רוזלינד פרנקלין וגילוי המבנה המרחבי של ה DNA
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שחר בן מאיר

בגיליון מספר  171של כתב העת  Natureמתאריך  35.1.1.52התפרסם מאמר קצר ,המשתרע על פני מעט יותר
מעמוד וכותרתו .Molecular Structure of Nucleic Acids :מחברי המאמר הם פרנסיס קריק ( F. H. C.
 )Crickוג'יימס ווטסון ) ) J. D. Watsonוהוא מפרט את הגילוי ,על ידם ,של המבנה המרחבי של מולקולת ה-
.DNA
ווטסון וקריק מציינים במאמרם כי גילוי המבנה המרחבי נעשה על רקע ניסיונות קודמים לתאר את המבנה
המולקולארי של חומצות הגרעין .הם מסבירים מדוע מבנים אלו (כדוגמת מבנה שלושת הסלילים אשר הוצע על
ידי לינוס פולינג) אינם מספקים את התמונה הנכונה של מבנה אותה מולקולה ,ומוסיפים כיWe wish to put " :
forward a radically different structure for the salt of deoxyribose nucleic acid. This structure has
 ." two helical chains each coiled round the same axisווטסון וקריק מציעים מבנה של שני סלילים,
מלופפים האחד סביב השני בכיוונים מנוגדים ( ,)Anti parallelכאשר יחידות הבסיס של המולקולה ממוקמות
בחלק הפנימי של הסליל ,החלק הפונה אל הסליל הנגדי ,ואילו יחידות הפוספט נמצאות בצד החיצוני .מולקולת
ה DNA-בנויה ,כפי שהיה ידוע עוד קודם לכן ,מנוקליאוטידים .כל נוקליאוטיד מורכב משלושה חלקים – סוכר חמש
פחמני (דאוקסיריבוז במקרה זה) ,קבוצת פוספט ובסיס חנקני (ישנם ארבעה

סוגי בסיסים אשר האותיות

הראשונות של שמותיהם ,ידועות כ"אותיות" של ה"קוד הגנטי"  –A,G,T,Cאדנין ,גואנין ,תימין וציטוזין) .בזיווגי
הבסיסים המתוארים על ידם במאמר ,האדנין מזווג לתימין והגואנין לציטוזין .המבנה מוכר כיום יותר בשם מבנה
הסליל הכפול של ה.DNA-
הכרת המבנה המרחבי של המולקולה אשר "נושאת" את המידע התורשתי מאפשרת להבין גם את אופן השכפול
של מולקולת ה DNA-עם התחלקות התא ,כלומר את אופן העברת המידע הגנטי בדרך זו .בפסקה ידועה מאותו
מאמר ציינו ווטסון וקריק בלשון המעטה כיIt has not escaped our notice that the specific pairing we " :
".have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material
כאמור ,מדובר במאמר קצר ביותר .הסיבה לכך היא ,קרוב לוודאי ,רצונם של ווטסון וקריק לפרסם מהר ככל
האפשר את ה"גילוי" שלהם שכן הם ידעו כי חוקרים אחרים עוסקים במקביל בדיוק בשאלה זו ,ושאיפתם הייתה
כמובן להיות הראשונים "במירוץ" אל הגילוי.
ב 16.13.1.03 -קיבלו ווטסון ,קריק ו-וילקינס ( )Maurice Wilkinsאת פרס נובל לפיסיולוגיה או רפואה עבור
גילוי המבנה המרחבי של ה . DNA-בנאום קצר שנשא ווטסון במעמד הענקת הפרס לא אוזכר כלל השם "רוזלינד
פרנקלין" .גם בהרצאות אשר נשא כל אחד מהם ,כמקובל ,יום לאחר הטקס ,לא הזכירו ווטסון וקריק את פרנקלין
אף לא במילה אחת .וילקינס אמנם טרח לציין את שמה בהרצאתו ,אך עשה זאת רק במסגרת דברי תודה
לקבוצת חוקרים שבשמותיהם נקב ,על עבודתם המשותפת במעבדת קינגס קולג' שבה עבד.
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במועד קבלת פרס נובל ,לא הייתה פרנקלין בין החיים זה ארבע שנים .קולה לא יכול היה עוד להישמע ודווקא
בשל כך ההימנעות מלהזכיר אותה צורמת ומעוררת תמיהה .השאלה "מה הייתה תרומתה של פרנקלין
לגילוי? " עדיין לא התעוררה כלל במועד זה .יחלפו שש שנים נוספות עד שהשאלה האמורה תתחיל להעסיק את
הקהילה המדעית ,ולא רק אותה .בשנת  1.01פרסם ווטסון בשנת  1.01את ספרוThe Double Helix: A " :
( "Personal Account of the Discovery of The Structure of DNAלהלן" :הסליל הכפול") ,שבו הוא
מספר על הגילוי מנקודת מבטו ,תוך שהוא מתייחס לשאר האנשים אשר היו מעורבים בעניין ,לרבות פרנקלין
עצמה" .הסליל הכפול" היה למעשה הספר הראשון אשר נכתב על הגילוי ,והראשון אשר נכתב מנקודת המבט של
אחד "השחקנים הראשיים" בתהליך .הספר שפך אור לראשונה על חלקה של פרנקלין  .לולא פרסם ווטסון את
ספרו ייתכן ששאלת חלקה האמיתי של פרנקלין בגילוי כלל לא הייתה מתעוררת ,או לפחות לא באותה מידה שבה
התעוררה .לכל אורך הספר קורא ווטסון לפרנקלין בשם "רוזי" אף שמעולם לא נקראה כך ,גם לא על ידי הקרובים
אליה ביותר .הוא ממעיט מאד בחלקה של פרנקלין ומתאר אותה כמי שלמעשה לא הבינה כלל את המבנה של
המולקולה שאותה היא חקרה .באופן אירוני למדי מסתבר כי דווקא ספר אשר המעיט כל כך בתרומתה לגילוי
ואשר היה בו ,לדעתם של רבים ,הטלת דופי ואפילו הגחכה (דמיונית לגמרי) של דמותה ,הוא אשר שימש ,כטריגר
לבירור חלקה של פרנקלין בגילוי ולכתיבה עליה .עם פרסומו החלה למעשה הכתיבה על פרנקלין והוא היווה
בעבור חלק נכבד מהכותבים עליה א ת הסיבה הישירה והמפורשת לכתוב על מקומה הראוי בסיפור הגילוי של
מבנה ה .DNA-ואכן ,רק לאחר שנת  1.01החלה הקהילה המדעית לעסוק בנושא מקומה של פרנקלין בתהליך
גילוי מבנה ה.DNA-
הכתיבה על פרנקלין ,הן כתיבה היסטורית והן אחרת ,עשירה מבחינת היקפה ואינה חדלה עד לימים אלו ממש.
שתי ביוגרפיות כבר נכתבו עליה (אחת מהן תורגמה לעברית) והשלישית כנראה בדרך .מאמרים רבים נכתבו
בעניין בתחום ההיסטוריה של המדע ,בתחומי מחקר על נשים במדע ובתחומי מחקר של מגדר ופמיניזם.
בביוגרפיה השנייה שנכתבה עליה מכנה אותה המחברת ברנדה מדוקס ( )Brenda Maddoxכ"סילביה פלאט של
הביולוגיה המולקולארית" ,שכן במובנים לא מעטים הפכה פרנקלין גם לאייקון פמיניסטי בתחום מדע הביולוגיה
(אף שיש הסבורים כי פרנקלין עצמה הייתה מעדיפה להיזכר דווקא בשל עבודתה המדעית ולא בהקשר לשאלת
המגדר).
למרות הכתיבה הענפה והמקיפה על פרנקלין ,מקומה הראוי בתולדות המחקר לגילוי ה DNA-טרם זכה ,לדעתי,
להכרה ברורה וחד משמעית ,והוא עדיין אינו בגדר "מובן מאליו" .אין זה מקרה יוצא דופן לקרוא בספרי מחקר
בתחום הביולוגיה (אפילו כאלו אשר נכתבו על-ידי נשים) את שמם של ווטסון וקריק – ושלהם בלבד – בעת
האזכור של גילוי מבנה ה . DNA-לטעמי יש בכך משום הוכחה למידה המעטה שבה תרומתה של פרנקלין ,עדיין
ולמרות הכתיבה עליה ,תפסה מקום ב"שיח המדעי" .במאמר זה (שהינו תמצית של עבודה מקיפה יותר) אתאר
בקצרה את קורות חייה של פרנקלין ואת תרומתה המהותית והעיקרית לדעתי לגילוי המבנה של מולקולת ה-
.DNA
רוזלינד אי .פרנקלין :קורות חיים
רוזלינד פרנקלין נולדה בתאריך  35.7.1.36למשפחה אנגלית יהודית ממעמד כלכלי וחברתי גבוה ששורשיה
בפולין ובבוהמיה .מוצאה של משפחת אביה הוא משתי משפחות יהודיות מוכרות :משפחת פרנקלין ומשפחת
סמואל .השם המק ורי של אבות אבותיה מצד אביה היה פרנקל והוא שונה לפרנקלין עם הגעתו של הראשון
שבהם לאנגליה לקראת אמצע המאה השמונה עשרה .הרברט סמואל ,הנציב הבריטי הראשון לארץ ישראל -
פלשתינה ,היה דוד של אביה .בין קרוביה לא היו מדענים ואנשי אקדמיה ומשפחתה מצד אביה עסקה בעיקר
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בתחום הבנקאות וההוצאה לאור .פרנקלין ,שהייתה הילדה השנייה והבת הראשונה במשפחה מתוך חמישה,
החלה ללמוד בשנת  1.23בבית הספר לבנות "סיינט פול" במערב לונדון ,בית ספר שנודע ברמת לימודיו
הגבוהה .ב 1.21-התקבלה לקיימברידג' וב 1.11-השלימה את לימודיה לתואר ראשון בחוג הראשי שלה – כימיה
פיסיקלית .היא המשיכה בלימודים לתואר מתקדם ובשנת  1.15סיימה אותם וקיבלה את תואר הדוקטור על
מחקר בתחום הפחם.
עם סיום מלחמת העולם השנייה עברה פרנקלין לעבוד במעבדה של ז'אק מרנג בפריז ,שם חקרה בעיקר את
מבנה הפחם ולמדה ,תוך כדי עבודתה ,את הטכניקות של ניתוח דיפרקציה של קרני רנטגן ,ידע שיסייע לה כמובן
בהמשך הקריירה המקצועית .בחודש ינואר  1.51חזרה פרנקלין לאנגליה למעבדת קינגס קולג' ,בניהולו של ג'ון
רנדל ,והחלה לעסוק במחקר המבנה של חומצות הגרעין .בחודש מרץ  1.52היא עזבה את המעבדה בקינגס
קולג' ועברה לעבוד על מחקר של וירוס ה  (Tobacco mosaic virus) TMVבמעבדה בבירקבק תחת ניהולו של
ג'ון ברנל .בעבודתה זו בנתה פרנקלין לעצמה צוות מיומן של חוקרים כאשר העמית הקרוב אליה ביותר היה חוקר
בשם אהרון קלוג ( .)Aaron Klugבקיץ של שנת  1.50נתגלה אצלה סרטן השחלות ,ולאחר תקופה ארוכה של
טיפולים ,אשר לא מנעו ממנה להמשיך בעבודתה המדעית כמעט עד יומה האחרון ,היא נפטרה ממחלתה
בתאריך .10.1.1.51
תיאור גילוי המבנה של ה DNA-וחלקה של פרנקלין בגילוי
מאמרם של ווטסון וקריק שהתפרסם בתאריך  35.1.1.52היה כאמור סופו של "המירוץ המדעי" לגילוי המבנה
המרחבי של מולקולת ה . DNA-אף שיש המסתייגים לעתים מהגדרת התהליך כמירוץ או כתחרות ,אני סבור כי
בהחלט היה מדובר בסוג של "תחרות מדעית" ,כאשר לנפשות הפועלות העיקריות היה ברור כי מספר חוקרים
וקבוצות מחקר עוסקים במקביל בנושא ,וכי קיימת סבירות גבוהה שאחד מהם יגיע ראשון אל "התשובה הנכונה".
למעשה ,את בחינת ה"מרוץ" אפשר להתחיל משאלה מקדמית :מהו החומר הנמצא בגרעין התא אשר נושא את
המטען הגנטי? לפיכך ,חשוב לסקור בקצרה נקודות ציון עיקריות בחיפוש אחר התשובה לשאלה זו ,עד לנקודת
הסיום של "המרוץ" – הגילוי עצמו.
נקודת המוצא :החלבון
מתחילת המאה העשרים היה ברור לחוקרים בתחום כי הגנים ,החומר התורשתי של האורגניזמים ,ממוקמים
בכרומוזומים שהם (כפי שהיה ידוע אז) מעין סבך של חלבונים וחומצות גרעין הנמצאים בגרעין התא של כל יצור
חי .מבין שני המרכיבים הללו של הכרומוזומים – חומצות הגרעין והחלבונים – נטו רוב החוקרים לסבור כי דווקא
החלבונים הם אלה אשר יכולים לשמש כנושאי המטען הגנטי ,שכן רק להם מורכבות ורב-גוניות אשר יכולות ,כך
הייתה ההנחה ,לשאת את המידע התורשתי .לעומתם ,חומצות הגרעין הן מולקולות "פשוטות" יותר ואינן
מורכבות כמו חלבונים .כך כותב וילקינס בספרו"The scientific community as a whole was still living in :
the belief that DNA was little more than an accessory to the proteins that were the basic
" .element of genes.עד לתחילת שנות החמישים התמקדו המאמצים העיקריים אם כן בניסיונות להבין את
מבנה החלבון וכפועל יוצא מכך ,להבין את אופן ההורשה של המידע הגנטי.
פולינג וברג
לינוס פולינג ( ,) Linus Pauling, 1.61-1..1שהיה בין החוקרים אשר הקדישו את מרבית חייהם המקצועיים
לחקר המבנה של החלבונים ,סבר רוב הזמן כמרבית עמיתיו ,כי החלבון הנמצא בכרומוזום נושא ,ככל הנראה ,את
המטען התורשתי .פולינג ,שנחשב בתחילת שנות החמישים לאחד הכימאים המבניים המובילים בעולם ,כתב
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בשנת  1.16ספר בעל חשיבות עצומה על הקשרים הכימיים במולקולות ,ויחד עם רוברט קורי ,סגנו במעבדה
בקליפורניה ,פרסם בשנת  1.51מספר מאמרים שהיוו פריצת דרך בחקר המבנה של חלבונים .הם היו הראשונים
אשר הצליחו לתאר את המבנה של החלבון ברמה המולקולארית .מבין פרסומים אלה ,ידוע במיוחד הגילוי שלהם
את מוטיב מבנה סליל האלפא ( )Alpha helixשהוא מבנה בסיסי אשר מתקיים בחלבונים רבים.
ווילאם לורנס ברג ( ,)William Lawrence Bragg, 11.6-1.71ראש מעבדת קבנדיש בקיימברידג' (שם עבדו בין
היתר גם ווטסון וקריק) ,נחשב גם הוא לאחד מענקי תחום חקר החלבונים .יחד עם אביו ,ויליאם הנרי ברג
) ,(William Henry Braggהיה ממייסדי התחום המדעי של הקריסטלוגרפיה ,תחום אשר נודעה לו ,כפי שעוד
נראה ,חשיבות עצומה בגילוי מבנה ה .DNA-בשנת  1.15זכה ברג (יחד עם אביו) בפרס נובל לפיסיקה בהיותו
בן  35בלבד ,על עבודה בשם  .X-Rays and Crystal Structureבשיתוף עם החוקרים שבמעבדתו עסק גם הוא
בניסיונות לפענח את המבנה המרחבי של החלבון אשר בגרעין התא במטרה להבין את אופן הורשת המטען
הגנטי .לניסיונם של ברג ושל חוקרים אחרים במעבדה בשימוש בקרני רנטגן היה כמובן חלק מהותי בעבודתו
בתחום זה ,כפי שנראה בהמשך הדברים.
מחלבון אל חומצות הגרעין
עד לתחילת שנות החמישים הניסיון היחיד כמעט לטעון כי ייתכן שנושאי המטען הגנטי אינם החלבונים
שבכרומוזום אלא דווקא חומצות הגרעין ,הופיע במאמר משנת  1.11שלא רבים הבחינו בו ,של אוסוולד אייברי
( )Oswald Averyואחרים .במאמר זה דיווח אייברי על האפשרות של העברת המידע הגנטי באמצעות מולקולת
ה DNA-לבדה בבקטריה בשם  .Pneumococcusהיו שטענו ביחס למחקר של אייברי כי מנגנון זה קיים ככל
הנראה רק בחיידקים ועצם קיומו אינו מצביע על כך שהחומר התורשתי של שאר האורגניזמים נמצא גם הוא ב-
 , DNAואולם כאמור ,מעטים שמו לב למידע זה וקהילת המדענים הוסיפה להתמקד במחקר החלבונים .פולינג
עצמו מספר כי אף שידע תמיד כי מלבד החלבונים ישנן גם חומצות גרעין בכרומוזום ,הרי בסופו של דבר הוא נטה
במסגרת המחקר לבדוק את החלבונים ולהתמקד בהם .מחקר נוסף אשר תמך למעשה בגישת ה DNA-כנושא
הגנים ,היה המחקר של הרשי וצ'ייס אשר נעשה בבקטריופאגים ,מחקר אשר השפיע לא מעט על הכיוון שאליו
בחרו לפנות ווטסון וקריק עצמם.
קיימברידג' :ווטסון וקריק
אחת המעבדות שבהן נחקרו בשיטתיות המולקולות של גרעין התא ,הייתה כאמור מעבדת קבנדיש בקיימברידג'
בניהולו של ברג ,ה"מתחרה" של פולינג מקליפורניה .במעבדה זו היו שני חוקרים צעירים ,ווטסון וקריק .פרנסיס
קריק ( )3661 -1.10התחיל את הקריירה האקדמית שלו כפיסיקאי .ב 1.1.-החליט לעבור לתחום הביולוגיה
המולקולארית ,שנראה בעיניו באותה עת כתחום מתפתח ,ולנצל לשם כך את הידע שלו בפיסיקה .ג'ים ווטסון
( )-1.31הגיע לאוניברסיטת קיימברידג' בשנת  1.51מארצות הברית כחוקר צעיר בשלב פוסט דוקטורט .אף
שהיה לו תואר דוקטור בביולוגיה הידע שלו בנושאים של ביוכימיה ופיסיקה היה מועט ביותר .ווטסון פגש באותה
שנה את מוריס וילקינס ,במסגרת הרצאה שווילקינס נתן בכינוס בנאפולי ,שם הציג תמונות של דיפרקציה של קרני
רנטגן של מולקולת ה ,DNA-ושמע ממנו על השימוש בשיטה זו (שבאמצעותה צולמו אותן תמונות) לצורך ניתוח
המבנה של מולקולת ה . DNA-הרצאה זו שימשה לווטסון כמניע להתמקד בניסיון לחקור את מבנה ה .DNA-לא
היה לו כמעט מושג בתחום זה וכאשר הגיע למעבדת קבנדיש הוא חלק חדר עם קריק ,שבניגוד אליו היה בעל ידע
משמעותי בתחום זה ובתחומים אחרים הקשורים לכימיה ולפיסיקה .עיקר המחקר במעבדת קבנדיש נעשה
בחלבונים ,אך ווטסון וקריק החליטו להתחיל ולעבוד על ניסיון לפענח את המבנה המרחבי של ה .DNA-לדעתם,
וכאמור בניגוד לתפיסה שרווחה באותה תקופה ,היה סיכוי גבוה שדווקא מולקולה זו נושאת את החומר התורשתי.
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ב נו של פולינג ,פיטר ,נמצא אף הוא במעבדת קבנדיש ,ובדרך זו זכו ווטסון וקריק למידע שעומד להתפרסם
בתחום עוד לפני הפרסום בפועל .כך הם יכולים היו לעקוב אחר ההתקדמות של פולינג (שנמצא כזכור
בקליפורניה) ,ולקבל מידע רב-משמעות בעבורם שישמש ,כפי שנראה ,גם כמניע להתקדמות בפענוח המבנה.
אחת ההחלטות הראשונות של ווטסון וקריק ,שהייתה לה כנראה משמעות רבה מבחינת הגילוי ,היא ההחלטה
שלהם לנסות ולבנות מודל פיזי שיתאר את מבנה המולקולה ,בדומה לשיטה שבה נקט פולינג במהלך גילוי
המוטיב החלבוני ה"אלפא הליקס"" .המודל" שהם מנסים לבנות ,כלומר מבנה המולקולה ,אמור לעמוד בדרישות
של הקשרים שבין מרכיבי המולקולה והוא צריך להיות בעל משמעות מבחינת יכולת ההעברה של המידע הגנטי.
קינגס קולג' :וילקינס ופרנקלין
מעבדת קינגס קולג' בלונדון נוהלה על ידי רנדל ,ועבד בה גם מוריס וילקינס שהתמחה בתחום הקריסטלוגרפיה
ועסק בו .פרנקלין הגיעה לקינגס קולג' לונדון ב 5-לינואר  1.51לאחר עבודתה במעבדה בפריז ,ורנדל התכוון
לנצל את הידע ואת ההתמחות שלה בתחום הקריסטלוגרפיה לצורך המחקר של מבנה המולקולות ,הן של
חלבונים והן של חומצות הגרעין .בניגוד לטענות שנטענו לאחר מותה של פרנקלין כאילו היא הייתה אמורה להיות
עוזרת של וילקינס ,פרנקלין הבינה ,לפני שהגיעה אל המעבדה בקינגס קולג' ,כי היא תהיה למעשה האחראית
היחידה על תחום הקריסטלוגרפיה .לא הייתה זו תחושה סובייקטיבית שלה אלא הכרה שנבעה ממכתב ששלח
אליה רנדל ,בתאריך  1.13.1.56כאשר הייתה עדיין בפריז .במכתב זה "סיכם" רנדל את מהות התפקיד שלה
במעבדה ,וכתב לה ,בין היתר ,כי היא תהיה למעשה היחידה בתחום זהThis means that as far as the " :
" Experimental X-ray effort is .concerned there will be at the moment only yourself and Gosling,
(גוסלינג היה הדוקטורנט שלה).
התפקיד "הרשמי" של פרנקלין במעבדה ,מערכת היחסים הבעייתית (בלשון המעטה) שבינה לבין וילקינס והאופי
הכללי של העבודה באותה מעבדה ,לרבות ההתייחסות השוביניסטית אל נשים (כך ,למשל ,בקומה השנייה של
המעבדה היה חדר אוכל ומנוחה שהיה מיועד לגברים בלבד) – לגורמים אלה נודעת חשיבות לא מעטה בעת
בחינת מקומה של פרקלין ביחס לגילוי עצמו וכן לחוסר יכולת ולחוסר רצון לשיתוף פעולה בין פרנקלין לוילקינס.
לאחר תקופה קצרה של עבודה ,הצליחה פרנקלין להפיק מספר תמונות טובות של דיפרקציה של קרני רנטגן של
מולקולת ה .DNA-היא הבחינה ,לראשונה ,בין שני סוגים או מצבים של המולקולה .למצב אחד קראה
" "Crystallineוהגדירה אותו כסוג  ,Aואילו למצב השני קראה " "Wetוהגדירה כסוג  .Bפרנקלין ערכה צילומי
רנטגן של שני הסוגים וניסתה להבין את ההבדלים ואת הקשר שביניהם .סוג  Aהיה עבה וקצר יותר ,והופיע
במצב לחות נמוך .לעומתו היה סוג  Bארוך ונמצא בתנאי לחות גבוהים יותר ,כלומר הכיל מידה רבה יותר של
מים .מן הניסיונות שפרנקלין ערכה עלה כי סוג  Aנמצא רק בתנאי לחות הנמוכים מ ,75% -ומעל ערכים אלו
נמצא סוג  .Bעוד גילתה פרנקלין כי היה מעבר של סוג  Aלמצב של סוג  Bבתנאי לחות העולים על  .75%חלק
מהותי מעבודתה של פרנקלין ,באותו מועד ,היה כאמור הניסיון למצוא את הקשר שבין שני הסוגים ,את מהות
ההבדלים שביניהם ואת התנאים שבהם סוג אחד משתנה לסוג האחר .לאבחנה של פרנקלין בין שני הסוגים
נודעה משמעות עצומה בחקר מבנה המולקולה ,שכן מרב העבודה הקודמת בנושא לא התייחסה כלל לקיומם של
שני הסוגים ,אף כי היה ברור שיש משמעות לשוני שביניהם בניסיון להבין את מבנה המולקולה .למעשה ,כתוצאה
מאי-ההבחנה בין שני הסוגים ,היו חוקרים שנכשלו בהבנת המבנה בשעה שעשו שימוש בתמונות שביטאו את
ש ני הסוגים :כאשר היו סבורים כי הם "מתבוננים" במולקולה מסוימת המופיעה בתמונות היו אלה למעשה שני
מופעים שונים (מובן שהתמונות אינן של המולקולה עצמה אלא של הדיפרקציה של קרני רנטגן המוקרנות עליה,
והשימוש במונח "התבוננות" בתמונת המולקולה הוא בהקשר זה שימוש מטפורי לגמרי).
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קמברידג' וקינגס קולג' יחד
אין כל אפשרות לתאר באופן ראוי את הדרך לגילוי המבנה של הסליל הכפול ,ללא נקודת המבט של שתי מעבדות
אלו יחד ,ושל הדמויות העיקריות הפועלות בהן באותו זמן .מבחינה כרונולוגית של סדר האירועים ומבחינת הידע
שעובר (בעיקר מצד אחד לצד האחר) מהוות שתי מעבדות אלו עצמן מעין "שני סלילים" הנפגשים בשלבים
מסוימים זה עם זה ונקודות מפגש אלו הן שמובילות בסופו של דבר לגילוי המבנה של מולקולת ה .DNA-במובן
מסוים ,מעבדת קינגס קולג' שימשה מעין "שדה ניסויים" מעשי לווטסון וקריק ,כמובן לא באופן רשמי ומפורש.
מבחינתם עיקר העבודה המחקרית בנושא מבנה ה DNA-נעשתה על בסיס ידע תיאורטי בלבד .הם עצמם לא
ערכו ניסויים של צילום בקרני רנטגן של המולקולה אלא נעזרו במידע שהתקבל מניסויים ,בעיקר מחקר
קריסטלוגרפי אשר התבצע בקינגס קולג' ,והתבססו עליו .ערוץ הקשר בין ווטסון וקריק לקינגס קולג' היה בעיקר
וילקינס ,שהקשר עמו היה מקצועי וחברי גם יחד ,במיוחד בין קריק לווילקינס – השניים הרבו להתכתב בנושאים
מקצועיים ואישיים כאחד .וילקינס ידע אמנם ,אם כי לא בפירוט ,על כיווני המחקר שלהם ,אולם הם הסתירו ממנו
לעתים את השלב המדויק שהגיעו אליו בעבודתם.
מודל ראשון שגוי
בתאריך  31.11.1.51התקיים סמינר בקינגס קולג' בנושא חומצות הגרעין .פרנקלין הייתה הדוברת השלישית
באותו סמינר ,לאחר וילקינס וסטוק .ווטסון נוכח באותו סמינר ושמע את דבריה של פרנקלין (וכהרגלו ,באופן
שהכעיס את קריק ,לא ערך רישומים מההרצאה) .באותה הרצאה דיברה פרנקלין ,בין היתר ,על ההבחנה שלה
בין שני סוגי ה , DNA-על כך שיחידות הפוספט אמורות להיות בצד החיצוני ולא הפנימי וגם פירטה את כמויות
המים שאמורות להימצא במולקולה בהתאמה לחלקים אחרים שלה ,נתון שיש לו חשיבות רבה מבחינת יציבות
המולקולה .סמינר זה היה הפעם הראשונה שבה ווטסון פגש את פרנקלין ,וכך הוא מתאר את המפגש הזה בספרו
omentarily I wondered how she would look if she took off her glasses and did something novel :
 ".with her hairההתעסקות השוביניסטית של ווטסון במראה של פרנקלין ,רק מעידה על חוסר ההבנה שלו את
הנתונים שנאמרו על ידה באותה הרצאה.
הניסיון הראשון של ווטסון וקריק משנת  1.51לבנות מודל של המולקולה התבסס על הדברים שווטסון שמע וזכר
(אך כנראה לא הבין) מאותה הרצאה .מודל זה התבסס על ההנחה של מולקולה בעלת שלושה סלילים שקבוצת
הפוספט נמצאת במרכזה ,ואולם במצב זה המולקולה אינה יציבה ואמורה להתפרק בגלל המטען החשמלי
שנמצא ,לפי המודל ,במרכז .מודל זה שגוי גם בכל הנוגע לכמות מולקולות המים ,כמות שאינה מאפשרת את
קיומן של האינטראקציות בין חלקי המולקולה ,ולכן בסופו של אינו יכול לבטא את המבנה הנכון .פרנקלין ,אשר
הוזמנה ביחד עם וילקינס וחוקרים נוספים של קינגס קולג' לראות את המודל ה"שגוי" – פסלה אותו מיד .ברגע
שראתה את המודל הבינה פרנקלין כי אינו מתאים לתוצאות שהוצגו על ידה ,וכי ווטסון לא הבין את דבריה
בסמינר ,בעיקר באשר לכמות יחידות המים שאמורות להיות במולקולה ובאשר למיקום של יחידות הפוספט.
לאחר ניסיון זה הורה להם ברג ,מנהל המעבדה ,להפסיק לעבוד על מבנה ה DNA-ולהתמקד בתחומים אחרים,
ורק לקראת תחילת  1.52חידשו ווטסון וקריק את הניסיונות לבנות מודל נוסף.
הניסיון השני של בניית המודל והשימוש בנתונים של פרנקלין
בחודש ינואר  1.52עמדו פולינג וקורי לפרסם מאמר שכלל הצעה למבנה ה .DNA-פיטר פולינג קיבל מאביו
טיוטה של המאמר והראה אותה לחוקרים במעבדת קבנדיש ובהם כמובן ווטסון וקריק .המודל של פולינג וקורי
הוא מודל של שלושה סלילים (בדומה למודל השגוי של ווטסון וקריק מסוף שנת  )1.51וגם בו יחידות הפוספט
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נמצאות במרכז .ווטסון וקריק הבחינו מיד כי פולינג טעה טעות חמורה במודל ביחס למיקום חלקי המולקולה
(טעות שהיא בגדר בלתי יאומן מצד מי שבעצמו ניסח את חוקי הקשרים הכימיים במולקולות) ואולם המידע
שהגיע אליהם בדרך זו ,כי פולינג התחיל לעבוד באופן יסודי על מבנה ה ,DNA-שימש בעבורם סוג של "קריאת
השכמה" :הם הבינו מיד כי הוא עלול לגלות מה שגוי במודל שלו ולתקן אותו .מסיבה זו הסכים ברג ,בניגוד
להוראה שנתן להם כשנה קודם לכן ,כי יחזרו לעבוד על בניית המודל של מולקולת ה .DNA-בשלב זה במיוחד,
לקראת בניית המודל הסופי ,עשו ווטסון וקריק שימוש מהותי במידע של פרנקלין – ללא ידיעתה  -ולמעשה
התבססו עליו על מנת להגיע למודל הסופי.
אין מחלוקת ואף ווטסון וקריק הודו בכך בצורה כזו או אחרת ,כי לפחות שלושה ממצאים הנובעים ישירות
מעבודתה של פרנקלין ,שימשו אותם כדי להגיע לבניית המודל הסופי של ה ,DNA-וכי למידע זה הייתה חשיבות
עצומה בגילוי המבנה שלו ,באופן שבלעדיו לא ניתן היה להגיע לגילוי.
הראשון היה ,כאמור ,אותה הרצאה של פרנקלין בסמינר בחודש נובמבר  ,1.51שם הציגה בפני הנוכחים ,ווטסון
בתוכם ,את שני המצבים של המולקולה ,סוג  Aוסוג  Bוכן הציגה את עמדתה כי יחידות הפוספט נמצאות בחלקה
החיצוני של המולקולה ,וכן את כמות מולקולות המים אשר נמצאות בתוך הסליל ,ומאפשרות למעשה את הקשרים
הכימיים בתוכו.
השני היה צילום בקרני רנטגן של המולקולה מסוג  ,Bשערכה פרנקלין בחודש מאי  1.53לערך .בתחילת ,1.52
לאחר שקיבל לידיו את טיוטת המאמר של פולינג וקורי ,הגיע ווטסון אל קינגס קולג' ככל הנראה במטרה לנסות
ולדלות מידע על מנת לבנות שוב את המודל .הוא הראה את הטיוטה לפרנקלין ,אך היא לא הייתה מעוניינת לדון
עמו בעניין .לאחר מכן הוא ניגש עם הטיוטה אל וילקינס ושאל אותו על אודות המידע שיש לו ולפרנקלין על ה-
 .DNAלהפתעתו הראה לו וילקינס את אחד מתצלומי הדיפרקציה של המולקולה שערכה פרנקלין ,כמובן ללא
ידיעתה .מאוחר יותר ,בספרו הסליל הכפול ,הסביר ווטסון עד כמה היה התצלום שראה אז חשוב ומהותי לגבי
ההשערה שלו ביחס למבנה המולקולהmouth fell open and my ""The instant I saw the picture my :
"pulse began to race
התצלום שאליו התייחס ווטסון ידוע כיום כתצלום מס'  .51ברנל ( )J. D. Bernalשהיה אחד מהאבות המייסדים
של הקריסטלוגרפיה ומי שעמד בראש המעבדה בבירקבק ,כתב על תצלום זה ועל התצלומים האחרים שפרנקלין
ביצעה ,בדברים שכתב לזכרה"Her photographs are among the most beautiful x-ray photographs of :
".any substance ever taken
השלישי הוא דו"ח שחיברה פרנקלין בסוף שנת  1.53עבור ועדה מטעם ה .MRC-בחודש דצמבר  1.53נערך
ביקור מטעם ה MRC-במעבדה של רנדל ,אשר קיבלה מימון מגוף זה (כמו גם היחידה שבה עובדים ווטסון
וקריק) .לקראת אותו ביקור הכין רנדל דו"ח על הפעילות במעבדה בנושא מחקר חומצות הגרעין ,במסגרת זו כל
אחד מהחוקרים ,ופרנקלין בתוכם ,כתב סיכום של עבודתו .בדו"ח שלה כללה פרנקלין התייחסות לסוגי המולקולה
כפי שהוצגו בסמינר שלה וסיכום של תוצאות נוספות שאליהן הגיעה עד לאותו מועד .אחד מחברי הוועדה של ה-
 MRCהיה מקס פרוץ ( )Perutzאשר עבד גם במעבדת קבנדיש והיה למעשה המנחה של קריק בעבודת
הדוקטורט שלו שטרם נסתיימה .לבקשתם של ווטסון וקריק מסר להם פרוץ את הדו"ח של פרנקלין ,כמובן ללא
ידיעתה .על מסירת הדו"ח כותבת ברנדה מדוקס בביוגרפיה על פרנקלין כי הדבר דומה למסירת מפת הקוד שלך
לאויב .הדו"ח כלל ,מלבד תיאור העבודה והמסקנות שעולות ממנה ,גם נתונים מספריים שנובעים מתמונות
הדיפרקציה של המולקולה שפרנקלין ערכה .אחד הנתונים החשובים שהופיעו בדו"ח זה היה כי המבנה הסימטרי
המרחבי של מולקולת ה  DNAאשר פרנקלין גילתה הוא של  – monoclinic c2וכך הופיעו הדברים בדו"ח של
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פרנקלין It was apparent that the crystalline form was based on a face-centered monoclinic -
.unit cell with the c-axis parallel to the fibre axis
(המשמעות מבחינת מושגי הסימטריה של  monoclinic c2היא שאם למשל אנו מניחים שני עפרונות אחד ליד
השני כאשר החוד של אחד מהם פונה כלפי מעלה ושל השני כלפי מטה ,אז בסיבוב שלהם ביחד ב 116-מעלות
סביב ציר דמיוני העובר אנכית למרכז שלהם ,נקבל ,לאחר הסיבוב ,מצב זהה למצבם הקודם).
כאשר קריק ראה את הנתון הזה בדו"ח הוא הגיע מיד למסקנה שנובעת מכך ,כי הסלילים במולקולה נמצאים
בכיוונים מנוגדים –  . Anti Parallelקריק הודה בפירוש – בדיעבד – כי בלי הנתון הזה של הדו"ח הם לא היו
מצליחים לבנות מודל נכון ,וכך הוא אמר על חשיבות הדו"ח I don’t think I would have thought of -
running them in the other direction but for the clue of the C2 symmetry…it was absolutely
crucial to have this idea…in my view it is an obvious enough idea for a trained crystallographer,
but for someone like myself, who was a beginner, it needed a clue to get to that point, and
( the clue was Rosalind Franklin's data.ההדגשות אינן במקור)
הדו"ח הוסיף להם מידע רב ומפורט הרבה יותר מאשר המידע שווטסון ראה כבר בתצלום  .51ואכן ,לאחר
שווטסון ראה את התצלום ולאחר קריאת הנתונים שבדו"ח חלה התקדמות מהירה מאוד .ב 1.3.1.52-ניסו ווטסון
וקריק שוב לבנות את המודל והפעם בנו מודל של סליל כפול המתבסס במפורש הן על הנתונים שווטסון ראה
בתצלום  51אשר קיבל מוילקינס והן על הנתונים אשר הופיעו בדו"ח של פרנקלין ל MRC -אשר נתקבל מפרוץ.
בניית המודל (והפעם המודל הנכון) נסתיימה בסופו של חודש פברואר .בתאריך  ,31.3.52בהתאם לגרסתו
התיאטרלית של ווטסון בספרו ,קריק נכנס בסערה אל פאב ה Eagle -והודיע לכולם כי "מצאנו את הסוד של
החיים" .המאמר שלהם נכתב במהלך חודש מרץ ,ונשלח לפרסום בתאריך .3.1.1.52
שלושה מאמרים יחדיו
בגיליון  171של כתב העת  Natureהתפרסמו מלבד המאמר של ווטסון וקריק שני מאמרים נוספים הקשורים
למבנה ה . DNA-המאמרים מופיעים באותו גיליון ,ממש אחד לאחר השני :הראשון הוא המאמר של ווטסון וקריק,
מיד אחריו המאמר של וילקינס (ביחד עם סטוק ווילסון) אשר נקרא Molecular Structure of Deoxypentose
 ,Nucleic Acidsולאחר מכן מופיע המאמר של פרנקלין ותלמיד המחקר שלה גוסלינג Molecular
 Configuration in Sodium .Thymonucleateכל שלושת המאמרים אף נשלחו לפרסום באותו תאריך
עצמו.
מחד – ברור כי לא קיים קשר בין המאמרים והם אינם פרי עבודה משותפת של כל המחברים יחדיו .מבחינת כל
אחד מהמחברים מדובר בעבודת מחקר נפרדת אם כי בתחום המחקר המשותף לכולם – חומצות הגרעין .מאידך
– וילקינס ופרנקלין ידעו כבר על הגילוי של ווטסון וקריק כאשר הגישו את המאמרים שלהם לפרסום ,ולכן שניהם
מתייחסים אליו .הם מצביעים ,כל אחד מהם במאמרו שלו ,כיצד הנתונים המפורטים בו מתיישבים או אף תומכים
בהשערת המבנה של ווטסון וקריק שהופיעה במאמרם .בניגוד אליהם ,ווטסון וקריק עצמם לא ציינו בגוף המאמר,
למעט בפסקת התודות שבסיומו ,את עבודתם של וילקינס ופרנקלין ,ודבר לא נאמר על תרומתה המיוחדת של
פרנקלין עצמה לגילוי .התעלמות זו שאליה מתווספת הופעת שלושת המאמרים יחדיו ,אחד לאחר השני ,יוצרת
תחושה ,במיוחד לנוכח העובדה כי המאמר של ווטסון וקריק היה בעל החשיבות הרבה ביותר מבחינת תוכנו ,כי
למעשה המאמרים של וילקינס ופרנקלין נכתבו כסוג של אישוש ניסויי להשערה של ווטסון וקריק ,במקום לראות
בהם את אשר היו לאמיתו של דבר :מחקר נפרד ועצמאי של כותבי אותם מאמרים.
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אם יש מקום לשאלה ממתי ואיך החל הניסיון להסתיר את חלקה ותרומתה של פרנקלין לגילוי ,אזי התשובה
צריכה להיות כבר במאמר עצמו המפרט את הגילוי.
בפסקת הסיום של המאמר מציינים המחברים שמות חוקרים אשר בעבודותיהם הם נעזרו ,או שעליהן התבססו,
ובין היתר הם מתייחסים לפרנקלין ולווילקינס יחד עמה ,במשפט הבאWe have also been stimulated by a :
knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr.
 .M.H.F. Wilkins, Dr. R.E. Franklin and their coworkers at King’s College, London.באחת הטיוטות
הקודמות של המאמר טרם הפרסום שלו ,באותה פסקה אחרונה ,שמה של פרנקלין כלל וכלל לא נזכר .באותה
גרסה (משנת  – 1.52התארי ך המדויק אינו ידוע אך מדובר ככל הנראה בחודש מרץ) נכתב כךWe have also :
been stimulated by the very beautiful experimental work of Dr. H. F. wilkins and his co-workers
 at kings college, London.ככל הנראה ,שמה של פרנקלין הוסף לקראת הגרסה האחרונה אשר נשלחה
לפרסום .בכל מקרה ,מלבד אמירה כללית זו ביחס לעבודות אשר נעשו בקינגס קולג' בלונדון אין במאמר כל אזכור
למהות עבודתה ,או לתרומתה של פרנקלין לגילוי .מעניין לציין עוד כי כאשר בוחנים את שתי הגרסאות של פסקת
הסיום מבחינים שבגרסה המוקדמת יותר (שפרנקלין נעדרת ממנה) נעשה שימוש במילת התואר "יפה" לציון
העבודה המדעית של קינגס קולג' . "…the very beautiful experimental..." :לעומת זאת בגרסה שפורסמה
הושמט המונח .אפשר להניח כי הכוונה המקורית שלהם במילה "יפה" הייתה דווקא או במיוחד ,לצילום מס' 51
של מולקולת ה DNA-שנעשה על ידי פרנקלין ,ואשר הוביל במידה לא מועטה להבנת המבנה על ידי ווטסון וקריק.
מי שביקש מקריק לשנות את פיסקת הסיום ,למחוק את המילה "יפה" ולכתוב במקומה את הנוסח שפורסם לבסוף
( )knowledge of the general nature of the unpublishedהוא לא אחר מאשר וילקינס עצמו ,במכתב שהוא
כתב לו ביום  11.2.1.52לאחר שקיבל לעיונו טיוטא של המאמר .הייתה לוילקינס בוודאי סיבה טובה לבקש
מקריק לשנות את אותו ניסוח ,כדי להסתיר כל קשר של אותו תצלום למאמר על הגילוי.
משפט נוסף אשר הופיע באותו מאמר ,מעורר תמיהות רבות אף יותר .ווטסון וקריק מציינים במאמר כי יש לראות
בהצעתם השערה אשר זקוקה עדיין לתוצאות ניסוייות אשר יוכלו לאשר אותה .הם מזכירים מיד אחר כך כי חלק
מהתוצאות הניסוייות אשר יכולות לתמוך בהשערה שלהם מופיעות במאמרים העוקבים לשלהםSome of " :
 "these are given in the following communicationsומיד לאחר דברים אלה (אשר כמובן מתייחסים גם
למאמרה של פרנקלין) הם כותבים את המשפט הבאWe were not aware of the details of the results " :
( ".presented there when we devised our structureההדגשות אינן במקור) .המילים " presented
 "thereמכוונות במפורש ,כפי שעולה מן המשפטים הקודמים ,לתוצאות שמוצגות במאמרים הן של פרנקלין והן
של וילקינס .במילים אחרות ,האמירה המפורשת הנובעת מאותו משפט היא שהם "לא היו מודעים" ( We were
 )not awareבעת גילוי המבנה על ידם ,לפרטים של תוצאות הניסויים אשר נערכו על-ידי החוקרים של מעבדת
קינגס קולג' – פרנק לין בעיקר ואף וילקינס .משפט זה נמצא במאמר רק בגרסתו הסופית ולא בגרסאות קודמות
שלו .המשפט נכתב ,ככל הנראה ,מתוך ההתייחסות לנקודת המבט של שני המאמרים הנוספים אשר אמורים היו
להתפרסם בצמוד למאמר שלהם ,ועל מנת להדגיש כי המבנה המוצע על ידם הוא פרי חשיבה מקורית ובלעדית
שלהם ואינו נובע או מתבסס על המידע הניסויי שמתפרסם באותם מאמרים נוספים .אמירה כזו ,לאור המידע
אשר היה ידוע למחברי המאמר כבר באותו מועד ולאור מה שנתגלה לעולם המדעי לאחר מכן ,אינה יכולה
להיחשב במקרה הטוב אלא כהיתממות חסרת כל בסיס אמיתי ,ואילו במקרה הרע זוהי פשוט אמירה הרחוקה
מהאמת .לכותבי המאמר – ווטסון וקריק  -הייתה כנראה פרשנות מאד מיוחדת ויוצאת דופן לביטויWe were :
.not aware

9

מאמר נוסף פורסם בעלון:
רות מנדלוביץ ,)3665( ,התרומה של רוזלינד פרנקלין וברברה מקלינטוק להתפתחות הביולוגיה המולקולרית
ומעמדן כנשים בקהילה המדעית ,עלון  171ע"מ .1.
http://bioteach.snunit.k12.il/upload/.html06/1743.html
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