
Resum entenedor sobre la paradoxa enzim-DNA, l’abiogèneisis i la Hipòtesis del Món de l’RNA 

L’inici de la vida a la Terra, avui en dia, no deixa de ser un aspecte poc concís. Certament, s’han concretat molts 

termes al llarg del progrés científic: l’existència de components primordials inorgànics en el famós brou primitiu de 

l’experiment de Miller, les noves teories de John Sutherland sobre el formaldehid i l’acetilè, Lynn Marghulis i la 

teoria evolutiva... entre d’altres.  Malgrat això, és fàcil acordar que, per ara, no es coneix amb perfecció el 

mecanisme  concret que va donar lloc a la vida, i encara menys com aquest primer (o primers) organisme va 

transcendir a l’explosió evolutiva.  

Tot i aquesta incertesa palpable, els científics no s’han aturat pas i han burxat en la vida fins a descobrir-ne les 

entranyes més essencials: el DNA, la transmissió genètica i el control cel·lular.  Coneixem que el DNA (o àcids 

nucleics parlant més àmpliament) és una macromolècula present als éssers vius que controla l’organisme mitjançant 

la descodificació a proteïnes i enzim actius. Aquests enzims modulen els metabolismes de l’individu mantenint la 

seva existència i assegurant la seva perpetuació, fets que alhora inclouen la regulació del mateix DNA. Si ens fixem 

en la perpetuació de l’individu percebem que la vida es resumeix en la continuïtat del flux del DNA en descendents. 

La qüestió és la següent: Si el material genètic segueix aquest curs unidireccional poden deduir que (prosseguint 

inversament aquest flux) tots els organismes vius procedim d’un material genètic primordial. Aquesta idea concorda 

doncs, amb les teories de l’inici de la vida i la teoria evolutiva: un primer antecessor que contenia DNA (com a factor 

controlador d’ell mateix) sorgit de les condicions concretades per Miller, conformat com a organisme tal i com 

il·lustra Sutherland i finalment evolucionant com descriu Marghulis. Sembla bastant coherent, ara bé, entenent que 

els elements que conformaven el primer organisme van unir-se “atzarosament” què va succeir amb el DNA i el 

material genètic? Anteriorment s’ha esmentat que per l’autoregulació (estabilitzar-se i processar-se), el DNA 

requereix de certes proteïnes. Alhora, que cal no perdre de vista que les proteïnes i enzims útils per a l’organisme 

son sintetitzats a partir del propi DNA. És a dir, el DNA codifica per proteïnes però les proteïnes ajuden a la síntesis 

del DNA i d’altres proteïnes... Així doncs, quan va aparèixer la vida, què va ser primer? Enzim o DNA?  

Doncs bé, als anys 80, Thomas Cech i els seu equip van albirar el funcionament crucial del RNA en el processament 

de la informació genètica: l’RNA s’autoprocessava sense la intervenció d’enzims complementaris i més tard, Sidney 

Altman va descobrir que complexos de RNA podien desenvolupar funcions catalítiques. El que avui dia es defineix 

com la Hipòtesis del Món de RNA postula que el RNA va ser el percussor de la formació de la vida a la Terra, la 

molècula de RNA ( o un element primigeni semblant) tenia la capacitat d’albergar informació i de catalitzar alhora. 

Més concretament els estudis indiquen que el RNA precursor es podia autorreplicar en un medi adequat,  realitzar 

reaccions químiques simples per augmentar la creació dels monòmers de RNA i altrament posseïa la capacitat de 

crear pèptids curts (fet que observem actualment en els ribosomes).  

Resumint, es pot arribar a pensar que en el Brou Primitiu els monòmers del RNA van interaccionar entre ells 

desenvolupant cadenes i petits complexes, aquests units intercatanàriament degut al palindromisme.  En aquest 

context, les molècules de RNA més eficients i productives es van perpetuar, unir i replicar conformant així els 

primers complexos catalítics i transmissors d’informació. Seguidament, s’especula que aquests RNA van 

interaccionar amb una altre tipologia de monòmers i en van afavorir la seva evolució. Podríem estar parlant de 

l’origen dels aminoàcids, els primers polímers i la correlació intrínseca RNA-Aminoàcid: el Codi Genètic. A partir 

d’aquí, l’associament i cooperació d’RNA i proteïnes va perdurar evolucionant al seu pas.  

Segons la Hipòtesis del Món del RNA, la paradoxa enzim-DNA es resol còmodament: l’element primordial de la vida 

va ser el mediàticament menyspreat RNA. Tot i això, no deixa de ser una hipòtesis (considerablement fonamentada i 

vigent) i la comunitat científica es debat dia a dia per saber la veritat més tangible. 

 


