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BIOQUÍMICA APLICADA

KOBE, B., GUSS, M., HUBER, T. (Eds.) Structural
Proteomics – High-Throughput Methods. Totowa:
Humana Press, 2008. 601p. (Methods in Molecular
Biology).

Com o avanço das ciênci-
as genômicas, criou-se
uma enorme demanda por
estudos de identificação
funcional de proteínas,
que deu origem à pro-
teômica. A análise pro-
teômica, de maneira geral,
permite a identificação de
novos alvos farmaco-
lógicos e marcadores bio-
lógicos, identificação de
moléculas bioativas a par-
tir de extratos biológicos
naturais e caracterização
de respostas celulares a
determinados fármacos,

drogas, doenças e mudanças ambientais. A obra, Structural
Proteomics – High-Throughput Methods, pertencente à
série Methods in Molecular Biology, editada por Bostjan
Kobe, Mitchell Guss e Thomas Huber, tem como objetivo
auxiliar pesquisadores e laboratórios no estabelecimento de
técnicas de alta demanda em proteômica, além de fornecer
visão atual dos principais aspectos de otimização de estru-
turas protéicas como alvos farmacológicos. Elaborado por
diversos colaboradores, este livro está dividido em trinta e
nove capítulos, redigidos em formato de artigos científicos,
agrupados em cinco sessões, a saber: Seleção de Alvos
Protéicos, Abordagens em Bioinformática e Gerenciamento
de Dados; Produção de Proteínas; Caracterização Biofísica
e Funcional de Proteínas; Caracterização Estrutural de
Proteínas; e Visão Geral de Proteômica Estrutural. Com
um texto denso e bastante atual, o que pode ser confirma-
do pelas referências bibliográficas apresentadas em cada

capítulo, o livro aborda os diversos aspectos envolvidos na
proteômica estrutural, ressaltando-se aplicação de técnicas
de alta demanda na clonagem, expressão, produção,
renaturação, cristalização e determinação de estruturas
protéicas como alvos farmacológicos. Em suma, esta obra
apresenta valiosa contribuição em campo de pesquisa em
ascensão.

Profa. Carlota Oliveira Rangel Yagui
FCF/USP

BRONCHUD, M. H.; FOOTE, M.; GIACCONE, G.;
OLOPADE, O.; WORKMAN, P. (Eds.). Principles of
molecular oncology. Totowa: Humana Press Inc., 2008.
418p.

Os autores inicialmente
abordam de uma forma
bastante didática, os anti-
gos conceitos de carci-
nogênese em que o início
da doença ocorreria num
local em que células pode-
riam se multiplicar rapi-
damente e atingir grande
número, à custa de suas
vizinhas. Nestes termos a
evolução do câncer pode
ser vista como resultado
da teoria da seleção natu-
ral darwiniana entre popu-
lações de células. Por ou-

tro lado, os conceitos atuais, segundo os autores, baseiam-
se em teorias genéticas em que células cancerígenas ocor-
rem como resultado de vários fatores (entre eles mutações)
que possam ter ocorrido em algum momento entre a con-
cepção e a vida presente do paciente. Nas formas mais
comuns de câncer este tempo pode variar entre 3 e 30 anos.
Em sua terceira edição, oncologistas moleculares apresen-
tam em 20 capítulos os últimos avanços no estudo desta
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doença, objetivando o emprego de fármacos eficazes e se-
guros no seu tratamento e na sua prevenção. Muito embo-
ra a “revolução molecular” esteja na sua quarta década, e
bastante avançado o conhecimento da biologia dos tumo-
res malignos, o desenvolvimento de procedimentos e pro-
dutos clinicamente úteis no seu tratamento deverá atingir
grande progresso somente nas próximas décadas, devido ao
altíssimo custo no seu desenvolvimento e utilização. É
analisada, em vários capítulos, a importância dos diversos
marcadores tumorais, como os genéticos, teciduais e celu-
lares epigenéticos e circulatórios, para a prevenção, diag-
nóstico, prognóstico e acompanhamento desta morbidade.
Com base em estudos da predisposição hereditária são
apresentados outros marcadores, ainda em desenvolvimen-
to, que poderão ser extremamente úteis no prognóstico das
neoplasias e na previsão da resposta terapêutica (ou tóxi-
ca) a agentes anticancerígenos. Na abordagem do conheci-
mento atual e nas projeções sobre os futuros cenários para
o tratamento desta doença, a obra é bastante útil para es-
tudantes e profissionais que atuam na pesquisa e tratamento
do câncer.

Prof. Moacyr Aizenstein
Departamento de Farmacologia
ICB/USP

MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS

BRUL, S.; GERWEN, S. V.; ZWIETERING, M.(Eds.).
Modelling micoorganisms in food. Boca Raton: CRC
Press LLC, 2007. 294p.

Modelling microorga-
nisms in food é um livro
atual, que aborda o tema
sobre modelagem mate-
mática, que permite pre-
dizer a multiplicação e a
sobrevivência de micror-
ganismos em alimentos. A
importância do livro é
maior ainda quando se
verifica a sua relevância
em temas extremamente
atuais como a avaliação
de risco microbiológico,
tema este que faz parte do
mesmo em capítulo escri-
to por Zwietering e
Nauta, pesquisadores

experts na área. Os editores Stanley Brul, Suzanne van
Gerwen e Marcel Zwietering, assim como os autores dos
13 capítulos, são pessoas com vasto conhecimento na

área, o que torna esse livro um dos mais importantes em
Modelagem de microrganismos em alimentos. O livro
aborda tópicos como incerteza e variabilidade em mode-
los preditivos de microrganismos em alimentos, modela-
gem da fase lag em microbiologia preditiva, com referên-
cia especial à fase lag de esporos bacterianos, modelos
preditivos em avaliação de risco microbiológico e uma
última parte, com seis capítulos, que trata de assuntos
relacionados a novas abordagens para a modelagem
microbiana em áreas específicas da microbiologia
preditiva. Portanto, essa foi uma importante aquisição
para área de Microbiologia de Alimentos, que muito con-
tribuirá para o melhor conhecimento dessa área por par-
te de pesquisadores e outros interessados no assunto.

Profa. Mariza Landgraf
FCF/USP

NUTRIÇÃO

VINCENT, J. B. The nutritional biochemistry of
chromium (III). Amsterdam: Elsevier, 2007. 279 p.

Este livro editado pelo
Professor Vincent da Uni-
versidade de Alabama
(USA) e 20 colaboradores
traz uma contribuição sig-
nificativa e atualizada dos
conhecimentos atuais so-
bre o cromo, mineral es-
sencial que participa do
metabolismo dos carbo-
idratos e lipídios. O livro
consta de 4 partes com um
total de 13 capítulos. Na
primeira parte, denomina-
da “Cromo como nutrien-
te e suplemento nutri-
cional”, há 5 capítulos. A

parte 2, intitulada “Papel bioquímico do cromo”, compre-
ende 2 capítulos. Na terceira parte, “Cromo como agente
terapêutico”, apresentam-se 2 capítulos e na parte 4, deno-
minada “Efeito toxicológicos do cromo”, são apresentados
4 capítulos. Todos os capítulos apresentam vasta bibliogra-
fia atualizada, além de figuras e tabelas bastante didáticas.
Sem dúvida, este livro constitui uma fonte de consulta obri-
gatória para profissionais e estudantes interessados no es-
tudo do cromo e sua participação no metabolismo do indi-
víduo.

Prof. Julio Tirapegui
FCF/USP




