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Astrônomos acham
gêmea solar com
8,2 bilhões de anos

ESO

Gêmea. A estrela HIP 102152, a mais velha “irmã” do Sol já identificada

Apesar de ser a estrela mais
próxima da Terra, o Sol ainda
guarda muitos mistérios para
os cientistas, principalmente
relativos à sua história e evolu-
ção. E uma maneira de lançar
uma luz sobre estas questões é
justamente estudar estrelas si-
milares a ele espalhadas pelo
Universo. Agora, uma equipe
internacional de astrônomos
liderada por pesquisadores da

USP identificou uma destas
chamadas gêmeas solares que
não só é amais parecida com o
Sol como a mais velha do tipo
já encontrada. E a descoberta
tem um sabor ainda mais es-
pecial diante de sinais de que a
estrela, batizada HIP 102152,
pode ter planetas rochosos co-
mo a Terra em sua órbita.
Localizada a 250 anos-luz de

distância na direção da conste-
lação de Capricórnio, a HIP
102152 tem idade estimada em
8,2 bilhões de anos, poucome-
nos do dobro da do Sol, 4,6 bi-
lhões de anos. Isso significa
que ela está próxima do fim da
sua vida, já que estrelas como
o Sol levam aproximadamente
10 bilhões de anos para “quei-

mar” todo seu hidrogênio an-
tes de esfriarem e se expandi-
rem, entrandona fase conheci-
da como de gigante vermelha.
— Durante décadas os astrô-

nomos têm procurado por gê-
meas solares para conhecer
melhor nosso próprio Sol, mas
muito poucas foram encontra-
das desde que a primeira foi
descoberta, em1997—conta o
peruano Jorge Meléndez, pro-
fessor doDepartamento deAs-
tronomia do Instituto deAstro-
nomia e Geofísica da USP e lí-
der da equipe responsável pela
descoberta, a ser publicada em
artigo no periódico científico
“Astrophysical Journal Letters”.
— Agora, podemos escrutinar
essas gêmeas solares com ex-

trema precisão para responder
à questão se o Sol é especial.
Com instrumentos instala-

dos no VLT, telescópio do Ob-
servatório Europeu do Sul
(ESO) no Chile, os astrônomos
estudaram a composição da
HIP 102152 e verificaram que
ela tem muito pouco lítio, me-
nos do que o Sol e ainda me-
nos do que gêmeas solares
mais jovens, uma indicação de
que estas estrelas vão perden-
do o elemento a medida que
envelhecem. Além disso, a HIP
102152, assim como o Sol, tem
poucos outros elementos que
são abundantes emmeteoritos
e na Terra, visto como sinal de
que ela pode abrigar planetas
rochosos como o nosso. l

Astrônomos descobrem ‘irmã’ do Sol
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Dieta de fibras, com frutas e
verduras, ajuda a equilibrar a

população demicro-organismos
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Trilhões de bactérias vivem no intesti-
no humano, e elas têm uma função im-
portante no equilíbrio do corpo. Dois
estudos publicados ontem na revista
“Nature” mostram que a diversidade e
a quantidade destes micro-organismos
é menor em pessoas obesas do que
com peso normal e que algumas espé-
cies delas servemdemarcadores para o
risco de doenças relacionadas à obesi-
dade.
— Isto é totalmente novo. Estamos

abrindo caminho para testes simples
de diagnóstico — defende um dos au-
tores, Dusko Ehrlich, do Instituto Naci-
onal de Pesquisa Agrícola, na França.
— Observando apenas seis espécies de
bactérias, podemos dizer quem tem al-
to risco de ter doenças relacionadas à
obesidade com 95% de precisão.
Quanto maior a diversidade da mi-

crobiota, mais forte é o sistema imune,
alémdemaior a produção de vitaminas
e de substâncias bioativas que pene-
tram na corrente sanguínea. Fatores ge-
néticos podem influenciar na composi-
ção, afirmam cientistas, mas Ehrlich diz

que o estilo de vida é
também importante.
Elemostra que a dieta
rica em fibra, com fru-
tas e vegetais, pode
recuperar o equilíbrio
das bactérias.
— Demonstramos

que a nutrição dimi-
nui esse risco, aumen-
tando a riqueza de
bactérias. Também
abrimos caminho pa-
ra a produção de pro-
bióticos que ajudem
na luta contra o ganho
de peso— afirmou.
Outro estudo, da

Universidade de Co-
penhague, fez análi-
ses genéticas destes

micro-organismos e mostrou que pes-
soas com menor quantidade e diversi-
dade deles são mais obesas do que as
demais. Nelas, há ainda o predomínio
de bactérias que causam inflamações
no trato digestivo, o que afeta o meta-
bolismo e aumenta o risco de diabetes
tipo 2 e de doenças cardiovasculares.
— Notamos que se a pessoa perten-

cer ao grupo de pessoas commenor di-
versidade da macrobiota e já desenvol-
veu a obesidade, poderá ganhar mais
peso ao longo dos anos — acrescentou
Oluf Pedersen. — Não sabemos o que
vem antes, o ovo ou a galinha, mas é
um ciclo vicioso que ameaça a saúde.
Segundo o pesquisador, o estudo vai

além da compreensão da obesidade e
mostra que 23% da população, seja o
magro ou o obeso, têm pouca diversi-
dade e quantidade de bactérias. Estas
pessoas têm mais inflamações, maior
resistência à insulina e elevado nível de
gordura no sangue, o que, naturalmen-
te, aumenta o risco de doenças relacio-
nadas à obesidade.
—Os estudos reforçama importância

da dieta. Se comomais alimentos caló-
ricos, ganho peso e, ao mesmo tempo,
tenho um desequilíbrio da microbiota
intestinal, o que pode agravar o proble-
ma — explicou Erasmo Trindade, que
faz pesquisa semelhante na Universi-
dade Federal de Santa Catarina. l

Obesos têm
menos bactérias
intestinais

“Com seis
espécies de
bactérias,
dizemos
quem tem
risco de ter
doenças
relacionadas
à obesidade
com 95% de
precisão”
Dusko Ehrlich
Pesquisador
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‘Minicérebro’ humano é
criado em laboratório
Cientistas da Áustria usam células-tronco para cultivar neurônios
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Minicérebro. Do tamanho de uma ervilha, o órgão cultivado em laboratório com células-tronco já apresenta estruturas básicas e equivale ao de um feto de nove semanas

Cientistas de Viena criaram pequenos cére-
bros humanos em laboratório, por meio da
tecnologia de cultivo de células-tronco. Os
minicérebros do Instituto Biotecnologia Mo-
lecular, da Áustria, têm o tamanho de uma er-
vilha e equivalem ao cérebro de um feto de
nove semanas.
Durante o crescimento, os neurônios se organi-

zaram em camadas, como as do córtex. Impossí-
vel não alimentar a expectativa de que será possí-
vel criar mentes artificiais em laboratório. Mas os
autores do estudo já adiantaram que ainda não é
possível. A intenção é construir um modelo de
cérebro humano para que se possa estudar com
maior precisão como ocorre seu desenvolvimen-
todesdea fase fetal, assimcomoasorigensdedo-
enças neurológicas.
O estudo, publicado na edição desta semana

da revista “Nature”, informa que os cientistas
usaram célula-tronco de embriões para cultivar
os cérebros. Mas também foram usadas outra
espécie de células-tronco, as pluripotente indu-
zidas, retiradas que outros tecidos do corpo, co-
moapele, para produzir os neurônios. Neste ca-
so, usaram as pluripotentes de pacientes demi-
crocefalia, uma doença hereditária que deixa o
cérebro humano com o tamanho correspon-
dente ao de um chimpanzé.
O cultivo dos neurônios dos pacientes com

microcefalia serviu para que os cientistas con-
cluíssem sobre um possível mecanismo da
doença. A malformação neste caso ocorre, se-
gundo os pesquisadores, porque as células
que dão origem aos neurônios chegam ao ní-
vel de maturidade antes da hora, em vez de

continuar sua multiplicação até chegar ao ta-
manho natural do córtex.

CÉLULAS SE JUNTARAM DE FORAM ORGANIZADA
Oque destaca a pesquisa dos autores principais
do estudo — Madeline Lancaster e Juergen
Knoblich— foi ter conseguido que as células de
organizassem espontaneamente em estruturas
cerebrais como ocorre no desenvolvimento na-
tural do órgão. Outros pesquisadores já haviam
conseguido o cultivo em laboratório de células
de neurônios de rato, alémde evidências de que
o tecido do sistema nervoso tinha capacidade
de se organizar em camadas. Mas ainda não ha-
viam desenvolvido um aglomerado humano
com este tamanho ou com o tempo de vida que
já tem. O minicérebro só não tem um tamanho
maior que os 4 milímetros de diâmetro porque
seria necessária uma estrutura de vasos sanguí-

neos ainda não disponível.
De acordo com a descrição dos cientistas, os

aglomerados de neurônios têm cavidade in-
terna similar a dos ventrículos cerebrais que
transportam o líquido espinhal. Os tecidos no
entorno deste ventrículo parecem diferenci-
ar-se, como ocorre em um cérebro de desen-
volvimento normal.

NOVE SEMANAS DE CRESCIMENTO
A mesma equipe já havia usado células-tronco
para cultivar estruturas que se assemelham às
dos olhos e inclusive camadas de tecido seme-
lhantes aos do cérebro. Mas na mais recente
conquista, o aglomerado mais complexo de
neurônios foi possível porque o ambiente de
cultura das células possui um gel sintético que
imita o tecido conjuntivo natural, encontrado
no encéfalo assim como no resto do corpo. Só
então que os neurônios em desenvolvimento
foram banhados com nutrientes e oxigênio.
Apenas depois de nove semanas de cultivo foi
que a estrutura ganhouo aspecto de umcérebro
em desenvolvimento, como o de um feto.
“A grande surpresa foi que (o cultivo) funcio-

nou” declarou Knoblich à “Nature”. O pesquisa-
dor explica ainda que as ligações entre os neu-
rônios variava aleatoriamente em cada minicé-
rebro, o que não permitia identificar qualquer
mínima estrutura psíquica em potencial. Os
pesquisadores da Viena acrescentam que o
amadurecimento do cérebro de um embrião no
útero provavelmente precisa se guiar por sinais
químicos emitidos a medida que os demais ór-
gãos do corpo ganham forma. l

Comparação. À direita, amostra do minicérebro, à
esquerda, uma fatia do cérebro de um rato
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 ago. 2013, Ciência, p. 34.




