


Células-Tronco – Tipos:

2. Células-Tronco Embrionárias (Pluripotentes)

Células retiradas do interior do embrião na fase de blastocisto,
região denominada embrioblasto ou massa celular interna (MCI).

São células indiferenciadas, que podem se diferenciar em qualquer
um dos 216 tipos de células humanas e não forma anexos
embrionários.
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Células-Tronco – Tipos:

3. Células -Tronco Adultas (Multipotentes)

São células indiferenciadas obtidas a partir da medula óssea,
cordão umbilical, intestino e pele.

São capazes de originar somente os tipos celulares que compõem
o tecido ou órgão específico onde estão situadas.
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Células-Tronco – Tipos:

3. Células -Tronco Adultas (Multipotentes)
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Células-Tronco
LEI BRASILEIRA DE BIOSSEGURANÇA (LEI N° 11.105/2005)

Só é permitido o uso de células-tronco embrionárias a partir de
embriões que estejam congelados há no mínimo três anos ou que
sejam por algum motivo inviável para implantação.

Além disso, a utilização de células-tronco obtidas de embriões é
liberada apenas para fins terapêuticos ou científicos.
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Células-tronco IPS (Pluripotentes Induzidas)

Não há 

necessidade 

de uso de 

embriões.
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1. (Fuvest)
Células-tronco são células indiferenciadas que têm a capacidade de
se diferenciar em diversos tipos celulares. Para que ocorra tal
diferenciação, as células-tronco terão necessariamente que alterar

a) o número de cromossomos.
b) a quantidade de genes nucleares.
c) a quantidade de genes mitocondriais.
d) o padrão de atividade dos genes.
e) a estrutura de genes específicos por mutações.
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2. (Puc-rio)
Atualmente existem inúmeros estudos sobre o desenvolvimento dos
tratamentos de indivíduos com células tronco, principalmente para
tecidos cujas células não são capazes de se multiplicar, regenerando
parte do tecido morto de um órgão afetado pela morte dessas
células. Dentre os tecidos animais que NÃO se regeneram porque
suas células adultas e maduras não são capazes de reproduzir,
encontramos os tecidos:
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a) nervoso e muscular.
b) nervoso e epitelial.
c) sanguíneo e ósseo.
d) ósseo e muscular.
e) epitelial e muscular. 
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3. (Unesp)

Eu e meus dois papais

No futuro, quando alguém fizer aquele velho comentário
sobre crianças fofinhas: “Nossa, é a cara do pai!”, será
preciso perguntar: “Do pai número um ou do número dois?”.
A ideia parece absurda, mas, em princípio, não tem nada de
impossível.
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A descoberta de que qualquer célula do nosso corpo tem potencial
para retornar a um estado primitivo e versátil pode significar que
homens são capazes de produzir óvulos, e mulheres têm chance de
gerar espermatozoides. Tudo graças às células iPS (sigla inglesa de
“células-tronco pluripotentes induzidas”), cujas capacidades
“miraculosas” estão começando a ser estudadas. Elas são
funcionalmente idênticas às células-tronco embrionárias, que
conseguem dar origem a todos os tecidos do corpo. Em laboratório,
as células iPS são revertidas ao estado embrionário por meio de
manipulação genética.

(Revista Galileu, maio 2009.)
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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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