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CIENTISTAS DESCOBREM CAUSAS DA
EXTINÇÃO DOS MAMUTES

PRIMEIRO TRANSPLANTE DE CORAÇÃO
ARTIFICIAL EM PORTUGAL FEITO COM
SUCESSO

NASA QUER CRIAR UM CAMPO
MAGNÉTICO GIGANTE PARA TORNAR
MARTE HABITÁVEL

Um grupo de cientistas norteamericanos diz que a razão para a
extinção dos mamutes foi uma
“explosão mutacional” – um aumento
acentuado do número de mutações
negativas no ADN provocado pela
diminuição da espécie.
(…)Até hoje, alguns cientistas acreditam que
os mamutes se extinguiram devido às
mudanças climáticas, enquanto que alguns
paleontólogos defendem que a “contribuição”
do homem levou ao desaparecimento desses
animais gigantes na Ásia e América. Outros
cientistas observaram também indícios de que
estes animais poderiam ter morrido de sede.
Rebekah Rogers e o seu colega Montgomery
Slatkin dizem ter ficado interessados nos
indícios de degenerescência no ADN dos
mamutes e decidiram ver a velocidade com
que as mutações se acumularam nos últimos
mil anos da sua existência na Terra.(…)
A ameaça secreta da extinção
Ao comparar os genomas dos mamutes uns
com os outros, os cientistas observaram várias
mutações prejudiciais — “quebras” de genes,
genes com grandes áreas remotas do código
genético e vários danos leves.
Assim, os especialistas concluíram que o
genoma do mamute da ilha de Wrangel
continha uma quantidade desproporcional de
mutações que se acumularam mais do que era
suposto.
Segundo os cientistas, os últimos mamutes da
Terra perderam uma grande quantidade de
recetores olfativos e os genes associados à
síntese de vitaminas e outras moléculas vitais.
Além disso, o pelo dos animais ficou muito
mais fino devido à perda do gene FOXQ1 – o
que, nas condições polares da Ilha de
Wrangel, significou uma maior dificuldade de
resistência ao frio.
As peculiaridades na distribuição destas
mutações revela que os mamutes sofreram
uma espécie de “explosão mutacional” que
acelerou a extinção de mamutes e levou à sua
morte quando o clima da ilha de Wrangler
começou a mudar. 04-03-2017 / ZAP / imagem:
tyleringram / Flickr / Sputnik News / www.aeiou.pt
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Os cientistas da NASA têm um plano
arrojado para fazer com que Marte
seja habitável para os seres humanos.
A ideia é lançar um gigantesco escudo
magnético para proteger o planeta dos
ventos solares, da mesma forma que a
magnetosfera da Terra nos protege de
várias anomalias do espaço.
Marte pode ser um deserto inóspito, mas já
teve uma atmosfera capaz de manter oceanos
profundos e um clima agradável, potencialmente habitável.
Os cientistas acreditam que o planeta perdeu a
sua habitabilidade há mil milhões de anos,
quando o campo magnético entrou em colapso. Desde então, os vento solares arrastam os
componentes da atmosfera marciana, como o
dióxido de carbono (95%), nitrogénio (2.7%) e
argónio (1.6%). (…)
A agência espacial norte-americana diz
que uma magnetosfera artificial poderia proteger o planeta, fazendo com que o ambiente
marciano fique mais parecido com o da Terra –
e talvez a água na forma líquida possa voltar a
existir, em abundância, na superfície do Planeta Vermelho. (…)
Nas simulações dos especialistas, se os ventos
magnéticos fossem desviados pelo campo
magnético, a atmosfera do planeta não iria
perder os seus componentes e poderia recuperar metade da pressão atmosfera da Terra em
poucos anos.
Com a recuperação da atmosfera, o planeta
ficaria em média 4ºC mais quente, o suficiente
para derreter o dióxido de carbono congelado
na calota polar no norte do planeta.
Assim, esse carbono, livre na atmosfera, poderia ajudar a segurar mais calor à superfície,
causando um efeito estufa que derreteria a
água congelada de Marte, criando rios e oceanos líquidos no planeta.(…)
A equipa admite que, por enquanto, o plano é
apenas hipotético, mas é uma visão muito
interessante do que pode ser possível no futuro. Os cientistas pretendem continuar a estudar as possibilidades para entenderem quanto
tempo seria necessário para observar as mudanças. 07-03-2017/aeiou.pt

O ministro da Saúde anunciou esta
terça-feira que foi realizado em Portugal o primeiro transplante de coração
artificial num doente, no hospital de
Santa Marta, em Lisboa.
O primeiro transplante de um coração artificial foi feito com sucesso no hospital de Santa
Marta, em Lisboa, anunciou hoje o ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes.
A cirurgia foi realizada esta terça-feira, num
paciente de 65 anos que “sofre de doença renal grave que impedia um transplante
com coração de dador”, avança a SIC Notícias.
O médico José Fragata foi o responsável pela
cirurgia que, em declarações à TSF, diz que este
coração artificial pode ser comparado a um
telemóvel porque tem de ser carregado, de
forma regular, com corrente elétrica.
“É uma bomba interna, colocada ao lado do
coração, que é controlada externamente através de um cabo que sai da pele e se liga a baterias. É uma tecnologia complexa e dispendiosa.
Tem uma autonomia de 17 horas e quando se
chega a casa tem de ser carregado”, explicou à
rádio.
A operação durou três horas e foi feita em
colaboração com um hospital de Leipzig, na
Alemanha, adianta ainda o Diário de Notícias.
Este paciente juntou-se, assim, aos 1.200 que
em todo o mundo receberam um coração artificial desta geração e que chegam a viver 11 a
12 anos.
O ministro, que considerou esta cirurgia como
um “facto inédito”, fez o anúncio durante a 6.ª
Conferência “Sustentabilidade na saúde 4.0 –
Investimento em saúde e impacto na vida laboral”, que está a decorrer na capital.
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