
O Código GenéticoO Código Genético



Por quePor que tripletestripletes??

Uma base Uma base –– somente quatro aminoácidossomente quatro aminoácidos
Duas bases Duas bases –– somente dezesseis somente dezesseis 
aminoácidosaminoácidos
TrêsTrês bases bases –– sessenta e quatro sessenta e quatro 
possibilidadespossibilidades



HistóriaHistória

O código com sobreposiçõesO código com sobreposições (Alexander (Alexander 
DounceDounce, 1952), 1952)
O código “diamante”O código “diamante” (George (George GamowGamow, , 
1954)1954)
O código “O código “commalesscommaless” ” ((Francis Francis CrickCrick, , 
1957)1957)
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Determinação do código genéticoDeterminação do código genético



Determinação do código genéticoDeterminação do código genético





A hipótese do adaptadorA hipótese do adaptador

Formulada porFormulada por Francis Francis Crick Crick emem 1955.1955.
Postulava um triPostulava um tri-- ou poliou poli--nucleotídeo nucleotídeo 
ligado ao aminoácido.ligado ao aminoácido.
Hoje sabemos que este adaptador é o Hoje sabemos que este adaptador é o 
tRNA.tRNA.









A hipótese de “wobble”A hipótese de “wobble”

Para vários aminoácidos, U e C, A e G na Para vários aminoácidos, U e C, A e G na 
terceira posição do códon são equivalentes.terceira posição do códon são equivalentes.
Algumas vezes, as quatro bases são Algumas vezes, as quatro bases são 
equivalentes.equivalentes.
Como podemos explicar esse fato?Como podemos explicar esse fato?





A estrutura do tRNAA estrutura do tRNA

Estrutura em “folha Estrutura em “folha 
de trevo”de trevo”
Várias alças Várias alças 
conservadasconservadas





A aminoacil tRNA sintetaseA aminoacil tRNA sintetase
Como o aminoácido é ligado ao seu tRNA Como o aminoácido é ligado ao seu tRNA 
correspondente? correspondente? 



O código genético “universal”O código genético “universal”

CódonsCódons são tripletes de ribonucleotídeos;são tripletes de ribonucleotídeos;
As seqüências de DNAAs seqüências de DNA, RNA , RNA e aminoácidos e aminoácidos 
nas proteínas são colineares, e os códons nas proteínas são colineares, e os códons 
não se sobrepõem;não se sobrepõem;
Existem posições fixas para o início e fim;Existem posições fixas para o início e fim;
Os códonsOs códons são degenerados;são degenerados;
O códon não interage com o aminoácido.O códon não interage com o aminoácido.







Utilização de códonsUtilização de códons

Mesmo em um organismo com um Mesmo em um organismo com um 
conteúdo genômico GC de 50conteúdo genômico GC de 50%, %, os os 
códons não são utilizados com a mesma códons não são utilizados com a mesma 
freqüência.freqüência.
Esta freqüência varia de organismo para Esta freqüência varia de organismo para 
organismo.organismo.



Utilização de códonsUtilização de códons

UUU 22.4(35982) UCU 8.5(13687) UAU 16.3(26266) UGU 5.2(8340)
UUC 16.6(26678) UCC 8.6(13849) UAC 12.3(19728) UGC 6.4(10347)
UUA 13.9(22376) UCA 7.2(11511) UAA 2.0(3246) UGA 0.9(1468)
UUG 13.7(22070) UCG 8.9(14379) UAG 0.2(378) UGG 15.3(24615)

CUU 11.0(17754) CCU 7.1(11340) CAU 12.9(20728) CGU 21.0(33694)
CUC 11.0(17723) CCC 5.5(8915) CAC 9.7(15595) CGC 22.0(35306)
CUA 3.9(6212) CCA 8.5(13707) CAA 15.4(24835) CGA 3.6(5716)
CUG 52.7(84673) CCG 23.2(37328) CAG 28.8(46319) CGG 5.4(8684)

AUU 30.4(48818) ACU 9.0(14397) AAU 17.7(28465) AGU 8.8(14092)
AUC 25.0(40176) ACC 23.4(37624) AAC 21.7(34912) AGC 16.1(25843)
AUA 4.3(6962) ACA 7.1(11366) AAA 33.6(54097) AGA 2.1(3337)
AUG 27.7(44614) ACG 14.4(23124) AAG 10.2(16401) AGG 1.2(1987)

GUU 18.4(29569) GCU 15.4(24719) GAU 32.2(51852) GGU 24.9(40019)
GUC 15.2(24477) GCC 25.5(40993) GAC 19.0(30627) GGC 29.4(47309)
GUA 10.9(17508) GCA 20.3(32666) GAA 39.5(63517) GGA 7.9(12776)
GUG 26.2(42212) GCG 33.6(53988) GAG 17.7(28522) GGG 11.0(17704)



Fatores que modulam a utilização Fatores que modulam a utilização 
de códons:de códons:

Pressão mutacional direcionalPressão mutacional direcional
Seleção no processo de traduçãoSeleção no processo de tradução
Fidelidade no processo de traduçãoFidelidade no processo de tradução
Seleção no processo de transcriçãoSeleção no processo de transcrição
HidrofobicidadeHidrofobicidade



O código genético em evoluçãoO código genético em evolução

A teoria da captura de códonsA teoria da captura de códons
–– Desaparecimento de um códon pela sua Desaparecimento de um códon pela sua 

conversão a um códon sinônimo;conversão a um códon sinônimo;
–– Perda do tRNA correspondente;Perda do tRNA correspondente;
–– Conversão de outro códon (normalmente Conversão de outro códon (normalmente 

sinônimo);sinônimo);
–– Surgimento de um novo tRNA com um Surgimento de um novo tRNA com um 

diferente aminoácido.diferente aminoácido.



O código genético em evoluçãoO código genético em evolução

Causas plausíveis:Causas plausíveis:
–– Pressão mutacional direcional;Pressão mutacional direcional;
–– Mudanças envolvendo os “releaseMudanças envolvendo os “release factors”;factors”;
–– Economia genômica.Economia genômica.



O código genético em evoluçãoO código genético em evolução

O intermediário ambíguoO intermediário ambíguo
–– Um determinado tRNA pode ser carregado Um determinado tRNA pode ser carregado 

com dois aminoácidos distintos e reconhecer com dois aminoácidos distintos e reconhecer 
o mesmo códono mesmo códon

–– Verificado em algumas espécies de CandidaVerificado em algumas espécies de Candida
–– Desestabilização do proteoma???Desestabilização do proteoma???





SelenocisteínaSelenocisteína

Codificada pelo códon UGACodificada pelo códon UGA
Menor potencial redox quando comparada Menor potencial redox quando comparada 
com o grupo tiol com o grupo tiol –– pode ser vantajoso em pode ser vantajoso em 
condições anaeróbicascondições anaeróbicas





A origem do código genéticoA origem do código genético

EstereoquímicaEstereoquímica
““Frozen accidentFrozen accident” ” 
RRY RRY ee RNYRNY
Código de RNACódigo de RNA
Origem a partir de ribozimasOrigem a partir de ribozimas
??



......

Sinais de terminação em tandem?Sinais de terminação em tandem?

Um código primitivo no tRNA?

...GGAACGCCUAACUAGUAG

Um código primitivo no tRNA?
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