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Texto 4: Da célula ao organismo (8º ano)

Nos  textos  anteriores  conversamos  sobre  a  célula  ser  a  base  de
formação  dos  seres  vivos. Vimos  também que  a  célula  humana  é  do  tipo
eucarionte,  com  núcleo  e  46  cromossomos no  seu  interior  –  estes
cromossomos são o seu DNA onde ficam seus genes e todas as informações
sobre  quem  nós  somos  biologicamente  falando.  Além  do  núcleo,  a  célula
apresenta diversas  organelas responsáveis por diferentes funções dentro da
célula. Estas organelas ficam mergulhadas em um gel chamado citoplasma e
são envolvidos pela membrana plasmática, que delimita a forma e o volume da
célula.

Todos nós já fomos, um dia, uma única célula, resultante da reprodução
– a chamada  célula-ovo ou zigoto. Este zigoto é resultado da união de duas
outras células: o espermatozóide (produzido pelo homem), e o óvulo (produzido
pela mulher). O espermatozóide carrega em seu núcleo 23 cromossomos e o
óvulo outros 23 cromossomos. A união do espermatozóide com o óvulo recebe
o nome de fecundação – é quando acontece a soma dos 23 cromossomos do
pai com os 23 cromossomos da mãe, resultando em 23 pares (ou 46 no total)
no zigoto.
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(Legenda: 2n = 46 e n= 23, significa o número total  de cromossomos. Meiose é o
processo  de  formação  de  espermatozóides  e  óvulos.  Mitoses  é  o  processo  de
formação de novas células a partir da divisão da célula ovo ou zigoto).

O zigoto, ou célula-ovo contém genes do pai e genes da mãe, mas numa
nova combinação, formando um ser diferente geneticamente do pai e da mãe.
Isso explica por temos características do nosso pai e da nossa mãe, mas não
somos idênticos a nem um nem outro.

Logo depois de formada, o zigoto se divide em dois, originando duas
células,  que chamaremos de  células-filhas.  O núcleo também se divide em
dois, e cada célula-filha fica com um núcleo seu, porém idêntico ao da primeira
célula,  o  zigoto.  Em um processo que  se repete  muitas  vezes (uma célula
gerando  duas,  que  geram  quatro,  que  geram  8,  que  geram  16  e  assim
seguindo), as células-filhas vão se dividir até formar todas as células do corpo
e dar origem a uma nova pessoa. 

Cada ser humano tem em média 10 trilhões de células, ou 1013 células.

Além  da  geração  das  células,  há  outro  fenômeno  importante  na
formação de um novo indivíduo: as células vão se tornando diferentes umas
das outras,  assumindo  formas diferentes de acordo com a  função que irão
exercer no corpo humano. Assim, surgem as células musculares, as células
nervosas, as células do sangue, as células ósseas, as células glandulares, e
muitas outras.
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(Legenda: Notem que, a partir do mesmo bolo inicial de células, formam-se inúmeras
outras  com formas e  características  diferentes.  Cada uma irá atuar  em um órgão
específico do corpo).

E, assim, são formados grupos de células especializadas na realização
de certas funções – estes grupos são organizados em  Tecidos. Temos, por
exemplo,  o  tecido  muscular,  o  tecido  ósseo,  o  tecido  sanguíneo,  o  tecido
nervoso, entre outros.

Então  temos  os  chamados  NÍVEIS  DE  ORGANIZAÇÃO  DO  CORPO
HUMANO: 

- O corpo humano é formado por CÉLULAS;

- As células se agrupam e formam diferentes TECIDOS;

- Os tecidos se organizam em ÓRGÃOS;

- Os órgãos se organizam em SISTEMAS;

- Os sistemas formam o CORPO humano.
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