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EL PROBLEMA DEL CODI GENÈTIC

La informació genètica està continguda en la molècula de DNA. Una sèrie de
nucleòtids ordenats d'una determinada manera dirigeix la síntesi d'una cadena
polipeptídica determinada, caracteritzada per un encadenament particular
d'aminoàcids.
S'anomena gen a la porció més petita de DNA que pot dirigir la síntesi d'una
proteïna.
El fet de passar de la seqüència de nucleòtids del gen a la dels aminoàcids de
la proteïna codificada implica l'existència d'una correspondència entre els dos
polímers: aquesta correspondència s'anomena codi genètic. La lectura de la
informació genètica continguda en un gen suposa l'organització d'una
correspondència entre les quatre bases nitrogenades que constitueixen el DNA
i els 20 aminoàcids diferents que formen les proteïnes dels éssers vius. Dit
d'una altra manera, es tracta de poder explicar com, a partir d'un alfabet de
quatre lletres (els nucleòtids), és possible composar 20 "paraules" diferents
que són els aminoàcids.
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Imagineu que cada base nitrogenada del DNA es correspon amb un
aminoàcid diferent. Quants aminoàcids es podrien codificar d'aquesta
manera?



Imagineu ara que cada parella de bases nitrogenades es correspon amb
un aminoàcid diferent. Quants aminoàcids es podrien codificar ara?



La comunitat científica va decidir que una bona hipòtesi de treball era
la de suposar que cada tres bases nitrogenades de DNA codifiquen un
aminoàcid. Podeu explicar el perquè a partir de tot el que s'ha dit
anteriorment?

Trobareu més informació sobre com es va deduir el codi genètic a:
El codi genètic
Aula3


Escriviu una breu explicació de com Nirenberg i els seus col·laboradors
van dissenyar un experiment per esbrinar el codi genètic.

Si encara voleu saber més:

How the Code was Cracked
Nobelprize.org

El codi genètic
Viquipèdia

Código Genético: características y desciframiento
Universidad Complutense de Madrid

Practiquem la interpretació del codi genètic
Per exemple, al triplet GGU li correspon l'aminoàcid Gly, glicina.


Quin és l'aminoàcid que codifica l'AAG?



Quins triplet codó li correspon a l'aminoàcid Cys, cisteïna?
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