
i l’herald dels déus olímpics 
era considerat pels antics 
grecs el conductor de les àni·
mes dels morts cap a l’infra·

món, la descoberta de l’RNA missat·
ger (mRNA) va permetre identificar la 
molècula que condueix la informació 
genètica d’un món cel·lular a un al·
tre: des del nucli fins al citoplasma.

A mitjan anys cinquanta, poc des·
prés de la descoberta de l’estructura 
del DNA, els biòlegs moleculars ja sa·
bien que els gens contenien les ins·
truccions per fabricar les proteïnes. 
També sabien que aquesta síntesi te·
nia lloc al citoplasma i que requeria 
la presència d’un àcid nucleic diferent 
del DNA: l’RNA ribosòmic (rRNA). El 
dubte, però, era com passava aques·
ta informació del nucli al citoplasma.

Una primera aproximació va sorgir 
el 1956, quan els investigadors de l’Oak 
Ridge National Laboratory (ORNL) 
Elliot Volkin i Lazarus Astrachan pu·
bliquen un article sobre experiments 
fets amb bacteriòfags sobre Escherichia 

coli. Segons Paul Berg,1 director emèrit 
del Beckman Center for Molecular and 
Genetic Medicine a Stanford, aquesta 
investigació va posar de manifest que 
els virus aturen la maquinària bacteri·
ana i ordenen la fabricació de les pro·
teïnes víriques. Aquestes ordres serien 
donades en forma d’un nou RNA de 
vida curta que Volkin i Astrachan van 
batejar com a «RNA semblant a DNA». 

Durant els dos anys següents, els 
investigadors de l’ORNL van continuar 
fent experiments en aquesta línia i van 
descriure les propietats d’aquest nou 
RNA, però sembla que els resultats no 
van ser àmpliament acceptats per la co·
munitat científica. En opinió de François 
Gros,2 exdirector de l’Institut Pasteur, la 

poca atenció que es va donar a aquesta 
observació extraordinària podria prove·
nir del fet que les condicions de les cèl·
lules infectades no són les normals. Els 
bacteriòfags podrien alterar el metabo·
lisme dels bacteris i conduir a resultats 
no concloents. A més, segons Gros, els 
mateixos Volkin i Astrachan pensaven 
que podrien estar al davant d’un pre·
cursor del DNA, lluny de la idea de con·
ductor o missatger que s’estava buscant.

El 1959, una sèrie d’experiments fets 
a l’Institut Pasteur per Arthur Pardee, 
François Jacob i Jacques Monod apor·
ten nova llum sobre la qüestió en els 
coneguts per experiments PaJaMo. Tot 
estudiant el metabolisme dels sucres en 
E. coli —concretament, el sistema b·ga·
lactosidasa— van arribar a la conclusió 
que, a partir del DNA, se sintetitzava un 
nou tipus d’àcid nucleic de vida molt cur·
ta i amb una composició de bases molt 
similar a la del seu precursor. Les ca·
racterístiques eren semblants, per tant, 
a les de la molècula descrita uns quants 
anys abans per Volkin i Astrachan, 
però aquest cop no s’observava en cèl·
lules infectades sinó en bacteris sans. 

Un any després, Monod es reunia 
amb Francis Crick i Sydney Brenner a 
Cambridge (Regne Unit). Sembla que, 
de les conclusions de la trobada, en va 
sorgir la idea que totes dues molècu·
les —la de Volkin i Astrachan i la dels 
experiments PaJaMo— podrien ser la 
mateixa: un nou tipus de RNA la fun·
ció del qual seria conduir la informació 
del DNA fora del nucli cap als riboso·
mes per iniciar la síntesi de proteïnes. 
La hipòtesi de l’existència d’un RNA 
missatger prenia una embranzida de·
finitiva, però calia evidenciar expe·
rimentalment que la funció exercida 
era realment la que s’estava postulant.

  Segons Gros, el 1961 tant ell com 
Jacob van deixar l’Institut Pasteur per 
fer una sèrie d’experiments als Estats 
Units. Ell amb James Watson, a Har·
vard, mentre que Jacob anava a tro·
bar-se amb Brenner al laboratori de 
Matthew Meselson, a l’Institut Tecnolò·
gic de Califòrnia (Caltech) de Pasadena. 
El resultat d’aquesta darrera trobada 
va ser un article a la revista Nature3 en 
què els tres investigadors demostraven 
que l’RNA trobat per Volkin i Astrac·
han actuava com una plantilla del DNA 
que, un cop fora del nucli, els ribosomes 
s’encarregaven de traduir a proteïnes.

Gros recorda el naixement de l’mRNA 
com una fita important i aclamada, no 
en va era la peça que faltava al dogma 
central de la biologia molecular. L’in·
vestigador, membre de l’Acadèmia de 
Ciències francesa, reconeix que va ser 
un procés laboriós i gradual, però que 
finalment la descoberta de les propie·
tats químiques i metabòliques d’aques·
ta molècula renovable i fugaç van 
acabar convencent tothom. Fins i tot 
Monod, un antic escèptic sobre la im·
portància dels RNA, li hauria assegu·
rat: «Aquesta vegada, François, tenim 
una bona història. Ens divertirem.» I
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Imatge: François Jacob, Jacques Monod i An·
dré Lwoff al despatx de Monod a l’Institut Pas·
teur. Els tres investigadors van rebre el premi 
Nobel de Medicina el 1965 per la seva recerca 
sobre la genètica celular i l’RNA missatger.

A la caça de l’Hermes molecular


