
cadeia 
polipeptídica

aminoácidos

O ADN encontra-se 
no núcleo da célula 
da planta.

As proteínas são formadas no 
citoplasma celular através da 
utilização da informação do 
ADN genético traduzido do 
mRNA.
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SOMOS O QUE COMEMOS  
A CIÊNCIA POR TRÁS DA NUTRIGENÓMICA

Os passos da expressão genética

“Observa bem a natureza e depois vais 
perceber tudo muito melhor”.

—Albert Einstein

O ADN é composto 
por duas cadeias 
moleculares enroladas 
entre si numa dupla hélice.

O mRNA é uma cadeia 
única cuja função 
é copiar o ADN.

Função
As células produzem milhares de proteínas, 
as quais atuam e interagem de maneiras 
específicas integrando grande parte das 
funções biológicas (crescimento, reprodução, 
fotossíntese, etc). A regulação da expressão 
genética influencia estas funções biológicas.1

Tradução
A célula traduz o mRNA, lendo o seu 
código genético e constrói as proteínas 
específicas.11

Transcrição
Quando a expressão genética é ativada ou 
regulada pela nutrição, o RNA mensageiro 
(mRNA) é transcrito do código de ADN, 
fazendo-lhe uma “cópia”. Dependendo da 
disponibilidade de nutrientes, a transcrição 
também pode ser suprimida ou condicionada. 
É assim que as células regulam quais as 
proteínas que serão formadas.1

ADN
Cada gene da célula contém o código para 
uma proteína específica. Embora todas as 
células possuam o código genético completo, 
apenas uma fração dos genes é ativada ou 
expressa, dependendo do tipo de célula e da 
disponibilidade de nutrientes, componentes 
bioativos e outros estimuladores.1

A unidade base de todos os organismos vivos é a célula. No 
centro de cada célula está o núcleo, que contém o material genético 
conhecido como ácido desoxirribonucleico (ADN), é a impressão 
digital de todos os componentes necessários para formar e manter as 
células. O ADN é formado por genes, os quais permitem a produção 
de proteínas específicas que são responsáveis por todo o trabalho 
biológico da célula.11

A célula contém os genes de milhares de proteínas. As células de 
estrutura e função semelhantes são organizadas em tecidos (vascular, 
epidermal, radicular e meristemático) que formam raízes, caules, folhas, 
flores, sementes e frutos. Cada parte da planta desempenha uma 
função específica, permitindo que esta viva e cresça. Como as plantas 
estão constantemente a crescer, morrer e a ser substituídas, novas 
células têm que ser geradas continuamente. 
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Os aminoácidos são combinados 
em cadeias polipeptídicas que são 

depois transformadas em estruturas 
proteicas complexas.
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A Alltech é líder mundial em biotecnologia, 
tendo como missão melhorar a saúde 
e performance das pessoas, dos animais 
e das plantas através da nutrição 
e inovação científica.

ALLTECH CROP SCIENCE DISCOVERY
é uma iniciativa para tornar a ciência acessível.

A Alltech é uma indústria líder em pesquisa nutrigenómica 
de plantas e animais e aplica essa ciência para entender 
como os nutrientes e os novos compostos bioativos 
influenciam a expressão genética. A compreensão dos efeitos 
que esses nutrientes têm ao nível genético permite que a Alltech 
projete e formule soluções que otimizam 
a saúde e o desempenho das plantas.
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 “A ciência de hoje é a 
tecnologia de amanhã”.

—Edward Teller

A nutrigenómica 
é semelhante à 
modificação genética?
Não. A modificação genética 
implica a alteração do código 
genético de um organismo. A 
nutrigenómica estuda a forma 
como os genes existentes 
podem ser influenciados 
através da nutrição, 
componentes bioativos e 
outros estimulantes.4

Nutrigenómica é o estudo de como a nutrição 
afeta a expressão genética.3

Nas últimas duas décadas, foram 
feitos importantes avanços no campo 
da biologia molecular e na pesquisa 
genética, começando com o Projeto do 
Genoma Humano.8 
Finalizado em 2003, este projeto 
internacional mapeou todos os 
20 000 - 25 000 códigos genéticos 
proteicos presentes no ADN humano. 
Iniciativas semelhantes conduziram à 
sequenciação de genomas em várias 
outras espécies desde micróbios a ratos, 
vacas, galinhas e várias plantas.1,2  

Como funciona esta ciência?
Uma ferramenta analítica chamada de 
chip genético permite aos investigadores 
compararem os efeitos da dieta na 
expressão genética.6

Sabendo quais os genes que estão 
a ser regulados ou condicionados 
abre-se uma janela para a compreensão 
de modificações no crescimento e 
performance. A análise sofisticada 
desta informação providencia pistas 
importantes sobre como otimizar as 
funções e a saúde da planta.

Com o avanço da ciência, 
atualmente podem 
ser criadas matrizes 
personalizadas. Assim, 
comercialmente existem 
disponíveis genomas das 
seguintes plantas:2

• Arabidopsis
• Cevada
• Citrinos
• Algodão
• Milho
• Uva
• Medicago
• Arroz
• Soja
• Cana de açúcar
• Tomate
• Trigo
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Visualização da expressão genética em células vegetais através de um tratamento de nutrição
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