
A cor no reino vegetal não é apenas 
uma alegria para os olhos. Os pig-

mentos coloridos atraem insetos polin-
izadores, protegem as plantas contra 
doenças e representam benefícios à 
saúde, e são utilizados nas indústrias 
de alimentos e medicamentos. Um 
novo estudo conduzido no Instituto 
Weizmann de Ciências, publicado na 
revista Proceedings of the National 
Academy of Sciences, nos EUA, abriu 
caminho para inúmeras formas poten-
ciais de utilização das betalaínas, os 
pigmentos vermelho-vinho e amarelos 
altamente nutritivos, conhecidos por 
suas propriedades antioxidantes e fre-
quentemente utilizados como corantes 
alimentares.

As betalaínas são produzidas 
por frutos de cactos, flores como a 
buganvilia e algumas plantas e frutos 
comestíveis – sendo o mais comum 
deles, a beterraba. São relativamente 
raras na natureza, se comparadas aos 
dois outros grandes grupos de pig-
mentos vegetais, e até recentemente, 
sua síntese nas plantas era pouco com-
preendida. O Prof. Asaph Aharoni, do 
Departamento de Plantas e Ciências 
Ambientais do Instituto Weizmann, e 
o Dr. Guy Polturak, então estudante 
de pesquisa, em conjunto com outros 
membros da equipe, utilizaram duas 
plantas produtoras de betalaína – a 
beterraba roxa (Beta vulgaris) e as 
flores conhecidas como “maravilhas” 
(Mirabilis jalapa) – em sua análise. 
Utilizando sequenciamento de  
RNA de última geração e outras 
tecnologias avançadas, os pesquisa-
dores identificaram um gene até então 
desconhecido, envolvido na síntese 
de betalaína, e revelaram as reações 
bioquímicas que as plantas utilizam 
para converter o aminoácido tirosina 
em betalaína.

Para testar sua descoberta, eles 
aplicaram técnicas de engenharia 

genética em levedura para produzir 
betalaínas. Em seguida, eles encara-
ram o desafio em última instância: 
reproduzir a síntese da betalaína em 
plantas comestíveis que geralmente 
não produzem esse pigmento. 

O sucesso do experimento saltou 
aos olhos em cores vibrantes. Os 
pesquisadores produziram batatas, 
tomates e berinjelas com polpa e 
casca vermelho-vinho. Eles também 
conseguiram controlar o ponto exato 
de produção das betalaínas, fazendo 
com que o pigmento fosse produzido 
somente na fruta do tomateiro, mas 
não nas folhas e caules.

Utilizando a mesma abordagem, 
os cientistas conseguiram fazer com 
que petúnias brancas gerassem flores 
lilases, e que plantas de tabaco geras-
sem flores com tonalidades variando 
entre amarelo, alaranjado e cor-de-ro-
sa. Eles conseguiram atingir as tonali-
dades desejadas, fazendo com que os 
genes se expressassem em diferentes 
combinações, no decorrer da síntese 
da betalaína. Essas descobertas podem 
ser aplicadas à criação de plantas or-
namentais, com cores que podem ser 
modificadas ao gosto do cliente.

Mas a alteração da cor não foi o 
único resultado obtido. A atividade 
antioxidante saudável foi 60% mais 
alta nos tomateiros produtores de  
betalaína do que nos não alterados. 
“Nossas constatações podem ser 
utilizadas futuramente para fortal-
ecer uma variedade de culturas com 
betalaínas, para aumentar seu valor 
nutricional” – disse Aharoni.

Um benefício adicional é que os 
pesquisadores descobriram que as be-
talaínas protegem as plantas contra o 
mofo cinzento (Botrytis cinerea), que 
causa prejuízos de bilhões de dólares 
todos os anos a culturas agrícolas. O 
estudo demonstrou que a resistência 
ao mofo cinzento aumentou em uns 

incríveis 90% nas plantas que pas-
saram pelo processo de engenharia 
genética para produção de betalaína. 

Os cientistas produziram versões 
de betalaína que não existem na na-
tureza. “Alguns desses novos  
pigmentos têm o potencial de se  
tornarem mais estáveis do que as beta-
laínas produzida naturalmente” – disse 
Polturak. “Isso terá uma importante 
influência na indústria de alimentos, 
que utiliza betalaínas extensivamente 
como corante natural para alimentos, 
por exemplo, nos iogurtes de mo-
rango”. 

Além disto, as constatações do 
estudo poderão ser utilizadas pela 
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Rapsódia em Vermelho-Vinho
Pigmentos extraídos de beterrabas podem ajudar a aumentar a resistência contra a doença bem como 

o valor nutritivo de produtos vegetais 

Tomates verdes (acima) e maduros (abaixo). Os 
tomates comuns (extremo esquerdo) são verdes 
no início e ficam vermelhos quando amadure-
cem. Ao contrário, os tomates geneticamente 
modificados adquirem sombreamentos diferen-
tes de vermelho-vinho, conforme a produção 
de betalaínas (segundo tomate da esquerda 
para a direita), pigmentos conhecidos como 
antocianinas (segundo tomate da direita para 
a esquerda), e betalaínas em conjunto com 
antocianinas (extremo direito).



Um dos primeiros sistemas orgâni-
cos que se formam e começam 

a funcionar ainda no embrião é o 
sistema cardiovascular: Na verdade, 
o processo de desenvolvimento desse 
sistema se inicia em uma fase tão 
precoce que os cientistas ainda têm di-
versas questões sem solução quanto à 
origem do coração e dos vasos sanguí-
neos primitivos. Como as primeiras 
células que se destinam à formação 
desse sistema – as células progenitoras 
– participam na formação do sistema 
cardiovascular desenvolvido?

O Dr. Lyad Zamir, na altura estu-
dante de doutorado no laboratório do 
Prof. Eldad Tzahor, Departamento 
de Biologia Celular Molecular do 
Instituto Weizmann de Ciências, em 
Israel, desenvolveu um método para 
gerar imagens das primeiras célu-
las progenitoras cardiovasculares e 
rastreá-las, assim como suas descen-
dentes, durante o desenvolvimento do 
embrião, em tempo real. Seus vídeos 
foram feitos com ovos de galinha fer-
tilizados, que são constituídas por uma 
rede complexa de vasos sanguíneos 
no saco vitelino, e que são utilizados 
para nutrir o embrião. As constatações 
dessa pesquisa foram publicadas re-
centemente na revista científica eLife. 

Trabalhando em colaboração com 
o laboratório do Prof. Richard Har-
vey, do Instituto de Pesquisa Cardíaca 
Victor Chang, e com a Universidade 
de South Wales, na Austrália, Tzahor 
e Zamir se concentraram no gene 
conhecido como Nkx2-5. Esse gene 
codifica um fator de transcrição, uma 
proteína reguladora que controla a 
expressão de outros genes envolvidos 
no desenvolvimento do coração. “O 
novo estudo revelou que o Nkx2-5, 
não obstante ao seu papel no desen-

volvimento do coração, desempenha 
uma função primordial na gênese dos 
primeiros vasos sanguíneos e, por 
conseguinte, na formação do sangue” 
– disse Tzahor. 

Observando as primeiras mani-
festações do Nkx2-5, a equipe revelou 
a existência de células progenitoras 
conhecidas como hemangioblastos. 
Essas células dão origem tanto a cé-
lulas progenitoras sanguíneas quanto 
vasculares – que levam à formação 
dos vasos sanguíneos. Essas células 
singulares são geradas a partir da 
mesoderma – a camada central das 
células, que surge nos primórdios 
do desenvolvimento do embrião. 
Pesquisadores têm discutido efusiva-
mente a existência dos hemangioblas-
tos e, se de fato existem, sua possível 
função. 

Nos vídeos dos embriões de 
pintos, os pesquisadores conseguiram 
enxergar os hemangioblastos se 
movimentando para formar “ilhas de 
sangue”, nos vasos sanguíneo embri-
onários primitivos. Os pesquisadores 
se surpreenderam ao observar que 
algumas das células hemangioblásti-
cas se movimentaram para o interior 
do coração, onde formavam células-
tronco.  Isto ajudou a explicar outros 
estudos que revelaram que o tubo 
cardíaco primitivo contém células 
que parecem auxiliar na geração das 
células sanguíneas. Os pesquisadores 
também identificaram células espe-
cializadas que manifestam o Nkx2-5 
no interior da membrana que reveste a 
aorta recém-formada, onde pareciam 
“gerar brotos” para produzir novas 
células sanguíneas. Em uma etapa 
posterior do desenvolvimento, essas 
células especializadas se deslocavam 
para o fígado, onde davam origem às 

células-tronco formadoras do sangue 
no feto.

Tzahor: “Mesmo 20 anos após o 
descobrimento de um dos “genes-mes-
tres” do desenvolvimento do coração, 
conseguimos narrar uma nova história 
sobre o processo, demonstrando que 
ele funciona brevemente, em um 
estágio inicial do desenvolvimento e 
da formação dos vasos sanguíneos e 
do próprio sangue – antes que a ação 
principal ocorra no coração. Fornec-
emos evidências sólidas da existên-
cia dessas células precoces e de sua 
contribuição para o desenvolvimento 
cardíaco e vascular”. 

Como essas descobertas revelam 

indústria farmacêutica. Quando as 
plantas começam a produzir  
betalaína, a primeira etapa consiste  
na conversão da tirosina em um 
produto intermediário, um químico 
conhecido como L-dopa. Trata-se não 
apenas de um químico já utilizado 
isoladamente como medicamento, 
mas também que serve como matéria-
prima fundamental na fabricação de 
outros medicamentos, em especial 
opiáceos, como a morfina. Plantas e 
micróbios processados por engenharia 
genética para converter tirosina em 
L-dopa podem, portanto, servir como 

fonte dessa valiosa substância.
A equipe de pesquisa contou  

com Noam Grossman, o Dr. Yonghui 
Dong, Margarita Pliner e a Drª Ilana 
Rogachev, do Departamento de  
Plantas e Ciências Ambientais do In-
stituto Weizmann, e com a Drª Maggie 
Levy, o Dr. David Vela-Corcia e Adi 
Nudel, da Universidade Hebraica de 
Jerusalém.   ❙ 
 
A pesquisa do Prof. Asaph Aharoni tem 
o apoio do Centro de Metabolômica 
John and Vera Schwartz, do qual é 
diretor; da Leona M. and Harry B. 

Helmsley Charitable Trust; da Funda-
ção Adelis; do Fundo de Pesquisa 
Científica com Plantas da Família  
Lerner; do Fundo para Estudos  
Energéticos Alternativos Monroe  
and Marjorie Burk; do Fundo para 
Pesquisa Microbiótica Sheri and  
David E. Stone; de Dana e Yossie  
Hollander, Israel; do Fundo A.M.N 
para Promoção da Ciência, Cultura 
e Artes de Israel; e da Fundação da 
Família Tom and Sondra Rykoff. O 
Prof. Aharoni recebeu o Prêmio André 
Deloro; e é o titular em exercício da 
cátedra de Peter J. Cohn. 
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Vídeos de formação de vasos sanguíneos embrionários revelam a presença de células incomuns e a inesperada função de 
um gene bastante conhecido na produção de sangue

Primeiras Células

http://www.pnas.org/content/early/2017/07/27/1707176114.full?sid=3b16549a-746f-4d8f-bba8-a56cae0b8713
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O tubo cardíaco primário de um embrião 
de pinto: células cardíacas e endoteliais 
visíveis, expressando especificamente 
proteínas fluorescentes sob controle dos 
genes cardiovasculares Nkx2-5 (verde) e 
Isl1 (vermelho)

http://www.pnas.org/content/early/2017/07/27/1707176114.full?sid=3b16549a-746f-4d8f-bba8-a56cae0b8713


A membrana que reveste nosso intestino utiliza uma abordagem conhecida  
na indústria para o rápido processamento de alimentos
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as origens, de pelo menos algumas das 
células-tronco formadoras do sangue 
no embrião, elas podem ser particu-
larmente úteis na pesquisa de doenças 
que afetam o sistema cardiovascular.  ❙

A pesquisa do Dr. Eldad Tzahor tem 
o apoio do Centro de Pesquisa de 
Diagnose e Terapia do Câncer Yad 
Abraham, do qual é diretor; do Instituto 

Henry Krenter de Geração de Imagens 
Biomédicas e Genômica; do Fundo 
de Pesquisa Cardiovascular Daniel S. 
Shapiro; e do Conselho Europeu de 
Pesquisas.

Toda vez que engolimos um ali-
mento, as células que revestem 

nosso intestino entram em atividade 
de forma dramática e repentina. 
Segundo um novo estudo de pesquisa-
dores do Instituto Weizmann de Ciên-
cias, publicado na revista Science, elas 
encaram esse desafio de uma maneira 
bastante econômica.  

No setor de engenharia, quando 
é preciso iniciar a produção rapida-
mente, decisões imediatas são toma-
das. Essas decisões podem envolver 
a aplicação imediata de todos os 
recursos disponíveis na aceleração 
da produção com os equipamentos 
existentes, ou o empenho de todos es-
ses recursos em uma nova maquinaria 
mais adequada para essa determinada 
função. A segunda opção pode ser um 
método produtivo menos eficiente, 
mas também pode, em alguns casos, 
acelerar as coisas consideravelmente. 
O Dr. Shalev Itzkovitz e sua equipe 
no Departamento de Biologia Celular 
Molecular do Instituto Weizmann 
descobriram que este é exatamente o 
método adotado no revestimento das 
paredes intestinais.

Na verdade, essas células podem 
aumentar a produção de certas proteí-
nas em poucos minutos

Esse revestimento é uma única 
camada de células alongadas, que 
entram em contato com o alimento 
em um de seus lados estreitos, e com 
a corrente sanguínea no outro lado. 
Desta forma, elas absorvem nutrientes 
de um lado e liberam-nos do outro 
lado, no sangue. Os cientistas desco-
briram que os dois lados da célula 
apresentam uma composição diferente 
de RNA mensageiro, ou mRNA: 
Mais de 30% dos genes expressos 
no intestino produziram mRNAs que 
surgiram em pelo menos um dos lados 
das células. Descobriu-se também que 
os dois lados têm conteúdo diferente 
de mecanismos geradores de proteí-
nas conhecidos como ribossomos: 
O número de ribossomos no lado 
virado para os alimentos era o dobro 
do número encontrado no lado virado 
para a corrente sanguínea; o resultado 
é que a produção de proteínas nesse 
lado era muito mais eficiente. 

Os cientistas descobriram tam-
bém que sempre que um alimento 
entra no intestino, as células da 
membrana intestinal imediatamente 
respondem, aumentando a produção 
de ribossomos, principalmente no 
lado da célula virado para o alimento. 
Para tanto, a célula libera na área em 
contato com o alimento um grande 
volume de mRNAs, que contêm o 
código genético para a produção de 
ribossomos. Essa parte da célula se 
torna então uma grande fábrica, pro-
duzindo as proteínas necessárias para 
o processamento do alimento.  

Itzkovitz explica: “Na maior 
parte do dia e da noite, as células na 
membrana intestinal ficam inativas, 
espalhadas pela região, mas assim 
que surge um alimento, elas entram 
em ação instantaneamente. As células 
teriam levado cerca de meia hora para 
gerar novas moléculas de mRNA a 
partir do DNA. Em vez disto, elas 
aumentam a produção de determi-
nadas proteínas em poucos minutos, 
deslocando as moléculas de mRNA e 
codificando as proteínas necessárias 
no lado da célula rico em ribossomos. 
Essa estratégia permite às células 
atuar mediante a chegada do alimento 
de forma rápida e eficiente”.

Além de abrir as portas para novos 
estudos sobre a “economia” celular, 
as descobertas podem ter implicações 
clínicas, uma vez que a membrana 

intestinal desempenha um papel im-
portante, tanto na absorção de nutrien-
tes quanto na proteção do organismo. 
Agora, pode ser possível investigar 
se a falha dos mRNAs que deixam 
de se deslocar para a parte correta da 
célula – ou a falta de equilíbrio entre 
mRNAs nas áreas de alta e baixa 
produção da célula – pode ter alguma 
influência em doenças como a colite 
e a doença de Crohn, e possivelmente 
também no câncer de intestino.

A equipe da pesquisa contou com 
o Dr. Andreas E. Moor, Matan Golan, 
Efi E. Massasa, o Dr. Doron Lemze, 
Tomer Weizman, Rom Shenhav e 
Shaked Baydatch do Departamento 
de Biologia Celular Molecular; Orel 
Mizrahi, Roni Winkler e a Drª Noam 
Stern-Ginossar do Departamento de 
Genética Molecular; e Ofra Golani do 
Departamento de Instalações Nucle-
ares de Ciências Naturais. ❙ 

A pesquisa do Dr. Shalev Itzkovitz 
tem o apoio do Instituto Henry Cha-
noch Krenter de Geração de Imagens 
Biomédicas e Genômica; da Funda-
ção Rothschild Caesarea; do Prêmio 
Cymerman-Jakubskind; e do Conselho 
Europeu de Pesquisas. O Dr. Itzcovitz 
ocupa a cadeira de Desenvolvimento 
de Carreiras de Philip Harris e Gerald 
Ronsom.

Introdução à Economia Celular

Membrana unicelular do intestino, vista no microscópio. Moléculas de RNA men-
sageiro de dois genes diferentes (vermelhas e verdes) localizam-se em lados diferentes 
do núcleo das células (em azul)

https://elifesciences.org/articles/20994

http://science.sciencemag.org/content/early/2017/08/09/science.aan2399.full

https://elifesciences.org/articles/20994
http://science.sciencemag.org/content/early/2017/08/09/science.aan2399.full

