
ELS VIROIDES 

 

Els viroides, RNAs circulars de tan sol 250-400 nucleòtids que no codifiquen proteïna 

alguna però que són capaces de replicar-se autònomament en certes plantes i causar 

malalties específiques, són en certa manera l'esglaó inferior de l'escala biològica. 

Aquesta breu presentació suposo que bastarà per a atreure l'atenció de qualsevol 

interessat en les Ciències Biològiques (i probablement de qualsevol interessat “a 

seques”) doncs els límits de totes les escales desperten una particular atracció: 

l'interès pels dinosaures, l'extrem superior (almenys quant a grandària) de la història 

de la vida en la Terra, és un exemple il·lustratiu. M'apresso a matisar (ja ho he fet a 

l'incloure “en certa manera” en la primera frase) que situar als viroides i els dinosaures 

en ambdós extrems de l'escala biològica no és formalment correcte, doncs els viroides 

manquen de metabolisme propi, a diferència dels dinosaures, que sens dubte ho van 

tenir. Però viroides i dinosaures comparteixen una propietat característica dels éssers 

vius: la capacitat de generar còpies de si mateixos en un entorn adequat. 

En paraules del premio Nobel Thomas Cech, la vida és essencialment l'habilitat de 

replicar-se. És aquest el marc en el qual els viroides representarien la frontera inferior 

coneguda de la vida (i és molt difícil que aquest límit descendeixi molt més). Els 

viroides semblen ser molècules antiguíssimes, "fòssils vivents" del món de RNA que 

es postula varen existir inicialment en la Terra amb anterioritat al nostre món actual 

basat en el DNA i les proteïnes. Així doncs, a més d'en la frontera de la vida els 

viroides també estarien pròxims al seu origen. 
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