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Resumo

Foi encontrada uma simetria exata para o código genético universal sob um grupo
finito conhecido em matemática como grupo de Klein. A mesma simetria está também
presente em quase todos códigos não universais, mitocondriais e nucleares. A análise da
árvore filogenética para a evolução dos códigos mitocondriais revela que mudanças nos
códigos mitocondriais com relação ao código universal ao longo da linha principal de
evolução preservam esta simetria, com uma tendência de voltar a uma simetria primordial.
Nas quebras laterais da árvore evolucionária, a maioria das modificações também respeitam
a simetria de Klein. As poucas exceções onde ela é quebrada correspondem a realocações
que parecem ser instáveis ou incompletas. Uma vez que o grupo de Klein emerge
naturalmente do modelo simplético para a evolução prebiótica levando ao código genético
padrão, nós concluímos que princípios de simetria guiam a evolução do código genético
não somente antes mas também após o estabelecimento do código padrão.

11



Abstract

The standard genetic code is found to exhibit na exact symmetry under a finite
group known in mathematics as the Klein group. The saroe symmetry is also present in
almost all non-standard codes, mitochondrial as well nuclear. The analysis of the
phylogenetic tree for the evolution of the mitochondrial codes reveals that ali changes
along the mam line of evolution preserve this symmetry, with a tendency towards
symmetry enhancement. ln the side branches of the evolutionary tree, the majority of
changes also respect the symmetry. The few exceptions where it is broken correspond to
reassignments that appear to be unstable or incomplete. Since the Klein group emerge
naturallyEromthe sympleticmodel for the prebiotic evolution leadingto the standard code,
we conclude that symmetry principIes guide the evolution of the genetic code not only
before but also after establishment of the standard code.
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Capítulo 1

Introdução

Nos últimos anos muita atenção tem sido dedicada ao estudo do código genético,

sua evolução e seu papel na formação da vida na terra. O significado das regularidades

observadas no código genético padrão e nos códigos genéticos excepcionais tem sido

objeto de uma longa discussão. Em particular a degenerescência do código, bem como

as modificações que parecem ter ocorrido durante a evolução, tem sido assunto de muita

polêmica. O mais importante desvio do código padrão foi encontrado primeiramente em

1979 em estudos do gene cytochrome oxidase subunit II humano, onde UGA e AUA

codificam Trp e Met, ao invés de Stop e Ile respectivamente. Desde então, muitos

outros exemplos de códigos não padrões tem sido identificados, banindo

definitivamente a hipótese de um código genético universal e causando um debate

extensivo sobre a evolução do código genético. Uma larga quantidade de dados

experimentais, junto com considerações teóricas e fenomenológicas, tem sido

compiladas por Osawa, Jukes e colaboradores(1,2).

Nesta dissertação, seguimos um caminho um pouco diferente, focalizando o

problema a partir da idéia de simetria. Começamos observando que o código genético é

degenerado e que de acordo com experiências obtidas em diferentes áreas da ciência,

degenerescência implica em invariância que por sua vez é um sinal de simetria. Esta é a

idéia básica do modelo algébrico para a evolução do código genético proposto em 1993

por Homos e Homos (3, 5). O modelo foi desenhado para responder à questão: A

degenerescência do código genético é uma manifestação de alguma simetria? A biologia

é rica em exemplos em que o processo evolutivo seleciona formas morfológicas

simétricas, é o caso das flores, vírus e animais. Tratava-se então de decidir se a

degenerescência do código genético correspondia a alguma simetria selecionada durante

a evolução.

A noção de simetria inicialmente ficou restrita às regularidades de objetos. Os

exemplos mais conhecidos são as propriedades de invariância de poliedros regulares, as



estruturas de redes cristalinas, as formas moleculares, a pintura e arquitetura, etc. Foi no

estudo dos sistemas atômicos e mo leculares que a noção de simetria ganhou uma nova

dimensão: tratava-se de identificar as simetrias nas linhas espectrais. A noção de spin

emergiu da identificação de dubletos degenerados no espectro atômico. A utilização de

grupos de simetria foi se tornando dominante na analise da matéria inanimada. A

intrigante periodicidade da tabela das espécies atômicas somente foi esclarecida com o

Princípio da Exclusão de Pauli, que é uma manifestação profunda de um princípio de

simetria: a invariância frente a permutações. A existência de uma grande diversidade de

partículas elementares detectadas durante todo esse século provocou uma formidável

confusão na comunidade científica: as partículas também existiam em forma

degenerada. Os pions descobertos por Lattes, Ochialini e Powell(29) existiam em formas

semelhantes, no que se refere as massas. Os sistemas nucleares também se renderam ao

reino das simetrias. Francesco lachello e colaboradores mostraram, no final da década

dos 60, que o complexo espectro nuclear podia ser entendido a partir dos grupos de Lie.

Os sistemas moleculares eram o próximo alvo evidente. Foi necessário mais de uma

década para que simetrias fossem identificadas na estrutura dos níveis de energia de

moléculas por lachello e Levine(30). Mesmo moléculas 'complexas' (numa ótica

quântica) como o acetileno e o monofluoracetileno exibem simetrias definidas em seus

níveis roto-vibracionais como foi demonstrado por Homos e lachello(32) e Bemardes,

Homos e Homos(3l), respectivamente. Essas investigações estão na gênese do modelo

algébrico para o código genético.

As investigações mencionadas acima exibiram uma nova classe de simetrias: as

simetrias dinâmicas, que são simetrias de processos, como aquelas da dança em que as

bailarinas se movem de forma simétrica, não tendo elas próprias simetrias individuais

relevantes. O processo de síntese proteica é de extrema complexidade. Do DNA ao

Ribossomo, onde as proteínas são sintetizadas, temos um longo percurso: centenas de

reações químicas ocorrem invariavelmente sob a ação catalítica de enzimas. O código

genético é uma manifestação dessa dança da vida. Na medida em que procuramos as

simetrias no código estamos na verdade procurando detectar se a evolução selecionou

formas simétricas para o processo de tradução celular.

Um dos aspectos mais surpreendentes da teoria das simetrias é de que elas são

entendidas e classificadas. A idéia de classificação de 'espécies' exaustivamente
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utilizada na história da biologia tem sua contrapartida em matemática. As simetrias até

hoje conhecidas podem ser agrupadas em quatro famílias. A primeira é constituída pelos

grupos discretos, familiares a quase toda comunidade científica: são, por exemplo os

grupos cristalográficos. A segunda tem seu paradigma no grupo das rotações espaciais,

são as simetrias contínuas ou de Lie. A terceira foi descoberta no contexto da física

teórica: são as supersimetrias ou simetrias gradadas. Finalmente temos as simetrias

deformadas construídas no estudo da topologia algébrica. As simetria contínuas foram

magistralmente classificadas por Élie Cartan no início do século passado, as demais

foram analisadas durante todo esse período e estão fInalmente classificadas. Assim a

procura de simetrias dinâmicas para o processo de síntese proteica tem um aleitamento

sólido e essa foi a base conceitual para a formulação do modelo algébrico.

A proposta de analise do código mitocondrial, bem como a investigação de uma

possível quebra na degenerescência do código genético padrão foram propostas por

Julian Chella-Flores e Abdus Salam em 1992, em Trieste, na primeira mostra pública do

modelo. A idéia era analisar os códigos mitocondriais, por meio das simetrias,

procurando urna origem comum para os códigos genéticos. A proposta procurava

apresentar os códigos mitocondriais como ancestrais do código padrão. Ela foi

formalizada e apresentada à comunidade somente no ano de 1999 em Amsterdam(33).A

razão para a demora foi de natureza técnica. As álgebras de Lie se recusavam a produzir

os códigos mitocondriais como ancestrais do código padrão. Elas exigiam heresias

técnicas, enquanto que a geração do código padrão foi feita com uma suavidade

incontestável.

Essa tese apresenta uma nova visão conceitual para o problema. O código padrão

é tomado como referência e as diferenças entre os códigos excepcionais e o código

padrão são analisadas verificando se elas diminuem ou reforçam as simetrias. Dessa

analise emergiu uma nova simetria discreta, que, salvo melhor juízo, é a primeira

encontrada em um fenômeno biológico fundamental.

Essa tese está organizada em oito capítulos. No Capítulo 2 apresentamos as

considerações biológicas do trabalho, ou seja, um pequeno apanhado das principais

características das mitocôndrias e dos códigos excepcionais. O leitor versado em

biologia pode evitar sua leitura na medida em que as informações são aquelas dos livros

textos. Ele é dedicado a fisicos e matemáticos. O Capítulo 3 é destinado a grupos e
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álgebras de Lie. O leitor de formação matemática encontrara material padrão da área.

Ele é destinado a biólogos. No Capítulo 4 apresentamos o modelo algébrico original. No

Capítulo 5 fazemos um detalhado estudo sobre as simetrias no código genético padrão

usando o diagrama de pesos da representação dos codons. No Capítulo 6, estendemos

nossa análise aos códigos mitocondriais e nucleares excepcionais. O Capítulo 7 é

destinado às conclusões, enquanto que o Capítulo 8 é reservado à bibliografia.

4



Capítulo 2

Considerações Biológicas

2.1 A Célula

A célula é a menor unidade estrutural básica do ser vivo. Ela foi descoberta em

1667 pelo físico inglês Robert Hooke, que observava uma célula de cortiça (tecido

vegetal morto) usando o microscópio. A partir daí, as técnicas de observação

microscópicas avançaram em função de novos desenvolvimentos tecnológicos que

permitiram a construção de aparelhos de alta resolução. O uso de corantes, por exemplo,

permitiu a identificação do núcleo celular e dos cromossomos, suportes materiais do

gene (unidade genética que determina as características de um indivíduo). Pouco depois,

comprovou-se que todas as células de um mesmo organismo têm o mesmo número de

cromossomos. Este número é característico de cada espécie animal ou vegetal e

responsável pela transmissão dos caracteres heregitários. O corpo humano tem cerca de

100 trilhões de células. Passamos agora a listar os principais constituintes das células.

Uma célula animal é representada esquematicamente na figura abaixo:

Figura 1: Célula animal.
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A célula é envolvida pela membrana celular que é formada por uma dupla

camada de fosfolipídios e proteínas espaçadas que podem atravessar de um lado a outro

da membrana. Algumas dessas proteínas estão associadas a glicídios, formando as

glicoproteínas que controlam a entrada e a saída de substâncias na célula. Os

Fosfolipídios compostos constituídos de fosfatos associados a lipídios (gorduras) são

os principais componentes das Membranas Celulares. A região do fosfato("cabeça") se

encontra eletricamente carregada (região polar) enquanto que as duas cadeias de ácidos

graxos (pertencentes ao lipídio) não apresentam carga elétrica (região apoIar). As

Glicoproteínas resultantes da associação de proteínas com glicídios (açúcares) estão

presentes nas células animais; em geral eles recobrem as células como "pêlos"

protegendo-as contra agressões do meio ambiente e retendo substâncias, como

nutrientes e enzimas, constituindo o chamado glicocálix. O Retículo endoplasmático é

a região da célula que atua como transportador e armazenador de substâncias. Ele está

presente em duas formas: O retículo liso, onde há a produção de lipídios, e o rugoso,

onde se encontram aderidos a sua superficie externa os ribossomos. É no retículo rugoso

que se dá a produção de proteínas, as quais serão transportadas internamente para o

Complexo de Golgi. O retículo endoplasmatico origina-se da membrana plasmática e

portanto também é constituído de lipídios e proteínas. Os Ribossomos são os

constituintes fundamentais do processo de síntese proteica e são formados por

moléculas de RNA associadas a proteínas (ribonucleoproteínas) produzidas a partir dos

nuc1éolos. É nos ribossomos que se unem os aminoácidos para a formação de proteínas

a partir das instruções contidas no DNA. O RNA descreve a seqüência dos aminoácidos

da proteína. Eles realizam essa função estando no hialoplasma ou preso a membrana do

retículo endoplasmático. A Mitocôndria é responsável pela produção de energia na

célula. Trata-se de uma organela citoplasmática formada por duas membranas

lipoprotéicas, sendo a interna formada por pregas. Seu interior é preenchido por um

líquido denso, denominado matriz mitocondrial. É a mitocôndria que se realiza o

processo de extração de energia dos alimentos (respiração celular) que será armazenada

em moléculas de ATP (adenosina trifosfato). É o ATP, que tem forma de bastonete ou

esférica, que fornece a energia necessária para as reações químicas celulares. As

mitocôndrias, ao contrario de outros componentes celulares, possuem DNA e RNA

próprios, tendo assim a' capacidade de autoduplicação. Quanto maior a atividade
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metabólica da célula maior será a quantidade de mitocôndrias em seu interior, pois elas

migram, graças à sua capacidade de movimentação, concentrando-se assim nas regiões

da célula com maior necessidade energética. Alguns cientista acreditam, que foram

"procariontes" que passaram a viver simbioticamente no interior das células no início

evolutivo da vida. Os Lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular.

Apresentam-se em tres formas: lisossomo primário, que contém apenas enzÍmas

digestivas em seu interior, lisossomo secundário ou vacúolo digestivo, que resulta da

fusão de um lisossomo primário e um fagossomo ou pinossomo, e o lisossomo terciário

ou residual que contém apenas sobras da digestão intracelular. O lisossomo tem um

papel fundamental nos glóbulos brancos e de modo geral na célula, já que digere as

partes desta (autofagia) que serão substituídas por outras mais novas. Realiza também a

autólise e histólise (destruição de um tecido) como o que pode ser observado na

regressão da cauda dos girinos. originam-se no Complexo de Golgi. O Complexo de

Golgi atua como o sistema de entrega celular. Ele é constituído por bolsas membranosas

e achatadas, que podem armazenar e transformar substâncias que chegam via retículo

endoplasmático; podem também eliminar substâncias produzidas pela célula, mas que

irão atuar fora dela (enzimas por exemplo). Produzem ainda os lisossomos. Nos

vegetais denominam-se dictiossomo e são responsáveis pela formação da lamela média

da parede celulósica. As estruturas cilíndricas encontradas aos pares no interior da

célula que dão origem a cHios e flagelos (menos os das bactérias) são denominadas

centriolos. Os Peroxissomos têm como função proteger a célula contra altas

concentrações de oxigênio, que poderiam destruir moléculas importantes da célula. Os

peroxissomos do figado e dos rins atuam na desintoxicação da célula, ao oxidar, por

exemplo, o álcool. Outro papel que os peroxissomos exercem é converter gorduras em

glicose, para ser usada na produção de energia. Finalmente temos o Núcleo Celular

característico da célula eucarionte. Ele tem forma variável, porém bem individualizado

e separado do restante da célula: Ao microscópio óptico o núcleo tem contorno nítido,

sendo o seu interior preenchido por vários elementos em particular o nucléolo e a

cromatina. Quando uma célula se divide, seu material nuclear (cromatina) perde a

aparência relativamente homogênea típica das células que não estão em divisão e

condensa-se numa série de organelas em forma de bastão, denominadas cromossomos.

Nas células somáticas humanas são encontrados 46 cromosssomos. Há dois tipos de

7



divisão celular: mitose e meiose . A mitose é a divisão habitual das células somáticas,

pela qual o corpo cresce, se diferencia e realiza reparos. A divisão mitótica resulta

normalmente em duas células- filhas, cada uma com cromossomos e genes idênticos aos

da célula-mãe. A meiose ocorre somente nas células da linhagem germinativa e apenas

uma vez numa geração. Resulta na formação de células reprodutivas (gametas), cada

uma das quais tem apenas 23 cromossomos.

Figura 2: Célula vegetal.

A célula vegetal difere da animal pela existência do Cloroplasto que é uma

organela formada por duas membranas e por estruturas discoidais internas. É a sede da

fotossíntese, pois contém moléculas de clorofila que capturam a energia solar (luz

fótons) e produz moléculas como glicose que poderá ser utilizada pelas mitocôndrias

para a geração de energia na forma de ATP. O cloroplasto como a mitocôndria tem seu

próprio aparato de síntese protéica: DNA, RNA e ribossomos. O cloroplasto é

encontrado com mais freqüência nas regiões do vegetal que estão mais expostas à luz 

folhas e caules jovens. Os vegetais além da membrana possuem uma Parede celulósica

que é constituída por celulose (polissacarídio) e também por glicoproteínas (açúcar +

proteína), hemicelulose (união de certos açúcares com 5 carbonos) e pectina

(polissacarídio). A celulose forma fibras, enquanto as outras constituem uma espécie de

cimento; juntas formam uma estrutura muito resistente. O Vacúolo de Suco Celular é
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uma estrutura derivada do retículo endoplasmático que pode conter líquidos e

pigmentos, além de diversas outras substâncias. Está relacionado com armazenamento e

equilíbrio osmótico, sendo que sua membrana é denominada de Tonoplasto. O tamanho

do Vacúolo de suco celular pode ser associado à idade da célula, sendo que em células

envelhecidas chega a ocupar até 95% do volume celular.

Os Cromossomos Humanos: Nas células somáticas humanas são encontrados

23 pares de cromossomos. Destes, 22 pares são semelhantes em ambos os sexos e são

denominados autossomos. O par restante compreende os cromossomos sexuais, de

morfologia diferente entre si, que recebem o nome de X e Y. No sexo feminino existem

dois cromossomos X e no masculino existem um cromossomo X e um Y. Cada espécie

poSSUIum conjunto cromossômico típico (cariótipo) em termos do número e da

morfologia dos cromossomos. O número de cromossomos das diversas espécies

biológicas é muito variável.

O estudo morfológico dos cromossomos mostrou que há dois exemplares

idênticos de cada em cada célula diplóide. Portanto, nos núcleos existem pares de

cromossomos homólogos. Denotamos por n o número básico de cromossomos de uma

espécie, portanto as células diplóides apresentarão em seu núcleo 2n cromossomos e as

haplóides n cromossomos. Cada cromossomo mitótico apresenta uma região

estrangulada denominada centrômero ou constrição primária que é um ponto de

referência citológico básico dividindo os cromossomos em dois braços: p (de petti) para

o braço curto e q para o longo. Os braços são indicados pelo número do cromossomo

seguido de p ou q; por exemplo, 11p é o braço curto do cromossomo 11.

Além da constrição primária descrita como centrômero, certos cromossomos

apresentam estreitamentos que aparecem sempre no mesmo lugar: São as constrições

secundárias. De acordo com a posição do centrômero, distinguem-se alguns tipos gerais

de cromossomos:

Metacêntrico: Apresenta um centrômero mais ou menos central e braços de

comprimentos aproximadamente iguais.

Submetacêntrico: O centrômero é excêntrico e apresenta braços de comprimento

nitidamente diferentes.

Acrocêntrico: Apresenta centrômero próximo a uma extremidade. Os cromossomos

acrocêntricos humanos (13, 14, 15, 21, 22) têm pequenas massas de cromatina
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conhecidas como satélites fIxadas aos seus braços curtos por pedículos estreitos ou

constrições secundárias.

Telocêntrico: Apresenta o centrômero na extremidade, de modo que ocorre uma única

cromátide. Não ocorre na espécie humana.

2.2 Filogenia

Filogenia é o estudo das relações evolutivas entre os organismos utilizando

dados obtidos a partir de técnicas de biologia(34).Esta é uma das áreas da evolução

molecular que tem atraído muito interesse nos últimos anos, principalmente pelo fato de

que muitas relações filogenéticas são impossíveis de serem descobertas de outra forma.

Além disso, o interesse da conservação em biologia está em alta e através de dados de

filogenia molecular é possível descobrir se determinadas populações apresentam

significância evolutiva e contribuem para o legado evolutivo de uma espécie, devendo

ser conservadas com prioridade.

O estudo da filogenia é conhecido desde o ano de 1900, mesmo antes da

redescoberta dos trabalhos de Mendel. Estudos imunoquímicos mostraram que reações

sorológicas cruzadas eram mais fortes em organismos filogeneticamente relacionados

do que em organismos mais distantes. Essas informações foram utilizadas por Nuttall

(1904) para inferir relações filogenéticas entre vários grupos de mamíferos. Nuttall

determinou que as espécies mais próximas do homem eram os macacos (o chimpanzé

(Pan troglodytes) e o gorila (Gorilla gorilla)). Várias evidências apontam que seríamos

mais próximos do chimpanzé do que do gorila, mas essa questão ainda não foi

completamente respondida(35).Isso não significa que nos tornamos o que somos através

de alterações n~sse chimpanzé existente hoje e sim através de alterações num primata

ancestral que gerou tanto o chimpanzé atual quanto nós humanos.

Desde os anos 50, várias técnicas têm sido desenvolvidas em biologia molecular

e utilizadas para estudos fIlogenéticos. Os métodos mais antigos e dispendiosos, como a

eletroforese de proteínas, hibridização de DNA e métodos imunológicos, logo foram

substituídos por seqüenciamentos de proteínas e ácidos nucléicos, que se tornaram

amplamente utilizados em estudos de relações fIlogenéticas entre populações ou
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espécies. A aplicação desses métodos logo levou ao desenvolvimento de medidas de

distância genética e de montagem de árvores que expressassem as diferenças observadas

entre os organismos, ou seja, as relações evolutivas entre grupos de organismos são

ilustradas em gráficos chamados de árvores filogenéticas.

A rápida acumulação de dados a partir da década de 1970 provocou um grande

impacto na filogenia molecular. Dados de seqüências de DNA foram utilizados para a

montagem de árvores filogenéticas em organismos proximamente (homens e macacos)

ou distantemente relacionados (Eucariontes, Eubacteria e Archaeabacteria). Portanto, os

dados moleculares têm provido uma poderosa ferramenta para o estudo da história

evolutiva, de forma a possibilitar a reconstrução da filogenia dos maiores grupos de
..

orgarnsmos VIVOS.

É claro, entretanto, que não devemos abandonar os métodos tradicionais de

classificação dos organismos, como a morfologia, fisiologia e paleontologia. Ao invés

disso, devemos prover dados complementares e mais precisos sobre as semelhanças e

divergências de caracteres. A taxonomia baseada na morfologia e em dados anatõmicos

é ainda muito importante para a comparação com as informações paleontológicas

disponíveis, já que o DNA de formas fósseis é muito dificil de ser recuperado.

O seqüenciamento do rRNA abriu uma nova perspectiva para a filogenia, sendo

que antes desse evento só eram observados os caracteres fenotípicos apresentados pelos

organismos. Essa filogenia molecular, obtida através do seqüenciamento do rRNA

(RNA ribossômico) de diferentes organismos e o alinhamento dessas sequências,

mostrou que a vida na terra consiste principalmente de 3 linhagens principais, sendo que

duas delas são compostas apenas de seres microbianos e procariotos. As três linhagens

ou os três domínios da vida são: as eu bactérias, as arqueobactérias e os eucariotos. O

termo domínio é utilizado hoje como o maior nível taxonômico de todos, a ser utilizado

acima de reino.

2.3 Os Reinos Vivos

Os microrganismos, objeto de estudo da microbiologia, são as bactérias, fungos,

protozoários e algas. Os vírus, apesar de não serem classificados como organismos

vivos, também são estudados dentro da microbiologia, em um ramo específico
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denominado virologia. Carl von Linneu (1735-1759) foi a primeira pessoa a propor um

sistema natural para a classificação dos organismos vivos. O seu sistema incluía dois

reinos: Animalia e Plantae. Em 1857 Carl von Nageli propôs a inclusão das bactérias no

reino Plantae. O reino Protista foi proposto por Emst Haeckel (1866) para agrupar os

microrganismos que apresentavam características tanto de plantas como de animais.

Esta classificação durou até 1969 quando Whittaker propôs o sistema de cinco reinos,

baseado no modo de nutrição dos organismos vivos (fotossíntese, absorção e ingestão).

Segundo este sistema, as algas multicelulares e plantas constituem o reino Plantae; os

animais ficam no reino Animalia; os protozoários e algas unicelulares no Protista; os

fungos filamentosos (bolores) e as leveduras no reino Fungi, e as bactérias no Monera.

Em 1977 Woese propôs ainda o agrupamento dos organismos de acordo com a

conservação das seqüências de nucleotídeos do seu rRNA Junto com os seus

colaboradores, Woese descobriu que os procariotos e eucariotos evoluíram por vias

completamente diferentes a partir de um ancestral comum. Além disso, eles verificaram

ainda que um grupo de procariotos, as arqueobactérias, possui um tipo de rRNA

completamente diferente, constituindo uma outra linha evolutiva. Com estes resultados,

Woese propôs então a divisão dos seres vivos em três grupos principais:

Arqueobactérias, Eubactérias e Eucariotos, formando-se então seis reinos.

Atualmente uma nova classificação, proposta por Cavalier-Smith tem sido

reconhecida nas principais publicações na área de microbiologia, a qual já apresenta os

fungos limosos no reino Protista e os fungos aquáticos no reino Chromista ou

Stramenopila Apesar disso, o sistema é alvo de controvérsias, não sendo portanto um

sistema aceito integralmente. Um novo conceito de classificação também tem sido

abordado, onde considera-se uma divisão em três domínios: Archaea, Bacteria e

Eukarya. O domínio Eukarya abrange os reinos Plantae, Animalia, Chromista, Fungi,

Protista e, segundo alguns autores, o Arquezoa. Esta classificação também foi proposta

por Cavalier-Smith e está baseada em uma série de características citadas na tabela 1

abaixo.
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Tabela 1: Sistema de 8 reinos de Cavalier-Smith.

SUPER-REINO BACTERIA OU CARACTERÍSTICAS

PROCARYOTA: Eubacteria

Possui peptideoglicano na parede celular.

Constitui a maioria das bactérias conhecidas.Archaeobacteria

Não possui peptideoglicano na parede celular.

Vivem em ambientes inóspitosSUPER-REINO EUCARYOTA:

CARACTERISTICAS

Archezoa

Protozoários que vivem no intestino de animais, não

possuindo algumas organelas como mitocôndria. Ex:Giardia.Protista

Os demais protozoários e os fungos limosos.

Ausência de parede celular.Capacidade de movimentação (flagelos, cHios oupseudópodes ).Ingestão de partículas.Chromista

Algas marrons, douradas, diatomáceas e os fungos

aquáticos (antigos ficomicetos).Possuem pigmentos fotossintetizantes (daí o nomeChromista). Exceção: Os fungos aquáticos.Possuem celulose na parede celular.Fungi

Os fungos verdadeiros.

Possuem quitina na parede celularPlantae

Organismos multicelulares fotossintetizantes.

Animalia

Organismos multicelulares heterotróficos por ingestão.
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A árvore filogenética universal, que pode ser vista abaixo, mostra a posição

evolutiva dos 3 maiores grupos de seres vivos. Pode-se notar que os eucariotos não

tiveram uma origem recente e são, na verdade, tão antigos quanto os procariotos. Antes

dos eventos endosimbióticos que deram origem aos eucariotos atuais existiram seres

eucariotos sem organelas habitando a terra e esses organismos dividiram ancestrais

comuns com as outras duas linhas evolucionárias.

CE"",an:haeoUt.
An:haea

CI'BIlan:Iuuwú:1.-Eocyl8s

Figura 3: A árvore filogenética universal(36).

A raiz da árvore filogenética dos seres vivos ou o ancestral comum aos 3

domínios tem sido procurado através de métodos de seqüenciamento do rRNA. Esses

métodos permitiram chegar à conclusão que a linha de evolução desse ancestral

universal se dividiu em duas, uma das quais deu origem às Eubactérias e a outra que deu

origem às Arqueobactérias e aos Eucariotos. Essa segunda linha se dividiu logo depois

dando origem aos dois grandes domínios. Através dessa análise podemos chegar à

conclusão que um dos grupos de procariotos, as arqueobactérias(7),têm mais em comum

com o grupo dos eucariotos do que com o outro grupo de procariotos.

Sabe-se ainda que as arqueobactérias divergiram na árvore da vida num ponto

mais perto do ancestral universal e não acumularam muitas características derivadas.

Isso sugere que as arqueobactérias permanecem sendo os mais primitivos organismos

viventes. Ao contrário delas, parece que os eucariotos desenvolveram importantes

conjuntos de características que permitiram rápida diversidade evolucionária, sendo os

organismos atualmente mais complexos.
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o fato das arqueobactérias viverem em ambientes extremos sugere também sua

mais próxima ligação com a raiz da árvore filo genética, uma vez que as condições

ambientais presentes na origem da vida na Terra eram extremas.

Após serem divididos os 3 grandes domínios à partir da filogenia baseada na

evolução do rRNA, estudos subsequentes mostraram que cada domínio está associado a

uma série de fenótipos. Alguns desses fenótipos são únicos de cada domínio, enquanto

outros são compartilhados entre dois domínios ou até por todos os três. Abaixo temos a

tabela 2 que resume as principais diferenças entre os três domínios.

Tabela 2: Principais diferenças entre os três domínios(37).

Característica ArchaeaEubacteriaEucarya

Estrutura Celular

ProcariotosProcariotosEucariotos

Parede Celular

PseudopeptideoglicanoPeptideoglicanoCelulose em plantas, quitina em

glicoproteinas e outros

fungos e nenhuma em animais

Lípides da Membrana Celular

Hidrocarbonetos ramificadosHidrocarbon etosHidrocarbonetos

ligados ao glicerol por

rião-ramificados ligados aonão-ramificados ligados ao

ligações diéter ou tetraéter

glicerol por ligações diésterglicerol por ligações diéster

Fosfolípideos da Membrana

Ausentes (possuem álcooisPresentes (normalmentePresentes (normalmente

Celular

poliisoprenóides saturados elineares, sempre saturados oulineares e poliinsaturados)

ramificados)

monoinsaturados)

Esteróides da Membrana Celular

AusentesAusentes(possuemPresentes (colesterol,

equivalentes hopanóides ou

ergosterol, etc.)
,

,escalenos)
Proteínas de Ligação ao DNA

MC1, HMf(homóloga àsUm único tipo de HistonaHistonas Hl, H2A, H2B, H3 e

Histonas dos eucariotos,

H4 (com

porém com super-

super-helicoidização

helicoidização positiva), HTa

negativa)

Estrutura da RNA-polimerase

14 subunidades4 subunidades( em E. coZi)Mais de 10 subunidades

Fatores de Transcrição

NecessáriosNão necessáriosNecessários

Plasmídeos

PresentesPresentesAusentes (presença de

cromossomos B - DNAextra cromossômico)Introns

PresentesAusentesPresentes

tRNA

IniciadordaSíntese Metionil FormilmetionilMetionil

Proteica
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Tão controversa quanto a evolução do grupo de arqueobactérias é a filogenia

dentro desse grupo. Mostramos aqui, na figura 4, uma classificação desses organismos

sugerida por Burggraf et aI., 1997 (Reino Crenarchaeota) e outros autores (Reino

Euryarchaeota).

El
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17I""9haua

lHs1dftu'oC8CCIU

8úqJJqlotltmas

111'01061U H,~s
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Figura 4: Árvore filo genética das arqueobactérias(36).

Segundo esses autores as archaeas são divididas em 3 reinos, a saber:

Reino Euryarchaeota - contém principalmente os organismos metanógenos, halófilos

e os termoplasmas;

Reino Crenarchaeota - contém os sulfato-redutores e hipertermofilos;
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Reino Korarchaeota - sem organismos conhecidos, apenas rRNA foi purificado à

partir de ambientes hipertermofilicos semelhantes àqueles onde são encontrados os

Crenarchaeotos.

As arqueobactérias compreendem um grupo incrivelmente variado. Algumas

possuem propriedades únicas, como constituintes celulares incomuns e outras vivem em

ambientes adversos.

A vida mais primitiva na Terra pode ter surgido a temperaturas de 75°C ou ainda

mais altas. Fendas oceânicas e outros locais têm abrigado o que cientistas chamam de

microorganismos termófilos, essencialmente, "amigos do calor". Em 1977, em um

anúncio atordoante, Carl Woese da Universidade de Illinois anunciou a descoberta de

uma nova forma de vida entre os termófilos. Eles foram denominados archaea ou

archaebacteria(7),o que significa "os antigos".

As arqueobactérias são um grupo heterogêneo, de organismos procarióticos,

filogeneticamente distante das eubactérias. Os principais pontos de distinção entre

arqueobactérias e eubactérias são: paredes celulares, fosfolípides de membrana, síntese

protéica e fatores genéticos, além do fato de que certas arqueobactérias poderem habitar

ambientes extremamente adversos e formar produtos finais incomuns do metabolismo.

Como um grupo, as arqueobactérias são morfológica e fisiologicamente

variadas. Muitas apresentam propriedades únicas que as permitem habitar ambientes

caracterizados por condições extremas de temperatura, pH, salinidade, pressão e/ou

anaerobiose. Essa notável capacidade tem estimulado esforços imensos para entender as

adaptações que as possibilitam viver nos extremos da vida e a sondar aplicações

biotecnológicas de seus componentes celulares hiperestáveis. Isso é particularmente

verdadeiro em relação às suas enzimas, que possuem a capacidade de permanecerem

cataliticamente ativas em tais condições, que limitam a existência de várias outras

formas de vida. Tal capacidade pode servir como uma resposta potencial aos conflitos

biotecnológicos entre condições industriais e a fragilidade dos compostos biológicos.

Enquanto ambientes extremos e arqueobactérias são, inexplicavelmente, ligados,

deve-se observar que eubactérias extremofilicas são também conhecidas e que a análise

do DNA indica que nem todas as arqueobactérias são extremofilicas. Portanto, a

defmição de uma arqueobactéria deve permanecer filogenética e não fenotípica.
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Figura 5: Árvore filogenética das eubactérias(36).

o segundo maior grupo de bactérias, as eubactérias, tem parede celular muito

resistente e uma arquitetura gênica simples. Muitas das bactérias de hoje são

eubactérias. Incluso neste grupo estão as bactérias que tem desenvolvido a habilidade de

capturar a energia da luz e transformar em energia de ligações químicas dentro das

células. Estes organismos são jotossintéticos, como são as plantas e algas. Elas usam

pigmentos para capturar energia da luz variadas em diferentes grupos, e quando estas

bactérias estão presentes em larga quantidade, elas freqüentemente colorem a terra,

água, ou outras áreas onde crescem com tonalidades características.

Um tipo de bactéria fotossintética que tem sido importante na história da vida

sobre a terra é a cianobactéria, algumas vezes chamada "alga azul-verde". Elas tem o

mesmo tipo de pigmento clorofilico que é mais abundante em plantas e algas, assim

como outros pigmentos que são azul ou vermelho. A cianobacteria produz oxigênio
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como um resultado de suas atividades sintéticas, e quando ela apareceu a pelo menos 3

bilhões de anos atrás, desempenhou um papel decisivo aumentando a concentração de

oxigênio livre na atmosfera da terra de 1% para o nível atual de 21%. Como a

concentração de oxigênio aumentou, então aumentou a quantia de ozônio nas camadas

acima da atmosfera. O engrossamento na camada de ozônio proporcionou a proteção de

radiações ultravioletas do sol, radiação que é altamente destrutiva para proteínas e

ácidos nucleicos. Certas cianobactérias são também responsáveis pela acumulação de

depósitos de calcário sólido.

2.4 O Aparecimento das Células Eucariotas

Todos os fósseis que tem mais que 1,5 bilhões de anos são geralmente similares

uns aos outros estruturalmente. Eles são pequenos, apresentam células simples e a

maioria deles medem entre 0,5 a 2 micrômetros de diâmetro.

Em rochas com idade por volta de 1,5 bilhões de anos, começamos a ver pela

primeira vez microfósseis que são perceptivelmente diferentes das formas simples

anteriores. Suas células são muito maiores que as bactéria e têm membranas internas e

paredes espessas. Células com mais de 10 micrômetros de diâmetro aumentaram

rapidamente em abundância. Algumas células fossilizadas que tem 1,4 bilhões de anos

apresentam 60 micrômetros de diâmetro.

Estes fósseis iniciais marcam o maior evento na evolução da vida. Um novo tipo

de organismo tinha aparecido. Estas novas células foram chamadas de eucariotas,

originada das palavras gregas para "verdadeiro" e "núcleo", porque elas possuíam uma

estrutura interna chamada de núcleo. Todos os organismos que não são bactérias são

eucariontes. Os primeiros eucariontes evoluíram rapidamente para produzir tudo dos

diversos organismos que habitam a terra hoje, incluindo nós mesmos (veja árvore

ftlogenética dos eucariotas na figura 6).

O protista Pelomyxa palustris oferece uma rápida visão de que os primeiros

eucariontes podem ter sido como ele, desde que ele parece representar uma transição

entre os procariontes e os eucariontes. Pelomyxa é um organismo unicelular, amebóide

protista que vive no fundo de pequenos lagos. Embora tenha um núcleo, este se divide

de uma maneira mais procariótica do que eucariótica (sem um complexo de
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microtúbulos para separar os cromossomos filhos). Pelomyxa não possui mitocôndria,

mas bactérias endossimbiontes oferecem uma função similar.

Bactérias que vivem dentro de outras células e desempenham funções

específicas para suas células hospedeiras são chamadas de bactérias endossimbióticas.

Sua presença generalizada levou Lynn Margulis da Universidade de Massachusetts a

defender a teoria endossimbiótica no início dos anos 70. Esta teoria, a qual é agora

largamente aceita pelos cientistas, sugere que um estágio crítico da evolução de células

eucarióticas envolveu relações endossimbióticas com organismos procariotos. De

acordo com esta teoria, bactériass produzindo energia podem ter chegado a residir

dentro de uma bactéria maior, eventualmente desenvolvendo o que nós conhecemos

como mitocôndria Uma bactéria fotossintética pode ter chegado a viver em associação

com outras bactérias maiores, levando à evolução de cloroplastos, as organelas

fotossintéticas de plantas e algas. Bactérias com flagelos, podem ter se tornado

simbioticamente envolvidas com bactérias não flageladas para produzir células móveis.

O fato de que existem tantas relações simbióticas nos leva a acreditar nesta teoria. Além

da observação de que organelas, tais como mitocôndrias, cloroplastos e centríolos

contém seu próprio DNA, o qual é notavelmente similar ao DNA bacteriano.

Células eucariotas também possuem a habilidade de se reproduzir sexualmente.

A reprodução sexuada permite recombinações genéticas freqüentes gerando variação,

que é o material natural da evolução.
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Figura 6: Árvore filogenéti~~~ucariotas(36).
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2.5 O Código Genético

Durante a evolução da célula formou-se uma molécula, que hoje sabemos ser o

ácido desoxirribonucléico (DNA ou ADN): molécula longa, formada pela junção de um

grande número de nucleotídeos, e que contém a informação genética codificada. O

DNA constitui uma espécie de memória que determina o que uma célula tem. Além

disso, o DNA é capaz de produzir uma cópia dele mesmo. Antes de entrarmos no estudo

do DNA propriamente dito, faz-se necessária a compreensão de alguns conceitos sobre

a relação entre cromossomos e DNA.

Os cromossomos contêm os genes que por sua vez são formados por DNA

(ácido desoxirribonucléico). Estes genes permitem a transmissão das informações

genéticas de geração a geração. O material responsável pelo comando e coordenação de

toda a atividade celular e pelas divisões celulares e transmissões das características

hereditárias está representado nas células pelos cromossomos.

Nas células procarióticas, o cromossomo é uma única molécula de um ácido

nucléico, denominado ácido desoxirribonucléico, o DNA. Nas células eucarióticas, o

cromossomo é formado por DNA associado a moléculas de histona, que são proteínas

básicas. É na molécula de DNA que estão contidos os genes, responsáveis pelo
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comando da atividade celular e pelas características hereditárias. Cada molécula de

DNA contém vários genes dispostos linearmente ao longo da molécula Cada gene,

quando em atividade, é transcrito em moléculas de outros ácidos nucléicos denominados

ribonucléicos, que comandarão a síntese de proteínas.

Nas células procarióticas, os cromossomos encontram-se imersos no próprio

citoplasma formando uma estrutura denominada nuclóide. Nas células eucarióticas os

cromossomos encontram-se separados do citoplasma pela membrana nuclear ou

carioteca, em uma estrutura denominada núcleo. A presença de carioteca é uma

característica típica das células eucarióticas, que as distingue das procarióticas. Além

disso, as células procarióticas não apresentam organelas membranosas, como ocorre

com as eucarióticas.

Proteínas e Aminoácidos

A família dos aminoácidos contêm mais que 200 variedades mas somente 20

aminoácidos fundamentais aparecem nas proteínas em todas as formas de vida,

independentemente das espécies. Algumas vezes um aminoácido não usual aparece em

uma proteína, mas ele resulta de uma modificação de algum dos aminoácidos

fundamentais que ocorre depois da proteína ter sido construída na célula.

A estrutura molecular dos aminoácidos é muito simples. Consiste de um grupo

comum em que um carbono a. forma ligações covalentes com um grupo amino (NH2),

uma carboxila (COOR), um hidrogênio e um radical que especifica o aminoácido em

particular. A estrutura dos aminoácidos é mostrada na figura 7.

Figura 7: Estrutura dos aminoácidos.

o radical pode variar do simples caso R = H, para glicina, para estruturas mais

complexas as quais podem envolver anéis aromáticos ou cadeias alifáticas. Várias
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propriedades fisico-químicas dos aminoácidos tem sido tabeladas, algumas importantes

do ponto de vista genético. É o caso das polaridades que desempenham um importante

papel na relação entre proteína e água.

Proteínas são construídas como uma cadeia de aminoácidos através de ligações

peptídicas na qual o carbono carboxila forma uma ligação covalente com o hidrogênio

do aminoácido ao lado. Depois a proteína é agrupada e se dobra tomando uma forma

muito complicada, chamada estrutura terciária.

DNA, RNA e Bases Fundamentais

Em todas as formas de vida na terra, a informação genética é relatada em dois

polímeros chamados de DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico),

compostos por estruturas unitárias chamadas nucleotídeos. Cada uma dessas moléculas

é feita de uma molécula de açúcar (desoxirribose no DNA, ribose no RNA), um grupo

fosfato e uma base nuc1eicaque é escolhida dentre quatro bases fundamentais a Adenina

(A), Citosina (C), Guanina (G) e Timina (T) no DNA ou Uracila (U) no RNA. No

mecanismo responsável pela sustentação da vida e, em particular, a síntese de proteínas,

o DNA é o material genético primário, enquanto que o RNA é o material genético

secundário.

A estrutura molecular das bases fundamentais do DNA é mostrada na figura 8,

onde Timina, Citosina e Uracila são derivadas de uma molécula mãe, a pirimidina,

Adenina e Guanina são derivadas da purina. Na figura 9 mostramos as moléculas mães,

purina e pirimidina.

Nlh
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11I
11C /C, N~C,~,~ '/N" N C " HN C/ ~N CHHNCH
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CHI \I HI11
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C C..........N/
lhN-C C..........N/O=CCH CH

" / H "N/ H..........N/..........N/N
HH

Adenina

GuaninaCitosinaUracila

Figura 8: Estrutura molecular das bases fundamentais do DNA.
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Figura 9: Pirimidina e purina

Purina

As moléculas de DNA são conhecidas desde 1869, mas elas não foram

reconhecidas como carregadoras de informação hereditária até 1944. Antes, métodos

cromatográficos seguros foram avaliados e acreditou-se que a composição das 4 bases

fundamentais encontradas no DNA era a mesma em todas formas de vida. Entre 1944 e

1953, Chargaff e colaboradores fizeram uma análise quantitativa da composição das

quatros bases e descobriram que a composição das bases era a mesma em diferentes

tecidos da mesma espécie mas diferia de espécie para espécie. Outro resultado

importante dessa pesquisa, conhecido como regra de Chargaff, foi o fato de que a razão

do conteúdo de A para o de T e do conteúdo de C para o de G é sempre um,

independente da espécie.

Análises de difração de raios-x de elementos acessíveis mostrou que o DNA é

uma molécula fina e longa com dois espaçamentos regulares ao longo do eixo do

filamento. Durante este período também foram estabelecidas as dimensões das bases

purinas e pirimidinas, as quais fazem a distinção estereoquímica das bases. Entretanto,

nenhum dos modelos para o DNA propostos até 1953 proporcionou urna explicação

precisa para o mecanismo da replicação, a favor da estabilidade ou a favor da regra de

Chargaff do conteúdo de base.

O modelo de Watson-Crick para a estrutura tridimensional do DNA não somente

explica suas propriedades fisicas e químicas mas também propõe um mecanismo pelo

qual a informação genética pode ser replicada com precisão. O modelo diz que o DNA

tem a estrutura de uma dupla hélice com duas hélices de mão direita enroladas

paralelamente. Cada hélice é composta por uma longa seqüência de nucleotídeos, que

são estruturas unitárias compostas por uma base fundamental, um açúcar (desoxirribose)
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e um grupo fosfato. A dupla hélice aparece através de pontes de hidrogênio ligando as

bases nucleicas de uma fita com as bases da outra fita de acordo com as regras de

emparelhamento de Watson-Crick, ou seja, A emparelha somente com T e C emparelha

somente com G.

Por exemplo, a regra de Chargaff é uma conseqüência direta das regras de

emparelhamento de Watson-Crick. Além disso a estrutura de dupla hélice reforça a

estabilidade do DNA porque as duas fitas podem ser separadas somente desenrolando

as completamente e quebrando cada ponte de hidrogênio (o que requer uma energia da

ordem de 0.1 eV por ponte). O processo de replicação precisa, pré-requisito para a

continuidade genética entre células mães e células filhas, feita pela replicação semi

conservativa. A existência de enzimas específicas (DNA polimerases), junto com um

número de outras moléculas reguladoras toma possível o desenrolamento e a duplicação

das fitas com fidelidade. Outras enzimas são responsáveis pela recombinação das duas

fitas.

No RNA, existe somente uma fita, mas emparelhamento de bases através de

pontes de hidrogênio ocorre também neste caso porque a fita pode redobrar sobre ela

mesma e formar segmentos helicoidais duplos de bases nucleicas emparelhadas,

interrompidas por laços de bases nucleicas desemparelhadas. Este tipo de estrutura é

comum em todas as formas de RNA, isto é, para o RNA mensageiro (rnRNA), para o

RNA transportador (tRNA) e para o RNA ribossômico (rRNA), os quais desempenham

diferentes funções no processo de síntese de proteínas, como veremos no próximo item

deste capítulo.

Processo de Síntese de Proteínas

O processo de síntese de proteínas implica no fluxo de informação do DNA, que

situa-se nos núcleos das células eucariontes, para os ribossomos que são organelas

citoplasmátcas onde ocorre a síntese de proteínas. Em 1961 F. Jacob e 1. Monod

propuseram um mecanismo de transcrição e tradução destas informações, postulando a

existência do RNA mensageiro. Esquematicamente, mostramos o fluxo de informação

do DNA para proteínas na figura 10.
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DNA ~ RNA ~ proteína

transcrição tradução

Figura 10: Fluxo de informação do DNA para proteínas.

o primeiro passo na sintese de proteínas é a transcrição, durante a qual a

informação da seqüência de aminoácidos de uma proteína em particular, contida no

DNA, é copiada por uma molécula mRNA, de acordo com as regras da dualidade de

Watson-Crick. Esta molécula de mRNA leva a informação para os ribossomos.

Uma molécula de mRNA contêm a seqüência de uma proteína específica para

ser sintetizada no ribossomo. Ela é muito menor que a molécula de DNA que é copiada,

mas mesmo assim pode carregar milhões de nucleotídeos.

O segundo passo na síntese de proteínas é a tradução, a qual ocorre nos

ribossomos. O processo de tradução depende crucialmente do tRNA o qual carrega um

aminoácido específico do citoplasma para o ribossomo e simuhaneamente lê a

informação contida em uma seqüência de três bases do mRNA escolhidas dentre as

quatro bases fundamentais (Uracila, Citosina, Guanina e Adenina), chamada códon. O

sítio de reconhecimento do molde no tRNA é uma seqüência de três bases chamada

anticódon, a qual reconhece o códon no rnRNA representando o aminoácido correto.

O processo de tradução é iniciado quando o ribossomo reconhece o sinal de

começo exibido pelo rnRNA e se acopla na molécula de mRNA, começando a deslizar

ao longo dela. Daí, sempre que uma molécula de tRNA apropriada, carregada com um

aminoácido e exibindo o correto anticódon para acoplar com o códon exibido no

rnRNA, entra o ribossomo, o aminoácido será liberado e ligado a cadeia de aminoácidos

já existente, através da formação de uma nova ponte peptídica Posteriormente, a

molécula de tRNA descarregada também será liberada, e o ribossomo se move para o

próximo códon sobre o mRNA, para repetir o processo, até encontrar um sinal de fim e

a molécula mRNA assim como a proteína sintetizada ser liberada do ribossomo.
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o Código Genético Padrão

o código genético, totalmente decifrado em 1966, é um mapa que associa a cada

tripleto de base (códon) um aminoácido. As bases em cada códon são selecionadas

dentre as quatro bases fundamentais, Uracila(U), Citosina(C), Guanina(G), e

Adenina(A), formando 64 possíveis códons. Somente 20 aminoácidos aparecem em

todas as proteínas e 61 trincas correspondem a estes aminoácidos, enquanto que três

códons indicam o fmal do processo de formação do peptídeo. Os 64 códons são

mostrados na tabela 3 junto com a abreviação dos aminoácidos associados a eles.

Tabela 3: O código genético padrão.
PRIMEIRA SEGUNDA POSIÇÃOTERCEIRA

POSIÇÃO

UCAGPOSIÇÃO

Fen

SerTirCisU

U

FenSerTirCisC

Leu

SerFimFimA

Leu

SerFimTrpG

Leu

ProHisArgU

C

LellProHisArgC

Leu

ProGlnArgA

Leu

ProGlnArgG

lle

TrnAsnSerU

A

lleTrnAsnSerC

lle

TrnLisArgA

Mel

TrnLisArgG

VaI

AlaAspGlíU

G

VaIAlaAspGliC

VaI

AlaGluGliA

VaI

AlaGIIIGliG

Uma das propriedades importantes do código genético é a sua degenerescência.

O código é altamente degenerado, em outras palavras, muitos aminoácidos são

determinados por mais de uma trinca, sendo que apenas o Triptofano e a Metionina são

codificados por uma única trinca, enquanto que a Serina, Arginina e Leocina estão

associadas a 6 códons, a lsoleocina e o códon de fmalização são tripletos e os demais

aminoácidos tem degenerescência 2 ou 4.
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Um significado biológico da extensa degenerescência do código genético é que

ela diminui os efeitos deletérios de mutações. Se o código não fosse degenerado, 20

códons designariam os aminoácidos, enquanto que 44 não teriam significado algum ou

levariam ao término da cadeia. Assim, a probabilidade de mutação para o término da

cadeia seria muito mais alta com um código não-degenerado do que com o real, e

mutações no término da cadeia levam a proteínas inativas, enquanto que a substituição

de um aminoácido por outro geralmente é menos prejudicial.

O código genético não é só altamente degenerado, mas a distribuição de códons

representando o mesmo aminoácido mostra certas regularidades, tal como a importância

reduzida da terceira base. Esta observação levou Crick a postular as ''wobble

hypothesis" para o emparelhamento entre a terceira base de um códon e a primeira base

no correspondente anticódon, que não obedece necessariamente à regra rigorosa do

emparelhamento W-C, ou seja, outros emparelhamentos são possíveis, como por

exemplo o emparelhamento entre G e U. Este permite um anticódon com G na primeira

posição simultaneamente reconhecer códons com U e com C na terceira posição, tal que

o aparecimento de um tRNA com um tal anticódon leva os dois códons a designarem o

mesmo aminoácido. Logo depois foram encontrados anticódons que contendo bases não

usuais na primeira posição, tal como a inosina, o que permite regras de emparelhamento

não convencionais na terceira base do códon. Existe agora uma extensa lista de

"Wobble roles" e de correspondências códon-anticódon em muitos tipos diferentes de

organismos(l).

A tentativa de explicar o código genético por este caminho, de forma puramente

biológica, teve um ponto negativo: ela não explicava o fato de que apesar da riqueza de

diversidade observada entre as espécies no processo de tradução, em particular

considerando a grande variedade de anticódons e, mais geralmente de moléculas de

tRNA, o código genético é quase universal. Na verdade o código genético padrão

presente na tabela 3 durante a primeira década após sua descoberta acreditava-se ser

estritamente universal, e muito embora sabemos hoje que não é, constata-se que os

desvios encontrados em códigos não padrões são pequenos, sendo que em cada caso a

modificação afeta somente um número pequeno de códons e aminoácidos e uma classe

muito restrita de espécies ou organelas tais como mitocondrias e cloroplastos(l). Os

argumentos normalmente usados por biólogos e geneticistas neste contexto é o
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originalmente apresentado por Crick(8)quando formulou a famosa hipótese do "frozen

accident", de acordo com a qual o código genético, passando por uma fase primordial da

evolução, foi em um certo estágio congelado e desde então permanecem na sua forma

hoje. Isto ocorreu quando a maquinaria da síntese de proteínas em organismos havia se

tornado tão complexa que qualquer mudança se tornaria letal. A quase universalidade

do código seria então uma conseqüência do fato de que este congelamento ocorreu

muito cedo na evolução até mesmo antes a bifurcação de formas de vidas em diferentes

espécies. A existência dos códigos não padrões pode então ser interpretada com

evidencia que o congelamento não é completo: algum tipo de descongelamento pode

ocasionalmente ocorrer. Mas a simples afirmação de que o código genético foi

congelado em algum estágio de sua evolução não proporciona nenhuma informação

sobre quai eram as leis que governavam essa evolução antes de ocorrer o congelamento.

A hipótese do "frozen accident" postula que esta evolução primordial tenha sido

totalmente um problema de acaso. No entanto, um argumento estatístico calculado por

Bertman e Jungck(9)mostra que o número de códigos genéticos possíveis é da ordem de

1071. Em vista desse argumento, é um desafio identificar as leis que vem governando a

evolução do código genético.

O modelo algébrico para o código genético dirige-se exatamente para esse

problema, baseado na idéia de que a degenerescência observada no código genético é

uma reflexão de uma simetria primordial que no curso da evolução do código genético

se quebrou em uma seqüência de passos. Uma das principais vantagens deste modelo é

que as exigências de compatibilidade com alguma simetria reduz radicalmente o

número de possibilidades mencionadas acima, levando a uma possibilidade não

insignificante para o código genético presente ser justamente como é, diametralmente

oposta à do mero acaso. Neste sentido, o modelo algébrico é compatível com a idéia do

congelamento.

Finalmente, nós gostaríamos de ressaltar que a decisão de aplicar técnicas

provindo da teoria de grupos para analisar a degenerescência do código genético está

baseada na experiência acumulada em outras áreas da ciência, principalmente fisica,

onde estas técnicas são úteis para analisar uma grande variedade de fenômenos

estendendo-se de fisica das partículas até vibrações moleculares.
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2. 6 Mutações Gênicas

Em 1941, os pesquisadores Beadle e Tatum, fazendo experiências com um tipo

de bolor de pão, a Neurospora sp, observaram que nem sempre a autoduplicação do

DNA ocorria de modo perfeito. O bolor crescia num meio de uma cultura contendo

açúcar e diversos sais inorgânicos. Seus esporos eram submetidos a raios X e alguns

deles passavam depois a produzir bolores com novas características. Por exemplo,

alguns perdiam a capacidade de fabricar lisina e só conseguiam sobreviver quando

aquele aminoácido era acrescentado ao meio de cultura. Essa incapacidade foi

relacionada com a falta de uma enzima necessária para a síntese de lisina. Concluíram,

então, que os raios X teriam danificado a formação daquele tipo específico de enzima

Como a produção de uma enzima depende de informação codificada no DNA, a

conclusão daqueles pesquisadores ficou conhecida como a relação "um gene - uma

enzima". Atualmente, fala-se, com maior precisão, na relação "um gene - uma cadeia

polipeptídica".

A modificação genética induzida através dos raios X é conhecida como mutação.

As mutações podem resultar de uma alteração na seqüência dos nucleotídeos, ou de

quebras e mudanças de posição dos fragmentos da molécula de DNA. Portanto são

mutações as alterações numéricas e estruturais dos cromossomos que persistem através

das autoduplicações, transmitindo-se às células-filhas. Existem também erros que

ocorrem no RNA, no momento das transcrições ou das traduções, e afetam somente a

própria célula.

As mutações são produzidas por agentes mutagênicos, que compreendem

principalmente vários tipos de radiação, dentre os quais os raios ultravioletas, os raios X

e substâncias que interferem na autoduplicação do DNA ou na transcrição do mRNA,

determinando erros nas seqüências dos nucleotídeos. A lista das substâncias

mutagênicas tem aumentado muito nos últimos anos, sendo bastante conhecidos o gás

mostarda, o ácido nitroso, a bromouracila, o formaldeído, a nicotina. Vários tipos de

câncer podem ser produzidos por alterações ocorridas nos ácidos nucleicos; por isso os

mesmos agentes mutagênicos podem ser também cancerígenos.
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2. 7 A Não-U niversalidade do Código Genético

Estudos originais do código genético demonstraram que ele era o mesmo em

organismos bastante diversos (plantas, protistas e animais). Ensinava-se que o código

genético deveria ser universal como predito pela teoria da evolução, pois alterações do

código genético seriam letais nos indivíduos que adquirissem mutações no código

genético.

O código genético universal foi estabelecido experimentalmente em 1966,

principalmente pelo uso de sistemas de E. coZi. Este código foi considerado universal

por ser o mesmo em organismos muito diferentes. Tal universalidade aparente do

código levou Crick a propor a teoria do frozen-accident. Crick (1968) estabelece que:

"Isto descreve o fato de que o código não varia". A teoria estabelece que as proteínas

tornaram-se tão sofisticadas em uma simples associação de células progênitas que

qualquer mudança no código romperia proteínas tornando inaceitáveis substituições de

aminoácidos em toda sua seqüência, tal que a evolução do código parasse, isto é, o

código foi congelado. "Em sua forma extrema a teoria implica que a colocação de

códons para aminoácidos neste ponto foi inteiramente uma questão de acaso (acidente)"

(Crick, 1968).

Recentemente exemplos de variações no código genético tem sido descobertos

em várias espécies de organismos não relatados anteriormente. Em 1979, foi encontrado

que o código genético da mitocôndria de vertebrados difere do código genético

universal: verificou-se o uso de AUA para Met (ao invés de Ile) e de UGA para Trp (ao

invés de FimPO). Duas novas propostas foram apresentadas para descrever este achado.

A primeira foi que, como as alocações do código genético mitocondria1 eram

simplificadas com relação às do código universa4 elas poderiam representar uma

"sobra" e um código mais primitivo que teria existido antes da evolução do código

universal (Hasegawa and Miyata, 1980; Lewuin, 1990). A segunda proposta foi que,

devido aos genomas da mitocôndria serem muito menores que os genomas nucleares, a

mitocôndria pode provavelmente tolerar mudanças no código que não seriam aceitáveis

para um sistema maior e mais complexo (Jukes, 1981; Lewin, 1990). Esta proposta é

compatível com a teoria do "frozen accident". De fato, a mitocôndria de vertebrados

sintetiza somente umas dez espécies de proteínas. Entretanto, acumulou-se uma ampla
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variedade de modificações na alocação entre códons e aminoácidos para mitocôndrias

de vários organismos.

A primeira proposta não pode explicar esta diversidade, a menos que as

mitocôndrias diferentes foram derivadas de bactérias "primitivas" de origens diferentes.

A segunda proposta também é inviável, visto que em 1985, foram descobertos códigos

em genomas nucleares que apresentam desvios do código genético universal. Em

Mycoplasma capricolum, UOA codifica Trp (ao invés de Fim) (Yamao et aI., 1985) e,

em certos protozoários ciliados, UAR codifica Gln (ao invés de Fim) (Caron and

Meyer, 1985; Helftenbein, 1985; Horowitz and Gorowsky, 1985; Preer et al., 1985).

Também foram relatadas mudanças no código de outros genomas nucleares, além dos

citados. Estes fatos junto com a ocorrência de códons indeterminados, indicam que o

código não é universal e nem congelado. Ao contrario, é mais provável que o código

originou-se do "código genético universal", o qual era usado em células progênitas

simples. Este código esteve envolvido, e continua envolvido, em genomas mitocondriais

e nucleares.

2. 8 Mitocôndrias

As mitocôndrias são corpúsculos esféricos ou, mais freqüentemente, alongados.

Nas micrografias eletrônicas aparecem constituídas por duas unidades de membranas,

sendo que a interna é pregueada, originando dobras em forma de prateleiras ou de

túbulos.

A principal função das mitocôndrias é liberar energia gradualmente das

moléculas de ácidos graxos e glicose, proveniente dos alimentos, produzindo calor e,

principalmente, moléculas de ATP (adenosina-trifosfato). A energia armazenada no

ATP é usada pelas células para realizar suas diversas atividades, como movimentação,

secreção, multiplicação etc. As mitocôndrias participam também de outros processos

metabólicos, muito variáveis conforme o tipo celular.

Uma característica importante das mitocôndrias é que elas apresentam um

genoma próprio que é reduzido porém funcionante. A análise de células de cultivo de

tecido mostra que as mitocôndrias possuem a capacidade de se dividir in vitro. De outro

lado, o estudo bioquímico destas organelas demonstrou que elas contêm DNA, os três

32



tipos clássicos de RNA (rRN~ rnRNA e tRNA) e RNA-polimerase, enfIm, todo o

sistema químico necessário para a sintese de proteÚlas, independente do citoplasma. De

fato, mitocôndrias isoladas in vitro contêm ribossomos, sintetizam proteínas e são

consideradas, devido às características mencionadas acima, unidades auto-reprodutivas

da célula cuja replicação é independente da replicação nuclear. O DNA das

mitocôndrias foi visualizado, isolado e fotografado. O mapeamento e a localização dos

genes mitocondriais já é conhecido. Sabe-se que esse DNA se apresenta sob a forma de

anéis de cadeia dupla com uma circunferência de 5 a 6 f...lm.O DNA mitocondrial

replica-se dentro da mitocôndria ,independentemente do DNA nuclear e da divisão das

mitocôndrias; de fato, várias cópias do DNA mitocondrial podem coexistir na mesma

mitocôndria. A função deste DNA é especificar a seqüência de aminoácidos de algumas,

mas não todas, proteÚlaSmitocondriais, além de produzir os três tipos de RNA. De fato,

sabe-se que a maior parte das proteínas mitocondriais é sintetizada no citoplasma em

polirribossomos livres e daí transferidas para as mitocôndrias. Este transporte implica o

gasto de ATP, sugerindo que existe um mecanismo de transporte ativo destas proteínas

para o interior das mitocôndrias. Calcula-se que o DNA mitocondrial não tem

informação sufIciente para sintetizar, além dos RNAs, mais do que 13 proteínas de peso

molecular médio(11).

Origem das mitocôndrias: dados acumulados na literatura sugerem fortemente

que as mitocôndrias se originam na célula por auto-reprodução, e não por fusão de

membranas oriundas de outras organelas.

A presença de DNA e vários tipos de RN~ e de um mecanismo de auto

reprodução próprio nas mitocôndrias reviveu a hipótese de que estas organelas teriam

originado de seres procariontes aeróbios (bactérias) que estabeleceram relação

simbiótica com células eucariontes anaeróbias nos primórdios da vida neste planeta.

Admite-se que desde o aparecimento dos seres eucariontes (há aproximadamente

I bilhão de anos) as mitocôndrias tenham gradualmente perdido a maior parte do seu

genoma tornando-se altamente dependentes de proteínas codificadas no genoma

nuclear.

O genoma das mitocôndrias humanas, por ser relativamente pequeno (quando

comparado com o genoma dos cloroplastos), já foi completamente seqüenciado.
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Ele tem 16.569 nucleotídeos formando 2 genes para rRNA, 22 de tRNA e 13

genes que codificam para proteínas num total de 37 genes, dos quais 24 codificam para

RNA. É interessante observar que se realmente o genoma das mitocôndrias originou-se

de um ser procarlonte, elas preservaram principalmente aqueles genes necessários para a

sua autonomia.

Chama a atenção o fato de que o código genético mitocondrial apresenta-se

alterado, com relação ao código genético universal. Houve uma surpresa quando a

seqüência do DNA mitocondrial humano se tomou conhecida A mitocôndria humana lê

UGA como um códon de triptofano, em vez de sinal de terminação (tabela 4). Outra

diferença é que AGA e AGG são lidos como sinal de terminação, em vez de códons

para arginina, e AUA é lido como códon de metionina e não de isoleucina. A

mitocôndria de outras espécies, tais como as leveduras, também tem um código

diferente que difere um pouco do padrão. A mitocôndria pode ter um código genético

diferente do resto da célula, devido ao fato de que o DNA mitocondrial codifica um

conjunto distinto de tRNAs. É interessante notar que duas das mudanças de códons nas

mitocôndrias humanas diminuem o conteúdo da informação genética da terceira base da

trinca (tanto AUA quanto AUG especificam metionina). A maioria das variações do

código genético padrão são no sentido de um código genético mais simples, e é essa

observação que nos dá base para acreditar que analisando o código das mitocôndrias

vamos conseguir resultados concretos, melhores do que já conseguimos com o código

universal.

Tabela 4: Códons diferentes em mitocôndrias humanas.

Códon Código PadãoCódigo Mitocondria/

UGA

FimTrp

AUA

lIeMet

AGA

ArgFim

AGG

ArgFim
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Capítulo 3

Grupos e Álgebras de Lie

3.1 Definição

Um conjunto G com uma dada regra de multiplicação associativa é chamado de

grupo se ele possui um elemento identidade e se seus elementos podem ser invertidos.

Um exemplo bem conhecido de grupos discretos são os grupos cristalográficos, mas

existem também os grupos contínuos, tal como o grupo de todas as matrizes de rotação.

Uma rotação R no plano é caracterizada pelo ângulo de rotação O e (supondo

estar no sentido anti-horário) pode ser escrita como uma matriz 2x2:

(cos O - sen O) (0 - I)
R= =expO,

senO cosO 1 O

onde exp denota a versão matriz da função exponencial usua~ e a matriz

(O -1)1 O'

é chamada de gerador de rotações. Similarmente, uma rotação R no espaço

tridimensional é caracterizada por um vetor n = (nx, ny, nz) o qual defme o eixo e o

sentido de rotação, mais o ângulo de rotação O, e pode ser escrita como wna matriz

3x3:

Novamente, exp é a versão matriz da função exponencial usual, e as matrizes
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(O o 0J

L, = O O -1,

O 1 O (O O lJ

Ly = O O O,

-1 O O (O -1 0J

Lz = 1 O O

O O O

são os três geradores de rotações: elas não comutam sob multiplicação, mas obedecem

as seguintes relações de comutação:

onde [A,B] denota o comutador entre A e B: [A,B]= AB - BA. Eles formam uma estrutura

conhecida em matemática como uma álgebra de Lie.

Os protótipos das álgebras de Lie são os conjuntos gl(n ,C) de todas as matrizes

(n x n) complexas as quais sob adição e muhiplicação por escalares formam um espaço

vetorial complexo de dimensão n2 no qual o comutador é derivado da multiplicação de

matrizes pela fórmula

[X, Y] =XY- YX

Uma base muito simples para essa álgebra foi dada por Weyl . Cada gerador da

base será uma matriz eij, i,j = 1,2,...,n contendo apenas um elemento diferente de zero e

igual a um na posição ij :

Assim, por exemplo, uma base para álgebra gl(2, C) é formada pelas quatro

matrizes 2x2

de forma que qualquer matriz complexa de dimensão 2 possa ser escrita como uma

combinação linear delas.
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Em geral, defmimos uma álgebra de Lie a partir das relações de comutação entre

seus geradores. No caso da álgebra gl(n), cada gerador é escrito da forma (ey}mn = 8;mD,y.

Então, temos que

No caso da álgebra gl(2) as relações de comutação são:

[elJ,e22] = O

[elJ,e12] = e12

[e22,e12] = - e12

[enelJ] = - e21

[e22,e2d = elJ·

Observa-se que o conjunto das matrizes da forma eií é comutativo e que o

comutador entre um gerador deste tipo e um outro qualquer é sempre proporcional a

esse outro. Neste caso, os geradores ejj formam uma subálgebra conhecida como

subálgebra de Cartan, e as relações de comutação estão numa forma canônica conhecida

como forma canônica de Cartan -WeyL

Um dos problemas centrais na teoria das álgebras de Lie é a determinação e

classificação de todas as álgebras de Lie não isomorfas, mas este problema foi resolvido

com o celebre teorema da classificação de Cartan, o qual estabelece que as quatro séries

de álgebras de Lie clássicas, An = su(n+l), Bn = so(2n+l), Cn = sp(2n) e Dn = so(2n),

junto com as cinco álgebras de Lie excepcionais &, E7, Es, F4 e G2, esgotam as classes

de álgebras de Lie simples.

Dentre as álgebras de Lie clássicas destacamos a álgebra simplética Cn, pois

depois de muita pesquisa, foi ela que deu origem ao modelo algébrico para o código

genético.

A série Cn é formada pelas álgebras de Lie sp(2n,C), isto é, pelo conjunto de

matrizes complexas X (2nx2n) satisfazendo

XTm+ mX= O,

onde as matrizes X e m têm as formas:
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e A, B e C são matrizes complexas simétricas (nxn). A dimensão desta álgebra de Lie é

n(2n+1)"

A álgebra de Lie sp(2n) unitária é obtida impondo que as matrizes envolvidas

sejam anti-hermitianas, ou seja,

xI" + X = O ou AT + A = O BT + C = O = CT + B ,

e a álgebra de Lie sp(2n,R) é obtida impondo que as matrizes envolvidas sejam todas

reais ao invés de complexas.

As relações de comutação para a álgebra de Lie simplética podem ser definidas

pela manipulação direta de matrizes_ Lembrando a relação útil da base de Weyl

os geradores de sp(2n, C) podem ser escritos em termos das matrizes (2nx2n) abaixo

expressadas na forma de blocos (2x2):

Cj = (e :e ..ij l'
(1<"<-< .\- LJ_n/ .

Portanto temos as seguintes relações de comutação para a álgebra simplética:

1- [Aij,Akl] = litgAil - 8;1 Akj

2- [Aij,BkU = litgBil - 01Bik

3- [Aij,Ckl] = -~Cjl- 8;~jk

4- [BjjBkl] = O

5- [Cij, Ckl] = O
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6- [Bg; Ckll = O;~j' + t?i~il + 0;,Ajk + Ô], Aik.

Já sabemos que uma base para uma álgebra de Lie pode ser linearmente

transformada em outras bases. Buscaremos então essa forma padrão para os

comutadores dos geradores Xr de uma álgebra de Lie semi-simples. Consideremos

então a equação

[A, Xl = pX, (3.1)

onde A e X são combinações lineares arbitrárias dos geradores de uma álgebra de Lie,

então suponhamos que A seja uma combinação linear arbitraria dos Xr

(3.2)

e X seja outra combinação linear tal que

(3.3)
v

Podemos escolher A de forma que o número de soluções distintas da equação (3.1) seja

máximo e que somente o autova10r p = O seja degenerado. Esta degenerescência é

chamada de rank da álgebra. Denotamos de Hi os elementos associados as raÍZes nulas

da equação (3.1), então a equação (3.1) fica

[A, H;} = O, i = 1,2, ...,l (3.4)

Multiplicando a equação (3.4) por Ãi e somando temos

Ã.' [A, Hi] = O = [A, Ã.' H; ] = O.

Logo, concluímos que

(3.5)

(3.6)

A equação (3.1) para os elementos não associados com soluções nulas, é escrito na

forma
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(3.7)

Observamos então que os H; são geradores da álgebr~ que comutam entre si e geram

uma subálgebra abeliana denominada subálgebra de Cartan. Veremos agora as relações

de comutação dos dois tipos de geradores, H; e Ea.

Considerando o comutador

[A, [H;, Ea]] = [A, H;Ea] - [A, EaHJ

= [A, HJEa + H; [A, Ea] - [A, EcJH; - E,JA, HJ

=a[H;, Ea] (3.8)

concluímos que se Ea é um autovetor associado ao autovalor a, existe 1 autovetores

[H;,Ea] com o mesmo autovalor a, onde 1 é o rank. Mas os as são não degenerados e

portanto os autovetores [H;,Ea] devem ser proporcionais a E~ isto é

e como

[H;,Eal = c;aEr ' (3.9)

Vejamos agora as propriedades do comutador de dois geradores de fora da

subálgebra de Cartan. Para isso usaremos a identidade de Jacobi

[A,[Ea, Ep]] + [Ea,{Ep ,A]] + [Ep , [A, Ea]] = O

que fornece

[A,[Ea, Ep]] = (a + PJ[Ea, Ep].

Usando na equação acima a relação
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podemos escrever então uma forma padrão, conhecida como base de Carlan-Weyl, das

relações de comutação para uma álgebra de Lie semi-simples:

[Hi> Hk] = O

[Hi, Ea] = aiEa

_ {c:;P Ea+p se a + p =1=O e se a + P for raiz
[Ea,Ep] -

O se a +P não for raiz

r

[Eu. E-a] =a;Hi = L a; H; , r é o rank.
i=l

3.2 Representações

o conceito de representação de uma álgebra pode ser entendido a princípio

através de um exemplo muito simples: considere um grupo de matrizes pequenas, as

quais podem ser representadas por matrizes grandes, dando origem a uma

correspondência entre elas tal que as relações de comutação sejam as mesmas. Neste

caminho nós podemos usar estas matrizes para transformar vetores em espaços de

dimensões altas. O conjunto de tais vetores é então chamado o espaço carregador da

representação. Uma propriedade notável de muitos grupos de matrizes é que eles

admitem representações irredutíveis somente em certas dimensões. Irredutível significa

que todos os vetores da representação podem ser associados a matrizes da

representação. O exemplo mais popular é o grupo de rotação tridimensional: ele pode

ser representado somente por matrizes de dimensão impar, isto é 21 + 1, onde 1 é um

inteiro que em aplicações na fisica corresponde ao momento angular total. Mais

geralmente, para a maioria dos grupos de matrizes padrões uma representação pode ser

classificada por um conjunto de inteiros chamado de peso máximo da representação;

no caso do grupo rotacional tridimensional é 21.

Sabemos escrever as relações de comutação para qualquer álgebra de Lie

clássica. Conhecemos as matrizes que defmem estas álgebras (irrep fundamental), mas

podemos precisar representar uma álgebra de Lie por outras matrizes (irredutíveis) de

dimensão diferente da que define a álgebra. Verernos que o conceito de pesos é uma
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forma útil para classificarmos as irreps (representações irredutíveis) de uma álgebra de

Lie.

Um peso é um vetor no espaço da subálgebra de Cartan formado pelos

autovalores dos elementos auto-comutantes, isto é, dos geradores da subálgebra de

Cartan, para uma dada representação. Para uma representação de dimensão n de um

grupo simples de posto I temos um conjunto Hai (i = 1, 2, ... , 1) de I matrizes n x n

diagonalizáveis que comutam entre si e um conjunto adicional Ea de matrizes n x n

com a E ..d. Como as 1 matrizes H ai comutam entre si podemos construir uma base de

autovetores lu} simultâneos no espaço da representação tal que

Hai lu} = AJu} (i = 1, ... , I) , (3.12)

onde os A i são as componentes de um vetor A em um espaço de dimensão I, ou seja

construímos o vetor

e definimos A como o peso (ou vetor peso) do estado lu}.

Para A ser o peso máximo de alguma representação qJ irredutível de G é

necessário e suficiente que todos os números

Aa= 2 (A,a)
(a,a)

(a E..d) ,

sejam inteiros não negativos.

3. 3 Representações de codons.

A determinação de todas as representações de codons é baseada no celebre

teorema da classificação de Cartan, o qual estabelece que as quatro séries de álgebras de

Lie clássicas, Ar = su(r+ 1), Br = so(2r+ 1), Cr = sp(2r) e Dr = so(2r), junto com as cinco

álgebras de Lie excepcionais E6, E7, Eg, F4 e G2, esgotam as classes de álgebras de Lie
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simples. Analisando tais álgebras, foi mostrado que somente as álgebras de Lie simples

su(2), su(3), su(4), sp(4), sp(6), so(13), so(14), G2e, obviamente, su(64), so(64) e sp(64)

admitem representações de codons.

a resultado dessa análise pode ficar mais claro se observarmos a tabela 5, onde

listamos as representações irredutíveis de algumas álgebras de Lie clássicas de rank

baixo (~ 3), suas fórmulas de dimensão e o peso máximo de tais representações

irredutíveis, de acordo com as tabelas de McKay e Patera(12).

Tabela 5: Representações irredutíveis de algumas álgebras de Lie clássicas de posto

baixo(~ 3), suas fórmulas de dimensão e o peso máximo de tais representações.

Classificação de Álgebra de LiePeso MáximoDimensão

Cartan

Simples

A/

Su(2)2s2s + 1

A2

Su(3)(m/, m2)1/2(m] + 1Xm2 + 1)(m] + m2 + 2)

A3

su(4)(m], m2, m3)1/12(m/ + 1)(m2 + 1)(m3 + 1)

x (m/ + m2 + 2)(m2 + m3 + 2)x (m/ + m2 + m3 + 3)C2

Sp(4)(m/, m2)1/6(m] + 1Xm2 + 1)(m] + m2 + 2)

x (m] + 2m2 + 3)C3

sp(6)(m/, m2, m3)1/720(m/ + 1)(m2 + 1)(m3 + 1)

x (m] + m2 + 2) (m2 + m3 + 2)x (m2 + 2m3+ 3)x (m/ + m2 + m3 + 3)x (m/ + m2 + 2m3 + 4)x (m] + 2m2 + 2m3 + 5)

Estas representações de codon podem ser visualizadas geometricamente através

do seu diagrama de pesos. No caso da álgebra sp(6), este tem a forma de um octaédro

truncado. Ele é composto externamente de 8 faces hexagonais e 6 faces quadradas,

contendo um octaédro interno e é construído usando as componentes dos pesos, as quais

funcionam como coordenadas cartesianas dos vértices no espaço de 3 dimensões.
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3. 4 Quebra de Simetria por Cadeias de Subgrupos

Pequenos grupos podem estar contidos em grupos maiores como subgrupos. Por

exemplo, o grupo de rotação tridimensional contem o grupo de rotação no plano, então

dizemos que o grupo de rotação no plano é um subgrupo do grupo de rotação

tridimensional. Geralmente, nós escrevemos G2 c G] ou G] :::::> G2 para indicar que G2 é

um subgrupo de Gl. Agora suponhamos ter uma representação de G1 que é irredutível,

então todos os vetores no espaço da representação são equivalentes no sentido de que

eles possam ser relacionados ou transformados entre si pela ação dos elementos de Gt,

ou mais exatamente de combinações lineares de elementos de G1• Então nós podemos

perguntar o que acontece se restringirmos esta ação do grupo Gl para o subgrupo G2,

isto é, se nós decidirmos usar somente as matrizes em G2 para "rodar" os vetores da

representação. O resultado será a perda de irredutibilidade. Isto significa que dois

vetores que foram conectados por alguma matriz em G] que não pertence a G2 já não

estão mais conectados. Em outras palavras, o espaço original é partido em vários

subespaços desconectados.

Este processo é chamado quebra de simetria. Para grupos grandes, ele pode ser

aplicado repetidamente porque podemos considerar cadeias inteiras de grupos, cada um

contido no anterior como um subgrupo:

O processo de quebra de simetria ao longo de qualquer cadeia começa a partir de

uma simetria inicial completa, descrita por uma representação irredutível de um grupo

primordial G1 no qual todos os vetores no espaço carregador estão associados. Se por

alguma razão esta simetria é quebrada e somente a simetria sob um certo subgrupo G2

sobrevive, o espaço carregador é decomposto em vários subespaços. Vetores

pertencendo ao mesmo subespaço são ainda degenerados, mas a degenerescência entre

vetores pertencentes a subespaços diferentes tem sido eliminada. Repetindo o processo,

nós fmalizamos com uma simetria residual descrita pelo ultimo grupo Gn na cadeia e

com um espaço carregador dividido em subespaços nos quais os vetores pertencentes ao

mesmo subespaço são ainda degenerados, sendo relacinados pela ação de Gn, enquanto
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que a degenerescência original entre vetores pertencentes a subespaços diferentes tem

sido eliminada.

A mesma situação prevalece se na discussão inteira nós substituirmos a palavra

"grupo" pelo termo "álgebra de Lie", desde que uma álgebra de Lie possa conter outra

álgebra de Lie como subálgebra, do mesmo modo que um grupo pode conter outro

grupo como subgrupo.

Para obter a degenerescência do código genético, nós fazemos uma quebra de

simetria usando regras de ramificação. Começando por uma das representações do tipo

codon, o primeiro passo da análise consiste em estabelecer as regras de ramificação sob

redução da álgebra de Lie simples original para qualquer uma de suas subálgebras

maximais semi-simples, as quais foram classificadas por Dynkin(13).As subálgebras

maximais das álgebras de Lie simples, de posto baixo (5 3) e médio (5 7) que possuem

representações de codon estão na tabela 6.
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Tabela 6: Subálgebras maximais semi-simples de algumas álgebras de Lie simples.

Classificação de Álgebras de Lie SimplesSubálgebras Maximais Semi-Simples

Cartan Ai

su(2) -
A2

su(3)su(2), su(2)

C2

sp(4)su(2) 6) su(2), su(2)

G2

G2su(3), su(2) 6) su(2), su(2)

A3

su(4)su(3), sp(4), su(2) ffi su(2)

C3

sP(6)sp(4) ffi su(2), su(3),

su(2) EB su(2), su(2)B6

so(13)so(12), su(4) ffi so(7), sp(4) EB so(8),

su(2) EJ) so(10),su(2) EB su(2) ffi so(9), su(2)D7

so(14)sue4) EB so(8), su(2) ffi su(2) ffi so(10),

su(7),so(13), 80(2) ffi so(11),so(7) EB so(7), sp(4) EB 80(9),sp(6), sp(4), G2

As regras de ramificação para representações irredutíveis sob redução de

simetria são conhecidas, tendo sido tema de longas e intensivas investigações por

muitos autores, usando uma variedade de técnicas, e muitos dos resultados (para

álgebras de Lie simples de posto::; 8, que são as que nos interessam) estão resumidas

nas tabelas de McKay e Patera(12).

Este processo de redução de simetria para subálgebras maximais pode ser

repetido e conduzido para desenvolver cadeias de subálgebras, onde cada qual é

maximal na subálgebra anterior. Para todas essas cadeias, a distribuição resultante de

multiplicidades deve ser comparada com a que observamos no código genético,

resumida na tabela 7.
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Tabela 7: Dimensões e multiplicidades do código genético padrão.

Degenerescência Número deAminoácidos

do multipleto

Multipletos

6

3Arg, Leu, Ser

4

5Ala, Gli, Pro, Trn, VaI

3

2fle, Fim

2

9Asn, Asp, eis, Gli,

Glu, Ris, Lis, Fen, Tir1

2Mel, Trp

Mais precisamente, a estratégia é proceder ao longo de cada cadeia passo a passo e

analisar, após cada passo, se a degenerescência é ainda compatível com a do código

genético, e dessa forma chegar a uma cadeia que consiga reproduzir a degenerescência

do código genético. No exemplo abaixo podemos observar como são aplicadas as regras

de ramificação na quebra de simetria:

Cadeias de sp(4): Existem duas possíveis cadeias:

• Cadeia 1: sp(4)::::>su(2)

• Cadeia 2: sp(4)::::>su(2) ffi su(2)

As regras de ramificação aplicadas à representação irredutível de peso máximo (3, l) de

sp(4) resultam em duas decomposições, as quais são mostradas na tabela 8.
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Tabela 8: Quebra da representação do tipo codon de sP(4) nas cadeias

sp(4):) su(2) E9su(2) e sp(4):) su(2).

su(2)

2s

d

13

14

11

12

9

10

7

8

7

8

5

6

3

4

1

2 su(2) (B su(2)

(2sl,2s2)

d

(3,2)

12

(2,3)

12

(4,1)

10

(1,4)

10

(2,1)

6

(1,2)

6

(3,0)

4

(0,3)

4

o resultado acima foi obtido usando as regras de ramificação, as quais são

apresentadas da seguinte forma nas tabelas de McKay e Patera:

C2
(3,1)

64

------------,-,-----
A]

(13)
(11)
(9)

2(7)
(5)
(3)
(1)

A]-A]
(4-1)
(3 - 2)
(2 - 3)
(1 - 4)
(3 - O)

(2 - 1)
(1 - 2)
(O - 3)
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Nessa tabela são listados as subálgebras e seus pesos máximos. As dimensões

das subálgebras são listadas em outra seção, nessa mesma tabela, com exceção para a

álgebra su(2) ou AI, a qual é calculada facilmente a partir da fórmula: r + 1, onde r é o

peso máximo da álgebra.
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Capítulo 4

o Modelo Simplético para o Código Genético

4.1 A simetria ancestral

o ponto inicial do modelo algébrico para o código genético é considerar os 64

codons como vetores base em um espaço vetorial de dimensão 64, chamado o espaço

dos codons. A noção de simetria é implementada escolhendo o espaço de codons para

carregar uma representação irredutível de um grupo G, o qual descreve mais

adequadamente a simetria ancestral do código genético.

A principal técnica de restrição imposta sobre esse grupo ancestral é que ele

deve ser simples. Dentro da estrutura de grupos compactos de Lie, apropriado para

descrever simetrias contínuas, o problema de determinação de um grupo de Lie simples

que possui uma representação de codons, isto é, uma representação irredutível de

dimensão 64, pode ser resolvido explicitamente fazendo uso da classificação de Cartan

de álgebras de Lie complexas simples. Esta classificação estabelece que existem

precisamente quatro famílias de tais álgebras e cinco álgebras excepcionais isoladas.

Seguindo a classificação de Cartan, como já foi dito no capítulo anterior, as famílias são

denotadas por Ar, Br, Cr e Dr, correspondendo ao grupo SU(n) de matrizes nxn unitárias

complexas de determinante 1 (An-1), o grupo SO(n) de matrizes nxn ortogonais reais (Br

se n=2r+ 1 é impar , Dr se n=2r é par) e o grupo Sp(2n) de matrizes nxn unitárias (Cn),

respectivamente. As cinco álgebras excepcionais e/ou grupos correspondentes são

denotados por G2, F4, E6, E7 e Es. Outro importante resultado matemático é a fórmula da

dimensão de Weyl, a qual permite calcular a dimensão das representações irredutíveis

de qualquer uma dessas álgebras; para muitos casos especiais importantes, os resuhados

estão tabelados. Usando este método, pode ser mostrado(l4) que os grupos de Lie

compacto simples admitindo representações de codons são somente SU(2), SU(3),

SU(4), Sp(4), Sp(6), SO(13), SO(14), G2 e os grupos de rank aho SU(64), SO(64), e

Sp(64), mas somente as representações do tipo codon das álgebras de Lie de posto baixo
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serão analisadas, pois as de posto aho, su(64), so(64) e sp(64), tem um número grande

de geradores e um número enorme de possibilidades de cadeias e podem então

reproduzir qualquer degenerescência, tal que um esquema de quebra de simetria

baseado em uma dessas álgebras é desprovido de força de previsão.

Tendo selecionado um grupo de simetria ancestral, o próximo passo é considerar

todas as cadeias possíveis de subgrupos. A questão é se alguma dessas cadeias é capaz

de reproduzir a situação observada no código genético, isto é, a decomposição do

espaço dos codons de dimensão 64 em 21 subespaços nas dimensões corretas: três de

dimensão 6, cinco de dimensão 4, dois de dimensão 3, nove de dimensão 2 e dois de

dimensãol. Até mesmo excluindo os grupos de rank alto SU(64), SO(64) e Sp(64), isto

é uma grande tarefa que foi completada apenas recentemente(15), encontrando-se um

número muito pequeno de cadeias: uma para Sp(6), duas para G2 e seis para S0(14).

Todas estas requerem um termo de congelamento, ou seja, interrupção da quebra de

certos multipletos, durante o último passO(6). Entre essas cadeias sobreviventes está o

modelo simplético original para o código genético(3,4), com a cadeia Sp(6) :::> Sp(4) x

SU(2) ::> SU(2) x SU(2) x SU(2) ::> SU(2) x SO(2) x SU(2) ::> SU(2) x 0(2) x SO(2),

com termo de congelamento, que reproduz exatamente a degenerescência do código

genético.

Vale ressaltar que outros trabalhosC16-19)nessa direção já foram feitos por M.

Forger e F. Antoneli, mas todos confrrmaram os resultados de Homos e Homos(3).

4.2 Quebrando a simetria

o processo inteiro de quebra de simetria do modelo simplético é realizado em

uma série de passos que são descritos por uma árvore, a qual é mostrada na figura 11, e

pela tabela 10.
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Figura 11: Árvore de evolução para o código genético padrão no modelo Sp(6).

Primeiramente pegamos o grupo ancestral Sp( 6) de dimensão 64 e consultamos a

tabela de McKay e Patera, a qual nos fornece os subgrupos juntamente com suas irreps e

dimensões até a quebra em SU(2), e verificamos que o Sp(6) quebra em 6 possíveis

cadeias de subgrupos:

• Cadeia I: Sp( 6) ::>SU(3) ::>SU(2)

• Cadeia 2: Sp(6) ::>SU(3) ::>SO(3)

• Cadeia 3: Sp(6)::> Sp(4) x SU(2)::> SU(2) x SU(2)

• Cadeia 4: Sp(6)::> Sp(4) x SU(2)::> SU(2) x SU(2) x SU(2)

• Cadeia 5: Sp(6)::> SU(2)

• Cadeia 6: Sp(6)::> SU(2) x SU(2)
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Analisando cada uma dessas cadeias, através de critérios adotados(15), várias são

eliminadas restando apenas 2 com possibilidade de reproduzir a degenerescência do

código genético, as quais podem ser vistas na tabela 9 abaixo.

Tabela 9: Quebra da representação do tipo codon de SP(6) nas cadeias sobreviventes

Sp(6):::l SP(4) x SU(2) :::lSU(2) x SU(2) x SU(2) e SP(6):::lSP(4) x SU(2):::l SU(2) x

SU(2).

Sp(4) x SU(2) SU(2) x SU(2) x SU(2)

Peso Máximo

d(2sI,2s2,2s3)d

«2,0),1)
20(1,1,1)8

(2,0,1)
6

(0,2,1)
6

«(1,1),0)
16(2,1,06

(1,2,0

6
(1,0,0

2
(0,1,0)

2
«(1,0),1)

12(1,0,2)6

(0,1,2)
6

«0,1),1)

10(1,1,1 )8
(0,0,1 )

2
«1,0),0)

4(1,0,0)2
(0,1,0)

2
«0,0),1)

2(0,0,1)2

~

(2s1,2s2)

I=H(6, 1) 6M "', ,Q«1,1), O) (7, O)
6

-- ,
2

12
12

10
10

4
4

2
2
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Neste estágio, analisamos novamente as duas cadeias resuhantes, usando critérios mais

rigorosos(15),e verificamos que somente a quebra de Sp(6) em Sp(4) x SU(2) ::::)SU(2) x

SU(2) x SU(2) é sobrevivente, e a outra podemos descartar.

A quebra em Sp(4) x SU(2), gera 6 subespaços distintos, com as dimensões 16,

4,20, 10,2 e 12, correspondendo a seis aminoácidos primitivos diferentes. Repetimos o

mesmo procedimento, pegamos a álgebra Sp(4) x SU(2), que quebra em SU(2) x SU(2)

x SU(2), gerando 14 subespaços distintos com dimensões 6, 6, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 6, 8, 2, 2,

6e 6.

Tabela 10: Quebra da representação dos codons do SP(6) na cadeia Sp(6) ::::)Sp(4) x

SU(2) ::::)SU(2) x SU(2) x SU(2) ::::)SU(2) x 0(2) x SU(2) ::::)SU(2) x 0(2) x SO(2).Sp(4) x SU(2)

SU(2) x SU(2) x SU(2) SU(2) x 0(2) x SU(2)SU(2) x 0(2) x SO(2)
Peso máximo D

2s] - 2s2 - 2S3d2s] - 2m2 - 2S3d2s1 - 2m2 - 2m3 d
(2, O) - 1

201 - 1 - 1 81 - (±1) - 181 - (±1) - (+1)4

1-(±1)-(-1)

4
2-0-1

62-0-1 62-0-(+1) 3
2-0-(-1)

3
0-2-1

60- (±2) - 140-(±2)-(+1)2

0- (±2) - (-1)

2
0-0-1

20-0-(+1) 1
0-0-(-1)

1
(1,1)-0

162-1-0 62-(±1)-0 62-(±1)-0 6
1-2-0

61 - (±2) - O41 - (±2) - O4
1-0-0

21-0-0 2
1-0-0

21-0-0 21-0-0 2
0-1-0

20- (±I) - O20-(±1)-0 2

(1, O) - 2

121-0-2 61-0-2 61-0-(+1) 2
1-0-(-1)

2
1-0-0

2
0-1-2

60-(±1)-2 60- (±1) - (+2)2

0- (±1) - (-2)

2

0-(±1)-0

2

(0,1)-1

101 - 1 - 1 81 - (±1) - 181-(±1)-(+2)4

1 - (±1) - (-2)

4
0-0-1

20-0-1 20-0-(+1) 1
0-0-(-1)

1
(1, O) - O

41-0-0 21-0-0 21-0-0 2
0-1-0

20- (±1) - O20-(±1)-0 2

(O, O) - 1

20-0-1 20-0-1 20-0-(+1) 1
0-0-(-1)

1

6 subespaços

14 subespaços16 subespaços27 subespaços
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o próximo passo agora é quebrar os SU(2) em O (2) e SO(2), até chegarmos a

um resultado, onde as dimensões das irreps nos reproduza a degenerescência do código

genético (tabela 10).

Um operador de quebra de simetria que reproduz as multiplicidades do código

padrão é dado por,

Onde ho, hI, qI, q2, Q3,PI e P2 são constantes arbitrárias, L4 é o operador de Casimir do

Sp(4), LI, L2 e L3 os operadores do momento angular para cada um dos 3 grupos SU(2),

LZ2 e LZ3 os z componentes do operador momento angular do 0(2). O autovalor de H

quando aplicado ao estado determinado pelos números quânticos INI, N2, KI, K2, K3,

mI, m2, m3), onde NI e N2 correspondem a representação do Sp(4), K], K2 e K3 a

representação de SU1(2), SU2(2) e SU3(2), respectivamente, e mi, m2 e m3 a

representação dos 3 0(2), é dado por

3

E=ho +hl[(N1 +N2)(N1 +N2 +4)+N2(N2 +2)]+ LQ;t(K;)(K; +2)+ P1m2
;=1

onde os K's são os autovalores da álgebra Ai dados por McKay e Patera(12); a

correspondência com o 1;é 1; = K/2.

Neste ponto nós obtemos as multiplicidades do código genético padrão,

quebrando um dos grupos SU(2) em 0(2) utilizando as regras acima, dando origem a 16

subespaços distintos (6, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 8,4, 2, 8,2, 2, 6 e 6), um dos outros grupos

SU(2) é quebrado em S0(2), dando origem aos 21 subespaços requeridos pelo código

genético (6,4,2,2,2,2,2,3,3,4,4,2,2, 1, 1,4,4,2,2,6 e 6), sob a condição de que a

ultima quebra é interrompida, ou congelada, para alguns dos 16 multipletos resultante

do passo anterior. Na tabela (10), podemos ver a quebra da representação dos codons do

Sp(6) na cadeia SP(6) ::> SP(4) x SU(2) ::> SU(2) x SU(2) x SU(2) ::> SU(2) x 0(2) x

SU(2) ::> SU(2) x 0(2) x SO(2), a qual representa matematicamente os passos da
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evolução do código genético, mas ainda com uma ambigüidade na determinação dos

aminoácidos.

Analisando a figura 11, podemos observar alguns aspectos da evolução do

código genético. Corno por exemplo, no segundo passo, Sp(4) x SU(2) vai para SU(2) x

SU(2) x SU(2), o produto de três grupos SU(2), um para cada base do codou. Esta

propriedade é importante quando analisamos as mutações no código. Também neste

passo os 6 aminoácidos primordiais se subdividem em 14 aminoácidos somente com um

deles permanecendo inalterado. Jukes(20\ com base nos estudos de tRNAs de várias

espécies, sugeriu um código contendo 14 ou 15 aminoácidos. No próximo passo a

simetria é quebrada no segundo SU(2), o operador de Casimir usado neste passo é o

operador quadrático L/, e após esta quebra um código com 16 aminoácidos é obtido. A

evolução do código continua no quarto passo, novamente quebrando o ultimo SU(2) em

0(2). Contudo neste estágio a simetria sofre um congelamento, resultando em um

código com 20 arninoácidos. Um código com quebra completa teria 27 aminoácidos.

Nota-se que Jukes sugeriu que o código teria gerado 28 aminoácidos se o congelamento

não tivesse ocorrido.
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Capítulo 5

Simetrias no Diagrama de Pesos

5. 1 Código Genético Padrão

o código genético pode ser representado geometricamente pelo diagrama de

pesos da representação dos códons. Neste diagrama os códons podem ser arranjados

geometricamente como pontos no espaço tridimensional representados por pequenas

esferas, como mostra a figura 12.

Figura 12: Diagrama de pesos da representação dos códons do Sp(6).

Este diagrama é composto de dois pedaços familiares: um octaedro truncado

externo com um pequeno octaedro interno. Em cada vértice do octaedro interno vemos
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4 códons e no centro de cada face hexagonal do octaedro truncado externo existem dois

códons. O grupo invariante deste objeto é familiar a cristalógrafos, químicos e fisicos de

estado sólido. Ele é o grupo octaédrico Oh composto de 48 operações de simetria. Estas

operações de simetria podem ser escritas na forma de permutações, associados a cada

vértice do octaedro central um número. Assim temos as seguintes operações de

simetria:

~ Identidade: {e};

~ Rotações de 1800 em tomo dos eixos x, y e z: {[24][56]}, {[13][56]},{[13][24]};

~ Rotações de 1200 nas faces: {[164][235]}, {[126][345]}, {[154][236]},

{[125][346]}, {[146][253]}, {[162][354]}, {[145][263]}, {[152][364]};

~ Rotações de 1800 nas arestas: {[12][34][56]}, {[14][23][56},{[16][35][24]},

{[15][36][24]}, {[13][26][45]}, {[13][25][46]};

~ Rotações de 900 em tomo dos eixos x, y e z: {[2645]}, {[1536]}, {[1234]},

{[2546]}, {[1635]}, {[1432]};

~ Inversão: {[13][24][S6]};

~ Planos de reflexão: {[13]},{[24]},{[56]};

~ Operações compostas: {[126345]}, {[152364]}, {[125346]}, {[162354]},

{[154362]}, {[146325]}, {164352]},{[145326]};

~ Reflexões: {[14][23]},{[12][34]},{[15][36]},{[16][35]},{[25][46]},{(26][45]};

~ Operações compostas: {[264S][13]}, {[I536][24]}, {[1234][S6]}, {[2546][13]},

{[1635][24]}, {[1432][56]}.

Este grupo é também o grupo de Weyl do grupo simplético Sp(6).
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Figura 13: Diagrama de pesos da representação dos códons após a primeira quebra de

simetria do Sp(6).

A figura 12 mostra a situação antes do começo da quebra de simetria, quando

não existe distinção entre os códollS. O primeiro passo na evolução do código é

mostrado na figura 13. O código primitivo tem somente seis aminoácidos que são

distinguidos na figura 13 por seis cores diferentes. Ao dispor os aminoácidos da

primeira quebra do código genético nessa estrutura geométrica muitas das 48 operações

de simetria são perdidas', restando apenas 16 que são as seguintes:

y Identidade: {e};

y Rotações de 1800 em torno dos eixos x, ye z: {[24][56]}, {[13][56]},{[13][24]};

y Rotações de 1800 nas arestas: {[12][34][56]}, {[14][23][56]};

y Rotações de 900 em torno dos eixos x, ye z: {[1234]}, {[1432]};

y Inversão: {[13][24][56]};

y Planos de reflexão: {[13]},{[24]},{[56]};
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~ Reflexões: {[14][23]},{[12][34]};

~ Operações compostas: {[1234][56]}, {[1432][56]}.

As operações de simetria acima caracterizam o grupo Z2 X D4 , então temos a cadeia da

primeira quebra de simetria

Figura 14: Diagrama de pesos da representação dos códons após a segunda quebra de

simetria do Sp( 6).

Na segunda quebra, a qual pode ser vista na figura 14, a simetria é novamente

quebrada restando agora 8 operações de simetria:

~ Identidade: {e};

~ Rotações de 1800 em tomo dos eixos x, ye z: {[24][56]}, {[13][56]},{[13][24]};

~ Inversão: {[13][24][56]};

~ Planos de reflexão: {[13]},{[24]},{[56]}.
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As 8 operações acima caracterizam o grupo Z2 X Z2 x Z2. Dessa forma, temos a cadeia

Figura 15: Diagrama de pesos da representação dos códons após a terceira quebra de

simetria do Sp(6).

Na terceira quebra do código genético, a simetria é mantida ou seja, as operações

da segunda quebra são mantidas. Como a mudança nos aminoácidos é muito pequena da

segunda para terceira quebra, é esperado que a simetria continue a mesma. A cadeia

agora passa a ser

Oh ::::>Z2 x D4 ::::>Z2 x Z2 X Z2 ::::>Z2 x Z2 X Z2::::> ....
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Figura 16: Diagrama de pesos da representação dos códons após a quarta e ultima

quebra de simetria do Sp(6).

Na quarta e ultima quebra de simetria obtemos o código genético padrão, onde

os 20 aminoácidos e os códons de terminação são distinguidos por 21 cores, como

mostra a figura 16. A figura 17 mostra parte da figura resultante da ultima quebra, isto

é, o octaedro interno incluindo alguns aminoácidos. Uma completa ilustração pode ser

dada pegando as seções horizontais e especificando os aminoácidos e a distribuição dos

códons, como mostra a figura 18.
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Figura 17: Octaedro interno.

A simetria octaédrica original foi quebrada já no código primitivo (veja figura

13) e continuou sendo quebrada no decorrer da evolução, mas existe uma simetria

residual que sobreviveu até o fim do processo de quebra de simetria. Ela é composta de

quatro operações que são facilmente identificadas nas figuras 17 e 18, ou seja:

(i) a reflexão no plano x-z ;

(ii) a reflexão no plano y-z;

(iii) a rotação de 1800 em tomo do eixo z;

(iv) identidade.

Este grupo discreto de 4 elementos, conhecido na matemática como grupo de Klein, é

um grupo de simetria exata do código genético padrão, e a cadeia final é

Uma visão mais detalhada de como o grupo de Klein atua no espaço dos códons

pode ser obtida por inspeção da figura 18,

63



)I

Ala

Ala

Are

,Are
Pile

Pile

Av> /~Are l
Aja

IAja

)I

OCU
occ

cau

lCGe

--.
x

COAl coa

OCA

OCO

Figura 18a: Aminoácidos e distribuição dos códons para o código padrão, de acordo
com a rei 6: plano z = o.

y

UAC lJ(JC

Figura 18b:: Aminoácidos e distribuição dos c6dons para o código padrão, de acordo
com a rei 6: planos z = 1 (esquerda) e z = -1 (direita).
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cuc

Figura 18c: Aminoácidos e distribuição dos códons para o código padrão, de acordo
com a ref. 6: planos z = 2 (esquerda) e z = -2 (direita).

usando que nas coordenadas cartesianas usadas acima um ponto (x, y, z) vai para (x, -y,

z), sob a ação de (i), para (-x, y, z), sob a ação de (ü) e para (-x, -y, z), sob a ação de

(iü). Ela mostra que esta ação deixa os nucleotídeos na primeira e segunda posição de

cada códon inalterado enquanto transforma os quatro possíveis nucleotídeos na terceira

posição por uma permutação que depende não trivialmente das duas primeiras. Dessa

forma seguindo a regra geral que expressa simetria através de degenerescência,

podemos reunir todos os códons que são forçados a ser sinônimos pela simetria de Klein

em caixas; isto leva ao arranjo mostrado na tabela 11.
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Tabela 11: Códons sinônimos em códigos genéticos com simetria de Klein.

= ~Ig:gl~

I~~I
I~~I~
lm1ÃJ

lIRm

I!I
éJ
mJ

~
~CCA

~COA
~

~
~

1::gl[:g]ACC ~
ACAI:~~Ir=JlADQ]

~

~

10:UI

~

G CGUA Ig:~1G

Qualquer código genético que é compatível com a simetria de Klein deve

determinar o mesmo aminoácido para todos os códons pertencentes a mesma caixa na

tabela 11. Obviamente o código padrão satisfaz esse requerimento.
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Capítulo 6

Códigos Genéticos Excepcionais

Após achar a cadeia que representa a quebra de simetria do código genético

universa~ em termos de grupos finitos, o próximo passo foi analisar os códigos

genéticos excepcionais. Isso foi feito da seguinte forma:

~ Primeiro verificamos as modificações apresentadas por cada código excepcional

com relação ao código padrão;

~ Segundo verificamos se tais modificações acarretavam na quebra ou não da simetria

do código padrão.

A estratégia acima leva em conta somente o resultado da ultima quebra de

simetria do código padrão, ou seja, as modificações nos códigos excepcionais são feitas

na ultima quebra do código padrão, e daí então, a simetria é analisada observando o

seguinte:

~ Existe e se existe, qual a relação da quebra de simetria do código padrão com a dos

códigos excepcionais?

~ Uma quebra depende da outra, ou elas acontecem independentemente, ou melhor,

até que passo uma depende ou independe da outra?

Existem várias teorias sobre essa questão, mas a pergunta é qual é a correta? Em

vista disto, estudamos esse assunto usando teorias matemáticas.

6.1 Códigos Genéticos Mitocondriais

Nesta seção, analisaremos as modificações nos códigos mitocondriais com

relação ao código padrão. Essa análise foi feita geometricamente, através do diagrama

de Weyl, substituindo os aminoácidos do código padrão, pelos que se modificam nas

mitocôndrias. Após a substituição verificamos caso a caso se a simetria do código

padrão foi mantida ou não. Analisaremos também a árvore filogenética(2) para a

evolução do código genético mitocondrial.
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Na tabela 12 estão listados os códigos mitocondriais<2.25)com os quais nós

trabalhamos.

Tabela 12: Códigos genéticos mitocondriais.

Códigos Genéticos modificaçõesPadrão
Mitocôndria de Vertebrados

AG~ AGG - TermArg
AUA-Met

Ile
UGA-Trp

Term
Mitocôndria de lnvertebrado

AG~AGG-SerArg
AUA-Met

Ile
UGA-Trp

Term
Mitocôndria de Levedura

AUA-MetIle
CUU, CUC - Thr

Leu
CU~CUG-Thr

Leu
UGA-Trp

Term
CG~ CGC - ausente

Arg
Mitocôndria de Echinoderme

AAA-AsnLis
AGA, AGG - Ser

Arg
UGA-Trp

Term
Mitocôndria de Ascidian

AGA, AGG - GlyArg
AUA-Met

Ile
UGA-Trp

Term
Mitocôndria de Flaworm

AAA-AsnLis
AGA, AGG - Ser

Arg
UAA-Tyr

Term
UGA-Trp

Term
Mitocôndria de Clorophycean

UAG-LeuTerm
Mitocôndria de Trematode

AUA-MetIle
AAA-Asn

Lis
UGA-Trp

Term
AGA, AGG - Ser

Arg
Mitocôndria de Alga Verde

UGA - ausenteTerm
UAG - ausente

Term
CGG - ausente

Arg
Mitocôndria de Platihelmintos

AAA-AsnLis
UGA-Trp

Term
AGA, AGG - Ser

Arg
Mitocôndria de Planaria

UAA-TirTerm
UGA-Trp

Term
Mitocôndria

deTorulopsisUGA-Trp Term

glabrata
CGU - ausenteArg

CGC - ausente
Arg

CGA - ausente
Arg

CGG - ausente
Arg

Mitocôndria de Celenterado
UGA-TrpTerm
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Estudaremos agora detalhad~mente, as modificações nos códigos mitocondriais

e o que elas acarretam do ponto de vista matemático.

Código genético da Mitocôndria de Vertebrados

As mudanças no código genético da mitocôndria de vertebrados ocorrem

somente no centro do octaedro. O codon AUA para isoleucina passa a codificar

metionina pareando simetricamente com o códon AUG universal da metionina. O codon

UGA de terminação muda para triptofano, recuperando totalmente a simetria chiral com

respeito ao plano z = O. Os dois codons centrais da arginina mudam para terminação,

mantendo a simetria sob reflexão em tomo do plano xz. A simetria total do octaedro é

recuperada dentro do octaedro. Quanto a simetria do octaedro truncado de fora

(romboedro) ela é inalterada e mantêm a simetria do código padrão.

As mudanças são, dessa forma, regressivas no sentido que as modificações

tendem a restaurar um grupo de simetria maior. Com isso podemos dizer que o código

mitocondrial dos vertebrados pode ser obtido pela cadeia

ou seja, a mesma cadeia que reproduz o código padrão.

Código genético da Mitocôndria de Invertebrados

Este caso é semelhante ao dos vertebrados, com a diferença que os codons da

arginina codificam serina ao invés de terminação. Dessa forma, novamente a simetria

tende a ser recuperada e pode ser obtida pela cadeia

Código genético da Mitocôndria de Levedura

As modificações no código da mitocôndria da levedura, ocorrem não somente na

parte interna, mas também no octaedro truncado, ou seja, na parte externa. O codon

AUA para isoleucina passa a codificar metionina, os codons para leucina que se

encontram nos planos z = +2 e z = -2, passam a codificar Thr. O codon UGA de
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terminação codifica Trp, e as argininas CGA e CGC, externas passam a não existir.

Com essas fortes mudanças a simetria final se quebra em um Z2. Neste caso a simetria

do código padrão foi parcialmente perdida e a cadeia é a seguinte

Código genético da Mitocôndria de Equinodermi

Como no caso da levedura, no código do equinodermi, a simetria é quebrada,

pois o codon AAA da lisina passa a codificar o Asn, o UGA de terminação passa a

codificar triptofano e dois codons da arginina passam a codificar serina. Dessa forma

somente a simetria dos eixos x para -x é preservada, podendo ser representada pela

cadeia

Código genético da Mitocôndria de Ascidian

O código da Ascidian cai no mesmo caso dos vertebrados, com a diferença que

os codons da arginina, codificam glicina e portanto a cadeia que reproduz a quebra de

simetria é a mesma do código padrão, ou seja,

Código genético da Mitocôndria de Flatworm

Neste caso, ocorrem quase as mesmas mudanças que ocorrem nos equinodermis,

com exceção do codon UAA de terminação, o qual está no octaedro truncado externo,

que passa a codificar tiro sina Essa modificação quebra a simetria de Klein e preserva a

simetria nos eixos x para -x. Assim a cadeia de quebra de simetria dessa espécie é

Código genético da Mitocôndria de Chlorophycean

Este código apresenta uma única mudança, o codon UAG de terminação codifica

uma leucina, o que leva ao mesmo caso do flatworm, pois a modificação ocorre na parte
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externa do octaedro truncado. Portanto a cadeia que reproduz a quebra de simetria é a

mesma também,

Código genético da Mitocôndria de Trematode

As mudanças são as mesmas do equinodermi, mais a modificação canônica,

AUA para isoleucina codifica metionina . Logo a cadeia do trematode é a mesma do

equinodermi,

Código genético da Mitocôndria de Alga Verde

Nas algas verdes, os codons UGA, UAG de terminação e o CGG da arginina não

aparecem. Com essas modificações a simetria deste código é totalmente quebrada em

relação a simetria do código padrão.

Código genético da Mitocôndria de Platihelmintos

Aqui, como no caso do equinodermi, a simetria é quebrada, pois além da

modificação canônica, UGA de terminação para tripitofano, uma lisina AAA passa a

codificar um Asn. Portanto a cadeia que reproduz essa quebra de simetria é a seguinte,

Código genético da Mitocôndria de Planá ria

No casso da planária, dois dos codons de terminação, UGA e UAA passam a

codificar tripitofano e tirosina respectivamente. A mudança do codon UGA de

terminação para triptofano, a qual ocorre praticamente em todos os códigos

mitocondriais, não muda nada em relação à simetria, mas a modificação do UAA para

tirosina acarreta uma quebra na simetria final Z2 x Z2 em Z2. Assim temos a cadeia
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Código genético da Mitocôndria de Torulopsis glabrata (uma espécie de levedura)

Neste caso novamente temos o codon UOA de terminação codificando

triptofano, mudança essa que não acarreta quebra na simetria, e os codons COU, COC,

COA da arginina não aparecem. Portanto, como não há quebra na simetia Z2 x Z2, a

cadeia que representa a quebra de simetria deste código é igual a do código genético

padrão

Código genético da Mitocôndria de Celenterado

Novamente temos o codon UOA de terminação codificando triptofano, mudança

essa que não acarreta quebra na simetria. Logo não há quebra na simetria '4 x Z2 e a

cadeia que representa a quebra de simetria deste código é igual a do código genético

padrão

Com isso terminamos de analisar as quebras de simetria dos códigos genéticos

mitocondriais. Nessa análise observamos que as modificações nos codons que mais

aparecem, tais como, UGA de Term codificando Trp, AUA de Ile para Met, AGA e

AOG de Arg para Ser ou para Term, tendem a restaurar a simetria original, e

obviamente a simetria de Klein é conservada

A figura 19 mostra a árvore filogenética para a evolução no código genético da

mitocondria (reproduzida da ref. 2 ).
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Figura 19: Árvore filogenética para a evolução do código genético da mitocondria.

Observamos na figura 19 que as mudanças que ocorrem ao longo da linha

principal de evolução são listadas por (1), (2), (3) e (7). A modificação (1) representa a

redeterminação do códon Term padrão VGA para Trp e (3) indica a rea10cação do

codon Ile padrão AV A para Met, enquanto (2) e (7) fica para a realocação dos pares de

codons Agr padrão AGA e AGG para Ser e para Term respectivamente.

Inspeções nas figuras 17 e 18 revelam que todas essas mudanças nos códigos

mitocondriais ocorrem dentro do octaedro interno e que cada uma delas preserva a

simetria sob o grupo de Klein. No caso das mudanças (1) e (3), cada uma delas afeta

somente um codon no eixo z, enquanto que as mudanças (2) e (7) afetam dois codons no

eixo y e fonnam um par simétrico sob reflexão no plano x-z. Contudo, quando as duas

alocações (1) e (3) ocorrem juntas, elas até mesmo acentuam a simetria do octaedro

interno, pois aparece uma invariância adicional sob reflexão nos planos x-y. Esta

simetria acentuada é contudo incompleta porque a simetria sob a troca dos planos z = +1

e z = -1 no octaedro truncado externo permanece. (Note que a determinação dos

aminoácidos nos planos z = +2 e z = -2 são invariantes sob esta reflexão adicional.)

Portanto concluímos que as mudanças ao longo da linha principal de evolução preserva

a simetria sob o grupo de Klein, com uma tendência de restaurar a simetria sob um

grupo maior. Isto está de acordo com a proposta que a evolução dos códigos
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mitocondriais podem ser vistas como regressão do código padrão para um código

inicial, com um alto grau de simetria.

Nas quebras laterais da árvore evolucionária mostrada na figura 19, podemos

identificar 3 tipos de realocações, a primeira é tabelada por (6), (9) e (l0). A (6)

representa a conversão da family box padrão dos codons CUN da Leu, localizada ao

longo do eixo y nos planos z = +2 e z = -2, para Thr, isso ocorre em mitocôndria de

levedura (Saccharomyces cerevisiae, Torulopis glabrata). (9) é a conversão para (3),

restaurando o significado padrão dos codons previamente redeterminados AUA, de Met

volta para Ile, como encontrado na mitocôndria de echinoderms. (10) indica a

redistribuição dos pares de codons AGA e AGG de Arg para Gly, a qual é similar para

(7) e é típico para as mitocôndrias de Tunicates. Todas essas mudanças preservam a

simetria sob o grupo de Klein.

Na transição tabelada por (4), a qual ocorre na mÍtocôndria de platyhelminths e

echinoderms, o codon padrão AAA de Lys é convertido para Asn. Similarmente, na

transição tabelada por (5), a qual também foi observada na mitocôndria de

platyhelminths, o codon padão UM de Stop é convertido ao aminoácido Tyr, o que era

presumível. Ambas redeterminações quebram a invariância sob a simetria "quiral"

gerada pelas reflexões no plano y-z.

Finalmente, (8) e (lI) ficam para o aparecimento de codons indeterminados ou

não existente: no caso (8), também encontrado em mitocôndria de Yeast (Torulopsis

glabrata), isto acontece para as family box dos codons padrões CGN de Arg, enquanto

que no caso (11), encontrado em alga verde, isto ocorre para os três codons, CGG, UGA

e UAG. No primeiro caso, a simetria sob o grupo de Klein é preservada, enquanto no

segundo caso ela é completamente quebrada. Contudo, ela deve nascer de acordo com a

teoria da captura dos codons(l, 2) assim uma redestribuição representa um estado

transiente nos caminhos para uma nova determinação, tal que neste caso, a questão se a

simetria é quebrada ou não é provavelmente não relevante.

6.2 Códigos Genéticos Excepcionais Nucleares

Analisaremos nesta sessão os códigos genéticos excepcionais nucleares, usando

as mesmas regras que foram utilizadas na seção anterior, onde foram analisados os
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códigos mitocondriais. A tabela 13 lista os códigos nucleares(2,25)que serão analisados,

e suas modificações em relação ao código genético universal.

Tabela 13: Códigos genéticos excepcionais nucleares.

Códi~os Genéticos ModificaçõesPadrão
Acetabularia

UAA, UAG - GlnTerm
Candida

CUG-SerLeu
Micrococcus

AUA - ausenteIle
AGA - ausente

Arg
Ciliate

UAA, UAG-GlnTerm
Euplotid

UGA-CisTerm
Alternative Yeast

CUG-SerLeu
Blefarisma

UAG-GlnTerm
Mycoplasma / Spiroplasma

UGA-TrpTerm

Código Genético da Acetabularia

Essas modificações, os codons UAA e UAG de terminação codificando Gln,

comparadas com o código genético padrão não alteram em nada sua simetria. Dessa

forma a cadeia que reproduz a quebra de simetria para este código é a mesma que

reproduz a quebra do·código padrão,

Código Genético da Candida

Esse código apresenta apenas uma modificação, o codon CUG da leucina,

codifica serina. Mas essa pequena mudança acarreta na quebra da simetria nos eixos x e

y, restando somente a simetria do eixo z. Assim o grupo Z2 X Z2 quebra em um Z2, mo

tendo mais a simetria de Klein. A cadeia que representa esta quebra é,

Código Genético do Micrococcus

No código do micrococcus não há modificação de codons e sim a ausência dos

codons AUA de isoleucina e AGA de arginina. Essas não devem ser levadas em
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consideração quando comparado este código com o padrão, então a cadeia que reproduz

esta quebra de simetria é a do código padrão,

Código Genético do Protozoários Ciliados

Neste código, quem se modifica são os dois codons de terminação laterais, UAA

e UAO, que passam a codificar Oln. Essa modificação não proporciona quebra na

simetria, então a cadeia é.

Código Genético do Euplotide

O euplotide é da família dos ciliados, sua única mudança é a modificação

canônica, o codon UOA de terminação codifica cisteina, logo a cadeia que representa

esta simetria é

Código Genético da Altemative Yeast

Neste caso ocorre uma mudança não trivial na parte externa do octaedro

truncado, mais precisamente no plano z = 2, o codon CUG da leucina passa a codificar

serma. Essa modificação provoca uma quebra na simetria Z2 x Z2, restando apenas um

Z2, o que nos leva a seguinte cadeia,

Código Genético do Blefarisma

O blefarisma é um protista da :fannlia dos ciliados e apresenta apenas uma

modificação em relação ao código padrão, o codon UGA de terminação codifica Oln.

Essa modificação faz com que a simetria no plano z seja quebrada. Portanto a cadeia de

grupos finitos que representa esta quebra é
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Código Genético do Mycoplasma/Spiroplasma

Este código apresenta a mesma modificação do euplotid, e neste caso é obvio

que a cadeia de quebra de simetria também é a mesma,

Outros

Euk:aryot~s / ~ Saccharomyc.s

~ .&etabuJaria

TetrahynwllQ,
Paramedum, (ltc

."'a Euplotss

Eubactsria

Figura 20: Árvore filo genética para a evolução dos códigos genéticos nucleares

excepcionais (A: UGA = Trp; B: CGG = ausente; C: AGA, AUA = ausente; D: UGA =

Cis; E: UAR = Gln; F: CUG = Ser; f: CUG = de Ser para Leu ).

Foi feita uma analise dos códigos genéticos excepcionais nucleares, análoga a

dos códigos mitocondriais, baseada nas referências 1 e 2 a qual levou a conclusões

similares, ou seja, como nos códigos mitocondriais, as mudanças mais importantes aqui,
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as quais podem ser vistas na tabela 13 e na figura 20, são as redeterminções de UGA de

Term para Trp já encontrada antes, ocorrendo em certas eubactérias tais como

Mycoplasma e Spiroplasma, a realocação de UAA e UAG de Stop para Gln, como

encontrada em várias espécies de protozoários cHiados (Tetrahymena thermophilia,

Paramecium spp., Oxytricha, Stylonichia) e de Acetabularia, e finalmente a realocação

de UGA de Stop para Cis, encontrada em outras espécies de ciliados (Euplotes). Todas

estas modificações preservam a simetria sob o grupo de Klein. A única exceção

conhecida ocorre para um grupo de espécies de Yeast (Candida), onde o codon padrão

CUG de Leu passa a codificar Ser: novamente, esta mudança quebra a invariância sob o

grupo de Klein completo mas é invariante sob a simetria "quiral" gerada pela reflexão

nos planos y-z. Interessantemente esta variação encontrada no código tem sido revertida

em outros grupos de espécies de Yeast que ramificaram-se anteriormente; alem disso

ambas as modificações são recentes (estima-se que tenham ocorrido 900 e 150 milhões

de anos atrás, respectivamente).

Um fato interessante a ser comentado é que, quando os códigos genéticos não

universais foram descobertos em Mycoplasma capricolum e em protozoários ciliados,

Grivell (1986) propôs que estes códigos poderiam ser "relíquias de um código genético

primitivo que possivelmente precedia o surgimento do tão chamado código universal", e

que "os ciliados ramificaram-se de um ancestral eucariota primitivo muito cedo na

evolução, possivelmente quando a tradução de proteínas era ainda tolerante a mudanças

no código genético". Lewin (1990) deu uma explicação similar, quando os ciliados

ramificaram-se, o código era ainda propenso a erros, com a terminação em particular

sendo um processo errático. Talvez de fato, a terminação de uma proteína era tão falha,

que muitas terminavam em lugares acidentais ou em qualquer um dos muitos lugares

possíveis. Na maioria das ramificações da evolução, a terminação tomou-se eficiente

em todos os códigos de terminação, aumentando assim a precisão da síntese de proteína,

mas em Mycoplasma e ciliados somente alguns dos códons de terminação foram

mantidos.

Meyer et ai. (1991) deu uma explicação similar para a mudança do codon UGA

de Term para Cys em Euplotes. As propostas que "tradução era tolerante de mudanças"

e que tradução era "um processo errático" não teve bases de fato. Uma explicação
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inteiramente diferente é mais provável: esses códigos alterados podem ser de origem

recente como dissemos acima, e derivaram do código genético padrão.
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Capítulo 7

Conclusões

Nosso resultado mais importante foi a identificação de um grupo exato de

simetrias para o código genético padrão: o grupo de Klein. Ele emerge do modelo

algébrico para a evolução do código genético, baseado no grupo simplético Sp(6), por

inspeção do diagrama de pesos e pela ação do grupo de Weyl nesse espaço. Até o que

conhecemos, essa simetria exata é a primeira a ser observada em um processo biológico

fundamental. É importante notar que o grupo associado, é maior que o grupo chiral

usual, e ele explica parte da degenerescência observada no código genético padrão.

Além disso, esta simetria tem uma larga classe de universalidade mais ampla que o

código genético padrão, ela é preservada na linha filogenética principal e em muitas

quebras laterais da evolução da mitocôndria, bem como na maioria dos códigos

nucleares não padrões conhecidos atualmente. Finalmente, o pequeno número e as

características marcantes das exceções que' tem sido encontradas até agora, ajudam a

suportar a idéia de que uma redeterminação violando a simetria de Klein é

estruturalmente instável ou pelo menos muito menos estável que uma compatível com a

simetria de Klein e tende a ser revertida ou complementada pelas mesmas

redeterminações para seus pares sob a simetria de Klein.

Nós concluímos que a simetria de K.lein é uma característica selecionada pela

evolução do código genético e esperamos que ela possa ser usada para predizer outras

mudanças a serem detectadas através de futuras investigações experimentais.
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