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Introdução
Eragrostis teff é um grão com origem no leste da África,
cultivado desde 1800. Além de ser livre de glúten é um
grão muito resistente a variações de temperatura e a
pragas, recentemente o E.teff tem sido adaptado em
várias regiões, entre elas a região Centro- Oeste do
Brasil. Poucos estudos avaliaram aspectos dos
parâmetros nutricionais e toxicológicos do E.teff.

Metodologia

Objetivo
Avaliar os efeitos mutagênicos e antimutagênicos do
extrato hidroalcoólico de sementes do cereal Eragrostis
teff
Resultados

Conclusões finais
O extrato hidroalcoólico de E. teff não foi capaz de induzir mutações gênicas na ausência e na presença de ativação
metabólica e apresentou efeitos protetores contra mutações por substituição de pares de bases e frameshift que estão
correlacionados com seus perfis de aminoácidos e ácidos graxos.
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