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REsUMO

As atuais recomendações internacionais de ingestão de aminoácidos essenciais, propostas

pela FAO/WHO/UNUt, 1985, tem sido questionadas, acreditando-se que estejam subestimadas.

O grupo do Laboratório de Nutrição Humana do Massachutts Institute Df Technology, MIT,

considera que as recomendações de ingestão de aminoácidos essenciais, com exceção da
metionina, devem ser;; 2,5 maiores que as da FAO/WHO/UNU. Conseqüentemente, o presente

trabalho foi conduzido com o objetivo de verificar ,esta afirmação por meio de um estudo

cinético de aminoácidos com isótopo estável, determinação dos níveis plasmáticos de

aminoácidos e da utilização de balanço nitrogenado. Vinte jovens eutr6ficos receberam uma dieta

cuja oferta protéica, na forma de L-aminoácidos, foi de 140 mgN.kg-1,d-1, mantida constante por

cinco semanas do estudo. Sua composição aminoacídica foi semelhante ao do ovo de galinha por

uma semana (dieta OVO, GOVO). A seguir por três semanas, um grupo de sete destes

indivíduos recebeu a dieta com quantidade de aminoácidos essenciais semelhantes às

recomendações internacionais (dieta FAO, GFAO). Outros sete receberam, por três semanas,

dieta com teor de aminoácidos semelhantes ao estipulado pelo MIT (dieta MIT, GMIT) e os seis

indivíduos restantes continuaram na dieta OVO. Por fim, na quinta semana, todos os indivíduos

voltaram a receber a dieta OVO. Nos dias 7, 14,28 e 31 foi realizado, em todos indivíduos, um

estudo cinético, com infusão por 8 horas de l-13C-Leucina. Na primeiras três horas do estudo

não foi oferecido alimentos aos participantes, considerada fase ou estado de jejum e nas últimas

cinco horas, foi oferecido a cada hora, alimentos, correspondente a 5/12 do total diário,

considerada fase ou estado alimentado. A partir dos resultados destes estudos cinéticos foi feito

------a avaliação do fluxo, oxidação e balanço cinético, além da síntese e degradação protéica. A

interpretação destes resultados, bem como dos níveis plasmáticos de aminoácidos e do balanço

nitrogenado, indicam que a dieta FAO é insuficiente para manter a homeostase aminoacídica

normal do organismo, o que possível com a dieta MIT e OVO. Conclui-se que seria prudente

abandonar as atuais recomendações internacionais (FAO/WHO/UNU) de aminoácidos essenciais,

pois as mesmas não suprem as necessidades de inidvíduos jovens eutróficos. Sugere-se a adoção

do padrão de ingestão de aminoácidos recomendado pelo MIT.

1 Food and Agriculture Organization of tbe United NationslWorld Healtb OrganizittionlUnited Nations University (FAOIWHOfUNU,
1985;NalionaIResearchCouncil,1989).



ABSTRACT

It has been previously stated that the minimum physiological recommendations for the

indispensable amino acids in healthy adults, as proposed by FAO/WHO/UNU in 1985, are far

too low, except for the methionine. An amino acid stable isotopic kinetic study was conducted

to seek further experimental support to this hypothesis. Twenty healthy young men received an

L-ammo acid based diet, supplying 140 rngN.kg-1.d"l, pattemed on egg protein for 1 week, then

for 3 weeks either i) apattem based on current international recommendations (FAO diet, n=7),

ii) a the tentative Laboratory of Human Nutrition Df the Massachusetts Institute of Technology,

new amino acid recommendation pattem (MIT diet, n=7) or ili) again the egg hen pattem (EGG

diet, n=6). All subjects were again studied for one final, consecutive week on the egg diet. At

the end Df the initial week, at the first and third week with the three experimental diets, and after

three days following the retum to the egg diet, an 8h primed continuous intravenous infusion

with l-13C-Leucine was conducted (3h, fast, 5h fed - while subjects received hourly meaIs

supplying lhe equivalent of 5/12 total daily intake). Estimation of 1eucine balance were carried

out with measurements plasma free amino acids changes. Daily nitrogen balances were obtained

..~. throughout the study. Interpretation of plasma amino acid profiles, and changes of leucine kinetic

balances, indicated that the FAO diet was not able to maintain amino acid homeostasis whereas

the MIT and the egg diets sustained body amino acid equilibrium with a positive amino acid

balance. Nitrogen balances tended to be more negative wilh lhe FAO diel but failed to show

statistically significanl differences arnong lhe three diels. The finding poinl out lhat it would be

prudent to use the new, tentative recommended amino acid pattem (MIT diet) as the minimum

physiological amino acid needs of healthy human adults.

\
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INrRODUÇÃO'

A manutenção das funções normais do indivíduo depende, em parte, da quantidade e do

papel metabólico das proteínas corpóreas. As proteínas desempenham uma série de funções

estruturais (colágeno), de defesa (imunoglobulinas), coagulação (fibrinogênio), transporte

(albumina), reguJatória (enzimas) e muscular (actina) (Young & Pellett, 1983). Essencialmente

todo nitrogênio orgânico da alimentação está sob a forma de proteína ou de seus constituintes

os aminoácidos. No organismo os aminoácidos podem, de uma maneira esquemática,

desempenhar diferentes funções metabólicas. Em primeiro lugar eles são o substrato para síntese

protéica que ocorre durante as fases de formação, crescimento e manutenção de indivíduos

eutróficos, além da recuperação de pacientes mal nutridos. Em segundo lugar, os aminoácidos

servem de precursores a vários componentes não protéicos, que desempenham papel fundamental

para manutenção da vida, como por exemplo a adrenalina. Por fim, os aminoácidos são

degradados e eliminados principalmente na forma de uréia e amônia. O esqueleto de carbono

resultante da degradação dos aminoácidos serve de substrato para síntese de gordura e/ou

hidratos de carbono, e também pode ser eliminado do organismo via bicarbonato e CO2• Além

destas funções metabólicas, os aminoácidos desempenbam funções reguladoras enzimáticas,

neurotransmissoras, no fluxo de íons, etc (tabela 1).

Os aminoácidos podem ser definidos como compostos orgânicos que contém um grupo

carboxila e um amino na posição a. Existem na natureza centenas de aminoácidos, no entanto,

somente cerca de 20 são biologicamente ativos e codificados para síntese protéica (Young &

Pellett, 1983). Estes aminoácidos contém pelo menos um nitrogênio e pelo menos uma carboxila,

2 Os termos 'pool" e 'tumover" por geremdifíceis de serem traduzidos em UllUIúnica palavm, necessitando na maioria das vezes de várias
palavras para explicar o seu sentido, serão utilizados neste texto sem tradução. O termo 'pool' em linhas gemis se refere a compammelllo,
conteúdo, quantidade de uma substância em um determinado local do organismo, podendo ser todo o organismo, ou parte deste. O tenno
"tumover" se rela-.iona a equilíbrio, reciclagem, passagem de um compartimento, ou pool, para outro 4e uma maneira dinâmica, durante uma
processo ou reação metabólica fisiológica constan!~ no decorrer do tempo por unidade de massa corporal (KJeiber, 1955).
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e com exceção da glicina, somente os L-aminoácidos são utilizados para a síntese protéica. Os

aminoácidos são capazes de existir em duas ou mais formas isoméricas espacias, dependendo do

número de carbonos assimétricos na molécula. L-aminoácidos são os metabolicamente ativos

para os seres humanos devido a esteroespecificidade enzimática. Desta maneira somente os L-

aminoácidos são incorporados em proteínas humanas (Rose, 1957). Além destes 20 aminoácidos,

existem no organismo cerca de 140 outros aminoácidos que desempenham funções metabólicas

variadas, como por exemplo, a cistina, 3-metilhistidina, dopamina, creatina, etc (Uy & Wold,

1977). Vários fatores regulam o metabolismo aminoacídico no organismo. Estes incluem a

quantidade e proporção de um determinado aminoácido no tecido, hormônios e fatores celulares

locais como a presença de energia na forma de ATP (Millward & Rivers, 1988).

Em conseqüência do fato de que o organismo é incapaz de sintetizar o esqueleto de

carbono de uma série de aminoácidos eles são considerados essenciais e devem ser supridos pela

alimentação (Laidlaw & Kopple, 1987). A ausência ou deficiência de um ou mais aminoácidos

essenciais em uma dieta resulta em balanço nitrogenado negativo, perda de peso, piora do

crescimento de crianças, manifestações clínicas e subclínicas, dependendo do aminoácido em

questão (Harper e cols., 1970; Laidlaw & Kopple, 1987). Estudos realizados nas décadas de

1930-1940 mostraram que a retirada ou restrição de um ou mais aminoácidos essenciais resultava

em sério comprometimento do crescimento de ratos. Uma dieta restrita em um ou mais

aminoácidos essenciais oferecida a animais, e mesmo ao homem, por longos períodos de tempo,

resulta em alterações clínicas que são evidenciadas e relacionadas à 'deficiência aminoacídica,

como por exemplo, anemia, catarata, hipoproteinemia, edema, cirrose e morte (Lapidot &

Nissim, 1980). A partir destas observações em ratos, Rose e colaboradores (Rose e cols.,

1950,1954a,b,1955a,b; Rose & Wixon, 1955; Rose, 1957), entre os anos de 1940 a 1955,

realizaram uma série de estudos de balanço nitrogenado em indivíduos jovens eutróficos, cujas

dietas eram quimicamente definidas e deficientes em um aminoácido essencial específico.

Quando qualquer um dos aminoácidos essenciais era retirado da dieta, os indivíduos rapidamente

entravam em balanço metabólico nitrogenado negativo. Esta manifestação de deficiência, balanço

nitrogenado negativo, era prontamente revertida pela a adição do aminoácido essencial em

estudo. Os aminoácidos estudados foram a fenilalanina, ísoleucina, leucina, Usina, metionina,

8



:reonina, triptofano e valina, que foram considerados essenciais ou indispensáveis à manutenção

Ca saúde. Estudos similares foram realizados em mulheres (Leverton e cols., 1956a,b,c,d,e),

crianças em idade escolar (Nakagawa e cols .• 1960.1965) e pré-escolares (Snyderman e cols .•

1959), todos chegando a conclusões semelhantes, isto é, de que estes aminoácidos são essenciais

ao homem, e que; portanto, precisam ser ingeridos.

Desta maneira, o conhecimento adequado das necessidades dos aminoácidos essenciais,

bem como da quantidade total de proteína é importante em nutrição humana, entre outros

fatores, para:

1) Manter o estado de saúde dos individuos normais, em

SUDS diferentes fase do ciclo da vida, como crescimento,

desenvolvimento, manutenção e sob diferentes estimulos

ambientais, como temperatura, exercfciojisico, etc (Young, Perera

e ools .• 1976; Gana e cols .• 1977; GauIl & Young. 1979; Wagner

e ools .• 1983; Heimburger e cols .• 1986; Fukagawa e cols .• 1988).

2) Servir de base para o cálculo inicial das necessidades de

indivíduos ponadores de doenças diversas, bem como de

alterações secundárias à patologia em si.- Por exemplo, as

necessidades de aminoácidos de pacientes ponadores de

hqmtopatias ou nefropatias podem ser diferemes daquela do

indivíduos eutr6fico da mesma idade e sexo (Kien e cols .• 1978a.b;

Emery e cols .• 1984; Goodship e cols .• 1989; Young & Marchini.

1990).

3) Para definiçoo de polfticas populacionais nacionais

quondose estabelece programas de alimentação e nutrição (Young

& PelleU. 1990. 1991).
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A partir dos anos 70 várias questões tem surgido quanto ao número e a quantidade

necessária de cada aminoácido essencial. Este fato é devido ao aparecimento de técnicas

específicas de suporte nutricional (Jackson, 1983; Laidlaw & Kopple, 1987; Young, Bier &

Pellett, 1989), a estudos realizados por períodos de tempo mais longos, permitindo uma

adaptação melhor do indivíduo à dieta e a utilização de técnicas mais refinadas (Scrimshaw e

cols., 1966; Young, 1982,1986,1987; Jeejeebhoy, 1986). As recomendações de ingestão de

aminoácidos essenciais tem sido revistas extensivamente pelo Laborat6rio de Nutrição Humana

do Massachusetts Institute of Technology. Neste laborat6rio tem sido realizados uma série de

experimentos com objetivo de verificar as necessidades de aminoácidos essenciais em jovens

adultos (Scrimshaw e cols., 1966; Motil e cols., 1981; Young, Scrimshaw & Bier, 1981; Young,

Bier & Pellett, 1989; Meguid e cols., 1986a,b; Meredith e col•., 1986; Young, 1987,1990;

Young & Bier, 1987b).

Os primeiros estudos realizados no homem com objetivo de estabelecer as necessidades

de aminoácidos essenciais foram feitos na década de 1940 com utilização da técnica de balanço

metab6lico nitrogenado (Rose e cols., 1950). No entanto esta técnica, bem como os trabalhos

então realizados, tem sido criticados quanto a sua validade e sua capacidade de prever as

necessidades de aminoácidos essenciais. Os erros introduzidos nos primeiros trabalhos,

especialmente aqueles conduzidos por Rose e colaboradores (Jeejeebhoy, 1986; Young, 1986)

sugerem que as recomendações iniciais foram no mínimos subestimadas. Um exemplo deste fato

é que em nenhuma ocasião o nitrogênio end6geno perdido via pele e outras vias menores foram

considerados nos trabalhos publicados na década de 50 para detenninação dos aminoácidos

essenciais (Rose, 1957). Posteriormente verificou-se que estas perdas chegam a 8 mg.kg·l.d'I,

o que pode alterar significativamente os resultados de balanço nitrogenado (FAO/WHO, 1973;

FAO/WHO/UNU, 1985). A título de ilustração, tabela 2, a recomendação de ingestão de leucina

foi determinada inicialmente em trabalho de Rose usando a técnica de balanço nitrogenado (Rose

e cols., 1955a). A metodologia empregada por Rose foi, em resumo, a seguinte: foram feitos

10



c:::: tomo de cinco experimentos incluindo estudantes voluntários jovens adultos e eutr6ficos3•

0"'- oferta energética foi em tomo de 55 kcal.kg-'. No primeiro estudo de balanço a quantidade

óe todos aminoácidos era adequada. A cada cinco ou sete dias o pesquisador diminuia a oferta

do aminoácido em estudo até o balanço nitrogenado ficar negativo. Quando isto acontecia o nível

de oferta imediatamente anterior era considerado adequado. Assim sendo para o experimento da

leucina, o indivíduo HFK ficou em balanço nitrogenado negativo quando a oferta de leucina foi

Inferior a 10,95 mg.kg"'. Os outros indivíduos atingiram balanço negativo com as seguintes

ofertas de leucina, respectivamente, inferior a: DWW = 7,41 rng.kg-1; CHE = 7,30 mg.kgo1
;

JRG ~ 9,95 mg.kg" e RLF ~ 14,01 mg.kg". Como o va/Qr encontrado para o indivúluo RLF

foi o mais alto estas foram as recomendações de ingestão de leucina feita por Rose. No

entanto, como fica demonstrado na última coluna da tabela 2, se Rose tivesse considerado as

perdas end6genas obrigatórias de nitrogênio, o valor recomendado seria muito superior. Neste

caso seria necessário quantidade muito maior de ingestão de aminoácido para que o equilíbrio

nitrogenado fosse atingido.

A partir destes dados e de estudos feitos em mulheres (Leverton e ools., 1956a,b,c),

Hegsted empregando métodos estatísticos redefiniu as necessidades de aminoácidos essenciais

para adultos (Hegsted, 1963). Para tanto, a partir dos resultados de balanço nitrogenado

compilados da literatura, Hegsted (Hegsted, 1963) traçou uma curva de regressão e considerou

como valor recomendado o ponto em que esta curva era equivalente a balanço equilibrado, zero,

mais dois desvios padrões'. Estas recomendações foram adotadas pela FAO/WHO em 1973,

com a única diferença de que os dados foram transformados e apresentados em mg.kg-l.d-1• Até

então os valores recomendados eram apresentados em mg.d"l. As recomendações de aminoácidos

essenciais feitas posteriormente, 1985 e 1989, tabela 3, foram semelhantes as de 1973. Nestas

ocasiões a única diferença ficou por conta da inclusão da histidina como aminoácido essencial,

3 Estes elffildanteseram pós-graduandos, e a maioria deles defendeu sua tese de doutorado com os resultados obtidos nestes trab8lhos.

4 Em comunicaçii.opessoal feita por Hegsted, emjaneiro de 1992, este autor dizia-se cético quanto aos resultados de todos os seus próprio
stra.balhospublicadosebaseadosemresuitadosdobalançonitrogenado.Hegsted consido;raquo;obalançonitrogenadoé dificil de ser interpretado
e que é possível se atingir qualquer resultado, dependendo do deliniamento experimental realizado. Um de suas maiores críticas, re'acioua-se
ao fato, de que as conclusões tiradas na detenninação do;aminoácidos essenciais, foram feitas após os voluntários ingerirem por longo tempo
dieta como muito baixo teores de aminoácidos e serem bipercalóricas (Hegsted, 1963, 1976).
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(FAO/WHO/UNU, 1985; National Research Council, 1989). As recomendações de 1989

(National Research Council, 1989) sugerem, pela primeira vez, que estes valores podem ser

inadequados e inc1usive apresenta valores nitidamente superiores, sem no entanto recomendá-los

porque os dados até então apresentados ainda são sujeitos a críticas.

Um outro fator importante a se considerar foi que nos trabalhos originais de Rose, e

outros autores previamente citados, a relação· entre o nitrogênio proveniente de aminoácidos

essenciais e não essenciais não foi mantida constante, além dos fato de que as perdas obrigat6rias

de nitrogênio por pele, pulmão, etc. não terem sido consideradas. A dieta usada nos trabalhos

originais de Rose para se determinar as necessidades de aminoácidos fornecia == 3,5 g.ct1 de

nitrogênio e == 55 kcal.kg-1.d-1. Com estas dietas os indivíduos ganhavam peso durante o

experimento, indicando claramente que estavam ingerindo um excesso de energia. Trabalhos

posteriores mostram que a mesma dieta oferecida por Rose quanto a composição e teor total de

nitrogênio, porém com oferta energética em tomo de 45 kca1.kg1.d·1 é incapaz de manter

balanço nitrogenado positivo (National Research Council, 1989; Young, Bier & Pellett, 1989).

Quando um aminoácido é ingerido passa a fazer parte do conjunto de diferentes

compartimentos do organismo (pooI), ou seja, plasma, extracelular, intracelular, etc (KIeiber,

1955; Green & Green, 1990). Entre estes diferentes pools passa a existir então um equilfbrio

dinâmico, a quantidade que entra deve ser equivalente a que sai, incluindo aí o incorporado pelo

organismo quando existe crescimento ou recuperação de tecido perdido em processos carênciais

(Millward, 1989; Sugden & Fuller, 1991). Assim, desta forma o ingerido é igual ao perdido nas

condições em que há equilíbrio fisiológico. Quando ocorre crescimento, o ingerido é igual ao

perdido mais o incorporado pelo organismo necessário para crescer. Por fim, quando ocorre

recuperação nutricional de estado carênciais diversos, o ingerido se equilibra com o perdido mais

o utilizado para recuperação tecidual.

A excreção ou degradação de um aminoácido pelo organismo se faz por transformação

do grupo amino em uréia e do grupo carboxila em Co, (Young & Janghorbani, 1982; Wootton

e cols., 1985). Mais recentemente, com a introdução dos isótopos estáveis em biologia, estudos
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cinéticos sobre as recomendação de aminoácidos essenciais tem sido feitos (Meguid e ools.,

1986a). Desta maneira, é possível determinar-se as perdas de um aminoácido específico via

oxidação com o uso de BC, isótopo estável do carbono. Assim sendo, a determinação da

quantidade mínima de um aminoácido ingerido que se equilibra com o oxidado, produção de

CO2, seria a quantidade de aminoácido necessária para atingir o equilíbrio (Bier & Young, 1987;

Young, 1987,1989). Assim, é possível determinar as recomendações de todos os aminoácidos

essenciais, como por exemplo, leucina (Meguid e ools;, 1986a), lisina (Meredith e cOls., 1986),

treonina (Zhao e cols., 1986). Estes estudos, em particular os realizados nos Laboratório de

Nutrição Humana do Massachusetts Institute of Technology, evidenciam que não só para a

leucina, mas também as para outros aminoácidos essenciais as recomendações são, em geral,

cerca de 2,5 vezes superiores as recomendações internacionais, com execeção da metionina,

tabela 3 (Young, Bier & Pellett, 1989). Uma das críticas a estes trabalhos é que o valor

recomendado foi obtido variando o aminoácido em estudo e mantendo fixa a oferta dos outros

aminoácidos, em quantidades equivalentes a encontrada no ovo de galinha, que algumas vezes

pode ser considerada como excessiva. Assim por exemplo no caso da leucina, o seu nível de

ingestão variou entre 80 mg-1.kg-1.d-1a menos de 10 mg-I.kg-I.d-I,sendo que a ingestão == 30 mg-

l_kg-l.d-1 equilibrou as perdas oxidativas (Meguid e cals., 1986a). Uma outra crítica é que em

nenhum destes estudos, concomitante ao estudo cinético e a determinação da oxidação do

aminoácido em questão, foi feito o balanço nitrogenado (Meguid e cols., 1986a,b; Meredith e

co1s., 1986; Zhao e co1s., 1986).

Uma confirmação indireta e índependente de que as atuais (National Research Council,

1989) recomendações de ingestão de aminoácidos essenciais é inferior as reais necessidades pode

ser obtida a partir do raciocínio exposto a seguir. As perdas obrigatórias de nitrogênio no

indivíduo adulto feitas em vários laboratórios quando a ingestão protéica é nula ou desprezível,

considerando para tanto o nitrogênio perdido nas fezes, urina, pele e outras vias menores oscila

em tomo de 64 mg·1kg·'.d·' (FAO/WHO, 1973; Marchini & Dutra de Oliveira, 1990).

Paralelamente, avalia-se também que para se atingir o equilíbrio em estudos de balanço não basta

oferecer aos indivíduos a quantidade exata do nitrogênio endógeno perdido, é necessário um

adicional de aproximadamente 30%, ou seja, uma oferta protéica total entre 0,75 e 0,85 rng+1.kg-
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'.d·] para que se atinga o equilíbrio nitrogenado (Young & Pellett, 1987). Se este nitrogênio é

perdido irreversivelmente significa também que o aminoácido em questão foi irreversivelmente

oxidado, e excluindo os casos de defeitos de vias metabólicas envolvendo aminoácidos, na

mesma proporção das proteínas corpóreas, considerando o corpo humano como um todo (Young,

Bier & Pellett, 1989). A tabela 4 apresenta os valores proporcionais dos diferentes aminoácidos

essenciais que são perdidos por meio desta oxidação obrigatória. Neste caso as recomendações

seriam igual a estas perdas obrigatórias acrescidos de 30%. Observa-se que estes valores são

superiores as recomendações internacionais e muito semelhante as recomendações derivadas de

estudos cinéticos realizados no Massachusetts Institute of Technology, tabela 3 (Young, Bier &

PelleU, 1989).

Para a realização dos estudos cinéticos são necessários marcadores biológicos que sejam

inofensivos ao homem e que não alterem as reações metabólicas. Os isótopos estáveis podem ser

utilizados por apresentarem estas qualidades. Estes isótopos são conhecidos por este nome para

distinguí-Ios dos isótopos radioativos e não emitirem radiações nocivas aos seres biológicos. A

utilização dos isótopos estáveis, no entanto, depende de sua proporção na natureza. Somente são

úteis para estudos metabólicos aqueles isótopos que aparecem em uma menor proporção (menos

que 10%) em relação ao isótopo mais abundante, pennitindo assim que sejam enriquecidos e

reconhecidos (tabela 5). Um outro fator não menos importante e aparentemente óbvio, é que o

elemento isotópico em questão esteja presente no organismo humano em quantidades

mensuráveis. Por exemplo, o 12C apresenta-se na natureza na proporção de 98,9%, o BC na

proporção de 1,1% e o organismo humano tem em sua composição total 18% de carbono, tabela

5. Níveis de enriquecimento do BC superiores aI, 1% tornam a separação possível de ser

realizada e distinguível de substâncias que contenham a proporção natural de "C, 98,9%. As

suas principais vaJitagens são: 1) eles não são radioativos, portanto inócuos ao ser humano de

qualquer idade, mesmo quando usados em maiores quantidades com Objetivo de aumentar a

sensibilidade e especificidade do método empregado na sua determinação. 2) O metabolismo de

compostos com nitrogênio e oxigênio podem ser estudados, pois os mesmos não possuem

equivalentes radioativos práticos de serem usados. 3) A espectrometria de massa detecta um

evento primário, ou seja, o peso molecular de uma substância, ao contrário do método
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radiométrico que detecta um evento secundário da molécula, ou seja a emissão de fotons após

a excitação em meio cintilográfico. Além de detectar um determinado composto, a

espectrometria de massa pode ser usada como método quantitativo. 4) Existe um grande número

de isótopos estáveis que podem ser usados no estudo do metabolismo protéico, entre eles: o

13Carbono, o 180xigênio, o 2Hidrogênio e o lSNitrogênio.

o uso de isótopos estáveis em experimentos clínicos tem aumentado consideravelmente

(Halliday & Rennie, 1982; Rennie e cols., 1983; Klein & Klein, 1985; Pacy e cols., 1989).

Convenientemente eles podem ser divididos em dois grupos. O primeiro relaciona-se com o

método da diluição isotópica nos diferentes compartimentos do organismo e o segundo examina

o tumover de pools metabólicos dinamicamente ativos. Por não existirem problemas éticos

envolvidos com o uso de isótopos estáveis, a sua aceitabilidade tem sido crescente para o uso

em seres humanos, incluindo até recém nascidos (Roberts e cols., 1988). Nestes é considerado

a primeira escolha quando são necessários estudos com O uso de marcadores biológicos. O seu

uso in vivo inclui, entre outros, a determinação da taxa de tumover e oxidação de vários

substratos como aminoácidos, glicose e ácidos graxos; a medida do gasto energético; a medida

de composição corporal e estudos de reações metabólicos em geral. Exemplos de uso clínico de

isótopos estáveis são apresentados na tabela 6.

Desde os trabalhos originais que avaliam o tumover de proteína em humanos (Sprinson

& Rittenberg, 1949), vários métodos tem sido descritos para tal fim. A maioria destes métodos

tem em comum a medida da incorporação de lSN em produtos urinários resultantes da

degradação protéica após a administração de aminoácidos marcados com "N (Steffee e cols.,

1976). In vivo o tumover de um aminoácido específico pode ser medido pela sua diluição em

um compartimento específico, por exemplo plasma, durante a infusão contínua do mesmo

aminoácido marcado, até se atingir o ponto de equilíbrio isotópico (Waterlow e cols., 1978;

Pacy e cols., 1989). Uma outra maneira seria a administração de uma dose única e estudar a

queda deste aminoácido no plasma (Waterlow e cols., 1978). Vários aminoácidos tem sido

utilizados para tal fim (Halliday & Rennie, 1982). A escolha da leucina teoricamente apresenta

vantagens, pois trata-se de um aminoácido essencial e em oposição aos outros aminoácidos, que
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são metabolizados no fígado, é metabolizada primariamente no músculo, o principal e maior

compartimento protéico do organismo (Waterlow e cols., 1978). Além disto, existem evidências

de que a i) leucina tenha um efeito regulat6rio sobre: os outros dois aminoácidos ramificados,

isoleucina e valina (Young & Marchini, 1990); ii) no processo de síntese e degradação protéica

(Young, Gucalp e cols" 1987; Young & Marchini, 1990); iii) no metabolismo oxidativo; iv)

como principal fonte de a-amino nitrogênio para gluconeogenese a partir de aminoácidos

liberados do músculo (Young, 1991a). No passado, vários autores usaram a leucina radioativa

marcada com l4C para o estudo do tumover protéico (Waterlow e cols., 1978). Os aspectos

éticos envolvidos no uso destes radiois6topos limitam grandemente o seu uso no homem.

Young e colaboradores foram os primeiros a publicar um trabalho usando isótopo estável,

BC, ligado a leucina, para medida do tumover protéico em 1980 em humanos (Matthews e cols.,

1980), utilizando a técnica conhecida como "prime continuous infusion technique". Considerando

que a técnica utiliza um isótopo inócuo ao homem, ela pode ser aplicada a seres humanos de

qualquer idade e nas mais diferentes condições de eutrofia ou de doença. A quantidade de plasma

utilizada para cada uma das determinações é de aproximadamente 100 J!L. A leucina marcada

na posição 1, grupo carboxila, tem se mostrado um marcador particularmente útil. ° seu

primeiro passo de metabolização é a transaminação para a-ceto isocaproato e então

descarboxilada para ísovaleril-CoA e COzo Este CO2 é li~erado no gás expirado, após se

equilibrar com o pool orgânico de bicarbonato. Esta particularidade, perda do C~ via ar

expirado, impede que a leucina seja reciclada no organismo o que tornaria falso os resultados.
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Desta maneira, considerando que:

1) existem evidências de que as recomendações internacionais de aminoácidos

essenciais são inadequadas;

2) os estudos cinéticos com isótopos estáveis destinados à detenninação das

necessidades e às recomendações de aminoácidos essenciais realizados até

então sempre estudaram um aminoácido isoladamente de cada vez.

3) nos estudos citados no itém anterior, variava-se um aminoácido essencial e os outros

eram oferecidos em quantidades semelhante a encontrada na proteína do ovo e

4) não tendo sido determinado o nitrogênio total ingerido, fecal e urinário para

cálculo do balanço nitrogenado.
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Estudar em indivíduos jovens eutróficos do sexo masculino a
adequação das recomendações atuais de aminoácidos

essenciais, tendo a leucina como exemplo de aminoácido
essencial.

Para tanto, foi oferecido dieta com diferentes teores de aminoácidos essenciais a indivíduos

jovens eutr6ficos e procurou-se:

1. Empregar a metodologia cinética com isótopos estáveis para estudar a oxidação de um

aminoácido essencial, a leucina.

2. Tendo a leucina como representante dos aminoácidos essenciais verificar, após um período

de três semanas de adaptação à dieta, se as atuais recomendações de aminoácidos

essenciais são suficientes para equilibrar as perdas oxidativas e irreversíveis deste mesmo

aminoácido.

3. Verificar o efeito destas dietas sobre os níveis de aminoácidos plasmáticos.

4. Comparar os resultados cinéticos com os obtidos pelo balanço nitrogenado.
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METODOWGIA

Desenho experimental

A hipótese inicial deste trabalho foi que as recomendações atuais de ingestão de

aminoácidos são qwuestionáveis e inferiores às sugeridas pelo Laboratório de Nutrição Humana

do Massachusetts Institute Df Technology, com exceção da metionina. Desta maneira, este estudo

foi realizado para avaliar se a ingestão de aminoácidos, recomendados pela FAO/WHO/UW,

1985, é suficiente para manter o equilíbrio aminoacídico em um grupo de jovens eutróficos do

sexo masculino. Para tal foram realizados e avaliados os resultados de balanços nitrogenados,

níveis plasmáticos de aminoácidos livres e turnover protéico corpóreo total, com marcadores

estáveis. O experimento foi planejado para durar cinco semanas ou 35 dias, sendo as dietas

experimentais oferecidas por três semanas. Na semana inicial do estudo, bem como na última

todos os indivíduos receberam dieta com oferta abundante de aminoácidos essenciais, semelhante

a proteína do ovo que é equivalente a == 4,5 as atuais recomendações internacionais (National

Research Couneil, 1979). Foram estudados três grupos experimentais, eujas dietas ofereciam

quantidades pré-determinadas e diferentes de aminoácidos essenciais (figura 1). Cada indivíduo

só participou de um grupo. O primeiro grupo foi designado como Grupo l, ou GFAO. O

segundo grupo designado de Grupo lI, ou GMIT e, finalmente, o terceiro Grupo IlI, ou GOVO.

Todos os participantes do estudo somente foram internados durante o estudo cinético para

infusão isot6pica por oito horas. A divisão dos grupos foi ao acaso.

Durante a primeira e última semanas de estudo foi oferecido a todos os grupos uma dieta

cujo teor de aminoácidos essenciais foi semelhante a proporção encontrada no ovo de galinha,

5 Food and Agriculrure Organization of lhe United Nationl World Health Organizationl United Nations University.
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considerada urna oferta abundante de aminoácidos essenciais, ou seja, == 4 vezes as

recomendadas. Nas três semanas do meio, isto é, a segunda, a terceira e a quarta semanas de

estudo, foram oferecidas as dietas experimentais. O GFAO recebeu teor de aminoácidos

essenciais semelhante as recomendações internacionais. O GMIT recebeu teor de aminoácidos

essenciais na dieta semelhantes as recomendações do Laboratório de Nutrição Humana do

Massachusetts Institute of Technology. O Grupo III, GOVO, durante todas as cinco semanas de

estudo recebeu teor de aminoácidos semelhantes a proporção encontrada no ovo de galinha.

Ao final da primeira (sétimo dia), segunda (décimo quarto dia) e quarta semauas

(vigésimo oitavo dia) e no meio da quinta semana (trigésimo primeiro dia) realizou-se em todos

os indivíduos estudo cinético com aminoácido marcado, 13C-leucina.Cada estudo cinético foi

subdividido em duas fases, ou estados metabólicos. Durante,as primeiras três horas de infusão

não foi oferecido dieta aos indivíduos, sendo esta fase identificada como de jejum ou estado de

jejum. Durante a segunda fase do estudo cinético, com duração de cinco horas, foi oferecida

dieta ao indivíduos participantes em quantidade e períodos de tempo regulares. Esta segunda

fase, foi identificada como estado alimentado. Para efeito prático os estudos cinéticos também

são identificados como infusão de is6topo estável.

Durante todo o experimento foram coletadas urina e fezes, além de amostras da dieta

para determinação do balanço metabólico nitrogenado. A determinação dos níveis de

aminoácidos plasmáticos livres foi feita nos dias do estudo cinético. Para tal finalidade foram

coletada duas amostras de sangue, uma no tempo zero, considerada representativa do estado de

jejum e outra no tempo 480 minutos, ou seja, ao final do estudo cinético, considerada

representativa do estado alimentado.

Todos os procedimentos realizados foram previamente aprovados pelos Conselho de Ética

do Clinicai Research Center do Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, U,S.A.

Qualquer um dos indivíduos podia desistir do estudo sem qualquer explicação e a todos foi

oferecida, ao final do estudo, uma compensação financeira.
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Casuística

Os estudos foram realizados em indivíduos do sexo masculino, sem doenças aparentes,

voluntários e em regime ambulatorial. Todos mantiveram suas atividades rotineiras. Os

participantes foram considerados eutróficos após história médica, exame clínico e exames

laboratoriais (hemograma, urina rotina, glicemia, albuminemia, uremia) no início e final do

estudo. Nenhum dos participantes tinha história de perda de peso recente, práticas alimentares

não usuais, endocrinopatia, terapêutica medicamentosa, ou tratamento hormonal.

A todos explicou-se os riscos potenciais do estudo relacionados com o gosto desagradável

da dieta, monotonia do estudo, punção venosa superficial, coleta de urina, fezes e gás expirado.

Todos mantiveram suas atividades físicas usuais e foram impedidos de realizar atividades físicas

extremas mesmo que esporádicas, inclusive participar em competições esportivas.

Dietas

A oferta calórica, vitamínica, mineral e de água foi semelhante para todas as dietas,

atendendo as recomendações internacionais (National Research Council, 1989), tabela 7. Cada

indivíduo recebeu três refeições isoca1óricas e isonitrogênicas às 8:00, 12:00 e 17:00 horas,

exceto nos dias de estudo cinético, como descrito a seguir. As refeições foram preparadas e

servidas no restaurante do Clinical Research Center, do Laboratório de Nutrição Humana do

Massachusetts Institute of Technology, Boston, sob supervisão constante de Nutricionista.

A oferta protéica total foi equivalente a 0,8 (Nitrogênio x 6,25) g proteína.kg-l.d·1

semelhante para todos os grupos estudados. Toda oferta protéica foi conseguida pela ingestão

de aminoácidos cristalinos (Ajinomoto Inc., USA; Teaneck, New Jersey). Conforme exposto

anteriormente, figura 1, a dieta oferecida ao GFAO, teve teor de aminoácidos essenciais
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semelhantes às recomendações internacionais. A do GMIT semelhantes às recomendações do

Laboratório de Nutrição Humana do Massachusetts Institute of Technology e a do GOVO

semelhante ao padrão ovo de galinha, tabela 8.

A oferta energética foi constante para um mesmo indivíduo e variou entre 40 e 50

l:i:al.kg·1.d·1.Esta oferta foi calculada a partir dos dados de ingestão e atividades usuais dos

diferentes participantes-do estudo e tinha como objetivo manter o peso estável. A fonte calórica

foi derivada de açúcar da beterraba, bolos feitos com amido de trigo, sucos artificiais, sendo

rodas as fontes calóricas isentas de proteína, tabela 9.

A oferta de minerais e vitaminas foi constante para todos os indivíduos e em quantidades

suficientes para suprir ou exceder as necessidades preconizadas FAO/WHO/UNU, tabela 10

(National Research Council, 1989). A ingestão de água, café e chá sem cafeína ou açúcar foi

ad libitum. Na noite anterior à infusão de isótopo estável para se realizar o estudo cinético, era

permitido ingerir líquidos até as 22:00 horas. Após o término da infusão a dieta fornecida

voltava a ser a usual até a próxima infusão.

Estudo cinético ou infusão do isótopo estável.

L-[l-BC] leucina (Tracer Technologies Inc., Somerville, MA, USA) e [BC] bicarbonato

de sódio (Cambridge Isotopes Laboratories, Wobum, MA, USA) foram utilizados como isótopos

estáveis. A pureza química, isomérica e isotópica foi confirmada por meio de cromatografia

gasosa/espectrometria de massa.

As soluções infundidas foram consideradas esterilizadas e livres de pirogênicos por meio

de testes realizados em laboratório independente (Alves e cols., 1990; Matthews e cols., 1982).

Para verificar a esterilização, as soluções empregadas foram semeadas e mantidas incubadas por

período de 10 dias. Todas culturas foram incubadas em meio de caseína à temperatura de 300
_
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35°C. Após o décimo dia não foi evidenciado crescimento microbiano, em todas amostras

utilizadas no presente trabalho. A verificação da presença de pirogênicos em solução foi feita

2jlÓs diluição em Nael 0,9% e filtração em filtro de 0,22I'm. A concentração final da solução

leSte foi ajustada para 0,4 mg.dL·1 e a dose de !O ml.kg·1 foi injetada em coelho. Para tanto,

cada teste foi feito em três coelhos adultos, mantidos em gaiolas apropriadas e sob monitorização

contínua de temperatura retal. A solução teste foi injetada na veia lateral da orelha de cada

animal. Além da temperatura basal, medida imediatamente antes da injeção teste, foi feito

também registro uma, duas e três horas após. O teste era realizado e os resultados interpretados

de acordo com a recomendação USP XXI. Todos materiais experimentados foram considerados

isentos de pirogênicos.

Cada indivíduo permaneceu 10-12 horas de jejum antes de cada estudo isot6pico, figura

2. Na manhã do estudo eles chegavam as 6:00 no "ClinicaI Research Center" do Laboratório

de Nutrição Humana do Massachusetts Institute of Technology. As sete horas era colocado um

cateter na veia antecubital após anestesia local com xilocaína, onde foi infundido O isótopo

estável. A coleta de sangue foi feita por meio de um outro cateter colocado na veia superficial

da mão ipsilateral. Esta mão foi mantida dentro de uma caixa com fluxo contínuo de ar aquecido

a 68°C por 10 minutos antes de cada retirada de sangue. Este procedimento era realizado afim

de coletar sangue considerado arterializado (Abumrad e cols., 1981). A permeabilidade do

cateter foi mantida com O uso de solução salina. Trinta minutos após os cateteres terem sido

colocados foi coletado amostras de sangue e gás expirado para as determinações basais e a seguir

iniciado o estudo propriamente dito. As amostras de sangue foram mantidas em gelo até o

momento da centrifugação (3000 g por 15 minutos) logo após o término do estudo. A seguir as

amostras de plasma foram armazenadas a -80°C até o momento das análises isotópicas. As

amostras de gás expirado foram guardadas a 20°C até o momento da determinação isotópica que

ocorria nos dias subseqüentes ao do estudo. Três medidas de calorimetria indireta, cada um por

30 minutos, também foram realizadas durante o estudo para determinação da produção total de

COlo A primeira determinação foi feita no início da infusão sendo representativa do estado de

jejum. Duas outras medidas foram feitas após a oferta de alimentos sendo a média destas

determinações utilizada como o valor correspondente ao estado alimentado.
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Cada individuo recebeu a seguinte dose inicial ou "prime" de isótopo:

1- :-;aH"CO, = 1,2 ~mol.kg-' ( 82,8 ~g)

:- L-[I-BC] leucina = 6,4 ~mol.kg-' ( 0,85 mg)

A infusão contínua do isótopo foi:

1- L-[I-"C] leucina = 3,8I'mol.kg-'.h-' (0,50 mg)

Oito horas, após a infusão da dose "prime", teve início a infusão continua de L-[1-13C]

leucina durante oito horas, figura 2. A infusão foi feita com bomba modelo 940 Harvard

Apparatus, Harvard, MA, sendo continuamente utilizado filtro de 0,22 f'm (Millipore, Bedford,

MA). Após três horas do estudo, etapa chamadajejum, os indivíduos começavam a receber dieta

de hora em hora. A dieta foi oferecida, em porções iguais a cada hora, por cinco horas, e

equivalente a 5/12 do total de nutrientes diariamente oferecidos. A dieta foi fornecida em forma

de pó ou bolo contendo calorias, minerais, vitaminas e a mistura apropriada de aminoácidos.

Coleta de sangue

A coleta de sangue foi feita em vidro heparinizado (Venoject®,Terumo Medical Corp,

Elkton, MD). Após a coleta da amostra basal, foi coletada outras amostra aos 60 minutos do

estudo. A seguir coletou-se amostras a cada 20 minutos até o tempo de 180 minutos, Neste ponto

as amostras passaram a ser horárias até 420 minutos, quando as amostras passaram novamente

a ser coletadas de 20 em 20 minutos até o final do estudo ;:tos480 minutos, figura 2. Foram

coletadas por fim um total de 18 amostras, sendo cada uma de 3 ml, ou seja um total de 54 ml

de sangue, ou aproximadamente 216 mI durante todo o estudo. O participantes do estudo além
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de terem o hematócrito monitorizado semanalmente, receberam um suplemento de 18 mg ferro

na forma de FeS04•

Coleta de gás expirado

A determinação dos gases, teores de O2 e CO2 inspirados/expirados foi feita por meio de

calorimetria indireta (Hoerr e cols., 1989). Durante a infusão a produção total de CO2 e o

consumo de O2 foí determinado. Para tanto foi aplicado máscara facial com válvula própria

(Speak-Easy n, Respironics, Monroeville, PA) que impedia a mistura do ar expirado com o ar

ambiente, sendo feita a determinação imediata de CO2 e O2, A concentração de CO2 foi medida

por meio de um analisador de infravermelho (Analisador Médico de gases modelo LB-2,

Beckman Instruments, Fullerton, CA). A concentração de O2 foi medida por meio de um célula

eletrolítica (modelo SAI, Ametek-Applied Electrochemistry, Pittsburgh, PA). O volume

expiratório foi determinado após a correção destes volumes considerando-se a temperatura,

pressão e umidade do ar no local do experimento.

A análise do 13C02enriquecido no gás expirado, em adição às amostras basais, foi feita

em triplicata. O ar expirado foi coletado no final da expiração por meio de um peça bucal e um

válvula de duas vias tipo Rudolf. As amostras foram armazenadas em tubos de vidro sem

silicone (Venoject®collection tubes, Terumo MedicaI Corp, Elkton, MD) e foram mantidos a

temperatura ambiente até o momento das dosagens (Hoerr e 0018., 1989).

Aminoácidos plasmáticos: determinação, derivatização e análise espectrométrica

A concentração plasmática de aminoácidos livres e de leucina na solução infundida, foi

feita em sistema Hewlett Packard HPLC (AminoQuant lI), com derivatização pré-coluna usando
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oNo-fitalaldeido e 9-fluorenilmetilc1oroformato. A quantificação foi feita com detector

fluorescente.

A análise do ácido 13C-cetoisocapróico(13C-KIC)foi, em resumo, feita como descrita a

seguir. Inicialmente o plasma, 300 IlL, foi desproteinizado com metano!. A seguir o

sobrenadante foi evaporado sob atmosfera de nitrogênio e o material seco resultante redissolvido

em 200 IlL de água destilada. A seguir preparou-se o derivativo quinoxalinol segundo

Rocchiccioli e cols., 1981, usando solução a 1% de O-fenilenediamino em ácido hidroclórico

e aquecimento. A solução contendo o 13C-KICparcialmente derivatizado foi extraída, duas

vezes, com etilacetato e evaporada à secura. O resíduo foi diluído em 50 p.L de N-metil-N-(ten-

butildimetilsilil) trifluoracetamida (MTBSTFA, Pierce, Rockford, Illinois, USA) e 50 I'L de

piridine. A solução a seguir foi mantida por 12 horas, a temperatura ambiente, formando assim

quinoxalino-t-BDMS (Langenbeck e cols., 1985). Um I'L desta solução era suficiente para

análise por meio de GC/MS e monitorização seletiva do íon pré selecionado (SIM).

Para determinação da "C-Leucina ("C-Leu) eJuiu-se 200 I'L de plasma com 1 mL de 1

N ácido acético em resina de troca iônica (BioRad AG50-X2 resin, Richmond, CA, USA)

(Adams, 1974). A fração contendo os aminoácidos foi eluída da coluna com hidróxido de

amônia. Esta porção foi evaporada até ficar seca. O derivativo terciário butil dimetilsilil (t-

BDMS) do aminoácido é formado após aquecimento do resíduo por uma hora a 60°C com 50

.uL de MTBSTFA e 50 p.L de acetonitrilo. Dois ou três IlLs desta mistura são suficientes para

análise em GC/MS.

As medidas de diluição isotópica foram feitas em um sistema Hewlett Packard (HPJ.

composto de cromatógrafo a gás (GC) acoplado a um espectrômetro de massa (MS) quadrupolo

HP 5988A. O controle e coleta de dados do sistema HP foi feito com utilização do progIama

HP RTE-A (HP, Paio Alto, CA, USA). A ionização por impacto eletrônica foi reafu3da a 120

eV.
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Para determinação do BC-KIC utilizou-se coluna de silica fundida de 30 m x 0,25 mm

DB 1701 (Jand W Scientific, Folson, CA, USA), com controle de temperatura de 140°C a

300°C, com incremento de IOoC/min. O KIC elue a 7,2 minutos e foi monitorizado no pico

básico m/z 259[M-57] e a espécie marcada com BC no pico m/z 260 que corresponde a perda

do grupo f-butil (Langenbeck e cols., 1985). O enriquecimento plasmático de KIC foi medido

contra curva de calibração preparada com misturas padrões variando de Oa 10% marcada com

ácido [l-13C)cetofsocapróico. Os gráficos de calibração tinham inclinação próxima a unidade e

coeficiente de correlação =0,99. Cada amostra foi medida em duplicata.

A análise da leucina foi realizada no GC/MS com uso de uma coluna de silica fundida

de 30 m x 0,25 mm DB I301 (Jand W Scientific, Folson, CA, USA) sendo a temperatura

programada Para variar entre 20Q"C e 300°C com incremento de 15°C/min. A leucina elue a

3,4 minutos. A monitorização seletiva de íons foi feita no fragmento M-57 que corresponde a

perda do grupo {-butil (Neves & Vasconcelos, 1987). O pico básico foi mlz 302 para leucina

natural e mlz 303 para [1-13C]leucina.O gráfico de calibração' foi linear, com inclinação próxima

a um e coeficiente de correlação maior que 0,90. Cada amostra foi medida em duplicata.

Avaliação do balanço cinético de leucina

O modelo geral para determinação da cinética de leucina é apresentado na figura 3, onde

os passos metabólicos irreversíveis são representados por flexas escuras. Neste sentido a

passagem de KIC para isovaleril-CoA e CO2 representa uma reação de oxidação irreversível com

perda de CO2 pelo ar expirado. Este modelo multicompartimental considera que a leucina

plasmática é captada e liberada por diferentes tecidos do organismo. O ácido cetoisocapróico

(KIC) é formado por transaminação intracelular de leucina e é também liberado na circulação

sistemica. Para aqueles tecidos que liberam KIC para o plasma, o enriquecimento isotópico de

13C-KICplasmático será equivalente ao enriquecimento intracelular de 13C-Leucina, durante a

infusão constante de 13C-Leucina.Esta equivalência intracelular de 13C-KICe 13C-Leucínaocorre
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porque a única fonte de KIC é a transaminação de leucina. Conseqüentemente, o enriquecimento

de 13C-KIC plasmático deve representar o pool intracelular de I3C-Leucina integrado durante o

tempo de infusão isotópica (Matthews e ools., 1982). Desta maneira o fluxo de leucina é

determinado a partir do enriquecimento plasmático do OI-[I-"C]KIC. A partir do fluxo de

leucina é calculado a taxa de síntese e degradação protéica, utilizando-se o modelo estocástioo

descrito por Waterlow (Waterlow e cols., 1978):

onde Q= fluxo, S = síntese protéica ou taxa de desaparecimento plasmático não oxidativo de

leucina, O = oxidação de proteína , I= ingestão de leucina e B = leucina liberada a partir da

degradação protéica ou taxa de aparecimento plasmático de leucina independente da ingestão.

Este parâmetros são expressos em Itmo1.kg·1.h-1

O fluxo foi calculado pela equação:

onde i = é a taxa de infusão de L-[1-13C]leucina, Ei = é o enriquecimento de L-[1-13C]leucina

no infusado (átomos por cento excesso) e Ep é o enriquecimento plasmático de L-[1-13C] KIC

no ponto de equiliôrio (plateau). Enriquecimento plasmático é o valor percentual da relação

13C/12C em relação ao valor basa! obtido previamente à infusão de L-[I-i3C]leucina. Ponto de

equilíbrio, também conhecido como ponto de enriquecimento isotópico constante, é definido

como a média dos valores de enriquecimento plasmáticos e constantes de L-[l-BC] KIC, após

um período pré determinado de infusão de L-[1-13C]leucina.

Para o cálculo dos dados cinéticos, os valores de enriquecimento de 13C02 do gás

expirado, no ponto de equilíbrio, também foram corrigidos pelo valor basa! de excreção de

13C02. Este valor corrigido é abreviadO por Eco2 e expresso em APE.1O-3 (átomos por mil

excesso acima do basal). A produção de "CO, (Jtmol.kg·l.h·l) a partir da oxidação de L-[I-

"C]leucina foi calculada pela equação:
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onde V C02 é a taxa de produção de CO2 (rnl.min-I), E13C02é o enriquecimento de 13C02 no ar

expirado no ponto de equilíbrio. O peso corpóreo é expresso em kg. A constante 60 converte

minutos em horas, e 44,6 converte mililitros de leucina em j!moles leucina (a pressão e

temperatura constantes, 760 mmHg e 00 C), 100 torna o valor percentual. O fator r corrige o

valor de 13C021ibertado pela oxidação de L-[l-13C]leucina, mas retido no bicarbonato corpóreo.

Para infusão endovenosa de L-[l-13C]leucina, a fração de Na[13C]bicarbonato recuperado no gás

expirado como 13C02 é de 0,70, em jejum, e de 0,82 para o período alimentado, como

previamente determinado no Clinical Research CenteI, Massachusetts Institute af Technology,

para jovens adultos (Hoerr e cols., 1989).

o enriquecimento de BC no ar expirado foi medido por espectrõmetro de massa com

coletor triplo, Finigan-MAT delta E (Hoerr e cols., 1989).

A oxidação de leucina foi calculada:

logo, a taxa de desaparecimento não oxidativo da leucina, também conhecida como taxa de

captação periférica de leucina, que representa uma estimativa da síntese protéica, é derivada de:

e a taxa de aparecimento plasmático de leucina, que representa uma estimativa da degradação

protéica, é derivada de:

l}FlQ;l,

onde I =ingestão de leucina.

A avaliação do balanço cinético de leucina diário (LKB) foi extrapolada por dois métodos



onde

diferentes, LKBi e LKBii, conforme exposto a seguir. Considera-se para efeito de cálculo, que

as 24 horas do dia são divididas em duas fases iguais, sendo uma correspondente a fase de 12

horas de jejum, na qual não existe oferta de alimentos e outra, fase de 12 horas alimentado, em

que a oferta de alimentos é constante neste período. Assim temos:

Para LKBii: e

Infu = infusão de leucina marcada, JLmol.kg·1.h'l;

Oxid = oxidação de leucina, JLmol.kg'1.h·1;

Diet = ingestão diária de leucina, JLmol.kg·1.h·1e

Prime é a dose de ataque de leucina marcada ("prime dose"), JLmol.kg·l.

o valor de oxidação de leucina foi corrigida pela quantidade de leucina marcada

infundida (Meguid e cols., 1986a). No primeiro método (LKBi), a quantidade de marcador dada

por hora é extrapolada para 12 horas de jejum e 12 horas alimentado. Pelo segundo método
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(LKBii) a quantidade real de leucina marcada s6 influencia os cálculos no período de estudo, isto

é, três horas de jejum e cinco horas de alimentado.

Estes cálculos pressupoem que i) no período alimentado há absorção completa da leucina

ingeri da, a uma taxa uniforme e constante durante o período de estudo; ii) não existe diferença.

de oxidação entre a leucina marcada e a não marcada e que são constantes com o tempo e li)

a leucina marcada infundida mistura-se de maneira uniforme em todo organismo (Meguid e

cols., 1986b). Estudos anteriores demonstraram que o erro do cálculo do fluxo de leucina é de

aproximadamente 2% e do cálculo da oxidação de leucina de no máximo 10% (Matthews eeeIs ..

1980; Meguid e cols., 1986b).

Balanço nitrogenado

o balançonitrogenarlo (BN). g.24 horas·I, foi considerado a diferença entre o nitrogênio

ingerido (NI) e o excretado (Young, 1986). O nitrogênio excretado corresponde a soma entre

o nitrogênio fecal (NF), urinário (NU) e as perdas insensíveis de nitrogênio. Estas perdas foTafl':

consideradas de 8 mg.kg-1.d-1 (Scrimshaw e cols., 1972). As amostras semanais de fezes foram

coletadas usando marcadores (carmim) dado no primeiro e sétimo dia (Scrimshaw e cols., 1966).

Ao todo foram realizados quatro estudos de balanço correspondentes as quatro últimas semanas

de estudo. O nitrogênio foi dosado pelo método de Kjeldah1. Desta maneira:
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Método estatístico

Os dados foram interpretados por meio de análise de variançia por medidas repetidas

trifatoriais (dieta, infusão e estado de jejum/alimentado) sobre o tempo para verificar as

alterações cinéticas de leucina. Nos casos em que se detectou significância na interação dieta x

infusão x estado jejum/alimentado, a diferença específica foi examinada pelo teste Newman

Keul's (Nintze, 1987). Valores de pSO,05 foram considerados estatisticamente significativos,

e somente as comparações significativas de interesse são apresentadas nas diferentes tabelas. Os

participantes foram escolhidos ao acaso para receberem uma das três dietas estudadas, com

objetivo de manter os grupos tão uniformes quanto possível. Todos os testes estatísticos foram

feitos usando os programas Systat" e NCSS".
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Considerações gerais

RESULTADOS

Os voluntários foram convocados por meio de cartazes afixados em murais destinados

para tal finalidade no Massachusetts Institute of Technology. Todos os indivíduos que

manifestaram interesse em participar do estudo receberam explicações detalhadas sobre o

protocolo experimental. Após esta primeira seleção, foi mostrado aos interessados, as técnicas

de coleta de sangue, de ar expirado, de urina e fezes. A seguir os indivíduos experimentavam

a dieta. Por fim, era assinado um termo de compromisso confirmando sua participação. Desta

maneira foram realizadas == 120 entrevistas. Entre aqueles que concordavam experimentar a

dieta, == 50 desistiram logo após provarem a solução de aminoácidos. Vinte e seis candidatos

desistiram nos primeiros dias de estudo, por não se adaptarem aos horários, ou a dieta, ou ao

esquema rígido de coleta de amostras de urina e fezes. Quatro indivíduos foram retirados do

estudo, entre a primeira e segunda semana de estudo, por não seguirem corretamente as

determinações para coleta das amostras de urina e/ou fezes. Um dos indivíduos foi excluído ao

final da terceira semana após apresentar episódio febril, coriza nasal hialina, cefaléia e mal estar

geral.

Vinte indivíduos completaram com sucesso todas as cinco semanas de estudo, sendo sete

no GFAO, sete no GMIT e seis no GOVO. Entre o processo de elaboração do projeto de

pesquisa, aprovação no conselho de ética e a última determinação laboratorial foram gastos 31

meses. O tempo para coleta de material nos voluntários foi de 20 meses.

As entrevístas, exames dos indivíduos, medidas antropométricas e exames laboratoriais

foram feitas nas dependências do Clinical Research Center do Massachusetts Institute of

Technology. Dentro desta unidade de pesquisa em humanos, a temperatura interna era sempre

constante em tomo de 22°C.
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Característica dos indivíduos participantes

A tabela 11 mostra as características gerais dos vinte indivíduos que participaram do

estudo. Todos eram estudantes de graduação do Massachusetts Institute of Technology, MIT,

e residiam nos alojamentos do MIT, próximo ao local onde foram feitos os experimentos. A

idade variou entre 18 e 37 anos, sendo a maioria em torno dos 22 anos, a altura de == 1,70 m

e o peso == 75 kg. Todos foram considerados eutróficos após exame clínico, antropometria e

exames laboratoriais. Não houve variação significativa entre o peso do primeiro e último dia do

estudo, o mesmo fato foi observado em relação aos outros dados considerados, com exceção da

relação uréialcreatinina urinária. Os valores plasmáticos de albumina, glicose, uréia foram

considerados normais e nem um deles apresentou variações significativas entre o começo e final

do estudo.

A diminuição da relação uréialcreatinina urinária é um reflexo da ingestão protéica

individual de cada participante (Sauberlich e cols., 1974; Marchini & Dutra de Oliveira, 1990).

Os valores mais elevados, observados no início do protocolo, dentro de cada grupo são

provavelmente conseqüentes a uma ingestão rotineira de proteína, maior que 0,8 g.kg·l.d·l , antes

de iniciar o estudo.

Quando se considerou a variação da relação peso/altura2, índice creatininalaltura e relação

uréialcreatinina urinária, tabela 12, dentro de um mesmo indivíduo durante todo o experimento,

observa-se que a variação intra-individual pode ser considerada mÚlima. Tanto os resultados

entre indivíduos, como os intra-individuais apontam para homogeneidade dos indivíduos, e

mostram também que ao fmal de 35 dias de experimento esta constância continuou sendo

observada. Assim por exemplo, para o indivíduo número 4, do GFAO, durante todos os 35 dias

de estudo, a relação peso/altura2 foi de 26,6±0,3 (média±desvio padrão), o índice

creatininalaltura foi de 112±4 % e a relação uréialcreatinina urinária de !1,7±1,O g/g (estes

resultados são semelhantes aos dos outros indivíduos).
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Aminoácidos plasmáticos

Os resultados dos aminoácidos plasmáticos livres ramificados (isoleucina, leucina e

valina), rnetionina. lisina, treonina e prolina foram determinados no início e fmal de cada uma

das quatro infusões em todos os indivíduos, e estão nas tabelas 13 e 14, figuras 4 e 5. As

alterações dentro de cada grupo de indivíduos, recebendo uma das três dietas, dependem de cada

aminoácido, período de experimento e estado metabólico Gejum, alimentado).

Os aminoácidos ramificados, tabela 13, figura 4, variaram de uma forma específica,

dependendo de cada um e da condição metabólica. As conçentrações de isoleucina e leucina

foram marcadamente menores para o estado alimentado nos GFAO e GMIT, enquanto que os

níveis foram constantes durante todo experimento no GOVO no período alimentado. No período

de jejum, os níveis de isoleucina e leucina foram menores para GFAO e GMIT. Com relação

a valina houve diferença significativa, em qualquer dos estados metabólicos, sendo menor nos

GFAOe GMIT.

A metionina aumentou nos GFAO e GOVO, enquanto que ficou constante no GMIT ao

final da primeira semana recebendo uma das dietas em estudo, tabela 14, figura 5. Ao fim da

terceira semana, os indivíduos do GFAO, fase jejum, apresentaram valores plasmáticos de

metionina cuja tendência era uma maior elevação em relação aos outros dois grupos. Os níveis

de lisina permaneceram praticamente constantes em todos os grupos durante todo experimento.

Entretanto, os GFAO e GMIT apresentavam valores de lisina menores no período alimentado,

quando comparados com os valores da primeira semana de estudo. Esta alteração não foi vista

no GOVO. Os valores de treonina foram significativamente, p<O,05, reduzidos na fase dejejum

dos GFAO e GMIT, e também foram menores na fase de alimentado, comparados com os

valores do GOVO.Finalmente os valores de prolina foram significativamente, p <0,05, maiores

no GFAO tanto na fase de jejum, como fase alimentado. Nos GMIT e GOVO os valores de

prolina foram semelhantes.
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Cinética de leucina

A tabela 15 resume os valores de enriquecimento isot6pico no ar expirado e plasma, além

das medidas de cinética da leucina. Não são observadas diferenças significativas entre os três

grupos para a razão de enriquecimento isot6pica nC-KIC/13e-LEU. Considerando que o 13C-KIC

é o derivado intracelular da 13C-Leucina e portanto representa o enriquecimento intracelular

metabólico da leucina, somente os dados de enriquecimento plasmático de 13C-KIC serão

apresentados. Destes valores foram derivados o fluxo da leucina e demais dados relacionados

com metabolismo deste aminoácido.

o fluxo de leucina, tabela 15, figura 6, durante a fase de jejum foi inferior (p <0,05) nos

GFAO em relação ao GOVO, e permaneceu baixo, mesmo quando a dieta com teores de

aminoácidos semelhante ao do ovo foi introduzida na última semana do experimento. Não houve

diferenças significativas entre os períodos de jejum e alimen~do para o fluxo de leucina durante

todo experimento. O desaparecimento não oxidativo de leucina (NOLD), diretamente relacionado

com a síntese protéica, não foi diferente nos três grupos estudados e no período de jejum versus

alimentado. A taxa de aparecimento de leucina, diretamente relacionada à degradação endógena

protéica, foi reduzida após uma semana no grupo que recebeu o teor de aminoácidos semelhantes

às recomendações da FAO. Não foram detectadas outras diferenças importantes. Posteriormente

a taxa de aparecimento de leucina foi superior, fase alimentado, no GFAO, mas não foi

detectada a mesma tendência no GMIT e GOVO.

Para o período de jejum, a taxa de oxidação de leueina foi reduzida (p<O,05) quando

os indivíduos receberam a dieta FAO por uma ou três semanas, mas não houve esta diminuição

para os outros dois grupos estudados, tabela 15 e figura 6. Ao final de uma semana recebendo

dieta com teor de aminoácidos recomendadado pela FAO, durante a fase de alimentação, a

oxidação de leucina foi inferior (p <0,05) no GFAO, sendo inclusive menor que na fase

alimentado para este mesmo grupo no mesmo período. O GMIT apresentou valores de oxidação

de leueina reduzida em relação a dieta controle. Após três semanas recebendo a dieta padrão



MIT, a oxidação de leucina foi semelhante na fase de jejum e alimentado. No GOVO a oxidação

de leucina foi sempre superior na fase alimentado.

Na tabela 16 são mostrados os valores de depuração metabólica de leucina plasmática.

Valores de jejum foram essencialmente semelhantes para todos os grupos durante todo o

experimento. Para o estado alimentado, esta depuração foi superior após uma semana nos grupos

que receberam padrão FAO e MIT, no entanto após três semanas estes valores permaneceram

altos somente no GFAO. Este fato sugere um trabalho metabólico extra, necessário para depurar

leucina plasmática no GFAO. Neste período, isto é, após a terceira semana de oferta de dieta

com teores de aminoácidos específicos, os GMIT e GOVO precisavam de == 11-13 ml de

sangue.kg"t.d-1para depurar uma quantidade equivalente de leucina. No entanto, os participantes

do GFAO, nesta mesma situação, precisavam de == 18 ml de sangue.kg-1.d-t, quantidade cerca

de 40% superior aos GOVO e GMIT.

°balanço cinético de leucina durante o período de jejum e alimentado durante o estudo

é apresentado na tabela 17 e figura 7. Durante a fase de jejum os valores negativos de balanço,

como esperado, foram encontrados em todos os grupos. Nesta situação houve uma tendência dos

valores serem mais negativos para o GOVO do que em relação ao GFAO e GMIT, entretanto

estas diferenças não foram estatisticamente significativas.

Durante a fase de alimentado, o GFAO, após uma e três semanas recebendo a dieta

experimental, não alcançou balanço positivo numericamente equivalente a fase de jejum. Após

três semanas recebendo padrão FAO, o balanço cinético de leucina foi estatisticamente

semelhante na fase de jejum e alimentado, e este valor da fase alimentado foi significativamente

inferior ao do GMIT e GOVO. O GMIT e GOVO sempre alcançaram balanço cinético de

leucina positivo na fase alimentado.

Duas avaliações diferentes para o balanço cinético diário de leucina, englobando fuse de

jejum e alimentado, são apresentados na tabela 18 e figura 8. Na primeira semana de

experimento, figura 1, quando todos indivíduos, independente do grupo, receberam dieta
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controle padrão ovo, o balanço de leucina foi positivo e semelhante nos três grupos. Os valores

de balanço foi mais positivo ou menos negativo, para o método LKBi do que para o LKBii,

como é esperado, pois o valores infundidos, nos dias do estudo cinético, contribuíram com maior

intensidade no método LKBi. O balanço calculado pelo método LKBii nos três grupos estudados,

contribuiu com aproximadamente 7 a 16% da leucina ingerida na primeira semana de estudo,

quando todos recebiam padrão ovo de aminoácidos. Este achado sugere uma discreta

superestimação do balanço, porque era esperado que os indivíduos jovens eutróficos estivessem

em balanço zero quando a oferta de leucina fosse abundante.

LKBii foi distintamente negativo no GFAO. Após três semanas recebendo dieta padrão

de aminoácidos FAO, os valores GFAO foram significativamente inferiores, p<O,05, aos dos

GMIT e GOVO. Os valores de balanço cinético encontrados no GMIT, após três semanas

recebendo dieta padrão MIT, próximo a zero, e representando menos de 5% do valores de

leucina ingerida, sugerem que os indivíduos deste grupo atingiram o equilíbrio isotópico. Os

altos valores de balanço positivo encontrados no GOVO serão discutidos posteriormente.

Balanço nitrogenado

D resultados de balanço nitrogenado estão apresentados na tabela 19 e figura 8. Não

foram detectadas diferenças estatísticas entre os três grupos avaliados. No entanto os valores

médios do GFAO mostraram uma tendência a serem menore~, além de permanecerem negativos

durante todas as três semanas em que foi oferecida dieta cujo padrão de aminoácidos foi o

padrão FAD.

Os resultados de creatinina urinária, representados pelo índice creatinina/altura, tabela

12, foram utilizados como controle para verificar se a urina foi coletada completamente.

Somente um indivíduo, dos vinte estudados, apresentou coeficiente de variação (CV) para

excreção urinária de creatinina de 15%. Quatro outros apresentaram CV de '" 12%. Três com
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CV ;;: 10% e para todos os demais o CV foi igual ou inferior a 9%. Análise de variança para

medidas repetidas não mostrou qualquer diferença estatisticamente significativa na excreção

urinária de creatinina e nitrogênio intraindivíduos, independente do período ou da dieta

analisados.
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DISCUSSÃO

As recomendações de aminoácidos para indivíduos adultos eutróficos tem sido

estabelecidas usando i) balanço nitrogenado (Rose, 1957; Irwin & Hegsted, 1971; Williams e

cels., 1974); ií) efeito de diferentes ofertas de aminoácidos sobre os níveis plasmáticos de

aminoácidos (Stucki& Harper, 1962; Munro, 1970; Young & Scrimshaw, 1972; Lewis, 1992);

iii) técnicas empregando isótopos estáveis (Young, 1987,1991b,1992; Young, Bier & Pellett,

1989). Todas estas técnicas tem suas limitações e não existe urna conclusão definitiva absoluta

sobre o método que seria mais indicado para definir as suas recomendações. A falta de um

critério funcional adequado é um problema sério a ser enfrentado na determinação destas

recomendações de ingestão dos diferentes nutrientes. A importância do metabolismo protéico

tanto nas situações de eutrofia como na presença de patologias faz com que se busque

continuamente uma maneira mais adequada para se estudar as recomendações de ingestão de

aminoácidos essenciais.

Atualmente existe um consenso (Munro, 1985; Young, 1986; Young & Bier, 1987a;

Millward e cols., 1989), por razões conceptuais e técnicas, de que o uso de técnicas de balanço

nitrogenado muito pouco pode acrescentar à determinação destas recomendações.

Conseqüentemente as técnicas empregando aminoácidos marcados com isótopos estáveis,

utilizada desde o começo da década de 80 (Young, Bier & Pellett, 1989; Young & Marchini,

1990; Young, 1991b), tem sido empregada no sentido de v~idar ou não as recomendações de

ingestão de aminoácidos sugeridas por organismos internacionais (FAO/WHO/UNU, 1985;

National Research Council, 1989). Um dos grupos que mais se destaca pelo uso de marcadores

estáveis é o ligado ao Laboratório de Nutrição Humana do Massachusetts Institute of

Technology, MIT (Young, 1987; Young & Marchini, 1990; Young & PelleU, 1990). As

conclusões deste grupo são que as recomendações atuais de ingestão de aminoácidos seriam

inadequadas, com exceção da metionina (Young, Bier & Pellett, 1989; Young, Wagner e cols.,

1991). Esta concepção foi estabelecida pela avaliação das perdas obrigatórias de aminoácidos
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(Young, Bier & Pellett, 1989; Young, 1991b) e pelos resultados de uma série de estudos

empregando isótopos estáveis (Young, 1987,1991b, 1992). Ela tem sido também confirmada per

estudos recentes feitas em outros laboratórios, com por exemplo, no Canadá (Zello e cals.,

1990,1991) para fenilalanina e lisina; por balanços metabólicos (Weller e cols., 1971) e per

investigações comparando a qualidade nutricional protéica do milho (Young, Ozalp e cols.,

1971b) e trigo (Young, Fajardo e cols., 1975) em adultos. Apesar destas evidências, faltava

ainda estudos em que os indivíduos recebessem, por um período relativamente longo, uma oferta

constante de aminoácidos. Também não é de nosso conhecimento trabalhos que estabeleçam ao

mesmo tempo a comparação da técnica de balanço, dos níveis de aminoácidos plasmáticos e do

uso de isótopos estáveis. Esta foi a razão que norteou a presente investigação. Acredita-se, desta

maneira, que os resultados do presente estudo forneçam subsídios concretos para analisar o efeito

de dietas com diferentes teores de aminoácidos essenciais por três métodos diferentes, dois mais

conservadores (balanço nitrogenado e níveis plasmáticos de aminoácidos) e outro mais recente

(isótopos estáveis).

Aminoácidos plasmáticos

A avaliação do nível de aminoácidos plasmáticos tem sido utilizada na avaliação da

qualidade protéica da dieta (Young & Scrimshaw, 1972; Eggum, 1973), e sob certas condições,

da adequação da recomendação de ingestão de aminoácidos essenciais (Young, Hussein e cols .•

1971a; Young, Tontisirin e cols. ,1972; Tontisirin e cols., 1973; Rassin & Bhatia, 1992).

Entretanto as concentrações plasmáticas de aminoácidos podem ser influenciadas por diferentes

fatores, incluindo a dieta, o estado nutricional e diferentes estímulos hormonais. Estes fatores

refletem o resultado da entrada e saída de um aminoácido específico do compartimento

plasmático que sofre influência de processos metabólicos múltiplos. Desta maneira a

interpretação do níveis plasmáticos de aminoácidos é difícil e sua significância funcional precisa

em relação ao estado fisiológico normal, não está definitivamente estabelecida. Entretanto, o

perfil de aminoácidos plasmáticos encontrado na presente investigação, nos diferentes períodos



e sob diferentes circunstâncias pode ser útil para avaliar a adequação nutricional das três dietas

estudadas, uma com padrão de aminoácidos semelhante as recomendações internacionais, uma

com as preconizadas pelo MIT e uma terceira controle com aproximadamente quatro vezes mais

aminoácidos essenciais que as recomendações internacionais, ou seja o padrão ovo.

Assim analisando os resultados do presente estudo, em relação aos aminoácidos

ramificados, observa-se um declínio dos níveis plasmáticos da concentração de isoleucina,

leucina, valina e treonina na fase de jejum nos GFAO e GMIT e isto sugere uma inadequação

destas dietas. Este raciocínio tem por fundamento o fato de que dietas com baixos teores de

aminoácidos ou de proteína, resultam em níveis reduzidos de aminoácidos ramificados (Munro,

1970; Meguid e ools.• 1986a,b), assim como também são baixos em pacientes mau nutridos

(Waterlow & Alleyne, 1971; Waterlow, 1992). Níveis plasmáticos baixos de treonina também

sugerem que a dieta seja inadequada. O níveis plasmáticos de treonina são prontamente

influenciados pela dieta (Munro, 1970), e a sua concentração muscular representa cerca de seis

vezes a plasmática em condições de normalidade fisiológica (Bergstrom e cols., 1976,1990).

Paralelamente tem sido demonstrado que a queda dos valores de jejum dos níveis plasmáticos

de aminoácidos ramificados tem sido associada com a queda acentuada dos valores de síntese

protéica não hepática, dos valores da taxa de desaparecimento não oxidativo de aminoácidos

(Lecavalier e cols., 1991) e também de menor síntese protéica de proteína no fígado (Flaim e

cols., 1982). No presente trabalho houve uma queda de "10 I'mol.kg·l.h·I, no GFAO, na taxa

de desaparecimento não oxidativo de leucina. Este decrescimo inferior no GMIT, :;:2 Jlmol.kg"

1.h-1, entretanto não foi estatisticamente significativo. Estes dados, no entanto, podem sugerir

simplesmente que a menor oferta de aminoácidos essenciais no GFAO pode estar relacionada

à menor taxa de síntese protéica, e portanto, que dieta seja inadequada em relação a oferta de

aminoácidos essenciais.

As alterações plasmáticas que ocorreram na fase alimentado oferecem mais subsídios para

comparar as características nutricionais das diferentes dietas avaliadas no presente trabalho. É

bem conhecido o fato que o aumento plasmático de níveis de aminoácidos essenciais (Stucki &

Harper, 1962) se relaciona com a oferta exagerada destes mesmos aminoácidos. Desta maneira,
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foi encontrado um aumento significativo dos níveis plasmáticos de metionina na fase alimentado

nos GFAO, GOVO e sem alteração no GMIT. Na presente investigação a ingestão de metionina

no GFAO e GMIT foi semelhante e == 2 vezes superior no GOVO. A elevação dos níveis

plasmáticos de metionina no GOVO pode ser explicada pelo excesso de oferta. A elevação dos

níveis plasmáticos de metionina que ocorreu no GFAO provavelmente foi devida a uma ingestão

elevada de metionina em relação aos demais aminoácidos essenciais, explicando desta maneira

a elevação dos seus níveis plasmáticos como sendo secundário a uma inadequação da dieta

(Young, Bier & PelleU, 1989; Young, Wagner e cols., 1991; Young, 1992).

Os altos valores de concentração plasmática de prolina são consistentes com a

interpretação de que a dieta FAO não oferece aos indivíduos uma intesta equilibrada quanto ao

teor de aminoácidos, o que não ocorre com a dieta MIT. Mesmo quando se considera que a

oferta de prolina no GFAO e GMIT não apresentaram diferenças significativas.

Em resumo, estes achados refletem a dificuldade geral relacionada à interpretação dos

valores de aminoácidos plasmáticos. Entretanto, os resultados presentes não deixam de apontar

para uma tendência de maior dificuldade a adaptação do GFAO. Também é importante ressaltar

que as perdas oxidativas de leucina no GFAO, ao final de três semanas ingerindo as quantidades

recomendadas e constantes de leucina, em relação à oxidação de leucina nos estados de

alimentado/jejum foi de 1,20, que é significativamente superior a 0,70 encontrado ao fim de urna

semana. Este fato não foi encontrado no GMIT, sendo esta relação constante em todo estudo,

ao redor de '" 1,25. Para o GOVO esta relação variou'" 1,80. Este achado sugere uma oferta

não adequada de aminoácidos da dieta do GFAO. Associa-se a isto uma interpretação de que a

queda dos valores plasmáticos dos aminoácidos essenciais é compensada por uma menor

oxidação de aminoácidos essenciais. A queda dos valores plasmáticos dos aminoácidos

ramificados no GMIT, sem alteração da relação de oxidação pode significar melhor adequação

da dieta. Também é importante ressaltar que no GOVO houve manutenção dos níveis

plasmáticos com incremento significativo no teor de oxidação da leucina, refletindo um excesso

de ingestão.
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Cinética da leucina

As diferenças na cinética da leucina observadas com o uso das diferentes dietas no

presente trabalho foram diversas e serão analisadas em detalhe. A título de esclarecimento, os

aminoácidos plasmáticos podem sofrer influência dos processos metabólicos relacionados com:

i) a oxidação e conseqüente produção de CO2

ti) síntese protéica, fenômeno também identificado como taxa de desaparecimento plasmático não

oxidativo de um determinado aminoácido, por unidade de tempo, ou ainda como taxa de

captação da leucina plasmática pelo organismo

ili) degradação protéica, ou taxa de aparecimento plasmátic~ do aminoácido.

Com relação a taxa de aparecimento de leucina, foi demonstrado uma redução no GFAO

(=9~=76) em jejum; estes valores são próximos ao encontrados em pacientes desnutridos

(Waterlow, 1984). Uma menor taxa de aparecimento de leucina, proveniente da degradação

protéica, poderia ser interpretada como um mecanismo adaptativo do organismo a situações de

deficiência e conseqüente menor perda deste aminoácido por outras vias, como a oxidação

(Young, Meredith e cals., 1985). Esta redução, da taxa de aparecimento da leucina, foi menos

significativa no GMIT (== 9~ == 88), significando melhor aproveitamento da leucina oferecida

na dieta e melhor equihbrio entre os aminoácidos oferecidos. A taxa de captação corpórea de

1eucinafoi'" 12% (0,10 > p > 0, 05) inferior no GFAO apds três semanas, quando comparada

com os valores do GMIT e GOVO. A análise em conjunto destas diferenças não favoráveis ao

padrão FAO, podem sugerir que este último padrão de oferta de aminoácidos essenciais não foi

capaz de manter o metabolismo protéico no GFAO (Young,.Gucalp e cols., 1987). Em estudo

anterior (Young, Meredith e ools., 1985) também foi observado um menor taxa de aparecimento

de leucina plasmática na condição de jejum quando foi oferecido quantidades de leucina na dieta

igual ou inferior às recomendações FAO. Por outro lado, as taxas de captação corpórea de

leucina encontradas para GFAO em relação ao GMIT foram inclusive mais pronunciadas que
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a relatada em trabalhos prévios (Young, Gucalp e cols., 1987). Estas observações podem ser

decorrentes do fato de que na presente investigação a oferta de aminoácidos essenciais no GFAO

obedeceu o padrão completo de recomendação FAO, enquanto que em trabalho anterior (Young,

Gucalp e cols., 1987), variaou-se somente a ingestão de um aminoácido, mantendo a oferta dos

outros 3 a 4 vezes maiores que as recomendações.

A avaliação do balanço cinético de leucina (LRB), isto é, a diferença entre os valores de

ingestão e as perdas oxidativas irreversíveis via CÜ:l, revelam um diferença marcante entre as

três dietas. Durante o período de jejum, todos os grupos, nos diferentes períodos, apresentaram

valores de LKB negativos, sendo este valores mais negativos no GOVO. Após a terceira semana

recebendo a dieta específica, o porcentagem oxidada de leucina, no jejum, em relação ao seu

fluxo, foi de == 17% no GOVO contra == 14% para o GFAO e GMIT, o que sugere um excesso

de ingestão de aminoácidos no GOVO.

No período alimentado, no qual os indivíduos recebiam dieta de hora em hora durante

o período de infusão do isótopo 13C-Leucina, o LKB tomou-se positivo no GOVO e GMIT,

porém no GFAO permaneceu negativo após uma semana ~ mesmo após a terceira semana,

continuou negativo. Conseqüentemente pode-se prever que o LKB calculado para 24 horas

permaneceria negativo neste GFAO. Por outro lado, o balanço positivo alcançado nos GMIT e

GOVO, na fase alimentado, foi suficiente para equilibrar as perdas ocorridas na fase jejum e

desta maneira podendo-se prever um balanço adequado nas 24 horas. Esta foi mais uma

evidência de que o padrão FAO foi inadequado para manter o equilíbrio aminoacídico após três

semanas recebendo as recomendações FAO.

o LKB foi avaliado neste trabalho utilizando dois métodos diferentes. O primeiro (LKBi)

representa uma estimativa mais conservadora, em termos de se estabelecer o mínimo necessário

de ÍDgestão, pois não é considerado a oferta de marcador isotópico durante os estudos cinéticos.

Pelo segundo método (LKBii) a infusão do marcador é considerada e adicionada a leucina

ingerida pela dieta, durante o período de infusão. A validade deste cálculo depende, em parte,

em se aceitar que o marcador infundido altera por si s6 .a taxa de oxidação e o fluxo do
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aminoácido em estudo. Existem evidências de que o traçador marcado, considerando que a

quantidade oferecida esteja situado na ordem de p,molar, não altera a cinética do aminoácido em

estudo. Por exemplo, a infusão de l~N-Leucina em quantidades superiores a utilizadas de 13C_

Leucina na presente investigação, não afeta o fluxo ou a oxidação de KIC (Tessari e cols.,

1985). Outro trabalho mostra que não existe diferença de oxidação de leucina quando se infunde

"'5 ou '" 10 I'moJ.kg-J.h-J(que é o dobro da quantidade infundida na presente investigação) de

BC-Leudna (Wolfe e cols., 1982).

Conforme mostrado na tabela 18, independente do método utilizado o LKB foi sempre

negativo no GFAO. Entretanto para o GMIT, após três semanas recebendo o padrão MIT, houve

uma tendência ao equilíbrio, ou seja, LKBi=44±83 e LKBü=-15±83I'moJ.kg-J.d-J. No caso

do GOVO, os dados encontrados sugerem um balanço marcadamente positivo. Novamente estas

evidências sugerem que o padrão FAO é incapaz de manter o estado fisiológico nonual com

relação ao metabolismo protéico, conftrmando evidências anteriores (Young, 1987,1991b,1992;

Young, Bier & Pellett, 1989).

Balanço nitrogenado e balanço cinético de leucina

Existem algum pontos, no entanto, que devem ser considerados corno possíveis limitações

ao presente estudo, apesar de sua longa duração, complexidade e consistência geral dos dados

obtidos. Obviamente o balanço cinético marcadamente positivo encontrado no GOVO deve ser

analisado com cautela. Por exemplo, o balanço de +121I'mo1.kg·J.d-J de leucina atingido pelo

GOVO na terceira semana, corresponde a um ganho líquido de proteína corpórea de == 160
mg.kg~l.d·l, ou cerca de 11,2 g por dia em um indivíduo de 70 kg. Este ganho não seria

biologicamente razoável a longo prazo. Conseqüentemente o balanço é superestimado quando

quantidades excessivas de proteína elou aminoácidos são oferecidos. De maneira similar, tem

sido descrito balanço marcadamente positivo de leucina (Lecavalier e cols., 1991) quando

indivíduos jovens eutróficos recebem insulina junto com uma grande oferta de aminoácidos
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incluindo a própria leucina. Não é claro se este problema também estarja presente quando a

oferta de aminoácidos não for excessiva, como no caso do GFAO e GMIT, mas se existe o

problema, viria somente reforçar a hip6tese inicial de que as recomendações FAO seriam

claramente inadequadas.

As razões que permitem uma superavaliação do balanço com maiores ofertas de proteína

e/ou aminoácidos provavelmente estão relacionadas ao modelo experimental empregado, oferta

e horário de alimentos, sendo pouco provável que seja devido a erros químico~analíticos. Estes

mesmos valores marcadamente positivos também são encontrados em outros trabalhos. Por

exemplo, recalculando os dados de cinética de leucina feito em indivíduos jovens eutr6ficos

(Melville e ools., 1989), que receberam pequenas refeições continuamente por 12 horas,

encontram-se valores de LKB semelhantes aos do GOVO. Uma outra possibilidade de erro seria

considerar que a oxidação de leucina infundida endovenosa seria diferente daquela ingerida via

oral. No entanto, não tem sido relatadas na literatura diferenças neste sentido (Hoerr e cols.,

1989).

Um outro ponto a ser discutido é se a oxidação de um aminoácido é constante durante

o estado de jejum ou alimentado, como considerado nos cálculos de LKB na presente

investigação. Existem evidências de que esta afirmação é verdadeira quando a oferta de proteína

é abundante (Garlick e cols., 1980; C1ugston& Garlick, 1982), no entanto, não encontramos

dados quando a oferta de nitrogênio é adequada ou inferior as recomendações.

o resultado de balanço nitrogenado pode apresentar dificuldade na sua interpretação. Ele

tem sido tradicionalmente utilizados na avaliação da qualidade protéica de diferentes fontes

protéicas em diferentes faixas etárias. Os resultados da presente investigação mostram que,

apesar de não serem detectadas diferenças significativas, os valores do GFAO foram sempre

inferiores aos do GMIT e GOVO. Os dados do balanço nitrogenado não são confiáveis, como

previamente antecipado e de difícil interpretação (Hegested, 1977; Young, 1986). E não

deveriam ser usados para avaliar recomendação de ingestão de aminoácidos, principalmente

quando a ingestão total de nitrogênio é mantida constante.
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Em resumo, indivíduos jovens, após três semana recebendo dieta cujo padrão de

aminoácidos foi semelhante a recomendação FAO (FAO/WHO/UNU, 1985), mostraram

alterações nos níveis de aminoácidos plasmáticos e parâmetros de cinética de leucina. Eles foram

usados aqui para avaliar o estado metabólico aminoacídico (Millward e cols., 1991) e que podem

ser interpretadas como decorrentes da oferta inadequada de aminoácidos. Deve-se enfatizar -que

as recomendações de aminoácidos são feitas a partir do cálculo estatístico que cobre 95 % da

população, avaliado por meio de balanço nitrogenado. A proposta de ingestão de aminoácidos

feita pelo grupo MIT, baseia-se no ponto médio de recomendações usando isótopos estáveis. Esta

ingestão foi capaz de manter o equilíbrio corpóreo aminoacídico após três semanas, como

demonstrado no presente trabalho.

Suporte adicional para estas conclusões são retiradas de trabalhos que usam a oxidação

de aminoácidos para estudar suas recomendações (ZelIo e cols., 1990). Estas evidências

mostram, por exemplo, que as recomendações de lisina são de =37 rng.kg-t.d-1• Este valor é

inclusive superior ao preconizado pelo MIT, =30 mg.kg-1.d-t, e muito superior as

recomendações FAO de 14 mg.kg".d" (FAO/WHO/UNU, 1985; Young, Bier & PelleU, 1989).

Trabalho semelhante feito com a fenilalanina mostra que às recomendações de aminoácidos

aromáticos são =33 mg.kg-t.d-1, valor este semelhante ao preconizado pelo MIT, mas superior

a recomendação FAO.

Como conclusão, o presente estudo foi realizado com objetivo de produzir dados

adicionais relacionados às recomendações de aminoácidos essenciais para indivíduos adultos

jovens. Os resultados aqui apresentados, por meio de estudos cinéticos, valores de aminoácidos

plasmáticos e em menor escala pelo balanço nitrogenado, reforçam as evidências de que as

recomendações internacionais atuais de ingestão de aminoácidos essenciais preconizadas para

jovens adultos são efetivamente inadequadas. Sugere-se desta maneira que estas recomendações

sejam revistas, com excessão da metionina, e que se passe a adotar as recomendações

preconizadas pelo Laboratório de Nutrição Humana do Massachusetts Institute of Technology.
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