Celulas-tronco
Série Rádio Cangália
Objetivos
1. Apresentar alguns resultados novos de
pesquisa sobre células-tronco.
2. Mostrar analogia das diferenciações das
células-tronco com as transformações que
as matrizes podem fazer.

Celulas-tronco

Série
Rádio Cangália

Sinopse
O programa apresenta.

Conteúdos
Matrizes.

Material relacionado
Vídeos: A mancha, O guardador
de águas, Que a força esteja com
você;
Experimento: Mensagens secretas
com matrizes;
Software:Aviões e matrizes.

Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Apresentar alguns resultados
novos de pesquisa sobre
células-tronco.
2. Mostrar analogia das
diferenciações das célulastronco com as transformações
que as matrizes podem fazer.
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Introdução
Sobre a série
A série Rádio Cangália apresenta programas descontraídos de
variedades que usualmente abordam uma informação ou notícia de
conhecimentos gerais, com comentários de um professor de
matemática. Os temas não são tratados em profundidade, mas
oferecem oportunidade de o professor trabalhar assuntos
interdisciplinares em sala de aula ou em atividades extraclasse. O
programa pode trazer também uma piada ou uma frase célebre, sem
preocupações maiores além de oferecer motivos de discussão em
torno de um conteúdo e reforçar a descontração.

Sobre o programa
Uma célula embrionária tem a capacidade de se diferenciar em
qualquer outra, mas as que já se diferenciaram em musculares,
nervosas ou sanguíneas estão destinadas a permanecer como tal.
Esse dogma da biologia clássica caiu por terra. Células pluripotentes
(células-tronco) podem ser obtidas reprogramando seus genes. Células
reprogramadas têm sido testadas em portadores de doença de
Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e até no autismo.
O que os engenheiros genéticos conseguiram foi encontrar a
sequência de transformações que uma célula faz ao se diferenciar e se
especializar. Isto é, eles descobriram as partes do código genético de
algumas células pluripotentes que eram as originais antes de algum
tipo de especialização. Se eles conseguirem interferir na codificação da
célula, ela pode se transformar em outra célula, como se fosse uma
célula mais básica, mais genérica, antes da especialização.
No ensino médio vemos o conceito de equações lineares simultâneas
com o uso de matrizes. Podemos aprender que algumas matrizes têm
inversas. Outras não. As matrizes que têm inversas são interessantes,
pois podemos recompor a configuração original que a transformação

ÁUDIO
Células tronco 3/10

efetuou. Essa também é a idéia da decodificação de mensagens
cifradas, isto é, obter a mensagem original.
O programa foi desenvolvido a partir das seguintes falas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

Opa opa, mais uma Rádio Cangália no ar!
Ai, já estava ficando com saudades!
Mas a gente se viu há tão pouco tempo... (fica feliz)
É, acho que estou meio sentimental hoje...Pessoal ai do outro lado,
alunos e professores, tudo certo?
Olá a todos!!! Como estão?
Ó Professor, como você está?
Ah, é dele que você está com saudades... (enciumado)
Ah, mas tô com saudades dos ouvintes também, né?
Ah! (seco, decepcionado)
Ora, ele tá com ciúmes, Ivone!!!
Oi? Ciúmes de mim??? Mas por que?
Ora, por que...
(interrompendo) Mas cada coisa que e eu tenho que ouvir!!! Tinha
que ser você, Professor! (envergonhado)
Bem, vamos... bem... melhor a gente começar o programa, né?
(envergonhada)
Ai o amor...
Bem...é... Células-tronco, né? Esse é o assunto do dia. Hoje vamos
falar de células-tronco, já que hoje é esse o assunto do nosso
dia...é... (confuso)
(risos) Sim, Henrique... (rindo) Hoje nossa curiosidade do dia vai
tratar sobre um assunto em alta: as células-tronco e as recentes
descobertas sobre seu potencial.
(recuperada) Emendando este assunto, vamos também falar sobre
células que "mudam seus destinos".
Hum... destino... (provocando os dois)
PROFESSOOOOR!!!
(risos) Jovens... tsc tsc
VOLTANDO, células-tronco são células que tem a capacidade de se
diferenciarem em outros "tipos" celulares, de acordo determinada
situação.
Elas podem, por exemplo, se diferenciarem em células musculares,
ósseas, nervosas, sanguíneas dentre outras mais.
Essa característica tem sido muito estudada como esperança para o
tratamento de doenças e reconstituição de tecidos danificados.
E como essas células são formadas? Vocês sabem?
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• Imagino que seja a partir do zigoto, que é aquela célula primária,
formada logo após a fecundação...não é?
• Sim Ivone, muito pertinente... A partir desta célula primária, o
Zigoto, vão ocorrendo diversas divisões para a multiplicação das
células que vão constituir o indivíduo.
• Divisão celular que mantém o número inicial de cromossomos, não
é? Então... é a Mitose!!!
• Sim sim, isso mesmo Henrique. Mitose é o processo de divisão
celular conservativo.
• Quando a divisão celular origina células com a metade do número
cromossômico, damos o nome de Meiose.
• Isso!!! Bem, a partir deste processo de mitose, podemos ter a
mitose assimétrica. Ela ocorre quando as células que estão
sofrendo mitose, originam duas células, sendo que uma se
diferencia e a outra mantém as características da célula original.
• Hum... então, assim, as células que se diferenciam formam os
diferentes tecidos do corpo. E as outras, não diferenciadas, são o
que chamamos de célula-tronco. Correto, professor?
• Corretíssimo, Henrique. Ótimo raciocínio!
• Só uma curiosidade: as células-tronco também podem ser
chamadas de células-mãe ou células plu-ri-po-ten-tes
• Verdade, Ivone. No entanto, novos estudos nos deram uma
surpresa!
• O que? Oque?
• Até agora pensava-se que somente células embrionárias poderiam
se diferenciar em outras, enquanto as células já diferenciadas
permaneceriam como tal.
• Mas não é assim que acontece????
• Então, foi descoberto que células-tronco podem ser obtidas
reprogramando os genes dessas células já diferenciadas!!!!
• Nossa, como a ciência sempre nos surpreende e fascina, né
pessoal?!
• Sim!!! E agora essas células reprogramadas têm sido testadas em
portadores de patologias como a doença de Parkinson e até no
autismo!
• Nossa, é uma esperança e tanto... tomara que os estudos avancem
mais e mais!
• Mas vão sim!!! O ser humano é muito inteligente, tem uma
capacidade muito vasta... só precisa canalizar isso para coisas
boas!
• O amor é uma coisa boa, Henrique? (provocando) (risos)
• PROFESSOOOOR!!!
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• Ha ha ha ha ha (gargalhada)
• Ai ai...Então Professor Leumas, qual é a piada do programa de
hoje?
• Ai, ótimo! Pode ser, eu estou de muito bom humor...
• Hum, hum... (pensando)...Já sei!!!!
• Entãaaaao, com vocês, nossa piada do dia!
• O que um poodle falou quando chegou no pet shop?
• (risos) Para variar, não sabemos!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MI-TOSE!!!! (risos)
Prefiro nem comentar...
Se você quiser eu posso tentar contar outra...
NÃOOOO. Não precisa! Já estávamos indo para o intervalo, NÃO É
IVONE?
(risos) Sim sim, galera, é hora do intervalo!!!
Mas por acaso vocês sabem o que o ornitorrinco foi fazer...
Fiquem ai que a “Rádio Cangália” volta já!
E já estamos de volta, amigos!
E que tal irmos direto para a nossa Frase do Dia agora?
Manda aê!

• “Quem não ama, adoece!”
• VOLTA MÚSICA INSTRUMENTAL ANIMADA DE BG
• Hum...amar...quer dizer, patologias...é... (confuso,
envergonhado)... Enfim, de quem é essa frase???
• Do Freud! Já ouviram falar dele?
• Sim. Mas não sei direito quem era ele não...
• Sigmund Freud foi um médico austríaco, que estudou o
inconsciente das pessoas,
• Ele quem fundou a psicanálise, né?
• Sim, foi ele mesmo! Parabéns, Ivone!
• Ai Professor, que é isso... (risos tímidos)
• Ham ham (coçando garganta, interrompendo enciumado)
• Foi ele que propôs que algumas doenças poderiam ter causas
psicológicas e não só orgânicas.
• Correto! E isso pode explicar um pouco dessa frase, uma vez que o
papel das emoções é defendido como a origem de algumas
patologias, ou seja, de algumas doenças.
• Nossa, muito interessante isso!
• Realmente... Mas agora tá chegando a hora da gente calcular!
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• Ui, vamos lá então! Qual vai ser o tema matemático de hoje,
professor?
• Hoje o assunto, Ivone, será sistemas de equações lineares e
matrizes.
• Nossa, lembro tão pouco de matrizes... Só o básico mesmo.
• Hum, o que você lembra, Ivone?
• Deixa eu ver... Lembro que matrizes são aquelas tabelinhas né? E
nessas tabelas a gente distribui os números ou incógnitas em
linhas e colunas.
• Siiiim, me lembro disso também.... E é a partir daí que temos o
nome de determinada matriz. Por exemplo, um matriz com 3 linhas
e com 2 colunas será uma matriz chamada matriz 3 por 2.
• Parabéns, meus jovens!
• Ai que bom!!!
• Agora sobre equações lineares...não lembro quase nada.
• Então deixe eu refrescar sua mente, Henrique. Uma equação linear
é aquela formada por adições e subtrações de termos constantes
ou de termos constantes multiplicados por variáveis de primeira
potência.
• Nossa, calma!!! Deixa eu anotar isso!
• Para ficar mais claro anote assim:
• a1 vezes x1 mais a2 vezes x2 mais a3 vezes x3, e assim por diante
até chegar em aN vezes xN, é igual ao termo B
• Na qual, os termos "a" são os coeficientes, e o termo "B" é o termo
independente ou constante.
• Deixa eu ver se eu entendi... Por exemplo, a equação (3x mais 4y
menos 1z igual a zero) pode ser considerado um exemplo de
equação linear, já que apresenta os termos coeficientes, os termos
variáveis na primeira potência e temo zero como termo
independente. Correto?
• Parabéns, Henrique!!! Até que você é um bom partido hein? (risos)
• Ahhhhhh!!! (interrompendo) Acho que, então, eu lembrei o que são
esses tais de sistemas de equações lineares, Professor! Não é
quando você tem, por exemplo, três equações com as mesmas 3
incógnitas? Ai, você pode igualar e substituir e assim terá o valor
de cada uma... Não é?
• Bem lembrado, Ivone! É isso! E ai que as matrizes voltam a campo:
podemos escrever os sistemas lineares de forma simplificada
através do uso de matrizes!
• Agora entendi a ligação!
• Ufa... acabou?
• Ainda não, Ivone!!! (risos)
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• Ai...
• Deixa eu só completar a explicação mostrando o que são matrizes
inversas.
• Manda bala!!!
• Primeiro, é bom lembrar que só podemos ter matrizes inversas,
quando a matriz é quadrada.
• Matrizes quadradas são aquelas que possuem o número de colunas
igual ao número de linhas. Confere?
• Sim! A partir dessa premissa, temos que uma matriz quadrada "A"
tem uma matriz inversa quando o o resultado da multiplicação das
duas é igual a uma matriz identidade
• Matriz identidade é aquela que tem uma diagonal cheia de "1" e o
resto tudo zero???
• Sim, é isso mesmo!
• Ahhhh!!! Agora eu entendi o porquê desse tema!!!
• Por que Ivone?
• Lembra da nossa curiosidade do dia hoje??? Sobre as células que
mudam de destino???
• Sim...
• Então! Eu havia lido que o que os engenheiros genéticos
conseguiram foi encontrar a sequência de transformações que uma
célula faz ao se diferenciar e se especializar.
• E...
• O que ela está tentando explicar, Henrique, é que é o mesmo
princípio das matrizes inversas: podemos recompor a configuração
original que a operação efetuou. Essa também é a ideia da
decodificação de mensagens cifradas, ou seja, obter a mensagem
original.
• Uau, Ivone, por essa eu não esperava!!!
• O QUE VOCÊ QUER DIZER COM ISSO???
• Não, nada, é que...
• Você acha que eu não conseguiria chegar a conclusões tão boas
como as suas é, Henrique Camargo da Costa Silveira????
• Não, Ivone, não quis dizer isso... eu só não esperava e...
• Acho que agora acabou né? Melhor irmos embora! Tchau! (sai
brava)
• Ivoneeeeeeeee!!! Volta aqui!!! (sai correndo e gritando. Som em
fade out.)
• Ai ai, jovens... (risos)
• Bem, parece que hoje sou eu quem me despeço de vocês, não é
mesmo???
• Espero que tenham aprendido bastante! Até mais!
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Sugestões de atividades
Antes da execução
Fazer uma revisão sobre o conceito de matrizes, multiplicação de
matrizes e os casos de solução de sistema de equações lineares.
Matrizes e vetores
Vamos tratar aqui apenas as matrizes de ordem dois e os vetores no
plano cartesiano. Chamamos de vetores representantes os segmentos
de reta que partem da origem até o par ordenado (ݔ, )ݕ. Esses vetores
serão denotados por uma matriz coluna que corresponde ao par
ݔ
ordenado como  = ݒቀ ݕቁ.
Em geral uma matriz de ordem dois pode ser representada da seguinte
forma:
=ܣቂ

ܽ
ܿ

ܾ
ቃ.
݀

Onde ܽ, ܾ, ܿ, ݀ são números reais. Assim o produto possível pertinente
ao programa é dado por
 = ݒܣቂ

ܽ
ܿ

ܽ ݔ+ ܾݕ
ܾ ݔ
൰.
ቃ ቀ ݕቁ = ൬
ܿ ݔ+ ݀ݕ
݀

O resultado da operação pode ser interpretado por um segmento de
reta que parte da origem e vai até o par ordenado (ܽ ݔ+ ܾݕ, ܿ ݔ+ ݀)ݕ.
Vamos considerar qualquer segmento orientado de reta no plano
equivalente a um segmento que parte da origem do plano cartesiano,
mas mantém o comprimento, a direção e o sentido do segmento
original.
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Durante a execução
Escreva no quadro os nomes e os dados numéricos mencionados no
programa à medida que eles forem falados.

Depois da execução
O professor pode fazer alguns exemplos numéricos da revisão acima e
colocar as seguintes perguntas.
1. Qual é o resultado da multiplicação de uma matriz por um vetor
nulo?
2. Em geral, qual é a interpretação do resultado da multiplicação de
uma matriz por um vetor que parte da origem?
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