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RESUM 

RESUM DEL TREBALL 

En un principi i durant força anys, els genetistes es varen dedicar a l’estudi de la 

transmissió dels caràcters dels progenitors a la descendència. Ara bé, l’interès de l’ésser 

humà per descobrir el que l’envolta  així com per poder arribar a controlar l’entorn el 

varen portar en la dècada dels  anys trenta a explorar la naturalesa del gen. Va ser 

aleshores quan es varen iniciar les investigacions en el camp de la genètica molecular. 

En un principi els científics tenien dos candidats per ser les molècules portadores de la 

informació genètica: les proteïnes i l’ADN. L’any 1944 Avery i els seus col·laboradors 

varen demostrar que l’ADN era la molècula portadora de la informació genètica. En 

aquells moments la majoria dels treballs es varen centrar en l’estudi de les molècules 

d’ADN, la seva composició química, la seva estructura i els mecanismes  de transmissió 

de la informació genètica.    

La culminació dels treballs dels genetistes dels anys 1940-50 es va aconseguir  l’any 

1953, en què Watson i Crik  varen postular un model per a l’estructura de l’ADN.  

Un cop coneguda l’estructura de l’ADN  i alguns dels seus mecanismes biològics, els 

interessos dels éssers humans varen anar  dirigits  a la lectura d’aquestes meravelloses 

cadenes on es troba escrita exactament la història  present i futura de tot ésser viu. En 

aquell moment, es va plantejar la possibilitat de desxifrar l’enciclopèdia humana, escrita 

en betes d’ADN, per arribar a ser capaços de curar moltes de les malalties intractables i 

millorar així la qualitat de vida de molts éssers. Per poder dur a terme aquest ambiciós 

objectiu es varen endegar  importants projectes amb  grans inversions, entre els quals 

destaca el projecte del genoma humà.  

Per poder  dur  a terme les investigacions esmentades ha estat necessari desenvolupar 

noves tècniques i millorar algunes de les existents. Els avenços en aquest camp han estat 

vertiginosos. De fet,  en el moment actual l’ésser humà és capaç de reproduir al 

laboratori  pràcticament tots els processos que l’ADN  fa de manera natural a l’interior 

de la cèl·lula, a més a més, l’home seqüencia aquests processos d’acord amb els seus 

interessos. S’inicia el camp d’investigació de l’ADN recombinant, conegut  també amb 

el nom d’enginyeria genètica. 

Investigadors que pertanyen  a altres camps científics, sorpresos i a la vegada 

meravellats pels descobriments dels genetistes,  s’han servit dels importants avenços 

descoberts per aplicar-los en els seus camps de treball. Així, l’any 1994 Leonard 

Adleman va proposar la resolució,  utilitzant tècniques d’ADN recombinant, d’un 

problema no resoluble fins aleshores, el problema del camí hamiltonià o del viatger. 
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S’inicia un nou camp de treball, l’ADN computacional. L’ADN  compleix tots els 

requisits necessaris per poder ser una excel·lent eina d’operar, de fet,  més que un eina 

potencial és una eina real, atès que durant força anys ha estat emmagatzemant  una  

quantitat incomptable d’informació  i l’ha  estat manipulant de manera extremament 

precisa d’acord amb les ordres que rebia de la màquina biològica que tots els éssers 

portem. 

Per tal que els matemàtics puguin  utilitzar aquestes eines biològiques ha estat necessari 

definir una nomenclatura  que lliga la biologia i les matemàtiques  així com formalitza 

matemàticament les  operacions biològiques. Establert el llenguatge de treball i les 

operacions disponibles, s’inicia  la recerca i resolució dels problemes matemàtics 

mitjançant la biologia. 

Després dels estudis d’Adleman n’hi ha hagut altres. En el present treball es descriu 

com  Adleman va  resoldre el problema del viatger i l’estudi realitzat per investigadors 

de la Universitat de Lleida de cadenes de Markov finites. 

Com a resultat de l’après en la recerca i l’estudi de la informació necessària per dur a 

terme el treball, es proposa la modelització de dos distribucions discretes: binomial i 

geomètrica,  com a cadenes de Markov finites mitjançant ADN computacional. 

Vist el gran potencial que té l’ADN,  potser cal plantejar el  futur  de les computadores 

moleculars. No sembla desencertat pensar que en un futur se’n podrà disposar,  i més si 

es té  present  l’interès d’importants multinacionals del sector de la informàtica  que hi 

estan  investigant. En el moment actual ja es disposa de petits xips biològics formats per 

una petita placa de vidre on es troba l’ADN, que està cobert per una fina capa d’or que 

reemplacen als tubs d’assaig del laboratori. Per altra banda, també sembla força difícil  

desplaçar les actuals computadores de silici i substituir-les per computadores 

biològiques, per la qual cosa potser  cal pensar  que en un futur no llunyà conviuran 

totes dues. 

Un altre camp  científic on també ha entrat la biologia i, en concret, l’ADN és el camp 

musical. El pioner va ser  el Dr. Susumo Ohno, especialista en genètica, qui va tenir  

l’original idea d’assignar notes musicals a les molècules que componen l’ADN i la  

melodia resultant va ser revestida amb harmonies per la seva esposa Midori, una 

professional de la música.  

Els músics aprofiten els descobriments dels genetistes, concretament les seqüenciacions 

dels diferents cromosomes (seqüència de bases que hi ha en les cadenes d’ADN) així 

com  les estructures secundàries  i terciàries de les betes per  posar-hi música. Assignen 
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notes diferents segons la combinació de bases que pot existir, un cop assignades les 

notes, inicien la lectura de la  partitura, que no és més que la seqüència de bases 

presents en el cromosoma o proteïna en què volen  posar música. 

Per acabar, cal tenir present que l’ésser humà  és incansable,  mai es troba satisfet i, per 

tant,  aquests fascinants descobriments no són més que el principi d’un ampli camp 

d’investigació conegut amb Natural Computing (computació natural), que en el moment 

actual té un nou front obert, el de les membranes cel·lulars. Actualment no és suficient 

saber copiar el que fa l’ADN, sinó que es  vol  anar més enllà i copiar el que fa la 

cèl·lula. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Durant  molts anys, la genètica clàssica es va dedicar a estudiar els mecanismes de 

l’herència,  a esbrinar la manera  com les característiques genètiques passen d’una 

generació a la següent i a investigar com  els canvis en el material hereditari s’expressen 

en els organismes individuals. En la dècada dels anys trenta, varen sorgir noves  

qüestions i els genetistes varen començar a explorar la naturalesa del gen, l’estructura, 

la composició química, així com les seves propietats. 

A principis de la dècada dels quaranta, ja no quedaven dubtes sobre l’existència dels 

gens ni sobre el fet  que aquests es trobessin en els cromosomes. Alguns científics 

pensaven que si  s’arribava a comprendre l’estructura química dels cromosomes, 

aleshores es podria arribar a comprendre el seu funcionament com a portadors de la 

informació genètica. Les primeres anàlisis químiques del material hereditari varen 

mostrar que el cromosoma  eucariota estava format per àcid  desoxiribonucleic (ADN) i 

proteïnes, en quantitats aproximadament iguals, de manera que tant l’ADN com les 

proteïnes eren bons candidats per ser la molècula portadora  del material genètic. 

Aquesta línia de pensaments va marcar el principi de les investigacions conegudes  amb 

el nom de genètica molecular. 

Cap a l’any 1949, els biòlegs  començaren a notar que totes les activitats bioquímiques 

de la cèl·lula viva depenien de certes proteïnes diferents i específiques, els enzims,  fins 

i tot la síntesi dels enzims depenia dels enzims. Encara més, s’evidencia que 

l’especificitat dels diferents enzims és el resultat de l’estructura primària d’aquestes 

proteïnes, és a dir, de la seqüència lineal d’aminoàcids que formaven la molècula  i que, 

a la vegada, determinaven majoritàriament la seva estructura tridimensional. Es va 

comprovar que les proteïnes tenien una participació fonamental en tots el processos 

bioquímics, i això va promoure la realització d’estudis posteriors. Així, es va demostrar  

quina era la relació existent entre els gens i les proteïnes. 

Com a resultat dels estudis realitzats per esbrinar la relació entre l’ADN i les proteïnes  

es va arribar al consens  que  l’ADN contenia les instruccions codificades de l’estructura 

i les funcions biològiques. A més, aquestes instruccions són dutes a terme per les 

proteïnes, que també contenen un llenguatge biològic altament específic. La qüestió, 

doncs, es  convertia en un problema de traducció. De quina manera  l’ordre dels 

nucleòtids en l’ADN especificava la seqüència d’aminoàcids en una molècula de 

proteïna? La recerca de la resposta d’aquesta qüestió va fer que s’arribés a importants 

conclusions: l’àcid ribonucleic (RNA) era un bon candidat per  desenvolupar un paper 
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en la traducció de la informació. Tal com posteriorment es va descobrir, no hi ha un sol 

RNA, sinó que són tres classes de RNA  que desenvolupen  funcions diferents com a 

intermediaris en els passos que van de l’ADN a les proteïnes: RNAm (missatger), RNAr 

(ribosòmic) i RNAt (transferència). 

A partir d’aquell moment, molts científics es varen dedicar  a l’estudi de la 

correspondència entre el llenguatge dels nucleòtids de l’ADN i el  llenguatge 

d’aminoàcids de les proteïnes. Així, finalment es va descobrir el codi genètic. En els 

anys transcorreguts des  que va ser  desxifrat el codi genètic, s’ha estudiat l’ADN i 

proteïnes de molts organismes. L’evidència actual és aclaparadora: el codi genètic és el 

mateix per a tots els éssers vius,  és a dir, és universal. Si bé, fa relativament poc, s’han 

trobat algunes excepcions interessants. L’origen del codi  genètic és el problema de la 

biologia evolutiva que més sorpresos ens deixa. La maquinària de traducció és tan 

complexa, tan universal i tan essencial que és difícil imaginar com va  sorgir o com la 

vida va  existir sense ella. 

Des del moment en què se sap  que la informació genètica dels éssers vius es troba en 

l’ADN, s’han  dut a terme molts projectes, així com investigacions per desxifrar la 

informació que s’hi amaga. El projecte més important  de tots és el del genoma humà, 

que està coordinat per múltiples institucions. Aquest projecte s’inicia  l’any 1990 amb la 

finalitat d’establir tot el genoma humà. Els objectius  són: 

 Identificar els  aproximadament 30.000-40.000 gens humans en l’ADN. 

 Determinar les seqüències de 3 bilions de bases químiques que conformen l’ADN. 

 Acumular la informació en bases de dades. 

 Dirigir les qüestions ètiques, legals i socials que es deriven del projecte. 

El propòsit inicial d’aquest projecte va ser dotar  el món d’eines transcendentals i 

innovadores per al tractament i la prevenció de malalties. 

Com a conseqüència  de les investigacions fetes en aquest projecte, s’han desenvolupat 

noves tècniques que permeten dur a terme, en laboratoris, operacions biològiques 

similars a les que fa  la cèl·lula. Va ser  el 1994 quan Leonard Adleman, de la 

Universitat de Southern Califòrnia, va aprofitar  aquestes tècniques per  solucionar el 

famós  problema del viatger i va iniar així  un nou camp d’investigació, el de l’ADN 

computacional. 

La computació amb ADN és  una tecnologia  que encara està a les beceroles. Experts 

busquen capitalitzar l’enorme capacitat d’emmagatzematge d’informació d’aquestes 

molècules biològiques que poden efectuar operacions similars a les d’una computadora  

 2



MATEMÀTICA I MÚSICA AMB ADN 

a través de la utilització d’enzims, catalitzadors biològics que actuen com a software 

que executa les operacions desitjades. 

Tot i la seva complexitat, les operacions biològiques i matemàtiques tenen algunes 

similituds: 

 La molt complexa estructura d’un ésser vivent és el resultat d’aplicar operacions 

simples a la informació inicial codificada en seqüències d’ADN, els gens. 

 Tots els problemes matemàtics complexos es poden reduir a operacions simples com 

són la suma i la resta (Kari, 1997). 

Per la mateixa raó per la qual l’ADN va ser seleccionat pels organismes vivents com a 

material genètic,  en ser estable i previsible  en reaccions, les cadenes d’ADN també 

poden ser utilitzades per codificar la informació dels sistemes matemàtics. 

La utilització de l’ADN, el material genètic per excel·lència, en els ordinadors del futur 

està cada dia més  a prop de convertir-se en una realitat.  Especialistes de la Universitat 

de Wilconsin-Madison han aconseguit traslladar una mostra d’aquest material genètic 

des del món flotant d’un tub d’assaig fins a la superfície rígida d’una placa de vidre i 

d’or. Per tant, no resulta desencertat pensar que, en un futur, l’ADN pugui ser utilitzat  

per fer les mateixes feines  que avui en dia necessiten d’un elevat nombre de circuits 

electrònics i silici. La col·locació de l’ADN sobre una superfície sòlida, allunyada del 

tub d’assaig, és un pas important, ja que en simplifica tant la manipulació com l’accés, a 

la vegada que ens demostra que  serà possible incrementar la seva complexitat per 

resoldre problemes de major magnitud. 

 

2 OBJECTIUS 

Els objectius marcats en aquest treball són principalment els següents: 

 Conèixer què és l’ADN i quins són els seus mecanismes de duplicació i de 

transmissió de la informació genètica. 

 En el procés de  transmissió de la informació genètica intervenen altres molècules 

diferents a l’ADN. Per tant, s’estudiarà quines molècules són, algunes de les seves 

principals propietats, així com quin paper desenvolupen. 

 Un cop coneguts els mecanismes naturals de la cèl·lula, el següent objectiu és 

conèixer quins han estat els processos que l’ésser humà ha set capaç de copiar   o 

imitar, és a dir,  quins són els  mecanismes que es poden desenvolupar en un 

laboratori.  
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 Atès que es volen aprofitar les operacions biològiques que es poden dur a terme en 

un laboratori per  fer computació amb ADN, el que serà necessari és saber què 

s’entén concretament per computació amb ADN. 

 El següent objectiu és conèixer alguns dels problemes matemàtics que s’han resolt 

mitjançant aquesta nova tècnica, així com algunes aplicacions de l’ADN en altres 

camps no matemàtics.  

 El darrer objectiu del treball, i el més ambiciós,  és intentar resoldre algun problema, 

partint dels coneixements adquirits. Per tant, s’haurà de buscar un problema 

matemàtic  i mitjançant els algoritmes biològics coneguts resoldre’l. 

Atès que  els objectius marcats són seqüencials, no podem conèixer ni entendre quins 

són els algoritmes biològics que es poden desenvolupar en un laboratori si prèviament 

no coneixem el que de manera natural  és capaç de fer la molècula d’ADN, no podem  

proposar algoritmes de resolució de problemes matemàtics si no es coneix quins 

processos biològics es poden dur a terme en un laboratori... L’esquema seguit en el 

desenvolupament del treball  coincidirà força amb l’ordre en  què s’han enunciat els 

objectius.  

 

3 DESCRIPCIÓ I PAPER DE L’ADN COM A TRANSMISSIÓ D’INFORMACIÓ 

 
3.1 COMPOSICIÓ QUÍMICA I ESTRUCTURA DE L’ADN 

La primera vegada que es va extraure ADN purificat va ser l’any 1869  i va anar a 

càrrec del metge alemany  Friedrich Miescher. Aquesta substància era blanca, d’aspecte 

sucrós, lleugerament àcida i contenia fosfats. Atès que solament es trobava en el nucli 

de les cèl·lules, es va denominar àcid nucleic. Posteriorment, se li va canviar el nom  i 

es va denominar àcid desoxiribonucleic, per diferenciar-lo  d’un altre de similar, l’àcid 

ribonucleic, RNA, que també es troba en les cèl·lules. 

L’ADN està format  per nucleòtids i cada nucleòtid està, a la vegada, compost per  una 

base nitrogenada, un glúcid de desoxiribosa i un grup fosfat (figura 3.1). 

 
Figura 3.1 Elements que formen un nucleòtid. 

Base nitrogenada

Glúcid

Fosfat
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Les bases  nitrogenades són de dos tipus: purines (tenen dos anells) i pirimidines (tenen 

un sol  anell). En l’ADN  es troben dos tipus de purines, l’adenina (A) i la guanina (G), 

així com dos tipus de pirimidines, la citosina (C) i la timina (T). Per tant, l’ADN està 

format per quatre tipus de nucleòtids diferents que solament es diferencien en  les seves 

bases nitrogenades (figura 3.2). 

 
Figura 3.2 Diferents nucleòtids que es poden trobar en una molècula d’ADN. 

Els nucleòtids, subunitats que constitueixen l’ADN, s’uneixen  per enllaços entre el 

grup fosfat del  carbó d’un nucleòtid i el glúcid del nucleòtid adjacent (figura 3.3). 

 
Figura 3.3  Unió dels nucleòtids per  formar cadenes simples d’ADN. 

Atesa la senzillesa de l’ADN -solament està  format per quatre nucleòtids- es va pensar 

que  no tenia un paper gaire important en la transmissió de la informació genètica dels 

éssers. Descobriments posteriors, com ara que les proporcions de purines i pirimidines 

variaven  en els diferents organismes vius, mentre que en una determinada espècie 

sempre eren iguals,  varen suggerir que  les quatre bases podrien estar implicades en  un 
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“llenguatge”  que indica les instruccions amb les quals es controlen les activitats 

cel·lulars. 

A principis del 1959, un jove Amèrica Watson, juntament amb el físic Crick, varen 

intentar construir un model d’ADN que pogués explicar  les observacions fetes fins  

aleshores així com el  paper biològic que desenvolupava. Per poder  portar la immensa 

quantitat d’informació genètica, les  molècules havien de ser  molt variades  i 

heterogènies. S’havien de poder replicar  fàcilment i amb una gran precisió perquè les 

còpies,  sense errors, fossin passades de cèl·lula en cèl·lula i de generació en generació.  

Aquests dos joves van partir de les següents premisses: 

 Se sabia que la molècula d’ADN era molt gran, molt llarga i molt fina, i que 

contenia nucleòtids formats per purines i pirimidines, a més de desoxiribosa i 

fosfats. 

 Pauling havia demostrat que les proteïnes a vegades tenien forma  d’hèlice i que 

aquesta estructura helicoïdal es mantenia per ponts d’hidrogen que es formaven 

entre les successives voltes de l’hèlice. Pauling ja havia indicat en els seus treballs 

que l’estructura de l’ADN podia ser semblant. 

 Mitjançant tècniques de raig X,  Franklin i Wilkins  ja havien demostrat que la 

molècula d’ADN era una hèlice gegantesca. 

 Segons els estudis de Chargaff, les proporcions de nucleòtids que contenien timina i 

que contenien adenina eren gairebé idèntiques (1:1), i el mateix succeïa amb els 

nucleòtids que contenien  guanina i citosina. 

Amb l’anàlisi de totes les dades, Watson i Crick varen deduir que l’ADN era una 

molècula molt llarga, enrotllada  en una hèlice. Un model d’ADN molt simplificat 

s’obté imaginant una escala de  cordes  que s’ha fet girar en hèlice i  els esglaons s’han 

mantingut perpendiculars (figura 3.4). Els dos costats de l’escala estan formats per  

molècules de glúcids i fosfats disposats alternativament. Els esglaons de l’escala  estan 

formats per les bases  nitrogenades (adenina, timina, guanina i citosina), un parell de 

bases per a cada esglaó. Aquestes s’uneixen  en la part interior  mitjançant  enllaços 

d’hidrogen. Enllaços relativament  dèbils com els que Pauling havia demostrat  que hi  

havia en l’estructura de les proteïnes. 

Segons les mesures realitzades amb raig X, la distància entre els dos laterals de l’escala 

és de 2 nanòmetres. Dos purines combinades mesuren més d’aquest valor, mentre que 

dos pirimidines no hi arriben. Ara bé, si s’uneixen una purina amb una pirimidina, la 

unió és perfecta. Per tant, varen arribar a la conclusió que els esglaons de l’escala 
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sempre s’obtenen combinant una purina i una pirimidina. Watson i Crick  també varen 

descobrir que  a causa de l’estructura de les bases solament es podien unir  l’adenina i la 

timina mitjançant dos ponts o enllaços d’hidrogen i la  guanina a la citosina mitjançant 

tres ponts d’hidrogen. Aquest darrer descobriment justificava els treballs de Chargaff. 

Les dues cadenes  tenen uns extrems 5’ i  3’ dins de la doble hèlice, les dues cadenes 

corren en sentit oposat, és a dir,  les direccions de l’extrem 5’ a l’extrem 3’ de cada 

cadena són oposades. A causa d’aquest fet, les cadenes es denominen antiparal·leles. La 

seqüència de nucleòtids d’una de les cadenes determina la seqüència de la seva cadena 

complementària (figura 3.5). 

 

 

Figura 3.4 Model de la molècula 
d’ADN presentat per Watson-
Crick. 

Figura 3.5 Unió de dos cadenes 
simples d’ADN mitjançant ponts 
d’hidrogen.

 
3.2 MECANISME DE REPLICACIÓ DE L’ADN 

La  duplicació de l’ADN és un procés que solament es dóna un cop cada  generació 

cel·lular. La duplicació de l’ADN en la majoria de  les cèl·lules eucariotes condueix a la 

mitosi, si bé en les cèl·lules productores de gàmetes condueix a la meiosi. Es tracta d’un 

procés extremament ràpid. 

La iniciació de la replicació de l’ADN sempre es dóna en una seqüència específica, 

coneguda com l’origen de la replicació. Es necessiten enzims i proteïnes  especials que 

actuen d’iniciadors, ja que trenquen els ponts d’hidrogen  que uneixen les bases 

complementàries de la doble hèlice d’ADN. A mesura que les dos betes de les cadenes 

se separen, altres proteïnes s’uneixen a les cadenes per tal que  aquestes es mantinguin 
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allunyades durant el procés de replicació. Mentre les betes simples de l’ADN estan 

separades, es produeix la síntesi de noves cadenes, catalitzades per uns enzims 

anomenats ADN polimerases. Si aquest procés s’observés al microscopi, es veuria com 

un anell  o una bombolla de replicació en què s’inicien dues còpies de les betes d’ADN 

a tots dos costats. Una d’aquestes còpies avança en una direcció i l’altra en direcció 

contrària, tal com es pot veure a la  figura 3.6. Un cop acabat aquest procés, es disposa 

de dues cadenes dobles d’ADN idèntiques a les que es tenia a l’inici del procés. A la 

figura 3.7 es mostren  els enllaços químics que es produeixen en  el procés de replicació 

de l’ADN. 

  

           
Figura 3.6 Replicació d’una cadena  d’ADN. 

 

 
Figura 3.7 Replicació d’una cadena  d’ADN. Enllaços que es produeixen 
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L’ADN polimerasa té un paper corrector. A vegades, durant el procés de síntesi es fan 

errors  i un nucleòtid erroni es col·loca en la nova cadena, si s’ha produït un error 

d’aquest tipus l’enzim retrocedeix  i va traient nucleòtids fins a trobar un nucleòtid 

correctament col·locat. L’ADN polimerasa solament és capaç d’afegir nous nucleòtids a 

la cadena si els anteriors són correctes, per tant, quan hi ha un error, retrocedeix  fins  a 

trobar la cadena perfectament acoblada i reinicia el procés des d’aquest  punt. 
 

3.3 DE L’ADN A LA PROTEÏNA. LA FUNCIÓ DEL RNA. 

L’ADN conté un missatge codificat amb les instruccions per a l’estructura i  les 

funcions biològiques. A més, aquestes instruccions  estan relacionades amb les 

proteïnes, que també tenen un llenguatge biològic altament específic. 

Les proteïnes estan compostes d’unes subunitats anomenades aminoàcids. Els 

aminoàcids tenen una estructura química general formada per  àtoms de carbó (C), 

d’hidrogen (H), d’oxigen (O) i de nitrogen (N). Aquests àtoms estan agrupats en grups 

funcionals. Dos d’aquests grups funcionals defineixen  l’aminoàcid:  el grup amino 

(NH2, que es troba a l’esquerra) i el grup carboxil (COOH, que es troba a la dreta), tal 

com es pot veure a la figura 3.8. 

          
Figura 3.8 Estructura dels aminoàcids. Unitats que formen les proteïnes. 

Dins de les proteïnes es troben 20 aminoàcids diferents. Tots tenen la mateixa estructura 

general, si bé cada un d’ells té un grup R diferent.  

 

 
Figura 3.9 Unió de dos aminoàcids mitjançant enllaços pèptids. 

Els aminoàcids s’uneixen entre ells  mitjançant reaccions químiques  en les quals es 

desprenen molècules d’aigua (figura 3.9). La unió de múltiples aminoàcids d’aquesta 

 9



MATEMÀTICA I MÚSICA AMB ADN 

manera forma  els polipèptids. Aquestes reaccions deixen  el C del  grup carboxil 

directament unit al N del grup aminoàcid. Aquesta unió de grups d’àtoms (CONH) és 

anomenada  enllaç  pèptid.  

Els polipèptids ens els podem imaginar com cadenes de carbons alternats  amb unions 

pèptides (figura 3.10).  

 
Figura 3.10 Polipèptid. 

Cada carbó  està unit a un grup R. Cada un d’aquests grups R estan representats en les 

proteïnes per una lletra de l’alfabet anglès que es mostren a continuació: 

A= alanine G= glycine M= methionine S= serine 

C= cysteine H= histidine N= asparagine T= threonine 

D= aspartate I= isoleucine P= proline V= valine 

E= glutamate K= lysine Q= glutamine W= tryptophan 

F= phenylalanine L= leucine R= arginine Y= tyrosine 

L’aminoàcid  glicina (glycine) és un cas especial, no té grup R. 

Els grups R de l’aminoàcid es poden dividir en 4 famílies: 

1. Insolubles en aigua (hidrofòbic). 

2. Solubles en aigua (hidrofílic). 

3. Carregats positivament. 

4. Carregats negativament. 

Ara bé, se’ns planteja una qüestió. Com pot l’ordre de les bases de l’ADN especificar la 

seqüència d’aminoàcids en les molècules de proteïnes? 

La resposta  a aquesta pregunta es troba en l’àcid ribonucleic (RNA), compost químic 

molt semblant a l’ADN. Les tres diferències principals entre RNA i ADN són: 

 En l’RNA, el component glúcid és la ribosa en lloc de la desoxiribosa. 

 La base nitrogenada timina que es troba en l’ADN no hi és en l’RNA. En el seu lloc 

es troba un altra pirimidina,  l’uracil (U), que igual que la timina, solament es pot 

aparellar amb l’adenina. 

 En la majoria dels casos les cadenes de RNA són simples. 
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Hi ha tres tipus de RNA que tenen un paper important en la síntesi de  les proteïnes com 

a intermediaris  entre  l’ADN i les mateixes proteïnes. L’RNA missatger, RNAm, està 

format per còpies transcripcions de les seqüències dels nuclèotids de l’ADN. Es tracta 

de cadenes senzilles. Cada nova molècula de RNAm es copia a partir d’una de les 

cadenes d’ADN, seguint el mateix principi d’aparellament  de les bases que es produeix 

quan es replica l’ADN (figura 3.11).  

L’enzim RNA polimerasa  s’uneix a la cadena d’ADN que s’obre per un  punt, a mesura 

que l’enzim es desplaça per la molècula d’ADN  les dues cadenes d’ADN s’obren i es 

forma  l’RNAm mitjançant la unió de  nucleòtids  que es van unint en la direcció de 5’ a 

3’. Aquest procés de lectura de l’ADN es coneix  amb el nom de transcripció. Mentre 

que l’ADN és  la còpia mestra de la informació genètica continguda permanentment “en 

reserva” als cromosomes, l’RNA missatger, per contra, és una còpia de treball que 

dicten les seqüències  d’aminoàcids durant la síntesi proteica. Quan la feina de l’RNAm  

ha acabat, es descompon en nucleòtids que poden tornar a ser utilitzats  en la síntesi 

d’altres molècules de  RNAm. 

  

     
Figura 3.11 Procés  de còpia de l’ADN mitjançant l’RNAm. 

La síntesi de proteïnes requereix, a més de l’RNAm, dos tipus més de RNA: l’RNA 

ribosòmic i l’RNA de transferència. Els ribosomes són els llocs de les cèl·lules on es 

sintetitzen les proteïnes i dos terceres parts d’aquests són proteïnes, mentre que el terç 

restant és RNA ribosòmic (RNAr). Un ribosoma està format per dues subunitats, una 

bastant més gran que l’altra. La subunitat petita té un punt d’unió amb el RNAm, la 

subunitat gran conté dos punts d’unió amb  l’RNA de transferència (RNAt). Les 

molècules de RNAt, de fet, són un diccionari bilingüe, ja que tradueixen el llenguatge 
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dels àcids nucleics al llenguatge de les proteïnes. Les molècules de RNAt són 

relativament petites i tenen forma de fulla de trèvol (figura 3.12).  

     
Figura 3.12 Molècules de RNAt. 

    

 
Figura 3.13 Procés  de síntesi de proteïnes. 

Aquestes cadenes sempre acaben amb  la seqüència CCA, que és el punt on s’uneix 

l’aminoàcid. En la fulla oposada a la seqüència CCA es troben tres nucleòtids 

desaparellats que es coneixen  amb el nom d’anticodons (figura 3.12). L’RNAm es va 

llegint  de tres nucleòtids en tres, que s’anomenen codons. Un cop llegits els tres 

primers nucleòtids de l’RNAm -primer codó- es busca un RNAt que tingui l’anticodó 

complementari  que,  a la vegada,  generi un aminoàcid específic, després es llegeix el 

segon codó, que si té una seqüència diferent de nucleòtids que l’anterior generarà un 
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altre aminoàcid que s’unirà a l’anterior  i es formarà la cadena de polipèptids, les 

proteïnes (figura 3.13).  

A la figura 3.14 es mostra de manera molt esquemàtica el procés descrit  que té lloc en 

la cèl·lula. Es pot veure com l’ADN del nucli és copiat per l’RNAm, que el trau al 

citoplasma de la cèl·lula on té lloc la síntesi de proteïnes. 

 
Figura 3.14 Procés de síntesi de proteïna en la cèl·lula. 

 

4 ENGINYERIA GENÈTICA 

En els darrers anys  s’han produït avenços vertiginosos en la genètica  molecular. Cada 

descobriment nou revoluciona per complet no solament  els coneixements de la genètica 

animal i vegetal, sinó principalment la comprensió de les malalties  genètiques 

humanes. S’inventen  nous sistemes que permeten detectar les malalties genètiques, a la 

vegada que es fan  prometedors esforços per curar-les.  Aquests coneixements fa uns 

anys eren  somnis  inassolibles i avui en dia s’estan convertint en una realitat.  

Aquesta explosió de nous coneixements i aplicacions ha estat i és possible gràcies a la 

tecnologia de l’ADN recombinant o enginyeria genètica.  Fer enginyeria genètica 

significa agafar fragments de molècules d’ADN, que poden ser de fonts diferents,  

modificar-los, recombinar-los i inserir-los en altres cèl·lules,  on s’aconsegueix que 

s’expressin els gens transportats per l’ADN inserit. 

Per poder realitzar treballs d’enginyeria genètica és necessari: 

1. Disposar de segments d’ADN suficientment petits perquè puguin ser  analitzats i 

manipulats. 

2. Tenir grans quantitats d’aquests petits segments d’ADN. 

3. Conèixer quina és la seqüència de nucleòtids en aquests segments d’ADN. 

4. Ser capaços d’identificar els segments que interessen. 
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4.1 OBTENCIÓ DE SEGMENTS CURTS D’ADN 

En estudis duts a terme amb bacteriòfags es va descobrir  que virus que eren capaços 

d’infectar un cep de  E.coli, eren incapaços d’infectar altres ceps. Això  era a causa de la 

presència en la bactèria d’enzims que tallaven les molècules d’ADN en fragments petits 

abans de que es pogués  replicar o bé transcriure. Aquests enzims s’anomenen enzims 

de restricció. 

Els enzims de restricció tallen l’ADN  per unes seqüències específiques de nucleòtids, 

generalment constituïdes per quatre o vuit parells de bases. Aquestes seqüències  es 

coneixen  com a seqüències  de reconeixement, atès que són reconegudes pels enzims 

de restricció.  

Alguns enzims de restricció, la minoria, fan talls rectes, perpendiculars a la molècula 

d’ADN. Altres tallen cada cadena per llocs separats per diversos nucleòtids i com a 

resultat apareixen  petites seqüències de nucleòtids desaparellats a cada costat del tall 

(figura 4.1). Aquests extrems s’anomenen enganxosos, atès que poden unir-se de nou   

quan es restableixen els ponts d’hidrogen  espontàniament entre bases complementàries. 

Per tancar el procés de segellat entre les dues cadenes formades es necessita un tipus 

d’enzim, l’anomenat ADN ligasa, que catalitza la  reacció d’enllaç entre els dos extrems 

del tall de cada cadena.  

 
Figura 4.1 Cadenes d’ADN tallades per diferents enzims de restricció. 

Des del punt de vista  pràctic, el més important dels extrems enganxosos és  que es 

poden unir a altres segments d’ADN que hagin estat tallats pel mateix enzim de 

restricció i com a resultat tinguin el mateix extrem enganxós complementari (figura 

4.2). 

 
Figura 4.2 Unió de cadenes d’ADN mitjançant extrems enganxosos complementaris. 
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S’han aïllat més de 200 enzims de restricció a partir de diferents bacteris. Això ha 

permès tallar les molècules d’ADN seguint més de 90 seqüències de reconeixement. 

Gràcies a la utilització dels  enzims de restricció que tallen  per seqüències de 

reconeixement  diferents, les molècules d’ADN  de pràcticament qualsevol organisme  

poden ser trossejades en fragments suficientment petits per analitzar-los  i manipular-

los. 
 

4.2 OBTENCIÓ DE CÒPIES  DE SEGMENTS D’ADN 

A la pràctica, per  poder treballar amb ADN recombinant cal disposar de moltes còpies 

de  les cadenes d’ADN per utilitzar-les en l’estudi i manipular-les. 

Una manera d’obtenir copies és mitjançant la clonació, és a dir, utilitzant prestada la 

capacitat de replicació dels plasmodis i virus. Utilitzant l’enzim de restricció EcoERI, 

els investigadors varen  aïllar un plasmodi petit d’E.coli. Aquest plasmodi només pot ser 

reconegut per una seqüència per l’enzim EcoEri, i,  per tant, l’enzim es talla únicament 

per un punt, de manera que es pot inserir dins del plasmodi un petit segment d’ADN aliè  

que també havia estat tallat amb el mateix enzim de restricció. La introducció d’aquest 

tros d’ADN aliè al  plasmodi, no altera la  seva capacitat de  replicació, i aquest es 

replica fins uns 10 cops. Atès que l’ADN introduït és més gran que el que té el 

plasmodi, es pot extraure i aïllar amb facilitat. 

L’any 1989 es  desenvolupà un nou procés per a la producció de còpies repetitives 

d’ADN. Aquest procés, conegut amb el nom de reacció en cadena de la polimerasa 

(PCR), és capaç, partint d’una mostra  molt petita d’ADN, de sintetitzar en unes hores  

milions de còpies del segment d’ADN especificat. A diferència  de la clonació, la PCR 

exigeix que es coneguin les seqüències de nucleòtids  en cada un dels extrems del 

fragment d’ADN que es vol copiar. La mostra d’ADN es col·loca en una dissolució que 

conté ADN polimerasa, grans quantitats dels quatre nucleòtids que formen l’ADN i un 

encebador, d’uns 20 nucleòtids  de longitud (primer d’inici)  que són complementaris  

amb les cadenes dels extrems  del fragment en  qüestió. Quan s’escalfa la dissolució, les 

dues cadenes de la doble hèlice de l’ADN se separen. Al refredar-se la dissolució, els 

cebadors s’uneixen  a les seqüències complementàries que presenten les dues betes 

simples d’ADN.  
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Figura 4.3  PCR, reacció en cadena de la polimerasa 

Les molècules d’ADN polimerasa reconeixen els encebadors  i es comencen a afegir 

nucleòtids al lloc que ocupen els encebadors. Les dues cadenes d’ADN es copien 

simultàniament, de manera que es formen dues còpies idèntiques  a la que existia 

originalment. La dissolució es va escalfant i refredant alternativament, i en cada cicle es 

duplica, el nombre de còpies (figura 4.3).  Si es repeteix fins a 20 cops es pot aconseguir  

al voltant d’un milió de còpies d’ADN. 

Avui  en dia existeixen alguns laboratoris dedicats a la fabricació de cadenes d’ADN, de 

manera que els diferents investigadors encarreguen cadenes amb una seqüència de 

nucleòtids concrets i els laboratoris les subministren en un temps  molt breu, d’un parell 

de dies, i a un preu força assequible. Un cop s’han rebut les  betes, mitjançant la PCR,  

se’n poden fer moltes còpies, les quals són necessàries per poder treballar. 

 
4.3 SEPARACIÓ  DE MOLÈCULES D’ADN PER  GRANDÀRIA  

L’electroforesi de gel és una  poderosa tècnica que permet separar molècules d’ADN 

segons la seva grandària. Es col·loquen les molècules d’ADN en un gel i atès que en  les 

molècules d’àcid nucleic  cada nucleòtid  presenta una única càrrega negativa,  al 

sotmetre aquest  gel amb les molècules d’ADN en  un camp elèctric (figura 4.4) 

aquestes es desplacen totes en la mateixa direcció i el desplaçament és proporcional a la 

seva mida. Com més grans són, més dificultat tenen per avançar dins del gel, per tant, 

més petit és el desplaçament. Com a resultat final s’obtenen unes bandes sobre el gel, de 

manera que al  tallar el gel es poden recuperar les molècules d’ADN, amb les quals es 

pot seguir treballant (figura 4.5).  
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Figura 4.4 Electroforesi de gel  horitzontal. 

 

 
Figura 4.5 Electroforesi de gel  aplicada en  una dissolució de molècules d’ADN de diferent grandària. 

 

4.4 DETERMINACIÓ DE LES SEQÜÈNCIES DE NUCLEÒTIDS EN UNA CADENA D’ADN 

Utilitzant les tècniques que ens permeten tallar les molècules d’ADN en peces petites, i 

fer-ne tantes còpies com es vulgui, avui en dia és possible, en un principi, poder llegir la 

seqüència de nucleòtids de qualsevol cadena d’ADN. Una de les característiques més 

importants dels enzims de restricció és  que enzims diferents tallen les cadenes per punts 
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diferents. Si s’agafa una molècula d’ADN  i es talla amb un enzim es produeixen  

cadenes d’ADN  amb unes seqüències específiques i més curtes que la cadena original. 

D’aquests fragments de cadenes se’n poden fer tantes còpies com es desitgi  i com que 

són de diferent mesura, es podran separar per grandària (longitud), aplicant la tècnica 

d’electroforesi comentada anteriorment.  Si es repeteix aquest procés, però ara amb un 

altre enzim tornarem a tenir altres cadenes específiques d’ADN. Si el procés es repeteix 

un nombre de  vegades suficient, s’obté un grup de fragments  que se superposen entre 

si. La informació obtinguda  de la seqüenciació dels diferents grups de fragments  pot 

ser contrastada en conjunt i analitzada com si es tractés d’un trenca closques. En el 

moment actual se seqüencien gens en molts laboratoris, ja que l’automatització ha fet 

que la seqüenciació sigui un procés relativament ràpid (figura 4.6). A la figura 4.7 es 

mostren els resultats de la seqüenciació. 

 
Figura 4.6 Seqüenciació automàtica de molècules d’ADN. 

 

 
Figura 4.6 Resultat de la seqüenciació automàtica de  molècules d’ADN. 
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4.5 LOCALITZACIÓ DE SEGMENTS ESPECÍFICS D’ADN 

Quan ens interessa clonar, seqüenciar, manipular o simplement saber si una beta d’ADN 

té una seqüència concreta el que s’ha de fer és localitzar-la. Aquestes betes són molt 

llargues la majoria de les vegades,  de manera que intentar localitzar una seqüència 

concreta, molts cops, podria resultat pràcticament impossible. 

Com ja s’ha comentat  anteriorment, en l’ADN  dissolt, quan  s’escalfa  suaument, els 

enllaços  d’hidrogen que  fan que les dos cadenes estiguin juntes es trenquen i se 

separen. Quan la dissolució es  refreda lentament, els enllaços d’hidrogen  es formen de 

nou i la doble hèlice  apareix novament. Doncs bé, aprofitant aquesta propietat de 

l’ADN el que és fa es posar  en la dissolució les cadenes d’ADN complementàries que 

es volen localitzar. Ara bé, s’ha utilitzat un isòtop radioactiu, fluorocrom per marcar-les. 

Si  la cadena d’ADN  té la seqüència, a  l’escalfar i refredar  la dissolució s’hi 

enganxarà  la beta d’ADN marcada. Al formar-se  els ponts d’hidrogen amb la cadena 

d’ADN marcada radioactivament, la dissolució emet una fluorescència  que indica que 

s’ha  localitzat  la seqüència de nucleòtids. La fluorescència emesa és directament 

proporcional al nombre d’enllaços d’hidrogen formats, per tant, es pot saber el nombre 

de bases comunes que hi ha entre dos betes d’ADN. 

 
4.6 OPERACIONS QUE  ES PODEN FER AMB CADENES D’ADN 

Tenint en compte el que s’ha acabat de descriure, podem resumir que amb betes d’ADN 

es poden fer biològicament  les següents operacions: 

 Mitjançant la tècnica del PCR es pot aconseguir en un breu espai de temps un elevat 

nombre de còpies de  cadenes d’ADN. 

 Obtenir segments d’ADN  que comencin  i acabin amb una seqüència concreta, això 

és possible gràcies als primers, que indiquen el punt on s’inicia la còpia de la cadena 

d’ADN i on s’acaba. 

 Tallar  cadenes d’ADN per  unes seqüències de nucleòtids concretes. Això ho 

podem fer  gràcies als enzims de restricció. 

 Un cop tallades les cadenes d’ADN per determinats punts, ens queden uns extrems 

apegalosos, als quals es poden afegir altres  betes d’ADN que tinguin un punt d’unió 

complementari al de l’extrem apegalós. 

 Es pot  saber si una cadena d’ADN té o no una seqüència determinada de nucleòtids 

utilitzant el que es coneix en el context biològic amb el nom d’apuntadors. 
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 Es pot seqüenciar una cadena d’ADN de manera força ràpida. 

 En una dissolució de cadenes d’ADN de diferents grandàries, mitjançant  la tècnica 

d’electroforesi  amb gel es poden separar per la mida. 

 Es pot  afegir fluorocrom en la dissolució, de manera que  al produir-se la unió entre 

dos betes diferents d’ADN s’emet una fluorescència,  que depèn del  nombre de 

bases que tenen en comú les dues cadenes que s’han unit. 

 

5 COMPUTACIÓ AMB ADN 

En primer lloc, cal que concretem i diferenciem  el que és computació amb ADN i el 

que és la  biocomputació. Normalment, per biocomputació s’entenen tots aquells càlculs 

que fan els científics per ajudar els biòlegs en l’estudi dels gens. Per exemple, els 

algoritmes  i l’estructuració de dades que s’han desenvolupat per investigar les 

propietats de les seqüències dels nucleòtids en l’ADN o l’RNA. En canvi, en l’ADN 

computacional s’utilitzen molècules biològiques per resoldre problemes  de càlcul que 

tenen els científics, és a dir,  per fer operacions matemàtiques  s’utilitzen  cadenes 

d’ADN que reaccionen  entre si  i donen com a resultat la solució del problema 

matemàtic que es tenia plantejat.  

Això ens fa pensar, possiblement, en ordinadors, en els teclats, els monitors, la memòria 

RAM, etc., que els canviem  per un laboratori amb els seus aparells d’absorció, tubs 

d’assaig, bates blanques, etc. Tenim la idea que la computació es du a terme mitjançant 

components electrònics construïts sobre un suport de silici. Ara bé, ha de ser així?  De 

fet, per llegir aquest text estem utilitzant una computació  que es troba en un suport 

biològic i no de silici. 

Els orígens de la computació amb ADN es varen iniciar  l’any 1994, quan el seu pioner 

el nord-americà Leonard Adleman, un informàtic i matemàtic que havia treballat en 

investigacions relacionades amb la sida, va voler aprofundir  en els seus coneixements  

de biologia. Va començar a treballar en un laboratori de biologia molecular guiat per 

Nicholas Chelyapov. La idea que tenia de la biologia va canviar completament quan va 

veure que  podia crear amb les seves pròpies mans molècules d’ADN que no existien a 

la natura i que les podia introduir en bacteris, on produïen unes proteïnes no pròpies 

d’aquests organismes, és a dir, alterava la naturalesa de l’organisme. Tots aquests 

descobriments van fer canviar de manera molt ràpida la idea que Adleman tenia de la 

biologia. La biologia va deixar de ser  la ciència de coses d’una olor indesxifrable que 

es guardaven en neveres. Es tractava d’una ciència que experimentava una revolució i 
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que adquiria de manera molt ràpida la profunditat i la potència reservades fins aleshores  

a la física. De fet, en aquell moment la biologia consistia en l’estudi de la informació 

que emmagatzemen les cadenes d’ADN  i de les transformacions que aquesta 

informació experimenta en l’interior de la cèl·lula. 

A Adleman, en concret, li va fascinar l’ADN polimerasa. Per ell, és el rei dels enzims, 

el creador de la vida. L’ADN polimerasa és capaç d’agafar una cadena d’ADN, obrir-la 

i fer-ne una còpia exactament igual a l’original. Pensant  en la forma de treball d’aquest 

enzim, va veure que tenia un elevat grau de semblança amb els treballs d’Alan M. 

Turing de l’any 1936, que havia estat el pioner de la noció de computabilitat. Aquest 

investigador va dur a terme uns treballs teòrics que van estar precedits, al cap de 10 

anys,  pels primers ordinadors. Turing havia inventat una computadora de joguina molt 

simple, era un artefacte mental idoni per a la investigació matemàtica. Una de les 

versions de la màquina de Turing consistia en  un parell de cintes  i un mecanisme de 

control finit, que feia que la cinta d’entrada avancés a la vegada que es llegien unes 

dades. Al mateix temps,  es movia la cinta de sortida, que llegia i escrivia altres dades. 

La similitud amb l’ADN polimerasa era molt gran. Aquest també llegeix sobre una beta 

d’ADN i n’extrau  una altra de diferent de la que ha llegit, si bé, ambdues, guarden una 

relació que ens permet passar de la informació de sortida a la d’entrada.  

Centrant-nos en  com s’ha d’aplicar l’ADN en la resolució de problemes matemàtics,  

disposem de l’enzim ADN polimerasa, capaç d’efectuar per complementarietat de 

Watson-Crick una nova cadena. Ara  bé, sembla impossible  disposar d’altres enzims 

capaços de realitzar funcions d’interès matemàtic, com pot ser la descomposició 

factorial de números. Per sort,  tres o quatre milions d’anys d’evolució han produït 

cèl·lules repletes de màquines diminutes  i meravelloses. Aquestes màquines 

confiscades a les cèl·lules  fan possible la biotecnologia moderna. Tal com es confessen 

els biotecnòlegs, són una comunitat de lladres, ja que roben a les cèl·lules. 

Per  construir una computadora, només cal  disposar d’un mètode per emmagatzemar 

informació i d’unes quantes operacions simples que actuïn sobre aquesta. La màquina 

de Turing emmagatzemava informació en forma de seqüències de lletres escrites sobre 

una cinta i manipulava aquesta informació  mitjançant les instruccions  contingudes en 

el control finit. Un ordenador electrònic emmagatzema la informació  en forma de 

seqüències d’uns i zeros, i manipula aquesta informació  mitjançant les operacions 

disponibles en els microcircuits del seu processador. Cal destacar que pràcticament  

qualsevol  mètode d’emmagatzematge d’informació i qualsevol conjunt d’operacions  
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que actua sobre la informació poden resultar adequats. L’ADN constitueix una  forma 

magnífica d’emmagatzemar informació. De fet, la cèl·lula  ha  utilitzat aquest mètode  

per emmagatzemar les instruccions de la vida durant milers de milions d’anys. A més, 

els enzims com la polimerasa i la ligasa  han servit per operar sobre aquesta informació. 

L’ADN posseeix algunes característiques que permeten accelerar la resolució d’alguns 

problemes intractables, com són: 

 La densitat d’informació emmagatzemada en l’ADN és molt elevada, molt superior 

a la de qualsevol  disc dur actual. 

 L’ADN posseeix  una estructura de doble hèlice, de manera que tota seqüència en té 

una altra de complementària, cosa que es pot utilitzar per a la correcció d’errors. 

Així, si succeeix qualsevol  error en una de les hèlices de l’ADN es pot reconstruir  

la seqüència original agafant com a referència l’altra beta. 

 L’ADN permet realitzar operacions en paral·lel. La possibilitat d’utilitzar diferents 

còpies  d’un enzim, que actuen al mateix temps sobre diverses molècules d’ADN,  

és el que permet  realitzar càlculs  de forma paral·lela. 

La computació amb ADN  també presenta importants inconvenients. La complexitat del 

problema es manifesta  quan la quantitat d’ADN  necessari  augmenta exponencialment 

amb la grandària del problema. Tot i ser importants aquestes limitacions, l’evolució 

tecnològica pot arribar a solucionar-les en un futur proper. 

 

6 DESCRIPCIÓ  DE TREBALLS MATEMÀTICS DUTS A TERME AMB ADN  

Hi ha diversos treballs on es fan càlculs matemàtics partint d’ADN, a continuació se’n 

descriuran un parell, en primer lloc es comentarà el  treball pioner degut a Adleman i 

que va marcar el inici de la computació amb ADN, el problema del camí Hamiltonià i a 

continuació es descriurà un estudi dut a terme per un grup de professors de la UdL en el 

que es modelitzen cadenes de Markov utilitzant betes d’ADN. 

 
6.1 PROBLEMA DEL CAMÍ HAMILTONIÀ 

El primer problema que es va intentar resoldre amb ADN computacional va ser el del 

camí hamiltonià i va ser l’ any 1994 sota el guiatge d’Adleman. 

El problema del camí hamiltonià o del viatger el va suggerir un astròleg  d’Irlanda a 

mitjans del segle XIX.  Bàsicament, consisteix en el fet que un viatger ha de recórrer N 

ciutats que estan connectades mitjançant uns camins. Ara bé, no hi ha  camins que 

uneixin totes les localitats  i, fins i tot, alguns poden ser d’un sol sentit. El problema del 
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viatger consisteix a recórrer totes les ciutats, triant sempre el camí més curt possible i 

sense passar dos cops per la mateixa. 

Per exemple, suposem que sortim de València i hem d’arribar a Saragossa, si bé abans 

d’arribar a la destinació final hem de passar per Barcelona i  Madrid.  Entre aquestes 

quatre ciutats hi ha els camins que es mostren en el següent graf. 

 
SARAGOSSA 

BARCELONA 
MADRID 

VALÈNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

És a dir, es pot anar de Barcelona a Saragossa, però a la inversa no. De València es pot 

anar a Barcelona i al revés també. Resoldre el problema del camí hamiltonià, en  aquest 

cas, consisteix a trobar un camí que surti de València, vèrtex inicial del graf, i visitant 

cada una de les ciutats un sol cop acabem arribant a Saragossa, vèrtex final. Els camins 

que uneixen ciutats els anomenarem arestes del graf. En l’exemple exposat,  resulta fàcil  

comprovar que solament existeix una camí hamiltonià, la ruta que recorre les ciutats 

amb l’ordre València, Barcelona, Madrid i Saragossa. Si canviem  l’ordre, i exigim que 

el vèrtex inicial sigui Saragossa i el final, València, resulta evident que no existirà cap 

camí hamiltonià. 

Si generalitzem el comentat anteriorment, donat un graf amb costats orientats i vèrtex 

inicial i final especificats, es diu que existeix un camí hamiltonià solament si existeix un 

camí que parteix del vèrtex inicial fixat i acaba al vèrtex final i, a més a més, visita  

només un cop cada un dels vèrtexs del graf. 

El problema del camí hamiltonià ha estat objecte d’estudis profunds en informàtica. 

Fins ara no s’ha descobert cap algoritme eficient, és a dir, ràpid, per poder-lo resoldre. 

Anem a veure  com  va proposar Adleman resoldre aquest problema utilitzant ADN. Per 

simplificar-ho fer-ho més entenedor, ho farem sobre el graf que hem mostrat a l’inici.  

El graf consta de 4 vèrtex  i 6 arestes. Atès que hem de treballar amb ADN, el primer 

que s’haurà de fer serà associar una cadena d’ADN a cada un dels elements que 

intervenen en el problema. Associar una cadena d’ADN no és més que establir unes 
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codificacions, unes seqüències de bases,  per a cada un dels elements. Comencem pels 

vèrtex: 

Ciutat Codificació Codificació complementària 
València ACTTGCAG TGAACGTC 
Barcelona TCGGACTG AGCCTGAC 

Madrid GGCTATCT CCGATAGA 
Saragossa CCGAGCAA GGCTCGTT 

 

A cada ciutat, s’hi ha associat una cadena simple de longitud vuit, és a dir, dues de 

quatre. Per tant, podem considerar que denominem una ciutat per un nom  i un cognom. 

La codificació entre les  arestes  del graf o camins entre les ciutats es farà agafant les 

quatre últimes  bases  de la ciutat d’origen (cognom) i les quatre primeres de la ciutat de 

destí (nom), és a dir, el camí  Barcelona-Saragossa es codificarà com la beta simple  

ACTGCCGA . Utilitzant aquests criteris els possibles camins del graf són: 

Camí Codificació 
València - Barcelona GCAGTCGG
València – Saragossa GCAGCCGA
Barcelona – Madrid ACTGGGCT 

Barcelona – Saragossa ACTGCCGA
Barcelona – València ACTGACTT 
Madrid - Saragossa ATCTCCGA 

 

Un cop codificats els elements que hi intervenen, el següent pas és  dur a terme les 

operacions biològiques necessàries per obtenir la solució del problema, si existeix. Cal 

tenir present que si es posen en un tub d’assaig  les betes simples d’ADN que 

codifiquen les arestes (camins) i les complementàries de les ciutats, i si es donen les 

condicions adients perquè  les betes d’ADN reaccionin, se'ns formaran cadenes dobles, 

per exemple la cadena d’ADN que correspon al camí de València- Barcelona, codificat 

com GCAGTCGC, pot trobar-se a l’atzar amb el nom complementari de Barcelona, 

AGCCTGAC. Per disseny, la primera seqüència acaba en TCGG, mentre que la segona 

comença en AGCC. Atès que són  seqüències complementàries, s’ajuntaran una amb 

l’altra. Si la cadena resultant es trobés en la dissolució el camí que va de Barcelona a 

Madrid, ACTGGGCT, també s’uniria a la molècula  formada anteriorment, atès, que el 

final  del primer, TGAC, és complementari del principi del segon, ACTG.  Seguint 

aquest procés, s’anirà incrementant la longitud de la cadena d’ADN (figura 6.1). 

Finalment, la ligasa col·locada en la dissolució enganxarà permanentment la cadena 

formada. Com a resultat final s’obté un tub  d’assaig  amb molècules d’ADN que 
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codifiquen  camins aleatoris que visiten les diferents ciutats. Per dur a terme aquesta 

reacció, simplement s’havia partit d’una  quantitat d’ADN aproximadament d’una 

cinquantena part d’una cullereta de cafè, col·locada en un tub d’assaig  al qual s’havia 

afegit ligasa, aigua, sal i pocs ingredients més, això va reaccionant  durant un segon i 

finalment, es tenia la solució del problema hamiltonià. Es pot assegurar que es té la 

solució, atès l’elevat nombre de molècules d’ADN obtingudes.  

És important adonar-se que tots els camins varen ser creats a la vegada, mitjançant 

interaccions simultànies de centenars de bilions de molècules. Aquesta reacció química 

equival a un enorme processament en paral·lel. 

 

 
Figura 6.1  a) Trajectòria que surt de València i arriba a Saragossa seguint el camí València - Barcelona- 

València - Saragossa. 

                  b) Trajectòria que surt de València i arriba a Saragossa  seguint el camí València - Barcelona- 

Madrid -Saragossa. 

 

El següent pas és separar de tots els camins existents en la dissolució  el que ens 

interessa, per això, el que va fer Adleman va ser  aplicar la tècnica del PCR (reacció en 

cadena de polimerasa), tal com es por veure a la figura 6.2, agafant com a primer 

(encebador) d’inici una seqüència que coincideixi amb la codificació corresponent al 

complementari del cognom de València, CGTC, i el primer final corresponent a la 

codificació corresponent al nom de Saragossa, GGCT. Amb el primer encebador 

(primer) s’assegura que es copien tots els camins que passen per  València, amb el  

segon encebador (primer), tots els que  han passat per Saragossa. Després d’estar 

aplicant la tècnica del PCR amb aquest primers, successivament, s’acaben obtenint 

només els camins que comencen en València i acaben en Saragossa. Una vegada 

completat el PCR, agafant una petita quantitat de la barreja, s’obté una dissolució en què  

hi ha moltes còpies de les molècules  amb les ciutats inicials i finals correctes, i poques,  

o cap, que no compleixin el criteri desitjat. 

G C A G T C G G A C T G A C T T

A G C C T G A C T G A A C G T C 

G C A G C C G A 

G G C T C G T T

                València   -  Barcelona                  Barcelona - València                 València - Saragossa 

                 València                  Saragossa                  Barcelona a) 

G C A G T C G G A C T G G G C T

A G C C T G A C C C G A T A G A 

A T C T C C G A 

G G C T C G T T

                València   -                   Barcelona - Madrid                 Madrid - Saragossa

                 Madrid                  Saragossa                  Barcelona 
b) 
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El tercer pas va ser veure si hi havia alguna d’aquestes cadenes que tingués exactament 

la longitud desitjada, és  a dir, la longitud  corresponent, de 24  nucleòtids (3 arestes). 

Això es va fer aplicant la tècnica d’electroforesi en gel. 

 
Figura 6.2 Procés biològic seguit per Adleman  per  trobar la solució al problema del camí hamiltonià. 

El quart pas i darrer va ser comprovar si les trajectòries que començaven i acabaven 

correctament i que tenien la longitud desitjada passaven per les altres dues ciutats. Per 

això es va aplicar la tècnica de separació per afinitat. S’utilitza una sonda que correspon 

a una cadena d’ADN complementària a la seqüència que es vol buscar, per exemple, si 

es vol buscar Barcelona: AGCCTGAC. En aquesta sonda, s’hi enganxen unes boletes 

microscòpiques de ferro, d’un micròmetre de diàmetre. Les molècules que continguin el 

nom complementari al de la sonda, s’hi enganxaran. Després, a la vora del tub s’hi va 

col·loca un imant per  atraure i mantenir les boletes de ferro adherides a la paret del tub 

d’assaig mentre  es vessa  la fase líquida que correspon a les molècules que no tenen la 

ciutat desitjada. Després, s’hi torna a afegir dissolvent  i es retira l’imant. A l’elevar la 

vèrtexarestes alíquota 
patró 

24 nucleòtids 

PCR
Electroforesi

+ sonda  
amb ferro 

imant

Aigua + sal + 
temperatura + 
…..

Solució camí hamiltonià 

PCR

Electroforesi

Existència 
camí 

hamiltonià 
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temperatura de la dissolució, les boletes de ferro es desenganxen de la sonda. Utilitzant 

de nou l’imant es poden recuperar les molècules d’ADN que contenen  la ciutat 

desitjada. Amb aquestes, es va repetir el procés per  veure si també contenia l’altra 

ciutat, Madrid. La sonda utilitzada en aquest cas va ser CCGATAGA. 

Al tub final hi havia ADN, per tant, això  implicava  que existia un camí hamiltonià, ara 

bé, per poder-lo veure amb més claredat es va amplificar el resultat aplicant les 

tècniques de PCR i electroforesi que van confirmar l’existència del camí. Per dur a 

terme  aquest experiment, Adleman va tardar 7 dies. Avui es pot fer de manera molt més 

ràpida, gràcies als nous  i continus avenços tecnològics. 

 
6.2 CADENES DE MARKOV FINITES 

Són uns tipus de models estocàstics que permeten modelitzar variables aleatòries 

discretes, és a dir, variables que agafen un nombre finit de valors, coneguts com a estats. 

Per exemple,  la variable pluja, que pot tenir els valors: ploure o  no ploure. Ara bé, la 

particularitat que tenen les variables que segueixen aquest model és que el valor que 

prenen en un determinat instant depèn del que han agafat en un instant anterior, és a dir,  

la probabilitat  que plogui un dia si el dia anterior ha plogut es diferent a la que plogui si 

el dia anterior ha estat un dia sec.  El comportament d’aquestes variables es pot 

representar mitjançant grafs com el que es mostra a continuació. 

 
Per tenir definida una cadena de Markov són necessaris dos tipus de paràmetres, uns 

que ens indiquen quina és la situació inicial i uns altres  que ens donen les probabilitats 

de passar als diferents estats possibles. Per una variable que pot agafar k valors diferents  

és necessari tenir definits: 

 Vector de probabilitats inicials ( )0
k

0
3

0
2

0
1 p....,,p,p,p , essent  la probabilitat 

que en l’instant zero, quan s’inicia el procés, s’estigui en l’estat i. 

0
ip
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 Probabilitats de transició, que s’escriuen  com , 

essent  la probabilitat de  passar de l’estat i al j en un pas. 

⎟
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⎝

⎛

=

k,k2,k1,k

k,i1,i1,i

k,22,21,2

k,12,11,1

p......pp
p......pp
...............

p......pp
p......pp

T

j,ip

Si es fa el producte del vector inicial per la matriu de transició s’obtenen les 

probabilitats d’estar en cada un dels k estats possibles després de fer un pas. Si es 

repeteix aquesta operació, però amb aquest vector obtingut, s’obtindran les probabilitats 

d’estar en cada un dels estats després de dos passos.  Si es generalitza, s’obté que les 

probabilitats d’estar en cada un dels estats després de n realitzacions de la variable (fer n 

passos) és: 

( ) ( n
k

n
3

n
2

n
1

n

k,k2,k1,k

k,i1,i1,i

k,22,21,2

k,12,11,1

0
k

0
3

0
2

0
1 p....,,p,p,p

p......pp
p......pp
...............

p......pp
p......pp

p....,,p,p,p =

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅ ) 

Per simular el comportament d’aquestes variables a través d’ADN és necessari codificar 

els elements que hi intervenen  i dissenyar un algoritme de treball, de manera  que el 

resultat reprodueixi el model matemàtic que segueixen. A continuació es descriura 

treball fet per un grup de recerca de la UdL. 

Atès que les variables que segueixen aquest tipus de model matemàtic van pas a pas, es 

porta a terme una realització de la variable darrere l’altra, el que no es podia permetre 

era que la cadena d’ADN que pretenia simular-ho creixés pels dos extrems. Per tant, el 

que es va fer va ser  “tapar”  per la banda esquerra les cadenes i, d’aquesta manera es va 

obligar que creixessin  solament per la dreta  pas a pas.  

Els elements codificats han estat els següents: 

 Cadenes . Codifiquen els estats de la cadena de Markov. Estan formades per 

cadenes simples en les quals es diferencien dues parts: s  i , (  i 

 

is

i,l i,rs leftl →

)rightr →

i,ls i,rs
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i,ls i,ls

 Cadenes  Cadenes is  que codifiquen els estats inicials dels camins. Estan formades per 

cadenes simples en les quals també es diferencien dues parts: i,ls  i i,ls . i,ls . És la 

cadena complementària a  i,ls

 

 

Quan es troben en dissolució les cadenes  i is is  s’uneixen, tal com es mostra en la 

següent figura:  

 

 

i,rs j,rs

 Cadenes  que codifiquen les probabilitats de transició de la cadena de Markov. 

Estan formades per cadenes simples, en les quals es diferencien dues parts 

ijt

i,rs  i j,ls . 

i,rs  es complementari  a  i,rs .

 

 

Si  es posen aquests elements en dissolució en les condicions adequades de reacció, 

s’obtenen cadenes de diferents longituds, malgrat que totes elles són de la manera que 

es mostra a continuació:  

 

 s s s s

tt tS 

 

Si després de la reacció se seleccionen  totes les cadenes d’una longitud, equivalent a un 

nombre d’estats n, el que es té són tots els camins possibles  de longitud n partint de 

qualsevol dels possibles estats de la cadena de Markov.  

En el moment actual, els  estudis fets amb ADN per a les  cadenes de Markov finites a 

càrrec del grup de treball de la UdL han estat: 

 Estimació del període de cada un dels estats de la cadena. 

 Determinació de l’existència  del límit de la matriu de transició, així com una 

estimació del valor d’aquest límit. 
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Estimació del període de cada un dels estats de la cadena 

Per calcular el període en el cas d’una cadena de Markov finita, s’han d’estudiar quants 

passos s’han de fer per tal que sortint d’un estat i, es torni a arribar a i. Per exemple, en 

el cas de la següent cadena: 

 
Si se surt de l’estat 1 pot ser que simplement amb un pas es torni  a aquest estat, o bé 

que es passi per l’estat 3, després pel 2 i, finalment per l’1; és a dir, en 3 passos. També 

pot passar que un cop s’arribi a  l’estat 2,  abans de fer el salt cap a l’estat 1, es fessin m  

passos repetint l’estat 2, és a dir E3-(E2)m-E1, i que, per tant, siguin necessaris m+2 

passos fins arribar a 1 un altre cop.  

Donat un estat en concret, cal trobar la longitud de tots els camins possibles que ens 

permetin tornar al  propi estat. Un cop es tenen aquests nombres es calcula el màxim 

comú divisor d’ells i el resultat ens dóna el període d’aquest estat. Si el període és 1, es 

tracta d’un estat  aperiòdic, mentre que si  és diferent, és un estat periòdic  i pertany a 

una classe cíclica. A continuació es mostren alguns exemples. 

 
al punt de partida ve donat  pe

10..., per tant,  el màxim comú 

El mateix passa amb els altres tr

 

Al graf de l’esquerra, si se surt de l’estat E1 i s’hi vol 

tornar és necessari passar per E2, després E4 i 

finalment E3. Com a mínim, són necessaris 4 passos. 

Un cop s’arriba  a  E3, es pot tornar a E4. El cicle E3-E4

es pot  anar repetint. El  nombre de passos per    tornar  
r l’expressió L,2,1,0k,k24 =∀⋅+ . És a dir, 4, 6, 8, 

divisor és 2. Es tracta d’un estat periòdic i de període 2. 

es estats. 
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En el cas del graf que es mostra a l’esquerra,  per 

tornar a l’estat E1, el nombre de passos necessaris 

és ,2'k1k4 ⋅+⋅+  L2,1,0'k,k =∀ . És a dir, 4, 5, 

6, 7 …. El màxim comú divisor és 1 i, per tant, és 

un estat aperiòdic, com els altres tres que 

apareixen al graf. 

Per estudiar el període utilitzant tècniques d’ADN, l’algoritme que proposen és: traure  

tantes alíquotes com estats té la cadena de Markov, k i amb cada una de elles fer una 

PCR agafant com a primer d’inici i final l’estat. Després, amb les cadenes obtingudes 

per cada PCR es fa una electroforesi amb gel per saber quina longitud tenen les cadenes 

i, per tant,  saber el nombre de passos necessaris per retornar al mateix estat del qual 

s’havia partit. 

 

Determinació de l’existència del límit de la matriu de transició 

Donada una  cadena de Markov finita, la seva matriu de transició té límit, és convergent, 

si  aquesta cadena no té classes cícliques  recurrents. Per tant, s’haurà de saber què és 

una classe cíclica i quan aquesta és recurrent. 

Els estats  que tenen el mateix període i pertanyen a la mateixa classe (hi ha camins, 

entre ells, que ens permeten  anar de l’un a l’altre) formen una classe  cíclica. Per trobar 

aquestes classes, el que s’ha de fer és  agafar tots els estats que tenen el mateix període i 

comprovar que es pot anar de l’un a l’altre. En cas afirmatiu, voldrà dir que pertanyen a 

la mateixa classe; si es dóna el cas contrari seran de classes diferents. En el cas que es 

tinguin r estats de període r es pot afirmar que tots  pertanyen a la mateixa classe i no 

cal comprovar-ho. 

Per comprovar que  un estat és accessible des d’un altre que té el mateix període, 

solament caldrà  agafar una alíquota  i fer una PCR agafant com a primers d’inici un 

dels estats i com a primer de final l’altre. Si després de fer la PCR hi ha  cadenes al tub 

vol dir que són accessibles, que són de la mateixa classe. En cas contrari, pertanyen a 

classes diferents. 

Un cop es coneix quines són les classes cícliques, el següent pas és  estudiar si es tracta 

de classes  recurrents o no. Una classe cíclica és recurrent o no segons si es pot accedir 

des d’ella a  un estat que no pertany a la classe. Un cop s’ha arribat a una classe cíclica, 
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si no se’n pot sortir, es tracta d’una classe recurrent. Si se’n pot sortir, aleshores és una 

classe no recurrent.  

 Classe cíclica recurrent Classe cíclica  no recurrent 
 

L’algoritme proposat per estudiar-ho consisteix a agafar un estat de cada  classe, 

representant de la classe. Per saber si una classe es recurrent, s’agafa el seu representant 

i es mira  si existeix un camí entre ell i tots els representants d’altres classes cícliques, 

així com si existeix un camí entre ell i els estats aperiòdics que té la cadena de Markov. 

Això es fa simplement mitjançant PCR agafant com a primers d’inici i final les 

seqüències corresponents  als estats que es volen estudiar si són comunicatius. Un cop 

fetes totes les PCR, si als tubs d’assaig no hi ha cadenes, vol dir que no hi ha cap camí 

que permeti sortir de la classe i, per tant, es tracta d’una classe recurrent.  

Si una cadena de Markov és convergent, la seva matriu de transició admet límit, i aquest 

es pot estimar mitjançant tècniques d’ADN. Al principi d’aquest apartat s’ha comentat 

quins eren els elements  que feia falta codificar  per tal  que al posar-los en dissolució la 

reacció produïda correspongués a un model discret de cadena de Markov. Doncs bé, 

estudiant aquestes cadenes obtingudes, es pot estimar la potència de la matriu de 

transició. La manera de fer-ho és: 

Pas 1. Seleccionar  les d’una longitud donada (la longitud ha de ser  gran, que representi 

una trajectòria d’uns 1.000 camins). 

Pas 2.  Se separen segons l’estat pel qual s’ha iniciat el camí. 

Pas 3. Per a cada estat d’inici s’estudia amb quin estat ha acabat la cadena, és a dir, el 

final de la trajectòria on s’ha arribat. Es comptabilitza quina és la proporció de   cadenes 

que acaben amb cada un dels diferents estats. Com que s’han marcat els estats finals 

amb fluorocrom, mesurant la fluorescència  emesa per les cadenes, es pot conèixer la 

proporció de cadenes que sortint d’un estat concret acaben en un altre després de n 

passos. Aquestes proporcions no són més que els coeficients de la potència de la matriu 

de transició. 
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7 ALGUNES DISTRIBUCIONS DISCRETES MODELITZADES COM A 

CADENES DE MARKOV 

Fins  ara  m’he limitat a descriure  el que és l’ADN, on es troba, quines propietats té i el 

que els humans hem estat capaços de copiar. S’ha vist  que són unes molècules  que 

poden resultar molt interessants en un futur pròxim per  fer alguns càlculs en particular. 

També he descrit els estudis realitzats per Adleman, que mostren com es pot resoldre el 

problema del camí hamiltonià;  i el dut a terme per un grup de  professors de  la 

Universitat de Lleida (UdL). Crec que potser ha arribat el moment en què com a resultat 

del que he après faci una petita aportació. 

Atès que l’ADN està format per unitats discretes, sembla més adient treballar amb 

variables discretes que contínues, per tant, l’objectiu s’ha centrat en les variables 

aleatòries discretes binomial i geomètrica. Quan s’han comentat els tipus de variables 

que modelitzen les cadenes de Markov discretes, s’ha dit que eren variables en les quals 

el que succeïa en un instant depenia del que havia passat anteriorment, i això quedava 

reflectit en la matriu de transició. Aquestes dues variables discretes no són variables 

d’aquest tipus. Ara bé, si definim una matriu de transició  adequada, podrem modelitzar-

les com a casos particulars de  cadenes de Markov discretes. 

Primer de tot, el que faré serà descriure breument  aquestes dues variables aleatòries. 

Després llistaré els elements que cal codificar i, finalment, veuré, amb les cadenes  

obtingudes,  que representen realitzacions de la variable, el que es pot calcular i que, a 

més, sigui d’interès. 

 
7.1 DISTRIBUCIÓ BINOMIAL 

Sigui la variable aleatòria   definida com el nombre d’èxits que obtenim al fer una 

experiència  n cops. Per exemple, nombre de cares que obtenim al llançar una moneda 

15 vegades. En aquest exemple, l’èxit és que al llançar la moneda ens surti cara.  

X

Perquè una variable aleatòria segueixi una distribució binomial cada prova ha de 

complir els següents axiomes: 

1. Les observacions  cal que estiguin classificades en dues categories: èxit i fracàs. 

2. La proporció d’èxits i de fracassos en la població es manté constant. 

3. Les observacions són independents, és a dir, la probabilitat d’èxits és sempre la 

mateixa i no es modifica  sigui  quina sigui la seqüència d’èxits o fracassos 

observada anteriorment. 
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Si una variable  segueix una distribució binomial, X ( )p,nBi , la seva funció de 

probabilitat ve donada per l’expressió:  

( ) ( ) nk1   ,qp
k
n

p1p
k
n

kXP knkknk ≤≤⋅⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−⋅⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
== −− ,  

essent: 

( kXP = )  la probabilitat que al dur a terme n vegades l’experiència s’obtingui 

exactament k èxits. 

p és la probabilitat d’observar un èxit quan es realitza l’experiència, i q , la d’observar 

un fracàs. És compleix que 1qp =+ . 

Si ens plantegem una distribució binomial com un cas particular de  cadena de Markov 

discreta, el gráf associat és: 

 

És a dir, es tenen dos estats,  i EE1 = FE 2 = . La matriu de transició és  el 

vector de probabilitats inicials és qualsevol 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

qp
qp

T  i

( )b,a . Així 1ba =+  . Si es multipliquen 

aquestes dues matrius s’obté:  

( ) ( ) ( ) ( )( ) q,pbaq,bapqbqa,pbpa
qp
qp

b,a =+⋅+⋅=⋅+⋅⋅+⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅ ( ) 

és a dir, en qualsevol instant és té una probabilitat p  d’observar èxit i q  d’observar un 

fracàs, de fet, no és més que el tercer dels axiomes enunciats.  

Com que s’ha plantejat la distribució binomial com un cas particular d’una cadena de 

Markov finita, seguirem la nomenclatura utilitzada pel grup de treball de la UdL. És 

necessari codificar els elements: 

1. Estats inicials, atès que només són possibles  dos estats, èxit i fracàs, s’hauran de 

codificar les cadenes Es  i Fs . 

2. Els dos estats de la cadena de Markov,  i . Es Fs

3. Cadenes que codifiquen les probabilitats de transició, . FFFEEFEE tit,t,t

Quan aquests elements es posen en dissolució, s’uneixen de la manera que es mostra en 

la figura 7.1. 
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Quan el model matemàtic que segueix una variable aleatòria és  una cadena de Markov, 

interessa conèixer certa informació, com ara el període dels estats, si té classes cícliques 

o no, si hi ha classes recurrents... Tot i haver plantejat la distribució binomial com una 

cadena de Markov, d’aquesta no interessa  conèixer la mateixa informació que de les 

cadenes de Markov. En el nostre cas, el que té més interès és saber, per exemple, quan 

val la mitjana i  quina és la funció de probabilitat. 

Inici cadena èxit

Es passa d’èxit a èxit 

Es passa d’èxit a fracàs

Es passa de fracàs a fracàs 

Es passa de fracàs a èxit 

iInici cadena fracàs 

 
Figura 7.1 Realitzacions d’una distribució binomial 

Partint de les cadenes obtingudes després de reaccionar els elements codificats, el que es 

pot fer  és estimar la mitjana de la variable. Per poder-ho fer es proposa marcar amb 

fluorocrom d’un color els elements  i Es Es , i amb un fluorocrom diferent els  elements 

 i Fs Fs . De les cadenes obtingudes se seleccionen per electroforesi les d’una  longitud  

equivalent a n passos o estats. Si es mira la fluorescència  total emesa per totes les 

cadenes seleccionades, es pot conèixer el nombre de cadenes que es té. El valor de la 

fluorescència és directament proporcional al nombre d’enllaços produïts.  

Nombre d’enllaços = fluorescència, ⋅ϕ ℜ∈ϕ  (ϕ  és la constant de proporcionalitat). 

Cada èxit i fracàs suposa un mateix nombre d’enllaços, ν , per tant: 

Nombre de (èxits + fracassos) 
ν

⋅ϕ
=

ciafluorescèn  

Com que s’han seleccionat les cadenes d’una determinada longitud, n estats, el nombre 

de cadenes totals k és: 

n

ciafluorescèn

k ν
⋅ϕ

=  
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Per conèixer el nombre total d’èxits només caldrà  tenir en compte la fluorescència 

emesa pel fluorocrom,  amb el qual s’han marcat els èxits. Com que són fluorocroms 

diferents el de l’èxit i el del  fracàs, emeten llum a diferent longitud d’ona, per tant, 

l’espectròmetre  ens ho mesura de manera separada. De manera similar a la comentada 

anteriorment, es té: 

Nombre d’èxits 
ν

⋅ϕ
= Eciafluorescèn  

La mitjana no és més que el nombre mitjà d’èxits que es té per cadena, per tant: 

nciafluorescèn
ciafluorescèn

n

ciafluorescèn

ciafluorescèn

Mitjana E

E

⋅
=

ν
⋅ϕ

ν
⋅ϕ

=  

De la manera que s’han obtingut les  cadenes  que representen les realitzacions de la 

variable binomial, es pot estimar la funció de probabilitats. Ara bé, s’haurien de 

seqüenciar totes les cadenes. De fet, és possible, si bé avui en dia és costós. Sobretot, 

pel temps emprat. Un cop seqüenciades les cadenes,  es comptabilitzaria en quantes 

d’elles no s’ha observat cap èxit, en quantes 1...., fins al nombre màxim possible n.  

De totes maneres, si l’obtenció de les cadenes d’ADN que representen realitzacions de 

la variable es fes de manera que els èxits i els fracassos quedessin separats, seria menys 

costós  estimar la funció de probabilitat. Una manera d’aconseguir separar els dos estats, 

és que els èxits s’uneixin a una banda i els fracassos a l’altra, és a dir, posar un element 

central que fes  que per la dreta, per exemple, solament es poguessin unir èxits, i per 

l’esquerra,  fracassos, tal com es mostra a la figura 7.2. 

Inici cadena 

Es passa d’èxit a èxit 

Es passa de fracàs a fracàs

 
Figura 7.2  Cadenes d’ADN que permeten  estimar la funció de probabilitat d’una distribució binomial. 

Un cop obtingudes les cadenes segons l’esquema mostrat a la figura 7.2, se 

seleccionarien mitjançant electroforesi les d’una longitud donada. Aquestes cadenes es 

tallarien mitjançant algun enzim de restricció pel punt d’inici, de manera que d’una 

cadena se’n obtindrien dues. Una que tan sols tindria èxits i l’altra fracassos. Se 

seleccionarien les cadenes corresponents als èxits, que prèviament s’havien  marcat amb  
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algun fluorocrom. Al mesurar la fluorescència, per cada longitud de cadena ens 

apareixerà un pic de mesura proporcional a la fluorescència emesa, a l’unir aquests pics, 

el que s’estarà obtenint serà una aproximació de la funció de probabilitat de la variable 

binomial. Aquesta aproximació s’apropa més al valor  de la funció de probabilitat com 

més cadenes es tenen. 

 
7.2 DISTRIBUCIÓ GEOMÈTRICA 

l nombre d’experiències  que cal fer fins a obtenir un 

its valors: 1, 2, ....,k,...... , si la probabilitat d’obtenir l’èxit 

La variable X  és definida com e

èxit, aquesta  variable  segueix una distribució geomètrica. S’assembla amb la 

distribució binomial en el fet que solament por agafar dos valors i que la probabilitat 

d’observar l’èxit és constant.  

La variable X  pot agafar infin

és p , la d’observar el fracàs és p1q −= . La funció de  probabilitat d’X ve donada per 

l’expressió matemàtica: 

k   ,qp)kX(P 1k =⋅== − ,...2,1  

El graf corresponent a  aquesta variable és: 

 

És a dir, es tenen dos estats,  i FE1 = EE 2 = , la matriu de tran  i el 

vector de probabilitats inicials és . Si es multipliquen aquestes dos matrius s’obté:  

)

0,1

2n1nn2n1nn
n

2

+++⋅=++⋅+⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

+⋅=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

=⎟⎟
⎠

⎜⎜
⎝
⋅

−−−−

 

El segon component del vector resultant ens dóna la probabilitat que amb un nombre de 

sició és ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

10
pq

T ,

( )0,1

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) (( )1...qqp,qp...pqpq,q
10
pq

0,1

...

ppq,q
10
pq

p,q

p,q
10
pq ⎞⎛

passos més petit o igual a n s’hagi arribat a obtenir un èxit. 
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Cal codificar els elements: 

 que només és possible partir d’un estat F, només caldrà 1. Estats inicials, atès

codificar Fs . 

Els dos es ts 2. ta de la cadena de Markov,  i 

s d ra ició possibles,

Qua nes com les ue 

itjana és similar al que s’ha proposat per a 

 Es Fs . 

3. Cadenes que codifiquen les probabilitat e t ns  FFFEEE tit,t . 

n es posen en dissolució aquests elements reaccionen  formant cade  q

es mostren a la figura 7.4. Igual que en la distribució binomial, el que interessa, és  

obtenir  la mitjana i la funció de probabilitat. 

L’algoritme proposat per a l’obtenció de la m

la mitjana de la distribució binomial. Es posaran un nombre d’elements inicials, Fs , 

igual a k, de manera que al final de la reacció es tindran exactament k cadenes que 

representen k realitzacions d’una distribució geomètrica.  De manera semblant a  la 

distribució binomial, es proposa marcar amb fluorocrom els elements Fs .  Si es mira la 

fluorescència  total emesa per totes les cadenes seleccionades, es poden conèixer el 

nombre de  fracassos totals que es tenen entre les k cadenes.   

Nombre d’enllaços = ⋅ϕ fluorescència 

 
Figura 7.4 Realitzacions d’una distribució geomètrica. 

Si un  fracàs suposa un nombre d’enllaços, ν , es té: 

Nombre de  fracassos 
ν

⋅ϕ
=

ciafluorescèn  

El nombre mitjà de fracassos per cadena  fins a obtenir un èxit és: 

ν⋅
⋅ϕ

=ν
⋅ϕ

=
k

ciafluorescèn
k

ciafluorescèn

Mitjana F  

Inici cadena 
Es passa de fracàs a fracàs 

Es passa de fracàs a èxit Es passa d’èxit a èxit 
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Per tant, el nombre mitjà d’experiències fins a obtenir un èxit és: 

1
k

ciafluorescènMitjana +
ν⋅

⋅ϕ
=  

Per  conèixer la funció de probabilitats tan sols serà necessari tallar les cadenes en el  

primer èxit que s’ha obtingut. Es tindran cadenes de diferent longitud marcades amb 

fluorocrom. Al mesurar la fluorescència  de totes elles conjuntament el que es tindrà 

na per 

trucció de música, crec que és interessant veure que en camps diferents al de la 

àtica, també s’utilitza el potencial  que tenen les 

anera 

metàfora auditiva de la genètica. Hi ha qui s’atreveix a dir que si el cos respon  de 

seran uns pics amb una mesura directament proporcional al valor de la funció de 

probabilitat. Cal tenir cura a sumar 1 als valors de la variable, ja que s’ha definit la 

variable com a nombre d’experiències fins a obtenir un èxit i la part de la cadena que 

representa el primer èxit s’ha eliminat al tallar, per tant, no s’ha comptabilitzat. 

 

8 MÚSICA  PARTINT D’ADN 

Tot i no ser objecte del present treball l’estudi  o la descripció de l’ADN com a ei

a la cons

biologia i  la computació matem

molècules d’ADN. A més a més, crec que acabar la feina amb alegria  i ritme pot ser 

una bona manera de concloure el treball que en alguns moments ha esdevingut força 

dens i espès. Tal, com diu J. Vermeer (Lliçons de Música, 1662-65): “La música és la 

companya de l’alegria i el remei per a la tristesa.” 

Traduir els codis d’un llenguatge a altres és un exercici que pot oferir-nos resultats 

sorprenents. Un exemple és l’experiment que va dur a terme el Dr. Susumo Ohno, 

especialista en genètica, a qui se li va acudir l’original idea d’assignar, de m

arbitrària, si bé consistent, notes musicals a les molècules que componen l’ADN: a la 

citosina, el do, a la adenina, el mi  i el re, a la guanina, el fa i el sol,  i a la timina, el la i 

el si. El doctor Ohno va elegir el timing i la durada de cada nota. La  melodia resultant 

va ser revestida amb harmonies per la seva esposa Midori que era una professional de la 

música. Posteriorment, va ser interpretada per instruments com el piano, l’orgue, el violí 

i la viola. La  música de l’ADN d’un protozou unicel·lular es traduïa en una  simple 

repetició  de  quatre notes (a la ràdio hem escoltat melodies que estan en aquest nivell, 

per exemple, la de Tas muy gúena). La música de l’ADN humà, per contra, era 

particularment majestuosa i inspiradora, alguns van arribar a pensar que es tractava de 

composicions de Bach, Brahms, Chopin... 

La música que portem dintre  deixava de  ser una abstracció i es convertia en una 
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manera tan decisiva a la música és que ha de ser alguna cosa formada per música. 

Goethe deia que si l’ull no fos d’alguna manera el sol no podria conèixer el Sol. 

mbé té 

ura dels nucleòtids de la cadena d’ADN de tres en tres, es a 

 utilitzar diferents criteris per a l’assignació de les diferents notes a cadascuna 

e tenen el mateix grau d’hidrofobicitat. A 

El Dr. Ohno es va formular  la qüestió inversa, és a dir, què passa si revertim la música, 

per exemple, de Chopin al codi químic de les substàncies de l’ADN? Curiosament, el 

doctor Ohno  va trobar que seccions de la fórmula resultant eren de l’ADN d’un gen 

humà cancerigen. Inquietant, encara que sols sigui una coincidència. El càncer ta

la seva pròpia música? 

El Dr. Susumo Ohno va fer una assignació de les notes a cada un del quatre nucleòtids 

diferents que  té l’ADN. Aquesta assignació és arbitrària, per tant, hi ha moltes maneres 

de crear música partint  de la lectura de les cadenes d’ADN. Una altra manera, força 

usual,  és mitjançant la lect

dir, de la mateixa manera que es realitza el procés de  fabricació de proteïnes  en la 

cèl·lula. 

A la  taula 8.1 es mostra aquest codi genètic. A cada aminoàcid s’hi ha associat una 

lletra, el color de la qual depèn del grau d’hidrofobicitat. En total, es tenen 20 lletres, 

tantes com aminoàcids diferents existeixen. 

Es poden

de les  lletres. Un criteri  força utilitzat  és l’assignació de les notes  ordenades pel seu 

grau d’hidrofobicitat. Algunes de les assignacions  són arbitràries, com poden ser,  per 

exemple, les de les lletres Q, N, D i E, qu

continuació es mostra un exemple de l’assignació de les notes a  diferents lletres d’acord 

amb aquesta característica. 

 
Hi ha altres característiques dels aminoàcids emprades per a l’assignació de l’escala 

musical, com ara la polaritat, la càrrega, l’aroma... 
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Taula 8.1 Codis genètics (Taula creada per  Shaun D. Black, University of Texas Health Center at 

Tyler i els colors van ser  afegits per  M. A. Clark )

  Segona posició en el Codó   

  T C A G   

T 

TTT Phe [F] 

TTC Phe [F] 

TTA Leu [L] 

TTG Leu [L] 
 

TCT Ser [S]

TCC Ser [S]

TCA Ser [S]

TCG Ser [S]
 

TAT Tyr [Y] 

TAC Tyr [Y] 

TAA Ter [end]

TAG Ter [end]
 

TGT Cys [C] 

TGC Cys [C] 

TGA Ter [end] 

TGG Trp [W] 
 

T 

C 

A 

G 
 

C 

CTT Leu [L] 

CTC Leu [L] 

CTA Leu [L] 

CTG Leu [L] 
 

CCT Pro [P]

CCC Pro [P]

CCA Pro [P]

CCG Pro [P]
 

CAT His [H]

CAC His [H]

CAA Gln [Q]

CAG Gln [Q]
 

CGT Arg [R] 

CGC Arg [R] 

CGA Arg [R] 

CGG Arg [R] 
 

T 

C 

A 

G 
 

A 

ATT Ile [I] 

ATC Ile [I] 

ATA Ile [I] 

ATG Met [M] 
 

ACT Thr [T]

ACC Thr [T]

ACA Thr [T]

ACG Thr [T]
 

AAT Asn [N]

AAC Asn [N]

AAA Lys [K]

AAG Lys [K]
 

AGT Ser [S] 

AGC Ser [S] 

AGA Arg [R] 

AGG Arg [R] 
 

T 

C 

A 

G 
 

GTT Val [V] 

GTC Val [V] 

GTA Val [V] 

GTG Val [V] 
 

GCT Ala [A]

GCC Ala [A]

GCA Ala [A]

GCG Ala [A]
 

GAT Asp [D]

GAC Asp [D]

GAA Glu [E]

GAG Glu [E]
 

GGT Gly [G] 

GGC Gly [G] 

GGA Gly [G] 

GGG Gly [G] 
 

T 

C 

A 

G 
 

Pr
im

er
a 

po
T

ercera posi
si

ci
ó 

en
 e

l C
od

ó 

G 

Escala 

d’hidrofobicitat 

ció en el C
odó 

Més hidròfóbica  

. . . . . . 

Més hidrofílica  

 

 

L’ordenació lineal dels aminoàcids en un  polipèptod es coneix com l’estructura 

primària. L’estructura primària representa  les bases de la proteïna mitjançant  una 

cadena de lletres simples, semblant a una  gran paraula o frase. L’ordre de les lletres és 

l’ordre en el qual els aminoàcids  es troben junts  quan el polipèptid s’ha sintetitzat. 
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Aquest ordre  queda especifica ació genètica en forma dels codons de la 

cadena d’ADN en sets de tres bases de les quatre bases de l’alfabet de l’ADN. A 

continua üència del Calmodulin humà, seqüència  de bases de l’ADN  

i aminoàcids. 
 

Si a part d  compte 

l’estructura t és una 

melodi

Existeixen d mplement  

mencion e per 

King R.D. i Angus C.G.  l’any 1996, que va er escrit amb el llenguatge de programació 

C i només  podia funcionar amb Apple Mac. Aquest programa s’ha reescrit amb 

llenguatge Java i avui en dia funciona en

habitualment es troben en el mercat. 

tral.com/spanish.h

t per la inform

ció es mostra la seq

 

 

e tenir en compte l’estructura primària de les proteïnes es té en

 secundària a l’hora d’assignar so a les cadenes d’ADN, el resulta

a  més  rica i complexa. 

iferents programes que ens permeten  crear música amb ADN, si

arem, per ser un dels primers que es va fer, el ProteinMusic, dut a term

 s

 qualsevol tipus de màquina de les que 

Amb aquest treball s’adjunten  alguns d’aquests resultats musicals. Totes les melodies 

que s’adjunten estan en format MP3 i s’han extret de dos fonts: 

1. http://www.dnamusiccen tm. S’ha baixat la música dels 24 

C

cromosomes humans. 

romosoma 1 Cromosoma 7 Cromosoma 13 Cromosoma 19 
Cromosoma 2 Cromosoma 8 Cromosoma 14 Cromosoma 20 
Cromosoma 3 Cromosoma 9 Cromosoma 15 Cromosoma 21 
Cromosoma 4 Cromosoma 10 Cromosoma 16 Cromosoma 22 
Cromosoma 5 Cromosoma 11 Cromosoma 17 Cromosoma X 
C Cromosoma 18 Cromosoma Y romosoma 6 Cromosoma 12 

 
atg gct gat cag ctg acc gaa gaa cag att gct gaa ttc aag gaa gcc ttc tcc cta ttt 
Start A   D   Q   L   T   E   E   Q   I   A   E   F   K   E   A   F   S   L   F  

 
gat aaa gat ggc gat ggc acc atc aca aca aag gaa ctt gga act gtc atg agg 
 D   K   D   G   D   G   T   I   T   T   K   E   L   G   T   V   M   R  

 
tca ctg ggt cag aac cca aca gaa gct gaa ttg cag gat atg atc aat gaa gtg 
 S   L   G   Q   N   P   T   E   A   E   L   Q   D   M   I   N   E   V  

 
gat gct gat ggt aat ggc acc att gac ttc ccc gaa ttt ttg act atg atg gct aga aaa 
 D   A   D   G   N   G   T   I   D   F   P   E   F   L   T   M   M   A   R   K  

 
atg aaa gat aca gat agt gaa gaa gaa atc cgt gag gca ttc cga gtc ttt 
 M   K   D   T   D   S   E   E   E   I   R   E   A   F   R   V   F  

 
gac aag gat ggc aat ggt tat atc agt gca gca gaa cta cgt cac gtc atg aca aac  
D   K   D   G   N   G   Y   I   S   A   A   E   L   R   H   V   M   T   N  

 
tt
 L 
a gga gaa aaa cta aca gat gaa gaa gta gat gaa atg atc aga gaa gca 
  G   E   K   L   T   D   E   E   V   D   E   M   I   R   E   A  

 
gat att gat gga gac gga caa gtc aac tat aa ttc gta cag atg atg act gca aaa tga  
 D   I   D   G   D   G   Q   V   N   Y   E   E   F   V   Q   M   M   T   A   K  Stop 

 

gaa g
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2. http://www.whozoo.org/mac/Music/samples.htm.  Aquestes melodies han estat 

creades utilitzant el software musical de l’algoritme Arts. En la següent taula es 

Àudi

mostra el títol i la durada de cadascuna d’elles. 

o 
Proteïna 

Títol Durada 

Serotonin Transporter 5-HTT 5HTT 7:42 

Mosquito Olfactory Receptor AgOR1 Sweat3 5:10 

PTC Taste Receptor Taster 4:52 

Coronavirus SARS 3 ase C-like Protease SARS-Prote 3:50 

Sonic Hedgehog: Signalling Protein SonicHedgehog3 4:20 

Cu-Zn Superoxide Dismutase SOD2 7:53 

FOX_P2 (The “Human Language Gene”) FoxVox 6:54 

Beta lobin2 8:00  Globin Beta G

UDP-Glucuronosyl Transferase UGT 4:46 

Estrogen Receptor EstroRep3 4.50 

SRY:Male Determinning Factor SRY 4:15 

Drosophila Protein DLYQ 10:46 

Heat Shock Protein HeatShock  11:19

Rhodopsin Rhodopsin 6:39 

Blue cone receptor Bluecome 7:33 

Aequorin CalAequorin 5:47 

Prion precursor Prion 5:43 

Immunoglobulin G IGG1MCG 6:28 

Alpha keratin Alphakeratin 6:57 

Spidroin Revisited NewSpidroin 7:34 

Spidroin Spidroin 3:34 

Calmodulin Clamodulin 2:55 

Gamma Crystallin Gammalens 2:54 

Lysozyme C PDB Molecule of the Month  MAC-LysoC 3:43 

Alcohol Dehydrogenase PDB Molecule of the Month ADH 5:03 

Triose Phosphate Isomerase Tpi2 6:36 

Beta Globin Betaglob 5:42 

Lysozyme C PDB Molecule of the Month me Lysozy 7:13 

Collagen PBD: Molecule of the Month  Collagen 13:56
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Hi ha autors que afirmen que l’oïda és un in és sensitiu que l’ull per  

reconèixer patrons i que, per tant, sistemes d’inf plexos d’analitzar 

de a cament serien més accessibles 

d’abordar si es traduïssin de manera musical. Per tan , es podrien diferenciar f ent 

les alteracions d’una analítica química o d’indicadors econòmics. En els sistemes de 

con odria escolta armonia musical en lloc de 

uscar irregularitats matemàtiques. 

iento, combinar y usar hasta el límite nuestros 

oderes para conocer un poco más de nosotros mismos y descubrir realidades 

 

ar si 

la més ràpida de les supercomputadores disponibles podria dur a terme de manera tan 

blant. 

tre les computadores convencionals i  les 

strument m

ormació massa com

manera ràpida mitjançant la vista o bé m temàti

t àcilm

trol de qualitat, l’investigador p r la desh

b

 “Ver con los oídos, sentir con el pensam

p

incógnitas.” Aquest text poètic, d’Octavio Paz amplia la nostra sensibilitat i cobreix el 

buit de la percepció. Quan la  ciència experimenta en nous jocs tecnològics de 

codificació s’avança en el tancament de l’esquerda entre el que ens sembla abstracte i el 

món percentual, a la vegada que ens porta a una reflexió: No és  prou  miraculosa  ja  la 

quantitat d’informació que el nostre cos tradueix diàriament en termes sensuals? Quins 

nous móns se’ns poden obrir? Podrem tocar-nos l’ànima? 

9 COMPUTADORES  MOLECULARS 

Què passarà en un futur? Les computadores moleculars tenen moltes propietats 

atractives. Proporcionen un emmagatzematge  d’informació d’una densitat excepcional. 

Per exemple, un gram d’ADN, que ocupa en sec aproximadament 1 centímetre cúbic, 

pot emmagatzemar la informació d’un bilió de discos compactes i aporta un enorme 

paral·lelisme. En l’experiment dut a terme per Adleman, en el qual utilitzava una 

cinquantena part d’una cullereta d’ADN, en cosa d’un segon varen quedar  

simultàniament concatenades 1014 trajectòries  mitjançant cadenes d’ADN. No és cl

ràpida  una tasca sem

En general, l’única diferència fonamental en

computadores d’ADN és la capacitat de les unitats de memòria: les computadores 

electròniques tenen dos posicions (1 o 0), mentre que l’ADN en té quatre (C, G, A i T). 

Teòricament, les computadores d’ADN poden computar qualsevol dels problemes que 
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realitzen les computadores convencionals. Però les computadores  d’ADN  tenen també 

alguns mèrits especials. 

En primer lloc, la memòria d’ADN és compacta. Un centímetre cúbic de solució d’ADN 

pot  emmagatzemar 1021 bits d’informació, mentre que, amb la tecnologia actual, les 

computadores convencionals tenen una memòria de 1014 bits. 

  problemes que s’han considerat tradicionalment  impossibles 

1019 operacions de lligadura. Es tracta d’un resultat molt notable,  si tenim en 

er les lleis físiques  quant a la miniaturització  dels 

ó quàntica potser no substituiran els semiconductors de silici en els PC que 

En segon lloc, mentre que la majoria de les computadores electròniques  operen 

linealment, les reaccions bioquímiques ho fan  en paral·lel: un sol pas d’operacions 

bioquímiques  pot ser establert perquè afecti trilions de cadenes d’ADN en un tub 

d’assaig. 

Aquestes dues propietats suggereixen que les computadores d’ADN potser podrien ser 

útils per  resoldre alguns

de resoldre. Les computadores d’ADN però, també tenen inconvenients. Les operacions 

bioquímiques  involucrades tenen errors  i tot sovint són lentes, de manera que són 

necessàries proves rigoroses, així com un desenvolupament tecnològic addicional  per 

conèixer el seu veritable  potencial. 

Les computadores moleculars ofereixen, a més, la  possibilitat  d’obtenir el màxim 

rendiment des d’un punt de vista energètic. En principi, seria suficient  un joule per dur 

a terme 2.

compte que la segona llei de la termodinàmica dicta un màxim de 34.1019 operacions 

(irreversibles)  per joule (a temperatura ambient). Les supercomputadores existents són, 

pel que fa a l’energia, molt menys eficients, ja que executen  com a  molt 109 operacions 

per joule. 

Les computadores actuals de silici estan començant a mostrar les seves limitacions: 

s’està arribant  als límits imposats p

components necessaris per augmentar la velocitat de processament i la capacitat 

d’emmagatzematge de les memòries de silici està sent sobrepassada per altres 

tecnologies (ADN). A la barrera dels pentaflops (105 operacions per segon) necessaris,  

per complexos problemes de simulació i optimització, no s’hi arribarà amb 

computadores  paral·leles de silici clàssiques. 

La computació biomolecular (amb ADN, ARN, proteïnes o membranes) o la 

computaci

avui dia tenim. Ara bé, probablement entraran en joc com a potents tecnologies de la 

futura supercomputació  paral·lela avançada. Aquests nous models no convencionals no 

són simples millores sobre els models anteriors de computadores, sinó que aprofiten el 
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paral·lelisme inherent dels processos biològics (unió o  hibridació de l’ADN) i els 

processos físics (superposició d’estats quàntics). 

Avui en dia, en molts departaments i laboratoris es treballa per treure partit de les  

propietats de l’ADN. Tindran èxit en la creació de computadores moleculars capaces de 

ura. En el segle XXI, els esforços 

 d’abordar, fins i tot per les 

cient saber  que la computació amb ADN és possible. En 

competir amb els ordinadors electrònics? Està per veure. Durant mig segle, enormes 

inversions financeres han convertit els ordinadors electrònics en  les meravelles de la 

nostra era, per la qual cosa seran difícils de vèncer.  

Ara bé, els avenços tecnològics actuals permeten manipular cada cop de manera més 

precisa la matèria molecular i fins i tot atòmica. Aquests avenços tecnològics poden fer 

realitat  aquests nous models de computació. En el segle XX s’han intentat simular 

processos  computacionals presents en la nat

s’encaminaran a utilitzar la mateixa natura per  realitzar còmputs.  Aquests estudis ens 

permetran, també, desxifrar les lleis del processament de la informació en la naturalesa.  

Aquest camp, que  fa aproximadament 10 anys era tan sols una simple teoria, ha 

esdevingut un dels  més esperançadors dins de la bioinformàtica, segons han manifestat 

els experts. Alguns problemes, ara impossibles

supercomputadores, es podran afrontar amb hardware i software biològic, tot i que els 

experts no s’atreveixen a dir  quan arribarà aquest moment. Alguns, més optimistes, 

parlen de 20 anys, i els més pessimistes de 50. El cert és que avui en dia encara hi ha 

força diferències entre  els models teòrics o de simulació i la fabricació d’ordinadors 

basats en aquestes molècules. 

Les computadores d’ADN han obert una nova visió completament nova en la 

computació. En lloc de transistors de silici i corrents elèctrics, les computadores d’ADN 

utilitzen àcids desoxiribonucleics com les unitats de memòria  i amb les tècniques de 

l’ADN recombinant  es duen a terme operacions fonamentals.  

De totes maneres,  cal considerar aquest camp d’investigació no sols des d’un punt de 

vista pràctic, sinó com una nova àrea de la ciència que és possible gràcies  a la nostra 

capacitat, que creix  ràpidament, per controlar el món molecular. En les referències 

bibliogràfiques es poden trobar molts treballs d’aquesta nova ciència molecular. 

Pel que a mi m’afecta,  és sufi

el darrer mig segle hi ha hagut importants avenços  tant en biologia com en el camp de 

la ciència, de la computació, que, sens dubte, ocuparan  un lloc central en el nostre  

progrés científic i econòmic en  l’actual mil·lenni. Ara bé, la biologia i les ciències del 
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còmput (la vida i la informàtica) estan relacionades i cal tenir fe que en la seva interfase  

hi haurà importants descobriments. 

 

11 CONCLUSIONS  

1. Les molècules d’ADN tenen una gran capacitat d’emmagatzemar informació. De 

fet, són les que controlen l’elevat nombre de processos biològics que tenen lloc, 

contínuament, en tots els éssers vius. 

2. Els mecanismes que té l’ADN per reproduir-se i transmetre informació els podem 

considerar gairebé perfectes. Com pràcticament en tot, es poden cometre errors, si 

bé el mateix ADN preveu aquesta possibilitat, ja que disposa  del seu propi 

mecanisme per corregir-los. 

s anteriors, capacitat d’emmagatzemar i perfecció en els seus 

4. 

 molècules d’ADN, en concret va proposar la 

5. 

dL, en què es resolen problemes estadístics amb ADN. 

 avui en 

6. ’ADN 

7. 

8.  mecanismes que 

3. Les dues propietat

mecanismes, el fan un excel·lent candidat per poder fer càlculs matemàtics. 

Adelman va ser el pioner a demostrar la possibilitat de resoldre  un problema 

computacionalment difícil mitjançant

resolució del problema del viatger (cami hamiltonià). A aquest investigador el  

varen seguir altres científics i de fet, varen corroborar el potencial de l’ADN. 

En el present treball s’han descrit, a part de les investigacions d’Adelman, el treball 

d’un grup de recerca de la U

En aquests treballs no se solucionen problemes computacionalment difícils, però es 

mostra la capacitat de les molècules  d’ADN per resoldre els problemes que

dia es fan amb  els ordinadors tradicionals. De fet,  es pretén justificar que amb 

ADN es poden solucionar tots els problemes que avui resolem amb suport de silici, 

a més d’altres que amb els mitjans actuals  encara no s’ha pogut. 

L’enginyeria genètica, l’ADN recombinant, ha fet possible pensar en l

computacional. El  fet de dur a terme les operacions que  l’ADN té en la cèl·lula en 

un laboratori, ha  permès que l’home pugui controlar i dirigir en cada moment 

l’experiència  segons l’algoritme desitjat. 

L’enginyeria genètica ha avançat molt. Principalment pel projecte del genoma 

humà. Ara bé,  cal perfeccionar alguns dels mecanismes per poder incrementar la 

seva precisió i rapidesa. 

Els principals interessos de l’enginyeria genètica són  buscar 

permetin pogué descobrir les causes de malalties avui en dia incurables. Es dediquen 

molts recursos  econòmics i humans per millorar i avançar en aquest camp.  
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9. 

s camps que avancen en paral·lel. En vista 

in amb 

11.

12. lment, aquest treball m’ha canviat  la visió  que tenia de la biologia. Si per a 

13. formàtica i les matemàtiques, com és evident, estan molt 

cert punt, també 

14. e tenia entre mans era 

15.

 

 

L’ADN computacional aprofita els avenços de l’enginyeria genètica per millorar els 

seus resultats i podem afirmar que  són do

dels passos de gegant que s’estan donant en  l’enginyeria genètica, podem augurar, 

en un futur relativament proper, importants avenços en el càlcul computacional amb 

ADN. 

10. L’interès mostrat per importants  empreses dedicades a la informàtica, com ara, 

Hewlett Packard, que investiga la possibilitat de realitzar “ordinadors biològics”, fa  

més esperançador que en un futur hi pugui haver ordinadors que funcion

molècules d’ADN.  

 El potencial de l’ADN s’utilitza en altres camps. En aquest treball s’ha mostrat, de 

manera molt breu, quines són les directrius  que permeten a través de  la lectura de 

les seqüències de bases d’una cadena d’ADN obtenir una melodia.  

 Persona

mi la biologia ja era fascinat, ara ha passat a ser  meravellosa. No només es pot 

conèixer  i descriure el que de manera natural succeeix en els éssers vius, sinó que, a 

més a més,  ho podem copiar en el laboratori i modificar-ho. 

 Els camps de la in

relacionats. Els informàtics han de fer càlculs matemàtics i els matemàtics utilitzen 

el sofwart informàtic per fer els càlculs i incrementar la rapidesa de les seves 

investigacions. Que la biologia necessités les matemàtiques, fins a 

era comprensible. Ara bé, que les matemàtiques se servissin de la biologia, ja no ho 

era tant, i que  la informàtica tingues necessitat de treballar amb xips biològics, 

encara menys. En aquest treball s’ha vist  que tots tres camps estan interrelacionats. 

 En alguns moments del treball he tingut la sensació que el qu

ciència-ficció, però a mesura  que anava indagant, buscant informació i comprovava 

la quantitat d’investigadors que hi ha involucrats, les conferencies i els congressos 

que anualment s’organitzen per donar a conèixer les investigacions relacionades 

amb aquest tema, em convencia  de les possibilitats que  té aquest camp. 

 No vull acabar sense mencionar un nou camp en què s’està començant a treballar 

per  resoldre mitjançant tècniques biologiques problemes matemàtics, la computació 

cel·lular amb membranes. Aquest neix partint del  fet que els processos que tenen

lloc en l’interior de les cèl·lules vives poden ser considerats com a processos de 

càlcul, com a computacions. 
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