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гіпотези Вахтерсхаузера про еволюційне походження
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Резюме. Уперше отримано квантовохімічні докази, що підтверджують гіпотезу про еволюційне походжен
ня комплементарних пар основ ДНК (W@chtersh@user, 1988). Показано, що водневозв’язані пари — ево
люційні попередники ВотсонКриківських пар основ ДНК — є, з одного боку, ізоморфними та ізоелектрон
ними структурами, а з іншого — вони ізоморфні та ізоелектронні ВотсонКриківським парам. Більше того,
усі чотири пари мають близькі динамічні властивості, причому еволюційні аналоги ВотсонКриківських пар
можуть набувати всіх чотирьох конфігурацій, характерних для ВотсонКриківських пар основ ДНК.
Ключові слова: молекулярна еволюція; гіпотеза про походження пар основ ДНК; ізоморфність; ізоелект
ронність; квантовохімічні розрахунки.

Вступ. У роботі [1] висловлено та якісно
обґрунтовано із залученням фізикохімічних
аналогій, представлених у літературі, гіпотезу
про еволюційне походження пуриновопіримі
динових пар основ ДНК. Ця гіпотеза дозволяє
обійти «камінь спотикання» цієї біологічно
важливої проблеми, а саме — абіогенний син
тез піримідинових основ — цитозину і тиміну,
використовуючи їхні пуринові еволюційні по
передники, а саме — ксантин та ізогуанін,
глікозидний зв’язок яких локалізований у по
ложенні 3 піримідинового кільця (рис. 1). На
думку автора цієї гіпотези, пари, зображені на
рис. 1, є близькими за своїми геометричними
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та електронними характеристиками як між
собою, так і з ВотсонКриківськими парами ос
нов ДНК. Це положення, по суті, є «наріжним
каменем» гіпотези.
Метою нашої роботи є квантовохімічна пе
ревірка цих якісних припущень і доказів. При
цьому об’єктами дослідження слугували вод
невозв’язані пари основ — еволюційні попе
редники ВотсонКриківських пар основ ДНК
(рис. 1). Предмет дослідження — подібність (у
широкому фізикохімічному сенсі) досліджу
ваних пар основ як між собою, так і з Вотсон
Криківськими парами основ ДНК.
Матеріали і методи. Квантовохімічне вив
чення геометричної та електронної будови
досліджуваних водневозв’язаних пар основ
проведено на рівні теорії DFT B3LYP/6
311++G(d,p) у вільному стані [2]. Усі зоптимі
зовані пари перевірено на стійкість за від
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Рис. 1. Геометрична структура комплемен
тарних пар нуклеотидних основ A·X і G·isoG —
еволюційних попередників ВотсонКриківсь
ких пар основ ДНК A·T та G·C відповідно [1].
Зв’язки N3H піримідинових кілець X і isoG віді
грають роль глікозидних. X — ксантин, isoG —
ізогуанін.

сутністю уявних частот у їхніх коливальних
спектрах, розрахованих у гармонійному на
ближенні. При цьому для частот використано
масштабуючий множник 0,9668. Енергію Гіб
бса досліджуваних структур визначали на
рівні теорії MP2/6311++G(2df,pd)//B3LYP/
6311++G(d,p), використовуючи обчислення в
одній точці (так звані «single point calcula
tions»).
Енергію Гіббса (за нормальних умов) та
електронну енергію взаємодії у парах основ
ДНК визначали на рівні теорії MP2/6311+
+G(2df,pd)//B3LYP/6311++G(d,p) з ураху
ванням так званої BSSEпоправки на базисний
набір функцій [3]. Усі квантовохімічні розра
хунки проведено з використанням програмно
го пакета «Gaussian’09» [4].
Розподіл електронної густини в парах основ
аналізували, використовуючи теорію Бейдера
«Атомів у молекулах» [5] і хвильові функції,
отримані на рівні теорії B3LYP/6311++G(d,p).

Рис. 2. Геометрична будова ВотсонКриківсь
ких пар основ ДНК та їхніх еволюційних ана
логів A·X і G·isoG, отримана на рівні теорії
B3LYP/6311++G(d,p) у вільному стані. Пунк
тиром позначено Нзв’язки AH…B: їхні довжи
ни H…B подано в C (див. також табл. 13).

Міжмолекулярні Нзв’язки ідентифікували за
наявністю критичної точки (3,1) між двома
валентно незв’язаними атомами. Топологію
електронної густини аналізували за допомо
гою програмного пакета AIM2000 [6], викорис
товуючи стандартні опції.
Енергію канонічних NH…O/N Нзв’язків
визначали за формулою Йогансена [7]:
E HB 0,33  'Q  40 ,
де ∆ν — величина зсуву частоти валентного
коливання водневозв’язаної групи АН при
утворенні Нзв’язку AH…B (A та B — N, O).
Для усунення коливальних резонансів засто
совували часткове дейтерування.
Енергію неканонічних СН….О Нзв’язків
розраховували за формулою ЕспінозиМолін
саЛекомте [8], базуючись на розподілі елек

Рис. 3. Геометрична структура всіх чотирьох можливих конфігурацій, які можуть набувати пари
основ A·X (верхній ряд) і G·isoG — (нижній ряд) — еволюційні попередники ВотсонКриківських пар
основ ДНК A·T та G·C відповідно. Результати отримано на рівні теорії B3LYP/6311++G(d,p) у
вільному стані. Позначення пар основ: WC — ВотсонКриківськa, rWC — обернена ВотсонКриків
ськa, L — Льовдінівська, rL — обернена Льовдінівська, H — Хугстинівська, rH — обернена Хугстинів
ська. Біля кожної пари в дужках наведено її відносну енергію Гіббса за нормальних умов, визначену на
рівні теорії MP2/6311++G(2df,pd)//B3LYP/6311++G(d,p).
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Таблиця 1
Електроннотопологічні, геометричні, спектральноколивальні та енергетичні характеристики
міжмолекулярних водневих зв’язків у ВотсонКриківських парах основ ДНК та їхніх еволюційних
попередниках (див. також рис. 2)
ɉɚɪɢ ɨɫɧɨɜ
A·T
[13, 14]

A·X

G·C
[13, 14]

G·isoG

ɇ-ɡɜ’ɹɡɨɤ
AH...B

dA…B,
Å

dH…B,
Å

AH…B,
ɝɪɚɞ.

ǻdAH,
Å

ȡ,
ɚɬ.ɨɞ

ǻȡ,
ɚɬ.ɨɞ.

100  H

-' Q,
ɫɦ-1

EHB,
ɤɤɚɥ/ɦɨɥɶ

N6H…O4

2,946

1,926

173,5

0,014

0,026

0,093

4,39

240,8

4,68

N3H…N1

2,886

1,841

178,8

0,032

0,040

0,093

6,49

572,7

7,62

C2H…O2

3,975

2,890

132,3

0,0002

0,004

0,014

3,40

-4,9

0,74*

N6H…O6

2,962

1,947

173,5

0,013

0,025

0,088

4,83

220,7

4,44

N1H…N1

2,883

1,838

178,5

0,033

0,040

0,093

6,51

585,3

7,71

C2H…O2

3,639

2,812

132,8

0,0001

0,005

0,016

2,23

-7,4

0,87*

N4H…O6

2,809

1,774

178,8

0,027

0,037

0,120

3,71

457,4

6,74

N1H…N3
N2H…O2
N6H…O6

2,954
2,936
2,775

1,922
1,915
1,737

177,1
178,4
179,5

0,020
0,012
0,027

0,033
0,027
0,041

0,088
0,094
0,127

6,93
5,77
3,56

363,1
213,7
478,3

5,93
4,35
6,91

N1H…N1

2,963

1,932

176,1

0,020

0,032

0,087

7,14

361,8

5,92

N2H…O2

2,909

1,888

177,4

0,013

0,028

0,100

5,51

233,8

4,59

Позначення: dA...B і dH...B — відстані між атомами А і В та Н і В відповідно, які беруть участь у Нзв’яз
ку АН…В; ∠AH…B — кут Нзв’язування; ∆dAH — подовження хімічного зв’язку АН при утворенні
Нзв’язку АН…В; ρ і ∆ρ — значення електронної густини і Лапласіану електронної густини вкри
тичній точці (3,1) відповідно; ε — еліптичність; ∆ν — зсув частоти валентного коливання ν(AH)
при втягуванні групи AH у Нзв’язок AH…B; EHB — енергія Нзв’язку, розрахована за формулою Йо
гансена [7] або ЕспінозиМолінсаЛекомте (позначено зірочкою) [8].

тронної густини у (3,1) критичній точці кон
такту:
EHB=0,5·V(r),
де V(r) — значення густини локальної потен
ціальної енергії в критичній точці (3,1) Н
зв’язку.
Використано стандартну нумерацію атомів
основ ДНК [9].
Результати та їхнє обговорення. Отримані
результати представлено на рисунках 13 та в
таблицях 14. Їхній аналіз дає змогу дійти та
ких висновків.
Еволюційні попередники ВотсонКриківсь
ких пар основ ДНК є водневозв’язаними ком
плексами, причому кожна пара (як і Вотсон
Криківські пари основ ДНК) стабілізується
трьома міжмолекулярними Нзв’язками (рис. 1
3, табл. 1). До честі автора гіпотези [1], якісно
дібрані ним таутомерні стани X та isoG вияви
лися, як показали проведені нами розрахунки,
глобальними мінімумами. Геометричні, елек
троннотопологічні, коливальні й енергетичні
характеристики Нзв’язків наведено в табл. 1.
Для всіх Нзв’язків спостерігається додат
не значення Лапласіану електронної густини
www.bioorganica.org.ua

∆ρ у критичній точці (3,1) Hзв’язку АH…В,
при цьому його значення розміщується в ме
жах 0,016÷0,127 ат.од. У той же час значення
електронної густини ρ, яка зазвичай розгляда
ється як міра міцності Нзв’язування [5], ле
жить у діапазоні 0,005÷0,041 ат.од. Найслаб
шим зпоміж усіх зафіксованих є неканоніч
ний Нзв’язок C2H…O2 (0,87 ккал/моль) у парі
основ A·X, у той час як найсильнішим є кано
нічний Нзв’язок N6H…O6 (6,91 ккал/моль) у
парі основ G·isoG. Цікаво, що найменше зна
чення еліптичності 2,23·102 спостерігається
для неканонічного Нзв’язку C2H…O2 в парі
A·X (табл. 1).
Усі ідентифіковані Нзв’язки задовольня
ють геометричним критеріям Нзв’язування:
відстані dH…B менші, ніж сума ВандерВааль
сових радіусів Бонді [10] (для атомів водню H
(1,20 C), кисню O (1,52 C) та азоту N (1,55 C)), і
лежать у межах 2,775÷3,639 C. Кути Нзв’язу
вання розміщуються в діапазоні 132,8÷179,5°
(табл. 1).
Видовження донорної групи АН при утво
ренні Нзв’язку dAH додатне в усіх без винятку
випадках та лежить у межах 0,0001÷0,033 C.
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Таблиця 2
Енергетичні характеристики (у ккал/моль
за стандартних умов) ВотсонКриківських
пар основ ДНК та їхніх еволюційних поперед
ників. Розрахунок на рівні теорії
MP2/6311++G(2df,pd)//B3LYP/6
311++G(d,p) у вільному стані

Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ

A·T
[13, 14]

A·X

G·C
[13, 14]

G·isoG

87,3

R(H-H)

10,132

10,110

10,213

10,220

13,01

88,6

(N1/N3)HH(T/C/X/isoG)

54,7

55,0

55,1

54,7

29,28

17,02

58,1

N9HH(A/G)

54,2

55,1

53,1

53,1

31,20

17,42

55,8

Пари
основ

-¨Gint

-¨Eint

¦ EHB

A·T
[13, 14]

1,43

14,92

13,04

A·X

1,18

14,68

G·C
[13, 14]

15,97

G·isoG

18,52



¦E

HB

,%

Eint

Позначення: ∆Gint — енергія Гіббса взаємодії ос
нов у парі (за нормальних умов); ∆Eint — елек
тронна енергія взаємодії основ у парі; ΣEHB —
сумарна енергія трьох міжмолекулярних
Нзв’язків у парах основ (див. також табл. 1).

При цьому його мінімальне значення (0,0001 C)
спостерігається для Нзв’язку C2H…O2 у парі
A·X, а максимальне (0,033 C) — для Нзв’язку
N1H…N1 у парі A·X (табл. 1).
Спектроскопічні характеристики Нзв’яз
ків добре узгоджуються з геометричними да
ними. Зсув частоти валентного коливання до
норної групи AH ν(AH) додатний при Нзв’я
зуванні (зсув у червону область спектра) для
усіх канонічних Нзв’язків, а для неканонічно
го Нзв’язку C2H…O2 зафіксовано «блакитний
зсув» валентного коливання ν(С2H) (табл. 1).
Проте зростання частоти (на 18,0 см1) та інтен
сивності (у 1,02 разів) неплощинного коливан
ня групи C2H γ(С2Н) при утворенні Нзв’язку
свідчить про те, що неканонічний контакт
C2H…O2 є справжнім Нзв’язком [11].
Як і у ВотсонКриківських парах основ
ДНК, сумарна енергія Нзв’язків у дослідже
них парах менша (табл. 2). Це означає, що,
окрім Нзв’язування, й інші типи міжмолеку
лярних взаємодій [12] роблять суттєвий внесок
в енергію стабілізації досліджених пар основ
ДНК. Така ситуація характерна і для Вотсон
Криківських пар основ ДНК [13, 14]. Обидві до
сліджені пари є термодинамічно стійкими
структурами з ∆Gint<0 за кімнатної темпера
тури, причому пара A·X — еволюційний про
тотип ВотсонКриківської пари основ A·T —
має меншу енергію взаємодії, ніж інша пара
6

Таблиця 3
Вибрані геометричні параметри
ВотсонКриківських пар основ ДНК та їхніх
еволюційних попередників. Розрахунок
на рівні теорії B3LYP/6311++G(d,p)
у вільному стані (див. також рис. 2)

Позначення: R(HH) — відстань між глікозид
ними атомами водню Н, C; (N1/N3)HH і N9HH
— глікозидні кути, град.

G·isoG — еволюційний прототип ВотсонКри
ківської пари основ G·C (табл. 2).
Аналіз числових даних щодо основних гео
метричних характеристик досліджуваних пар
та ВотсонКриківських пар основ ДНК, наве
дених у табл. 3, дозволяє дійти висновку про
ізоморфність усіх чотирьох пар основ. Пара
основ A·X стабілізується двома канонічними
та одним неканонічним Нзв’язком CH…O як у
ВотсонКриківській, так і у Хугстинівській
конфігураціях. У той же час пара основ G·isoG
має три канонічні Нзв’язки у ВотсонКриків
ській і Льовдінівській та два канонічних і один
неканонічний Нзв’язок CH…N у Хугстинівсь
кій конфігурації (рис. 2, 3).
З іншого боку, числові дані, наведені в
табл. 1 та рис. 2 і 3, свідчать про ізоелектрон
ність усіх чотирьох пар як структур, що мають
подібні патерни міжмолекулярного Нзв’язу
вання. Нарешті, значення частот міжмолеку
лярних коливань пар (табл. 4), а саме — їхні
близькі величини для кожної із шести мод —
вказують на схожість їхніх динамічних влас
тивостей. Більше того, квантовохімічний ана
ліз засвідчує, що ВотсонКриківська пара ос
нов A·T, як і її еволюційно віддалений аналог
A·X, можуть набувати всіх чотирьох біологіч
но важливих конфігурацій, а саме — Вотсон
Криківської, оберненої ВотсонКриківської,
Хугстинівської і оберненої Хугстинівської
(рис. 3). Таку ж саму властивість демонстру
ють льовдінівські пари G·C та пари — еволю
ційного попередника останньої, які утворю
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Квантовохімічне підтвердження гіпотези Вахтерсхаузера про еволюційне походження комплементарних пар основ ДНК

ються з основних таутомерних форм подвій
ним перенесенням протонів уздовж середньо
го і верхнього міжмолекулярних Нзв’язків
(рис. 3).
Таким чином, отримані в цій праці резуль
тати підтверджують гіпотезу Вахтерсхаузера
про еволюційне походження ВотсонКриківсь
ких пар основ ДНК [1].
Висновки. Уперше отримано квантовохі
мічні докази, що підтверджують гіпотезу Вах
терсхаузера про еволюційне походження ком
плементарних пар основ ДНК. Показано, що
водневозв’язані пари — еволюційні попере
дники ВотсонКриківських пар основ ДНК —
є, з одного боку, ізоморфними й ізоелектрон
ними структурами, а з іншого — вони ізоморф
ні й ізоелектронні ВотсонКриківським парам.
Більше того, усі чотири пари мають близькі
динамічні властивості, причому еволюційні
аналоги ВотсонКриківських пар можуть на
бувати всіх чотирьох конфігурацій, характер
них для ВотсонКриківських пар основ ДНК.
Насамкінець висловлюємо щиру вдячність
проф. Говоруну Д.М. за увагу до роботи, а та
кож Інформаційнообчислювальному центру
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інституту теоретичної фі
зики ім. М.М. Боголюбова НАН України, НТК

Таблиця 4
Частоти міжмолекулярних коливальних мод
(у см1) ВотсонКриківських пар основ ДНК
та їхніх еволюційних попередників. Розраху
нок на рівні теорії B3LYP/6311++G(d,p)
у вільному стані
A·T
[13, 14]

A·X

G·C
[13, 14]

G·isoG

20,9

17,5

18,7

14,3

30,6

31,5

31,8

26,6

56,9

53,4

60,3

49,7

63,8

55,4

93,5

93,8

101,9

97,7

125,2

101,6

105,4

102,8

129,4

105,1

«Інститут монокристалів» та Інституту сцин
тиляційних матеріалів НАН України у складі
Українського національного Ґріду за люб’язно
надані обчислювальні ресурси і програмне за
безпечення.
Роботу виконано за підтримки гранта Прези
дента України для обдарованої молоді на
2012 рік (договір № 30/2012) та гранта Прези
дента України для підтримки наукових до
сліджень молодих учених на 2012 рік (договір
№ 44/4002012, проект № GP/F44/086).
Надійшла в редакцію 28.01.2013 р.

Quantumchemical justification of the W@chtersh@user’s evolutionary emergence
hypothesis of the complementary DNA base pairs
O.О. Brovarets’
Institute of Molecular Biology and Genetics, NAS of Ukraine
150, Zabolotnoho Str., Kyiv, 03680, Ukraine
Research and Educational Center «State Key Laboratory of Molecular and Cell Biology»
150, Zabolotnoho Str., Kyiv, 03680, Ukraine
Institute of High Technologies, Taras Shevchenko National University of Kyiv
2g, Hlushkova Ave, Kyiv, 03022, Ukraine
Summary. The quantumchemical evidence to support the evolutionary origin hypothesis of the complementary
DNA base pairs (W@chtersh@user, 1988) was obtained for the first time. It was shown that hydrogenbonded base pairs
— the evolutionary precursors of the WatsonCrick DNA base pairs — are, on the one hand, isomorphiс and isoelec
tronic structures, and, on the other hand, they are isomorphic and isoelectronic with the WatsonCrick base pairs.
Moreover, all four base pairs have similar dynamical properties, and the evolutionary analogues of the WatsonCrick
base pairs can acquire all four configurations characteristic for the WatsonCrick DNA base pairs.
Keywords: molecular evolution; hypothesis of the DNA base pairs emergence; isomorphity; isoelectronity; quan
tumchemical calculations.
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