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The aim of this study was to evaluate the effect of different protein sources 
with different amino-acid profi les on liver cell development in “Wistar” rats 
submitted to a food restriction and recovery model. The food restriction 
model was based on a 50% ingestion restriction for the rats fed with the 
control diet (21 days) and “ad libitum” recovery (a period of 21 days). The 
protein sources used in this study were: Yeast autolysate (YA), whey protein 
concentrate from bovine milk (WPC), a mixture containing the YA and WPC 
in the proportion of 64:36 (protein base), commercial casein (CC) which was 
used as the experimental treatment (EC) and control treatment (CP). The 
following parameters were evaluated in this study: the amino-acid profi le of 
the protein sources, the development of liver cells (liver weight and growth 
rates - RNA, DNA, protein), weight and number of hepatocytes in the whole 
organ. The results showed that the treatment with (YA) was the most affected 
by the food restriction, showing an incomplete (leucine-defi cient) amino-acid 
profi le, a lower development of liver cells, lower growth of the liver due to 
a lower growth by cellular hyperplasia (number of cells), lower capacity of 
cell division and DNA synthesis. However, it showed a higher ability for RNA 
synthesis, thus indicating that growth in the restricted phase was mainly due 
to increase in the size of hepatocytes (cell hypertrophy). During the repletion 
period, all food treatments showed normal liver development, i.e. cell growth 
and organ hyperplasia and hypertrophy.
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RESUMORESUMEN

El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto que diversas fuentes de proteínas con 
diferentes perfi les de aminoácidos ejercían en 
el desarrollo de las células hepáticas en ratas 
“Wistar” sometidas a restricción y reposición 
de la ingestión de alimentos. El modelo de 
restricción alimentar consistía en disminuir 50% 
del consumo de los animales control (periodo 
de 21 días) y la recuperación con ingestión 
“ad libitum” (período de 21 días). Las fuentes 
de proteínas utilizadas en este estudio fueron: 
autolisado de levadura (ATL); concentrado 
proteico de suero de leche bovino (CPL); mezcla 
de CPL y ATL, en la proporción de 64:36 (base 
proteica), caseína comercial (CC), que fue 
utilizada como tratamiento experimental (CE) y 
como estándar (CP). Fueron evaluados el perfi l 
de aminoácidos de las proteínas, el desarrollo 
de la célula hepática (peso del hígado y las 
tasas de crecimiento: ARN, ADN y proteína 
total), el peso y número de hepatocitos en el 
órgano. Los resultados mostraron que el grupo 
tratado con (ATL) fue el más afectado por el 
proceso de restricción de alimentos, la proteína 
presenta un perfi l incompleto de aminoácidos 
(defi ciente en leucina). Había menor desarrollo 
de las células del hígado, menor crecimiento 
del hígado debido a un menor crecimiento por 
hiperplasia celular (número de células), menor 
capacidad de división celular y de síntesis 
de ADN, sin embargo, mostraron una mayor 
capacidad para sintetizar ARN indicando que 
el crecimiento en la fase de restricción se debió 
principalmente al aumento en el tamaño de 
los hepatocitos (hipertrofi a celular). Durante 
la fase de recuperación alimentar de todos 
los tratamientos hubo un desarrollo hepático 
normal, o sea crecimiento de las células y del 
órgano por hiperplasia e hipertrofi a.

Palabras clave: Hígado. 
Restricción alimentícia. 
Hiperplasia celular. Hipertrofi a celular.

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de 
diferentes fontes proteicas com diferentes perfi s 
de aminoácidos sobre o desenvolvimento celular 
hepático de ratos “Wistar” submetidos à restrição 
e recuperação alimentar. O modelo de restrição 
alimentar foi baseado na restrição de 50% 
da ingestão dos animais controle (período de
21 dias), e recuperação ad libitum (período de
21 dias). As fontes proteicas utilizadas neste 
estudo foram: autolisado de levedura (ATL), 
concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), 
mistura contendo CSL e ATL na porcentagem de 
64:36 (base proteica), caseína comercial (CC), a 
qual foi utilizada como tratamento experimental 
(CE) e como tratamento padrão (CP). Avaliou-
se,neste estudo, o perfi l de aminoácidos das 
fontes proteicas, o desenvolvimento celular 
hepático (peso do fígado e dos índices de 
crescimento - RNA, DNA, proteína total), peso 
dos hepatócitos e número de hepatócitos em todo 
órgão. Os resultados mostram que o tratamento 
com (ATL) foi o mais afetado pelo processo de 
restrição alimentar, apresentando um perfil 
de aminoácido incompleto (deficiência em 
leucina); apresentou menor desenvolvimento 
celular hepático; menor crescimento do fígado 
em função do menor crescimento por hiperplasia 
celular (número de células), menor capacidade 
de divisão celular e síntese de DNA. Entretanto, 
apresentou maior capacidade de síntese de 
RNA, indicando que o crescimento na fase de 
restrição ocorreu principalmente por aumento 
no tamanho dos hepatócitos (hipertrofia 
celular). Durante o período de restauração 
alimentar todos os tratamentos apresentaram 
desenvolvimento hepático normal, ou seja, 
crescimento de células e do órgão por hiperplasia 
e hipertrofi a. 

Palavras-chave: Fígado. 
Restrição alimentar. Hiperplasia celular. 
Hipertrofi a celular.
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INTRODUÇÃO

O estado nutricional estabelece efeitos importantes na vida de um indivíduo, 

desde o momento de sua concepção até a sua morte. Entre os nutrientes necessários 

para equilíbrio dinâmico do organismo estão as proteínas, defi nidas como moléculas de 

estruturas complexas que constituem cerca de 50% do peso celular. Partes das moléculas das 

proteínas funcionam como biocatalisadores (hormônios e enzimas), controlando processos 

importantes como: crescimento, digestão, absorção e transporte (PELLEY, 2007).

De acordo com Faria, Franceschini e Ribeiro (2010), o estado nutricional expressa 

o grau no qual as necessidades fi siológicas por nutrientes são alcançadas para manter as 

funções adequadas do organismo, resultando do equilíbrio entre ingestão e necessidade 

de nutrientes. A ingestão de nutrientes como proteínas, lipídios, minerais e vitaminas em 

quantidade e qualidade adequadas é importante para a manutenção do estado nutricional. 

Quando a ingestão de proteínas é defi ciente, o organismo defende-se reduzindo a 

eliminação urinária de nitrogênio na tentativa de reequilibrar-se. Se a defi ciência for muito 

grande e prolongada, essa redução chega até um mínimo e o corpo entra em desequilíbrio 

proteico, iniciando-se um processo catabólico proteico. O estado de desnutrição proteica 

é caracterizado pela redução das reservas proteicas do organismo e pela alteração do 

ritmo metabólico dos aminoácidos (MARTÍNEZ, 2001).

O fígado é o órgão que desempenha papel fundamental no metabolismo corporal, 

envolvendo múltiplos processos como a regulação do metabolismo das proteínas, dos 

carboidratos e dos lipídios, principais macronutrientes responsáveis pelo fornecimento 

de energia ao organismo vivo. No fígado, a desnutrição proteica calórica provoca um 

grande impacto nutricional, prejudicando o seu funcionamento (FERREIRA et al., 2009).

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar. Em consequência 

da grande produtividade da cultura de cana-de-açúcar e do amplo parque sucro-

alcooleiro, a biomasssa de levedura, tornou-se um grande excedente desta indústria. 

O autolisado de levedura é um subproduto da biomassa da levedura, obtida por indução 

de autodigestão ou rompimento mecânico e consiste no conteúdo total da célula lisada, 

incluindo os componentes hidrossolúveis, as proteínas solúveis e a parede celular. 

A caracterização química do autolisado de levedura proveniente de destilarias de etanol 

apresenta um teor de proteína na faixa de 40-46%; lipídios totais ao redor de 3,5%; cinzas 

entre 7-8% e fi bra alimentar total de 24-25% (CABALLERO-CÓRDOBRA; SGARBIERI, 1997; 

HISANO et al., 2008).

O autolisado de levedura é considerado uma boa fonte de proteína e podemos 

destacar que os aminoácidos mais abundantes encontrados nessa proteína são: o ácido 

glutâmico, ácido aspártico, lisina, alanina, serina e treonina, entretanto dependendo 

da forma de obtenção do autolisado de levedura ele pode apresentar defi ciência nos 

aminoácidos sulfurados (metionina + cisteína) e, por vezes a leucina, quando comparados 

com padrões internacionais como o da FAO/WHO, conforme citado por Vilela, Sgarbieri 

e Alvim (2000). 
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 Além do valor nutritivo, a levedura e seus derivados apresentam alguns componentes 

com propriedades funcionais importantes. Dentre esses componentes, podemos citar: 

nucleotídeos e nucleosídeos, glicanas e mananas, minerais (zinco e selênio) e vitaminas 

(complexo B). Essas substâncias têm, em comum, a propriedade de proteger o organismo, 

atuando como moduladores do sistema imunológico, tanto celular como humoral 

(SGARBIERI et al., 2002).

Os nucleotídeos de pirimidina e purina estão envolvidos em quase todos os 

processos celulares e desempenham papel muito importante na função estrutural, 

energética e na regulação de vários processos metabólicos. Alguns anos atrás, 

acreditava-se que os nucleotídeos não eram necessários para o crescimento e 

desenvolvimento normal, não eram considerados essenciais no aspecto nutricional, pois 

eram sintetizados no organismo pela “via de novo”, que utilizavam aminoácidos como 

precursores, ou ainda pela “via de salvamento”, a partir da degradação de aminoácidos 

e nucleotídeos da dieta. Sabe-se que em indivíduos sob situações de crescimento rápido, 

consumo limitado de nutrientes ou distúrbio endógeno, os nucleotídeos dietéticos 

passam a ter uma importância fundamental no organismo, pois disponibilizam bases 

e nucleosídeos para serem utilizados imediatamente na síntese de nucleotídeos, pela 

“via de salvamento” (KEHOE et al., 2008).

A via de salvamento é extremamente importante em tecidos e órgãos onde a síntese 

de nucleotídeos é efi ciente e, portanto, necessária quando se inclui nucleotídeos na dieta. 

Os nucleotídeos dietéticos participam dos processos de divisão e crescimento celular, 

como ativadores intermediários na síntese de glicogênio, glicoproteínas e fosfolipídios, 

e atuam como doadores de grupos metilo e sulfato; estruturalmente são componentes 

de inúmeras coenzimas e também funcionam como efetores alostéricos para as enzimas 

(ROSSI; XAVIER; RUTZ, 2007, SOMMER, 1998).

O leite bovino é um fl uído biológico complexo cuja composição média apresenta 

87% de água, 3,5 a 3,7% de lipídios, 4,9% de lactose, 0,7% de cinzas e 3,5% de proteína, 

que são divididas em 2,9% pela proteína caseína e 0,6% pela proteína do soro de leite 

(LOURENÇO, 2000). A principal propriedade nutricional das proteínas do soro de leite 

é fornecer energia e os aminoácidos essenciais para o desenvolvimento e crescimento. 

As proteínas do leite possuem propriedades fi siológicas importantes como fornecer 

peptídios bioativos, que favorecem a imunorregulação e regulação da microfl ora intestinal 

e a regulação da digestão, que irão facilitar a assimilação de nutrientes como: as vitaminas 

(ribofl avina, tiamina e ácido pantotênico) e minerais (cálcio e fósforo), os quais são 

importantes para o crescimento celular e o restabelecimento tecidual (ANTONIONE 

et al., 2008; SGARBIERI, 2005).

As caseínas constituem a classe quantitativa principal do leite, representa 76 a 85% 

da proteína total, e são química e estruturalmente mais complexas que as proteínas do 

soro bovino, que representam cerca de 20% da proteína do leite. Os concentrados de 

proteína do soro de leite são considerados uma fonte de proteína de alto valor biológico, 
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contendo elevado teor de proteína (30 a 90%) com teores de aminoácidos superiores 

aos da caseína. Também é considerada uma proteína de digestão e absorção rápida, 

o que determina, uma rápida disponibilidade de aminoácidos plasmáticos na corrente 

sanguínea, favorecendo com isso a síntese proteica (LUIKING et al., 2005; WALZEM; 

DILLARD; GERMAN, 2002). Outras propriedades fi siológicas funcionais importantes das 

proteínas do leite são: desenvolvimento e proteção do sistema imunológico, proteção 

contra carcinógenos, atuam como alimentos prebióticos por promoverem o crescimento 

de populações de bactérias benéfi cas à microbiota intestinal e melhoram as condições 

de saúde de indivíduos sob estresse nutricional e doenças neuro-degenerativas (LIEN, 

2003; SGARBIERI, 2005).

O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos de diferentes fontes proteicas com 

diferentes perfi s de aminoácidos sobre o desenvolvimento celular hepático de ratos 

recém-desmamados submetidos a uma dieta calórica restritiva, seguida de um período 

de recuperação. Os índices de desenvolvimento celular do fígado avaliados neste estudo 

foram: RNA, DNA, proteína total, peso dos hepatócitos e número de núcleos em todo 

o órgão.

MATERIAL E MÉTODOS

AUTOLISADO TOTAL DE LEVEDURA (ATL)

O ATL foi preparado de acordo com Sgarbieri et al. (1999) a partir das células 

íntegras de levedura (Saccharomyces cerevisae) provenientes de destilaria de álcool etílico. 

O processo de produção e desidratação do ATL foi realizado no setor de bioquímica 

do Centro de Química de Alimentos e Nutrição Aplicada, do Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL / Campinas, SP, Brasil).

CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE BOVINO (CSL) 

O CSL foi obtido a partir do leite bovino tipo B desnatado e pasteurizado adquirido 

da Cooperativa dos Produtores de Leite da Região de Campinas. Todo o procedimento para 

a obtenção do CSL foi realizado na planta piloto do Centro de Tecnologia de Laticínios 

(TECNOLAT), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL- Campinas, SP, Brasil), segundo 

processo desenvolvido por Borges et al. (2001).

MISTURA (CSL64: ATL36)

A mistura foi obtida pela combinação do concentrado proteico de soro de leite 

e autolisado total de levedura (64:36g proteína por 100g de dieta) em base proteica, 

respectivamente.
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CASEÍNA 

A caseína foi adquirida da empresa M.Cassab Comércio e Indústria Ltda, localizada 

no município de São Paulo, SP, Brasil.

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Os animais experimentais foram adquiridos no Centro de Animais de Laboratório 

(CEMIB) da Universidade Estadual de Campinas/UNICAMP - Campinas, SP, Brasil. Os 

animais escolhidos para o experimento foram ratos albinos da linhagem “Wistar”, livre de 

patógenos e parasitas específi cos (SPF) que são criados dentro de um efi ciente sistema de 

barreiras que impedem contaminações microbianas, aumentando com isso a confi abilidade 

do experimento. O protocolo experimental foi conduzido com 55 ratos recém-desmamados, 

divididos em três tempos; tempo zero (T0) instituído como animais que não passaram pelo 

processo de restrição e recuperação, tempo 21 (animais que sofreram restrição) e tempo 

42 (animais em recuperação). Cinco animais foram sacrifi cados no início do experimento 

denominado tempo zero (T0), foram utilizados como controle. Os 50 animais restantes 

foram distribuídos em 5 tratamentos, com 10 animais por grupo. Durante os primeiros

21 dias do experimento, os animais experimentais receberam dietas com 50% de restrição 

em relação à dieta padrão (CP) à qual recebeu oferta ad libitum. No período de 21 a

42 dias, todos os grupos foram alimentados ad libitum. O protocolo nas fases de restrição 

e de realimentação encontra-se na fi gura 1. Este estudo foi aprovado e certifi cado pela 

Comissão de Ética na Experimentação Animal (CEEA/UNICAMP), por estar de acordo 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal recebendo protocolo no. 114-2.

As dietas foram preparadas segundo as recomendações do American Institute of 

Nutrition (AIN-G), como descritas por Reeves, Nielsen e Fahey (1993) contendo 17g 

de proteína/100g de dieta. Utilizou-se como fonte de proteína: caseína padrão (CP) 

concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura (ATL) 

e mistura (CSL64: ATL36). Com objetivo de verifi car a qualidade proteica da caseína esta 

também foi incluída como dieta experimental, recebendo a denominação de caseína 

experimental (CE).
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Onde:  T0 = Início do experimento; T21=Amostras coletadas no 21º dia do experimento e T42 = Amostras 
coletadas no 42º dia do experimento.

Figura 1 –  Protocolo experimental do processo de restrição e restauração alimentar 
em ratos recém-desmamados da linhagem “Wistar”. 

55 ratos

05 animais sacrifi cados
(idade 21 dias)

T0

50 ratos

Dietas com 17% de proteína
RESTRIÇÃO ALIMENTAR (50%)/ T2

10 ratos
CP

10 ratos
CCE

10 ratos
CSL

10 ratos
ATL

10 ratos
CSL64:ATL36

Controle (50%) (50%) (50%) (50%)

(25 animais sacrifi cados, 05 por tratamento, coleta do fígado)

Dietas com 17% de proteína
RESTAURAÇÃO ALIMENTAR (100%) /T42

“ad libitum”

05 ratos
CP

05 ratos
CCE

05 ratos
CSL

05 ratos
ATL

05 ratos
CSL64:ATL36

(25 animais sacrifi cados, 05 por tratamento, coleta do fígado)
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS FONTES PROTEICAS

A determinação da proteína bruta dos tratamentos contendo caseína, concentrado 

proteico de soro de leite (Nx6, 38), mistura (Nx6, 25) e autolisado de levedura (Nx5, 

8) e a determinação das cinzas foram realizadas de acordo com os procedimentos da 

Association of Offi cial Agricultural Chemists (1998). Lipídios totais foram determinados 

pelo método de Bligh e Dyer (1959). Fibras alimentares, solúveis e insolúveis foram 

identifi cadas pela técnica de Asp et al. (1983). Os carboidratos totais foram obtidos 

por diferença (entre 100% e a soma dos demais macronutrientes). A composição em 

aminoácidos foi determinada por hidrólise ácida (HCL 6N, 110°C, 22h) em aparelho 

HPLC (Dionex Dx-300), com separação em colunas de troca catiônica e reação pós-

coluna com ninidrina. A quantifi cação foi realizada com base numa mistura de padrões 

de aminoácidos (Pierce kit 22). A determinação do triptofano foi realizada segundo 

metodologia descrita por Spies (1967). 

COLETA DE FÍGADO E ANÁLISES HEPÁTICAS

Os fígados dos animais foram retirados, pesados, congelados e liofi lizados para a 

dosagem de RNA, DNA e proteína total. A extração dos órgãos ocorreu nos tempos zero 

(T0), período de restrição (0-21 dias/T21) e período de recuperação (21 a 42 dias/T42).

A extração do ácido ribonucleico (RNA) foi realizada de acordo com Schimidt 

e Thannauser; modifi cado por Munro (1966) e, a leitura foi realizada a 670nm em 

espectrofotômetro. A extração do ácido desoxirribonucleico (DNA) foi realizada de 

acordo com procedimento de Burton (1956), cuja leitura da absorbância foi a 600nm 

em espectrofotômetro. A proteína total foi analisada de acordo com Bradford (1976) e 

a leitura da absorbância foi a 595nm, em espectrofotômetro.

NÚMERO DE NÚCLEOS E PESO DOS HEPATÓCITOS

Com os resultados obtidos de DNA, RNA e proteína total foi realizado o cálculo 

matemático, para determinar o número de núcleos (número de células em milhões) e peso/

núcleo (peso celular em mµg) no fígado, de acordo com os critérios citados por Enesco 

e Leblond (1962), conforme expressões abaixo:

Número de Núcleos =
DNA total no órgão x 1000

  = número de células (milhões)
7,3/9,3

Peso / Núcleo =
Peso do fígado x 1000

 = peso de hepatócitos (mµg)
Número de Núcleos

 

Onde:   7,3 = conteúdo de DNA por núcleo em animais com idade entre 17 e 34 dias e

9,3= conteúdo de DNA por núcleo em animais com idade entre 35 e 94 dias.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA

O delineamento experimental estatístico utilizado no ensaio biológico foi o 

inteiramente ao acaso. Para a análise dos resultados obtidos, foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA), e o teste de Tukey para diferença entre médias ao nível de signifi cância 

de 5% (GOMES, 1982). O pacote estatístico utilizado foi Statistic (Basic Statistics and tables 

Program - Statsoft, 1995).

RESULTADOS

A caracterização química, em base seca, das diferentes fontes proteicas (CP, CSL, ATL 

e CSL64: ATL36), encontra-se na tabela 1. Os resultados mostraram que o CP apresentou 

teor de proteína elevado, diferindo estatisticamente dos demais tratamentos experimentais 

ao nível de 5% de signifi cância. Entre os tratamentos estudados, observamos que: o CSL 

apresentou o maior teor de lipídios totais, o ATL apresentou o maior teor para cinzas, 

fi bras totais e carboidratos diferindo estatisticamente dos demais.

Tabela 1 –  Característica química das principais fontes proteicas utilizadas neste 
estudo: caseína (CP), concentrado proteico de soro de leite bovino 
(CSL), autolisado de levedura (ATL) e mistura composta por concentrado 
proteico de soro de leite + autolisado de levedura (CSL64: ATL36)

Componentes
Proteína  

(%)

Lipídios 

totais (%)

Cinzas 

(%)

Fibra total 

(%)

Carboidrato* 

(%)

CP 83,0±0,01a 1,9±0,01c 3,5±0,01c nd 11,6±0,01d

CSL 81,3±0,03b 3,2±0,00a 3,5 ±0,01c nd 12,0±0,02c

ATL 39,5±0,04d 1,2±0,00d 6,6 ±0,01a 32,4±0,00a 20,3±0,01a

Mistura 66,2±0,01c 2,5±0,01b 4,6±0,01c 11,7±0,01b 15,0±0,00b

(*) Cálculo por diferença (somatória dos componentes estudados-100); nd=não determinado.

Em relação ao Escore de Aminoácidos Essenciais (EAE), observa-se na tabela 2 que 

as proteínas estudadas (caseína, CSL e mistura/CSL64: ATL36) apresentaram EAE igual ou 

superiores a um, confi rmando seu elevado valor proteico e não apresentando nenhum 

aminoácido limitante, tendo como única exceção o tratamento com ATL que apresentou 

como aminoácido limitante a leucina (EAE 0,91).

Para o valor de PDCAAS, as proteínas dos tratamentos experimentais caseína e CSL, 

apresentaram os melhores perfi s de aminoácidos essenciais, resultado esse esperado 

para proteínas de alto valor biológico que apresentam grande capacidade de promover 

crescimento e desenvolvimento no organismo vivo. 
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Tabela 2 – Aminoácidos essenciais (AAE), escores de aminoácidos essenciais (EAE) 
e PDCAAS para as diferentes fontes proteicas estudadas(+)

AAE
FAO/WHO

(g/100 g P)

EQ (CP)

(g/100 g P)

EQ(CSL) 

(g/100 g P)

EQ(ATL) 

(g/100 g P)

 EQ(mistura)

(g/100 g P)

Treonina 3,4 1,38 2,00 1,53 1,94

Met+cisteína 2,5 1,20 1,96 1,00 1,52

Valina 3,5 1,77 1,54 1,54 1,60

Leucina 6,6 1,53 1,59 0,91* 1,50

Isoleucina 2,8 1,71 2,04 1,50 2,00

Fen+tirosina 6,3 1,83 1,05 1,03 1,02

Lisina 5,8 1,50 1,71 1,50 1,59

Histidina 1,9 1,47 2,89 2,21 2,00

Triptofano 1,1 1,36 1,82 1,18 1,45

EAE ≥ 1,00 ≥ 1,00 ≥ 1,00 0,91 (Leu) ≥ 1,00

PDCAAS (%) 100 97 95 82 91

(+) - Amostras em duplicata;
(*) - Aminoácido limitante; 
EQ - Escore químico sem correção.

 

EAE =
mg de aa/g N da proteína teste

  x 100
mg de aa/g da proteína padrão

 

PDCAAS (%) = EAE x digestibilidade aparente. 

Na fi gura 2A, observa-se o ganho de peso (GP), de ratos submetidos ao período de 

restrição alimentar (0-21dias), seguido de recuperação alimentar (ad libitum) com diferentes 

fontes proteicas. Durante o período de restrição, o grupo de animais com consumo de 

caseína padrão (CP) apresentou alta ingestão de dieta e, consequentemente ganho de peso 

elevado. Para o período de recuperação com a liberação da dieta ad libitum, observamos 

que o grupo com ingestão ATL apresentou menor poder de recuperação (p ≥ 0,05).

Em relação ao consumo total de dieta/CD (Figura 2B) observamos que durante 

o processo de restrição alimentar, os tratamentos experimentais não diferiram entre si, 

enquanto que no período de recuperação alimentar (ad libitum), o restabelecimento da 

ingestão alimentar, provocou um aumento da velocidade de crescimento para todos os 

tratamentos, apesar do grupo ATL apresentar a menor taxa de crescimento.
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Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão (CP), 
caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura (ATL) 
e mistura (CSL64: ATL36). (a,b,c)  Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) dentro 
de cada período de tempo.

Figura 2 A –  Ganho de peso (GP) de ratos submetidos a períodos de restrição 
(0-21dias) e recuperação ad libitum alimentar (21-42dias) com 
diferentes fontes proteicas.

Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão (CP), 
caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura (ATL) 
e mistura (CSL64: ATL36). (a,b,c) Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) dentro 
de cada período de tempo.

Figura 2 B –  Consumo total de dieta (CD) de ratos submetidos a períodos de 
restrição (0-21dias) e recuperação ad libitum alimentar (21-42 dias) 
com diferentes fontes proteicas.
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Os tratamentos com ATL e mistura (Figura 3) durante o período de restrição 

apresentaram um peso do fígado inferior aos demais tratamentos (p ≥ 0,05), todavia durante 

o período de recuperação não ocorreu diferença entre eles.

Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão (CP), 
caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura (ATL) 
e mistura (CSL64: ATL36). (a,b,c) Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) dentro 
de cada período de tempo.

Figura 3 –  Peso do fígado (PF) de ratos submetidos a períodos de restrição
(0-21dias) e recuperação ad libitum alimentar (21-42dias) com 
diferentes fontes proteicas.

Na tabela 3, encontram-se os resultados referentes ao desenvolvimento celular 

hepático (RNA, DNA e PT). Observamos que durante o período de restrição alimentar o 

conteúdo de RNA (fígado) dos tratamentos com CSL, ATL e mistura foram semelhantes e 

não diferiram da dieta padrão (CP). Em relação ao período de restauração, o grupo com 

ingestão de ATL apresentou maior conteúdo de RNA.

Em relação ao conteúdo de DNA, durante o período de restrição, o tratamento com ATL 

apresentou resultado inferior aos demais tratamentos (p ≥ 0,05). No período de recuperação 

alimentar (ad libitum), não ocorreu diferença entre os tratamentos experimentais, a 

liberação da dieta permitiu a normalização do crescimento e desenvolvimento celular, ou 

seja, foi restabelecida a capacidade de síntese de DNA e a multiplicação celular. 

Quanto ao teor de proteína total (PT) nos hepatócitos durante o processo de restrição 

e recuperação, não houve diferença estatística entre as dietas estudadas. 

Em relação aos resultados das relações RNA/DNA e PT/DNA (Tabela 4) nos períodos 

de restrição alimentar e recuperação alimentar (ad libitum), observamos que o tratamento 

com ATL apresentou resultados superiores aos demais tratamentos. O que sugere uma 

maior capacidade de síntese de RNA e proteína em relação à síntese de DNA.
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Tabela 3 –  RNA (mg/g), DNA (mg/g) e Proteína total (PT/mg/g) de fígado de ratos 
submetidos a períodos de restrição (0-21dias) e recuperação ad libitum 
alimentar (21-42dias) com diferentes fontes de proteínas 

Período de restrição

(0-21 dias)

Período de recuperação 

(21=42 dias)

Tratamento

RNA DNA PT RNA DNA PT

TO* 8,6±1,1b 4,2±0,2a 711,1±107,8a 8,6±1,1b 4,2±0,2a 711,1±107,8a

CP* 12,4±1,2a 4,5±0,6a 625,5 ±29,4a 8,1±1,2b 3,6±0,4a 717,5±9,2a

CE* 8,3± 0,7b 4,0± 0,4a 622,0±110,8a 8,0 ±1,0b 4,2±0,7a 687,0±66,7a

CSL* 9,8±1,5ab 4,10±0,5a 577,0± 93,4a 9,6±0,8ab 4,2±0,8a 634,6±113,4a

ATL* 11,0±1,5ab 2,6± 0,7b 680,4±26,0a 10,0±0,6a 3,9±0,3a 707,0±49,4a

Mistura* 11,0±1,2a 3,8±0,5a 670,1±37,4a 8,6±0,3ab 3,9±0,5a 712,3±52,8a

(*)   Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão 
(CP), caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de 
levedura (ATL) e mistura (CSL64: ATL36).

(a,b, c) Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) dentro de cada período 
 de tempo.

Tabela 4 –  Relação RNA/DNA e PT/DNA (por grama) de fígado de ratos submetidos 
a períodos de restrição (0-21dias) e recuperação ad libitum alimentar 
(21-42dias) com diferentes fontes proteicas

 
Período de Restrição 

(0-21 dias) 

Período de Recuperação 

(21- 42 dias)

Tratamento RNA/DNA PT/DNA RNA/DNA PT//DNA

TO* 2,0±0,3b 167,3±30,5b 2,0±0,3b 167,3±30,5b

CP* 2,7±0,5b 139,0±14,1b 2,3±0,3ab 199,3±25,0a

CE* 2,1±0,1b 155,5±17,8b 1,9±0,2b 162,0±24,0a

CSL* 2,4±0,3b 140,7±37,9b 2,3±0,5ab 149,7±32,0a

ATL* 4,2±1,7 261,7±85,5 2,6±0,1 181,3±20,5

Mistura* 2,9±0,5b 176,3±25,0b 2,2±0,2ab 179,8±34,6a

(*)  Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão (CP), 
caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura 
(ATL) e mistura (CSL64: ATL36). (a,b, c). No grupo com ingestão de ATL, não ocorreu diferença estatística entre 
as variáveis estudadas. Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) dentro de 
cada período de tempo.
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Na tabela 5, encontram-se os cálculos para número de núcleos e peso por núcleo, 

segundo os critérios de Enesco e Leblond (1962). No período de restrição alimentar, nota-se que 

os animais do grupo com ATL apresentaram menor número de células diferindo estatisticamente 

dos demais, isto ocorreu pela baixa qualidade proteica que interferiu provavelmente com a 

velocidade de divisão celular e com a síntese de DNA. No período de recuperação alimentar 

(ad libitum), com a restauração da ingestão calórica, ocorreu provavelmente uma normalização 

na velocidade de divisão celular e na síntese de DNA, com isso observa-se que não houve 

diferença estatística entre as dietas estudadas.

Tabela 5 - Determinação de número de hepatócitos (número células/órgão) 
e peso dos hepatócitos (mµg) de ratos submetidos a períodos de 
restrição (0-21dias) e recuperação ad libitum alimentar (21-42dias) 
em diferentes fontes proteicas

Tratamento 

Período de Restrição 

(0 - 21 dias)

Período de recuperação 

(21 - 42 dias)

Nº hepatócitos 

(milhões)*

Peso/ 

hepatócitos 

(mµg)*

Nº hepatócitos 

(milhões)*

Peso/ 

hepatócitos 

(mµg)*

T0 686,0 ± 41,1a  3,7 ± 0,5c 685,8 ± 41,1a  3,7 ± 0,5b

CP 612,3 ± 83,6ab 11,0 ± 1,4a 385,8 ± 45,1b 21,9 ± 1,5a

CE 550,7 ± 53,7 ab  8,1 ± 1,2b 456,1 ± 72,3b 18,7± 4,3a

CSL 557,0 ± 75,6ab  8,7 ± 1,4ab 455,7 ± 89,5b 18,5 ± 4,1a

ATL 353,1 ± 99,3c 11,4 ± 2,8a 416,8 ± 31,7b 18,7 ± 1,9a

Mistura 517,0 ± 72,3b  7,6 ± 0,9b 425,6 ± 52,5b 18,4 ± 3,5a

(*)  Valores expressos como média (± desvio padrão) de 05 animais por tratamento, onde: caseína padrão (CP), 
caseína experimental (CE), concentrado proteico de soro de leite bovino (CSL), autolisado total de levedura 
(ATL) e mistura (CSL64: ATL36). (a,b, c) Médias seguidas por letras distintas (colunas) diferem entre si (p ≤ 0,05) 
dentro de cada período de tempo. 

DISCUSSÃO

Em relação à característica química das diferentes fontes proteicas estudadas, 

observamos uma alta concentração de cinzas no ATL devido à adição de cloreto de 

sódio durante o processo de obtenção do produto, enquanto que o elevado teor de 

carboidrato é explicado pela adição de maltodextrina no processo de secagem em spray 

drier. A composição da mistura (CSL64: ATL36) apresentou valores intermediários de 

proteína, fi bra total e cinzas, resultados estes de acordo com Santucci et al. (2003) e 

Vilela, Sgarbieri e Alvim (2000). 
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Os valores nutritivos das proteínas dependem principalmente da capacidade 

destas em suprir as necessidades do organismo de todos os aminoácidos dieteticamente 

indispensáveis. A qualidade proteica, a quantidade e a digestibilidade são de extrema 

importância para a dieta, por serem indicadores do fornecimento de quantidades 

signifi cativas de aminoácidos essenciais e retenção nitrogenada. A efi cácia da proteína é 

afetada por alguns fatores como: baixo consumo proteico, baixo consumo calórico e o 

estado fi siológico do organismo, sendo que na ausência do aporte calórico efi ciente, os 

aminoácidos serão utilizados como substrato da via gliconeogênese, para manutenção 

dos níveis de glicose sanguínea (GOBATTO, 1991).

O ATL apresenta um perfi l de aminoácidos incompleto, defi ciência no aminoácido 

leucina. Essa defi ciência afetou diretamente o valor de PDCAAS (91%), mostrando que o 

ATL apresenta menor valor biológico em comparação às demais fontes proteicas estudadas 

por Pádua et al. (1997) e Pires et al. (2006).

O fígado funciona como um laboratório químico realizando diversas funções 

vitais do organismo, dentre elas podemos citar: o armazenamento de diversas vitaminas; 

liberação de glicose para os vários órgãos; transformação do excesso de glicídios e 

proteínas em lipídios; fabricação de várias proteínas do sangue; a desaminação dos 

aminoácidos para que possam ser oxidados ou transformados em glicídios ou lipídios; 

fabricação dos demais aminoácidos do corpo, a partir dos aminoácidos essenciais; e 

ação desintoxicante; entre outras (MALAFAIA; MARTINS; SILVA, 2009). No período de 

restrição alimentar, o grupo (CP) mostrou crescimento hepático elevado, indicando 

um catabolismo e anabolismo normal, entretanto, o grupo com ATL, por apresentar 

defi ciência em leucina, apresentou um crescimento reduzido em relação ao peso corporal, 

ocorrendo nesta fase o crescimento provavelmente por aumento celular (hiperplasia).

O crescimento de qualquer órgão pode ser causado pelo aumento no número de 

células (hiperplasia), por aumento no tamanho das células já existentes (hipertrofi a) ou 

por ambos. A repercussão da restrição alimentar sobre o fígado depende das condições 

experimentais no período em que foi provocada a condição de carências e, principalmente, 

o tempo de duração desta condição. Os resultados apresentados, neste estudo, estão 

de acordo com os resultados apresentados por Mazeti e Furlan (2008), que mostram 

que a restrição alimentar reduz a taxa de crescimento ponderal e linear de ratas Wistar. 

Nossos resultados são superiores aos apresentados no estudo de Naves et al. (2006), que 

encontraram um peso médio de fígado de 3,3g em ratos que ingeriram diferentes fontes 

proteicas (caseína, gelatina e mistura de ambas).

De acordo com Voltarelli e Mello (2008) e Winick (1970) há três fases de crescimento 

para todos os órgãos: na primeira fase ocorre um aumento no número de células 

(hiperplasia) e os tamanhos das células (hipertrofi a) permanecem constantes, portanto, 

ocorre um crescimento hiperplásico; na segunda fase o número de células continua 

aumentando, mas com menor velocidade do que na primeira fase, ocorre um aumento 

de tamanho das células que é caracterizado por crescimento hiperplásico e hipertrófi co. 
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Na terceira fase, observa-se apenas o aumento no tamanho das células, ou seja, um 

crescimento hipertrófi co. 

Segundo Giacomelli e Natali (1999), as fases de crescimento dos ratos estão 

distribuídas da seguinte forma: de zero a 21 dias de vida ocorre a hiperplasia celular 

em todos os órgãos, com 21 a 42 dias continua a hiperplasia em todos os órgãos exceto 

no cérebro e pulmão, e de 65 a 86 dias ocorre a hipertrofi a das células em todos os 

órgãos, exceto no tecido linfoide. Neste estudo, observamos que durante o período de 

restrição alimentar o peso do fígado dos animais experimentais apresentou uma redução 

por crescimento hiperplásico (número de células), mas o tamanho celular permaneceu 

constante (hipertrofi a). 

A restrição energética estimula processos hepáticos de glicogenólise e gliconeogênese 

na intenção de manter a glicemia e disponibilizar a glicose para órgãos mais nobres como o 

cérebro, fígado, pâncreas e intestino. Para realizar a gliconeogênese, o fígado utiliza como 

substrato a glicose (hepática), os lipídios (dos adipócitos) e os aminoácidos provenientes 

de proteólise da massa muscular esquelética. Assim, tanto o tecido adiposo quanto o tecido 

muscular esquelético são consumidos objetivando a manutenção da homeostase. Como 

consequência, há liberação de aminoácidos a partir do consumo muscular, com a fi nalidade 

de serem utilizados por órgãos como fígado, pâncreas e intestino. Portanto, o grupo com 

ATL que apresentou defi ciência no aminoácido essencial leucina foi o mais afetado pelo 

processo de restrição calórica. Esses resultados estão de acordo com os encontrados por 

Oliveira, Paulo e Fujimori (2000) e Boza et al. (1996), que observaram que a restrição 

calórica interfere e reduz a síntese de proteínas devido à redução na disponibilidade de 

aminoácidos essenciais e não essenciais.

Na etapa de recuperação (ad libitum) com a normalização da ingestão calórica, os 

grupos de animais rapidamente entraram em equilíbrio homeostático aprimorando seu 

peso e alcançando o peso do grupo (CP), isso ocorreu provavelmente devido ao aumento 

na massa muscular. A desnutrição proteica promove uma redistribuição funcional das 

proteínas musculares, para disponibilizar nitrogênio necessário para a síntese de proteínas 

teciduais. Neste estudo, o teor de proteína foi elevado 17g/100g de dieta, provavelmente, o 

elevado teor de proteína e a qualidade no perfi l dos aminoácidos essenciais apresentados 

pelas fontes proteicas utilizadas, funcionaram como uma barreira contra perdas drásticas 

de tecido muscular. A única exceção foi o ATL, que apresentou um perfi l dos aminoácidos 

inferior devido à defi ciência no aminoácido leucina. 

Os resultados para o desenvolvimento celular hepático indicaram que a restrição 

alimentar realizada após o desmame, não comprometeu drasticamente os constituintes 

celulares (DNA, RNA e proteína total), talvez porque, ela não tenha ocorrido durante o 

período mais intenso de divisão celular, que caracteriza-se 10 dias antes do nascimento 

e até 17 dias após o nascimento, ou seja, fase do crescimento hiperplásico (ENESCO; 

LEBLOND, 1962). Resultados semelhantes foram encontrados por Albanes et al. (1990), 

que observaram que uma restrição calórica (40%) imposta por três semanas em ratos 
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recém-desmamados resultou em uma redução na síntese de DNA, quando comparado 

com os animais controle. 

Os índices de RNA apresentados neste trabalho foram superiores aos resultados 

obtidos por Barbosa e Santiago (1994), que observaram o efeito da restrição alimentar sob 

crescimento de ratas adultas (6,7mg/g). 

O tratamento com ATL apresentou a menor capacidade de crescimento por hiperplasia 

(multiplicação celular) ou menor número de células, devido à menor capacidade de divisão 

celular e síntese de DNA, mesmo sendo o ATL uma fonte de nucleotídeos que atuam na 

replicação de DNA e na síntese de DNA. De acordo com Rossi, Xavier e Rutz (2007), os 

nucleotídeos têm um papel fi siológico importante no organismo como fonte de energia 

na forma de ATP e GTP, funcionando como cofatores na reação de oxidação e redução 

(FAD, NAD+, NADP+) e interferindo na divisão de tecidos aumentando a replicação de 

DNA e a síntese de RNA, sendo que a participação dos nucleotídeos na síntese de RNA, 

regeneração de novos tecidos após lesão ou relativa defi ciência nutricional é aumentada. 

Neste estudo, o menor conteúdo de DNA e o aumento na síntese proteica indicam 

que o crescimento do fígado no grupo com ATL ocorreu, principalmente, por aumento 

da massa tecidual sem aumento no número de células, conforme indicam os resultados 

dos quocientes RNA/DNA e PT/DNA. Sendo assim, não houve aumento na demanda 

por nucleotídeos durante a divisão celular e crescimento (VOLTARELLI; MELLO, 2008). 

O perfi l incompleto de aminoácidos na dieta e a escassez de energia durante 

a fase de restrição alimentar indicou menor divisão celular no grupo com ATL, e 

consequentemente menor síntese de DNA e divisão dos hepatócitos. Neste período, a 

relação PT/DNA não diferiu entre os tratamentos, diferindo apenas de T0. Os resultados 

do estudo estão de acordo com os realizados por Carrillo et al. (1996), Goodman e 

Ruderman (1980), Lourenço (1975) e Morgan e Peters (1971).

Durante o período de recuperação alimentar (ad libitum), observamos uma 

normalização na velocidade de divisão celular e na síntese de DNA, indicação de uma redução 

no processo de hiperplasia (aumento no número de células) e um aumento no processo de 

hipertrofi a (aumento no tamanho celular) pela normalização da energia e maturidade dos 

animais. A indicação de que os números de núcleos/órgão diminuíram e o tamanho dos 

núcleos aumentaram, na passagem da restrição para a recuperação alimentar (ad libitum), 

sugere que o crescimento do órgão se deu principalmente pela hipertrofi a celular. 

CONCLUSÕES

Do presente estudo resultaram os seguintes resultados:

– A análise centesimal das fontes proteicas estudadas evidenciou que, o concentrado 

proteico de soro de leite bovino (CSL) e a caseína comercial (CC) são excelentes 

fontes de proteína, que o autolisado de levedura (ATL) apresentou bons teores 
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de fi bras totais, cinzas e carboidratos em relação aos demais tratamentos 

experimentais.

– Os teores de aminoácidos dos concentrados proteicos mostraram-se adequados, 

quando comparados ao padrão teórico da FAO/WHO, exceto o autolisado de 

levedura que mostrou ligeira defi ciência no aminoácido leucina, apresentando 

um escore de aminoácidos essenciais (EAE) de 91%. 

– Em relação aos PDCAAS todas as fontes proteicas estudadas apresentaram 

resultados superiores a 1, exceto o ATL (inferior a 1), devido à defi ciência no 

aminoácido leucina.

– Para os índices de desenvolvimento celular (peso do fígado, RNA, DNA, proteína 

total, peso dos hepatócitos e números de núcleos), durante o período de restrição 

alimentar o grupo de animais com ingestão de ATL foi o mais afetado pelo 

processo de restrição alimentar, devido à qualidade proteica que interferiu com a 

velocidade da divisão celular, portanto apresentou menor peso de fígado, menor 

desenvolvimento celular por hiperplasia celular e menor capacidade de síntese 

de DNA. O crescimento do grupo com ATL foi pelo aumento do tamanho celular 

(hipertrofi a celular) e maior capacidade de síntese de RNA. Durante o processo 

de restauração, o desenvolvimento dos animais experimentais foi por hiperplasia 

+ hipertrofi a celular.
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