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més conegut inclou seqüències
d’ADN a les quals s’uneixen unes
proteïnes específiques, que fanque
s’activi l’expressiódelgencorrespo-
nent, comuninterruptor.Llavors la
maquinària molecular de la cèl·lu-
la transcriu la informacióqueconté
el gen a una molècula intermedià-
ria, anomenada ARNmissatger, la
qual dirigeix la síntesi de les prote-
ïnes encarregades de realitzar una
funció concreta. Fa uns anys es va
descobrirunnousistemaderegula-
ció en què intervenen unes altres
molècules d’ARN, codificades tam-
bé al genoma, que no dirigeixen la

fabricació de proteïnes sinó
que, en comptes d’això,

interfereixen amb els
ARNmissatgers, que
sí que dirigeixen la
síntesi de proteï-
nes. Aquestes al-
tres molècules
d’ARNsónrecone-
gudesperunenzim
anomenatDicer,que

les talla i genera uns
fragments extremada-

ment petits, anomenats
microARN (o ARNmi),
d’uns 21 nucleòtids de
longitud.Doncsbé,els
microARN s’uneixen
a diverses proteïnes i
formen un complex

anomenat RISC, que pot unir-se a
l’ARNmissatger demanera especí-
fica. Llavors degrada l’ARNmissat-
ger. La conseqüència és òbvia: si es
degrada l’ARNmissatger, ja no pot
dirigir lasíntesidecapproteïna.Per
tant és unmecanisme que regula el
nivell d’expressió gènica.

Des del seu descobriment, s’han
identificatcentenarsd’ARNmidife-
rents. Per exemple, se n’han trobat
18queintervenenenelmetabolisme
i que estan relacionats ambmalal-
ties.Quètéaveuretotaixòamblafe-
licitat? S’ha vist que les situacions
d’estrès durant la infantesa i també
l’estrès crònic en adults provoquen
l’alteraciódel’expressióde36ARN-
mi concrets que afecten diversos
gensdefunciócerebral.S’hademos-
trat que això causa una susceptibi-
litatmés granapatir depressió i an-
sietat, dues de les causes més fre-
qüentsd’infelicitat:escalculaquela
depressió afecta el 10%de la pobla-
ció, i l’ansietat, el 18%. També s’ha
vist quemolts antidepressiusque ja
es fan servir estabilitzen els nivells
d’aquests ARNmi. Ja s’empraven
perquè empíricament alleugerien
els símptomes, no perquè se sabés
com funcionaven. En definitiva, el
descobriment d’aquests ARNmi fa-
cilitaràeldissenynousfàrmacs.Fins
i tot s’ha començat a treballar en la
síntesi química d’ARNmi com a
agents terapèutics.e

SABIES QUE...

Mart és a més de 54 milions de quilòmetres de la

Terra. Per arribar al Planeta Vermell amb la tecno-

logiaactual, caldrien214dies,alvoltantdesetme-

sos. Per als robots comel Curiosity, que laNASAha

enviat recentment, aquest fet no és un problema.

Peròsíquehoseràsialgundias’hivolenenviarvols

tripulatsambpersones.Apartird’aquestestiu,una

empresaprivadatreballaràpera laNASApertrobar

una tecnologia que escurci el viatge. L’objectiu és

dissenyarunanauquepermetiarribar-hienunmà-

xim de vuit setmanes.

N’hihaquepensenquequans’ho juguen

tot llançantunamonedaal’airete-

nen lesmateixes possibilitats

que surti cara o creu. No és

així. Si surt cara el primer

cop és més probable que

continuïsortint.Lespossi-

bilitats son d’un 51%en-

front d’un 49%. Però, a

més, hi hamolts altres fac-

tors que poden influir en el

girdelamoneda.L’angleenquè

es llanci, l’altura, si lamoneda estàmés

o menys desgastada i fins i tot la

humitat de l’aire poden influir

en les probabilitats.

Per arribar a aquesta con-

clusió un equip d’investi-

gadors de la Universitat

de Stanford, als Estats

Units, van llançar milers

decopsdiferentsmonedes

a l’aire i van enregistrar-les

amb càmeres.

PERANARFINSAMART
CALVIATJARDURANT7MESOS

CIÈNCIA DE CADA DIA
NOTOTESLESCARESD’UNAMONEDASÓNIGUALS

Han estatmolts els filò-
sofs i els pensadors
d’èpoques i àmbits
culturals diversos que
han arribat a la con-

clusióquela felicitatnodepèndete-
nir possessions o poder, ni tan sols
gransalegries, sinóde lespetitesco-
ses de cada dia. Potser moltes per-
sones pensaranque és un tòpic, pe-
ròunarticleques’acabadepublicar
a larevistaMolecularPsychiatry, re-
alitzat per tres investigadors de la
Universitat de Cork, a Irlanda, de-
mostra que és estrictament cert.
Tanmateix,però, les “cosespetites”
a què es re-
fereixen
no te-

Fruir dels petits detalls ajuda a ser feliç. En el nostre ADNhi ha
unesminúscules peces, els microARN, que amb l’estrès s’alteren i
ens condueixen a una infelicitat quotidiana crònica
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La felicitat es troba
en les coses petites

nenresaveureambla filosofia, sinó
amb la biologia i la genètica, més
concretament amb unes determi-
nades molècules d’una mida molt
petita que regulen la funció dels
gens, elsmicroARN.

Comfuncionenels gens
El genoma humà té uns 24.000
gens. Totes les cèl·lules del nostre
cos tenen tots els gens, però només
mantenen actius els que neces-
siten per funcionar correcta-
ment, adaptar-se i respon-
drealsestímulsexterns.Hi
ha diversos mecanismes
que ho controlen. El

COMPLEXITAT
El genomahumà conté

uns 24.000gens, que per
activar-se depenende
petitesmolècules. Entre
d’altres, hi intervenen els
microARN, les pecesmés
petites de l’engranatge

cel·lular

FELICITATQUOTIDIANA
Passar-s’ho bé ambels petitsmoments de la vida permet sermés
feliços. Segons indiquen els estudis, hi hauria determinants
genètics que fan que algunes persones gaudeixinmés. GETTY

DEPRESSIÓ
Els estímuls externs

tambépoden alterar l’ADN.
S’ha descobert que patir
estrès durant la infantesa o
també a l’edat adulta pot influir
en elmicroARN. S’ha vist que hi
ha antidepressius que, sense
saber-ho, actuen sobre ells.
Però també s’estan

dissenyant de nous.


