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Musicando xenes 
INTRODUCCIÓN 

A molécula dos ácidos nucleicos está formada por longas cadeas de catro nucleótidos que se dispoñen de forma 

lineal o que propicia un mecanismo para almacenar información biolóxica que se traduce cun código xenético que é 

universal para todos os seres vivos.  

Esa información pódese usar transformando a secuencia do ADN en música, establecendo correspondencias 

entre os nucleótidos e as notas musicais e despois musicando unha molécula de ADN, cun significado biolóxico (un 

xen determinado) e grabando a súa interpretación.  

Tamén podería usarse en sentido inverso, transformando por exemplo información dixital en secuencia 

xenética. 

HIPÓTESES 
● As secuencias de ADN pódense musicar.

● Pódese obter unha peza musical coa secuencia do ADN dun xene

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  
LINGUAXE XENÉTICO 

Información no ADN e lectura desa información 
O ADN está formado por unha dobre cadea de nucleótidos. 

Para entender como o ADN almacena a información, hai que ter moi claro que cada cadea está formada por 

catro nucleótidos cada un deles caracterizado por unha base nitroxenada distinta (adenina, timina, guanina e citosina). 

A información que leva o ADN: 

● ven determinada pola secuencia deses nucleótidos (número, tipo e orde) nas cadeas de ADN

● transcríbese nunha mensaxe no ARNm, onde en vez de timina, aparece uracilo

● O ARNm  tradúcese en proteínas cun código xenético que é igual en todos os seres vivos e nos virus.

O código xenético baséase en que a cada tres nucleótidos de ARNm (CODÓN) correspondelle un aminoácido (excepto 

para os codóns que codifican para “FIN da tradución”). 

Cando se traduce un ARNm, a información que se copiou do ADN estase transformando en cadeas de aminoácidos, 

que forman proteínas. 

XENES 

Un xene é un fragmento de ADN que codifica para unha proteína. 

O contido codificante dun xene non se distribúe de forma continua. Dentro dun xene distínguense dúas partes: 

➢ intróns: son as secuencias de nucleótidos que non  codifican proteínas

➢ exóns: son as secuencias de nucleótidos que sí codifican proteínas.

LINGUAXE MUSICAL 
A música tal como a coñecemos está constituída por 12 sons, representados por notas musicais. 

Cada un destes sons ten unha frecuencia (herzios) diferente, que va a caracterizar a altura (ton) do son, é dicir, 

se é máis agudo ou máis grave: con frecuencias maiores, máis agudo é o son (alto) e a menores frecuencias, máis 

graves é o son (baixo). 

 A altura permítenos definir as octavas. Chámase octava ao intervalo musical que percorre oito grados dunha 

escala musical. Dúas notas forman unha octava cando a frecuencia dunha das dúas notas é o dobre que o da outra nota 

que empeza a octava seguinte.  Estas dúas notas son a mesma en diferente altura, unha grave e outra aguda. 

Destas 12 notas: 

 ·7 son as chamadas notas naturais (as mais coñecidas) que son: ...Do, Re, Mi, Fa, Sol, La e Si... en orde ascendente

de altura. Estas notas poden estar separadas a distancia de ton ou semiton (medio ton). Todas as notas naturais

gardan unha distancia de 1 ton, agás entre Mi-Fa e Do-Si, con distancia de ½ ton.

 Despois temos as outras 5 notas restantes que son as notas alteradas, que se atopan entre as naturais que gardan

un ton de distancia entre elas, e se poden chamar de dúas formas: Do# / Reb, Re#/Mib, Fa#/Solb, Sol#/Lab, La#/Sib

(estas notas que se chaman de forma diferente pero representan o mesmo, son chamadas notas enharmónicas).

Para escribir ou compoñer música, non sempre se empregan as 12 notas. As notas que se vaian a usar dependen da

escala que se use, e da tonalidade. 

A escala é un conxunto de sons ordeados que crean un entorno sonoro particular. Hai distintos tipos de escalas, 

dependendo do número de notas ou grados que se usen.  A escala máis usada na cultura occidental é a escala diatónica, 

coas 7 notas musicais, mentres que a escala máis usada na cultura oriental é a escala pentatónica, con 5 notas musicais. 

A  tonalidade determina as notas da escala a partir da tónica (primeira e principal nota da escala, que lle da nome), 

que inflúe no resto das notas que van a formar as escalas. 
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MATERIAL  
 Ordenador e acceso a internet

 Código xenético

 Bases de datos dos xenes humanos

 Instrumentos musicais

 Partituras

MÉTODO :
Estudo teórico sobre os fundamentos teóricos antes explicados: 

● ADN, nucleótidos, código xenético, estructura dun xen

● Cualidades da música, código musical

Pasos a seguir para musicar unha secuencia de ADN 

1º) Establécese a escala e a tonalidade que se vai a empregar, despois elíxese o compás. Neste traballo úsanse escalas 

pentátonicas (compostas por 5 notas ou grados) e a tonalidade determínase polas bases nitroxenadas dos dous primeiros 

nucleótidos 

2º) Escríbese unha liña melódica, seguindo as escala e tonalidade elixidas previamente, xogando cos graos da escala e 

os efectos que producen. 

3º) Ao mesmo tempo que se establece unha melodía ou posteriormente, asígnaselle un ritmo acorde co compás (atendo 

en conta si é binario, ternario, simple, composto...) 

4º) Despois disto para facer  a composición máis completa, engádense octavas (mesma nota pero mais grave ou mais 

aguda). 

5º) Por último colocamos matices, o toque final da composición. 

Correspondencia entre nucleótidos e notas musicais 

Aínda que parecía doado establecer a correspondencia entre a linguaxe xenética e a musical, non o foi tanto. Probei 

varios métodos diferentes ata chegar ao que establecín, sempre baseado na escala pentatónica. 

MÉTODO EMPREGADO  

Está baseado na escala pentatónica: un conxunto de 5 notas, nas que a partir da tónica os seus 5 graos gardan 

as distancias seguintes: 

➢ nas escalas pentatónicas menores: ton e medio - ton - ton -ton e medio - (ton)

➢ nas escalas pentatónicas maiores: ton - ton - ton e medio - ton - (ton e medio)

Establécese unha correspondencia entre as dúas primeiros nucleótidos da molécula lineal de ADN (16 

combinacións) e a tonalidade da obra. O criterio escollido é a masa molar da base nitroxenada que define aos 

nucleótidos (que sería o mesmo que ordenalos pola masa molar 

dos nucleótidos). 

1º) Ordénanse os nucleótidos que ocupan o 1º lugar  por 

orde decrecente de masa molar da base nitroxenada que os 

caracteriza . Quedaría: G > A > T > C.  

2º) Este orden nos da os graos dentro de cada escala 

3º) Para cada primer nucleótido, colocamos o 2º 

nucleótido por orde crecente de masa molar. Quedaría: GG > GA 

> GT  > GC // AG > AA > AT  > AC // TG > TA > TT  > TC //

CG > GA > GT > GC.

4º) Comenzamos polas tonalidades menores, 

específicamente pola de 4 bemoles, onde colocaremos 

a primeira combinación de bases nitroxenadas según 

este criterio (que sería GG). Despois de acabar as 

primeiras catro combinacións que empezan por 

Guanina, pasamos ás da Adenina que van dende La m 

(sen alteracións) ata tres sostenidos. Despois facemos 

o mismo coa timina e a citosina nas tonalidades

maiores.
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Elección do xene que se musica 
Unha vez establecido o código entre a linguaxe xenética e a musical, tiñamos que escoller o xene a musicar. 

Escollín o xene da 

INSULINA HUMANA, porque é 

unha proteína coñecida por case 

todo o mundo, aínda que 

aplicando este método, poderíase 

musicar calquera xene ou 

calquera secuencia de ADN. A 

súa  secuencia a encontramos no 

Arquivo Europeo de Nucleótidos 

(ENA), na que se atopan as 

secuencias de todos os xenes 

humnos e de todos os xenes 

coñecidos (tamén está a do Sars-

Covid19).  

Traducción do xene ao linguaxe musical, usando o código establecido 

RESULTADO 
 Partitura da peza musical obtida ao musicar o xene da insulina

 Peza musical que é interpretada polo autor do traballo.

As dúas na seguinte dirección: 
https://youtu.be/lJlMrFe2X8w 

INVESTIGACIÓNS FUTURAS 
Unha vez establecido un fluxo de información entre o ADN e a música, cabe a posibilodade de plantexar o 

uso do ADN para almacenar a información dixital, establecendo unha correspondencia entre o código binario 

e a secuencia de nucleótidos no ADN. 
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