


Na reportagem, cientistas acenaram com a possibilidade de
uma criança ser gerada com o material genético de dois pais,
necessitando de uma mulher apenas para a “barriga de
aluguel”.
Um dos pais doaria o espermatozoide e o outro uma amostra
de células da pele que, revertidas ao estado iPS, dariam
origem à um ovócito pronto para ser fecundado in vitro. Isto
ocorrendo, a criança
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a) necessariamente seria do sexo masculino.
b) necessariamente seria do sexo feminino.
c) poderia ser um menino ou uma menina.
d) seria clone genético do homem que forneceu o espermatozoide.
e) seria clone genético do homem que forneceu a célula da pele.
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Cada indivíduo possui a sua própria informação genética.

Nas moléculas de DNA encontram-se regiões de repetições de bases
nitrogenadas, cujo número, tamanho e localização são variáveis de
individuo para indivíduo.

Essas regiões do DNA são chamadas VNTR ou Microssatélites.

VNTR = (Repetições Sucessivas em Número Variado)
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Aparelho de PCR Técnica de 
Eletroforese
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Padrões de VNTR de três suspeitos de
um crime em que foi feito a técnica de
eletroforese utilizando-se uma gota
de sangue.
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Início: 1990

Objetivo I: Determinar a sequência de todos os nucleotídeos dos
24 cromossomos do genoma humano (22 autossomos e XY).

Objetivo II: Identificar todos os genes humanos. (Mapeamento
do genoma humano)
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Término: Fevereiro de 2001
I - Foram encontrados cerca de 3 bilhões de pares de nucleotídeos.

II - Foram encontrados cerca de 30 mil genes, número bem menor
do que se imaginava.

III - Muitos de nossos genes são semelhantes aos de bactérias e
40% dos nosso genes são semelhantes aos de vermes nematódeos
e 90% semelhantes aos de camundongos.

13



Próximos objetivos do PGH

 Caracterizar a função de cada gene.
 Utilizar as informações obtidas para:
Melhorar e simplificar o diagnóstico de doenças genéticas (em

especial, o câncer).
 Prevenção de doenças genéticas.
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Problemas relacionados ao PGH

 Discriminação genética
 Seguradoras 
 Seleção de empregos
 Forças armadas
 Escolas
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(Engenharia Genética)

Técnica que permite manipulação do DNA para diversos fins de
estudo.

Ferramentas principais:
 Plasmídeos: DNA circular bacteriano.

 Enzimas de restrição: Cortam o DNA em locais específicos.

 Enzimas ligase: Unem fragmentos de DNA.
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Qualquer organismo que possui um ou mais genes de outra espécie.
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