ANEXO 1
Foto dos materiais fornecidos
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Imprimir o anexo, recortar as cartas dessa página e colocá-las em um envelope identificado
como

Etapa A

1. Diminuir
nuclear.

o

volume

celular

e

2. No núcleo, iniciar síntese de RNA
mensageiro para tubulina. O RNam
vai para o citoplasma.

3. Desativar todos os processos de
transcrição da célula.

4. Manter a forma amebóide.

5. Inibir os genes responsáveis pela
síntese de tubulinas.

6. Expressar o único gene responsável
pela síntese do flagelo.

7. No citoplasma, organizam-se poliribossomos e inicia-se síntese de
tubulina.

8. Condensar a cromatina.
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Imprimir o anexo, recortar as cartas dessa página e colocá-las em um envelope identificado
como Etapa

B

1. Acumular tubulina em
específica do citoplasma.

região

2. Condensar a cromatina e perder
alguns ribossomos.

3. Perder o núcleo.

4. Estimular a divisão celular.

5. Expressar os genes responsáveis
pela síntese de tubulinas.

6. Manter a forma amebóide, mas
reduzir emissão de pseudópodes.

7. Cessar síntese de tubulinas no
citoplasma.

8. Inibir a atividade
responsáveis pela
tubulinas.

dos genes
síntese de
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Imprimir o anexo, recortar as cartas dessa página e colocá-las em um envelope identificado
como Etapa

C

1. Manter a célula inalterada.

2. Formar dois corpúsculos basais.

3. Estimular a divisão celular.

4. Tomar forma arredondada.

5. Perder todos os ribossomos.

6. Fagocitar bactérias.

7. Iniciar formação do flagelo, a partir
da organização de tubulinas e
outras proteínas em microtúbulos.

8. Reduzir o número de mitocôndrias.
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Imprimir o anexo, recortar as cartas dessa página e colocá-las em um envelope identificado
como Etapa

D

1. Tomar forma alongada.

2. Estimular a divisão celular.

3. Manter a célula inalterada.

4. Emitir pseudópodes.

5. Organizar tubulinas e outras
proteínas para alongamento dos
flagelos.

6. Degradar mitocôndrias.

7. Perder o núcleo

8. Posição fixa do núcleo na base da
célula.
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Informações adicionais sobre o processo de diferenciação
do protozoário N. gruberi
Quando consideramos o processo de diferenciação celular, logo pensamos no desenvolvimento
dos animais, que apresentam centenas de tipos celulares diferentes geradas a partir de uma única célula,
o zigoto. Existe, no entanto, um caso muito interessante de diferenciação celular que ocorre em um ser
unicelular: trata-se do protozoário Naegleria gruberi.
A célula de N. gruberi é mais comumente encontrada na forma amebóide, locomovendo-se por meio
de pseudópodes entre as partículas do solo. Os pseudópodes também são usados na captura de bactérias,
que constituem seu alimento.
Em algumas situações, como após uma chuva, torna-se mais difícil a captura das bactérias, que
ficam dispersas na água que passa a ocupar os espaços entre as partículas do solo. Em pouco mais de uma
hora, N. gruberi se transforma em uma célula alongada e portadora de dois longos flagelos. Com eles, os
protozoários locomovem-se com agilidade no meio líquido e localizam rapidamente seu alimento.
Para que se formem flagelos, a célula deve sintetizar diversas proteínas, como a tubulina, que compõe
o corpúsculo basal e os microtúbulos. Essa proteína está ausente nos indivíduos com fenótipo amebóide,
o que significa que os genes envolvidos estão “desligados” nessas células. Como a célula “sabe” que deve
ativar modificar a expressão de seus genes e sintetizar as proteínas dos flagelos?
Temos aí um indício de que existe um processo de sinalização entre a célula e o meio externo. A
presença ou ausência de determinadas substâncias no meio extracelular pode ser detectada pela membrana
plasmática e pode desencadear uma série de reações químicas no citoplasma. Essa cascata de reações
pode gerar moléculas capazes de entrar no núcleo da célula e ativar/desativar certos genes. No caso do
protozoário, a mudança no meio externo desencadeia um processo que leva à ativação dos genes que
comandam a síntese das proteínas flagelares. Assim, a mudança na forma da célula resulta de modificações
na expressão dos genes de cada indivíduo.
Utilizando marcadores de RNAm, pesquisadores observaram que, após a transcrição dos genes
que codificam a tubulina, as moléculas de RNAm se dirigem para a periferia da célula e se agrupam em
uma região determinada, onde ocorrerá a síntese das subunidades que vão compor a proteína e onde, em
seguida, surgirão os flagelos. O citoesqueleto participa desse processo de transporte e ancoragem das
moléculas de RNAm em pontos específicos do citoplasma. Temos aí um indício de que existe também uma
sinalização interna, responsável pela orientação das substâncias dentro da célula.
Após a síntese protéica, moléculas de tubulinas organizam-se formando microtúbulos. Outras
proteínas também participam da estrutura do flagelo. Assim, podemos destacar três eventos fundamentais
no processo de diferenciação celular:
• a sinalização entre a célula e o meio externo a ela, resultando em mudanças na expressão gênica;
• a sinalização interna, da qual participa o citoesqueleto, resultando em orientação de moléculas dentro
da célula;
• a organização das proteínas após a síntese protéica, resultando em mudanças no fenótipo da
célula.
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Gabarito
Etapa A

Sinais: 2 – 4 – 7

Etapa B
Sinais: 1 – 5 - 6

Etapa C

Sinais: 2 – 4 – 7

Etapa D

Sinais: 1 – 5 – 8
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