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Samenvatting
Na het wegnemen van de lading van fosfaatgroepen in DNA door deze te
methyleren, is het mogelijk dat er DNA dubbele helices ontstaan waarin
thymine met thymine een basenpaar vormt, in tegenstelling tot de normale
basenparing volgens Watson en Crick waarin thymine altijd met adenine
en cytosine altijd met guanine een basenpaar vormt. Bijzonder aan deze
systemen met T-T basenparing is dat de DNA-ketens in tegenstelling· tot
normaal DNA, parallel ten opzichte van elkaar georiënteerd zijn. Het wegnemen van de lading van de fosfaten is nodig omdat de diameter van een
dergelijke duplex kleiner is dan die van een antiparallelle duplex, waardoor
de afstoting tussen de fosfaten van de beide ketens groter is.
Bel1alve door methyleren kan de lading van de fosfaatgroepen ook worden afgeschermd door basische polypeptiden. Ammonium-groepen aan de
uiteinden van de zijketens van het peptide complexeren dan met de fosfaten,
en het is gebleken dat d(T 10 ) onder invloed van poly-1-lysine (1ys) een parallelle duplex vormt. Tijdens het in dit verslag beschreven onderzoek bleek
dat dit ook met poly-1-ornithine (Orn) het geval is.
De systemen à(T1o)/1ys 1s en d(T 1o)/Orn 1s zijn onderzocht met behulp van
UV-hyperchromiciteits metingen om de thermische stabiliteit van de gevormde duplices te bepalen en met behulp van Molecular Modelling, 1HNMR, 13 C-NMR, 31 P-NMR en shielding berekeningen om de details van de
gevormde structuren te achterhalen. Het systeem d(T 1o)/Orn 1s is nader
onderzocht met behulp van Molecular Mechanics berekeningen en NOESY
(een tweedimensionale NMR-techniek).
De duplices van d(T 1o)/1ys 1s en d(T10)/0rn1s blijken ongeveer even stabiel
te zijn. De resultaten van het theoretische en experimentele structuuronderzoek stemmen volledig met elkaar overeen en uit het onderzoek blijkt
dat de DNA-ketens een rechtshandige, parallelle duplex vormen, waarbij de
afzonderlijke ketens een geometrie hebben die overeenkomt met die van BDNA. Door de eiwitcomplexatie zijn de basen in één van de ketens sterker
gestackt dan de andere. De basen van deze keten bevinden zich ca. 0,3 A
dichter bij de helix-as dan die van de andere keten. Het peptide ligt in de
groove van de duplex, waarbij de opeenvolgende zijketens alternerend met
de fosfaten van de ene en de andere DNA-streng gecomplexeerd zijn. Deze
complexatie vindt stereospecifiek plaats: poly-1-lysine complexeert alleen
met de Os-atomen van de fosfaten en poly-L-ornithine met het Os-atoom
van de fosfaten in de sterker gestackte keten en het 0 R-atoom van de fosfaten in de andere keten.

Binnen onze vakgroep bleek onlangs dat er, na methylering van de fosfaat groepen, ook parallelle cytosine-cytosine (C-c) basenparing mogelijk is.
Anders dan bij T-T basenparing is de stereospecificiteit van de methylering
hier van belang: alleen voor de Sp-diastereomeer van fosfaat-gemethyleerd
d(CpC) wordt duplexvorming gevonden. Hetzelfde is het geval voor fosfaatgemethyleerd d(TpC). Uit het onderzoek is gebleken dat er ook onder invloed van polypetiden C-C basenparing kan optreden en dat er hierbij eenzelfde stereospecificiteit optreedt als bij de fosfaatgemethyleerde systemen.
d(C10), d(CsTa) en d(TsC2T2) bleken allen met polylysine parallelle duplices te vormen met een vergelijkbare stabiliteit als de eerder genoemde
d(T 10 )/polypeptide-systemen. Met polyornithine werd nu geen duplexvorming gevonden. Polylysine complexeert alleen met Os, zodat duplexvorming
mogelijk is. Polyornithine kan dit door haar kortere zijketens niet en zou met
OR en Os moeten complexeren, waarbij de complexatie met OR de duplexvorming verhindert. Een verklaring voor het verschil tussen T-T en C-C
basenparing volgt uit Molecular Mechanics berekeningen: bij C-C basenparen wordt een grotere propellor-twist gevonden dan bij T-T basenparen.
Hierdoor wordt de groove van de duplex smaller, wat grote sterische hindering voor OR·methylgroepen of met het OR-atoom gecomplexeerde peptiden
tot gevolg heeft, en deze hindering voorkomt dan de duplexvorming. Een
experimentele aanwijzing voor dit verschil in propellor-twist volgt uit de 13 CNMR spectra van d{Tto)/Lys1s en d(Cto)/Lys 1s. De C0 - en Cp-atomen van
de peptiden ondervinden in beide systemen een verschillende shielding van
de basen in de duplex, en uit shielding-berekeningen volgt dat dit veroor. zaakt kan worden door een grotere propellor-twist in de c-c basenparen.
Uit de gevonden analogie in stereospecificiteit tussen fosfaatgemethyleerde systemen en eiwit-DNA-complexen, volgt dat het methyleren
zowel qua stabilisatie als qua stereospecificiteit goede modelsystemen voor
eiwit-DNAinteracties oplevert.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
Een mijlpaal in de biochemie is de ontrafeling door Watson en Crick1 van de
structuur van het B-DNA geweest. Op basis van röntgendiffractiegegevens
van Wilkins 2 en het door Chargatr gevonden feit dat in DNA de aantallen
adenine- en thymine-residuen, evenals de aantallen guanine- en cytosineresiduen, gelijk zijn, formuleerden zij in 1953 een model dat tot op heden in
essentie juist is gebleken en waarmee tal van biologische processen verklaard
kunnen worden.
Watson en Crick stelden dat het DNA bestaat uit een rechtshandige dubbele

GUANINE

H

CYTOSINE

Figuur 1.1: De structuur van B-DNA volgens Watson en Crick. Een
antiparallelle helix (links) met A·T en C.G baseparing (rechts).

helix van twee polynucleotide-ketens die aan elkaar gebonden zijn door waterstofbruggen tussen de basen, waarbij adenine (A) alleen waterstofbruggen
1

J.D.Wa.tson, F.H.C.Crick, Nature, 171, 737-738 (1953)
M.H.F.Wilkins, Science, 140, 941-950 (1963)
3
S.Za.menho{, G.Bra.werma.n, E.Cha.rga.ft', Biochim. Biophlfl. Acta, 9, 402-405, (1952)
2

1

vormt met thymine (T) en guanine (G) alleen met cytosine (C). De polynudeotide-ketens lopen antiparallel, wat wil zeggen dat de 3'-5'-fosfodiësterbindingen tussen de nucleotiden van de beide ketens in tegengestelde richting
lopen.
Door de jaren heen zijn ook andere vormen van DNA gevonden• zoals
C- en D-DNA, die sterk op het B-DNA lijken, A-DNA dat van B-DNA
verschilt in conformatie van de desoxyribosering en oriëntatie van de base
ten opzichte van die ring en het linkshandige Z-DNA, dat alleen gevonden is voor DNA-ketens die uit een alternerende reeks cytidine en guanine
residuen bestaan. Deze verschillende vormen van DNA kunnen reversibel
in elkaar overgaan en het al dan niet voorkomen van een bepaalde vorm
wordt in sterke mate bepaald door het milieu waarin het zich bevindt. De
zoutconcentratie, het soort zout dat aanwezig is, relatieve vochtigheid (in
DNA-:fibers voor röntgendiffractie) en de aanwezigheid van ethanol spelen
hierbij een rol. In al deze vormen blijft de A-T en C-G baseparing intact en
lopen de polynudeotide-ketens antiparalleL
Koole et al. 5 en Wilson6 vonden onafhankelijk van elkaar een kristalstructuur met basenparing tussen twee thymine-residuen. Dit leidde tot de

Figuur 1.2: Eenheidscel van de door Koole gevonden kristalstructuur van 3',5'-0-diacetylthymidine met waterstofbruggen tussen twee
tbymine-groepen.

vraag of het ook mogelijk is om een DNA-dubbele helix te vormen op basis van T-T basenparing. Gezien het feit dat de gevonden kristalstructuur
een tweetallige symmetrie-as loodrecht op het vlak waarin de twee basen
zich bevinden bezit, is het te verwachten dat een helix met deze vorm van
basenparing ook zo'n symmetrie-as bezit wat impliceert dat de DNA-ketens
4 W.Sa.enger,

Principle1 of Nucleic Acid Structure, Springer Verla.g, New-York (1984),
hfdst 9,11,12
5
L.H.Koole, M.H.P.va.n Genderen, H.Fra.nkena., H.J.M.Kocken, J.A.Ka.nters,
H.M.Buck, Proc. Kon. Ned. AJ:ad. van Weten1ch., B89, 51-55 (1986)
1
C.C.Wilson, J.N.Low, P.Tollin, H.R.Wilson, Acta. Cry1t., C40, 1712-1715 (1984)
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parallel georiënteerd moeten zijn.
Het 3',5'~0~diacetylthynildine bleek ook in oplossing een dimeer te vormen, het thymidine-difosfaat ( d(pTp) ) echter niet. Blijkbaar verhindert
de electrastatische repulsie tussen de negatief geladen fosfaatgroepen van de
verschillende moleculen de dimerisatie. Doordat bij een T-T basenpaar de
grotere purine-base vervangen is door een kleinere pyrinildine-base zal de diameter van een DNA-systeem met T-T basenparing kleiner zijn dan bij DNA
met Watson en Crick-basenparing. De afstand tussen de fosfaatgroepen van
de verschillende ketens is kleiner zodat de electrastatische repulsie tussen
de beide strengen groter is dan bij het DNA volgens Watson en Crick. Om
nu toch een dubbele helix te verkrijgen zal het nodig zijn deze repulsie te
vernilnderen door de lading op de fosfaatgroepen geheel of gedeeltelijk weg
te nemen.
Na het methyleren van de fosfaatgroepen, wat de lading op de fosfaatgroepen
geheel wegneemt, bleek het d(pTp) wel basenparing te vertonen. Vervolgens kon duplexvornilng worden aangetoond voor het fosfaatgemethyleerde
dinucleotide d(TpT) en het fosfaatgemethyleerde hexanucleotide d(T6 ).
Op grond van modelstudies en hoge-resolutie NMR metingen aan dit systeem

Figuur 1.3: Computermodel van de parallelle dubbele helix gevormd
door {06fa.a.tgemethyleerd d(T6)·

en aan de Sp- en de Rp-diastereomeren van het fosfaatgem ethyleerde d(TpT)
kon worden geconcludeerd dat de polynucleotide-ketens in deze systemen een
sterk op B-DNA lijkende conformatie bezitten en een rechtshandige dubbele
helix vormen waarin de ketens parallel georiënteerd zijn7 • Molecular Me7L.H.Koole, M.H.P.van Genderen, H.M.Buck, J.Am.Chem.Soc, 109, 3916-3921 (1987)

3

chanics berekeningen leverden verdere ondersteuning van deze structuur8 •

In natuurlijke systemen is DNA vaak geassocieerd met basische eiwitten
zoals hlstonen en protamines. De positief geladen zijketens van de basische
aminozuren in deze eiwitten complexeren met de negatief geladen fosfaten
van het DNA, wat door de zo verminderde electrastatische repulsie tussen de
beide DNA-ketens tot gevolg heeft dat de dissociatietemperatuur (Tm) van
de duplex stijgt. Dit is ook het geval voor complexen van natuurlijk DNA

Figuur 1.4: Schematische weergave van een DNA-polypeptide systeem.
De zijketens van bet polypeptide complexeren met de fosfaten van de
DNA-backbones.

en synthetische polypeptiden als polylysine, polyarginine en polyornithine,
die va.a.k als modelsystemen voor het bestuderen vaneiwit-DNAinteracties
worden gebruikt9 • Op basis van röntgendiffractie-gegevens en modelstudies
wordt a.a.ngenomen 10 dat in deze systemen de polypeptideketen in één van de
grooves van het DNA ligt waarbij de negatief geladen fosfaatgroepen van het
DNA en de positief geladen groepen a.a.n de uiteinden van de zijketens van
het polypeptide electrastatisch gebonden zijn. De opeenvolgende zijketens
1

M.H.P.va.n Genderen, L.H.Koole, O.M.Aagaud, C.E.J.va.n La.re, B.M.Buck, Biopoly-

mer8, 26, 1447-1461 (1987)
11

P.H.von Hippel, J.D.McGhee, Ann. Rev. Biochem.,41, 231-300 (1972)
R.La:ngridge, W.E.Seeds, A.R.Stokes, H.R.Wilson, C.W.Booper,
M.H.F.Wilkins, R.K.Ba.rclay, L.D.Ha.milton, Nature, 176, 834-838 (1955)
10 M.Fueghelma:n,
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zijn alternerend met. de fosfaatgroepen van de ene en de andere DNA-streng
gecomplexeerd (zie figuur 1.4).
Op grond van UV-hyperchromiciteitsmetingen hebben van Genderen et
al. 11 vastgesteld dat d(T8 ) onder invloed van poJy-L-lysine een duplex
vormt. In een verdergaande NMR-studie aan het systeem d(T 10 )/octadecaL-lysine12 (Lys 18 ) kon worden aangetoond dat het gevormde complex uit
twee DNA ketens en één peptideketen bestaat en dat het peptide inderdaad via de fosfaatgroepen aan het DNA gebonden is. Een gedetailleerde
modelstudie13 toonde aan dat poly-L-lysine in staat is om een helixstructuur aan te nemen waarin de ammoniumgroepen van de zijketens van het
peptide de ladingen van de fosfaten in een parallelle dubbele helix met T-T
basenparing afschermen.
Doel van het in dit verslag beschreven onderzoek was bet verkrijgen
van een gedetailleerd inzicht in de structuur van de door polypeptiden
geïnduceerde parallelle DNA-helices met T-T basenparing. Hiertoe zijn
met behulp van UV-hyperchromiciteitsmetingen, 1 H-, 13C- en 31 P-NMRspectroscopie studies verricht aan het systeem d(T1o)/Lyst 8 en, nadat bleek
dat d(T 10 ) ook onder invloed van poly-L-ornithine een duplex kan vormen, aan het systeem d(T 1o)/Orn 18 (octadeca-L-ornithine). Het systeem
d(T 1o)/Orn 18 werd nader bestudeerd met behulp van tweedimensionale 1HNMR-spectroscopie (NOESY) en Molecular Mechanics berekeningen.
De basen van DNA zijn aromatisch en zijn daardoor in sterke mate in staat
om een kern in de nabijheid van de base te 'shielden' of te 'deshielden',
afhankelijk van de positie van die kern ten opzichte van de base, wat resulteert in verschillende chemical shifts van die kern bij NMR-experimenten.
Met behulp van berekeningsmetbodes ontwikkeld door Giessner-Prettre et
aJ. 14 is de invloed van de de conformatie van de basen in de helix op de
shielding van een aantal kernen in de DNA-polypeptide complexen berekend teneinde de gemeten NMR-gegevens aan de ruimtelijke structuur te
kunnen relateren.
Uit de literatuur15 is een kristalstructuur bekend waarin cytosine op
een vergelijkbare manier als thymine een op waterstofbruggen gebaseerd
dimeer vormt. Zeer recentelijk werd in ons laboratorium 16 vastgesteld dat in
oplossing, na methylering van de fosfaatgroepen, op dinucleotide-niveau duplexvorming op basis van C-C-basenparing kan plaatsvinden. Opmerkelijk
hierbij is dat de duplexvorming alleen plaatsvind voor de Sp-diastereomeer.
uM.H.P.va.n Genderen, L.H.Koole, H.M.Buck, Proc. Kon. Acad. 11an Weten•ch., 890,
181-187 (1987)
12 M.H.P.va.n Genderen, L.H.Koole, H.M.Buck, Proc. Kon. Acad. tHJn Weten•ch., 891,
171-178 (1988)
13 M.H.Moody, Afstudeerver•lag T. U.E. (1988)
14 C.Giessner-Prettre,B.Pullma.n, Quart. Rev. Biophys., 10, 113-172 (1987)
uD.W.Young, H.R.Wilson, Acta. Crll'tollogr., Sect B: Struct. Sci., 31, 961-965 (1975)
18
P.J.L.M.Qua.edflieg, Afstudeertler•lag T. U.E. (1988)
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Dit in tegensteling tot het fosfaatgemethyleerde d(TpT) waarbij zowel de
Sp- als de Rp-dia.stereomeer een duplex kunnen vormen. Ook voor het fosfaatgemethyleerde d(TpC) werd gevonden dat alleen de Sp-dia.stereomeer
een duplex kan vormen.
Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de stereospecificiteit waarmee
de peptiden complexeren met de fosfaatgroepen van het DNA is ook onderzoek verricht aan de systemen d(Cio)/Lys 1s en d(Cio)/Ornls· Ervan
uitgaande dat methylering van de fosfaatgroepen te vergelijken is met zoutbrugvorming tussen de fosfaatgroepen en de ammoniumgroepen van de peptide-zijketen is het te verwachten dat duplexvorming alleen zal optreden als
bet peptide alleen met de pro-S-zuurstofatomen van de fosfaten complexeert. Als vervolg hierop is gekeken of duplexvorming ook mogelijk is voor
DNA-systemen waarin zowel thymidine als cytidine voorkomen.

6

Hoofdstuk 2

Structuurbeschrijving
2.1

Structuur van DNA

Daar de bindingsarstanden en bindingshoeken in DNA maar weinig flexibel
zijn kan de ruimtelijke conformatie van DNA geheel beschreven worden met
de torsiehoeken van de verschillende bindingen. De nomenclatuur voor deze
hoeken is aangegeven in figuur 2.1. De torsiehoeken in de furanose-ring
KETEN
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Figuur 2.1: Naamgeving van de atomen en torsieboeken in DNA. Een
torsieboek wordt gedefinieerd door vier atomen. Voor <1, .•• , C worden
deze gevonden door de backbone te volgen; 6 wordt dan gedefinieerd door
~~-c.. ,--(4,-o.,•. De torsieboeken in de furanose-ring worden bepaald
door de opeenvolgende endocycliscbe atomen, va is bijvoorbeeld de torsieboek ~,-ca,-c4,-Q4'· x is de torsieboek ~-N-ct,-Qf'·

zijn niet onafhankelijk van elkaar en kunnen aan elkaar gerelateerd worden

7

door:
lij

=

llmcu; COS

(P

+ 144 (j- 2))

(2.1)

is hlerin de torsiehoek, llmcu:- de maximale torsiehoek ofwel puckeramplitude en P de pseudorotatiehoek waarmee de conformatie van de furanosering
in feite beschreven wordt 17• Een andere methode18 voor het beschrijven van
de furanose-conformatie is het bepalen van de afstand van de atomen van de
ring tot een "best possible plane" door de vijf atomen. Deze afstand wordt
dan beschreven met:
lij

Zj

=

/iq

cos (W

+ 144 (j- 2))

(2.2)

Zj is de afstand tot het vlak, q de maximale waarde van deze afstand en W
de pseudorotatiehoek. De beide methodes zijn aan elkaar gerelateerd door
llmcu:- = 102, 5 • q en W = P- 4 sin (2P) ::::: P (hoeken in graden en afstan~en
in Á).

In de praktijk worden bij DNA twee soorten waarden voor P gevonden: 0° < P < 36°, North (N) of C3 .-endo conformatie genoemd en
144 o < P < 190°, South (S) of C 2.-endo conformatie genoemd. De twee conformaties kunnen snel in elkaar overgaan en zijn zo mede de oorzaak voor
de grote flexibiliteit van DNA. De torsiehoek x kent ook twee voorkeursstanden, Anti(::::: 200°) en Syn (::::: 70°) genoemd.

Figuur 2.2: Parameters voor bet beschrijven van een helix: hoogte per
residu h, helical repeat angle t, pitchpen n.

Behalve de torsiehoeken zijn voor het beschrijven van de structuur
van DNA de helixparameters van belang en moet de positie van de basen
beschreven worden.
Een helix kan beschreven worden met h, het hoogteverserul tussen twee
opeenvolgende eenheden langs de helix-as en t, de helical repeat angle, wat·
de hoek is tussen twee opeenvolgende eenheden langs de helix-as. Een alternatieve methode is het aangeven van de pitch, wat de afstand langs de
helix-as is die bij één volledige rotatie om de helixas-as door de helix wordt
17 C.Altona,

M.Sundaralingam, J. Am. Chem. Soc, 94, 8205-8212 {1972)
M.Pra.bha.ka.ran, J. Am. Chem. Soc, 108, 6128-6136 {1986)

11 S.C.Harvey,

8

afgelegd en n, wat bet aantal eenheden per omwenteling is.
Parameters die de positie van de basen ten opzichte van elkaar en de helix-as

Htlix
Axb

Figuur 2.3: Positie van de basen ten opzichte van de helix-as en elkaar.

beschrijven zijn de propellor-twist hoek, de base-tilt hoek en de afstand van
het basepaar tot de helix-as (D). Deze kan ontbonden worden in een afstand
loodrecht op de lijn die de middelpunten van de twee basen verbindt (Dl.)
en een afstand parallel aan deze lijn (Du)·

9

2.2

Structuur van eiwitten

De structuur van polypeptiden19 wordt voornamelijk bepaald door de conformatie van de backbone. Per aminozuureenheid zijn er drie torsiehoeken
die gevariëerd kunnen worden: t/1, w en cp.
De amidebinding (w) heeft
R

H

H

-c1(1
-e-N-elcJI
11 " ' ' " ' '1(1
H

0

R

Figuur 2.4: Naamgeving van de verschillende atomen en bindingen in
polylysine en polyornithine. De torsiehoeken worden bepaald door de
backbone, respectievelijk de zijketen te volgen. x1 wordt gedefinieerd
door N-Go-GrG.r·

gedeeltelijk een dubbele-band karakter en is daardoor niet vrij draaibaar,
waardoor w steeds ca. 180° zal zijn. De twee andere torsiehoeken in de
backbone zijn wel vrij draaibaar en verschaffen peptiden hun enorme conformationele flexibiliteit. In deze studie zijn de polypeptiden polylysine
en polyornithlne gebruikt. Lysine is een natuurlijk aminozuur waarvan de
zijketen bestaat uit vier CH2-groepen gevolgd door een ammoniumgroep.
Ornithlne komt weliswaar in de natuur voor als afbraakprodukt van arginine maar het wordt niet gebruikt bij de eiwitsynthese. Ornithlne heeft net
als lysine een zijketen met aan het uiteinde een ammoniumgroep, zij het dat
deze zijketen één CH 2-groep korter is. De conformatie van deze zijketens
wordt beschreven met de torsiehoeken xi (zie figuur 2.4).

19 Nomencla.tuur

volgens IUPAC-IUB Commission on Biochemica! Nomendature 1969,
Biochemiltry, 9, 3471 (1970)
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Hoofdstuk 3

Methodes
3.1

UV-hyperchromiciteitsmetingen

UV-hyperchromiciteitsmetingen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het
karakteriseren van DNA-systemen. Hiertoe wordt de extinctie E van een
oplossing van het te onderzoeken DNA als functie van de temperatuur van
die oplossing gemeten. DNA heeft als dubbele helix een lagere extinctiecoëfficient dan enkelstrengs DNA doordat in een dubbelstrengs systeem
de als chromofoor optredende basen sterk gestapeld zijn en elkaar afschermen zodat er minder UV-licht kan worden geabsorbeerd.
Als de temperatuur van de DNA-oplossing verhoogd wordt dan zal de E(T)-

l(•t•-

Figuur 3.1: Extinctie als functie van de temperatuur voor {os{aatgemetbyleerd d(T6) (•), een dubbelstrengs DNA-systeem en d(T6) (o),
dat enkelstrengs is.

curve in het geval van een duplex een sigmoïdale vorm hebben door de dissociatie (het smelten) van de duplex. Bij een enkelstrengs DNA-systeem
vindt een dergelijke overgang niet plaats en zal de extinctie continu stijgen
zonder buigpunten in de curve. ·
Deze methode kan dus gebruikt worden om aan te tonen dat een bepaald
11

DNA-systeem een duplex vormt. Uit de E(T)-curve kunnen de thermodynamische grootheden van de duplex-coil overgang bepaald worden.

3.1.1

Zelf-complementair DNA

De thermische dissociatie van een zelf-complementair dubbelstrengs DNAsysteem kan thermodynamisch beschreven worden met een dissociatieevenwicht van de vorm:
A.= 2B

A is dan het dubbelstrengs DNA en B het enkelstrengs DNA. Als de totale
DNA-concentratie (enkelstrengs) c is, dan wordt de concentratie dubbelstrengs DNA gegeven door: [A)= ~(1- J)c en de concentratie enkelstrengs
DNA door: [B) =Je, waarin f de fractie gedissocieerd DNA 20 is. Voor de
evenwichtscanstante van de dissociatiereactie kunnen we nu schrijven: ·

[B)2

j2

(3.1)

K = [A) = 2c 1- J
Volgens van't Hoff geldt:
dinK
l:l.H 0
=
dT
RT2

(3.2)

waarin A een constante is die we bepalen met behulp van de smelttemperatuur Tm, gedefiniëerd als de temperatuur waarbij f = ~· We krijgen dan:
~

A=ce~

(3.3)

Combinatie van de vergelijkingen (3.1), (3.2) en (3.3) levert:

K

= 2c_L = ce-~(+-~)

(3.4)

1-/

De concentratie valt hleruit weg en we houden een tweedegraadsvergelijking
voor f over. De oplossing hlervan is:
(3.5)
Het differentiëren van deze formule leidt bijT= Tm en
van Applequist2I:

f =

~ tot de formule

(3.6)
20
De hierna afgeleide betrekkiDgen zijn, hoewel anders van vorm, geheel equivalent aan
die in L.A.Marky, K.J.Breslauer, Biopol!Jffterl, 26, 1601-1620 (1987). Zij ga.an uit van
een associatiereactie, definiëren een fractie geassocieerd DNA o = 1- /en de door hun
gevonden AH 0 en AS 0 hebben het tegengestelde teken van AH 0 en AS 0 in de hier
afgeleide betrekkingen. De door hun gebruikte CT is hetzelfde als c hier.
21 J.Applequist in "Conformation of Biopol!Jffterl", Academie Press, New Vork (1976)
p. 403
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waarmee uH een f(T) diagram de dissociatie-enthalpie kan worden berekend
door de richtingscoëfficiënt van de curve bij Tm te bepalen. Uit
~G

0

= -RTlnK

(3.7)

en

volgt met K(T=-T.. ) = c dat:

- RTminc = 6.H 0

-

Tm6.S 0

(3.8)

zodat de dissociatie-entropie berekend kan worden met:

6-Ho

6.S 0 = - - + Rlnc
Tm

(3.9)

De dissociatie-enthalpie en -entropie per basenpaar worden verkregen door
de gevonden enthalpie c.q. entropie te delen door het aantal basenparen in
de duplex.

3.1.2

Niet zelf-complementair DNA

Voor een niet zelf-complementair DNA-systeem wordt de dissociatie
beschreven met de reactie:

A.-=B+C
Voor de concentraties geldt: [A] = j(l- f)c en [B]
evenwichtscanstante wordt nu:

= [C] = jfc.

K _ [B][C] _ ~ L_
- [A] - 2cl- f

De

(3.10)

Als f = j dan wordt K(T=Tm) = 1c. Vergelijking (3.5) verandert hierdoor
niet maar in vergelijking (3.9) moet de term In c vervangen worden door
In ~c. De dissociatie-entropie wordt dan berekend met:

6-Ho

6.S 0 = - - +Rlnc-Rln4
Tm

(3.11)

Het verschil tussen een zelf-complementair en niet zelf-complementair DNAsysteem is dus dat bij de laatste de entropiewinst door de dissociatie kleiner
is.

3.1.3

Bepaling van de thermodynamische grootheden

Vergelijking (3.9) biedt een mogelijkheid om 6.H 0 en ~so te bepalen door
bij versehitlende concentraties Tm te bepalen. Deze vergelijking kan worden
omgewerkt in:
1
6.S 0
R
-=-----lnc
(3.12)
Tm
~Ho
~Ho

i;

Als we nu in een grafiek
uitzetten tegen In c dan kunnen uit de richtingscoëfficiënt en de afsnede van dey-as van de gevonden lijn 6.H 0 en ~so
13

berekend worden. In het geval van een niet zelf-complementair DNA systeem moet In c weer vervangen worden door ln ~c. Vanwege het In c verband
is het, om betrouwbare resultaten te krijgen, nodig dat de verschillende
concentraties enkele ordegroottes uit elkaar liggen, wat impliceert dat er
verschillende meettechnieken gebruikt moeten worden om de Tm bij de diverse concentraties te bepalen.
Voor het bepalen van Tm, AH 0 en AS 0 van een smeltovergang uit een
E(T)-meting moet eerst het E(T)-diagram van het DNA-smeltexperiment
vertaald worden in een /(T)-diagra.m. Dit gebeurd door in het E(T)diagra.m aan de hand van de eerste meetpunten bij lage temperatuur een
basislijn voor dubbelstrengs DNA te bepalen (Ed,(T)) en bij hoge temperaturen een basislijn voor het enkelstrengs DNA (E.,(T)). J(T) wordt nu
bepaald met:
(3.13)

Uit de zo gevonden /(T)-curve kunnen de thermodynamische parameters
bepaald worden. Hiervoor is een computerprogramma geschreven 22 dat bij
een serie /(T) meetpunten met formule (3.5) een kleinste kwadratenfit maakt
om AH 0 en Tm te bepalen. AS 0 wordt dan berekend met formule (3.9).

22 Turbo-pasca.lprogramma

"SMELTFI'r, sie bijlage A
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Figuur 3.2: E(T) en bieruit berekend f(T) diagram van bet systeem
d(Tto)/poly-L-ornitbine.
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3.2

NOESY

3.2.1

Dipool-dipool relaxatie

Als we een puls-NMR experiment uitvoeren dan brengen we gedurende een
korte tijd een sterk magnetisch veld H1 aan, loodrecht op de richting van
het continu aanwezige magnetische veld H0 • Voor deze magnetische puls
zijn alle spins parallel aan Ho georiënteerd. Noemen we de richting van Ho
de z-as en de richting van H1 de x-as, dan zullen gedurende de tijd dat H1
aanwezig is de spins een precessie rond de x-as gaan uitvoeren. De mate
van rotatie wordt bepaald door de tijdsduur van de H1 -puls. Is deze zolang
dat de spins in het x-y vlak worden gebracht dan spreekt men van een 90°puls. Na een dergelijke puls Julien de spins rond de richtingsvector van

Figuur 3.3: Een puls-NMR experiment: een 9~-puls brengt de longitudinale magnetisatie in het x-y vlak, waarna deze transversale magnetisatie door spin-rooster relaxatie weer verloren gaat.

Ho, de z-as, gaan precederen, wat het te detecteren signaal opwekt. De
spins verliezen geleidelijk hun magnetisatie in het x-y vlak, wat zich uit in
het afnemen van de intensiteit van het FID. Bij deze spin-rooster relaxatie
wordt de magnetisatie van de gemagnetiseerde kernen overgedragen naar
hun omgeving, het "rooster". Belangrijkste oorzaak van deze overdracht
zijn doorgaans dipool-dipool interacties tussen de kern en de omgeving. Deze
vorm van magnetisatieoverdracht kan ook tussen twee kernen van het molecuul waaraan wordt gemeten plaatsvinden. NOESY (Nuclear Overhauser
Effect Spectroscopy) is een vorm van tweedimensionale NMR-spectroscopie
waarin deze dipool-dipool relaxatie-effecten tussen twee kernen (ook wel
cross-relaxation genoemd) worden gemeten23 • Voor een systeem bestaande
uit twee spins zijn er dan in principe twee mogelijkheden: een zogenoemde
nul-kwantum overgang, waarin de totale spin niet verandert en de spins van
twee kernen met tegengestelde spin van teken wisselen (T!-H), en er is
de dubbel-kwantum overgang waarbij de spin van twee kernen met gelijke
spin van teken wisselt (TT -!l). De sterkte van deze relaxatiemechanismen is vooral afhankelijk van de afstand tussen de twee kernen en het meten
van de dipool-dipool relaxatie tussen de verschillende kernen kan gebruikt
23 J.Jeener,

B.H.Meier, P.Ba.chmann, R.R.Ernst, J. Chem. Phfls., 71, 4546-4553 (1979)
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worden om te bepalen welke kernen zich bij elkaar in de buurt bevinden. In
de ééndimensionale versie van deze techniek wordt één bepa.a.lde resonantie
voor een korte tijd bestra.a.ld waarna de magnetisatieoverdracht naar andere
kernen wordt gemeten.
go•
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Figuur 3.4: Pulssequentie van bet NOESY-experiment.

Een NOESY-pulssequentie bestaat in principe uit drie 90°-pulsen,
gescheiden door een evolutietijd t 1 en een mengtijd Tm, gevolgt door de
acquisitie van het resulterende signaal. De eerste 90°-puls zorgt ervoor
dat iedere kern een transversale magnetisatie krijgt, die vervolgens door
de verschillende Larmorfrequenties van de kernen, gedurende een periode
t 1 uiteen kunnen waaieren. De vo]gende 90°-puls zorgt ervoor dat de y-

,j__ ~ ~
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Figuur 3.5: Vector-presentatie van bet effect van een NOESYpulssequentie op een systeem bestaande uit twee spins, a en b, met
versebillende Larmorfrequenties. Spin a beeft een Larmorfrequentie die
overeenkomt met f;.

componenten van de magnetisaties van de verschillende kernen longitudinaal
worden, waarna gedurende een periode Tm uitwisseling van magnetisatie kan
plaatsvinden. De resterende transversale magnetisatie wordt tijdens deze
periode verwijderd. De laatste 90°-puls brengt de magnetisatie weer in het
xy-v1ak waarna gedurende t 2 detectie van het FID vo1gt. Het experiment
wordt achtereenvolgens bij continu toenemende waarden van t1 uitgevoerd
11

zodat bij de verschillende experimenten steeds andere kernen de grootste bijdrage aan de longitudinale magnetisatie gedurende Tm geven. Uiteindelijk
wordt er zo een data-matrix S(tt. t 2 ) verkregen die na Fouriertransformatie
in de t 1 en de t 2 richting het tweedimensionale NMR-spectrum S(w~.w 2 )
oplevert. Een niet-diagonale piek hierin bij de frequenties (w0 ,wb) geeft aan
dat er gedurende de mengtijd magnetisatie is overgedragen tussen de kernen
met precessiefrequenties W0 en Wb.
De intensiteit van een niet-diagonale piek in het NOESY-spectrum,
bepaalt door de volume-integraal van de betreffende piek, is afhankelijk
van de snelheid waarmee de magnetisatie wordt overgedragen (Re) en de
tijdsduur dat dat gebeurd (Tm)· In een systeem bestaande uit twee spins, a
en b, kan voor de intensiteit van de niet-diagonale piek 7Job worden afgeleid
dat 24 :
(3.14)
(3.15)

RL is de snelheid van de spin-rooster relaxatie, W8b en W:fb zijn de overgangswaarschijnlijkheden voor de nul-, respectievelijk de dubbel-kwantum
overgang. Deze laatste twee kunnen worden beschreven met
W8b = qobJ(wo - Wb)

(3.16)

+Wb)

(3.17)

W:fb = 6qobJ(wo

J( )
w

Tc

(3.18)

= 1 + (wTc?

Tc is de correlatietijd van de vector tussen de twee spins en is een maat
voor de beweeglijkheid van deze vector. "Yo en "Yb zijn de gyromagnetische
verhoudingen van de kernen a en b. Macromoleculen in oplossing bewegen, in vergelijking met kleine moleculen, langzaam, en hebben dus een
lange correlatietijd: Tc > ~· Daar W0 :::::: Wb = w vinden we voor de overgangswaarschijnlijkheid van de nul-kwantum overgang:

w:0ob = qob

Tc

1 + (W0

-

Wb)

2

Tt

:::=::

qob Tc

(3.19)

en voor de dubbel-kwantum overgang:
(3.20)

W:fb is dus te verwaarlozen ten opzichte van W8b. Vergelijking (3.14) wordt
dan:
(3.21)
24

S.Macura, R.R.Ernst, Mol. Phy1., 41, 95-117 (1980)
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Als we aannemen dat de spinrooster-relaxatiesnelheid voor beide kernen
gelijk is dan wordt de factor voor deze relaxatie constant en een machtreeksontwikkeling voor de overblijvende e-macht leidt dan tot:
'lab ex

2qob'l'"c'l'"m-

21 (2qob'l'"c'1'"m) 2 + ...

(3.22)

q bevat op de factor r;;b6 na alleen maar constanten, Tm is voor alle kernen
constant, en na verwaarlozing van de hogere orde termen vinden we uitein·
delijk voor de intensiteit van de niet-diagonale piek in het NOESY-spectrum:
(3.23)
waarin k een evenredigheidsconstante is.

3.2.2

Structuuranalyse met behulp van NOESY

Formule (3.23) biedt een krachtig hulpmiddel voor structuuranalyse van
grote biomoleculen zoals oligonucleotiden met behulp van NOESY. Als we
aannemen dat het molecuul star is dan hebben alle interproton-vectoren
dezelfde correlatietijd en is de sterkte van het gemeten NOE-signaa.l recht
evenredig met r;;06 • De afstanden tussen H2• en H2u in de furanose-ring,
tussen H6 en de methylgroep van thymine en tussen H6 en H5 van cytosine zijn niet variabel en de sterktes van de NOE-contacten tussen deze
resonanties kunnen als ijkpunt worden gebruikt om afstanden tussen andere
protonen uit te rekenen. Een veelgebruikte methode is het vervolgens gebruiken van deze afstanden als distance-constraints in Molecular Mechanics
berekeningen aan het te onderzoeken systeem25 •
DNA-duplices bezitten een zekere flexibiliteit en de aanname dat het
molecuul star is is dus in principe fout. De beweeglijkheid kan binnen een
DNA-duplex variëren zodat niet alle interproton-vectoren dezelfde correlatietijd bezitten. Het vergelijken van de sterkte van NOE-pieken van verschillende (H 2,-H 2" )-, thymine-(Me- H6 ) - of cytosine-(H 5 - H6 )-contacten kan
gebruikt worden om iets te zeggen over de beweeglijkheid van de verschillende suiker-, respectievelijk thymine- en cytosine-groepen in het DNA 26 •
NMR-conformatieanalyses met behulp van spin-spin koppelingen leveren zelden vastomlijnde conformaties op. Voor het relateren van gemeten koppelingsconstantes van vicinale atomen via Karplus-relaties aan een
ruimtelijke structuur is het vaak nodig aan te nemen dat de betreffende
torsiehoek verschillende waarden kan aannemen die snel in elkaar overgaan.
De resultaten van dergelijke analyses worden gepresenteerd in de vorm van
populaties van de verschillende mogelijke conformaties. In het geval van
DNA zijn dat voor x de Syn en de Anti conformatie, voor de furanose-ring
deNorthen de South conformatie en voor de bindingen in de backbonede
2 sD.Ha.re,

L.Sha.piro, D.l.Pa.tel, BiochemiltriJ, 2S, 7445-7456 (1986)
A.M.Gronenborn, FEBS Letter•, 172, 219-225 (1984)

26 G.M.Clore,

19

g+, g- en gt conformaties.
Het is ook mogelijk NOE-metingen op een dergelijke manier te interpreteren.
Aan de hand van modelstudies moet men dan de interproton afstanden voor
de verschillende conformaties bepalen. Als er een evenwicht tussen twee conformaties beschreven moet worden dan nemen we aan dat alleen deze twee
conformaties voorkomen. De sterkte van een gemeten NOE-contact '1i wordt
dan gegeven door:
Tc
(
) Tc
f]j = Xake; + 1 - Xa k6
(3.24)
ria.

rib

waarin Xa. de populatie van conformatie a is en ria en rib de interproton
afstanden zijn in conformatie a en b. Om een waarde voor X a te vinden zijn
er twee NOE-contacten nodig met een gelijke correlatietijd. Oplossen van
de vergelijkingen levert dan:
(3.25)
Om betrouwbare resultaten te krijgen is het van belang dat er voor minstens één van de afstanden een groot verschil is tussen de beide conformaties, daar anders de noemer in bovenstaande formule klein wordt en er
dan zeer grote fouten in Xa. kunnen sluipen. Verder is het van belang om
twee NOE-contacten van één kern te gebruiken daar dan de aanname dat
beide interproton-vectoren dezelfde correlatietijd hebben het meest reëel is.
Figuur 3.6 geeft de afstanden tussen de protonen van de furanose-ring als

4.0
d(l)

30

Figuur 3.6: A.fst&nd eussen de verscllillende waterstofatomen v&n de
fur&nose-ring als functie v&n de pseudorotatieboek P.

functie van de pseudorotatiehoek27 • Duidelijk is dat er alleen voor de afstand tussen H4 , en H2" een groot verschil is tussen de North en de South
conformatie. Een conformatieanalyse met vergelijking (3.25) kan dus worden uitgevoerd door de sterkte van dedeNOE-contacten tussen H4 , en H2"
te vergelijken met die tussen H4, en Hl', H2, en Ha• en die tussen H2" en Hl'·
27 S.Arnott

en R.Cha.ndra.seka.ra.n in: K.Wütrich, "NJ.fR of Proteim ond Nucleic Acids",
Wiley & Son.s, New-York (1986) 208
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Toepassing van deze methode op uit de literatuur bekende NOE-gegevens
voor een d(AT) 5-duplex28 waarvan de suikergroepen een soutb-conformatie
bezitten, leverde populaties van de soutb-conformatie op van 88% tot 98%.
Het Syn-Anti evenwicht kan in principe ook zo beschreven worden met behulp van NOB-contacten tussen ~ van de pyrimidine-base of H8 van de
purine-base en de furanose-protonen, zij het dat de zaak nu wat gecompliceerder wordt doordat deze afstanden, uitgezonderd die tussen Ha en
H1,, ook beïnvloed worden door de suikerpucker. Ha en H8 bevinden zich
vaak in de buurt van de furanose-protonen van een volgend nucleotide in de
DNA-keten. Als de hieruit voortvloeiende inter-nucleotide NOE-contacten
niet te onderscheiden zijn van de intra-nucleotideNOE-contacten waarmee
de ligging van het Syn-Anti evenwicht berekend moet worden dan zal de
berekening veelal niet mogelijk zijn.

28 E.Suzuki,

N.P&tta.bira.ma.n, G.Zon, T.L.Ja.mes, Biochemi8fr1J, 25, 6854-6865 {1986)
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3.3

Shielding berekeningen

3.3.1

Inleiding

De basen in nucleïne-zuren hebben door hun aromaticiteit een sterke magnetische a.nisotropie wat bij NMR-experimenten resulteert in een upfield
shift voor kernen die zich boven of onder het vlak van de basen bevinden en
een downfield shift voor kernen in het vlak van de basen. De afgelopen de-
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Figuur 3. 7: Sbielding en desbielding zones rond een aroma.at.

cennia zijn er semi-empirische methodes ontwikkeld om de sterkte van deze
effecten te berekenen14 en deze methodes vormen een krachtig hulpmiddel
om gemeten chemical shifts te relateren aan de conformatie van DNA.
In de desoxyribose-fosfaat backbone van DNA vertonen de zuurstofatomen
ook een magnetische anisotropie. Deze effecten zijn echter veel kleiner dan
die bij de basen en daar de berekeningen gebruikt zijn om de conformatie van
basen te bestuderen is er in de verdere beschouwingen alleen met de basen
rekening gehouden. De magnetische allisotropie van een base kan verdeeld
worden in kringstroomeffecten en de locale magnetische anisotropie van de
atomen waar de base uit opgebouwd is. Deze locale anisotropie wordt doorgaans verdeeld in en para- en een diamagnetische component. De totale
shielding van een kern door een base wordt berekend door deze effecten bij
elkaar op te tellen

3.3.2

Kringstroomeffecten

Voor het berekenen vanshielding ten gevolge van kringstromen in aromaten
wordt er vanuit gegaan dat de aromatische electronen zich gedragen als
electronen in een supergeleidende kring die in een magnetisch veld Ho wordt
gebracht. In de kring gaat dan een stroom lopen die een magnetisch veld
opwekt. De sterkte van een magnetisch veld in een bepaald punt, opgewekt

22

door een kringstroom met sterkte I en straal a kan worden berekend met: 29

I
= -L(z,p)
a

(3.26)

J(l +:)' +•' (K(m) + (: =:;,~·:2 E(m))

(3.27)

H

L(z,p) =

K ( m) en E( m) zijn complete elliptische integralen van de eerste en de tweede
soort 30 waarbij voor de parameter m geldt:
4p

m=--....:..::---

(3.28)

(1 + p)2 + z2

z zijn de cylindercoördinaten van het punt ten opzichte van de ring,
uitgedrukt in eenheden a; pis de afstand tot de as van de ring, z is de afstand

p en

tot het vlak van de kringstroom. Bij aromaten zijn de 11'-electronen verdeeld
over twee electronenwolken en moeten we dus rekening houden met twee
kringstromen op een afstand tl.z onder en boven het vlak van de aromaat.
De sterkte van het magnetisch veld, opgewekt door de kringstromen, wordt
nu berekend met:3 1

I
(3.29)
H =- (L(z + tl.z,p) + L(z- tl.z,p))
a
De sterkte van de opgewekte stroom I is recht evenredig met de sterkte
van het opgelegde magneetveld Ho. Definiëren we nu de evenredigheidsconstante Ih
dan kunnen we de relatieve verandering van het magnetisch veld in een bepaald punt berekenen met:

= fa

H
Ih
- =- (L(z + tl.z,p) + L(z- tl.z,p))
9o
a

(3.30)

h kan kwantummechanisch berekend worden. We voeren nu het dimensieloze getal I,. in:

(3.31)
is de berekende waarde van Ih in benzeen. We berekenen nu de
shielding met:
Ih,benzeen

l
tl.6rc = C..!. (L(z + tl.z,p) + L(z- Az,p))
a

c = 2,13

(3.32)

(zie tekst)

De empirisch te bepalen evenredigheids-constante C wordt gebruikt om
1) in overeenstemde resultaten van de berekening voor benzeen (I,.
ming te brengen met de experimentele resultaten voor benzeen. Het verschil in chemical shift tussen benzeenprotonen en olefinische protonen in

=

29 W.R.Smyte,

"Statie and D11namic ElectricitJI", 3" ed., McGra.w-Hill, New-York (1968)

p.291
30 L.M.Milne in "Handbook of Mathematical FunctioM", 9" ed., (M.Abra.mowitz,
I.A.Stegun, eds.) Dover Publica.tions, New York {1972) hfdst. 17
31 C.E.Johnson, F.A.Bovey, J. Chem. PhJI&., 5, 1012-1014 {1958)
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niet-aromatische cyclische systemen is ca. 1,5 ppm (1,3-cyclohexadiëen:
1,48 ppm; 1,3,5-cyclooctatriëen: 1,52 ppm; cyclooctatetraëen: 1,52 ppm) 32 •
Voor C wordt nu een zodanige waarde gekozen dat de berekening voor de
benzeenprotonen33 -1,5 oplevert: C = 2, 13.
Met deze waarde voor C en de kwantummechanisch te berekenen waarde
voor Ir kan nu de sbielding ten gevolge van kringstromen in een aromatisch
systeem berekend worden. Voor Az wordt het gemiddelde genomen van de
afstanden tussen de kernen en de 2pz-orbitalen van de verschillende atomen
van de aromaat.
Giessner-Prettre et al. 34 hebben voor de nucleïnezuur-basen waarden voor
/T, a, en Az berekend, waarbij voor de bicyclische purine-basen voor beide
ringen een set parameters wordt gegeven. Voor de berekening van Ir gebruikten zij een Pariser-Parr-Pople berekening om de 11'-electronen te beschrijven,
waarna zij hieruit Ir berekenden met een methode die ontwikkeld is door
Hall en Hardisson35 • Met gebruikmaking van deze parameters en vergelijking (3.32) is het mogelijk om de shielding-effecten van kringstromen in de
basen te berekenen.

3.3.3

Locale magnetische anisotropie

Een theorie voor het berekenen van de locale magnetische anisotropie, uitgaande van een LCAO-MO beschrijving van het molecuul, is opgesteld door
Pople36 • Volgens Pople kan de atomaire magnetische susceptibiliteit xA worden opgesplitst in twee termen: een diamagnetische component xAd die de
susceptibiliteit van een geïsoleerd atoom A beschrijft waarvan de electronen
rond de richtingsvector van het magnetisch veld roteren, en een paramagnetische component xAp die de hindering van deze rotatie door de electronen
van de naburige atomen beschrijft:
(3.33)
Volgens Pople geldt voor de afscherming door kern A van een kern B op
afstand r:
(3.34)
waarbij wordt gesommeerd over alle permutaties van (a, {3) = (x, y, z). ra en
rf3 zijn de a en de {3 componenten van de vector r, 60 (3 is de Kronecker delta
en Xaf3 is het (a, {3) element van de magnetische susceptibiliteits-tensor van
A. Splitsen we deze tensor in een diamagnetische en een paramagnetische
susceptibiliteits-tensor dan worden in de benadering van Poplede elementen
32 J.S.Wa.ugh,

R.W.Fessenden, J. Am. Chem. Soc., 79, 846-849 (1957)
B.Pullman, J. Theor. Biol., 27, 87-95 (1970)
34 C.Giessner-Prettre, B.Pullman, P.N.Borer, L.Kan, P.O.P.Ts'o, Biopolymer•, 16, 22772286 (1976)
35 G.G.Hall, A.Ha.rdisson, Proc. R. Soc. London, A268, 328-338 (1962)
36 J.A.Pople, J.Chem Phy1., 37, 53-59 (1962); J.Chem.Phy1., 37, 60-66 (1962); Di1cu11.
Forodoy Soc., 34, 7-14 (1962)
33 C.Giessner-Prettre,
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van de diamagnetische susceptibiliteits-tensor gevonden met:
(3.35)
e en m zijn hierin de lading en massa van een electron, c is de lichtsnelheid,

N is het getal van Avogadro en R~13 is het element van de diamagnetische
anisotropie-tensor. De elementen van de paramagnetische susceptibiliteitstensor worden gevonden met:
(3.36)

l:l.E is het gemiddelde energieverschil tussen de bezette en onbezette MO's
waarvoor Pople een waarde van 10 eV. aanneemt. Q~13 is het element van
de paramagnetische anisotropie-tensor. De shielding van een kern B door
een kern A van het molecuul kan dan worden berekend met:
(3.37)

Als we een LCAO-MO beschrijving van het molecuul hebben, dan kunnen
de elementen van de para- en dia-magnetische anisotropie-tensoren, Q~13 en
R~13 , uit de coëfficiënten van de Atomie Orbitals worden berekend36 •
De totale shielding tengevolge van de locale magnetische anisotropie van de
atomen van een molecuul wordt gevonden door de bijdragen van alle atomen
bij elkaar op te tellen:
(3.38)
AeMolecuul

Ribas-Prado et al.37 hebben voor de nucleïnezuur-basen de elementen
van de anisotropie-tensoren berekend. Voor de MO-coëffidënten van de Pz·
orbitals (loodrecht op het vlak van de base) gebruikten zij de resultaten
van een Pariser-Parr-Pople berekening en voor de MO-coëfficiënten van de
overige orbitals gebruikten zij de coëfficiënten van totaal gelocaliseerde sp2hybride orbitals.
Met deze gegevens en vergelijking (3.37) kunnen de atomaire shieldingeffecten van de basen berekend worden.

3.3.4

Uitvoering van de berekeningen

Voor het uitvoeren van shielding-berekeningen is een computerprogramma
geschreven 38 dat met behulp van vergelijkingen (3.32) en (3.37) en de
literatuurgegevens voor de kringstromen 34 en de magnetische anisotropietensoren37 de shielding in een bepaald punt door de basen van een parallelle
dubbele helix met T-T of C-C basenparing berekent. Voor de elliptische
integralen uit vergelijking (3.32) is een polynoombenadering gebruikt30 • De
37

38

F.Riba.s-Prado, C.Giessner-Prettre, J. Mol. Struct. THEOOHEM, 76, 81-92 (1981)
Turbo-pa.acal programma "CASINO", zie bijlage B
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positie van een base ten opzichte van de helix-as wordt bepaald door de
coördinaten van C1, en N1 en de propellor-twist op te geven. Het programma bouwt aan de hand van de op te geven helical repeat angle t en
hoogteverschil h tussen twee opeenvolgende basen een helix van een lengte
naar keuze. Hierbij kan gekozen worden tussen een enkele of een dubbele
helix. Verder kan nog besloten worden om één base halverwege de helix weg
te laten als het effect van de aanwezigheid en positie van de andere basen
op een kern van die base berekend moet worden.
Voor de feitelijke berekening wordt niet deshielding in één punt ten gevolge
van een x aantal basen berekend, maar deshielding in x punten ten gevolge
van één base, waarna deze waarden bij elkaar worden opgeteld.

pl
b

p

Figuur 3.8: De gebruikte rekenmethode. Links de te berekenen situatie:
desbielding in punt p ten gevolge van drie basen moet worden berekend.
De positie van de basen wordt met behulp van i verkregen en aan de band
van de vectoren ä, ben ë moet deshielding berekend worden. Rechts
de berekening: met behulp van -i worden drie punten verkregen, de
shielding in de drie punten wordt met behulp van de vectoren ä, b en ë
berekend waarna door het optellen van deze waarden de gewenste waarde
wordt verkregen.

Deze punten worden uit de coördinaten van het oorspronkelijke punt
verkregen door dezelfde helix genererende operatie uit te voeren als bij de
basen, zij het dat er nu negatieve waarden voor t en h gebruikt worden.
De reden voor het gebruik van deze methode is dat het een aanzienlijke
besparing aan rekentijd oplevert en het programma relatief eenvoudig blijft.
Nadeel is dat er dus maar met één soort base tegelijk kan worden gerekend.
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Hoofdstuk 4

Structuur van
d(T 10 )-polylysine en
d(T 10 )-polyornithine
complexen
4.1

Duplexvorming

Bij UV-hyperchromiciteitsmetingen bleken complexen van d(Tto) met
octadeca-1-lysine (1ys 18 ) of octadeca-1-ornithine (Orn 18 ) een duidelijke
smeltovergang te geven, hetgeen wijst op duplexvorming. De uit de
smeltcurves verkregen thermodynamische parameters (zie tabel 4.1) laten
maar weinig verschilzien tussen d(TI0)/1ysls en d(T 1o)/Ornts, zodat geconcludeerd kan worden dat deze complexen niet veel verschillen.
De du1
plexvorming wordt bevestigd door H-NMR metingen aan de base iminoprotonen van het systeem d(T 10 )f1ys 18 • Deze resonantie is in waterige
oplossingen bij 13,0 ppm te vinden terwijl deze zich in enkelstrengs DNA
bij ca. 11 ppm zou moeten bevinden39 • Bij T-T baseparen in fosfaat
gemethyleerd d(T6 ) is voor deze protonen een chemical shift van 13,4 ppm
gemeten 7 , zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat er duplexvorming heeft
plaatsgevonden. Voor het systeem d(T 10 )/0rn 18 konden door de geringe
oplosbaarheid van het complex geen resonanties van iminoprotonen worden
waargenomen, maar gezien de overeenkomst tussen de UV-smeltcurves van
beide systemen is het onwaarschijnlijk dat het hier geen duplex betreft.

In tabel 4.1 is verder te zien dat de pH tot 9 mag oplopen zonder dat er
grote veranderingen optreden in de stabiliteit van de duplex. Deze constatering is van belang voor de vergelijking met systemen met C-C baseparing
(vide infra)
39

C.A.G.Baa.snoot, J.B.J. den Bartog, J.F.M. de Rooij, J.B. van Boom, C.Altona, Nature, 281, 235-236 (1979)
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Tabel 4.1: Resultaten van de UV-hyperchroi1Uciteitsmetingen aan
d(Tlo)-polypeptide complexen.

ASO (cal/mol K) 6

systeem

d(T1o)
d(T1o)
d(T1o)/Lys1s
d(T1o)/Lys1s
d(T1o)/Orn1s
d(T1o)/Orn1s

7,5
9,0
7,5

21,0

10,0

9~

19~

9~

7,5
9,0

21,3
17,1

10,5
12,3

e

31,1
30,9
32,7
39,6

Buffer: 10 mM TrisHCl/1 mM EDTA
" Per basenpaar
c Berekend met formule 3.11. Da.ar één va.n de ketens met het peptide geassocieerd
blijft 1 ~, moet het systeem beschouwd worden als een niet zelf-complementaire duplex
o

4.2

Modelstudies

Voor de bestudering van de structuur van deze DNA-peptide complexen zijn
model-studies verricht met het Molecular Modelling-programma Chem-X 40 •
Uitgangspunt is een parallelle dubbele helix met T-T basenparing, verkregen
door met de NUCGEN-module van het programma AMBER41 een antiparallelle dubbele helix van twee d(T 10 )-ketens te bouwen, één van de twee
ketens te verwijderen, de overgebleven keten te verdubbelen en één van deze
twee ketens 180° rond de helix-as te roteren 42 •
In een di-L-lysine molecuul kunnen de torsiehoeken zo gevariëerd worden
dat de zijketens de afstand tussen de fosfaatgroepen van de verschillende
ketens (ca. 14 Á) kunnen overbruggen, terwijl de afstand tussen de opeenvolgende eenheden in een uit deze dilysine-eenheden opgebouwt polypeptide
overeenkomt met die tussen twee opeenvolgende fosfaatgroepen in DNA-één
keten (ca. 7 Á) 11 • Een dergelijk polypeptide moet dus in staat zijn om met
twee d(T 10 )-ketens een structuur te vormen waarin de fosfaat-groepen met
de ammonium-groepen van het peptide gecomplexeerd zijn.
Door het aanbrengen van het peptide verliest de helix haar tweetallige symmetrie. Bij één keten (St) worden de fosfaten vanuit de 5'-richting
door de peptidezijketens benaderd, bij de andere (S 2 ) vanuit de 3'-richting.
De positie van de fosfaatgroepen in de helix is zodanig dat de pro-Szuurstofatomen (Os) zich aan de buitenkant van de helix bevinden terwijl
de pro-R-zuurstofatomen (OR) zich meer in de groove van de duplex bevin•0Chemical Design Ltd. Oxford
uP.K.Weiner, P.A.Kollma.n, J. Comp. Chem., 2, 287-303 (1981)
•~o.M.Aa.ga.ard, Aj6tudeerver1lag TUE (1987)
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5'

3'

Figuur 4.1: Model van een parallelle duplex van twee oligothymidineketens (S1 en S2) gecomplexeerd met polylysine.

den, wijzend in de 3'-richting van de keten. Complexatie van On zal dus
alleen maar vanuit deze richting plaats kunnen vinden.
Voor peptide-zijketens die met de fosfaten van St complexeren zal On dus
onbereikbaar zijn daar deze zich in de andere groove bevindt en er kan
dus uitsluitend met Os worden gecomplexeerd. Van fosfaten in S2 zijn in
principe beide zuurstofatomen bereikbaar voor een peptideketen.
De afstand tussen Os in St en Os in S2 is 16 A, die tussen Os in St en
On in S2 is 13 A. Kijken we naar de afstanden die twee lysine-zijketens en
twee orn.ithine-zijketens kunnen overspannen (13,5 A respectievelijk 10,8 A),
dan is het duidelijk dat polylysine in beide ketens met het, sterisch gezien,
gunstige Os kan complexeren, terwijl polyorn.ithine met een Os in St en een
On in S2 zal moeten complexeren.
Moodyt 3 bouwde, met als basis de kristalstructuur van L-lysine43 een
polylysine-helix met een dilysine-groep als repeterende eenheid. Om een
helix te verkrijgen met dezelfde helixparameters als het DNA gebruikte hij
de volgende reeks torsiehoeken in de backbone: {t!;,w,</>,t/J,w,</>} = {173,170, -160, -173, -170, 160}. In deze helix heeft, bij een all-trans conformatie
van de zijketens, één van de zijketens de juiste positie, de andere wijst naar
43

D.A.Wright, R.E.Marsh, Acta Cru•t., 15, 54-64 (1962)
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Figuur 4.2: Schematische weergave van het verschil tussen polylysine en
polyornithine bij de complexatie met een parallelle duplex. De zijketens
van polylysine kunnen met Os in beide ketens complexeren (links), polyornithine kan door haar kortere zijketens die afstand niet overbruggen
en complexeert met Os in de ene keten en OR in de andere (rechts).

buiten en kan dus niet met een fosfaatgroep complexeren. Voor een optimale
fit tussen de é-ammoniumgroepen en de fosfaten moesten in deze zijketen
voor de torsiehoeken x2 en ~ waardes van 60° worden gekozen. Voor alle
andere torsiehoeken in de zijketens kon de sterisch gezien gunstiger waarde
van 180° worden aangehouden. Voor polyornithine kon op dezelfde manier
een helix gebouwd worden, de torsiehoeken in de backbone en de zijketens
hadden dezelfde waarde als bij polylysine, zij het dat x4 in dit geval niet
bestaat.
Daar aan een polypeptideketen evenals aan het DNA een richting kan worden
toegekend rijst bij het combineren van de peptideketen en het parallelle DNA
de vraag of de N-C richting van het peptide parallel of antiparallel aan de
DNA-ketens loopt. Uit de studie van Moody volgt dat er in beide situaties
een uitstekende fit tussen ammoniumgroepen en fosfaten mogelijk is, zodat
er bij het interpreteren van de experimenten vanuit is gegaan dat er geen
verschil tussen beide combinaties bestaat.
Bij de verdere Molecular Mechanics berekeningen is steeds gebruik gemaakt
van het systeem waarin de peptideketen antiparallel ten opzichte van de
DNA-ketens georiënteerd is. De gebogen zijketens wijzen dan naar S2 , de
gestrekte naar St.

30

Figuur 4.3: d(T1o)/Lys1s-complex mals gebouwd door Moody13 • De
N-C richting van de peptideketen loopt antiparallel ten opzichte van de
5' - 3' richting van het DNA. De backbone van het peptide is als een
lint weergegeven.
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4.3

Molecular Mecbanics
d(T10) /Orn1s

berekeningen

aan

Het model van de d(T 10 }-duplex met polyornithine is onderworpen aan een
energie-minimalisatie met behulp van bet AMBER Molecular Mecbanics
programma44 • Voor dit systeem is gekozen omdat de resultaten vergeleken
kunnen worden met NOESY-metingen aan dit systeem.
Daar bet ornithine-residu niet beschikbaar was in de AMBER-database,
moest bet worden aangemaakt metdePREP-module van AMBER. Het ornithine werd gedefiniëerd door bij een lysine één CH2-groep uit de zijketen
te verwijderen.
De energieminimalisaties werden uitgevoerd in de United-Atom benadering,
en met een diëlectriscbe constante l =Rij· De energieminimalisaties werden
gestopt als de energiegradiënt kleiner was dan 0,1 (kcal/mol Á}, waarvoor
doorgaans ca. 4000 stappen nodig waren.
Uit de modelstudies volgt dat bet systeem door de complexatie met het
peptide baar tweetallige symmetrie-as verliest. De duplex in de startstructuur voor de AMBER-berekening is nog symmetrisch. Het is echter mogelijk
dat een asymmetrische startstructuur een beter resultaat zal opleveren. Een
dergelijke structuur is gemaakt door één van de ketens over een hoek van
12° om de helix-as te roteren. De groove waarin bet peptide zich bevindt
wordt zo smaller en bet bleek dat er in deze structuur een betere fit was
tussen de 6-ammoniumgroepen en de fosfaatgroepen.
De energieminimalisaties zijn met zowel de symmetrische als de asymmetrische startstructuur uitgevoerd en de tabellen 4.2 en 4.3 geven de resultaten van de berekeningen. De energieminimalisatie van de asymmetrische
startstructuur leverde een geometrie met minder onderlinge variaties tussen
de residuen van een keten op dan de andere berekening. De totale energie
van deze structuur is hoger dan die van de vanuit de symmetrische startstructuur berekende geometrie (zie tabel 4.3), de interactie-energie tussen
de de twee DNA-ketens is echter in bet geval van de asymmetrische startstructuur gunstiger (ca. 2 kcal/mol), en daar deze een maat is voor de
stabiliteit van de helix8 is deze structuur toch stabieler. De uit de asymmetrische invoer berekende structuur geeft dus, door haar grotere regelmaat
en grotere stabiliteit, een betere beschrijving van dit systeem. De berekende
Eint van -78,35 (kcal/mol) levert een energieverschil per basenpaar op van
7,8 (kcal/mol), wat goed overeenkomt met de gemeten smeltenthalpie voor
d(T to)/Orn 1s (zie tabel 4.1 ).

us.J.Weiner, P.A.Kollma.n, D.A.Case, U.C.Singh, C.Ghio, G.Alagona, S.Profeta jr.,
P.K.Weiner, J. Am. Chem. Soc., 106, 765-784 (1984)
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Tabel4.2: Resultaten van de AMBER-berekeningen: de geometrie van
het d(TIO)/Ornls-complex.

Conformatie
DNA 4

0

/3
'Y

6
é.

(

x

p

llmaz

t
twist

Conformatie
Peptide 4

tj;
WJ

tP

xl
x2

xs

Startstructuur

Resultaat
symmetrische
startstructuur

keten

keten

s1

keten

s2

-46,8
-46,8
-146,0 -146,0
36,3
36,3
156,4
156,4
155,0
155,0
-95,1
-95,1
262,0
262,0
193,1
193,1
35,9
35,9
36,0
12,5

s1

keten

s2

-90,9 6
-65,9
177,4
170,4 6
57,1 6
56,2
115,4 6
143,2
-178,6 6 -171,0
-78,7
-77,6
219,4
240,2
118,7
163,96
35,9
35,9
36,9
19,6

Resultaat
asymmetrische
startstructuur

keten

s1

-63,2
165,5
57,4
119,4
178,3
-86,3
234,0
113,1
37,9

naar

naar

naar

naar

naar

173,0
-170,0
160,0
180,0
60,0
60,0

-173,0
-170,0
-160,0
180,0
180,0
180,0

157,8
173,1
-152,1
-146,3
59,1
57,3

-175,4
173,1
-160,6
-169,2
-164,5
-130,5

161,4
178,9
-169,2
-151,3
46,0
52,4

s1

s2

s1

..

s2

s1

keten

s2

-62,3
162,4
55,1
117,4 6
-170,3
-71,0
237,0
157,9 6
37,9
37,4
24,7

naar

s2

179,8
178,9
-153,6
-170,8
-159,8
-173,1

" Z1e hoofdstuk 2 voor de defimt.1es va.n de parameters
" Deze wurden va.riëerden sterk voor verschillende residuen binnen een keten
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Tabel 4.3: Resultaten van de AMBER-berekeningen:
energiewaarden.

Energîeterm 0

Etot
Ebond
Eangle

Edahed
EvdW.14

EEEL.l4
EvdlV.NB
EEEL.NB
EH bond
Eint

de berekende

Berekende Energie (kcal/mol)
symmetrische
startstructuur

asymmetrische
startstructuur

-2503,56
16,78
155,81
362,35
145,12
-2040,72
-410,90
-724,15
-7,83
-60,55

-2350,56
16,30
167,93
330,12
133,90
-2048,26
-346,88
-590,16
-13,38
-78,35

" De afkortingen staan a.cbtereenvolgens voor: t.otale
energie, bindinga-rek energie, hoek-deformatie energie,
t.orsiehoek energie, vicinale v.d.Wa.als energie, vicinale
eleetrostatische energie, non-bonded v.d.Wa.als energie,
non-bonded electrosta.tische energie, waterstof-brug energie en de intera.ctie energie tussen de twee DNA-ketens.
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Het meest in het oog springende aspect aan deze structuren is het verschil tussen de beide DNA-ketens. Figuur 4.4 laat een bovenaanzicht van
beide ketens zien zoals ze uit de energieminimalisatie volgt. Duidelijk is dat
er een sterk verschil in stacking tussen beide ketens is. Een analyse van

51
Figuur 4.4: Bovenaanzicht van de ketens St en S2 van d(Tto)/Ornts
na energieminimalisatie met AMBER (asymmetrische invoer).

de ruimtelijke structuur leverde voor beide structuren op dat de basen uit
S2 zich 0,31 Á dichter bij de helix-as bevinden dan die in S1 • Een gevolg
van dit verschil in stacking is dat de basen in St een grotere beweeglijkheid
zullen hebben dan die in S2 •
De voornaamste veranderingen in de peptide-keten zijn dat w meer naar
een trans-conformatie streeft, wat gezien het partiéle dubbele-band karakter
van de binding gunstiger is, en dat ook </> en '1/J veranderen terwijl de helixgeometrie van het peptide intact blijft.
Als we kijken naar de contacten tussen de 6-ammoniumgroepen en de
fosfaten dan blijken de ze goed overeen te komen met wat er op grond van de
eerste modelstudies (zie :figuur 4.2) te verwachten is. De fosfaten in St zijn
vrijwel uitsluitend (voor 87 %) via Os met de peptiden verbonden, terwijl
de fosfaten in S2 voornamelijk (65 %) met OR gebonden zijn. De resterende
fosfaten zijn via beide zuurstofatomen gecomplexeerd.
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Figuur 4.5: Zij-aanzicht van de vanuit de asymmetrische invoerstructuur met AMBER geminimaliseerde structuur van d(T1o)/Orn 1s. De
backbone van bet polypeptide is met een lint weergegeven.
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4.4

31

P-NMR spectroscopie

Het 31 P-NMR spectrum van d(T 10 ) in water laat één scherpe resonantie
zien bij 1,93 ppm, wat erop duidt dat alle fosfaatgroepen equivalent zijn.
Voegen we nu Lys 18 toe dan verschijnt er een tweede resonatie bij 1,85
ppml2, 45 die dus afkomstig is van met het peptide gecomplexeerde fosfaten.
De oppervlaktes en piekbreedtes van de pieken zijn bepaald met een curvefitting programma46 en hieruit bleek dat 24 % van de fosfaatgroepen niet
met het peptide geassocieerd zijn. Het toevoegen van extra Lys 1s had geen
veranderingen in het 31 P-NMR spectrum tot gevolg zodat de resterende
downfield resonantie niet afkomstig kan zijn van vrij d(T 10 ). De gevonden
24 % komt overeen met 4 van de 18 fosfaten in een d(T 10 )-duplex. Dit zijn
hoogstwaarschijnlijk fosfaten aan de uiteinden: een nadere beschouwing van
het model van d(T 10 )/Lys 1s leert dat een aantal fosfaten aan de uiteinden
van de duplex niet of moeilijk door de zijketens van Lys 1s bereikt kunn,en
worden. Verder zullen de fosfaten aan de uiteinden relatief vrij kunnen
bewegen, wat de complexatie bemoeilijkt.
De breedte van de resonantie van de gecomplexeerde fosfaten is groter dan
die van de vrije fosfaten (5,5 Hz versus 3,1 Hz) wat te wijten moet zijn aan
een meer rigide structuur47 •
Toevoegen van Orn 1s aan d(T 10 ) levert eenzelfde beeld op, zij het dat de
lijnbreedte van de gecomplexeerde-fosfaat resonantie aanzienlijk groter is
(7,7 Hz in plaats van 5,5 Hz). Uit de modelstudies volgt dat in het geval van
Ornts de fosfaten in St via 0 sen in S2 via 0 R met het peptide gebonden zijn.
Het is aannemelijk dat deze verschillende complexaties ook verschillende
31 P-chemical shifts opleveren en als we uitgaan van een verschil van 0,04
ppm en een piekbreedte van 5,5 Hz dan vinden we, doordat de beide pieken
overlappen, een resulterende piek met inderdaad een breedte van 7,7 Hz,
zodat deze metingen het idee van de stereospecifieke complexatie bevestigen.
Het aangenomen shiftverschil van 0,04 ppm is realistisch te noemen daar het
shiftverschil tussen de 31 P-NMR signalen van de Sp- en Rp-diastereomeren
van fosfaatgemethyleerd d(TpT) 0,1 ppm bedraagt 7 •

4.5

13 C-NMR

spectroscopie

Het 13 C-NMR spectrum van d(T 1o)/Lysts laat zien dat in vergelijking met
het 13 C-NMR spectrum van Lys 1s de a-koolstofatomen gedeshield worden
terwijl de koolstofatomen in de zijketen geshield worden, waarbij het effect
op C-r en C6 zeer klein is.
Voor C( is de shielding weer groter, wat te
verwachten is voor een kern die zich in de buurt van de negatief geladen
'~Een dergelijke verschuiving is ook gevonden voor de complexatie van tetra-L-lysine
met de antiparallelle duplex van het zelf-complementaire d(A3GCT3) : P.Davanloo,
D.M.Crothers, Biopol11mer1, 18, 2213-2231 (1979)
6
' Glinfit
7
31 P-transversale relaxatietijd
' Een geringere beweeglijkheid resulteert in een kortere
wat resulteert in een bredere piek. D.G.Gorenstein, Änn. Rev. Biophy6. Bioeng., 10,
355-386 (1981)
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Tabel 4.4:

13 C-cbemical

sbifts v&n Lys1s voor en na complexatie met

d(Tto). pH=7,::T:::=::::::2CF::::::=C:::.=========

CQ
Cp

c..,

Cs

c(

b.6

Lys18
(ppm)

d(Tlo)/Lysls
(ppm)

(ppm)

54,52
31,57
23,11
27,34
40,21

54,71
31,49
23,08
27,32
40,15

+0,21
-0,08
-0,03
-0,02
-0,06

fosfaten bevindt.
De deshielding van CQ en shielding van Cp zijn in goede overeenstemming
met een locatie van het peptide in de groove van de duplex. De aromatische basen creëren conusvormige shielding-zones (figuur 4.6). Uit de grote
deshielding van CQ volgt dat deze zich in het vlak van de basen bevindt.
Cp ligt meer na.ar de rand van de groove en bevindt zich dus bij de grens

'
5'

3'

Figuur 4.6: Sbielding- en desbielding-zones v&n pyrimidine-basen in een
parallelle duplex.

van de conus, waar de shielding-e:ffecten veel kleiner zijn en overgaan in
deshielding-effecten.
38

Een directe koppeling van de gemeten shiftverschuivingen aan een
ruimtelijke structuur via shielding-berekeningen was niet mogelijk daar er
voor de posities van de peptide-kernen ten opzichte van de basen een te groot
aantal vrijheidsgraden is om éénduidige resultaten te krijgen, en de interpretatie van de metingen moet beperkt blijven tot de kwalitatieve constatering
dat het peptide in de groove van de duplex gelocaliseerd is. Wel zijn er
berekeningen uitgevoerd om, in kwalitatieve zin, iets te kunnen zeggen over
het verschil in oriëntatie tussen de basen in deze systemen en in vergelijkbare
systemen met C-C basenparing (videinfra). Aan het d(T10)/0rn1s systeem
kon door de geringe oplosbaarheid van het systeem niet worden gemeten.

4.6

Eéndimensionale 1 H-NMR

De d(TIO)/Lys1s en d(Tlo)/Orn 1s complexen werden onderworpen ~
een 1 H-NMR-studie.
De toekenning van de protonresonties in het
ééndimensionale spectrum volgde uit de NOE-c:ontacten in het NOESYspectrum van d(T10)/0rn 1s (vide infra). Het meest verhelderende aspect
van deze spectra was de aanwezigheid van twee verschillende H6 -resonanties
van gelijke intensiteit in de spectra van beide complexen. De Hs-resonantie

Figuur 4. 7: De H6-resonanties van d(Tto)/LYBts
d(Tto)/Orn 1s (rechts). T=4°C, pH=7.

(links) en

is erg gevoelig voor verschillen in overlap tussen de opeenvolgende basen in
een nucleotide-keten en de aanwezigheid van twee duidelijk te onderscheiden
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resonanties duidt dus op een verschil in stacking tussen de twee ketens, wat
overeenkomt met de resultaten van de AMBER-berekeningen. De upfield
Hs-resonantie ondervindt de meeste shielding-effecten van de omringende
basen en zaJ dus toebehoren aa.n de meest gestackte basen, zodat deze resonantie overeenkomt met de He-resonantie van keten S2 uit de modelstudie.
Om dit verschil tussen twee He-resonanties te vertalen in een ruimtelijke
structuur werden shielding-berekeningen verricht aa.n een d(T 7 )-duplex48 •
Het verschil in shielding tussen de base-protonen in de beide strengen werd
berekend aJs functie van D11 , de afstand van het midden van een basepaar
tot de helix-as. Uit deze berekening volgt dat een Du van 0,3 A leidt tot

0.08

Ê
0.
..90l
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0.06
0.04
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0.02

0.00 ~=-------.------------r----------~---------------.-----------~
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0.20
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Displacement D
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(À)

Figuur 4.8: Berekend verschil inshielding tussen de H6- (-)en basemethyl-protonen (- - -) van 5 1 en 5 2 als functie van Dn met de gemeten
waarden van d(T1o)/Orn1a (•) en d(T1o)/Lys1a (o ).

het geobserveerde shiftverschil van 0,04 ppm bij d(T 1o)/Ornts, wat perfect
overeenkomt met de resultaten van de AMBER-berekeningen. In het 1 HNMR spectrum van d(T 10 )/0rn 18 overlappen de base-methyl resonanties
sterk, maar uit het NOESY-spectrum. (vide infra) volgt dat er een shiftverschil is van 0,02 ppm, wat ook weer overeenkomt met een Dn van 0,3 A.
Voor d(T 10 )fLys18 is het verschil tussen de He-resonanties 0,028 ppm, wat
overeenkomt met een Du van 0,21 A, duidelijk minder dan bij d(Tto)/Ornts·
48 De

shieJding Va.Jl protonen in het midden VIJl deze duplex is berekend. De bijdrage
a.a.n deze shielding door basen die meer du drie basen vu de te berekenen kern verwijderd
zijn is verwa.&rloosbaar en het rekenen aan grotere systemen du een hepta.meer heeft dus
weinig zin.
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Er is duidelijk minder verschil tussen S1 en S2 , wat in overeenstemming is
met het idee dat alleen Os wordt gebruikt voor de complexatie.
Een onafhankelijke bevestiging van dit beeld van een verschil in staclting
van de basen in de twee ketens komt van Bob st et al.49 • Zij verrichtten
een ESR-studie aan een poly-d(T)/poly-1-lysine systeem waarbij een deel
van de thymines voorzien werd van een spin-label, wat waarneming met de
ESR-techniek mogelijk maakt. De intensiteitsverhouding tussen de verschillende resonanties zegt dan iets over de relatieve mobiliteit van de gelabelde
residuen. Zij vonden twee verschillende mobiliteiten in hun systeem, wat
zij verklaarden met de aanwezigheid van zones met verschillende mobiliteit
in één keten. Een alternatieve verklaring is dat het verschil in mobiliteit
afkomstig is van de twee verschillende ketens in een door het polypeptide
geïnduceerde parallelle duplex, waarbij de sterkere stacking van de basen in
een van de ketens de beweeglijkheid van die keten verminderd.

4.7

NOESY-spectrum van d(T 10 )/0rn 18

Het d(TIO)/Orn 1s-systeem is onderzocht met behulp van de NOESYtechniek bij 600 MHz. De keuze viel hiervoor op dit systeem omdat het uit de modelstudies volgende verschil in complexatie tussen de
beide ketens de verwachting wekt dat er duidelijke verschillen tussen de
beide ketens gevonden kunnen worden. De geringe oplosbaarheid van het
d(T 10 )/0rn 18-systeem was door de grotere gevoeligheid van protonen in
NMR-experimenten en de grote gevoeligheid van de gebruikte apparatuur
geen bezwaar.
Voor de beide DNA-ketens kon een complete reeks 1 H-resonanties worden toegekend. De NOB-contacten met de twee verschillende H6 -resonanties
dienden hier om de resonanties van S1 en S2 te identificeren. Voor de
verdere toekenning van de desoxyribose-protonen wordt begonnen met de
H1,-resonantie, die sterke NOB-contacten moet hebben met H2, en H2n.
Daar de afstand tussen Hl' en H2u altijd kleiner is dan die tussen Hl' en
H2, (zie figuur 3.6) moet de resonantie die het sterkste NOB-contact met
H 11 heeft de H2.. -resonantie zijn, de andere behoort dan toe aan H2'· Vanuit
H 2, en H2" volgt dan weer de toekenning van H3,, hieruit weer de toekenning van H4 • en uiteindelijk Hs, en fis", waarbij de afzonderlijke toekenning
van deze laatste twee met de regel van Remin en Shugarso (6H::., > tSH::.")
wordt verkregen. De H6 -resonanties hadden sterke NOB-contacten met de
methylgroepen van de basen. De posities van de peptide-resonanties bleken
in vergelijking met bet 1 H-NMR-spectrum van Orn18 niet veranderd te zijn.
Het feit dat voor beide DNA-ketens een afzonderlijke serie protonu A.M.Bobst, S.C.Ka.o, E.V.Bobst, G.T.Pauly, J. Biomol. Struct. Dvru., 3, 249-260
(1985)
::.oM.R.emin, D.Shugar, Biochem. Biophfll. Re&. Commun., 48, 636-642 (1972)
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Tabel 4.5: Chemica! shifts van de protonresonanties van bet
d(Tlo)/Ornts·complex verkregen uU bet NOESY-spectrum en intensiteiten van de NOE-conta.cten. T = ~C.

Chem.ical Shifts
DNA
protonen

He
Hl'

H2'
H2"
H3'
H4 14
Bs,a
Hsu 0
CH3

6

6

keten S1
(ppm)

keten s2
(ppm)

7,32
5,86
2,05
2,05
4,23

7,28
5,84
1,97
2,15
4,52

6

Peptide
protonen

(ppm)

3,99
1,43
2,69

3,93
3,77
3,73
1,51

1,49

NOE-contacten
NOE-contacten DNA
keten S1 keten S2

NOE-contacten DNA
keten S1
keten S2

He-CH3
He-Bt'
H6-H2'
Ha-H2"
Ha-H3'
He-H4'
H6-Hs,
H1,-CH3
Hl'-H2'
Bt•-H2"
B1'-B4'

2,34
0,62
2,15
1,07
0,22

0,97
0,97

Bp-Bsn
H2•-H2"
B2•-B3•
B2•-B4'
B2u-Bs•
H2u-B4'
Bs,-B4'
Bs,-Bs•
Bs·-Hsu
B4•-Bs•
B4•-Bsu

6,63
3,07
7,03
4,16
1,03
0,58
0,37
0,72
5,16
8,63
2,08

1,26
1,26

0,85
30,17
4,40
0,68
2,85
1,23
3,95
2,43
3,90
5,63
8,15

NOE-contacten peptide

NOE-contacten DNA-peptide
keten sl
keten s2

30,48
20,49

6,75
1,64
" Hiervoor was geen verschil tussen S1 en S2
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resonanties geïdentificeerd kon worden, wijst op een verschil in geometrie
tussen de beide ketens. Alleen voor H4 ,, H5 , en H5" overlapten de resonanties van de verschillende ketens.
Het idee van een verschil in stacking tussen de beide ketens wordt bevestigd door een analyse van de intensiteiten va.n de NOE-contacten. Als we
de intensiteiten van de overeenkomstige NOE-contacten tussen beide ketens
vergelijken, dan zien we dat de contacten in S2 veel sterker zijn dan in SI,
ook als de afstand tussen de kernen niet variabel is, zoals bij het H6 -baseCH3 contact. Dit moet te wijten zijn aan een grotere correlatietijd voor de
residuen in s2, wat impliceert dat de beweeglijkheid in s2 geringer is (zie
hfdst 3.2). Dit is geheel in overeenstemming met het verschil in stacking
tussen beide strengen: Een sterkere stacking zal een meer rigide structuur
tot gevolg heb ben.
In het NOESY-spectrum zijn ook een aantal peptide-DNA-contacten' te
onderscheiden. Van cruciaal belang is het contact tussen Ha en de basemethyl resonanties. Duidelijk is dat er alleen tussen de base-methylgroepen
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Figuur 4.10: NOE-contact tussen Ho van Orn1s en de methylgroep van
tbymine in keten

sl.

van SI en Ha een contact is. Dit komt geheel overeen met de resultaten van
de AMBER-berekeningen waarbij de base-methylgroepen van St zich in de
groove bevinden waar het peptide zich in bevindt, terwijl die van s2 zich in
de andere groove bevinden (zie figuur 4.11). Uit het feit dat er, ondanks
het feit dat de NOE-contacten in S2 ca. drie maal zo sterk zijn als die in
SI' geen NOE contact is tussen Ha en de base-methylgroepen in s2 volgt
duidelijk dat de methylgroepen van SI en S2 zich in verschillende grooves
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peptide·

Figuur 4.11: Detail van de uit de AMBER-berekening verkregen structuur. Twee basenparen uit bet rrudden van de duplex zijn zichtbaar,
met bet bijbehorende deel van de peptide-keten. Duidelijk is dat de
base-methyl-protonen van St zicb in de buurt van bet peptide kunnen
bevinden en die van s2 niet.

bevinden. Dit impliceert dat de ketens in de d(Tto)-duplex inderdaad parallel georiënteerd zijn.
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De intensiteit van het H6-H 2u-contact is aanzienlijk, wat alleen verklaard
kan worden uit contacten tussen opeenvolgende nucleotides. Uitgaande van
een South/ Anti-conformatie van de furanose-ring en de base (deze conformatie wordt door de experimenten bevestigd. vide infra), is de afstand
tussen H6 en H2" ongeveer twee maal zo groot als die tussen H6 en H2,27 .
Op grond hiervan zou de sterkte van het NOE-contact van de eerste combinatie ca. 2 % moeten zijn van die van het andere contact, hij is echter meer
dan de helft hiervan zodat er een aanzienlijke bijdrage van inter-recidu NOEcontacten moet zijn. Zoals in figuur 4.12 schematisch is aangegeven zijn er
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Figuur 4.12: Wustratie van bet verschil tussen links- en rechtshandige
helices voor bet H6-H2" NOE-contact. De basen zijn in Anti conformatie, de conformatie van de fura.nose-ring is niet vastgelegd.

bij een Anti-conformatie van de base alleen sterke inter-residu H6-H2" NOEcontacten mogelijk als de helix rechtshandig is51 • Is de helix linkshandig dan
is de inter-residu H6 -H 2" afstand groot E:n zullen de NOE-contacten zwak
zijn. De conclusie is dus dat de helix rechtshandig is.
Uit de NOE-intensiteiten zijn de verdere details van de structuur te deduceren. De conformatie van de desoxyribose-ring kan met een North-South
evenwicht worden beschreven en een analyse vandeNOE-contacten met de
methode uit hoofdstuk 3.2.2 levert een populatie van de Soutb-conformatie
op van 90 % (zie tabel 4.6).
Deze berekening kon alleen voor S2 worden uitgevoerd, daar de intensiteiten van de NOE-contacten in St te zwak
waren. De conformatie van de glycosyl-binding kan worden afgeleid uit de
relatieve sterkte van de H6 -H 2, en He-Hl' contacten. Het He-H2' contact
is veel sterker dan dat tussen He en Hl'. He bevindt zich dus dichter bij
H2,, wat alleen kan als H6 zich boven de desoxyribose-ring bevindt, wat
een Anti-conformatie impliceert. De zo gevonden South/ Anti-conformatie
t.l D.R.Kea.rns in "Two-Dimen1ional NMR-Spectroacopy. Applicationa for Chemi1tl and
Biochemi&tl", W.R.Croa.smun, R.M.K.Ca.rlson (Eds.), VCM Publishers, New-York (1987)
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Tabel 4.6: Conformatieanalyse van de desoxyribose-ringen in bet
d(T1o)/Orn1s-complex met behulp van de NOE-contacten tussen de
desoxyribose-protonen.

NOE
eontact

NOE
intensiteit

Afstand 0
South (Á)

Afstand 0
North (A)

H4'-H2"
H4'-H2'
H4'-Hl'
H4·-H3'
Hl'-H2"

1,23
0,68
2,08
3,95
8,63

3,8
3,6
2,9
2,6
2,9

2,3
3,5
3,3
2,8
2,5

Z•wth•

0,90
0,92
0,90
0,86

0

Uit figuur 3.6
" Berekend met vergelijking 3.25 ten opzichte va.n H4 ,-H 2 "

is karakteristiek voor B-DNA-a.chtige geometriën. Een verdere bevestiging
van deze conformatie volgt uit het vergelijken van het H6 -H 2.-conta.ct met
het H6-H 3 .-conta.ct. Dit laatste contact is veel zwakker dan het eerste, en
aangezien een zich boven een furanose-ring bevindend proton zich dichter
bij een axiaal georiënteerd furanose-proton bevindt dan bij een equatoriaal
georiënteerd proton moet H2, axiaal en H3, equatoriaal georiënteerd zijn, wat
overeenkomt met een South-conformatie, zodat een North/ Anti-conformatie,
karakteristiek voor A-DNA, kan worden uitgesloten.
Deze beschouwingen gelden voor beide strengen. De verhoudingen tussen de
intensiteiten van de NOE-conta.cten met H6 zijn binnen een streng ongeveer
gelijk, zodat de conformaties niet veel zullen verschillen.
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4. 8

Conclusies

Uit het voorafgaande blijkt dat de resultaten van de experimenten geheel in
overeenstemming zijn met wat. de theoretische beschouwingen voorspellen.
Over de structuur van d(T 10 )/Lys 1s en d(T10 )/0rn 18 kunnen nu de volgende
conclusies worden getrokken:
• De geometrie van het DNA is te beschrijven als een rechtshandige
parallelle oligothymidine duplex. De afzonderlijke ketens hebben een
backbone-conformatie die overeenkomt met die van het B-DNA.
• De complexatie van het peptide met het DNA heeft tot gevolg dat de
basen in één keten sterker gestackt zijn dan in de andere. De basen
in de sterker gestackte keten bevinden zich ca. 0,3 À dichter bij de
helix-as dan de basen van de andere keten.
• Het peptide is in de groove van de duplex gelocaliseerd, waarbij de
zijketens met de fosfaatgroepen gecomplexeerd zijn. Deze complexatie
vindt stereospecifiek plaats: polylysine complexeert alleen met de Osatomen van de fosfaten in beide ketens, polyornithine met het 0 sa toom van de fosfaten in de sterker gestackte keten en het 0 R-atoom
van de fosfaten in de andere keten

48

Hoofdstuk 5

Peptide geïnduceerde C-C
basen paring;
Stereospecifieke DNA-eiwit
complexatie
5.1

Inleiding

Onlangs werd in ons laboratorium ontdekt da.t, na. methylering va.n de
fosfa.a.tgroepen, er in oplossing ook C-C parallelle basenparing mogelijk
is 16 waarbij het ba.senpa.a.r qua. structuur sterk op het T-T basen pa.a.r
lijkt. Opvallend a.a.n deze systemen wa.s da.t de basenparing alleen optrad na. het me-;hyleren va.n de Os-zuurstof: voor het Rp-dia.stereomeer
kon geen duplexvorming worden vastgesteld. Dit verklaart wa.a.rom er
bij eerdere experimenten met fosfa.a.t-gemethyleerd d( C6f geen duplexvorming wa.s waargenomen. Bij deze experimenten waren de fosfa.a.tgroepen,
door de methylering met methyl-metha.a.n-sulfona.a.t, niet stereospecifiek
gemethyleerd, zodat er in iedere keten zowel Sp- a.ls Rp-gemethyleerde fosfaten voorkwa.m·~n. Deze laatsten verhinderden da.n de duplexvorming.
Dit werpt natuurlijk de vra.a.g op of er ook door complexa.tie met polylysine en polyornithine een dergelijke basenparing mogelijk is, en of er, gezien
het verschil tusfen de Rp- en Sp-dia.stereomeren va.n fosfa.a.tgemethyleerd
d(CpC), verschil is tussen de eventuele complexen met deze twee polypeptides, wa.a.rva.n op grond va.n de resultaten met d(Tw) te verwachten is da.t
polylysine alleen met Os en polyornithine met OR en Os za.l complexereiL
Een verkla.rj ng voor het verschil tussen de beide diastereomeren
va.n fosfa.a.tgemethyleerd d( CpC) volgt uit de vergelijking va.n AMBERberekeningen a.a.n Sp- en Rp- fosfa.a.tgemethyleerd d(T 6)8 en fosfa.a.tgemethyleerd d(C 6) 52 . De conformaties va.n de DNA-ketens zijn in beide
systemen ongeveer hetzelfde. Alleen wordt er bij de C-C basenparen een
52

Berekeningen va,n M.H.P. van Genderen
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veel grotere propellor-twist {Sp: 43°, Rp: 39°) dan bij de de T-T basenparen (Sp: 29°, Rp: 22°). Bij de d(C 6 )-duplices leidt <tit tot en smallere

3'

Figuur 5.1: Structuren van parallelle duplices vanSp-en Rp- fosfa.atgemethyleerd d(T6) (links) en d(C6) (rechts) na energieminimalisatie
met AMBER. Methyl-groepen van de fosfaten zijn gearceerd.

groove (fosfaat-fosfaat afstanden bij T-T: 14,4 A; bij C-C: 13,4 Á) waardoor er voor een Rp-methylgroep in duplices met C-C basenpa.ring, door
haar positie in de groove, een grotere sterische hindering is. Deze hindering
is zo groot dat ze de vorming van duplices met C-C basenparing verhindert.

5.2

Duplexvorming van d(Cto)

Uit UV-hyperchromiciteitsmetingen bleek dat bij pH=7,5 het d(C 10 ) zonder peptiden al een duplex vormt. Het betreft hier een geprotoneerde vorm ·
van een C-C basenpaar, dat haar stabiliteit ontleent aan een door het proton gevormde derde waterstofbrug tussen de beide N3-atomen 53 54 • Daar
53
A.Adler, L.Grossma.n, G.D.Fasma.n, Proc. Not. Acad. Sci. USA, 157, 4.23-t30 (1967)
.ww.Guschlbauer, Proc. Not. Acad. Sci. USA, 157, 1441-1448 (1967)
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T-T

C-C

C-H+-C

Figuur 5.2: Verschillende vormen van parallelle homopyrimidineb&Senparing: T-T, C-C en C-H+-c (van links naar rechts).

we vooral geïnteresseerd zijn in de stereospecificiteit van de DNA-eiwitcomplexatie is deze vorm van basenparing voor dit onderzoek niet interessant. Het bleek dat bij een pH van 9,0 deze zelfassociatie niet meer optrad
en de verdere metingen zijn bij deze pH uitgevoerd. Poly-L-lysine en poly-Lornithine hebben een pKa van ca. 10,5 zodat de ammonium-groepen van de
zijketens bij deze pH nog geprotoneerd zijn en dus in staat zijn om met de
fosfaten te complexeren. Er werd een duidelijk verschil gevonden tussen het
Tabel 5.1: Resultaten van de UV-hyperchromiciteits-metingen aan
d(Clo)-polypeptide complexen.

systeem

pH a

Tm

l:iH 0 (kcalfmol) 6

l:iS0 (cal/mol K) 6

d(Clo)
d(Clo)
d(C1o)/Lys1s
d(C 10 )/0rn1s

7,5
9,0
9,0
9,0

30,9

5,2

14,4e

25,3

7,6

22,7d

0

Buffer: 10 mM TrisHCl/1 mM EDTA
" Per ba.senpa&r
c Berekend met formule 3.9.
d Berekend met formule 3.11. Du.r één van de ketens met het peptide geassocieerd
blijft 12 , moet het systeem beschouwd worden als een niet zelf-<:omplementaire duplex

toevoegen van Lys 1s en Orn 1s aan het d(C10): met Lys 1s werd een smeltovergang waargenomen, met Orn 1s niet. Vergelijken we deze resultaten met de
bevindingen voor fosfaatgemethyleerd d(CpC) dan kunnen we concluderen
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dat Lysis alleen met Os complexeert zodat er een duplex gevormd kan worden en dat Orn 1s clit niet kan waardoor er geen duplexvorming plaatsvindt.
Een verdere inclicatie voor een exclusieve complexatie van Lysis met Os
volgt uit het 31 P-spectrum va.n d(C 10 )/Lys18 • Er treedt door de complexatie
een verschuiving va.n de fosforpiek naar hoger veld op (va.n 1,87 naar 1,73
ppm) en de piek wordt iets breder (van 15,4 Hz naar 18,7 Hz). Deze kleine
piekverbreding ka.n niet worden toegeschreven aan complexatie met verschillende zuurstofatomen en moet geheel te wijten zijn aan de verminderde
beweeglijkheid va.n de fosfaten 47 (zie ook de resultaten voor d(T 10 )/Lysis,
hoofdstuk 4.4). Dit impliceert dat het eiwit maar met één soort zuurstof
gecomplexeerd is wat gezien de mogelijkheden tot complexatie (zie hoofdstuk 4.2) wel Os moet zijn.
Een aanwijzing voor een verschil in propellor-twist tussen parallelle duplices met T-T en C-C basenparing volgt uit een vergelijking va.n de 13 Cspectra va.n d(T 10 )/Lys 1s en d(C 1o)/Lysls· Vergelijken we de shielcling va.n
Co en Cp met elkaar, da.n zien we een opmerkelijk verschil (zie tabel 5.2)
Bij de T-T basenparing wordt Co sterk gedeshield en bij de C-C basenpaTabel 5.2: 13 C-cbemical shifts Vl:l..D Lys18 voor en na complexa.tie met
d(C10 ) (pH=9, T=4°C) vergeleken met desbiltverschuivingen Vl:l..D Lys1s
in d(T1o)/Lys1s (zie ook tabel 4.4).

Co
Cp
G.,
C.s

c(

Lysis
(ppm)

d(Cio)/Lysis
(ppm)

ÄÖ
(ppm)

ÄÖ
d(Tio)/Lysis 0 (ppm)

54,37
31,24
22,85
27,18
40,09

54,39
31,48
22,85
27,14
40,02

+0,02
+0,24
+0,00
-0,04
-0,07

+0,21
-0,08
-0,03
-0,02
-0,06

" Zie tabel 4.4

ring Cp. Daar de positie va.n het peptide in de groove in beide complexen
ongeveer gelijk is moet het verschil in shielcling voortkomen uit verschillende
oriëntaties va.n de basen.
Een grote propellor-twist zal ertoe leiden dat Cp meer in het vlak va.n de base
terecht komt, wat tot een grotere deshielcling leidt terwijl Co meer bij de
grenzen va.n de shielcling-conussen terechtkomt, wat een kleine (de )shielding
oplevert (zie ook figuur 4.6).
Voor een d(C 7 )- en een d(T 7 )-duplex48 is het effect va.n de propellor-twist
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op de shlelding van Co en Cp berekend. Voor d(T 1o)/Lys 18 is gemeten dat
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Figuur 5.3: Berekende shielding-elfecten van de thymine-basen (boven)
en cytosine-basen (onder) in heptameer-duplices op de C0 ( - ) en Cp (- -)kernen in Lys1s als functie van de propellor-twist-hoek in de baseparen.

de shielding van Co kleiner is dan die van Cp. Blijkens de berekening kan
dat alleen als de propellor-twist kleiner dan 20° is. Voor d(C 1o)/Lys 1s is de
shlelding van Cp kleiner dan die van Co wat alleen kan als de propellor-twist
groot is. Deze metingen en berekeningen bevestigen dus, in kwalitatieve zin,
de resultaten van de AMBER-berekingen aan de fosfaat-gemethyleerde duplices.

Voor fosfaat-gemethyleerd d(TpC) is net als bij het fosfaatgemethyleerde
d(CpC) gevonden dat de Sp-diastereomeer wel en de Rp-diastereomeer geen
duplex vormt. De sterische hindering is bij de Rp-diastereomeer blijkhaar
zo groot dat ook T-T basenparing verhinderd wordt. Dit stemt overeen
met eerder gevonden bevindingen voor het fosfaat-gemethyleerde d( Cs Ts f.
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Na methylering met methyl-methaan-sulfonaat, waardoor er in de ketens
zowel Sp- als Rp- gemethyleerde fosfaten voorkomen, werd geen duplexvorming gevonden. De sterische hindering van de Rp-gemethyleerde fosfaten in
het d(C 6 )-deel van de keten voorkomt dus zelfs dat het d(T 6 )-gedeelte van
d(CsT 6 ) een duplex vormt.
Deze resultaten werpen natuurlijk de vraag op of peptide-geïnduceerde
duplexvorming ook mogelijk is voor systemen waarin zowel cytidines als
thym.idines aanwezig zijn. Smeltexperimenten zijn uitgevoerd met de
oligonucleotides d(C 6 T 6 ), waarvan de resultaten direct met die van het fosfaatgemethyleerde analogon 7 kunnen worden vergeleken, en met d(TsC2T2),
waarmee de invloed van slechts twee cytosine-basen in een decanucleotide
kan worden onderzocht.

5.3: Resultaten van UV-byperchromiciteitsmetingen aan
oligonucleotide-polypeptide complexen met cytidines en tbymidines.

Tabel

systeem

pH a

d(C6T6)
d(C6T6)/0rnls
d(C6T6)/Lysls
d(T5C2T2)
d(T6C2T2)/0rn1s
d(T6C2T2)/Lys1s

9,0
9,0
9,0
7,5
7,5
7,5

AS 0 (cal/mol K)•

Tm

AH 0 (kcalfmoi)•

20,1

10,9

34,7

19,7

8,4

25,7

e

o Buffer: 10 mM TrisBCl/1 mM EDTA
" Per basenpaar
c Berekend met formule 3.11. Da.a.r één va.n de ketens met bet peptide geassocieerd
blijft 12 , moet bet systeem beschouwd worden als een niet zelf-complementaire duplex

Bij een pH van 9, waarbij er voor d(C 6 T 6 ) zonder peptide geen duplexvorming plaatsvond, werd met Lys 1s duplexvorming waargenomen en
met Orn 18 niet. De thermodynamische parameters van de smeltovergang
van d(C 6 T 6 )/Lys 18 hebben gelijksoortige waarden als die van de peptidegeïnduceerde duplices met alleen C-C of T-T basenparing. Hieruit blijkt
dat de structuur van systemen met C-C en T-T basenparing maar weinig
verschilt. De complexatie vindt stereospecifiek plaats, geheel in overeenstemming met de resultaten voor fosfaatgemethyleerd d(CsTs) en d(TpC).
Voor d(T 6 C2 T 2 ) werd bij neutrale pH hetzelfde gedrag gevonden als voor
d(C 6 T 6 ) bij pH 9. De duplexvorming van d(TsC2T2)/Lys1s werd behalve
door UV-hyperchrom.iciteitsmetingen ook bevestigd door 1H-NMR metingen aan de uitwisselbare protonen in dit systeem. Voor de imino proto-
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nen van de thymines werd een shift gevonden van 13,0 ppm, wat duidelijk
op basenparing wijst (zie 4.1). Er werd geen resonatie bij ca. 11,1 ppm
gevonden, die zou kunnen wijzen op C-H+-C basenparen 55 • De grote
overeenkomst tussen de thermodynamische parameters van de smeltovergang van d(T6C2T2)/Lys 1s met die van d(T 10 )/Lys 1s (zie tabel 4.1) wijst
erop dat de c-c basenparen zonder grote structuurverstoringen in de duplex zijn ingebouwd.
In het 31 P-NMR spectrum vindt een upfield verschuiving van de verschillende resonanties plaats na het toevoegen van het peptide (De verschuiving
van de belangrijkste resonanties: voor fosfaten bij thymine-residuen: van
1,61 naar 1,55 ppm, voor fosfaten bij cytosine-residuen: van 1,85 en 1,78
naar 1,75 en 1,73 ppm). Een lijnbreedte-analyse is niet uitgevoerd omdat
deze teveel gehinderd werd door de vele, elkaar overlappende resonanties. In
het 13 C-NMR spectrum werd een veelheid aan Lys18 -resonanties gevonden,
zodat een shielding analyse niet kon worden uitgevoerd.
,
Bij complexatie met Orn 1s werd geen basenparing waargenomen. De complexatie met OR, zoals dat door Orn 18 gebeurt, levert blijkbaar bij C-C
basenparen zoveel sterische hindering op dat de aanwezigheid van twee cytidines in een oligonucleotide-keten de duplexvorming al kan verhinderen.

55

M.H.Sa.rma., G.Gupta., R.H.Sa.rma, FEBS Letter1, 205, 223-229 (1986)
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5.4

Conclusies

Uit de experimenten blijkt dat er een volstrekte analogie is tussen de fosfaatgemethyleerde en de eiwit-geïnduceerde parallelle DNA-systemen met T-T
en C-C basenparing.
Bij de complexatie met poly-L-lysine vindt de complexatie exclusief via de
Os-zuurstofatomen van de fosfaten plaats en bij poly-1-ornithine via één
OR- en één Os-zuurstofatoom, waarbij in het geval van complexatie met
OR er door de sterische hindering geen C-C basenparing kan plaatsvinden.
De aanwezigheid van enkele cytidine-residuen in een DNA-streng kan dan al
de duplexvorming van het gehele systeem verhinderen.
Gezien het feit dat het methyleren van de fosfaatgroepen, evenals de
meeste vormen van DNA-eiwit complexatie, stabilisatie van de helix tot
gevolg heeft, en de hier gevonden zeer sterke analogie in stereospecificiteit
tussen beide systemen, kan worden geconcludeerd dat het het methyleren
van de fosfaatgroepen van DNA goede modelsystemen voor het bestuderen
van stereospecifieke eiwit-DNA interacties via de fosfaten oplevert.
Uit de studie blijkt tevens duidelijk dat het van belang is om bij studies aaneiwit-DNAcomplexen de stereospecificiteit waarmee de complexatie
plaatsvindt te onderzoeken. Een andere stereospecificiteit kan een dramatische verandering van gedrag van het DNA tot gevolg hebben. Hoewel
de mogelijkheden tot complexatie in antiparallel DNA anders zijn dan in
parallel DNA, zou de stereospecificiteit van de complexatie ook hier van
invloed kunnen zijn
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Hoofdstuk 6

Experimenteel
6.1

Oligonucleotiden

Oligonucleotiden werden op 0,1 of 151-'mol-schaal gesynthetiseerd op een Applied Biosystems 381A DNA-synthesizer, met de standaard ,8-cyano-fosforamidiet procedure56 •
De oligonucleotiden werden van de synthesekolom verwijderd door de kolom
4 maal 20 minuten met geconcentreerde ammonia te behandelen. In het
geval van cytidine-houdende oligonucleotiden werd de beschermende groep
van het cytosine verwijderd door de verkregen oplossing van DNA in ammonia gedurende één nacht op 55°C te houden.
Het DNA werd gezuiverd door precipitatie vanuit alcohol bij -20°C. Hiertoe
werd aan 80 lll van de DNA-oplossing 20 lll 3 M natrium-acetaat buffer (pH
= 5,6) en 900 lll 96 % ethanol toegevoegd. Deze oplossing werd gedurende
één nacht bij -20°C bewaard, vervolgens 15 minuten bij 14000 toeren gecentrifugeerd waarna de vloeistof werd afgepipetteerd. Het neergeslagen DNA
werd gedroogd, wat het gezuiverde DNA opleverde. Opbrengst ca. 50% (op
basis van UV -absorptie bij 260 nm, onder de aanname dat een enkelstrengs
DNA-oplossing van 30 1-'g/ml een extinctie van 1 heeft 57 ). De zuiverheid
werd gecontroleerd met 1 H- en 31 P-NMR spectroscopie.
Een alternatief voor het neerslaan van DNA met NaAc was het gebruik
van MgCI 2 . De procedure hiervoor was: Aan 80 lll DNA-oplossing werd 20
lll 0,15 M MgCh en 900 lll 96 % ethanol toegevoegd, waarna precipitatie,
centrifugeren etc. volgde zoals hierboven omschreven. De opbrengst met
deze methode lag een stuk hoger (ca 80 %). Nadeel is dat het Mg2+ met
de fosfaatgroepen complexeert, wat een sterke verbreding van de signalen in
het 31 P-NMR spectrum tot gevolg heeft.
Het Mg2+ kan verwijderd worden door 2 eq (ten opzichte van Mg2+) 0,1
M NaOH aan een oplossing van het DNA toe te voegen en de oplossing
8

M.J.Ga.it, "Oligonucleotide SJiflthe1i1. A PnJctical AFprooch", IRL Press, Oxford
{1984) hoofdstuk 3
7
b T.Mania.tis, E.F.Fritsch, J.Sa.mbrook, "Molecular Cloning. A LobonJt0'1/ Manual",
Cold Spring Ha.rbor Laboratory, New-York {1982) p. 468
b
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vervolgens te centrifugeren. Het Mg2+ slaat dan als Mg(OH)2 neer en de
DNA oplossing kan worden afgepipetteerd waarna deze met een 0,1 M HCloplossing op neutrale pH kan worden gebracht. Door deze methode neemt
echter wel de zoutconcentratie in het monster toe.

6.2

Polypeptiden

Poly-1-lysine (gemiddeld molgewicht 3700, polymerisatiegraad 18) en poly1-ornithine (gemiddeld molgewicht 6200, polymerisatiegraad 32) werden als
HBr-zout betrokken van Sigma Chemica! Co. Voor de experimenten waren
peptiden met een polymerisatiegraad van 18 nodig, daar duplices van decamere oligonucleotiden 18 fosfaatgroepen bevatten. Het poly-1-lysine werd
zonder verder zuivering gebruikt en een voorraad-oplossing werd gemaakt
door een hoeveelheid afte wegen en op te lossen in D 2 0. Het poly-1-ornithine
werd gefractioneerd over een Sephadex G25 Superfine gel-filtratie kolom met
0,1 M HCl als eluent. De gemiddelde lengte van de polypeptiden in' de
fracties werd afgeleid uit de 1 H-NMR spectra door het vergelijken van de
integraal van de Ha-resonantie van een eindstand.ig ornithine-residu met die
van de overige Ha-protonen. Door UV-absorptie metingen bij 209 nm aan
een polyornithine-oplossing met een bekende concentratie werd gevonden
dat de concentratie van een polyornithine-oplossing uit de extinctie berekend kan worden met: C = 4, 28 • 10- 4 • E 209 (Mol residu/liter). Met deze
relatie werd een voorraadoplossing gemaakt van poly-1-ornithine, met een
gemiddelde polymerisatiegraad van 18, in D 2 0

6.3

UV-hyperchromiciteitsmetingen

De UV-metingen werden uitgevoerd in 10 mm kwarts-cuvetten bij 260 nm
op een Perkin Elmer 124 spectrofotometer. Monsters van DNA-eiwit complexen werden gemaakt door een dusdanige hoeveelheid DNA in de te gebruiken buffer, doorgaans 10 mM TrisHCl/ 1 mM EDTA, op te lossen dat
de extinctie ca 0,2 was. Hierna werd een dusdanige hoeveelheid peptide
toegevoegd dat alle fosfaatgroepen van het DNA met de ammoniumgroepen
van het peptide konden complexeren. Doorgaans werd er 10 tot 20 %
overmaat peptide gebruikt. De monsters werden vervolgens 15 min bij
kamertemperatuur bewaard, en hierna 15 min in een ijsbad. Na deze incubatietijd werd de smeltcurve bepaald door de temperatuur met ca. 1°C
per minuut te verhogen, waarbij om de twee minuten de extinctie werd
gemeten. De zo verkregen UV-hyperchromiciteits-curves werden omgerekend naar smeltcurves, waarna met het programma SMELTFIT de Tm, tl.H 0
en tl.S 0 van de smeltovergang berekend werden.

58

6.4

NMR-spectroscopie

Eéndimensionale t H-NMR metingen werden uitgevoerd bij 200, 500 of 600
MHz op Bruker AC 200, AM 500 of AM 600 spectrometers, allen uitgerust
met een Aspect 3000 computer. Een spectrumbreedte van 15 ppm werd gebruikt met 16 K datapunten, wat voor Fourier-transformatie met zero-filling
werd uitgebreid tot 32 K.
Chemica! shifts zijn relatief ten opzichte van de HDO-resonantie in D20
( 6 = 4, 68 ppm ). Monsters werden opgelost in D 20 of, bij metingen aan
uitwisselbare protonen, in een H20/D 20 mengsel (respectievelijk 85 en
15 volume%). Bij deze laatste soort metingen werd de waterpiek onderdrukt met behulp van selectieve pulsen. Hiervoor werden de JR58 - en de
133159 -pulssequenties gebruikt, eventueel aangevuld met de DSA60 datamanipulatietechniek om achteraf het watersignaal uit het FID te verwijderen. Hiervoor werden een aantal pulsprogramma's geschreven6t.
De metingen werden uitgevoerd bij concentraties van ca. 1 mM. In enkele
gevallen sloeg het DNA-eiwit complex gedeeltelijk neer en deze neerslag
werd voor de meting afgefiltreerd. Alle metingen werden uitgevoerd in 5
mm NMR-buizen. Monsters werden gespoeld met Argon om opgelost zuurstof te verwijderen en bewaard bij 4°C.
Tweedimensionale t H-NMR experimenten werden uitgevoerd bij 600
MHz op een Bruker AM 600 spectrometer met een Aspect 3000 computer.
Het fasegevoelige NOESY-spectrum werd opgenomen bij 4°C in D 20 met
een f2-grootte van 4 K en 1024 experimenten in de ft-richting. Ieder experiment bestond uit 64 metingen en er werd een 90°-puls gebruikt van 11,56
J.LS. Een Tm van 300 ms werd gebruikt die willekeurig met maximaal 10 %
werd gevariëerd. De spectrale breedte was 6000 Hz. De HDO-piek werd
onderdrukt door verzadiging van de water-resonantie62 .
De verkregen data-matrix werd in beide richtingen geapodiseerd met een zogeheten shifted squared-sine bell functie, een sin 2-vormige weegfunctie, voor
Fourier-transformatie. In de ft-richting werd de file door zero-filling uitgebreid tot 4 K. De datafile werd in beide richtingen Fourier-getransformeerd
en na fasecorrectie in beide richtingen werd zo het 16 M grote spectrum
verkregen. Intensiteiten van de pieken in dit spectrum werden bepaald door
de volume-integraal van de betreffende piek te berekenen.
3 tP-NMR

experimenten werden uitgevoerd bij 80,8 MHzopeen Bruker
AC 200 spectrometer, voorzien van een Aspect 3000 computer. Een spectrale breedte van 150 ppm werd gebruikt met 16K data-punten, wat voor
Fourier-transformatie door zero-filling werd uitgebreid tot 64 K. In enkele
gevallen werd een Gaussische weegfunctie gebruikt om de resolutie te veruP.Plateau, M.Guéron, J. Am. Chem. Soc. 104 731G-7311 (1982)
9 P.J.Hore,J. Magn. Re1. 55 283-300 (1983)
80
K.Roth, B.J.Kimber, J.Feeney, J. Magn. Re1., 41, 302-309 (1980)
81
JR.AU, JRDSA.AU en P1331DSA.AU. Zie bijlage C
82
G.Bodenhausen, H.Kogler, R.R.Ernst, J. Magn. Re1., 58 370-388 (1984)
&
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hogen. ChemicaJ shifts zijn relatief ten opzichte van 85 % H3 P0 4 ( 6
ppm).

=0

13 C-NMR

proeven werden uitgevoerd bij 50,3 MHzopeen Bruker AC
200 spectrometer, uitgerust met een Aspect 3000 computer. 16 K datapunten zijn gebruikt en een spectrale breedte van 12 kHz. ChemicaJ shifts
zijn relatief ten opzichte van tetra-methyl-ammonium-bromide (6 = 56,4
ppm).
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Bijlage A:

Programma Smeltfit

Voor het bepalen van Tm, tl.H 0 en tl.S 0 uit een smeltcurve is het programma
SMELTFIT geschreven. Het programma is geschreven in Turbo-Pascal versie 3.oa en wordt op een Personal Computer verwerkt.
Het programma heeft een invoerfi.Je nodig met gegevens over het systeem
en de smeltcurve. De resultaten worden weggeschreven in een uitvoerfile.
Deze file heeft dezelfde formattering als de invoerfile en kan desgewenst als
zodanig worden ingelezen. Verder kunnen de resultaten van de berekening
op het beeldscherm worden gezet, waarna deze met het PRlNTSCREENcommando van de PC kunnen worden afgedrukt. Verder is het mogelijk
om de resultaten van. verschillende berekeningen in één resultatenfile op te
slaan. Het programma werkt interactief en na het opstarten komt men in
een menu terecht met de volgende keuzes (keuzes worden uitgevoerd door
de betreffende letter op het toetsenbord aan te slaan):
F Procedure inlezen. Leest een invoerfile in.
T Een nieuwe startwaarde voor Tm vanwaaruit de optimale Tm wordt
gezocht.

H Een nieuwe startwaarde voor tl.H 0 vanwaaruit de optimale tl.H 0 wordt
gezocht.
X Een nieuwe stapgrootte waarmee Tm wordt gevariëerd.
Y Een nieuwe stapgrootte waarmee tl.H 0 wordt gevariëerd
S Proeed ure wegschrijven. Schrijft een uitvoerfile.

R Procedure findmin. Maakt met vergelijking (3.5) een kleinstekwadraten fit om de juiste Tm en llH 0 te bepalen. tl.S 0 wordt berekend met vergelijking (3.9).
W Procedure schrijfresult. Voegt de resultaten van de berekening toe
aan de file RESULT.PRN.
E Procedure foutanal. Maakt een schatting van de fout in de berekende Tm en tl.H 0 •

G Procedure gegevens. Zet de resultaten van de berekeningen op het
beeldscherm. Deze kunnen met het PRlNTSCREEN-commando van
de PC worden afgedrukt.
V Procedure view. Zet een f(T)-plaatje op het beeldscherm. Dit
werkt alleen op PC's met een CGA-kaart.

Q Verlaat het programma.

"Borland International Inc.
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program aaeltfit;
const
aaxaize
resulttile

{grootte gedeclareerde array's}
(Daaa resultatenfile}

• 200;
• 'BESIJLT .PRI':

var

F,T,E
filenaae,jobnaae,outfile
bestand

Jrray[1 •• aazsize] of real;
string [30] ;
text;

COII

Ta 1 dHtTatap,Rstap,Err,A,ErrT,ErrF
TaJ.n, aax,Hain,Hiaax,Sain,Saax,dS
Aas,Bas,Ads,Bds,conc,Yaprong,jobnr
nucl,i,j ,n
change,result,foutanl,filerd
function Fie(Tf,Taf,Bf : real)

:real;

atr~[1];

real;
real;
real;
integer:
boolean:

{berekend F}

begin
A:•Hf•nucl•503•(1/(273+Tf)-1/(273+Taf));
if 1>15 then A:•le30 elae if A<-15 then A:•O else A:•EIP(A);
Fie:•2/(1+SQRT(1+8•A));
end;
{einde Fie}
function Error(Te,Re

real)

:real:

{bepaald kwadraatsoa van fouten}

begin
A:•O;
for i:•O ton do 1:•1 + SQR(Fie(T[i],Te,Re)-F[i]);
Error:•!;
end;
{einde Error}
procedure init;

{defaultwaarde alle variabelen}

begin
Ta:•20;
dH:•8;
Tstap:•O.l;
Hstap:•0.1;
filename:•' ';
result:•false;
foutanl: ..false;
filerd:•false;
for i:•l to aaxsize do
begin

i~f~ ;:g~

Ttïj :•0;

end;
end;

{einde init}

procedure screen;

{indeling schera}

begin
clrscr;
Vriteln('Prograaaa Saeltfit');
GoToXY(1,5);
Vriteln('F Invoerfile:
',filenaae);
Vriteln('T startvaarde Ta: ',Ta:2:1);
Vriteln('H startvaarde B: ',dH:2:1);
Vriteln('l stapgrootte Ta: ',Tstap:2:3);
Vriteln('Y stapgrootte B: ',Bstap:2:3);
Vriteln('R Run')·
Vriteln('Y View•):
Vriteln('E Bepaal fout');
Vriteln('G Zet gegevene en resultaten op achera');
Vriteln('S Schrijf uitvoerfile');
Vriteln( •v Schrijf resultaten naar • ,reaultfile):
Vriteln('Q Quit');
if filerd then
begin
GoToiY(30,2);
Vrite('Job: ',jobnaae);
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end;
GoToXY(1,20);
if result then writeln('berekening uitgevoerd');
if foutanl then writeln('foutenanalyse uitgevoerd');
end;
{einde screen}
{gegvens en reaul taat op ach era}

procedure gegevens;

begin
ClrScr;
Writeln('Saeltfit gegevens en resultaten');
Writeln(' ');
Wri teln( 'File:
',filenaae);
Writeln('Job:
',jobnaae,'
',jobnr:10:0);
Writeln(' ');
Writeln(n:3,' aeetpunten');
Writ~ln(nucl:3,' baseparen');
Wri teln(' ');
Writeln{'basialijn duplex:
',lds:10,'•T + ',Bds:10);
Writeln('basialijn coil:
',!sa: 10, '•T + ',Bas: 10):
Writeln('concentratie duplex:
• ,conc:10,' M');
Writeln('apronggrootte aaeltovergang:
' , Taprong: 1 : 3) ;
Writeln(' ');
Writeln('berekende grootheden:');
Wri teln(' ');
Writeln('
waarde
au
ain '):
Writeln(' ');
Writeln('Ta:
',Ta:3:1,'
• ,Taax:3:t,'
',Ta in: 3: 1, ' C'):
Writeln('dH:
',dH:3:1,'
',Haax:3:1,'
',Hain: 3: 1, ' lcal/aol');
Writeln('dS:
',dS:3:1,'
',Saax:3:1,'
',Sain:3:1,' c:al/aol I');
Writeln(' ');
Writeln('geaiddelde afwijk~: ',Sqrt(Err)/n:1:3);
Repeat i:•1 until keypreased;
end;
{einde gegevens}
procedure c:oaaando;

{leeat en controleert coaaando}

begin
GoToXY(t,25);
ClrEol;
if coa•'f' then
begin
Write('Fout c:oaaando. lieuw c:oaaando: ');
for i:•1 to 100 do
begin
Sound(30•i):
Delay(tO);
JfoSound;
end;
end;
if com <> 'f' then Write('coaaando: ');
read(kbd,coa);
com:•Upcaae(coa);
GoToXY (1, 25);
ClrEol;
{einde coaaando}
end;
procedure view;

{zet F(T) plaatje op achera}

c:onst
ex •
c:y •
Tr •

{x-grootte aeetpunt}
{y-grootte aeetpunt}
{bovengrens taperatuur}

1;

0.02;
70;

{zet T oa in acherac:oordinaat}

function Gl(x : real) : integer;
begin
GX:•Round((x+20)•639/(Tr+40));
end;

{zet F oa in acheracoordinaat}

function GY(y : real) : integer;
begin
GY:•Round((1.30-y)•199/1.6);
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end;
procedure krui.a(x,y :· real);

{plaatst kruis op x,y}

begin
Drav(GX(x+cx),GY(y),GX(x-cx),GY(y),1);
Drav(GI(x),GY(y+cy),Gl(x),GY(y-cJ),l);
end;
{tekent grenzen en schaal}

procedure rand;

begin
for i:•O to Round(0.3333•(GX(Tr)-GX(O))) do
begin
Plot(3•i+Gl(O),GY(0),1);
Plot(3•i+GX(O),GY(1),1);
end;
for i:•O to round(O.S•(GY(O)-GY(t))) do
begin

~i~:~g~?~~s~~i~~>:2!I!~s.

end;
for i:•t to Round((Tr/10)-1) do for j:•-2 to 2 do Plot(GX(10•i),GY(0)+2•j,1);
for i:•O to Round((Tr/10)-1) do for j:•O to 3 do Plot(GX(S+10•i),GY(O)tj,1);
for j:•-4 to 4 do Plot(GI(0)+2•j,GY(0.5),1);
end;
begin
{begin viev}
rand;
for i:•1 ton do kruis(T[i),F[i));
for i:•GX(O) to Gl(Tr) do Drav(i,GY(Fie(((Tr+40)/639)•i-20,Ta,dH)),i-1,
GY(Fie(((Tr+40)/639)•(i-1)-20,Ta,dH)),1);
if foutanl then
begin
for i:•O to 2•Tr do
begin
Plot(GX(i/2),GY(Fie(i/2,Taax,dH)),1);
Plot(GX(i/2),GY(Fie(i/2,Tain,dH)),1);
Plot(GX(i/2),GY(Fie(i/2,Ta,Hain)),1);
Plot(GX(i/2),GY(Fie(i/2,Ta,Haax)),1);
end;
end;
{einde viev}
end;
{schat fout in Ta en H}

procedure foutanal;
var

lia
: boolean;
Ea,Te,He : real;

tunetion dFie(Tf,Taf,Bf : real) : real;

{fout in Fie(Tf,Taf,Bf)}

begin
!:•Hf•nucl•S03•(1/(273+Tf)-1/(273+Ta));
if A>tS then A:•le30 else if !<15 then !:•0 else A:•EXP(A);
dFie:•SQR(Fie(Tf,Taf,Hf)•4•A/(1+8•A));
end;
{fout in Error(Te,Be)}

function dError(Te,He : real) : real;

begin
A:•O·
for i:•t ton do A:•A+SQR(dFie(T[i),Te,He)•(Fie(T[i),Te,Be)-F[iJ));
dError:•SQRT(4•SQR(ErrT)•A+4•SQRCErrF)•Error(Te,He));
end;
{zoekt benctdengrena Ta}
procedure Ertain(Tatap : real);
begin
Te:-Te-Tstap;
Ea:•Error(Te,dH)-dError(Te dH);
if Ea>Err then lia:•true eise lia:-falae;
GoToXY(1,22);
ClrEol;
Vriteln('Grenzen Ta: ',Te:3:1);
end;
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procedure Ertaax(Tstap

real);

{zoekt bovengrens Ta}

begin
Te:•Te+Tstap;
Ea:•Error(Te,dH)-dError(Te,dH);
if Em>Err t.hen lia:•true elae lia:•falae;
GoToXY (1, 22);
ClrEol;
Vriteln('Grenzen Ta: ',Tain:3:1,'
•,Te:3:1);
end;
procedure Erhain(Rstap : real);

{zoekt benedengrens H}

begin
He:•He-Hstap;
Ea:•Error(Ta,He)-dError(Ta,He);
if Em>Err then lia:•true else lia:•false;
GoToXY(1,23);
ClrEol;
Vriteln('Grenzen ',char(235),'8: ',Be:3:1);
end;
procedure Erhaax(Hatap

real);

{zoekt bovengrens Ta}

begin
He:•He+Hatap;
Ea:•Error(Ta,He)-dError(Ta,He);
if Em>Err then lia:•true elae lia:•falae;
GoToXY (1, 23);
ClrEol;
Writeln('Grenzen •,char(235),'H: ',Bain:3:1,'
end;
begin
GoToXY (1, 25):
ClrEol;
Write('Fout inT: ');
Read(ErrT);
Vrite('
Fout in F: '):
Read(ErrF);
GoToXY(1,25);
ClrEol:
Te:•Ta;
lia:•falae;
repeat Ert.ain(tO•Tatap) until lia:
repeat Ertain(-Tstap) until not lia;
Tal.n:•Te;
Te:•Ta:
repeat Ert.aax(10•Tatap) until lia:
repeat Ert.aax(-Tatap) until not lia;
Taax:•Te;
He:-dH;
repeat Erhain(lO•Hatap) until lia;
repeat Erhain(-Hatap) until not lia;
Hal.n:•He:
He:-dH;
repeat Erhaax(lO•Hat.ap) until lia:
repeat Erhaax(-Hatap) until not. lia;
Haax:•He;

',Re:3:1);

{begin foutanal}

Saax:•(Hmax•1000/(273+Ta))+ln(2•conc)•8,314/(4.182~ucl);
Sain:•(Hain•1000/(273+Ta))+ln(2•conc)•8.314/(4.182~ucl);

foutanl:•true;
repeat
begin
aound(round(lOO•Haax));
delay(round(tO•Hain));
noaound;
delay(round(tO•Bain));
end;
until keypreaaed
end;

{einde foutenall
{zoekt Ta en R vaarbij Error}
{ainiaaal iel

procedure f indain;
begin
foutenl:•falr.e;
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cha.!lge: -true;
while change do
begin
Err:•Error(Ta,dH);
change :•false;
if Error((Ta-Tstap),dH)<Err then
begin
Ta:•Ta-Tstap;
change : -t rue;
end
elee
begin
if Error(Ta+Tstap,dH)<Err then
begin
Ta:•Ta+Tstap;
change: •true;
end;
end·
if Èrror(Ta,dH+Hstap)<Err then
begin
dH:-dH+Hstap;
change :•true;
end
el se
begin
if Error(Ta,dH-Hstap)<Err then
begin
dH:-dH-Hstap;
change: •true;
end;
end;
GoToXY(1,18);
ClrEol;
Wri teln( 'Ta: ',Ta: 2: 1);
ClrEol;
Writeln(char(235), 'H: ',dH:2:1);
ClrEol;
Writeln('Fout: ',(SQRT(Err)/n):1:5);
if not change then result:•true;
end;
dS:•(dH•l000/(273+Tm))+ln(2•conc)•8.314/(4.182•nucl);
Ysprong:•((Ass•Ta+Bss)-(Ads•Ta+Bds))/(O.S•(Ass•Tm+Bss+Ads•Ta+Bds));
repeat
begin
sound(round(lOO•Ta));
delay(round(lO•dH));
nosound;
delay(round(lO•dH));
end·
until keypressed;
{einde findmin}
end;
{leest file in}

procedure inlezen;

begin
Assign(bestand,filenaae);
Reset(bestand);
Readln(bestand,jobnaae);
Readln(bestand,jobnr);
Readln(bestand,n);
Readln(bestand,nucl);
Readln(bestand,conc);
Readln(bestand,Ads,Bds);
Readln(bestand,Ass,Bss);
Readln(bestand,Ysprong);
Readln(bestand,Ta,Tain,Taax)
Readln(bestand,dH,Hain,Haax)
Readln(bestand,dS,Sain,Saax)
Readln(bestand,Err);
for i:•l ton do readln(bestand,T[i],E[i],F[i]);
Close(bestand);
filerd:•true;
resul t :•false;
foutanl:•false;
end;
{einde inlezen}
{schrijft uitvoerfile}

procedure wegschrijven;
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begin
GoToXY(1,2S);
ClrEol;
Write('Uitvoefile: ');
Read(outfile);
lssign(bestand,outfile);
Revrite(bestand);
Writeln(bestand,jobnaae);
Writeln(bestand,jobnr);
Vriteln(bestand,n);
Writeln(bestand,nucl);
Writeln(bestand,conc);
Writeln(bestand,lds,Bds);
Writeln(bestand,lss,Bss);
Writeln(bestand,Ysprong);
Vriteln(bestand,Ta,Tain,Taax)
Vriteln(bestand,dH,Hain,Haax)
Vriteln(bestand,dS,Sain,S.ax)
Writeln(bestand,Err);
for i:•l ton do Writeln(bestand,T[i],• •.E[i),' ',F[i));
Close(bestand);
end;
{einde wegschrijven}
procedure schryfresult;

{zet resultaat in resultfile}

begin
aasign(bestand,resultfile);
append(bestand);
vriteln(bestand,jobnaae,' • ,jobnr,' • ,n,' ',nucl, • ',lds,' ',Bds,' ',
lss,' ',Bas,' ',dH,' ',Ta,' ',dS,' ',SQRT(Err)/n,' •,
Tain,' ',Taax,' ',Hain,' ',Haax,' ',Sain,' • ,Saax);
close(bestand);
end;
{einde schrijfresult}
begin
init;
screen;

{begin saeltfit}

co~~Jnando;

vhile coa <> 'Q' do
begin
cue com of
'F' : begin
ClrEol;
Write('Invoerfile: ');
Read(filenaae);
inlezen;
end;
begin
'T'
ClrEol;
Write('lieuve startvaarde
Read(Ta);
end;
begin
'H'
Write('lieuve startvaarde
Read(dH);
end;
begin
'1'
Write('lieuve stapgrootte
Read(Tstap):
end;
begin
Write('lieuwe stapgrootte
Read(Bstap);
end;
wegschrijven;
findain;
schryfresult;
foutanal;
geg~vena;

Ta: '):
',char(23S),'H: ');
Ta: ');

',char(235),'B: ');

beg1.n
BiRes;
view;
Repeat i:•1 until teypressed;
Textllode(3);
end
else coa:• 'f';
end;
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screen;
co-ando;
end;
end.

{einde aaeltfit}

Martin Hilbers 1988
Invoerfile:
jobnaae
Jobnr

n

nucl
(1)
conc
(2)
Ads Bda
(2)
Ass Bss
(3)
Taprong
(3)
Ta Tain Taax
(3)
dH H.ain Baax
(3)
dS Sain Saax

Err

T[l)

(3)

E[l)

F[l)

naaa van het experiaent
nua11er van het experiaent
aantal aetingen
aantal baseparen
eoncentratie aingle-atranded DIA
basislijn double-atranded DIA: E•Ads•T+Bds
basislijn aingle-stranded DIA: E•Ass•T+Bss
sprongrootte van extinctie in aaeltovergang (X)
Ta aet onder- en bovengrens
dH aet onder- en bovengrens
dS aet onder- en bovengrens
geaiddelde afwijking van de F(T)-curve van de aeetpunten
Meetpunten: teaperatuur, extinctie (4) en F.

TÎ:n) EÏ:nJ F i:nJ
(1)

(2)

(3)

(4)

Wordt gebruikt voor het beretenen van dS
Vorden gebruikt voor het berekenen van Y-aprong
als dS en Y-aprong niet berekend hoeven te worden dan kunnen deze getallen
worden weggelaten. Vel aoet er in de invoerfile op deze plaats
een getal staan
Vorden door het prograaaa uitgerekend. In de invoerfile aoeten er
op deze plaatsen vel setallen etaan, aaar behalve Ta en dH, die als
startvaarde voor de a1niaalieatie worden gebruikt, worden deze niet
gebruikt. Het weglaten van deze getallen lieeft tot gevolg dat deze
variabelen vaarden krijgen uit de reeks aeetpunten
Deze worden in de berekening niet gebruikt en dienen alleen om in
de uitvoerfile alle gegevens over de smeltovergang bij elkaar te hebben.
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Bijlage B:

Programma CASINO

Voor het verrichten van de shielding-berekeningen is het programma
CASINO (Calculation of Shielding in Nucleotides) geschreven. Het programma is geschreven in Turbo-Pascal, versie 3.0b en wordt op een Personal
Computer verwerkt.
Het programma heeft twee invoerfiles nodig: één met de gegevens over de
geometrie waaraan gerekend moet worden en één met de gegevens van de
gebruikte base. De resultaten van de berekening worden op het beeldscherm
gezet en in een uitvoerfile weggeschreven.
Het programma doorloopt achtereenvolgens de volgende subroutines:
1 read Leest de datafiles in.
2 set up Zet gegevens over de berekening op het beeldscherm en in de 'Q.itvoerfile.
3 makepoints Genereert uit de coördinaten van het punt waarvan de
shielding berekend moet worden en de helixparameters de punten
waarvan deshielding moet worden berekend.
4 basebase Gaat over naar een nieuwe basis met het midden van de base
als oorsprong, de Cl '-NI richting van de base als y-as. z-as is de 5' --+3'
richting.
5 rotbase Roteert de base zodat de gewenste propellor-twist wordt verkregen.
6 calcshift Berekent de shielding.
7 uit Zet de resultaten van de berekening op het beeldscherm en schrijft ze
in de uitvoerfile
Bij een bepaald punt worden de subroutines 5-7 herhaald totdat voor alle
gewenste propellor-twist hoeken de shielding is berekend. De procedures
3-7 worden herhaald totdat voor alle punten waarvan de shielding berekend
moet worden deze berekening is uitgevoerd.

11 Borland

International Inc.
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progra.a casino;
const
npmax
nbmax
nuax
nuax

•
•
•
•

{aaxiaua
{aaxiaua
{aaxiaua
{aa.xiaua

30;
30;
40;
100;

aantal basen}
antal atoaen per base}
aantal te bereken hoeken}
aantal te bereken punten}

type

Yec:tor • record
x,y,z
bp

:real;

end;

• record
x,y,Qxx,Qxy,Qyy,Qzz,Rxx,Ryy,Rzz
end;
result • record
x,y,z,alpha,tot,dia,para,rc
end;
var

I,C,O,lbas,Ybas,ll
J.,B
p

dphie,J.rc,Irc,Zrc,lb,dh,r
J.t
!lh

shift
i,j,t,l,a,aa,at,ac,nuabas,na,nx,nba,np
invoer,uitvoer,data
input,output,datafile
ellipserror

function RCshield(B
var

vector)

r,h,Zp,Za,Mp,Mm,Rsp,Rsm

real;

real;
real;
vector;
array[1 •. npaax]
array[1 •. nxaax)
real;
array [ 1 .• nbaax)
array[l •• naaax)
result;
integer;
text;
atring[20];
boolean;

of vector;
of vector;
of bp;
of real;

{berekend ahielding in B t.g.v
ringstrooa}

real;

function l(m : real) : real;

{co~l.

elliptische integraal van le soort}

begin
ellipserror:•false;
1:•(1.3862944 + 0.1119723 .. + 0.0725296•SQR(m) ) + (0.5 +
0.1213478.. + 0.0288729•SQR(a))•ln(1/a);
if a<•O then ellipserror:•true;
if a>1 then ellipserror:-true;
end;
function E(a : real) : real;

{co~l.

elliptische integraal van 2e soort}

begin
E:•(1 + 0.4630151 .. + 0.1077812•SQR(a) ) + (0.2452727•• +
0.0412496•SQR(a))•ln(1/a);
end;
{begin RCshield}
begin
vith B do
begin
r:•SQRT(SQR(x)+SQR(y))/J.rc;
Zp:•(z+Zrc)/J.rc;
Za:•(z-Zrc)/J.rc;
end;
Kp:•1-4•r/{SQR(1+r)+SQR(Zp));
Ka:•1-4•r/(SQR(t+r)+SQR(Za))·
Rsp:•(1-SQR(r)-SQR(Zp))•E(Kp~/(SQR(1-r)+SQR(Zp));
Rsm:•(t-SQR(r)-SQR(Za))•E(Mm)/(SQR(1-r)+SQR(Za));
Rsp:•(I(Mp)+Rsp)•2/SQRT(SQR(1+r)+SQR(Zp));
Rsa:•(K(Ka)+Rsa)•2/SQRT{SQR(1+r)+SQR(Za));
RCshield:•2.13•Irc•(Rsa+Rsp)/J.rc;
end;
{einde RCshield}
procedure read;
var

ll,YY

{inlezen invoerfile en gegevens base}
: real;
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begin
assign(invoer,input);
reset (invoer);
readln(invoer,as,at,actnuabas);
readln(invoer,datafileJ;
readln(invoer,C.x,C.y,C.z);
if ac•O then
begin
IX:-c.x.;
YY:•C.J*3.14159265/180;
C.x:•XX•cos(YY);
C.y:•IX•sin(YY);
end;
readln(invoer,l.x.,l.y,l.z);
if ac•O then
begin
XX:•Ii.x;
YY:•I.y•3.14159265/180;
C.x:•XX•cos(YY);
C.y:•ll•sin(YY);
end·
readln(invoer,dphie,dh);
dphie:-dphie•3.14159265/180;
readln(invoer,na,nx);
for i:•1 to na do
begin
readln(invoer Alfa[i]);
Alfa[i]:•Alfatil•3.14159265/180;
end;
for i:•1 to nx do
begin
readln(invoer,P[i].x,P[i].y,P[i].z);
if ac•O then
begin
IX: •P [i]. x;
YY:•P[i].y•3.14159265/180;
P[i].x:•XX•cos(YY);
P[i].y:•XX•sin(YY);
end;
end;
close(invoer);
aesign(data,data~ile);

reset (data);
readln(data,nba);
readln(data,lb);
readln(data,Irc,Arc,Zrc);
for i:•1 to nba do vith At[i] do
readln(data,x,y,Qxx,Qxy,Qyy,Qzz,Rxx,Ryy,Rzz);
close(data);
end;
{einde read}
procedure rotbase(alf

real);

{rotatie base rond Ax}

begin
alf : •alf /2;
for i:•1 to np do
begin
vith A[i] do
begin
B[i].x.:•x•(SQR(Ax.x.)+SQR(Ax..y)•coe(-alf))+y•(Ax.x.•Ax.J*
(1-coe(-alf)))-z•Ax.y•sin(-alf);
B[i].y:•x.•(Ax.x.•Ax.J*(l-coe(-alf)))+y•(SQR(Ax..y)+SQR(Ax.x.)•
coe(-alf))+z•Ax.x.•ein(-alf);
B[i].z:•x.•Ax.y•sin(-alf)-y•Ax.x.•ein(-alf)+z•coe(-alf);
end;
end;
end;
procedure aatepointe(P

{bepaald in welke punten t.o. v een
base de ehielding t.g.Y die base
berekend aoeten worden}

Yector);

begin
for i:•1 to (1+(2•nuabae)) do
begin
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vith .l[i] do
begin
x:•P.x•cos((i-(1+nuabas))•dphie) + P.y•sin((i-(1+numbas))•dphie);
y:•-P.y•cos((i-(1+nu.bas))•dphie) +P.x•sin((i-(1+numbas))•dphie);
~:·P.z + (i-(1+nuabas))~;
end;
if IIP1 then
begin
vith 1[i+(1+2*DUabas)] do
begin
x:•-.l[~] .x;
y:•-A[l] .y;

z:•.l[i].z;
end;
end;
end;
if as•1 then np:•2•(1+2•nuabas);
if as•O then np:•1+2•nuabas;
if at•O then
begin
vith .l[1+nuabas] do
begin
x:•.l[np].x;
y:•.l[np].y;
z:•.l[np] .z;
end;
np:-np-1;
end;
end;
{einde aakepoints}
{ga over naar een nieuwe basis aet centrum
base als oorsprong}

procedure basebase;
var

XX,YY

:real;

begin
vith 0 do
begin
x:•N.x + lb•(l.x-C.x);
y:•N.y + lb*(N.y-C.y);
z:•N.z + lb*(N.z-C.z);
end;
.lx.x:•-O.x;
.lx.y:•-O.y;
r:•SQRT(SQR(.lx.x)+SQR(.lx.y));
.lx.x:•.lx.x/r;
.lx.y:•.lx.y/r;
for i:•1 to np do
begin
vith .l [i] do
begin
x:•x-O.x;
y:•y-O.y;
z:•z-O.z;
.-n(l;

end;
vith Tbas do
begin
x:•C.x-l.x;
y:•C.y-l.y;
z:•C.z-N.z;
r:•SQRT(SQR(x)+SQR(y)+SQR(z));
x:•x/r;
y:•y/r;
z:•z/r;
end;
vith lbas do
begin
x:•Ybas.y;
y:•-Ybas.x;
z:•Ybas.z;
end;
XX:•.lx.x•Xbas.x+Ax.y•Ybas.x;
YY:•.lx.x•Xbas.y+Ax.y•Ybas.y;
.lx.x:•Xl;
.lx.y:•YY;
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for 1:•1 to np do
begin
with 1[1) do
begin
XX:•lbaa.x•x + Tbaa.x•y:
TY:•lbas.J*x + Ybaa.y•y:

x:•XX:
y:•YY;

end;

end;
end;

{einde baaebaae}

procedure calcahift;

{bereken ahielding in P[l)}

var

clx,dy ,dz,d.r

real;

begin
vith shift do
begin
x:•P[l] .x;
y:•P[l] .y;
z:•P[l] .z;

alpha:•alfa[Jl]•180/3.141S9265;
dia:•O;
para:•O;
rc:•O;
tot:•O:
end;
for i:•l to np do
begin
ahift.rc:-ahift.rc+RCahield(B[i));
for j:•1 to nba do
with At[j) do
begin
clx:-!QR(B[i).x-x);
dy:•SQR(B[i).y-y);
dz:•SQR(B[i).z);
d.r: -clx+dy+dz i
ahift.dia:•shift.dia + 1.967•((3•clx-d.r)•Rxx + (3•dy-d.r)•Ryy +
(3•dz-d.r)•Rzz)/(3•SQR(dr)•SQRT(d.r));
ahift.para:•ahift.para- 5.368•((3•dx-d.r)•Qxx + (3•dy-d.r)•Qyy +
(3•dz-d.r)•Qzz + 3•SQRT(clx~y)•Qxy)/(3•SQR(dr)•SQRT(dr));
end;
end;
ahift.tot:•ahift.para+shift.dia+ahift.rc;
end;
{einde calcahift}
procedure uit;

{zet resultaten berekening in uitvoerfile
en op schera}

begin
• i th shift do
begin
writeln(uitvoer,x:2:3,' •.y:2:3, • ',z:2:3,' •
,alpha:3:0,' •,tot:9,' ',dia:9,' •, para:9,' •,rc:9);
if ellipserror then writeln(uitvoer,•Fout in elliptische integraal');
gotoxi(1,15);
ClrEo ;
with shift do
Vriteln('punt ',1,'
l • •,x:1:2,'
! • •,y:1:2,'
Z • •,z:1:2);
ClrEol;
Vriteln{'hoek •,a,• : ',alpha:3:2,' graden');
ClrEol;
Vriteln{' ');
writeln{ 'totale llhielding
• ,tot: 1 :S, • p~'):
ClrEol;
writeln('ringatrooa coaponent
•,rc:1:5,' ~·):
ClrEol;
·
writeln( 'diaaagnetiache coaponent
',dia: 1:5, • p~');
ClrEol;
writeln( 'paraaagnetische coaponent
',para: 1: S,' ~');
end;
end;
procedure aetup;

{zet gegevens berekening in uitvoerfile en
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op schera}
begin
assign(uitvoer,output);
revrite(uitvoer);
vriteln(uitvoer,•Beau!taten Sbielding Berekeningen aet CISIIO');
writeln(' ');
writeln(uitvoer,'Invoerfile:
• ,i:aput);
vriteln(uitvoer,'Datafile base: • ,datafile):
vriteln(uitvoer,'Resultatenfile: • ,output);
vriteln(' ');
if as•1 tben
begin
vriteln(uitvoer,'as • 1
double-stranded DIA');
np:•2•(1+2*Duabas);
end;
i f aa•O then
begin
single-atranded DIA');
vriteln(uitvoer,'as • 0
np:•(1+2•nuabas);
eud;

if at•O then
begin
writeln(uitvoer,•at • 0
eerste base niet aeegenoaen');
np:-:np-1;
end;
if at•1 then vriteln(uitvoer,'at • 1
eerste base vel aeegenoaen');
invoer in cylindercoordinaten');
if ac•O then vriteln(uitvoer,'ac • 0
if ac•1 then writeln(uitvoer,'ac • 1
invoer in cartesiache coordinaten');
vriteln(uitvoer,'Totaal aantal bases:
',np) ;
, ,nx);
vriteln(uitvoer,'Totaal aantal punten:
vriteln(uitvoer,'!antal hoeken per punt: ',na);
write(uitvoer,• I');
vrite(uitvoer,• Y
Z
boek ');
);
vrite(uitvoer,•
tot
dia
para
vriteln(uitvoer,' ringstr');
writeln(' ');
if as•1 then writeln('as • 1
double-stranded DHA');
if as•O then vriteln('as • 0
single-atranded DHA');
if at•1 tben vrite('at • 1
eerste base vel aeegenoaen.');
if at•O then vrite('at • 0
eerste base niet aeegenoaen.');
vriteln(' In totaal • ,np, • basen');
if ac•O then writeln('ac • 0
invoer in cylindercoordinaten');
if ac•1 then writeln('ac • 1
invoer in cartesische coordinaten');
wr~teln( • ');
vrlteln( 'In totaal ',nx, • punten aet ieder ',na,' boeken. In totaal ',nx*Da,
'berekeningen.');
end;
(einde aetup}

.

begin
(begin CASIIO}
ClrScr;
Vriteln('Shielding berekeningen aet CASIIO');
Vriteln(' ');
Vrite('lnvoerfile
');
Readln(input):
Vrite('Uitvoerfile
');
Readln(output);
Read;
Setup;
for 1:•1 to nx do
begin
aatepointa(P[l]);
basebaae;
for a:•1 to na do
begin
rotbase(!lfa[a));
calcabift;
uit;
end;

end;
cloae(uitvoer);
end.
Jlartin Bilben

1988
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Invoerfile:

gegevens over de positie van de base, de helix,
ae te berekenen punten en propellor-tvista

as at ac nuabas
datafile
C.x c.y C.:r.
l.x l.y J.z
dphie ah
na nx
!lfa[1]
!lfa[na]
P[1].x P(1].y

P[1].z

Pfuxl .x

P[nx) .z

P[nxJ .y

betekenis variabelen:
as • 0: double stranded DIA
as • 1: aingle stranded DIA
at • 0: eerste base niet aeegenoaen (te berekenen punt aaakt deel uit
van deze base)
at • 1: eerste base wel aeegenoaen
ac • 0: invoer in cylindercoordinaten
ac • 1: invoer in cartesische coordinaten
nWDbas : aantal aee te naen naburige basen
datafile : naaa van de file aet de gegevens over de base
C.x C.y C.z : coordinaten Cl'
l.x l.y l.z : coordinaten 11
dphie : rotatie rond helixas per base (in graden)
dh : hoogteverschil tussen tvee opeenvolgenae basen
na : aantal te gebruiken propellor-twist hoeken
nx : aantal punten waarvan de shielding berekend aoet worden
.tlfa[a] : propellor-twist hoek (in graden)
P[l].x P[l].y P[l].z :coordinaten van de te berekenen punten
I.B. : de Z-as is de helix-u aet de 5'-3'richtinr als positieve richting
Datafile:
nba
Xb
I re Are
.tt (1] •

gegevens over de gebruikte base
Zrc
x J

Qxx Qxy Qn Qzz R.xx

Rn Rzz

.tt[nba].

x J Qxx Qxy Qyy Qzz R.xx Ryy Rzz
betekenis variabelen:
nba : aantal atoaen van de base
Xb : factor waaraee de coordinaten D van het aidden van de base worden
berekend uit 11 en Cl' volgens D • 11 + lb(ll-Cl')
Irc Are Zrc gegevens voor berekening kringstrooa (afstanden in .t)
.tt[i].x .tt[i].y coordinaten van de atoaen van de base t.o.v het
aidden van de base. Cl'-11 is y-as .
.tt[i].Q .tt[i].R: eleaenten van de anisotropietensoren van .tt[i]
Beschikbaar zijn de datafiles TBYMIIE.D.tT en CYTOSIIE.DAT
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Bijlage C:
NMR-Pulsprogramma's voor wateronderdrukking
C.l

Inleiding

Voor het met proton-NMR waarnemen van uitwisselbare protonen in water
is het niet mogelijk om met D 20 als oplosmiddel te werken. H 20 (ca. 110
M protonen) geeft echter een enorm sterk signaal, waar de signalen die we
willen waarnemen in verdrinken. Om de signalen van de opgeloste stof waar
te nemen moet het H20-signaal dus onderdrukt worden. Methodes waarbij
de waterpiek verzadigd wordt zijn hiervoor niet geschikt omdat hierdoor ook
de uitwisselbare protonen verzadigd en dus tevens onderdrukt worden.
Een geschikte methode is het toepassen van een dusdanige pulssequentie
dat de waterprotonen niet geëxciteerd worden. Diverse pulssequenties zijn
hiervoor ontworpen met als gemeenschappelijk kenmerk dat Fouriertransformatie van de pulssequentie een excitatiefunctie oplevert die bij bepaálde
frequenties de waarde nul heeft. Men moet er dan voor zorgen dat de nul
precies op de waterfrequentie ligt.
Als het H20-signaal daarna nog steeds erg sterk is dan kan met behulp
van geschikte data-manipulatiemethodes de sterkte van het watersignaal
nog verder verminderd worden. Men filtert dan het H20-signaal als het
ware achteraf uit het FID. Deze technieken zijn vooral van belang als het
wenselijk is veel te pulsen en het dynamisch bereik van de computer dit niet
mogelijk maakt.

C.2

Selectieve Pulsen

Aan een pulssequentie voor selectieve excitatie kunnen de volgende eisen
worden gesteld:
• Er moeten zo min mogelijk te optimaliseren parameters zijn.
• De pulssequentie mag niet gevoelig zijn voor instrumentele afwijkingen
en kleine fouten in de parameters.
• Het excitatiegebied buiten de waterfrequentie moet zo breed en homogeen mogelijk zijn.
• De faseverschuiving moet zo klein mogelijk zijn. Bij de meeste pulssequenties ontstaat er een (eerste orde) faseverschuiving in het spectrum.
Hiervoor kan gecorrigeerd worden met de normale fasecorrectiemethodes maar hierbij ontstaat er vaak een golvende basislijn. Dit komt
doordat er in het grootste deel van het spectrum nog restanten van
de waterpiek in de basislijn verstopt zijn. Een restant van deze piek
bij, laten we zeggen, 10 ppm krijgt dan de fasecorrectie die behoort
bij 10 ppm in plaats van de correctie die bij de waterfrequentie hoort.
De restanten van de waterpiek krijgen dus een over het hele spectrum
variërende fasecorrectie wat resulteert in een golvende basislijn.
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Een veelgebruikte pulssequentie als de Redfield-pul!f heeft als nadelen dat
er vier parameters geoptimaliseerd moeten worden en dat er een sterke faseverschuiving in het spectrum optreed. De hieronder beschreven 133Ï en
JR pulssequnties hebben deze nadelen niet of in veel mindere mate.
De 133Ï-pulsd bestaat uit vier pulsen, onderling gescheiden door een
tijdsinterval T. De 2 middelste pulsen hebben een 3 maal zo grote pulslengte als de twee andere en de totale effectieve pulslengte is de som van de vier
pulslengtes. Voor een 90°-puls moet de pulslengte van de eerstepuls van
die van de 90°-puls zijn. De fase van de zender is bij de tweede en de vierde
puls tegengesteld aan die van de eerste en de derde.

i

-

Figuur C.l: Selectieve pulssequenties voor wateronderdrukking. De
133Ï-puls (links) en JR-puls (rechts).

De excitatiefunctie van de 133Ï-puls wordt beschreven met sin3(wT11')
(zie figuur C.2) waarbij w het verschil met de zenderfrequentie is. Door dit
sin3(wT11') verband is er rond de zenderfrequentie een breed gebied waarin
de excitatie minimaal is. Onderdrukking van de waterpiek met een factor
500 tot 1000 is daardoor mogelijk. De enige twee aan te passen parameters
zijn de zenderfrequentie (01), die op de H2 0-frequentie moet staan en de
tijdsduur T, die bepaald wordt door de plaats waar de signalen die ons
interesseren zich bevinden. Deze pulssequentie heeft een lineaire faseverschuiving van 360° over het hele spectrum tot gevolg met een fasesprong
van 180° bij de zenderfrequentie. Na correctie van deze faseverschuiving
kan er een sinusoïde basislijn ontstaan wat het waarnemen van brede pieken
kan bemoeilijken.
Een pulssequentie die dit laatste nadeel niet heeft is de zogenaamde Jump
and Return- oftewel JR-pulse. Deze bestaat uit twee 90°-pulsen met een
tegengestelde fase va.n de zender, gescheiden door een tijdsinterval r. De
excitatie wordt beschreven met sin(wr11') (zie figuur C.2). Duidelijk is dat de
wateronderdrukking minder effectief zal zijn dan met de 133Ï-puls en dat de
"A.G.Redfield, S.D.Krunz, E.K.Ralph, J. Magn. Re1., 19, 114-117 {1975)
crP.J.Bore, J. Magn. Re1. 55 283-300 {1983)
eP.Plateau, M.Guéron, J. Am. Chem. Soc. 104 7310-7311 (1982}
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Figuur C.2: Excitatiefuncties van de 1331 (-) en JR
quenties. r = 500 ps.
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instelling van 01 veel kritischer is. Wateronderdruklting met een factor 300
is echter haalbaar en soms kan de effectiviteit nog verbeterd worden door de
lengte van de tweede puls en de zenderfrequentie wat te variëren. Het grote
voordeel van deze pulssequentie is dat als de pulslengte overeenkomt met die
van een 90°-puls de faseverschuivingover het spectrum minimaal is (afgezien
van een 180°-fasesprong bij de zenderfrequentie) zodat er maar weinigeersteorde fasecorrectie nodig is. De goh-ende basislijn blijft zo achterwege en
brede pieken kunnen beter worden waargenomen.

C.3

DSA datamanipulatie

Een methode voor het verwijderen van het watersignaal uit het FID, nadat
het is geregistreerd, is de DSA-techniek/ (Data-Shift Accumulation). Men
stelt dan de pulsfrequentie (01) in op de waterfrequentie. Dit heeft tot
gevolg dat in het FID de "golflengte" van de waterfrequentie overeenkomt
met de tijdsduur van de acquisitie van 2 data-punten. De intensiteit is in
het tweede datapunt nagenoeg gelijk aa.n die in het aa.n de twee acquisities
voorafgaande datapunt, daar vrijwel alleen bet water een bijdrage aa.n het
signaal levert. Als we nu het FID 2 data-punten verschuiven door de eerste
twee data-punten te elimineren, en vervolgens dit bewerkte FID van het oorspronkelijke FID aftrekken, dan dooft het signaal met een "golflengte" die
gelijk is aan de verschuiving, 2 data-punten, uit. Het watersignaal verdwijnt
dus. Signalen met een "golflengte" van 1 of 3 data-punten, dwz. frequenties
'K.Roth, B.J.Kimber, J.Feeney, J. Magn. Re1., 41, 302-309 (1980)
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van 01 ± !SW (SW is de spectrale breedte), worden met een factor 2 versterkt. In het algemeen kan men zeggen dat de sterkte van de resonanties
gemoduleerd wordt door 2 sin (ifv 71') waarin w het verschil met de zenderfrequentie is.
Deze techniek is vooral van belang als er veel gepulst moet worden. Men
kan dan beter gebruik maken van het dynamisch bereik van de computer. In
combinatie met de JR- of 1331-puls kan wateronderdrukking met een factor
5000 tot 8000 gehaald worden.

C.4

Pulsprogramma's op de AC-200

Voor het gebruik van de hiervoor beschreven technieken zijn er een viertal
automatiseringsprogramma's beschikbaar op de AC-200:
JR.A U Wateronderdrukking met de JR-pulssequentie.
P 133l.A U Wateronderdrukking met de 1331-pulssequentie.
JRDSA.A U Wateronderdrukking met de JR-pulssequentie en DSAdatamanipulatie.
Pl331DSA.A U Wateronderdrukking met de 1331-pulssequentie en DSAdatamanipulatie.

De enige variabele parameter is het tijdsinterval T tussen de pulsen, die
afbangt van de plaats waar men een maximum in de excitatie wil hebben.
De maxima liggen bij w = 2 ~$ 1 , de minima zijn te verwachten bij w = ~.
Voor de AC-200 is in tabel C.1 de positie van de maxima en de minima bij
diverse waarden van T aangegeven. (6H2o = 4.7 ppm).

C.5

Toepassing in andere pulsprogramma's

De beschreven selectieve pulsen enDSA-techniek kunnen op eenvoudige wijze in andere pulsprogramma's voor bijvoorbeeld COSY of NOESY worden
gei'mplementeerd9. Men dient dan de laatste puls (de observatiepuls) te
vervangen door één van de selectieve pulsen. De DSA-manipulatie kan bijvoorbeeld voor het wegschrijven van het FID naar de .ser-file gebeuren.

'C.A.G.Haasnoot, C.W.Bilbers, Biopolvmer1, 22, 1259-1266 (1983)

79

Tabel C.l: Verband tussen r en de maxima en minima in de excitatiefuncties van de 133Ï en JR pulssequenties op een 200 MHz NMRspectrometer. Voor andere spectrometers die met een frequentie van X
MHz werken wordt de juiste waarde van r gevonden door de waarde uit
de tabel met 2~~: te vermenigvuldigen ..
T

min

ma.x

min

ma.x

min

(ps)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

(ppm)

200
300
400
500
600
800
1000

29.7
21.3
17.2
14.7
13.0
10.9
9.7

17,2
13,0
10,9
9,7
8,8
7,8
7,2

4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7

-7,8
-3,7
-1,6
-0,7
0,5
1,6
2,2

-20,3
-12,0
-7,8
-5,7
-3,7
-1,6
-0,3
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C.6

Handleiding Pulsprogramma's

C.6.1

Handleiding JR. A U

1. Bepaal de lengte (PW) van de 90°-puls.

2. Bepaal de frequentie van het H20-signaal.
3. Bepaal waar je maximale excitatie wil hebben en bepaal
tabel C.l)

T

(zie

4. 01 = H20-frequentie.
5. Dl = relaxatietijd tussen de pulsen. 1 tot 5 maal de T 1 van water
(Tt ~ 2 sec.).
6. D2 =

T

7. P1 =lengte 90°-puls.

8. P2 = P1
9. RD = 0
10. PW = 0
11. AU JR.AU

12. Pas eventueel de RG aan. (afbreken met Ctrl-H, starten met AU)
13. De onderdrukking kan soms iets verbeterd worden door P2 enjof 01
iets te variëren.
Nb: de pieken links en rechts van de waterpiek zijn 180° uit fase. Denk
hieraan bij het fa.secorrigeren.
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C.6.2

Handleiding Pl331.AU

1. Bepaal de frequentie va.n het H20-signaal.

2. Bepaal waar je maximale excitatie wil hebben en bepaal
tabel C.l).

T

(zie

3. 01 = H20-frequentie
4. Dl

=relaxatietijd tussen 2 pulstreinen. 1 tot 5 maal de T

(Tl~

1

van water

2 sec).

=T
6. Pl = i van de gewenste pulslengte.
5. D2

= 3•Pl
RD = 0

7. P3

8.

9. PW = 0
10. AU P1331.AU
11. Pas eventueel deRGaan (afbreken met Ctrl-H, weer starten met AU).
Nb: de pieken links en rechts van 01 zijn 180° uit fase. Denk hieraan bij
het fasecorrigeren.
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C.6.3

Handleiding JRDSA.AU

1. Bepaal de lengte (PW) van de 90°-puls.

2. Bepaal de frequentie van bet H20-signaal.
3. Bepaal waar je maximale excitatie wil hebben en bepaal
tabel C.1).

T

(zie

4. 01 = H20-frequentie

5. Dl = relaxatietijd tussen de pulsen. 1 tot 5 maal de Tt van water
(T1 ~ 2 sec.}.
6. D2 =

T

7. P1 = lengte 90°-puls

8. P2 = P1
9. RD = 0
10. PW = 0
11. DC = 1

12. NS = XX. Na iedere NS pulsen wordt de DSA-operatie uitgevoerd.
Neem voor NS een veelvoud van 8.
13. NE = XX. Het aantal keren dat er NS scans worden uitgevoerd.
14. NZP

=2. De eerste NZP punten van bet FID worden gewist.

15. AU JRDSA.AU
16. Het programma vraagt nu om een filenaam. In deze file komt het
uiteindelijke FID te staan.
17. Pas eventueel de RG aan. (afbreken met Ctrl-H, starten met AU)
18. De onderdrukking kan soms iets verbeterd worden door P2 en/of 01
iets te variëren.
Nb: Het programma maakt een file met de naam DSA.OOl. Vergeet niet
deze na afloop weg te gooien.
Er treedt in bet spectrum geen fasesprong bij de H20-frequentie op.
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C.6.4

Handleiding P1331DSA.AU

1. Bepaal de frequentie van het H 20·signaal.
2. Bepaal waar je maximale excitatie wil hebben en bepaal
tabel C.l).

1'

(zie

3. 01 = H20-frequentie
4. Dl = relaxatietijd tussen de pulsen. 1 tot 5 maal de T 1 van water
(T1 ~ 2 sec.).
5. D2

=.,.

6. P 1 =

i

van de gewenste pulslengte.

7. P3 = 3 *PI

8. RD = 0
9. PW = 0
10. DC = 1
11. NS = XX. Na iedere NS pulsen wordt de DSA-operatie uitgevoerd.
Neem voor NS een veelvoud van 8.
12. NE= XX. Het aantal keren dat er NS scans worden uitgevoerd.
13. NZP = 2. De eerste NZP punten van het FID worden gewist.
14. A U P1331.A U
15. Het programma vraagt nu om een filenaam. In deze file komt het
uiteindelijke FID te staan.
16. Pas eventueel de RG aan. (afbreken met Ctrl-H, starten met AU)
Nb: Het programma maakt een file met de naam DSA.OOL Vergeet niet
deze na afloop weg te gooien.
Er treedt in het spectrum geen fasesprong bij de H20-frequentie op.
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C. 7

Listing pulsprogramma's

Hieronder volgt een listing va.n de pulsprogramma's JR.A U, JRDSA.A U
en P1331DSA.AU. Het programma P1331.AU is door Bruker Speetrospin
geleverd. Zie de documentatie va.n de AC-200 voor een listing.
; JR.AU
; WATER OIDERDRUKKIIG MET JR-PULS
; PLATEAU El GUEROI, JlCS 104, 7310 (1982)
;
;
;
;

01 OP BOO-FREQUEITIE
Pl 90-GRlDEH PULSLEIGTE
P2 90-GRlDEI, ILEINE VERliDERIIGEI GEVEl SOMS BETERE OIDERDRUKIIBG
MAXIMA IR EXCITATIE OP 1/(2•02) Vll 01
; lUL OP 01 El 1/D2 Vlll 01
;

ZE
Dl
P1 PHl
4 D2
5 P2 PH2
6 G0•2
7 EXIT
1
2
3

PH1•10 AO 12 12 11 11 13 A3
PH2•12 12 10 10 13 A3 11 11
; Dl • 1 TOT 5 • Tl (Tl CA 2 SEC)
; RD • 0
; PW • 0
;
;
;
;

JRDSA.lU
WATER ORDERDRUKKING MET JR-PULS El DSA DATA VERWERKliG
JR : PLATEAU EN GUERON, JACS 104, 7310 (1982)
DSA : ROTH, J.MAGB.RES. 41, 302 (1980)

;

;
;
;
;

01 OP HDD-FREQUEITIE
Pl 90-GRlDEN PULSLENGTE
P2 90-GRlDEN, KLEINE VERAIDERIBGEI GEVEl SOMS BETERE OIDERDRUKIIBG
MAXIMA IN EXCITATIE OP 1/(2•02) VAN 01
; lUL OP 01 EH 1/D2 VAN 01

.

1 ZE
2 WR 11
3 ZE

4 Dl

5 Pl PH1

6 D2
7 P2 PH2
8 G0•4

9 WR DSA
10 LS
11 LS
12 IM
13 AT

14 ZP

DSA

15 AT 11

16 WR 11
17 IN=3
18 EXIT

;SCHUIF BET FID 1 PUIT lAAR LIIXS
; IJVERTEER
;TEL GEIIVERTEERD/YERSCROVEB FID BIJ FID OP
; ZET DE EERSTE IZP PUITEl VAN BET FID OP 0
;VOEG BET BEWERITE FID All DE AIDERE FID'S TOE

PHt•AO 10 12 12 11 At A3 A3
PH2•A2 A2 AO AO A3 13 Al Al
;
;
;
;
;
;
;

Dl • 1 TOT 5 • Tl (Tl CA 2 SEC)
NS : IA IEDERE IS SCANS WORDT DSA UITGEVOERD
BE : AANTAL MAAL IS SCAIS
IZP : AAITAL OP lUL TE ZETTEl PUITEl AAl BEGil FID (2)
DC • 1
RD • 0
PW • 0
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P1331DS.A . .AU
WATER OIIDERDRUKKIJG KET 1331-PULS El DSl DJ.T.A VERWERKliG
1331 : BORE, J.K.AGI.RES. SS, 283 (1983)
DSA : RDTH, J.K.AGI.RES. 41, 302 (1980)
01 OP RDO-FREQUEITIE
Pl OP 11.2S DEG GEEFT EFFECTIEF 90 DEG PULS
MAXIMA Il EXCITATIE OP 1/(2•D2) VAl 01
JUL OP 01 El 1/D2 VAl 01
1 ZE
2 WR 11
3 ZE

4 Dl

S Pl PH1
6 D2

7 P3 PH2
8 D2
9 P3 PHl
10 D2
11 Pl PH2
12 GC>-4
13 WR DS.A
14 LS
1S LS
16 IM
17 .AT DS.A
18 ZP
19 .AT 11
20 WR 11
21 Ili•3
22 EXIT

;SCHUIF HET FID

1

PUIT lAAR LilltS

; IJlVERTEER
;TEL GEIIVERTEERD/VERSCHOVEI FID BIJ FID OP
; ZET DE EERSTE IZP PUITEl V.Al HET FID OP 0
;VOEG HET BEWERKTE FID .A.AI DE .AIIDERE FID'S TOE

PHl•.AO .AO .A2 .A2 Al .Al .A3 A3
PH2•.A2 12 AO .AO 13 .A3 Al Al
P3 • 3•P1
Dl • 1 TOT S • Tl (Tl CA 2 SEC)
IS : IA IEDERE IS SC.AIS WORDT DS.A UITGEVOERD
NE : .AANTAL MAAL IS SC.AIS
IZP : .AANTAL OP JUL TE ZETTEl PUITEl .A.AI BEGil FID (2)
DC • 1
RD • 0
PW • 0
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