) Concen~

Tempo

(minutos)

G1icose ~g/m1 no 1 ado se ros o

p
F.H.G. Controle

o

10

4043,75 ! 280,55**

4005,75 ~ 190,15

3894,00 ~ 478,7220

30 3965,50 ! 204,32

3932,00 ! 355,77

4166,33 ! 255,32

4223,00 ! 171,89

4937,00 ~ 480,42

5545,33 ! 771,79

0,02

O,O1

40

50 4015,75 : 695,93

5774,33! 307,15

6382,00 ! 698,52

0,001

0,002

Ma1tase* +
0,85 - 0,60

+
7,06 - 2,90 0,002

Invertase +
0,39 - 0,26

+
1,99 - 0,23 0,001

*Atividade das dissacaridases em U/mg de proteína x 10-2
** +

~ desvio padrão

I
.j::o
'"
I



Tabela 10 - Efeito das fito-hemag1utininas na absorção de glicose lIin vitrol!,

tir de ma1tose no lado mucoso (10mM),

39) A pa.!:

Mal tase*
+

1,50 - 0,20
+

9,20 - 0,70
+1,76 - 0,30

0,001

0,001Invertase +
0,25 - 0,11

*Atividade das dissacaridases em U/mg de proteina x 10-2
** +- desvio padrão

I
~

J
I

Tempo
G1icose 1Jg/ml no 1ado se ro so

(minutos) p
F ,H. G, Controle

O 35,27! O, 11 ** 35,29! 24,97

10 41,17! 20,27 75,88! 52,27

35 94,16! 44,72 382,77:!: 83,93 0,001

60 141,34 :!: 107,95 1001,25 ! 351,84 0,001
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6 - DISCUSS]\O

As variedades Jalo e Rico 23 foram escolhidas por te-

rem sido o objeto de estudo anterior em nosso Departamento. As-

sim, LAJOLO(41) ,isolou o inibidor da amilase do Rico 23; MANCINI

e LAJOLO(53), trabalharam com quinze variedades brasileiras de

feijões, dentre elas Jalo e Rico 23, na caracterização das fi-

to-hemaglutininas frente a diferentes tipos de hemâcias e na

quantificação dos inibidores enzimãticos e MANCINI, SERVOS e LA-

JOLOL54), dete'ctaram a presença de inibidor de amilase em prepa-

rações comerciais de fito-hemaglutininas (F.H.G. Me P). MANCI-

NI, VIZEU e LAJOLO(55), estudaram o efeito das radiações ionizan

tes sobre a capacidade aglutinante e mitogênica da fito-hemaglu-

tinina P Difco. Ainda, em nossos laboratórios LIMA et alo (50) ,

estudaram a toxicidade, mitogênese e aglutinação das variedades

Jalo e Rico 23, entre outras e, finalmente, FIGUEROA(20), traba-

lhou com as lectinas das variedades Jalo e Rico 23~ investigando

o seu efeito sobre as dissacaridases intestinais, interferência

no crescimento, digestibilidade e glicemia de tatos; estudou.,' a i nd a,

o papel da concentração prot~ica na severidade da manifestação tõ

xica de suas lectinas.

Dentro desse espírito as investigações cànduzidas por

nós tiveram como objetivo fornecer mais informações sobre os as-
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pectos toxic015gicos que envQlvem o comportamento das fito~hema~

glutininas.

A caracterização das lectinas dos feijões Jalo, Rico

23 e da fito-hemaglutinina P Difco (Tabela 1), leva inicialmente

concluir pela existência de aglutininas IIt5xicasll:as do Jalo e a

atividade aglutinante para essas hemãcias.

A c 1a s s i f i c a çã o e m l' t 5x i c a 11 e 11não t 5x i c ali, po r em, pa -
rece nao ser totalmente adequada. Jã, FIGUEROA(20) observava em

seu trabalho que quando as aglutininas isoladas dos feijões Jalo

e Rico 23 eram dadas a animais em atividades equivalentes o efei

to sobre crescimento, glicemia e dissacaridases intestinais era

semelhante. Provavelmente o ensaio de feijão não fornece o mes-

mo resultado que o da aglutinina isolada. Alem disso, o ensaio

de toxicidade por via intra-peritonial de extratos proteicos,co-

mo costuma ser efetuado,( 33,50), parece impróprio jã que outros

componentes podem ser veiculados.

A Tabela 2, apresenta os resultados da purificação das

lectinas do Jalo e do Rico 23, podendo-se observar que a passa-

gem dos extratos obtidos pela precipitação 50-75% de sulfato de

am6nio,em coluna de afinidade sepharose-tireoglobulina (Grãfico

1), purifica as lectinas 50 vezeseate a homogeneidade como pode

ser vista nas eletroforeses destas preparações com uma única ban

da proteica. Pelas eletroforeses em diferentes etapas de purif~

cação (Figura 1) verificam-se' tambem, bandas de mesma mobilida-

de para as lectinas de ambos os feijões. Esta observação concor

F.H.G. P, ambas com a ti vi dade aglutinante elevada fren te a hemã-

ci as de bovi no, correlação jã relatada por JAFFE e outros auto-

( 30,50) e, outras IInão t5xi cas 11 como as do Ri co 23, com baixares
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da com a de FIGUEROA(20), que nao identificou entre as lectinas

do Jaloe do Rico 23 diferença de ação desde que ensaiadas em co~

centrações equivalentes, reforçando a idéia de identidades mole-

culares e efeitos biológicos próximos.

Finalmente pela imuno-precipitação em gel das fito-he-

maglutininas dos feijões Jalo, Rico 23 e F.H.G. P, contra os sô

ros imunes das lectinas Jalo e Rico 23, observa-se (Figura 2A e

28) que todas apresentam o mesmo componente antigênico, pois, as

linhas de precipitação são semelhantes para as três lectinas. o

teste imuno-enzimãtico, apresenta, tambem, os mesmos resultados

com relação ã reação positiva para os anti-sôros inespecíficos,

dando condições, inclusive, de quantificã-los. Na Tabela 3, po-

de-se verificar que o conjugado anti-Jalo reage com as lectinas

do Jalo ou doRico 23 em diluições semelhantes, apresenta tambem~
~
ú, reação positiva para fito-hemaglutinina P. Por sua vez o conju-

gado anti-Rico 23 apresenta-se positivo

Jalo, do Rico 23 e, tambem, da P. Difco.

para as aglutininas do

Esta propriedade imuno-

lõgica das lectinas fala novamente em favor da semelhança estru-

tural, i ndependente da variedade de feijão que provem.

Reações positivas de anti-sôros inespecíficos, também,

foram observadas em cortes histolõgicos de intestinos, onde hou-

ve reação de ELISA positiva ao nível do tecido epitelial,oos in-

testinos de ratos que receberam lectinas do feijão Jalo. Neste

aspecto, alem, da reação positiva para o conjugado anti-Rico 23,

e importante caracterizar a possibilidade da i denti fi cação das

lectinas ligadas ao epitelio intestinal, sendo essa, eventualmen

te, a primeira etapa do processo toxicológico.

Esses resultados, novamente, somam-se aosjã descritos e

'-' ()
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aos de FI(]UEROA(20), na indicação de fitQ"'hemaglutininas semelhan

tes para as variedades Jalo e Rico 23 e na impropriedade da clas-

sificação proposta para as lectinas de diversos feijões.

Ainda dentro do processo de absorção intestinal e visan

do correlacionar a participação de substâncias presentes no 1u-

men.e a toxicidade das lectinas, estudamos o efeito das toxinas bac

terianas, da flora intestinal normal, sobre o aproveitamento bio-

lógico de raçoes.

Essas experiências foram programadas com base nos trab~

lhos de RATTRAYet alo (69), JAYNE-WILLIAMS& HEWITT(37) e KOR-

TE(40).

RATTRAYet alo (69), observaram que dietas contendo fei-

j õe s cr us , quando for ne c i das pa r a r a tos g_no to bi ót i cos. , causavam

um aumento da utilização líquida da proteína (N.P.U.) de quatro
V1

vezes com relação as mesmas dietas fornecidas a animais conv&tio-

na i s . Os autores apresentaram como possível mecanismo a partici-

pação da flora bacteriana na transformação ou potencializaçâo das

lectinas presentes nos feijões. Da mesma forma JAYNE-WILLIAMS e

HEWITT(37), observaram que o feijão cru não era letal quando for-

necido ã codornas livres de germes. Estudaram a combinação de di

versas culturas bacterianas com dietas contendo feijão cru e veri

fi caram que a Escheri chi a coU. ti po I era a responsãvel pelo efei

to letal. Essa bactêri a produz uma enterotoxina(22), capaz de

ativar a adenil ciclase das células do intestino delgado, promo -
vendo a perda de líquido e provocando, desta forma, diarrêia. Aqui

cabe comentar as observações feitas por KORTEU~O), que verificou

alta incidência de diarréia em crianças que se alimentaram de

feijões crus ou feijões que foram submetidos a um cozimento insu-'
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f i c i e n te ,

PUSZTAI et a1. (66) sugerem, também, que após a lesão

dos enterócitos, a qual pode chegar inclusive ao rompimento, po-

deria ocorrer penetração de bactérias ou de toxinas ou mesmo

de ag1utininas na célula, atingindo a corrente circulatória e pro-

movendo, de tal forma uma toxinfecção letal.

Os nossos resultados (Tabela 4) com 1isados bacteria -
I nos não confirmam as observações feitas por outros autores, ape-
I

sar de que, esses 1isados não foram dosados, isto e não foram
J i

feitas identificações quantitativas ou qualitativas dos microrg~

nismos presentes. Sabe-se porem que a Escherichia ~oli represe~

ta uma porcentagem elevada das bactérias intestinais.

Mais estudos deverão ser feitos, visando esclarecer a

eventual participação das toxinas bacterianas e mesmo das bacté-

rias, juntamente com as 1ectinas, no processo de intoxificação

dos organismos animais.

Em vista do crescimento retardado dos animais que ing~

ri ram as ag1 uti ni nas,,!, tentamos identi fi car um eventual bloqueio

o aproveitamento de nutrientes. Estudamos,ftssim,o efeito das

fito-hemag1utininas, administradas por sonda gãstrica, sobre a

digestibi1idade de prote1nas, carbohidratos e 11pides presentes

em uma ração experimental. Pela Tabela 5, pode-se verificar que

não houve alteração aparente no aproveitamento de carbohidratos

e 1ipides, nos quatro grupos estudados. As anã1ises destas subs

tâncias nas fezes correspondem ao quarto dia, onde a di fere n ç a

no teor de 1ipides observada, no grupo que recebeu 1ectina (23,7

mg) não apresenta significância, se considerarmos a quantidade t~

tal ingerida (642 mg). No entanto, o teor protêi co nas fezes dos
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animais do grupo que recebeu lectinas é superior ao dos animais

controle, inclusive no grupo "par alimentado"; este fato adquire

importância principalmente por se estar trabalhando com quanti-

dades reduzidas de protefnas ea perda de aproximadamente 270 mg

nas fezes, pare ce significante apesar de não se te rem ob

servado diferenças de peso, entre os grupos, durante os quatro

dias iniciais. A proteína eliminada nas fezes, pode ser a pro -
terna da dieta ou a proteína endõgena, isto é, aquela resultante

\

da descamação do epitélio ou mesmo proteína de enzimas digesti-

vas. JAFFt et alo (35), também observaram redução na digestibil.!.

dade de proteínas (e também dos lípides) quando acrescentavam fei-

jão cru ã dieta.

Ainda nessa experiência (Tabela 5) observamos que as ati

vidades das dissacaridases intestinais (maltase e invertase), a-

presentavam-se alteradas no grupo que recebeu lectinas com redu-

ção na atividade de quase três vezes frente ao grupo "par alime!!.

tado". t oportuno salientar que a inclusão desse grupo c o n tI"O 1e :

adquire importância nas experiências pois as lectinas levam a

uma redução no consumo de ração; em nossa experiência, por exem-

p10, a diminuição da ingestão foi da ordem de 15 a 20%. Es sare

dução é ainda maior, chegando a ate 60% dos controles, quando as

lectinas não são dadas por sonda mas estão incorporadas ã ração.

A observada diminuição na atividade das dissacaridases

não teve como consequência um aumento dos carbohidratos intesti-

nais como esperavamos. t possível que mesmo com os controles

do gr upOli Pa r a1i men t ado ", a i n f 1uênc i a da f 1or a ba ct e r i ana te-

nha parcialmente mascarado ~s resultados.

Pudemos;porem,confirmar o efeito previsto atraves da
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avaliação da glicemia em ratos submetidos ã ingestão de lectinas

mais dose de glicose por sonda gãstrica.

O efeito das lectinas sobre a absorção de glicose, foi

estudado atraves do "ensaio agudo" em ratos. As determinações de

glicose no sôro correspondem aos tempos de 30 e 60 minutos, após

a administração da fito.hemaglutinina P. Como se pode observar

pelos dados (Tabela 6), apenas após decorridos 60 minutos ê que

se pode verificar diferença (p = 0,05), fato que foi tomado como

indicação de eventuais alterações no processo de absorção a n; -
vel de mucosa. Os nossos resultados são semelhantes aos de FI-

GUEROA(20), mantendo-se as devidas proporções em função do car -
boidrato utilizado. (Tabela 6).

Os nossos resultados, também, se assemelham aos de JAf

Ft e CAMEJO(3l), que observaram alterações no processo de absor-

ção de glicose em alças isoladas de intestinos de ratos que con-

sumiram lectinas de feijões.

Atraves da microscopia eletrônica pudemos confirmar nos
~

sa hipótese inicial da existência de alterações nos enterõcitos,

indicadas pelos resultados da velocidade de absorção da glicose

e das mudanças das dissacaridases intestinais nos ensaios 11 i n

vivo".

As micrografias eletrônicas como descrito em materiais

e metodos correspondem a animais submetidos por cinco dias

ação das lectinas tendo-se o cuidado de incluir um grupo

-
a

"pa r-

-alimentado" para corrigir e interpretar poss;veis efeitos que

viessem a ser devidos apenas a diferenças de ingestão de raçao

(Tabelas 5 e 7).

A Figura 3, apresenta as micrografias eletrônicas das
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celulas epitel;ais do terço médio de yilosidade jejunal, com au
. ~

mento de 9.600x; em 3a observam-se as microvilosidades dos con ...

troles; em 3b as microvilosidades dos controles pareados e em 3c

as dos animais que receberam lectinas, onde se podem ver o encur

tamento, bifurcação e espaçamento das microvilosidades.

A Figura 4, mostra o terço medio da porção jejunal dos

animais que receberam lectinas, podendo-se ver em 4a o encurta-

mento e diminuição no numero das microvilosidades; em 4b as mi -

crovilosidades apresentam-se curtas e esparsas, separadas por

trechos em vi 1os idades e, em 4c, grupos de duas ou três microvi

losidades, dividem uma base comum de implantação.

Na Figura 5, podemos observar grandes autofagosomas no

citoplasma supranuclear de células epiteliais, no terço -medio j~

junal dos grupo que recebeu lectinas. t evidente, também, a con

densação do citoplasma, bem como a degradação das estruturas in-

cluídas.

Pelas micrografias eletrônicas não se verifica qualquer

alteração nos enterõcitos dos grupos controle 3c e controle pa-

doreado 3a, que poderiam apresentar alguma anomalia em virtude

diferente consumo de ração, apesar do perfodo relativamente cur--

to (cinco dias) da experiência. No entanto, os enterõcitos dos

animais que consumiram lectinas, apresentam-se seriamente danifi

cados provando que o efeito observado não é devido a uma diferen

ça no consumo de ração.

BRUNSER et al.( 8), veri ficaram que o marasmo pode prQ

mover modificações na morfologia da mucos a jejunal, provocando o

encurtamento e o espaçamento das microvilosidades. Observaram,
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tambem, o aparecimento de autofagosomas e degradação das estrutu

ras incluídas.

Essas alterações dos enterõcitos costumam ser atribui-

das ã menor disponibilidade proteica do organismo( 8 ), à qual prQ

voca diminuição da síntese proteica e redução da capacidade de

proliferação das celulas intestinais. t oportuno salientar que

para manutenção da sua integridade morfolõgica e funcional o in-

testino apresenta elevada velocidade de multiplicação,

e exfoliação das celulasepiteliais(lO).

As alterações por nõs observadas, de hipotrofia da mu-

migração

cosa jejunal com achatamento e espaçamento das microvilosidades ,

bem como o aparecimento de autofagosomas, são semelhantes ãque -

las verif;cadas por BRUNSER et al.(8), na desnutriçãoproteica.

Ainda dentro de um quadro comparati vo e visando compre-

ender as modificações induzidas pelas lectinas, vale salientar

as mudanças nos enterõcitos, provocadas por bloqueadores quími -

cos da síntese proteica; LECOUNT e GREy(45), por exemplo, verifl

caram que a cicloheximida provoca encurtamento e espaçamento das

microbilosidades dos enterõcitos de galinha, alterações semelha~

tes às observadas na desnutrição prote;ca. Observou-se, tambem,

diminuiçãona atividadede enzimas intestinais. GONZALEZ et

al.(24)e BERKEL et al.( 4), detectaramdiminuiçãona atividade

da lactase e da invertase em crianças desnutridas.

Pelos nossos resultados, observa-se diminuição na ati

vidade das dissacaridases intestinais,semelhante àquela" encon-

trada por FIGUEROA(20) e ROUANET e BESANÇ;ztO(70). Verificam-se,

ainda, alterações da morfologia do terço medio da porção jejunal

dos intestinos dos animais que receberam lectinas. Esse quadro
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patolõgico dos enterõcitos, difere daquele observado por PUSZTAI

et a1. (66), que trabalhando, também, com 1ectinas de feijões ob~

servaram o rompimento das microvi10sidades dos enterõcitos.

A capacidade da renovação das estruturas celulares do

tecido epite1ia1 do intestino delgado é bastante. alta. JA-

MES et a1.(36), observaram em ratos que a meia vida da bordadura

em escova e de 18 horas, e é caracterizada pela maturação e mi-

gração das células epiteliais da cripta para extremidade. Nas

criptas ocorrem as divisões celulares que projetam as células em

direção a luz intestinal. No topo das vilosidades ocorrem

descamações das células para o 1ümen(10).
&

A maltase I a invertase são sintetizadas e catabo1iza-

as

das durante a migração das células do epité1io intestinal, po-

dendo, neste processo, através de outros fatores, ocorrer estím~

10 ou bloqueio na síntese dessas enzimas~15). JAMES et a1. (36)

sugerem, também, a possibilidade de modificação da síntese e ca-

tabo1ismo das dissacaridases mesmo nas ce1ulas maduras.

OLSNES et a1.(61) estudando o mecanismo da ação tóxica

das lectinas abrina (Abrus precatorius L.- Leguminosa) e ricina

(Ricinus communls L. - Euforbiacea), observaram que essas proteI
,

nas eram resistentes ~s enzimas digestivas e formadas por

cadeias protéicas com peso molecu1ar entre 30.000 e 35.000.

duas

Ve-

rificaram que uma das frações (haptômero) era a responsãvel pelo

acoplamento da 1ectina ã membrana celular, enquanto a outra (ef~

tômero),penetrava no citop1asma através da endocitose,atuando so

bre os ribossomas e promovendo o bloqueio da síntese protéica

Observaram, também, que o acop1amento da 1ectina ã célula

imediato, mas a penetração exigia um determinado espaço de

era

tem-
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o O
po (la9), dependente da tempe~atura; 30'/37 ç e 6 horas/20C,

Existem outras lectinas que apresentam~ tambem~ como

mecanismo de ação o bloqueio da síntese proteica~ como e o caso

da modecina(62)~ obtida da Adenia digit,ata.L.~ proteína com peso

molecular ao redor de 63.000~ formada por duas sub-unidades. Apr~

senta alta letalidade quando injetada intra-peritonialmente em

c a m u n do n 9 o sou r a tos. A C o n c a n a v a'li n a A (o b t i d a d a C a n a v a 1 i à e n -

siformis L.) ê outro exemplo de lectina I~ que promove o bloqueio

da síntese proteica~ quando presente em culturas celulares (BHK

2l/Cl3). Inicialmente~ pensou-se que a concanavalina compe ti a

com a in~ulina~ fator estimulador do crescimento de celulas~ por

um receptor comum~ no entanto ~ MOSER et alo(57)~ demonstraram que

esta lectina na verdade induz a diminuição da síntese proteíca

das celulas.

ETZER(17) ~ usando as lectinas marcadas pelo isotiocia-

nato de fluoresceína~ isolou e quantificou receptores para rici-

na e abrina d~ superfície das celulas da cripta do epiteljo in-

testinal de ratos. Através dos ensaios imuno-enzimãticos (ELISA)

em cortes de intestinos os nossos resultados mostraram~ também ~

a presença de lectinas junto às celulas epiteliais.

A afinidade das lectinas por resíduos de açucares da

mucosa intestinal tem sido caracterizada como a responsãvel pela

reaçao de acoplamento. Assim a ricina e a abrina apresentam afi

nidade por B-D - galactose; as lectinas dos feijões (Phaseolus ,vul-
'-

gari~) se ligam a O.galactose N.acetilada: a modecina reage com

residuos de lactose de polissacarídeose glicoproteínas~enquan-

to a concanavalina A ê inibida pela a metil-D-manose.

Ainda, procurando dar continuidade às nossas observa -
çoe~~ com o obje~ivo de tentar identificar a participação da~
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lectinas no processo de absorção intestinal, realizamos algumas

do intestino ao meio e que após o corte pode influenciar na lig~

ção de substâncias e no consumo de oxigênio(46), apresenta, di -
versas vantagens: promove diferenças na concentração de glicose,

é executada em pequenos volumes de liquido e evita diferenças,c~

mo fluxo sanguineo, metabolismo do organismo e mesmo a flora bac

teriana intestinal.

Tomando por base a meia vida dos enterócitos(36) e a

fase lag para penetração do efetômero das lectinas abrina e rici

na, e, ainda, considerando um determinado per;odo para elimina-

ção do conteúdo intestinal e ap6s algumas observações prãticas ,

foi estabelecido o esquema experimental utilizado. Trabalhou-se

com duas doses de fito-hemaglutininas dadas por sonda estomacal,

uma 16 e a outra 3 horas antes da realização do ensaio lIin vitroll.

Pode-se observar (Tabela 8) que jã a partir de 30 min~

tos, hã diferença na absorção de glicose, sendo os teores no la-

do seroso (interno, após eversão) inferiores aos dos respectivos

controles. o Gráfico 2, ilustra essas diferenças pelas inclina-

ções das curvas de absorção de glicose no espaço de 50 minutos.

Observaram-se, tambem, diferenças nas atividades da invertase e

da maltase intestinais. Esta experiência foi feita em concentra

ções diferentes de glicose no compartimento da mucosa..

Na Tabela 9, estão os resultados das experiências rea-

lizadas contra gradiente de concentrações, onde pode-se visual;-

z a r que a pa r t i r de va 1or e s i n i c i a i s ao r e do r de 4, O m9/ m1 de

experiências lIin vitroll com intestinos evertidos de ratos, empr

gando a tecnica de CRANEe WILSON(9). Essa tecnica apesar de

ser criticãvel em a 1gu ns aspectos, como por exemplo: a exposição
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Gráfico 2 - Efeito das 1ectinas na absorção de glicose lIin vitroll.

19) Concentrações diferentes de glicose, no lado muco
so (30 mM) e no lado seroso sem glicose.
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glicose chega-se a 6?38mg/ml ~pas 50 minutos, nos intestinos co~

troles. Nos intestinos dos ratos gue receberam fito-hemaglutini-

nas nao se veri fi ca diferença na concentração de glicose no 1ado

seroso. o Grãfico 3, apresenta as curvas de absorção de glicose

dos dois grupos. Do mesmo modo que na experiência anterior, as

atividades das dissacaridases intestinais estão sensivelmente di-

minuidas, (p = O, OO2) par a a mal tas e e pa r a i nver tas e (p = 0,001),

quando comparadas com o controle.

Ainda, dentro do objetivo de verificar a participação

das lectinas, no processo de digestão e transporte de
-

açucares,

verifica-se na Tabela 10, a diferença na absorção de glicose a

partir de mal tose. O Grã f i co 4, i 1 us t r a os re sul ta dos ob t i dos. As

atividades das dissacaridases intestinais, também, alteradas es-

tão apresentadas na Tabela 10.

Nas experiências feitas com intestinos evertidos obser-

vou-se diminuição significativa na velocidade de absorção de gli-

cose e, também, diminuição na atividade da maltase e da invertase

causadas pela ingestão de lectinas. t oportuno lembrar que nao

se observou variação significativa no peso dos intestinos antes

e após da medida de absorção de glicose, fato que se ocorresse p~

deria provocar diferenças no movimento de liquido acarretando mo-

dificação na absorção de glicose não devida âs lectinas. Observa

mos, tambem, que para essa ação as lectinas devem ser dadas aos

animais com antecedência; a incubação direta do intestino isolado

mais lectina (ensaiada após 30 e 60 minutos) não resultou em qual-

quer modificação na velocidade de absorção de mal tose ou na ativi

dade da maltase.

Em função dos resultados apresentados podemos explicar
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Grãfico 3 - Efeito das lectinas na absorção de glicose "in vitro".

29) Mesma concentração inicial de glicose (20 mM)

"transporte contra gradiente de concentração".
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Grafico 4 ,., E.feitQ das lectinas na absorção de glicose "in vitrol!,

39) A partir de maltose (lOmM) no lado mucoso.
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o efeito anti~nutricional das lectinas dentro das seguintes pos~

sibilidades:

1 - Efeito primário - As lectinas (de forma semelhante ã ci-

clo-heximida) penetrariam nas celulas e atuando sobre os

ribossomas, levariam ao bloqueio da síntese proteica prQ

vocando,como consequência: diminuição das dissacaridases

e glicemia, alterações da morfologia das celulas epite -

liais do intestino.

2 - Efeito direto - As lectinas poderiam provocar a desnutrl

ção dos animais atraves do impedimento na utilização das

proteinas, causando, com isto, menor absorção de amino-

-ãcidos resultando em perda de peso, diminuição das dis-

sacaridases e glicemia, alem de alterações morfolõgicas no

epitelio intestinal (incapacidade de recuperação).

Provavelmente ambos os ,efeitos podem ocorrer resultan

do nas alterações observadas em nossas experiências. Estudos p~

ra confirmar essas hipóteses jã estão em elaboração em nosso De-

partamento.
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7 - CONCLUSOES

As lectinas dos feijões Jalo e Rico 23 apresentam da

mesma forma que a fito-hemaglutinina P Difco um mesmo compone n-

te ant;gênico identificãvel pela imuno-precipitação em gel e pe-

10 teste de "ELISA" o que sugere similaridade da estrutura e de

açao.

Essas substâncias são capazes de se ligarem ao epite-

lio intestinal e causar redução: no crescimento, na digestibili-

dade de proteínase na atividadeda maltase e invertaseintesti-

n a i s . Alem disso,causam alterações morfolõgicas a nivel do epi-

telio,demonstrãve;s pela microscopia eletrônica, caracteri zadas

por diminuição e espaçamento das microvilosidades e

de autofagosomas no citoplasma do enterõcito.

s u r 9 i me n to

Essas alterações causam redução significativa da velo-

cidade de absorção de carboidratos, tanto "in vivo" como "in vi-

tro" , em alças isoladas de intestino.. Esses efeitos não são

potenciados pela administração de lisados bacterianos.
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S U M M A R Y

Biological and immunological properties of phytohemagglutins

from two brazilian varieties of beans (Phaseolus vulgaris) were

studied. Through immunoprecipitation in agar gel, immunoenzymatic

assays (ELISA) and e~etrophoretic behavior a fte r affinity

chromatography purification it was shown that the lectins are

si mi 1a r .

II
Both lectins when given to rats are

growth and intestinal dissacharidase activity.

toxi c. They reduce

I, They also able to
"t smooth the IImicrovi 11 ous", of the enterocyte and to induce the

I . appearance of autophagosomes in the enterocyte citoplasm. All

this modification result in a reduced rate of carbohydrates

II absorption either in IIvitro" ar "in vivo".

II


