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Watson i Crick 
Resum de: Molecular Structure of Nucleic Acids 
	 El paper presentant per Dr. James Watson i Francis Crick presenta els seus descobriments 
i un model pel que coneixem avui en dia com la doble hèlix de DNA. Primer de tot, parlen dels 
altres dos models principals en aquell moment que hi havia publicats. Aquests són el model de 
Pauling i Corey i el model de Fraser. Critiquen una sèrie d'aspectes dels dos models i ho 
segueixen de la seva proposta de model.


Model de Pauling i Corey 

	 El seu model consistia de 3 cadenes enrotllades amb els fosfats a prop de l'eix i les bases 
a la part exterior. El critiquen per dues raons principals. La primera raó és que el material que 
dóna els diagrames de raigs X és la sal i no àcid lliure com postulaven Pauling i Corey. La segona 
és que sembla que algunes de les forces de Van der Waals són massa petites.


Model de Fraser 

	 Watson i Crick ni es molesten a comentar sobre aquest model perquè troben que està 
"mal definit".


Model de Watson i Crick 

	 Suggereixen un model de dues cadenes helicoidals enrotllades al voltant d'un 
eix on cada cadena consisteix d'enllaços fosfodièster que uneixen residus de beta-D-
desoxiribofuranosa amb connexions 3'-5'. Les dues cadenes que formen l'hèlix són 
dextrogires. Assumeixen que les cadenes presenten un angle de 36º i que els fosfats 
es troben a la part externa de l'hèlix.


	 Els plans de les bases són perpendiculars a l'eix fibrós, i els residus s'enllacen 
mitjançant ponts d'hidrogen amb una relació 1:1. A més a més, expliquen que hi ha 
una complementarietat i que només es poden donar enllaços entre parelles 
determinades.


	 Acaben el paper suggerint un possible sistema de replicació del material 
genètic.


Debat fòrum: En relació al descobriment de la doble hèlix, 
creus que Watson i Crick tipifiquen el quefer del científic? 
	 Watson i Crick varen guiar-se pel desig de descobrir i per la seva pròpia curiositat. Varen 
col·laborar, investigar i errar diverses vegades abans de trobar la veritat i descobrir allò que tanta 
il·lusió els hi feia conèixer, l'estructura del material genètic que heretem.


	 L'estructura de la doble hèlix no era, teòricament, el focus de la investigació d'aquests 
dos científics. Però, demanant permís als seus superiors, varen poder treballar en aquest àmbit 
de la investigació. Quan el seu model inicial d'hèlix de tres cadenes va fracassar, varen decidir 
tornar als seus àmbits inicials d'investigació i deixar l’estructura de l’hèlix una mica de costat. 
Aquí és on crec que no varen fer bé.


	 La decisió d'abandonar la investigació no va ser la decisió correcta (en la meva opinió) per 
una sèrie de motius. Ells només varen tornar a la investigació perquè varen veure que un altre 
científic havia trobat la mateixa errada i per la pressió de no ser els primers. Si Pauling mai hi 
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hagués investigat sobre l'estructura del DNA, potser Watson i Crick mai haurien tornat a la 
investigació i no haguessin estat ells els descobridors. Varen tenir la sort d'aquesta errada de 
Linus Pauling i com a conseqüència, varen descobrir la doble hèlix.


	 Personalment, crec que després del seu model inicial incorrecte, Haurien d'haver 
replantejat la investigació i potser incorporar noves persones en l'equip per tenir un nou punt de 
vista. Per aquest, no crec que el quefer del científic és abandonar.


	 No obstant això, crec que l'esperit de cooperativitat i de persistència que varen presentar 
sí que és el quefer d'un científic perquè és aquesta curiositat i persistència la que ens condueix a 
nous descobriments cada dia.
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