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NOBEL DA QUÍMICA PARA AS MÁQUINAS 
MAIS PEQUENAS DO MUNDO 

DESCRIÇÃO DE COMO CÉLULA SE 
RECICLA VALE PRÉMIO NOBEL DA 

MEDICINA 

PRIMEIRO BEBÉ COM TRÊS “PAIS” NASCEU 

NO MÉXICO  

Nasceu no México, já tem cinco meses e é um 
menino. É o primeiro bebé com três "pais", ou 
seja, com ADN de três pessoas, fruto de uma 
técnica considerada revolucionária, avança 
a revista New Scientist. 
A utilização de material genético de três pesso-
as, que permite que pais com mutações genéti-
cas tenham bebés saudáveis, foi aprovada no 
Reino Unido no ano passado, mas não tem 
enquadramento legal ou não é legal em muitos 
países, incluindo nos Estados Unidos, o que 
obrigou os cientistas e o casal em causa a opta-
rem pelo México, onde o bebé acabou por 
nascer, a 6 de abril. 
Os pais do bebé, ambos jordanos, procuraram 
a ajuda da equipa de John Zhang em Nova 
Iorque. A mãe do bebé, de 36 anos, é saudável, 
mas é portadora dos genes do Síndrome de 
Leigh, uma doença rara e fatal. Depois de so-
frer quatro abortos e de perder dois filhos, de 6 
anos e oito meses, por causa da doença, a 
mulher e o marido decidiram procurar ajuda 
para garantir que podiam ter um bebé saudá-
vel. 
Os genes desta doença estão associados às 
mitocôndrias, que geram a energia necessária 
às funções celulares e têm apenas 37 genes 
que são transmitidos de mãe para filho - a 
maioria do ADN, por outro lado, está no nú-
cleo. 
A equipa de Zhang usou uma nova técnica, que 
permitiu não destruir embriões à partida, uma 
exigência do casal muçulmano: removeram o 
núcleo de um ovócito da mulher e inseriram-no 
num de uma dadora ao qual tinham tirado o 
núcleo - depois este foi fertilizado com o esper-
ma do marido. Há, portanto, material genético 
de três pessoas: um ovócito com o núcleo da 
mãe e as mitocôndrias saudáveis de uma dado-
ra e ainda o esperma do pai. 
Foram criados cinco embriões, segundo a New 
Scientist, dos quais apenas um se desenvolveu 
normalmente, tendo sido implantado no útero 
da mulher. O bebé nasceu nove meses depois e 
apenas um por cento das mitocôndrias têm a 
mutação. (…) 2016-09-27 / DN Online / Foto: Arquivo Global Imagens / Patrícia 
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JORNAL DE CIÊNCIA GALILEU 
ASTRONOMIA, BIOLOGIA, FÍSICA, GEOLOGIA E QUÍMICA 

Biólogo japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhi-
do pela Academia sueca. Há mais de 27 anos 
que investiga mecanismo da autofagia. 

Yoshinori Ohsumi, biólogo do Instituto de 
Tecnologia de Tóquio recebe o Prémio Nobel 
da Medicina deste ano, atribuído pela forma 
decisiva como contribuiu para que fossem 
conhecidos os mecanismos da autofagia celu-
lar. Em comunicado, a academia explicou que 
o laureado "descobriu e elucidou" sobre os 
mecanismos da autofagia [significa ingerir-se a 
si próprio], um "processo fundamental para a 
degradação e reciclagem dos componentes 
celulares". O conceito surgiu na década de 
1960, quando os investigadores observaram 
pela primeira vez que a célula tinha a capaci-
dade de destruir os seus próprios componen-
tes. O termo de "autofagia" foi cunhado em 
1963 por Christian de Duve, também ele dis-
tinguido com o Nobel da Medicina, em 1974. 
(…)O que é autofagia? "É o processo pelo 
qual a célula degrada componentes para os 
transformar em nutrientes e energia, permi-
tindo que sobreviva durante um curto espaço 
de tempo. A autofagia é um processo de so-
brevivência que acontece todos os dias no 
nosso organismo, mas pode estar desregulada 
e aparecem doenças", disse ao DN Valdemar 
Máximo, investigador do Instituto de Patolo-
gia e Imunologia Molecular da Universidade 
do Porto (Ipatimup) e professor de biopatolo-
gia na faculdade de medicina. 

A trabalhar na investigação da autofagia nas 
células cancerígenas, Valdemar Máximo expli-
cou o efeito que este mecanismo pode ter em 
várias doenças. "Se a autofagia for excessiva, a 
célula degrada-se e morre. Acontece nas do-
enças degenerativas. No caso do cancro, as 
células cancerígenas acumulam componentes 
mal formados. Se a autofagia funcionasse 
bem, a célula iria degradar as proteínas altera-
das e aniquilá-las. Mas em muitos tumores 
não existe autofagia e a célula acumula defei-
tos e não morre." (…) 2016-10-03 / DN Online 

 O Prémio Nobel da Química de 2016 foi para 
os três cientistas que desenvolveram máqui-
nas moleculares: o francês Jean-Pierre Sauva-
ge, o escocês Fraser Stoddart e o holandês 
Bernard Feringa. (…) Estas são as máquinas 
mais pequenas de sempre fabricadas pelo 
homem, mil vezes mais pequenas do que a 
espessura de um fio de cabelo. “Em 1983, Jean
-Pierre Sauvage conseguiu ligar moléculas em 
forma de anel, formando uma “corrente” com 
elas. Nas décadas anteriores, outros químicos 
tinham conseguido fazer estas correntes mole-
culares, mas a muito custo e este ramo da 
química estava praticamente esgotado. Jean-
Pierre Sauvage usou um truque com um ião de 
cobre para obter a estrutura dos elos que 
formam a corrente. Depois de os anéis esta-
rem presos um ao outro com ajuda do ião, ele 
é removido. Com esta nova técnica, a produ-
ção destes elos moleculares subiu de 10% para 
42%. “De repente, as correntes de moléculas 
eram mais do que uma mera curiosidade cien-
tífica”. Oito anos depois, Fraser Stoddart de-
senvolveu o rotaxano: uma estrutura de duas 
moléculas em que uma se parece com um 
pequeno eixo, com rodas na extremidade, e a 
outra com uma argola. A argola está presa ao 
eixo e é capaz de se movimentar, de uma for-
ma que os cientistas conseguem controlar, 
entre as suas extremidades. Finalmente, Ber-
nard Feringa produziu em 1999 o primeiro 
motor molecular. O cientista construiu um 
rotor molecular, estrutura que se movimenta 
circularmente sob o seu próprio eixo, com 
ajuda da energia dos raios ultravioletas e um 
sistema de pás que permite que o movimento 
se faça num só sentido. A equipa de Feringa 
aperfeiçoou depois o sistema, transformando-
o num motor capaz de fazer algo como 12 
milhões de revoluções por segundo. Com estes 
motores, a equipa conseguiu rodar um cilindro 
de vidro 10.000 vezes maior do que os pró-
prios motores. Entretanto, já se produziram 
“carros” moleculares, elevadores moleculares, 
sistemas semelhantes aos músculos que se 
esticam e se contraem e um robô molecular. 
Esta energia poderá desenvolver-se um novo 
tipo de bateria. E assim nasceu um novo mun-
do de possibilidades. 
2016-10-05 / DN Online / Nicolau Ferreira 
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