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Вступ. Неодноразові спроби пояснити похо�

дження спонтанних точкових помилок реплі�

кації ДНК, а саме транзицій, із залученням ме�

ханізму Льовдіна [1, 2], натикаються на труд�

нощі принципового характеру. Вони пов’язані

з тим, що процес перетворення пари Ade·Thy в

пару Ade*·Thy* за участі мутагенних [3�12] та�

утомерів (позначені зірочками) не має зворот�

ного бар’єра активації Гіббса [13�15]. Це спону�

кає дослідників шукати нові механізми [16]

спонтанної таутомеризації пари Ade·Thy. 

У цій праці вперше виявлено новий фізико�

хімічний механізм спонтанного перетворення

вотсон�криківської пари основ Ade·Thy в пари

за участі мутагенних таутомерів Ade*·Thy і

Ade·Thy* через спільний плоскосиметричний

перехідний стан з енергією активації

17,38 ккал/моль — іонну пару Ade+·Thy�, ста�

білізовану чотирма Н�зв’язками N6H…O4,

N6H…N3�, N1+H…N3� i N1+H…O2. Уперше пока�

зано, що пари Ade*·Thy і Ade·Thy* є стійкими

з достатнім бар’єром зворотного переходу і ма�

ють прийнятні відносні енергії Гіббса та дисоціа�

ції (9,94 і 12,43 ккал/моль та 6,06 і 1,61 ккал/моль

за стандартних умов відповідно) для пояснен�

ня походження спонтанних точкових помилок

реплікації ДНК.

Об’єкт, предмет і методи дослідження.
Об’єктами дослідження слугували вотсон�

криківська пара основ ДНК Ade·Thy, пари за

участі мутагенних таутомерів, зокрема пари

основ ДНК Ade*·Thy, Ade·Thy* і льовдінівська

пара Ade*·Thy*, а також перехідні стани їх�

нього взаємного перетворення перенесенням

протона. Предмет дослідження — фізико�хі�

мічний механізм взаємоперетворення пар ос�

нов ДНК Ade·Thy, Ade*·Thy, Ade·Thy* і

Ade*·Thy* перенесенням протона.
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Резюме. Квантово�хімічним дослідженням на рівні теорії MP2/6�311++G(2df,pd)//B3LYP/6�
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плоскосиметричний перехідний стан з енергією активації Гіббса 17,38 ккал/моль — іонну пару Ade+·Thy�,

охоплену чотирма Н�зв’язками N6H…O4, N6H…N3�, N1+H…N3� i N1+H…O2. Стійкі пари Ade*·Thy і Ade·Thy*

мають прийнятні відносні енергії Гіббса та дисоціації (9,94 та 12,43 ккал/моль і 6,06 та 1,61 ккал/моль за

стандартних умов відповідно) для пояснення походження спонтанних точкових помилок реплікації ДНК. 
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Квантово�механічні розрахунки геомет�

ричної та електронної будови досліджуваних

об’єктів проведено на рівні теорії DFT

B3LYP/6�311++G(d,p) у вакуумному набли�

женні, яке для цієї задачі є адекватним [17, 18].

При цьому перехідні стани перетворення пар

основ ДНК ідентифікували методом STQN [19,

20]. Усі зоптимізовані структури перевірено на

стійкість за відсутністю уявних частот у їхніх

коливальних спектрах, які розраховували в

гармонійному наближенні. Енергію взаємодії у

парах основ визначали на рівні теорії MP2/6�

311++G(d,p)//B3LYP/6�311++G(d,p) з ура�

хуванням так званої BSSE�поправки на базис�

ний набір функцій [21]. Усі квантово�механічні

розрахунки проведено із використанням про�

грамного пакета «GAUSSIAN03» [22]. 

Розподіл електронної густини в досліджу�

ваних парах основ та перехідних станах їхньо�

го взаємного перетворення аналізували, вико�

ристовуючи теорію Бейдера «Атомів у моле�

кулах» (AIM) [23] і хвильові функції, отримані

на рівні теорії B3LYP/6�311++G(d,p). Н�зв’яз�

ки [24] встановлювали за наявністю критичної

точки зв’язку (3, �1) між двома валентно не зв’я�

заними атомами. Топологію електронної гус�

тини аналізували за допомогою програмного

пакету AIM2000 [25], використовуючи стан�

дартні опції. При цьому енергію Н�зв’язків за

участі групи С2Н Ade як донора протона ви�

значали за формулою, запропонованою авто�

рами роботи [26]: EHB=0,5·V(r), де V(r) — зна�

чення локальної потенціальної енергії в кри�

тичній точці H�зв’язку. 

Енергію класичних Н�зв’язків розрахову�

вали за формулою (EHB)2=1,92·[(Δν)�40], отри�

маною в роботі [27] (збережено авторські по�

значення [27]).

Константи швидкості для прямої (Ade·Thy

→Ade·Thy*/Ade*·Thy) та зворотної (Ade·Thy*/

Ade*·Thy→Ade·Thy) таутомеризації визнача�

ли за формулою: 

[28], 

де                          — множник Вігнера, що вра�

ховує тунелювання (позначення ті ж самі, що і

в роботі [28]). Середній час життя τ та час

напівжиття τ1/2 обчислювали як τ=1/κ і

τ1/2=τ·ln2 [29]. 

Результати та їхнє обговорення. Наріж�

ним каменем роботи є ідея про те, що вотсон�

криківська пара основ ДНК Ade·Thy може

спонтанно, тобто в процесі теплових флукту�

ацій, перетворюватися за рахунок перенесен�

ня протона в пари за участі мутагенних тауто�

мерів Ade*·Thy і Ade·Thy*. При цьому джере�

лом помилок реплікації, зокрема транзицій, є

наступна дисоціація останніх на мономери,

один із яких є мутагенним і помилково, тобто

не за правилом комплементарності Вотсона�

Крика, спарюється з основою вхідного нуклео�

зидтрифосфату при ензиматичному синтезі

ДНК. В основі цієї ідеї лежать такі закономір�

ності. По�перше, пари основ ДНК за участі рід�

кісних таутомерів Ade*·Thy і Ade·Thy* квазі�

ізоморфні зміщеним (воблівським) парам

Gua·Thy та Ade·Cyt і подібно до того, як ос�

танні перетворюються перенесенням протона

в пари Gua*·Thy і Ade·Cyt*, квазіізоморфні

вотсон�криківським парам основ [30], теж мо�

жуть перетворюватися за аналогічним ме�

ханізмом у пару Ade·Thy. По�друге, перехідні

стани внутрішньомолекулярної таутомери�

зації Thy — перетворення канонічної тауто�

мерної форми останнього в енольні, одна з

яких є мутагенною, зокрема міграції протона

при атомі N3 на атоми О4 або О2 з енергією ак�

тивації Гіббса 39,09 і 43,86 ккал/моль за стан�

дартних умов відповідно, комплементарні

Ade, у результаті чого можна очікувати знач�

ного зменшення енергії активації таутомери�

зації Thy в складі пари Ade·Thy. Іншими сло�

вами, є підстави сподіватися на каталізацію

аденіном внутрішньомолекулярної таутоме�

ризації тиміну у вотсон�криківській парі основ

Ade·Thy з утворенням вищезгаданої пари

Ade·Thy*(О4) та пари Ade·Thy*(О2) (за участю

рідкісних енольних форм Thy, у яких мобіль�

ний протон приєднаний до атома О4 чи О2

відповідно) (рис. 1). При цьому остання може

переходити в низькоенергетичнішу пару

Ade*·Thy перенесенням протонів уздовж між�

молекулярних Н�зв’язків. 

Ретельним аналізом гіперповерхні потенці�

альної (електронної) енергії нам уперше вда�

лося показати, що вотсон�криківська пара ос�

нов ДНК Ade·Thy може перетворюватися пе�

ренесенням протона в пари основ за участі му�

тагенних/рідкісних таутомерів Ade*·Thy і
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Ade·Thy*(О4)/Ade·Thy*(О2) (рис. 2), а останні

— взаємоперетворюватися в той же спосіб че�

рез спільний перехідний стан (рис. 1). Усього

виявлено шість перехідних станів (рис. 3,

табл. 1): два низькоенергетичні та чотири ви�

сокоенергетичні з енергіями активації Гіббса

17,38 і 20,75 ккал/моль та 27,33; 28,09; 41,55 і

59,84 ккал/моль за стандартних умов відпо�

відно.

Низькоенергетичні перехідні стани є плос�

косиметричними (група симетрії Cs) іонними

парами Ade+·Thy�, охопленими Н�зв’язками

(рис. 3, табл. 1). Перехідний стан TS1 із наймен�

шою енергією активації Гіббса 17,38 ккал/моль

стабілізується чотирма Н�зв’язками (тут і ниж�

че в дужках подано їхні енергії в ккал/моль)

N6H…O4 (2,82), N6H…N3� (3,24), N1+H…N3� (2,55)

і N1+H…O2 (4,56), два з яких біфуркують на

спільний атом�акцепор N3�. Наступний низь�

коенергетичний перехідний стан TS2 з енер�

гією активації Гіббса 20,75 ккал/моль стабілі�

зується трьома Н�зв’язками, один із яких є

C2H…N3� (1,60), а два інших — N1+H…O4 (13,32)

і N6H…O4 (4,01) — біфуркують на спільний

атом�акцептор О4 Thy. На відміну від низько�

енергетичних, високоенергетичні перехідні

стани TS3, TS4, TS5 і TS6 з енергіями активації

Гіббса 27,33; 28,09; 41,55 і 59,84 ккал/моль

відповідно суттєво неплощинні. Перший із них

— перехідний стан TS3 — це іонна пара

Ade+·Thy� (Ade протонований по аміногрупі за

рахунок депротонування іміногрупи N3H

Thy), яка стабілізується двома Н�зв’язками

N6+HN…N3� (29,06) і N6+HO…O4 (40,07). Другий

— перехідний стан TS4 — є парою мутагенних

таутомерів Ade*·Thy*, яка має структуру,

суттєво відмінну від Льовдінівської [1, 2], і

стабілізується Н�зв’язком N1H…O2 (6,38) та

ван�дер�ваальсівським притягувальним кон�

тактом N6…N3 (0,47). Наступний перехідний

стан TS5 являє собою іонну пару Ade�·Thy+

(Thy протонований по атому О4 за рахунок де�

протонування аміногрупи NH2 Ade) та стабілі�

зується двома Н�зв’язками O4+H…N1 (8,90) і

N3H…N1 (32,26), які мають спільний акцептор

— атом N1 Ade. Причому, аналогічно до геоме�

тричної конфігурації перехідного стану TS3, у

перехідному стані TS5 Thy розташовується в

площині, ортогональній площині пуринового

кільця Ade. Перехідний стан TS6 теж є суттєво

неплощинним. Для цього високоенергетичного

маршруту його стабілізація практично відсут�

ня і таутомеризація Ade відбувається неза�

лежно від піримідинового партнера по взає�

модії: у результаті відносна енергія перехідно�

го стану (59,84 ккал/моль) помітно перевищує

енергію внутрішньомолекулярної таутомери�

зації Ade (45,65 ккал/моль). Зрозуміло, що пе�

рехідні стани TS3, TS4, TS5 і TS6 представляють

лише теоретичний інтерес, оскільки вони ма�

Рис. 1. Схематичне представлення формально4

го взаємного перетворення перенесенням про4

тона вотсон4криківської пари основ ДНК

Ade·Thy в пари за участі мутагенних/рід4

кісних таутомерів основ та взаємного пере4

творення останніх через спільний перехідний

стан TSi (i=146). 

Рис. 2. Перехід вотсон4криківської пари основ

ДНК Ade·Thy в пари за участі мутагенних та4

утомерів Ade*·Thy і Ade·Thy* з наступною їх4

ньою дисоціацією на мономери. Позначення: 1 —

енергія активації Гіббса зворотного переходу; 2

— енергія дисоціації, яка практично збігається

з енергією взаємодії Гіббса Gint (див. також

табл. 2, 3).
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ють надто високу енергію активації Гіббса і до

того ж не інкорпоруються в структуру ДНК

через свою суттєву неплощинність і неізо�

морфність вотсон�криківським парам основ. 

Із двох низькоенергетичних перехідних

станів TS1 і TS2 біологічне значення має пер�

ший із них, оскільки він характеризується

мінімальною енергією активації Гіббса

(17,38 ккал/моль). Саме через нього відбува�

ються взаємоперетворення пар основ (рис. 1,

табл. 1�3), які обговорюються в цій праці. При�

вертає до себе увагу той факт, що у всіх струк�

турах, зображених на рис. 3, орієнтація ме�

тильної групи Thy відносно піримідинового

кільця основи залишається незмінною.

Рисунок 1 потребує додаткових коментарів.

По�перше, треба мати на увазі, що льовдінів�

ська пара основ мутагенних таутомерів Ade*·Thy*

є нестійкою структурою з характерним часом

життя 10�13 с [14, 15], що безбар’єрно в процесі

нормальних коливань перетворюється у вот�

сон�криківську пару основ ДНК Ade·Thy [14,

31]. Тому зображений на рис. 1 перехід

Ade·Thy Ade*·Thy* є, по суті, інтерконвер�

сією пари Ade·Thy, тобто перетворенням самої

в себе. Окрім того, взаємне перетворення пар

Ade·Thy*(О2) Ade*·Thy відбувається двома

шляхами: на додаток до зображеного на рис. 1

існує інший формальний маршрут — через

перехідний стан TS0 з відносною енергією

11,72 ккал/моль. Проте пара Ade·Thy* (О2) є

нестійкою з причини невеликого зворотного

Рис. 3. Геометрична будова досліджуваних комплексів і перехідних станів їхнього взаємного пере4

творення (розрахунок на рівні теорії MP2/64311++G(2df,pd)//B3LYP/64311++G(d,p)). Стрілкою

позначено притягувальний ван4дер4ваальсівський контакт, у всіх інших випадках пунктиром —

Н4зв’язки. Біля кожної структури вказано її відносну енергію Гіббса в ккал/моль за стандартних

умов (див. також табл. 143).
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бар’єра таутомеризації (1,35 ккал/моль або

472,2 см�1), під яким не вміщається навіть ну�

льовий коливальний рівень компетентного ко�

ливання (3254,6 см�1), частота якого стає уяв�

ною (864,4і см�1) у перехідному стані TS0.

Насамкінець, щоб довести фізичну адек�

ватність запропонованого нами механізму тау�

томеризації пари Ade·Thy, потрібно дати від�

повідь на два принципових запитання: на�

скільки органічно пари Ade*·Thy і Ade·Thy* ін�

корпоруються в структуру подвійної спіралі

ДНК, і чи суттєво не перевищує як електрон�

на, так і енергія Гіббса взаємодії основ у них

аналогічну величину в парі Ade·Thy з тим, аби

не ускладнювати процес їхньої дисоціації по�

рівняно з парою Ade·Thy. Перше питання зні�

мається, оскільки пари Ade*·Thy і Ade·Thy* є

квазіізоморфними зміщеним парам Gua·Thy і

Таблиця 1

Електронно4топологічні, геометричні, спектрально4коливальні й енергетичні характеристики

міжмолекулярних водневих зв’язків у досліджених парах основ ДНК за участі Ade, Thy та їхніх му4

тагенних таутомерів і перехідних станів TS їхнього взаємного перетворення (див. також рис. 3)

Комплекси
Н�зв’язок 

AH...B 
� ,

ат.од.
� �,

ат.од.
100 � � dA...B, dH...B, �AH...B, 

град 
�dAH, -�� ,  

см�1

E
HB

, 
ккал/моль

N6H…O4 0,026 0,093 4,39 2,946 1,926 173,5 0,014 240,8 4,68 

N3H…N1 0,040 0,093 6,49 2,886 1,841 178,8 0,032 572,7 7,62 Ade·Thy 

C2H…O2 0,004 0,014 3,40 3,975 2,890 132,3 0,00022 �4,9 0,74 

N3H…N6 0,042 0,095 6,21 2,858 1,806 173,3 0,039 674,2 8,31 
Ade*·Thy 

N1H…O6 0,034 0,115 4,40 2,845 1,814 177,0 0,018 316,7 5,49 

N6H…N3 0,034 0,088 1,71 2,944 1,915 167,1 0,020 391,9 6,19 
Ade·Thy*(O2)

O2H…N1 0,071 0,081 0,86 2,644 1,608 171,9 0,067 1239,6 11,43 

O4H…N6 0,087 0,065 4,56 2,578 1,506 174,8 0,102 1721,1 13,53 

N1H…N3 0,045 0,101 6,24 2,825 1,780 171,1 0,034 594,5 7,77 Ade*·Thy* 

C2H…O2 0,003 0,012 16,42 4,098 3,013 125,1 �0,00041 �13,1 0,57 

O4H…N1 0,055 0,100 5,18 2,707 1,693 171,4 0,044 855,6 9,42 
Ade·Thy*(O4)

C2H…N3 0,009 0,026 0,79 3,699 2,614 129,0 �0,00056 �19,5 1,41 

TS0 N1H…O2 0,058 0,141 4,11 2,677 1,616 179,2 – – 17,81 

N6H…O4 0,020 0,065 16,30 3,102 2,070 153,2 0,024 377,5 2,82 

N6H…N3� 0,023 0,075 0,89 3,097 2,064 140,7 0,024 377,5 3,24 

N1+H…N3� 0,022 0,075 53,95 3,136 2,090 139,6 0,032 503,7 2,55 
TS1

N1+H…O2 0,034 0,101 4,19 2,893 1,847 150,4 0,032 503,7 4,56 

N6H…O4 0,023 0,097 6,47 2,974 1,953 140,6 0,012 188,0 4,01 

N1+H…O4 0,055 0,128 0,19 2,723 1,656 153,6 0,053 1668,9 13,32 TS2

C2H…N3� 0,009 0,030 57,50 3,751 2,665 113,5 0,002 �28,1 1,60 

N6+H´…O4 0,112 0,078 2,62 2,552 1,380 155,5 0,146 – 40,07* 
TS3 N6+H´´…N3� 0,092 0,051 1,34 2,656 1,504 146,4 0,125 – 29,06* 

N6…N3 0,003 0,009 1,56 – – – – – 0,47** 
TS4 N1H…O2 0,026 0,091 4,76 2,952 1,927 163,7 0,012 414,1 6,38 

O4+H…N1 0,045 0,092 10,15 2,802 1,792 154,7 0,041 766,6 8,90 
TS5 N3H…N1 0,100 0,026 5,90 2,630 1,470 158,1 0,144 – 32,26* 

O4H…N6 0,036 0,090 6,00 2,838 1,844 173,2 0,024 1003,5 10,24 
TS6 N1/N6H...N3 0,010 0,029 97,20 – – – – – 1,66* 

Примітка: ρ і Δρ — значення електронної густини і лапласіану електронної густини в критичній

точці відповідно; ε — еліптичність; dA...B, dH...B — відстань між атомами А і В та Н і В відповідно, які

беруть участь у Н4зв’язку;  ∠АН…В — кут Н4зв’язування; ΔdAH — подовження хімічного зв’язку АН

при утворенні Н4зв’язку АН…В; 4Δν — зсув частоти валентного коливання ν(AH) при втягуванні
групи AH у Н4зв’язок; EHB — енергія Н4зв’язку, розрахована за методом Йогансена [27]. Eнергію біфу4

рактивних Н4зв’язків і зв’язків, позначених зірочкою (*), розраховували за формулою [26]; ** — при4

тягувальний ван4дер4ваальсівський контакт. 
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Ade·Cyt, які вписуються в структуру подвій�

ної спіралі ДНК без значних структурних пе�

решкод [32, 33], а отже, і на них поширюється

ця властивість. Результати розрахунків (табл. 2)

знімають друге запитання, оскільки електрон�

на енергія взаємодії в парі Ade·Thy становить

14,92 ккал/моль, а в парах Ade*·Thy і Ade·Thy*

— 18,10 і 13,44 ккал/моль відповідно. Для

порівняння зазначимо, що електронна енергія

взаємодії мутагенних таутомерів основ у

льовдінівській парі Ade*·Thy* (21,87 ккал/моль)

значно перевищує аналогічну величину для па�

ри Ade·Thy (13,03 ккал/моль), ускладнюючи її

дисоціацію на її складові мономери — Ade* і

Thy*.

Таким чином, виявлений нами механізм

спонтанної таутомеризації вотсон�криківсь�

кої пари основ ДНК Ade·Thy має вирішальні

Таблиця 2

Енергетичні характеристики (у ккал/моль за стандартних умов) досліджених пар основ ДНК 

за участі Ade, Thy та їхніх мутагенних/рідкісних таутомерів і перехідних станів їхнього

взаємного перетворення

Комплекси ΔG ΣEHB
- Eint

HB

int

E

E
−

Δ
� , % - Gint

Ade·Thy 0,00 13,03 14,92 87,3 1,43 

Ade*·Thy 9,94 13,80 18,10 76,3 6,06 

Ade·Thy*(O2) 10,37 17,62 24,75 71,2 11,20 

Ade*·Thy* 12,07 21,87 33,80 64,7 22,19 

Ade·Thy*(О4) 12,43 10,83 13,44 80,6 1,61 

TS1 17,39 13,17 123,44 10,7 109,36 

TS2 20,75 14,83 121,09 12,3 107,85 

TS3 27,33 69,13 147,99 46,7 137,32 

TS4 28,09 4,69 10,39 45,2 0,95 

TS5 41,55 41,15 137,95 29,8 126,73 

TS6 59,84 8,68 �10,23 �0,9 �0,30 

Примітки: ∑ΕΗΒ — сумарна енергія міжмолекулярних Н4зв’язків; 4ΔEint — електронна енергія

взаємодії основ у парах; 4ΔGint — енергія Гіббса взаємодії основ у парах; ΔG — відноснa енергія Гіббса. 

Таблиця 3

Основні кінетичні характеристики взаємоперетворення досліджуваних пар основ ДНК

Перехід 
G,

ккал/моль k, c-1 , c 1/2, c G*,
ккал/моль K 

Ade·Thy�Ade*·Thy* 17,39 1,10 0,91 0,63 12,07 1,41·10�9

Ade·Thy�Ade*·Thy* 5,32 7,77·108 1,29·10�9 8,92·10�10 �12,07 7,08·108

Ade·Thy�Ade·Thy* 17,39 1,10 0,91 0,63 12,43 7,65·10�10

Ade·Thy�Ade·Thy* 4,96 1,43·109 6,97·10�10 4,83·10�10 �12,43 1,31·109

Ade·Thy�Ade*·Thy 17,39 1,10 0,91 0,63 9,94 5,12·10�8

Ade·Thy�Ade*·Thy 7,45 2,14·107 4,67·10�8 3,23·10�8 �9,94 1,95·107

Ade·Thy*�Ade*·Thy* 4,96 1,43·109 6,97·10�10 4,83·10�10 �0,36 1,85 

Ade·Thy*�Ade*·Thy* 5,32 7,77·108 1,29·10�9 8,92·10�10 0,36 0,54 

Ade*·Thy�Ade*·Thy* 7,45 2,14·107 4,67·10�8 3,23·10�8 2,13 2,76·10�2

Ade*·Thy�Ade*·Thy* 5,32 7,77·108 1,29·10�9 8,92·10�10 �2,13 36,26 

Ade·Thy*�Ade*·Thy 4,96 1,43·109 6,97·10�10 4,83·10�10 �2,49 66,95 

Ade·Thy*�Ade*·Thy 7,45 2,14·107 4,67·10�8 3,23·10�8 2,49 1,49·10�2

Примітки: ΔΔG — енергія активації Гіббса переходу; k — константа швидкості; ΔG* — енергія та4

утомеризації Гіббса; Κ — стала таутомерної рівноваги. 
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переваги над класичним механізмом Льовдіна

[1, 2]: стійкі пари за участі мутагенних тауто�

мерів Ade*·Thy і Ade·Thy* (табл. 2) мають ви�

щу енергію активації Гіббса зворотного пере�

ходу в пару Ade·Thy (7,45 і 4,96 ккал/моль від�

повідно), аніж енергія Гіббса дисоціації їх на

мономери (6,06 та 1,61 ккал/моль відповідно)

(рис. 2).

Висновки. Квантово�хімічним методом на

рівні теорії MP2/6�311++G(2df,pd)//B3LYP/

6�311++G(d,p) виявлено новий фізико�хіміч�

ний механізм перетворення вотсон�криківсь�

кої пари основ ДНК Ade·Thy в пари за участі

мутагенних таутомерів Ade*·Thy і Ade·Thy*

через спільний плоскосиметричний перехід�

ний стан з енергією активації Гіббса

17,38 ккал/моль — іонну пару Ade+·Thy�, що

стабілізується чотирма Н�зв’язками N6H…O4,

N6H…N3, N1+H…N3� i N1+H…O2. Стійкі пари

Ade*·Thy та Ade·Thy* мають прийнятні віднос�

ні енергії Гіббса й дисоціації (9,94 і 12,43 ккал/моль

та 6,06 і 1,61 ккал/моль за стандартних умов

відповідно) для пояснення походження спон�

танних точкових помилок реплікації ДНК. 
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The novel physico�chemical mechanism of the Watson�Crick base pair Ade·Thy transformation 
to the mispairs involving mutagenic tautomers Ade*·Thy and Ade·Thy*
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Summary. On the MP2/6�311++G(2df,pd)//B3LYP/6�311++G(d,p) level of theory it is established the new

physicо�chemical mechanism of the transformation of watson�crick base pair Ade·Thy to the mispairs formed by the

rare tautomers (designated by the asterisk) Ade*·Thy and Ade·Thy* through the same transition state as ion pair

Ade+·Thy� with the Gibbs energy of activation 17.38 kcal/mol which is stabilized by four hydrogen bonds N6H…O4,

N6H…N3�, N1+H…N3� and N1+H…O2. Stable pairs Ade*·Thy and Ade·Thy* have acceptable relative Gibbs free energy

and dissociation (9.94 and 12.43 kcal/mol and 6.06 and 1.61 kcal/mol accordingly) for the explanation of spontaneous

point DNA replication errors arising.

Keywords: spontaneous point DNA replication errors, transitions, mutagenic tautomers of DNA bases, mispairs,

transition state, intermolecular hydrogen bonds, analysis of the electron density topology, DFT. 
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