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Увод
Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) е полимер,
който носи генетичните инструкции за биологичното развитие
на всички клетъчни форми на живот. Основната функция на
ДНК е дълготрайното съхранение и предаване на кодирана
информация. Молекулата на ДНК формира различни
конформационни структури и се състои от два дълги полимера,
свързани помежду си чрез водородни взаимодействия.
Обект на изследване на дисертационния труд е
съкристализацията на палиндромните ДНК секвенции – 5’CGTGAATTCACG-3’ и 5’-CGCGAATTCGCG-3’ с DAPI и
други флуоресцентни маркери и лиганди. Палиндромните
секвенции са участъци от ДНК, които представляват
симетрично обърнати нуклеотидни последователности в
двойната верига. Такива последователности са взаимно
комплементарни вътре във всяка от двете вериги. С
комплементарните палиндромни ДНК секвенции, за които са
характерни участъци богати на ААТТ бази, се свързват много
лекарствени форми за лечение на онкозаболявания, както и
багрила - маркери, използвани във флуоресцентната
микроскопия. Тези ДНК последователности са интересни и
поради наличието на място за свързване на ДНК с
рестрикционен ензим EcoRI, който разкъсва (реже) молекулата
на ДНК в участъка:
. Структурните характеристики
на този участък са важни, тъй като рестрикционните ензими,
като EcoRI, се използват в молекулярната биология,
включително при клониране, както и за ДНК скрининг.
В България към днешна дата, кристализацията на ДНК,
като научна разработка почти не е застъпена. Изключение
правят само няколко публикации в сътрудничество с
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чуждестранни научни колективи. Данните за структурата на
получените съкристализирали флуоресцентни лиганди с ДНК
образци, в настоящия дисертационен труд, са единствената
изцяло българска разработка и се основават на резултати от
изследване на монокристални проби, които се базират на
рентгенодифракционни данни. Прецизността в определянето и
уточняването на получените ДНК структури, на базата на
рентгеноструктурен
анализ,
значително
надхвърля
възможностите за решаване на ДНК структури посредством
други методи като ЯМР, UV-Vis, Кръгов дихроизъм и др.
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Цели и задачи
Целта на дисертацията е изучаване на кристалната
структура на съкристализационни форми на палиндромни ДНК
олигонуклеотидни секвенции с флуоресцентни маркери, чрез
експериментално
израстване
на
монокристали
и
рентгеноструктурен анализ.
За осъществяване на целта на дисертацията са
заложени следните задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Избор на ДНК олигонуклеотидни секвенции
подходящи за кристализация и съкристализация.
Анализ на подбраните палиндромни олигонуклеотидни
секвенции.
Подбор на флуоресцентни маркери.
Оптимизация на условията за кристализация на ДНКлиганд.
Съкристализация на подбраните палиндромни ДНК
олигонуклеотидни секвенции.
Кристалографска разшифровка на съкристализирани с
различни лиганди ДНК олигонуклеотидни секвенции.
Сравнителен анализ на получените резултати.

За осъществяване на задачите са използвани
следните методи:







Израстване на монокристали от ДНК с използване на
дифузия на пари по метода „Висяща капка“.
Монокристален рентгеноструктурен анализ.
Кристалографска разшифровка включваща решаване
на проблема с фазите по метода на молекулното
заместване.
Флуоресцентно интеркалационно заместване (FID).
Агарозна електрофореза.
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2. Материали и методи
2.1 Избор на ДНК секвенции
"Дикерсоновият додекамер" 5’-CGCGAATTCGCG-3’
[1] е прототипна молекула, чиято конформационна структура е
интересна, поради селективността си на свързване с различни
лекарствени групи. ДДД също така формира и място за
свързване с рестрикционен ензим EcoRI [2]. Поради тези
причини,
палиндромната
ДНК
секвенция
–
5’CGCGAATTCGCG-3’ е добре изучена и е представена с над 50
решени кристални структури в PDB базата данни.
Съкристализирана е многократно с молекули с различна
химична структура и е с „консервативни“ условия на
кристализация: МПД (MPD: 2-methyl-2,4-pentanediol), MgCl2,
NaCaCo, Спермин (C10H26N4), pH 7.0, T 279K .
ДДД
може
да
съществува
под
множество
модификации, една от които е палиндромната ДНК секвенция –
5’-CGTGAATTCACG-3’, основен обект на изследване в
настоящата дисертация. Тази изоморфна модификация е слабо
изучена и е представена само с 6 структури (1D28 [37], 1D29
[30], 1QV4 [38], 5JU4 [39], 5NT5, 5T4W[3]) в PDB базата данни,
3 от които (5JU4, 5NT5 и 5T4W) са обект на настоящата
дисертация. За целта на дисертацията са подбрани още четири
(общо шест) хомоложни секвенции на ДДД, от които една нова
(Таблица 1). Водещо в случая е наличието АТ нуклеотидни
последователности, обуславящи свързването със специфични
лиганди конкретно към областите от ДНК богати на АТ. Сухите
(лиофилизирани) олигонуклеотидни последователности са
поръчани, пречистени чрез HPLC, от “Eurofin MWG Genomics”.
В този си вид те се разтварят в буфер до 2 mМ концентрация.
Буферният разтвор се състои от 60 mМ NaCaCo (рН 7.0), 17 mМ
MgCl2, 2 mМ Спермин. Така разтвореното ДНК се загряват за 1
минута при 75 °С, с цел денатурация, след което се ренатурира
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при стайна температура, за да се получи двойноспирална ДНК
(dsDNA). Използваните лиганди се разтварят в същия буфер (60
mМ NaCaCo (рН 7.0), 17 mМ MgCl2, 2 mМ Спермин) отново до
2 mМ концентрация. Кристалите се израстват по метода на
„висяща капка“ [4] като към 1.5μl ДНК (2 mМ) се прибавя 1.5μl
(2 mМ) от лиганда (общ обем на капката 3μl) при стайна
температура, еквилибрирано спрямо 50% разтвор на МПД в
резервоара на плаката. Плаките се съхраняват в помещения с
контролирана температура (16-20°С). Големи кристали (с
размери 0.4 х 0.3 х 0.25 mm3), подходящи за изследване чрез
монокристален рентгеноструктурен анализ се формират
обикновено в рамките на един месец.
Таблица 1. Основни характеристики на поръчаните
използваните олигонуклеотидни последователности

и

Олигонуклеотидна
последователност

Молеку
лно
тегло
(g.mol-1)

GC
съдържа
ние (%)

Брой
бази

1D30

5’-CGCGAATTCGCG-3’

3646.4

66.7

12

1QV4

5’-CGTGAATTCACG-3’

3645

50

12

1VTJ

5’-CGCGATATCGCG-3’

3646

66.7

12

3UYB

5’-TCGGGTACCGA-3’

3357

63.6

11

1WQY

5’-CCATTAATGG-3’

3027

40

10

4AGZ

5’-CGCCAATTGGCG-3’

3646

66.7

12

Код на
секвенцията
в PDB
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2.2 Използвани лиганди
DAPI - 4 ', 6-диамидино-2-фенилиндол (Фигура1) е
флуоресцентно багрило, което се свързва специфично с богати
на А-Т нуклеотидни области в ДНК, чрез електростатични
взаимодействия [5]. Той се използва широко във
флуоресцентната микроскопия, поради способността си да
преминава през клетъчната мембрана. DAPI се използва за
оцветяване както на живи, така и на фиксирани клетки. За
молекулата на DAPI е характерна силна флуоресценция, когато
се свързва с ДНК, което прави DAPI изключително удобен при
флуоресцентна микроскопия.
Когато се свързва с
двойноверижната ДНК (dsDNA), DAPI има абсорбционен
максимум при дължина на вълната 358nm (ултравиолетови) и
максималната му емисия е 461nm (синьо).

Фигура 1. Схематично представяне на DAPI
Диминазеновият ацетат (Беренил/Berenil) е широко
използван като терапевтичен медикамент в борбата с
Trypanosoma sp. в селското стопанство. Той спада към класа на
диариламидиновите съединения (Фигура 2), които се отличават
с широк спектър от антимикробни и антипаразитни свойства
[6]. Berenil има абсорбционен максимум при дължина на
вълната 520nm и максималната му емисия е 599nm [7].
Характерно за Беренила е, че се свърза специфично с А-Т
нуклеотидните региони в малката бразда на двойната спирала,
подобно на Нетропсин и Дистамицин. Berenil и DAPI се
нуждаят от минимум три последователни бази Аденин
(А/Т,А/Т,А/Т) [8], за да се свържат с ДНК веригата.
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Фигура 2. Схематично представяне на Diminazene (Berenil)
Тиазол Оранж (Thiazole Orange / ТО) е
хетероциклично съединение (Фигура 3), съдържащо както сяра,
така и азот (C26H24N2O3S2) [9]. ТО има абсорбционен максимум
при дължина на вълната 513nm и максималната му емисия е
532nm. Характерно за Тиазол Оранжа е, че се проявява като
специфичен маркер показващ предпочитание към ЦТА и ЦГ
нуклеотидните региони в голямата бразда на двойно
спиралните ДНК последователности [10, 11].

Фигура 3. Схематично представяне на Thiazole Orange
Етидиевият бромид (EtBr) е интеркалатор, (Фигура 4)
обичайно използван като флуоресцентен маркер, който се
свързва неспецифично с нуклеиновите киселини [12, 13]. В
молекулярната биология често се използва в агарозната
електрофореза. Флуоресценцията на EtBr се усилва почти 20
пъти, когато е свързан с ДНК. Абсорбционните максимуми на
етидиевият бромид във воден разтвор са при 210nm и 285nm,
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които съответстват на ултравиолетова светлина. EtBr излъчва
оранжева светлина с дължина на вълната 605nm. [13]

Фигура 4. Схематично представяне на EtBr
Лиганди AK3-4 и AK3-9 (Фигура 5) са
новосинтезирани молекули, принадлежащи към триметиновите
багрила [14]. AK3-4 и AK3-9 са ни предоставени за ползване и
проверка на специфичността от д-р Атанас Курутос от
Институт по органична химия с център по фитохимия към БАН.

Фигура 5. Схематично представяне на AK3-4 и AK3-9 [14]
Лигандите DL72 и DL89 (Фигура 6) са ни
предоставени за ползване и проверка на специфичността от
доц. Георги Добриков от от Институт по органична химия с
център по фитохимия към БАН. DL72: 2-allyl-6-((3morpholinopropyl)amino)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
и
DL89:
2-allyl-6-((2-hydroxyethyl)thio)-1H-
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benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione (Фигура ) са флуоресцентни
сензори на основата на нафталимид.

Фигура 6. Схематично представяне на DL72 и DL89.
2.3.
Кристалографска
разшифровка
на
макромолекули по метода на молекулното заместване
При
монокристалната
дифракция,
пробата
(измерваният кристал) се монтира на гониометър и постепенно
се „завърта“, докато се облъчва с рентгенови лъчи.
Гониометърът представлява система от подвижни оси, която
позволява автоматизирано движението на кристала в почти
всички ориентации по отношение на рентгеновия лъч и
детектора (брояча). Системата от подвижни оси позволява
отделните кристални отражения да се насочат към CCD брояч
за измерване на интензитета и позицията. Получената
дифракционната картина е под формата на множество рефлекси
(отражения). „Силата на дифракция“ се свързва с резолюцията
и максималният ъгъл, при които имаме силно интензивни
рефлекси. Условно е прието, че за определяне структурата на
макромолекули (ДНК, белтъци, и т.н.) резолюцията може да
достига 3.5-4 Å (дори и по-малка при големи комплекси). При
органичните вещества е желателно монокристалът да е с поголеми размери, достигащи до 0.4 - 0.3 mm (по-слабото
взаимодействие на рентгеновите лъчи с леките елементи се
компенсира с „по-големите размери на кристала“). Кристалите
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се монтират на лупчета и бързо се замразяват при 130 К
директно под азот (нискитемпературна приставка - Cobra,
Oxfordcryosystems). Всички данни се събират при ниска
температура (130 К) чрез дифрактометър „Oxford diffraction
Supernova“, използвайки Cu-Kα радиация (λ = 1.54056 А) от
микрофокусен източник. Определянето на параметрите на
елементарната клетка, интегрирането на данните и
прехвърлянето им в MTZ формат (б.а. машинно компресирани
снимкови файлове), интензитетните корекции и корекциите на
абсорбцията се извършват с помощта на софтуерния пакет
CrysalisPro [15]. След успешното провеждане на експеримент и
„редукция“ (data reduction) на получената информация чрез
Crysalis може да се пристъпи към решаване на отснетата
структура. Необходимият минимум за да започне решаването
на структура е: 1) hkl/*.mtz –файл; 2) Информация за
пространствена група (и/или елементарната клетка); 3)
Очаквана секвенция (химическа формула). Mtz или hkl файлът
съдържа списък със стойностите на отснетите интензитети (I) и
грешка sigma (I) за всeки hkl съгласно параметрите на
елементарна клетка и пространствена група избрани при
процеса на data reduction. В mtz /hkl файла може да има и
информация от “data reduction” за групи от рефлекси, при които
е приложен един и същи „мащабиращ“ фактор (scale factor) на
интензитетa при използване на симетрични операции.
Необходимите корекции (на абсорбция, Лоренц, поляризация и
т.н.) са направени при генерирането на hkl файла. При „data
reduction” програмата е генерирала не само *.hkl файл, а и
други файлове, съдържащи допълнителна информация (cif файл
с информация за „data reduction” – съдържащ информация за
елементарната клетка, diffractometer.matrix – за връзката между
геометрия на гониометъра и елементарна клетка на кристала и
т.н.). Като последна стъпка при „data reduction” в Crysalis, се
задава пространствената група на отснетата структура.
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За кристалите на макромолекулите е от съществено
значение определянето на броя на молекулите (n) в
кристалографската асиметрична единица, което се усложнява
от наличието в кристалите на променливо количество
разтворител [16, 17] . За повечето макромолекулни кристали
броят на молекулите в асиметричната единица е равен на
единица, но това не винаги е така. За да се избере между
възможните алтернативи, обикновено е необходимо само да се
знае съдържанието на разтворителите в кристалите в доста
груби граници. За повечето кристали съдържанието на
разтворител е между 40 и 60%. В случая е важна стойността на
VM (Мatthews coefficient) - обемът на кристала на базата на
единица молекулно тегло на макромолекулата. V има пряко
отношение към фракционния обем на разтворителя в кристала и
в същото време стойността на V е независима от обема на
асиметричната единица. За да се изчисли обхватът на
стойностите на VM по отношение на процентното съдържание
на разтворител в кристалите, се въвежда стойността на
Vprot.(фракцията на обема на кристала, заемана от
протеина/ДНК) [16]:
𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡 =

1.66 𝑣̃
𝑉𝑀

където 𝑣̃ е частичният специфичен обем на протеина в кристала
и VM е обемът на кристалите в Å3, на единица макромолекулно
тегло. За повечето протеини 𝑣̃ е приблизително 0.74, така че ако
няма причина да се смята, че въпросната макромолекула има
необичайно нисък или висок специфичен обем, или че
частичният специфичен обем има различна стойност в кристала
от тази в разредения разтвор, фракционният обем, заеман от
разтворителя (Vsolv), се дава от уравнението:
𝑉𝑠𝑜𝑙𝑣 = 1 −

1.66 𝑣̃
1.23
≅ 1−
𝑉𝑀
𝑉𝑀
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Въз основа на това приближение, макромолекулните кристали
имат съдържание на разтворител, вариращо от около 27 до
65%, като най-често се срещат стойности, близки до 43% [17].
За решаване на кристалните структури и уточняване на
параметрите са използвани следните програмни пакети, които
са на свободен достъп: ССР4 [18] – програмен пакет за
същинска обработка на “hkl данни” и Coot [19] - графичен
интерфейс. Генерираният модел на структурата се проверява в
сървъра на PDB и ако системата открие грешки те трябва да
бъдат коригирани. PDB сървърът генерира валидиращ доклад и
код на структурата в PDB базата данни. С цел подобряване на
структурния анализ и проверка се използват инструментите на
X3DNA [20], чрез който се извършват и допълнителни
геометрични изчисления на ДНК конформационните
параметри.

Фигура 23. Принципна схема на работа при решаването на
макромолекулни структури
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2.4. Флуоресцентното интеркалационно заместване - FID
(Fluorescent intercalation displacement)
Флуоресцентното интеркалационно заместване е бърз
аналитичен
метод,
използван
за
изследване
на
взаимодействията и определяне селективността и афинитета на
различни лиганди към двойноверижни ДНК молекули [21].
Методът е с висока разделителна способност. Анализът
използва изместването на свързания с ДНК етидиев бромид
[22]. За флуоресцентния емисионен спектър, DAPI, Берберин,
TO, АК3-4, АК3-9, DL72 и DL89 се разтварят във вода до 6 µМ
концентрация. Така подготвените флуоресцентни маркерии се
добавят към предварително разтворената и темперирана при
стайна температура dsDNA с концентрация 0.3 µМ. Дължината
на вълната на възбуждане на неспецифичния флуоресцентен
интеркалатор
EtBr,
използван
за
флуоресцентното
интеркалационно изместване (FID), е 210 nm, докато
детектирането на емисиите е при 610 nm. Изчислено е, че
1.5µM ДНК свързва 6µM EtBr. Препоръчително е разтворите
винаги да се предпазват от светлина. Пробите се приготвят в
кварцови кювети със светлинен път (дължина) от 1cm (3.5 ml).
Спектърът на интензитета е събран на Perkin Elmer LS50
(слитове 5 nm и време на интегриране 2.0 сек).
2.5. Хоризонтална агарозна гел електрофореза
Проверката на взаимодействието с плазмид pET21b и
pJC40 (pDNA/оДНК) и лигандите бяха проведени върху
еднопроцентна агарозна TAE гел електрофореза с използването
на 1X TAE буферна разделяща система (50mM Трис, 50mM
Борна киселина, 1mM ЕДТА, pH 8.3) и съответните
визуализиращи агенти (лиганди): Етидиев бромид, DAPI,
Беренил, АК3-4, АК3-9, DL72 и DL89. Агарозната гел
електрофореза беше проведена при 150 V (DuoSourc 150
Edvotek) и за целта беше използван 1% гел.
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3. Резултати и дискусия
3.1. Предварителен анализ – агарозна гел
електрофореза на ДНК
Методът е изключително подходящ за предварителен анализ, с
цел визуализация и сравнителен анализ на взаимодействието
ДНК – лиганд. На базата на получения резултат от
хоризонталната агарозна гел електрофореза и FID, са проведени
последващите опити за кристализация и съкристализация на
ДДД с лиганд.

Фигура 7. Агарозна електрофореза: а) pET21b+EtBr, DAPI и
Berenil и б) черно-бял вариант за по-добра визуализация на
взаимодействието; в) pJC40+DL72; г) pET21b+DL89
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След провеждането на агарозната електрофореза, беше
наблюдавано взаимодействие с различен интензитет на
плазмидно ДНК с по-голяма част от подбраните лиганди
(Фигура7), а именно: DAPI, Беренил, DL72, DL89 и Етидиев
бромид (използван за контрола). Не беше наблюдавано
взаимодействие единствено за лигандите АК3-4 и АК3-9, но
въпреки този
резултат,
експериментални опити за
кристализация бяха проведени и с тях. Това решение беше
продиктувано от вероятността за взаимодействие по
литературни данни [14].
3.2. Флуоресцентен метод (FID) за проверка на
ДНК-Лиганд взаимодействията
Резултатите от флуоресцентно интеркалационния
експеримент - FID (Фигура8) показва, че като неспецифично
свързващо вещество с ДНК, EtBr индуцира много силно
увеличение на интензитета на флуоресценция в сравнение със
самостоятелното ДНК. При добавяне на 2 µl DAPI (6 µM) в
разтвора DNA-EtBr (0.3µM) стойността на емисионния
интензитет намалява. DAPI взаимодейства много силно с TpA
областта на ДНК, отслабвайки ефекта от неспецифичното
взаимодействие на EtBr, описано като флуоресцентно
интеркалационно изместване (FID). За сравнение, при добавяне
на TO, за които се предполага, че взаимодействат специфично с
CpG регионите на ДНК, стойностите на интензитета на
практика почти не се променят. Взаимодействието на DAPI
като свързващо вещество към GрC регионите в ДНК беше
изключено
поради
незначително
намаляване
на
флуоресценцията и липса на характерни промени в спектрите
при добавяне на TO в разтвора. При добавянето на Berenil към
разтвора DNA-EtBr, интензитетът на емисиите, подобно на
DAPI, показват значителен спад в стойностите. Намаляването в
стойностите на интензитета при Berenil, все пак е по-слабо от
това наблюдавано при DAPI. За лигандите АК3-9 и АК3-4,
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проведеният FID доказва специфичността им на интеркалация в
TpA областта на ДНК [14]. Намаляването в стойностите на
интензитета при тях дори е по-значително и от това при
взаимодействието ДНК-DAPI. Изключително интересни са
резултатите получени от FID за двата лиганда DL72 и DL89.
При тях се наблюдава изключително силно увеличаване в
стойностите на интензитета с между 2-5 порядъка, както в
присъствие на ДНК, така и самостоятелно. Резултатите ни
навеждат на заключението, че е възможно наличието на
собствена флуоресценция при DL72 и DL89. Тези
противоречиви резултати не могат да дадат ясна представа за
специфичността
или
по-скоро
неспецифичността
на
взаимодействие на двата лиганда с конкретните ДНК
секвенции. Вероятното наличие на собствена флуоресценция
при DL72 и DL89, прави метода на FID в конкретния случай
неприложим и до известна степен недостоверен.
600
Intensity for 1QV4
400

Intensity for aatt

200
0

Фигура 8. Графично представяне на данните от FID за
влиянието на DAPI, Berenil, TO, АК3-4, АК3-9, DL89 и DL72,
върху
емисионния
интензитет
на
EtBr;
H.D.Et. = H2O+DNA+EtBr .

17

3.3. Определяне на кристализационните условия
Нуклеиновите киселини формират кристали, чрез
бавно контролирано утаяване от воден разтвор при условия,
които да не денатурират ДНК, запазвайки неговата „В“
конформация.
Йонните
съединения
(соли)
утаяват
нуклеиновите киселини и протеините чрез процес, наречен
"изсолване". При кристализацията на ДНК се използва и
Спермин (Spermine) (Фигура9).

Фигура 9. Схематично представяне на Спермин.
Спермин е полиамин, който се свързва с нуклеиновите
киселини и се смята, че стабилизира спиралната структура на
ДНК. Често използван приом за предизвикване на бавно
утаяване е да се добави денатурант към воден разтвор на ДНК,
като концентрацията на денатуранта е точно под необходимата
за утаяване на ДНК. След това водата се оставя да се изпари
бавно, което леко повишава концентрацията както на ДНК, така
и на денатуриращия агент, докато се получи утаяване. Дали
ДНК образува кристали или влакнесто (фиброзно)
поликристално вещество зависи от много предпоставки, като
концентрация на ДНК, температура, рН и йонна сила. В
повечето случаи, олигонуклеотидите кристализират по метода
на дифузия на пари – „висяща“ или „седяща“ капка по начин,
подобен на този, използван в кристалогенезиса на протеините.
„Висящата капка“ е най-широко използваната техника, тъй като
позволява тестване на голям брой различни условия с малко
количество материал. Кристализационните плаки се съхраняват
в стая с контролирана температура (16 - 20°С). Като правило
кристализационната среда при ДНК съдържа какодилатен
буфер (рН 6.5-7.5), алкохол (2-пропанол или метилпентандиол
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(МПД)), двувалентни катиони (Mg2+, Ba2+ и др.) и полиамини (в
повечето случаи Спермин). Намирането на точните условия за
получаване на добри кристали на конкретна секвенция от ДНК
изисква многобройни внимателни изпитания и е въпрос на
добре преценена техника и изобретателност. Както беше
установено в процеса на оптимизация на кристализационните
условия (Таблица2), на тестваните олигонуклеотидни
последователности
–
CGCGAATTCGCG
и
CGTGAATTCACG, само в плаките със Спермин се наблюдава
кристален растеж.
Таблица 2. Кристализационни условия.
Секвенция: 5’CGCGAATTCGCG-3’

Секвенция: 5’CGTGAATTCACG-3’

Условие 1

Условие 2

Условие 1

Условие 2

8% MPD

6% MPD

50% MPD

50% MPD

60 mM MgCl2

17 mM MgCl260 17
mM
mM
MgCl2
MgCl2

30 mM
NaCaCo

40 mM
NaCaCo

60 mM
NaCaCo

60 mM NaCaCo

1 mM
Spermine

1 mM
Spermine

-----------

-----------

2 mM Ligand

2 mM Ligand

0.6 mM DNA

0.6 mM DNA

1.5 mM Ligand 1.5 mM Ligand
0.6 mM DNA

0.6 mM DNA

Подходящи за изследване, чрез монокристален
рентгеноструктурен анализ, кристали се формират обикновено
в рамките на един месец (Фигура10). В конкретния случай това
отново се дължи на наличието на ААТТ последователност в
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ДДД. Олигонуклеотидните последователности, които съдържат
само CG имат способността да кристализират без Спермин в
кристализационните условия [23].

Фигура 10. Получени кристали: 1 и 2 кристали на 5JU4; 3 и 4
кристали на 5Т4W; 5 и 6 кристали на 5NТ5; 7 и 8 кристали от
условията с Berenil; 9 и 10 кристали от условията с АК3-4;
11
и
12
кристали
от
условията
с
АК3-9.
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3.4. Структурен анализ на 5JU4
Структурата на d (CGTGAATTCACG)2, е решена чрез
монокристална рентгенова дифракция при резолюция от 2.0 Å в
пространствена група P212121. Експериментът е проведен при
ниска температура (130 К). Посочената резолюция от 2.0 Å е
най-високата резолюция, отчетена за тази структура.
Координатите и структурните фактори са депозирани в PDB
базата данни под номер 5JU4. Целта в случая беше да се
съкристализира ДНК с DAPI и поради тази причина
кристализационните условия включват DAPI. Не е ясно дали
наличието на този интеркалиращ агент е причина за
стабилизирането на кристала, въпреки че практически
получените кристалите в капките деградират до няколко дни
след формирането им. Беше опитано събиране на данни за
няколко различни кристали. Опитите за събиране на данни при
стайна температура (19°С) са извършени с няколко кристала, но
наблюдаваното качество на дифракцията не е сравнимо с това
при експериментите, проведени при 130 К.
Асиметричната единица на 5JU4 се състои от две
химически еквивалентни комплементарни полимерни вериги
(всяка верига е с дължина от дванадесет базови двойки),
образувайки антипаралелна дясно въртяща ДНК (Фигура11). В
двойната верига на 5JU4 се наблюдават класическите WatsonCrick (W-C) взаимодействия (свързване на базата на водородни
връзки) между двете вериги. Малката бразда на настоящия
двойно верижен олигонуклеотид има централен ТрА регион
(AATT), заобиколен от богати на С и G области. Общата му
вторична структура е сравнима с предишните докладвани
структури със същата последователност (1D29 [8]). Въпреки че
ДНК последователността е леко променена, взаимодействията в
5JU4 създават мотив, който е в съгласие с ДДД и е класическа
дясновъртяща B-ДНК структура [24].
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Фигура 11. Асиметрична единица на 5JU4 (гръбнакът е показан
в черен цвят, базите са сини, Mg в зелено).
Асиметричната единица на 5JU4 съдържа 74 водни
молекули (докато те са само 36 в 1D29). Много от тези води са
„структурни“ и осигуряват допълнителна стабилизация на ДНК
дуплекса. Освен това картата на електронната плътност Fo-Fc
предполага наличието на по-тежки атоми (от вода), напр. Mg2+
и Cl- йони. Няма такива йони, компенсиращи отрицателния
заряд на ДНК в структурата на 1D29. Трябва да се отбележи, че
позицията на този конкретен Mg2+ е докладвана в по-ранни
изследвания на d(CGCGAATTCGCG)2 [1]. Компенсиращият
отрицателния заряд на ДНК Mg2+ йон се ситуира
(взаимодейства) с ДНК скелета към голямата бразда, което в
същото време не засяга драстично ДНК параметрите. Моделът
на 5JU4 показва, че Mg2+ взаимодейства на две нива - първо с
ДНК молекулата, присъстваща в асиметричната единица, близо
до краищата на нишките и второ със съседна ДНК молекула
(чрез операция на симетрия), близо до малката бразда
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(Фигура12). Mg2+ има роля в стабилизирането на ДНК и
триизмерното разположение на ДНК молекулите.

Фигура12. Позиция на Mg2+, компенсиращ отрицателния заряд
на фосфатния остатък, действащ като мост между ДНК
молекулите.
В кристалната структура 5JU4 се наблюдават също така
и интересните водородни взаимодействия между G базите [25].
Базовите двойки C1-G24, G2-C23 и G12-C13, C11-G14,
разположени в краищата на дуплексите образуват G...G връзки
със съседните ДНК дуплекси (Фигура13).
На базата на донорно-акцепторните разстояния (D...A),
наблюдаваните водородни връзки между G...G са вероятно
малко по-слаби [14] от класическите W-C взаимодействия
(D...А разстоянието за G...G е около 3.0 Å, докато при C...G е
около 2.85 А). Наблюдаваните G...G взаимодействия се намират
в краищата на ДНК веригите, докато гореспоменатият
ДНК...ДНК мост, осигурен от Mg2+ (Фигура 12) включва ААТТ
региона. Може да се приеме, че Mg2+ изисква повече
пространство и по този начин се позиционира от външната
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страна на малката бразда. От друга страна, горната и долната
повърхности на пуриновите и пиримидиновите пръстени са
хидрофобни и G...G взаимодействията, експлоатират
възможността за взаимодействие на повърхността на базите,
които са хидрофобни, като по този начин елиминират нуждата
от водни молекули. Разбира се, когато не може да се по стигне
подходящо взаимодействие, водните молекули взаимодействат
с наличните донори и акцептори. По този начин
взаимодействието и стабилизирането на тримерната кристална
структура се постига чрез равномерното разпределение на
слаби взаимодействия между ДНК, йони и водни молекули.

Фигура 13. Специфични G...G взаимодействия. a) I
G...G взаимодействие; b) II G...G взаимодействие и c)
Разположение на G...G взаимодействията в ДНК дуплексите.
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3.5. Структурен анализ на 5Т4W
Структурата на 4'-6-диамидин-2-фенил индол (DAPI),
свързан с В-ДНК олигонуклеотида d(CGTGAATTCACG), е
решена чрез монокристална рентгенова дифракция при
резолюция от 2.2 Å в пространствена група P212121.
Експериментът е проведен при ниска температура (130 К).
Координатите и структурните фактори са депозирани в PDB
базата данни под номер 5Т4W. Структурата има изоморфно
сходство с тази на 5JU4 .
DAPI се позиционира в малката бразда в близост до
центъра на В-ДНК фрагмента, разположен над A-T базовите
двойки, измествайки водните молекули от структурата. Той е
свързан с ДНК чрез водородни и Ван дер Валсови
взаимодействия. DAPI е хидрофобна молекула, която придава
своето поведение на ДНК и по този начин ограничава
наличието на водни молекули. Трябва да се отбележи, че няма
разлика в условията на кристализация на 5JU4 и 5T4W.
Малката бразда на 5T4W има централен ТрА
нуклеотиден участък (AATT) и е заобиколена от богати на С
или G нуклеотидни области, позиционирани в голямата бразда
на дуплекса. Общата му вторична структура е сравнима с тази
на
5JU4
(Фигура14).
Стойностите,
характеризиращи
конформационните особености на базовите двойки, получени
чрез X3DNA за 5JU4 и 5T4W, са показани в Таблица 3. От
стойностите се вижда, че взаимодействието на DAPI променя
конформацията на ДНК, когато те образуват комплекс. При
сравняване на „shear“ (наклон) и stretch (разтегнатост)
вариациите между двете структури се наблюдава намаление,
докато за „stagger“ (трептене), „buckle“ (отместване от
равнината), „open“ (разтвореност) и „propeller twist“ (завъртане)
стойностите в структурно отношение са по-високи.
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Фигура 14. а) Асиметрична единица на 5T4W, включваща
молекулата на DAPI (гръбнакът е показан в черен цвят, базите
са сини, DAPI в червено) b) Асиметрична единица на 5JU4 (Mg
в зелено) c) Изображение на електростатичната повърхност на
5T4W и молекулата на DAPI
Най-ясно изразените разлики са в основния ТрА регион
– стойностите на „buckle“: 6,05 и 8,06 в двойките A-T 5-20,
"propeller twist " разлики от -22,16 и -15,28 и при "open" от 9,28
и 1,8 в двойки Т-А 7-18. Взаимодействието на DAPI
дестабилизира конформацията на малката бразда, докато от
друга страна главният канал на голямата бразда при CpG
участъците в края на последователността показва значителна
стабилизация, посредством скъсяване на разстоянията между
базите. Конформационното „стесняване“ на голямата бразда е
следствие от „разтварянето“ на малката бразда. Следователно,
поради това компенсаторно поведение, макар че ДНК
последователността
е
конформационно
променена,
водородните взаимодействия се запазват непроменени.
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Таблица 3. Сравнение на стойностите на shear, stretch, stagger, buckle, open и propeller twist за 12-те
базови двойки в структура 5JU4 и 5T4W.
Pair
C-G
G-C
T-A
G-C
A-T
A-T
T-A
T-A
C-G
A-T
C-G
G-C

Shear
Stretch
5T4W 5JU4 5T4W 5JU4
0.05
0.39 -0.05 -0.22
-0.04 -0.32 -0.23 -0.31
0.20
-0.3 -0.32 -0.07
-0.45 -0.48 -0.34 -0.18
-0.38 0.13 -0.15 -0.05
0.28 -0.08 -0.11 -0.12
0.12 -0.02 0.01 -0.03
0.43
0.02 -0.34 -0.11
0.18
0.26 -0.16 -0.06
-0.29 -0.08 -0.25 -0.22
-0.17 0.04 0.05 -0.08
0.12 -0.19 -0.12 -0.16

Stagger
5T4W 5JU4
0.07
-0.13
0.22
-0.04
0.05
-0.27
0.04
-0.07
-0.04
-0.12
-0.00
0.09
0.21
0.08
0.04
0.09
0.14
0.09
0.08
0.16
0.31
0.15
0.23
-0.06

Buckle
5T4W 5JU4
-0.20
4.99
-0.21
-4.24
-3.82
4.58
11.92 10.06
6.05
8.06
4.60
3
-2.69
-0.63
-4.53
-3.97
-14.58 -15.17
5.32
-0.06
5.47
1.79
6.15
10.34
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Propeller
Opening
5T4W 5JU4 5T4W 5JU4
-11.90 -10.24 -2.10 0.45
-18.61 -3.12 -3.28 -6.15
-5.78
-6.3
0.62 -2.78
-5.93 -5.61 3.04 0.62
-14.74 -11.91 5.33 2.01
-21.83 -17.08 3.85 3.61
-22.16 -15.28 9.28
1.8
-14.96 -15.32 5.61 3.81
-7.94 -12.21 1.83 -0.49
-6.41 -6.92 -1.43
3.8
-21.55 -16.8 -8.78 0.09
-6.21 16.47 -6.65 -4.39

В структурата на 5T4W, както и в тази на 5JU4 се
наблюдават водородни взаимодействия между G базите. Както
вече беше обсъдено в по-горната структура, базовите двойки
C1-G24, G2-C23 и G12-C13, C11-G14, разположени в краищата
на дуплексите, образуват G...G връзки със съседните ДНК
дуплекси (Фигура ). G...G взаимодействията се намират в
краищата на ДНК веригите, докато ДНК...DAPI...ДНК
взаимодействията включват централния ААТТ домейн. DAPI
изисква повече пространство и по този начин заема "богатата
на вода" област в канала на малката бразда, което придава на
ДНК хидрофобно „поведение“ и компенсира отрицателния
заряд на ДНК.

Фигура 15. Типични Watson Crick взаимодействия в
ДНК и G-G взаимодействия между съседните ДНК дуплекси.
(а) I взаимодействие G-G между бази Dg2...Dg24 (b) G-G
взаимодействие II между бази Dg12...Dg14.
От друга страна, както вече беше споменато горната и
долната повърхност на пуриновите и пиримидиновите пръстени
също са хидрофобни и G...G взаимодействията подсилват този
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ефект, като по този начин елиминират необходимостта от водни
молекули. Магнезиевите йони компенсират ДНК отрицателния
заряд в 5JU4 структурата. Картата на електронната плътност
2Fo-Fc на 5T4W не предполага наличието на подобни по-тежки
атоми (освен вода). В структурата на 5T4W отрицателният
заряд се компенсира от молекулата на DAPI2+ и поради тази
причина няма необходимост и не остава място за Mg2+ йон.
Следователно той не може да бъде открит в картата на
електронната плътност. Молекулата на DAPI допълнително се
свързва чрез водородни взаимодействия към Dt19B, Da6A,
Dt7A,
Dt8A
и
Dc9A,
което
укрепва
ДНК-DAPI
взаимодействието (Фигура ).
Асиметричната единица на 5T4W съдържа само 3
молекули вода (докато в 5JU4 са разположени 74).
Наблюдаваното намаление на структурните води в
хидродинамичната обвивка може да се дължи на хидрофобната
активност на ДНК-DAPI комплекса. Подобна индукция на
хидрофобна активност, предавана от молекулата на DAPI, се
наблюдава, когато е в комплекс и с ДДД [1]. В двата края на
DAPI молекулата присъстват –C(NH2)2+ групи с идентични
донорно-акцепторни места, подходящи за създаване на
водородни връзки. Така ориентацията на DAPI молекулата
вътре в канала на малката бразда на ДНК зависи от индол NH
протона [26], който също може да участва във водородни
взаимодействия. Анализът на вмъкването на DAPI в ДНК
показва, че DAPI молекулата има тенденция да благоприятства
образуването на водородна връзка между индолния NH и Т
базите в малката бразда.
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Фигура 16. Взаимодействия на DAPI, компенсиращи
отрицателния заряд и водородни връзки с ДНК базите.
3.6. Съкристализационни експерименти с Berenil
Обект на настоящата дисертация представляват и
опити за съкристализиране на ДНК с Berenil (Diminazene
aceturate). Решаването на кристалните структури доказа, че
докато DAPI се свързва успешно с ДНК последователността
d(CGTGAATTCACG), опитите с Berenil на този етап са
противоречиви. Единственият конкретен резултат е появата на
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какодилатен йон, което би могло да се дължи и на наличието на
Беренил в условията за кристализация.
Структурен анализ на 5NT5
Структурата е решена чрез монокристална рентгенова
дифракция при резолюция от 2.3 Å в същата пространствена
група P212121, както при 5T4W и 5JU4. Данните от структурата
са събрани при ниска температура под азот (130 K). В процеса
на решаване
на структурата се разкрива наличието на
какодилатен йон вместо очаквания лиганд (Беренил).
Координатите и структурните фактори са депозирани в PDB
под номер 5NT5. На този етап в PDB и NDB са налични само
пет кристални структури на ДНК с натриев какодилат: 5NT5,
5KEK [27], 5KEO [27], 2A2T [28] и 2AVJ [29], като единствено
при 5NT5 се забелязва присъствието на Беренил в
кристализационните условията.
За така отснетата структура на 5NT5 е валидно и
твърдението, че подобно на 5JU4 и 5T4W е изоструктурна
(кристализира в една и съща пространствена група с близки
параметри на елементарна клетка) с тази на кристалната
структура
на
самостоятелния
олигонуклеотид
d(CGTGAATTCACG). Трябва да се отбележи, че няма разлика в
условията за кристализация на 5JU4, 5T4W (свързан с DAPI) и
5NT5 (+ какодилатен йон). За всички кристализационни опити е
характерно, че кристалите се образуват след един месец и ако
се оставят за по-дълъг период от време, наблюдаваното
качество на дифракцията се влошава. Базите С1 до G12 от
едната верига взаимодействат с бази G13 до C24 от
противоположната
(втора)
верига.
W-C
водородните
взаимодействия се запазват непроменени и в структурата на
5NT5 отново произвеждат мотив, който е в съгласие с ДДД и
класическите дясно въртящи B-ДНК структури.
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Асиметричната единица на 5NT5 се състои от две
химически еквивалентни комплементарни вериги, всяка от
които с дължина 12 бази, образувайки антипаралелна
дяснoвъртяща ДНК. Малката бразда на двойно верижния
олигонуклеотид на 5NT5 има централна ТрА стъпка (AATT),
заобиколена от богати на С или G области. Общата му вторична
структура е сравнима със структурите на 5JU4 и 5T4W със
същата последователност (фигура ).

фигура 17. а) Асиметрична единица на 5T4W,
включваща молекулата на DAPI (гръбнакът е показан в черен
цвят, базите са сини, DAPI в червено) b) Асиметрична единица
на 5JU4 (Mg в зелено) b) Асиметрична единица на 5NT5 (Na и
CaCo в лилаво)
Асиметричната единица на 5NT5 съдържа 15 водни
молекули за разлика от 5JU4, където са 74 и само 3 в 5T4W.
2Fo-Fc картата на електронната плътност на 5NT5 не
предполага наличието на по-тежките атоми Mg2+ и Cl-, които да
компенсират отрицателния заряд на ДНК в структурата.
Моделът на 5JU4 показва, че Mg2+ взаимодейства близо до
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краищата на веригите. В структурата на 5NT5 тези Mg2+ и Clйони са заменени от Na+ и CaCo‾ йони. Позиционирането на
Na+ и Cacodylate йони в 5NT5 е сравнимо с подобни структури
на Дикерсоновия додекамер, отснети при по-висока
разделителна способност, замествайки Mg2+ йон. Наличието на
Berenil в условията на кристализация може да е допринесло за
този вид йонен обмен, въпреки че тримерната подредба на ДНК
молекулата е запазена непроменена и стабилна. Възможно
предположение, в конкретната структура, е че Беренила
взаимодейства с MgCl2 и го изтласква от структурата.
Взаимодействието на Na+ и CaCo- йони променя
конформацията на ДНК, което би могло да е логично следствие
от присъствието на Berenil в кристализационните условия, като
следствие от нереализирано взаимодействие. В конкретния
случай, взаимодействието на Na2+ и CaCo- йони дестабилизира
конформацията на ДНК, както в участъка на малката бразда в
ТрА региона, така и в главния канал на голямата бразда при
CpG участъците в края на последователността.
Кристалните структури на 5T4W и 5JU4 съдържат
водородни взаимодействия между G базите: C1-G24, G2-C23,
G12-C13 и C11-G14, които стабилизират свързаността на базите
в различна степен. Както вече беше отбелязано, тези
взаимодействия са позиционирани в краищата на веригите и
образуват G...G връзки със съседните ДНК дуплекси. В 5NT5
наличието на CaCo йон затруднява G...G взаимодействието за
C1-G24 bp, докато останалите три G...G взаимодействия (G2C23, G12-C13 и C11-G14) все още се наблюдават и остават
непроменени. Представителни електронни плътности на G...G
взаимодействия за конкретната структура са показани на
Фигура .
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Фигура 18. Типични Watson Crick взаимодействия в
ДНК и G-G взаимодействия между съседните ДНК дуплекси. а)
G-G взаимодействие между бази Dg2...Dg12; b) G-CaCo
взаимодействие
Конформационно нетипични резултати
Кристалите, формирани в условията с Berenil, са с
изключително добро визуално качество, що се отнася до форма
и големина (Фигура ). За съжаление, тези монокристали се
оказаха изключително нестабилни и деструктират (дифундират)
много бързо при изваждането им от матерния разтвор. Опитите
ни да ги монтираме на лупче и да ги изследваме чрез
рентгеноструктурен анализ в лабораторията на ИМК не бяха
със задоволителен резултат (дифракция до 4.5Å). Поради тази
причина, останалата част от наличните кристали с Berenil бяха
изпратени на синхротрон (Stanford Synchrotron Radiation
Lightsource / SSRL), с цел по-надеждното им отснемане.
Експериментите бяха проведени от д-р Цанко Дуков.
Изключително малките по размери кристали от условията с
АК3-4 и АК3-9 също бяха изпратени на същия синхротрон,
заедно с тези на Berenil. Успешни експерименти, подходящи за
решаване, бяха върнати отснети почти на всички изпратени
образци.
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Фигура 19. Кристали, образувани при съкристализация
с Berenil.
При опитите за решаване на експериментите от
кристалите с условия, включващи лигандите АК3-4 и АК3-9,
беше установено, че в тях е изкристализирала само „голата“
ДНК секвенция на ДДД. На базата на резултатите от
неуспешната съкристализация и дифракционните данни може
да се счита, че лигандите АК3-4 и АК3-9 има вероятност да не
са специфични за конкретната ААТТ последователност. За
пълнота на изследването на взаимодействието е коректно да
бъдат проведени последващи експерименти с други пермутации
на ААТТ участъка.
Успешните
дифракционни
експерименти
на
изпратените образци с Berenil дадоха несходни резултати.
Получените от синхротрона параметри за елементарната клетка
на кристалите с Berenil се различават съществено от тези на
5JU4, 5T4W и 5NT5 (Таблица 1). Структурата е е отснета чрез
монокристална рентгенова дифракция при резолюция
достигаща 3.00 Å в пространствена група P42212, за разлика от
5JU4, 5T4W и 5NT5, които са решени в P212121. Опитите ни за
уточняване на данните от SSRL се оказаха безрезултатни.
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Допускаме, че използваният модел на структурата на 1D29 при
молекулното заместване (МЗ) в конкретния случай не е
подходящ. Наблюдава се преплитане на ДНК веригите при
генериране на решение на проблема с фазите. Опитите ни да
използваме друг модел на структура при МЗ, също не дадоха
правдоподобно решение. Вероятно, в конкретния случай при
взаимодействието на ДДД с Беренил се получава химерна
форма на ДНК. За коректното определяне на нагъването и
решаване на структурата би следвало да се проведе
multiwavelength anomalous diffraction (MAD) или singlewavelength anomalous diffraction (SAD) [30] с използване на
тежък атом или наличния Р (фосфор) в ДНК.
Таблица 1. Параметри на елементарна клетка за 5JU4, 5T4W,
5NT5 и образци „Berenil“.
Length Length (Å) Length Length (Å)
(Å) 5JU4
5T4W (Å) 5NT5 Berenil
P212121
P212121
P212121
P42212

Angle (°)
5JU4, 5T4W,
5NT5

Angle (°)
Berenil

a = 24.50

a = 24.50 a = 25.04 a = 69.29

α = 90.00

α = 90.00

b = 41.09

b = 41.09 b = 41.53 b = 69.29

β = 90.00

β = 90.00

c = 65.18

c = 65.18 c = 64.87 c = 40.94

γ = 90.00

γ = 90.00
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Изводи
Изпълнена е целта на настоящата дисертационна
работа, а именно: изучаване на кристалната структура на
съкристализационни форми на олигонуклеотидните секвенции
5’-CGTGAATTCACG-3’ и 5’-CGCGAATTCGCG-3’
с
флуоресцентните маркери DAPI, Berenil, АК3-4, АК3-9, DL72,
DL89 и EtBr, използвайки синтетично получено ДНК за
експериментално израстване на монокристали.











Израснати
са
монокристали
на
ДНК
(5’CGTGAATTCACG-3’), съдържащи DAPI.
Потвърдена е кристалната изоструктурност на
олигонуклеотидните секвенции 5’-CGTGAATTCACG3’ и 5’-CGCGAATTCGCG-3’една спрямо друга.
Решена
е
кристалната
структура
на
5’CGTGAATTCACG-3’ с флуоресцентния маркер DAPI.
Структурата е заведена в PDB базата данни под номер
5T4W.
Взаимодействието на DAPI в ААТТ нуклеотидния
регион на 5’-CGTGAATTCACG-3’ е на базата на
четири водородни връзки. Ориентацията на молекулата
на DAPI се определя от водородната връзка на ДНК с
индолния NH протон.
Структурите 5JU4 и 5T4W потвърждават обратимостта
на взаимодействието ДНК- DAPI, тъй като позицията
на Mg2+, който компенсира отрицателния заряд на
фосфатния скелет остава свободна.
Наблюдава се намаление на водните молекули в
структурата на 5T4W, в първата хидратационна сфера,
което вероятно е на базата на прехвърлянето на
хидрофобните свойства на DAPI към ДНК полимера.
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В структурите на 5JU4, 5T4W и 5NT5 се наблюдават и
нетипични G…G водородни взаимодействия, освен
класическите W-C водородни взаимодействия.
При съкристализацията на флуоресцентния маркер
Berenil с 5’-CGTGAATTCACG-3’ са получени
монокристали със и без включване на лиганда,
Отснет е експеримент от кристал на 5’CGTGAATTCACG-3’ с параметри различни от тези на
Дикерсоновия додекамер. Отснетият кристал не е
изоструктурен с „В“ формата на ДНК, което прави
методът на Молекулно заместване неподходящ за
конкретната структура.
При съкристализацията на 5’-CGTGAATTCACG-3’ и
5’-CGCGAATTCGCG-3’ с лигандите АК3-4, АК3-9,
DL72, DL89 не се наблюдава взаимодействие
(кристализира само ДНК олигонуклеотидът).
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Приноси


Структурата на d(CGTGAATTCACG)2, е решена чрез
монокристална рентгенова дифракция при резолюция
от 2.0 Å. Посочената резолюция от 2.0 Å е найвисоката резолюция, отчетена за тази структура при
експеримент проведен на 130 К. Координатите и
структурните фактори са депозирани в PDB базата
данни под номер 5JU4.



За първи път са израснати монокристали на ДНК (5’CGTGAATTCACG-3’), в присъствие на DAPI и Berenil.
За първи път е решена структурата на 5’CGTGAATTCACG-3’ с флуоресцентния маркер DAPI,
чрез монокристална рентгенова дифракция при
резолюция от 2.2 Å в пространствена група P212121.
Координатите и структурните фактори са депозирани в
PDB базата данни под номер 5Т4W.
За първи път е отснет експеримент от кристал на
d(CGTGAATTCACG)2, израснат в условия включващи
флуоресцентния маркер Berenil. Структурата е отснета
в същата пространствена група P212121, както при
5T4W и 5JU4. При уточняването на структурата е
открито наличието на какодилатен йон, вместо
очаквания лиганд (Беренил). Координатите и
структурните фактори са депозирани в PDB базата
данни под номер 5NT5.
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Summary
The main aim and the subject of this dissertation is the cocrystallization of the palindromic DNA sequences - 5'CGTGAATTCACG-3 'and 5'-CGCGAATTCGCG-3' with DAPI
and other fluorescent markers (stains) and ligands. Palindromic
sequences are regions of DNA that include symmetrically inverted
nucleotide sequences in the double strand. Such sequences are self
complementary within each of the two strands. With the
complementary palindromic DNA sequences for which are
characteric regions rich in AATT bases binde many drug forms for
treatment of oncology deseases and marker dyes used in
fluorescence microscopy. These DNA sequences are also interesting
because of the presence of a DNA binding site with restriction
enzyme EcoRI that cleaves the DNA molecule in the region:
. The structural features of this region are important
because restriction enzymes such as EcoRI are used in molecular
biology, including cloning as well as DNA screening

The following methods are used in the process:
• Growth of single-crystals from DNA using „Vapor Diffusion“
method.
• Single-crystal X-ray Structure Analysis.
• Crystallographic determination using the method of „Мolecular
Replacement“.
• Fluorescence Intercalation Displacement (FID).
• Agarose Еlectrophoresis.
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Conclusions:
•
Single-crystals of DNA (5'-CGTGAATTCACG-3 ') containing
DAPI were grown.
• The crystal isoformsity of the oligonucleotide sequences 5'CGTGAATTCACG-3' and
5'CGCGAATTCGCG-3' was confirmed, with respect to each other.
•
The crystal structure of 5'-CGTGAATTCACG-3' with the
fluorescence marker DAPI is solved. The structure is registered in
the PDB database under the number of 5T4W.
• The interaction of DAPI in the AATT nucleotide region of 5'CGTGAATTCACG-3' is based on four hydrogen bonds. The
orientation of the DAPI molecule is determined by the hydrogen
bonding of the DNA with the indole NH proton.
• The 5JU4 and 5T4W structures confirm the reversibility of the
DNA-DAPI interaction since the Mg2 + position, which compensates
the negative charge of the phosphate backbone, remains free.
• There is a reduction in water molecules in the structure of 5T4W
in the first hydration shell, based on the transfer, of the hydrophobic
behaveour of DAPI, to the DNA polymer.
•
In the structures of 5JU4, 5T4W and 5NT5 there are also
nontypical G...G hydrogen interactions, apart from the classic W-C
hydrogen interactions.
• The co-crystallization of the Berenil fluorescence marker with 5'CGTGAATTCACG-3', produced single-crystals with and without
the ligand.
• A 5'-CGTGAATTCACG-3' crystal experiment was performed
with parameters different from those of the Dickerson's Dodecamer.
The crystals are not isostructural with the "B" form of DNA.
• There is no interaction between the 5'-CGTGAATTCACG-3' and
5'-CGCGAATTCGCG-3' with the ligands AK3-4, AK3-9, DL72,
DL89 (only the DNA oligonucleotide is crystallized).
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