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ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ТА УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВКР – внутрішня координата реакції 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДНК – дезоксирибонуклеїнова кислота 

дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфат 

КМ – квантова механіка 
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КТЗ – критична точка зв’язку 
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5
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5
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G – гуанін 

Н-зв’язок – водневий зв’язок 
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H – гіпоксантин 

h – стала Планка 
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in vitro – поза клітиною 

in vivo – у клітині 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Пошук елементарних фізико-хімічних механізмів 

виникнення спонтанних та індукованих аналогами нуклеотидних основ точкових 

мутацій ДНК, з-поміж яких левову частку складають транзиції та трансверсії, є 

однією із центральних задач молекулярної та квантової біофізики [1-8]. Попри 

помітні теоретичні успіхи, досягнуті у цій біологічно важливій царині знань, 

отримання, накопичення та систематизація експериментального матеріалу 

помітно випереджає темпи його осмислення та інтерпретації на 

мікроструктурному рівні [9-13]. Аналіз літератури вказує на те, що причиною 

цього є відсутність продуктивних модельних уявлень якісно нового ґатунку [14-

22].  

Нині достеменно відомо, що першопричиною виникнення спонтанних 

точкових мутацій є утворення у кишені впізнавання високоточної ДНК-

полімерази неправильних пар основ ДНК, здатних набувати ензиматично-

компетентної конформації, що гарантує їхню хімічну інкорпорацію у структуру 

подвійної спіралі ДНК, що синтезується. Водночас експериментальні дані 

стосовно структури неправильних пар нуклеотидних основ, утворення яких 

спричиняє виникнення мутацій, залишаються вельми обмеженими: виняток 

становлять лише дві пуриново-піримідинові пари А·С і G·T [23-25]. Методом 

рентгеноструктурного аналізу встановлено, що їхньою ензиматично-

компетентною конформацією є Вотсон-Криківська будова, яка реалізується за 

умови перебування однієї із двох основ у кожній парі у мутагенній, рідкісній 

таутомерній формі [10, 11]. Для решти неправильних пар, активних гравців на 

полі спонтанного точкового мутагенезу, експериментальні дані про їхню 

ензиматично-компетентну конформацію, яка реалізується у закритому стані 

високоточної ДНК-полімерази, відсутні. Такий стан речей стримує дослідження 
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структурно-динамічних властивостей як ДНК-реплікативної машинерії, так і 

реплісоми.  

Більше того, до цього часу так і не викристалізувалася усталена точка зору 

щодо елементарних фізико-хімічних механізмів виникнення спонтанних та 

індукованих аналогами нуклеотидних основ точкових мутацій.  

Одні дослідники притримуються таутомерної гіпотези, яка пов’язує 

точковий мутагенез із спонтанним переходом основ ДНК із канонічної у 

мінорну, мутагенну таутомерну форму [26]. "Вузьким місцем" таких підходів є 

відсутність чітких уявлень про механізми виникнення рідкісних таутомерів 

нуклеотидних основ [27]. Так, класична модель Льовдіна [28, 29] зводить процес 

формування мутагенних таутомерів у складі Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

до подвійного перенесення протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-

зв'язків. Тривалий час вона вважалася адекватною, проте останні дослідження 

вказують на те, що таутомеризовані пари Льовдіна A*∙T* та G*∙C* є 

короткоживучими структурами [30], які можуть "вислизати із рук" інертної 

реплікативної машинерії, не спричиняючи мутацій.  

Такий стан речей спонукає до розробки альтернативних моделей 

мутагенної таутомеризації основ ДНК. Найобґрунтованішим із таких підходів є 

таутомеризація основ поодинокою молекулою води [31] – найбільшою його 

вадою є постулювання у суттєво гідрофобному активному центрі ДНК-

полімерази [32-36], що входить до складу реплісоми, молекул води. 

Інші вчені переконані, що спонтанні точкові мутації спричиняються 

неправильними парами, до складу яких входять основи ДНК у основній, 

канонічній таутомерній формі [37]. У цьому разі залишається незрозумілим 

механізм адаптації вобл-пар до ензиматично-компетентних розмірів у доволі 

жорсткій, слабко деформовній кишені впізнавання високоточної ДНК-

полімерази [38]. 
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Об’єднує ці два підходи лише те, що у обох випадках відсутня загальна 

фізико-хімічна концепція природи спонтанних точкових помилок і виникнення 

кожної із 12 з них розглядається як унікальне явище. У літературі не 

представлені спроби чи ідеї, спрямовані на об’єднання вищезгаданих підходів у 

єдину, внутрішньо несуперечливу концепцію.  

Наразі створення такої концепції як розв’язання важливої наукової 

проблеми є вкрай актуальною міждисциплінарною задачею, покликаною 

нагальними фундаментальними і прикладними потребами. Так, без розуміння 

елементарних механізмів виникнення спонтанних точкових мутацій неможливо 

просунутися вперед у розробці стратегії управління нестабільністю геному, у 

розумінні фізико-хімічних підвалин еволюції, при дизайні високоефективних 

мутагенів – аналогів нуклеотидних основ із адресною дією для цільового 

використання, зокрема, у антивірусній та антиканцерній терапії, сподіватися на 

істотне підвищення у недалекому майбутньому точності нанопристроїв 

біомолекулярної електроніки, які використовують ДНК як носій інформації, 

створення синтетичних макромолекулярних структур, здатних реплікуватися із 

наперед заданою точністю тощо.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи відділу молекулярної та 

квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБіГ) НАН 

України за держбюджетною темою "Фізико-хімічна природа спонтанних та 

індукованих аналогами нуклеотидних основ транзицій та трансверсій" 

(№ держреєстрації: 0110U000690, 2011-2015 р.р.), у рамках низки грантів, 

отриманих на конкурсних засадах, за науковим керівництвом здобувача: гранту 

Президента України для обдарованої молоді на 2012 рік "Квантово-хімічний 

скринінг високоефективних мутагенів медико-біологічного призначення" 

(договір № 30/2012 від 16.10.2012 р.), гранту Президента України для підтримки 

наукових досліджень молодих учених на 2012 рік "Молекулярна природа 



14 

точкових мутацій, індукованих модифікованими основами ДНК: модельне 

квантово-хімічне дослідження" (проект № GP/F44/086, № держреєстрації: 

0112U006872), гранту Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених на 2013 рік "Молекулярні механізми точкових мутацій ДНК, 

спричинених окисненням її пуринових основ: модельне квантово-хімічне 

дослідження" (проект № GP/F49/024, № держреєстрації: 0113U005884), гранту 

Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 

2014 рік "Мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

одинарним перенесенням протону: квантово-хімічне дослідження" (проект 

№ GP/F56/074, № держреєстрації: 0114U006522), гранту Президента України для 

підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік "Фізико-хімічна 

природа спонтанних точкових помилок реплікації ДНК: квантово-механічне 

дослідження" (проект № GP/F61/028, № держреєстрації: 0115U005424), гранту 

НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених 

НАН України "Фізико-хімічні механізми спонтанних точкових мутацій: 

модельне квантово-хімічне дослідження" (№ держреєстрації: 0115U004564, 

2015-2016 р.р.) та гранту УНТЦ–НАН України "Розробка апаратури для 

отримання іонних та рентгенівських мікропучків з використанням 

електростатичних прискорювачів та дослідження радіаційних пошкоджень 

клітин при адронній терапії: квантово-хімічне дослідження опромінених 

біооб'єктів" (№ держреєстрації: 0114U005202, 2013-2014 р.р.); у рамках 

міжнародних грантів, у яких дисертант була відповідальним виконавцем: 

українсько-російського гранту "Теоретичне дослідження біологічно важливих 

молекулярних систем у рамках континуальної моделі середовища, що явно 

враховує його неоднорідність" (проект № F 40.4/039, № держреєстрації: 

0111U006629/0112U003651, 2011-2012 р.р.), українсько-словенського гранту 

"Конформаційна мінливість 2'-дезоксирибонуклеозидів та 2'-рибонуклеозидів: 

квантово-хімічне дослідження" (проект № F 40.4/039, № держреєстрації: 
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0111U007526/0112U005368, 2011-2012 р.р.), українсько-японського гранту 

"Дослідження прямої та непрямої дії радіаційного опромінення на біологічні 

системи" (проект № F 52.2/001, № держреєстрації: 0113U006456, 2013-2014 р.р.), 

а також у рамках гранту Науково-навчального центру "Державна ключова 

лабораторія молекулярної та клітинної біології" "Макромолекули та їх 

комплекси в реалізації генетичної інформації" (проект № F 46.1/011, 

№ держреєстрації: 0111U005988, 2011-2012 р.р.). 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – розв’язати наукову 

проблему – встановити елементарні мікроструктурні механізми, які визначають 

молекулярну логіку спонтанного точкового мутагенезу – виникнення та 

закріплення помилок включення і реплікації при біосинтезі ДНК. 

Для реалізації цієї мети вирішувалися наступні комплексні завдання: 

1. Спираючись на літературні джерела та власний досвід, вибрати належний 

рівень квантово-хімічної теорії, який би ґарантував оптимальний компроміс між 

витратами часу, необхідного для високопродуктивних обчислень, та точністю 

останніх і дозволяв кваліфікувати комп’ютерні розрахунки як числовий 

експеримент. Розробити формат подачі результатів обчислювального 

експерименту. 

2. Враховуючи попередній власний досвід та підходи інших авторів, 

представлені у літературі, обґрунтувати адекватність робочої моделі – Н-

зв’язаних пар нуклеотидних основ. 

3. Із усіх можливих пуриново-пуринових, пуриново-піримідинових та 

піримідиново-піримідинових неправильних пар основ ДНК виокремити 

структури із цис-орієнтованими глікозидними зв’язками, здатні набувати у 

процесі теплових флуктуацій розмірів, характерних для канонічних пар основ 

ДНК.  

4. Розробити методику дослідження механізмів перенесення протонів у 

біологічно-важливих парах нуклеотидних основ, яка би дозволяла 
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відслідковувати зміни геометричних, енергетичних, полярних, зарядових та 

електронно-топологічних характеристик міжмолекулярних Н-зв’язків вздовж 

внутрішньої координати реакції (ВКР) таутомеризації, чисельно оцінювати 

кооперативність останніх та робити об’єктивний висновок про характер перебігу 

реакції.  

5. Вивчити фізико-хімічні механізми таутомеризації пар основ ДНК, які є 

структурними учасниками процесів спонтанного точкового мутагенезу, 

закцентувавши особливу увагу на мутагенну таутомеризацію як канонічних, так 

і неправильних пар нуклеотидних основ. Дослідити усі можливі маршрути 

таутомеризації пар та вибрати із них найприйнятніші з огляду на їхні 

енергетичні та кінетичні характеристики. Встановити, у який спосіб реалізується 

спонтанна мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківських пар основ ДНК та як 

вобл-пари нуклеотидних основ набувають каталітично-компетентної 

конформації безпосередньо у гідрофобній кишені впізнавання високоточної 

ДНК-полімерази. 

6. Розробити підходи щодо механізмів розпізнавання та видалення із геному 

репараційними системами неправильних пар основ ДНК, які спричиняють 

спонтанні точкові мутації. 

7. Спираючись на геометричні критерії Н-зв’язування, вибрати із 

літературних джерел пари канонічних та модифікованих нуклеотидних основ із 

специфічними міжмолекулярними контактами СН···O/N. Використовуючи 

найширший арсенал квантово-хімічних підходів, ідентифікувати серед них Н-

зв’язки та визначити їхні основні фізико-хімічні параметри. Встановити 

найнадійніші дескриптори Н-зв’язків СН···O/N та окреслити можливу біологічну 

роль останніх. 

8. Провести вичерпний конформаційний аналіз класичних мутагенів – 

модифікованих пуринових та піримідинових нуклеотидних основ. Встановити 
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основні фізико-хімічні чинники, відповідальні за таутомерні та конформаційні 

рівноваги. 

9. Співставити результати обчислювального експерименту із даними 

молекулярно-біологічних та біофізичних експериментів, представлених у 

літературі. Узагальнити результати досліджень та зробити висновки. 

Об’єкт дослідження – мікроструктурні засади виникнення спонтанних та 

індукованих деякими класичними мутагенами – аналогами нуклеотидних основ 

– транзицій і трансверсій та механізми їхнього контролю репараційними 

системами. 

Предмет дослідження – фізико-хімічні механізми таутомерних 

взаємоперетворень усіх можливих пуриново-пуринових, пуриново-

піримідинових та піримідиново-піримідинових пар основ ДНК за участю 

канонічних основ у відповідні пари з Вотсон-Криківською геометрією, які 

містять рідкісні (мутагенні) таутомери, подвійним перенесенням протонів, що 

супроводжуються або ні суттєвою зміною геометрії комплексу, що 

таутомеризується; фізико-хімічні механізми набуття неправильними парами 

основ ДНК, активними учасниками спонтанного точкового мутагенезу, 

ензиматично-компетентної конформації. 

Методи дослідження – неемпіричні (ab initio) квантово-хімічні 

розрахункові методи, які реалізовано з використанням програмного пакету 

«Gaussian’09» [39], а саме – методи функціоналу електронної густини (DFT) – 

гібридні функціонали B3LYP [40] та M05 [41], метод теорії збурень другого 

порядку Меллера-Плесета (MP2) [42]; метод STQN локалізації перехідного стану 

(TS) [43]; розрахунок шляху реакції вздовж її ВКР [44]; методи фізико-хімічної 

кінетики, які ґрунтуються на теорії перехідного стану [45]; метод спектральної 

"калориметрії" за Йогансеном [46]; аналіз топології електронної густини за 

Бейдером (так звана теорія "Атомів у молекулах") [47] із використанням 

програмного пакету AIMAll [48]; метод оцінки енергії класичних Н-зв’язків за 
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формулою Ніколаєнка-Булавіна-Говоруна [49]; метод оцінки енергії слабких Н-

зв’язків СН···O/N та притягувальних ван-дер-ваальсових контактів за формулою 

Еспінози-Молінса-Лекомте (ЕМЛ) [50]; часткове дейтерування кислих груп 

основ ДНК як метод запобігання механічним резонансам 

внутрішньомолекулярних коливань; статистичні методи оцінки похибок та 

апроксимації даних обчислювального експерименту тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна 

дисертаційного дослідження визначається низкою вперше отриманих у його 

рамках пріоритетних результатів, що стосуються розв’язання важливої наукової 

проблеми – встановлення мікроструктурних механізмів виникнення спонтанних 

точкових мутацій.  

1. Пари основ ДНК (класичні, довгі та короткі) із Вотсон-Криківською 

геометрією та вобл-пари, до складу яких входять одні й ті ж самі основи, 

знаходяться у повільній у порівнянні із часом, який витрачає високоточна ДНК-

полімераза на інкорпорацію одного нуклеотиду у подвійну спіраль ДНК, 

таутомерній рівновазі, тобто взаємно перетворюються одна в одну 

внутрішьопарним перенесенням протонів через високостабільний перехідний 

стан – тісну іонну пару типу (протонована основа)·(депротонована основа).  

Це важливо для розуміння мікроструктурних механізмів виникнення 

мутагенних таутомерів основ ДНК, набуття неправильними парами 

нуклеотидних основ ДНК ензиматично-компетентної конформації безпосередньо 

у гідрофобній кишені впізнавання високоточної ДНК-полімерази та оцінки 

імовірності цих процесів.  

2. Класичні, довгі та короткі Вотсон-Криківські (за винятком пар A·A* i 

C·C*) і вобл-пари основ ДНК не таутомеризуються подвійним перенесенням 

протонів вздовж міжмолекулярних Н-зв’язків. Це означає, що таутомерний 

статус цих структур залишається незмінним при їхній дисоціації ДНК-
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реплікативною машинерією на мономери: це важливо для розуміння механізмів 

закріплення мутацій при наступних раундах реплікації ДНК. 

3. Якщо припустити, що репараційні системи розпізнають са́ме воблівську 

(w) конфігурацію неправильних пар основ ДНК, то тоді точність видалення 

останніх буде визначатися таутомерною рівновагою w↔WC. Чим сильніше ця 

рівновага зсунута праворуч (Вотсон-Криківська (WC) геометрія неправильної 

пари – це "схованка" від її репарації), тим більша імовірність уникнення 

неправильною парою її репарації. 

Ґрунтуючись на таких уявленнях, відтворено молекулярну логіку 

взаємоперетворень, що зв’язує скінченну множину пар основ ДНК, – зародження 

та закріплення спонтанних точкових мутацій, – яка задовільно віддзеркалює 

експериментальні факти: 

T·G/G·T > A·C/C·A >> C·T/T·C > A·A > G·A/A·G >> G·G ≈ C·C [9]. 

4. У рамках розвиненої теорії спонтанного точкового мутагенезу вперше 

з’ясовано мікроструктурні механізми мутагенної дії класичних мутагенів – 

аналогів нуклеотидних основ – галоген-похідних урацилу, 2-амінопурину та 

модифікованого цитозину. 

Як підсумок – у роботі вперше встановлено елементарні мікроструктурні 

механізми, які визначають молекулярну логіку спонтанного точкового 

мутагенезу – виникнення та закріплення помилок включення і реплікації при 

біосинтезі ДНК, та зроблено висновок про те, що спонтанні точкові мутації 

еволюційно запрограмовані у електронній будові канонічних основ ДНК і відтак 

є невідворотними. 

Наукові праці здобувача, у яких викладено результати дисертаційного 

дослідження, активно цитуються міжнародною науковою спільнотою у 

поважних фахових журналах, таких, зокрема, як Nature, Acc. Chem. Res., Angew. 

Chem. Int. Ed., Neuroscientist, J. Chem. Theory Comput., Chemistry, J. Phys. Chem. 

С, В, А, Phys. Chem. Chem. Phys., CrystEngComm, RSC Adv., ChemPhysChem, J. 
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Chem. Phys., J. Biomol. Struct. & Dyn. та ін. Дисертант посідає шосте місце у 

рейтингу п’ятдесяти найцитованіших молодих науковців України, складеному за 

показниками наукометричної бази даних Scopus, із індексом Гірша 19. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у дисертації 

результати можуть бути використані у науково-дослідній практиці при вивченні 

механізмів таутомеризації H-зв’язаних комплексів будь-якого походження та 

будови, при з’ясуванні елементарних фізико-хімічних механізмів мутагенної дії 

на ДНК модифікованих нуклеотидних основ, при плануванні "прицільних" 

молекулярно-біологічних експериментів у області спонтанного та індукованого 

аналогами нуклеотидних основ точкового мутагенезу, при ідентифікації та 

встановленні можливої біологічної значущості слабких неканонічних Н-зв’язків 

та притягувальних ван-дер-ваальсових контактів, при плануванні ЯМР- і 

рентгеноструктурних експериментів, спрямованих на з’ясування 

мікроструктурних засад точності кодон-атикодонових взаємодій, та інтерпретації 

отриманих за їхньою допомогою даних. Узагальнений висновок дисертанта про 

природу екстремумів першої похідної електронної енергії комплексу за ВКР 

його таутомеризації значно розширює сфери ефективного застосування цієї 

функції, зокрема, у фізичній хімії та молекулярній фізиці при дослідженні 

процесів протонної мобільності. Отримані у дисертації дані можуть бути 

корисними також при розробці алгоритмів комп’ютерного скринінгу 

потенційних мутагенів – похідних нуклеотидних основ із адресною дією, у 

біомолекулярній наноелектроніці, для дизайну високоефективних мутагенів для 

потреб антивірусної та антиканцерної терапії, а також при викладанні спецкурсів 

та проведенні лабораторних робіт, що стосуються механізмів нестабільності 

геному, студентам ВНЗ України, котрі спеціалізуються у галузі молекулярної 

біології та молекулярної біофізики. Значну частину дисертаційного матеріалу 

впроваджено у навчальний процес при читанні курсу "Молекулярна та квантова 

біофізика" студентам, які навчалися у магістратурі Інституту високих технологій 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 2011-

2015 навчальних років, проф. Говоруном Д.М. за безпосередньої участі 

дисертанта. 

Дослідження за темою дисертації відзначено низкою нагород, зокрема: 

Премією Президента України для молодих вчених за роботу "Біологічно важливі 

структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот" 

(2010 р.), Премією Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 

в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок за роботу "Елементарні квантово-хімічні моделі точкових мутацій 

ДНК" (2012 р.), Премією Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України у номінації "За наукові досягнення" (2012 р.), 

Премією Національної академії наук України для молодих учених за серію робіт 

"Природа спонтанних точкових мутацій ДНК: квантово-хімічні моделі" (2013 р.) 

та ін.  

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, положення і 

висновки, що складають суть дисертації і виносяться на її захист, отримано та 

сформульовано здобувачем особисто. 

Дисертантом одноосібно здійснено пошук, аналіз та опрацювання 

літературних джерел, оформлення табличних та графічних даних, а також 

текстів усіх статей. Мету та постановку задачі, обговорення та аналіз результатів 

досліджень, а також підготовку до друку та публікацію наукових праць 

здійснено разом із науковим консультантом – членом-кореспондентом НАН 

України, проф. Говоруном Д.М. 

Особистий внесок дисертанта до основних робіт [51-110] полягає у 

наступному. У розділі монографії [51] здобувач брала безпосередню участь у 

пошуку, аналізі та опрацюванні літературних джерел, а також написанні тексту 

розділу, власноруч провела квантово-хімічні розрахунки, узагальнила отримані 

дані, оформила табличні та графічні дані. У працях [52-60, 62-67, 69-80] 
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дисертант брала безпосередню участь у вивченні мікроструктурних механізмів 

та пошуку всіх можливих шляхів таутомеризації Вотсон-Криківських пар основ 

ДНК та неправильних пар нуклеотидних основ подвійним перенесенням 

протонів, використовуючи методи квантової хімії, отриманні фізико-хімічних 

параметрів, що характеризують таутомеризацію Н-зв’язаних комплексів вздовж 

ВКР, аналізі отриманих даних та оформленні результатів досліджень як 

наукових статей. У працях [61, 68] здобувачу належить провідна роль у пошуку в 

літературних джерелах та кристалографічних базах даних пар основ, які містять 

контакти CH···O/N, дослідженні квантово-хімічними методами їхніх 

геометричних, коливальних та енергетичних характеристик, оформленні 

отриманих даних, побудові кореляційних залежностей; також вона брала 

безпосередню участь у формулюванні проблеми, обговоренні отриманих 

результатів та оформленні статей. У роботах [85, 86, 89-92] автор самостійно 

проводила квантово-хімічні дослідження таутомеризації нуклеотидних основ у 

модельних білково-нуклеїнових комплексах, внутрішньомолекулярної 

таутомеризації та конформаційного різноманіття класичних мутагенів – 

похідних цитозину та пуринів, ІЧ-спектрів Н-зв’язаних пар основ та мутагенних 

властивостей гіпоксантину, брала безпосередню участь у інтерпретації 

отриманих результатів, оформленні табличних та графічних даних, а також у 

написанні текстів статей. Роботи [81-84, 87, 88] виконано автором одноосібно. 

Здобувачем зроблено низку усних і стендових доповідей на українських та 

міжнародних наукових фахових конференціях та симпозіумах. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертації доповідалися та 

обговорювалися на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях у вигляді 

усних та стендових доповідей, а саме: ХІI Міжнародна конференція з біоніки і 

прикладної біофізики (м. Київ, Україна, 2013 р.), IХ International Science-

Technical Conference «Modern Trends in Biological Physics and Chemistry» 

(Sevastopol, Ukraine, 2013), VII Annual Conference of Young Scientist of the 



23 

Institute of Molecular Biology and Genetics of NAS of Ukraine dedicated to 175 

anniversary of O.Ya. Danylevsky (Kyiv, Ukraine, 2013), 5
th

 International Symposium 

«Methods and Applications of Computational Chemistry» (Kharkiv, Ukraine, 2013), 

VIII International Science-Technical Conference «Modern Trends in Biological 

Physics and Chemistry» (Sevastopol, Ukraine, 2012), International Conference 

«Modeling & Design of Molecular Materials 2012» (Wrocław, Poland, 2012), 

International Scientific Conference «Actual Problems of Chemistry and Technology of 

Organic Substances» (Lviv, Ukraine, 2012), 6
th
 Annual Scientific Meeting of 

RECOOP HST Consortium «Bridges in Life Sciences» (Bratislava, Slovak Republic, 

2011), XVIII International Youth Scientific Forum «Lomonosov-2011» (Moscow, 

Russia, 2011), VII Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні 

питання біологічної фізики та хімії» (Севастополь, Крим, Україна, 2011 р.), 

Науково-практична конференція з міжнародною участю «YouthNanoBioTech-

2011. Молодіжний форум з нанобіотехнологій», присвячена 170-річчю кафедри 

фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця (Київ, Україна, 2011 р.), II International Conference For 

Young Scientists «Low Temperature Physics» (Kharkiv, Ukraine, 2011), V З'їзд 

Українського біофізичного товариства (Луцьк, Україна, 2011 р.), 4
th

 International 

Symposium «Methods and Applications of Computational Chemistry» (Lviv, Ukraine, 

2011), 14
th

 International Conference «Applications of Density Functional Theory in 

Chemistry and Physics» (Athens, Greece, 2011), International Conference «Modeling 

Interactions in Biomolecules V» (Kutná Hora, Czech Republic, 2011), 

XX International School-Seminar of Galyna Puchkovska «Spectroscopy of Molecules 

and Crystals» (Beregove, Crimea, Ukraine, 2011), International Conference «Multi-

Pole Approach to Structural Biology» (Warsaw, Poland, 2011) та I Міжнародна 

конференція молодих вчених «Хімія та хімічні технології» (Львів, Україна, 2010 

р.), а також на наукових семінарах відділу молекулярної та квантової біофізики 
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ІМБіГ НАН України та загальноінститутських наукових семінарах ІМБіГ НАН 

України (2010-2015 р.р.). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 60 наукових праць – 1 

розділ у міжнародній монографії, 40 статей (з-поміж них – 6 одноосібних) у 

вітчизняних та міжнародних фахових наукових журналах, які входять до 

наукометричних баз даних, зокрема Scopus (Physical Chemistry Chemical Physics 

(IF=4,493), RSC Advances (IF=3,840), Journal of Computational Chemistry 

(IF=3,589), Journal of Biomolecular Structure & Dynamics (IF=2,919), Chemical 

Physics Letters (IF=1,897), Structural Chemistry (IF=1,837), Journal of Molecular 

Modeling (IF=1,736), Molecular Physics (IF=1,720), Optics and Spectroscopy 

(IF=0,723), Ukrainian Journal of Physics, Biopolymers and Cell та Ukrainian 

Biochemical Journal), із сумарним імпакт-фактором 90,11 та 19 тез доповідей на 

вітчизняних та міжнародних наукових фахових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із переліку 

основних понять та умовних позначень, вступу, огляду літератури, матеріалів і 

методів дослідження, результатів власних досліджень та їхнього обговорення, 

які викладено у п’яти розділах, висновків і переліку використаних літературних 

джерел, який налічує 395 найменувань. Зміст дисертації викладено на 380 

сторінках машинописного тексту, вона містить 104 рисунки і 67 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Фізико-хімічні механізми виникнення спонтанних точкових 

мутацій 

Точність реплікації ДНК у клітині є надзвичайно важливим біологічним 

феноменом, що визначає генетичну стійкість усього живого на Землі [5, 7, 111-

113]. Точкові генні мутації відіграють двояку роль – адаптивну, зокрема 

еволюційну [113], та спричиняють виникнення низки різних недуг внаслідок 

раптового збільшення частоти мутацій [5, 112, 114-116]. 

Природа утворення неправильних пар нуклеотидних основ, які 

спричиняють спонтанні точкові мутації ДНК, – тема [5], яка продовжує 

привертати пильну увагу біологів, біохіміків та біофізиків майже 60 років, 

відтоді коли Джеймс Вотсоном і Френсіс Криком було встановлено просторову 

архітектуру ДНК [1]. Так, 1953 року Вотсон і Крик, яких по праву можна назвати 

праотцями молекули ДНК, “натхненні знаннями загальної природи із 

неопублікованих експериментальних результатів та ідей, отриманих Др. 

М. Х. Вілкінсом, Др. Р. Е. Франклін та їхніми співробітниками із Королівського 

університету в Лондоні” [1], встановили просторову будову макромолекули 

ДНК, у якій антипаралельні ланцюги утримуються разом за рахунок зв’язування 

комплементарних основ у пари. 

Дж. Вотсон і Ф. Крик були першими із дослідників, хто порушив питання 

про мікроструктурне походження помилок, які трапляються при біосинтезі ДНК 

у клітині [26]. За їхнім припущенням в основі цього біологічно важливого 

феномену лежить прототропна таутомерія основ ДНК [27, 117-125]. Спонтанне 

переміщення атома водню, втягнутого у комплементарні взаємодії між основами 

ДНК, від одного атома до іншого призводить до зміни кодових властивостей 
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основ, у результаті чого вони набувають здатності до некомплементарного, 

неправильного спарювання. Трохи згодом цей підхід було названо в літературі 

“таутомерною гіпотезою”.  

Фріз був першим із дослідників [2], хто запропонував класифікувати усі 

можливі неправильні пари основ ДНК як транзиції і трансверсії. Ця класифікація 

успішно пройшла випробовування часом і нині вважається класичною. 

Сучасні молекулярно-генетичні дані свідчать про те [4, 6-8], що сумарна 

частота спонтанних точкових мутацій складає 10
-11

-10
-9

 у розрахунку на одну 

пару основ ДНК, що синтезується за один акт реплікації. При цьому загальна 

точність реплікації ДНК визначається як резльтат взаємодії трьох компонентів: 

(1) відбір правильного нуклеотиду ДНК реплікативною ДНК-полімеразою 

(частота помилок ~10
-5

); (2) видалення неправильних нуклеотидів за допомогою 

3′-5′ екзонуклеазної активності, пов’язаною із полімеразою (частота помилок 

~10
-2

); (3) постреплікативне коригування залишкових місметчів системою 

репарації помилково спарених нуклеотидів в ДНК (MMR - mismatch repair), які 

уникнули пруфрідингу (частота помилок ~10
-3

) [126-128]. При цьому частота 

транзицій перевищує частоту трансверсій [5-9].  

Проникнення у глибинні фізико-хімічні механізми, які лежать у основі 

фантастично-високої точності ензиматичного біосинтезу ДНК у живій клітині, є 

важливою фундаментальною проблемою структурної біології, молекулярної 

біофізики та суміжних дисциплін, яка нині далека від свого остаточного 

розв’язання [5]. Достеменно з’ясовано, що першопричиною спонтанних 

помилок, зокрема точкових, які неминуче супроводжують цей вкрай важливий 

біологічний процес, відповідальний за відтворення із покоління у покоління 

генетичної інформації, є утворення у кишені впізнавання ДНК-полімерази 

неправильних пар нуклеотидних основ з геометрією, подібною до Вотсон-

Криківської, та адаптація останньої до розмірів правильних Вотсон-Криківських 

пар основ ДНК A∙T, T∙A, G∙C i C∙G [14, 129]. 



27 

1.1.1. Структурні особливості неправильних пар основ ДНК. 

Достеменно встановлено, що у подвійному ланцюзі ДНК можуть виникати 12 Н-

зв’язаних неправильних пар основ за участю канонічних таутомерів у син-

конфігурації відносно глікозидного зв’язку, а саме G∙T, T∙G, A∙A, A∙C, C∙A, C∙C, 

C∙T, T∙C, G∙G, G∙A, A∙G та T∙T, які можуть спричиняти мутації [130-132]. Слід 

відмітити, що пари різняться між собою за положенням літер: зліва 

розташовується матрична основа, справа – основа вхідного нуклеотиду. 

Причому прийнято вважати, що пуриново-пуринові пари основ утворюються у 

Хугстинівській конформації, у якій дНТФ знаходиться у син-конформації, а 

матрична основа – у анти-конформації відносно цукрово-фосфатного залишку 

[133, 134]. 

Найчастіше серед неправильних пар основ за участю канонічних 

таутомерів основ зустрічаються такі пари основ – G∙T, A∙C та G∙A [135], які є 

найбільш стійкими серед 12 неправильних пар основ [136, 137] (при цьому вобл-

пара A∙C зазвичай розглядається як протонована – A
+
∙C [138]), що може бути 

однією із причин їхньої інкорпорації у структуру ДНК під час її реплікації. 

Також було показано, що неправильна пара основ ДНК G·G є однією із найбільш 

стійких структур [136, 137], що підтверджується даними неемпіричних 

розрахунків усіх можливих 29 пар основ ДНК [139-141], для яких побудовано 

такий ряд стабільності: G·C > G·G >> C·C > A·C > G·A > G·T > A·T > A·A > T·C 

> T·T. Зазначений ряд стабільності добре узгоджується із визначеними 

експериментально значеннями ентальпії взаємодії пар основ у вакуумі, 

отриманими за допомогою мас-спектрометричних досліджень [142-144]. 

Базуючись на кристалографічних даних комплексів “ДНК - ензим”, усі 12 

неправильних пуриново-пуринових, піримідиново-піримідинових та пуриново-

піримідинових пар основ розділено на 4 групи за їхньою здатністю збурювати 

структуру активного центру ДНК-полімерази [145]: 
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(1) зміщення матричного ланцюга та порушення структури сайту 

попередньої вставки; 

(2) порушення праймерного ланцюга та самого каталітичного центру; 

(3) порушення як матричного, так і праймерного ланцюгів; 

(4) зміщення ДНК в центрі інкорпорації.  

Наслідком впливу кожного із цих механізмів є суттєве збурення активного 

центру ДНК-полімерази. Таким чином, усі неправильні пари можна розділити за 

групами відповідно до наведеної класифікації (тут перша та друга літери 

відповідають праймерному та матричному ланцюгам, відповідно) [145]: 

(1) G∙T, G∙G, A∙C, T∙C; 

(2) T∙T, C∙T; 

(3) A∙G, T∙G; 

(4) A∙A, G∙A, C∙C. 

При цьому деформація каталітичного центру є найбільш критичною, в той 

час як за її відсутності частота інкорпорації неправильних пар визначається 

збуреннями, які виникають при їхній інкорпорації [145]. Так, місметч G∙T є 

однією із пар основ, яка утворюється у розчині та спричиняє виникнення мутацій 

з високою частотою [9, 127, 146], і в той же час не збурює каталітичного центру 

ДНК-полімерази. 

У літературі поширена думка про те, що найбільше серед усіх 

неправильних пар основ збурюють подвійну спіраль ДНК саме піримідиново-

піримідинові неправильні пари основ [147, 148]. Такі неправильні пари основ не 

здатні набувати геометрії класичних Вотсон-Криківських пар основ ДНК, а 

відтак вбудовуватися у структуру подвійної спіралі ДНК без її збурення і тому 

існують у “відкритому” стані в дуплексі ДНК [149]. 

Неправильні пари по-різному впливають на сусіднє оточення та швидкість 

розкриття спіралі при реплації ДНК. Встановлено, що в той час як пари основ 
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G∙T та G∙A впливають безпосередньо лише на найближчі пари, то A∙C та T∙C 

можуть впливати у складі олігонуклеотиду на три сусідні пари основ [136-138]. 

1.1.2. Таутомерна гіпотеза Вотсона-Крика виникнення спонтанних 

точкових мутацій. З-поміж точкових мутацій, глибинною причиною яких є 

випадкове утворення у кишені впізнавання пар основ ДНК-полімерази 

неправильних пар з геометрією, близькою до Вотсон-Криківської, чільне місце 

займають транзиції як події, що виникають найчастіше і, відповідно, найчастіше 

елімінуються із геному репараційними системами клітини [6-9]. На жаль, їхня 

фізико-хімічна природа залишається зрозумілою лише у найбільш загальних 

рисах [2-5]. Це, очевидно, пов’язано із відсутністю всебічно обґрунтованого з 

фізико-хімічної точки зору і внутрішньонесуперечливого підходу чи ідеології до 

успішного вирішення таких задач. Заради справедливості треба сказати, що на 

роль такої ідеології може претендувати тільки так-звана таутомерна гіпотеза 

Вотсона-Крика, сформульована невдовзі після встановлення просторової будови 

ДНК [26]. Дж. Вотсон і Ф. Крик виявили не менш важливу властивість основ 

ДНК перемикатися в “іншу, менш імовірну таутомерну форму”, або ж 

таутомеризуватися, що призводить до неправильного спарювання, яке зрештою і 

спричиняє виникнення спонтанних точкових мутацій. Гіпотеза Вотсона-Крика 

пройшла гідне випробовування часом і нині вважається класичною [10-20]. До 

двох найпринциповіших положень, які лежать в основі цієї гіпотези і які, 

образно кажучи, можна вважати її наріжними каменями, відносяться наступні: 

1. Мутагенні таутомери основ ДНК мають достатньо великий час життя, 

аби кінетично не лімітувати процеси їхнього неправильного спарювання з 

основами ДНК у канонічній таутомерній формі у процесі реплікації останньої. 

Нині отримано надійні теоретичні дані [150-162], які однозначно свідчать 

про те, що час життя мутагенних таутомерів як канонічних, так і модифікованих 

основ ДНК, що є мутагенними сполуками, значно перевищує не лише час, що 
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його витрачає реплікативна машинерія для ензиматичної інкорпорації 

нуклеотиду у структуру подвійної спіралі ДНК, що синтезується (10
-3

 с [163]), а 

й навіть час реплікації ДНК у живій клітині (10
6
 с [5, 111]). З’ясовано, що висока 

стабільність мутагенних таутомерів нуклеотидних основ забезпечується 

відсутністю в них внутрішньомолекулярних Н-зв’язків, які є каналами 

ефективної міграції протонів [155, 156]. 

2. Генерація мутагенних таутомерів основ ДНК у живій клітині 

відбувається як за рахунок взаємодії основ між собою, так і з іншими чинниками 

ендогенного походження, насамперед молекулами води [164-174]. Ретельний 

аналіз літератури показує, що ці питання нині інтенсивно вивчаються і проблема 

ще далека від свого остаточного вирішення [164-174]. Так, зокрема, показано, що 

мутагенна таутомеризація основ ДНК ДНК-зв’язувальними білками, що входять 

до складу реплісоми [175-178], не породжує мутагенних таутомерів основ ДНК, 

оскільки в цих структурах має місце ефект їхнього квантового захисту від 

мутагенної таутомеризації. 

Чимала кількість дослідників вважає, що джерелом мутагенної 

таутомеризації основ ДНК у клітині є ендогенна вода [179-182]. Слабким місцем 

таких підходів є те, що наразі в літературі відсутні оцінки імовірності 

проникнення молекул води у суттєво гідрофобну кишеню впізнавання пар основ 

релікативної ДНК-полімерази [32-37], так само як і прямі експериментальні 

свідчення місць їхнього можливого розміщення у цій кишені.  
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1.1.3. Механізм Льовдіна подвійного тунелювання протонів вздовж 

сусідніх міжмолекулярних H-зв’язків у Вотсон-Криківських парах основ 

ДНК. Отже, “вузьким” місцем класичної таутомерної гіпотези Вотсона-Крика, 

яка пов’язує виникнення спонтанних точкових мутацій в ДНК – транзицій і 

трансверсій – із мутагенною таутомеризацією нуклеотидних основ, є фізико-

хімічні механізми останньої [15-21, 155-159, 183-185]. 

Невдовзі після відкриття Вотсона-Крика, Льовдін вперше спробував 

відповісти на запитання “Яким чином виникають мутагенні таутомери основ 

ДНК?” [28, 29]. При цьому було відзначено, що модель Вотсона-Крика 

виникненя спонтанних точкових мутацій в ДНК “знаходиться у повній 

відповідності із загальними ідеями, висловленими Дельбрюком та 

Шредінгером”, які пояснюють виникнення мутацій як квантовий стрибок у 

молекулі ДНК [186].  

Льовдін був першим, хто запропонував конкретний фізико-хімічний 

механізм мутагенної таутомеризації Вотсон-Криківських пар основ ДНК, 

асоціюючи “квантовий стрибок” із подвійним перенесенням протонів (ППП) 

вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків їхнім квантовим тунелюванням і 

застосував його для пояснення природи спонтанних транзицій – помилок 

реплікації (рис. 1.1, 1.2) [28, 29]. Проте “Ахілесовою п’ятою” моделі Льовдіна 

є надто короткий час життя таутомеризованої пари і повільне проникнення 

бар'єру у порівнянні з часом реплікації пари основ ДНК [28, 29, 183]. 

Модель Льовдіна пов’язує, по суті, виникнення точкових помилок 

реплікації із внутрішньопритаманною здатністю Вотсон-Криківських пар основ 

ДНК A·T і G·C таутомеризуватися, тобто перетворюватися у пари A*·T* і G*·C* 

(є усі підстави називати їх Льовдінівськими) з Вотсон-
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Рис. 1.1. Схематичне зображення виникнення спонтанних точкових 

помилок реплікації в ДНК за механізмом Льовдіна у Вотсон-Криківській парі 

основ ДНК A∙T [28, 29]  
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Таблиця 1.1 

Представлені у літературі енергетичні характеристики (у ккал·моль
-1

) 

таутомеризації за Льовдіним A∙T↔A*∙T*, отримані на різних рівнях теорії  

Літературне джерело Рівень теорії ε
a
 ∆E

б
 ∆∆ETS

в
 ∆∆E

г
 ∆G

д
 ∆∆GTS

е
 ∆∆G

є
 

(Hrouda et al., 1994) [194] PM3 1 12.65 - - - - - 

(Florian et al., 1994) [193] HF/MINI-1 1 9.51 9.73 0.22 - - - 

(Florian et al., 1994) [193] HF/MIDI-1//HF/MINI-1 1 20.12 19.79 -0.33 - - - 

(Kryachko, 2003) [197] HF/6-31G(d) 1 19.70 24.6 4.8 21.1 - - 

(Guallar et al., 1999) [73] HF/6-31G(d) 1 22.49 22.51 0.02 - - - 

(Kryachko, 2003) [197] MP2/6-31+G(d)//HF/6-31G(d) 1 16.00 15.8 -0.2 - - - 

(Pérez et al.,  2010) [130] HF/def-TZVPP 1 11.80 21.27 9.47 - - - 

(Kryachko, 2003) [197] B3LYP/6-31G(d) 1 14.90 - - 14.6 - - 

(Gorb et al., 2004) [30] B3LYP/6-31G(d) 1 15.20 15.4 0.2 15.2 13.8 -1.4 

(Bertran et al., 2006 [223];  

Noguera et al., 2007), 224] 
B3LYP/6-311++G(d,p) 

1 13.60 13.7 0.1 - - - 

(Hayashi et al., 2004) [198] B3LYP/6-31G(d) 78.39 13.54 13.62 0.08 - - - 

(Villani, 2005) [199] B3LYP/cc-pVDZ 1 12.90 - - - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] B3LYP/def-TZVPP 1 9.47 12.99 3.52 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] BLYP/def-TZVPP 1 9.30 11.74 2.44 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] CC2/def-TZVPP 1 9.24 12.32 3.08 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] PBE0/def-TZVPP 1 8.93 11.74 2.81 - - - 

(Pérez et al.,  2010) [130] PBE/def-TZVPP 1 8.56 9.75 1.19 - - - 

(Gorb et al., 2004) [30] MP2/6-31G(d) 1 16.30 17.3 1.0 16.4 15.1 -1.3 

(Gorb et al., 2004) [30] MP2/cc-pVDZ//MP2/6-31G(d) 1 13.10 13.6 0.5 13.3 11.4 -1.9 

(Gorb et al., 2004) [30] MP2/cc-pVTZ//MP2/6-31G(d) 1 12.40 12.4 0.0 12.5 10.2 -2.3 

(Gorb et al., 2004) [30] MP2/infinite//MP2/6-31G(d) 1 12.00 11.6 -0.4 12.1 9.4 -2.7 

(Mejía-Mazariegos  

et al., 2009) [201] 
MP2/6-311++G(d,p) 

1 12.90 - - - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] MP2/def-TZVPP 1 8.62 12.99 4.37 - - - 

Примітка: 
a
Діелектрична проникність середовища; 

б
Відносна електронна енергія 

Льовдінівської пари основ; 
в
Електронна енергія активації реакції таутомеризації; 

г
Електронна енергія активації зворотньої реакції таутомеризації; 

д
Відносна енергія 

Гіббса Льовдінівської пари основ (T=298,15 K);
 е

Енергія Гіббса активації реакції 

таутомеризації; 
є
Енергія Гіббса активації зворотньої реакції таутомеризації.  
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Рис. 1.2. Схематичне зображення виникнення спонтанних точкових 

помилок реплікації в ДНК за механізмом Льовдіна у Вотсон-Криківській парі 

основ ДНК G∙C [28, 29] 



35 

Криківською геометрією, утворені мутагенними таутомерами основ [27, 117-122] 

(тут і нижче позначені зірочками). 

На жаль, практично неможливо підтвердити експериментально ППП у 

парах основ ДНК, оскільки важко точно визначити розміщення атомів водню у 

парах основ з огляду на експериментальні обмеження [187]. Так, зокрема, 

методами ЯМР не отримано підтвердження ППП у парі A∙T у основному 

електронному стані [188-190]. 

Такий стан справ стимулював проведення численних теоретичних 

досліджень, покликаних детальніше дослідити гіпотезу Льовдіна. Перші 

квантово-хімічні розрахунки, проведені Б. і А. Пюльманами [191], були 

продовжено екстенсивними теоретичними дослідженнями [192-207]. У 

результаті, було встановлено, що таутомерний перехід A∙T→A*∙T* не спричиняє 

виникнення спонтанних точкових мутацій в ДНК з огляду на відсутність 

мінімуму, який відповідає парі A*·T* на поверхні вільної енергії Гіббса [30, 193, 

194]. На противагу парі A∙T, у літературі було висловлено припущення, що 

таутомеризація у парі G·C шляхом ППП є термодинамічно вірогідною реакцією, 

яка призводить до виникнення продукту G*·C* із частотою 10
-7

 [30, 195, 196]. 

Крім того, було з’ясовано, що біомолекуляре оточення та стекінгові 

взаємодії практично не впливають на перебіг реакцій таутомеризації A∙T↔A*∙T* 

та G·C↔G*·C* [208-215]. 

Прискіпливий аналіз доступної нам літератури показує, що поза увагою 

дослідників залишилося чимало важливих запитань, які стосуються тонкощів 

перебігу процесів таутомеризації у парах основ ДНК - A∙T↔A*∙T* та 

G·C↔G*·C*, які донині залишаються без відповіді: 

1. Нині відсутня інформація про перебіг цих процесів вздовж ВКР 

таутомеризації. Ці дані вкрай необхідні для з’ясування того, як відбувається 

таутомеризація - за участю інтермедіатів, чи без них. 
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Таблиця 1.2 

Представлені у літературі енергетичні характеристики (у ккал·моль
-1

) 

таутомеризації за Льовдіним G∙C↔G*∙C*, отримані на різних рівнях теорії 

Літературне джерело Рівень теорії ε ∆E ∆∆ETS ∆∆E ∆G ∆∆GTS ∆∆G 

(Lipiński et al., 1983) [192] MO LCAO SCF CI (INDO/L) 1 35.05 52.58 17.53 - - - 

(Florian et al., 1995) [195] HF/MINI-1 1 0.5 

 

3.3 2.8 - - - 

(Florian et al., 1996) [196] HF/MINI-1 40 0.5 3.8 3.3 - - - 

(Florian et al., 1995) [195] HF/MINI-1 40 1.8 - - - - - 

(Guallar et al., 1999) [73] HF/6-31G(d) 1 14.8 20.8 6.0 - - - 

(Florian et al., 1996) [195] 

HF/6-31G(d) 40 11.14 31.00 19.86 - - - 

HF/6-31G(d,p)//HF/6-31G(d) 40 9.6 27.0 17.4 - - - 

MP2/6-31G(d,p)//HF/6-31G(d) 40 9.0 14.6 5.6 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] HF/def-TZVPP 1 13.50 28.15 14.65 - - - 

(Gorb et al., 2004) [30] B3LYP/6-31G(d) 1 10.8 17.3 6.5 11.1 13.4 2.3 

(Hayashi et al., 2004) [198] B3LYP/6-31G(d) 1 10.75 - - - - - 

(Noguera et al., 2004) [73] B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-31G(d,p) 1 9.80 14.80 5.00 - - - 

(Zoete et al., 2004) [212] B3LYP/6-311++G(d,p) 1 10.0 16.1 6.1 - - - 

(Bertran et al., 2006 [223]; 

Noguera et al., 2007), 224] 
B3LYP/6-311++G(d,p) 1 9.8 14.8 - - - - 

(Rodríguez-Santiago et al., 

2010) [226] 
B3LYP/6-311++G(d,p) 1 10.2 15.8 5.6 - - - 

(Hayashi et al., 2004) [198] B3LYP/6-31G(d) 78.39 9.79 11.22 1.43 - - - 

(Noguera et al., 2004) [73] B3LYP/6-311++G(d,p)//B3LYP/6-31G(d,p) H2O 13.8 18.9 5.1 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] 
B3LYP/def-TZVPP 1 11.39 16.17 4.78 - - - 

BLYP/def-TZVPP 1 11.16 14.31 3.15 - - - 

(Zoete et al., 2004) [212] SCC-DFTB 1 5.8 18.8 13.0 - - - 

(Pérez et al., 2010) [130] 

CC2/def-TZVPP 1 10.24 12.91 2.67 - - - 

PBE0/def-TZVPP 1 10.95 13.95 3.00 - - - 

PBE/def-TZVPP 1 10.63 11.18 0.55 - - - 

(Gorb et al., 2004) [30] 

MP2/6-31G(d) 1 9.7 17.8 8.1 9.7 14.6 4.9 

MP2/cc-pVDZ//MP2/6-31G(d) 1 6.7 14.0 7.3 6.7 10.8 4.1 

MP2/cc-pVTZ//MP2/6-31G(d) 1 7.6 13.8 6.2 7.6 10.6 3.0 

MP2/infinite//MP2/6-31G(d) 1 7.8 13.3 5.5 7.8 10.2 2.4 

(Pérez et al., 2010) [130] MP2/def-TZVPP 1 9.37 13.41 4.04 - - - 

(Cerón-Carrasco  

et al., 2009) [180] 
MP2/infinite//BP86/6-311++G(d,p) 1 7.80 12.45 4.65 8.28 9.72 1.44 

(Xiao et al., 2012) [205] Ab initio constrained molecular dynamics 1 - - - 9.4 13.6 4.2 

Примітка: див. позначення у табл. 1.1. 



37 

2. Окрім того, для достеменного з’ясування механізму таутомеризації 

потрібно знати залежність як геометричних, так і електронно-топологічних 

характеристик внутрішньопарних Н-зв’язків від ВКР таутомеризації. Така 

інформація теж відсутня в літературі. 

3. До цього часу так достеменно і не з’ясовано, як змінюється дипольний 

момент пар основ ДНК при їхній таутомеризації. Така інформація вкрай важлива 

для передбачення впливу полярного оточення на перебіг таутомеризації. 

4. Становлять також інтерес дані про зміну зарядів на атомах при 

таутомеризації пар основ, у першу чергу – на протонах, що мігрують. 

5. Окрім того, у літературі, присвяченій таутомеризації пар основ як 

можливому джерелу спонтанних точкових помилок при реплікації ДНК та 

впливу на неї зовнішніх факторів, автори недостатньо спираються на біологічні 

знання, зокрема ті, що стосуються молекулярних механізмів функціонування 

реплікативної машинерії [216-219].  

Ретельними аналізом літературних даних нами сформулювано фізико-

хімічні вимоги, яким повинні задовольняти Льовдінівські пари основ, аби бути 

джерелом точкових помилок реплікації ДНК:  

- Льовдінівські пари основ A*·T* і G*·C* повинні бути динамічно 

стійкими, тобто електронна енергія зворотного бар'єру реакцій таутомеризації 

A·T→A*·T* і G·C→G*·C* повинна перевищувати енергію нульових коливань, 

пов'язаних із коливальною модою, частота якої стає уявної у перехідному стані 

реакції таутомеризації; 

- час життя пар основ A*·T* і G*·C* повинен бути значно довшим 

періоду часу, який витрачає реплікативна машинерія на примусову дисоціацію 

пар основ на мономери (кілька нс [51]) під час реплікації ДНК; 

- енергія дисоціації Льовдінівських пар основ не повинна перевищувати 

енергії дисоціації класичних Вотсон-Криківських пар основ ДНК A·T та G·C; 
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- термодинамічна заселеність Льовдінівських пар основ повинна бути в 

межах частот виникнення спонтанних точкових мутацій 10
-11

-10
-8

;  

- час τ99,9%, необхідний для досягнення 99,9% рівноважної концентрації 

Льовдінівських пар основ в системі має бути значно меншим, аніж час, 

необхідний для завершення раунду реплікації ДНК (~ 10
3
 с [5]). 

1.1.4. Пари основ ДНК із Вотсон-Криківською геометрією за участю 

мутагенних таутомерів. Механізм виникнення спонтанних точкових мутацій 

був вперше запропонований Вотсоном і Криком, які припустили дві можливі 

неправильні пари-транзиції - G∙T та A∙C, які включають мутагенні таутомери 

основ [1, 26]. У подальшому цей механізм був деталізований Топалом і Фреско, 

які базуючись на якісних стереохімічних уявленнях, вперше постулювали 

геометричні структури пуриново-піримідинових пар основ ДНК A·C*, A*·C, 

G·T* та G*·T, розміри яких є близькими до Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

[14], зазначивши при цьому, що “спонтанні мутації можуть виникати внаслідок 

випадкового набуття основами рідкісної таутомерної форми”. Зокрема, було 

показано, що Вотсон-Криківські пари основ ДНК A·T і G·C та неправильні пари 

основ ДНК A·C*, A*·C, G·T* та G*·T [220] є ізоморфними та ізостеричними 

структурами [158, 221, 220]. Трохи згодом ці теоретичні передбачення було 

перевірено в ході чисельних теоретичних [129, 201, 221] та експериментальних 

[10, 11] досліджень, які породжують низку доволі непростих запитань: 

- Чи є неправильні пари основ A*·C/G·T* динамічно-стійкими 

структурами, тобто чи перевищує значення електронної енергії зворотного 

бар’єру реакцій таутомеризації A·C*→A*·C/G*·T→G·T* енергію нульових 

коливань, аби забезпечити динамічну стійкість утворених пар основ A*·C/G·T*? 

- Чи перевищує час життя утворених пар основ A*·C/G·T* час, 

необхідний для реплікативної машинерії для примусової дисоціації Вотсон-

Криківських пар основ ДНК на мономери (декілька нс [51]), аби бути успішно 

реплікованими при синтезі ДНК? 



39 

- Чи є час τ99,9%, необхідний для досягнення 99,9 % рівноважної 

концентрації між неправильними парами A·C*/A*·C та G*·T/G·T* в ході 

взаємної реакції таутомеризації, значно меншим, аніж час, який витрачається 

реплікативною машинерією для інкорпорації одного вхідного нуклеотиду у 

подвійну спіраль ДНК, що синтезується (10
-3

 с [163])? 

- Чи не перевищує енергія взаємодії основ в утворених парах основ 

A*·C/G·T* електронну енергію взаємодії у канонічних Вотсон-Криківських 

парах основ, аби не ускладнювати роботу реплікативної машинерії? 

- Станом на сьогоднішній день механізми таутомеризації 

A·C*↔A*·C/G*·T→G·T* не було детально досліджено на предмет того, чи є 

вони синхронними узгодженими чи асинхронними узгодженими. 

- На даний момент у літературі відсутні розрахунки вздовж ВКР для 

таутомеризацій A·C*↔A*·C/G*·T→G·T* через ППП, які дають можливість 

прослідкувати зміну геометричних, полярних, енергетичних, елекронно-

топологічних та зарядових характеристик вздовж ВКР. 

1.1.5. Утворення вобл-пар за участю основ у канонічній таутомерній 

формі у подвійній спіралі ДНК. Інші підходи до пояснення природи 

виникнення спонтанних точкових мутацій в ДНК лежать за межами таутомерної 

гіпотези Вотсона-Крика, а саме - іонізаційний механізм [221-229]. На 

сьогоднішній день з’являється все більше і більше доказів, які свідчать на 

користь того, що в кінцевому підсумку іонізаційний механізм зводиться до 

таутомерного [227]. 

Нині з-поміж усіх можливих неправильних пар основ ДНК, які 

спричиняють точкові мутації, найкраще вивчено транзиції G·T і A·C [23-25, 37, 

230-235]. Методами рентгеноструктурного аналізу високої роздільної здатності 
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показано, що при переході високоточної реплікативної ДНК-полімерази із 

відкритої конформації у біологічно-активну, закриту воблівські пари А·Т і G·C 

набувають Вотсон-Криківської будови, причому одна із основ у кожній парі 

містить мутагенний таутомер [10, 11] (рис. 1.3). Відтак ці експериментальні дані 

являють собою перше структурне підтвердження гіпотези Вотсона-Крика 

виникнення спонтанних заміщень основ, а саме - точкових транзицій A∙T→G∙C 

та G∙C→A∙T. Ці результати обґрунтовано теоретично [237-241] та підтверджено 

ЯМР-спектроскопією [12, 13]. 

 

 

(a) (б) 

 

Рис. 1.3. Структури неправильних пар (a) А∙С та (б) G∙T у активних 

центрах впізнавання ДНК-полімераз I [10] та λ [11], відповідно 
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1.2. Фізико-хімічні механізми функціонування ДНК-полімераз при 

біосинтезі ДНК 

1.2.1. Фізико-хімічні механізми забезпечення точності реплікації ДНК 

ДНК-полімеразами. ДНК-полімерази відіграють ключову роль для 

забезпечення стабільності геному та є найактивнішими учасниками синтезу 

ДНК, оскільки вони можуть як реплікувати новий ланцюг, так і добудовувати ті 

ділянки, які були вищеплені репараційними системами. 

Новітні біотехнології дозволяють встановити роль ДНК-полімераз у 

функціонуванні клітини. Ці технології включають створення клітин, які містять 

мутагенні ДНК-полімерази, методи контролю експресії специфічних ДНК-

полімераз та техніку визначення частоти та типу мутацій у різних типах клітин. 

Чи не найцікавіша задача - дослідити та зрозуміти роль ДНК-полімерази людини 

у клітинних процесах, включаючи мутагенез та численні захворювання, зокрема 

спадкові [113-116]. 

Зазвичай фенотип, який пов’язують із генетичними захворюваннями, лише 

частково може віддзеркалювати фізіологічні функції, проте лише обмежена 

кількість спадкових захворювань асоціюється із мутаціями в ДНК-полімеразі чи 

із змінами в експресії специфічних ДНК-полімераз або їхніх допоміжних білків. 

Нині ДНК-полімерази переважно екстенсивно вивчають як ензими, важливі для 

реплікації та репарації ДНК, проте не розглядаються їх як активних учасників 

мутаційного процесу [9, 111, 115, 130, 132].  

Для забезпечення стабільності геному під час його реплікації в умовах 

постійних змін як клітинного метаболізму, так і зовнішнього оточення, служать 

різні ДНК-полімерази [242, 243], багато із яких було відкрито лише останніми 

роками і функції котрих повною мірою так ще і не з’ясовано. Ці полімерази 

відрізняються за своїми фізико-хімічними властивостями, включаючи точність. 

ДНК-полімераза використовує один ланцюг ДНК як матрицю для 

побудови на ньому точної комплементарної копії, полімеризуючи чотири 
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канонічних дезоксирибонуклеотиди (рис. 1.4). Включення нуклеотидів до 

ланцюга, що синтезується, відбувається за принципом комплементарності. Цей 

механізм став зрозумілим відразу ж після того, як Вотсоном і Криком було 

запропоновано модель подвійної спіралі ДНК [1]. 

Нарощування ланцюга ДНК відбувається у напрямку від 5` до 3`-кінця 

(рис. 1.4). Матричний ланцюг визначає порядок, у якому додаються субстрати 

реакції, якими є 5`-дезоксирибонуклеозидтрифосфати (дНТФ) та 3`-кінцева OH-

група 2`-дезоксирибози ланцюга, що синтезується [111]. 

Кристалічні структури численних ДНК-полімераз, які належать до різних 

сімейств, свідчать про те, що вони використовують ідентичні каталітичні 

механізми синтезу, які каталізуються двома йонами Mg
2+

, які утримуються в 

активному центрі трьома залишками аспарагінової кислоти, проте відрізняються 

між собою за своїми структурними особливостями [244]. 

Окрім ДНК-полімераз для реплікації необхідна участь інших, так званих 

додаткових або асистуючих білків [245, 246]: вважають, що вони здатні 

підвищувати точність синтезу ДНК на декілька порядків [247]. 

 

Рис. 1.4. Подовження кінця праймера послідовним додаванням 5′-

дезоксинуклеозидних монофосфатів, які утворюються із 5′-

дезоксинуклеозидних трифосфатів (дНТФ) із виділенням пірофосфату. 

Двохвалентний катіон (у клітині найбільш імовірним є катіон Mg
2+

) 

координується фосфатними групами вхідного дНТФ [111] 
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Із літератури відомі різні моделі, які описують механізми, за якими ДНК-

полімераза може вибирати правильний нуклеотид із сукупності (пулу) 

структурноподібних дНТФ.  

Полтєв та Брусков, спираючись на експериментальні дані [15, 16, 253, 254] 

встановили, що високоточна ДНК-полімераза відрізняє правильні пари основ від 

неправильних, базуючись на відмінностях їхньої геометрії. У випадку 

неправильних пар, молекули води можуть утворювати водневі містки із 

активним центром фермента, забезпечуючи тим самим підвищення імовірності 

включення неправильних нуклеотидів [254]. При цьому автори наводять 

імовірності утворення неправильних пар, базуючись на величинах їхніх 

відносних енергій та геометричних параметрів. Наявність поодиноких молекул 

води у активному центрі ДНК-полімерази вони пояснюють експериментальними 

даними, зокрема на інтерфейсі білково-нуклеїнових взаємодій [253], хоча й 

вважають витіснення молекул води із реплікативної області [34] необхідною 

умовою точності біосинтезу. 

Роботи Флоріана та ін. [255] присвячені теоретичному дослідженню 

динаміки відбору ДНК-полімеразами правильних і неправильних вхідних 

нуклеотидів на початковому етапі зв’зування як основний компонент точності 

синтезу ДНК. Кристалічні структури потрійних комплексів ДНК та дНТФ, 

зв’язаних із ДНК-полімеразою Pol β [256] людини та ДНК-полімеразою 

бактеріофага T7 Pol T7 [257, 258], дали поштовх до розуміння каталітичного 

механізму ДНК-реплікації. З іншого боку, вони не можуть пояснити 

молекулярних засад точності біосинтезу через те, що активні центри суттєво 

відрізняються для різних ДНК-полімераз. 
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1.2.2. Фізико-хімічні засади стеричної та електронної 

комплементарності між ДНК-полімеразою та синтезованою парою основ. 

При реплікації ДНК між вхідним дНТФ та так званою кишенею впізнавання 

активного центру ДНК-полімерази, який включає матрицю, відбуваються 

стеричні підлаштування [135]. Хоча Вотсон-Криківське зв’язування й відіграє 

важливу роль у селективності спарювання та стабілізації дуплексу ДНК, проте 

прийнято вважати, що стеричні та геометричні аспекти відіграють домінуючу 

роль для забезпечення точності синтезу ДНК [259]. 

Це підтверджується тим, що нуклеотидна вибірковість ДНК-полімерази 

досягається за рахунок виняткового структурного підлаштування Вотсон-

Криківських пар основ, що утворюються, до активного центру ДНК-полімерази 

[259]. Усі чотири Вотсон-Криківські пари основ ДНК A∙T, T∙A, G∙C i C∙G мають 

практично однакові геометричні розміри та форму і численні структурні 

дослідження свідчать про те, що канонічні пари основ комплементарно 

зв’язуються із вищезгаданою кишенею ДНК-полімерази без будь-яких стеричних 

ускладнень [259]. Проте вбудовування неправильних пар основ з геометрією, 

відмінною від Вотсон-Криківської [259-261], може спричинити стеричні 

ускладення, які: 

(1) зменшують афінність зв’язування неправильного дНТФ; 

(2) впливають на конформаційні зміни, необхідні для набуття правильної 

геометрії для каталізу; 

(3) зменшують швидкість утворення фосфодиефірного зв’язку, впливаючи 

на відповідні хімічні перетворення. 

Кристалографічні дані активного центру ДНК-полімерази, зв’язаного з 

ДНК, свідчать про те, що білки щільно оточують кінець ДНК [258], утворюючи 

кишеню, у якій розміщуються правильні Вотсон-Криківські пари основ. Таким 

чином, нуклеотидна селективність буде залежати від форми та розмірів 

утвореної пари, геометрія якої визначається глікозидними відстанями та кутами. 
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Вважають, що активний центр ДНК-полімерази відбирає пари основ за 

геометріями, близькими до Вотсон-Криківських [135]. Ці вимоги призводять до 

швидкої дисоціації неправильного дНТФ або повільнішого утворення 

фосфодиефірного зв’язку для неправильної пари основ. Активний центр ДНК-

полімерази каталізує утворення фосфодиефірного зв’язку між A, T, G або C у 

активному центрі з дНТФ із частотою, яка залежить від енергетики спарювання 

між субстратом та матрицею. Таким чином, механізм геометричної селекції 

може досягатися просторовим підлаштуванням в межах матрично-субстратних 

конфігурацій [135]. 

Найбільш визначальною структурною властивістю Вотсон-Криківських 

пар основ ДНК A∙T та G∙C як частини подвійної спіралі ДНК є їхня геометрична 

еквівалентність [135]. При вбудовуванні ж неправильної пари основ за участю 

канонічних таутомерів виникають стеричні перепони як у самому активному 

центрі, так і поза ним, що й перешкоджає активному каталізу. Ця гіпотеза 

підтверджується численними експериментами із аналогами основ [38].  

Як було зазначено раніше, неправильні пари основ структурно 

відрізняються від Вотсон-Криківських пар основ. Геометричні обриси місметчу, 

утвореного двома пуринами або двома піримідинами суттєво відрізняються від 

форми канонічних пар основ. Проте для пуриново-піримідинових пар основ 

(вобл-пар) це має місце, коли вони утворені за допомогою Н-зв’язків. Фактично, 

два фактори є визначальними при утворенні такої пари, а саме - утворення Н-

зв’язків забезпечує формування вобл-пари, проте стеричні обмеження 

полімерази вимагають утворення пар основ з Вотсон-Криківською геометрією. 

Н-зв’язування може бути домінуючим, внаслідок чого і утворюються вобл-пари; 

проте стійкий зв’язаний комплекс не може утворитися, тому така пара основ не 

інкорпорується. Проте, у залежності від послідовності у матричному ланцюзі, 

концентрації різних нуклеотидних субстратів, типу іонів металу, стеричних 

обмежень, спричинених білками, може сприяти утворенню такого місметчу, 
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форма якого близька до Вотсон-Криківської та здатна розміститися у активному 

центрі ензиму у його закритій формі. Фактично, внутрішньопритаманна 

пластичність активного центру (це було виявлено дослідженнями потрійних 

комплексів) припускає, що структури інтермедіату між Вотсон-Криківською 

парою основ та вобл-парою мають розміщуватися у активному центрі ензиму і 

утворювати закритий, хоча й менш стабільний комплекс з полімеразою. Отже, 

підсумовуючи, слід зазначити, що високоточна ДНК-полімераза може 

утворювати і нерегулярні помилки.  

Крім того, у канонічних парах основ є інваріантні атомні групи, а саме – 

атоми N3/O2 пуринів та піримідинів у мінорній борозенці ДНК. Полтєв та 

Брусков [15] на ранніх етапах свого дослідження припускають, що в процесах 

матричного синтезу одним із можливих конкретних механізмів збільшення 

точності копіювання генетичної інформації є ферментативне підсилення 

специфічності взаємодій нуклеотидів за рахунок впізнавання атомів N3 пуринів 

та O2 піримідинів, утворенням Н-зв’язків між цими атомами та бічними 

радикалами амінокислот фермента. У своїх подальших роботах автори роблять 

висновок про те [16], що саме така ідентичність правильних та неправильних пар 

у мінорному жолобку та впізнавання полімеразами по атомам N3 та O2 є 

необхідною умовою будь-якої молекулярної моделі, яка претендує на пояснення 

механічних та кількісних закономірностей виникнення помилок при біосинтезі 

ДНК, утвореної як канонічними основами, так і їхніми аналогами. 

1.3. Репараційні механізми підвищення точності біосинтезу ДНК 

Репарація ДНК - це біологічний процес, спрямований на виправлення 

помилок синтезу ДНК при реплікації, які не були скориговані екзонуклеазною 

активністю полімераз, а також видалення численних пошкоджень, котрі 

виникають у ДНК внаслідок дії хімічних та фізичних факторів [5, 262]. До таких 

пошкоджень відносяться різноманітні модифікації нуклеотидних основ. Системи 
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репарації працюють під час або відразу ж після реплікації. Вважається, що 

репарація неправильних пар у E.coli виникає основним чином на ланцюзі, що 

синтезується, відразу ж після реплікаційної вилки [263] - за рахунок неї 

видаляється 99 % помилок, допущених під час реплікації. Більшість 

репараційних процесів передбачає видалення пошкодженої ділянки ланцюга, що 

синтезується [5]. Незважаючи на редагування помилок при реплікації як за 

рахунок полімеразної активності, так і за рахунок екзонуклеазної активності 

ДНК-полімерази, певна кількість неправильних пар залишається в синтезованих 

ланцюгах. 

Залежно від геометрії пари основ та ДНК-полімерази частота помилок 

становить 10
-4

-10
-5

 у розрахунку на один інкорпорований нуклеотид при синтезі 

ДНК [128]. Після коригування екзонуклеазною активністю неправильно 

включеного нуклеотиду частота виникнення помилок становить ~10
-7

 на пару 

основ при реплікації. Помилки, які не були виправлені цими механізмами, 

коригуються механізмом репарації, що додатково підвищує точність синтезу у 

50-1000 разів. Так, у E.coli метил-орієнтовані системи можуть впізнавати та 

репарувати такі неправильні пари основ: G∙T, A∙C, G∙A, T∙C, A∙A, G∙G та T∙T 

[264-265], попри те, що деякі неправильні пари основ, як-то G∙A та G∙T є доволі 

малоймовірними подіями у залежності від сиквенсу [264-265]. Ефективність 

вищеплення пар основ для метил-спрямованої репарації ДНК E.coli залежить від 

типу неправильних пар основ: висока - для пар T∙G, C∙A, G∙G, середня - для пар 

A∙A та низька - для пар G∙A, A∙G, T∙T, C∙C, C∙T, T∙C [264]. 

В той час як термодинамічна стійкість пар основ відіграє важливу роль при 

інкорпорації місметчів, механізми репарації місметчів керуються іншими 

структурними засадами. Хоча видається, що чим стійкішою є пара основ, тим 

рідше вона репарується, проте відомо, що неправильні пари основ G∙T та G∙A є 

найстійкішими, в той час як місметчі A∙C та C∙C є найменш стійкими [147, 148]. 

В той же час обидва місметчі G∙T та A∙C, які спричиняють виникнення 
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транзицій, гарно репаруються, а G∙A та C∙C в загальному випадку не 

коригуються репараційними ензимами [264-268]. 

Це свідчить про те, що репарація базується на розпізнаванні структури пар 

[147, 148, 264, 265]. Так, репараційні системи впізнають та вирізають 

неправильну пару основ G∙T за збуреннями цукрово-фосфатного кістяка 

(торсійні кути α, ε та ζ), спричинені її вбудовуванням [147]. Окрім того, широко 

поширена точка зору, що ділянки ДНК за участі неправильних пар основ 

(зокрема пуриново-пуринових або піримідиново-піримідинових) є 

нестабільними внаслідок чого й вирізаються репараційними системами [269-

274]. 

Зважаючи на подібність глобальних конформацій спіралей ДНК за участю 

місметчів та канонічних пар основ, впізнавання неправильних пар 

репараційними системами може забезпечуватися за рахунок їхньої 

антисиметричності [275]. Саме така антисиметричність може слугувати як 

елемент для розпізнавання репаруючими ензимами [264]. 

Із досліджень in vivo та in vitro зроблено висновок про те, що різні 

неправильні пари не тільки включаються, але й репаруються із різними 

ефективностями. Так, експерменти in vitro з ДНК-полімеразами I та III свідчать 

про те, що неправильна пара G∙T коригується найефективніше, A∙C - із 

середньою ефективністю, а G∙A - найгірше у співвідношенні 15:5:1 [276, 277]. 

Аналогічну тенденцію спостерігали при реплікативній репарації місметчів у 

E.coli [264, 265, 278] та інших організмах [267, 279]. Ці дані корелюють із рівнем 

антисиметричності неправильних пар основ порівняно із Вотсон-Криківськими 

парами основ [23]. Ці пари основ за своєю антисиметричністю можуть бути 

розташовані у порядку: G∙T > C∙A ≥ G∙A [23]. Окрім того, розпізнавання може 

відбуватися за розташуванням функціональних груп неправильних пар основ. 

Так, було зазначено, що для вобл-пари G∙T зсув атома О4 та метильної групи T у 

мажорну борозенку спричиняє стеричні перепони у активному центрі ДНК-
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полімерази або ензиму, який репарує [15, 16]. Аналогічна особливість 

характерна для пари A∙C [15, 16]. Тому молекулам води, які зв’язуються і цими 

парами у мажорній борозенці, приписують важливу роль. В той же час пара 

G∙Asyn має складне розташування функціональних груп як у мажорній, так і 

мінорній борозенках, де відсутній карбоксильний атом кисню О2, характерний 

для усіх пуриново-піримідинових пар основ. Отже, неправильні пари основ 

можуть розпізнаватися за різними структурними особливостями.  

Репарація місметчів G∙T і A∙C [280, 281], які спричиняють транзиції, та 

поодиноких неспарених основ відбувається на кожному із ланцюгів 

неметильованих гетеродуплексів. Проте три пари основ G∙A, C∙T, C∙C, які 

спричиняють виникнення трансверсій, слабко репаруються [264, 265, 280]. 

Репарація пар основ G∙A та C∙T залежить від їхнього оточення і пропорційна 

вмісту пари основ ДНК G∙C з кожної сторони місметчу. 

Як було зазначено раніше, утворення неправильних пар впливає не лише 

на термодинаміку та кінетичну стабільність подвійної спіралі ДНК, а й на її 

розміри та можливість розпізнавання цих збурень репараційними системами. 

Так, утворення піримідиново-піримідинових пар основ спричиняє звуження 

спіралі, а відтак і її збурення [5]. Така особливість їхньої інкорпорації може 

свідчити про їхні біологічні властивості. Відомо, що пари C∙C та T∙C погано 

репаруються [147, 148, 264].  

Насамкінець доходимо висновку про те, що ефективність репарації 

неправильної пари основ залежить від її природи. Так, пари основ G∙A, A∙G, T∙T, 

C∙C, C∙T та T∙C репаруються з низькою ефективністю, A∙A – середньою та T∙G, 

C∙A та G∙G – високою [264]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Аналіз літератури переконливо засвідчує, що фізико-хімічні механізми 

виникнення спонтанних точкових мутацій тлумачаться у рамках двох підходів, а 

саме – таутомерної гіпотези та утворення неправильних пар основ ДНК, обидва 

мономери котрих знаходяться у основній таутомерній формі. Третій підхід – 

іонізаційний – поступово сходить із біофізичної арени і представляє нині лише 

історичний інтерес.  

2. Цілком природньо, що дорога до успіху лежить у органічному поєднанні 

цих підходів: на адекватність і продуктивність може претендувати лише така 

теорія спонтанного точкового мутагенезу, яка знайде об’єктивне фізико-хімічне 

підґрунтя для “примирення” вищезгаданих підходів.  

3. На основі критичного аналізу літератури нами сформульовано наступну 

робочу гіпотезу:  

- існує скінченна множина неправильних пар основ ДНК, спільна для 

помилок реплікації і помилок включення;  

- тільки неправильні пари, які входять до цієї множини, можуть із 

найбільшою імовірністю набувати ензиматично-компетентної конформації; при 

цьому деякі пари набувають останню через пари-інтермедіати, які є спільними 

структурами як для помилок включення, так і помилок реплікації; 

- ключовим явищем, що поєднує зміщені пари основ ДНК і пари з 

геометрією, близькою до Вотсон-Криківської, є їхня внутрішньопарна 

таутомеризація, яка здійснюється за недисоціативним механізмом і протікає без 

прямої участі молекул води як хімічного агента. 

4. До цього часу залишаються незрозумілими елементарні фізико-хімічні 

засади нестовідсоткової ефективності репараційних систем, покликаних 

вищеплювати із геному неправильні пари основ ДНК під часу біосинтезу 

останньої.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ КВАНТОВО-

ХІМІЧНОГО ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

У дисертації використано методи квантової хімії, яка базується на 

постулатах квантової механіки і оперує хвильовою функцією Ψ, яка є розв’язком 

рівняння Шредінгера: 

H∙Ψ=E∙Ψ,      (2.1) 

де H – оператор Гамільтона, E – загальна енергія системи. 

2.1. Квантово-хімічні розрахунки геометрії, коливальних частот, 

електронної енергії та вільної енергії Гіббса 

Усі квантово-хімічні розрахунки геометричної, електронної будови та 

коливальних спектрів (у гармонічному наближенні) досліджуваних об’єктів 

проведено із використанням програмного пакету «Gaussian’09» [39] на рівнях 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), B3LYP/6-31G(d,p) [40], M05/6-311++G(2df,pd) [41] 

та MP2/6-311++G(d,p), MP2/6-31G(d,p) [42], які добре зарекомендували себе для 

подібного кола задач і об’єктів [282, 283].  

Розрахунки проведено як у вакуумі (діелектрична стала ε=1), яке є 

адекватним для даного класу задач [282, 283], так і у розчинику з низькою 

діелектричною сталою ε=4, характерному для гідрофобних інтерфейсів білково-

нуклеїнових контактів [32-36], використовуючи континуальне наближення PCM 

(Polarizable Continuum Model) [284-285]).  

Для якомога точнішого врахування електронних кореляційних ефектів 

оптимізація геометрії супроводжувалася так званими розрахунками енергії в 

одній точці (single point energy calculations) як у вакуумі, так і у розчиннику із 

ε=4, використовуючи рівень теорії MP2 [42] та базисні набори Попла (Pople’s 

basis sets of valence triple-ζ quality) [286] та Данінга (Dunning’s cc-type basis sets) 
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[287]: 6-311++X, where X=G(d,p), G(2df,pd), G(3df,2pd), cc-pVXZ (X= D, T, Q), 

aug-cc-pVXZ (X=D, T, Q). 

Вільну енергію Гіббса G для усіх комплексів розраховували за формулою: 

G=Eel+Ecorr,      (2.2) 

де Eel – загальна електронна енергія молекули, Ecorr – термальна поправка до 

вільної енергії Гіббса. 

2.2. Локалізація перехідних станів реакцій таутомеризації 

Відповідність стаціонарних точок мінімуму або перехідному стану (TS) на 

гіперповерхні потенціальної енергії встановлювали за відсутністю або 

наявністю, відповідно, уявних частот у їхніх коливальних спектрах, 

розрахованих у гармонічному наближенні. Перехідні стани таутомерних 

перетворень локалізували, використовуючи широко вживаний метод STQN 

(Synchronous Transit-guided Quasi-Newton) [43]. Шлях реації таутомеризації 

визначали, розраховуючи зміни системи від TS у прямому та зворотньому 

напрямках вздовж внутрішньої координати реакції (ВКР) за інтеграційним 

алгоритмом (Hessian-based predictor-corrector (HPC) integration algorithm) [43, 44]. 

Ці розрахунки забезпечують встановлення шляху реакції, який з’єднує реагент із 

продуктом.  

Дослідження еволюції енергетичних, електронно-топологічних, 

геометричних, полярних та зарядових характеристик проводлили, розраховуючи 

параметри у кожній точці ВКР вздовж усього шляху. 

2.3. Розрахунок кінетичних параметрів реацій таутомеризації 

Час, за який досягається 99,9% рівноважної концентрації реагенту та 

продукту реакції таутомеризації, розраховували за класичною формулою [45]: 

,      (2.3) 
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де kf та kr – константи швидкості для прямого та зворотного напрямків реакції 

таутомеризації: 

,     (2.4) 

а Г – множник Вігнера, що враховує тунелювання, розраховували за формулою 

[288]:  

,      (2.5) 

де kB – стала Больцмана, h – стала Планка, T=298,15 K – температура, R – 

універсальна газова стала, ΔΔG – енергія Гіббса активації прямої (f) та 

зворотньої (r) реакцій татуомеризації, vi – уявна частота у перехідному стані. 

При цьому час життя τ комплекса обчислювали як τ = kf,r
-1

. 

Заселеність пар за участю мутагенних таутомерів основ ДНК визначали, 

використовуючи розподіл Больцмана:  

       ,     (2.6) 

де ΔG* – енергія таутомеризації Гіббса, Т – абсолютна температура, R – 

універсальна газова стала. 

2.4. Розрахунок енергії взаємодії основ у парах 

Електронну енергію взаємодії основ у парі визначали на рівнях теорії 

MP2/6-311++G(2df,pd)//MP2/6-311++G(d,p) та MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-

311++G(d,p) у вакуумі з урахуванням так званої BSSE (Basis Set Superposition 

Error)-поправки на базичний набір функцій [289-291] за формулою: 

ΔEint=Ecomplex – E1 – E2,    (2.7) 

де Ecomplex, E1, E2 – електронна енергія комплекса та основ, які входять до його 

складу. Ця енергія складаєтья із електростатичних, індукційних, дисперсійних 

внесків та енергії близькодіючих сил відштовхування між основами у парі, проте 

не включає енергію деформацію, оскільки при розрахунках не враховано так 

*G

RTK e
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звану поправку на релаксацію геометрії мономерів у парі, внесок якої, зазвичай, 

незначний.  

Електронну енергію взаємодії у розчиннику Esol визначали як суму енергій 

взаємодії у вакуумі та сольватаційної поправки [292]:  

Esol = Eint + (ECOSMO - EGAS PHASE),   (2.8) 

де ECOSMO та EGAS PHASE – електронні енергії взаємодії, розраховані для геометрій 

пар основ у розчиннику без урахування BSSE-поправки. 

2.5. Ідентифікація специфічних міжмолекулярних контактів та 

розрахунок їхньої енергії 

Для аналізу топології електронної густини застосовано так звану теорію 

Бейдера "Атомів у молекулах" [47] із використанням програмного пакету 

AIMAll [48] зі стандартними опціями. При цьому використовувалися хвильові 

функції, отримані на рівні теорії, на якому оптимізували геометрії. Наявність 

критичної точки зв’язку (КТЗ) (3,-1) та шляху зв’язку між акцептором та 

донором Н-зв’язку, а також додатнє значення Лапласіану в КТЗ (3,-1) (Δρ>0) 

розцінювалися як критерії Н-зв’язку AH···B (A, B – атоми N, O), диводневого Н-

зв’язку AH···НB та притягувального ван-дер-ваальсового контакту A···B [293]. 

Для аналізу і дослідження взаємодій СН···О/N у біофізично важливих 

парах основ нами було застосовано найширший арсенал найсучасніших методів, 

що включають “двомолекулярний критерій” Коха-Попельє [294] (зміна 

атомарного заряду Δq, дипольної поляризації ΔM, атомарного об’єму Δν, 

енергетичної стабілізації ΔE, радіусу водню при Н-зв’язуванні ΔrH, радіус атомів 

O/N при Н-зв’язуванні ΔrO/N), аналіз природніх зв’язувальних орбіталей (Natural 

Bond Orbital (NBO) analysis) (енергія взаємодії відповідних орбіталей E
(2

) [295], 

константи Грюненберга Cij [296], геометричний (відстані dC···O/N, dH··· O/N, їхні 

зміни ΔdH···O/N, ΔdCH та кути CH···O/N) та коливальний (зсув валентних 

Δν(CH)=ν0(CH)-ν(CH) та неплощинних Δγ(CH)=γ(CH)-γ0(CH) коливань групи СН 

при Н-зв’язуванні та відношення їхніх інтенсивностей Iν/Iν0 і Iγ/Iγ0) аналізи [297]. 
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Енергію усіх класичних міжмолекулярних Н-зв’язків (Δν > 40 см
-1

) 

розраховували за формулою Іогансена [46]:  

,     (2.9) 

де Δν – значення зсуву частоти валентних коливань Н-зв’язаної групи AH 

відносно незв’язаної групи. Було застосовано часткове дейтерування для 

мінімізації ефекту коливальних резонансів [297]. 

Енергію класичних міжмолекулярних Н-зв’язків O/NH···O/N у парах основ 

(Δν < 40 см
-1

) та перехідних станах, які містять розрихлені ковалентні містки, 

розраховано за формулами Ніколаєнка-Булавіна-Говоруна [298] (у таблицях 

позначено **): 

EOH···O = -3,09 + 239·ρ,      (2.10) 

EOH···N = 1,72 + 142·ρ,      (2.11) 

ENH···O/N = -2,03 + 225∙ρ,     (2.12) 

де ρ – значення електронної густини у КТЗ (3,-1). 

Енергію неканонічних міжмолекулярних Н-зв’язків СH···O/N (Δν < 0 см
-1

) 

та притягувальних ван-дер-ваальсових контактів A···B, а також енергію 

класичних Н-зв’язків AН···B при дослідженні розгорток їхніх енергій вздовж 

ВКР визначали за формулою Еспінози-Молінса-Лекомте (ЕМЛ) [50, 299] (у 

таблицях позначено *): 

EAH···B=0,5∙V(r),      (2.13) 

де V(r) – значення локальної потенціальної енергії у КТЗ (3,-1). 

Нумерація атомів пуринових та піримідинових основ ДНК –

загальноприйнята [300]. 

Статистичний аналіз, оцінку похибок та апроксимацію даних 

обчислювального експерименту проведено із використанням статистичних 

методів, імплементованих у програмний пакет OriginPro 8.1 [301]. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТАУТОМЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОВНОЇ 

МНОЖИНИ НЕПРАВИЛЬНИХ ПАР НУКЛЕОТИДНИХ ОСНОВ, ЯКІ 

СПРИЧИНЯЮТЬ ВИНИКНЕННЯ СПОНТАННИХ ТОЧКОВИХ МУТАЦІЙ 

3.1. Структурно-енергетичні властивості повної множини 

неправильних пар нуклеотидних основ, які спричиняють спонтанні точкові 

мутації 

3.1.1. Структурно-динамічні властивості піримідиново-піримідинових 

пар основ ДНК з цис-орієнтованими глікозидними зв’язками [88]. Вперше 

встановлено, що піримідиново-піримідинові пари основ ДНК C·C*, T·T* i C·T з 

цис-орієнтацією глікозидних зв’язків є пропелероподібними структурами, що 

стабілізуються двома антипаралельними Н-зв’язками та ван-дер-ваальсівським 

контактом О2···О2. Дипольно-активна інтерконверсія їхніх енантіомерів 

відбувається через площинний перехідний стан з характерною частотою ~5·10
11

 

Гц. На основі отриманих результатів автор доходить висновку, що за рахунок 

періодичної періодичної інтерконверсії енантіомерів неправильних 

піримідиново-піримідинових пар основ ДНК відбувається підлаштування 

останніх у активному центрі високоточної ДНК-полімерази під Вотсон-

Криківські розміри, що гарантує їхню інкорпорацію у структуру подвійної 

спіралі ДНК. Зроблено припущення, що додаткова підгонка неправильних пар 

під компетентні розміри забезпечується також деформовністю цукрового 

залишку відносно основи. 

Сучасні молекулярно-генетичні дані свідчать [7], що сумарна частота 

спонтанних точкових мутацій у E.coli складає 2,2·10
-10

 у розрахунку на одну 

пару основ ДНК, що синтезується за одне покоління. При цьому частота 

транзицій перевищує частоту трансверсій. У той же час для дріжджів 

Saccharomyces cerevisiae частота спонтанних трансверсій перевищує частоту 
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Рис. 3.1. Геометрична будова досліджених пар основ ДНК C∙C*, T∙T* i 

C∙T та перехідних станів їхньої планаризації TSC∙C*, TST∙T* i TSC∙T, отримана на 

рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 
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спонтанних транзицій [302]. Цікаво, що з-поміж шести можливих трансверсій – 

трьох пуриново-пуринових (A·A, G·G та A·G) та трьох піримідиново-

піримідинових (C·C, T·T та C·T) – трансверсії G·A, C·T i C·C практично не 

видаляються із геному E.coli [303-305].  

Без перебільшення, нова ера у структурних дослідженнях природи 

транзицій і трансверсій розпочалася тоді, коли з’явилися перші 

рентгеноструктурні дані для коротких фрагментів ДНК прийнятної роздільної 

здатності [23, 24]. Відтоді дослідниками з використанням взаємодоповнюючих 

фізико-хімічних методів отримано і проаналізовано чимало структурно-

Таблиця 3.1 

Енергетичні характеристики (у ккал·моль
-1

 за стандартних умов) 

досліджених пар основ ДНК C∙C*, T∙T* i C∙T та перехідних станів їхньої 

планаризації TSC∙C*, TST∙T* i TSC∙T відповідно. Розрахунок на рівні теорії 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Пари основ 

ДНК 

та TS їхньої 

планаризації 

ΔE
а
 ΔG

б
 -∆Gint

в
 -∆Eint

г
 ΣEHB+EO2···O2

д 
int

2...2

E

EE OOHB 
 ,

е
 % 

C∙C* 0,00 0,00 2,34 14,75 13,45 91,2 

TSC∙C* 1,44 1,42 0,89 13,28 12,91 97,3 

T∙T* 0,00 0,00 4,69 16,67 14,00 84,0 

TST∙T* 0,35 1,68 2,94 16,25 13,62 83,8 

C∙T 0,00 0,00 1,54 13,86 11,84 85,4 

TSC∙T 0,86 1,33 0,15 12,94 11,41 88,2 

A∙T - - 1,43 

 

14,92 

 

12,97 

 

86,9 

 
Примітка: 

а
Відносна електронна енергія; 

б
Відноснa енергія Гіббса (за 

нормальних умов); 
в
Енергія Гіббса взаємодії основ у парі; 

г
Електронна енергія 

взаємодії основ у парі; 
д
Сумарна енергія двох міжмолекулярних Н-зв’язків та 

ван-дер-ваальсового контакту О2···О2; 
е
Внесок сумарної енергії 

міжмолекулярних Н-зв’язків у електронну енергію взаємодії. 
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енергетичних даних щодо усіх без винятку транзицій і трансверсій у складі 

дволанцюгової ДНК, що знаходиться як у кристалічному стані, так і у 

фізіологічному водному розчині [306-309]. Зроблено спроби експериментально 

зафіксувати методом рентгеноструктурного аналізу усі можливі транзиції і 

трансверсії у активному центрі високоточної ДНК-полімерази [310, 311]. Проте, 

на відміну від пуриново-піримідинових транзицій G*·T i A·C* [10, 11], для 

трансверсій так і не отримано структурних даних у активному центрі 

високоточної ДНК-полімерази у закритій конформації останньої. 

До цього часу залишається незрозумілим у який спосіб піримідиново-

піримідинові пари основ ДНК C∙C*, T∙T* i C∙T набувають у активному центрі 

високоточної ДНК-полімерази Вотсон-Криківської геометрії , що є необхідною 

умовою їхньої інкорпорації у подвійну спіраль ДНК, що синтезується, та якою є 

їхня компетентна структура. 

Раніше ми зробили припущення, що піримідиново-піримідинові пари з 

цис-орієнтованими глікозидними зв’язками, асоційовані двома 

міжмолекулярними Н-зв’язками, які у двох випадках (T·T* i C·C*) містять 

мутагенні таутомери, відповідальні за спонтанні трансверсії при біосинтезі ДНК 

(див. рис. 3.1) [72, 76]. 

Нижче викладено результати квантово-хімічного дослідження їхніх 

структурно-динамічних властивостей. Основна ідея полягає у тому, що 

механізмом підгонки розмірів піримідиново-піримідинових пар під Вотсон-

Криківські є їхня інтерконверсія через площинний перехідний стан, який має 

геометрію, ближчу до Вотсон-Криківської, аніж основний стан, і до того ж 

характеризується м’якішими міжмолекулярними взаємодіями, що призводить до 

наростання латеральних флуктуацій, які ще більше наближають розміри пар до 

Вотсон-Криківських. Внаслідок цього пара краще стекінгується із сусідньою 

парою основ та ефективніше взаємодіє із кишенею впізнавання активного центру 

високоточної ДНК-полімерази, розміри якого підлаштовані під обриси Вотсон-
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Криківських пар основ ДНК, і тим самим розтягується до ензиематично-

компетентних розмірів, які забезпечують її ковалентну інкорпорацію у ДНК. 

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити такі біологічно важливі 

висновки. 

Усі три піримідиново-піримідинові пари основ ДНК C·C*, T·T* i C·T з 

цис-орієнтованими глікозидними зв’язками є пропелероподібними структурами 

(рис. 3.1, табл. 3.1, 3.2), які існують як дзеркально-симетричні енантіомери з 

симетрією С1. Попри те, що піримідинові основи ДНК легко деформуються на 

неплощинний згин [120], їхні гетероцикли доволі непогано зберігають у парах 

основ свою площинність [312, 313]. Найбільше виходять із площини 

екзоциклічні атомні групи, проте й для них ці відхилення не перевищують 

кількох градусів. Пари C·C*, T·T* i C·T стабілізуються трьома специфічними 

міжмолекулярними взаємодіями – двома антипаралельними Н-з’язками та одним 

ван-дер-ваальсівським контактом О2···О2, експонованим у мінорну борозенку 

Таблиця 3.2 

Деякі геометричні та полярні характеристики досліджених пар основ та TS 

їхньої планаризації у порівнянні з Вотсон-Криківською парою A·T. 

Розрахунок на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Пари основ ДНК та 

TS їхньої 

планаризації 

R(H-H), Å α1, º α2, º Пропелер-твіст, º μ, Д 

C∙C* 8,087 60,3 59,5 32,4 4,87 

TSC∙C* 8,332 62,1 59,1 0,3 5,40 

T∙T* 8,380 53,7 58,1 20,2 2,73 

TST∙T* 8,463 53,3 58,9 0,0 2,86 

C∙T 8,214 59,7 57,0 27,7 4,15 

TSC∙T 8,387 61,3 56,5 0,1 4,31 

A∙T 10,132 54,2 54,7 0,1 1,88 

Примітка: α1 = N1(C/T)HH; α2 = N1(C*,T*/T)HH; H – глікозидні атоми водню; 

пропелер-твістN3C4C4N3, μ – дипольний момент. 
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ДНК (рис. 3.1). Для усіх трьох пар сумарна енергія специфічних 

міжмолекулярних взаємодій менша, ніж електронна енергія взаємодії основ 

(табл. 3.2). Усі досліджені пари та перехідні стани інтерконверсії їхніх 

енантіомерів є термодинамічно-стійкими структурами з ΔGint<0 (табл. 3.2). 

Судячи з ΔGint, досліджені неправильні пари є стабільнішими структурами, аніж 

Вотсон-Криківська пара основ ДНК A·T (табл. 3.2). 

Інтерконверсія, тобто взаємне перетворення енантіомерів досліджених 

пар основ, відбувається через планарний (Сs) перехідний стан TS (табл. 3.1), який 

характеризується такими значеннями уявних частот – 30,6і см
-1

 (C·C*), 11,7і см
-1

 

(T·T*) та 22,2і см
-1

 (C·T). Вищезгадані специфічні міжмолекулярні взаємодії 

послаблюються для усіх трьох пар у перехідному стані інтерконверсії їхніх 

енантіомерів (табл. 3.1, 3.2). Водночас пари суттєво деформуються у порівнянні 

з основним станом – їхня геометрія стає ближчою до Вотсон-Криківської (табл. 

3.1, 3.3).  

Інтерконверсія енантіомерів піримідиново-піримідинових пар є 

дипольно-активним переходом і відбувається з частотою 5,64·10
11

 Гц (C·C*), 

3,63·10
11

 Гц (T·T*) та 6,58·10
11

 Гц (C·T). 

На наш погляд, саме за рахунок періодичної інтерконверсії енантіомерів 

неправильних піримідиново-піримідинових пар основ ДНК відбувається 

підлаштування останніх у кишені впізнавання високоточної ДНК-полімерази під 

Вотсон-Криківські розміри, що гарантує їхню інкорпорацію у структуру 

подвійної спіралі ДНК.  

Окрім того, не можна забувати, що ДНК-полімераза селектує пари основ 

не тільки за їхніми розмірами, а й одночасно контролює конформацію і 

просторове розміщення цукрового залишку вхідного нуклеотиду [243, 247]. 

Тому додаткова підгонка неправильних пар під компетентні розміри, що 

гарантує їхню ковалентну інкорпорацію у подвійну спіраль ДНК, забезпечується 

також деформовністю цукрового залишку відносно основи. Цікаво, що пари, 
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аналогічні дослідженим нами, а саме - C·C*, U·U* i C·U – спостерігаються у 

просторовій структурі РНК [248]. Можна зробити припущення, що у цьому разі 

асиметрична інтеконверсія енантіомерів цих пар відіграє роль локального 

структурного перемикача, який дозволяє мінімізувати вільну енергію 

макромолекули у цілому. 

Таким чином, нами вперше встановлено, що піримідиново-піримідинові 

пари основ ДНК C·C*, T·T* i C·T з цис-орієнтацією глікозидних зв’язків є 

пропелероподібними структурами, що стабілізуються двома антипаралельними 

Н-зв’язками та ван-дер-ваальсівським контактом О2···О2. Дипольно-активна 

інтерконверсія їхніх енантіомерів відбувається через площинний перехідний 

стан з характерною частотою ~5·10
11

 Гц. За рахунок періодичної інтерконверсії 

енантіомерів неправильних піримідиново-піримідинових пар основ ДНК 

відбувається підлаштування останніх у кишені впізнавання високоточної ДНК-

полімерази під Вотсон-Криківські розміри, що гарантує їхню інкорпорацію у 

структуру подвійної спіралі ДНК.  

3.1.2. Структурний механізм підлашування геометрії довгих пуриново-

пуринових місметчів ДНК до ензиматично-компетентної конформації [58]. 

Критичний аналіз літератури засвідчує, що нині відсутні загальноприйняті 

внутрішньонесуперечливі мікроструктурні уявлення про те, які саме неправильні 

пари основ ДНК відіграють роль трансверсій, не кажучи вже про те, у який 

спосіб вони адаптують свою геометрію у кишені впізнавання високоточної 

реплікативної ДНК-полімерази до ензиматично-компетентної, тобто до розмірів 

класичних Вотсон-Криківських пар основ ДНК аденін-тимін (А·Т) і гуанін-

цитозин (G·C). 

Нами було висловлено доволі реалістичне з фізико-хімічної точки зору 

припущення про те, що пуриново-пуринові ДНА місметчі, які при біосинтезі 

ДНК відіграють роль трансверсій, а саме – А*·Аsyn(TF) [71], так звана пара 

Топала-
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(a) A*·A(WC)↔A*·Asyn(TF)   

  

(N1C6(A*)C6C5(A)=86.2º) 
 

A*·A (WC) TSA*·A(WC)↔A*·Asyn(TF) 

(νi=15,8i см
-1

) 

A*·Asyn(TF) 

 

(б) G·A(WC)↔G·Asyn   

  

(N1C6(G)C6C5(A)=85.3º) 
 

G·A(WC) TSG·A(WC)↔G·Asyn 

(νi=20,7i см
-1

) 

G·Asyn 

 

(в) A*·G*(WC)↔A*·G*syn   

 

 

(N1C6(A*)C6N1(G*)=93.4º)  

A*·G*(WC) TSA*·G*(WC)↔A*·G*syn 

(νi=28,6i см
-1

) 

A*·G*syn 

(г) G·G*(WC)↔G·G*syn   

 
 

(N1C6(G)C6N1(G*)=95.4º)  

G·G*(WC) TSG·G*(WC)↔G·G*syn 

(νi=23,7i см
-1

) 

G·G*syn 

 

Рис. 3.2. Структури, які відповідають стаціонарним точкам на шляхах 

анти↔син конформаційних реакцій (a) A*·A(WC)↔A*·Asyn(TF), 

(б) G·A(WC)↔G·Asyn, (в) A*·G*(WC)↔A*·G*syn та (г) G·G*(WC)↔G·G*syn через 

великомасштабні перебудови основ одна відносно одної, отримані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) (νi – уявна частота) 
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Фреско [14], G·Аsyn [69] і A*·G*syn [69] та G·G*syn [74] – утворюються у кишені 

впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази при переході останньої 

від відкритої у робочу, закриту конформацію, у два послідовних етапи (тут і 

Таблиця 3.3 

Енергетичні та кінетичні характеристики анти↔син конформаційних 

переходів A*∙A(WC)↔A*·Asyn(TF), G∙A(WC)↔G·Asyn, A*·G*(WC)↔A*·G*syn 

та G·G*(WC)↔G·G*syn через великомасштабні перебудови основ одна 

відносно одної, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

розрахованої на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) 

Рівень теорії ∆G
a
 ∆E

б
 ∆∆GTS

в
 ∆∆ETS

г
 ∆∆G

д
 ∆∆E

е
 τ99,9%

є
 

A*∙A(WC)↔A*·Asyn(TF) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 0.54 1.22 7.50 7.50 6.96 6.29 1.01·10
-7

 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

0.56 1.23 8.09 8.09 7.53 6.85 2.66·10
-7

 

G∙A(WC)↔G·Asyn 

MP2/6-311++G(2df,pd) 0.73 0.55 7.80 8.29 7.07 7.75 1.32·10
-7

 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

0.76 0.58 8.39 8.89 7.64 8.31 3.47·10
-7

 

A*·G*(WC)↔A*·G*syn 

MP2/6-311++G(2df,pd) -0.14 0.95 7.01 7.70 7.15 6.75 8.60·10
-8

 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

-0.15 0.94 7.55 8.24 7.70 7.30 2.15·10
-7

 

G·G*(WC)↔G·G*syn 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1.84 3.06 8.30 9.70 6.46 6.64 5.85·10
-8

 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

2.24 3.47 9.17 10.56 6.92 7.10 1.30·10
-7

 

Примітка: 
a
Вільна енергія Гіббса таутомеризованої пари основ відносно 

початкової пари основ (T=298,15 K), ккал∙моль
-1

; 
б
Електронна енергія 

таутомеризованої пари основ відносно початкової пари основ, ккал∙моль
-1

; 

в
Вільна енергія Гіббса активації реакції таутомеризації, ккал∙моль

-1
; 

г
Електронна 

енергія активації реакції таутомеризації, ккал∙моль
-1

; 
д
Вільна енергія Гіббса 

зворотного бар’єру реакції таутомеризації, ккал∙моль
-1

; 
е
Електронна енергія 

зворотного бар’єру реакції таутомеризації, ккал∙моль
-1

; 
є
Час, за який досягається 

99,9% рівноважної концентрації реагенту та продукту реакції таутомеризації, с. 
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нижче зірочкою позначено рідкісні, зокрема мутагенні [118-122], таутомери 

основ, а нижній індекс “syn” означає син-орієнтацію основи відносно цукрового 

залишку [133, 134, 249-252]; при цьому основа без нижнього індексу має анти-

орієнтацію). Спочатку у відкритому стані ДНК-полімерази утворюються так-

звані довгі Вотсон-Криківські пари А*·А [79], G·А/А·G [70] і G·G* [66], 

відповідно, які потім при переході фермента у робочу конформацію за рахунок 

конформаційного переходу A*∙A(WC)→A*·Asyn(TF), G∙A(WC)→G·Asyn, 

A*·G*(WC)→A*·G*syn та G·G*(WC)→G·G*syn (див. рис. 3.2) адаптують свою 

Таблиця 3.4  

Структурно-енергетичні характеристики неправильних піримідиново-

піримідинових та пуриново-піримідинових пар основ, відповідальних за 

виникнення спонтанних трансверсій, та класичних Вотсон-Криківських 

пар основ A∙T(WC) and G∙C(WC), отримані на рівні теорії MP2/6-

311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 

Неправильні  

пари 

R(HN1/N9-

HN1/N9)
a
, Å 

α1
б
, º α2

в
, º ΔEdef

г
, ккал·моль

-1
 

до A∙T(WC) до G∙C(WC) 

C∙C*(WC) 8,086 60,3 59,5 8,57 8,76 

C∙T(WC) 8,215 59,7 57,0 8,67 8,87 

T∙T*(WC) 8,385 53,6 58,1 10,97 10,91 

А∙C*(WC) 9,996 55,3 58,2 0,10 0,29 

A*∙С(WC) 10,059 55,3 57,2 0,29 0,53 

G*∙T(WC) 10,291 51,5 51,1 0,14 0,40 

G∙T*(WC) 10,202 50,6 52,2 0,45 0,90 

A∙T(WC) 10,130 54,3 54,8 0,00 0,25 

G∙C(WC) 10,209 52,9 55,3 0,11 0,00 

Примітка:
 a

Відстань між глікозидними протонами при атомах азоту N1/N9, Å; 

б
Глікозидний кут основи, розташованої ліворуч у парі основ, º; 

в
Глікозидний 

кут основи, розташованої праворуч у парі основ, º; 
г
Електронна енергія 

деформації, яку необхідно надати місметчу для набуття ним розмірів Вотсон-

Криківських пар основ ДНК A∙T чи G∙C, ккал·моль
-1

. 
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геометрію до Вотсон-Криківської. Водночас виникає цілком закономірне 

запитання: “Чому ці трансверсії не формуються у кишені впізнавання 

високоточної реплікативної ДНК-полімерази відразу, тобто як Н-спарювання 

двох пуринових основ, одна (вхідна) із яких знаходиться у син-орієнтації?” 

Відповідь на нього криється у структурно-динамічних властивостях ДНК-

подібних [249, 250] син-конформерів пуринових 2'-дезоксирибонуклеозидів [251, 

252]. Виявляється, що вони є динамічно-нестійкими структурами з малим часом 

життя, що не дозволяє їм Н-спарюватися у син-конформації з іншими основами 

[133, 134]. Існує один-єдиний вихід із цієї ситуації – утворити довгу Вотсон-

Криківську Н-зв’язану пару основ, кожна із яких знаходиться у анти-

конформації, а потім одній із цих пуринових основ за рахунок конформаційного 

переходу перейти у син-конформаціюю Нагадаємо, що у кишені високоточної 

реплікативної ДНК-полімерази такий конфoрмаційний перехід із стеричних 

міркувань дозволено лише для основи вхідного (а не материнського!) 

нуклеотиду (тут і нижче основа вхідного нуклеотиду у позначеннях Н-зв’язаних 

пар основ, що досліджуються, завжди стоїть праворуч, а материнська основа - 

ліворуч). Образно кажучи, основі, яка буде здійснювати конформаційний перехід 

анти→син, треба спочатку “заякоритися” за рахунок Н-зв’язування у довгу 

Вотсон-Криківську пару з іншою (материнською) пуриновою основою, а потім 

уже переходити із анти- у син-конформацію, яка, на відміну від останньої буде 

динамічно стійкою і матиме час життя значно більший, ніж його використовує 

ДНК-полімераза для примусової дисоціації пари основ на мономери (декілька нс 

[51]). 

Характерною рисою усіх перехідних станів, що з’єднують досліджувані 

довгі Вотсон-Криківські пари основ ДНК та їхні ензиматично-компетентні 

конформації, є їхня не площинність, низьке значення уявної частоти (від 15,8i до 

30,4i см
-1

) та висока полярність (5,07÷7,39 Д). Окрім того, усі структури, що 

відповідають перехідним станам, стабілізуються за участі трьох взаємозалежних 
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міжмолекулярних Н-зв’язків (табл. 3.3): їхні енергетичні характеристики 

дозволяють ідентифікувати їх як специфічні взаємодії середньої міцності. Аналіз 

природи конформаційних переходів довгих Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

у ензиматично-компетентну конформацію засвідчує, що вони є 

недисоціативними, тобто не супроводжуються розривом усіх без винятку Н-

зв’язків. При конформаційному переході принаймні один Н-зв'язок, у яких 

втягнута аміно- чи гідроксильна група у шостому положенні, не розриваються 

впродовж ВКР. Порівняння енергетичних характеристик, представлених у табл. 

3.3, із аналогічними даними для анти↔син переходів у пуринових 2'-

дезоксирибонуклеозидах переконливо засвідчує, що лімітуючою стадією набуття 

довгими Вотсон-Криківськими парами основ ДНК ензиматично-компетентної 

конформації є саме конформаційні перетворення пар основ, а не нуклеозидів. 

Останній процес як низькоенергетичніший просто асистує перший. 

Попри те, що гетероцикли нуклеотидних основ є доволі м’якими 

структурами на згин у процесі конформаційних перетворень пар вони 

залишаються планарними.  

Усі без винятку конформаційні переходи є доволі швидкими процесами 

(табл. 3.3) у порівнянні з часом, який витрачає ДНК-реплікативна машинерія на 

інкорпорацію одного нуклеотиду у структуру подвійної спіралі ДНК, що 

синтезується (8,3·10
-4

 с [163]). Окрім того, кінцеві структури A*·Asyn(TF), G·Asyn, 

A*·G*syn та G·G*syn – продукти конформаційних перетворень 

A*∙A(WC)↔A*·Asyn(TF), G∙A(WC)↔G·Asyn, A*·G*(WC)↔A*·G*syn та 

G·G*(WC)↔G·G*syn – є динамічно стійкими комплексами: їхній час життя 

(τ=(2÷7)·10
-8

 с) дозволяє розвиватися усім їхнім низькочастотним 

міжмолекулярним коливанням. Привертає до себе увагу те, що величина τ при 

цьому на порядки перевищує час (~10
-9

 с), який витрачає ДНК-полімеразна 

машинерія на примусову дисоціацію пар основ ДНК. 
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Раніше нами було показано, що усі неправильні пари основ ДНК 

А*·Аsyn(TF) [71], G·Аsyn [69], A*·G*syn [69] та G·G*syn [74], які є активними 

гравцями на полі спонтанного точкового мутагенезу, доволі легко у процесі 

теплових флюктуацій набувають характерних Вотсон-Криківських розмірів [1]. 

Тут ми заповнили існуючу прогалину – розрахували аналогічні дані для так-

званих коротких Вотсон-Криківських пар основ ДНК С·С*(WC) [76], С·Т(WC) 

[77] та Т·Т*(WC) [72], які відіграють роль трансверсій. Виявилося (табл. 3.4), що 

ці неправильні пари характеризуються помітно більшою енергію, яку треба 

затратити, аби підлаштувати їхню геометрію до класичних Вотсон-Криківських 

розмірів. Ми переконані, одначе, що ці оцінки є завищеними, бо не можна 

виключати того, що розтягнуті (деформовані) піримідиново-піримідинові пари 

будуть додатково стабілізуватися за рахунок взаємодії із кишенею впізнавання 

високоточної ДНК-полімерази. Підставою для такого припущення є структурна 

особливість цих пар – положення їхніх атомів О2 у розтягнутому стані збігається 

із положеннм аналогічних атомних груп Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

A·T(WC), T·A(WC), G·C(WC) і C·G(WC). Слід зазначити, що за даними КТAВM 

аналізу у розтягнутому конформаційному стані ці пари стабілізуються двома 

послабленими міжмолекулярними Н-зв’язками. 

До речі, жодна із розглянутих нами пуриново-пуринових та 

піримідиново-піримідинових пар основ ДНК у своїй ензиматично-компетентній 

конформації не створюють стеричних перепон кишені впізнавання високоточної 

ДНК-полімерази з боку мінорної борозенки ДНК. До цього висновку ми дійшли, 

скрупульозно порівнюючи ван-дер-Ваальсові обриси усіх неправильних пар у 

ензиматично-компетентній конформації з боку мінорної борозенки ДНК із 

аналогічними сумарними обрисами усіх чотирьох канонічних Вотсон-

Криківських пар основ ДНК A·T(WC), T·A(WC), G·C(WC) та C·G(WC). 

Таким чином, використовуючи квантово-механічні розрахунки на рівні 

теорії MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6-311++G(d,p), нам вперше вдалося 
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локалізувати перехідні стани конформаційних переходів 

А·А*(WC)↔А*·Аsyn(TF), G·А(WC)↔G·Аsyn, А*·G*(WC)↔А*·G*syn та 

G·G*(WC)↔G·G*syn і довести, що вони відбуваються за недисоціативним 

механізмом, тобто без розриву усіх без винятку міжмолекулярних Н-зв’язків, що 

стабілізують пари основ. При цьому аміногрупа N6H2 А і гідроксильна група 

О6H G*, які відіграють роль “молекулярних суглобів” при анти→син 

конформаційному переході основи вхідного нуклеотиду, зберігають 

міжмолекулярні Н-зв’язки з іншою основою пари як донори Н-зв’язування. 

Показано, що час, за який здійснюються ці конформаційні переходи ((1÷3)·10
-7

 

с), значно менший часу (~8,3·10
-3

 с [163]), який витрачає високоточна ДНК-

полімераза для інкорпорації у структуру подвійної спіралі ДНК одного 

нуклеотиду, але значно більший часу, який потребує ДНК-полімераза для 

примусової дисоціації Н-зв’язаних пар основ на мономери (~10
-9

 с [51]).  

3.1.3. Молекулярні засади мутагенної дії гіпоксантину – продукту 

спонтанного дезамінування аденіну [96]. Гіпоксантин (1,7-дигідро-6Н-пурин-

6-он) (H) [314] - один із мутагенних похідних пурину, який служить ключовим 

метаболічним інтермедіатом у біосинтезі de novo пуринових нуклеотидів у 

клітині. H найчастіше виникає внаслідок окисного дезамінування аденіну (A) 

[315], через спонтанний гідроліз [315, 316] або внаслідок дії вільних радикалів 

[317, 318]. 

Відомо, що спонтанне дезамінування А до H призводить до виникнення 

генних мутацій, які можуть спричиняти генетичні збурення, індукуючи тим 

самим виникнення ракових захворювань або навіть загибель клітини [319]. H є 

структурним аналогом гуаніну G і має той же патерн Н-зв'язування, 

комплементарний цитозину (С). Таким чином, H може спарюватися із С [282, 

315, 318, 320-324]: у такий спосіб дезамінування H призводить до виникнення 

транзицій A∙T→G∙C [282, 315, 318, 321, 325]. Тим не менше, елементарнні 

молекулярні механізми транзицій, спричинених H, досліджені недостатньо. Крім 
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Рис. 3.3. Молекулярно-цвітеріонне сімейство таутомерів H, розраховане на 

рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. Молекули 

розташовано у порядку зростання їхньої вільної енергії Гіббса (T=298,15 K) 

 

того, огляд сучасної літератури вказує на відсутність як експериментальних, так 

і теоретичних даних, які стосуються молекулярних механізмів трансверсій, 

спричинених H. 

Цей підрозділ дисертаційної роботи присвячено квантово-хімічному 

дослідженню повного сімейства прототропних таутомерів H як у вакуумі, так і у 

слабкополярному оточенні. Ми також зосередилися на можливих шляхах 

утворення енольних таутомерів H, які мають особливе біологічне значення. 

Головна мета нашого дослідження полягає у встановленні елементарних 

молекулярних механізмів мутагенності H, спричиненої дезамінуванням A в 

ДНК, а саме - як таутомеризуються пуриново-піримідинові пари основ за участю 

H і які пуриново-піримідинові пари основ, де H знаходиться у анти-
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Таблиця 3.5  

Відносні енергії Гіббса ΔG (у ккал·моль
-1

) та дипольні моменти µ (у Д) 

таутомерів H, отримані на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-

311++G(d,p) у різних оточуючих середовищах при T=298,15 K 

Вакуум (ε=1,00) Континуум (ε=4,00) ДМСО (ε=46,70) Вода (ε=78,39) 

№ п/п ΔG µ № п/п ΔG µ № п/п ΔG µ № п/п ΔG µ 

1 0.00 1.60 1 0.00 2.06 1 0.00 2.64 2 0.00 8.19 

2 0.92 5.34 2 0.30 6.87 2 0.03 8.11 1 0.02 2.68 

3 3.08 2.58 3 5.15 3.28 6 4.95 7.95 6 4.94 8.00 

4 3.98 4.77 4 5.94 5.92 3 5.67 3.56 3 5.77 3.58 

5 5.22 5.08 6 6.22 6.61 5 6.37 8.05 5 6.40 8.11 

6 7.40 5.03 5 6.53 6.54 4 7.38 6.70 4 7.03 6.76 

7 12.07 3.32 8 10.91 8.57 12 8.84 17.52 12 8.34 17.74 

8 12.63 6.66 7 13.42 4.26 11 9.82 14.06 8 8.94 10.49 

9 13.92 5.65 9 13.81 7.23 8 9.65 10.38 11 9.59 14.18 

10 18.22 6.36 12 13.54 14.55 7 13.36 4.78 13 10.58 16.04 

11 19.99 9.33 11 14.46 12.04 10 14.95 10.35 9 12.15 8.50 

12 21.48 11.09 13 16.82 13.79 9 25.18 7.88 7 12.97 4.79 

13 24.42 10.74 10 17.17 8.42 15 26.86 5.91 10 14.50 10.42 

14 27.67 8.53 14 22.15 11.39 18 34.41 11.81 14 15.72 14.01 

15 29.06 4.06 15 29.27 5.13 16 43.78 5.24 15 26.86 5.96 

16 31.23 3.89 16 31.93 4.85 20 45.35 15.52 18 34.04 11.94 

17 39.77 7.62 17 36.68 9.79 17 46.80 10.72 16 44.39 5.26 

18 44.50 7.53 18 40.26 9.82 13 48.15 10.74 20 44.96 15.63 

19 64.59 10.62 19 55.09 13.58 21 49.30 21.38 17 47.41 10.77 

20 65.32 10.28 20 55.56 13.37 14 51.89 13.90 21 48.52 21.57 

21 77.42 13.85 21 62.91 18.23 19 62.54 14.77 19 63.16 14.84 

Примітка: див. позначення до табл. 3.3 
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орієнтації відносно цукрового залишку, є найбільш вірогідними кандидатами на 

роль помилок включення. 

3.1.3.1. Прототропна таутомерія гіпоксантину. Якісний стереохімічний 

аналіз показує, що молекулярно-цвітеріонне сімейство Н нараховує 21 таутомер 

(рис. 3.3), які утворюються міграцією двох мобільних імінопротонів та двох 

мобільних карбопротонів – 8 молекулярних (1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13) і 13 

цвіттеріонних (4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) структур. Серед 

цвіттеріонних таутомерів ми виділили 7 ілідних форм [326]: таутомери 15, 18, 20 

і 21, які утворюються міграцією карбопротону при атомі C8 до сусідніх 

електронегативних атомів азоту N7 і N9, і таутомери 16, 17 і 19, які утворюються 

міграцією карбопротону при атомі C2 до сусідніх електронегативних атомів 

азоту N1 і N3. 

У дослідженому таутомерному сімействі виявлено 13 кето і 8 енольних 

таутомерів, діапазон енергій Гіббса для яких становить близько 77 ккал·моль
-1

 у 

Таблиця 3.6  

Заселеність (у %) шести енергетично найвигідніших таутомерів Hyp, 

отриманих на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у 

різних оточуючих середовищах при T=298,15 K 

Вакуум (ε=1,00) 

Континуум із низькою  

діелектричною 

проникністю 

(ε=4,00) 

ДМСО (ε=46,70) Вода (ε=78,39) 

1 81.01 1 61.94 1 51.34 1 49.26 

2 18.28 2 38.03 2 48.64 2 50.72 

3 0.56 3 0.02 3 5.44∙10
-3

 3 4.63∙10
-3

 

4 1.32∙10
-1

 4 4.28∙10
-3

 4 3.45∙10
-4

 4 6.06∙10
-4

 

5 1.78∙10
-2

 5 1.66∙10
-3

 5 1.76∙10
-3

 5 1.68∙10
-3

 

6 5.35∙10
-4

 6 2.72∙10
-3

 6 1.76∙10
-2

 6 1.77∙10
-2

 

Примітка: див. позначення до табл. 3.3 
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вакуумі (рис. 3.3, табл. 3.5), які добре узгоджуються із існуючими літературними 

даними [326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 338]. Згідно з нашими 

розрахунками, усі таутомери H без будь-яких винятків є планарними 

структурами (симетрія Cs). 

Слід зазначити, що ілідні таутомери H мають важливе біологічне 

значення – вони є проміжними продуктами біохімічно важливих протій-

тритієвих обмінних реакцій груп C8H і C2H (наприклад, див [159, 326] і 

представлену там бібліографію). 

Два енергетично найвигідніші кето таутомери N1HN7H (1) (μ = 1,60 Д) і 

N1HN9H (2) (μ = 5,34 Д) співіснують у вакуумі, при цьому менш полярна форма 

N1HN7H є домінуючою структурою (81%, Т=298,15 К). Енергії інших 

таутомерів є значно вищими – різниця вільної енергії Гіббса між кето-

таутомером N1HN7H (1) і енольним таутомером O6HN9H (3) становить 3,08 

ккал·моль
-1

 у вакуумі при Т = 298,15 К. Заселеніть енольного таутомера 3 

складає за цих умов лише 0,56 %. 

Домінування кето форми N1HN7H у вакуумі гарно узгоджується із 

експериментальними [326, 327, 332, 333, 334, 335, 338] і теоретичними 

дослідженнями [326, 328, 329, 330, 338], що чітко свідчить про те, що таутомер 

N1HN7H є стабільнішим, аніж таутомер N1HN9H у газовій фазі. 

Таутомери H – полярні структури, дипольні моменти яких у вакуумі 

лежать у межах від 1,60 Д для таутомера 1 до 13,85 Д для таутомера 21 (табл. 

3.3). 

Нами також вивчено залежність таутомерних властивостей H від 

оточення (вакуум, ДМСО, вода і континуум із низькою діелектричною 

проникністю (ε = 4), який моделює інтерфейси взаємодії рибосом, полімераз та 

інших ДНК-асистуючих білків [32-36]).  

Згідно з табл. 3.5, 3.6, сольватація суттєво зменшує діапазон відносної 

стабільності для усіх таутомерів від ~ 77 ккал·моль
-1

 (у термінах відносних 
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вільних енергій Гіббса) у вакуумі до ~ 63 ккал·моль
-1

 в ДМСО, воді і у 

континуумі з ε = 4. 

Аналізуючи та підсумовуючи отримані результати, можна дійти висновку, 

що оточуюче середовище можезначною мірою модулює таутомерну заселеніть і 

полярні характеристики таутомерів H. У результаті спостерігається зміщення 

"праворуч" таутомерної рівноваги N1HN7H(1)↔N1HN9H(2), що призводить до 

співіснування таутомерів 1 і 2 в практично рівних частках у ДМСО (1 : 2 = 51,3% 

: 48,6%), воді (1 : 2 = 49,3%: 50,7%) і континуумі із ε = 4 (1 : 2 = 61,9% : 38,0%) 

(табл. 3.6). Слід зазначити, що перехід із вакууму у ДМСО, водне середовище і 

континуум із ε = 4 значно зменшує відносну енергію високоенергетичних 

таутомерів, так званих "прихованих" структур, вперше описаних у роботі [326]. 

Ці "приховані структури" не можуть бути зареєстровані експериментально у 

ізольованому стані через їхню високу відносну енергію, але можуть бути 

індуковані взаємодією із лігандами білкової природи та іонами металів. 

Окрім того, при переході із вакууму у різні континууми, дипольні 

моменти для усіх без винятку таутомерів збільшуються, що призводить до їхньої 

стабілізації у полярних середовищах, змінюючи при цьому порядок їхньої 

стабільності (табл. 3.5).  

Підсумовуючи, слід відмітити, що серед усіх прототропних таутомерів  H 

потенційну біологічну важливість мають тільки ті з них – таутомери 2, 3, 4, 6, 11, 

15, 17, 18, 19 і 21, – у яких протон при атомі азоту N9 залишається нерухомим. 

3.1.3.2. Молекулярні механізми таутомеризації гіпоксантину. Як 

показує ретельний аналіз наявної літератури, присвяченої таутомерії H, нині 

залишаються без відповіді щонайменше кілька запитань, що мають біофізичну 

спрямованість.  

1. Оскільки у кристалічній фазі H знаходиться у кето-формі, то яким 

чином відбувається його таутомеризація при переході у газову фазу чи при 

розчиненні? Тут можливі два варіанти – внутрішньомолекулярна таутомеризація 



75 

 

Рис. 3.4. Механізм внутрішньомолекулярної таутомеризації H 

(дослідження на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1). 

Відносні енергії Гіббса представлено внизу біля кожної структури у ккал·моль
-1

 

(ε=1/ε=4, T=298,15 K) 

і таутомеризація за рахунок самоасоціації з наступним подвійним перенесенням 

протонів. 

2. Наскільки стабільними є кето-, так і енольний таутомери, аби можна 

було говорити про їхню роль у точковому мутагенезі? Мірилом тут є 

характерний час, який витрачає реплікативна машинерія на інкорпорацію одного 

нуклеотиду у подвійну спіраль ДНК, що синтезується. 

Прагнучи відповісти на перше запитання, ми детально проаналізували два 

механізми біологічно важливої таутомеризації H – отримані результати 

представлено у табл. 3.7-3.9 та на рис. 3.4-3.9. З’ясувалося, що 

внутрішньомолекулярна таутомеризація є надто повільним процесом як у 

вакуумі, так і у середовищі з ε>1, аби її можна було розглядати імовірний 

механізм таутомеризації H. Причиною цього є відсутність 

внутрішньомолекулярних Н-зв’язків, які зазвичай є ефективним каналом 

протонної міграції. Дійсно, час, за який встигає на 99,9% встановитися 

таутомерна рівновага, складає астрономічну величину у діапазоні ε=1 ÷ вода. 

Такий невтішний стан речей спонукав нас дослідити таутомеризацію H через 

його самоасоціацію з наступним подвійним перенесенням протонів вздовж 

сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків. 
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Таблиця 3.7   

Відносні енергії Гіббса ΔG (у ккал·моль
-1

) та 

дипольні моменти µ (у Дебаях) пар основ за 

участю Н у вакуумі (ε=1) та у низькополярному 

континуумі (ε=4), отримані на рівні теорії 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 

Комплекси 
ε=1 ε=4 

ΔG µ ΔG µ 

H·H 0.00 0.00 0.00 0.00 

H*·H* 5.30 0.00 6.83 0.00 

H*·H 4.97 5.61 4.77 7.61 

H·H*syn 6.50 9.60 5.48 12.68 

TS1 4.82 0.01 4.89 0.09 

TS2 28.54 8.02 24.62 11.15 

H·T 0.00 5.96 0.00 8.07 

H·T* 3.90 2.84 5.37 3.57 

H*·T 1.05 3.22 2.96 4.11 

H*·T* 16.75 1.87 17.34 2.79 

TS3 23.06 6.94 22.73 8.69 

TS4 5.34 1.66 7.35 2.33 

TS5 23.64 5.81 21.22 7.79 

H·C 0.00 4.17 0.00 5.02 

H*·C* 6.65 3.95 7.77 4.92 

TS6 7.86 7.53 6.84 7.74 

H·A 0.00 3.50 0.00 4.85 

H·Asyn 0.97 10.81 -0.06 9.71 

H·G*syn 0.00 7.70 0.00 10.61 

H·Gsyn 3.77 11.77 0.72 13.49 

H*·G*syn 11.43 9.24 9.21 12.73 

TS7 9.73 8.54 7.82 11.94 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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Отримані дані стосовно внутрішньомолекулярної таутомеризації H 

дозволяють оцінити час життя його кето- та енольного таутомерів, які мають чи 

не найбільше біологічне значення. Виявилося, що енольний таутомер є доволі 

стабільним і час його життя (7,14∙10
9
 с у вакуумі та 6,94∙10

9
 у континуумі з ε=4) 

на багато порядків перевищує не лише характерний час, необхідний для 

реплікативної машинерії для ензиматичної інкорпорації одного вхідного 

нуклеотиду в подвійну структуру ДНК (~4∙10
-4

 с), а й навіть час, необхідний для 

завершення раунду реплікації ДНК у клітині (~10
6
 с). Ці дані разом з 

результатами, отриманими нами раніше для канонічних та модифікованих 

нуклеотидних основ руйнують міф, який побутує у біологічній літературі 

стосовно короткого часу життя рідкісних таутомерів, що буцім-то зводить 

нанівець їхнє біологічне значення як можливого джерела спонтанних мутацій у 

ДНК. 

Ми виявили також, що найстабільніший самоасоціат H має 

центросиметричну будову (точкова симетрія С2h) і стабілізується двома 

еквівалентними міжмолекулярними Н-зв’язками N1H···O6 з енергією 6,52 

ккал·моль
-1

 кожний (рис. 3.5, табл. 3.8). Він за рахунок подвійного перенесення 

протонів вздовж цих Н-зв’язків таутомеризується у центральносиметричний 

димер H*∙H* (точкова симетрія С2h), який стабілізується двома еквівалентними 

Н-зв’язками O6H···N1 з енергією 9,56 ккал·моль
-1

 кожний, через перехідний стан 

TS (рис. 3.5, табл. 3.8, 3.9). Таутомеризований димер H*∙H* у діапазоні ε=1÷вода  
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Таблиця 3.8 

Енергія взаємодії (у ккал·моль-1) між основами у парі, отримані на рівні 

теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс -ΔEint ΣEHB 
ΣEHB/|ΔEint|, 

% 
-ΔGint 

H·H 20.85 13.04 62.5 8.44 

H*·H* 21.88 19.12 87.4 9.88 

H*·H 18.91 14.92 78.9 6.84 

H·H*syn 17.80 13.28 74.6 6.43 

H·T 14.94 11.11 74.3 3.04 

H*·T 16.90 14.68 86.8 4.76 

H·T* 25.16 16.41 65.2 12.64 

H*·T* 11.28 9.67 85.7 0.46 

H·C 22.35 13.78 61.6 9.65 

H*·C* 20.76 17.56 84.6 8.72 

H·A 16.81 12.38 73.7 3.27 

H·Asyn 15.75 11.17 71.0 2.22 

H·G*syn 18.38 13.46 73.2 6.83 

H*·G*syn 31.40 20.62 65.7 20.61 

H·Gsyn 10.93 4.84 44.3 0.68 

A·T 14.92 13.03 87.3 1.43 

G·C 27.87 17.02 58.1 14.17 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1. 
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Рис. 3.5. Геометричні структури воднево-зв’язаних пар основ за участю H 

та перехідні стани їхнього взамоперетворення, розраховані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. Відносні енергії Гіббса представлено внизу біля 

кожної структури у ккал·моль
-1

 (при ε=1/ε=4, T=298,15 K) 

є динамічно стійким, оскільки зворотній бар’єр помітно перевищує енергію 

нульових коливань 1395,8 см
-1

; його енергія дисоціації Гіббса складає -9,88 

ккал∙моль
-1

, а час τ99,9%=2,17∙10
-13

 с. Ці дані доводять, що механізмом кето-

енольної таутомеризації H як у газовій фазі, так і у розчині є подвійне 

перенесення протонів вздовж міжмолекулярних Н-зв’язків у енергетично 

найвигіднішому самоасоціаті H∙H з точковою симетрією С2h. 

 

3.1.3.3. Елементарні молекулярні механізми мутагенної дії 

гіпоксантину як продукту дезамінування аденіну. При розгляді цього 

біофізично важливого питання ми ґрунтувалися на положеннях, які є, по суті, 

наріжним каменем фізико-хімічної природи точкового мутагенезу. 
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Рис. 3.6. Геометричні структури воднево-зв’язаних пар основ за участю H 

та перехідні стани їхнього взамоперетворення, розраховані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. Відносні енергії Гіббса представлено внизу біля 

кожної структури у ккал·моль
-1 

(при ε=1/ε=4, T=298,15 K) 

1. Нуклеотидна основа, що належить матриці (у даному випадку H) 

знаходиться у анти-орієнтації відносно цукрового залишку. 

2. Найбільше шансів інкорпоруватися у подвійну спіраль ДНК при її 

біосинтезі мають ті неправильні пари з цис-орієнтацією глікозидних зв’язків, 

геометрія яких збігається чи близька до Вотсон-Криківської. 

3. Процеси таутомеризації неправильних пар, які є джерелом 

спонтанних точкових мутацій, повинні відбуватися за час, що набагато менший 

часу, який витрачає реплікативна машинерія для ензиметичної інкорпорації 

одного вхідного нуклеотиду у подвійну структуру ДНК (~4∙10
-4

 с). 

4. Час життя неправильних пар за участю таутомерів повинен помітно 

перевищувати час, що його витрачає реплікативна машинерія для примусової 

дисоціації будь-якої Вотсон-Криківської пари основ (10
-9

 с). 
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Відомо, що дезамінування А відбувається за схемою, зображеною на рис. 

3.7. Це означає, що у складі ДНК, яка не реплікується, пара H*∙T знаходиться у 

формі H*∙T (рис. 3.9), де H* – енольний таутомер із цис-орієнтацією гідроксилу 

О6Н відносно сусіднього зв’язку N1C6. Неправильна пара H*∙T стабілізується 

трьома Н-зв’язками O6H···O4 (7,04 ккал·моль
-1

), N3H···N1 (7,23 ккал·моль
-1

) та 

C2H···O2 (0,40 ккал·моль
-1

) (табл. 3.8). Вона має геометрію (табл. 3.8), що 

практично збігається із такою для Вотсон-Криківської пари A·T. Пара H*∙T на 

2,58/2,41 ккал·моль
-1

 при ε=1/ε=4 енергетично вигідніша, аніж пара H∙T*, у яку 

вона трансформується через перехідний стан TS4 (рис. 3.9, табл. 3.9). Хоча пара 

H∙T* є динамічно стійкою, проте її час життя (1,33∙10
-12

/3,14∙10
-12 

с при ε=1/ε=4) 

на декілька порядків менший, ніж час, що його витрачає реплікативна машинерія 

для розділення будь-якої Вотсон-Криківської пари основ на мономери (10
-9

 с), а 

відтак її можна не брати до уваги, бо вона, образно кажучи, “вислизає із рук 

реплікативної машинерії”.  

 

Рис. 3.7. Схематичне зображення шляху утворення транзицій A·T→G·C, 

індукованих Н як продуктом дезамінування А в ДНК 
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Нами вперше вдалося показати, що пара H*∙T через перехідний стан TS2, 

який стабілізується Н-зв’язками O6
+
H···O4

-
 (3,81), O6

+
H···N3

-
 (4,44), N1

+
H···N3

- 
 

(2,97) і N1
+
H···O2

-
 (3,87 ккал·моль

-1
) і являє собою тісну йонну пару (рис. 3.9, 

табл. 3.9) може переходити у свій низькоенергетичний стан (ΔG=0.00 ккал·моль
-

1
) – воблівську пару H∙T, що стабілізується двома Н-зв’язками N1H···O2 (5,41) та 

N3H···O6 (5,70 ккал·моль
-1

). Перехід H*∙T↔H∙T відбувається доволі швидко 

τ99,9%=1,22∙10
2
/5,83 с порівняно з характерним часом, що його витрачає 

реплікативна машинерія для завершення раунду реплікації ДНК у клітині (~10
3
 

 

Рис. 3.8. Геометричні структури воднево-зв’язаних пар основ за участю H 

та перехідні стани їхнього взамоперетворення, розраховані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. Відносні енергії Гіббса представлено внизу біля 

кожної структури у ккал·моль
-1

 (при ε=1/ε=4, T=298,15 K) 
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с). Цей біологічно важливий, на наш погляд, результат дозволяє припустити, що 

у реплікативній вилці, на відміну від “сплячої” ДНК, пара гіпоксантин-тимін 

співіснує у двох формах: H∙T і H*∙T. Дисоціюючи під впливом реплікативної 

ДНК-полімерази, перша із них призводить до транзиції A∙T→G∙C, бо H утворює 

пару з C, яка має Вотсон-Криківську геометрію і стабілізується трьома Н-

зв’язками N4H···O6 (5,94), N1H···N3 (7,05) та C2H···O2 (0,79 ккал·моль
-1

) (рис. 

3.9, табл. 3.9). Дисоціація пари H*∙T не спричиняє помилок включення, бо H*, 

Таблиця 3.9  

Енергетичні, фізико-хімічні та кінетичні характеристики таутомеризації H 

та пар основ за участю Н у вакуумі та у низькополярному континуумі, 

отримані на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 

Реакція  

таутомеризації 
ε ∆E ∆∆ETS ∆∆G 

∆∆E EZPE, 

cм
-1

 
τ

а
 τ99.9% 

ккал·моль
-1

 cм
-1

 

H→TS→H* 1 2.12 37.04 31.79 34.92 12216.2 550.0 7.14∙10
9
 4.82∙10

10
 

 4 4.99 39.90 31.79 34.90 12209.7 547.4 6.94∙10
9
 4.79∙10

10
 

H·H→TS1→Н*·H* 

 

1 5.64 8.87 -0.48 3.23 1129.7 1395.8 3.14∙10
-14

 2.17∙10
-13

 

 4 7.04 9.75 -1.94 2.71 946.9 1366.5 2.77∙10
-15

 1.91∙10
-14

 

H·H→TS2→H*·H 

 

1 5.27 30.29 23.57 25.02 8753.5 84.8 2.93∙10
4
 2.03∙10

5
 

 4 4.74 26.37 19.85 21.62 7563.6 85.8 5.65∙10
1
 3.90∙10

2
 

H·T*→TS3→H·T 1 0.00 22.94 23.06 22.94 8025.9 41.6 8.81∙10
3
 1.22∙10

2
 

 4 0.00 22.70 22.73 22.70 7941.8 41.5 5.04∙10
3
 5.83 

H*·T→TS4→H·T* 

 

1 2.58 7.27 1.44 4.69 1640.0 1471.0 1.33∙10
-12

 9.14∙10
-12

 

 4 2.30 7.45 1.98 5.15 1800.7 1499.3 3.14∙10
-12

 2.14∙10
-11

 

H·T*→TS5→H*·T* 1 14.53 21.62 6.89 21.62 7563.0 56.4 1.23∙10
-8

 

1.23E-08 
 

1.23∙10
-7

 

7  4 13.38 

 

18.96 3.88 5.58 1951.7 53.9 5.25∙10
-11

 5.24∙10
-10

 

H·C→TS6→H*·C* 

 

1 6.56 10.52 1.21 3.96 1385.5 1401.1 1.00∙10
-12

 6.93∙10
-12

 

 4 7.88 9.17 -0.93 1.29 452.1 1237.4 1.75∙10
-14

 1.21∙10
-13

 

H·G*syn→TS7→H*·G*syn 1 12.24 12.62 -1.70 0.38 132.4 1665.7 6.14∙10
-15

 4.24∙10
-14

 

 4 9.14 10.41 -1.39 4.69 446.2 1633.3 9.21∙10
-15

 6.36∙10
-14

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
а
Час життя таутомеризованої пари основ, с. 
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час життя (τ=7,14·10
9
/6,94·10

9
 с при ε=1/ε=4) якого на багато порядків перевищує 

час, який витрачає реплікативна машинерія для ензиметичної інкорпорації 

одного вхідного нуклеотиду у подвійну структуру ДНК (~4∙10
-4

 с), спарюється з 

T. Цей промовистий факт дозволяє розглядати основний кето-таутомер 

гіпоксантину N1HN9H як мутагенний, а енольний таутомер H* із цис-

орієнтованою O6H гідроксильною групою відносно сусіднього N1C6 зв’язку – як 

немутагенний. 

Отримані нами дані щодо стабільності проаналізованих нами пар за 

участі H дозволяють побудувати ряд відносних стабільностей (електронні енергії 

взаємодії представлено у дужках у ккал·моль
-1

 при T=298,15 K у вакуумі): H·C (-

22,35) > H·H (-20,85) > H*·H (-18,91) > H·G*syn (-18,38) > H·H*syn (-17,80) > H*·T 

(-16,90) > H·A (-16,81) > H·Asyn (-15,75) > H·T (-14,94) > H·Gsyn (-10,93), який 

добре узгоджується із літературними даними [314, 322, 331, 336-340]. Окрім 

того, одержані результати дозволяють витлумачити мас-спектрометричні 

 

Рис. 3.9. Профіль вільної енергії Гіббса таутомерного перетворення пари 

H∙T, отриманий на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. Відносні енергії 

Гіббса представлено внизу біля кожної структури у ккал·моль
-1

 (при ε=1/ε=4, 

T=298,15 K) 
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експериментальні данi [335] про взаємодію H як з самим собою, так і з усіма 

канонічними основами ДНК.  

Насамкінець зазначимо, що усі проаналізовані нами пари основ є 

термодинамічно стійкими (ΔGint<0)структурами з симетрією Сs. 

Для того, аби проаналізувати можливі трансверсії, які виникають 

внаслідок дезамінування А в “сплячій” ДНК ми проаналізували усі можливі 

воднево-зв’язані пуриново-пуриновi пари за участю H у анти-орієнтації 

відносно цукрового залишку. Виявилося, що з-поміж них є лише три пари - 

H·Asyn, H·G*syn та H·Gsyn, геометрія яких є найближчою до Вотсон-Криківської 

(рис. 3.8, табл. 3.8), які є наймімовірнішими кандидатами на роль трансверсій, бо 

саме вони можуть бути інкорпоровані у подвійну спіраль ДНК з найменшими 

напруженнями. По-перше, пара H·Asyn, яка лише на 0,97 ккал·моль
-1

 енергетично 

менш вигідна, аніж так-звана “довга” пара H·A у вакуумі. Пара H·Asyn 

стабілізується двома Н-зв’язками N6H···O6 (4,79) та N1H···N7 (6,38 ккал·моль
-

1
). Окрім того, виявлено дві пари за участю H і G у син-орієнтації – H·G*syn та 

H·Gsyn, із яких ми віддаємо перевагу першій, бо вона є енергетично вигіднішою 

на 0,72 ккал·моль
-1

 у розчиннику із ε=4, динамічно та термодинамічно 

стабільнішою і має геометрію, подібну до Вотсон-Криківської. На жаль, ми не 

можемо порівняти отримані нами дані щодо механізмів виникнення трансверсій, 

спричинених H, із експериментальними даними через відсутність їх у літературі. 

3.1.4. Молекулярна логіка спонтанного точкового мутагенезу [75]. Нині 

встановлено у найбільш загальних рисах біологічну роль, яку відіграють 

спонтанні точкові мутації [5], що виникають із частотою 10
-9

÷10
-11

 [6-8], у 

функціонуванні живої клітини.  

Попри значні як експериментальні, так і теоретичні зусилля науковців, 

цілісної мікроструктурної теорії спонтанного точкового мутагенезу нині так і не  



86 

створено. У літературі представлено три різних підходи щодо природи 

виникнення спонтанних точкових мутацій: таутомерна гіпотеза [1], яка вбачає 

перешопричину точкового мутагенезу у переході основ ДНК із основної у 

 
  

А·С*/С*·A G*·T/T·G* G·Asyn 

 

 

 

A*·G*syn A*·Asyn G·G*syn 

  
 

C·T/T·C C·C*/C*·C T·T*/T*·T 

  
 

A·G/G·A G·G*/G*·G A·A*/A*·A 

Рис. 3.10. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК, які є 

першопричиною виникнення транзицій і трансверсій, отримані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) у ізольованому стані 
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рідкісну, так звану мутагенну таутомерну форму; іонізаційний механізм [10, 11], 

який зводить першопричину мутацій до випадкової іонізації (протонування чи 

депротонування) основ ДНК, та підхід [37], який оперує неправильними парами 

основ ДНК у основній, канонічній таутомерній формі як джерелом мутацій.  

Раніше нами було переконливо показано, що за умов слабкополярного 

оточення (саме така ситуація реалізується у суттєво гідрофобній кишені 

впізнавання пар нуклеотидних основ ДНК високоточних реплікативних ДНК-

полімераз з діелектричною проникністю 1 < ε < 4 [32-35]) іонізаційний механізм 

є неадекватним [227]. Водночас, ми не схильні нехтувати ним повністю і 

відводимо йому спеціальну роль при виникненні паталогічних станів клітини, 

коли з тих чи інших причин локальні значення рН у області локалізації 

реплісоми зазнають значних флуктуацій, а сама реплісома стає “решетом” для 

води. 

У цьому підрозділі ми робимо спробу сформулювати фундаментальні 

принципи, що лежать в основі спонтанного точкового мутагенезу, які 

проливають світло на його мікроструктурну логіку і органічно поєднують у 

єдине ціле інші два вищезгаданих підходи, не рахуючи іонізаційного. 

Спираючись на результати наших попередніх досліджень та на відомі 

літературні дані, ми окреслили повний набір неправильних пар основ ДНК, які є 

першопричиною виникнення транзицій і трансверсій: А·С*/С*·A [64], 

G*·T/T·G* [62], G·Asyn [69], A*·G*syn [69], A*·Asyn [71], G·G*syn [74], C·T/T·C 

[77], C·C* [76] i T·T* [72] (тут і нижче зірочкою позначено мутагенні таутомери) 

(рис. 3.10). Саме ці пари, які у процесі теплових флуктуацій доволі легко 

набувають ензиматично-компетентної конформації у суттєво гідрофобній 

кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази, повинні 

експериментально спостерігатися у закритій конформації останньої. Ці 12 

ключових неправильних пар основ ДНК детермінують як помилки включення, 

так і помилки реплікації.  
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Поряд із цими 12 неправильними парами основ ДНК, які виконують 

ключову фінальну роль у процесі виникнення спонтанних точкових помилок 

включення і реплікації, не менш важливу роль, а саме – інтермедіатів цих 

процесів – відіграють так звані довгі Вотсон-Криківські неправильні пари основ 

ДНК A·G/G·A [70], G·G* [66] i A·A* [79]. Якщо говорити образно, то ці пари-

інтермедіати є “вузловими станціями” на шляху зародження спонтанних 

точкових мутацій. Саме за їхньою участю утворюються ензиматично-

компетентні неправильні пари основ ДНК G·Asyn, A*·G*syn, A*·Asyn і G·G*syn [58] 

через відповідні недисоціативні конформаційні переходи. 

  
 

H*·U/U·H* H·C/C·H H·Asyn 

 

  

H·G*syn C·U/U·C U·U*/U*·U 

 
  

G*·U/U·G* Н·А/А·Н Н·G*/G*·H 

Рис. 3.11. Геометрична структура неправильних пар нуклеотидних основ, 

які вкупі із деякими парами, зображеними на рис. 3.10, детермінують точність 

синтезу білка. Дані отримано на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у 

ізольованому стані 
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Одним із центральних у теорії спонтанних точкових мутацій є питання про 

те, у який спосіб утворюються неправильні пари основ ДНК, які містять 

мутагенні таутомери. На противагу широко поширеній точці зору про те, що 

мутагенні таутомери основ утворюються незалежно від “комплементарної” 

основи – партнера по взаємодії у неправильній парі, ми сповідуємо інший, 

принципово відмінний підхід. Він ґрунтується на внутрішньопритаманній 

здатності пар основ (як правильних, так і неправильних) із Вотсон-Криківською 

архітектурою Н-зв’язування переходити подвійним перенесенням протонів у 

вобл-місметчі і навпаки [52-60]. Характерною фізико-хімічною особливістю цих 

таутомерних переходів є те, що усі вони без винятку контролюються 

високостабільними (ΔEint > 100 ккал·моль
-1

) перехідними станами – тісними 

йонними парами типу (протонована основа)·(депротонована основа). Це 

виключає безпосередню участь ендогенної води у цих процесах як хімічного 

агента [31]. На наше переконання, саме ця фізико-хімічна властивість 

неправильних пар основ ДНК із Вотсон-Криківською і вобл-архітектурами є 

новим, продуктивним ключем до розуміння природи спонтанного точкового 

мутагенезу. Саме такий підхід дозволяє “примирити” класичну таутомерну 

гіпотезу [1], суттєво розширивши її рамки та можливості, із доволі популярною 

концепцією [24] про те, що першоджерелом виникнення спонтанних точкових 

мутацій є утворення у суттєво гідрофобній кишені впізнавання високоточної 

ДНК-полімерази неправильних пар основ ДНК, кожна із яких знаходиться у 

основній таутомерній формі. 

Як випливає із пункту 3, таутомерне перетворення неправильних вобл-пар 

основ ДНК (у цих парах кожна основа знаходиться у основній таутомерній 

формі) у ензиматично-компетентні пари із Вотсон-Криківською геометрією (у 

цьому випадку одна із основ перебуває у мутагенній таутомерній формі) є 

лімітуючою стадією виникнення спонтанних точкових помилок включення. 

Відтак, чи не найкращим тестом на перевірку адекватності модельних уявлень є 
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пояснення мутагенного ефекту, який чинять аналоги нуклеотидних основ, 

зокрема галоген-похідні урацилу [81, 238, 239] та 2-амінопурин [89, 238, 239]. У 

рамках запропонованих модельних уявлень мутагенний ефект асоціюється із 

зменшенням енергетичного бар’єру вищевказаних таутомерних переходів, що 

знаходиться у задовільній кореляції із експериментальними даними [15, 16, 353-

360].  

Характерно, що усі вищезгадані неправильні пари у результаті 

внутрішньопарних таутомерних переходів чи без них здатні набувати 

ензиматично-компетентної конформації, не виходячи за межі 12 ключових пар 

(п. 1) та трьох пар-інтермедіатів (п. 2). 

Підсумовуючи цей пункт, можна стверджувати, що процеси зародження 

спонтанних точкових помилок включення і реплікації у кишені впізнавання 

високоточної реплікативної ДНК-полімерази є значно складнішими 

мікроструктурними подіями, аніж це уявлялося раніше.  

Нам вдалося також суттєво поглибити існуючі уявлення про те, скільки 

різних неправильних пар основ ДНК може почергово утворюватися у кишені 

впізнавання реплікативної ДНК-полімерази за участі однієї і тієї ж основи, що 

належить материнському ланцюгові ДНК як у основній (у цьому разі виникають 

помилки включення), так і в мутагенній таутомерній формах (у цьому разі 

виникають помилки реплікації). Ми стверджуємо, що у другому випадку із 

різною імовірністю формуються чотири різних неправильних пари основ ДНК – 

одна із Вотсон-Криківською геометрією і три воблівські, а у першому випадку – 

одна класична Вотсон-Криківська пара основ ДНК і три неправильних із вобл-

архітектурою Н-зв’язування.  

Наступна проблема, що стосується спонтанного точкового мутагенезу, до 

вирішення якої нам вдалося знайти продуктивні підходи, – це так звана 

асиметрія (PX·Y не дорівнює PY·X, X, Y – канонічні основи ДНК, Р – імовірність) 

виникнення спонтанних точкових помилок X·Y і Y·X.  
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На наш погляд, ефекти асиметрії визначаються балансом двох основних 

фізико-хімічних чинників – термодинамічним (результат конкуренції за 

зв’язування основи Y із материнською основою Х (див. п. 4) суттєво 

відрізняється від результату конкуренції за зв’язування основи Х із 

материнською основою Y) і стеричним (неправильні вобл-пари, які беруть 

участь у вищезгаданій конкуренції, із різною імовірністю вбудовуються у 

кишеню впізнавання високоточної ДНК-полімерази у залежності від того, куди 

зсунута основа вхідного нуклеотиду – до мажорної борозенки (стеричні 

перепони відсутні), чи в бік мінорної, глікозидної борозенки (у цьому випадку 

виникають суттєві стеричні конфлікти із амінокислотними залишками, які 

розпізнають інваріантні атомні групи N3/O2 класичних Вотсон-Криківських пар 

основ ДНК А·Т і G·C). 

Ми переконані, що викладені вище принципи є універсальними і 

стосуються не лише природи спонтанних точкових помилок, що виникають при 

реплікації ДНК, а й природи точності синтезу білка. При цьому множина із 12 

ключових неправильних пар нуклеотидних основ (п. 1) має бути доповнена та 

частково замінена іще 7 парами, а саме – H*·U, H·C, H·Asyn, H·G*syn, C·U, U·U* i 

G*·U – та двома довгими Вотсон-Криківськими парами, що відіграють роль 

інтермедіатів – Н·А/А·Н і Н·G* (H – гіпоксантин) [67, 85] (рис. 3.11). 

Усі викладені вище принципи, які детермінують молекулярну логіку 

спонтанного точкового мутагенезу і дозволяють адекватно пояснити 

експериментальні дані, отримано нами в рамках найпростішої фізичної моделі – 

Н-зв’язаних пар основ ДНК. Єдиною важливою проблемою у галузі спонтанного 

точкового мутагенезу, де ця модель принципово не спрацьовує, – це залежність 

частоти спонтанних мутацій від сусідніх пар основ ДНК (так званий ефект 

сусіда). Зрозуміло, що для пояснення подібних ефектів потрібно щонайменше 

врахувати стекінг-взаємодії досліджених нами пар основ ДНК із сусідніми 

парами нуклеотидних основ [179, 208-214].  
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Біологічно важливі фізико-хімічні властивості неправильних пар основ 

ДНК, викладені у попередніх пунктах, дозволяють постулювати універсальний 

мікроструктурний механізм розпізнавання у геномі неправильних пар основ 

ДНК, геометрія яких близька до Вотсон-Криківської, білками репарації. Він 

полягає у тому, що останні використовують здатність цих пар набувати 

воблівської геометрії шляхом таутомеризації, яка слугує універсальним 

сигналом розпізнавання. Оскільки таутомерна рівновага у бік вобл-пар 

зсувається не повністю, то це дозволяє, в принципі, пояснити кінцеву точність 

розпізнавання та видалення із геному неправильних пар основ ДНК.  

Вперше сформульовано низку базових фізико-хімічних принципів, які 

визначають мікроструктурну природу зародження спонтанних точкових помилок 

включення і реплікації при біосинтезі ДНК. Ці принципи є універсальними і без 

будь-яких обмежень можуть бути поширені на процеси, що детермінують 

точність синтезу білка. 

Найактуальнішими перспективними лініями подальших досліджень у 

цьому багатообіцяючому напрямку ми вважаємо проведення аналогічних 

розрахунків методами ab initio динаміки, врахування впливу цукрово-

фосфатного кістяка, стекінгу та оточення кишені впізнавання пар нуклеотидних 

основ високоточної ДНК-полімерази на структурно-енергетичні та динамічні 

характеристики таутомерних перетворень. Що ж стосується практичного 

застосування викладених результатів, то вони можуть бути корисними як у 

біомолекулярній наноелектроніці, так і при створенні високоефективних 

мутагенів з адресною дією для потреб антивірусної та антиканцерної терапії 

[114, 115]. 
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3.2. Таутомерні властивості повної множини неправильних пар 

нуклеотидних основ, які спричиняють спонтанні точкові мутації 

3.2.1. Таутомеризація подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх 

міжмолекулярних Н-зв’язків довгих Вотсон-Криківських пар нуклеотидних 

основ. У попередньому підрозділі досліджено механізми таутомеризації так 

званих “довгих” пар нуклеотидних основ за участю гіпоксантину (Н) - H·H* та 

H·H, геометрія яких подібна до Вотсон-Криківської, подвійним перенесенням 

протонів (ППП) вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків. Проте аналіз 

структури стаціонарних точок та перехідних станів їхнього взаємного 

перетворення є недостатнім для детального розуміння перебігу фізико-хімічних 

механізмів у кожній точці ВКР. Ці дані можуть бути отримані лише шляхом 

застосування вперше запропоного нами підходу, який базується на розгортках 

фізико-хімічних характеристик вздовж ВКР. 

3.2.1.1. Таутомеризація H∙H↔H*∙H* [80]. Цікаві, на наш погляд, 

результати отримано нами при дослідженні фізико-хімічного механізму 

таутомеризації через ППП центросиметричного (симетрія С2h), а відтак - 

неполярного димера H·H. У основному таутомерному стані він асоційований 

двома еквівалентними антипаралельними Н-зв’язками N1H···O6 з енергієї 

6,52/6,31 ккал·моль
-1

 кожний (ε=1/ε=4). Високоенергетичний (ΔG=5,30/6,83 та 

ΔE=5,64/7,04 ккал·моль
-1

) його таутомер H*∙H* має ту ж саму симетрію С2h і 

нульовий дипольний момент.  

Нами вперше показано, що процес таутомризації не змінює симетрію 

димера. При русі вздовж ВКР дипольний момент залишається нульовим, а 

відповідні пари характеристик повністю збігаються. χ-подібні залежності, про 

які ми говорили раніше, у даному випадку збігаються, тобто реалізуються в 

одній і тій же точці (ВКР=0,16/0,16 Бор). Це однозначно вказує на те, що процес 
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таутомеризації через ППП є синхронним, тобто обидва протони рухаються 

одночасно назустріч один одному.  

 

Рис. 3.12. Геометричні структури 6 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації H∙H→H*∙H* через ППП вздовж ВКР 

Іншою характерною особливістю цього комплекса є те, що процес його 

таутомеризації характеризується не 9, а всього лише 6 ключовими точками. Має 

місце виродження деяких точок, що є наслідком симетрії системи.  

Зазначимо, що у тих випадках, коли початкова і кінцева 

(таутомеризована) структури високосиметричних Н-зв’язаних комплексів 

збігаються, ступінь виродженості ключових точок може бути більшою і кількість 

точок може зменшуватися до 4.  

Іншою характерною особливістю цього процесу є доволі вузька зона 

власне хімічної реакції, яка лежить у межах (ВКР=-0,32÷-0,21/-0,37÷0,16 Бор). У 

той же час має місце доволі розтягнутий процес взаємної деформації і орієнтації 

Н, допоки вони не втратили своєї хімічної індивідуальності, який для реакції 

H∙H↔H*∙H* складає аж 86.5/83.2 % від енергії TSH∙H↔H*∙H*. 

Зазначимо, що у зоні хімічної реакції мономери, що втратили свою 

хімічну індивідуальність, зв’язані не водневими, а ковалентним зв’язками. Саме 

цей факт пояснює мінімізацію відстаней dAB у зоні хімічної реакції.  

Незмінність (а саме нульове значення μ) в ході таутомеризації зовсім не 

означає, що цей процес не супроводжується електронною реорганізацією. На її 

наявність вказують залежності Мілікеновських зарядів на атомах, що утворюють 

водневі містки: має місце антибатна залежність заряду на атомах водню Н і на 
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електронегативних атомах вздовж ВКР. Найсильніше вони змінюються у зоні 

хімічної реакції і це цілком природно. 

Нарешті проаналізуємо кооперативність пар антипаралельних Н-зв’язків 

у димерах H∙H і H*∙H* - вони є суттєво кооперативними і посилюють один 

одного, причому у димері H*∙H* цей процес сильніший, оскільки перша похідна 

δEHB/δВКР у цьому разі у ~3 рази більша, ніж у димері H∙H.  

3.2.1.2. Таутомеризація H·H*↔H*·H [78]. Тут ми детально вивчили 

фізико-хімічні механізми таутомеризації біологічно важливої пари H*∙H, що має 

геометрію, близьку до Вотсон-Криківської. Фізико-хімічна важливість цієї пари 

основ полягає у тому, що саме через неї, як показано у попередньому розділі, 

реалізується біологічно важливий процес кето-енольної таутомеризації Н. Попри 

важливе значення цієї пари для розуміння процесів еволюції комплементарних 

пар основ ДНК, вона так і не потрапила у поле зору дослідників.  

 

Рис. 3.13. Профіль електронної енергії та геометричні структури 5 КТ, які 

описують еволюцію таутомеризації H*∙H→H∙H* через ППП вздовж ВКР 
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Нам вперше вдалося показати, що планарна пара основ H*∙H (Cs), утворена 

енольними і кето таутомерами гіпоксантину таутомеризується ППП за 

синхронним механізмом через TS (C2v). Слід зазначити, що таутомеризація пари 

H*∙H у пару H∙H* через ППП є не що інше, як інтерконверсія пари H*∙H, тобто її 

таутомерний перехід саму в себе. Вперше виявлено та детально досліджено 5 

ключових точок таутомеризації Н вздовж ВКР: 3 із яких є стаціонарними 

структурами (TSH*·H↔H·H*, H*·H та H·H*), а 2-га і 4-та ключові точки є 

еквівалентними і відповідають структурі, для якої Δρ=0 у КТ Н-зв’язків 

О6H∙∙∙О6/О6∙∙∙НО6 та N1∙∙∙HN1/N1H∙∙∙N1, відповідно, (ρN1∙∙∙H/H∙∙∙N1=0,116 a.о.; 

ΔρN1∙∙∙H/H∙∙∙N1=0,000 a.о.; 100∙εN1∙∙∙H/H∙∙∙N1=4.07; dN1∙∙∙N1=2,586 Å; dN1∙∙∙H/H∙∙∙N1=1,404 Å; 

N1∙∙∙HN1/N1H∙∙∙N1=176,9°; ρO6∙∙∙H/H∙∙∙O6=0,137 a.о.; ΔρO6∙∙∙H/H∙∙∙O6=0,000 a.о.; 

100∙εO6∙∙∙H/H∙∙∙O6=1,58; dO6∙∙∙O6=2,403 Å; dO6∙∙∙H/H∙∙∙O6=1,278 Å; 

О6H∙∙∙О6/О6∙∙∙НО6=173,4°). Встановлено, що міжмолекулярні антипаралельні 

Таблиця 3.10 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні 

характеристики міжмолекулярних Н-зв’язків у парі основ H*·H/H·H*, яка 

містить кето та енольні таутмери Н (B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 

AH∙∙∙B 

Н-зв’язок 
ρ

a Δρ
б
 

100·ε
в dA···B

г
 dH···B

д
 AH∙∙∙B

е ΔdAH
є
 

Δν
ж

 EHB
з
 

O6H∙∙∙O6 0.049 0.141 2.23 2.645 1.649 172.6 0.032 620.7 7.95 

N1H∙∙∙N1 0.036 0.090 6.22 2.917 1.882 172.6 0.028 486.1 6.97 

Примітка: 
а
Значення електронної густини у КТЗ (3,-1); 

б
Значення лапласіану 

електронної густини у КТЗ (3,-1); 
в
Еліптичність; 

г
Відстань між атомами А і В, які 

беруть участь у Н-зв’язку AH∙∙∙B; 
д
Відстань між атомами Н і В, які беруть участь 

у Н-зв’язку AH∙∙∙B; 
е
Подовження хімічного зв’язку АН при утворенні Н-зв’язку 

АН∙∙∙В; 
є
Кут Н-зв’язування; 

ж
Зсув частоти валентного коливання ν(AH) при 

втягуванні групи AH у Н-зв’язок AH∙∙∙B; 
з
Енергія Н-зв’язку АН∙∙∙В, розрахована 

за формулою Йогансена [46], Еспінози-Молінса-Лекомте [50, 299] (позначено *) 

або Ніколаєнка-Булавіна-Говоруна [298] (позначено **). 
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Н-зв’язки О6Н∙∙∙О6 та N1H∙∙∙N1 є кооперативними і взаємно підсилюють один 

одного (dEN1∙∙∙HN1/dEO6H∙∙∙O6=12,30). 

Встановлено, що пара основ H*·H “дихає” при її таутомеризації, про що 

свідчить сттискання цієї пари у області перехідного стану, порівняно із 

стартовою та кінцевою структурами.  

Доведено, що пара основ H*·H/H·H* є динамічно стійкою структурою із 

часом життя 8.2∙10
-12

 с і усі її 6 низькочастотних міжмолекулярних коливань 

(19,4, 25,8, 67,0, 68,9, 108,6 та 112,8 cм
-1

) здатні розвиватися протягом цього 

періоду часу. 

3.2.1.3. Таутомеризація H·A↔H*·A* [67]. Пара основ H∙A, яка 

задовольняє правилам Вотсон-Криківського спарювання, зафіксована у 

контактах тРНК-мРНК аналогічно до інших пуриново-пуринових пар основ, які 

часто зустрічаються в РНК, включаючи рибосому і тРНК [341, 342], у вобл 

позиції рибосомного декодуючого центру [343], у олігомері РНК [342], а також у 

дуплексі ДНК [344]. Вважається, що неправильна пара основ H∙A інкорпорується 

у спіраль із малими збуреннями. 

Таблиця 3.11 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації H*·H↔H·H* 

шляхом ППП у вакуумі 

Рівень КМ теорії   ∆∆GTS ∆∆ETS EZPE τ τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 2.33 6.74 1550.4 3.30∙10
-12

 1.14∙10
-11

 

MP2/cc-pVTZ//B3LYP/6-311++G(d,p) 

 

2.57 6.98 1550.4 4.95∙10
-12

 1.71∙10
-11

 

MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) 

 

2.87 7.27 1550.4 8.15∙10
-12

 2.82∙10
-11

 

Примітка: див. позначення у табл. 3.3. 
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Нами вперше вичерпно досліджено мікроструктурний механізм 

таутомеризації H·A↔H*·A*. 

Встановлено, що це перетворення відбувається за асинхронним 

концертним механізмом та характеризується збереженням симетрії (Cs) 

комплексу.  

Вперше для такого перетворення отримано розгортки енергетичних, 

електронно-топологічних, полярних та геометричних параметрів, котрі описують 

перебіг процесу вздовж ВКР таутомеризації. Базуючись на розгортках енергії 

антипаралельних канонічних міжмолекулярних Н-зв’язків N6H∙∙∙O6/O6H∙∙∙N6 та 

N1H∙∙∙N1 вздовж ВКР вперше показано, що вони є кооперативними, взаємно 

підсилюючи один одного у парах основ H·A (dEN6H∙∙∙O6/dEN1H∙∙∙N1=0.54 при ВКР=-

8,20 Бор) та H*·A* (dEO6H∙∙∙N6/dEN1H∙∙∙N1=0,61 при ВКР=2,34 Бор). 

    

КТ 1 

H∙A 

КТ 2 

ΔρH···N1=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N1 

КТ 4 

ΔρN1···H=0 

ВКР=-8,20 Бор ВКР=-3,45 Бор ВКР=-3,23 Бор ВКР=-2,96 Бор 

    

КТ 5 

ΔρO6···H=0 

КТ 6 і 7 

TSH∙A↔H*∙A*; 

ρO6-H=ρH-N6 

КТ 8 

ΔρH···N6=0 

КТ 9 

H*∙A* 

ВКР=-0,16 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,26 Бор ВКР=2,34 Бор 

Рис. 3.14. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації H∙A↔H*∙A* шляхом ППП вздовж ВКР, отримані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) in vacuo 
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Досліджуючи розгортки електронно-топологічних та геометричних 

параметрів пари основ та міжмолекулярних Н-зв’язків вздовж ВКР 

таутомеризації H·A↔H*·A*, було вперше встановлено, що пара H·A “дихає” 

вздовж процесу таутомеризації за рахунок зміни відстані між основами у парі. 

На шляху таутомеризації виділено 9 ключових точок, 2 із яких є виродженими. 

Насамкінець, отримано біологічно важливий висновок про те, що хоча 

пари основ H·A (ΔEint=-16,81 та ΔGint=-3,27 ккал∙моль
-1

) та H*·A* (ΔEint=-24,72 та 

ΔGint=-12,92 ккал∙моль
-1

) є термодинамічно стійкими (ΔGint<0), проте пара основ 

H*·A* є динамічно нестійкою, оскільки нульова енергія коливання, частота 

якого стає уявною у перехідному стані таутомеризації TSH·A↔H*·A*, з достатньо 

великим запасом перевищує зворотній електронний бар’єр таутомеризації. 

Встановлено, що пара основ H*·A* має дуже короткий час життя 2,68∙10
-14

 

с, зумовлений від’ємним значенням вільної енергії Гіббса зворотного бар’єру 

таутомеризації, і жодне із 6 її низькочастотних коливань (20,2, 24,8, 66,9, 68,5, 

110,9 та 114,8 см
-1

 не можуть розвинутися протягом цього періоду часу, так як 

їхні періоди становлять (1,65·10
-12

, 1,34·10
-12

, 4,99·10
-13

, 4,87·10
-13

, 3,01·10
-13

 та 

2,91·10
-13

 с, відповідно). Таким чином, з огляду на викладені вище результати, 

нуклеотидна пара основ H*·A* не може слугувати джерелом рідкісних 

таутомерів основ, дисоціація пари основ H·A на мономери відбувається без 

Таблиця 3.12 

Енергетичні, фізико-хімічні та кінетичні характеристики таутомеризації 

шляхом ППП H∙A↔H*∙A*, отримані на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у 

вакуумі 

Рівень КМ теорії  ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ 

MP2/6-311++G(2df,pd) 10.16 10.04 9.14 11.40 -1.02 1.35 1.84∙10
-14

 

 
MP2/6-311++G(3df,2pd) 10.38 10.26 9.52 11.78 -0.86 1.51 2.41∙10

-14
 

MP2/cc-pVTZ 

 

9.98 9.86 9.28 11.53 -0.70 1.68 3.18∙10
-14

 

MP2/cc-pVQZ 10.32 10.20 9.52 11.78 -0.80 1.58 2.68∙10
-14

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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збурення канонічного таутомерного статусу останніх. Отже, для нуклеотидної 

пари H·A не спрацьовує класичний механізм мутагенної таутомеризації за 

Льовдіним. 

3.2.1.4. Таутомеризація A·A*↔A*·A [79]. Аденіну належить особливе 

місце серед канонічних основ ДНК. Вважають, що він першим з’явився у 

процесах абіогенного синтезу у безкисневій протоатмосфері Землі [5]. Таку його 

властивість пов’язують із тим, що тільки аденін з-поміж усіх канонічних основ 

ДНК має мінімальну енергію Гіббса серед усіх можливих структурних ізомерів з 

однією і тією ж брутто формулою [118]. Повне сімейство молекулярно-

цвітеріонних прототропних таутомерів А налічує 9 структур [118, 120]. 

Найвагоміша біологічна роль серед них належить іміно формі [59, 64, 129, 221]: 

саме вона імітує гуанін і комплеменатрно зв’язується із цитозином, 

спричиняючи точкові помилки біосинтезу ДНК у клітині. До недавнього часу в 

літературі були відсутні будь-які експериментальні дані про рідкісні таутомери 

А у основному електронному стані: інформацію про них отримували виключно 

теоретичним шляхом [118, 120, 221, 345]. 
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Нещодавно методом рентгеноструктурного аналізу надійно зафіксовано 

довгу Вотсон-Криківську пару А·А*, утворену аміно та іміно таутомерами, яка 

стабілізується двома антипаралельними Н-зв’язками N1H···N1 і N6H···N6. При 

цьому автори розглядають пару А·А* як статичну структуру, у якій іміно 

протони локалізовані у одному із двох можливих локальних мінімумів А·А* чи 

А*·А.  

Тут ми вперше дослідили структурно-енергетичні та динамічні 

характеристики довгої пари А·А* як її внутрішньопритаманну властивість.  

Встановлено, що таутомеризація А·А*↔А*·А відбувається за 

синхронним узгодженим механізмом ППП через перехідний стан TSA∙A*↔A*∙A 

(уявна частота νi=497,5i cм
-1

), який являє собою тісну йонну пару A
+
∙A

-
, 

стабілізовану двома паралельними, доволі міцними Н-зв’язками N6
+
H∙∙∙N6

-
 

(13,92) та N1
+
H∙∙∙N1

-
 (13,50 ккал∙моль

-1
) і одним диводневим Н-зв’язком. При 

цьому сумарний внесок енергії усіх міжмолекулярних Н-зв’язків у парах 

КТ 1 

A∙A* 

КТ 2 

ΔρN1∙∙∙H=0 

КТ 3 

ρN1H=ρHN1 

КТ 4 

ΔρH∙∙∙N1=0 

КТ 5 

TSA∙A*↔A*∙A 

ВКР=-3,05 Бор ВКР=-0,31 Бор ВКР=-0,19 Бор ВКР=-0,05 Бор ВКР=0,00 Бор 

     

КТ 6 

ΔρH∙∙∙N6=0 

КТ 7 

ρN6H=ρHN6 

КТ 8 

ΔρN6∙∙∙H=0 

КТ 9 

A*∙A 
 

ВКР=0,05 Бор ВКР=0,19 Бор ВКР=0,31 Бор ВКР=3,05 Бор 
 

    

 

Рис. 3.15. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації A∙A*↔A*∙A шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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A∙A*/A*∙A є суттєво меншим, аніж електронна енергія взаємодії у них 

(ΣEHB/|ΔEint|=77,6 %). 

Доведено також, що неправильна пара A∙A*/A*∙A є динамічно стійкою 

структурою (ΔΔE=1560,2 > ΔΔETS=3612,8 cм
-1

) із часом життя 1,82∙10
-8

 с, 

отриманому на рівні теорії MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі, 

протягом якого встигають розвиватися усі 6 низькочастотних міжмолекулярних 

коливань. Ці дані свідчать про те, що неправильні пари основ A∙A* та A*∙A 

можуть бути джерелом мутагенних таутомерів А при реплікації ДНК, за умови 

їхнього утворення у кишені впізнавання ДНК-полімерази. 

Таутомерне перетворення A∙A*↔A*∙A характеризується 9 КТ, які можуть 

розцінюватися як електронно-топологічні “відбитки пальців” асинхронного 

узгодженого процесу таутомеризації через ППП в будь-якому H-зв'язаному 

комплексі, стартова геометрія якого збігається із фінальною. 

Одним із основних висновків дослідження є те, що пара основ A∙A* не є 

статичною структурою: вона через ППП здійснює дипольно-активні рухи 

великої амплітуди, переходячи із стану А·А* у симетричний стан А*·А та 

навпаки і випроміннючи при цьому електромагнітну енергію. 

3.2.1.5. Таутомеризація A·G↔A*·G* [70]. Цей підрозділ присвячено 

з’ясуванню того, чи продукує таутомеризація ППП неправильної довгої Вотсон-

Криківської пари основ A·G, яку у літературі розглядають як пуриново-пуринову 

трансверсію, що продукує точкові мутації в ДНК [15, 16, 346, 363], мутагенні 

таутомери G* і А* при її дисоціації у кишені розпізнавання пар основ ДНК-

полімерази. 
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Окрім того, пара A·G – це цікавий біологічний об’єкт – вона доволі часто 

зустрічається у просторовій структурі РНК [248]; більше того, її розцінюють у 

літературі як перспективну наноструктуру для потреб біомолекулярної 

електроніки [347]. Проте в обох випадках пара A·G розглядається як статична 

структура, що не таутомеризується. 

Нам вперше вдалося показати, що таутомеризація A·G↔A*·G* через ППП 

(рис. 3.16) не є джерелом мутагенних таутомерів G* і А*, оскільки пара A*·G* є 

динамічно нестійкою (EZPE = 3.71 > ΔΔETS=1.88 ккал∙моль
-1

) і має надто малий 

час життя (4,83∙10
-14

 с), який не дозволяє розвиватися її 6 міжмолекулярним 

коливанням (табл. 3.13). Відтак пара A*·G* не може бути джерелом мутагенних 

таутомерів - неправильна пара основ A·G дисоціює на мономери A і G без зміни 

їхнього таутомерного статусу. 

 

    

КТ 1 

A∙G 

КТ 2 

ΔρN1···H=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N1 

КТ 4 

ΔρH···N1=0 

ВКР=-12,06 Бор ВКР=-3,72 Бор ВКР=-3,51 Бор ВКР=-3,25 Бор 

    

КТ 5 

ΔρH···O6=0 

КТ 6 і 7 

TSA∙G↔A*∙G*; 

ρN6-H=ρH-O6 

КТ 8 

ΔρN6···H=0 

КТ 9 

A*∙G* 

ВКР=-0,11 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,26 Бор ВКР=2,88 Бор 

Рис. 3.16. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації A∙G↔A*∙G* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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3.2.1.6. Таутомеризація G·G*↔G*·G [66]. Тут ми переслідуємо мету 

дослідити структурно-енергетичні характеристики довгої Вотсон-Криківської 

пари G·G* чи G*·G, що одне і теж саме (рис. 3.17), та фізико-хімічний механізм 

її таутомеризації ППП. Така постановка задачі нагальна не лише з точки зору 

теорії спонтанного точкового мутагенезу. Вона актуальна для встановлення 

найімовірнішої просторової будови пари G·G з Вотсон-Криківською геометрією, 

що спостерігається у РНК методом рентгеноструктурного аналізу [248], а також 

у біомолекулярній наноелектроніці, зокрема при розробці пристроїв для детекції 

та ідентифікації точкових ефектів ДНК, зумовлених неправильним спарюванням 

її основ. 

Досліджена нами таутомеризація пари основ G·G* 

(|C6N1(G*)N1C6(G)|=36,4º; симетрія C1), яка стабілізується двома 

міжмолекулярними Н-зв’язками O6H···O6 (8,39) та N1···HN1 (6,14 ккал∙моль
-1

), 

що є антикооперативними, відбувається через один перехідний стан 

(|C6N1N1C6|=37,1º; C1): по суті процес G∙G*↔G*∙G є інтерконверсією пари 

G·G* самої в себе. 
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КТ 1 

G∙G* 

КТ 2 

ΔρH···N1=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N1 

КТ 4 

TSG∙G*↔G*∙G 

КТ 5 

ΔρN1···H=0 

ВКР=-25,13 Бор ВКР=-0,29 Бор ВКР=-0,08 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,17 Бор 

    

 

КТ 6 

ΔρO6···H=0 

КТ 7 

ρO6-H=ρH-O6 

КТ 8 

ΔρH···O6=0 

КТ 9 

G∙G* 

 

ВКР=0,42 Бор ВКР=0,62 Бор ВКР=0,79 Бор ВКР=7,35 Бор  

Рис. 3.17. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації G∙G*↔G*∙G шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 

Таблиця 3.14 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації G∙G*↔G*∙G 

шляхом ППП у вакуумі, отримані на різних рівнях теорії для геометрії на 

рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆∆GTS ∆∆ETS τ τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 4.97 7.79 3.29·10
-10

 1.52·10
-9

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 5.46 8.28 7.56·10
-10

 3.48·10
-9

 

MP2/cc-pVTZ 

 

5.21 8.03 4.92·10
-10

 2.27·10
-9

 

MP2/cc-pVQZ 

 

5.51 8.33 8.22·10
-10

 3.79·10
-9
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Пари основ G·G* та G*·G є термодинамічно та динамічно стійкими 

структурами із часом життя 8,22·10
-10

 с, що дає змогу розвиватися усім 6 її 

низькочастотним міжмолекулярним коливанням (22,4, 39,1, 60,4, 90,8, 94,6 та 

109,0 cм
-1

) (табл. 3.14). Тому таутомеризацію G·G*↔G*·G за Льовдінівським 

механізмом можна розглядати як періодичний дипольно-активний процес, який 

відбувається із частотою 1220 МГц. 

Таблиця 3.15 

Вибрані фізико-хімічні характеристики біологічно важливих 

неправильних пуриново-пуринових пар нуклеотидних основ з Вотсон-

Криківською геометрією 

Неправиль

ні пари 

Геометричні параметри 
Енергетичні параметри  

(у ккал·моль
-1

) 

Симетрія 

 

R(HN9-HN9),  

Å 
α1, º α2, º H-зв'язок  EHB -ΔEint -ΔGint 

G∙G* C1 12.047 45.4 43.6 O6H···O6 8.39 23.40 9.65 

    N1H···N1 6.14   

    N2H···N2 2.73   

A∙A* Cs 12.324 45.6 46.7 N6H⋯N6 7.01 17.89 4.32 

     N1H⋯N1 6.88   

A∙G C1 12.375 43.4 45.1 N6H···O6 5.68 17.54 3.57 

     N1H···N1 6.51   

     N2H···HC2 0.68   

H∙H* Cs 12.345 42.2 42.6 O6H···O6 7.95 18.91 6.84 

     N1H···N1 6.97   

A∙H Cs 12.335 44.6 45.7 N6H···O6 5.40 24.72 12.92 

     N1H···N1 6.99   

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1-3.3. 
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Характерною особливістю цього перетворення є те, що воно асистується 

третім специфічним контактом, який послідовно переключається вздовж ВКР у 

такий спосіб: Н-зв'язок (G)N2H···N2(G*) (-25,13 ÷ -10,37) → ван-дер-ваальсовий 

контакт N2···N2 (-10,37 ÷ -9,23) → Н-зв'язок (G)N2···HN2(G*) (-9,23 ÷ 0,79) → 

Н-зв'язок (G*)N2···HN2(G) (0,79 ÷ 7,35 Бор). 

Нами також підсумовано основні фізико-хімічні параметри так званих 

“довгих” пар основ, які є інтермедіатами на шляху набуття геометрії, близької до 

класичних Вотсон-Криківських пар основ ДНК - А·А*↔А*·Аsyn, G·G*↔G·G*syn, 

G·А↔G·Аsyn та А*·G*↔А*·G*syn (табл. 3.15).  

3.2.2. Таутомеризація подвійним перенесенням протонів вздовж 

сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків неправильних пар нуклеотидних 

основ із геометрією, подібною до Вотсон-Криківської. У цьому підрозділі 

представлено результати детального вивчення процесів таутомеризації 

неправильних пар типу пурин·піримідин*↔пурин*·піримідин з метою 

встановлення ролі пар основ A·C*, A*·C, G·T* та G*·T у мутаційному процесі. З 

часів класичних робіт Льовдіна [28, 29] неправильні пари основ A·C*/A*·C та 

G·T*/G*·T розцінюються як рівноправні учасники мутаційних подій, 

спричинених прототропною таутомерією основ ДНК [118-122]. Проте такий 

підхід справедливий лише в тому разі, коли час життя кожної із цих 

неправильних пар основ перевищує час, який витрачає реплікативна машинерія 

на примусову дисоціацію пар основ ДНК на мономери, а також якщо їхні 

заселеності є співмірними. При цьому час життя буде визначатися таутомерними 

перетвореннями пурин·піримідин*↔пурин*·піримідин, аналіз якого нині в 

літературі не представлено. Це означає, що така постановка задачі є актуальною 

з точки зору теорії спонтанних точкових мутацій. Обидва перетворення 

A·C*↔A*·C та G·T*↔G*·T досліджено нами як у вакуумі, аби встановити 

внутрішньопритаманні властивості ізольованої пари, що слугує референтною 



108 

точкою, так і у континуумі з ε=4, типовому для гідрофобних інтерфейсів білків 

та специфічних білково-нуклеїнових взаємодій. 

3.2.2.1. Взаємна таутомеризація пар A*·C і A·C* [64]. Із застосуванням 

квантово-хімічних методів та методики розгорток фізико-хімічних 

характеристик вздовж ВКР, вперше досліджено перетворення A·C*↔A*·C, яке 

відбувається за асинхронним узгодженим механізмом ППП вздовж сусідніх 

міжмолекулярних Н-зв’язків, лімітуючою стадією якого є кінцеве перенесення 

протону вздовж Н-зв’язку N6H···N4 (рис. 3.18, табл. 3.16). 

Ретельно проаналізувавши енергетичні та кінетичні характеристики 

перетворення A·C*↔A*·C, нами вперше показано, що неправильна пара основ 

A*·C із заселеністю ~1 % є термодинамічно (ΔGint=-5,15/4,08 ккал·моль
-1

) та 

динамічно стійкою структурою (ΔΔE=2335,3/2762,4 cм
-1

 > EZPE=1478,9/1489,3 cм
-

1
 на рівні теорії MP2/aug-cc-pVTZ//MP2/6-311++G(d,p) у континуумі з ε=1/ε=4) із 

часом життя 1,05∙10
-11

/5,76∙10
-10

 с (рівень теорії MP2 у континуумі з ε=1/ε=4), що 

 
КТ 1 

A∙C* 

КТ 2 

ΔρN1···H=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N3 

КТ 4 

ΔρH···N3=0 

КТ 5 

ΔρH···N4=0 

КТ 6 

TSA∙C*↔A*∙C 

КТ 7 

ρN6-H=ρH-N4 

КТ 8 

ΔρN6···H=0 

КТ 9 

A*∙C 

-6,02 Бор -0,99 Бор -0,78 Бор -0,47 Бор -0,10 Бор 0,00 Бор 0,10 Бор 0,36 Бор 4,72 Бор 

 
КТ 1 

A∙C* 

КТ 2 

ΔρN1···H=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N3 

КТ 4 

ΔρH···N3=0 

КТ 5 

ΔρH···N4=0 

КТ 6 

TSA∙C*↔A*∙C 

КТ 7 

ρN6-H=ρH-N4 

КТ 8 

ΔρN6···H=0 

КТ 9 

A*∙C 

-7,75 Бор -1,97 Бор -1,71 Бор -1,45 Бор -0,10 Бор 0,00 Бор 0,15 Бор 0,36 Бор 4,58 Бор 

Рис. 3.18. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації  A∙C*↔A*∙C шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p) у вакуумі (верхній ряд) та у розчиннику з ε=4 (нижній ряд)) 
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з одного боку дає змогу розвинутися усім 6 міжмолекулярним коливанням (26,4, 

34,5, 68,7, 74,1, 90,1, 103,0 cм
-1

 / 22,6, 30,2, 67,5, 70,5, 87,9, 109,0 cм
-1

), а з іншого 

- на декілька порядків меншим, аніж час (~10
-9

 с), необхідний реплікативній 

машині для примусової дисоціації пари на мономери. Це означає, що пара основ 

A*·C образно кажучи “вислизає із рук” реплікативної машинерії, швидко 

перетворюючись у пару A·C*, яка є активним гравцем у мутаційних подіях та 

ефективно дисоціюється реплікативною машинерією на мономери A і C*. При 

цьому пара A*·C відіграє опосередковану роль постачальника пари A·C* у ДНК, 

що синтезується.  

Отримані нами дані не залишають жодних сумнівів, що експериментально 

зафіксована пара А·С у кишені впізнавання ДНК-полімерази I Bacillus 

stearothermophilus, що має Вотсон-Криківську геометрію і є ензиматично-

компетентною [10], знаходиться у таутомерній формі А·С*, яка асоційована 

трьома кооперативними Н-зв’язками N6H∙∙∙N4, N3H∙∙∙N1 та C2H∙∙∙O2, причому 

останній контакт є справжнім Н-зв’язком, котрий відіграє роль “третьої точки 

опори”, забезпечуючи тим самим подібність структурно-динамічних 

властивостей цієї неправильної пари до класичних Вотсон-Криківських. 

З огляду на електронні енергії та вільні енергії Гіббса виявлено наступний 

ряд стабільностей пар основ із Вотсон-Криківською геометрією: A·T < A∙C* < 

A*∙C < G·C, що свідчить про те, що обидві неправильні пари підходящими 

кандидатами, аби спричиняти спонтанні точкові мутації в ДНК. 

Досліджуючи розгортки енергій міжмолекулярних Н-зв’язків вздовж ВКР, 

нами встановлено, що таутомеризація A·C*↔A*·C осистується третім Н-

зв’язком C2H∙∙∙O2, який, на відміну від двох інших, існує протягом усієї ВКР, 

посилюючись при переході із вакууму у розчинник із ε=4. Показано, що усі три 

міжмолекулярні Н-зв’язки є кооперативними 

(dEN6H∙∙∙N4/dEN3H∙∙∙N1/dEC2H∙∙∙O2=0,42/1,00/0,08; 0,53/1,00/0,32 для пари основ A·C* та 

dEN4H∙∙∙N6/dEN1H∙∙∙N3/dEC2H∙∙∙O2=0,17/1,00/0,05; 15,40/1,00/0,21 для пари основ A*·C 
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на рівні теорії MP2(ε=1)/MP2(ε=4), відповідно), взаємно підсилюючи один 

одного. Базуючись на розгортках електронно-топологічних характеристик, 

виявлено 9 КТ, які дозволяють розділити увеcь шлях реакції на зону реагенту, 

перехідного стану та продукту. 

Таким чином, реплікативна машина як частина реплісоми має справу 

тільки з неправильною парою А·С*, ефективно дисоціюючи її на мономери А і 

С* (у наступному акті реплікації іміно таутомер С* комплементарно зв'язується 

із А, забезпечуючи виникнення відповідних точкових мутацій). Як підсумок, 

неправильна пара основ А·С* може бути утворена як безпосередньо 

спарюванням основ А і С* - А + С*→А·С*, так і опосередковано через пару 

А*·С - А + С → А*·С→А·С*.  

3.2.2.2. Взаємна таутомеризація пар G·T* і G*·T [62]. Цей підрозділ є 

логічним продовженням попереднього і спрямований на ретельне з'ясування 

фізико-хімічного механізму таутомеризації G*·T↔G·T* ППП з тим, аби 

Таблиця 3.16 

Вибрані фізико-хімічні характеристики таутомеризації A∙C*↔A*∙C шляхом 

ППП, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, розрахованої на рівні 

теорії MP2/6-311++G(d,p), у вакуумі та у розчиннику з ε=4 

Рівень теорїі ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ τ99.9% К 

MP2/6-311++G(d,p) 1 4.63 4.42 8.37 11.98 3.75 7.56 4.66·10
-11

 4.29·10
-10

 4.13·10
-4

 

 4 

 

3.64 3.59 9.33 11.95 5.69 8.36 1.26·10
-9

 1.15·10
-8

 2.19·10
-3

 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1 3.77 3.56 6.38 9.98 2.61 6.42 6.84·10
-12

 6.29·10
-11

 1.74·10
-3

 

 4 

 

2.81 2.76 7.73 10.36 4.92 7.59 3.45·10
-10

 3.15·10
-9

 8.79·10
-3

 

MP2/6-

311++G(3df,2pd) 

1 4.63 4.42 7.54 11.14 2.91 6.72 1.14·10
-11

 1.05·10
-10

 4.12·10
-4

 

 4 

 

2.75 2.71 7.97 10.59 5.22 7.89 5.66·10
-10

 5.17·10
-9

 9.67·10
-3

 

MP2/cc-pVTZ 

 

1 4.82 4.61 7.83 11.44 3.01 6.83 1.35·10
-11

 1.24·10
-10

 2.97·10
-4

 

 4 

 

3.13 3.08 8.48 11.11 5.36 8.03 7.17·10
-10

 6.57·10
-9

 5.17·10
-3

 

MP2/aug-cc-pVTZ 

 

1 4.70 4.49 7.56 11.16 2.86 6.68 1.05·10
-11

 9.63·10
-11

 3.66·10
-4

 

 4 

 

2.72 2.67 7.95 10.57 5.23 7.90 5.76·10
-10

 5.26·10
-9

 1.03·10
-2

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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КТ 1 

G*∙T 

КТ 2 

ΔρN1···H=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρH-N3 

КТ 4 

TSG*∙T↔G∙T* 

 

ВКР=-4,35 Бор ВКР=-0,29 Бор ВКР=-0,06 Бор ВКР=0,00 Бор  

     

КТ 5 

ΔρH···N3=0 

КТ 6 

ΔρH···O4=0 

КТ 7 

ρO6-H=ρH-O4 

КТ 8 

ΔρO6···H=0 

КТ 9 

G∙T* 

ВКР=0,18 Бор ВКР=1,61 Бор ВКР=1,80 Бор ВКР=1,97 Бор ВКР=5,36 Бор 

Рис. 3.19. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації G*∙T↔G∙T* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 

зрозуміти роль кожної із цих неправильних пуриново-піримідинових пар із 

Вотсон-Криківською геометрією при виникненні спонтанних точкових помилок 

реплікації. 

Нам вперше вдалося показати, що таутомеризація G*·T↔G·T* 

відбувається за асинхронним узгодженим механізмом без утворення 

інтермедіатів вздовж ВКР. При цьому встановлено, що неправильна пара основ 

ДНК G∙T* із заселеністю 15,8 % є стійкою з термодинамічної точки зору. Цікаво, 

що пара G∙T* є динамічно нестійкою у вільному стані (ε=1) (рис. 3.19, табл. 3.17) 

(нульовий коливальний рівень (EZPE=1511,8 cм
-1

 або 4,32 ккал∙моль
-1

) перевищує 

величину зворотного бар’єру (ΔΔE=1334,7 cм
-1

 або 3,82 ккал∙моль
-1

)), проте 

набуває динамічної стійкості у середовищі з ε=4, оскільки у цьому випадку 

нульовий рівень (EZPE=1485,9 cм
-1

 або 4,25 ккал∙моль
-1

) лежить під зворотнім 

бар’єром таутомеризації G*∙T→G∙T* (ΔΔE=1744,5 cм
-1

 абo 4,99 ккал∙моль
-1

). 

Окрім того, енергія взаємодії основ у парі G∙T* (-23,76 ккал∙моль
-1

) значно 

перевищує аналогічну величину для Вотсон-Криківської пари G·С (-20,38 
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ккал·моль
-1

), а відтак є перешкодою для функціонування ДНК-полімерази. Час 

життя пари G∙T* (6,39∙10
-12

 с (у континуумі з ε=4)) є значно меншим, аніж той, 

який витрачає реплікативна машинерія на примусову дисоціацію пар основ на 

мономери. Відтак можна припустити, що короткоживуча пара G∙T* “вислизає із 

рук” ДНК-полімеразної машинерії, швидко перетворюючись у пару G*·T і 

відіграючи при цьому непряму роль її постачальника.  

Це, окрім всього сказаного вище, однозначно свідчить про те, що у кишені 

впізнавання комплементарних пар основ ДНК-полімерази експериментально 

фіксується саме пара G*·T, яка є майже планарною, електронейтральною і 

асоціюється трьома кооперативними міжмолекулярними Н-зв’язками O6H···O4, 

N1···HN3 та N2H···O2.  

Логічно припустити два шляхи утворення ензиматично-компетентної 

пари G*·T у кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази 

при біосинтезі ДНК: 1) в результаті комплементарної взаємодії між основами G* 

Таблиця 3.17 

Вибрані фізико-хімічні характеристики таутомеризації G*∙T↔G∙T* шляхом 

ППП, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, розрахованої на рівні 

теорії MP2/6-311++G(d,p), у вакуумі та у розчиннику з ε=4 

Рівень КМ теорії  ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ τ99.9% К 

MP2/6-311++G(d,p) 1 1.76 2.34 4.34 6.91 2.58 4.57 8.60·10
-12

 7.53·10
-11

 0.05 

 4 

 

1.69 2.01 4.97 7.82 3.28 5.81 2.55·10
-11

 2.22·10
-10

 0.06 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1 0.55 1.13 2.46 5.03 1.91 3.90 2.77·10
-12

 1.83·10
-11

 0.40 

 4 

 

0.73 1.05 3.25 6.10 2.52 5.05 7.12·10
-12

 5.07·10
-11

 0.29 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 1 0.62 1.20 2.91 5.48 2.29 4.28 5.29·10
-12

 3.59·10
-11

 0.35 

 
 4 

 

0.75 1.07 3.69 6.54 2.94 5.47 1.45·10
-11

 1.04·10
-10

 0.28 

MP2/cc-pVTZ 

 

1 0.84 1.42 2.66 5.23 1.83 3.82 2.41·10
-12

 1.78·10
-11

 0.24 

 4 

 

0.99 1.31 3.45 6.30 2.46 4.99 6.39·10
-12

 4.95·10
-11

 0.19 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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та T (G* + T → G*·T) або 2) через трансформацію утвореної неправильної пари 

основ ДНК G·T* (G + T* → G·T* → G*·T). 

Порівняння глікозидних параметрів пар G*·T та G·T*, а саме – кутів та 

відстаней, свідчить про те, що вони є подібними до Вотсон-Криківських пар. Це 

свідчить про те, що ці пари будуть безперешкодно синтезуватися ДНК-

полімеразою та вбудовуватися у подвійну спіраль ДНК.  

Для того, аби відповісти на біологічно важливе запитання “У якій 

таутомерній формі знаходяться пуриново-піримідинові місметчі з Вотсон-

Криківською геометрією у кишені ДНК-полімерази?”, ми порівняли 

експериментальні структурні дані, отримані методом рентгеноструктурного 

аналізу [10], з аналогічними теоретичними даними, отриманими нами для пар 

основ у континуумі з ε=4 на рівні теорії MP2/6-311++G(d,p). 

Задовільний збіг експериментальних даних з теоретичними (відстань 

A∙∙∙B: 2,66/2,681, 2,97/2,873 та 3,06/3,061 Å) не залишає жодного сумніву у тому, 

що пуриново-піримідинові місметчі знаходяться у електронейтральній, 

енергетично вигідній таутомерній формі G*·T i A·C*, причому кожна із цих 

неправильних пар стабілізується трьома міжмолекулярними Н-зв’язками. При 

цьому відповідні аніонні форми виключаються: у роботі [227] нами показано, що 

вони мають суттєво неплощинну будову, що протирічить експерименту, який 

однозначно засвідчує будову обох непланарних пар, близьку до планарної.  

3.2.2.3. Взаємна таутомеризація пар H∙C і H*∙C* [80]. Аби 

охарактеризувати еволюцію поцесу таутомеризації Н∙С↔Н*∙С* через ППП 

вздовж ВКР нами було виділено вздовж ВКР 9 ключових точок, 3 із яких є 

стаціонарними структурами - H∙C, H*∙C* та TSH∙C→H*∙C*, геометричні 

характеристики яких представлено на рис. 3.20. 

Таутомеризація Н∙С↔Н*∙С* асистується нижнім Н-зв’язком С2Н∙∙∙О2. 

При ВКР=-1,67/-7,59 Бор (ε=1/ε=4) значення енергії Н-зв’язку С2Н∙∙∙О2 EC2H∙∙∙O2 
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максимально зростає на 7,1/34,4 % у порівнянні зі стартовою парою Н∙С. У 

таутомеризованій парі Н*∙С* його енергія знижується до 0,49/0,38  ккал·моль
-1

. 

Характерно, що еліптичність ε цього Н-зв’язку сягає максимального 

значення 0,07/0,26 саме при ВКР=3,23/-0,52 Бор. При цьому самі значення 

еліптичності сильно не відрізніються від аналогічних значень для класичних Н-

зв’язків.  

Поцес таутомеризації пари Н∙С через ППП супроводжується суттєвою 

зміною її дипольного момента μ. У діапазоні ВКР -5,15÷-1,67 Бор μ майже 

лінійно спадає від значення 4,07 (ВКР=-5,15 Бор) до 3,59 Д (ВКР=-1,67 Бор), а 

потім різко, майже удвічі зростає до значення 7,99 Д при ВКР=-0,30 Бор. Це 

свідчить про те, що таутомеризація пари супроводжується суттєвою 

реорганізацією її електронної будови. 

Привертає до себе увагу той факт, що симетрія пари, що таутомеризується, 

залишається незмінною, а саме Сs, але при цьому сама пара помітно 

деформується, а саме – стискається у TSH∙C↔H*∙C*. 

3.2.2.4. Взаємна таутомеризація пар H*∙T і H∙T* [80]. Як і для 

попередньої пари процес таутомеризації Н*∙T↔Н∙T* теж характеризується 

 

Рис. 3.20. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації H∙С↔H*∙С* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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дев’ятьма ключовими точками, геометричні структури яких зобажено на рис. 

3.21. 

Слід відзначити, що екстремуми першої похідної від електронної енергії за 

ВКР dE/dВКР реалізуються саме у ключових точках 2 і 8, для яких ΔρN1∙∙∙H=0 і 

ΔρO6∙∙∙H=0. 

Встановлено, що для активації реакції ППП необхідна енергія 5,84/6,18 

ккал моль
-1

, при цьому відносно мала енергія (4,36/4,87 ккал моль
-1

) виділяється 

при релаксації ключової точки 8 у ключову точку 9. 

Реакція таутомеризації Н*∙T↔Н∙T* є асинхронним процесом і відбувається 

узгодженоим ППП вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків, які з’єднують Н 

i T.  

Аналогічно до перетворення Н∙С↔Н*∙С*, реакція таутомеризації 

Н*∙T↔Н∙T* також асистується Н-зв’язком C2H···O2, енергія якого набуває 

максимального значення при ВКР=-0,41/-0,40 Бор у порівнянні зі стартовою 

структурою Н*∙T (55.4/64.2 %). Спираючись на розгортки енергій 

міжмолекулярних Н-зв’язків вздовж ВКР, нами вперше отримано наступні 

значення їхньої кооперативності: dEN3H···N1/dEO6H···O4/dEC2H···O2=1,00/-0,67/0,09 та 

dEN1H∙∙∙N3/dEO4H∙∙∙O6/dEC2H∙∙∙O2=1,00/0,28/0,05 у парах H*∙T та H∙T*, відповідно. 

 

Рис. 3.21. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації H*∙Т↔H∙Т* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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3.2.3. Таутомеризація подвійним перенесенням протонів вздовж 

сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків коротких Вотсон-Криківських пар 

основ ДНК. Одним із найменш вивчених аспектів у теорії спонтанних точкових 

мутацій є природа неправильних піримідиново-піримідинових пар (T·T, C·T і 

C·C), які спричиняють трансверсії. З-поміж цих трьох пар неправильна пара С·С 

з найменшою частотою інкорпорується в ДНК під час синтезу останньої [9]. 

Водночас, вона практично не елімінуєються із геному E.coli у процесі його 

репарації [126, 148, 263-266]. 

3.2.3.1. Таутомеризація пари C·С* [76]. Пара С·С була предметом 

всебічного вивчення кількома фізико-хімічними методами. Так, методом ЯМР 

спектроскопії і молекулярної динаміки встановлено, що у складі дволанцюгової 

ДНК за нейтральних рН вона є електронейтральною і стабілізується лише одним 

міжмолекулярним Н-зв’язком та стекінг-взаємодіями із сусідніми 

комплементарними парами основ. При цьому вона не спричиняє значних 

     

КТ 1 

C∙C* 

КТ 2 

ΔρH···N4=0 

КТ 3 

ρN4-H=ρH-N4 

КТ 4 

ΔρN4···H=0 

КТ 5 

TSC∙C*↔C∙C* 

ВКР=-7,47 Бор ВКР=-0,56 Бор ВКР=-0,34 Бор ВКР=-0,09 Бор ВКР=0,00 Бор 

    

 

КТ 6 

ΔρN3···H=0 

КТ 7 

ρN3-H=ρH-N3 

КТ 8 

ΔρH···N3=0 

КТ 9 

C*∙C 

 

ВКР=0,15 Бор ВКР=0,42 Бор ВКР=0,62 Бор ВКР=6,89 Бор  

Рис. 3.22. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації  C∙C*↔C*∙C шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 



117 

локальних структурних збурень цукрово-фосфатного кістяка ДНК. У роботі 

[348] методами молекулярної динаміки встановлено, що вищезгадана структура 

пари С·С не є компетентною з точки зору її ензиматичної інкорпорації у 

структуру ДНК, оскільки вона не дозволяє ДНК-полімеразі перейти із відкритої 

у активну, закриту конформацію.  

Ми висловили припущення, що біологічно-компетентною структурою 

пари С·С, що спричиняє спонтанні трансверсії, є пара С·С* за участі імінного 

таутомера С*. На підтвердження цієї точки зору нами показано, що геометричні 

розміри пари С·С* у перехідному стані її планаризації ближчі до аналогічних 

Вотсон-Криківських розмірів, аніж розміри пари С·С [88]. Цікаво, що пара С·С* 

з цис-орієнтованими глікозидними зв’язками зафіксована також у РНК методами 

рентгеноструктурного аналізу [37]. При цьому автори розглядають її як статичну 

структуру, у якій атоми водню, що беруть участь у міжмолекулярних Н-зв’язках, 

локалізовані у одному із двох можливих мінімумів потенціальної енергії. 

Нижче викладено результати вивчення динамічної поведінки 

неправильної пари основ ДНК С·С* із пропелероподібною будовою 

(|N3C4C4N3|=32,4º; симетрія C1) та цис-орієнтованими глікозидними зв’язками 

N1H, а саме – з’ясування фізико-хімічного механізму її таутомеризації через 

ППП. Це питання у літературі раніше не порушувалося. Така постановка задачі 

важлива як з точки зору теорії спонтанних точкових мутацій, так і молекулярної 

біоелектроніки, а саме – для детекції та ідентифікації неправильних пар у 

структурі ДНК у конформації подвійної спіралі. 



118 

В ході дослідження нами встановлено, що таутомеризація C∙C*↔C*∙C 

відбувається шляхом ППП вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків через 

TSC∙C*↔C*∙C) (|N3C4C4N3|=48,5º; симетрія C1) (рис. 3.22). Виявлено, що 

неправильні пари основ ДНК C∙C*/C*·C асоціюються двома антипаралельними 

Н-зв’язками N4H∙∙∙N4 (6,66), N3H∙∙∙N3 (6,47) та слабким ван-дер-ваальсовим 

контактом O2∙∙∙O2 (0,33 ккал∙моль
-1

), тоді як цвітеріонний перехідний стан 

TSC∙C*↔C*∙C – паралельними Н-зв’язками N4
+
H∙∙∙N4

-
 (13,55), N3

+
H∙∙∙N3

-
 (13,20) і 

слабким ван-дер-ваальсовим контактом O2
+
∙∙∙O2

-
 (0,60 ккал∙моль

-1
) (табл. 3.18). 

Показано, що таутомеризація C∙C*↔C*∙C через ППП асистується ван-дер-

ваальсовим контактом O2∙∙∙O2, який інсує протягом усього діапазону ВКР, на 

відміну від Н-зв’язків N4H∙∙∙N4 та N3H∙∙∙N3. Додатні значення сталої 

Грюненберга (30,919 та 21,384 Ǻ∙мдин
-1

 для C·C*/C*·C та TSC∙C*↔C*∙C, 

відповідно) свідчать про те, що ван-дер-ваальсовий контакт O2∙∙∙O2 є 

стабілізуючою взаємодією. Аналізучи розгортки енергій міжмолекулярних 

взаємодій взджовж ВКР, ми встановили, що середній Н-зв’язок N3H∙∙∙N3 є 

антикооперативним із верхнім Н-зв’язком N4H∙∙∙N4 та кооперативним із нижнім 

Таблиця 3.18 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні 

характеристики міжмолекулярних Н-зв’язків та ван-дер-ваальсового 

контакту O2∙∙∙O2, які виявлено у парах основ C∙C*, C*∙C та TSC∙C*↔C*∙C, 

отримані на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс 

AH∙∙∙B 

Н-зв’язок/ 

вдв контакт 

ρ Δρ 
100·ε dA···B/ 

dO2···O2 
dH···B ΔdAH AH∙∙∙B 

Δν 
EHB/ 

EO2···O2 

C∙C*/C*·C 

(ВКР=-7,47/6,89 

Бор) 

N4H∙∙∙N4 0.034 0.090 6.63 2.925 1.895 0.025 174.3 447.4 6.66 

N3H∙∙∙N3 0.030 0.081 6.39 2.982 1.950 0.024 173.0 423.8 6.47 

O2∙∙∙O2 0.002 0.008 21.69 3.721 - - - - 0.33* 

 TSC∙C*↔C*∙C 

(ВКР=0,00 Бор) 

N4
+
H∙∙∙N4

-
 0.100 0.028 5.07 2.611 1.458 0.145 174.9 1725.8 13.55 

N3
+
H∙∙∙N3

-
 0.094 0.037 5.00 2.633 1.487 0.134 173.7 1640.2 13.20 

O2
+
∙∙∙O2

-
 0.003 0.012 8.53 3.504 - - - - 0.60* 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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ван-дер-ваальсовим контактом O2∙∙∙O2 (dEN4H∙∙∙N4/dEN3H∙∙∙N3/dEO2∙∙∙O2=1,00/-2,49/-

4,22·10
-3

 при ВКР=-7,47 Бор та dEN4H∙∙∙N4/dEN3H∙∙∙N3/dEO2∙∙∙O2=1,00/-2,66/-3,24·10
-2

 

при ВКР=6,89 Бор). Виокремлено та детально проаналізовано 9 ключових точок 

вздовж ВКР (рис. 3.22), які можна розглядати як “відбитки пальців” 

асинхронного узгодженого процесу таутомеризації C∙C*↔C*∙C через ППП. 

 

Показано, що неправильна пара C·C*/C*·C є термодинамічно (ΔGint=-2,34 

ккал∙моль
-1

) та динамічно стійкою структурою (нульова енергія відповідної 

коливальної моди EZPE=1519,2 cм
-1

 перевищує зворотній бар’єр таутомеризації 

ΔΔETS=3787,9 cм
-1

, отриманий на рівні теорії MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-

311++G(d,p)) із часом життя 1,53∙10
-7

 с, отриманому на рівні теорії MP2/cc-

pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі. При цьому усі 6 низькочастотних 

міжмолекулярних коливань (27,4, 34,9, 49,3, 77,5, 95,8 та 130,9 cм
-1

) можуть 

розвиватися протягом цього періоду часу (табл. 3.19). Отже, Льовдінівська 

таутомеризація C∙C*↔C*∙C є періодичним та дипольно-активним процесом, 

який відбувається із частотою 6,53 МГц.  

Насамкінець ми дійшли біофізично важливого висновку про те, що 

мутагенний таутомер С*, який мігрує від батьківського до дочірнього ланцюгів 

ДНК, розподіляється із однаковою імовірністю між обома ланцюгами при 

Таблиця 3.19 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації C∙C*↔C*∙C 

шляхом ППП у вакуумі, отримані на різних рівнях теорії для геометрії 

на рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії  ∆∆GTS ∆∆ETS EZPE τ τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 7.67 

 

10.22 1519.2 

 

5.49·10
-8

 1.90·10
-7

 

MP2/cc-pVTZ//B3LYP/6-311++G(d,p) 

 

8.29 

 

10.84 1519.2 

 

 

1.57·10
-7

 5.42·10
-7

 

MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) 8.28 

 

10.83 1519.2 

 

 

1.53·10
-7

 5.29·10
-7

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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дисоціації ДНК-полімеразою неправильної пари основ C·C*/C*·C. Це є прямим 

наслідком симетрії пари основ, що таутомеризується. Ці спостереження 

означають, що пара основ C·C* є джерелом мутагенного таутомера С* при 

реплікації ДНК за умови, що вона утворюється в активному центрі ДНК-

полімерази. 

3.2.3.2. Таутомеризація пари C·T [77]. З-поміж піримідиново-

піримідинових трансверсій чи не найменше дискусій викликає пара C·T [308-

309]. Дослідники сходяться на тому, що у складі ДНК за фізіологічних умов вона 

знаходиться у електронейтральному стані, стабілізується двома 

міжмолекулярними Н-зв’язками N3H···N3 i N4H···O4 і має пропелероподібну 

будову [88]. Вважається [307], що вклинювання у цю пару однієї молекули води 

з боку мінорної борозенки ДНК та закріплення її там двома міжмолекулярними 

Н-зв’язками наближає її геометрію до Вотсон-Криківської, хоча прямих 

експериментальних доказів цього немає. Ясна річ, що цей результат не можна 

переносити на суттєво гідрофобний центр ДНК-полімерази, яка знаходиться у 

складі реплісоми [32-36]. 

Відомо, що піримідиново-піримідинова пара C·T з цис-орієнтованими 

глікозидними зв’язками N1H є найменш стабільною з-поміж усіх трьох 

можливих піримідиново-піримідинових пар [307, 308].  



121 

При аналізі можливих точкових мутацій, які генерує трансверсія C·T, 

традиційно вважають, що при розходженні ланцюгів ДНК і дисоціації 

неправильної пари на мономери – C і T – їхні кодові властивості залишаються 

незмінними. Такий підхід повністю ігнорує механізм мутагенної таутомеризації 

цієї пари за Льовдіним [28, 29] C·T↔C*·T*. 

Таким чином, триєдиною метою цього підрозділу є дослідження 

структурних та енергетичних властивостей біологічно важливої неправильної 

пари C·T у ізольованому стані та фізико-хімічного механізму її мутагенної 

таутомеризації через ППП. Як показує ретельний аналіз літератури, результати 

такого ґатунку, як це не дивно, відсутні, проте вони дуже важливі, зокрема, при 

створенні новітніх біосенсорів для ідентифікації неправильних пар у складі 

дволанцюгової ДНК [347]. 

Нами впереше встановлено, що неправильні пари C·T та C*∙T* з цис-

орієнтованими глікозидними зв’язками N1H мають симетрію C1 та 

     

КТ 1  

C∙T 

КТ 2  

ΔρN3∙∙∙H=0 

КТ 3  

ρN3H=ρHN3 

КТ 4 

ΔρH∙∙∙N3=0 

КТ 5  

ΔρH∙∙∙O4=0 

ВКР=-9,32 Бор ВКР=-3,46 Бор ВКР=-3,24 Бор ВКР=-2,98 Бор ВКР=-0,06 Бор 

    

 

КТ 6  

TSC∙T↔C*∙T* 

КТ 7  

ρN4H=ρHO4 

КТ 8  

ΔρN4∙∙∙H=0 

КТ 9  

C*∙T* 

 

ВКР=0,00 Бор ВКР=0,08 Бор ВКР=0,34 Бор ВКР=3,70 Бор  

Рис. 3.23. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації C∙T↔C*∙T* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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пропелероподібну будову (C4N3(T)N3C4(C)=38,4º та 

C4N3(T*)N3C4(C*)=33,2º, відповідно) (рис. 3.23, табл. 3.20). Вони 

стабілізується трьома специфічними міжмолекулярними взаємодіями – двома Н-

зв’язками і одним притягувальним ван-дер-ваальсовим контактом – N4H∙∙∙O4 

(5,19), N3H∙∙∙N3 (6,33) і O2∙∙∙O2 (0,32 ккал∙моль
-1

) для C·T та O4H∙∙∙N4 (10,89), 

N3H∙∙∙N3 (6,34) і O2∙∙∙O2 (0,30 ккал∙моль
-1

) для C*∙T*. Досліджуючи розгортки 

енергій міжмолекулярних взаємодій вздовж ВКР, встановлено, що середній Н-

зв’язок N3H∙∙∙N3 і ван-дер-ваальсовий контакт O2∙∙∙O2 є суттєво кооперативними 

і підсилюють один одного, в той час як Н-зв’язок N3H∙∙∙N3 та N4H∙∙∙O4/O4H∙∙∙N4 

є антикооперативними, послаблюючи один одного у парах основ C·T 

(dEN3H∙∙∙N3/dEN4H∙∙∙O4/dEO2∙∙∙O2=1,00/-0,56/0,01) та C*∙T* 

(dEN3H∙∙∙N3/dEO4H∙∙∙N4/dEO2∙∙∙O2=1,00/-0,35/0,07). Пара основ C·T є термодинамічно 

стійкою структурою (ΔGint=-1,54 ккал∙моль
-1

), вільна енергія стабілізації Гіббса 

якої перевищує значення для Вотсон-Криківської пари основ А·Т. 

Таутомеризація пари C·T шляхом ППП відбувається за концертним 

асинхронним механізмом через перехідний стан TSC∙T↔C*∙T*, який стабілізується 

розрихленим ковалентним зв’язком N4-H-O4, Н-зв’язком N3H∙∙∙N3 (9,67) і ван-

дер-ваальсовим контактом O2∙∙∙O2 (0,41 ккал∙моль
-1

). При цьому 

таутомеризована пара C*·T* є динамічно нестійкою структурою з часом життя 

Таблиця 3.20 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації C∙T↔C*∙T* 

шляхом ППП у вакуумі, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

розрахованої на рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії  ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 8.97 8.81 9.08 10.91 0.11 2.10 1.31∙10
-13

 9.06∙10
-13

 

MP2/cc-pVTZ 

 

8.82 8.66 9.36 11.19 0.54 2.53 2.70∙10
-13

 1.86∙10
-12

 

MP2/cc-pVQZ 9.15 8.99 9.55 11.38 0.40 2.39 2.13∙10
-13

 

 

1.47∙10
-12

 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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2,13·10
-13

 с. У цьому разі, як і у випадку Вотсон-Криківської пари основ А·Т, 

спрацьовує квантовий захист від мутагенної таутомеризації пари C·T через ППП. 

Під час таутомеризації C·T↔C*·T* “дихає” також і кут C4N3N3C4, що 

характеризує пропелероподібність пари. Залежність цього кута, який лежить у 

межах 33,2÷38,4º, від ВКР немонотонна. Характерно, що у таутомерному стані 

пара має дещо менший пропелер (33,2º), ніж у основному (38,4º). 

3.2.3.3. Таутомеризація пари T·T* [72]. Мікроструктурні механізми 

утворення неправильних пар нуклеотидних основ з цис-орієнтованими 

глікозидними зв’язками та набуття ними геометрії, близької до Вотсон-

Криківської – це класична тема молекулярної біології, біохімії, біофізики та 

суміжних дисциплін, яка має майже шести десятирічну історію. 

Ми припускаємо, що піримідиново-піримідинова пара Т·Т з цис-

орієнтованими глікозидними зв’язками, яка спостерігається у складі подвійної 

спіралі ДНК як воблівська структура, що стабілізується двома антипаралельними 

міжмолекулярними Н-зв’язками N3H···O2 і N3H···O4 [366-369], набуває у 

активному центрі ДНК-полімерази біологічно активної конформації Т·Т*.  

У цьому підрозділі метою нашого дослідження є квантово-хімічне 

КТ 1 

T∙T* 

КТ 2 

ΔρO4···H=0 & 

ΔρH···N3=0 

КТ 3 

TST∙T*↔T*∙T 

(ρO4-H=ρH-O4 & 

ρN3-H=ρH-N3) 

КТ 4 

ΔρH···O4=0 & 

ΔρN3···H=0 

КТ 5 

T*∙T 

ВКР=-8,99 Бор ВКР=-0,29 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,29 Бор ВКР=8,99 Бор 

     

Рис. 3.24. Геометричні структури 5 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації T∙T*↔T*∙T шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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вивчення структурно-енергетичних властивостей неправильної пари Т·Т*, а 

також механізмів її таутомеризації Т·Т*↔Т*·Т через ППП. Окрім того, що така 

постановка задачі цікава з точки зору теорії спонтанного мутагенезу, вона також 

важлива і в галузі сучасної бімолекулярної електроніки, яка опікується 

сенсорами для детекції та ідентифікації місметчів у структур подвійної спіралі 

ДНК. 

Таутомеризація Т·Т*↔Т*·Т пропелероподібної пари T∙T*  

(|C4N3N3C4|=34,6º; симетрія C1), яка стабілізується антипаралельними Н-

зв’язками O4H∙∙∙O4 (7,81), N3H∙∙∙N3 (5,90) і ван-дер-ваальсовим контактом 

O2∙∙∙O2 (0,60 ккал∙моль
-1

), відбувається за синхронним узгодженим механізмом 

ППП через перехідний стан TST∙T*↔T*∙T (|C4N3N3C4|=39,0º; симетрія C2v), який 

поєднаний двома розрихленими симетричними ковалентними містками O4-H-O4 

і N3-H-N3 та ван-дер-ваальсовим контактом O2∙∙∙O2 (0,60 ккал∙моль
-1

). 

Таутомеризація T∙T*↔T*∙T ППП є дипольно-активним процесом, що 

відбувається із частотою 6,3·10
9
 с. 

Показано, що таутомеризація Т·Т*↔Т*·Т через ППП асистується 

стабілізуючим ван-дер-ваальсовим контактом O2∙∙∙O2 вздовж усього діапазону 

ВКР від -8,99 до 8,99 Бор. При цьому виявлено, що верхній O4H∙∙∙O4 та середній 

Таблиця 3.21 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації T∙T*↔T*∙T 

шляхом ППП у вакуумі, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

розрахованої на рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆∆GTS ∆∆ETS EZPE τ τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 3.95 7.49 1587.7 

 

4.99∙10
-11

 1.72∙10
-10

 

MP2/cc-pVTZ 

 

4.33 7.87 1587.7 

 

9.48∙10
-11

 3.27∙10
-10

 

MP2/cc-pVQZ 4.64 8.18 1587.7 

 

1.58∙10
-10

 5.46∙10
-10

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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N3H∙∙∙N3 Н-зв’язки у парах основ T·T* та T*·T є антикооперативними і взаємно 

послаблюють один одного, в той час як Н-зв’язок O4H∙∙∙O4 та ван-дер-

ваальсовим контакт O2∙∙∙O2 є кооперативними і взаємно посилюють один одного 

(dEO4H∙∙∙O4/dEN3H∙∙∙N3/dEO2∙∙∙O2=1,00/-1,52/0,12).  

Всього виявлено 5 ключових точок, серед яких КТ 1 і 5 та 2 і 4 є попарно 

симетричними: їх можна розцінювати, на наш погляд, як електронно-топологічні 

мітки синхронного узгодженого процесу таутомеризації через ППП в будь-якому 

H-зв'язаному комплексі, стартова геометрія якого збігається із фінальною (рис. 

3.24).  

Встановлено, що місметчі ДНК T·T*/T*·T є значно стійкішими 

структурами (ΔGint=-4,69), аніж Вотсон-Криківська пара основ A·T (ΔGint=-1,43 

ккал∙моль
-1

) (Т=298,15 К). Доведено також, що ця неправильна пара є динамічно 

стійкою структурою із часом життя 1,6∙10
-10

 с, отриманому на рівні теорії 

MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі, протягом якого встигають 

розвиватися усі 6 низькочастотних міжмолекулярних коливань (17,7, 30,0, 54,5, 

78,0, 87,4 та 94,1 cм
-1

) (табл. 3.21). Отже, мутагенний таутомер Т* розподіляється 

між обома ланцюгами ДНК із однаковою імовірністю при дисоціації ДНК-

полімеразою неправильної пари T∙T*/T*∙T на мономери, що є прямим наслідком 

симетрії системи.  

3.2.4. Таутомеризація подвійним перенесенням протонів вздовж 

сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків пар основ ДНК, у яких один із 

мономерів знаходиться у син-орієнтації відносно цукрового залишкy 

3.2.4.1. Таутомерне перетворення місметчу G·G*syn [74]. З-поміж 

неправильних пуриново-пуринових пар основ ДНК, які відіграють роль 

трансверсій при біосинтезі останньої, особливе місце належить парі 

гуанін·гуанін (G·G). Це пов’язано із тим, що саме ця неправильна пара із усіх 

неправильних пуриново-пуринових пар найчастіше ензиматично інкорпорується 
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у структуру подвійно спіралі ДНК. Зазвичай її ототожнюють із парою G·Gsyn, яка 

стабілізується двома міжмолекулярними Н-зв’язками O6H···O6 і N1H···N7, та у 

якій основа вхідного нуклеотиду знаходиться у син-конформації відносно 

цукрового залишку, а глікозидні зв’язки обох основ – у син-конформації одна 

відносно одної (рис. 3.25, табл. 3.22-3.24). Існує альтернативне тлумачення 

трансверсій G·G [15, 16, 121, 346, 363], а саме – як пари G·G*syn, у якій основа 

вхідного нуклеотиду знаходиться у енольній таутомерній формі (рис. 3.25). Ця 

пара, на відміну від пари G·Gsyn, має нижчу енергію Гіббса і легше адаптується 

до Вотсон-Криківських розмірів у процесі теплових флуктуацій [74]. 

Виникає цілком слушне запитання, не позбавлене біологічного сенсу, - у 

якій таутомерній формі існує трансверсія G·G – як G·G*syn чи G*·G*syn? 

Достеменну відповідь на це запитання можна отримати, з’ясувавши фізико-

хімічний механізм таутомеризації G·G*syn↔G*·G*syn, який з огляду на структуру 

цих пар може реалізуватися як процес подвійного перенесення протонів вздовж 

сусідніх антипаралельних міжмолекулярних Н-зв’язків. Саме це питання і буде 

розглядається у цьому підрозділі. 

Таблиця 3.22 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні характеристики 

міжмолекулярних Н-зв’язків, які виявлено у парах основ G∙G*syn, G*∙G*syn і 

TSG∙G*syn↔G*∙G*syn, отримані на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс AH∙∙∙B 

Н-зв’язок 

ρ Δρ 100·ε dA···B dH···B ΔdAH AH∙∙∙B 
Δν EHB 

G∙G*syn 

 

O6H···O6 0.043 0.138 1.07 2.653 1.691 0.025 162.3 490.8 7.01 

N1H···N7 0.037 0.095 5.35 2.897 1.861 0.026 175.7 460.8 6.77 

G*∙G*syn O6H···O6 0.069 0.155 1.71 2.534 1.522 0.060 167.1 1087.5 10.68 

N7H···N1 0.054 0.095 5.69 2.770 1.708 0.051 177.9 885.4 9.59 

TSG∙G*syn↔G*∙G*syn N7H···N1 0.090 0.054 4.91 2.633 1.507 - 177.4 - 18.13** 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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Особливістю асинхронного узгодженого процесу таутомеризації 

G·G*syn↔G*·G*syn шляхом ППП є те, що на відміну від інших несиметричних 

біологічно важливих пар, відносна енергія таутомеризованої пари G*·G*syn 

найнижча (ΔG=11,02 та ΔE=11,15 ккал∙моль
-1

, рівень теорії MP2/cc-

pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) за кімнатної температури). Ця відносна енергія 

відповідає доволі високій заселеності таутомера G*·G*syn і означає, що валентні 

коливання груп NH у цій парі мають підвищену амплітуду порівняно з іншими 

неправильними парами. Іншою незвичною рисою ППП таутомеризації цієї пари 

  

G∙G*syn G*∙G*syn 

Рис. 3.25. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК G·G*syn та 

G*·G*syn (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 

 

Таблиця 3.23 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації G∙G*syn↔G*∙G*syn 

шляхом ППП у вакуумі, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

розрахованої на рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії  ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ 

MP2/6-311++G(2df,pd) 10.60 10.73 8.37 11.47 -2.23 0.74 2.57·10
-15

 

 
MP2/6-311++G(3df,2pd) 10.79 10.92 8.84 11.95 -1.94 1.03 4.18·10

-15
 

 
MP2/cc-pVTZ 

 

11.28 11.41 9.03 12.13 -2.25 0.72 2.49·10
-15

 

 
MP2/cc-pVQZ 11.02 11.15 9.07 12.17 -1.96 1.02 4.10·10

-15
 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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є те, що вона проходить через цвітеріонний динамічно-нестійкий 

квазіінтермедіат, що представляє собою цвітеріон G
-
∙G

+
syn.  

Обидві як початкова G∙G*syn (ΔEint=-19,82 та ΔGint=-7,28 ккал∙моль
-1

), так і 

кінцева пари основ G*∙G*syn (ΔEint=-31,68 та ΔGint=-18,96 ккал∙моль
-1

) є 

термодинамічно стійкими структурами, енергії взаємодії Гіббса яких майже в 

два рази перевищують відповідні значення для Вотсон-Криківсько пари основ 

ДНК G∙С. Це свідчить про те, що навіть якби таутомеризована неправильна пара 

G*∙G*syn виявилася динамічно стійкою та довгоживучою, то вона би 

ускладнювала роботу реплікативної машинерії. Внесок сумарної енергії 

міжмолекулярних Н-зв’язків у електронну енергію стабілізації досліджених пар 

основ є суттєвим - [EO6H···O6+EN1H···N7]/|ΔEint|=69.5 % для пари G∙G*syn та 

[EO6H···O6+EN7H···N1]/|ΔEint|=64.0 % для пари G*∙G*syn. Аналізуючи отримані 

розгортки енергій міжмолекулярних взаємодій вздовж ВКР, встановлено, що Н-

зв’язки O6Н∙∙∙O6 та N1H∙∙∙N7 у парі основ G∙G*syn (dEN1H∙∙∙N7/dEO6∙∙∙HO6=15,65) та 

Н-зв’язки O6H∙∙∙O6 та N7Н∙∙∙N1 у парі основ G*∙G*syn (dEN1∙∙∙HN7/dEO6H∙∙∙O6=0,14) є 

кооперативними і взаємно посилюють один одного.  

Порівняння нульової енергії відповідної коливальної моди EZPE=3,73 

ккал∙моль
-1

 із зворотнім бар’єром таутомеризації ΔΔETS=1,02 ккал∙моль
-1

 

свідчить про динамічну нестійкість таутомеризованої пари G*∙G*syn (табл. 3.23). 

Слід зазначити, що значення енергія активації зворотного бар’єру таутомеризації 

G∙G*syn→G*∙G*syn є від’ємним на усіх рівнях теорії.  

Як результат, встановлено, що час життя неправильної пари основ ДНК 

G*∙G*syn є надзвичайно коротким (4,1∙10
-15

 с) (рівень теорії MP2/cc-

pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі) і через те, жодне із 6 низькочастотних 

міжмолекулярних коливань (24,1, 29,2, 54,5, 88,8, 102,7 та 119,2 cм
-1

) не може 

розвинутися протягом нього, оскільки їхні періоди (1,39·10
-12

, 1,14·10
-12

, 6,12·10
-

13
, 3,76·10

-13
, 3,25·10

-13
 та 2,80·10

-13
 s, відповідно) є значно більшими, аніж 

зазначений час життя. Усі ці дані свдічать про те, що спонтанна або примусова 
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дисоціація ДНК-полімеразною машинерією відбувається за сценарієм: 

G∙G*syn   ondissociati G+G*syn, тобто без зміни таутомерного статусу основ, що 

входять до складу пари. 

У неправильних пуриново-пуринових парах основ ДНК, які претендують 

на роль трансверсій у спонтанному точковому мутагенезі, одна основа, що 

належить материнському ланцюгу ДНК, завжди знаходиться у анти-

конформації, а інша – у син-конформації відносно цукрово-фосфатного залишку. 

Саме така будова неправильних пуриново-пуринових пар основ ДНК забезпечує 

близькість їхніх основних геометричних параметрів до аналогічних параметрів 

Вотсон-Криківських пар основ ДНК (табл. 3.24). Цікаво, що з-поміж усіх 

досліджених нами неправильних пуриново-пуринових пар основ ДНК, які 

образно кажучи, є активними гравцями (трансверсіями) на полі спонтанного 

точкового мутагенезу, лише в одній парі – G·Asyn – обидві основи знаходяться в 

основній, канонічній таутомерній формі. Для всіх представлених у табл. 3.24 пар 

основ енергія міжмолекулярної взаємодії останніх не перевищує аналогічну 

величину для Вотсон-Криківської пари основ G·C. Це означає, що вони не 

створюють енергетичних перепон для монотонної роботи ДНК-полімеразної 

Таблиця 3.24 

Структурно-енергетичні характеристики неправильних пуриново-пуринових 

пар основ ДНК, відповідальні за виникнення спонтанних трансверсій, 

отримані на рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Неправильні пари 

основ 

R(HN9-HN9), Å α1, º α2, º ΔEdef, ккал·моль
-1

 

до A∙T до G∙C 

A*∙Asyn 10.322 53.9 41.2 2.18 2.72 

G∙Asyn 10.399 51.6 38.5 3.00 3.61 

A*∙G*syn 10.411 50.3 37.5 3.18 3.72 

G∙G*syn 10.425 48.7 36.1 4.04 4.66 

A∙T 10.132 54.2 54.7 0.00 0.25 

G∙C 10.213 53.1 55.1 0.11 0.00 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.2. 
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машинерії, причому при їхній примусовій дисоціації останньою таутомерний 

статус основ, що входять до їхнього складу, не змінюється. Цей фізико-хімічний 

факт є важливим для розуміння процесів виникнення і закріплення спонтанних 

точкових помилок при біосинтезі ДНК. Нарешті, усі пуриново-пуринові пари 

A*∙Asyn, G∙Asyn, A*∙G*syn та G∙G*syn порівняно легко можуть бути адаптованими у 

процесі теплових флуктуацій до Вотсон-Криківських розмірів, що забезпечує 

їхню ензиматичну компетентність, тобто хімічне включення у подвійну спіраль 

ДНК. Насамкінець зазначимо, що наведені у табл. значення ΔEdef слід розглядати 

як оцінку ензиматичної компетентності зверху, бо реально ензиматична 

компетентність неправильних пар основ ДНК у кишені впізнавання пар основ 

високоточної реплікативної ДНК-полімерази набувається за участі їхніх 

цукрово-фосфатних залишків, які є м’якшими структурами [249-252, 312, 313], 

аніж пари основ. 

3.2.4.2. Таутомерне перетворення місметчу Топала-Фреско А*·Аsyn [71]. 

Однією чи не найменш теоретично вивченою трансверсією є пуриново-пуринова 

трансверсія А·А – їй присвячено лише декілька робіт [15, 121, 346]. 

Так, Топал і Фреско 1976 року, спираючись на якісні фізико-хімічні 

уявлення, постулювали неправильну пару А*·Аsyn (рис. 3.26), яка за своїми 

характерними геометричними розмірами близька до правильних Вотсон-

Криківських пар основ ДНК [14]. Використовуючи як вхідну основу 7-деазаА, 

яка унеможливлює утворення пари Топала-Фреско, експериментально показано, 

що помилки біосинтезу ДНК поза клітиною типу А·А утворюється за сценарієм, 

запропонованим Топалом і Фреско [349], і не реалізуються через утворення так 

званої довгої зміщеної пари А·А, що стабілізується двома міжмолекулярними Н-

зв’язками NH···N1 i C2H···N1 (табл. 3.25). 
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Нами вперше зафіксовано унікальну здатність пари Топала-Фреско А*·Аsyn 

з-поміж інших неправильних пар набувати характерних Вотсон-Криківських 

розмірів за відносно невеликого значення енергії деформації 2,18 ккал·моль
-1

. 

Також нами зафіксовано стійкий високоенергетичний таутомер пари Топала-

Фреско А·А*syn (рис. 3.26). Доведено також, що пари А*·Аsyn та А·А*syn – це 

єдині дві пари із можливих пар А·А, що мають геометрію, близьку до Вотсон-

Криківської. 

У зв’язку із цим, виникає щонайменше два цілком закономірних 

біологічно важливих запитання. По-перше, який внутрішній фізико-хімічний 

механізм детермінує таутомерне перетворення А*·Аsyn↔А·А*syn? По-друге, які 

біологічні наслідки з точки зору теорії спонтанного точкового мутагенезу тягне 

за собою таутомеризація А*·Аsyn↔А·А*syn, а саме – чи змінюється таутомерний 

статус нуклеотидних основ при дисоціації пари А*·Аsyn, що таутомеризується (за 

цей процес у клітині, як відомо, відповідає ДНК-полімераза, що входить до 

складу реплісоми)? 

У цьому підрозділі представлено результати детального дослідження 

Льовдінівського механізму таутомеризації А*·Аsyn↔А·А*syn через ППП. 

Неправильна пара A*∙Asyn (ΔG=ΔE=0,00 ккал∙моль
-1

), геометричні розміри якої 

близькі до розмірів Вотсон-Криківських пар основ, стабілізується двома 

антипаралельними Н-зв’язками N6H···N6 (6,35) та N1H···N7 (6,17 ккал∙моль
-1

), в 

 

Рис. 3.26. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК A*∙Asyn та 

A∙A*syn (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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той час як неправильна пара A∙A*syn (ΔG=13,98 та ΔE=14,71 ккал∙моль
-1

) – двома 

антипаралельними Н-зв’язками N6H···N6 (8,82) та N7H···N1 (9,78) та 

диводневим зв’язком C8H···HC2 (0,30 ккал∙моль
-1

), значення константи 

Грюненберга для якого становить 12,446 Ǻ∙мдин
-1

. 

Досліджені пари основ A*∙Asyn (ΔEint=-16,73 та ΔGint=-3,83 ккал∙моль
-1

) та 

A∙A*syn (ΔEint=-27,71 та ΔGint=-15,08 ккал·моль
-1

) є термодинамічно стійкими, 

зважаючи на від’ємне значення енергії взаємодії, які суттєво відрізняються одна 

від одної. При цьому міжмолекулярні Н-зв’язки вносять суттєвий вклад у 

стабілізацію неправильних пар основ ДНК A*∙Asyn 

([EN6H···N6+EN1H···N7]/|ΔEint|=74,8 %) та A∙A*syn 

([EN6H···N6+EN1H···N7+EC8H···HC2]/|ΔEint|=67,2 %).  

Встановлено, що місметч А·А*syn, утворений в результаті таутомеризації 

А*·Аsyn→А·А*syn через ППП, є динамічно нестійкою структурою, оскільки 

нульова енергія (EZPE=3,79 ккал∙моль
-1

) відповідної коливальної моди, частота 

якої стає уявною в перехідному стані таутомеризації перевищує величину 

Таблиця 3.25 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні характеристики 

міжмолекулярних Н- та НН-зв’язків, які виявлено у парах основ A*∙Asyn, A∙A*syn 

та TSA*∙Asyn↔A∙A*syn, отримані на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс 

AH∙∙∙B 

Н-зв'язок/ 

CH∙∙∙HC 

HH-зв'язок 

ρ Δρ 
100·ε 

dA···B 
dH···B/ 

dH···H 
ΔdAH AH∙∙∙B 

Δν EHB 

A*∙Asyn 

 

N6H···N6 0.032 0.098 7.17 2.937 1.921 0.023 168.9 410.4 6.35 

N1H···N7 0.032 0.093 5.99 2.959 1.929 0.022 173.5 389.1 6.17 

A∙A*syn N6H···N6 0.045 0.098 6.66 2.820 1.774 0.044 173.4 754.8 8.82 

N7H···N1 0.052 0.093 5.66 2.788 1.727 0.054 173.2 918.6 9.78 

C8H···HC2 0.002 0.008 158.87 - 2.844 - - 9.2/23.8 0.30* 

TSA*∙Asyn↔A∙A*syn N6H···N6 0.075 0.080 5.61 2.672 1.573 - 174.8 - 14.84** 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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зворотного бар’єру (ΔΔETS=1,72 ккал∙моль
-1

), величина якої є нехтовно малою. 

Це призводить до екстремально короткого часу життя – 1,12∙10
-13

 с, протягом 

якого не встигають розвиватися міжмолекулярні коливання (27,4, 34,9, 49,3, 77,5, 

95,8 та 130,9 cм
-1

) (табл. 3.26). Це спостереження додатково вказує на те, що пара 

основ A∙A*syn не є динамічно стійкою структурою і таутомерний статус 

неправильної пари основ A*∙Asyn не змінюється при її таутомеризації.  

Розраховуючи фізико-хімічні характеристики, зокрема електронно-

топологічних, таутомерного перетворення А*·Аsyn→А·А*syn у кожній точці ВКР, 

нам вдалося виокремити 9 КТ, які характеризують перебіг реакції таутомеризації 

(рис. 3.26). Ці КТ використано нами, зокрема, для того, аби розділити шлях 

реакції на зону реагента (КТ 1-2 (-7,70÷-1,09 Бор)), перехідного стану (КТ 2-8 (-

1,09÷0,25 Бор)) та продукту реакції (КТ 8-9 (0,25÷3,74 Бор)). Ці дані дозволили 

встановити також, що електронна енергія, необхідна для взаємної деформації та 

орієнтації основ одна відносно одної в межах пари та ініціювання реакції ППП, 

становить 11,10 ккал∙моль
-1

, що складає 64,3 % від енергії TS. Відносно мала 

електронна енергія вивільняється при релаксації КТ 8 до КТ 9 - 2,00 ккал∙моль
-1

, 

що складає 11,6 % від енергії TS. 
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Базуючись на розгортках геометричних та електронно-топологічних 

характеристик міжмолекулярних Н-зв’язків, а саме на відстанях між χ-подібними 

перетинами на профілях параметрів dN6H/HN6, dN1H/HN7, ρ, Δρ та ε, ми встановили, 

що таутомеризація A*∙Asyn↔A∙A*syn відбувається за асинхронним узгодженим 

механізмом.  

3.2.4.3. Таутомерне перетворення місметчів G·Asyn та A*·G*syn [69]. До 

найменш зрозумілих особливостей спонтанних точкових мутацій ДНК належить 

їхня асиметрія, тобто залежність частоти її виникнення від того, яка основа 

належить материнському ланцюгу ДНК, а яка – вхідному нуклеотиду. 

Таблиця 3.26 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації A∙G↔A*∙G* 

шляхом ППП, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, розрахованої 

на рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії  ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ 

MP2/6-311++G(2df,pd) 13.70 14.42 13.49 15.77 -0.21 1.34 5.96·10
-14

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 13.86 14.59 13.94 16.22 0.08 1.64 9.73·10
-14

 

MP2/cc-pVTZ 

 

14.26 14.98 14.28 16.56 0.02 1.58 8.82·10
-14

 

MP2/cc-pVQZ 13.98 14.71 14.15 16.43 0.16 1.72 1.12·10
-13

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 

 

   

G·Asyn A*·G*syn A·G*syn 

Рис. 3.27. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК G·Asyn, 

A*·G*syn та A·G*syn (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Експериментально зафіксовано, що найбільшу асиметрію демонструють 

трансверсії – A·G і G·А: помилки трапляються значно частіше, коли основою 

вхідного нуклеотиду є А, а G – належить матриці (тут і нижче матрична основа 

Х стоїть ліворуч, а вхідна – У – праворуч у неправильній парі Х·У).  

У роботах [346, 363] вперше постульовано, що за високоімовірну 

трансверсію G·А відповідає неправильна пуриново-пуринова пара G·Asyn [69], а 

за малоімовірну A·G – пара A*·G*syn (див рис. 3.27). Зроблено також 

припущення, що обидві ці неправильні пари утворюються у кишені впізнавання 

ДНК-полімерази через спільний стартовий інтермедіат – так звану довгу Вотсон-

Криківську пару A·G/G·A, яка стабілізується Н-зв’язками N6H···O6 і N1H···N1 

та диводневим зв’язком N2H···HC2. При цьому, конформаційному переходу 

A*·G*→A*·G*syn передує таутомеризація пари А·G через ППП, яка знімає 

стеричні перепони для його реалізації [58]: пара G·Asyn утворюється 

конфомаційним переходом із пари G·A без зміни таутомерного статусу 

останньої. У рамках такої моделі асиметрія трансверсій пояснюється тим, що 

вільна енергія Гіббса пари G·Asyn значно менша, ніж пари A*·G*syn. Зауважимо, 

що ця модель грунтується на експериментально зафіксованій закономірності – у 

кишені впізнавання ДНК полімерази перехід анти→син може здійснювати лише 

вхідна основа; для матричної основи він заборонений. Водночас залишається без 

відповіді біологічно важливе запитання – який фізико-хімічний механізм ППП 

таутомеризації неправильних пар-трансверсій 
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G·Asyn та A*·G*syn? Відповідь на нього дозволяє отримати інформацію про 

кооперативність міжмолекулярних Н-зв’язків, які стабілізують ці пари, а також 

зрозуміти, у який спосіб відбувається дисоціація пар G·Asyn і A*·G*syn 

полімеразною машинерією – без зміни чи зі зміною таутомерного статусу основ, 

що входять до складу цих пар. 

Цей підрозділ присвячено пошуку відповідей на щойно сформульовані 

запитання та обговоренню можливих біологічних наслідків, що із них 

випливають. 

Досліджені пари G·Asyn і A*·G*syn демонструють унікальні фізико-хімічні 

властивості: у той час як перша пара не таутомеризується, оскільки на її поверхні 

потенціальної енергії відсутній локальний мінімум G*·A*syn, то пара A*·G*syn 

таутомеризується з найбільшою сталою таутомеризацїі з-поміж досліджених 

нами неправильних пар. Пара A*·G*syn таутомеризується у режимі надбар’єрного 

зустрічного руху протонів вздовж антипаралельних Н-зв’язків N1H···N7 і 

O6H···N4. Встановлено, що пара A*·G*syn є динамічно нестійким комплексом з 

Таблиця 3.27 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні 

характеристики міжмолекулярних Н-зв’язків, які виявлено у парах основ 

A*∙G*syn, A∙G*syn, G∙Asyn та TSA*∙G*syn↔A∙G*syn, отримані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс 
AH∙∙∙B 

Н-зв'язок 
ρ Δρ 

100·ε 
dA···B dH···B 

AH∙∙∙B ΔdAH 
Δν EHB 

A*∙G*syn 

 

O6H···N6 0.057 0.103 4.56 2.645 1.664 161.0 0.048 

 

905.4 9.71 

N1H···N7 0.038 0.094 5.72 2.894 1.855 179.5 0.028 489.3 6.99 

A∙G*syn N6H···O6 0.042 0.135 2.64 2.745 1.714 172.4 0.030 520.3 7.23 

N7H···N1 0.051 0.093 5.73 2.801 1.739 175.2 0.051 884.3 9.59 

TSA*∙G*syn↔A∙G*syn N6H···O6 0.065 0.155 2.33 2.614 1.553 172.4 - - 12.62** 

 
G∙Asyn N6H···O6 0.029 0.104 2.85 2.886 1.874 169.9 0.016 276.9 5.08 

N1H···N7 0.032 0.087 5.50 2.958 1.926 175.6 0.022 383.8 6.12 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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надзвичайно малим часом життя 2,17·10
-13

 с. У підсумку, дисоціація обох пар 

G·Asyn та A*·G*syn відбувається зі збереженням таутомерного статусу основ, із 

яких вони утворені. 

Для того, аби з’ясувати таку важливу фізико-хімічну характеристику 

міжмолекулярних Н-зв’язків, як їхню кооперативність, ми започаткували новий 

підхід, який грунтується на початковому примусовому розтягуванні атомних 

груп АН – донорів Н-зв’язування АН···В з наступною фіксацією їх довжини та 

оптимізацією геометрії. У результаті нами встановлено, що Н-зв’язки N6H···O6 

(5,08) та N1H···N7 (6,12 ккал∙моль
-1

) у парі основ G∙Asyn є кооперативними. 

Таутомеризована пара A·G*syn полярніша, аніж стартовий комплекс 

A*·G*syn. Поблизу TSA*∙G*syn↔A∙G*syn спостерігається значне зростання полярності 

системи – це пов’язано із її цвітеріонною будовою. 

Детально проаналізувавши отримані розгортки фізико-хімічних 

характеристик, ми дійшли висновку, що таутомеризація A*·G*syn↔A·G*syn 

відбувається через асинхронний послідовний механізм: вздовж ВКР було 

виявлено формальний TSA*∙G*syn→A+∙G-syn та динамічно нестійкий інтермедіат A
+
∙G

-

syn (при цьому значення зворотнього бар’єру таутомеризації є від’ємним). 

Таблиця 3.28 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації A∙G↔A*∙G* 

шляхом ППП, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, розрахованої на 

рівні B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E 
∆∆GTS ∆∆ETS 

∆∆G 
∆∆E 

τ 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1.83 2.14 2.03 4.21 0.20 2.08 1.25·10
-13

 

 
MP2/6-311++G(3df,2pd) 1.71 2.02 2.16 4.35 0.45 2.33 1.92·10

-13
 

 
MP2/cc-pVTZ 

 

2.67 2.98 3.07 5.25 0.40 2.27 1.75·10
-13

 

 
MP2/cc-pVQZ 1.89 2.20 2.42 4.60 0.52 2.40 2.17·10

-13
 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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Таутомерне перетворення A*·G*syn↔A·G*syn характеризується дев’ятьма 

КТ, які описують перебіг реакції вздовж ВКР (рис. 3.27, 3.28). Слід зазначити, 

що для усіх міжмолекулярних Н-зв’язків задовольняється геометричний 

критерій, так як відстані dH···N6/N1/N7 (1,261÷1,855 Å) та dH···O6 (1,285÷1,714 Å) є 

менші, аніж сума відповідних ванд-дер-Ваальсівських радіусів Бонді (2.75 і 2.72 

Å, відповідно).  

Отримані нами результати дозволяють зробити біологічно важливі 

припущення. Досліджені неправильні пуриново-пуринові пари G·Asyn (Сs) та 

A*·G*syn (Сs) продемонстрували унікальний випадок з-поміж раніше вивчених 

нами біологічно важливих пар нуклеотидних основ на предмет їхньої ППП 

таутомеризації. 

У той час як пара G·Asyn не таутомеризується взагалі, оскільки на її 

поверхні електронної (потенціальної) енергії відсутній локальний мінімум, що 

відповідає таутомеризованій парі G*·A*syn, пара A*·G*syn таутомеризується 

найлегше, оскільки нульовий коливальний рівень, що відповідає руху протонів, 

що переносяться вздовж міжмолекулярних Н-зв’язків, лежать над бар’єром ППП 

таутомеризації. Це означає, що рух цих протонів являє собою не що інше, як 

надбар’єрне ангармонійне коливання великої амплітуди. 

Отже, дисоціація ДНК-полімеразною машинерією неправильних пар 

G·Asyn та A*·G*syn, відповідальних за асиметричні трансверсії, здійснюється без 

зміни таутомерного статусу основ, що їх утворюють, тобто G·Asyn→G+Asyn та 

A*·G*syn→A*+G*syn. Цей висновок важливий з точки зору теорії точкових 

мутацій, а саме – процесу їх зародження та закріплення під час біосинтезу ДНК у 

живій клітині.  
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше сформульовано низку базових фізико-хімічних принципів, 

які визначають мікроструктурну природу зародження спонтанних точкових 

помилок включення і реплікації при біосинтезі ДНК. Ці принципи є 

універсальними і без будь-яких обмежень можуть бути поширені на процеси, 

що детермінують точність синтезу білка. 

2. Вперше окреслено повний набір 12 неправильних пар основ ДНК, які 

є першопричиною виникнення транзицій і трансверсій, детермінуючи як 

помилки включення, так і помилки реплікації: А·С*/С*·A, G*·T/T·G*, G·Asyn, 

A*·G*syn, A*·Asyn, G·G*syn, C·T/T·C, C·C* i T·T*. При цьому ця множина 

неправильних пар нуклеотидних основ має бути доповнена та частково 

замінена низкою пар, а саме – H*·U/U·H*, H·C/C·H, H·Asyn, H·G*syn, C·U/U·C, 

U·U* i G*·U/U·G* – та довгими Вотсон-Криківськими парами Н·А/А·Н і 

Н·G*/G*·H, що відіграють роль інтермедіатів переходу деяких неправильних 

пар нуклеотидних основ у ензиматично-компетентну конформацію. 

3. Вперше детально проаналізовано молекулярні механізми 

мутагенного тиску Н як продукту дезамінування А на ДНК, який реалізується 

переходом неправильної пари H*∙T, подібної до класичної Вотсон-

Криківської, у вобл-пару H∙T перенесенням протонів через перехідний стан – 

тісну йонну пару H
+
∙T

–
. Беручи до уваги значний час життя енольного 

таутомера Н* (τ=7,1·10
9
 с) із цис-орієнтацією гідроксилу O6H відносно 

сусіднього N1C6 зв’язку, який на багато порядків перевищує час реплікації 

ДНК в клітині (~10
6
 с), висловлено і обґрунтовано думку про те, що кето-

таутомер гіпоксантину є мутагенною, а енольний таутомер – немутагенною 

сполукою. Співіcнування кето- та енольного таутомерів гіпоксантину у геномі 

та їхня взаємодія із комплементарними основами С та Т, відповідно, 

визначають частоту транзицій A·T→G·C. 

4. Вперше виявлено, що з-поміж чотирьох пуриново-піримідинових 

пар, що мають Вотсон-Криківську геометрію і включають одну основу у 
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мутагенній таутомерній формі A·C*, G*·T, A*·C і G·T*, дві останні, енергія 

котрих перевищує енергію двох перших відповідно, мають надто малий час 

життя (<<10
-9

 s) і тому виконують роль інтермедіатів у циклі реплікації ДНК, 

безбар’єрно “скочуючись” у перші дві пари відповідно. Доведено, що 

короткоживучі, слабкозаселені пари А*·С і G·T* є постачальниками 

довгоживучих ензиматично-компетентних пар А·С* і G*·T, відповідно, при 

виникненні помилок реплікації ДНК. Цей факт суттєво змінює Льовдінівську 

схему закріплення точкових помилок реплікації, зобов’язаних прототропній 

таутомерії основ ДНК, яка оперує усіма чотирма парами як стабільними 

структурами.  

5. Вперше показано, що для низки процесів таутомеризації, а саме 

A∙G↔A*∙G*, A∙C*↔A*·C, G*∙T↔G∙T*, C∙T↔C*∙T*, G∙G*syn↔G*∙G*syn, 

A*∙Asyn↔A∙A*syn, A*∙G*syn↔A∙G*syn, H∙C↔H*∙C*, H*∙T↔H∙T*, H∙H↔H*∙H* і 

H·A↔H*·A*, таутомеризовані пари є динамічно-нестійкими структурами: за 

час їхнього життя не встигають розвиватися низькочастотні міжмолекулярні 

коливання. Це означає, що реально ці процеси не реалізуються як фізико-

хімічні реакції.  

6. У тих випадках, коли таутомеризовані комплекси є динамічно-

стійкими структурами (A*∙A, G*∙G, A∙C*, G*∙T і C*∙С) лише дві стартові пари, 

що їм відповідають (A∙A* і C∙С*), можуть змінювати свій таутомерний статус 

при їхній примусовій дисоціації доволі інертною реплікативною машинерією. 

Це відбувається у тому випадку, коли час життя таутомеризованої пари 

помітно перевищує характерний час (τpol10
-9

 с), який витрачає ДНК-

полімераза на примусову дисоціацію Вотсон-Криківських пар основ ДНК.  

7. При таутомеризації коротких Т∙Т* і С∙С*, а також довгих А∙А*, G∙G* 

і Н∙Н* Вотсон-Криківських пар нуклеотидних основ, мутагенні таутомери 

розподіляються між мономерами із однаковою імовірністю. Це важливо для 

розуміння процесів закріплення точкових мутацій при наступних раундах 

реплікації ДНК.  
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8. Вперше встановлено, що піримідиново-піримідинові пари основ 

ДНК C·C*, T·T* i C·T з цис-орієнтацією глікозидних зв’язків є 

пропелероподібними структурами, що стабілізуються двома 

антипаралельними Н-зв’язками та ван-дер-ваальсівським контактом О2···О2. 

Дипольно-активна інтерконверсія їхніх енантіомерів відбувається через 

площинний перехідний стан із характерною частотою ~5·10
11

 Гц. На основі 

отриманих результатів зроблено висновок про те, що за рахунок періодичної 

періодичної інтерконверсії енантіомерів неправильних піримідиново-

піримідинових пар основ ДНК відбувається підлаштування останніх у 

активному центрі високоточної ДНК-полімерази під Вотсон-Криківські 

розміри, що гарантує їхню інкорпорацію у структуру подвійної спіралі ДНК. 

Припускаємо, що додаткова підгонка неправильних пар під компетентні 

розміри забезпечується деформовністю цукрового залишку відносно основи.  

9. Вперше досліджено структурно-енергетичні та динамічні 

особливості конформаційних переходів A*∙A→A*·Asyn(TF), G∙A→G·Asyn, 

A*·G*→A*·G*syn та G·G*→G·G*syn, у яких беруть участь пари-інтермедіати. 

Вперше показано, що характерний час цих недисоціативних структурних 

переходів (τ99,9%=(1,3÷3,5)·10
-7

 с) значно менший того періоду часу, який 

витрачає високоточна реплікативна ДНК-полімераза на інкорпорацію одного 

нуклеотиду у подвійну спіраль ДНК, що синтезується (~8,3·10
-4

 с). 
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РОЗДІЛ 4 

КЛАСИЧНІ МЕХАНІЗМИ ТАУТОМЕРИЗАЦІЇ ПОДВІЙНИМ 

ПЕРЕНЕСЕННЯМ ПРОТОНІВ ВЗДОВЖ СУСІДНІХ 

МІЖМОЛЕКУЛЯРНИХ Н-ЗВ’ЯЗКІВ ВОТСОН-КРИКІВСЬКИХ, 

ВОБЛІВСЬКИХ ПАР ОСНОВ ДНК ТА МОДЕЛЬНИХ БІЛКОВО-

НУКЛЕЇНОВИХ КОМПЛЕКСІВ 

Нині таутомерна гіпотеза Вотсона-Крика – геніальна здогадка про те, 

що першоджерелом спонтанних точкових мутацій є перехід основ ДНК із 

основної у рідкісну, так звану мутагенну таутомерну форму [117-122], – 

отримала низку серйозних експериментальних та теоретичних підтверджень. 

Водночас “вузьким місцем” цієї біологічно важливої гіпотези залишається 

з’ясування мікроструктурних механізмів, відповідальних за генерацію 

мутагенних таутомерів основ ДНК [27], які самі по собі є довгоживучими 

структурами [150-155].  

Льовдін був першим, хто запропонував конкретний фізико-хімічний 

механізм мутагенної таутомеризації Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-

зв’язків шляхом їхнього квантового тунелювання і застосував його для 

пояснення природи спонтанних транзицій – помилок реплікації [28, 29].  

Модель Льовдіна пов’язує, по суті, виникнення точкових помилок 

реплікації із внутрішньопритаманною здатністю Вотсон-Криківських пар 

основ ДНК A·T і G·C таутомеризуватися у пари за участю мутагенних 

таутомерів A*·T* і G*·C*, так звані Льовдінівські пари основ, геометрія яких 

близька до геометрії Вотсон-Криківських пар основ. Проте, попри чималу 

кількість теоретичних результатів щодо дослідження механізму 

таутомеризації за Льовдіним [28, 29], питання про можливість його реалізації 

in vivo залишається відкритим. 

Цей розділ покликаний дати відповідь на біофізично важливе запитання 

– чи задовольняє Льовдінівський підхід сформульованим вище фізико-
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хімічним вимогам, аби слугувати джерелом спонтанних точкових помилок 

реплікації ДНК. 

4.1. Таутомеризація Вотсон-Криківської пари основ ДНК А·Т за 

механізмом Льовдіна [73] 

Нами вперше на різних рівнях теорії із залученням АІМ-аналізу у 

вакуумі та у низькополярному континуумі (ε=4), характерному для 

гідрофобних інтерфейсів специфічних білково-нуклеїнових взаємодій [32-36], 

проаналізовано в деталях біологічно-важливий процес таутомеризації Вотсон-

Криківської пари A·T у Льовдінівську пару A*·T*, утворену мутагенними 

таутомерами подвійним перенесенням протонів. 

Як Вотсон-Криківська А·Т, так і Льовдінівська А*·Т* пари основ 

стабілізуються трьома міжмолекулярними Н-зв’язками кожна, які утворюють 

такі ряди пріоритетності (у ккал∙моль
-1

): EN3H∙∙∙N1 (7,43/7,58) > EN6H∙∙∙O4 

(3,90/4,65) > EC2H∙∙∙O2 (1,06/0,74) та EO4H∙∙∙N6 (12,04/13,47) > EN1H∙∙∙N3 (7,40/7,73) > 

EC2H∙∙∙O2 (0,82/0,57) на рівні теорії MP2/DFT у вакуумі. Привертає до себе увагу 

той факт, що при перетворенні A·T→A*·T* (рис. 4.1, табл. 4.1) сумарна 

енергія Н-зв’язків, які стабілізують ці пари, суттєво зростає від 12,97/12,39 до 

21,77/20,26 ккал·моль
-1

, відповідно. Енергія стабілізації Льовдінівської пари 

A*·T* (33,80/27,50 та 30,87/24,18 ккал·моль
-1

 на рівні теорії MP2/DFT у 

континуумі з ε=1/ε=4) помітно перевищує таку для пари G*·C*, яка є чи не 

найстабільнішою парою серед електронейтральних пар з Вотсон-Криківською 

геометрією. При цьому енергія Н-зв’язку С2Н···О2 при таутомеризації 

істотно зменшується від 1.06/1.05 до 0.82/0.78 ккал·моль
-1

 (на рівні теорії 

MP2, ε=1/ε=4). Зазначимо, що є всі підстави розцінювати взаємодію С2Н···О2 

як істинний Н-зв'язок [61, 68], який задовольняє усім фізико-хімічним 

вимогам до Н-зв’язування. Рух уздовж ВКР таутомеризації A·T→A*·T* 

засвідчує, що цей процес є концертним і асинхронним. 
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КТ 1 КТ 2 КТ 3 КТ 4 КТ 5 

ВКР=-8,08 Бор ВКР=-4,01 Бор ВКР=-3,77 Бор ВКР=-3,53 Бор ВКР=-0,35 Бор 

     

КТ 6 КТ 7 КТ 8 КТ 9  

ВКР=-0,22 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,14 Бор ВКР=0,72 Бор 

    

Рис. 4.1. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації А∙Т↔А*∙Т* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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Характерною структурною особливістю цих процесів таутомеризації є 

те, що вони слабко збурюють Вотсон-Криківську геометрію пари A·T – в 

середньому на 2,84/4,68/2,75º та 0,17/0,38/0,02 Ǻ 

(DFT(ε=1)/DFT(ε=4)/MP2(ε=1)), як свідчать зміни глікозидних параметрів та 

геометричних характеристик Н-зв’язків. 

Привертає до себе увагу той факт, що при перетвореннях A·T→A*·T* і 

G·С→G*·С* у вакуумі сумарна енергія внутрішньопарних Н-зв’язків зростає: 

у першому випадку в 1,68/1,64 рази, а у другому – помітно менше – лише в 

1,16/1,18 рази. Характерно, що для всіх чотирьох досліджених пар сумарна 

енергія внутрішньопарних Н-зв’язків менша, ніж електронна енергія взаємодії 

основ у цих парах. Спостерігається така закономірність для параметра 

|ΔEHB/Eint|: найменше його значення 58,1/56,5 % спостерігається для Вотсон-

Криківської пари основ ДНК G·С та подібної їй за електронною будовою 

Льовдінівської пари A*·T* (64,7/65,4 %). Найбільше значення вищезгаданого 

параметра реалізується для Вотсон-Криківської пари основ ДНК A·T 

(87,3/84,8 %) та для подібної до неї за електронною будовою Льовдінівської 

пари G*·С* (86,0/85,1 %). Цікаво, що на фоні зростання енергії середнього Н-

зв’язку і Н-зв’язку, експонованого у мажорну борозену ДНК, при 

таутомеризації Вотсон-Криківських пар основ ДНК енергія третього Н-

зв’язку, експонованого у мінорну борозену ДНК, знижується. Так, при 

переході A·T→A*·T* енергія Н-зв’язку С2Н···О2 зменшується з 0,74/1,03 

ккал·моль
-1

 до 0,57/0,79, а при переході G·С→G*·С* енергія Н-зв’язку 

N2Н···N2 зменшується з 4,35/3,62 до 3,18/2,73 ккал·моль
-1

 (DFT/MP2).  
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У Вотсон-Криківських парах основ ДНК найміцніший Н-зв'язок 

(7,62/7,42 ккал∙моль
-1

) спостерігається у парі A·T – це середній Н-зв'язок 

N3Н···N1. У Льовдінівських парах найміцніший Н-зв'язок (13,53/12,02 

ккал∙моль
-1

) має місце у парі A*·T* - це Н-зв'язок О4Н···N6, експонований у 

мажорну борозенку ДНК. Для обох Льовдінівських пар основ ДНК A*·T* і 

G*·С* спостерігається один і той же ряд міцності для трьох 

внутрішньопарних Н-зв’язків: зв'язок з боку мажорної борозенки > середній 

зв'язок > зв'язок з боку мінорної брозенки ДНК.  

Таблиця 4.1 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації A∙T↔A*∙T* 

шляхом ППП у вакуумі та у розчиннику з ε=4, отримані на різних рівнях 

теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) 

Рівень КМ теорії ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E EZPE/EZPE D 

MP2/6-311++G(d,p) 1 13.32 13.63 12.05 14.16 -1.27 0.54 1158.5/819.1 

 
 4 

 

13.74 13.94 12.24 14.38 -1.51 0.45 1174.6/830.6 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1 11.90 12.21 10.18 12.29 -1.73 0.08 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.35 12.55 10.42 12.56 -1.94 0.02 1174.6/830.6 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 1 12.10 12.41 10.49 12.60 -1.61 0.19 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.56 2.77 10.74 2.90 -1.82 0.13 1174.6/830.6 

MP2/cc-pVDZ 

 

1 12.99 13.30 11.67 13.79 -1.32 0.48 1158.5/819.1 

 
 4 

 

13.57 13.76 12.13 14.27 -1.44 0.51 1174.6/830.6 

MP2/cc-pVTZ 

 

1 12.07 12.37 10.47 12.59 -1.59 0.21 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.56 12.75 10.78 12.92 -1.78 0.17 1174.6/830.6 

MP2/cc-pVQZ 

 

1 12.14 12.45 10.53 12.65 -1.61 0.20 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.61 12.80 10.80 12.95 -1.81 0.15 1174.6/830.6 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

1 12.06 12.37 10.38 12.49 -1.68 0.12 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.50 12.69 10.65 12.79 -1.85 0.10 1174.6/830.6 

MP2/aug-cc-pVTZ 

 

1 11.95 12.26 10.29 12.40 -1.66 0.14 1158.5/819.1 

 
 4 

 

12.40 12.59 10.53 12.68 -1.86 0.09 1174.6/830.6 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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Для всіх канонічних Н-зв’язків АН∙∙∙B виконується класичний 

геометричний критерій, а саме – відстань dH···B менша, аніж сума Ван-дер-

Ваальсівських радіусів атомів Н і В (О, N). При цьому кути Н-зв’язування 

BAH ...  лежать у діапазоні 171,1/169,9°÷178,8/177,8°. 

При цьому кожен із параметрів ρ, dA···B, dH···B i ΔdA···H сильно корелює з 

величиною ЕНВ. У роботах [68, 95] наведено низку переконливих фізико-

хімічних підтверджень того, що незвичний Н-зв'язок С2Н···О2 є справжнім 

Н-зв’язком. Зсув валентного коливання ν(С2Н) у бік високих частот при 

втягуванні групи С2Н у Н-зв'язок частково пояснюється тим, що два сусідніх, 

значно сильніших Н-зв’язки впливають на його коливальні характеристики. 

До речі, частота неплощинного коливання γ(С2Н) при втягуванні групи С2Н у 

Н-зв'язок зростає, як і у випадку звичайних Н-зв’язків, хоча і значно менше. 

Тільки нижній Н-зв'язок С2Н···О2 безперервно існує як Н-зв'язок 

впродовж усього процесу таутомеризації пари. Його геометричні 

характеристики – відстані С2···О2 і Н···О2 на переважному відтинку шляху 

таутомеризації зменшуються.  

Середній N3H···N1 і верхній N6H···О4 Н-зв’язки, симбатно 

посилюючись у процесі таутомеризації, існують у межах структур 1-2 та 1-5, 

відповідно. Верхній О4Н···N6 і середній N1H···N3 Н-зв’язки у Льовдінівській 

парі A*·T* існують у межах структур 8-9 та 4-9, відповідно. Встановлено 

наступні чисельні показники кооперативності Н-зв’язків у парах основ А∙Т і 

А*∙Т*, відповідно: dEN3H∙∙∙N1/dEN6H∙∙∙O4/dEC2H∙∙∙O2=1,00/0,72/0,04 та 

dEO4H∙∙∙N6/dEN1H∙∙∙N3/dEC2H∙∙∙O2=1,00/0,12/-0,002. 
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Показано, що процес таутомеризації супроводжується відхиленням 

геометрії пари від Вотсон-Криківської – це пов’язано, насамперед, із 

зменшенням відстані між електронегативними атомами N6 i O4 та N1 і N3. 

Методом спектральної калориметрії за Йогансеном оцінено енергію 

традиційних Н-зв’язків у парах A·T і A*·T*. Доведено у рамках методу РСМ, 

що вона несуттєво залежить від переходу ε=1→ε=4. Показано у рамках цього 

ж методу, що сумарна енергія Н-зв’язування у парах A∙T та A*∙T* складає 

85.14/104.57 та 65.63/83.55 % від електронної енергії взаємодії основ у 

континуумі із ε=1/ε=4 на рівні MP2, відповідно. 

У процесі таутомеризації подвійним перенесенням протонів пара А∙Т 

дещо деформується. Це пов’язано, насамперед, із зміною відстаней між 

електронегативними атомами N3 і N1, N6 і О4 та С2 і О2. Причому, на 

відміну від останньої відстані, дві перші немонотонно скорочуються у 

 

Рис. 4.2. Таутомеризація А∙Т↔А*∙Т* шляхом ППП відбувається як 

надбар’єрне коливання NH-груп основ із частотою 3248,6 cм
-1

 (рівень теорії 

MP/6-311++G(d,p), вакуум). Час життя Льовдінівської пари А*∙T*  не 

перевищує відповідного валентного коливання NH-груп основ τ=5,1∙10
-15

 с 

(табл. 4.1) 
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порівнянні зі стартовою парою A·T. Цей процес відбивається на зміні 

глікозидних кутів N9HH i N1HH і глікозидної відстані НН. 

Суттєво немонотонну Ω-подібну залежність від ВКР демонструє 

дипольний момент μ (0,29/0,40/1,44÷4,29/5,69/4,17 Д) пари, що 

таутомеризується: це свідчить про суттєві електронні перебудови системи 

вздовж ВКР (-8,08/-12,82/-7,76÷0,72/0,46/1,58 Бор). Це спостереження цікаве 

для розуміння, зокрема, впливу сольватації на таутомеризацію пари. 

Для глибшого проникнення у фізико-хімічну “анатомію” таутомеризації 

А∙Т↔А*∙Т* вперше прослідковано перебіг цієї реакції вздовж ВКР та 

побудоввано розгортки енергетичних, електронно-топологічних, полярних та 

геометричних параметрів, котрі описують перебіг процесу. У такий спосіб 

доведено, спираючись на залежності електронно-топологічних характеристик 

від ВКР таутомеризації, що таутомеризація A·T↔A*·T* подвійним 

перенесенням протонів є концертним, асинхронним процесом. На шляху 

таутомеризації виділено 9 ключових структур: три стаціонарних пари - A·T, 

A*·T* і перехідний стан їхньої таутомеризації TSA·T↔A*·T*, дві структури, у 

яких протон, що мігрує, знаходиться на половині відстані між 

електронегативними атомами N1 і N3, N6 і O4, відповідно, та чотири 

структури, у яких класичні Н-зв’язки починають набувати ознак ковалентних, 

тобто відповідний лапласіан електронної густини у критичній точці яких 

проходить через нульове значення. Ці ключові структури ми розцінюємо як 

“відбитки пальців” процесу асинхронної таутомеризації будь-яких Н-

зв’язаних комплексів подвійним перенесенням протонів спираючись на 

заселеність енергій Н-зв’язків, котрі стабілізують пару, від ВКР 

таутомеризації.  

Нами встановлено, що з квантової точки зору Льовдінівська пара A*·T* 

є динамічно нестійкою, оскільки з достатньо великим запасом нульова енергія 

коливання перевищує зворотній електронний бар’єр таутомеризації 

А∙Т↔А*∙Т* (табл. 4.1). Більше того, зворотній бар’єр таутомеризації Гіббса є 

від’ємним. Цей висновок не залежить від квантово-хімічного рівня теорії 



150 

 

(табл. 4.1). Цей ефект ми розцінюємо авторами як квантовий захист пари A·T 

від її спонтанної мутагенної таутомеризації подвійним перенесенням 

протонів.  

Отже, мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківської пари основ ДНК 

А∙Т взагалі не має місця: на її гіперповерхні вільної енергії Гіббса відсутній 

локальний мінімум, який відповідає Льовдінівській парі А*∙Т*, а сама пара 

А*∙Т* є короткоживучою (5,1∙10
-15

 с), динамічно нестійкою структурою, у 

якій не встигають розвиватися низькочастотні міжмолекулярні коливання. У 

кращому випадку короткоживуча пара А*∙Т* реалізується із мізерною 

імовірністю як результат високозбуджених валентних коливань груп NH, 

втягнутих у міжмолекулярні Н-зв’язки.  

З іншого боку, біологічна значущість пари A*·T* полягає в тому, що 

при її утворенні у центрі розпізнавання пар основ ДНК-полімерази, коли 

матрична основа і нуклеотидна основа вхідного нуклеотиду одночасно 

знаходиться у мутагенній таутомерній формі, вона практично миттєво 

рекомбінує у Вотсон-Криківську пару A·T.  

Виходячи із загальних фізико-хімічних міркувань щодо впливу 

оточення на перебіг хімічних перетворень, можна стверджувати, що шанси 

індукувати динамічну стійкість пари A*·T* полярним оточенням відсутні, 

оскільки дипольний момент останньої майже збігається із дипольним 

моментом перехідного стану таутомеризації. Цей якісний висновок 

підтверджується розрахунками у розчиннику із діелектричною проникністю 

ε=4, характерною для інтерфейсів білково-нуклеїнових взаємодій. Але якби 

навіть можна було уявити собі ситуацію, що за рахунок тих чи інших 

гіпотетичних чинників пара A*·T* стає динамічно стійкою, то все рівно вона 

би суттєво ускладнювала функціонування реплікативної машинерії, оскільки 

енергія її дисоціації суттєво перевищує аналогічну енергію для Вотсон-

Криківської пари G·C.  

Таким чином, доходимо висновку про те, що Льовдінівська пара A*·T* 

не може бути джерелом точкових помилок реплікації ДНК. 
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4.2. Тунелювання протонів у Вотсон-Криківській парі основ ДНК 

А·Т: міф чи реальність? [53] 

У нещодавній роботі представлено зручну, надійно обґрунтовану і 

гнучку (адаптабельну) одновимірну модель протонного тунелювання, яку 

автори застосували для Вотсон-Криківської пари основ ДНК А·Т. Попри те, 

що фізико-хімічні параметри, закладені у цю модель, дають невиправданий 

карт-бланш тунелюванню у парі А·Т, автори дійшли промовистого висновку 

про те, що імовірність тунелювання є надзвичайно малою (~10
-9

) [206]. 

Автори, на наш погляд, невдало параметризували свою модель (рис. 4.3, табл. 

4.2): вони значно завищили зворотній бар’єр таутомеризації A·T→A*·T*, 

Таблиця 4.2 

Параметри одновимірного двох’ямного потенціалу, який визначає перебіг 

реакції таутомеризації A·T↔A*·T* подвійним перенесенням протонів 

вздовж міжмолекулярних Н-зв’язків 

Літературне джерело EB
a
 ∆E

б
 EB-∆E

в
 ζTS

г
 N

д
 n

е
 ν(NH)

є
 

Godbeer et al. [206] 8066 4597/4613.5* 3469/3452.5 0.24 11 6 1146 

Brovarets’ et al. [53, 73]** 4337.5 4288.5 49 0.66 1 0 3248.6 

Примітка: 
a
Енергетичний бар’єр прямої реакції таутомеризації A·T→A*·T*, 

см
-1

; 
б
Різниця електронних енергій між канонічною A·T та таутомеризованою 

A*·T* парами основ, см
-1

; 
в
Енергетичний бар’єр зворотної реакції 

таутомеризації A·T→A*·T*, см
-1

; 
г
Безрозмірна нормована координата, яка 

відповідає перехідному стану таутомеризації TSA·T↔A*·T*; 
д
Кількість 

коливальних рівнів, які локалізуються у глибокій потенціальній ямі – 

основному таутомерному стані A·T; 
е
Кількість коливальних рівнів, які 

локалізуються у мілкій потенціальній ямі – рідкісному таутомерному стані 

A*·T*; 
є
Ефективна частота валентного коливання групи NH, що втягнута у Н-

зв'язки в парі основ ДНК A·T. 
§
Дані отримано на рівні теорії MP2/aug-cc-

pVTZ//MP2/6-311++G(d,p) у вакуумі; 
§§

49 см
-1

=0,25·kT за нормальних умов. 
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значно занизили частоту валентного коливання ν(NH) у Н-містку NH···N та 

асиметрію двох’ямного потенціалу. За умов адекватної параметризації моделі 

тунелювання протонів у парі А·Т не повинно спостерігатися взагалі. 

Цей висновок стосується не лише пари А·Т, він має системний характер. 

Природа, як з’ясувалося, не використовує подвійне перенесення протонів 

вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків для мутагенної таутомеризації 

нуклеотидних основ у Вотсон-Криківських парах основ ДНК, у специфічних 

білково-нуклеїнових контактах, а також у неправильних парах основ ДНК, які 

є активними гравцями на полі спонтанного точкового мутагенезу. Вона пішла 

іншим, більш витонченим шляхом, використовуючи послідовне ППП, через 

високостабільні перехідні стани, що являють собою тісні йонні пари, Вотсон-

Криківських пар у воблівські і навпаки, які супроводжуються суттєвою 

зміною геометрії пари, що таутомеризується. Вперше цей механізм 

 

Рис. 4.3. Схематичне зображення профілю електронної енергії 

таутомеризації A·T(WC)↔A*·T*(L) шляхом ППП вздовж безрозмірної 

нормалізованої координати ζ [206]. Структури, які відповідають стаціонарним 

точкам реакції таутомеризації, розраховано на рівні теорії MP2/6-311++G(d,p) 

у вакуумі (див. також примітку до табл. 4.2) 
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теоретично передбачено у роботі [237] і нещодавно підтверджено 

експериментально [12].  

Повертаючись до тунелювання протонів, то за нашими даними воно 

повинно спостерігатися у реакціях таутомеризації таких біологічно важливих 

з точки зору спонтанного точкового мутагенезу неправильних парах 

нуклеотидних основ, як А·А*↔А*·А, G·G*↔G*·G, Т·Т*↔Т*·Т, С·С*↔С*·С, 

Н·Н*↔Н*·Н, де цей процес контролюється симетричним двох’ямним 

потенціалом. Тут, поза всяким сумнівом, корисною може виявитися модель, 

представлена у роботі [364], звичайно ж за умови її коректної параметризації. 

4.3. Таутомеризація Вотсон-Криківської пари основ ДНК G·C за 

механізмом Льовдіна [65] 

Кількісні деталі руху протонів уздовж ВКР реакції таутомеризації 

G∙C→G*∙C* свідчать про те, що вона є узгодженим процесом, який 

характеризується рухом двох протонів уздовж Н-містків між основами G і C. 

Крім того, ми встановили, що, строго кажучи, ППП у парі основ G∙C у 

вакуумі на рівнях теорії DFT та MP2 є узгодженим асинхронним процесом, 

для якого лімітуючим етапом є заключне перенесення протону вздовж 

міжмолекулярного Н-зв'язку N4H···O6, протони рухаються з невеликим 

часовим інтервалом, який суттєво збільшується при переході із вакууму у 

континуум із ε = 4. Подвійне перенесення протонів у парі основ G∙C 

відбувається без будь-яких інтермедіатів. Ми встановили, що таутомеризація 

G∙C→G*∙C* через подвійне перенесення протонів є ендотермічною реакцією, 

яка задовольняє постулату Хаммонда [365], у якому стверджується, що для 

ендотермічних реакцій TS є подібним до продукту реакції. 

Для глибшого розуміння фізико-хімічної "анатомії" таутомеризації пари 

основ ДНК G∙C ми побудували та проаналізували розгортки фізико-хімічних 

параметрів вхдовж ВКР, а саме, електронної енергії, першої похідної 

електронної енергії за ВКР, дипольного моменту; міжмолекулярні відстані Н-

зв'язків і кут Н-зв'язування; електронну густину, Лапласіан електроної 
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густини, еліптичність і енергія у (3, -1) критичних точках зв’язку 

внутрішньопарних Н-зв'язків; відстані між глікозидними протонами і 

глікозидні кути.  

 

Виокремлено 9 ключових точок (КТ), які можна розглядати як 

“відбитки пальців” таутомеризації G∙C→G*∙C* подвійним перенесенням 

протонів, серед яких 3 – стаціонарні точки (G∙C, G*∙C* та TSG∙C→G*∙C*), 2 

структури, у яких мігруючий протон знаходиться посередині відстані між 

електронегативними атомами N3 та N1 і N4 та O6, 4 – структури, у яких 

класичні Н-зв’язки набувають ознак ковалентних та навпаки і для яких 

відповідний Лапласіан електроної густини зануляється (рис. 4.4). 

Виокремлено область перехідного стану, обмежену КТ 2 та 8 (саме у них 

функція dE/dВКР, так звана реакційна сила, сягає 0), у якій основи втрачають 

їхню хімічну індивідуальність. 

КТ 1 

G∙C 

КТ 2 

ΔρN3···H=0 

КТ 3 

ρN1-H=ρN3-H 

КТ 4 

ΔρN1···H=0 

КТ 5 

TSG∙C→G*∙C* 

ВКР=-8,60 Бор ВКР=-0,53 Бор ВКР=-0,32 Бор ВКР=-0,02 Бор ВКР=0,00 Бор 

     

КТ 6 

ΔρO6···H=0 

КТ 7 

ρO6-H=ρN4-H 

КТ 8 

ΔρN4···H=0 

КТ 9 

G*∙C* 

 

ВКР=0,05 Бор ВКР=0,11 Бор ВКР=0,42 Бор ВКР=6,46 Бор  

    

 

Рис. 4.4. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації G∙C↔G*∙C* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Базуючись на розгортках енергій міжмолекулярних Н-зв’язків, 

встановлено що Н-зв’язки N1H···N3 та N2H···O2 у парі основ G∙C та Н-

зв’язки N3H···N1 тa N2H···O2 у Льовдінівській парі основ G*∙C* є 

антикооперативними, тобто посилення середнього Н-зв’язку спричиняє 

послаблення нижнього Н-зв’язку.  

Вперше показано, що неправильна пара основ Льовдіна G*·C* втрачає 

свою динамічну стійкість при переході із вакууму у континуум із 

діелектричною сталою ε = 4, типовою для гідрофобних інтерфейсів 

специфічних білково-нуклеїнових взаємодій, і характеризується від'ємним 

 

Таблиця 4.3 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації G∙C↔G*∙C* шляхом 

ППП у вакуумі та у розчиннику з ε=4, отримані на різних рівнях теорії для 

геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) 

Рівень КМ теорії ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ τ99,9% К 

MP2/6-311++G(d,p) 1 8.09 7.09 9.65 13.24 1.56 6.15 9.84·10
-13

 9.06·10
-12

 1.17·10
-6

 

 4 8.82 8.41 8.91 11.04 0.10 2.63 1.05·10
-13

 9.70·10
-13

 3.40·10
-7

 

MP2/6-311++G(2df,pd) 

 

1 8.99 8.00 9.15 12.75 0.16 

 

4.75 9.32·10
-14

 8.58·10
-13

 2.53·10
-7

 

 4 9.49 9.08 8.78 10.91 -0.70 1.83 2.75·10
-14

 2.53·10
-13

 1.10·10
-7

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 

 

1 9.22 8.23 9.75 13.34 0.53 

 

5.12 1.73·10
-13

 1.60·10
-12

 1.73·10
-7

 

 4 9.71 9.30 9.23 11.36 -0.48 2.06 4.01·10
-14

 3.70·10
-13

 7.52·10
-8

 

MP2/cc-pVDZ 

 

1 7.87 6.88 9.36 12.96 1.49 6.08 8.74·10
-13

 8.10·10
-12

 1.68·10
-6

 

 4 8.22 7.81 8.99 11.12 -0.78 3.31 3.31·10
-13

 3.05·10
-12

 9.38·10
-7

 

MP2/cc-pVTZ 

 

1 8.69 7.70 9.36 12.96 0.67 5.26 2.21·10
-13

 2.00·10
-12

 4.21·10
-7

 

 4 9.17 8.75 9.07 11.19 -0.10 2.44 7.59·10
-14

 6.99·10
-13

 1.89·10
-7

 

MP2/cc-pVQZ 

 

1 9.24 8.24 9.86 13.46 0.62 5.21 2.03·10
-13

 1.90·10
-12

 1.67·10
-7

 

 4 9.73 9.32 9.39 11.51 -0.34 2.19 5.03·10
-14

 4.63·10
-13

 7.30·10
-8

 

MP2/aug-cc-pVDZ 

 

1 9.23 8.24 9.58 13.17 0.35 4.94 1.28·10
-13

 1.18·10
-12

 1.70·10
-7

 

 4 9.76 9.35 9.09 11.22 -0.66 1.87 2.94·10
-14

 2.71·10
-13

 6.98·10
-8

 

MP2/aug-cc-pVTZ 

 

1 9.22 8.22 9.69 13.28 0.47 5.06 1.57·10
-13

 1.45·10
-12

 1.74·10
-7

 

 4 9.71 9.30 8.97 11.10 -0.65 1.86 2.90·10
-14

 2.69·10
-13

 7.50·10
-8

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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значенням вільної енергії Гіббса ΔΔG активації для зворотної реакції 

таутомеризації G·C→G*·C* у континуумі з ε = 4 (табл. 4.3). 

Досягнуто біологічно важливого висновку про те, що Льовдінівська 

пара основ G*·C*, яка є динамічно і термодинамічно стійкою (ΔGint=-8,28/-

6,09 ккал∙моль
-1

 < 0 на рівні MP2/6-311++G(2df,pd)//MP2/6-311++G(d,p) у 

розчиннику з ε=1/ε=4), задовольняє усім необхідним вимогам, аби спричиняти 

виникнення спонтанних точкових мутацій в ДНК, окрім свого часу життя 

(2,90·10
-14

 с, MP2/aug-cc-pVTZ//MP2/6-311++G(d,p), ε=4), який виявився 

“Ахілле́совою п'ятою” моделі Льовдінa. Так, незважаючи на величезну 

еврістичну і методологічну роль класичного механізму Льовдінa, він не може 

бути застосований для пояснення походження спонтанних точкових мутацій, 

які виникають під час реплікації ДНК. Справа в тому, що час життя 

таутомеризованої пари набагато менший, аніж час, необхідний для 

реплікативної машинерії для примусової дисоціації пари основ на мономери 

(кілька нс [51]) протягом реплікації ДНК. Це означає, що неправильна парa 

основ G*·C* "вислизає із рук" реплікативної машинерії, перетворюючись у 

Вотсон-Криківську пару основ та подальшу її дисоціацію на мономери G і C. 

Мале або від’ємне значення вільної енергії Гіббса ΔΔG активації для 

зворотньої реакції таутомеризації G·C→G*·C* у вакуумі або у розчиннику із 

ε=4, відповідно, яке спричиняє малий час життя пари G*·C*, можна 

трактувати як “квантовий захист” Вотсон-Криківської пари основ G·C від 

спонтанної таутомеризації подвійним перенесенням протонів.  

4.4. Таутомеризація вобл-пари G·T за механізмом Льовдіна [63] 

У роботі [184] запропоновано доволі простий і переконливий, на 

перший погляд, фізико-хімічний механізм мутагенної таутомеризації G. На 

думку її авторів, перехід G із канонічної у мутагенну таутомерну форму G* 

здійснюється таутомеризацією ППП воблівської пари G·T, що стабілізується 

двома антипаралельними міжмолекулярними Н-зв’язками N1H···O2  i 

N3H···O6, із наступною дисоціацією таутомеризованої пари на мономери G* і 
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Т* у рідкісній (у першому випадку мутагенній) таутомерній формах. В той же 

час, дисоціація таутомеризованої пари G*·T* за вищезгаданою схемою може 

бути реалізованою тоді і лише тоді, коли вона є динамічно стійкою 

структурою з помітно більшою, ніж k·T енергією Гіббса зворотньої 

таутомеризації G*·T*(w)→G·T(w). Аналіз такого ґатунку у роботі [184], на 

жаль, відсутній. 

Головна мета цього підрозділу– з’ясувати, чи призводить до мутагенної 

таутомеризації G таутомеризація через ППП воблівської пари G·T у пару 

G*·T*.  

Так, нами вперше показано, що таутомеризація воблівської пари 

гуанін·тимін (G·T) у пару G*·T* шляхом подвійним перенесенням протонів, 

яка відбувається за концертним асинхронним механізмом, не є мутагенною 

(рис. 4.5, табл. 4.4, 4.5). Вона не призводить до переходу G у мутагенну 

    
КТ 1 

G∙T 

КТ 2 

ΔρO6···H=0 

КТ 3 

ρO6-H=ρH-N3 

КТ 4 

ΔρH···N3=0 

ВКР=-11,60 Бор ВКР=-0,96 Бор ВКР=-0,80 Бор ВКР=-0,48 Бор 

    
КТ 5 

ΔρH···O2=0 

КТ 6, 7 

TSwG∙T↔wG*∙T*;  

ρN1-H=ρH-O2 

КТ 8 

ΔρN1···H=0 

КТ 9 

G*∙T* 

ВКР=-0,16 Бор ВКР=0,00 Бор ВКР=0,27 Бор ВКР=4,81 Бор 

Рис. 4.5. Геометричні структури 9 КТ, які описують еволюцію 

таутомеризації G∙T↔G*∙T* шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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таутомерну форму G*, здатну неправильно спарюватися із T за Вотсон-

Криківською схемою. Причиною цьому є так званий “квантовий захист” від 

мутагенної таутомеризації, внаслідок чого таутомеризована воблівська пара 

G*·T* є динамічно нестійкою структурою з від’ємною енергією Гіббса для 

зворотного бар’єру таутомеризації G·T→G*·T* (ΔG<0) (табл. 4.5).  

Іншими словами, таутомеризована воблівська пара G*·T* як миттєва 

структура з часом життя 2,14∙10
-15

 с, значно меншим, аніж період валентних 

коливань груп NH, задіяних у міжмолекулярних Н-зв’язках N1H···O2  i 

N3H···O6, не може дисоціювати на мономери G* і Т*. Дисоціює лише 

воблівська пара G·T на мономери G і Т без зміни їхнього канонічного 

таутомерного статусу.  

Таутомеризація G·T→G*·T* є дипольно-активним процесом і 

відбувається без порушення симетрії (Сs) системи. 

Показано, що міжмолекулярні Н-зв’язки N3H···O6/O6H∙∙∙N3 і 

N1H···O2/O2H∙∙∙N1 є кооперативними, взаємно посилюючи один одного як у 

парі G·T(w) (dEN3H∙∙∙O6/dEN1H∙∙∙O2=1,74), так і у парі G*·T*(w) 

(dEO6H∙∙∙N3/dEO2H∙∙∙N1=0,13). При цьому сумарна енергія Н-зв’язків у кожній парі 

Таблиця 4.4 

Електронно-топологічні, структурні, коливальні та енергетичні характеристики 

міжмолекулярних Н-зв’язків, які виявлено у парах основ G∙T, G*∙T* та 

TSG∙T↔G*∙T*, отримані на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Комплекс 
AH∙∙∙B 

Н-зв’язок  
ρ Δρ 

100·ε 
dA···B dH···B ΔdAH AH∙∙∙B 

Δν EHB μ 

G∙T N3H···O6 0.030 0.117 5.23 2.860 1.828 0.021 174.2 360.0 5.90 8.37 

N1H···O2 0.035 0.136 6.25 2.801 1.776 0.015 173.4 278.8 5.10  

G*∙T* O6H···N3 0.050 0.122 6.23 2.705 1.698 0.039 177.6 761.5 8.86 7.55 

O2H···N1 0.066 0.117 5.98 2.620 1.594 0.061 174.9 1155.2 11.02  

TSG∙T↔G*∙T* O6H···N3 0.077 0.104 5.32 2.585 1.534 - 178.8 - 12.62* 7.84 

N2H···O22 

 

0.009 0.041 148.49 3.098 2.409 - 124.7 - 2.14**  

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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помітно менша за електронну енергію взаємодії основ G і Т та G* і Т* у парах 

G·T(w) ([EN3H···O6+EN1H···O2]/|ΔEint|=65,8 %) і G*·T*(w) 

([EO6H···N3+EO2H···N1]/|ΔEint|=82,2 %), відповідно.  

Таким чином, кардинально важливе питання про фізико-хімічні 

механізми мутагенної таутомеризації основ ДНК у суттєво гідрофобній 

кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази залишається 

відкритим. Його можна розцінювати як виклик для теорії і експерименту. 

Таблиця 4.5 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації G∙T↔G*∙T* 

шляхом ППП, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

розрахованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ 

MP2/6-311++G(2df,pd) 11.39 11.73 8.88 11.98 -2.51 0.25 1.52∙10
-15

 

 MP2/6-311++G(3df,2pd) 11.99 12.33 9.61 12.71 -2.38 0.39 1.91∙10
-15

 

MP2/cc-pVTZ 

 

11.24 11.58 8.96 12.06 -2.28 0.48 2.24∙10
-15

 

MP2/cc-pVQZ 11.78 12.12 9.47 12.58 -2.31 0.46 2.14∙10
-15

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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4.5. Таутомеризація модельних білково-нуклеїнових комплексів 

подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-

зв’язків [86] 

У роботах [350, 351] висловлено оригінальну думку про можливість 

таутомеризації основ ДНК білками, що її асистують. При цьому 

амінокислотний залишок зв’язується двома Н-зв’язками із основами зі 

сторони Вотсон-Криківського спарювання, відбувається таутомеризація 

основи ППП вздовж міжмолекулярних Н-зв’язків та фінальна дисоціація 

комплексу у процесі теплових флуктуацій на складові, серед яких основа ДНК 

у рідкісній, мутагенній формі. 

Метою цього підрозділу є перевірка висловленого у літературі 

припущення як альтернатива до раніше відомих підходів до таутомеризації 

основ ДНК, а саме: таутомеризація водою, а саме - макро-, мікрооточенням чи 

поодинокими молекулами [31, 164-174, 180, 181] і таутомеризація основ у 

комплементарних парах за рахунок перенесення протонів – так званий 

механізм Льовдіна [28, 29]. Для цього квантово-хімічними методами було 

розраховано Н-зв’язані комлекси пуринових та піримідинових основ ДНК, 

метильовані за положеннями атомів азоту N1 та N9, що моделюють цукрово-

фосфатний залишок, із оцтовою кислотою, що є найпростішою моделлю 

бічних радикалів аспарагінової та глутамінової кислот, а також локалізовано 

перехідні стани їхнього взаємного перетворення. Саме ці амінокислоти 

вибрані нами з огляду на те, що їхні бічні залишки, маючи нульову енергію 

таутомеризації, практично не змінюють свого просторового розміщення 

відносно основи при такому процесі і не створюють тим самим стеричних 

ускладнень. 
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m
1
T·CH3COOH TS1 m

1
T*·CH3COOH 

 
m

9
A·CH3COOH TS2 m

9
A*·CH3COOH 

 
m

1
C·CH3COOH TS3 m

1
C*·CH3COOH 

 
m

9
G·CH3COOH TS4 m

9
G*·CH3COOH 

Рис. 4.6. Просторові геометричні структури Н-зв’язаних комплексів 

нуклеотидних основ із мурашиною кислотою CH3COOH, що відповідають 

стаціонарним точкам на їхній гіперповерхні потенціальної енергії (рівень 

теорії MP2/6-311++G(3df,2pd)//M05/6-311++G(2df,pd), ε=1) 
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Таблиця 4.6 

Енергетичні характеристики таутомеризації основ ДНК у досліджених 

комплексах у вакуумі та у розчиннику з ε=4, отримані на рівні теорії 

MP2/6-311++G(3df,2pd)//M05/6-311++G(2df,pd) 

Реакції таутомеризації ε ∆E ∆∆ETS ∆∆E EZPE 

m
1
Thy·CH3COOH↔m

1
Thy*·CH3COOH 1 6.48 10.45 3.97 1568.2 

 4 6.54 10.45 3.91 1559.8 

m
9
Ade·CH3COOH↔m

9
Ade*·CH3COOH 1 7.23 8.52 1.29 1360.7 

 4 6.86 6.49 -0.34 1337.0 

m
1
Cyt·CH3COOH↔m

1
Cyt*·CH3COOH 1 2.91 7.43 4.52 1486.0 

 4 3.68 4.27 0.59 1459.3 

m
9
Gua·CH3COOH↔m

9
Gua*·CH3COOH 1 2.75 5.96 3.21 1694.0 

 4 4.38 7.20 2.82 1682.6 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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Кожен із стартових та таутомеризованих комплексів стабілізується 

двома нееквівалентними середніми та сильними Н-зв’язками, енергія яких 

лежить у межах 4,43-10,67 ккал∙моль
-1

, що підтверджується їхніми 

електронно-топологічними та геометричними характеристиками. При цьому 

сумарна енергія міжмолекулярних Н-зв’язків посилюється у 

таутомеризованих комплексах порівняно зі стартовими комплексами. Цей 

ефект найбільший для комплекса за участі m
9
A – від 4,43 до 10,67 ккал∙моль

-1
.  

Для всіх досліджених комплексів сумарна енергія міжмолекулярних Н-

зв’язків складає лише від 62,2 до 88,2 % від електронної енергії 

міжмолекулярної взаємодії. Причому для комплексів m
9
A·CH3COOH (-4,46) 

та m
1
T·CH3COOH (-2,38 ккал∙моль

-1
) вільна енергія Гіббса взаємодії 

перевищує таку для Вотсон-Криківської пари основ ДНК m
9
A·m

1
T (-1,66 

ккал∙моль
-1

). Тому логічно припустити, що бічні радикали аспарагінової та 

глутамінової кислот можуть конкурувати за зв’язування із A/T. Ці дані дають 

змогу пояснити з фізико-хімічної точки зору механізми розкриття пари A·T 

при розплітанні подвійної спіралі ДНК внаслідок геліказної або 

топоізомеразної активності, відповідно.  

Порівняння електронної енергії зворотного електронного бар’єру 

таутомеризації із нульовою енергією коливання моди, частота якої стає 

уявною у TS таутомеризації, дозволяє дійти висновку, що таутомеризовані 

комплекси за участю мутагенних таутомерів основ є динамічно нестійкими. 

Дійсно, енергетичні бар’єри зворотнього переходу комплексів із 

таутомеризованої форми у основну (табл. 4.6) значно менші, ніж нульова 

енергія відповідних коливань, термічне збудження котрих спричиняє 

вищезгаданий зворотній перехід. Як свідчать отримані дані (табл. 4.6), перехід 

із вакууму у континуум із ε=4 примножує ефект коливальної нестабільності. 

У зв’язку з цим, слід привернути увагу до того, що дипольні моменти 

перехідних станів перевищують дипольні моменти відповідних 

таутомеризованих комплексів.  
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Отримано наступні експоненційні кореляції між величинами ∆∆E, 

∆∆ETS та діелектричною проникністю ε: ∆∆E=-0,2+8,9∙e
-0,6∙ε

 та 

∆∆ETS=3,7+7,2∙e
-0,7∙ε

. При цьому, за зростання ε відбувається стабілізація TS та 

зменшення енергії бар’єру активації та зворотного бар’єру реакції 

таутомеризації модельних білково-нуклеїнових точкових контактів.  

Таким чином, приваблива з біофізичної точки зору ідея про 

таутомеризацію основ ДНК білками з мутагенним механізмом дії [350, 351] не 

знайшла свого фізико-хімічного підтвердження [86].  
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ВИСНОВКИ 

1. Детально досліджено процеси мутагенної таутомеризації класичних 

Вотсон-Криківських пар основ ДНК A·T i G·C за механізмом Льовдіна. 

Встановлено, що з формальної точки зору обидві реакції таутомеризації 

A·T↔A*·T* i G·C↔G*·C* є концертними асинхронними процесами 

подвійного перенесення протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-

зв’язків, які асистуються третім Н-зв’язком C2H···O2 (для першої реакції) і 

N2H···O2 (для другої реакції таутомеризації). З-поміж усіх досліджених 

несиметричних пар нуклеотидних основ, що таутомеризуються подвійним 

перенесенням протонів, саме для пари G·C реалізується найменша ступінь 

асинхронності. У обох випадках спостерігаються локальні мінімуми, що 

відповідають таутомеризованим станам A*·T* і G*·C*. При цьому 

Льовдінівська пара A*·T*, на відміну від пари G*·C*, є динамічно нестійкою 

– її час життя на 6 порядків менший характерного часу τpol. Як і пара A*·T*, 

динамічно стійка пара G*·C* є короткоживучою структурою, яка “вислизає” 

із рук високоточної ДНК-полімерази. Іншими словами – процес примусової 

дисоціації класичних Вотсон-Криківських пар основ ДНК відбувається без 

зміни канонічного таутомерного статусу основ за схемою – A·T→A+T і 

G·C→G+C, тобто механізм Льовдіна не забезпечує генерацію мутагенних 

таутомерів основ ДНК при реплікації останньої. 

2. Вперше показано, що таутомеризація воблівської пари G·T у пару 

G*·T* за участю рідкісних таутомерів, яка формально відбувається за 

концертним асинхронним механізмом, не є мутагенною. Вона не призводить 

до переходу G у мутагенну таутомерну форму, здатну неправильно 

спарюватися із Т за Вотсон-Криківською схемою G*+T→G*·T. Причиною 

цьому є динамічна нестійкість і як наслідок – дуже короткий час життя – 

таутомеризованої вобл-пари G*·T*. 

3. Доведено, що всі таутомеризовані комплекси A*·T*, G*·C* i G*·T*, 

які містять мутагенні таутомери основ ДНК, є динамічно-нестійкими 
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структурами, для яких зворотній бар’єр реакції не перевищує енергію 

нульового коливання, що відповідає коливальній моді, частота якої стає 

уявною у перехідному стані таутомеризації.  

4. Встановлено, що рідкісні таутомери основ ДНК, індуковані 

випадковою взаємодією останніх із ДНК-зв’язувальними білками, не 

спричиняють виникнення спонтанних точкових мутацій з огляду на низький 

зворотній бар'єр таутомеризації, який спричиняє швидке повернення основи із 

мутагенної до канонічної таутомерної форми. 
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РОЗДІЛ 5 

ВЗАЄМНІ ТАУТОМЕРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАР ОСНОВ ДНК ІЗ 

ВОТСОН-КРИКІВСЬКОЮ ТА ВОБЛІВСЬКОЮ ГЕОМЕТРІЄЮ ЯК 

КЛЮЧ ДО МІКРОСТРУКТУРНИХ МЕХАНІЗМІВ ВИНИКНЕННЯ 

СПОНТАННИХ ТОЧКОВИХ МУТАЦІЙ 

5.1. Нові структурні іпостасі Вотсон-Криківських пар основ ДНК 

A·T і G·C, спричинені їхньою мутагенною таутомеризацією у воблівські 

пари [52] 

Останнім часом таутомерна гіпотеза Вотсона-Крика, яка пов’язує 

природу спонтанних точкових помилок реплікації ДНК із переходом 

нуклеотидних основ із канонічної у рідкісну таутомерну форму, отримала 

серйозні експериментальні та теоретичні підтвердження [10-13, 237]. 

Водночас “вузьким” її місцем продовжує залишатися питання про конкретні 

фізико-хімічні механізми, які забезпечують перехід основ ДНК із канонічної у 

рідкісну таутомерну форму у процесі реплікації останньої, тобто при 

примусовій дисоціації Вотсон-Криківських пар основ ДНК на мономери 

реплікативною машинерією. Нині достеменно з’ясовано, що подвійне 

перенесення протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків як у 

Вотсон-Криківських, воблівських парах основ ДНК, так і в комплексах 

амінокислотних залишків ДНК-звязувальних білків із нуклеотидними 

основами, не може впоратися із цією біологічно важливою задачею. 

Ми вперше виявили нову фізико-хімічну властивість Вотсон-

Криківських пар основ ДНК А·Т(WC) та G·C(WC) таутомеризуватися у 

воблівські пари А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w), А·Т*↓(w) і G·C*↑(w), G*∙C↓(w), 

G∙C*↓(w), G*·C↑(w), відповідно, до складу яких входять мутагенні таутомери 

основ. Ці доволі швидкі (τ99,9%=1,1·10
-7

/6,0·10
-9

, 2,0·10
-8

/1,4·10
-9

, 2,1·10
-7

/9,2·10
-

9
 та 1,1·10

-7
/6,0·10

-9
, 2,0·10

-8
/1,4·10

-9
, 2,1·10

-7
/9,2·10

-9
 (ε=1/ε=4) с) у порівнянні 

із швидкістю реплікації ДНК у клітині процеси таутомеризації   
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(a)     

 
  

 
 

A∙T(WC) TS
A+·T-

A·T(WC)↔A+·T-(w) 

(νi=128,5i см
-1

) 
A

+
·T

-
(w) TSA+·T-(w)↔A*·T↑(w) 

(νi=835,7i см
-1

) 

A*·T↑(w) 

(N=5,4·10
-8

/1,5·10
-7

) 

(б) 

 
   

 

A∙T(WC) TS
A+·T-

A·T(WC)↔A+·T-(w) 

(νi=128,5i см
-1

) 
A

+
·T

-
(w) TSA+·T-(w)↔A·T*O2↑(w) 

(νi=700,3i см
-1

) 

A·T*O2↑(w) 

(N=9,9·10
-9

/3,3·10
-8

) 

(в)     

   

  

A∙T(WC) TS
A+·T-

A·T(WC)↔A·T*↓(w) 

(νi=99,7i см
-1

) 

A·T*↓(w) 

(N=2,5·10
-10

/6,1·10
-9

) 

  

(г)     

   

  

2AP∙T(WC) TS
2AP+·T-

2AP·T(WC)↔2AP·T*↓(w) 

(νi=112,3i см
-1

) 

2AP·T*↓(w) 

(N=4,8·10
-7

/4,2·10
-6

) 

  

Рис. 5.1. Стаціонарні структури на шляху реакцій таутомеризації (рівень теорії  

B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1): (a) A∙T(WC)↔A
+
·T

-
(w)↔A*·T↑(w), (б) A∙T(WC)↔A

+
·T

-

(w)↔A·T*O2↑(w), (в) A∙T(WC)↔A·T*↓(w) та (г) 2AP∙T(WC)↔2AP·T*↓(w), які 

відбуваються шляхом відщеплення початкового відщеплення протону від основ 

A/2AP або T, подальшим зсувом та значним переміщенням основ одна відносно іншої 

в межах пари у сторону мажорної або мінорної борозенок ДНК та наступним 

приєднанням мобільного або іншого кислого протону до сусідніх атомів азоту або 

кисню комплементарної основи. Усі перехідні стани цих перетворень являють собою 

тісні йонні пари A
+
·T

–
/2AP

+
·T

–
 та A

–
·T

+
, геометрія яких вже не Вотсон-Криківська, 

але ще не воблівська. Заселеності вобл-пар N, які містять рідкісні таутомери, 

наведено під ними у дужках (рівень теорії MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6-311++G(d,p) 

(ε=1/ε=4) при T=298,15 К за нормальних умов) 
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контролюються планарними, високостабільними, високополярними 

перехідними станами – тісними іонними парами, утвореними протонованими і 

депротонованими основами ДНК (рис. 5.1-5.9, табл. 5.1, 5.2). Оцінка 

заселеності таутомеризованих станів А·Т(WC) (6,1·10
-9

–1,5·10
-7

) та G·C(WC) 

(4,2·10
-11

–1,4·10
-9

) вказує на їхню участь у процесах зародження спонтанних 

точкових помилок реплікації ДНК. Отримані результати значно розширюють 

горизонти класичної таутомерної гіпотези Вотсона-Крика і проливають світло 

на природу нестабільності геному.  

5.1.1. Мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківської пари основ 

ДНК А·Т у воблівські місметчі. Ми вперше виявили нову фізико-хімічну 

властивість Вотсон-Криківської пари основ ДНК А·Т(WC) перебувати у 

швидкій (порівняно із швидкістю реплікації ДНК у клітині) таутомерній 

рівновазі з воблівськими (w) парами А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w) і А·Т*↓(w), до 

складу яких входять мутагенні таутомери нуклеотидних основ. Виявилося, що 

класична Вотсон-Криківська пара основ ДНК А·Т(WC) існує одночасно іще у 

трьох біологічно важливих іпостасях – А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w) і А·Т*↓(w). 

Примусова дисоціація останніх на мономери ДНК-полімеразною машинерією 

  

(a) (б) 

Рис. 5.2. Енергетичні профілі мутагенної таутомерної воблізації пар 

основ ДНК A∙T(WC) та 2AP∙T(WC): (a) A∙T(WC)↔A
+
·T

-
(w)↔A*·T↑(w), 

A∙T(WC)↔A
+
·T

–
 (w)↔A·T*O2↑(w), A∙T(WC)↔A·T*↓(w) та 

(б) 2AP∙T(WC)↔2AP·T*↓(w) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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із необхідністю генерує у геномі мутагенні таутомери основ ДНК, які самі по 

собі є довгоживучими структурами і здатні спричиняти спонтанні точкові 

мутації (табл. 5.1).  

Спільною рисою усіх трьох А·Т(WC)↔А*·Т↑(w), А·Т(WC)↔А·Т*O2↑(w) 

i А·Т(WC)↔А·Т*↓(w) маршрутів мутагенної таутомеризації є те, що вони 

контролюються плоскосиметричними, високостабільними, високополярними 

перехідними станами – тісними іонними парами, утвореними 

протонованими/депротонованими А/Т, – і відбуваються за недисоціативним 

механізмом. Недисоціативний механізм взаємного перетворення пар 

супроводжується суттєвою зміною їхньої геометрії (від Вотсон-Криківської 

до воблівської і навпаки) та послідовною зміною патернів (від 9 до 10) 

специфічних міжмолекулярних взаємодій, що включають як Н-зв’язки АН∙∙∙В, 

так і розрихлені ковалентні зв’язки А-Н-В (рис. 5.3). Доволі висока енергія 

(>100 ккал∙моль
-1

) стабілізації перехідних станів таутомеризаційних процесів 

виключає безпосередню участь молекул води в 

Таблиця 5.1 

Енергетичні та кінетичні характеристики біологічно важливих 

таутомеризацій A∙T(WC)↔A*·T↑(w), A∙T(WC)↔A·T*O2↑(w), 

A∙T(WC)↔A·T*↓(w) та 2AP∙T(WC)↔2AP·T*↓(w), отримані на рівні теорії 

MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у континуумі з ε=1/ε=4 

Таутомеризація ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99,9% τ N
а
 

A∙T(WC)↔A*·T↑(w) 1 9.90 9.59 16.72 16.02 6.82 6.43 1.10·10
-7

 

 

1.59·10
-8

 

 

5.4·10
-8

 

4 9.32 8.78 14.41 13.56 5.09 4.78 9.59·10
-9

 

 

8.62·10
-10

 

 

1.5·10
-7

 

A∙T(WC)↔A·T*O2↑(w) 1 10.91 11.25 16.72 16.02 5.81 4.77 2.02·10
-8

 

 

2.92·10
-9

 

 

9.9·10
-9

 

4 10.19 10.48 14.41 13.56 4.22 3.07 1.36·10
-9

 

 

1.97·10
-10

 

 

3.3·10
-8

 

A∙T(WC)↔A·T*↓(w) 1 13.08 14.84 20.28 20.41 7.20 5.57 2.09·10
-7

 3.03·10
-8

 

 

2.5·10
-10

 

4 10.69 12.47 16.03 16.42 5.34 3.94 9.20·10
-9

 1.33·10
-9

 

 

6.1·10
-9

 

2AP∙T(WC)↔2AP·T*↓(w) 1 8.62 8.33 18.66 17.53 10.04 9.21 2.53·10
-5

 

 

3.66·10
-6

 4.8·10
-7

 

4 7.33 7.79 15.48 14.72 8.15 6.93 1.04·10
-6

 1.50·10
-7

 4.2·10
-6

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
а
Заселеність вобл-пар основ за участю 

мутагенних таутомерів.  
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(початок рис. 5.3) 

 

(а) 

 

(б) 
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(продовження рис. 5.3) 

 

(в) 

Рис. 5.3. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B вздовж ВКР 

біологічно важливих таутомеризацій (a) A∙T(WC)↔A*·T↑(w), 

(б) A∙T(WC)↔A·T*O2↑(w) та  (в) A∙T(WC)↔A·T*↓(w) (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), ε=1) 
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них як хімічного агента i нівелює вплив стекінг-взаємодій на перебіг 

таутомеризації. Така точка зору підтверджується експериментально для 

аналогічної таутомеризації G·Т(w)↔G*·Т(WC) [12]. Перебіг усіх трьох 

процесів таутомеризації залишає незмінною симетрію структур Сs, які беруть 

у них участь; орієнтація метильної групи Т теж при цьому не змінюється. Як 

таутомеризовані місметчі А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w) та А·Т*↓(w), так і перехідні 

стани їхньої таутомеризації є значно полярнішими структурами, аніж пара 

A·T(WC) (рис. 5.1, 5.2). Усі комплекси, втягнуті у вищеописані процеси 

таутомеризації, є термодинамічно стійкими структурами з ΔGint<0. 

Процес таутомеризації А·Т(WC)↔А·Т*↓(w), де відбувається 

двохстадійне перенесення одного і того ж протону, є значно простішим, аніж 

двох інших А·Т(WC)↔А*·Т↑(w), А·Т(WC)↔А·Т*O2↑(w). Останні два процеси 

проходять через спільний перехідний стан TS
A+·T-

A·T(WC)↔A+·T-(w) і динамічно 

нестійкий інтермедіат – іонну пару A
+
·T

-
(w) з воблівською геометрією: саме в 

цій точці A
+
·T

-
(w) відбувається біфуркація таутомеризації на два різних (у 

топологічному і енергетичному відношеннях) маршрути, кінцевими 

продуктами яких є вобл-пари А*·Т↑(w) і А·Т*O2↑(w). При цьому TS
A+·T-

A·T(WC)↔A+·T-(w) є фактично перехідним станом обох реакцій таутомеризації 

А·Т(WC)↔А*·Т↑(w) і А·Т(WC)↔А·Т*O2↑(w). 

Порівняння енергетичних бар’єрів мутагенної таутомеризації А і Т у 

вільному стані (45,7 і 39,2 ккал·моль
-1

, відповідно [155]) із аналогічними 

величинами у складі пари (17,4 і 20,8 ккал·моль
-1

) однозначно свідчить про те, 

що комплементарні основи каталізують таутомерні перетворення кожної із 

них у мутагенні форми.  

З одного боку, заселеність таутомеризованих станів Вотсон-Криківської 

пари основ ДНК А·Т(WC) – А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w) і А·Т*↓(w) – складає 5,4·10
-

8
/1,5·10

-7
, 9,9·10

-9
/3,3·10

-8
 та 2,5·10

-10
/6,1·10

-9
 (ε=1/ε=4), відповідно, що 

вписується у діапазон частот спонтанних точкових мутацій, що 

спостерігаються експериментально. З іншого боку, воблівські пари А*·Т↑(w), 

А·Т*O2↑(w) і А·Т*↓(w) задовольняють усім необхідним умовам для того, аби 
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бути успішно дисоційованими на мономери реплікативною машинерією. 

Дійсно, вони вбудовуються у структуру подвійної спіралі ДНК, енергія 

взаємодії основ у них не перевищує аналогічну величину для Вотсон-

Криківської пари основ ДНК G·C(WC) і вони мають доволі великий час життя 

(τ=1,6·10
-8

, 2,9·10
-9

 і 3,0·10
-8

 с, відповідно) (табл. 5.1). Це вказує на те, що 

вперше виявлена нами внутрішньопритаманна парі А·Т(WC) властивість 

перебувати у швидкій таутомерній рівновазі із парами А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w) і 

А·Т*↓(w), має безпосереднє відношення до виникнення спонтанних точкових 

мутацій в ДНК. 

Вельми перспективною задачею на майбутнє є з’ясувати роль 

локального білкового оточення реплісоми на обговорювані вище таутомерні 

 

Рис. 5.4. Енергетичні профілі високоенергетичних шляхів мутагенної 

таутомерної воблізації (a) A∙T(WC)↔A·T*↑(w) та (б) A∙T(WC)↔A*·T↓(w) 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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рівноваги, а також можливу еволюційну цінність таутомерної мобільності 

пари А·Т(WC). 

Насамкінець зазначимо, що окрім детально проаналізованих вище, ми 

зафіксували іще два маршрути таутомеризації 

A·T*↑(w)↔А·Т(WC)↔A*·T↓(w), які контролюються перехідними станами, що 

являють собою тісні іонні пари А
-
·Т

+
 (рис. 5.4). З огляду на їхню надзвичайну 

повільність (τ99,9%=6,6·10
10

 і 9,1·10
9
 с), ці процеси таутомеризації не 

представляють біологічного інтересу і цікаві лише з теоретичної точки зору.  

Неперервність зображених залежностей та діапазон їхніх змін 

однозначно свідчить про недисоціативний характер процесів таутомеризації. 

5.1.2. Мутагенна таутомеризація Вотсон-Криківської пари основ 

ДНК G·C у воблівські місметчі. Ми вперше виявили біологічно важливу 

властивість класичної Вотсон-Криківської пари основ ДНК G·C(WC) 

переходити у чотири різні воблівські пари G·C*↑(w), G*∙C↓(w), G∙C*↓(w) і 

G*·C↑(w), до складу яких входять мутагенні таутомери основ, і навпаки. Ці 

швидкі у порівнянні із часом реплікації ДНК у клітині процеси 

недисоціативної таутомеризації контролюються високостабільними, 

високополярними перехідними станами – тісними іонними парами G
+
∙C

-
 і G

-

∙C
+
, – утвореними протонованою і депротонованою основами G i C (рис. 5.5, 

5.6, табл. 5.2). Оцінка заселеностей таутомеризованих станів пари G·C(WC) 

(1,4·10
-9

, 5,3·10
-10

, 4,5·10
-11

 і 4,2·10
-11

) у континуумі з ε=4, що відповідає 

інтерфейсу білково-нуклеїнових взаємодій [32-36], вказує на їхню участь у 

процесах зародження спонтанних точкових помилок реплікації ДНК. 

Представлені уявлення про природу мутагенної таутомеризації Вотсон-

Криківської пари G·C(WC) як її внутрішньопритаманну властивість 

дозволяють незсуперечливо витлумачити літературні дані ЯМР-експерименту 

щодо механізмів структурних переходів у парі G·P (рис. 5.7, табл. 5.2), 

інкорпорованої у подвійну спіраль ДНК, до складу якої входить мутаген 

6H,8H-3,4-dihydropyrimido[4,5-c][1,2]oxazin-7-one (P).  
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G∙C*↓(w) 
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G∙C(WC) TSG·C(WC)↔G*·C*(L) 

(νi=969,0i см
-1

) 
G*∙C*(L) 

   

   

 

 

   TS
G-·C+

G*·C*(L)↔G*∙C↑(w) 

(νi=85,9i см
-1

) 
G*∙C↑(w) 

(N=8,4·10
-12

/4,2·10
-11

) 

Рис. 5.5. Стаціонарні структури на гіперповерхні потенціальної енергії 

канонічної Вотсон-Криківської пари основ G∙C(WC) та шляхи їхньої таутомеризації 

(a) G∙C(WC)↔G∙C*↑(w), (б) G∙C(WC)↔G*∙C↓(w), (в) G∙C(WC)↔G*∙C*(L)↔G∙C*↓(w) 

та (г) G∙C(WC)↔G*∙C*(L)↔G*∙C↑(w) шляхом послідовного ППП та суттєвим 

зміщенням основ одна відносно іншої (рівень теорії MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6-

311++G(d,p) (ε=1/ε=4) при T=298.15 К за нормальних умов)  
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Нам вперше вдалося встановити, що класична Вотсон-Криківська пара 

основ ДНК G·C(WC) перебуває у швидкій (порівняно із часом реплікації ДНК 

у клітині) таутомерній рівновазі із чотирма воблівськими (w) парами 

G·C*↑(w), G*∙C↓(w), G∙C*↓(w) і G*·C↑(w), до складу яких входять мутагенні 

таутомери основ. Розрахунки засвідчують, що примусова дисоціація цих 

неправильних пар на мономери ДНК-полімеразною машинерією із 

необхідністю генерує у геномі мутагенні таутомери основ ДНК, які здатні 

спричиняти спонтанні точкові мутації – помилки реплікації. Отримані 

результати значно розширюють горизонти класичної таутомерної гіпотези 

Вотсона-Крика, яка пов’язує природу спонтанних точкових помилок, що 

трапляються під час біосинтезу 

Таблиця 5.2 

Енергетичні та кінетичні характеристики біологічно важливих 

таутомеризацій G∙C(WC)↔G·C*↑(w), G∙C(WC)↔G*·C↓(w), 

G∙C(WC)↔G∙C*↓(w) and G∙C(WC)↔G*∙C↑(w), отримані на рівні теорії 

MP2/aug-cc-pVDZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у розчиннику з ε=1/ε=4 

Таутомеризація ε ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS τ99.9% N 

G∙C(WC)↔G·C*↑(w) 1 13.35 14.10 30.47 30.74 3.95 1.6·10
-10

 

4 12.08 12.55 31.35 31.73 148.66 

 

1.4·10
-9

 

G∙C(WC)↔G*·C↓(w) 1 15.10 16.49 31.08 31.53 0.58 

 

1.3·10
-11

 

4 14.14 15.40 32.50 32.40 32.45 

 

5.3·10
-10

 

G∙C(WC)↔G∙C*↓(w) 

 

1 15.08 15.96 30.88 31.41 0.42 8.8·10
-12

 

4 14.11 15.48 24.31 24.59 3.35·10
-5

 

 

4.5·10
-11

 

G∙C(WC)↔G*∙C↑(w) 

 

1 14.85 17.22 24.87 25.64 2.50·10
-5

 

 

8.4·10
-12

 

4 12.64 14.59 19.30 19.06 8.45·10
-8

 

 

4.2·10
-11

 

G∙P(WC)↔G·P*↑(w) 1 4.85 5.97 21.77 22.08 2.80 2.8·10
-4

 

4 3.20 4.01 21.99 22.30 65.37 4.5·10
-3

 

G∙P(WC)↔G∙P*↓(w) 

 

1 8.08 9.42 31.44 31.83 1.48·10
5
 

 

1.2·10
-6

 

4 5.28 6.89 24.43 24.67 123.32 

 

1.4·10
-4

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3, 5.1. 
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ДНК, із переходом нуклеотидних основ із основної у мутагенну, рідкісну 

таутомерну форму.  

Спільною рисою усіх чотирьох маршрутів мутагенної таутомеризації 

G·C(WC)↔G·C*↑(w), G·C(WC)↔G*∙C↓(w), G·C(WC)↔G∙C*↓(w) i 

G·C(WC)↔G*·C↑(w) є те, що вони контролюються високостабільними, 

високополярними перехідними станами – тісними іонними парами G
+
∙C

-
 і G

-

∙C
+
, утвореними протонованими і депротонованими основами, і відбуваються 

за недисоціативним механізмом. Недисоціативний механізм взаємного 

перетворення пар супроводжується суттєвою зміною їхньої геометрії (від 

Вотсон-Криківської до воблівської і навпаки) та послідовною зміною патернів  

 

Рис. 5.6. Енергетичні профілі мутагенної таутомерної воблізації пари 

основ ДНК G∙C(WC) шляхом ППП та суттєвим зміщенням основ одна 

відносно іншої (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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G·P(WC)↔G·P*↑(w) 
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) 

G*∙P↑(w) 

(N=3,0·10
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/3,1·10
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Рис. 5.7. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) G∙P(WC)↔G∙P*↑(w) та (б) G∙P(WC)↔G∙P*↓(w) шляхом послідовного ППП, 

яке супроводжується структурними перебудовами пари основ, вздовж ВКР 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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(від 10 до 15) специфічних міжмолекулярних взаємодій, що включають, 

зокрема, як Н-зв’язки АН∙∙∙В, так і розрихлені ковалентні містки А-Н-В. 

Доволі висока енергія (~100 ккал∙моль
-1

) стабілізації перехідних станів 

таутомеризаційних процесів виключає безпосередню участь молекул води в 

них як хімічного агента і нівелює вплив стекінг-взаємодій на перебіг 

таутомеризації. Така точка зору підтверджується експериментально для 

аналогічної таутомеризації G·Т(w)↔G*·Т(WC) [12, 13]. 

Порівняння енергетичних бар’єрів мутагенної таутомеризації G і C у 

вільному стані із аналогічними величинами у складі пари однозначно свідчить 

про те, що комплементарні основи каталізують мутагенну таутомеризацію 

одна одною.  

Перебіг усіх трьох процесів таутомеризації залишає незмінною 

симетрію структур Сs, які беруть у них участь; орієнтація метильної групи Т 

теж залишається при цьому незмінною. Як місметчі G·C*↑(w), G*∙C↓(w), 

G∙C*↓(w) і G*·C↑(w), так і перехідні стани їхньої таутомеризації, є значно 

полярнішими структурами, аніж пара A·T(WC). 

Процеси таутомеризації G·C(WC)↔G·C*↑(w) і G·C(WC)↔G*∙C↓(w), що 

відбуваються без участі будь-яких інтермедіатів, є значно простішим, аніж 

два інших - G·C(WC)↔G∙C*↓(w) i G·C(WC)↔G*·C↑(w). Останні два процеси 

проходять через динамічно нестійкий інтермедіат – пару Льовдіна G*·C*(L) із 

Вотсон-Криківською геометрією. Привертає до себе увагу суттєва 

неплощинність перехідного стану TS
G-·C+

G*·C*(L)↔G∙C*↓(w) (∠C6N1(G
+
)N3C4(C

-

)=±38,0º) і вобл-пар G∙C*↓(w) (∠N1C2(G)N3C4(C*)=±42,3º) і G*·C↑(w) 

(∠C6N1(G*)N1C6(C)= ±31,0º). Розрахунки показують, що вона не є суттєвою 

завадою інкорпорації цих комплексів у структуру подвійної спіралі ДНК. 

Підкреслимо також, що всі чотири воблівські пари G·C*↑(w), G*∙C↓(w), 

G∙C*↓(w) і G*·C↑(w) не таутомеризуються подвійним перенесенням протонів 

вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків, оскільки продукти цих реакцій є 

динамічно нестійкими структурами, у яких за час їхнього життя не встигають 
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розвиватися низькочастотні міжмолекулярні коливання. Усі комплекси, 

втягнуті у вищеописані процеси таутомеризації, є термодинамічно стійкими 

структурами з ΔGint<0. 

Воблівські пари G·C*↑(w), G*∙C↓(w), G∙C*↓(w) і G*·C↑(w) задовольняють 

усім необхідним умовам для того, аби бути успішно дисоційованими на 

мономери реплікативною машинерією. Дійсно, вони вбудовуються у 

структуру подвійної спіралі ДНК, енергія взаємодії основ у них не перевищує 

аналогічну величину для Вотсон-Криківської пари G·C(WC) і вони мають 

доволі великий час життя (21,5, 4.7, 4,9·10
-6

 і 1,2·10
-8

 с, відповідно). Окрім 

того, заселеність таутомеризованих станів Вотсон-Криківської пари основ 

 

Рис. 5.8. Енергетичні профілі мутагенної таутомерної воблізації пар 

основи G∙P(WC) у місметчі G∙P*↑(w) and G∙P*↓(w) та навпаки (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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(початок рис. 5.9) 

 

(a) 

 

(б) 
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(продовження рис. 5.9) 

 

(в) 

 

(г) 

Рис. 5.9. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B вздовж ВКР 

біологічно важливих таутомеризацій (a) G∙C(WC)↔G·C*↑(w), 

(б) G∙C(WC)↔G*·C↓(w), (в) G∙C(WC)↔G*·C*(L)↔G∙C*↓(w) та 

(г) G∙C(WC)↔G*∙C*(L)↔G*∙C↑(w) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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ДНК G·C(WC) – G·C*↑(w), G*∙C↓(w), G∙C*↓(w) і G*·C↑(w) – складає 1,4·10
-9

, 

5,3·10
-10

, 4,5·10
-11

 і 4,2·10
-11

, відповідно, при ε=4, що вписується у діапазон 

частот спонтанних точкових мутацій, які спостерігаються експериментально.  

Це разом вказує на те, що вперше виявлена нами внутрішньопритаманна 

класичній парі G·C(WC) властивість перебувати у швидкій таутомерній 

рівновазі із вобл-парами G·C*↑(w), G*∙C↓(w), G∙C*↓(w) і G*·C↑(w), має 

натісніше відношення до виникнення спонтанних точкових мутацій – 

помилок реплікації ДНК. 

Низька заселеність таутомеризованих станів класичної пари G·C(WC) 

ускладнює їхню пряму фіксацію експериментальними фізико-хімічними 

методами. У той же час ЯМР спектроскопією зафіксовано перетворення пари 

G·Р(WC), до складу якої входить мутаген Р, у вобл-конфігурацію у складі 

ДНК. Згідно із представленими вище уявленнями, у цьому випадку 

заселеність таутомеризованих станів G·Р*↑(w) i G·Р*↓(w) на порядки зростає у 

порівнянні з аналогічними станами G·C*↑(w) і G∙C*↓(w), сягаючи значень 

4,5·10
-3

 і 1,4·10
-4

, відповідно (ε=4), що дозволяє їх фіксувати 

експериментально. При цьому заселеність двох інших таутомеризованих 

станів пари G·Р(WC) - G*∙Р↓(w) i G*·Р↑(w) - збільшується лише у 0,2 та 74,2 

разів, відповідно, у порівнянні з аналогічними станами пари G·C(WC) при ε=4 

і залишаються недоступними для експериментального спостереження. Все це 

свідчить про адекватність викладених вище уявлень про мутагенну 

таутомеризацію пари G·C(WC). 

Вельми перспективною задачею на майбутнє є з’ясувати роль 

локального білкового оточення реплісоми на обговорювані таутомерні 

рівноваги.  

Враховуючи те, що вобл-пари, що містять мутагенні таутомери основ 

ДНК, є полярнішими структурами, аніж пара G·C(WC), можна очікувати 

зростання заселеності таутомеризованих станів у полярному мікрооточенні 

пари, що таутомеризується. 
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Розвинуті у роботі уявлення значно розширюють можливості 

раціонального дизайну промутагенів на основі G і C з адресною дією, які 

цікаві з точки зору як антиканцерної, так і антивірусної терапії.  

5.2. Мікроструктурний механізм та біологічна важливість 

таутомерного перетворення між вобл-парою А·С та парою A·C* із 

Вотсон-Криківською геометрією [59] 

Неправильні пари основ ДНК А·С*(WC) і А*·С(WC), геометрія яких 

близька до геометрії Вотсон-Криківських пар нуклеотидних основ A·T(WC) і 

G·C(WC), тривалий час привертають пильну увагу дослідників, які 

займаються теорією спонтанного точкового мутагенезу. Інтерес до цих пар, 

започаткований класичною роботою Вотсона і Крика, спирається як на 

теоретичні, так і на експериментальні роботи. Нині встановлено, що пари 

А·С*(WC) і А*·С(WC), кожна із яких стабілізується трьома 

міжмолекулярними Н-зв’язками, взаємно перетворюються одна в одну 

подвійним перенесенням протонів за концертним асинхронним механізмом. 

При цьому таутомерна рівновага складає А·С*(WC) : А*·С(WC) = 

98,98 % : 1,02 % за нормальних умов. Менш стабільна пара А*·С(WC) є 

короткоживучою (τ=5,8∙10
-10

 с). Вважається, що обидві ці пари беруть участь 

   

A·C(w) 
TS

A+·C-
A·C(w)↔A∙C*(WC) 

(νi=588,5i cм
-1

) 
A∙C*(WC) 

Рис. 5.10. Геометричні структури реагенту (A·C(w)), перехідного стану 

(TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC)) та продукту (A∙C*(WC)) реакції таутомеризації 

A·C(w)↔A∙C*(WC) шляхом ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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у формуванні транзицій – помилок реплікації. При цьому короткоживучій 

парі А*·С(WC) відводить роль постачальника пар А·С*(WC), час життя яких 

більший, аніж час, який витрачає ДНК-полімеразна машинерія на 

інкорпорацію вхідного нуклеотиду у структуру подвійної спіралі ДНК, що 

синтезується. За означенням у цих процесах основа у мутагенній таутомерній 

формі належить матриці.  

Експериментально методом високоточного рентгеноструктурного 

аналізу показано, що неправильна пара основ ДНК АС набуває у кишені 

впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази ензиматично-

компетентної Вотсон-Криківської геометрії [11]. Порівнюючи 

експериментальні дані із теоретичними, у роботі [64] показано, що 

ензиматично-компетентна конформація вищезгаданої пари відповідає 

планарній парі А·С*(WC). У той же час залишається незрозумілим фізико-

хімічний механізм утворення пари А·С*(WC) у кишені впізнавання ДНК-

полімерази, а відтак – механізм виникнення спонтанних точкових помилок 

включення АС при біосинтезі ДНК. Дослідники схиляються до думки, що 

мутагенна таутомеризація основи вхідного нуклеотиду здійснюється при 

цьому ендогенною водою (короткий критичний аналіз цих підходів викладено 

у роботах [164-174]). 
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Нами вперше показано, що ізольовані біологічно важливі пари 

А·С*(WC) і A·C(w) знаходяться у таутомерній рівновазі 

А·С*(WC) : A·C(w)=99,97 % : 0,03 % за нормальних умов (рис. 5.10, табл. 5.3-

5.5). Перехідним станом реакції таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC) (TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC)) є електронейтральна іонна пара А
+
·С

-
, яка стабілізується за 

участю трьох міжмолекулярних Н-зв’язків N6
+
H···N4

-
 (2,27), N1

+
H···N4

-
 

(10,35) та C2
+
H···N3

-
 (2,62 ккал∙моль

-1
). Геометрія перехідного стану ближча 

до Вотсон-Криківської: її глікозидні параметри становлять R(H1-H9)=9,822 Å, 

α1(N1(C)H1H9)=51,8º, α2(N9(A)H9H1)=66,4º; три міжмолекулярні Н-зв’язки 

(тобто ближча до А·С*(WC)). Цей факт повністю узгоджується із класичним 

принципом Хаммонда [365], оскільки таутомеризація A·C(w)↔A∙C*(WC) є 

ендотермічним процесом з ΔG=-4,87 ккал∙моль
-1

 за нормальних умов (табл. 

5.4). Реакція таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC) супроводжується суттєвою 

перебудовою геометрії пари у діапазоні воблівська - Вотсон-Криківська і 

Таблиця 5.3  

Електронно-топологічні, геометричні, спектрально-коливальні та 

енергетичні характеристики міжмолекулярних H-зв’язків у неправильних 

парах основ ДНК та TSs їхніх взаємних перетворень, а також енергетичні та 

полярні характеристики останніх, отримані на рівні теорії B3LYP/6-

311++G(d,p) 

Комплекс AH∙∙∙B 

Н-зв’язок 

ρ Δρ 100·ε dA···B dH···B ΔdAH AH∙∙∙B 
Δν EHB μ 

A·C(w) N4H···N1 0.025 0.074 7.72 3.052 2.030 0.016 175.6 285.2 5.17 5.20 

C2H···N3 0.010 0.030 5.53 3.452 2.513 0.0005 144.2 −5.8 1.60*  

A·C*(WC) N6H···N4 0.029 0.082 7.63 2.983 1.959 0.021 173.8 371.7 6.01 3.10 

 N3H···N1 0.040 0.093 6.59 2.895 1.852 0.031 178.9 551.6 7.46  

C2H···O2 0.005 0.017 1.48 3.628 2.798 0.0001 133.1 −5.9 0.96*  

TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC) 

N6
+
H···N4

-
 0.014 0.045 6.68 3.151 2.317 0.006 138.8 87.4 2.27 7.77 

 
N1

+
H···N4

-
 0.055 0.091 4.92 2.749 1.688 0.064 166.8 1023.3 10.35  

C2
+
H···N3

-
 0.015 0.048 8.72 3.068 2.375 0.003 120.1 24.0 2.62*  

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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відбувається за недисоціативним механізмом без руйнації пари, що 

таутомеризується. В той же час нами зафіксовано 10 унікальних патернів 

міжмолекулярних взаємодій, які включають Н-зв’язки, які послідовно 

змінюють один одного вздовж ВКР. При цьому у діапазоні ВКР=-2,01÷9,01 

Бор пара, що таутомеризується, перебуває у цвітеріонному стані А
+
·С

-
, який 

стабілізується за рахунок доволі сильних електростатичних взаємодій. Так, 

зокрема, енергія стабілізації перехідного стану таутомеризації TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC) складає 122,5 ккал∙моль
-1

, при цьому внесок Н-зв’язків становить 

лише 12,4 %.  

Процес таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC), коли імінопротон С мігрує 

на сусідній атом N3 відбувається за участі А як молекули-посередника по 

взаємодії. Спочатку А відщеплює імінопротон С, приєднуючи його до свого 

атома N1 (при цьому протон мігрує вздовж міжмолекулярного Н-зв’язку 

N4H···N1, утворюючи іонну пару А
+
·С

-
). Потім, коли іонізовані основи, що 

утворюють пару А
+
·С

-
 прийнятно зсуваються одна відносно одної, протон, 

про який ішла мова, повертається до іншого атома С, а саме - N1, мігруючи 

вздовж Н-зв’язку N1
+
H···N3

-
 (при цьому врешті-решт утворюється пара 

А·С*(WC) із Вотсон-Криківською геометрією). Говорячи іншими словами, А 

каталізує, прискорює мутагенну таутомеризацію основи С, трансформуючи 

Таблиця 5.4 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації 

A·C(w)↔A∙C*(WC), отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

зоптимізованої на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі  

Рівень теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 4.66 6.56 20.12 18.98 24.77 25.55 6.24·10
2
 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 4.82 6.72 19.70 18.57 24.52 25.29 3.09·10
2
 

MP2/cc-pVTZ 

 

5.28 7.18 20.45 19.32 25.72 26.50 1.09·10
3
 

MP2/cc-pVQZ 4.87 6.77 19.98 18.85 24.84 25.62 4.94·10
2
 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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вобл-пару A·C(w) у пару А·С*(WC) з Вотсон-Криківською геометрією. При 

цьому суттєво зменшується бар’єр мутагенної таутомеризації С у складі пари 

A·C(w) порівняно з аналогічним бар’єром внутрішньомолекулярної 

мутагенної таутомеризації ізольованого С (20,12 ккал∙моль
-1

 за нормальних 

умов [300]). Цікаво, що у цьому випадку відбувається подвійне перенесення 

одного і того ж протону, що являє собою двохстадійний процес.  

Детальна мікроструктурна інформація про перебіг реакції 

таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC) представлена на рис. 5.10 та у табл. 5.3-

5.5. 

Спираючись на них, можна дійти трьох важливих висновків: 

- Екстремуми першої похідної dE/dВКР, так звана “реакційна сила” [153], 

збігаються із ключовими точками реакції таутомеризації, у яких Δρ(C)N4H···N1(A) 

та Δρ(A)N1H···N3(C) зануляються; 

- Досліджена реакція таутомеризації є дипольно-активним процесом – 

дипольний момент системи набуває свого максимального значення (7,77 Д) 

саме у перехідному стані; 

- У широкому діапазоні ВКР процес таутомеризації асистується 

незвичними Н-зв’язками С2Н···N3 i C2H···O2, енергія яких сягає 2,89 (ВКР=-

1,42 Бор) і 1,56 ккал∙моль
-1

 (ВКР=10,73 Бор) відповідно.  

Таблиця 5.5  

Енергії взаємодії (у ккал·моль
-1

) для неправильних пар основ та 

перехідних станів їхнього взаємоперетворення, отримані на рівні теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p) 

Комплекс -ΔEint ΣEHB 
ΣEHB/|ΔEint|, 

% 
-ΔGint 

A·C(w) 7.47 6.77 90.6 0.84 

A·C*(WC) 15.73 14.44 91.8 2.27 

TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC) 

 

122.54 15.24 12.4 110.00 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1. 
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Отримані нами результати щодо механізму таутомеризації 

A·C(w)→A∙C*(WC) цих двох біологічно важливих неправильних пар основ 

ДНК як їхньої внутрішньопритаманної властивості відкривають нові 

перспективи для мікроструктурного тлумачення природи спонтанних 

точкових помилок включення АС під час біосинтезу ДНК. Є всі підстави 

пов’язувати із таутомеризацією A·C(w)→A∙C*(WC) механізм набуття 

неправильною воблівською парою основ ДНК A·C(w) ензиматично-

компетентної Вотсон-Криківської конформації безпосередньо у кишені 

впізнавання високоточної реплікатичної ДНК-полімерази без безпосередньої 

участі молекул ендогенної води як агента таутомеризації.  

Оскільки таутомеризація A·C(w)↔A∙C*(WC) є значно повільнішим 

процесом (τ99,9%=4,94·10
2
 с), аніж швидкість реплікації ДНК у клітині (на 

інкорпорацію одного вхідного нуклеотиду у подвійну спіраль ДНК, що 

синтезується ДНК-полімераза витрачає ~8,4·10
-4

 с [163]), то імовірність 

набуття парою A·C(w), яка спочатку утворюється у кишені впізнавання, за 

цей проміжок часу ензиматичної компетентної геометрії А·С*(WC) 

Р(A·C(w)→A∙C*N3(WC)) значно менша 1. Кажучи іншими словами, цей 

біологічно важливий з точки зору теорії спонтанних точкових мутацій процес 

перебуває під кінетичним контролем. Враховуючи, що kf=1,40·10
-2

 с
-1

, 

kr=3,76·10
-6

 с
-1

 та Δt=8,33·10
-4

 с, її легко підрахувати за формулами, 

наведеними у роботі [160, 161]: Р=1,2·10
-5

. Ця оцінка, швидше за все, є 

заниженою, оскільки спорідненість пари А·С*(WC) до кишені впізнавання 

високоточної реплікативної ДНК-полімерази є значно вищою, ніж пари 

A·C(w) – це з необхідністю повинно приводити до зниження величини 

енергетичного бар’єру таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC) у кишені порівняно 

із вільним станом. І тим не менше, попри спрощеність оцінки вона задовільно 

узгоджується із експериментальними даними щодо частот транзицій, яких 

припускається реплікативна ДНК-полімераза із інактивованою функцією 

коригування.  
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На перспективу видається вельми цікавим дослідити вплив 

мікрооточення кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази, зокрема, стекінгу на розглянутий процес таутомеризації. 

Врахувуючи високу полярність (7,77 Д) перехідного стану та його 

архітектуру, подібну до Вотсон-Криківської, можна думати, що останній буде 

стабілізуватися за цих умов, пришвидшуючи процес. 

5.3. Скількома шляхами таутомеризації неправильна пара основ 

ДНК A∙C*(WC) зв’язана із воблівськими місметчами? [54] 

Нині переконливо з’ясовано, що таутомерні переходи основ ДНК із 

основної, канонічної у високоенергетичну, мутагенну таутомерну форму [26, 

118-122, 125] спричиняють спонтанні точкові мутації при реплікації ДНК [10-

13, 237].  

Однією із найкраще вивчених пуриново-піримідинових неправильних 

пар основ ДНК, що містять мутагенні таутомери, є біологічно важлива пара 

А·С*(WC), геометрія якої близька до класичних Вотсон-Криківських (WC) 

пар А·Т(WC) і G·C(WC) [1]. Встановлено, що ця пара знаходиться у 

одночасній таутомерній рівновазі із Вотсон-Криківською парою А*·С(WC) 

[59, 237] та А·С(w) парою із воблівською геометрією [23-25,37]. Таутомерне 

перетворення А*·С(WC)↔А·С*(WC) через ППП відіграє важливу роль при 

зародженні спонтанних точкових помилок реплікації: парі А*·С(WC) 

приписують біологічно важливу роль постачальника низькоенергетичніших, 

довгоживучих пар А·С*(WC), які дисоціюються ДНК-полімеразною 

машинерією на мономери А і С* без зміни їхнього таутомерного статусу [26, 

118-122, 125]. Цей момент дуже важливий для закріплення точкових мутацій 

при подальших раундах реплікації ДНК, яка містить у своєму складі 

довгоживучий [155] мутагенний таутомер С*. Біологічне значення процесу 

таутомеризації шляхом ППП А·С(w)→А·С*(WC), який контролюється 

планарним, високостабільним, цвітеріонним перехідним станом, пов’язують  
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(a)   

 
  

A·C*(WC) 

-

-

CA

(w)CA(WC)*CA
TS 





  

(νi=137,4i см
-1

) 

A
+
∙C

-
(w) 

(б)   

   

A
+
∙C

-
(w) 

(w)*C*A(w)CA -TS


 

(νi=742,7i см
-1

) 

A*∙C*(w) 

Рис. 5.11. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

їхніх перехідних станів, які є учасниками шляхів реакції (a) A∙C*(w)↔A
+
∙C

-

(w) та (б) A
+
∙C

-
(w)↔A*∙C*(w) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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 [59] із кінетично-контрольованим механізмом набуття неправильною парою 

А·С(w) ензиматично-компетентної конформації А·С*(WC) у суттєво 

гідрофобній [32-36] кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази. 

Водночас залишається відкритим важливе і водночас вельми непросте 

питання про наявність інших шляхів таутомеризації, що зв’язують біологічно 

важливу неправильну пару основ ДНК А·С*(WC) з усіма можливими 

воблівськими місметчами, до складу яких входять основи як у основній, так і 

в мутагенній таутомерній формах. 

Нами вперше виявлено чотири нових маршрути таутомеризації 

А·С*(WC)↔А*·С*(w), А·С*(WC)↔А·С*О2(w), А·С*(WC)↔А*·С*(w1) i 

А·С*(WC)↔А*·С*(w⊥). Показано, що перші два шляхи проходять через 

 

Рис. 5.12. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення A∙C*(WC)↔A
+
∙C

-
(w)↔A*∙C*(w) шляхом послідовного ППП 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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спільний (один і той же) динамічно-нестійкий інтермедіат – планарну іонну 

пару А
+
·С

-
(w) і контролюються планарним, високостабільним цвітеріонним 

перехідним станом TS
A+·C-

A·C*(WC)↔A+∙C-(w), який підтримується у додаток до 

сильних електростатичних взаємодій чотирма міжмолекулярними Н-

зв’язками N6
+
H···N4

-
, N6

+
H···N3

-
, N1

+
H···N3

-
 i N1

+
H···O2

-
. Два інших 

процеси таутомеризації А·С*(WC)↔А*·С*(w1) і А·С*(WC)↔А*·С*(w⊥) на 

порядки повільніші, аніж перших два і відтак не становлять інтересу для 

теорії спонтанних точкових мутацій. 

Отримані результати представлено на рисунках 5.10-5.19 і у таблицях 

5.6-5.9 . Їхній аналіз дозволяє дійти наступних висновків.  

 

Рис. 5.13. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B вздовж ВКР 

таутомеризації A·C*(WC)↔A*∙C*(w) шляхом послідовного ППП (рівень 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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Таблиця 5.6 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій A∙C*(w)↔A
+
∙C

-

(w) та A
+
∙C

-
(w)↔A*∙C*(w) послідовним ППП, яке супроводжується 

структурною перебудовою пар основ, отримані на різних рівнях теорії для 

геометрії, зоптимізованої на рівні B3LYP/6-311++G(d,p)  

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

A∙C*(w)↔A
+
∙C

-
(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 13.84 14.85 18.97 18.41 5.12 3.56 8.36·10
-9

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 13.90 14.91 18.58 18.02 4.67 3.11 3.89·10
-9

 

MP2/cc-pVTZ 

 

14.67 15.67 19.51 18.95 4.84 3.28 5.18·10
-9

 

MP2/cc-pVQZ 14.17 15.18 18.77 18.22 4.60 3.04 3.46·10
-9

 

A
+
∙C

-
(w)↔A*∙C*(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) -2.52 -3.81 -0.46 0.72 2.05 4.53 4.46·10
-13

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) -2.89 -4.18 -0.50 0.69 2.39 4.87 4.26·10
-13

 

MP2/cc-pVTZ 

 

-3.29 -4.59 -0.65 0.54 2.64 5.12 3.31·10
-13

 

MP2/cc-pVQZ -2.98 -4.28 -0.50 0.69 2.48 4.96 4.27·10
-13

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(a)   

 
 

 

   

A·C*(WC) 

-

-

CA

(w)CA(WC)*CA
TS 





  

(νi=137,4i см
-1

) 
A

+
∙C

-
(w) 

(б)   

   

   

A
+
∙C

-
(w) (w)*CA(w)CA O2

-TS


 

(νi=672,9i см
-1

) 
A∙C*O2(w) 

Рис. 5.14. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідних станів їхнього взаємоперетворення шляхом таутомеризацій (a) 

A∙C*(w)↔A
+
∙C

-
(w) та (б) A

+
∙C

-
(w)↔A∙C*O2(w) (рівень теорії B3LYP/6-

311++G(d,p), вакуум) 
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Спільною структурно-динамічною рисою обох вперше виявлених нами 

маршрутів таутомеризації А·С*(WC)↔А*·С*(w) і А·С*(WC)↔А·С*О2(w) є те, 

що вони контролюються одним і тим же планарним, високостабільним, 

цвітеріонним перехідним станом TS
A+·C-

A·C*(WC)↔A+∙C-(w), і після його подолання 

безбар’єрно проходять через динамічно-нестійкий інтеремедіат – планарну 

йонну пару А
+
·С

-
(w), який у обох випадках характеризується від’ємною 

енергією Гіббса ΔΔGTS (табл. 5.6). Динамічна нестійкість цього інтермедіату 

пов’язана з тим, що величина ΔΔETS (табл. 5.6) для обох процесів 

таутомеризації значно менша, ніж нульова коливальна енергія моди, частота 

якої стає уявною у перехідних станах TSA+∙C-(w)↔A*∙C*(w) і TSA+∙C-(w)↔A∙C*O2(w) 

відповідно (рис. 5.11-5.15, табл. 5.6, 5.7). Перехідний стан TS
A+·C-

A·C*N3(WC)↔A+∙C-(w) та квазі-ітермедіат А
+
·С

-
(w) стабілізуються сильними 

електростатичними взаємодіями за участі чотирьох N6
+
H···N4

-
 (3,19), 

N6
+
H···N3

-
 (3,41), N1

+
H···N3

-
 (2,45) i N1

+
H···O2

-
 (5,35 ккал·моль

-1
) та двох 

N6
+
H···N3

-
 (11,26) i N1

+
H···O2

-
 (13,37 ккал·моль

-1
) міжмолекулярних Н-

зв’язків, відповідно, – внесок останніх у електронну енергію стабілізації 

складає 11,2 і 18,0 %, відповідно. Зазначимо, що на противагу реальному 

процесу таутомеризації А·С*(WC)↔А*·С*(w) інший маршрут 

А·С*(WC)↔А·С*О2(w) існує лише формально, бо за час життя пари 

А·С*О2(w) (2,67·10
-13

 с) не встигає розвинутися жодне із шести її 

міжмолекулярних коливань (23,9, 26,9, 65,4, 73,3, 96,2 і 108,6 см
-1

), тобто ця 

структура є динамічно-нестійкою. В той же час пара А*·С*(w) задовольняє 

умовам динамічної стійкості: період усіх її шести міжмолекулярних коливань 

(25,0, 32,3, 71,8, 73,6, 93,8 і 116,0 см
-1

) менший, ніж час її життя (7,14·10
-12

 с).  
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Процес таутомеризації А·С*(WC)↔А*·С*(w) є недисоціативним і 

контролюється 10 унікальними патернами міжмолекулярних взаємодій, що 

включають від 2 до 4 Н-зв’язків AH···B та 2 розрихлених ковалентних зв’язки 

A-H-B, які послідовно змінюють один одного вздовж ВКР (рис. 5.13). Час 

цього процесу таутомеризації (τ99,9%=3,75·10
-10

 с (табл. 5.6)) на кілька порядків 

менший, ніж час (Δtpol=8,3·10
-4

 с [163]), який витрачає ДНК-полімераза на 

інкорпорацію одного нуклеотиду у подвійну спіраль ДНК, що синтезується. 

Саме ця обставина дозволяє припустити, що перехід А·С*(WC)→А*·С*(w) 

може бути використаний ферментами репарації для розпізнавання 

 

Рис. 5.15. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення A∙C*(WC)↔A
+
∙C

-
(w)↔A∙C*O2(w) шляхом послідовного ППП 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 



199 

 

неправильної пари А·С*(WC). Не виключено, що ці ферменти налаштовані 

саме на те, аби провокувати пару А·С*(WC) переходити у пару А*·С*(w), яка 

є сигналом розпізнавання. 

Третій маршрут таутомеризації А·С*(WC)↔А*·С*(w1) (рис. 5.16, 5.17, 

табл. 5.8) контролюється планарним, високостабільним цвітеріонним 

перехідним станом TS
A-·C+

A·C*(WC)↔A*∙C*(w1), який стабілізується як сильними 

 

Таблиця 5.7 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій A∙C*(w)↔A
+
∙C

-
(w) 

та A
+
∙C

-
(w)↔A∙C*O2(w) послідовним ППП, яке супроводжується структурною 

перебудовою пар основ, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99,9% 

A∙C*(w)↔A
+
∙C

-
(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 13.84 14.85 18.97 18.41 5.12 3.56 8.36·10
-9

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 13.90 14.91 18.58 18.02 4.67 3.11 3.89·10
-9

 

MP2/cc-pVTZ 

 

14.67 15.67 19.51 18.95 4.84 3.28 5.18·10
-9

 

MP2/cc-pVQZ 14.17 15.18 18.77 18.22 4.60 3.04 3.46·10
-9

 

A
+
∙C

-
(w)↔A∙C*O2(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) -1.96 -2.54 -1.68 -0.33 0.28 2.21 5.99·10
-14

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) -1.87 -2.45 -1.53 -0.18 0.33 2.26 7.58·10
-14

 

MP2/cc-pVTZ 

 

-2.50 -3.08 -1.82 -0.47 0.68 2.61 4.78·10
-14

 

MP2/cc-pVQZ -2.12 -2.70 -1.62 -0.27 0.50 2.43 6.65·10
-14

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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A∙C*(WC) 

 



CA

)(w*C*A(WC)*CA 1
TS  

(νi=138,7i cm
-1

) 
A*∙C*(w1) 

Рис. 5.16. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідного стану 
 



CA

)(w*C*A(WC)*CA 1
TS  їхнього взаємоперетворення шляхом 

таутомеризації A·C*(WC)↔A*·C*(w1) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), 

вакуум) 

 

 

 

Рис. 5.17. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення A·C*(WC)↔A*·C*(w1) послідовним ППП (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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електростатичними взаємодіями, так і трьома міжмолекулярними Н-зв’язками 

N4
+
H···N6

-
 (2,16), N4

+
H···N1

-
 (6,89) і N3

+
H···N1

-
 (2,51 ккал·моль

-1
). Пара 

А*·С*(w1) охоплена двома Н-зв’язками N4H···N6 (2,95) і N1H···N4 (5,17 

ккал·моль
-1

), при цьому іміногрупа N4H С* відіграє одночасно роль донора і 

акцептора Н-зв’язування. Цей процес таутомеризації становить лише 

теоретичний інтерес і не є біологічно привабливим, оскільки він на 11 

порядків повільніший, аніж біологічно значущий процес 

А·С*(WC)↔А*·С*(w), описаний вище.  

Найповільніша (τ99,9%=6,2·10
11

 с (рис. 5.18, 5.19, табл. 5.9)) із усіх 

досліджених нами процесів реакція таутомеризації А·С*(WC)↔А·С(w⊥) між 

парою А·С*(WC) і суттєво неплощинною парою А·С(w⊥) 

(∠C6N1N3C6=87,6°), утвореною основами у канонічній таутомерній формі, 

теж не є біологічно привабливою з точки зору спонтанних точкових мутацій, 

оскільки вона здійснюється у масштабі часових інтервалів, які на порядки 

перевищують час реплікації ДНК у клітині (~10
6
 с [5]). Таким чином, ця 

реакція таутомеризації не може бути прийнятною альтернативою чи навіть 

доповненням до біологічно важливого процесу А·С*(WC)↔А·С(w) [59, 121, 

237] як джерело зародження спонтанних точкових помилок включення. 

Таблиця 5.8 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації 

A·C*(WC)↔A*·C*(w1) послідовним ППП, яке супроводжується 

структурною перебудовою пар основ, отримані на різних рівнях теорії для 

геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 15.82 16.57 36.45 35.71 20.63 19.14 1.48·10
3
 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 15.68 16.42 36.27 35.52 20.59 19.10 1.38·10
3
 

 
MP2/cc-pVTZ 

 

15.71 16.46 37.38 36.64 21.67 20.18 8.57·10
3
 

 
MP2/cc-pVQZ 15.63 16.38 36.68 35.93 21.04 19.56 2.98·10

3
 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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A∙C*(WC) 









CA

)C(wA(WC)*CATS  

(νi=222,0i см
-1

) 
A∙C(w⊥) 

Рис. 5.18. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідного стану 








CA

)C(wA(WC)*CATS  їхнього взаємоперетворення таутомерно 

реакцією A·C*(WC)↔A·C(w⊥) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 

 

 

Рис. 5.19. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення A·C*(WC)↔A*·C*(w⊥) послідовним ППП (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Насамкінець зазначимо, що отримана нами розлога інформація щодо 

процесів таутомеризації неправильних пар основ ДНК, які супроводжуються 

суттєвою зміною їхньої геометрії, може виявитися корисною як евристична 

аналогія при вивченні подібних процесів таутомеризації в інших біологічно 

важливих неправильних парах основ ДНК, причетних до виникнення 

спонтанних точкових мутацій. 

5.4. Дослідження усіх можливих шляхів взаємного таутомерного 

перетворення пари G*·T з Вотсон-Криківською геометрією та вобл-пари 

G·T [60] 

Неправильним Вотсон-Криківським (WC) парам основ ДНК G*·Т(WC) і 

G·Т*(WC), кожна із яких охоплена трьома міжмолекулярними Н-зв’язками, 

належить особливе місце у теорії спонтанного точкового мутагенезу. З цими 

парами, геометрія яких дуже близька до геометрії правильних Вотсон-

Криківських пар основ ДНК G·C(WC) і А·Т(WC), зокрема, пов’язують 

транзиції, які з-поміж усіх можливих спонтанних точкових мутацій 

виникають найчастіше. Нині відсутні усталені уявлення про те, у який спосіб 

Таблиця 5.9 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації 

A·C*(WC)↔A·C(w⊥) послідовним ППП, яке супроводжується 

структурною перебудовою пар основ, отримані на різних рівнях теорії для 

геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

MP2/6-311++G(2df,pd) 3.62 5.78 36.02 36.31 32.40 30.53 6.15·10
11

 

 
MP2/6-311++G(3df,2pd) 4.04 6.19 36.08 36.37 32.04 30.18 3.40·10

11
 

 
MP2/cc-pVTZ 

 

4.12 6.27 36.97 37.26 32.85 30.98 1.32·10
12

 

 
MP2/cc-pVQZ 3.92 6.07 36.32 36.61 32.41 30.54 6.25·10

11
 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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генеруються мутагенні таутомери основ ДНК G* i T*, які самі по собі є 

довгоживучими структурами, у процесі функціонування геному.  

Суттєвий крок у цьому напрямку зроблено у роботі [237], де вперше 

теоретично показано, що воблівська пара G·Т(w), яка стабілізується двома 

антипаралельними Н-зв’язками N3H···O6 і N1H···O2 може переходити у 

процесі теплових флуктуацій у пару G*·Т(WC), яка є глобальним мінімумом, і 

навпаки. При цьому планарний цвітеріонний перехідний стани TS
G+·T-

G·T(w)↔G·T*(WC) (“+” означає протонування, а “-” – депротонування основи) 

стабілізується унікальним патерном п’яти O6
+
H···O4

–
, O6

+
H···N3

–
, 

N1
+
H···N3

–
, N1

+
H···O2

–
 та N2

+
H···O2

–
 Н-зв’язків. Більше того, з’ясовано, що 

мутагенна таутомеризація воблівських пар G·
5
XU (X=H, Me, F, Cl, Br) має 

одну і ту ж саму недисоціативну природу: у всіх випадках планарний 

цвітеріонний перехідний стан TS
G+·5XU-

G·5XU(w)↔G·5XU*(WC) стабілізується 

п’ятіркою одних і тих же Н-зв’язків пари у процесі таутомеризації, який 

супроводжується суттєвою зміною їхньої геометрії, не руйнуються, а енергія 

Гіббса прямого бар’єру таутомеризації G·
5
XU(w)↔G*·

5
XU(WC) спадає у ряду 

(MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p)): T (17,51) > U (17,08) > 
5
FU 

(15,49) > 
5
ClU (15,39) > 

5
BrU (15,35 ккал·моль

-1 
за нормальних умов) [81, 87, 

238, 239]. Показано також, що мутагенна таутомеризація воблівських пар у 

пари з Вотсон-Криківською геометрією відбувається повільніше у порівнянні 

з часом, який витрачає ДНК-полімераза на інкорпорацію одного нуклеотиду у 

структуру подвійної спіралі ДНК. Це дозволило запропонувати новий 

механізм як спонтанного мутагенезу, так і мутагенезу, індукованого галоген-

похідними урацилу. Як з’ясувалося, модифіковані основи-мутагени 

спричиняють менший бар’єр таутомеризації воблівських пар за їхньої участі у 

вотсон-криківські у порівнянні з канонічними основами, а значить 

забезпечують більшу частоту індукованих ними транзицій – помилок 

включення. Цей підхід виявився також продуктивним у з’ясуванні природи 
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Рис. 5.20. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідних станів їхнього взаємоперетворення таутомерними реакціями: (a) 

G*·T(WC)↔G·T*(WC), (б) G·T*(WC)↔G
+
∙T

-
(w) та (в) G

+
∙T

-
(w)↔G*·T*(w) 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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транзицій: доведено, зокремо, що галоген-похідні U продукують саме 

помилки включення.  

Враховуючи виняткову важливість процесу таутомеризації 

G*·T(WC)↔G·T(w), G*·T(WC)↔G∙T(w1), G*·T(WC)↔G∙T(w2) і 

G*·T(WC)↔G*·T*(w) з точки зору мікроструктурної теорії спонтанного 

точкового мутагенезу, яка до цього часу так і не створена у завершеному, 

внутрішньонесуперечливому вигляді, ми вирішили іще раз повернутися до 

цієї теми і ґрунтовніше дослідити усю теоретично можливу множину шляхів 

цих таутомеризаційних подій.  

Нам вдалося виявити три нових маршрути таутомеризації 

G*·T(WC)↔G∙T(w1), G*·T(WC)↔G∙T(w2) і G*·T(WC)↔G*·T*(w) та 

розрахувати їхні енергетичні та кінетичні характеристики. Врешті-решт 

виявилося, що вони є або занадто повільними навіть у порівнянні з часом 

 

Рис. 5.21. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення G*·T(WC)↔G·T*(WC)↔G
+
∙T

-
(w)↔G*·T*(w) послідовним ППП 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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реплікації ДНК у клітині, або малоімовірними і не можуть бути прийнятною 

альтернативою раніше відкритому маршруту.  

У цьому підрозділі нами вперше виявлено три додаткових маршрути 

таутомеризації пари G*·Т(WC) з Вотсон-Криківською геометрією у воблівські 

пари G·Т(w1), G·Т(w2) i G*·Т*(w) до цього часу не представлені у літературі. 

Проаналізуємо їх по черзі.  

Перший маршрут таутомеризації G*·T(WC)→G*·T*(w) має серед усіх 

досліджених поцесів найнижчий бар’єр трансформації (ΔΔGTS=12.39 

ккал∙моль
-1

) і через те дуже швидко походить через ППП таутомеризації 

Таблиця 5.10 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, 

отримані на різних рівнях теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні 

MP2/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

G*·T(WC)↔G∙T*(WC) [62] 

MP2/6-311++G(2df,pd) 1.16 1.14 2.33 5.31 1.17 4.17 4.38·10
-12

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 1.27 1.24 2.76 5.74 1.49 4.50 7.69·10
-12

 

MP2/cc-pVTZ 

 

1.40 1.38 2.47 5.44 1.07 4.07 3.82·10
-12

 

MP2/cc-pVQZ 1.22 1.19 2.63 5.61 2.63 5.61 4.98·10
-12

 

G·T*(WC)↔G
+
∙T

–
(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 14.84 16.56 12.35 11.36 -2.50 -5.20 1.64·10
-14

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 14.96 16.68 12.39 11.40 -2.57 -5.28 1.44·10
-14

 

MP2/cc-pVTZ 

 

14.95 16.67 12.39 11.40 -2.56 -5.27 1.47·10
-14

 

MP2/cc-pVQZ 14.82 16.53 12.34 11.36 -2.47 -5.18 1.70·10
-14

 

G
+
∙T

–
(w)↔G*·T*(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) -3.30 -3.38 -1.48 -0.29 1.82 3.09 7.03·10
-14

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) -3.22 -3.30 -1.35 -0.15 1.88 3.14 8.80·10
-14

 

MP2/cc-pVTZ 

 

-3.45 -3.52 -1.47 -0.28 1.97 3.24 7.11·10
-14

 

MP2/cc-pVQZ -3.19 -3.27 -1.31 -0.12 1.88 3.15 9.32·10
-14

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(τ99,9%=4,98·10
-12

 с) (рис. 5.20, 5.21, табл. 5.10) у динамічно-нестійкий 

інтермедіат G·T*(WC). Ця реакція продовжується трансформацією 

неправильної пари G·T*(WC) через цвітеріонний перехідний стан ТS
G+·T-

G·T*(WC)↔G+·T-(w) (νi=43,0i cм
-1

), який стабілізується чотирма Н-зв’язками 

O6
+
H···O4

–
 (10,68), N1

+
H···N3

–
 (8,50), N2

+
H···N3

–
 (1,76) та N2

+
H···O2

–
 (3,24 

ккал·моль
-1

) у динамічно-нестійкий інтермедіат – йонну пару G
+
∙T

–
(w) 

(зворотній бар’єр є від’ємним ΔΔE=-5,18 ккал·моль
-1

), поєднаної Н-зв’язками 

O6
+
H···O4

–
 (5,29), N1

+
H···O4

–
 (11,77) та N2

+
H···N3

–
 (6,86 ккал·моль

-1
). Після 

цього G
+
∙T

–
(w) швидко перетворюється одинарним перенесенням протону, 

локалізованого біля атома азоту N1
+ 

протонованої основи G
+
, до атома кисню 

O4
–
 депротонованого T

–
 через перехідний стан ТS

G+·T-
G+·T-(WC)↔G*·T*(w) (νi=575,2i 

см
-1

), який стабілізується двома Н-зв’язками O6H···O4 (1,58) та N2H···N3 

(5,32 ккал·моль
-1

), у короткоживучу (τ=2,97·10
-12

 с) вобл-пару G*·T*(w). Ця 

пара, яка не була раніше описана в літературі, стабілізується двома 

антипаралельними Н-зв’язками O4H···N1 (9,90) та N2H···N3 (4,77 ккал·моль
-

1
). Вона має значну відносну енергію (ΔG=12,84 ккал·моль

-1
), а відтак – надто 

малу заселеність (3,8·10
-8

 %). Малий час життя пари G*·T*(w), який на 3 

порядки менший, аніж час, який витрачає ДНК-полімеразна машинерія на 

ефективну дисоціацію пар основ ДНК, та мізерна її заселеність виводять її за 

межі біологічної значущості.  

Другий маршрут G*·Т(WC)↔G·Т(w1) проходить через динамічно-

нестійкий інтермедіат – неправильну пару G·Т*(WC), відбувається без 

розкриття пари, що таутомеризується (основи у парі весь час залишаються 

зв’язаними патернами міжмолекулярних Н-зв’язків, що змінюють один 

одного вздовж ВКР), та супроводжується суттєвими змінами геометрії пари. 
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Рис. 5.22. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідних станів їхнього взаємоперетворення таутомерними реакціями: (a) 

G·T*(WC)↔G∙T(w1), (б) G∙T(w1)↔G∙T
sym

(w1), (в) G∙T(w1)↔G∙T(w2) та (г) 

G∙T(w2)↔G∙T
sym

(w2) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Таутомеризація G*·Т(WC)↔G·Т(w1) включає дві стадії – дуже швидку 

G*·T(WC)→G·T*(WC), з якої власне розпочинається таутомеризація, та дуже 

повільну заключну стадію (рис. 5.22, 5.23, табл. 5.11). Таутомеризація 

G*·T(WC) починається дуже швидким процесом таутомеризації ППП 

G*·T(WC)→G·T*(WC) (τ99,9%=4,98·10
-12

 с); при цьому пара G·T*(WC) відіграє 

роль динамічно-нестійкого інтермедіату. Тут ми не будемо описувати у 

деталях цей процес, оскільки він ґрунтовно висвітлений нами раніше. 

Фінальна, дуже повільна (τ99,9%=2,31·10
8
 с) стадія процесу таутомеризації 

G*·T(WC)→G·T(w1) проходить через суттєво непланарний перехідний стан 

ТS
G-·T+

G·T*↔G·T(w1) (νi=674,7i см
-1

; ∠C6N1N3C5=83,7 º) із відносною енергією 

Гіббса 32,28 ккал·моль
-1

 за нормальних умов, що являє собою йонну пару, 

зв’язану двома паралельними міжмолекулярними Н-зв’язками O4
+
H···N1

–
 

(8,39) та N3
+
H···N1

–
 (13,14 ккал·моль

-1
). Він утворюється перенесенням 

Таблиця 5.11 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації 

G·T*(WC)↔G∙T(w1) послідовним ППП, яке супроводжується 

структурною перебудовою пар основ, та конформаційного перетворення 

G∙T(w1)↔G∙T(w2) отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

G·T*(WC)↔G∙T(w1) 

MP2/6-

311++G(2df,pd) 

3.14 4.69 30.04 32.79 26.90 28.10 4.23·10
7
 

MP2/6-

311++G(3df,2pd) 

3.14 4.69 30.48 33.23 27.34 28.54 8.89·10
7
 

MP2/cc-pVTZ 

 

3.48 5.03 30.85 33.59 27.37 28.56 1.24·10
8
 

MP2/cc-pVQZ 3.33 4.87 31.06 33.80 27.73 28.93 2.31·10
8
 

G∙T(w1)↔G∙T(w2) 

MP2/6-

311++G(2df,pd) 

1.20 1.05 2.66 2.58 1.46 1.53 1.16·10
-11

 

MP2/6-

311++G(3df,2pd) 

1.21 1.05 2.71 2.62 1.50 1.56 1.24·10
-11

 

MP2/cc-pVTZ 

 

0.67 0.52 3.01 2.92 2.34 2.40 5.82·10
-11

 

MP2/cc-pVQZ 1.16 1.00 2.80 2.71 1.64 1.71 1.56·10
-11

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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протонів при атомі азоту О6 G вздовж міжмолекулярного Н-зв’язку N1H···N3 

на атом азоту N3 Т* у парі G·T*(WC) і супроводжується взаємним 

обертанням основ одна відносно іншої навколо уявної осі N1-N3 майже на 

90º. 

Цей процес таутомеризації, закінчується переходом у суттєво 

неплощинну (∠C6N1N3C5=87,7 º) воблівську пару G·T(w1), яка стабілізується 

трьома антипаралельними Н-зв’язками C5MeH···O6 (1,85), N1H···O4 (2,90) та 

N2H···O4 (0,71 ккал·моль
-1

). Її глікозидні зв’язки N9H i N1H знаходяться у 

цис-орієнтації один відносно одного (∠N9HHN1=39,7 º). Ця пара теж до цього 

часу у літературі не згадувалася. Вона може легко планаризуватися 

(ΔΔG=1,23 ккал·моль
-1

) повертанням Ме-групи на кут 60 º та сплощенням 

групи NH2 G. Саме ця обставина дозволяє їй інкорпоруватися у подвійну 

спіраль ДНК. 

 

Рис. 5.23. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення G*·T(WC)↔G∙T*(WC)↔G∙T(w1) послідовним ППП вздовж її 

ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Цікаво зазначити, що вобл-пара G·T(w1) зв’язана з високоенергетичною 

вобл-парою G·T(w2) (ΔG=1,16 ккал·моль
-1

 за нормальних умов) швидким 

конформаційним перетворенням (τ99.,9%=1,56·10
-11

 с) через суттєво 

неплощинний перехідний стан TSG·Т(w1)↔G·Т(w2), який стабілізується парою Н-

зв’язків N1H···O4 (1,98) та N2H···O4 (0,78 ккал·моль
-1

), які замикаються на 

один і той же атом кисню О4 Т. Йому відповідає коливальна мода з уявною 

частотою νi=15,2i cм
-1

. Це конформаційне перетворення відбувається без 

розкриття пари – її основи залишаються Н-зв’язаними різними Н-зв’язками, 

які змінюють один одного. 

Цікаво зазначити, що дзеркально-симетричні енантіомери цієї вперше 

представленої у літературі неправильної пари основ G·T(w2) 

(∠C6N1N3C5=±62,8 º) інтерконверсують через планарний перехідний стан з 

ΔΔG=6,89 ккал·моль
-1

 за нормальних умов, якому відповідає торсійне 

коливання групи NH2 G з уявною частотою νі=178,2i см
-1

. Ця 

великоамплітудна рухливість пари G·T(w1) (τ99,9%=6,09·10
-8

 с) дозволяє їй 

інкорпоруватися у структуру подвійної спіралі ДНК, оскільки її енергетика 

помітно менша, ніж енергія стекінг-взаємодій сусідніх пар основ.  

Третій маршрут таутомеризації G*·Т(WC)↔G·Т(w2) (рис. 5.24, 5.25) 

контролюється дещо непланарним перехідним станом ТS
G-·T+

G·T*↔G·T(w2) 

(∠C6N1N3C5=13,5 º), що являє собою іонну пару G
+
·Т

-
, зв’язану чотирма 

міжмолекулярними Н-зв’язками O4
+
H···O6

-
 (4,70), O4

+
H···N1

-
 (5,19), 

N3
+
H···N1

-
 (5,00) та N3

+
H···N2

-
 (2,02 ккал·моль

-1
). Йому відповідає уявна 

частота νі=291,2i см
-1

. Він утворюється перенесенням протонів при атомі О6 G 

вздовж міжмолекулярного Н-зв’язку О6Н···О4 на атом О4 Т і 

супроводжується помітним зміщенням основ одна відносно одної.  

Цей доволі повільний процес таутомеризації (τ99,9%=8,53·10
12

 с) 

закінчується переходом у суттєво неплощинну воблівську пару G·T(w2), яка 

стабілізується трьома Н-зв’язками N1H···O4 (2,43), N2H···O4 (1,89) та 
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G*·T(WC) 

 



TG

)T(wGT(WC)*G 2
TS  

(νi=291,2i см
-1

) 
G∙T(w2) 

Рис. 5.24. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідного стану їхнього взаємоперетворення через таутомерну реакцію 

G*·T(WC)↔G∙T(w2) (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 

 

 

Рис. 5.25. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення G*·T(WC)↔G∙T(w2) послідовним ППП вздовж ВКР (рівень 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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N3H···N2 (2,82 ккал·моль
-1

). Її глікозидні зв’язки N9H i N1H знаходяться у 

цис-орієнтації один відносно одного (∠N9H9H1N1=57,1 º).  

Описаний процес таутомеризації G*·T(WC)→G·T(w2) супроводжується 

суттєвою зміною геометрії пари, що таутомеризується; пара при цьому не 

руйнується – вона підтримується патернами міжмолекулярних Н-зв’язків, які 

послідовно змінюють один одного вздовж ВКР. 

Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що біологічно 

важливий маршрут таутомеризації G∙T(w)↔G·T*(WC) [237] є 

безальтернативним з точки зору спонтанного точкового мутагенезу, оскільки 

нові маршрути G*·Т(WC)↔G·Т(w1), G*·Т(WC)↔G·Т(w2) і 

G*·T(WC)↔G*·T*(w) є процесами значно повільнішими, аніж навіть процес 

реплікації ДНК у клітині (~10
6
 с [5]) (у випадку реакцій таутомеризації 

G*·Т(WC)↔G·Т(w1) та G*·Т(WC)↔G·Т(w2)), а маршрут 

G*·T(WC)↔G*·T*(w) є малоімовірним (3,8·10
-10

). Проте вони, на наш погляд, 

становлять неабиякий інтерес при дослідженні механізмів мутагенної 

таутомeризації інших біологічно важливих воблівських пар нуклеотидних 

основ за участі G з аналогічною архітектурою Н-зв’язування. 

5.4.1. Біологічна значущість отриманих результатів: критичне 

обговорення. Таким чином, переконавшись, що маршруту таутомеризації 

G·T(w)↔G*·T(WC) [237] немає альтернативних низькоенергетичніших 

шляхів, ми можемо коротко обговорити його основну біологічну значущість. 

Отже, у відповідності з отриманими нами результатами молекулярний 

механізм виникнення спонтанних транзицій – помилок включення – зводиться 

до таутомеризації пари G·Т(w) у пару G*·Т(WC) (рис. 5.26-5.28, табл. 5.12) 

через цвітеріонний перехідний стан ТS
G+·T-

G·T(w)↔G·T*(WC), який стабілізується 

унікальним патерном п’яти міжмолекулярних Н-зв’язків в тому числі 

біфуркативними Н-зв’язками із спільним центром локалізованим на 

протонованих атомах O6
+
 та N1

+
 – O6

+
H···O4

–
 (2,69), O6

+
H···N3

–
 (5,21), 

N1
+
H···N3

–
 (2,61), N1

+
H···O2

–
 (3,20) та N2

+
H···O2

–
 (4,44 ккал·моль

-1
) та через 
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короткоживучий інтермедіат (τ=8,13·10
-13

 с) – неправильну пару G·T*(WC) – 

безпосередньо у кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази. Логічно думати, що бар’єр мутагенної таутомеризації вобл-пари 

G·Т(w) у кишені впізнавання порівняно із ізольованим станом знижується, 

зокрема, за рахунок стекінг-взаємодій. При цьому також знижується відносна 

енергія Гіббса пари G*·Т(WC) порівняно із аналогічною величиною у 

ізольованому стані за рахунок взаємодії її інваріантних атомних груп N3/O2 із 

відповідними амінокислотними залишками кишені впізнавання полімерази 

[38, 51]. Як це не дивно звучить, але ДНК-полімераза прискорює порівняно із 

ізольованим станом процес набуття воблівською парою Вотсон-Криківської 

геометрії шляхом їхньої мутагенної таутомеризації. 

Таблиця 5.12 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризації 

G∙T(w)↔G·T*(WC)  послідовним ППП, яке супроводжується структурною 

перебудовою пар основ, отримані на різних рівнях теорії для геометрії, 

зоптимізованої на рівні MP2/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

G∙T(w)↔G·T*(WC) 

MP2/6-311++G(2df,pd) -0.54 -1.33 17.47 16.80 18.01 18.13 5.06 

MP2/6-311++G(3df,2pd) -0.27 -1.06 17.41 16.74 17.68 17.80 3.93 

MP2/cc-pVTZ 

 
-0.65 -1.44 17.13 16.46 17.78 17.90 3.04 

MP2/cc-pVQZ -0.48 -1.27 17.04 16.37 17.51 17.64 2.42 

G·T*(WC)↔G*·T(WC) [2] 

MP2/6-311++G(2df,pd) -1.16 -1.14 1.17 4.17 2.33 5.31 3.28·10
-12

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) -1.27 -1.24 1.49 4.50 2.76 5.74 5.76·10
-12

 

MP2/cc-pVTZ -1.40 -1.38 1.07 4.07 2.47 5.44 2.85·10
-12

 

MP2/cc-pVQZ -1.22 -1.19 1.41 4.42 2.63 5.61 4.98·10
-12

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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Дуже промовисто, що цей процес таутомеризації відбувається без 

руйнації пари, а значить і без безпосередньої участі у ньому молекул 

ендогенної води як хімічного агента: це пов’язано із тим, що таутомеризація 

контролюється цвітеріонним перехідним станом 
-TG

(WC)*TGT(w)GTS 





, енергія 

стабілізації котрого становить ΔEint/ΔGint=-135,84/120,59 ккал·моль
-1

, що 

набагато перевищує енергію гідратації основ за відповідними сайтами 

(a)   

   

   

G∙T(w) 

-TG

(WC)*TGT(w)GTS 





 

(νi=154,2i см
-1

) 

G·T*(WC) 

(б)  

   

   

G·T*(WC) 
T(WC)*G(WC)*TGTS   

(νi=1134,2i см
-1

) 
G*·T(WC) 

Рис. 5.26. Геометричні структури неправильних пар основ ДНК та 

перехідних станів їхнього взаємоперетворення таутомерними реакціями: (a) 

G∙T(w)↔G·T*(WC) [17] та (б) G·T*(WC)↔G*·T(WC) [2] (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Рис. 5.27. Профіль відносної електронної енергії ΔE таутомерного 

перетворення G·T(w)↔G*∙T(WC) послідовним ППП вздовж ВКР (рівень 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 

 

Рис. 5.28. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B вздовж ВКР 

біологічно важливої таутомеризації G·T(w)↔G*∙T(WC) (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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взаємодії. До речі, пара, що таутомеризується, перебуває у цвітеріонному 

стані у досить широкому діапазоні ВКР -5,20÷10,14 Бор. 

Оскільки характерний параметр τ99,9% таутомеризації G∙T(w)↔G∙T*(WC) 

значно менший, ніж час Δτpol=8,3·10
-4

 с [163], який витрачає ДНК-полімеразна 

машинерія на один акт інкорпорації вхідного нуклеотиду в структуру 

подвійної спіралі ДНК, що синтезується, то це з необхідністю означає, що 

виникнення спонтанних транзицій – помилок включення – знаходиться під 

кінетичним контролем. Це автоматично пояснює відомий експериментальний 

факт – зростання частоти спонтанних точкових мутацій (з-поміж них, як 

відомо, левову частку складають саме транзиції [4-9]) з температурою [112]. З 

феномену кінетичної контрольованості спонтанних точкових мутацій 

випливає вельми цікавий факт: якщо з тих чи інших причин ДНК-полімеразна 

машинерія як складова реплісоми уповільнює своє функціонування (τpol 

збільшується), то це знову-таки автоматично призводить до зростання частоти 

спонтанних транзицій. У такий спосіб можна, зокрема, пояснити природу так 

званої мутаційної катастрофи [112].  

Далі, оскільки ендогенна вода не є безпосереднім учасником процесів 

мутагенної таутомеризації, що лежать в основі виникнення спонтанних 

транзицій – помилок включення, то залежність частоти останніх від pH можна 

пояснити безпосереднім впливом цього фізико-хімічного фактора саме на 

перебіг реакції таутомеризації G·Т(w)→G*·Т(WC), що контролюється 

цвітеоріонним перехідним станом 
-TG

(WC)*TGT(w)GTS 





, а не іонізацією ізольованих 

основ, що входять до складу цих пар [224-229].  

До речі, порівняння отриманих нами даних, зокрема довжин 

міжмолекулярних Н-зв’язків, з експериментальними даними [11], однозначно 

свідчить на користь того, що ензиматично-компетентною парою є саме 

квазіпланарна пара G*·Т(WC), а не інші можливі псевдо-Вотсон-Криківські 

пари основ G·T*(WC) і іонізовані G
-
·T чи G·T

-
 [225, 227, 229, 230], оскільки 



219 

 

тільки для неї спостерігається найкраще співпадіння теоретичних даних із 

експериментальними [9].  

І нарешті останнє. У рамках запропонованої моделі виникнення 

спонтанних транзицій – помилок включення цілком логічно повязати 

мутагенну дію модифікованих нуклеотидних основ із зниженням 

енергетичного бар’єру таутомеризації воблівських пар у вотсон-криківські 

пари за їхньою участю. Дійсно, імовірність виникнення спонтанних транзицій 

P можна оцінити за формулою P=Pw·Pw→WC, де Pw – імовірність утворення 

воблівської пари у кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази, а Pw→WC – імовірність переходу воблівської пари у Вотсон-

Криківську у кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази. Обидва співмножники, що входять до цієї формули, особливо 

Pw→WC, є величинами значно меншими за одиницю – цим пояснюється низька 

частота спонтанних точкових мутацій. На жаль, експериментальні значення 

параметрів Pw і Pw→WC нині у літературі відсутні. Проте за цією формулою у 

першому наближенні можна оцінити зростання частоти транзицій, 

індукованих модифікацією основи Pind/Pspont=Pw→WC/Pw→WC, (жирним шрифтом 

виділено пари за участі модифікованої основи-мутагена). Елементарний 

розрахунок величини Pind/Pspont за відомими формулами фізико-хімічної 

кінетики з використанням числових даних, представлених у таблиці 

(kf=0,97/kr=0,39 с
-1

 для реакції таутомеризації G·Т(w)→G*·Т(WC) та 

kf=34,20/kr=19,59 с
-1 

для реакції таутомеризації G·
5
BrU(w)→G*·

5
BrU(WC); 

Δtpol=8,3·10
-4

 с [163]), дає величину ~8 разів для 
5
BrU, яка попри спрощеність 

моделі добре узгоджується із експериментом (від 20 [353] до 29 [354] разів). 

Це є переконливим свідченням адекватності запропонованої і 

обґрунтованої нами мікроструктурної моделі виникнення як спонтанних, так і 

індукованих модифікованими нуклеотидними основами точкових помилок 

включення, які трапляються під час біосинтезу ДНК. 

Вперше доведено, що біологічно важливий процес мутагенної 

таутомеризації G·T(w)↔G*·T(WC) здійснюються одним-єдиним маршрутом, 
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який контролюється планарним цвітеріонним перехідним станом 

-TG

(WC)*TGT(w)GTS 





, котрий стабілізуюється унікальним патерном п’яти 

міжмолекулярних Н-зв’язків. Процес таутомеризації G·T(w)↔G*·T(WC) 

відбувається без розкриття пари та без безпосередньої участі молекул 

ендогенної води. Упродовж усього процесу таутомеризації основи у парах 

залишаються зв’язаними сімома 14  різними патернами міжмолекулярних (від 

2 до 5) Н-зв’язків, які послідовно змінюють один одного вздовж ВКР (рис. 

5.28). 

Запропоновано новий кінетично-контрольований механізм виникнення 

спонтанних точкових мутацій – помилок включення. У рамках цього 

механізму мутагенний ефект аналогів нуклеотидних основ пояснюється 

зниженням бар’єру (до 17,47 ккал·моль
-1

) у порівнянні із 

внутрішньомолекулярною таутомеризацією T (39,22 ккал·моль
-1

 [155]) 

набуття воблівськими парами за їхньою участю Вотсон-Криківської геометрії 

шляхом мутагенної таутомеризації у кишені впізнавання високоточної 

реплікативної ДНК-полімеразної машинерії. У процесі таутомеризації 

G·T(w)↔G*·T(WC) G як молекула-партнер по взаємодії відіграє роль 

каталізатора, значно прискорюючи цю реакцію у порівнянні з 

внутрішньомоелкулярною мутагенною таутомеризацією Т.  

5.5. Вплив модифікації урацилу на бар’єр таутомеризації зміщеної 

пари G∙
5
XU у пару з Вотсон-Криківською геометрією G*∙

5
XU [81, 87] 

Відомо, що модифікація урацилу (U) за п’ятим положенням, зокрема 

його галогенізація (
5
XU, Х=Hal), спричиняє мутагенний тиск, суттєво 

підвищуючи частоту помилок включення при біосинтезі ДНК [353-356]. 

Зазвичай цей ефект пояснюють, спираючись або на іонізаційну модель (Hal
5
U 

мають більшу здатність іонізуватися у водному середовищі, аніж U чи T [162, 

225, 226]), або ж на таутомерні уявлення [167, 168], оскільки у водному 

розчині кето-енольна рівновага суттєво зсувається в бік енольних таутомерів 

при галогенізації U. Вразливим місцем таких підходів є суттєва гідрофобність 
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активного центру високоточної реплікативної ДНК-полімерази у складі 

реплісоми [32-36], яка виключає наявність у ньому навіть поодиноких 

молекул води. 

Раніше ми показали, що зміщена (воблівська) G∙T, яка стабілізується 

двома Н-зв’язками N3H···O6 і N1H···O2, є таутомерною “гойдалкою”, 

переходячи за рахунок внутрішньопарної таутомеризації через цвітеріонний 

перехідний стан, що стабілізується п’ятьма міжмолекулярними Н-зв’язками 

O6H
+
···O4

-
, O6H

+
···N3

-
, N1H

+
···N3

-
, N1H

+
···O2

-
 і N2H

+
···O2

-
, у пару G*∙T з 

Вотсон-Криківською геометрією, яка підтримується трьома Н-зв’язками 

O6H···O4, N3H···N1 і N2H···O2 (тут і нижче зірочкою позначено мутагенний 

таутомер) [26, 118-122, 125]. Зроблено припущення, що саме цей механізм 

відповідає за виникнення спонтанних помилок включення, коли навпроти G 

чи T включається T чи G, відповідно, при біосинтезі ДНК у клітині [5]. 

Зрозуміло, що у рамках такої кінетичної моделі частота помилок включення 

істотно залежить від енергетичного бар’єру таутомеризації – чим нижча 

величина останнього, тим вища частота помилок біосинтезу ДНК.  

У цьому підрозділі ми ставимо собі за мету пояснити мутагенний ефект, 

зумовлений галогенізацією U за п’ятим положенням. 

Сучасними квантово-хімічними методами на рівні теорії MP2/6-

311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) нам вдалося вперше зафіксувати 

суттєве зниження бар’єру таутомеризації зміщеної пари G∙T при заміні T на 

5
HalU у пару з Вотсон-Криківською геометрією G*∙

5
HalU: при цьому 

найбільший ефект (2,16 ккал∙моль
-1

 за нормальних умов) зафіксовано саме для 

5
BrU. Це збігається з літературними експериментальними даними [353-356], 

які свідчать про те, що саме ця сполука є найсильнішим мутагеном з-поміж 

усіх галогенопохідних U. 

Отримані результати представлено на рисунку 5.29 та в таблиці 5.13. 

Їхній порівняльний аналіз дозволяє зробити наступні біологічно важливі 

висновки. 
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Заміщення п’ятого положення U на метильну групу (СН3) чи галоген (F, 

Cl, Br) принципово не змінює перебігу процесу таутомеризації зміщеної пари 

у відповідну пару з Вотсон-Криківською геометрією за участі мутагенного 

таутомера G*. У всіх без винятку випадках спостерігається одна і та ж сама 

структура перехідного стану таутомеризації – іонна пара, яка стабілізується 

п’ятьма Н-зв’язками O6H
+
∙∙∙O4

-
, O6H

+
∙∙∙N3

-
, N1H

+
∙∙∙N3

-
, N1H

+
∙∙∙O2

-
 і 

N2H
+
∙∙∙O2

-
. Відносна енергія Гіббса перехідних станів таутомеризації лежить 

у межах 15,35÷17,51 ккал∙моль
-1

 за нормальних умов.  

У всіх досліджених комплексах рушійною силою таутомеризації є 

зниження (на 0,69÷1,65 ккал∙моль
-1

 за нормальних умов) відносної енергії 

Гіббса пари з Вотсон-Криківською геометрією порівняно із стартовою 

зміщеною парою. 

Галогенізація U за п’ятим положенням помітно знижує енергію Гіббса 

активації таутомеризації (на 1,59÷2,16 ккал∙моль
-1

 за нормальних умов), при 

цьому найбільший ефект спостерігається саме для 
5
BrU (2,16 ккал∙моль

-1
), 

який з-поміж досліджених галогенпохідних U є найефективнішим мутагеном 

[353-356]. 

 

 

Рис. 5.29. Фізико-хімічний механізм таутомеризації зміщених пар основ 

G·
5
XU (X=Н, CH3, Br, Cl, F) у пари за участі мутагенного таутомера G – 

G*·
5
XU – через перехідний стан TS 
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Цікаво, що заміна атома водню U при атомі С5 на метильну групу 

підвищує енергетичний бар’єр таутомеризації на 0,43 ккал∙моль
-1

. Не 

виключено, що це є одним із аргументів, чому Природа вибрала як основу 

ДНК саме тимін, а не урацил. 

Таким чином, сучасними методами неемпіричної квантової хімії на 

рівні теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) вперше показано, 

що модифікація урацилу (U→Hal
5
U) знижує бар’єр перетворення його 

зміщених пар з G у пари за участі мутагенного таутомеру G, що мають 

Вотсон-Криківську геометрію, спричиняючи тим самим мутагенний тиск на 

ДНК. При цьому максимальний ефект спостерігається саме для 
5
BrU, що є 

найефективнішим мутагеном з-поміж досліджених галогенпохідних. 

 

 

Таблиця 5.13 

Енергетичні характеристики (відносна енергія Гіббса в ккал∙моль
-1

 за 

нормальних умов) таутомеризації зміщеної пари G·
5
XU у пару з Вотсон-

Криківською геометрією G*·
5
XU (ε=1) 

Комплекси U
 

T 
5
FU 

5
ClU 

5
BrU 

G·
5
XU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TS 17,08 17,51 15,49 15,39 15,35 

G*·
5
XU -1,65 -1,59 -0,69 -1,06 -1,17 
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5.6. Нові фізико-хімічні механізми мутагенної таутомеризації 

неправильних пар основ ДНК A·G і C·T із Вотсон-Криківською 

архітектурою Н-зв’язування [56] 

З-поміж неправильних пар основ ДНК – “винуватців” виникнення 

спонтанних точкових мутацій – особливе місце посідають дві пари – A·G і 

C·T, так звана довга і коротка пари, відповідно, з вотсон-криківською 

архітектурою зв’язування. На відміну від решти неправильних пар, основи, 

що входять до їхнього складу, знаходяться у основній таутомерній формі. 

Раніше нами у деталях досліджено процеси ППП-таутомеризації цих пар [70, 

77], як їхню внутрішньопритаманну властивість, важливу з точки зору 

закріплення мутацій у наступних раундах реплікації ДНК. У результаті ми 

дійшли висновку про те, що дисоціація цих пар на мономери реплікативною 

машинерією ДНК відбувається без зміни їхнього таутомерного статусу. 

Одначе цей висновок справедливий у тому і лише тому випадку, коли ППП-

таутомеризація цих пар відбувається лише за класичним механізмом 

Льовдіна. 

У цьому підрозділі ми описуємо вперше виявлений нами новий 

механізм мутагенної таутомеризації довгої A·G і короткої C·T неправильних 

пар основ ДНК з Вотсон-Криківською архітектурою зв’язування. Його 

характерною відмінністю від механізму Льовдіна є те, що мутагенна 

таутомеризація пар супроводжується суттєвою зміною їхньої геометрії, а саме 

– переходом у воблівську конфігурацію – і здійснюється через цвітеріонні 

перехідні стани A
+
·G

–
, A

–
·G

+
, С

+
·Т

–
 і С

–
·Т

+
 (знаки “+” і “-” означають 

протоновану і депротоновані основи ДНК, відповідно). Отримані дані 

проливають світло на природу спонтанних помилок реплікації ДНК типу 

A·G/G·A і С·Т/Т·С, коли з тієї чи іншої причини комплементарні основи 

випадково змінюють свій таутомерний статус на мутагенний, а також на 

мікроструктрні механізми переходу основ ДНК у мутагенну таутомерну 

форму при реплікації ДНК. 
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Перш, ніж приступити до викладення отриманих результатів та їхнього 

обговорення, окреслимо ідеї, які наштовхнули нас на відкриття нового 

механізму мутагенної ППП таутомеризації неправильних пар A·G і С·Т з 

Вотсон-Криківським типом Н-зв’язування. Відомо, що канонічні основи ДНК 

– A, G, C i T можуть, в принципі, переходити із канонічної таутомерної форми 

у мутагенну за рахунок внутрішньомолекулярної міграції амінопротона А і С 

на сусідній атом азоту N1 і N3 відповідно та внутрішньомолекулярної міграції 

імінопротона G і Т на сусідній атом кисню О6 і О4 відповідно. Одначе ці 

переходи здійснюються надзвичайно повільно (~10
10

÷10
20

 с) навіть у 

порівнянні із часом реплікації ДНК у клітині (~10
6
 c), оскільки їм 

відповідають дуже високі енергетичні бар’єри активації (32÷46 ккал·моль
-1

). 

Ми припустили, що кожна із канонічних основ у неправильних парах основ 

ДНК A·G і C·T може каталізувати мутагенну таутомеризацію 

“комплементарної” основи, спочатку приєднуючи протон, що мігрує, а потім 

зміщуючись одна відносно іншої, віддаючи його (чи/або інший протон) 

сусідньому атому азоту чи кисню “комплементарної” основи. Цілком 

природньо сподіватися, що перехідні стани таких процесів представлятимуть 

собою цвітеріонні структури, а саме – йонні пари A
+
·G

–
, A

–
·G

+
, С

+
·Т

–
 і С

–
·Т

+
, 

геометрія яких вже не Вотсон-Криківська, але ще й не воблівська.  

5.6.1. Мутагенна таутомеризація довгої Вотсон-Криківської пари 

основ ДНК A·G. Процеси таутомеризації цієї пари спричиняють перехід обох 

(але незалежно одна від одної) основ у мутагенну таутомерну форму А* і G*: 

при цьому утворюються чотири різні Н-зв’язані пари A·G*↓(w), A·G*↑(w), 

A*·G↓(w) і A*·G↑(w) з воблівською архітектурою (рис. 5.30-5.32). Це число 

таутомеризованих пар не випадкове – воно пов’язане, по-перше, із кількістю 

кислих протонів у кожній із пар основ, які можуть поодинці мігрувати від 

однієї основи до іншої (їх два – амінний при атомі N6 A та імінний при атомі 

N1 G), утворюючи цвітеріонну структуру, та кількістю фінальних, 

таутомеризованих воблівських конфігурацій за участю мутагенних таутомерів  
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(a)   

   

A∙G(WC) TS
A+·G-

A·G(WC)↔A·G*↓(w) 

(νi=107,2i см
-1

) 

A·G*↓(w) 

(б)   

   

A·G(WC) TS
A-·G+

A·G(WC)↔A·G*↑(w) 

(νi=139,4i см
-1

) 

A·G*↑(w) 

(в)   

   

A∙G(WC) TS
A+·G-

A·G(WC)↔A*·G↑(w) 

(νi=126,8i см
-1

) 

A*·G↑(w) 

(г)   

   

A·G(WC) TS
A-·G+

A·G(WC)↔A*·G↓(w) 

(νi=193,5i см
-1

) 

A*·G↓(w) 

Рис. 5.30. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) A∙G(WC)↔A·G*↓(w), (б) A∙G(WC)↔A·G*↑(w), (в) A∙G(WC)↔A*·G↑(w) та  

(г) A∙G(WC)↔A*·G↓(w) послідовним ППП, яке супроводжується структурними 

перебудовами пари основ, вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), 

вакуум) 
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 (їх теж дві за кількістю борозенок, куди може зсуватися одна із основ 

відносно іншої у процесі мутагенної таутомеризації). 

З-поміж двох різних шляхів мутагенної таутомеризації 

A·G(WC)→A·G*↓(w) і A·G(WC)→A·G*↑(w) перший є значно швидший, аніж 

другий (рис. 5.30, табл. 5.14). Він ініціюється перенесенням протону при атомі 

N1G вздовж міжмолекулярного Н-зв’язку N1H···N1 на атом N1 А. 

Перехідний стан TS
A+·G-

A·G(WC)↔A·G*↓(w), який стабілізується трьома Н-зв’язками 

N6
+
H···О6

– 
(7.46), N1

+
H···О6

–
 (4,21) і N1

+
H···N1

–
 (2,96 ккал·моль

-1
) має 

воблівську конфігурацію за рахунок зміщення депротонованого G
–
 відносно 

A
+
 в бік мінорної борозенки ДНК. Таутомеризована пара A·G*↓(w) має 

зміщену конфігурацію і стабілізується двома Н-зв’язками N6H···О6 (1,64) і 

Таблиця 5.14 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, отримані 

на різних рівнях теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-

311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

A∙G(WC)↔A·G*↓(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

3.88 6.31 17.73 17.79 13.84 11.48 1.45·10
-2

 

MP2/cc-pVQZ 

 

3.76 6.19 17.01 17.07 13.25 10.88 5.31·10
-3

 

A∙G(WC)↔A·G*↑(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

6.34 7.54 25.35 25.23 19.01 17.69 1.15·10
2
 

 
MP2/cc-pVQZ 

 

6.28 7.48 25.79 25.68 19.51 18.20 2.02·10
2
 

 
A∙G(WC)↔A*·G↑(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

14.03 13.83 25.46 24.56 11.43 10.73 2.49·10
-4

 

MP2/cc-pVQZ 

 

14.29 14.09 25.29 24.39 11.00 10.30 1.21·10
-4

 

A∙G(WC)↔A*·G↓(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

21.39 22.92 49.53 50.00 28.14 27.08 4.05·10
8
 

MP2/cc-pVQZ 

 

21.11 22.6

5 

49.20 49.67 28.08 27.02 3.67·10
8
 

 
Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(a) (б) 

  

(в) (г) 

Рис. 5.31. Профілі відносної електронної енергії ΔE таутомерних 

перетворень (a) A∙G(WC)↔A·G*↓(w), (б) A∙G(WC)↔A·G*↑(w), 

(в) A∙G(WC)↔A*·G↑(w) та (г) A∙G(WC)↔A*·G↓(w) послідовним ППП, яке 

супроводжується суттєвою зміною геометрії, вздовж ВКР (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.32. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B, які 

змінюють один одного вздовж ВКР реакцій таутомеризації 

(a) A∙G(WC)↔A·G*↓(w) та (б) A∙G(WC)↔A*·G↑(w) послідовним ППП 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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О6H···N1 (8,19 ккал·моль
-1

). Цікаво, що при цьому гідроксильна група О6H 

G* є одночасно донором і акцептором Н-зв’язування.  

З-поміж двох інших маршрутів таутомеризації A·G(WC)→A*∙G↑(w) та 

A·G(WC)→A*∙G↓(w) другий є надзвичайно повільним у порівнянні навіть із 

часом реплікації у клітині (~10
6
 с) і тому не має реального біологічного сенсу. 

Перший же процес A·G(WC)→A*∙G↑(w) починається з перенесення протона 

при атомі N1 G вздовж Н-зв’язку N1H···N1 на атом N1 А. Перехідний стан 

таутомеризації пари TS
A+·G-

A·G(WC)↔A*·G↑(w), що стабілізується чотирма Н-

зв’язками N6
+
H···О6

–
 (2,53), N6

+
H···N1

–
 (4,94), N1

+
H···N1

–
 (2,29) та 

N1
+
H···N2

–
 (4,88 ккал·моль

-1
), має воблівську конфігурацію за рахунок 

зміщення депротонованої основи G
–
 відносно протонованої основи A

+
 у бік 

мажорної борозенки ДНК. Фінальна таутомеризована пара A*∙G↑(w) має 

воблівську конфігурацію і стабілізується трьома міжмолекулярними Н-

зв’язками N1H∙∙∙N2 (3,24), N1H∙∙∙N6 (3,81) і N2H∙∙∙N6 (3,95 ккал·моль
-1

). 

5.6.2. Мутагенна таутомеризація короткої Вотсон-Криківської пари 

основ ДНК С·Т. Як і у випадку пари A·G(WC), процеси таутомеризації пари 

C·T(WC) спричиняють індивідуальні переходи кожної із основ, що входять до 

її складу, у мутагенну таутомерну форму С* і Т*. При цьому утворюються 

чотири різні Н-зв’язані воблівські пари C*·T↓(w), C*∙T↑(w), C·T*↓(w) і 

C·T*↑(w) (рис. 5.33-5.35, табл. 5.15). Процеси таутомеризації 

C·T(WC)↔C*∙T↑(w) та C·T(WC)↔C∙T*↓(w) є значно швидшими, аніж повільні 

перетворення C·T(WC)↔C*·T↓(w) та C∙T(WC)↔C·T*↑(w) (табл. 5.14), які не 

мають біологічного сенсу через причини, викладені вище для перетворення 

неправильної пари A·G(WC). Цікаво зазначити, що TS
C-·T+

C∙T(WC)↔C∙T*↑(w) 

стабілізується окрім двох Н-зв’язків О4
+
Н···N4

–
 (9,90) і N3

+
H···N4

–
 (12,79), 

що замикаються на один і той же атом азоту N4
–
, притягувальним ван-дер-

ваальсівським контактом N3
+
···О2

–
 (0,48 ккал·моль

-1
). 

Біологічно важливі таутомеризації C·T(WC)↔C*∙T↑(w) і 

C·T(WC)↔C∙T*↓(w) ініціюються швидким ППП (τ99,9%=2,13∙10
-13

 с)  
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(a)   

  
 

C·T(WC) TSC·T(WC)↔C*·T*(WC) C*·T*(WC) 

(б)   

 

  

C*·T*(WC) TS
C+·T-

C*·T*(WC)↔C*·T↑(w) C*∙T↑(w) 

(в)   

 
  

C*·T*(WC) TS
C+·T-

C*·T*(WC)↔C·T*↓(w) C·T*↓(w) 

(г)   

 
  

C·T(WC) TS
C-·T+

C·T(WC)↔C*·T↓(w) C*·T↓(w) 

(д)   

 
  

C·T(WC) TS
C-·T+

C∙T(WC)↔C∙T*↑(w) C·T*↑(w) 

Рис. 5.33. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) C∙T(WC)↔C*·T*(w), (б) C*·T*(WC)↔C*∙T↑(w), (в) C*·T*(WC)↔C∙T*↓(w), 

(г) C·T(WC)↔C*·T↓(w) та (д) C∙T(WC)↔C·T*↑(w) послідовним ППП вздовж 

ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум)  
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С∙Т(WC)→С*∙Т*(WC) вздовж міжмолекулярних водневих зв’язків, детально 

дослідженому нами раніше, з утворенням пари С*∙Т*(WC), що є динамічно 

нестійким інтермедіатом. Високополярні, цвітеріонні перехідні стани TS
C+·T-

C*·T*(WC)↔C*·T↑(w) і TS
C+·T-

C*·T*(WC)↔C·T*↓(w), що стабілізуються чотирма N4
+
H∙∙∙O4

–
 

(4,33), N4
+
H∙∙∙N3

–
 (2,93), N3

+
H∙∙∙N3

–
 (3,19), N3

+
H∙∙∙O2

–
 (3,25) і двома Н-

зв’язками N4
+
H∙∙∙O4

–
 (9,06), N3

+
H∙∙∙O4

–
 (7,52 ккал·моль

-1
), відповідно, 

утворюються зміщенням депротонованого T
–
 відносно протонованого С

+
 в бік 

мажорної борозенки ДНК. Кожна з фінальних структур – таутомеризовані 

пари C*·T↑(w) (∠C4N3(C)C2N3(T)=0,0°) та C·T*↓(w) 

(∠C4N3(C)C2N3(T)=34,3°) з воблівською геометрією – стабілізується двома 

міжмолекулярними Н-зв’язками N3H∙∙∙N4 (7,45), N3H∙∙∙O2 (5,13) і N4Н∙∙∙O4 

(1,00), О4Н∙∙∙N3 (8,16 ккал·моль
-1

), відповідно. 
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(a) (б) 

  

(в) (г) 

Рис. 5.34. Профілі відносної електронної енергії ΔE таутомерних 

перетворень (a) C∙T(WC)↔C*∙T↑(w), (б) C·T(WC)↔C∙T*↓(w), 

(в) C·T(WC)↔C*·T↓(w) та (г) C∙T(WC)↔C·T*↑(w) послідовним ППП вздовж 

ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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5.6.3. Біологічна значущість нового фізико-хімічного механізму 

мутагенної таутомеризації пар основ ДНК A∙G та C∙T із Вотсон-

Криківською архітектурою Н-зв’язування. Характерно, що для усіх 

чотирьох біологічно значущих таутомеризованих і термодинамічно стійких 

пар основ ДНК А·G*↓(w), А*·G↑(w) і C*∙T↑(w), C·T*↓(w) час їхнього життя τ 

на багато порядків перевищує час (декілька нс [51]), який потрібно ДНК-

полімеразі для примусової дисоціації пар при реплікації ДНК. Окрім того, 

енергія взаємодії основ у цих парах менша, ніж аналогічна величина для 

Вотсон-Криківської пари основ ДНК G·C (табл. 5.14, 5.15). Обидва ці факти 

разом означають, що ДНК-полімераза здатна успішно дисоціювати усі ці 

неправильні за участю мутагенних таутомерів пари на мономери без зміни 

таутомерного статусу останніх. Таким чином, процеси таутомеризації 

A∙G(WC)→A·G*↓(w), A∙G(WC)→A*·G↑(w), C∙T(WC)→C*∙T↑(w) і 

C·T(WC)→C∙T*↓(w) можуть бути відповідальними за генерацію мутагенних 

таутомерів канонічних основ ДНК при її реплікації і є цілком прийнятною 

альтернативою класичному механізму Льовдіна [28, 29].  

Більше того, отримані нами результати дозволяють зрозуміти хоча би на 

напівкількісному рівні, як утворюються нееквівалентні помилки A·G/G·A [70] 

та С·Т/Т·С [77]. при реплікації ДНК у рамках класичної таутомерної гіпотези. 

Виявляється, що мутагенний таутомер кожної основи ДНК (А*, G*, С* і Т*), 

що належить матриці, може взаємодіяти не лише з С, Т, А і G, відповідно, як 

це вважалося раніше, а й також iз G, А, Т і С, утворюючи описані вище 

воблівські пари А·G*↓(w), А*·G↑(w), C*∙T↑(w) i C·T*↓(w)  з усіма наслідками, 

що з цього випливають. Усі зміщені пари основ ДНК C*∙T↑(w), C·T*↓(w) та 

А·G*↓(w), А*·G↑(w) як термодинамічно стійкі структури (ΔGint<0) можуть 

набувати ензиматично-компетентної конформації, таутомеризуючись у 

коротку пару C·T(WC) або через інтермедіати А·G(WC)/G·A(WC) у пари 

G·Asyn і A*·G*syn, відповідно.  

Для деяких біологічно важливих пар процес таутомеризації доволі 

складний і відбувається через стабільні та динамічно нестійкі інтермедіати. 
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Таблиця 5.15 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, отримані 

на різних рівнях теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-

311++G(d,p), ε=1 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99,9% 

C∙T(WC)↔C*∙T*(WC) 

MP2/cc-pVTZ 

 

8.82 8.66 9.36 11.19 0.54 2.53 2.70∙10
-13

 

MP2/cc-pVQZ 9.15 8.99 9.55 11.38 0.40 2.39 2.13∙10
-13

 

 C*·T*(WC)↔C*∙T↑(w) 

MP2/cc-pVTZ -8.40 -8.25 8.54 9.01 16.94 17.27 2.01·10
-6

 

MP2/cc-pVQZ -8.59 -8.44 7.90 8.37 16.48 16.81 6.76·10
-7

 

C*·T*(WC)↔C∙T*↓(w) 

MP2/cc-pVTZ 3.23 5.90 18.32 17.17 15.09 11.27 1.30·10
-1

 

MP2/cc-pVQZ 2.92 5.58 17.49 16.33 14.57 10.75 5.38·10
-2

 

C·T(WC)↔C*·T↓(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

3.09 3.20 34.66 35.95 31.57 32.75 1.44·10
11

 

MP2/cc-pVQZ 

 

3.10 3.22 34.40 35.70 31.30 32.48 9.09·10
10

 

C∙T(WC)↔C·T*↑(w) 

MP2/cc-pVTZ 

 

15.64 17.02 46.66 47.87 31.01 30.86 4.20∙10
10

 

MP2/cc-pVQZ 15.70 17.07 46.76 47.97 31.06 30.90 4.55∙10
10

 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.35. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B, які 

змінюють один одного вздовж ВКР біологічно важливих реакцій 

таутомеризації (a) C∙T(WC)↔C*∙T↑(w) та (б) C·T(WC)↔C∙T*↓(w) 

послідовним ППП (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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Для довгої A·G(WC) і короткої C·T(WC)  неправильних пар основі ДНК 

з Вотсон-Криківською архітектурою зв’язування вперше виявлено новий 

фізико-хімічний механізм їхньої мутагенної таутомеризації. Таутомеризація 

кожної пари здійснюється чотирма топологічно і енергетично 

нееквівалентними шляхами через цвітеріонні перехідні стани – 

водневозв’язані пари протонованої і депротонованої основ. Процес 

таутомеризації супроводжується суттєвою зміною архітектури зв’язування 

основ від Вотсон-Криківської до зміщеної як у бік мінорної, так і мажорної 

борозенок ДНК. У всіх випадках процеси таутомеризації синхронні, поетапні. 

Вперше встановлено, що швидкі, біологічно важливі процеси мутагенної 

таутомеризації пар A·G(WC) і C·T(WC)  ініціюються перенесенням 

кислішого, імінного протона. Навпаки, перенесення менш кислого амінного 

протона спричиняє надто повільну мутагенну таутомеризацію, аби мати 

реальний біологічний сенс. 

Біологічна значущість отриманих результатів двояка. По-перше, 

виявлений феномен таутомеризації може бути джерелом виникнення 

мутагенних таутомерів усіх чотирьох канонічних основ ДНК при реплікації 

останньої, оскільки воблівські таутомеризовані пари відповідають усім 

необхідним для цього умовам. По-друге, отримані результати дозволяють 

зрозуміти елементарні фізико-хімічні засади виникнення деяких помилок 

реплікації ДНК, зумовлених випадковою мутагенною таутомеризацією 

нуклеотидних основ, що належать матриці. Дійсно, стає зрозумілим, як 

воблівські пари С*·Т(w), Т*·С(w), А*·G(w) і G*·А(w) (праворуч стоїть основа 

вхідного нуклеотиду) перетворюються або у короткі Вотсон-Криківські пари 

С·Т(WC) і Т·С(WC), або у довгі Вотсон-Криківські пари A·G(WC) і G·A(WC). 

Процес набуття останніми ензиматично-компетентної конформації у кишені 

впізнавання високоточної ДНК-полімерази описано нами в попередніх 

розділах. 
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5.7. Таутомерні переходи у неправильних гомопуринових парах 

основ ДНК як ключ до інтимних механізмів спонтанних трансверсій [55] 

5.7.1. Вобл↔Вотсон-Крик таутомеризація гомопар за участю А. Нам 

вперше вдалося показати, що неправильні пари за участі А з воблівською 

геометрією (електронна будова А допускає утворення лише трьох зв’язаних 

двома антипаралельними H-зв’язками пар – A·A(w), A·Asyn↓(w) і A·Asyn↑(w), у 

яких глікозидні зв’язки знаходяться у син-орієнтації один відносно одного 

[133, 134, 251, 252]) можуть переходити через послідовне ППП чи 

безпосередньо у пару Топала-Фреско A*·Asyn(TF), або ж у довгу Вотсон-

Криківську пару A*·A(WC). Усі ці процеси контролюються 

високостабільними, високополярними і цвітеріонними перехідними станами, 

що представляють собою електронейтральні йонні пари. Сильна 

електростатична взаємодія протонованої і депротонованої основ (приблизно 

>100 ккал·моль-1) у перехідних станах таутомеризації виключає безпосередню 

участь молекул ендогенної води як хімічного агента у цих реакціях. Усі три 

процеси таутомеризації A·A(w)↔A*·A(WC), A·Asyn↓(w)↔A*·Asyn(TF) та 

A·Asyn↑(w)↔A*·Asyn(TF) через послідовне ППП відбуваються за 

недисоціативним механізмом (рис. 5.36, 5.37) – пари, що таутомеризуються, 

суттєво змінюють свою геометрію (від воблівської до Вотсон-Криківської і 

навпаки, але при цьому не розриваються. Так, зокрема, найшвидший процес 

таутомеризації (τ99,9%=4,39·10
4
 с) A·A(w)↔A*·A(WC) контролюється 10 

патернами міжмолекулярних взаємодій, що включають як Н-зв’язки АН···В, 

так і розрихлені ковалентні містки А-Н-В. Ми віддаємо перевагу саме цьому   
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(a)   

  
 

 
  

A·A(w) TS
A-·A+

A·A(w)↔A·A*(WC) 

(νi=152,4i см
-1

) 

A·A*(WC) 

(б)   

   

 

  

A·Asyn↓(w) 

 

TS
A+·Asyn-

A·Asyn↓(w)↔A*·Asyn(TF) 

(νi=126,0i см
-1

) 

A*·Asyn(TF) 

(в)   

  

 

 
  

A·Asyn↑(w) TS
A-·Asyn+

A·Asyn↑(w)↔A*·Asyn(TF) 

(νi=166,3i см
-1

) 

A*·Asyn(TF) 

 

Рис. 5.36. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) A∙A(w)↔A·A*(WC), (б) A·Asyn↓(w)↔A*·Asyn(TF) та 

(в) A·Asyn↑(w)↔A*·Asyn(TF) послідовним ППП вздовж ВКР (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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(a) (б) 

 

 

(в)  

Рис. 5.37. Профілі відносної електронної енергії ΔE таутомерних 

перетворень (a) A∙A(w)↔A·A*(WC), (б) A·Asyn↓(w)↔A*·Asyn(TF) та 

(в) A·Asyn↑(w)↔A*·Asyn(TF) послідовним ППП вздовж ВКР (рівень теорії 

B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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Таблиця 5.16 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, отримані 

на різних рівнях теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-

311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

A∙A(w)↔A·A*(WC) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 4.48 1.94 27.06 23.75 22.58 21.81 3.51·10
4
 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 4.17 1.63 26.67 23.36 22.50 21.73 3.07·10
4
 

MP2/cc-pVTZ 

 

4.03 1.50 27.36 24.05 23.32 22.56 1.23·10
5
 

MP2/cc-pVQZ 

 

4.18 1.64 26.89 23.59 22.71 21.94 4.39·10
4
 

A·Asyn↓(w)↔A*·Asyn(TF) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 4.61 3.29 29.65 26.25 25.03 22.96 2.52·10
6
 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 4.27 2.94 29.01 25.61 24.74 22.66 1.53·10
6
 

MP2/cc-pVTZ 

 

4.22 2.90 29.94 26.54 25.72 23.64 8.04·10
6
 

MP2/cc-pVQZ 

 

4.35 3.02 29.39 25.99 25.04 22.97 2.23·10
6
 

 
A·Asyn↑(w)↔A*·Asyn(TF) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 5.96 4.93 31.43 28.55 25.47 23.62 5.22·10
6
 

 
MP2/6-311++G(3df,2pd) 5.74 4.71 31.11 28.24 25.37 23.52 4.44·10

6
 

 
MP2/cc-pVTZ 

 

5.68 4.65 31.88 29.00 26.20 24.35 1.80·10
7
 

 
MP2/cc-pVQZ 

 

5.82 4.79 31.34 28.47 25.53 23.68 5.75·10
6
 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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процесові таутомеризації, який включає пару A·A(w), що спостерігається у 

дволанцюговій ДНК за фізіологічних умов [22], з огляду на його біологічну 

роль у виникненні спонтанних точкових мутацій. 

У вільному стані планарна пара A·A(w), що стабілізується двома 

антипаралельними Н-зв’язками N6H···N1 (4,88) та C2H···N1 (1,52 ккал·моль
-

1
), має псевдосиметрія другого порядку (pseudo-twofold symmetry) (рис. 5.38). 

Ці симетричні стани пари A·A(w) зв’язані між собою таутомерним 

переходом, який повинен спостерігатися для цієї пари і у складі подвійної 

спіралі ДНК (у цьому випадку одначе псевдосиметрія другого порядку пари, 

строго кажучи, порушується [22]). 

 

Рис. 5.38. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B, які змінюють 

один одного вздовж ВКР біологічно важливої реакції таутомеризації 

A∙A(w)↔A·A*(WC) послідовним ППП (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), 

ε=1) 
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5.7.2 Вобл↔Вотсон-Крик таутомеризація гомопар за участю G. 

Нами вперше показано, що довга Вотсон-Криківська пара G·G*(WC) бере 

одночасно участь у двох різних процесах таутомеризації через послідовне 

ППП – повільному G·G(w)↔G·G*(WC) (τ99,9%=5,03·10
7
 с) і швидкому 

G*·G*(w)↔G·G*(WC) (τ99,9%=3,98·10
-6

 с) (рис. 5.39-5.40, табл. 5.17). Обидва 

ці біологічно важливі процеси (див. нижче) контролюються 

високостабільними, цвітеріонними станами, які стабілізуються за участі 

п’яти різних міжмолекулярних Н-зв’язків у додаток до сильних 

електростатичних взаємодій. Вони реалізуються за недисоціативним 

механізмом і контролюються 10 і 12 патернами специфічних 

міжмолекулярних взаємодій, що послідовно змінюють один одного вздовж 

ВКР при таутомеризації пар.  

У вільному стані воблівські пари G·G(w) і G*·G*(w) мають 

псевдосиметрію другого порядку. Симетричні стани цих пар зв’язані між 

собою таутомерними переходами, які повинні спостерігатися для них і у 

складі подвійної спіралі ДНК. Характерною особливістю структур, які беруть 

участь у таутомеризації неправильної гомопари G·G за винятком планарної 

пари G*·G*(w), є їхня суттєва неплощинність. Аби переконатися у тому, чи 

не є це завадою їхньої інкорпорації у подвійну спіраль ДНК, ми детально 

дослідили структурну нежорсткість, а саме – енергетичні та кінетичні 

властивості конформаційного взаємоперетворення їхніх дзеркально-

симетричних енантіомерів. Виявилося, що усі ці конформаційні 

перетворення здійснюються через плоскосиметричний перехідний стан, при 

цьому їхні енергетичні та кінетичні характеристики свідчать на користь 

успішної адаптації структур, зображених на рис. 5.39 у подвійну спіраль ДНК 

[55]. 
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(a)   

   

G∙G*(WC) TS
G+·G-

G·G*(WC)↔G*·G*(w) 

(νi=120,8i см
-1

) 

G*·G*(w) 

(б)   

 
  

G∙G*(WC) TS
G+·G-

G·G*(WC)↔G·G(w) 

(νi=156,2i см
-1

) 

G∙G(w) 

 

 

Рис. 5.39. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) G∙G*(WC)↔G*·G*(w) та (б) G∙G*(WC)↔G·G(w) послідовним ППП, яке 

супроводжується структурними перебудовами пари основ, вздовж ВКР (рівень 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.40. Профілі відносної електронної енергії ΔE таутомерних 

перетворень (a) G∙G*(WC)↔G*·G*(w) та (б) G∙G*(WC)↔G·G(w) 

послідовним ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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5.7.3 Біологічна значущість отриманих результатів. Біологічна 

значущість отриманих нами результатів стосується елементарних механізмів 

виникнення спонтанних точкових мутацій, а саме – помилок включення. Є 

підстави думати, що спонтанні точкові помилки включення АА виникають за 

таким мікроструктурним сценарієм. Процес починається із утворення у 

кишені впізнавання високоточної ДНК-полімерази неправильної гомопари 

A·A(w) із воблівською геометрією. Процес набуття нею ензиматично-

компетентної конформації, яка гарантує її хімічну інкорпорацію у структуру 

подвійної спіралі ДНК, що синтезується, включає дві стадії – повільну, 

лімітуючу і фінальну (наступну), швидку. Лімітуючою стадією є процес 

Таблиця 5.17 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, отримані 

на різних рівнях теорії для геометрії, зоптимізованої на рівні MP2/6-

311++G(d,p) у вільному стані 

Рівень КМ теорії ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

G∙G*(WC)↔G*·G*(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 5.00 7.15 14.14 15.37 9.14 8.22 5.53·10
-6

 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 5.08 7.22 14.03 15.27 8.96 8.05 4.08·10
-6

 

MP2/cc-pVTZ 

 

5.36 7.50 14.43 15.67 9.08 8.16 4.98·10
-6

 

MP2/cc-pVQZ 

 

5.00 7.14 13.94 15.17 8.94 8.03 3.98·10
-6

 

G∙G*(WC)↔G·G(w) 

MP2/6-311++G(2df,pd) 5.04 6.83 31.72 32.78 26.68 25.95 4.04·10
7
 

MP2/6-311++G(3df,2pd) 4.75 6.54 31.67 32.72 26.91 26.18 6.00·10
7
 

MP2/cc-pVTZ 

 

5.27 7.06 31.97 33.02 26.70 25.97 4.15·10
7
 

MP2/cc-pVQZ 

 

4.96 6.75 31.77 32.83 26.81 26.08 5.03·10
7
 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(a) 

 
(б) 

Рис. 5.41. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B, які змінюють 

один одного вздовж ВКР біологічно важливих реакцій таутомеризації 

(a) G∙G*(WC)↔G*·G*(w) та (б) G∙G*(WC)↔G·G(w) послідовним ППП (рівень 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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таутомеризації A·A(w)→A*·A(WC) через через послідовне ППП; наступна 

швидка стадія – це анти→син конформаційне перетворення довгої Вотсон-

Криківської пари A*·A(WC) у добре знану пару Топала-Фреско A*·Asyn(TF), 

яка у процесі теплових флуктуацій доволі легко набуває Вотсон-Криківських 

розмірів, тобто ензиматично-компетентної конформації.  

Спонтанні помилки включення GG утворюються за аналогічною 

схемою, яка є ланцюгом таких послідовних подій: утворення пари G·G(w) у 

кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази → 

таутомеризація пари G·G(w) у пару G·G*(WC) через послідовне ППП → 

швидке анти→син конформаційне перетворення пари G·G*(WC) у пару 

G·G*syn → набуття останньою парою ензиматично-компетентної конформації 

у процесі теплових флуктуацій. Повільність обох цих сценаріїв у порівнянні з 

Δtpol≈8,3·10
-4

 с [163] визначає низьку частоту помилок включення AA і GG як 

термодинамічно нерівноважних процесів.  

Можна припустити, що біологічне значення дуже швидкого 

таутомерного перетворення G·G*syn(WC) → G*·G*syn(w) стосується процесу 

розпізнавання неправильної пари G·G*syn(WC) репараційними системами, 

заточеними саме під воблівську конфігурацію неправильних пар. Не 

виключено, що при цьому білки репарації індукують перехід пари 

G·G*syn(WC) із Вотсон-Криківської у воблівську конфігурацію G*·G*syn(w), 

яку вони розпізнають і видаляють із геному. 

Підсумовуючи, доходимо біологічно важливого висновку про те, що 

неправильні пари А*·Аsyn(TF) і G·G*syn є відповідальними як за виникнення 

спонтанних точкових помилок включення, так і помилок реплікації, бо у 

обох випадках процеси набуття ензиматично-компетентної конформації 

проходять через спільні інермедіати – довгі Вотсон-Криківські пари 

А·А*(WC) і G·G*(WC). 

Найважливішими перспективними напрямками розвитку отриманих 

нами результатів ми вважаємо з’ясування ролі мікроструктурного оточення 

кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-полімерази на 
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енергетику таутомерних перетворень (є деякі аргументи на користь того, що 

ці взаємодії будуть їх пришвидшувати), а також експериментальну фіксацію 

неправильних пар А*·Аsyn(TF) та G·G*syn у кишені впізнавання високоточної 

реплікативної ДНК-полімерази у її закритій конформації. 

Вперше визначено енергетичні та кінетичні характеристики воблізації 

гомопар АА та GG, що дає змогу в подальшому проникнути в їхній 

молекулярний механізм. Ці знахідки забезпечують детальне розуміння 

фізико-хімічного механізму перетворень пуриново-пуринових неправильних 

пар основ внутрішньопарним перенесенням протонів та закладають 

підвалини для пошуку та впізнавання місметчів репараційними білками для 

підтримання цілісності геному.  

5.8. Нова концепція виникнення спонтанних трансверсій, 

спричинених таутомерними переходами у гомопіримідинових місметчах 

ДНК [57] 

Раніше було показано, що пропелероподібні пари T·T*(WC), C·C*(WC) 

і C·T(WC) є структурно-нежорсткими структурами, дзеркально-симетричні 

енантіомери котрих інтерконверсують через плоскосиметричний перехідний 

стан [87]. Структурно-динамічні характеристики цієї інтерконверсії 

дозволяють цим парам більш-менш успішно інкорпоруватися у структуру 

подвійної спіралі ДНК. У цьому підрозділі нами додатково показано, що пари 

T·T*(WC), C·C*(WC) і C·T(WC), як і інші неправильні пари [74], активні 

гравці на полі спонтанного точкового мутагенезу, доволі легко адаптують свої 

розміри у процесі теплових флуктуацій до характерних розмірів класичних 

Вотсон-Криківських пар A·T(WC) і G·C(WC). 

Одним із каменів спотикання у теорії спонтанного точкового 

мутагенезу, яка повільно спинається на ноги, є розуміння природи спонтанних 

трансверсій, спричинених неправильними гомопіримідиновими парами ДНК. 

Прогрес у цьому біологічно важливому напрямку стримується відсутністю 

експериментальних даних, насамперед рентгеноструктурних, про 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.42. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) T∙T(w)↔T·T*(WC)/T*O2·T(WC)/T*·T*O2(w) та (б) T*O2∙T(w)↔T·T*O2(WC) 

послідовним ППП вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум) 
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ензиматично-компетентну конформацію пар Т·Т і С·С [10, 11]. У роботах [15, 

16, 76, 77, 72] висловлено припущення, що на цю роль можуть претендувати 

так звані короткі Вотсон-Криківські пари основ ДНК T·T*(WC) i C·C*(WC). У 

той же час залишаються незрозумілими інтимні механізми утворення цих пар. 

У цьому підрозділі дисертації ми детально дослідили усі можливі шляхи 

таутомеризації, які з’єднують короткі Вотсон-Криківські пари основ ДНК 

C·C*(WC) і T·T*(WC) з парами C·C(w) і T·T(w), що мають воблівську 

архітектуру, і не порушують при цьому взаємну цис-орієнтацію їхніх 

глікозидних зв’язків. 

Так, нами вперше показано, що плоскосиметрична (Cs) воблівська пара 

Т·Т(w), яка реально спостерігається у подвійні спіралі ДНК за фізіологічних 

умов [366-368], знаходиться у повільній таутомерній рівновазі із двома 

короткими Вотсон-Криківськими парами основ ДНК Т·Т*(WC) i Т*O2·Т(WC),  

Таблиця 5.18 

Енергетичні та кінетичні характеристики таутомеризацій послідовним 

ППП, яке супроводжується структурною перебудовою пар основ, 

отримані на рівні теорії MP2/cc-pVQZ//B3LYP/6-311++G(d,p) у вакуумі 

Таутомеризація ∆G ∆E ∆∆GTS ∆∆ETS ∆∆G ∆∆E τ99.9% 

T∙T(w)↔T·T*(WC) 

MP2/cc-pVQZ 

8.98 8.64 31.06 31.90 22.09 23.26 1.65·10
4
 

T∙T(w)↔T*O2·T(WC) 12.72 12.81 32.82 33.96 20.11 21.15 5.82·10
2
 

T*O2∙T(w)↔T·T*O2(WC) 0.00 0.00 4.40 7.56 4.40 7.56 3.88·10
-10

 

T∙T(w)↔T*·T*O2(w) 15.61 15.99 13.82 17.03 -1.79 1.03 3.88·10
-14

 

C·C(w)↔C∙C*(WC) -8.90 -10.73 25.38 24.32 34.28 35.05 4.35·10
6
 

 C∙C*(WC)↔C*·C*(w) 1.34 1.50 18.34 19.44 17.00 17.94 2.90 

C*∙C*(w)↔C*O2·C(w) 6.07 6.36 6.59 9.27 0.53 2.91 1.69·10
-12

 

 Примітка: Див. позначення у табл. 3.3. 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.43. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B та ван-дер-

ваальсових контактів O/N···O вздовж ВКР біологічно важливих реакцій 

таутомеризації (a) T∙T(w)↔T·T*(WC) та (б) T∙T(w)↔T*O2·T(WC) 

послідовним ППП (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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що мають пропелероподібну будову і є структурно-нежорсткими 

комплексами. Обидва процеси таутомеризації Т·Т(w)↔Т·Т*(WC) і 

Т·Т(w)↔Т*O2·Т(WC) контролюються плоскосиметричними, 

високополярними, високостабільними цвітеріонними перехідними станами 

TS
T+·T-

T·T(w)↔T·T*(WC) i TS
T-·T+

T·T(w)↔T*O2·T(WC), відповідно (рис. 5.42, 5.43). Їхня 

структура підтримується сильними електростатичними взаємодіями (~100 

ккал·моль
-1

) та чотирма міжмолекулярними Н-зв’язками, внесок яких у 

енергію взаємодії не є вирішальним. Висока стабільність перехідних станів 

 

Рис. 5.44. Взаємоперетворення місметчу T·T(w) з  псевдосиметрію 

другого порядку через таутомерне перетворення. Зображені ізоенергетичні 

структури з’єднані між собою псевдодіадною віссю симетрії 
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таутомеризації виключає участь у них молекул ендогенної води як 

безпосереднього учасника подій. Важливо, що обидва процеси таутомеризації 

Т·Т(w)↔Т·Т*(WC) і Т·Т(w)↔Т*O2·Т(WC) відбуваються за недисоціативним 

механізмом і контролюються 12 i 10 унікальними патернами специфічних 

міжмолекулярних контактів, що послідовно змінюють один одного вздовж 

ВКР таутомеризації (рис. 5.43). Зазначимо, що пара Т·Т*O2(WC) перебуває у 

швидкій таутомерній рівновазі (τ99,9%=3,88·10
-10

 с) з парою Т*O2·Т(WC), яка 

реалізується за концертним синхронним механізмом ППП вздовж сусідніх Н-

зв’язків. Водночас, таутомеризація ППП пари Т·Т(w) у пару Т*·Т*O2(w) з 

симетрією Сs фактично не відбувається, оскільки продукт реакції – 

таутомеризована пара Т*·Т*O2(w) – є короткоживучою (τ=5,61·10
-15

 с), 

динамічно нестійкою структурою, у якій не можуть розвиватися 

низькочастотні міжмолекулярні коливання. 

Беручи до уваги енергетичні та структурні характеристик процесів 

таутомеризації Т·Т(w)↔Т·Т*(WC) і Т·Т(w)↔Т·Т*O2(WC), ми вважаємо, що 

саме перший із них є відповідальним за набуття парою Т·Т(w) ензиматично-

компетентної конформації Т·Т*(WC) у гідрофобній кишені впізнавання 

високоточної ДНК-полімерази, що є необхідною і достатньою умовою 

виникнення відповідних спонтанних трансверсій [15, 16, 101, 121, 346].  

У вільному стані пара Т·Т(w) має всевдосиметрію другого порядку. 

Розрахунок показує, що перехід між цими псевдо-симетричними станами 

забезпечується недисоціативним механізмом таутомерної природи: саме він, 

на нашу думку, адекватно пояснює існуючі експериментальні дані [369], які 

залишалися без будь-якого мікроструктурного тлумачення тривалий час.  

Нами також вперше встановлено, що пропелероподібна структурно-

нежорстка пара С·С*(WC) з Вотсон-Криківською геометрією повільно 

таутомеризується послідовним ППП у вобл-пари С·С(w) і С*·С*(w) (рис. 

5.45-5.47) через високостабільні, високополярні, цвітеріонні перехідні стани 

TS
C-·C+

C·C(w)↔C·C*(WC) (C4N3(C
-
)N3C4(C

+
)=4,3º) і TS

C-·C+
C·C*(WC)↔C*·C*(w) (Сs), 
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(a) (б) 

 

 

(в)  

Рис. 5.45. Стаціонарні структури на шляхах реакцій таутомеризації 

(a) C∙C(w)↔C·C*(WC), (б) C∙C*(WC)↔C*·C*(w) та (в) C*∙C*(w)↔C*O2·C(w) 

послідовним ППП, яке супроводжується структурними перебудовами пари 

основ, вздовж ВКР (рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), вакуум)  
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.46. Патерни міжмолекулярних Н-зв’язків AH···B,  AH···HB та 

притягувальних ван-дер-ваальсових контактів O/N···O, які змінюють один 

одного вздовж ВКР біологічно важливих реакцій таутомеризації: 

(a) C·C(w)↔C∙C*(WC) та  (б) C∙C*(WC)↔C*·C*(w) послідовним ППП 

(рівень теорії B3LYP/6-311++G(d,p), ε=1) 
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(a) 

 

(б) 

Рис. 5.47. Взаємоперетворення місметчів з псевдосиметрією другого 

порядку: (a) C·C(w) та (б) C*·C*(w) через таутомерне перетворення. 

Зображені ізоенергетичні структури з’єднані між собою псевдодіадичною 

віссю симетрії 
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відповідно. Ці перехідні стани стабілізуються сильними електростатичними 

взаємодіями (~100 ккал·моль
-1

) за участю міжмолекулярних Н-зв’язків, роль 

яких є мінорною: це виключає безпосередню участь молекул води у цих 

процесах таутомеризації. Цікаво, що таутомеризація ППП пари С*·С*(w) у 

пару С*О2·С(w) не відбувається, оскільки остання є динамічно нестійкою 

структурою, у якій не встигають розвиватися низькочастотні міжмолекулярні 

коливання (рис. 5.45-5.47, табл. 5.18). Нами вперше виявлено і 

охарактеризовано біологічне значення таутомерного переходу 

С·С(w)→С·С*(WC), яке полягає у тому, що він є кінетично контрольованим 

шляхом утворення ензиматично-компетентної пари C∙C*(WC) безпосередньо 

у гідрофобній кишені впізнавання високоточної реплікативної ДНК-

полімерази. 

Отримані нами результати порушують щонайменше два цікавих 

питання, що є викликом для експерименту. По-перше, - у яких пропорціях 

співіснують у двохспіральній ДНК високополярна пара С·С(w), коротка 

Вотсон-Криківська пара С·С*(WC), що у вільному стані є глобальним 

мінімумом, та плоскосиметрична пара С*O2·С(w)? По-друге – оскільки всі ці 

три пари мають псевдосиметрію другого порядку, то виникає запитання про 

механізми їхнього взаємного перетворення у складі двохспіральної ДНК. 

Розрахунки свідчать про те, що це недисоціативний механізм таутомерного 

походження.  

Отримані нами результати проливають світло на мікроструктурні 

механізми виникнення спонтанних трансверсій, спричинених 

гомопіримідиновими ДНК-місметчами, та розпізнавання останніх 

репараційними системами. Елементарні числові оцінки коректно 

віддзеркалюють експериментальні дані щодо вищої частоти спонтанних 

трансверсій ТТ у порівнянні з трансверсіями СС. Вони також дозволяють 

зрозуміти, чому піримідиново-піримідинові місметчі Т·Т(w) значно краще 

видаляються із геному репараційними системами заточеними під воблівську 

архітектуру неправильних пар, аніж місметчі С·С(w): справа у тому, що 
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таутомерна рівновага Т·Т(w)↔Т·Т*(WC) значно сильніше зсунута ліворуч, 

аніж таутомерна рівновага С·С(w)↔С·С*(WC).  

Числова оцінка відношення імовірності набуття парою Т·Т(w) 

ензиматично-компетентної конформації Т·Т*(WC) до аналогічної імовірності 

для пари С·С(w) (2,3·10
2
) узгоджується із існуючими експериментальними 

даними [9]. При цьому ми використали відомі формули фізико-хімічної 

кінетики та врахували, що kf=1,09·10
-10

/kr=4,19·10
-4

 с
-1

 (Т·Т(w)↔Т·Т*(WC)), 

kf=1,59·10
-6

/kr=4,71·10
-13

 с
-1

 (С·С(w)↔С·С*(WC)) і високоточна ДНК-

полімераза витрачає на інкорпорацію одного неправильного нуклеотиду у 

структуру подвійної спіралі ДНК час Δt
wrong

pol=8,3·10
-3

 с [163]. Ми не 

порівнюємо абсолютні значення вищезгаданих імовірностей із літературними 

даними, бо, на наше переконання, для їхньої коректної оцінки треба 

обов’язково враховувати квантове тунелювання протонів [364], яке значно 

прискорює процеси таутомеризації.  
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше показано, що пари нуклеотидних основ із Вотсон-

Криківською архітектурою Н-зв’язування – класичні, довгі, короткі, один чи 

обидва мономери яких знаходяться у основній чи рідкісній таутомерних 

формах, – перебувають у повільній (порівняно із часом, який витрачає 

високоточна ДНК-полімераза на інкорпорацію у подвійну спіраль ДНК 

одного нуклеотиду) таутомерній рівновазі із відповідними вобл-парами.  

По суті, відкрито новий тип таутомеризації молекулярних Н-зв’язаних 

комплексів, який супроводжується істотною зміною їхньої геометрії (від 

Вотсон-Криківської до воблівської і навпаки). Таутомеризація кожної пари 

здійснюється чотирма топологічно і енергетично нееквівалентними шляхами 

через цвітеріонні перехідні стани – водневозв’язані пари протонованої і 

депротонованої основ. 

2. Доведено, що у всіх без винятку випадках ці процеси таутомеризації 

реалізуються через високостабільні (енергія взаємодії ~100 ккал·моль
-1

), 

полярні перехідні стани – тісні іонні пари типу (протонована 

основа)·(депротонована основа) і відбуваються без безпосередньої участі 

молекул води як хімічного агента. 

3. Вперше виявлено нову фізико-хімічну властивість Вотсон-

Криківських пар основ ДНК А·Т(WC) і G·C(WC) таутомеризуватися у 

воблівські пари А*·Т↑(w), А·Т*O2↑(w), А·Т*↓(w) та G·C*↑(w), G*∙C↓(w), 

G∙C*↓(w), G*·C↑(w), до складу яких входять мутагенні таутомери основ. Ці 

доволі швидкі (τ99,9%=1,1·10
-7

/6,0·10
-9

, 2,0·10
-8

/1,4·10
-9

, 2,1·10
-7

/9,2·10
-9

 та 

3,95/148,66, 0,58/32,45, 0,42/3,35·10
-5

, 2,50·10
-5

/8,45·10
-8

 с (ε=1/ε=4), 

відповідно) у порівнянні із швидкістю реплікації ДНК у клітині процеси 

таутомеризації контролюються планарними, високостабільними, 

високополярними перехідними станами – тісними іонними парами, 

утвореними протонованими і депротонованими основами. Оцінка 

заселеностей таутомеризованих станів пар основ А·Т(WC) і G·C(WC), які 
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лежать у діапазоні (6,1·10
-9

–1,5·10
-7

) та (4,2·10
-11

–1,4·10
-9

), відповідно, у 

розчиннику із ε=4, вказує на їхню участь у процесах зародження спотанних 

точкових помилок реплікації ДНК. Отримані результати значно розширюють 

горизонти класичної таутомерної гіпотези Вотсона і Крика і проливають 

світло на природу нестабільності геному.  

4. У рамках таких модельних уявлень нами вперше показано, що при 

заміні аденіну на 2-амінопурин відбувається зростання частоти мутацій у 1887 

разів за нормальних умов внаслідок збільшення заселеності пари 2AP·T* при 

таутомеризації 2AP·T→2AP·T* у порівнянні із процесом A·T→A·T*. 

5. Відповідно до запропонованої нами моделі мутагенної 

таутомеризації класичної Вотсон-Криківської пари основ G∙C, збільшення 

заселеності неправильних пар основ G·P*↑ (4,5·10
-3

) та G·P*↓ (1,4·10
-4

) за 

участю мутагена 6-(2-деокси-β-D-рибофуранозил)-3,4-дигідро-6Н,8Н-

піримідо[4,5-c][1,2]оксазин-7-он (P) – аналога цитозину, – на декілька 

порядків порівняно із аналогічними значеннями для пар основ G·C*↑ та G∙C*↓ 

пояснює їхній мутагенний тиск на ДНК та дозволяє зареєструвати їх 

експериментально. 

6. Вперше з використанням квантово-хімічних методів показано, що 

таутомерна рівновага біологічно важливих пар A·C(w) і А·С*(WC) з 

воблівскою і Вотсон-Криківською геометрією відповідно 

(A·C(w) : А·С*(WC)=99,97 % : 0,03 % за нормальних умов) контролюється 

цвітеріонним перехідним станом TS
A+·C-

A·C(w)↔A∙C*(WC), який стабілізується за 

участю (є ще кулонівська електростатика) трьох Н-зв’язків N6
+
H···N4

-
 (2,27), 

N1
+
H···N4

-
 (10,35) та C2

+
H···N3

-
 (2,62 ккал∙моль

-1
). Біологічну значущість 

таутомеризації A·C(w)↔A∙C*(WC) як внутрішньопритаманної властивості 

цих пар автори пов’язують із механізмом утворення ензиматично-

компетентних пар основ ДНК A∙C*(WC) у кишені впізнавання високоточної 

реплікативної ДНК-полімерази, відповідальних за виникнення спонтанних 

точкових помилок включення. Найпростіша кількісна оцінка імовірності 
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цього процесу (1,2·10
-5

) добре узгоджується із експериментальними даними, 

що свідчить про адекватність представлених модельних уявлень. 

7. Вперше доведено, що біологічно важливий процес мутагенної 

таутомеризації G·T(w)↔G*·T(WC) здійснюються одним-єдиним маршрутом, 

який контролюється планарним цвітеріонним перехідним станом, котрий 

стабілізуюється унікальним патерном п’яти міжмолекулярних Н-зв’язків. 

Процес таутомеризації відбуваюється без розкриття пари та без 

безпосередньої участі молекул ендогенної води. Упродовж усього процесу 

таутомеризації основи у парах залишаються зв’язаними різними патернами 

міжмолекулярних (від 2 до 5) Н-зв’язків, які послідовно змінюють один 

одного вздовж ВКР.  

8. Вперше показано, що модифікація урацилу (U→Hal
5
U) знижує 

бар’єр перетворення його зміщених пар з G у пари за участю мутагенного 

таутомеру G, що мають Вотсон-Криківську геометрію, спричиняючи тим 

самим мутагенний тиск на ДНК. При цьому максимальний ефект 

спостерігається саме для 
5
BrU, що є найефективнішим мутагеном з-поміж 

досліджених галогенпохідних U. 
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РОЗДІЛ 6 

МІЖМОЛЕКУЛЯРНІ Н-ЗВ'ЯЗКИ CH···O/N У ПАРАХ 

НУКЛЕОТИДНИХ ОСНОВ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СПОНТАННОМУ 

ТОЧКОВОМУ МУТАГЕНЕЗІ 

Феномен Н-зв’язування має більш, ніж сторічну історію. Нині важко 

собі уявити без нього такі галузі науки як молекулярне впізнавання, само 

збирання білків, структурну організацію нуклеїнових кислот та їхніх 

комплексів з білками, кристали і полімерне пакування, самоасоціацію, 

супрамолекулярну хімію та сольватацію тощо [370, 371].  

Це основний тип між- та внутрішньомолекулярних взаємодій, який 

відповідає за функціонування біополімерів та їхніх комплексів у живій 

клітині. Вважають, навіть, що якби феномену Н-зв’язування не існувало, то і 

не існувало б і життя на Землі, принаймні у тих формах, у яких воно існує 

нині.  

З-поміж широкого різноманіття Н-зв’язків, на яких “тримається” живе, 

найгірше досліджені найслабші із них, зокрема Н-зв’язки СН···О/N [372-375], 

причому найбільшою “білою плямою” у цьому сенсі є нуклеїнові кислоти, 

зокрема ДНК [376-379]. 

Метою цього розділу є критична оцінка і дослідження взаємодій 

СН···О/N у біологічно важливих парах за участю канонічних та 

модифікованих нуклеотидних основ, яку ґрунтуються на найширшому 

арсеналі найсучасніших методів, що включають “двомолекулярний критерій” 

Коха-Попельє [294], квантову теорію Бейдера “Атомів у молекулах” [47], 

аналіз природніх зв’язувальних орбіталей (NBO) [295], константи 

Грюненберга [296], геометричний та коливальний аналіз [297] тощо, з тим, 

аби зрозуміти можливе біологічне значення цих Н-зв'язків. 
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6.1. Всебічне квантово-хімічне вивчення міжмолекулярних H-

зв'язків CH···O/N у біологічно важливих парах канонічних нуклеотидних 

основ [68] 

Ми ретельно проаналізували доступну нам літературу та бази даних, аби 

виявити контакти “нуклеотидна основа – нуклеотидна основа” у молекулах 

ДНК та РНК – претенденти на наявність у них міжмолекулярних Н-зв’язків 

СН···О/N [380-382]. На наступному етапі дослідження ми перевірили, чи 

задовольняють вони усім загальноприйнятим критеріям Н-зв’язування. 

У результаті такого дослідження нами отримано 36 пар основ ДНК та 

РНК, у яких зафіксовано 38 контактів СН···О/N (25 CH···O та 13 CH···N), які 

є справжніми Н-зв’язками (рис. 6.1). Виявилося, що переважна більшість цих 

пар має найтісніше відношення до такої важливої біологічної проблеми як 

розуміння механізмів високої точності біосинтезу ДНК та фізико-хімічної 

природи помилок, які при цьому виникають. Окрім того, у парах основ A∙U 

HH2 та U∙U3, які стабілізуються виключно Н-зв’язками CH···O/N, вони 

відіграють вирішальну роль у їхній стабілізації (ΣEСН∙∙∙O/N/|ΔEint| > 100%). 

Ми дійшли висновку, що як за своїм фізико-хімічним сенсом, так і за 

найвищою ступінню кореляції (лінійний коефіцієнт кореляціїї χ (ECH∙∙∙O, ρ) = 

0,998/0,998 та χ (ECH∙∙∙N, ρ) = 0,992/0,991) з енергією Н-зв’язування 

найнадійнішим дескриптором останнього є електронна густина ρ у 

відповідній критичній точці: ECH∙∙∙O=248,501∙ρ-0,367/260,518∙ρ-0,373 і 

ECH∙∙∙N=218,125∙ρ-0,339/243,599∙ρ-0,441. 

При цьому значенню енергії 0,1 ккал∙моль
-1

, яке нині вважається 

нижньою енергетичною межею Н-зв’язування, відповідають такі мінімальні 

значення ρ: ρmin
CH∙∙∙O

=0,00188/0,00182 і ρmin
CH∙∙∙N

=0,0020/0,0022 а.о. Ці величини 

можна вважати показниками енергії Н-зв’язування, що прямує до свого 

мінімуму, за умови, що відповідні показники аналізу NBO будуть додатніми. 
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Рис. 6.1. Геометричні структури 36 пар основ, які містять канонічні 

основи ДНК і РНК (рівень теорії MP2/6-311++G(d,p), вакуум)  
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Із усіх виявлених і досліджених Н-зв’язків CH···O/N у 36 парах основ, 

переважна більшість пар основ 22 є планарними структурами (симетрія Сs), а 

решта (14) – це непланарні структури (симетрія С1). 

Представлені у дисертаційній роботі Н-зв’язки СН···O/N задовольняють 

як класичним критеріям Н-зв’язування (кути Н-зв’язування СН···O/N, 

відстані H-зв’язування, а відстані Н-зв’язування Н···O/N менші за суму ван-

дер-

 

ваальсівських радіусів rH+rO/N), так і всім електронно-топологічним 

критеріям Н-зв’язування (табл. 6.1). Причому у другому випадку усі без 

винятку Н-зв’язки СН···O/N задовольняють як критеріям Бейдера [47] 

(наявність (3,-1) КТЗ між атомами H···O/N, додатнє значення ρ > 0 та Δρ > 0 у 

цій КТЗ), так і усім 8 критеріям Коха-Попельє, так званим “двомолекулярним 

критеріям” (табл. 6.3). 

Таблиця 6.1  

Мінімальні, максимальні та середні значення геометричних параметрів 

CH∙∙∙O/N Н-зв’язків у біологічно важливих парах природніх нуклеотидних 

основ, отримані на рівнях теорії  B3LYP/6-311++G(d,p) (DFT) та MP2/6-

311++G(d,p) (MP2) у вакуумі 
H-

зв’язки 

 

 

 

 

 

bonds 

Параметри 
dC···O/N dH···O/N  CH···O/N ΔdCH ΔdH···O/N 

DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 

CH∙∙∙O Мін.  3.068 3.072 2.186 2.193 116.2 117.3 -0.00060 -0.00035 -0.310 -0.223 

Макс. 3.830 3.761 3.030 2.943 177.6 177.6 0.00660 0.00497 0.534 0.527 

Сер. 3.458 3.415 2.596 2.559 139.1 139.7 0.00094 0.00085 0.124 0.161 

CH∙∙∙N Мін.  3.269 3.199 2.303 2.292 129.0 107.5 -0.00091 -0.00153 0.115 0.044 

Макс. 3.663 3.417 2.635 2.706 170.9 168.8 0.00528 0.00423 0.447 0.458 

Сер. 3.419 3.334 2.462 2.432 148.3 143.0 0.00135 0.00082 0.288 0.318 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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При цьому Н-зв’язки СН···O/N, як буде показано нижче, демонструють 

близькі закономірності своєї поведінки, відрізняючись у тому, що останні 

дещо міцніші і коротші, ніж перші. 

У тих випадках, коли пари підтримуються двома класичними Н-

зв’язками, разом із ними завжди існує один некласичний Н-зв'язок СН···O чи 

СН···N. У одному випадку – у парі основ G·U1 – зафіксовано біфуркацію двох 

класичних Н-зв’язків N2H∙∙∙O4 та N1H∙∙∙O4 на спільний акцептор О4. У 

випадку пари основ C∙C атом водню при N4 одночасно бере участь у двох 

класичних Н-зв’язках N4H···O2 та N4H···N3. N3 атом також втягнутий у Н-

зв’язок C5H···N3.  

Із усіх 38 зафіксованих і досліджених нами Н-зв’язків СН···O/N для 13 

із них спостерігається червоний зсув (Δν=ν0-ν>0) (серед них 8 CH···O і 5 

CH···N Н-зв’язків), а для решти 25 – блакитний зсув (Δν=ν0-ν<0) (серед них 17 

CH···O і 8 CH···N Н-зв’язків). 

Таблиця 6.2  

Мінімальні, максимальні та середні значення електронно-топологічних 

та енергетичних параметрів міжмолекулярних CH∙∙∙O/N Н-зв’язків у 

біологічно важливих парах природніх нуклеотидних основ, отримані на 

рівнях теорії  DFT та MP2 у вакуумі 

H-зв’язки Параметри 
ρ Δρ 100∙ε ECH∙∙∙O/N 

DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 

CH∙∙∙O Мін.  0.003 0.004 0.012 0.014 0.28 0.32 0.45 0.62 

Макс. 0.017 0.017 0.051 0.050 33.74 25.68 3.89 4.10 

Сер. 0.009 0.009 0.027 0.030 10.52 8.42 1.78 2.04 

CH∙∙∙N Мін.  0.008 0.009 0.023 0.032 1.51 1.60 1.45 1.70 

Макс. 0.016 0.016 0.042 0.044 4.35 53.12 3.17 3.43 

Сер. 0.012 0.013 0.032 0.037 2.79 6.84 2.28 2.67 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.10. 
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У той же час, для усіх цих зв’язків без жодного винятку частота 

неплощинного деформаційного коливання групи СН γ(СН), яка бере участь у 

Н-зв’язуванні, збільшується при її втягуванні у Н-зв'язок CH···O/N, а її 

інтенсивність змінюється (Δγ(СН)=17,2÷81,3/17,7÷84,7 для Н-зв'язків CH···O 

та 32,7÷85,9/9,0÷77,9 для Н-зв'язків CH···N см
-1

). Параметр Δγ(СН) виразно 

корелює із енергією СН···О/N Н-зв’язків, розрахованю за формулою ЕМЛ 

[50]: ECH∙∙∙O=0,05∙Δγ(СН)-0,72/0,05∙Δγ(СН)-0,45 (rmsd=0,70/0,61 ккал·моль
-1

) та 

ECH∙∙∙N=0,03∙Δγ(СН)+0,75/0,02∙Δγ(СН)+1,44 (rmsd=0,18/0,19 ккал·моль
-1

) на 

рівні теорії DFT/MP2, відповідно (табл. 6.4). При ЕСН···О/N=0,1 ккал∙моль
-1

 

Δγ(СН)min значно більше 0 (15,4/10,3 cм
-1

 для CH···O Н-зв’язків). Це легко 

зрозуміти, бо на відстанях між основами, які ще недостатні для утворення Н-

зв’язків СН···О/N, коливання γ(СН) уже збурені далекосяжними 

електростатичними взаємодіями і мають підвищену частоту у порівнянні з 

ізольованим станом. Таким чином, параметр Δγ(СН) є надійним показником 

Н-зв’язування СН···О/N за умови, що його величина перевищує вищевказані 

порогові значення. 
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Таблиця 6.3  

Мінімальні, максимальні та середні значення атомарних властивостей C, 

H, O та N атомів, які втягнуті у міжмолекулярні CH∙∙∙O/N Н-зв’язки у 

біологічно важливих парах природніх нуклеотидних основ, отримані на 

рівнях теорії  DFT та MP2 у вакуумі 

H-

зв’язки 

Пара-

метри 
q(H)

a
 -Δq M(H)

б
 -ΔM V(H)

в
 -ΔV -E(H)

г
 ΔE r(H)

д
 r(O/N)

е
 Δr(H) Δr(O/N) 

Δr(H)+ 

Δr(O/N) 

CH∙∙∙O Мін.  0.083 0.012 0.099 0.000 14.5 2.2 0.372 0.000 1.56 2.57 0.22 0.21 0.51 

Макс. 0.540 0.129 0.151 0.054 45.8 13.3 0.618 0.057 2.30 3.27 1.02 1.10 2.07 

Сер. 0.157 0.064 0.125 0.016 38.8 6.7 0.572 0.025 1.94 2.91 0.60 0.63 1.22 

CH∙∙∙N Мін.  0.066 0.027 0.003 0.001 9.6 0.6 0.044 0.000 1.64 0.94 0.38 0.58 0.96 

Макс. 0.164 0.126 0.138 36.500 44.4 9.8 0.611 1.590 2.59 3.01 0.94 0.88 1.76 

Сер. 0.119 0.083 0.106 2.815 37.0 7.2 0.550 0.148 1.84 2.70 0.77 0.78 1.55 

Примітка: 
a
Атомарний заряд; 

б
Дипольна поляризація; 

в
Атомарний об’єм; 

г
Енергія атома; 

д
Радіус водню при Н-зв’язуванні; 

е
Радіус атомів O/N при Н-

зв’язуванні. Усі зміни параметрів наведено по відношенню до вільних 

мономерів (основ). Усі величини наведено у атомних одиницях (а.о.).  
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Нами спостережено іще одну цікаву закономірність – доволі сильну 

лінійну кореляцію між зсувом частоти валентного коливання Δν і зміною 

довжини ΔdCH Н-зв’язаної групи CH (ΔdCH (χ(Δν;ΔdCH)=0,998/0,994 та 

χ(Δν;ΔdCH)=0,996/0,992 для CH···O та CH···N Н-зв’язків, відповідно). 

Спостережено чітку лінійну залежність між цими параметрами: 

Δν(CH)=14704,531∙ΔdCH – 10,168/15668,15∙ΔdCH – 10,084 (rmsd=1,69/2,20 cм
-1

) 

та Δν(CH)=14841,01∙ΔdCH – 8,77/15179,29∙ΔdCH – 7,11 (rmsd=2,96/3,69 cм
-1

) для 

CH···O та CH···N Н-зв’язків, відповідно. Цікаво зазначити, що у всіх 

випадках без жодного винятку зсув валентного коливання у червону область 

при Н-зв’язуванні супроводжуються подовженням групи СН (ΔdCH>0), а зсув 

у блакитну область – як скороченням, так і подовженням групи СН, втягнутої 

у Н- зв’язок CH···O/N (ΔdCH<0) (табл. 6.1, 6.4). Цікаво, що діапазон змін 

Таблиця 6.4  

Мінімальні, максимальні та середні значення коливальних 

характеристик міжмолекулярних CH∙∙∙O/N Н-зв’язків у біологічно 

важливих парах природніх нуклеотидних основ, отримані на рівнях 

теорії  DFT та MP2 у вакуумі 

H-зв’язки Параметри 
Δν(CH)

a
 Iν/Iν0

б
 Δγ(CH)

в
 Iγ/Iγ0

г
 

DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 DFT MP2 

CH∙∙∙O Мін.  -21.2 -15.2 0.1 0.1 17.2 17.7 0.8 0.8 

Макс. 87.0 67.9 294.1 189.2 81.3 84.7 2.8 6.0 

Сер. 3.7 3.4 61.7 47.3 46.4 46.3 1.5 1.3 

CH∙∙∙N Мін.  -25.3 -22.0 0.2 0.2 32.7 9.0 0.9 0.7 

Макс. 71.3 59.5 276.9 132.0 85.9 77.9 3.7 74.4 

Сер. 11.2 5.3 64.9 40.8 54.2 50.1 1.5 6.9 

Примітка: 
 a

Зсув у червону область (додатнє значення) або зсув у блакитну 

область (від’ємне значення) Δν(CH)=ν0(CH)-ν(CH) валентного коливання 

групи СН при Н-зв’язуванні, см
-1

; 
б
Відношення інтенсивностей валентного 

коливання ν(CH) групи СН; 
в
Зсув неплощинних коливань групи СН 

Δγ(CH)=γ(CH)-γ0(CH) при Н-зв’язуванні, см
-1

; 
г
Відношення інтенсивностей 

неплощинних коливань групи СН.  
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параметрів ΔdCH при Н-зв’язуванні для Н-контактів із червоним зсувом у 

4,1/4,2 (для CH···O Н-зв’язків) та 2,8/2,6 (для CH···N Н-зв’язків) разів 

перевищує відповідний діапазон для Н-контактів із блакитним зсувом. Графік 

ΔdCH(Δν) не проходить через початок координат. Причиною цього, на наш 

погляд, є кооперативність Н-зв’язків. На підтвердження цього припущення 

свідчить зафіксований нами 

ефект впливу на довжину зв’язку С2Н А і частоту його валентного коливання 

ν(С2Н) взаємодії основи із оцтовою кислотою двома Н-зв’язками [86]. 

Отримані нами результати, а надто кореляційні закономірності між 

фізико-хімічними параметрами, що описують Н-зв’язки СН···O/N, 

дозволяють дійти низки біофізично важливих висновків. 

Нами скрупульозно вивчено внесок Н-зв’язків СН···O/N у енергію 

стабілізації пар основ, який лежить в межах 1,7÷83,8/2,5÷71,6 % та 

15,3÷51,8/17,7÷53,6 % для СН···O та СН···N Н-зв’язків (табл. 6.5). Показано, 

що у парах основ A∙U HH1, A∙U HH2, A∙Asyn 1, A∙Asyn 2, A∙Asyn 3, A∙A4, A∙G1, 

Таблиця 6.5  

Мінімальні, максимальні та середні значення енергетичних характеристик 

міжмолекулярних CH···O/N Н-зв’язків у біологічно важливих парах 

природніх нуклеотидних основ, отримані на рівнях теорії  DFT та MP2 у 

вакуумі 

H-зв’язки  Параметри -ΔEint ECH∙∙∙O/N/|ΔEint|
 
 

DFT MP2 DFT MP2 

CH···O Мін.  4.56 5.56 1.7 2.5 

Макс. 44.04 44.42 83.8 71.6 

Сер. 16.54 15.80 20.1 21.1 

CH···N Мін.  4.56 5.56 15.3 17.7 

Макс. 12.13 11.65 51.8 53.6 

Сер. 7.55 7.85 33.0 36.2 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1. 
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A∙G2, G∙U1, G∙U2, G∙U3, G∙C HH1, U∙U1, U∙U2, U∙U3 та A∙C Н-зв’язки СН···O/N 

відіграють вирішальну роль у їхній стабілізації. 

Таким чином, нам вперше вдалося, спираючись на літературні джерела, 

а також на власний досвід, виявити біологічно важливі пари канонічних 

основ, у яких присутні справжні Н-зв’язки СН···O/N, які задовольняють усім 

відомим на сьогодні фізико-хімічним критеріям Н-зв’язування [61, 68]. Ці 

результати можуть бути корисними для ідентифікації Н-зв’язків СН···O/N у 

інших біологічно-важливих парах основ: якщо їхні основні фізико-хімічні 

характеристики, насамперед ρ і E
(2)

, не виходять за межі аналогічних 

характеристик, представлених у цьому підрозділі дисертаційної роботи, то їх 

із великою імовірністю можна вважати справжніми. 

6.2. Вичерпне квантово-хімічне дослідження міжмолекулярних Н-

зв'язків CH···O/N у біологічно важливих парах модифікованих основ 

ДНК і РНК [61] 

Цей підрозділ є логічним продовженням попереднього: мета його – 

поширити започатковані нами підходи на ширше коло біологічно важливих 

об’єктів, а саме – Н-зв’язаних пар за участю модифікованих основ ДНК та 

РНК. 

У результаті дослідження нами виокремлено 39 пар модифікованих 

основ із Н-зв’язками CH···O/N (34 CH···O та 7 CH···N Н-зв’язків) (рис. 6.2). 

Окрім того, досліджені нами пари за участю канонічних та модифікованих 

основ було об'єднано та проаналізована разом – усього 79 CH∙∙∙O/N Н-зв’язків 

у 75 парах. Всього досліджено 38 Н-зв’язків CH···O/N (25 CH···O та 13 

CH···N) у 36 парах, які містять канонічні основи, та 41 Н-зв’язок CH···O/N (34 

CH⋯O та 7 CH⋯N ) у 39 парах, до складу яких входять модифіковані основи 

(рис. 6.). При цьому отримано такі узагальнені результати:  

- Встановлено, що усі досліджені специфічні контакти CH···O та 

CH···N є справжніми Н-зв’язками, оскільки вони задовольняють усім 

критеріям Н-зв’язування.



274 

 

 

 

(початок рис. 6.2)   
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(продовження рис. 6.2)   

 
   

A*∙isoC* r A∙6-azaC* A∙6-azaC A*∙6-azaC 

   
 

8-aza-9-deazaA∙C* 8-aza-9-deazaA*∙C 8-aza-9-deazaA∙C 8-aza-9-deazaA∙U 

  
  

7-deazaP∙U A∙X A∙8oxoAsyn A∙8oxoGsyn 

   

 

8oxoA∙T 3-deazaA∙T 8-azaA∙T  

Рис. 6.2. Геометричні структури 39 пар основ, які містять канонічні та 

модифіковані основи ДНК і РНК (рівень теорії MP2/6-311++G(d,p) у вакуумі) 
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- Виявлено дві пари основ (A∙U та U∙U), які стабілізуються виключно 

двома антипаралельними некласичними Н-зв’язками СН···O/N: їхній внесок у 

енергію стабілізації пар складає 54÷72 %. 

- Показано, що класичне правило зсуву коливальних частот ν(СН) при 

Н-зв’язуванні СН···O/N не спрацьовує у 95 % випадках. 

- Встановлено, що найнадійнішими коливальними критеріями Н-

зв’язування є зростання частоти неплощинних коливань γ(CH) та відповідні 

зміни їхніх інтенсивностей в інфрачервоних спектрах поглинання. 

- Показано, що як за своїм фізико-хімічним сенсом, так і за найвищим 

ступенем кореляції із енергією Н-зв’язування, найнадійнішими 

дескрипторами Н-зв’язків CH···O/N є значення електронної густини ρ у 

відповідній критичній точці та енергія взаємодії відповідних орбіталей E
(2)

: 

ECH···O=260,7·ρ - 0,4 / ECH···N=251,2·ρ - 0,5 та ECH···O=0,594·E
(2)

 - 

0,608 / ECH···N=0,336·E
(2)

 - 1,128. 

- Енергія Н-зв’язків CH···O/N у досліджених парах лежить у межах 

0,43÷4,10 ккал·моль
-1

. 

- Визначено, що внесок енергії Н-зв’язків CH···O/N у енергію 

взаємодії між мономерами у комплексах варіюється від ~4 до ~45 %. 

- Показано, що Н-зв’язки CH···O та CH···N мають близькі фізико-

хімічні властивості, відрізняючись лише тим, що останні, у середньому, дещо 

міцніші і коротші, ніж перші. 

- Висунуто та обґрунтовано гіпотези щодо біологічної значущості Н-

зв’язків CH···O/N у процесах спонтанного точкового мутагенезу: вони 

забезпечують структурну та динамічну подібність неправильних пар основ із 

Вотсон-Криківською геометрією до канонічних, що полегшує їхню 

ензиматичну інкорпорацію при синтезі ДНК, та відіграють роль “останньої 

краплі” при передачі електронного сигналу, що забезпечує хімічну 

інкорпорацію вхідного нуклеозидтрифосфату в ДНК, що синтезується.  
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Таблиця 6.6 

Матриця лінійних коефіцієнтів кореляції χ між усіма фізико-хімічними 

параметрами, які описують CH···N Н-зв’язки у досліджених парах за участю 

канонічних та модифікованих нуклеотидних основ 

 

 DFT 

M
P

2
 

χ dC···N dH···N CH···N ΔdCH ρ Δρ ECH···N Δν Iν/Iν0 Δγ Cij ΔdH···N E
(2)

 

dC···N 1.000 0.746 0.061 -0.240 -0.772 -0.865 -0.692 -0.174 -0.204 -0.764 0.447 -0.746 -0.448 

dH···N 0.371 

 

1.000 -0.603 -0.622 -0.980 -0.968 -0.940 -0.594 -0.559 -0.752 0.318 -1.000 -0.797 

 CH···N 0.249 -0.773 1.000 0.736 0.540 0.423 0.595 0.773 0.726 0.258 0.010 0.603 0.697 

ΔdCH -0.010 -0.650 0.771 1.000 0.596 0.531 0.618 0.995 0.955 0.630 -0.383 0.622 0.609 

ρ -0.464 -0.970 0.717 0.706 1.000 0.979 0.921 0.566 0.525 0.804 -0.428 0.980 0.789 

Δρ -0.682 -0.915 0.487 0.470 0.921 1.000 0.896 0.490 0.470 0.833 -0.412 0.968 0.726 

ECH···N -0.471 -0.983 0.717 0.680 0.989 0.946 1.000 0.588 0.568 0.723 -0.372 0.940 0.860 

Δν -0.013 -0.615 0.759 0.990 0.682 0.445 0.655 1.000 0.961 0.569 -0.328 0.594 0.606 

Iν/Iν0 -0.302 -0.623 0.539 0.880 0.728 0.577 0.710 0.885 1.000 0.519 -0.331 0.559 0.629 

Δγ -0.361 -0.887 0.620 0.636 0.879 0.831 0.885 0.553 0.612 1.000 -0.654 0.752 0.533 

Cij -0.217 0.399 -0.525 -0.547 -0.388 -0.229 -0.383 -0.462 -0.416 -0.589 1.000 -0.318 -0.441 

ΔdH···N -0.371 -1.000 0.773 0.650 0.970 0.915 0.983 0.615 0.623 0.887 -0.427 1.000 0.797 

Δr(H)+Δr(N) -0.281 -0.963 0.766 0.602 0.902 0.867 0.926 0.566 0.570 0.833 -0.498 0.963 - 
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Рис. 6.3. Залежності енергії ECH···O та ECH···N від зсуву неплощинних 

коливань Δγ(CH)=γ(CH)-γ0(CH) CH···O/N Н-зв’язків у досліджених парах за 

участю канонічних та модифікованих нуклеотидних основ на DFT та MP2 

рівнях теорії 
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Рис. 6.4. Залежності зсуву частоти валентних коливань Δν=ν0-ν від зміни 

довжини ΔdCH=dCH-dCHo донорної групи САН CH···O/N Н-зв’язків у 

досліджених парах за участю канонічних та модифікованих нуклеотидних 

основ на DFT та MP2 рівнях теорії 
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Таблиця 6.7  

Матриця лінійних коефіцієнтів кореляції χ між усіма фізико-хімічними 

параметрами, які описують CH···O Н-зв’язки у досліджених парах за участю 

канонічних та модифікованих нуклеотидних основ 

 DFT 

M
P

2
 

χ dC···O dH···O CH···O ΔdCH ρ Δρ ECH···O Δν Iν/Iν0 Δγ Cij ΔdH···O E
(2)

 

dC···O 1.000 0.923 -0.259 -0.489 -0.851 -0.909 -0.872 -0.410 -0.539 -0.760 0.298 -0.923 -0.722 

dH···O 0.892 

 

1.000 -0.597 -0.687 -0.945 -0.952 -0.966 -0.623 -0.712 -0.800 0.321 -1.000 -0.893 

 CH···O -0.164 -0.578 1.000 0.770 0.624 0.517 0.632 0.780 0.722 0.469 -0.162 0.597 0.781 

ΔdCH -0.314 -0.585 0.764 1.000 0.756 0.681 0.768 0.993 0.960 0.663 -0.178 0.687 0.886 

ρ -0.832 -0.973 0.637 0.673 1.000 0.986 0.985 0.706 0.788 0.805 -0.214 0.945 0.944 

Δρ -0.916 -0.983 0.507 0.570 0.979 1.000 0.976 0.621 0.726 0.808 -0.236 0.952 0.896 

ECH···O -0.834 -0.971 0.635 0.675 0.996 0.982 1.000 0.715 0.801 0.820 -0.219 0.966 0.955 

Δν -0.272 -0.558 0.788 0.991 0.654 0.542 0.658 1.000 0.955 0.589 -0.144 0.623 0.859 

Iν/Iν0 -0.618 -0.785 0.657 0.622 0.829 0.798 0.840 0.606 1.000 0.671 -0.140 0.712 0.903 

Δγ -0.669 -0.808 0.606 0.641 0.835 0.816 0.852 0.616 0.839 1.000 -0.278 0.800 0.775 

Cij 0.314 0.346 -0.159 -0.097 -0.259 -0.296 -0.262 -0.090 -0.166 -0.285 1.000 -0.321 -0.187 

ΔdH···O -0.892 -1.000 0.578 0.585 0.973 0.983 0.971 0.558 0.785 0.808 -0.346 1.000 0.893 

Δr(H)+Δr(O) -0.669 -0.752 0.436 0.446 0.742 0.746 0.735 0.422 0.561 0.610 -0.215 0.752 - 
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Отже, вперше у 75 біологічно важливих парах пуриново-пуринових, 

пуриново-піримідинових та піримідиново-піримідинових нуклеотидних основ 

виявлено у переважній більшості один, подекуди два неканонічних Н-зв’язки 

CH···O/N. При цьому вперше застосовано максимально широкий арсенал 

засобів ідентифікації Н-зв’язків, а саме, квантову теорію Бейдера “Атомів у 

Молекулах”, аналіз природних зв’язувальних орбіталей, формалізм сталих 

гнучкості Грюненберга, геометричний та коливальний аналіз. Такий підхід 

дозволив абсолютно однозначно розцінити виявлені специфічні взаємодії 

саме як водневі зв’язки у класичному розумінні цього біологічно важливого 

феномену.  

Отримані фізико-хімічні результати стосовно неканонічних Н-зв’язків 

CH···O/N у біологічно важливих парах нуклеотидних основ дозволяють 

висловити деякі якісні міркування щодо можливої біологічної ролі останніх.  

По-перше, ці Н-зв’язки, відігріючи роль “третьої точки опори” з боку 

мінорної чи мажорної борозенки ДНК забезпечують структурно-динамічну 

подібність правильних і неправильних пар нуклеотидних основ з Вотсон-

Криківською геометрією, гарантуючи тим самим їхню безперешкодну 

ензиматичну інкорпорацію у подвійну спіраль ДНК при її біосинтезі. Це, 

перш за все, стосується таких пар як A∙
5
BrU WC, 2AP∙T WC, 2AP∙C*, A∙

5
MC*, 

A*∙
5
MC, A∙isoC*, A*∙isoC, A∙6-azaC*, A*∙6-azaC, 8-aza-9-deazaA·C*, 8-aza-9-

deazaA*∙C, 8-aza-9-deazaA∙U, A∙8oxoAsyn, A∙8oxoGsyn, 8oxoA∙T, 3-deazaA∙T та 

8-azaA∙T, і дозволяє пояснити виникнення точкових мутацій за їхньою 

участю.  

На основі отриманих нами результатів нам вдалося доповнити раніше 

сформульовану гіпотезу про роль Н-зв’язків СН∙∙∙О/Н як у правильних, так і 

неправильних парах, що синтезуються ДНК-полімеразою як про “останню 

краплю” у передачі електронного сигналу у власне активний центр ДНК-

полімерази про те, що пари основ у центрі розпізнавання мають придатну для 

синтезу як геометричну, так і електричну структуру. 
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По-друге, неканонічні Н-зв’язки CH···O/N у парах основ з Вотсон-

Криківською геометрією можуть відігравати роль “останньої краплі” чи 

“бракуючої ланки” при формуванні електронного сигналу, що запускає 

хімічний процес інкорпорації вхідного нуклеозидтрифосфату в ДНК. 

Надзвичайно показовим прикладом у цьому сенсі є пари P·T WC, P∙U 

WC та 7-deazaP∙U, примусова адаптація яких до Вотсон-Криківських розмірів 

супроводжується появою третього Н-зв’язку з боку мінорної борозенки ДНК. 

Таким чином, нам вдалося продемонструвати, що феномен Н-

зв’язування CH···O/N має для нуклеїнових кислот значно ширші межі 

поширеності, аніж це вважалося раніше. 

6.3. Квантово-хімічне дослідження структурно-енергетичних 

властивостей чотирьох біологічно важливих конфігурацій Вотсон-

Криківських пар основ ДНК A·T і G·C  

Цей підрозділ присвячено порівняльному квантово-хімічному аналізу 

структурно-енергетичних властивостей чотирьох конфігурацій пар основ ДНК 

А∙Т і G*∙C*. Інтерес до цієї тематики “підігрітий” роботою [383], результати 

якої справили ефект “бомби, що розірвалася” [384], бо переконливо як 

експериментально, так і теоретично продемонстрували, що комплементарні 

пари основ ДНК у водному розчині “дихають за Хугстином”. Її автори дійшли 

висновку, що пари А∙Т і G∙C “дихають” по-різному – перша за молекулярним 

механізмом, а друга – за іонізаційним, який передбачає захоплення цитозином 

протону із водного середовища у положення N3. 

6.3.1. Структурно-енергетичні властивості чотирьох конфігурацій 

пари основ ДНК А∙Т [83]. Відомо, що Вотсон-Криківська пара основ 

аденін∙тимін (А∙Т WC) [1, 73], що стабілізується трьома кооперативними 

міжмолекулярними Н-зв’язками N6H···O4, N3H···N1 i C2H···O2, які взаємно 

посилюють один одного, може набувати іще трьох воднево-зв’язаних 

конфігурацій, а саме - А∙Т rWC, А∙Т H i А∙Т rH [385, 386]. Усі ці чотири 
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конфігурації пари А∙Т є біологічно важливими. Вотсон-Криківська пара основ 

ДНК A∙T може набувати чотирьох аналогічних конфігурацій, а саме – Вотсон-

Криківської A∙T WC, оберненої Вотсон-Криківської A∙T rWC, Хугстинівської 

A∙T Н та оберненої Хугстинівської A∙T rH  (рис. 6.8 та табл. 6.8). Усі 

досліджені конфігурації пари основ A∙T стабілізуються двома канонічними та 

одним неканонічним (СН···О) Н-зв’язками.  

 

Досліджені конфігурації пари основ ДНК A∙T утворюють такий ряд 

енергетичної вигідності (табл. 6.8): A∙T Н > A∙T rH > A∙T WC > A∙T rWC і 

мають таку заселеність: A∙T Н : A∙T rH : A∙T WC : A∙T rWC = 48,9 %: 31,9 %: 

10,7 %: 8,5%. Це означає, що класичний мас-спектрометричний експеримент 

із визначення ентальпії взаємодії основ A і T, метильованих по глікозидних 

атомах азоту [142-144], треба пояснювати співіснуванням чотирьох 

конфігурацій пари A∙T (рис. 6.8 та табл. 6.8, 6.9), а не лише Вотсон-

Криківською парою A∙T, як це робилося раніше. 

 

Рис. 6.5. Геометрична будова досліджених конфігурацій пари основ 

ДНК A·T, отримана на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у ізольованому стані 
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Для усіх Н-зв’язків спостерігається додатнє значення Лапласіану 

електронної густини Δρ в критичній точці H-зв’язку АH∙∙∙В, при цьому його 

значення розміщуються в межах 0,014÷0,099 а.о. В той же час значення 

електронної густини ρ, яке зазвичай розглядають як міру міцності Н-

зв’язування [50], лежить у діапазоні 0,004÷0,041 а.о. Отже, найслабшим з-

поміж усіх зафіксованих є Н-зв’язок C2H∙∙∙O2 (0,74 ккал∙моль
-1

), у той час як 

найсильніший - Н-зв'язок N3H∙∙∙N1 (7,62 ккал∙моль
-1

) у парі основ A∙T WC. 

Цікаво, що найменше значення еліптичності 0,33∙10
-2

 спостерігається для Н-

зв’язку C2H∙∙∙O4 у парі A∙T rWC.  

Усі ідентифіковані Н-зв’язки задовольняють геометричним критеріям 

Н-зв’язування: відстані dH∙∙∙B менші, ніж сума Ван-дер-Ваальсових радіусів 

Бонді [61, 68] (для атомів водню H (1,20 Å), кисню O (1,52 Ǻ) і азоту N (1,55 

Ǻ)) та лежать в межах 1,811 Å (Н-зв'язок N3H∙∙∙N7 у Хугстинівській парі 

основ А∙Т Н)÷2,890 Å (Н-зв'язок C2H∙∙∙О2 у оберненій Вотсoн-Криківській 

парі основ А∙Т WC). Кути Н-зв’язування розміщуються у діапазоні 121,7° (Н-

зв'язок C8H∙∙∙O2 у парі основ A∙T H)÷178,8° (Н-зв'язок N3H∙∙∙N1 у парі основ 

A∙T WC). 

Подовження донорної групи АН при утворенні Н-зв’язку АН∙∙∙В ΔdAH 

додатнє у всіх випадках та лежить у межах 0,0002÷0,032 Å. При цьому його 

мінімальне значення спостерігається для Н-зв’язку C2H···O2 у парі A∙T WC 

Таблиця 6.8  

Енергетичні характеристики (у ккал·моль
-1

 за стандартних умов) 

досліджених пар основ ДНК за участю A і T. Розрахунок на рівні теорії 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Пари основ ΔE ΔG -∆Gint -∆Eint HBE  
-∆Eint 

/ HBE , % 

A·T H 0,00 0,00 0,89 14,52 12,40 85,4 

A·T rH 0,22 0,26 0,72 14,40 12,10 84,0 

A·T WC 1,08 0,95 1,43 14,92 13,04 87,3 

A·T rWC 1,32 1,09 0,08 13,32 12,70 95,3 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1. 
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(0,0002 Å), а максимальне - для Н-зв’язку N3H···N1 у парах A∙T WC та A∙T 

rWC (0,032 Å). 

Спектроскопічні характеристики Н-зв’язків добре узгоджуються із 

геометричними даними. Зсув частоти валентного коливання ν(AH) донорної 

групи AH додатній при Н-зв’язуванні (зсув у червону область спектра) для 

усіх канонічних Н-зв’язків; для неканонічних Н-зв’язків C2H···O2/O4 та 

C8H···O2/O4 зафіксовано “блакитний зсув” валентного коливання ν(СH). 

Незважаючи на “блакитний зсув” коливальної моди ν(С2Н/С8Н) при 

утворенні Н-зв’язків C2H···O2/O4 та C8H···O2/O4, зростання частоти (на 

19,3/20,5 см
-1

 для Н-зв’язків C2H···O2/O4 та на 21,8/24,9 см
-1

 для Н-зв’язків 

C8H···O2/O4) та інтенсивності (в 0,1/5,5 раза для Н-зв’язків C2H···O2/O4 та в 

1,8/1,7 раза для Н-зв’язків C8H···O2/O4) неплощинного коливання групи CH 

γ(СН) при їхньому утворенні свідчить про те, що вони є справжніми Н-

зв’язками. 

Слід зазначити, що усі досліджені пари основ ДНК є термодинамічно 

стійкими структурами: ΔGint<0. Цікаво, що при цьому найбільшу енергію 

зв’язування має канонічна Вотсон-Криківська пара А∙Т WC (14,92 ккал∙моль
-

1
), а найменшу – обернена Вотсон-Криківська пара А∙Т rWC (13,32 ккал∙моль

-

1
) (табл. 6.8). 

У всіх досліджених нами структурах внесок сумарної енергії Н-зв’язків 

у електронну енергію їхньої стабілізації лежить у межах 84,0÷95,3 % (табл. 

Таблиця 6.9  

Вибрані геометричні параметри досліджених пар основ ДНК. Розрахунок 

на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 

Геометричні 

параметри 
A·T G*·C* 

WC rWC H rH WC rWC H rH 

R(H-H) 10,132 10,423 7,872 8,869 10,213 10,318 8,035 8,783 

N1HH 54,7 46,8 61,9 34,9 55,1 52,3 59,6 39,9 

N9HH 54,2 31,2 50,7 23,0 53,1 27,9 48,3 19,7 
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6.8). Це означає, що не лише Н-зв’язування, а й інші типи міжмолекулярних 

взаємодій вносять суттєвий вклад у енергію стабілізації досліджених пар 

основ ДНК. 

Таким чином, отримані нами дані свідчать про те, що аналогічні 

конфігурації пар основ ДНК A∙T і G∙C мають ізоелектронну будову. Аналіз 

вибраних геометричних характеристик тих же самих конфігурацій пар A∙T і 

G∙C (табл. 6.9) свідчить про те, що вони є ізоморфними. Більше того, ретельне 

порівняння частот міжмолекулярних коливальних мод для відповідних 

конфігурацій пар A∙T і G∙C вказує на те, що вони мають близькі динамічні 

характеристики. 

6.3.2. Фізико-хімічний механізм “дихання” пари основ ДНК G∙C за 

Хугстином [84]. Як відомо, Вотсон-Криківська схема спарювання 

реалізується в антипаралельних ланцюгах подвійної правозакрученої спіралі 

ДНК [1], обернена Вотсон-Криківська пара основ (A∙T rWC), утворена 

обертанням однієї основи навколо іншої на 180°, спостерігається у ДНК з 

паралельними ланцюгами [383]. Хугстинівська [385] пара основ (A∙T H) 

виконує чимало біологічних функцій: її зафіксовано в численних 

молекулярних процесах, які відбуваються у ядрі клітини та асистують 

експресію генів, реплікацію, рекомбінацію та підтримання довжини теломер 

[386]. Обернена Хугстинівська пара основ (A∙T rH) утворюється повертанням 

однієї основи на 180° відносно іншої – вона, зокрема, виявлена у комплексах 

ДНК з лікарськими препаратами, у білково-нуклеїнових комплексах та у 

складі РНК [83].  

В той же час геометрична будовa Вотсон-Криківської пари G∙C у 

основному таутомерному стані не допускає утворення подібних конфігурацій 

через стеричні перепони. Виникає цілком закономірне запитання: а чи не 

подбала Природа про те, аби ці стеричні ускладнення можна було у той чи 
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інший фізико-хімічний спосіб усувати, наближаючи тим самим конфігураційні 

властивості пари G∙C до аналогічних біологічно важливих властивостей пари 

A∙T? 

Основна ідея цього підрозділу полягає у тому, аби показати, що 

необхідною і достатньою умовою переходу пари G∙C WC у стандартні 

конфігурації, характерні для пари А∙Т, є її таутомеризація у Льовдінівську 

пару G*∙C* L з Вотсон-Криківською геометрією, утворену мутагенними 

таутомерами (позначені зірочками) [118-122]. Нижче наводяться квантово-

хімічні підтвердження цієї ідеї. 

Ретельним аналізом гіперповерхні потенціальної (електронної) енергії 

нам вперше вдалося показати, що Вотсон-Криківська пара основ ДНК G∙C 

WC може набувати конфігурацій, характерних для Вотсон-Криківської пари 

основ A∙T, лише за умови її таутомеризації подвійним перенесенням протонів 

у так звану Льовдінівську пару G*∙C* L [28, 29] з Вотсон-Криківською 

геометрією, утворену мутагенними таутомерами. 

 

Рис. 6.6. Геометрична будова досліджених конфігурацій пар за участю 

основ ДНК G і C та їхніх мутагенних таутомерів G* і C*, отримана на рівні 

теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані 
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Пари основ ДНК, що мають Вотсон-Криківську геометрію (G∙C WC, 

G*∙C* L та G*∙C* rL), стабілізуються трьома міжмолекулярними канонічними 

Н-зв’язками, в той час, як пари основ у Хугстинівській конфігурації (G*∙C* H 

і G*∙C* rН), - двома канонічними і одним неканонічним Н-зв’язком 

C8H···O2/N4 (рис. 6.9, табл. 6.10).  

Для усіх Н-зв’язків спостерігається додатнє значення лапласіану 

електронної густини Δρ в критичній точці (3,-1) H-зв’язку АH···В, при цьому 

його значення розміщується в межах 0,012÷0,124 а.о. В той же час значення 

електронної густини ρ, яка зазвичай розглядається як міра міцності Н-

зв’язування, лежить у діапазоні 0,003÷0,051 а.о. Отже, найслабшим з-поміж 

усіх зафіксованих є неканонічний Н-зв’язок C8H···O2 (0,55 ккал∙моль
-1

) у парі 

основ G*∙C* H, у той час як найсильнішим є канонічний Н-зв'язок O6H···N4 

(8,77 ккал∙моль
-1

) у парі основ G*∙C* L. Цікаво, що найменше значення 

еліптичності 1,73∙10
-2

 спостерігається для неканонічного Н-зв’язку C8H···O2 

у парі G*∙C* H.  

Усі ідентифіковані Н-зв’язки задовольняють геометричним критеріям 

Н-зв’язування: відстані dH···B менші, ніж сума Ван-дер-Ваальсових радіусів 

Бонді [61, 68] (для атомів водню H (1,20 Å), кисню O (1,52 Ǻ) і азоту N (1,55 

Ǻ)) та лежать у межах 1,714 Å (Н-зв'язок O6H···N4 у Льовдінівській парі 

основ G*∙C* L)÷3,681 Å (Н-зв'язок C8H···N4 у оберненій Хугстинівській парі 

основ G*∙C* rH). Кути Н-зв’язування розміщуються у діапазоні 118,9° (Н-

зв'язок C8H···O2 у парі основ G*∙C* H)÷180,0° (Н-зв'язок N3H···N7 у тій же 

парі основ). 

Видовження донорної групи АН при утворенні Н-зв’язку dAH додатнє у 

всіх без винятку випадках та лежить у межах 0,0002÷0,038 Å. При цьому його 

мінімальне значення спостерігається для Н-зв’язку C8H···O2 у парі G*∙C* H 

(0,0002 Å), а максимальне - для Н-зв’язку O6H···N4 у парі G*∙C* L (0,038 Å). 

Спектроскопічні характеристики Н-зв’язків добре узгоджуються з 

геометричними даними. Зсув частоти валентного коливання донорної групи 

AH ν(AH) додатній при Н-зв’язуванні (зсув у червону ділянку спектра) для 
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усіх канонічних Н-зв’язків; для неканонічних Н-зв’язків C8H···O2 та 

C8H···N4 зафіксовано “блакитний зсув” частоти валентного коливання ν(СH) 

(табл. 1). Незважаючи на “блакитний зсув” частоти коливальної моди ν(С8Н) 

при утворенні Н-зв’язків C8H···O2/N4, зростання частоти (на 13,6 см
-1

 та 16,0 

см
-1

 для C8H···O2 та C8H···N4 Н-зв’язків відповідно) та інтенсивності (у 1,3 

та 1,7 разів для C8H···O2 та C8H···N4 Н-зв’язків відповідно) неплощинного 

коливання групи CH γ(СН) при утворенні Н-зв’язку, свідчить про те, що 

неканонічні контакти C8H···O2 та C8H···N4 є справжніми Н-зв’язками.  

Слід зазначити, що усі досліджені нами пари основ ДНК є 

термодинамічно стійкими структурами: ΔGint<0. Цікаво, що найбільшу 

електронну енергію зв’язування має канонічна Вотсон-Криківська пара G∙C 

WC (ΔEint=-29,28 ккал∙моль
-1

), а найменшу – G*∙C* rH (ΔEint=-17,63 ккал∙моль
-

1
) (табл. 6.10). 

Насамкінець зауважимо, що у всіх досліджених нами структурах внесок 

сумарної енергії Н-зв’язків у електронну енергію їхньої стабілізації лежить у 

межах 58,1÷89,2 % (табл. 6.10). Це означає, що не лише Н-зв’язування, а й 

інші типи міжмолекулярних взаємодій [61, 68] вносять суттєвий внесок у 

електронну енергію зв’язування досліджених пар основ ДНК. 

Таблиця 6.10 

Енергетичні характеристики (у ккал∙моль
-1

 за стандартних умов) 

досліджених пар за участю основ ДНК G і C та їхніх мутагенних 

таутомерів G* і C*. Розрахунок на рівні теорії MP2/6-

311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) у вільному стані. 

Пари основ 

ДНК 
ΔE ΔG -∆Gint -∆Eint HBE  - HBE /∆Eint, % 

G∙C WC 0,00 0,00 15,97 29,28 17,02 58,1 

G*∙C* L 7,87 8,22 10,09 22,94 19,72 86,0 

G*∙C* H 9,79 9,63 8,91 21,24 16.59 78,1 

G*∙C* rL 9,92 10,28 7,35 20,21 18,03 89,2 

G*∙C* rH 12,51 12,22 5,42 17,63 13,49 76,5 

Примітка: Див. позначення у табл. 3.1. 
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Таким чином, нами вперше показано, що Льовдінівська пара G*∙C* L, 

утворена мутагенними таутомерами, може набувати, як і Вотсон-Криківська 

пара основ ДНК A∙T, чотирьох біологічно важливих конфігурацій, а саме – 

Вотсон-Криківської, оберненої Вотсон-Криківської, Хугстинівської і 

оберненої Хугстинівської. Цей факт демонструє доволі неочікувану роль 

таутомеризації однієї із Вотсон-Криківських пар основ ДНК, зокрема 

подвійним перенесенням протонів: саме таутомеризація G∙C→G*∙C* дозволяє 

подолати стеричні перепони для реалізації вищезгаданих конфігурацій. 

Представлено геометричні, електронно-топологічні та енергетичні 

характеристики Н-зв’язків, що стабілізують досліджені пари, та енергетичні 

характеристики останніх. 

Підсумовуючи основні результати, отримані у двох попередніх 

підрозділах, можна констатувати, що Хугстинівська, обернена Хугстинівська, 

Вотсон-Криківська і обернена Вотсон-Криківська конфігурації пар основ A∙T i 

G∙C є ізоелектронними та ізоморфними структурами з близькими 

динамічними властивостями. Спираючись на ці результати, постульовано 

неіонізаційний механізм “дихання” пари основ ДНК G∙C за Хугстином, а саме 

– перетворення таутомеризованої (Льовдінівської) пари G*∙C*, яка має 

Вотсон-Криківську геометрію, у Хугстинівську електронейтральну пару 

G*∙C* Н, яка стабілізується трьома Н-зв’язками O6H···N4, N3H···N7 i 

C8H···O2. Припускається, що такий сценарій розвитку подій спрацьовує у 

тому разі, коли ДНК знаходиться не у водному розчині, а функціонує разом з 

білками і протонування цитозину по атому N3 унеможливлене.  

6.4. Квантово-хімічне підтвердження гіпотези Вахтерсхаузера про 

еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК [82] 

У роботі [387] висловлено та якісно обґрунтовано із залученням фізико-

хімічних аналогій, представлених у літературі, гіпотезу про еволюційне 

походження пуриново-піримідинових пар основ ДНК. Ця гіпотеза дозволяє 

обійти “камінь спотикання” цієї біологічно важливої проблеми, а саме – 
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абіогенний синтез піримідинових основ – цитозину і тиміну, - 

використовуючи їхні пуринові еволюційні попередники, а саме – ксантин і 

ізогуанін, глікозидний зв'язок яких локалізований у положенні 3 

піримідинового кільця (рис. 6.7). На думку автора цієї гіпотези, пари, 

зображені на рис. 6.7, є близькими за своїми геометричними та електронними 

характеристиками як між собою, так і з Вотсон-Криківськими парами основ 

ДНК. Це положення, по суті, є “наріжним каменем” гіпотези.  

Метою цього підрозділу є квантово-хімічна перевірка цих якісних 

припущень та доказів.  

Еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК є 

воднево-зв’язаними комплексами, причому кожна пара (як і Вотсон-

Криківські пари основ ДНК) стабілізується трьома міжмолекулярними Н-

зв’язками. До честі автора гіпотези [387], якісно дібрані ним таутомерні стани 

X і isoG виявилися, як показали проведені нами розрахунки, глобальними 

мінімумами.  

 

Рис. 6.7. Геометрична будова Вотсон-Криківських пар основ ДНК та їхніх 

еволюційних аналогів A·X і G·isoG [387], отримана на рівні теорії B3LYP/6-

311++G(d,p) у вільному стані. Зв’язки N3H піримідинових кілець X і isoG 

відіграють роль глікозидних. X – ксантин, isoG – ізогуанін 
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Для усіх Н-зв’язків спостерігається додатне значення Лапласіану 

електронної густини Δρ в критичній точці (3,-1) H-зв’язку АH···В, при цьому 

його значення розміщується в межах 0,016÷0,127 а.о. В той же час значення 

електронної густини ρ, яка зазвичай розглядається як міра міцності Н-

зв’язування, лежить у діапазоні 0,005÷0,041 а.о. Найслабшим з-поміж усіх 

зафіксованих є неканонічний Н-зв’язок C2H···O2 (0,87 ккал∙моль
-1

) у парі 

основ A∙X, у той час як найсильнішим є канонічний Н-зв'язок N6H···O6 (6,91 

ккал∙моль
-1

) у парі основ G∙isoG. Цікаво, що найменше значення еліптичності 

2,23∙10
-2

 спостерігається для неканонічного Н-зв’язку C2H···O2 у парі A∙X. 

Усі ідентифіковані Н-зв’язки задовольняють геометричним критеріям 

Н-зв’язування: відстані dH···B менші, ніж сума Ван-дер-Ваальсових радіусів 

Бонді [61, 68] (для атомів водню H (1,20 Å), кисню O (1,52 Ǻ) і азоту N (1,55 

Ǻ)) та лежать у межах 2,775÷3,639 Å. Кути Н-зв’язування розміщуються у 

діапазоні 132,8÷179,5°. 

Видовження донорної групи АН при утворенні Н-зв’язку dAH додатне у 

всіх без винятку випадках та лежить у межах 0,0001÷0,033 Å. При цьому його 

мінімальне значення (0,0001 Å) спостерігається для Н-зв’язку C2H···O2 у парі 

A∙X, а максимальне (0,033 Å) - для Н-зв’язку N1H···N1 у парі A∙X. 
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Спектроскопічні характеристики Н-зв’язків добре узгоджуються із 

геометричними даними. Зсув частоти валентного коливання донорної групи 

AH ν(AH) додатний при Н-зв’язуванні (зсув у червону область спектра) для 

усіх канонічних Н-зв’язків, а для неканонічного Н-зв’язку C2H···O2 

зафіксовано “блакитний зсув” валентного коливання ν(С2H). Проте зростання 

частоти (на 18,0 см
-1

) та інтенсивності (у 1,02 разів) неплощинного коливання 

групи C2H γ(С2Н) при утворенні Н-зв’язку свідчить про те, що неканонічний 

контакт C2H···O2 є справжнім Н-зв’язком [61, 68]. 

Як і у Вотсон-Криківських парах основ ДНК сумарна енергія Н-зв’язків 

у досліджених парах менша. Це означає, що окрім Н-зв’язування, й інші типи 

міжмолекулярних взаємодій вносять суттєвий внесок у енергію стабілізації 

досліджених пар основ ДНК. Така ситуація характерна і для Вотсон-

Криківських пар основ ДНК [1]. Обидві досліджені пари є термодинамічно 

стійкими структурами з ΔGint<0 за кімнатної температури, причому пара A·X 

 

Рис. 6.8. Геометрична структура усіх чотирьох можливих конфігурацій, 

які можуть набувати пари основ A·X (верхній ряд) і G·isoG - (нижній ряд) – 

еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК A·T і G·C 

відповідно. Результати отримано на рівні теорії B3LYP/6-311++G(d,p) у 

вільному стані. Позначення пар основ: WC – Вотсон-Криківськa, rWC – 

обернена Вотсон-Криківськa, L – Льовдінівська, rL – обернена Льовдінівська, 

H – Хугстинівська, rH – обернена Хугстинівська. Біля кожної пари у дужках 

наведено її відносну енергію Гіббса за нормальних умов, визначену на рівні 

теорії MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) 
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– еволюційний прототип Вотсон-Криківської пари основ A·T має меншу 

енергію взаємодії, аніж інша пара G·isoG - еволюційний прототип Вотсон-

Криківської пари основ G·C.  

Аналіз числових даних щодо основних геометричних характеристик 

досліджуваних пар та Вотсон-Криківських пар основ ДНК, наведених у табл. 

3, дозволяє дійти висновку про ізоморфність усіх чотирьох пар основ. Пара 

основ A·X стабілізується двома канонічними і одним неканонічним Н-

зв’язком CH···O як у Вотсон-Криківській, так і у Хугстинівській 

конфігураціях. У той же час пара основ G·isoG має три канонічні Н-зв’язки у 

Вотсон-Криківській і Льовдінівській та два канонічних і один неканонічний 

Н-зв’язок CH···N у Хугстинівській конфігурації (рис. 6.8). 

З іншого боку, числові дані свідчать про ізоелектронність усіх чотирьох 

пар як структур, що мають подібні патерни міжмолекулярного Н-зв’язування. 

Нарешті, значення частот міжмолекулярних коливань пар, а саме – їхні 

близькі величини для кожної із шести мод – вказують на схожість їхніх 

динамічних властивостей. Більше того, квантово-хімічний аналіз засвідчує, 

що Вотсон-Криківська пара основ A·T, як і її еволюційно віддалений аналог 

A·X, можуть набувати усіх чотирьох біологічно важливих конфігурацій, а 

саме – Вотсон-Криківської, оберненої Вотсон-Криківської, Хугстинівської і 

оберненої Хугстинівської (рис. 6.8). Таку ж саму властивість демонструють 

льовдінівські пари G·C та пари – еволюційного попередника останньої, які 

утворюються із основних таутомерних форм подвійним перенесенням 

протонів вздовж середнього і верхнього міжмолекулярних Н-зв’язків. 

Таким чином, нами вперше отримано квантово-хімічні докази, що 

підтверджують гіпотезу Вахтерсхаузера про еволюційне походження 

комплементарних пар основ ДНК. Показано, що воднево-зв’язані пари – 

еволюційні попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК – є, з одного 

боку, ізоморфними та ізоелектронними структурами, а з іншого – вони 

ізоморфні та ізоелектронні Вотсон-Криківським парам. Більше того, усі 

чотири пари мають близькі динамічні властивості, причому еволюційні 
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аналоги Вотсон-Криківських пар можуть набувати усіх чотирьох 

конфігурацій, характерних для Вотсон-Криківських пар основ ДНК. 
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ВИСНОВКИ 

Використовуючи найширший арсенал квантово-хімічних підходів, 

зокрема – квантову теорію Бейдера “Атомів у Молекулах”, аналіз природних 

зв’язувальних орбіталей, формалізм сталих гнучкості Грюненберга, 

геометричний та коливальний аналізи, – нами вперше із множини 

експериментально спостережуваних пар нуклеотидних основ, до складу яких 

входять як канонічні, так і модифіковані нуклеотидні основи, виокремлено 75 

структур із міжмолекулярними Н-зв’язками СН···O/N. Всього досліджено 38 

Н-зв’язків CH···O/N (25 CH···O та 13 CH···N) у 36 парах, які містять 

канонічні основи, та 41 Н-зв’язок CH···O/N (34 CH⋯O та 7 CH⋯N ) у 39 

парах, до складу яких входять модифіковані основи. При цьому отримано такі 

узагальнені результати:  

1. Встановлено, що усі досліджені специфічні контакти CH···O та 

CH···N є справжніми Н-зв’язками, оскільки вони задовольняють усім 

критеріям Н-зв’язування. 

2. Виявлено дві пари основ (A∙U та U∙U), які стабілізуються виключно 

двома антипаралельними некласичними Н-зв’язками СН···O/N: їхній внесок у 

енергію стабілізації пар складає 54÷72 %. 

3. Показано, що класичне правило зсуву коливальних частот ν(СН) при 

Н-зв’язуванні СН···O/N не спрацьовує у 95 % випадках. 

4. Встановлено, що найнадійнішими коливальними критеріями Н-

зв’язування є зростання частоти неплощинних коливань γ(CH) та відповідні 

зміни їхніх інтенсивностей в інфрачервоних спектрах поглинання. 

5. Показано, що як за своїм фізико-хімічним сенсом, так і за найвищим 

ступенем кореляції із енергією Н-зв’язування, найнадійнішими 

дескрипторами Н-зв’язків CH···O/N є значення електронної густини ρ у 

відповідній критичній точці та енергія взаємодії відповідних орбіталей E
(2)

: 

ECH···O=260,7·ρ - 0,4 / ECH···N=251,2·ρ - 0,5 та ECH···O=0,594·E
(2)

 - 

0,608 / ECH···N=0,336·E
(2)

 - 1,128. 
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6. Енергія Н-зв’язків CH···O/N у досліджених парах основ лежить у 

межах 0,43÷4,10 ккал·моль
-1

. 

7. Визначено, що внесок енергії Н-зв’язків CH···O/N у енергію взаємодії 

між мономерами у комплексах варіюється від ~4 до ~45 %. 

8. Показано, що Н-зв’язки CH···O та CH···N мають близькі фізико-

хімічні властивості, відрізняючись лише тим, що останні, у середньому, дещо 

міцніші і коротші, ніж перші. 

9. Висунуто та обґрунтовано гіпотези щодо біологічної значущості Н-

зв’язків CH···O/N у процесах спонтанного точкового мутагенезу: вони 

забезпечують структурну та динамічну подібність неправильних пар основ із 

Вотсон-Криківською геометрією до канонічних, що полегшує їхню 

ензиматичну інкорпорацію при синтезі ДНК, та відіграють роль “останньої 

краплі” при передачі електронного сигналу, що забезпечує хімічну 

інкорпорацію вхідного нуклеозидтрифосфату в ДНК, що синтезується. 

10. Показано, що Вотсон-Криківська пара основ ДНК A∙T, як і 

Льовдінівська пара основ G*∙C*(L), утворена подвійним перенесенням 

протонів G∙C→G*∙C*(L), може набувати чотирьох біологічно важливих 

конфігурацій, а саме – Вотсон-Криківської (WC) / Льовдінівської (L), 

оберненої Вотсон-Криківської (rWC) / оберненої Льовдінівської (rL), 

Хугстинівської (H) і оберненої Хугстинівської (rH). Продемонстровано, що ці 

конфігурації пар основ ДНК A∙T i G*∙C* є ізоелектронними та ізоморфними 

структурами з близькими динамічними властивостями та що у їхній 

стабілізації беруть участь Н-зв’язки CH···O.  

11. Вперше отримано квантово-хімічні докази, що підтверджують 

гіпотезу про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК 

(Wächtershäuser, 1988). Показано, що воднево-зв’язані пари – еволюційні 

попередники Вотсон-Криківських пар основ ДНК – є, з одного боку, 

ізоморфними та ізоелектронними структурами, а з іншого – вони ізоморфні та 

ізоелектронні Вотсон-Криківським парам. Більше того, усі чотири пари мають 

близькі динамічні властивості, причому еволюційні аналоги Вотсон-
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Криківських пар, у яких вперше зафіксовано Н-зв’язки CH···O/N, можуть 

набувати усіх чотирьох конфігурацій, характерних для Вотсон-Криківських 

пар основ ДНК. 
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РОЗДІЛ 7 

ВИЧЕРПНИЙ КОНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МУТАГЕНІВ – 

ПОХІДНИХ АДЕНІНУ, ГУАНІНУ ТА ЦИТОЗИНУ 

У цьому розділі ми прагнемо відповісти на центральне запитання: “Яких 

нових фізико-хімічних властивостей повинна набути канонічна нуклеотидна 

основа внаслідок її модифікації, аби стати мутагеном?”. При цьому ми 

притримуємося такої робочої гіпотези: мутагени - похідні основ ДНК, мають 

помітно нижчу енергію таутомеризації, ніж канонічні, або ж індукують ці 

властивості у канонічних нуклеотидних основ, з якими вони спарені у 

подвійній спіралі ДНК. 

7.1. Квантово-хімічне вивчення внутрішньомолекулярної 

таутомеризації та конформаційної мінливості мутагенів – похідних 

пуринових основ ДНК [91] 

У цьому підрозділі нами досліджено фізико-хімічну природу процесів 

внутрішньомолекулярної таутомеризації класичних мутагенів – похідних 

пуринових основ, а саме – 2-амінопурин (2amP), 2,6-диамінопурин (2,6-

DamP), гідроксиамінопурин (HamP) і тіогуанін (
6
SG) [352, 360, 388, 389] – та 

їхні конформаційні властивості, включаючи структурну нежорсткість.  

Відомо, що азотисті основи, які мають у своєму складі екзоциклічний 

амінний фрагмент ≥C-NH2 є структурно-нежорсткими молекулами (про 

структурну нежорсткість детально див. [312, 313]), інтерконверсія котрих, 

тобто конформаційне (без розривів хімічних зв’язків) взаємоперетворення 

самих в себе, здійснюється трьома топологічно і енергетично 

нееквівалентними шляхами – площинною інверсією амінного фрагмента та 

двома поворотами аміногрупи NH2 навколо екзоциклічного зв’язку С-N за і 

проти годинникової стрілки через плоско-симетричні перехідні стани з 

суттєво пірамідалізованим амінним фрагментом. Причому у площинному 

перехідному стані інверсії амінного фрагмента ≥C-NH2 екзоциклічний зв’язок 
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C-N скорочується, зв’язки NH – подовжуються порівняно з рівноважною 

непланарною конфігурацією, а валентний кут HNH стає близьким до 120°. У 

плоско-симетричних перехідних станах повертання аміногрупи зв’язок С-N 

подовжується, зв’язки NH – скорочуються, а валентний кут HNH помітно 

відхиляється від 120° – при цьому амінний фрагмент ≥C-NH2 сильно 

пірамідалізується у порівнянні з рівноважною конфігурацією. Все це 

переконливо свідчить про те, що структурна нежорсткість молекул у даному 

разі контролюється внутрішньомолекулярним квантово-хімічним ефектом - p-

π-спряженням вільної електронної пари (ВЕП) атома азоту амінного 

фрагменту з π-електронною системою кільця. 

Базові молекули – аденін (A) і гуанін (G) не “випадають” із цього 

контексту. Так, нами встановлено, що A є ефективно планарною молекулою 

(ефективна симетрія Cs), інтерконверсія якої здійснюється через два плоско-

симетричних перехідних стани (рис. 7.1) з енергією активації Гіббса 14,34 і 

14,57 ккал·моль
-1

, а також через площинний перехідний стан з енергією 

активації 0,06 ккал∙моль
-1

 (результат отримано на рівні теорії DFT MP2/6-

311++G(2df,pd)//B3LYP/cc-pVDZ). Збурення основних геометричних 

Таблиця 7.1 

Основні кінетичні характеристики взаємоперетворення A та його похідних 

Перехід Δ∆G,  

ккал∙моль
-1

 

k, c
-1

 τ, c τ1/2, c ΔG,  

ккал∙моль
-1

 

K 

A→A* 45,58 2,29·10
-21

 4,36·10
20

 3,02·10
20

 14,00 5,40·10
-11

 

A*→A 31,58 4,25·10
-11

 2,35·10
10

 1,63·10
10

 -14,00 1,85·10
10

 

2amP→2amP* 46,46 5,16·10
-22

 1,94·10
21

 1,34·10
21

 21,74 1,14·10
-14

 

2amP*→2amP 24,73 4,53·10
-6

 2,21·10
5
 1,53·10

5
 -21,74 1,00·10

2
 

DamP→DamP* 44,96 6,58·10
-21

 1,52·10
20

 1,05·10
20

 

 

14,79 1,41·10
-11

 

DamP*→DamP 30,16 

 

4,66·10
-10

 2,15·10
9
 1,49·10

9
 

 

-14,79 7,08·10
10

 

HamP→HamP* 43,26 1,16·10
-19

 8,64·10
18

 5,99·10
18

 6,79 1,05·10
-5

 

HamP*→HamP 36,47 1,11·10
-14

 9,04·10
13

 6,27·10
13

 -6,79 9,55·10
-4

 

Примітка: див. позначення у табл. 3.3 
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Рис. 7.1. Інтерконверсія та внутрішньомолекулярна таутомеризація 

аденіну у основній таутомерній формі та конформаційні перетворення його 

мутагенного таутомера (тут та на інших рисунках біля кожної структури 

вказана її відносна енергія Гіббса у ккал·моль
-1

 за стандартних умов) 
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Рис. 7.2. Інтерконверсія гуаніну у основній та мутагенній таутомерних 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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параметрів амінного фрагменту C6N6H2 такі: довжина зв’язку C6N6 

збільшується на 0,072 і 0,074 Å, довжини зв’язків N6H зменшуються у 

середньому на 0,011 Å порівняно з рівноважною конфігурацією, а валентний 

кут HN6H зменшується від 120,4° до 105,8° і 105,9° у перехідних станах TS2 і 

TS3 відповідно. У площинному перехідному стані TS1 інверсії амінного 

фрагмента ≥C-NH2 екзоциклічний зв’язок C-N скорочується на 0,005 Å, 

зв’язки NH – подовжуються порівняно з рівноважною непланарною 

конфігурацією на 0,002 Å, а валентний кут HNH стає близьким до 120° і 

становить 120,9° на відміну від рівноважного стану (118,7°).  

У мутагенного таутомера A* (ΔG=14,00 ккал∙моль
-1

) (табл. 7.1), який 

спарюється з C [59, 64, 129, 158, 221], іміногрупа N6H має транс-орієнтацію 

відносно зв’язку N1C6. Рідкісний таутомер з цис-орієнтацією групи N6H 

(ΔG=20,19 ккал∙моль
-1

), який втрачає мутагенні властивості, оскільки не може 

помилково спарюватися з C, утворюється з мутагенного таутомера двома 

дзеркально-симетричними конформаційними переходами через 

ізоенергетичні неплощинні перехідні стани (TS5 і TS6) (N1C6N6H=±86,2°) з 

енергією активації Гібсса 38,64 ккал∙моль
-1

. 

Амінний фрагмент C2N2H2 G (рис. 7.2) не можна вважати 

пірамідальним навіть при Т=0 К, оскільки під бар’єром площинної інверсії 

(0,37 ккал∙моль
-1

) не поміщається бодай один (нульовий) коливальний рівень 

компетентного коливання (542,6 см
-1

), частота якого набуває уявного 

значення (371,1і см
-1

 ) у перехідному стані площинної інверсії. Енергії 

активації Гіббса інтерконверсії G через плоско-симетричні перехідні стани 

TS2 та TS3 повертання аміногрупи  (5,40 і 9,14 ккал∙моль
-1

) з її транс- і цис- – 

орієнтацією відносно зв’язку N1C2 суттєво відрізняються один від одного. Це 

пояснюється тим, що у першому випадку перехідний стан стабілізується 

електростатичною взаємодією ВЕП атома N2 з атомом водню при атомі азоту 

N1 та амінних атомів водню з ВЕП атома азоту N3. У другому випадку ці 

притягувальні взаємодії змінюються на відштовхування (ВЕП атомів N3 і N2 

та амінних атомів водню від атома водню групи N1H), яке дестабілізує 
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перехідний стан. У мутагенного таутомера G* (ΔG=0,13 ккал∙моль
-1

) (табл. 

7.2), що помилково спарюється з T [60, 62, 129, 158], гідроксильна група О6Н 

знаходиться у цис-орієнтації до зв’язку N1C6. ЇЇ перехід у транс-орієнтацію 

(ΔG=0,36 ккал∙моль
-1

) здійснюється двома дзеркально-симетричними 

шляхами через неплощинні перехідні стани (TS9, TS10) (N1C2N2H1=±16,2°; 

N1C2N2H2=±165,6°, N1C6OH=±92,4°) з енергією активації Гіббса 8,25 

ккал∙моль
-1

. Цей таутомер не є мутагенним, оскільки він втрачає здатність 

спарюватися з T. Він має удвічі вищий (0,38 ккал∙моль
-1

), ніж мутагенний 

таутомер (0,19 ккал∙моль
-1

), бар’єр площинної інверсії і ненабагато вищі 

бар’єри інтерконверсії амінного фрагмента (11,79 і 12,81 ккал∙моль
-1

), ніж у 

мутагенного таутомера (11,16 і 11,40 ккал∙моль
-1

 відповідно). 

Розпочнемо виклад отриманих результатів та їхнє обговорення для 

HamP – мутагена, який з-поміж досліджених сполук продемонстрував 

найширші конформаційні можливості (рис. 7.3). З’ясувалося, що ця молекула 

має два майже ізоенергетичних конформери – з транс-орієнтацією аміногрупи 

N6H відносно зв’язку N1C6 (∆G1=0) і цис-орієнтацією цієї ж групи відносно 

того ж зв’язку (∆G2=0,12 ккал∙моль
-1

 ), кожен з яких, у свою чергу, має 

дзеркально-симетричний ізомер, оскільки обидва конформери є 

непланарними структурами з симетрією С1. Їхня неплощинність пов’язана з 

виходом із площини пуринового кільця екзоциклічного фрагмента N6OН2. 

Вона має такий характер: для обох конформерів пуринове кільце є планарним 

– максимальні значення двогранних кутів, що описують його непланарність, 

не перевищують 1,1°; при цьому атом азоту N6 та атоми водню і кисню, що з 

ним хімічно зв’язані, відхиляються у різні боки від площини пуринового 

кільця (C2N1C6N6=±175,3; ±176,4°, N1C6N6H=±20,1; ±28,2°, C6N6OH=±78,6; 

±12,0° (знаки ± відповідають дзеркально-симетричним ізомерам, що мають 

тотожні скалярні фізико-хімічні характеристики, та наведені для цис і транс-

конформерів відповідно)). Інтерконверсія дзеркально-симетричних ізомерів 

відбувається за механізмом площинної інверсії – через планарні (група 

симетрії Cs) перехідні стани TS1 та TS11. Для цис-конформера 2 енергія 
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активації Гіббса складає 2,35, а для транс-конформера 1 - 0,91 ккал∙моль
-1

. 

Оскільки обидві величини перевищують kT=0,62 ккал∙моль
-1

 за нормальних 

умов, а в потенціальній ямі цис-конформера розміщуються щонайменше два 

коливальних рівні компетентного коливання з частотою 260,8см
-1

, яке в 

перехідному стані TS1 стає уявним (240,1i см
-1

), то його дзеркально-

симетричні ізомери, на відміну від ефективно-планарного транс-конформера, 

є динамічно стійкими, але оптично неактивними структурами. 

Конформаційний перехід транс→цис відбувається двома парами дзеркально-

симетричних шляхів через ізоенергетичні дзеркально-симетричні неплощинні 

перехідні стани TS7,8(N1C6N6H=± 45,1°, C6N6OH=± 53,5°, HN6O= 106,0°) та 

TS9,10(N1C6N6H=± 137,3°, C6N6OH=± 62,4°, HN6O= 106,3°) з енергією 

активації Гіббса 11,36 та 12,42 ккал∙моль
-1

 відповідно. Цікавою структурною 

особливістю транс- і цис-конформерів є наявність у них 

внутрішньомолекулярного Н-зв’язку OH···N1/N7 з енергією 7,08 і 2,34 

ккал∙моль
-1

 відповідно: перший із них OH···N1 при площинній інверсії 

дзеркально-симетричних ізомерів дещо послаблюється (до 6,62 ккал∙моль
-1

), а 

другий - OH···N7 суттєво посилюється (від 2,34 до 6,14 ккал∙моль
-1

). 

Очевидно, що із двох конформерів мутагенну дію на ДНК буде чинити 

цис-аналог 2, оскільки у основній таутомерній формі, коли атом водню 

локалізований при атомі азоту N6, він комплементарно спарюється з T, а його 

мутагенна форма з атомом водню, про який йшлося вище, приєднаним до 

атома азоту N1, - помилково спарюється з цитозином (C). Перехід із основної 

таутомерної форми у мутагенну здійснюється двома дзеркально-

симетричними шляхами через ізоенергетичний неплощинний дзеркально-

симетричні перехідні стани TS3,4 з енергією активації 43,26 ккал∙моль
-1

 (табл. 

7.1), яка близька до аналогічної величини для A (45,58 ккал∙моль
-1

 [155]). При 

цьому мутагенний таутомер має планарну будову; внутрішньомолекулярний 

Н-зв’язок OH···N7 у ньому посилюється більше, ніж удвічі у порівнянні з 

канонічними таутомерами, сягаючи 4,77 ккал∙моль
-1

. Окрім того, HamP має 

низькоенергетичніший (на 3,20 ккал∙моль
-1

) імінний таутомер з цис-
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орієнтацією зв’язку N6O відносно зв’язку N1H, який охоплений 

внутрішньомолекулярним Н-зв’язком N1H···O з енергією 5,51 ккал∙моль
-1

. 

Він, на відміну від попереднього, не є мутагенним у вищезгаданому сенсі, 

оскільки не може неправильно спарюватися з C, утворюючи пару, 

квазіізоморфну Вотсон-Криківським. Низькоенергетичніший імінний 

таутомер HamP перетворюється у мутагенний двома дзеркально-

симетричними шляхами через пару ізоенергетичних, неплощинних 

перехідних станів TS5,6 (N1C6N6O=±91,3°; C6N6OH=±105,8°) з доволі 

великою енергією активації Гіббса 47,79 ккал∙моль
-1

. HamP має значно меншу 

енергію таутомеризації із основного стану у мутагенний (6,79 ккал∙моль
-1

), 

ніж A (14,00 ккал∙моль
-1

), а також значно більший час життя мутагенного 

таутомера (9,04∙10
13

 с і 2,35∙10
10

с відповідно), ніж аналогічний таутомер A. Це 

дозволяє якісно пояснити мутагенні властивості HamP зміною цих двох 

фізично взаємозв’язаних характеристик у порівнянні з канонічною основою 

ДНК - A. 

Як і в A, доволі високий енергетичний бар’єр внутрішньомолекулярної 

таутомеризації HamP зумовлений відсутністю внутрішньомолекулярного Н-

зв’язку, у якому бере участь протон, що мігрує, упродовж всього процесу 

таутомеризації. Щоб підкріпити цей висновок числовими даними, ми 

розрахували бар’єр внутрішньомолекулярної таутомеризації у обох 

конформерах HamP за рахунок перенесення гідроксильного атома водню, 

втягнутого у внутрішньомолекулярний Н-зв’язок з атомами N7/N1. 

Виявилося, що у випадку цис-конформера він складає 24,05 ккал∙моль
-1

, а для 

транс-конформера – лише 13,76 ккал∙моль
-1

, тобто значно менше, ніж у 

розглянутому вище випадку біологічно значущої таутомеризації. Це 

пояснюється тим, що у даному разі гідроксильний протон, що мігрує, 

втягнутий у внутрішньомолекулярний Н-зв’язок, який є ефективним каналом 

перенесення протону [172], як у початкових структурах (2,34 і 7,08 ккал∙моль
-

1
), у їхніх перехідних станах TS2,12(22,73 і 43,02 ккал∙моль

-1
), так і у кінцевих 
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Рис. 7.3. Конформаційні перетворення HamP у основній та мутагенній 

таутомерних формах та внутрішньомолекулярна таутомеризація HamP 
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Рис. 7.4. Інтерконверсія 2AmP у основній та мутагенній таутомерних 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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структурах (6,05 і 5,12 ккал∙моль
-1

) (в дужках подано енергії відповідних Н-

зв’язків). 

Особливістю просторової будови 2AmP (рис. 7.4) є наявність двох 

дзеркально-симетричних ізомерів (симетрія С1), причиною яких є неплощинна 

будова амінного фрагмента ≥C2N2H2 (N1C2N2H1=±15,1°; 

N1C2N2H2=±165,7°). Розрахунок показує, що їхня інтерконверсія відбувається 

за механізмом площинної інверсії через планарний (симетрія Cs), перехідний 

стан TS1 з енергією активації Гіббса 0,05 ккал∙моль
-1

, а також через два 

непланарні перехідні стани TS2,3 з енергіями 10,80 та 11,71 ккал∙моль
-1

. 

Одначе, оскільки в потенціальних ямах дзеркально-симетричного потенціалу 

не може розміститися бодай один (нульовий) коливальний рівень 

компетентного коливання при 354,8 см
-1

, частота якого стає уявною (251,4і см
-

1
) у перехідному стані TS1, то ця молекула є ефективно планарною. Доведено, 

що її внутрішньомолекулярна таутомеризація з утворенням мутагенного 

таутомера, який може помилково спарюватися з C, відбувається у два етапа, 

причому перший етап власне перенесення протону є лімітуючим. Спочатку 

відбувається перенесення одного із протонів аміногрупи, який “дивиться ” в 

бік атома азота N1, на останній через площинний перехідний стан TS4 з 

енергією активації Гіббса 46,46 ккал∙моль
-1

 у високоенергетичний таутомер з 

відносною енергією 21,74 ккал∙моль
-1

. Потім повертанням іміногрупи =N2H 

навколо подвійного зв’язку C2=N2 двома дзеркально-симетричними шляхами 

(над і під) площиною пуринового кільця через ізоенергетичні, неплощинні 

(C6N1C2N2=±170,1°, N1C2N2H=±86,6°, C5C6N1C2=±2,4°), дзеркально-

симетричні перехідні стани TS5,6, у яких аміногрупа лежить у площині, 

ортогональній до площини пуринового кільця, з енергією активації Гіббса 

22,98 ккал∙моль
-1

 у кінцевий мутагенний таутомер з відносною енергією 28,03 

ккал∙моль
-1

. Оскільки енергія таутомеризації 2AmP (28,03 ккал∙моль
-1

) 

перевищує аналогічну енергію для A (14,00 ккал∙моль
-1

) більше, ніж удвічі 

(стала таутомерної рівноваги складає при цьому 1,14∙10
-14

, що на 2-5 порядків 

менше, ніж частота спонтанних точкових мутацій [4-9]), то це означає, що 
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треба шукати інший, аніж стандартний таутомерний механізм мутагенної дії 

2AmP. 

2,6-DamP. Обидва амінні фрагменти цієї молекули у 2-му і 6-му 

положеннях є пірамідальними (N1C6N6H1=±10,1°; N1C6N6H2=±171,3°; 

N1C2N2H1=±17,8°; N1C2N2H2=±164,4°) і зорієнтовані відносно площини 

пуринового кільця у різні боки від нього (рис. 7.5). В результаті цього її 

рівноважна структура 2, що відповідає глобальному мінімуму на 

гіперповерхні потенціальної (електронної) енергії, є непланарною (симетрія 

С1) і має два дзеркально-симетричних ізомери. Їхня інтерконверсія 

відбувається у два етапи, кожному з яких відповідає локальна площинна 

інверсія амінного фрагмента (розрахунок на рівні теорії MP2/6-

311++G(2df,pd)//B3LYP/cc-pVDZ). Спочатку інверсує один із амінних 

фрагментів через локально сплощений перехідний стан TS1,2,3 (інший амінний 

фрагмент при цьому практично не змінює своєї пірамідальної будови) – 

утворюється структура з майже однаковою енергією 1, амінні фрагменти якої 

“дивляться” відносно площини пуринового кільця в один бік. Другий етап 

інтерконверсії подібний першому за тією лише різницею, що він стосується 

іншого амінного фрагмента. Проте, по тій же причині, що і у випадку 2AmP, 

2,6-DamP слід вважати ефективно-планарною молекулою з симетрією Cs. 

Цікаво, що у порівнянні з 2AmP енергія активації Гіббса повороту аміногрупи 

у положенні 2 в цис- орієнтацію відносно зв’зку C2N3 зменшується на 0,79 

ккал∙моль
-1

, а аналогічна величина для транс-орієнтації збільшується на 0,24 

ккал∙моль
-1

. 

Зрозуміло, що мутагенні властивості 2,6-DamP пов’зані з наявністю у 

його складі амінного фрагмента у положенні 2. Проте, як і у випадку 2AmP, 

вони принципово не можуть знайти свого логічного пояснення в традиційних 

рамках таутомерної гіпотези Вотсона-Крика за тими ж самими причинами. 

Зазначимо лишень у цьому контексті, що таутомеризація 2,6-DamP за участі 

амінного фрагмента у положенні 6 близька до аналогічного процесу в A, а 
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Рис. 7.5. Інтерконверсія 2,6-DAmP у основній та мутагенній таутомерних 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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Рис. 7.6. Інтерконверсія 
6
SG у основній та мутагенній таутомерних 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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його таутомеризація за участі іншого амінного фрагмента у положенні 2 

практично повторює той же процес у 2amP. 

6
SG. Можливі мутагенні властивості цієї молекули логічно пов’язати із 

її полегшеною порівняно з G таутомеризацією: мутагенний, енольний 

таутомер 
6
SG є на 3,68 ккал∙моль

-1
 вигідніший, ніж канонічна таутомерна 

форма (рис. 7.6, табл. 7.2). Цим фактом можна пояснити як помилки 

включення, що їх продукують мутагенні таутомери, спарюючись із T, так і 

помилки реплікації за механізмом Льовдіна [28, 29], оскільки пари Льовдіна 

6
SG*∙C* очікуються вигіднішими, аніж аналогічні пари G*∙C*. Іншими 

словами, при реплікації ДНК вбудований у її структуру 
6
SG буде 

забезпечувати помітно вищу концентрацію мутагенних таутомерів 
6
SG* і C*, 

ніж Льовдінівська пара G*∙C*. 

Внутрішньомолекулярна таутомеризація 
6
SG (рис. 7.6) відбувається за 

тим же механізмом, що і G [152-155], з тією лише різницею, що у перехідних 

її станах (TS5 та TS6) відсутній внутрішньомолекулярний Н-зв’язок. Оскільки 

6
SG, на відміну від інших нуклеотидних основ з аміногрупою, є непланарною 

молекулою, то його внутрішньомолекулярна таутомеризація відбувається 

двома дзеркально-симетричними шляхами через ізоенергетичні, неплощинні, 

дзеркально-симетричні перехідні стани TS2 та TS3 з енергіями 5,23 та 8,95 

 

Таблиця 7.2 

Основні кінетичні характеристики взаємоперетворення G та 
6
SG 

Перехід Δ∆G,  

ккал∙моль
-1

 

k, c
-1

 τ, c τ1/2, c ΔG,  

ккал∙моль
-1

 

K 

G→G* 32,17 1,57·10
-11

 6,38·10
10

 4,42·10
10

 0,13 0,80 

G*→G 32,04 1,96·10
-11

 5,09·10
10

 3,53·10
10

 -0,13 1,25 

TioG→TioG* 22,95 9,16·10
-5

 1,09·10
4
 7,56·10

3
 -3,68 4,98·10

2
 

TioG*→TioG 26,62 1,84·10
-7

 5,43·10
6
 3,76·10

6
 3,68 2,01·10

-3
 

Примітка: див. позначення у табл. 3.3 
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ккал∙моль
-1

 відповідно, а також через площинний перехідний стан TS1 з 

енергією 0,32 ккал∙моль
-1

 (рис. 7.6, табл. 7.2).  

Цікаво, що енергія активації Гіббса анізотропних поворотів аміногрупи 

у цис- і транс-положення відносно зв’язку N1C2 для канонічних таутомерів G 

(5,40 і 9,14 ккал∙моль
-1

) і 
6
SG (5,23 і 8,95 ккал∙моль

-1
 відповідно) майже 

збігаються. У мутагенних же таутомерних формах вони суттєво різняться: 

маємо 11,40 і 11,16 ккал∙моль
-1

 для G* і значно менше – 7,24 і 7,80 ккал∙моль
-1

 

для 
6
SG*. 

Показано, що оскільки мутагенні таутомери похідних пуринових основ 

ДНК мають значний час життя (у порівнянні з характерним часом 

елементарного акту біосинтезу ДНК [5]), то на них формально може бути 

поширена таутомерна гіпотеза Вотсона і Крика [1]. У цьому зв’язку цілком 

логічно пов’язати мутагенні властивості HamP і 
6
SG з їхньою полегшеною 

здатністю у порівнянні з канонічними основами  A і G переходити у 

мутагенну таутомерну форму. Водночас для 2AmP і DamРur треба шукати 

пояснення їхньої мутагенної активності за межами таутомерної гіпотези у 

класичному її розумінні, оскільки вони у порівнянні з A демонструють значно 

гіршу здатність переходити у мутагенну таутомерну форму.  

7.2. Квантово-хімічне дослідження внутрішньомолекулярної 

таутомеризації та конформаційної мінливості деяких класичних 

мутагенів - похідних цитозину [90] 

Цей підрозділ присвячено дослідженню структурних особливостей N4-

аміноцитозину (
4
amC), N4-метоксицитозину (

4
moC), N4-гідроксицитозину 

(
4
hoC), N4-дегідроцитозину (DC) і N4-метилцитозину (

4
meC) класичних 

мутагенів – похідних цитозину, експериментальні дані (здебільшого 

феноменологічного характеру) щодо мутагенної дії котрих є доволі розлогими 

і вичерпними [361, 362, 390-393]. Аналіз літератури [394, 395] показує, що 

молекулярні механізми цього біофізично важливого феномену так до кінця і 

не з’ясовані. Це, зокрема, пов’язано із тим, що в літературі відсутні вичерпні 
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фізико-хімічні дані стосовно конформаційних властивостей цих мутагенів та 

процесів їхньої внутрішньомолекулярної таутомеризації. 

Виклад отриманих результатів ми розпочнемо із аналізу базової 

молекули – цитозину. Нами встановлено, що C є структурно-нежорсткою 

молекулою (рис. 7.7). Її інтерконверсія відбувається трьома топологічно і 

енергетично нееквівалентними шляхами – площинною інверсією 

непланарного амінного фрагмента ≥C4N4H2 через перехідний стан TS1 та 

двома анізотропними поворотами (за і проти годинникової стрілки) 

аміногрупи навколо екзоциклічного зв’язку C4N4 через перехідні стани TS2 та 

TS3. Оскільки площинній інверсії відповідає енергія активації Гіббса лише 

0,06 ккал∙моль
-1

 (що, з одного боку на порядок менше, ніж kT за кімнатної 

температури, а з іншого – під бар’єром інверсії не поміщається бодай один 

(нульовий) коливальний рівень компетентного коливання (212,1 см
-1

) частота 

якого стає уявною (154,6і см
-1

) у перехідному стані площинної інверсії TS1), 

то вона відбувається у вигляді ангармонійного надбар’єрного віялового 

коливання аміногрупи великої амплітуди. Плоскосиметричному бар’єрові 

повертання аміногрупи, коли вільна електронна пара (ВЕП) амінного атома 

азоту N4 “дивиться” до атома водню при атомі С5 (N3C4N4H1=56,6°; 

N3C4N4H2=-56,5°; HN4H=104,8°) відповідає помітно менша енергія активації 

Гіббса (11,85 ккал∙моль
-1

), ніж у другому випадку, коли ВЕП зорієнтована до 

атома N3 (15,85 ккал∙моль
-1

) (N3C4N4H1=120,6°; N3C4N4H2=-120,6°; 

HN4H=107,4°). Це пов’язано із тим, що притягувальні взаємодії у першому 

випадку (ВЕП з НС5 та амінних атомів водню з ВЕП N3) замінюються на 

відштовхувальні (ВЕП N6 і N3 та амінних атомів водню з атомом водню при 

атомі С5). 

Розпочнемо аналіз одержаних результатів із 
4
amC, який демонструє 

серед досліджених мутагенів найширший спектр конформаційних 

можливостей (рис. 7.8). У канонічній таутомерній формі цієї сполуки, яка 

комплементарно спарюється з гуаніном (G) [62, 390], нами виявлено чотири 

конформери плоскосиметричної будови (група симетрії Сs) (рис. 7.8). Вони  
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Рис. 7.7. Інтерконверсія та внутрішньомолекулярна таутомеризація 

цитозину у основній таутомерній формі та конформаційні перетворення його 

мутагенного таутомера 
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Рис. 7.8. Конформаційні перетворення 
4
аmC у основній та мутагенній 

таутомерних формах та його внутрішньомолекулярна таутомеризація 
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відрізняються один від одного розміщенням та орієнтацією аміногрупи – з 

боку атома N3 або зв’зку С5Н, орієнтуючись при цьому своїми атомами 

водню до або від піримідинового кільця. У енергетично найвигіднішому 

конформері 1 (рис. 7.8, табл. 7.3) аміногрупа розміщена біля атома N3, її 

атоми водню “дивляться” до кільця, а саме – до атома N3. Конформер 4 з 

найвищою відносною енергією Гіббса (ΔG4=8,75 ккал∙моль
-1

) відрізняється від 

конформера 1 тим, що у ньому амінні водні “дивляться” у протилежний бік – 

від кільця. Виявлено три різні шляхи їхнього взаємного перетворення. Два 

низькоенергетичних з енергією активації Гіббса 7,48 ккал∙моль
-1

 є дзеркально-

симетричними: вони здійснюються поворотами аміногрупи NH2 навколо 

екзоциклічного зв’язку C4N4 за і проти годинникової стрілки через пару 

дзеркально-симетричних перехідних станів TS19 і TS20 з неплощинним 

екзоциклічним С-фрагментом С4N4NH2 (N3C4N4N=±110,4°; 

C4N4NH1=±50,0°; C4N4NH2=±170,3°; HN4N=117,6°; тут і нижче знаки ± при 

двогранних кутах відповідають дзеркально-симетричним структурам – 

енантіомерам). Високоенергетичніше взаємне перетворення конформерів 1 і 

4, якому відповідає енергія активації Гіббса 7,75 ккал∙моль
-1

, здійснюється 

інверсією аміногрупи NH2 через плоскосиметричний перехідний стан TS18 із 

симетрією Сs, у якому атоми аміногрупи і атом N4 лежать у одній площині, 

ортогональній до площини піримідинового кільця (N3C4N4N=0,0°; 

C4N4NH=±91,1°). Із решти конформерів енергетично вигіднішим є 

конформер 2 (ΔG2=2,30 ккал∙моль
-1

). Він перетворюється у свого 

високоенергетичного відповідника 3 (ΔG3=4,40 ккал∙моль
-1

) трьома 

маршрутами: низькоенергетичною інверсією аміногрупи через 

плоскосиметричний перехідний стан TS1 (симетрія Сs), у якому атоми 

аміногрупи і атом N4 лежать у площині, ортогональній площині 

піримідинового кільця (С5C4N4N=0,0°; C4N4NH=±88,0°), з енергією 

активації Гіббса 4,07 ккал∙моль
-1

 і двома дзеркально-симетричними 

маршрутами через поворот аміногрупи NH2 за і проти годинникової стрілки 

через пару дзеркально-симетричних перехідних станів TS2, TS3 з 
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неплощинним екзоциклічним С-фрагментом C4N4NH2 (C5C4N4N=±24,9°; 

C4N4NH1=±49,3°; C4N4NH2=±159,4°; HN4N=104,1), яким відповідає значно 

вища, ніж у першому випадку, енергія активації Гіббса 8,86 ккал∙моль
-1

.  

Дипольні моменти конформерів утворюють ряд: µ1(5,85) < µ2(6,63) < 

µ3(7,15) < µ4(7,65 Д). Це означає, що при переході із вакууму у полярне 

середовище, зокрема при інкорпорації у подвійну спіраль ДНК, у такому ж 

порядку будуть стабілізуватися конформери 
4
amC. 

Наше дослідження не підтвердило механізм внутрішньомолекулярної 

тaутомеризації. Енергетично найвигідніша внутрішньомолекулярна 

таутомеризація, якій відповідає енергія активації Гіббса 36,43 ккал∙моль
-1

, - це 

міграція амінопротона при атомі N4 конформера 2 через плоскосиметричні 

перехідні стани (TS4,5) на сусідній атом N3 з утворення пари дзеркально-

симетричних мутагенних таутомерів, у яких аміногрупа NH2 розміщена біля 

зв’язку С5Н (N1C6N6N=±179,1°; C6N6NH1=±°57,1; C6N6NH2=±174,1°; 

HNH=107,4°). Слід наголосити при цьому, що мутагенний таутомер має на 

0,94 ккал∙моль
-1

 нижчу енергію Гіббса, ніж канонічний. Взаємне перетворення 

згаданих енантомерів відбувається через планарний перехідний стан TS6 з 

енергією активації Гіббса 5,01 ккал∙моль
-1

. 

Мутагенний таутомер 
4
amC (2,47 ккал∙моль

-1
) може інактивізуватися, 

перейшовши у конформер (ΔG=0,00 ккал∙моль
-1

), у якого аміногрупа NH2 

розташована біля атома N3, заважаючи спарюватися з A. Відповідний 

конформаційний перехід має енергію активації Гіббса 35,67 ккал∙моль
-1

 і 

здійснюється поворотом амінної групи навколо подвійного зв’язку C4=N4 

через дзеркально-симетричні перехідні стани TS7 і TS8 (N3C4N4N=±90,9°; 

C4N4NH1=±116,0°; C4N4NH1=±114,0°).  

4
moC. У канонічній (аміно) таутомерній формі ця сполука має лише два 

конформери, які відрізняються просторовим розміщенням оксиметильної 

групи (рис. 7.9). У низькоенергетичному конформері 1 (ΔG1=10,43 ккал∙моль
-

1
) вона розміщена біля групи С5Н, у високоенергетичному 2 (ΔG2=12,69 

ккал∙моль
-1

) – біля атома азоту N3. Обидва конформери є суттєво 
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неплощинними (C2N3C4N4=±175,1°; N3C4N4H=±25,2°; N3C4N4O=±156,1°; 

C4N4OC=±127,0° та C2N3C4N4=±176,3°; N3C4N4H=±156,1°; 

N3C4N4O=±23,6°; C4N4OC=±94,2° для конформерів 1 та 2 відповідно) і 

мають енантіомери. Вони попарно взаємно перетворюються двома 

дзеркально-симетричними шляхами через неплощинні дзеркально-симетричні 

перехідні стани TS1, TS2 і TS11, TS12. Для конформера 1 маємо енергію 

активації Гіббса 5,66 ккал∙моль
-1

 і таку коротку характеристику перехідного 

стану (N3C4N4O=±160,4°; C4N4OC=±141,4°). Для конформера 2 ці величини 

відповідно складають 7,59 ккал∙моль
-1

 і N3C4N4O=±13,5°; C4N4OC=±143,8°. 

В свою чергу конформери 1 і 2 взаємно перетворюються двома топологічно і 

енергетично нееквівалентними шляхами, а саме - поворотами за і проти 

годинникової стрілки атомного фрагмента N4HOCH3 навколо екзоциклічного 

зв’язку C4N4 через неплощинні перехідні стани TS7,8(N3C4N4O=±49,9°; 

N3C4N4H=±61,4°; C4N4OC=±119,3°) і TS9,10(N3C4N4O=±115,8°; 

N3C4N4H=±134,1°; C4N4OC=±111,3°), яким відповідають енергія активації 

Гіббса 12,05 і 12,31 ккал∙моль
-1

. Дипольні моменти конформерів близькі за 

абсолютною величиною: µ1(6,38)> µ2(6,22 Д). 

Внутрішньомолекулярна таутомеризація 
4
moC здійснюється міграцією 

амінопротона при атомі N4 конформера 1 двома дзеркально-симетричними 

шляхами через непланарні перехідні стани TS3,4 з енергією активації Гіббса 

35,44 ккал∙моль
-1

. При цьому мутагенний (іміно) таутомер має 

плоскосиметричну (симетрія Сs) будову і на 7,18 ккал∙моль
-1

 меншу енергію 

Гіббса, ніж канонічний (амінний) таутомер.  

Мутагенний таутомер 
4
moC може інактивізуватися, перейшовши у 

конформер (ΔG=0,00 ккал∙моль
-1

), у якого амінна група розташована біля 

атомa N3, заважаючи спарюватися з A. Відповідний конформаційний перехід 

має енергію активації Гіббса 53,87 ккал∙моль
-1

 і здійснюється поворотом 

оксиметильної групи навколо подвійного зв’язку C4=N4 через два 

дзеркально-симетричні перехідні стани TS5,6 (N3C4N4О=±92,8°; 

C4N4ОС=±100,1°).  
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Рис. 7.9. Інтерконверсія 
4
moC у основній та мутагенній таутомерній 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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Рис. 7.10. Інтерконверсія 
4
hoC у основній та мутагенній таутомерній 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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4
hoC. У канонічній амінній таутомерній формі 

4
hoC має два 

непланарних конформери, які відрізняються один від одного розташуванням 

гідроксильної групи відносно піримідинового кільця (рис. 7.10). 

Низькоенергетичний конформер 1 (ΔG1=9,14 ккал∙моль
-1

) охоплений доволі 

сильним (EHB=8,63 ккал∙моль
-1

) внутрішньомолекулярним Н-зв’язком 

OH···N3 за участі гідроксильної групи, яка дивиться в бік піримідинового 

кільця до атома азоту N3 (табл. 7.3). Енантіомери цього конформера взаємно 

перетворюються через площинний перехідний стан TS13 з енергією активації 

Гіббса 0,64 ккал∙моль
-1

. Оскільки під бар’єром не поміщається навіть 

нульовий коливальний рівень компетентної моди, то конформер 1 є 

ефективно планарною структурою. 

У високоенергетичному конформері 2 (ΔG2=10,32 ккал∙моль
-1

) 

гідроксильна група “дивиться” від кільця і розташована біля зв’язку С5Н; 

структура демонструє суттєву неплощинність за рахунок непланарності 

екзоциклічного фрагмента N4HOH (N3C4N4O=±155,1°, C4N4OH=±123,5°). 

Взаємне перетворення енантіомерів відбувається двома топологічно і 

енергетично нееквівалентними маршрутами, які відрізняються напрямком (за 

чи проти годинникової стрілки) повороту гідроксильної групи навколо 

одинарного зв’язку N4-O: поворотові ОН групи у напрямку “від” C5H 

відповідає менша енергія активації Гіббса (6,20 ккал∙моль
-1

), ніж коли поворот 

відбувається навпаки – “до” групи С5Н (7,65 ккал∙моль
-1

). У обох випаках 

дзеркально-симетричні перехідні стани неплощинні: N3C4N4H=±25,1°; 

N3C4N4O=±159,5°; C4N4OH=±142,9° та N3C4N4H=±19,7°; 

N3C4N4O=±150,3°; C4N4OH=±22,3° для низько- (TS1,2) та 

високоенергетичних (TS3,4) станів відповідно). 

Конформаційні переходи відповідних енантіомерів конформерів 1 і 2 

(лівий у лівий, правий у правий) відбуваються дзеркально-симетричними 

анізотропними повертаннями екзоциклічногоо фрагмента N4HOH навколо 

зв’язку C4N4 через неплощинні перехідні стани TS9,10 i TS11,12 з енергією 
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активації Гіббса 11,80 і 12,19 ккал∙моль
-1

 (N3C4N4H=±135,5°; 

N3C4N4O=±114,0°; C4N4OH=±112,7° і N3C4N4H=±61,3°; N3C4N4O=±50,1°; 

C4N4OH=±121,3° відповідно).  

У процесі внутрішньомолекулярної таутомеризації енантіомерів 

конформера 2 
4
hoC через два дзеркально-симетричних перехідних стани TS5,6 

з енергією активації Гіббса 35,97 ккал∙моль
-1

 утворюється мутагенний імінний 

таутомер з площинною будовою, який вигідніший, аніж стартовий на 7,16 

ккал∙моль
-1

.  

Мутагенний таутомер 
4
hoC може інактивізуватися, перейшовши у 

конформер (ΔG=0,00 ккал∙моль
-1

), у якого гідроксильна група розташована 

біля атома N3, заважаючи спарюватися з A. Відповідний конформаційний 

перехід має енергію активації Гіббса 55,05 ккал∙моль
-1

 і здійснюється 

поворотом гідроксильної групи навколо подвійного зв’язку C4=N4 через два 

дзеркально-симетричнi перехіднi стани TS7 і TS8 (N3C4N4О=±92,5°; 

C4N4ОН=±107,1°).  

4
meC. Ця молекула має два – низькоенергетичний 1 (ΔG1=0 ккал∙моль

-1
) 

і високоенергетичний 2 (ΔG2=1,74 ккал∙моль
-1

) - плоскосиметричні 

конформери (рис. 7.11, табл. 7.3). У конформері 1 метильна група знаходиться 

біля атома азоту N3: один її зв’язок СН лежить у одній і тій же площині, яка 

збігається із площиною симетрії молекули, що і амінозв’язок N4H. Два її 

інших зв’язки СН симетрично виходять із площини симетрії. Енергія 

активація Гіббса повертання метильної групи на 60° навколо зв’язку N4C 

невелика і складає 1,69 ккал∙моль
-1

. У конформері 2 метильна група 

розміщена біля зв’язку C5H: знову ж таки один її зв’язок СН є компланарним 

зв’язку N4Н, а два інших, які “дивляться” до зв’язку С5Н, виходять 

симетрично по обидва боки із площини симетрії молекули. Енергія активації 

Гіббса повертання метильної групи (на 60°) у цьому випадку становить 1,72 

ккал∙моль
-1

. Конформери 1 і 2 перетворюються двома анізотропними 

повертаннями екзоциклічного фрагмента N4НСН3 навколо зв’язку С4N4. 

Менша енергія активації Гіббса (14,83 ккал∙моль
-1

) відповідає дзеркально- 
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Рис. 7.11. Конформаційні перетворення 
4
meC у основній та мутагенній 

таутомерній формах та внутрішньомолекулярна таутомеризація 
4
meC  
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Рис. 7.12. Інтерконверсія DC у основній та мутагенній таутомерній 

формах, внутрішньомолекулярна таутомеризація та конформаційні 

перетворення його мутагенного таутомера 
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симетричним неплощинним перехідним станам TS5 і TS6 (N3C4N4H=±63,9°; 

N3C4N4C=±56,1°), коли ВЕП амінного атому азоту N4 направлена до групи 

С5Н; більша енергія активації Гіббса (18,82 ккал∙моль
-1

) відповідає 

неплощинним перехідним станам TS7,8 (N3C4N4H=±113,8°; 

N3C4N4C=±119,8°), коли ВЕП амінного атому азоту N4 направлена до групи 

N3.  

Мутагенний імінний таутомер конформера 2, який має вищу на 1,34 

ккал∙моль
-1

 відносну енергію Гіббса, утворюється внутрішньомолекулярним 

перенесенням протону від атома N4 на атом N3 з енергією активації Гіббса 

35,45 ккал∙моль
-1

 (TS2). Треба зазначити, що стала таутомеризації 
4
meC (0,11) 

перевищує аналогічну величину для канонічної основи C (2,52). Це означає, 

що заселеність рідкісних таутомерів 
4
meC вища, аніж для C. 

Мутагенний таутомер 
4
meC може інактивізуватися, перейшовши у 

конформер (ΔG=3,51 ккал∙моль
-1

), у якого метильна група розташована біля 

Таблиця 7.3  

Основні кінетичні характеристики внутрішньомолекулярної 

таутомеризації основ ДНК досліджених мутагенів – похідних цитозину 

Перехід Δ∆G, 

ккал∙моль
-1

 

k, c
-1

 τ, c τ1/2, c ΔG, 

ккал∙моль
-1

 

K 

4
amC→

4
amC* 35,49 5,74·10

-14
 1,74·10

13
 1,21·10

13
 -0,94 4,90 

4
amC*→

4
amC 36,43 1,17·10

-14
 8,53·10

13
 5,91·10

13
 0,94 0,20 

4
meC→

4
meC* 35,45 6,20·10

-14
 1,61·10

13
 1,12·10

13
 1,34 0,11 

4
meC*→

4
meC 34,11 5,92·10

-13
 1,69·10

12
 1,17·10

12
 -1,34 9,55 

4
moC→

4
moC* 35,44 6,33·10

-14
 1,58·10

13
 1,09·10

13
 -7,18 1,85·10

5
 

4
moC*→

4
moC 42,62 3,43·10

-19
 2,92·10

18
 2,02·10

18
 7,18 5,41·10

-6
 

DC→DC * 39,74 4,40·10
-17

 2,27·10
16

 1,57·10
16

 -5,97 2,40·10
4
 

DC*→DC 45,71 1,83·10
-21

 5,45·10
20

 3,78·10
20

 5,97 4,17·10
-5

 

4
hoC→

4
hoC* 35,97 2,58·10

-14
 3,88·10

13
 2,69·10

13
 -7,16 1,79·10

5
 

4
hoC*→

4
hoC 43,13 1,44·10

-19
 6,93·10

18
 4,81·10

18
 7,16 5,59·10

-6
 

Примітка: див. позначення у табл. 3.3 
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зв’язку N3H, заважаючи спарюватися з A. Відповідний конформаційний 

перехід має енергію активації Гіббса 23,99 ккал∙моль
-1

 і здійснюється 

поворотом метильної групи навколо подвійного зв’язку C4=N4 через 

дзеркально-симетричні перехідні стани TS3,4 (N3C4N4H=±81,5°).  

DC. Ця молекула-мутаген демонструє “найскромніші” конформаційні 

можливості (рис. 7.12). У канонічному таутомерному стані вона має суттєво 

непланарну будову: N3C4N4H=±25,7°; N3C4N4=±156,6°; C4N4OC=±59,6°; 

NOCC=±68,5°; OCCC5=±47,1°. Пара її енантіомерів дзеркально-симетрично 

перетворюється через дзеркально-симетричні неплощинні перехідні стани TS1 

і TS2 (N3C4N4H=±17,1°; N3C4N4O=±139,3°; C4N4OC=±45,4°; NOCC=±1,7°; 

OCCC5=±43,7°) з енергією активації Гіббса 5,95 ккал∙моль
-1

. 

Внутрішньомолекулярна таутомеризація, яка відбувається двома дзеркально-

симетричними шляхами з енергією активації Гіббса 39,74 ккал∙моль
-1

, 

аміноформи DС у мутагенну таутомерну форму DС* спричиняє помітне (на 

5,97 ккал∙моль
-1

) зниження енергії Гіббса. Мутагенний таутомер теж є 

неплощинною структурою – його енантіомери перетворюються через 

неплощинний перехідний стан TS5,6  (N3C4N4O=±139,3°; C4N4OC=±45,4°; 

NOCC=±1,7°; OCCC5=±43,7°) з енергією активації Гіббса меншою, ніж у 

канонічному таутомерному стані 9,63 ккал∙моль
-1

.  

Із використанням методів неемпіричної квантової хімії на рівні теорії 

MP2/6-311++G(2df,pd)//B3LYP/6-311++G(d,p) нами вперше показано, що у 

всіх досліджених сполуках, окрім DС, модифікація заважає спарюванню як у 

мутагенній, так і в канонічній таутомерній формі з основою – партнером по 

взаємодії. Цей ефект може притлумлювати їхній мутагенний потенціал. 

Встановлено також, що на досліджені молекули формально поширюється 

таутомерна гіпотеза Вотсона-Крика, оскільки час життя їхніх мутагенних 

таутомерів (табл. 7.3) набагато перевищує характерний час, який витрачає 

машинерія біосинтезу ДНК на інкорпорацію однієї пари нуклеотидів. Можна 

очікувати, що саме в рамках цієї гіпотези вдасться адекватно пояснити 
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механізми мутагенної дії 
4
amC, 

4
moC, 

4
hoC і DC - саме ці мутагени мають 

вигіднішу імінну таутомерну форму, ніж амінну.  
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ВИСНОВКИ 

1. Показано, що оскільки мутагенні таутомери похідних пуринових 

основ ДНК мають значний час життя (у порівнянні з характерним часом 

елементарного акту біосинтезу ДНК), то на них формально може бути 

поширена таутомерна гіпотеза Вотсона і Крика. У цьому зв’язку цілком 

логічно пов’язати мутагенні властивості HP і 
6
SG з їхньою полегшеною 

здатністю у порівнянні з канонічними основами  A і G переходити у 

мутагенну таутомерну форму. Водночас для 2AP і DР треба шукати 

пояснення їхньої мутагенної активності за межами таутомерної гіпотези у 

класичному її розумінні, оскільки вони у порівнянні з A демонструють значно 

гіршу здатність переходити у мутагенну таутомерну форму. 

2. Показано також, що у всіх досліджених сполуках, окрім P, 

модифікація заважає спарюванню як у мутагенній, так і в канонічній 

таутомерній формі з основою – партнером по взаємодії. Цей ефект може 

притлумлювати їхній мутагенний потенціал. Встановлено також, що на 

досліджені молекули формально поширюється таутомерна гіпотеза Вотсона-

Крика, оскільки час життя їхніх мутагенних таутомерів набагато перевищує 

характерний час, який витрачає машинерія біосинтезу ДНК на інкорпорацію 

однієї пари нуклеотидів. Можна очікувати, що в рамках цієї гіпотези вдасться 

адекватно пояснити механізми мутагенної дії 
4
amC, 

4
moC, 

4
hoC і P - саме ці 

мутагени мають вигіднішу імінну таутомерну форму, ніж амінну.  
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ПІДСУМКОВІ ВИСНОВКИ 

У роботі розв’язано наукову проблему – встановлено елементарні 

мікроструктурні механізми, які визначають молекулярну логіку спонтанного 

точкового мутагенезу – виникнення та закріплення помилок включення і 

реплікації при біосинтезі ДНК, та зроблено підсумовуючий висновок про те, 

що спонтанні точкові мутації еволюційно запрограмовані у електронній 

будові канонічних основ ДНК і відтак є невідворотними. 

1. Вперше виокремлено повну множину неправильних пар 

нуклеотидних основ – А·С*/С*·А, G*·T/T·G*, G·Asyn, A*·G*syn, A*·Asyn, 

G·G*syn, C·T/T·C, C·C* i T·T*, – які набуваючи у кишені впізнавання 

високоточної ДНК-полімерази ензиматично-компетентної конформації, 

інкорпоруються у структуру ДНК під час її біосинтезу. Показано, що ця 

сукупність пар основ ДНК є спільною як для помилок включення, так і 

помилок реплікації. Детально вивчено їхні структурно-енергетичні 

властивості, зокрема механізми набуття неправильними парами основ 

ензиматично-компетентної конформації.  

2. Вперше показано, що неправильні пари нуклеотидних основ 

G·A/A·G, G·G* i A·A* є спільними інтермедіатами виникнення відповідних 

помилок реплікації та включення. З’ясовано конформаційні механізми 

набуття цими парами ензиматично-компетентної конформації.  

3. Вперше вивчено механізми таутомеризації пар А·С*↔А*·С і 

G*·T↔G·T*, що мають геометрію, подібну до Вотсон-Криківської, подвійним 

перенесенням протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-зв’язків. 

Доведено, що короткоживучі,  слабкозаселені пари А*·С і G·T* є 

"постачальниками" довгоживучих ензиматично-компетентних пар А·С* і 

G*·T при виникненні помилок реплікації ДНК.  

Порівнянням розрахункових даних із результатами 

рентгеноструктурного аналізу вперше показано, що неправильні пари основ з 

Вотсон-Криківською геометрією А·С і G·T знаходяться у активному центрі 
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високоточної ДНК-полімерази у її закритому стані у таутомерних формах 

А·С* і G*·T, які відповідають глобальному мінімумові вільної енергії.  

4. Вперше досліджено фізико-хімічні механізми таутомеризації 

подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх міжмолекулярних Н-

зв’язків неправильних пар основ ДНК, які спричиняють виникнення 

спонтанних точкових помилок включення і реплікації. Показано, що їхня 

примусова дисоціація реплікативною машинерією на мономери відбувається 

без зміни таутомерного статусу останніх. У випадку симетричних пар 

T·T*/T*·T, C·C*/C*·C, А·А*/А*·А і G·G*/G*·G мутагенні таутомери основ 

розподіляються при цьому між обома мономерами із однаковою імовірністю. 

5. Вперше показано, що класичний механізм Льовдіна не забезпечує 

мутагенної таутомеризації Вотсон-Криківських та вобл-пар основ ДНК 

подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх Н-зв’язків – причиною 

цього є динамічна нестійкість таутомеризованих пар.  

Доведено, що із тієї ж самої причини ДНК-зв’язувальні білки, 

взаємодіючи карбоксильними групами відповідних амінокислотних залишків 

із основами ДНК, не переводять останні у мутагенні таутомерні форми 

подвійним перенесенням протонів вздовж сусідніх Н-зв’язків.  

6. Вперше виявлено нову, принципово важливу для розуміння природи 

спонтанного точкового мутагенезу фізико-хімічну властивість пар 

нуклеотидних основ із вобл- та Вотсон-Криківською геометрією взаємно 

перетворюватися внутрішньопарним перенесенням протонів, яка дозволяє 

зрозуміти, з одного боку, у який спосіб неправильні пари основ ДНК 

набувають ензиматично-компетентної конформації безпосередньо у 

гідрофобній кишені впізнавання високоточної ДНК-полімерази, а з іншого – 

механізм мутагенної таутомеризації Вотсон-Криківських пар основ ДНК А·Т і 

G·C. Вперше показано, що цей біологічно важливий процес є кінетично 

контрольованим, відбувається без розриву пар та без прямої участі молекул 

води, контролюється високостабільним перехідним станом, що є тісною 

іонною парою типу (протонована основа)·(депротонована основа), і 
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підтримується патернами специфічних міжмолекулярних взаємодій, що 

включають Н-зв’язки АН···В, розрихлені хімічні зв’язки А-Н-В та, у деяких 

випадках, притягувальні ван-дер-ваальсові контакти А···В, які послідовно 

змінюють один одного вздовж ВКР таутомеризації. 

Вперше запропоновано мікроструктурний сценарій зародження і 

закріплення усіх без винятку спонтанних точкових помилок включення і 

реплікації. Числові оцінки імовірності цих процесів узгоджуються із 

експериментальними даними, що вказує на адекватність запропонованих 

модельних уявлень. 

7. Вперше створено внутрішньо несуперечливу, логічно замкнуту 

теорію спонтанного точкового мутагенезу. У її рамках вперше з’ясовано 

мікроструктурні механізми мутагенної дії класичних мутагенів – галоген-

похідних урацилу, 2-амінопурину та деяких похідних цитозину – підвищувати 

у порівнянні із канонічними основами імовірність виникнення помилок 

включення і реплікації, який полягає у зниженні прямого бар’єру 

таутомеризації вобл-пар у Вотсон-Криківські пари, які містять мутагени, 

та/або підвищенні заселеності їхніх таутомеризованих станів. 

8. Вперше розроблено методику, яка дозволяє відслідкувати еволюцію 

усіх фізико-хімічних параметрів, що характеризують таутомеризацію будь-

яких Н-зв’язаних комплексів, вздовж її ВКР. Вперше введено поняття про 

ключові точки, що характеризують перебіг цих процесів, які використано для 

вичерпного аналізу останніх. Вперше доведено, що незалежно від природи 

процесу таутомеризації (супроводжується він суттєвою зміною геометрії 

комплекса, що таутомеризується, чи ні) екстремуми першої похідної від 

електронної енергії за ВКР збігаються із ключовими точками (другою і 

передостанньою), у яких зануляється лапласіан електронної густини у 

відповідних критичних точках водневих містків, вздовж яких мігрують 

протони.  

9. Вперше показано, що гіпоксантин утворює Н-зв’язані комплекси із 

усіма канонічними основами ДНК і РНК, геометрія яких близька до Вотсон-



334 

 

Криківської: це важливо для розуміння природи помилок спарювання, які 

трапляються під час кодон-антикодонових взаємодій. 

10. Вперше із множини експериментально спостережених Н-зв’язаних 

пар нуклеотидних основ, до складу яких входять як канонічні, так і 

модифіковані нуклеотидні основи, виокремлено, спираючись на геометричні 

критерії Н-зв’язування, структури з міжмолекулярними контактами СН···O/N. 

Використовуючи найширший арсенал квантово-хімічних підходів, доведено, 

що вони задовольняють усім загальноприйнятим критеріям Н-зв’язування: 

визначено основні фізико-хімічні характеристики Н-зв’язків СН···O/N, 

показано, що найнадійнішими їхніми дескрипторами є значення електронної 

густини у відповідній критичній точці та енергія взаємодії природних 

зв’язувальних орбіталей. Висунуто та обґрунтовано гіпотези щодо біологічної 

значущості цих Н-зв’язків у процесах спонтанного точкового мутагенезу. 

11. Вперше проведено вичерпний конформаційний аналіз класичних 

мутагенів – похідних цитозину, аденіну та гуаніну. Визначено основні 

структурно-енергетичні характеристики конформерів та динамічні параметри 

конформаційних переходів. Показано, що далеко не завжди енергетично 

найвигідніша конформація мутагену є біологічно функціональною. 
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