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A. CÀLCUL DEL COEFICIENT D’EXTINCIÓ I DE LA
CONCENTRACIÓ D’OLIGO.
A continuació es presenten els espectres d’absorbància dels diferents oligos , el càlcul del
coeficient d’extinció i el de la concentració.
Pel fer el càlcul del coeficient d’extinció, s’aplica l’Ec. 5.2 es compten totes les combinacions
de parells de base que es poden donar a la seqüència i al resultat se li resta les bases
repetides, és a dir, aquelles que formen més d’una combinació, per tant, totes menys les
dels extrems.
Per calcular la concentració s’aplica l’Ec. 5.1.

A.1. A(AT)5T.
Càlcul de ε
AATATATATATT

ε = 2[dApdA + 4(dTpdA ) + dTpdT + 5(dApdT ] − (5pdA + 5pdT ) =
= 2[13,7 + 4·11,7 + 8,4 + 5·11,4] − [5·15,4 + 5·8,7] = 131,3ou / µmol

Fig. A.1. Espectre d’absorció de A(AT)5T amb un màxim situat als 260,25nm
i una absorbància de 0,642.
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Aplicant l’Ec. 5.1

amb el factor de dilució tenim:

0,642 = 131,3·1·C

→

c = 4,89·10 −3 mM

1001
= 4,89mM
Creal = 4,89·10 − 3 ·
1
4,98
Cdúplex =
= 2,45mM
2

Fig .A.2. Espectre d’absorció de A(AT)5T amb un màxim situat als 261,25nm
i una absorbància de 0,887.

0,887 = 131,3·1·C

→

c = 6,76·10 −3 mM

1001
Creal = 6,76·10 − 3 ·
= 6,76mM
1
6,76
Cdúplex =
= 3,38mM
2
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A.2. CG(AT)5.
Càlcul de ε
CGATATATATAT
ε = 2[dGpdA + 4(dTpdA ) + dCpdG + 5(dApdT ] − (5pdA + 4pdT + pdG) =
= 2[12,6 + 4·11,7 + 9 + 5·11,4] − [5·15,4 + 4·8,7 + 11,5] = 127,5ou / µmol

Fig. A.3. Espectre d’absorció de CG(AT)5 amb un màxim situat als 259,75nm
i una absorbància de 0,294.

0294 = 127,5·1·C
→
c = 2,31·10 −3 mM
1001
Creal = 2,31·10 − 3 ·
= 2,31mM
1
2,31
C dúplex =
= 1,15mM
2
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Fig. A.4. Espectre d’absorció de CG(AT)5 amb un màxim situat als 261,3nm
i una absorbància de 0,897.

0,897 = 127,5·1·C
c = 7,04·10 −3 mM
→
1001
Creal = 7,04·10 − 3 ·
= 7,04mM
1
7,04
Cdúplex =
= 3,52mM
2
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A.3. CGC3GCG3CG.
Càlcul de ε
ε = 2[4dCpdG + 3dGpdC + 2dCpdC + 2dGpdG] − (5pdG + 5pdC ) =
= 2[4·9 + 3·8,8 + 2·7,3 + 2·10,8] − [5·11,5 + 5·7,4] = 102,7ou / µmol

Fig. A.5. Espectre d’absorció de CGC3GCG3CG amb un màxim situat als 255,92nm
i una absorbància de 0,744.

0,744 = 102,7·1·C
c = 7,24·10 −3 mM
→
1001
Creal = 7,24·10 − 3 ·
= 7,24mM
1
7,24
Cdúplex =
= 3,62mM
2
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A.4. AT4A4T.
Càlcul de ε
ε = 2[dApdT + 3dTpdT + dTpdA + 3dApdA ] − (4pdA + 4pdT ) =

= 2[2·11,4 + 3·8,4 + 11,7 + 3·13,7] − [4·8,7 + 4·15,4] = 105,2ou / µmol

Fig. A.6. Espectre d’absorció AT4A4T amb un màxim situat als 260,75nm
i una absorbància de 0,765.

0,765 = 105,2·1·C

→

c = 7,28·10 −3 mM

1001
Creal = 7,28·10 − 3 ·
= 7,28mM
1
7,28
Cdúplex =
= 3,64mM
2
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A.5. A6T6
Càlcul de ε
ε = 2[5dApdA + dApdT + 5dTpdT ] − (5pdA + 5pdT ) =

= 2[5·13,7 + 11,4 + 5·8,4] − [5·15,4 + 5·8,7] = 123,3ou / µmol

Fig. A.7. Espectre d’absorció de A6T6 amb un màxim situat als 260,75nm
i una absorbància de 0,638.

0,638 = 123,3·1·C
Creal = 5,17·10 − 3 ·
Cdúplex =

→

c = 5,17·10 −3 mM

549,5
= 5,69mM
0,5

5,69
= 2,84mM
2
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A.6. ATA2TAT2AT.
Càlcul de ε
ε = 2[4dApdT + dTpdT + 3dTpdA + dApdA ] − (4pdA + 4pdT ) =

= 2[4·11,4 + 8,4 + 3·11,7 + 13,7] − [4·15,4 + 4·8,7] = 109,2ou / µmol

Fig. A.8. Espectre d’absorció de ATA2TAT2AT amb un màxim situat als 260,5nm
i una absorbància de 1,099.

1,099 = 109,2·1·C

→

c = 1·10 −3 mM

1001
= 10,07mM
Creal = 1·10 − 3 ·
1
10,07
Cdúplex =
= 5,04mM
2
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A.7. ATAT2A2TAT.
Càlcul de ε
ε = 2[4dApdT + dTpdT + 3dTpdA + dApdA ] − (4pdT + 4pdA ) =

= 2[4·11,4 + 8,4 + 3·11,7 + 13,7] − [4·8,7 + 4·15,4] = 109,2ou / µmol

Fig. A.9. Espectre d’absorció de ATAT2A2TAT. amb un màxim situat als 260,81nm
i una absorbància de 0,664.

0,664 = 109,2·1·C

→

c = 6,08·10 −3 mM

1001
= 6,08mM
Creal = 6,08·10 − 3 ·
1
6,08
Cdúplex =
= 3,04mM
2
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A.8. (AT)7.
Càlcul de ε
ε = 2[7dApdT + 6dTpdA ] − (6pdT + 6pdA ) =

= 2[7·11,4 + 6·11,7] − [6·15,4 + 6·8,7] = 155,4ou / µmol

Fig. A.9. Espectre d’absorció de (AT)7 amb un màxim situat als 260,2nm
i una absorbància de 0,931.

c = 5,99·10 −3 mM

0,903 = 155,4·1·C

→

C real = 6,08·10 −3 ·

801
= 4,8mM
1

C dúplex =

4,8
= 2,4mM
2
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B. CONDICIONS EXPERIMENTALS DE LES PROVES
DE CRISTAL·LOGRAFIA I DC.
A continuació es presenten les condicions de cadascuna de les proves de cristal·lografia
realitzades així com les de DC.
Les proves de cristal·lografia estan separades per seqüències , PH indica placa i CH
càpsula, el número que hi ha a continuació és identificatiu de la placa o càpsula. En el cas
de les plaques la lletra i número que hi ha al final ens indica la posició de la gota dins al
placa.
Pel que fa les proves de DC, s’identifiquen amb un número, en alguns casos hi ha el número
seguit del símbol +, amb la qual cosa se’ns indica que s’ha afegit algun fàrmac a la prova
inicial.

B.1. Proves de cristal·lografia.
B.1.1. Seqüència ATA2TAT2AT.

PH-2-A1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
NaCl

25mM
0,5mM
12,5mM
1mM
10%
25%
16ºC
4ºC

No s’observa cap indici de nucli cristal·lí
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PH-2-A2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
NaCl

25mM
0,5mM
100mM
1,5mM
10%
25%
16ºC
4ºC

Petits nuclis quan el pou està al 27%, al
32% no han crescut.

PH-2-A3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MnCl2

25mM
0,5mM
5mM
1mM
10%
25%
16ºC
4ºC

A 27% MPD del pou s’observen nuclis,
30% s’oberven cristalls en forma de
vareta molt fina.

PH-2-A4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
BaCl2

25mM
0,5mM
5mM
1mM
10%
25%
16ºC
4ºC

A 13ºC i 25% MPD al pou s’observen
moltes agulles fines. A 4ºC i un
29%MPD al pou, les agulles esdevenen
una mica més gruixudes.
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PH-2-A5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MnCl2

25mM
0,5mM
50mM
1mM
10%
25%
16ºC
4ºC

Agulles molt fines a 4ºC i 25% MPD al
pou. Al 29%MPD són més gruixudes.

PH-2-A6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
BaCl2

MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

25mM
0,5mM
50mM
1mM
10%
25%
16ºC
4ºC

Agulles molt fines a 4ºC i 25%MPD.
Congelem un cristall quan el pou és
29%

PH-4-B1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
860

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

No s’observa cap indici de nucli
cristal·lí.
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PH-4-B2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATA2TAT2AT
836

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

Petits nuclis a 20ºC i 20%MPD.
A 16ºC I 36%MPD congelem diversos
cristalls de forma quadrada, làmines,
etc.

PH-4-B3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
CaCl2

25mM
0,25mM
7,5mM
0,25mM
20%
20ºC
16ºC

S’aprecien nuclis força grans 24%MPD,
al 36%MPD no hi ha variació respecte
les anteriors concentracions de
precipitant.

PH-4-B4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
899

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

No hi ha cap indici de nucli cristal·lí.
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CH-13
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,3mM
2,5mM
1,5mM
15%
25%
20ºC
20ºC

Precipitat cristal·lí amb pou al
25%MPD, disminuint el pou a 20%
apareixen làmines i varetes.

CH-14
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,3mM
5mM
1,5mM
15%
25%
20ºC
20ºC

Precipitat cristal·lí amb pou al
25%MPD, disminuint el pou a 15%.
Apareixen làmines i varetes amb el pou
al 20%MPD.

CH-15
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,3mM
7,5mM
1,5mM
15%
25%
20ºC
20ºC

Precipitat cristal·lí amb pou al
25%MPD, disminuint el pou a 15%.
Apareixen làmines i cups molt petits
amb el pou al 22%MPD.
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CH-16
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
KCl

25mM
0,3mM
100mM
1,5mM
15%
25%
16ºC
13ºC

Precipitat cristal·lí amb pou al
25%MPD, disminuint el pou a 15%. Al
32%MPD no s’aprecia cap nucli.

CH-17
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATA2TAT2AT
KCl
MgCl2

25mM
0,3mM
50mM
2,5mM
1mM
10%
25%
16ºC
13ºC

Apareixen nuclis al 34%MPD i a 16ºC.
Disminuïm el pou al canviar de
temperatura.
Congelem cristalls en forma de rombe,
dau amb el pou al 32% i a 13ºC

CH-21
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,3mM
50mM
1,5mM
15%
20%
20ºC
20ºC

Al 28%MPD al pou encara no hi ha
indicis de nuclis cristal·lins
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CH-22
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATA2TAT2AT
LiCl

25mM
0,3mM
25mM
1,5mM
15%
20%
20ºC
20ºC

Làmines quan el pou està a un
22%MPD. Varetes gruixudes i grans
quan el pou està al 27%MPD

PH-5-D1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Isopropanol inicial
Isopropanol pou*
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,25mM
10mM
7,5%
15%
16ºC
13ºC

No s’observa res.
* el pou també conté 17% MPD
PH-5-D2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
ATA2TAT2AT
MgSO4

25mM
0,25mM
2,5mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa al presència de cap nucli
cristal·lí.
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PH-5-D3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATA2TAT2AT
MgCl2

25mM
0,25mM
20mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa al presència de cap nucli
cristal·lí.

PH-5-D4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATA2TAT2AT
MgAc

25mM
0,25mM
20mM
15%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.

PH-5-D5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 400 inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6,5
ATA2TAT2AT
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
7,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí
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PH-5-D6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

Na pH 6
ATA2TAT2AT
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Precipitat cristal·lí a 13ºC i 22%MPD

B.1.2. Seqüència ATAT2A2TAT.
PH-3-B1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
NaCl

25mM
0,5mM
12,5mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Petits nuclis a16ºC i el pou al 34%.
A 13ºC no hi ha variació.

PH-3-B3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
MnCl2

25mM
0,5mM
15mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

A 20ºC i 30%MPD s’observa precipitat
cristal·lí, a 16ºC i 32%MPD apareix
algun nucli. A 16ºC i 36%MPD cristalls
en forma vareta com menjats.
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PH-3-B4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
BaCl2

25mM
0,5mM
5mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Precipitat a 20ºC i 30%MPD.
A 16ºC i 32%MPD apareixen agulles
fines.
Els cristalls estan com menjats

PH-3-B2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
NaCl

25mM
0,5mM
100mM
1,5mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareix algun nucli a 16ºC i 34%MPD,
al variar la temperatura a 13ºC, no
millora.

PH-3-B5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
MnCl2

25mM
0,5mM
50mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareixen nuclis al 34%MPD i 16ºC.
Separació de fases al 38%MPD i 16ºC.
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PH-3-B6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
BaCl2

25mM
0,5mM
50mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareixen nuclis al 36%MPD i 16ºC.
Cristalls quadrats al 46%MPD i 13ºC.

PH-4-A1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
860

12,5mM
0,3mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

Petits nuclis a16ºC i el pou al 20%.
Cristalls en forma d’agulla a 16ºC i
22%MPD.

PH-4-A2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
836

12,5mM
0,3mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

Precipitat cristal·lí i alguns cristalls en
les condicions inicials. Els cristalls
creixen però el precipitat no es redissol.
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PH-4-A3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
CaCl2

25mM
0,15mM
7,5mM
0,25mM
20%
20ºC
16ºC

No s’observa cap indici de nucli
cristal·lí.

PH-4-A4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
899

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

Petits nuclis a 20%MPD i 20ºC. No
s’observen millores quan les condicions
són de 16ºC i 36%MPD.

PH-4-C1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
860

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

No s’observa la presència de cap nucli
cristal·lí al anar variant les condicionsx
de MPD i temperatura.
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PH-4-C2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
836

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

PH-4-C3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
CaCl2

12,5mM
0,3mM
7,5mM
0,25mM
20%
20ºC
16ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
860

12,5mM
0,3mM
50mM
1,5mM
10%
20%
16ºC
13ºC

A 13ºC i 36%MPD s’observen cristalls
multiformes (rombe, quadrat,
piràmide...)

Pàg. 30
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CH-7
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
836

12,5mM
0,3mM
50mM
1mM
10%
20%
16ºC
13ºC

A 13ºC i 36%MPD apareixen cristalls
multiformes (cups, rombes,...) amb
bona birefrigència.

CH-8
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
860

12,5mM
0,3mM
50mM
1,5mM
13%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen làmines al 24%MPD i 16ºC.
Varetes amb bona birefrigència al
36%MPD i 16ºC. Congelem diversos
cristalls quan la gota esta en les
condicions anteriors.

CH-9
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
50mM
1mM
15%
20%
16ºC
16ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

Pàg. 31

Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

CH-10
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
15mM
1mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen cups petits i cristalls
rectangulars al 36%MPD i 13ºC

CH-11
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
50mM
1mM
15%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-12
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
15mM
1mM
15%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí
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CH-18
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
MgCl2

25mM
0,3mM
50mM
1,5mM
15%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-19
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
LiCl

25mM
0,3mM
100mM
1,5mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen nuclis cristal·lins quan la
temperatura és de 13ºC i MPD del pou
és d’un 32%.

CH-20
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
899

2,5mM
0,5mM
70mM
1,5mM
15%
30%
16ºC
13ºC

Apareixen cristalls molt petis a 23ºC i
38% MPD.
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Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

PH-5-B4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Isopropanol inicial
Isopropanol pou*
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
ATAT2A2TAT
MgCl2

25mM
0,25mM
10mM
7,5%
15%
16ºC
13ºC

Precipitat cristal·lí.
* el pou també conté 17% MPD

PH-5-B5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
ATAT2A2TAT
MgSO4

25mM
0,25mM
2,5mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

Cristalls molt petits a 13ºC i 28%MPD

PH-5-B6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
MgCl2

25mM
0,25mM
20mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa al presència de cap nucli
cristal·lí.
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PH-5-C1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
20mM
15%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.

PH-5-C2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 400 inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6,5
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
7,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí

PH-5-C3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

Na pH 6
ATAT2A2TAT
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Apareix esferolites al 30%MPD i 13ºC
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Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

PH-5-C4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 400 inicial
Isopropanol inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
ATAT2A2TAT
MgCl2

17mM
0,25mM
7mM
5%
5%
20%
16ºC
13ºC

No s’aprecia presència de cristalls.

PH-5-C5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPDinicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

TRIS HCl pH 7,5
ATAT2A2TAT
MgCl2
NH4Ac

25mM
0,25mM
5mM
25mM
5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.

PH-5-C6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 550 inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

HEPES-Na pH 7
AT4A4T
MgCl2

25mM
0,25mM
2,5mM
12,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.
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B.1.3. Seqüència AT4A4T.
PH-3-A1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
NaCl

25mM
0,5mM
12,5mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareixen nuclis a 16ºC i un 34%MPD.
A 13ºC i 44%MPD s’observen agulles
llargues i fines.

PH-3-A2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
NaCl

25mM
0,5mM
100mM
1,5mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareix precipitat al 34%MPD i 16ºC.
Al 38%MPD i 16ºC s’aprecien cristalls
rectangulars molt petits.
A 13ºC i 44%MPD els cristalls
rectangulars han crescut i s’aprecien
algunes agulles.

PH-3-A3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
MnCl2

25mM
0,5mM
15mM
1mM
15%
30%

Pàg. 37

Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

20ºC
13ºC
Precipitat cristal·lí i algunes agulles en
les condicions inicials.
Al 36%MPD i 13ºC no s’ha redissolt i
les agulles no han crescut.

PH-3-A4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
BaCl2

5mM
0,5mM
5mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Agulles trencades en les condicions
inicials. Els cristalls tenen les puntes
punxegudes a 16ºC i 34%MPD. A
36%MPD congelem un cristall gran.

PH-3-A5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
MnCl2

25mM
0,5mM
50mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Apareixen moltes agulles petites en les
condicions inicials.
Al 36%MPD i 16ºC les agulles han
crescut però presenten un aspecte molt
dèbil.
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PH-3-A6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
BaCl2

25mM
0,5mM
50mM
1mM
15%
30%
20ºC
13ºC

Agulles en les condicions inicials.
Al 36%MPD i 13ºC cristalls molt
irregulars.

PH-4-A5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
899

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

No s’aprecia cap nucli cristal·lí.

CH-1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
860

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
16ºC

Apareixen nuclis a20ºC i 20%MPD.
Al 44%MPD i 16ºC la gota segueix
sense variar el seu aspecte inicial.
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Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

CH-2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
836

12,5mM
0,5mM
50mM
1,5mM
10%
20%
20ºC
20ºC

Al 24%MPD i 20ºC apareixen agulles
fines i llargues.
Congelem varis cristalls al 28%MPD i
20ºC.

CH-3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
ATAT2A2TAT
CaCl2

25mM
0,25mM
7,5mM
0,25mM
20%
20ºC
16ºC

Apareixen nuclis en les condicions
inicials.
A 16ºC i 36%MPD apareixen cristalls
en forma d’agulles fines i alguna vareta.

CH-4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
MgCl2

25mM
0,5mM
50mM
0,8mM
10%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen agulles al 36%MPD i 16ºC
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CH-5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
BaCl2

25mM
0,5mM
50mM
0,8mM
10%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen molts nuclis al 26%MPD i
16ºC. Al 36%MPD i 16ºC s’observen
molts cristalls petits i irregulars.

CH-23
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
952

12,5mM
0, 5mM
200mM
15%
28%
16ºC
4ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-24
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
952

12,5mM
0,25mM
200mM
15%
25%
16ºC
4ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

Pàg. 41

Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

CH-25
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
952

25mM
0,5mM
200mM
10%
20%
16ºC
4ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-26
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
952

12,5mM
0,3mM
200mM
25%
30%
16ºC
4ºC

No s’observa cap nucli cristal·lí

CH-20
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
899

12,5mM
0,5mM
70mM
1,5mM
15%
30%
16ºC
13ºC

Apareixen cristalls molt petis a 23ºC i
38% MPD.
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PH-6-A1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

12,5mM
0,3mM
1M
0,8mM
15%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda
Apareixen molts cristalls petits .

PH-6-A2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

12,5mM
0,3mM
500mM
0,8mM
20%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda.
Apareixen molts cristalls petits .

PH-6-A3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

25mM
0,3mM
100mM
0,8mM
15%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda.
Apareixen molts cristalls petits .
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PH-6-B1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

25mM
0,3mM
50mM
0,8mM
20%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda.
Apareixen moltes agulles petites.

PH-6-B2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

25mM
0,2mM
100mM
1,5mM
20%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda.
Apareixen moltes agulles en les
condicions inicials. Al baixar el pou 30%
disminueix el nombre de cristalls i tenen
una forma més arrodonida.

PH-6-B3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Etanol inicial
Etanol pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6,5
AT4A4T
CsCl

25mM
0,2mM
200mM
1,5mM
20%
50%
20ºC
20ºC

Gota asseguda.
No s’aprecia cap nucli cristal·lí.
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PH-5-A1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
Isopropanol inicial
Isopropanol pou*
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
AT4A4T
MgCl2

25mM
0,25mM
10mM
7,5%
15%
16ºC
13ºC

Precipitat cristal·lí.
* el pou també conté 17% MPD

PH-5-A2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
AT4A4T
MgSO4

25mM
0,25mM
2,5mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

Nuclis de cristalls en les condicions
inicials. No s’observa creixement al
variar les condicions.

PH-5-A3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
MgCl2

25mM
0,25mM
20mM
2,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa al presència de cap nucli
cristal·lí.

Pàg. 45

Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

PH-5-A4
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPD inicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
MgAc

25mM
0,25mM
20mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen cristalls petits a 13ºC i
30%MPD.

PH-5-A5
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 400 inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6,5
AT4A4T
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
7,5%
20%
16ºC
13ºC

Apareixen esferolites a 13ºC i 30%MPD

PH-5-A6
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 4000 inicial
PEG 4000 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

NaCaC pH 6
AT4A4T
MgAc

25mM
0,25mM
40mM
15%
20%
16ºC
13ºC

Apareix separació de fases al 28%MPD
i 13ºC.
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PH-5-B1
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 400 inicial
Isopropanol inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

MES pH 6
AT4A4T
MgCl2

17mM
0,25mM
7mM
5%
5%
20%
16ºC
13ºC

Perecipitat cristal·lí i esferolites al
32%mpd I 13ºC.

PH-5-B2
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
MPDinicial
MPD pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

TRIS HCl pH 7,5
AT4A4T
MgCl2
NH4Ac

25mM
0,25mM
5mM
25mM
5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.

PH-5-B3
Tampó
Oligo
Sal
Espermina
PEG 550 inicial
PEG 400 pou
Temperatura inicial
Temperatura final
observacions

HEPES-Na pH 7
AT4A4T
MgCl2

25mM
0,25mM
2,5mM
12,5%
20%
16ºC
13ºC

No s’observa cap indici cristal·lí.
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B.2. Proves de DC.
Nº
1

Oligo
(AT)7 10µg/ml

2

(AT)7 20µg/ml

3

(AT)7 80µg/ml

4

(AT)7 3µg/ml

5

(AT)7 60µg/ml

6

-

7

-

7’

(AT)7 100µg/ml

8

-

9

(AT)7 28µg/ml

10

(AT)7 28µg/ml

11

(AT)7 28µg/ml

12
13

(AT)7 28µg/ml

14

-

15

(AT)7 80µg/ml

16

(AT)7 80µg/ml

17

(AT)7 80µg/ml

18

(AT)7 80µg/ml

19

(AT)7 80µg/ml

20

(AT)7 80µg/ml

21

(AT)7 80µg/ml

22

(AT)7 80µg/ml

23

(AT)7 80µg/ml

24

(AT)7 80µg/ml

Tampó
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM

Sal
-

Fàrmac
952 0,2M

-

952 0,2M

-

952 0,2M

-

952 0,5M

-

952 0,5M

NaCl 0,2M

T1 100µg/ml

NaCl 0,2M

S1 100µg/ml

NaCl 0,2M

S1 100µg/ml

NaCl 0,2M

S2 100µg/ml

NaCl 0,2M

T1 50µg/ml

NaCl 1M

-

MgCl2 0,2M

-

-

951 0,2M

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

T2 100µg/ml

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

T1 10µg/ml

NaCl 0,2M

T1 20µg/ml

NaCl 0,2M

T1 50µg/ml

NaCl 0,2M

T2 10µg/ml

NaCl 0,2M

T2 20µg/ml

NaCl 0,2M

T2 50µg/ml

NaCl 0,2M

S1 10µg/ml

NaCl 0,2M

S1 20µg/ml

NaCl 0,2M

S1 50µg/ml
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25

(AT)7 80µg/ml

26

A(AT)5T 80µg/ml

27

CG(AT)5 80µg/ml

28

-

29

(AT)7 80µg/ml

29+

≈(AT)7 80µg/ml

30

(AT)7 80µg/ml

30+

≈ (AT)7 80µg/ml

31

-

32

-

33

(AT)7 80µg/ml

33+

≈ (AT)7 80µg/ml

34

A(AT)5T 80µg/ml

35

A(AT)5T 80µg/ml

35+

≈A(AT)5T 80µg/ml

36

A(AT)5T 80µg/ml

36+

≈A(AT)5T 80µg/ml

37

A(AT)5T 80µg/ml

37+

≈A(AT)5T 80µg/ml

38

CG(AT)5 80µg/ml

39

CG(AT)5 80µg/ml

39+

≈ CG(AT)5 80µg/ml

40

CG(AT)5 80µg/ml

40+

≈ CG(AT)5 80µg/ml

41

CG(AT)5 80µg/ml

41+

≈ CG(AT)5 80µg/ml

NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

927 100µg/ml

NaCl 0,2M

927 50µg/ml

NaCl 0,2M

927 200µg/ml

NaCl 0,2M

928 50µg/ml

NaCl 0,2M

928 200µg/ml

NaCl 0,2M

928 100µg/ml

NaCl 0,2M

950 100µg/ml

NaCl 0,2M

950 50µg/ml

NaCl 0,2M

950 200µg/ml

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

927 50µg/ml

NaCl 0,2M

927 200µg/ml

NaCl 0,2M

928 50µg/ml

NaCl 0,2M

928 200µg/ml

NaCl 0,2M

950 50µg/ml

NaCl 0,2M

950 200µg/ml

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

927 50µg/ml

NaCl 0,2M

927 200µg/ml

NaCl 0,2M

928 50µg/ml

NaCl 0,2M

928 200µg/ml

NaCl 0,2M

950 50µg/ml

NaCl 0,2M

950 200µg/ml

Pàg. 49

Condicions experimentals de les proves de cristal·lografia i DC

42

(AT)7 80µg/ml

42+

≈(AT)7 80µg/ml

43

A(AT)5T 80µg/ml

43+

≈A(AT)5T 80µg/ml

44

CG(AT)5 80µg/ml

44+

≈ CG(AT)5 80µg/ml

45

(AT)7 80µg/ml

46

A(AT)5T 80µg/ml

47

CG(AT)5 80µg/ml

48

A6T6 80µg/ml

49

A6T6 80µg/ml

50

A6T6 80µg/ml

51

A6T6 80µg/ml

52

A6T6 80µg/ml

53

A6T6 80µg/ml

54

A6T6 80µg/ml

55

(AT)7 80µg/ml

56

(AT)7 80µg/ml

57

(AT)7 80µg/ml

58

A(AT)5T 80µg/ml

59

A(AT)5T 80µg/ml

60

A(AT)5T 80µg/ml

61

CG(AT)5 80µg/ml

62

CG(AT)5 80µg/ml

63

CG(AT)5 80µg/ml

64

-

NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM

NaCl 0,2M

930 50µg/ml

NaCl 0,2M

930 200µg/ml

NaCl 0,2M

930 50µg/ml

NaCl 0,2M

930 200µg/ml

NaCl 0,2M

930 50µg/ml

NaCl 0,2M

930 200µg/ml

NaCl 0,2M

T3 200µg/ml

NaCl 0,2M

T3 200µg/ml

NaCl 0,2M

T3 200µg/ml

NaCl 0,2M

T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T2 200µg/ml

NaCl 0,2M

T3 200µg/ml

NaCl 0,2M

927 200µg/ml

NaCl 0,2M

928 200µg/ml

NaCl 0,2M

930 200µg/ml

NaCl 0,2M

950 200µg/ml

NaCl 0,2M

T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T2 200µg/ml

NaCl 0,2M

S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T2 200µg/ml

NaCl 0,2M

S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T2 200µg/ml

NaCl 0,2M

S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

T3 200µg/ml
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65

(AT)7 80µg/ml

66

(AT)7 80µg/ml

67

(AT)7 80µg/ml

68

(AT)7 80µg/ml

69

(AT)7 80µg/ml

70

A6T6 80µg/ml

71

A(AT)5T 80µg/ml

72

CG(AT)5 80µg/ml

73

≈ (AT)7 80µg/ml

74

(AT)7 20µg/ml

74A

≈ (AT)7 180µg/ml

74B

≈ (AT)7 180µg/ml

74C

≈ (AT)7 180µg/ml

74D

≈ (AT)7 180µg/ml

74E

≈ (AT)7 180µg/ml

74F

≈ (AT)7 180µg/ml

74G

(AT)7 20µg/ml

74H

(AT)7 20µg/ml

74I

(AT)7 20µg/ml

75

(AT)7 80µg/ml

76

(AT)7 80µg/ml

77

A6T6 80µg/ml

78

≈A(AT)5T 80µg/ml

79

≈CG(AT)5 80µg/ml

80

-

81

CGC3GCG3CG 80µg/ml

NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM

-

Dissolució B*

-

Dissolució A*

-

Dissolució C*

-

Dissolució D*

-

Dissolució E*

-

Dissolució A*

-

Dissolució A*

-

Dissolució A*

NaCl 0,2M

+ T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

+T1 40µg/ml

NaCl 0,2M

+T1 80µg/ml

NaCl 0,2M

+T1 120µg/ml

NaCl 0,2M

+T1 180µg/ml

NaCl 0,2M

+T1 240µg/ml

NaCl 0,2M

+T1 300µg/ml

NaCl 0,2M

+(AT)7 80µg/ml

NaCl 0,2M

+(AT)7 40µg/ml

NaCl 0,2M

+(AT)7 40µg/ml

NaCl 0,2M

930 200µg/ml

NaCl 0,2M

S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

-

NaCl 0,2M

+ T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

+S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

S1 200µg/ml

NaCl 0,2M

-
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81A

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

81B

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

81C

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

83

-

84

(AT)7 80µg/ml

85

CGC3GCG3CG 80µg/ml

85A

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

85B

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

85C

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

86

-

87

(AT)7 80µg/ml

87+

≈(AT)7 80µg/ml

88

A6T6 80µg/ml

88+

≈A6T6 80µg/ml

89

CGC3GCG3CG 80µg/ml

89+

≈CGC3GCG3CG 80µg/ml

90

-

91

-

92

(AT)7 80µg/ml

92+

≈(AT)7 80µg/ml

93

A6T6 80µg/ml

94

CGC3GCG3CG 80µg/ml

95

-

96

-

97

-

NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM
NaCaC
30mM

NaCl 0,2M

+ T1 200µg/ml

NaCl 0,2M

+ T1 300µg/ml

NaCl 0,2M

+ T1 400µg/ml

NaCl 0,2M

T1 300µg/ml

NaCl 0,2M
NaCl 0,2M
NaCl 0,2M

+ T1 20µg/ml

NaCl 0,2M

+ T1 40µg/ml

NaCl 0,2M

+ T1 100µg/ml

NaCl 0,2M

T4 200µg/ml

NaCl 0,2M

T4 200µg/ml

NaCl 0,2M

+ T4 1000µg/ml

NaCl 0,2M

T4 200µg/ml

NaCl 0,2M

+ T4 1000µg/m

NaCl 0,2M

T4 200µg/ml

NaCl 0,2M

+ T4 1000µg/m

NaCl 0,2M

T4 200µg/ml

NaCl 0,2M

T5 200µg/ml

NaCl 0,2M

T5 200µg/ml

NaCl 0,2M

+T5 500µg/ml

NaCl 0,2M

T5 200µg/ml

NaCl 0,2M

T5 200µg/ml

NaCl 0,2M

T2 300 µg/ml

NaCl 0,2M

T4 1000µg/ml

NaCl 0,2M

T5 500µg/ml
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C. INTRODUCCIÓ TEÒRICA.
C.1 Estructura dels àcids nucleics.
Els àcids nucleics són biomolècules orgàniques formades per C,H,O,N i P. Es tracta d’un
polímer que per hidròlisi dóna nucleòtids que al seu torn, estan formats per l’àcid fosfòric,
una pentosa i diferents compostos nitrogenats que s’anomenen bases nitrogenades.
Hi ha dos tipus d’àcid nucleic, anomenats àcid desoxiribonucleic o DNA i àcid ribonucleic o
RNA. Són molècules portadores de la informació genètica. Aquesta informació és
continguda en la seqüència dels nucleòtids, que inclouen instruccions precises pel
funcionament de la cèl·lula segons com estiguin ordenats. A més a més són els
responsables de la transmissió de la informació d’un individu a la seva descendència.

C.1.1 Estructura primària.
L’estructura primària és la que conté la informació genètica i està constituïda per la
seqüència de nucleòtids dins la cadena.
Un nucleòtid està format per l’associació d’un nucleòsid (unió de la pentosa més base
nitrogenada) amb una molècula d’àcid fosfòric mitjançant un enllaç èster entre el grup
hidroxil (OH) del àcid fosfòric amb un altre de la pentosa.

C.1.1.1 Bases nitrogenades.
Les bases nitrogenades heterocícliques que formen els àcids nucleics poden ser de dos
tipus: púriques, adenina (A) i guanina (G), que contenen dos anells aromàtics i
pirimidíniques, citosina (C) , timina (T) i uracil (U), amb un sol anell. La timina només està
present en DNA i l’uracil RNA.
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Fig. C.1.1. Les bases nitrogenades (Sinden,1994)

La nomenclatura de les bases es basa en la de púriques i pirimidíniques i només
s’enumeren els àtoms de l’anell; els substituents adopten el mateix número que els àtoms
als quals es troben units.

Fig. C.1.2. Numeració de les bases

Degut a la seva estructura química les bases nitrogenades presenten tautomeria cetoenòlica, que influeix alhora de formar ponts d’hidrogen amb altres substàncies.

C.1.1.2 El sucre.
El segon component principal del ADN és la β-D-2’-desoxiribosa, que és un derivat de la αD-ribosa en la qual s’ha substituït un grup hidroxil (OH) per un hidrogen en la posició 2’.
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Fig. C.1.3. Estructura de la desoxiribosa (Sinden,1984)

Els sucres són la part més flexible i mòbil de la molècula de DNA. En funció del plegament
poden adoptar dos tipus de conformació: la forma endo o la forma exo.
La manera més exacta de definir el plegament però és amb l’angle de pseudo-rotació P.

Fig. C.1.4. Cicle de pseudorotació de l’anell de furanosa en els nucleòsids.(Saenger,1984)

La furanosa s’uneix a la base nitrogenada, per formar un nucleòsid, mitjançant un enllaç βglucosídic.
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La nomenclatura de la ribosa comença pel carboni unit a la base que es denomina 1’, de
manera que el carboni unit al grup CH2OH és el C4’. Depenen del tipus de base la unió serà
N9-C1’, per les púriques i N1-C1’ per les pirimidíniques.

Fig. C.1.5. Esquema d’un nucleòtid amb els diferents enllaços.

Els grups fosfats s’anomenen per la posició del sucre al que estan units i pel número de
fosfats esterificats: mono, di o trifosfats.
Es coneixen dos conformacions possibles de nucleòsids: la conformació syn i la conformació
anti. La conformació syn la ribosa està eclipsant la base nitrogenada i en la anti el sucre es
troba en posició oposada a la base.

a

b

Fig. C.1.6. Conformacions del nucleòsid. (a) syn (b) anti (Saenger,1984)
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C.1.1.3 El fosfat.
El DNA és un polímer format per la unió de nucleòtids mitjançant un enllaç fosfodièster entre
els C3’ d’un nucleòtid i C5’ del següent. Les cadenes s’anomenen a nivell d’estructura
primària per la composició de les bases. Sempre de l’extrem 5’ al 3’, sent 5’ l’extrem que té
el grup fosfat lliure unit al C5’.

Fig. C.1.7. Fragment de cadena formada per adenina, citosina, guanina, timina (Saenger,1984).

El fosfat dona a la cadena càrrega negativa; per tal de produir la cristal·lització és necessari
apantallar les càrregues amb el propi dissolvent o amb l’ajuda de cations.

C.1.2 Estructura secundària.
L’estructura secundària va ser proposada per James Watson i Francis Crick (WC) i va ser
anomenada model de la doble hèlix DNA.
El model esta constituït per dos cadenes de nucleòtids, situades de forma antiparal·lela, és
a dir, una en sentit 5’ → 3’ i l’altre 3’→ 5’. Les cadenes es mantenen unides per ponts
d’hidrogen entre les bases d’una cadena i l’altre, tot formant el que s’anomena dúplex. Les
bases estan situades cap a l’interior de l’hèlix degut al seu caràcter hidrofòbic mentre que
l’esquelet sucre-fosfat es troba a l’exterior.
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L’aparellament entre bases no és aleatori sinó que les A sempre s’enllacen per ponts
d’hidrogen amb les T (les U en el cas dels RNA) i les G amb les bases C. Aquest
aparellament va se demostrat per Chargaff al observar que els DNA naturals contenien la
mateixa porció de bases A i de T i també la mateixa porció de bases G que de C.
En el model WC les dos cadenes s’enrotllen entorn un eix imaginari, formant un doble hèlix
amb els fosfats situats cap a l’exterior i les bases orientades entre sí. L’estabilitat be
determinada per diversos factors:
-

Apilament de les bases en el centre de l’hèlix, on els anells aromàtics plans
s’estabilitzen per forces de Van der Waals.

-

Els ponts d’hidrogen de l’aparellament de les bases.

-

La col·locació de les cadenes de fosfat-sucre cap a l’exterior, contrarestant-se la
càrrega negativa dels fosfats amb els contraions del medi o l’aigua.

-

Altres factors in vivo que puguin donar-se : histones, protamines, etc.

El model WC no és l’únic model de interacció per ponts d’hidrogen de les bases, exemples
d’altres models són els de tipus Hoogsteen o els que es donen en els mistmacthings (
aparellaments incorrectes).
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Fig. C.1.8. Diferents tipus d’aparellaments entre bases per ponts d’hidrogen
(I.Tinoco,Jr. Gesteland,R.F i Atkins, JF ,1993).

C.1.2.1 Característiques del doble hèlix.
Per caracteritzar les diferents formes del DNA s’utilitzen els següents paràmetres:

-

número de parell de bases per voltes, és a dir, número de nucleòtids necessaris per
donar una volta completa.

-

Pas d’hèlix, és a dir, longitud d’un gir complet.
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-

El solcs de la cadena .

-

Les rotacions i desplaçaments que hi ha entre un parell de bases i el següent.

C.1.2.2 Paràmetres de l’hèlix.
Per poder definir la geometria dels parells de base en el dúplex DNA o RNA es defineixen
els paràmetres d’hèlix.
- Número de residus per volta “n”, és el nombre de parell de bases necessaris perquè l’hèlix
doni un gir de 360º.
- El pas de rosca P (pitch) és la distància a través de l’eix de l’hèlix per donar una volta
sencera (rotació de 360º) i es calcula mitjançant la fórmula:
P=n·h

(Eq. C.1.1)

On h es la separació entre residus (rise) i n és el numero de residus per volta
- L’angle de gir per residu (Twist) correspon a
T=360/n

Fig. C.1.9. Paràmetres del doble hèlix (Sinden,1994).

(Eq. C.1.2)

Pàg. 65

Introducció teòrica

Per tal de formar l’hèlix entre un parell de bases i el següent s’ha de produir un gir i un
desplaçament. En les Fig. C.1.10 i Fig. C.1.11 es poden veure les dos grans famílies les
rotacions i translacions.

Fig. C.1.10. Rotacions entre parells de bases [Dickerson,1989].
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Fig. C.1.11. Translacions entre parell de bases (Dickerson,1989).

La doble hèlix presenta dos solcs característics, el major i el menor, amb característiques
diferents cadascun que determinen la interacció amb altres molècules com poden ser
fàrmacs o proteïnes [Seeman et al., 1976].
Els angles de torsió d’una molècula de DNA permeten descriure l’estructura tridimensional
de la molècula. Es denominen alfabèticament α,β,γ,δ,ε,ζ, iniciant-se a partir de P-O5’-C5’C4’ a C4’-C3’-O3’-P.
Els cinc angles de torsió del sucre es denominen νo a ν4 i l’angle χ defineix l’orientació de la
base en relació al sucre (χ=-90º ~ -180º→ anti; χ= ~ 90º→ syn).
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Fig. C.1.12. Esquema de la numeració atòmica i angles de torsió
d’una cadena de RNA (Saenger,1984).

C.1.3 Conformacions del DNA.
La doble hèlix té una gran flexibilitat estructural, depenen de les condicions del medi, de la
seqüència i del la grandària del oligonucleòtid [Leslie et al., 1980; Shakked et al.,1983] i
també les propietats intrínseques com torsió i flexibilitat [Hogan et al., 1983]. Aquestes
diferents formes es denominen amb les lletres A, B, C, D i Z.

Fig. C.1.13. Formes del DNA en vista frontal i projecció(Saenger,1984).
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Les formes A,B,C i D són hèlix dextrogirà mentre que la forma Z és la única forma levogira.
A continuació, en la Taula C.1.1 es descriuen breument les característiques més importants
de cada forma del DNA.

Forma

Pas d’hèlix

Nº parell de

Inclinació de

[nm]

bases per

les bases [º]

volta
A

2,8

11

20

B

3,38

10

6

C

3,10

8,5-9,7

8

D

2,43

8

16

Z

4,35

-12

7 i 18

Taula C.1.1 . Paràmetres fonamentals de les diverses formes del DNA
[Subirana, 1985; Sinden, 1994]

C.1.3.1 La forma A.
La forma A-DNA és una conformació d’alta energia en condicions fisiològiques.
S’ha trobat en cadenes curtes, riques en –CG- i en condicions de baixa humitat.
Les característiques d’aquesta forma obtinguda prèviament per difracció de fibres [Franklin i
Gosling, 1953], són :

-

onze parells de base per volta

-

inclinació del pla del parell de bases respecte l’eix de l’hèlix uns 20º

-

una distància entre bases de 2,56Å

-

Grandària del solc major i menor molt semblant; el primer és més profund que el
segon.

-

El rise és molt petit el que indica poca flexibilitat.
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Fig. C.1.14. Vista frontal i en projecció de la Forma A del DNA.

C.1.3.2 La forma B.
La forma B és la de major interès biològic ja que es la que s’ha trobat al estudiar DNA en
dissolució i en els complexes DNA-proteïnes. A més a més, tots els oligonucleòtids sintètics
estudiats s’han pogut trobar amb la forma B, mentre que altres conformacions només es
donen en alguns casos [Leslie et al., 1980].
L’estructura de la forma B-DNA va ser resolta a partir del model de Watson i Crick (1953), on
les bases s’aparellen per mitjà de ponts d’hidrogen cap a l’interior de l’hèlix, deixant els
fosfats a l’exterior. No va ser fins la resolució DNA sintètics prèviament cristal·litzats i
difractas amb raig X, que es va poder determinar detalladament l’estructura atòmica
[Dickerson et al., 1982].
Les característiques d’aquesta forma són:

-

Promig de 10 parells de bases per volta.

-

L’eix de la doble hèlix es troba al centre del parell de bases.

-

Solcs major i menor de similar profunditat.

-

Pas de l’hèlix de ~3,4Å.

-

Separació entre bases consecutiva de 0,34nm.
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Fig. C.1.15. Vista frontal i en projecció de la Forma B del DNA.

C.1.3.3 La forma Z.
La forma Z del DNA s’ha detectat en seqüències puriques-pirimidiniques alternats riques en
G-C, o en seqüències en les que alguna base, especialment les citosines s’han modificat per
bromació o metilació.

L’estudi de la forma Z és important per determinar el seu interès biològic, ja que es
desconeix el seu paper in vivo. Actualment s’han postulat varies funcions com són la seva
possible implicació en la regulació gènica, la transcripció, processos cancerigens, etc , [Rich
et al., 1984; Wells et al., 1990]. Existeixen evidències de la presència de Z-DNA en
cromosomes [Nordheim et al., 1981].
Les característiques principals són:

-

Parell de bases perpendiculars a l’eix de l’hèlix i desplaçats en direccions oposades.

-

Solc menor molt profund i estret i major més superficial.

-

Sentit de gir levogira.

-

Hèlix de 12 nucleòsids per volta.
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Fig. C.1.16. Vista frontal i en projecció de la Forma Z del DNA.

Les formes Z del DNA es poden interconvertir espontàniament en formes B-DNA en
presència de drogues o canvis en el medi.

C.1.3.4 La forma C.
El 1961 va ser descoberta un altre forma DNA que es va anomenar C [Marvin et al., 1961].
Apareix al deshidratar parcialment el B-DNA en presència de sals de liti o sodi i es troba
durant les transicions de forma del DNA [Rhodes et al., 1982].
Les seves característiques principals són semblants a la forma B i estan llistats en la taula
C.1.1.

C.1.3.5 La forma D.
La forma D va ser descrita per primera vegada l’any 1962 per Davies i Baldwin . Només
s’ha pogut determinar aquest tipus d’estructura en fibres de seqüències alternants AT.
La informació obtinguda a través de fibres no resulta suficient per resoldre l’estructura a
nivell atòmic: tot i així s’han proposat diversos models [Drew i Dickerson, 1982;
Mahendrasingam et al., 1983] per tal de poder interpretar els diagrames de difracció.
Les característiques principals obtingudes són:
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-

8 parells de bases per volta.

-

un angle de rotació per residu de 45º.

-

pas d’hèlix de 3,03 Å.

C.1.3.6 La forma Hoogsteen.
Aproximadament 10 anys després de que Watson i Crick proposessin el seu model
d’aparellament de bases del DNA, Karst Hoogsteen va descobrir un nou model
d’aparellament de bases al escalfar una solució d’adenina i timina i deixant-la refredar
lentament per tal de formar-se cristalls. Ell va trobar que en els cristalls formats, l’adenina i al
timina no formaven enllaços d’hidrogen tipus WC. Així doncs, la unió entre bases és donava
per ponts d’hidrogen però entre diferents àtoms, involucrant el N7 de l’anell en comptes del
N1.

Fig. C.1.17. Enllaços d’hidrogen tipus WC i Hoogsteen entre adenina i timina.

En el nostre laboratori es va descobrir ja fa uns anys que la seqüència ATATAT podia formar
un dúplex aparentment similar a la forma B, però amb aparellament Hoogsteen. [Abrescia,
et. al, 2002].
Comparant la forma Hoogsteen amb la B del DNA, s’observa que en els dos casos els
models són antiparal·lels i tenen paràmetres d’hèlix similars. El plegament dels sucres és
similar a excepció de la base terminal de la seqüència. La major diferència es troba en la
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conformació syn de les bases A. Per altre banda la forma Hoogsteen també té dos zones
acceptores en l’adenina (N1 i N3) mentre que la forma B només té un acceptor (N7). Per
tant, la interacció amb els ions, solvent i proteïnes serà diferent.

Fig. C.1.18. Comparació de la formaB ideal del DNA (esquerra)
amb la forma Hoogsteen (dreta).

C.1.4 Ions i polimorfisme del DNA.
El DNA és un polielectrolit en condicions fisiològiques; el plasma i els fluids intracel·lulars del
ésser humà contenen una quantitat important de ions com Mg2+, Ca2+, Na+, K+,.de manera
que resulta de molta importància, l’estudi de l’interacció del DNA amb diferents ions
[Saenger, 1984].
Atrets per la carrega dels fosfats, els cations estan normalment lligats a l’oxigén, encara que
també els podem asociar amb els a`toms de les bases.
L’estudi no es limita únicament aquests ions sinó que també s’estén a altres alcalins com el
Cs+ o a metalls de transició com Mn2+, Zn2+ i el Ni2+. El comportament és diferent en cada
cas però tots influeixen potencialment en l’estructura del DNA. Mentres que els ions
monovalents tenen una interació poc específica amb la seqüència, els divalents afecten amb
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major grau l’estructura de la molècula, tal i com s’ha vist en diferents cristalls [Dickerson,
1998].
Les zones de interacció potencial amb la cadena es mostren a la Fig.C.1.19 i són:

-

la càrrega negativa dels oxígens dels grups fosfats.

-

el nitrogen de les bases nitrogenades.

-

els grups ceto de les bases hexocícliques.

-

els hidròxils dels sucres.

Fig. C.1.19. Possibles zones d’unió entre un ió i un nucleòtid (Saenger,1984).

Es poden distingir dos tipus d’interacció; la primera els ions s’anomenen “condensats” ja que
estan pràcticament lligats al DNA i en la segona, se’ls anomena “lliures” perquè tenen
mobilitat pel dissolvent i interactuen segons el potencial electroestàtic del ió i l’atmosfera
iònica que els envolta.
Es important anticipar que en la cristal·lització els ions i les seves concentracions juguen un
paper fonamental. Altres variables que també influeixen en la interacció entre els ions i les
macromolècules són els agents precipitants, com el MPD (2-metil-2,4-pentadiol) o el PEG
(polietilenglicol), que varien la constant dielèctrica de l’aigua.

C.1.5 Interacció amb l’aigua. Hidratació.
L’aigua juntament amb els ions ajuda en el manteniment de l’estructura tridimensional del
DNA, ja que gràcies a ella s’apantallen les repulsions creades entre els grups fosfats. A més
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a més la solvatació juga un paper important en els canvis conformacionals, tal i com es
mostra en las transicions de la forma B a la A [Saenger,1984].
La hidratació al voltant de la doble hèlix del DNA no és homogènia, existeixen diferents
capes d’hidratació [Saenger,1984]. En la primera capa hi ha entre onze i vint molècules
d’aigua per nucleòtid. Aquestes molècules es poden agrupar en funció de la seva afinitat
decreixent per un fosfat, enllaç fosfodièster més el sucre i la base. En funció de la quantitat
d’aigua s’observa que la proporció d’aigües unides a les diferents regions de DNA varien.
AL segona capa d’hidratació està menys estructurada i sovint resulta indistingible de la resta
del medi aquós [Tunis i Hearst, 1968].

C.1.6 Importància de les regions riques en A i T.
Les seqüències AT són molt abundants en les zones del DNA que no codifiquen gens i en
les quals es desconeix la funció biològica.
Tenen un paper fonamental en el procés de transcripció ja que participen en la selecció i
reconeixement per part d’un complex sistema de proteïnes (factors de transcripció i RNA
polimerasas).
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C.2 Cristal·lografia.
Sovint relacionem el terme cristall amb minerals. Amb estructures polièdriques limitades per
cares planes.
La cristal·lografia és la ciència que s’ocupa a l’estudi d’aquestes estructures polièdriques per
intentar donar explicació, al tipus de disposició ordenada que adopten certes substàncies.
La formació de cristalls no és exclusiva dels minerals inorgànics, també es pot donar en
compostos orgànics com els àcids nucleics i les proteïnes.
La utilització de cristalls en biologia estructural es va iniciar l’any 1934 quan Bernal i
Crowfoot van obtenir el primer patró de difracció de raig X d’una proteïna, la pepsina i s’han
anat incrementant en els darrers anys.
La formació del cristall es deguda a les forces atractives entre els àtoms, a mesura que cada
molècula s’uneix a una partícula sòlida en creixement, s’orienta de manera que les forces
que actuïn sobre ella es minimitzin.
La biocristal·lització compren tres etapes clàssiques:
•

la nucleació

•

el creixement

•

fi del creixement

Tot una sèrie de paràmetres fisicoquímics ( pH, temperatura, supersaturació, força iònica,
pressió, unió amb contraions, etc) estan relacionats amb la formació dels cristalls.
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C.2.1 Paràmetres fisicoquímics de cristal·lització.
Per tal de cristal·litzar una molècula requerim haver arribat a un estat de supersaturació del
sistema.
Es pot definir la supersaturació com:

β=

c
s

(Eq.C.2.1)

sent c la concentració abans de la cristal·lització i s la solubilitat de la molècula.
Així tenim:

β >1

nucleacióicreixement

β =1
β <1

equilibri
redissolució

Si considerem l’estat d’ equilibri d’un sistema, com aquell punt en el qual la quantitat de
molècules que es dissolen és el mateix que les que passen a estat sòlid, un sistema que
esta per sobre l’equilibri, com l’estat de supersaturació, tendirà a formar-se sòlid ja que
tendeix a evolucionar cap a punts d’estabilitat.
Podem arribar a l’estat de supersaturació per diferents vies [Boistelle i Astier, 1988], per
refredament o escalfament de la solució , per evaporació del dissolvent, variació del pH i
diàlisis de la solució.
També podem escriure la supersaturació com:

⎛ c ⎞ ∆µ
σ = Ln⎜ ⎟ =
⎝ s ⎠ k bT

(Eq.C.2.2)
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on ∆µ és la diferència de potencial químic d’una molècula en solució supersaturada i
saturada, kb la constant de Bolzmann i T la temperatura absoluta.
Així, termodinàmicament la saturació correspon a una situació d’equilibri de cada una de les
espècies que constitueixen les diferents fases (dissolució i cristall). Es pot expressar com
una igualtat dels potencials químics

µc = µs

(Eq.C.2.3)

Fig. C.2.1. Diagrama esquemàtic de solubilitat. Representa els potencials químics de la macromolècula en el
cristall i en la dissolució [Malkin i McPherson,1994].

Com podem veure en la Fig C.2.1 la regió de supersaturació presenta dues zones la làbil on
la nucleació i creixement competeixen i la metaestable on només hi ha formació de cristalls.
La formació de cristalls es veu afectada per diferents paràmetres:

-

La temperatura, al augmentar-la es produeix una major agitació tèrmica de les
molècules amb la conseqüent modificació de les interaccions.

-

El pH altera el comportament del dissolvent i del solut.

-

La presència de contraions de diferents sals pot modificar les interaccions
electrostàtiques entre les biomolècules, produint un efecte d’apantallament o
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interaccionant amb zones específiques de les macromolècules. Els cations diavlents
especialment el Mg2+, esta involucrat en l’estabilització dels àcids nucleics.

-

Els dissolvents orgànics s’utilitzen per insolubilitat els oligonucleòtids. Modifiquen la
constant dielèctrica. Els més comuns són MPD i el PEG.

C.2.2 Procés de cristal·lització.
Com ja s’ha mencionat en l’apartat anterior, la cristal·lització compren tres etapes.

C.2.2.1 Nucleació
És la primera de les fases, consisteix en la formació d’agregats cristal·lins que superen un
certa grandària crític.
Esquemàticament es pot descriure a traves d’un conjunt d’equacions tipus:

C1 + C1 ↔ C 2
C 2 + C1 ↔ C 3
.....................
C j + C1 ↔ C j+1

que representen un agregació successiva de monòmers.
Hi ha dos tipus de nucleació: la homogènia i al heterogènia. La primera la formació d’un
cristall es dóna espontàniament, mentre que la segona és induïda per la presència de
partícules o per les pròpies parets del recipient.

C.2.2.2 Creixement
En aquesta fase es dóna l’assimilació o adsorció de molècules en els nuclis ja existents.
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C.2.2.3 Fi del creixement.
Per tal de poder difractar-se un cristall necessita unes dimensions mínimes. Avui dia encara
és una incògnita saber perquè un cristall deixa de créixer.
Estudis sobre la lizozima [Feher i Kam, 1985] han permès demostrar que cristalls que
creixen amb les mateixes condicions experimentals, tenen les mateixes dimensions finals;
així mateix quan més ràpida es la nucleació, més cristalls s’obtenen però de dimensions
molt més reduïdes.
Hi ha molts factors que afecten el final del creixement, com per exemple les imperfeccions
estructurals, presència d’impureses o degradació de les macromolècules.

C.2.3 Xarxa cristal·lina.
Un cristall es composa d’àtoms disposats en un model que es repeteix periòdicament en les
tres dimensions. Donant lloc al que s’anomena xarxa cristal·lina.
El conjunt que es repeteix per translació i genera tot el cristall s’anomena cel·la elemental o
unitària. Es defineix com el paral·lelepípede més petit que conte totes les operacions de
simetria del grup espacial.

Per poder determinar la xarxa cristal·lina requerim conèixer la posició exacta dels àtoms dins
la cel·la unitària (unitat asimètrica), la grandària i la forma de la cel·la, tot especificant les
longituds a, b, c de les arestes i els tres angles α,β,γ.
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Hi ha set sistemes cristal·lins diferents :

Sistema Cristal·lí

Eixos

Angles entre els eixos

Cúbic

a=b=c

α = β = γ = 90º

Tetragonal

a=b≠c

α = β = γ = 90º

ròmbic

a≠b≠c≠a

α = β = γ = 90º

Hexagonal

a=b≠c

α = β = 90º; γ = 120º

Trigonal (o Romboèdrica)

a=b=c

α = β = γ ≠ 90º

Monoclínic

a≠b≠c≠a

α = γ = 90º; β ≠ 90º

Triclínic

a≠b≠c≠a

α≠β≠γ

Fig. C.2.2. Els set sistemes cristal·lins.

Segons la localització dels punts reticulars a la cel·la unitària, podem distingir 14 tipus de
cel·la possibles que es coneixen amb el nom de xarxes de Bravais.

Fig. C.2.3. Xarxes de Bravais (Wilson, 1990).

Introducció teòrica

Pàg. 83

La nomenclatura P,C, I i F fa referència a la posició dels punts reticulars dins la cel·la; així
tenim:

-

P, cel·la primitiva; conté un punt reticular, un octau en a cada vèrtex

-

C, cel·la centrada en una cara; conté dos punts reticulars, un octau en cada vèrtex i
una meitat en cada cara d’un sol eix.

-

I, centrada en el cos; conté dos punts reticulars, un en els vèrtex i l’altre en el centra
de la cel·la.

-

F, centrada en les cares; conté quatre punts reticulars, un als vèrtex i els altres tres a
meitats en el centre de cada cara.

C.2.4 Simetria.
Un objecte té simetria si al realitzar algun moviment o alguna operació sobre d’ell, l’objecte
es queda en una posició indistingible de la posició original.
Per exemple, la molècula d’aigua H-O-H té un angle de 104,5º, si considerem una línia
imaginaria que ens divideix la molècula en dues meitats, al realitzar un gir de 180º respecte
aquesta línia imaginària, els dos àtoms d’hidrògens seran intercanviats però quedaran en la
mateixa posició i serà impossible determinar quin és quin. La rotació de 180º deixa la
molècula en una nova posició indistingible de la posició inicial.
Per tant, la rotació és una operació de simetria i la línia imaginaria (eix de rotació) és un
element de simetria.
Els operadors de simetria més importants són:

-

Eixos de rotació; consisteix amb un gir de 360º/n al voltant de l’eix, es designa amb
el símbol n

-

Plans especulars o de simetria, reflexió a través d’un pla, designats amb la lletra m .

-

Identitat, reflexió de 360º al voltant de qualsevol eix.

-

Centre de simetria; consisteix en un punt sobre el qual es realitza una inversió es
denomina amb el símbol I .
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Eixos de rotació impropis; eix d’inversió rotatòria, es el resultat d’una combinació de
rotació de 360º/n seguida d’una inversió al voltant d’un punt; es designen amb el
símbol n .

-

Eixos helicoidals; combinen una rotació amb una translació i es designen amb np.

-

Plans de desplaçament; combinen reflexions amb translacions.

Fig. C.2.4. Operadors de simetria. a) eix binari de rotació, b) inversió, c) reflexió,
d) eix binari impropi, e) i f) eixos helicoildals. (Wilson, 1990).

L’aplicació d’un o més d’aquests operadors de simetria a la cel·la unitària dona lloc al grup
espacial. Hi ha 230 grups espacials , cadascun dels quals es representa amb la notació
Herman-Mauguin. El primer símbol de la notació és indicatiu de la xarxa de Bravais, seguit
del tipus de simetria del grup espacial.
Així P21, representa una cel·la primitiva amb dos eixos helicoidals i C2 representa una cel·la
centrada en les cares amb dos eixos de rotació.
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Fig. C.2.5. Possibles grups espacials de cada sistema cristal·lí(Mc Pherson, 2003).

C.2.5 Espai directa i Espai recíproc.
Una sistema repetitiu d’un objecte, es caracteritza per un conjunt de translacions que es
repeteixen periòdicament. Aquest conjunt de translacions és el que s’anomena xarxa directa.
Les repeticions s’expressen per mitja d’una combinació lineal de tres translacions bàsiques,
no coplanars, denominades eixos reticulars. Aquest eixos defineixen el paral·lelepípede
(cel·la unitària) que tanca la mínima volum(unitat asimètrica) que per translació genera el
sistema complet (cristall).
Dins una mateixa sistema repetitiu, hi ha moltes maneres de seleccionar una xarxa, tot i que,
només ni ha una que compleix amb la simetria de distribució del sistema.
Els punts reticulars que formen la xarxa, poden representar-se mitjançant un vector que sigui
combinació lineal entera dels eixos reticulars de manera que:
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R= m·a + n·b + p·c

(Eq.C.2.4)

sent m, n i p números enters.
Els punts no reticulars es poden descriure com:
R=R+r’= (ma+nb+pc) + (xa + yb +zc )

(Eq.C.2.5)

On x, y,z representen les fraccions adimensionals X/a,Y/b,Z/c i X, Y,Z les corresponents
longituds.

Fig. C.2.6. Vector de posició d’un punt no reticular.

Geomètricament la xarxa es pot considerar com línies i plans reticulars que passen a través
dels punts reticulars.
Els índex de Miller, ens permeten descriure el conjunt de famílies de plans paral·lels que
tallen la cel·la unitària. Es representen mitjançant hkl i corresponen a un triplet de números
enters que no tinguin un divisor comú.
En el cas que tinguin divisors comuns, els índexs de Miller estarien representant una sola
família de plans. Així la família d’índex (330), que no són estrictament reticulars, englobaria
tres famílies d’índex (110) separades cadascuna 1/3 de la distància interplanar. D’aquesta
manera arribem a cobrir tots els punts del cristall; a més a més, per cada punt podem fer
passar infinites famílies de plans amb diferents orientacions.
A partir dels índex de Miller i dels paràmetres de cel·la podem determinar els espais
interplanars de cada família .
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Fig. C.2.7. Distància interplanar entre els diferents plans hkl
dels diferents sistemes cristal·lins.(McPherson, 2003).

Qualsevol pla es pot caracteritzar per un vector σhkl perpendicular a ell, si agafem de mòdul
1/dhlk, el punt final d’aquest vector pertany al que s’anomena espai recíproca.
Els eixos d’aquest espai es designen amb les lletres a*, b* i c* i els punts de la xarxa
recíproca tenen els índexs hkl, que representen a la corresponent família de plans.

Pàg. 88

Annex C

Fig. C.2.8. Generació d’alguns punts recíprocs d’una xarxa. Aquest estan situats sobre el vector perpendicular al
pla i la seva distancia a l’origen O es inversament proporcional a l’espai entre la família de plans.

Els eixos a*,b* i c* corresponen als vectors σ100,σ010, σ001 respectivament, de manera que
qualsevol vector recíproc es pot expressar com a combinació lineal d’aquest tres.

σ hkl = ha * + kb * + lc *

(Eq.C.2.6)

Existeix una relació geomètrica directa entre els eixos de la cel·la directa i els de la cel·la
recíproca.

Fig. C.2.9. Relació geomètrica entre els paràmetres de la Cel·la directa i recíproca.
V és el volum i x significa producte vectorial.
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C.3 Raigs-X.
El 1985, Wilhem Konrad Röntgen, va descobrir una radiació capaç de penetrar els cossos
opacs, que es va anomenar raigs-X.
Aquest raigs són radiacions electromagnètiques, com també ho és la llum visible o les
radiacions ultraviolades i infraroja, l’únic que els diferencia és la longitud d’ona. Mentre que
la llum visible té una longitud d’ona de 5·10-7m, la longitud d’ona dels raigs-X és de l’ordre de
°

10-10 m, equivalent a la unitat de longitud coneguda com a Angstrom ( A ).

Els raigs-X que més interessen en cristal·lografia són els que tenen una longitud d’ona
°

pròxima a 1 A que corresponen a una freqüència aproximada de 3 millons de THz i un
energia de 12,4Kev, que equival a una temperatura d’uns 144 millons de graus. Aquests
raigs es produeixen en els laboratoris de cristal·lografia o en les sincrotrons.

C.3.1 Com produir-los al laboratori?
Els equips utilitzats en els laboratoris estan formats per un generador d’alta tensió i un tub
de raigs-X.
El generador subministra una tensió d’uns 50kV com a diferencia de potencial entre un
filament incandescent i un metall pur, generalment coure o molibdè.
Per aquest filament es fa passar una corrent i de baix voltatge, uns 5A a uns 12V, de
manera que s’estableix una corrent d’uns 30MA d’electrons lliures.
Des del filament incandescent, carregat negativament, salten els electrons cap al ànode
(carregat positivament), de manera que es produeix una reorganització electrònica.
El restabliment energètic de l’electró anòdic, es dóna amb l’emissió de raigs-X, que té una
longitud d’ona concreta i es coneix amb el nom de radiació característica. Les més
importants són les anomenades líneas K-alpha (Kα).
A més a més, també es produeix tot un espectre de longituds d’ona molt pròximes entre si,
denominades radiació contínua.
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Fig. C.3.1. Espectre d’emissió del Molibdé i coure.
S’aprecia la radiació contínua i la radiació característica (Glusker,1994).

C.3.1.1 Radiació característica.
Es dóna quan electrons extranuclears salten d’un orbital a l’altre. A partir d’un cert nivell
d’energia, voltatge mínim d’excitació, els electrons bombardejats tenen suficient força per
arrencar electrons de les capes internes, deixant forats que són ocupats pels electrons més
externs que emeten radiació al fer-ho.

C.3.1.2 Radiació contínua.
La radiació contínua també rep el nom de radiació blanca i es dóna quan els electrons
bombardejats perden energia degut a la col·lisió, etc. Com que a cada electró la pèrdua
d’energia és diferent, l’espectre de radiació que s’obté és continu i el màxim bé determinat
per:

eV = h·ν max
on ,
h és la constant de Planck.

ν max

és la freqüència corresponent al màxim.

e és la carrega de l’electró i V és el potencial d’acceleració aplicat.

(Eq.C.3.1)
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C.3.2 El sincrotró.
Les instal·lacions del sinctrotró es caracteritza per un anell molt gran pel que es fan circular,
a través de canals rectilinis, electrons o positrons a altes velocitats. Als electrons se’ls fa
canviar de direcció utilitzant camps magnètics creats per imants. És en el canvi de direcció
quan emeten una radiació molt energètica, la radiació sincrotrònica. Aquesta radiació es
composa per un contínu de longituds d’ona que a barca des de las microones fins als raigsX.
Els avantatges d’aquesta radiació per la cristal·lografia són:
-

Modulació de la longitud d’ona

-

Radiació molt més intensa, amb la conseqüent disminució del temps
d’experimentació per cada mostra.

C.3.3 Detectors.
Els detectors són els aparells que ens permeten gravar la informació dels experiments de
difracció que es realitzen en cada cristall. Es important que les dades enregistrades puguin
tenir un posterior tractament digital, ja que l’anàlisi es realitza per mitja de programes
informàtics.

C.3.3.1 Image Plate.
Un image plate està format per una pantalla circular plana, d’un material fosforescent que
emmagatzema temporalment imatges i un sistema de lectura que permet convertir les
imatges latents de raigs-X en una senyal analògica.
Quan els raigs-X incideixen sobre el material fosforescent, els electrons s’exciten, de
manera que una part de la radiació s’emet i l’altre es queda emmagatzemada en la pantalla.
Posteriorment, al ser estimulada per llum làser , el material emet l’energia acumulada en
forma de radiació a 390 nm.
Un cop escanejada la imatge gravada, un fotomultiplicador recull la radiació emesa,
transformant-la en un senyal elèctric.
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Per tal que el sistema image plate torni a les condicions inicials, cal exposar la pantalla a la
llum visible. Degut al procés de lectura a través del làser i el posterior borrat de l’imatge, fan
que aquest tipus de detectors siguin molt lents i hagin quedat en desús.

Fig. C.3.2. Detall del muntatge d’un cristall en un goniòmetre.

C.3.3.2 CCD (Charge Coupled Device).
Els principis físics d’aquest detector es basen en l’efecte fotoelèctric. Quan la radiació
incident impacte sobre un CCD es genera un electró que deixa un “forat” lliure.
La formació de les imatges en CCD es realitza en dues fases:
-

la generació i acumulació de la càrrega .

-

traspàs i detecció de la càrrega.

En la primera, el fotó incident genera un número de carregues elèctriques proporcionals a
l’energia que incideix. Aquestes càrregues queden emmagatzemades en un sistema
d’elèctrodes i posteriorment, quan es commuta el voltatge, es mouen, tot fent possible la
seva lectura.
La carrega neta és proporcional a la saturació, de manera que es pot obtenir una imatge.
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C.3.4 Goniòmetres.
Són instruments de mecànica molt precisa, que per mitjà de tres girs, permeten col·locar el
cristall en qualsevol orientació de l’espai, provocant així que es compleixin els requeriments
de la construcció d’Ewald per tal que es doni la difracció.
Hi ha diversos tipus de goniòmetres segons la geometria. El goniòmetre de geometria
Euleriana, on el cristall s’orienta per mitjà dels tres angles d’Euler (Ф gir sobre el cap de l’eix

gonomèric,χ permet el balanceig sobre el cercle tancat, ω permet el gir total del goniòmetre).

Fig. C.3.3. Esquema i aspecta d’un goniòmetre de quatre cercles
amb geometria Euleriana.

També hi ha els denominats goniòmetres de geometria Kappa, que en lloc de disposar d’un
cercle tancat equivalent a χ tenen dos eixos k i ωk, de tal manera que una combinació
d’aquests dos dóna χ.

Fig. C.3.4. Esquema d’un goniòmetre de quatre cercle
s amb geometria Kappa.
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C.4 Difracció de Raig X.
Els raig X, com la llum visible, són una part de l’espectre de la radiació ectromagnètica i
difereixen únicament amb la magnitud de la longitud d’ona. Mentre que la llum visible té una
longitud d’ona de l’ordre de 5·10-5cm, la longitud d’ona dels raig X és de l’ordre de 10-8 cm o
1 Angstrom (Å).
Els raig X van ser descoberts per Röentgen el 1895, mentre manejava uns tubs de raigs
catòdics.
Són moltes les aplicacions de raig X en el camp de la medicina, radiografies, amngiografies
o tomografies computaritzades, etc però el seu ús també s’ha estès a la detecció de la fallida
de metalls, anàlisis de pintures, etc.
Els raig X que més interessen en el camp de la Cristal·lografia són aquells que tenen una
longitud d’ona pròxima a 1 Angstrom, que són els denominats Raig durs i corresponen a una
freqüència aproximada de 3 milions de THz i una energia de 12.4KeV, que equival a una
temperatura d’uns 144 milions de graus.

C.4.1 Interacció dels raig X amb la matèria.
Els raigs X interaccionen amb la matèria a través dels electrons que la formen. Quan la
radiació electromagnètica X topa amb un electró carregat negativament, aquest es
converteix en font de radiació electromagnètica secundaria dispersada.
Segons la longitud d’ona i les relacions de fases d’aquesta radiació dispersada, podem
parlar de processos elàstics o inelàstics (dispersió Compton) i en funció si varia o no la
longitud d’ona, de coherència o incoherència segons les relacions de fase es mantinguin en
el temps i l’espai.
Les interaccions poden donar lloc a diferents processos en el material com: refracció,
absorció, fluorescència, dispersió Rayleigh, dispersió Compton, polarització, difracció,
reflexió..
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L’absorció. Es dona per l’atenuació de la llum transmesa al perdre energia quan interacciona

amb la matèria. La disminució segueix un model exponencial amb el gruix de material que
travessa i un coeficient que depèn de la densitat i composició del material.
Refracció. La velocitat de propagació de la radiació varia en cada material de manera que es

dóna un canvi de trajectòria al canviar de medi. En els raig X aquest tipus d’interacció no es
dóna ja que, l’índex de refracció de qualsevol material respecte aquesta radiació es pròxim a
al unitat i pràcticament igual.
La fluorescència. On un electró és arrencat del seu nivell energètic, i això ens aporta

informació sobre la composició química del material. Quan l’energia de la radiació arranca
un electró del seu nivell energètic, es produeix un descens de l’absorció i l’emissió de
radiació fluorescent.
Efecte Compton. És una interacció inelàstica on la radiació surt amb menor energia. Encara

que és un fenomen que està sempre present en la interacció dels raig X amb la matèria,
degut a la seva baixa intensitat , a que es dóna en totes les direccions, només contribueix a
la radiació de fons.
Dispersió elàstica o dispersió Thompson. La radiació que remeten els electrons és d’igual

energia que l’incident, de manera que es pot suposar que prové de la difracció de la radiació
incident al col·lisionar amb els electrons. Aquesta interacció és la més important i és en la
que es basa la cristal·lografia de raig X.
Analitzant els raig X difractats és teòricament possible determinar l’ordre dels àtoms dins la
matèria. La raó és evident si considerem la teoria d’Abbe de la formació d’imatges òptiques
per mitjà de lents.
En la teoria d’Abbe, la formació d’imatges es realitza en dues etapes. La primera consisteix
en al dispersió de la llum per part del objecte, donant-se l’efecte de difracció. En al segona,
les ones dispersades són conduïdes novament, per mitjà de lents, a la formació de la
imatge.
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La difracció de raig X correspon a la primera de les etapes de la teoria, però no hi ha un
material adequat per tal de poder fer convergir els raig X i la segona etapa es realitza
matemàticament.
El resultat de la dispersió de la radiació per part d’un objecte en una direcció particular es
caracteritza per dues magnituds, l’amplitud i la fase. La distribució de l’amplitud i fase en
diferents direccions , respecte totes les possibles direccions del raig incident, s’anomena
transformada de Fourier de l’objecte.
La primera etapa de la teoria d’Abbe s’anomena transformada de Fourier i la segona és la
transformada inversa de Fourier.
Per poder realitzar matemàticament la transformada inversa de Fourier, cal conèixer
l’amplitud i la fase dels raig difractats.
La major dificultat d’anàlisi de l’estructura amb raig X és que només l’amplitud pot ser
directament determinades experimentalment, per tant, el principal problema és determinar
mètodes per trobar les fases. Aquest problema pot ser abordat per diferents mètodes tot
depenen del tipus d’estructura estudiada. Així podem utilitzar els mètodes de Patterson o els
mètodes directes per molècules petites, mentre que per macromolècules s’utilitzen els
mètodes de reemplaç isomorf, molecular o dispersió anòmala.

C.4.2 Fenomen òptic.
C.4.2.1 Teoria d’Abbe de la formació d’imatges.
Si raigs paral·lels de llum incideixen sobre un objecte, la dispersió de la llum es dóna en
totes les direccions, una part d’aquesta llum pot ser recollida per una lent i conduïda a un
punt particular del pla focal de les lents (FF’). La interferència entre varies ones provinents
de diferents parts de l’objecte, donen el que es coneix com difracció de Fraunhofer en el pla
focal. Cada punt del pla focal pot ser considerat com a font d’ones secundari els quals,
interfereixen entre ells donant lloc a la imatge final.
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Fig. C.4.1. Formació d’imatges amb lents.

C.4.2.2 Difracció de Fraunhofer per una obertura o varies.
Si un raig de llum paral·lel i monocromàtic incideix sobre una obertura situada davant d’una
lent, aleshores el model de difracció de Fraunhofer s’observarà en el pla focal de les lents.
La intensitat de qualsevol punt del model és proporcional al quadrat de l’amplitud dels punts i
la distribució d’amplituds queda segons la Fig.C.4.2.
Quan l’obertura es reemplaçada per varies obertures idèntiques, la distribució d’amplituds
en el model de difracció queda modificat degut a les interferències entre la llum provenint de
les diferents obertures. Els efectes d’aquesta interferència donen un model de difracció que
consisteix en un espectre discret en comtes de la distribució contínua obtinguda amb una
única obertura. La posició del espectre depèn de la separació de les obertures però
l’amplitud depèn de l’amplada d’aquestes.

Fig. C.4.2. distribució d’amplituds en la difracció de Fraunhofer (a) una sola obertura
(b) diverses obertures de la mateixa obertura..
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C.4.3 Moviment de l’ona.
C.4.3.1 Representació de l’ona.
L’equació d’ona representa la propagació de la pertorbació, y, a través de l’eix x i pot ser
escrita com:
y = a·sin( ωt − kx )

(Eq.C.4.1)

on a és l’amplitud de l’ona; t es el temps; ω=2π/T on T és el període; i k=2π/λ, on λ és la
longitud d’ona.
El valor de (ωt-kx) representa la fase de l’ona i és d’importància per fer referència als
màxims i mínims d’una ona respecta un altre. Per un valor fix de t, canvis en λ, produeixen
canvis de fase de 2π. Per tant, si els pics de les dues ones difereixen una distancia ∆x , al
diferència de fases entre elles serà de

2Π
·∆x .
λ

Una alternativa a la representació de la propagació d’ones anterior és la utilització de
números complexos. Així, la pertorbació y, pot ser escrita com:
y = a·exp i( ωt − kx )

(Eq.C.4.2)

El número complex es representa per z=x+iy on i2= -1.
Els valors de x i y són anomenats part real i imaginaria de z. El complex conjugat de z es
representa per z* i s’obté reemplaçant i per –i. Així z*=x-iy. El valor de |z| s’anomena mòdul
de z, i és el valor positiu de l’arrel quadrada de x2+y2.
Per tant,

z = x 2 + y 2 = z·z *

(Eq.C.4.3)

El complex és representat per un segment en el pla de longitud r (=|z|), amb un angle θ
respecte l’eix x. Així x=r·cosθ i y=r·sinθ.

Pàg. 100

Annex C

Per tant,

z = x + iy
= r·cos θ + ir sin θ
= r·exp iθ
z * = r·exp( −iθ)
(Eq. C.4.4)

Fig. C.4.3. Representació d’un nombre
complex

La intensitat de l’ona és proporcional al quadrat de l’amplitud, a2.

C.4.3.2 Superposició d’ones.
La interferència es dona quan diferents ones passen a través del mateix punt. El resultat de
la pertorbació degut al nombre d’ones és igual a la suma de les pertorbacions individuals.
Així, si la pertorbació individual es representa per y1, y2,y3,..... el resultat de les pertorbacions
u be donat per:
y= y1+y2+y3+.......=Σyi

(Eq. C.4.5)

on y i = a i ·exp i(ωt + φ j ) , reemplaçant –kx en l’Eq. C.4.2 per Φ.
Així,
y = (a1·exp iφ1 + a 2 ·exp iφ 2 + ...) exp iωt = exp iωt

L’amplitud resultant i la fase depenen de

∑ a ·exp iφ

∑ a ·exp iφ
j

j

j

.

j

= A·exp iφ·exp iωt

(Eq. C.4.6)
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C.4.4 Espai recíproc.
Si considerem un raig paral·lel, monocromàtic incident sobre un objecte i dispersat a través
d’un angle 2θ, aleshores el raig incident i dispersat poden ser representats pels vectors so i s,
ambdós de longitud 1/λ, on λ és la longitud d’ona de la radiació.

Fig. C.4.4. Representació d’un vector de difracció de raigX.

Representant la longitud dels vectors per |so| i |s|, aleshores |so| = |s|=1/λ.
Podem definir el vector S com la diferència entre els vectors s i so de manera que:
S=s-so

Observant la Fig. C.4.4. podem veure que S =

(Eq. C.4.7)
2·sin θ
.Així les dimensions de S són el
λ

recíproc de la longitud.
El punt final del vector S és el que s’anomena espai recíproc i és l’espai on es descriu la
transformada de Fourier. La mesura de la intensitat del raig difractat per un objecte en un
angle determinat és la determinació de la intensitat per un valor particular de S, i així d’un
punt particular de l’espai recíproc. Si es fixa la direcció del raig incident, aleshores el punt
final del vector S pot trobar-se sobre la superfície de l’esfera de radi el vector s. Aquesta
esfera s’anomena esfera de reflexió o esfera d’Ewald. Així, per una direcció fixa del raig
incident, la intensitat pot ser determinada només en punts sobre la superfície de l’esfera.
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Fig. C.4.5. Secció de l’espai recíproc que mostra l’esfera de reflexió i l’esfera límit..

Quan variem la direcció del raig incident, s’agafa una nova regió de l’espai recíproc, de
manera que l’esfera de reflexió es desplaça. Per totes les possibles orientacions del raig
incident, el centre de les esferes de reflexió es localitza a la superfície de l’esfera amb centre
O (Fig. C.4.5) i radi igual a so, per això una regió esfèrica de l’espai recíproc, amb radi 2|so| o
2/λ és examinada. No s’obté cap tipus d’informació sobre la regió exterior a l’esfera de radi
2/λ i per això s’anomena esfera límit.

C.4.5 Dispersió atòmica dels raigs-X.
La dispersió dels raig X per la molècula és deguda a la interferència de la radiació
dispersada pels electrons de l’àtom. L’amplitud de les ones dispersades per un àtom
particular depèn del número d’electrons de l’àtom, i es caracteritza pel factor atòmic de
dispersió, fo, el qual és la relació de l’amplitud dispersada per l’àtom respecte l’amplitud
dispersada per un sol electró.
El factor atòmic de dispersió depèn de la distribució dels electrons en l’àtom i pot ser calculat
teòricament. Per un valor zero de l’angle de dispersió, fo és igual al nombre atòmic de l’àtom;
aquest valor decreix a mesura que s’augmenta l’angle de dispersió.
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Fig.C.4.6. Variació del factor atòmic de dispersió en funció de l’angle de dispersió.

Els factors de dispersió són calculats assumint que els àtoms estan quiets. En la pràctica , hi
ha un moviment tèrmic dels àtoms i es dóna una oscil·lació sobre la seva posició, amb una
amplitud finita.
Els efectes de la temperatura redueixen el factor de dispersió, per això en la pràctica
s’utilitza el factor f

θ⎞
⎛
f = fo ·exp⎜ − B·sin 2 ⎟
λ⎠
⎝

(Eq. C.4.8)

on B és una constant de desplaçament de l’àtom degut a la temperatura.

C.4.6 Relacions de fases.
Si considerem un grup d’àtoms en la trajectòria d’un feix de raig X, la interferència entre la
radiació dispersada pels diversos àtoms, dependrà de les relacions de fases entre les ones
dispersades, les quals depenen de la posició relativa dels àtoms dins el grup.
Si considerem un àtom A (Fig. C.4.7) que té una certa posició relativa respecte l’origen O,
definida pel vector r. Alhora d’obtenir les relacions de fases entre les ones difractades,
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considerem la difracció només des de l’origen O. Així, la diferència de fases entre les ones
dispersades per O i A serà deguda a la diferència de camins entre ones per tant,

r ·(cos β − cos α ) . Això correspon a una diferència de fases de

2Π
· r ·(cos β − cos α ) .
λ

Fig. C.4.7. Difracció de raigX de dos punts.

El producte escalar dels dos vectors a i b s’escriu a·b i és igual al producte |a| i |b| pel
cosinus de l’angle entre ells.
Així com que |so| = |s|=1/λ, ens queda:

r cos β
λ

i

r cos α
λ

(Eq. C.4.9)

que són productes escalars i els podem escriure com r.·s i r·so respectivament.
La diferència de fases, per tant, és:
2Πr·(s − s o ) = 2Πr·S

(Eq. C.4.10)

C.4.7 Difracció per una molècula.
Una molècula està formada per un conjunt d’àtoms. Cada àtom està situat en una posició
que pot ser representada pels vectors r1,r2,r3,...rn; així mateix també podem determinar els
factors de dispersió de cada àtom f1,f2,f3,...fn.
Al ser difractada per raig X, el resultat de la pertorbació en una direcció particular pot se
representat per:
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G(S) =

∑ f ·exp(2Πir ·S)
i

j

(Eq. C.4.11)

Si escrivim l’equació anterior de forma general, només cal reemplaçar els factors f per la
densitat electrònica de la molècula, representada per ρ(r), de manera que l’equació queda:

∫

G(S) = ρ(r )·exp(2Πir·S)dr

(Eq. C.4.12)

La integral es dóna en tot el volum on la densitat electrònica és finita.
En general, G(S) és una quantitat complexa i pot expressar-se com

G(S) = G(S) ·exp(iα S )

(Eq. C.4.13)

Però si les molècules tenen un centre de simetria G(S) és una quantitat real i aleshores,
G(S) = ± G(S)

(Eq. C.4.14)

Les dues funcions que són vinculants en l’Eq. C.4.12 són anomenades parell de
transformades de Fourier i per això podem escriure també,

∫

ρ(r ) = G(S)·exp( −2Πir·S)ds

(Eq. C.4.15)

Utilitzant la formula pot ser possible determinar la distribució electrònica de la molècula i per
tant, la seva estructura. La dificultat està en l’amplitud de G(S), que només pot ser
determinada experimentalment ja que, la intensitat mesurada I(S) és proporcional a |G(S)|2.

C.4.8 Difracció per un cristall.
Un cristall consisteix en una distribució regular d’àtoms o molècules i de unitats bàsiques
que es repeteixen a traves del cristall. Si considerem la difracció de la cel·la unitària,
aleshores la transformada de Fourier, serà contínua en l’espai recíproc.
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El fet de tractar-se d’un cert nombre de distribucions regulars de cel·les unitàries, la difracció
es dóna en una regió discreta, per això la transformada és només finita en certs punts, els
punts de la xarxa recíproca.
La transformada de Fourier de la cel·la unitària conté “la mostra” dels punts de la xarxa
recíproca. Els valors d’aquesta transformada s’anomenen factors d’estructura i es designen
com F(hkl).

C.4.8.1 Equacions de Laue.
Les condicions que s’obtenen per difracció d’una xarxa cristal·lina van ser descrites per
primer cop per Laue (1912).
Considerem un raig incident amb un angle αo en una simple fila d’una xarxa de punts
separats una distància a. Les condicions d’interferència constructiva per un raig difractat
amb un cert angle α són que la diferència de camins entre ones successives sigui un
nombre enter de la longitud d’ona.
a·(cos α − cos α o ) = hλ

(Eq. C.4.16)

Utilitzant notació vectorial, l’equació anterior pot ser escrita com:
a·S=h

(Eq. C.4.17)

ja que |so| = |s|=1/λ i S=s-so.
Si a més a més considerem les xarxes de punts dels altres dos eixos, separats entre ells
una distancia b i c respectivament, les condicions són:
b.S=k

(Eq. C.4.17)

c·S=l

(Eq. C.4.18)

Aquestes tres equacions constitueixen les equacions de Laue i s’han de complir
simultàniament en la difracció d’un cristall. Cada equació de Laue defineix una sèrie de
plans paral·lels i equidistants en l’espai recíproc i la intersecció d’aquest plans formen la
xarxa recíproca, així només a la intersecció es satisfan les tres equacions simultàniament.
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C.4.8.2 Equació de Bragg.
W.L.Bragg el 1913 va fer una simple interpretació de la difració d’un cristall.
Bragg va considerar els raigs difractats com a resultat de la reflexió dels raig X dels diferents
plans de la xarxa cristal·lina. Si els raigs incideixen sobre un feix de plans separats una
distancia d, aleshores per un angle particular d’incidència θ, si s’observa difracció, s’haurà
de complir que la diferència de camins entre els raigs reflexats respecte els successius plans
(Fig. C.4.8) és AB+BC=2dsinθ, que per tal de ser una interferència constructiva cal que
sigui un enter de la longitud d’ona.
2dsinθ=nλ

(Eq. C.4.19)

Fig. C.4.8. Descripció del model de Bragg amb plans paral·lels
separats una distancia interplanar de d

C.4.8.3 Esfera d’Ewald.
Una simplificació definitiva per la interpretació del fenomen de la difracció va ser obtinguda
per Ewald .
L’esfera d’Ewald és una esfera imaginaria amb centre en el cristall C (Fig. C.4.9) i radi 1/λ.
La superfície de l’esfera passa per l’origen del retícle recíproc (O*) i cada vegada que un
punt d’aquest reticle talla l’esfera, es dóna la reflexió.
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Fig. C.4.9. Model geomètric d’Ewald.

C.4.9 Factors d’estructura.
Els factors d’estructura són els valors de la transformada de Fourier dels diferents punts de
la xarxa recíproca.
La transformada de Fourier dels àtoms de la cel·la be determinada per
n

∑ f ·exp 2Πir ·S

G(S) =

i

(Eq. C.4.20)

j

j=1

on rj és el vector que representa la posició dels jth dels àtoms i pot ser escrita com:
rj=xja +yjb +zjc

(Eq. C.4.21)

Substituint rj en l’Eq. C.4.20 i aplicant les equacions de Laue s’obté

F(hkl) =

∑ f ·exp[2Πi(hx
n

i

j=1

j

]

+ ky j + lz j )

(Eq. C.4.22)
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Els factors d’estructura són quantitats complexes, la part real i imaginaria es representen
segons

∑ f ·cos[2Π(hx + ky + lz )]
B(hkl) = ∑ f ·sin[2Π(hx + ky + lz )]
A(hkl) =

i

j

i

j

j

j

j

j

(Eq. C.4.23)

F(hkl) = A 2 + B 2

per tan t,

C.4.10 Representació de la densitat electrònica per sèries de Fourier.
En comptes de considerar àtoms discrets, amb factors de dispersió fj, podem considerar la
funció ρ(xyz) que representa la densitat electrònica.
L’Eq. C.4.22 pot ser escrita com:

F(hkl) = V

∫∫∫ ρ( xyz)·exp[2Πi(hx + ky + lz)]dxdydz

(Eq. C.4.24)

Com que el cristall és una estructura regular, la densitat electrònica pot ser representada per
una sèrie de Fourier i per tant si rescrivim l’equació tenim:

ρ( xyz) =

1
V

∑∑∑ F(hkl)·exp[− 2Πi(hx + ky + lz)]
h

k

(Eq. C.4.25)

l

Aquesta forma no és la que s’utilitza per calcular la densitat electrònica ja que és una
quantitat complexa; és per això que s’utilitza:

ρ( xyz) =

1
V

∑∑∑ F(hkl)·cos[2Π(hx + ky + lz) − α(hkl)]

(Eq. C.4.26)

on F(hkl) és l’amplitud del factor d’estructura i α(hkl) és la fase.
Sense fase no és possible resoldre l’estructura. Per tal de determinar-la, s’han desenvolupat
una sèrie de mètodes que es descriuen en els apartats següents.
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C.4.11 Mètodes per determinar l’estructura.
C.4.11.1

Síntesi de Patterson.

La falta d’informació de les fases en els espectres de difracció, van motivar a Patterson
(1934) a investigar l’efecte d’utilitzar el quadrat de les amplituds, les quals podien ser
directament determinades en la mesura de les intensitats dels espectres. Així Patterson va
definir una funció P(uvw), molt similar a la de la densitat electrònica (Eq. C.4.24 ), però amb
totes les fases iguals a zero.

P(uvw ) =

∞

∑∑ ∑ F(hkl)
h

2

·cos2Π (hu + kv + lw )

(Eq. C.4.27)

k l= −∞

Els pics dels mapes de densitat electrònica representen la posició dels àtoms però en la
funció de Patterson representen els vectors interatomics. Els vectors unitaris (u,v,w, són les
coordenades del espai de Patterson i són parel·lels als vectors unitaris de l’espai directa
(x,y,z).
En un mapa de Patterson s’aprecien tot una sèrie de pics distribuïts aleatòriament i un pic
molt fort a l’origen (0,0,0). Això es degut a que cada vector del mapa de Patterson, esta
definit entre (0,0,0) i (u,v,w) i representa el producte de la densitat electrònica entre totes les
parelles de punts (xo,y0,z0) i (x1,y1,z1) de l’espai directa.
Alhora d’interpretar el mapa de Patterson cal tenir en compte les següents consideracions:
- El pic de P(0,0,0) és molt intens perquè correspon al vector que uneix cada àtom
amb si mateix.
- Tots els mapes de Patterson tenen un centre de simetria ja que la distància de 1 a 2
és la mateixa que de 2 a 1.
- Pot haver-hi solapament si les distàncies interatòmiques es repeteixen.
- Com que els pics són funció del quadrat del nombre atòmic, els àtoms pesats donen
pics molt elevats.
Hi ha dos tipus de vectors, els creuats que uneixen àtoms de molècules veïnes i els propis
que uneixen àtoms d’una mateixa molècula.
Quan hi ha simetria en la distribució atòmica apareix en les seccions del mapa de Patterson
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amb un vector director constant. Per exemple, si per siemtria (x,y,z)=(-x,y,-z) aleshores els
vectors que uneixen àtoms relacionats per aquesta simetria estan sempre en (x,y,z)-(-x,y,z)=(2x,0,2y). D’aquesta manera, els vectors del pla (u,0,w) representen les unions entre
àtoms relacionats per aquesta simetria. Aquests plans del mapa de Patterson amb vector
director constant es denominen seccions de Hraker.

Fig. C.4.10. a) distribució d’àtoms b) vectors que uneixen l’àtom 1 amb la restac)vectors d’unió entre àtoms 2 i la
resta d) mapa de Patterson (McPherson,2003).

C.4.11.2

Reemplaç molecular.

L’objectiu del reemplaç molecular és determinar la posició de la molècula en la cel·la
unitària. Consisteix en generar un model preliminar de manera que s’ajusti el millor possible
al patró de difracció obtingut per raig X. Aquesta és la tècnica que van proposar Rossmann i
Blow el 1962.
Per tal de posicionar correctament el model dins de la cel·la unitària es requereixen sis
variables espacials: tres d’orientació i tres de translació de manera que quedin relacionades
la molècula model amb la molècula problema. La recerca pot ser reduïda a determinar
primer l’orientació de la molècula del model dins la cel·la unitària i posteriorment calcular la
funció de translació per cada rotació fins trobar la posició exacta. En aquesta cerca
s’utilitzen els mapes de Patterson, de manera que la posició del model es varia fins que la
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seva funció de Patterson calculada encaixa amb l’observada.
La funció de rotació, definida com:

∫

R( α, β, γ ) = (P(u)xPr (u r ))du

(Eq. C.4.28)

U

Sent U el volum d’integració P(u) la funció de Patterson del cristall i Pr(ur) la funció de
Patterson rotada. És important que el volum d’integració contingui el màxim de número de
vectors intramoleculars (entre àtoms de la mateixa molècula) i el mínim número de vectors
intermoleculars.
Un cop determinada l’orientació cal determinar la posició absoluta dins de la cel·la. Si només
tinguessim una sola molècula en la unitat asimètrica, en el grup espacial P1, no caldria
determinar la posició absoluta. Però quan no és P1 la translació de la molècula implica el
moviment de totes les altres molècules relacionades a ella per simetria. Això es tradueix a
una variació dels vectors intermoleculars.
Crowther i blow (1967) van definir la funció de translació com:

∫

T( t ) = (P1,2 (u, t )xP(u))du

(Eq. C.4.29)

V

on P1,2 é sla funció de Patterson creuada entre dos molècules relacionades per simetria
cristal·lografia i t és el vector de translació.
Un cop determinada la posició del model d’acord amb les dades experimentals, s’utilitza la
posició dels àtoms per poder calcular una aproximació de les fases reals i així poder
determinar la densitat electrònica.
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C.5 Ones electromagnètiques i tipus de polarització.

C.5.1 Polarització lineal.
Les ones electromagnètiques són canvis periòdics dels camps elèctrics i magnètics, en
espai i temps, que viatgen a la velocitat de la llum. En qualsevol punt de l’ona, el camp
magnètic i elèctric són perpendiculars. Per tant, aquests camps oscil·len en plans
perpendiculars a la direcció de propagació de la llum.
Si el vector del camp elèctric, mesurat en un punt fix de l’espai, oscil·la al llarg d’una línia
recta, aleshores tenim una llum polaritzada linealment.

Fig. C.5.1. Ona vertical (verda) ona horitzontal (vermella)
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C.5.2 Polarització circular.
Quan dos ones electromagnètiques polaritzades en plans perpendiculars són presents
simultàniament, els camps elèctrics s’addicionen segons la regla del paral·lelogram. Les
propietats de la ona resultant depenen de la intensitat i les fases de les diferents ones.
En fase

Si les ones no estan en fase.

Fig. C.5.2. Al ajuntar la ona vertical i horitzontal que no estan en fase
s’obté una ona circular (blava).

Quan la interacció es produeix entre dos ones electromagnètiques polaritzades en plans
perpendiculars i amb un desfasament de 90º, el resultat és una ona electromagnètica
particular. En qualsevol punt fixa de l’espai que pertanyi a la línia de propagació de la ona, el
vector de camp elèctric, roda en cercles mentre la magnitud es manté constant. Aquest tipus
d’ona s’anomena ona circular polaritzada. En 3D es pot visualitzar com una línia espiral.
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La superposició de dos ones circulars polaritzades dona diversos resultats. El més
interessant s’obté quan la ona polaritzada circularment cap a l’esquerra i la polaritzada cap
a la dreta s’ajunten. Assumint que les dues ones tenen la mateixa amplitud i longitud d’ona;
el resultat és el següent:

Fig. C.5.3. Unió d’ones circularment polaritzades.

C.5.3 Activitat òptica. DC i ODR.
Al passar llum polaritzada circularment per un medi òpticament actiu, cada component
interactua de manera diferent amb els centres quirals de les molècules presents. Aquesta
interacció indueix un desfasament i un canvi de magnitud diferencial en els components
circularment polaritzats, aquest fenomen provoca una rotació del pla de polarització en un
angle α, i la distorsió d’aquest pla genera un el·lipse; aquest efecte s’anomena dispersió
rotativa òptica (ODR).
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Fig. C.5.4. Rotació del pla de polarització al passar per un medi òpticament actiu

α representa la rotació òptica, θ el dicroisme circular.
Quan la llum polaritzada, travessa un medi, les dues components circularment polaritzades,
viatgen a diferent velocitat i són absorbides amb diferent grau per la substància.

Fig. C.5.5. Ona circular travessant un medi actiu.

La llum que travessa la substància esta el·lípticament polaritzada i es diu que la substància
presenta dicroisme circular.
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Fig. C.5.6. Vista del pla frontal de la ona que travessa el medi òpticament actiu.

Utilitzant la mecànica clàssica d’energia d’interacció ,Hint, entre el camp elèctric E, i el
magnètic, B, quan la radiació electromagnètica interaciona amb una molècula podem
escriure:
Hint = −µ·E − m·B + altres multipols

(Eq. C.5.1)

on µ és el moment de dipol elèctric de la molècula i m és el moment de dipol magnètic.
µ i m són determinats pel conjunt de tota la distribució electrònica de la molècula:
µ=e

∑ (r )
i

i

m=

e
2m e

∑ {r x p }
i

(Eq. C.5.2)

i

i

on e és la carrega negativa dels electrons, ri denota la posició dels electrons i me és la
massa de l’electró.
Quan estem interessats en el fenomen espectroscòpic com ara l’absorbància, el DC o DL,
hem de traslladar-nos a la mecànica quàntica. Per tant, requerim la interacció Hamiltonian.
Ĥint = −µˆ ·E − m̂·B + altres multipols

(Eq. C.5.3)

Quan comparem la força relativa de les diferents transicions experimentalment, mesurem la
intensitat de les transicions que correspon a l’àrea sota la banda d’absorció. La relació
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teòrica és la probabilitat per unitat de temps, P, que la transició pot donar-se des de l’estat
inicial, i al final f :

P( i → f ) = k ' f Ĥint i

2

= k' f Ĥint i * f Ĥint i = k ' i Ĥint f f Ĥint i

(Eq. C.5.4)

L’Eq. C.5.4. es coneguda com regla de Fermi Gulden. Substituint l’expressió Ĥint tenim:

{

}{

}

P( i → f ) = k i µˆ f ·ê * + i m̂ f ·b̂ * i µˆ f ·ê + i m̂ f ·b̂

(Eq. C.5.5)

on b̂ és el vector unitari a través de B i l’asterisc denota el complex conjugat, f µˆ i
correspon a la transició del moment de dipol elèctric des de l’estat i al f, i

f m̂ i al moment

de transició del dipol magnètic i es pot rescriure com:

[

]

[

]

P( i → f ) = k µ fi ·ê * µ if ·ê + m if ·b̂ * m if ·b̂ (I) + k µ fi ·êm if ·b̂ * + µ if ê * ·m if ·b̂ (II)

(Eq. C.5.6)

on µ if = µ i→f = f µˆ i .

Com que el DC és la diferència d’absorció entre la llum polaritzada circularment cap a la
dreta i cap a l’esquerra, podem substituir a l’Ec 2.5. l’anterior i tenim:

[(

) (

DC = A l − A r = k µ fi ·ê l* µ if ·ê l + m fi ·b̂ l* m if ·b̂ l − µ fi ·ê l µ if ·ê l* + m fi ·b̂ l m if ·b̂ l*

[(

) (

+ k µ fi ·ê l m fi ·b̂ l* + µ fi ·ê l* m if ·b̂ l − µ if ·ê l* m fi ·ê l* + m fi ·b̂ l m if ·b̂ l*

)]

)]

(I )

(Eq. C.5.7)

(I )

fi * if
fi
if
*
com que µ ·ê l µ ·ê l = µ ·ê l µ ·ê l el primer terme desapareix; rescrivint el segon terme i

substituint el valor del vector de polarització elèctric per ê l =

[

]

[

1
2

(0,1, i)

DC = −2iK µ fiY m ifY + µ fiZ m ifZ = 2k Im µ fiY m ifY + µ fiZ m ifZ

]

s’obté:

(Eq. C.5.8)
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Els experiments de DC generalment mesuren el promig rotacional de l’equació anterior de
manera que realment el que mesurem en el laboratori es coneix com equació de Rosenfeld:

DC =

[

4
k Im µ fi ·m if
3

]

(Eq. C.5.9)

C.5.4 L’espectropolarímetre.
L’esquema típic d’un espectropolarímetre es mostra en la Fig.C.5.7 Una sèrie de miralls,
prismes i obertures s’utilitzen per produir un feix de llum monocromàtica, posteriorment
aquest raig és linealment i circularment polaritzat. La conversió de lineal a circular es realitza
en un modulador foto-elàstic (PEM) que consisteix en una peça de cristall de quars ajuntat
mecànicament amb una peça de silica.

Fig. C.5.7. Esquema d’un espectropolarímetre
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Fig. C.5.8. Esquema compet del funcionament de l’aparell de DC.

La peça de quars és orientada per tant, la llum polaritzada verticalment viatja a traves d’ella
a una velocitat i la horitzontal també però a una velocitat més lenta. La PEM té birefrigència
per tant, nz-nY≠0 els index de refracció nz i ny per les polaritzacions verticals i horitzontals
són diferents. Durant el temsp que travessa la PEM la diferència de fases entre la
component vertical i horitzontal poden ser descrites per:

δ=

2ΠD 2Πd(nz − n Y )
=
λ
λ

(Eq. C.5.10)

on d és el gruix de la PEM, λ és la longitud d’ona i D és la diferencia de camins entre els
components de la llum. Per un determinat valor de nz-nY, δ serà igual a π/2 i D igual λ/4
produint-se la llum circularment polaritzada que travessa la mostra.
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ABSTRACT We present the crystalline organization of 33 all-AT deoxyoligonucleotide duplexes, studied by x-ray diffraction.
Most of them have very similar structures, with Watson-Crick basepairs and a standard average twist close to 36. The molecules
are organized as parallel columns of stacked duplexes in a helical arrangement. Such organization of duplexes is very regular and
repetitive: all sequences show the same pattern. It is mainly determined by the stacking of the terminal basepairs, so that the twist in
the virtual TA base step between neighbor duplexes is always negative, ;22. The distance between the axes of parallel columns
is practically identical in all cases, ;26 Å. Interestingly, it coincides with that found in DNA viruses and ﬁbers in their hexagonal
phase. It appears to be a characteristic distance for ordered parallel DNA molecules. This feature is due to the absence of short
range intermolecular forces, which are usually due to the presence of CG basepairs at the end of the oligonucleotide sequence. The
duplexes apparently interact only through their diffuse ionic atmospheres. The results obtained can thus be considered as
intermediate between liquid crystals, ﬁbers, and standard crystal structures. They provide new information on medium range
DNA-DNA interactions.

INTRODUCTION
The availability of whole genome sequences has unveiled
some striking features of the DNA sequence. One of them is
the abundance of AT bases in noncoding regions, in particular
in introns (1) and in matrix-associated sequences (MARs,
SARs) (2). There is no available explanation for these
findings. In yeast it has been found (3) that poly(dA-dT)
stretches are regularly present in nucleosome-free regions
where they probably play a structural role. In the case of lower
organisms, some genomes have a very high AT content (4).
The social ameba Dictyostelium discoideum, for example, has
78% AT content. Intergenic regions are very rich in AT, with
many of them over 90% AT (5). It should be noted that
Dictyostelium is one of the most primitive organisms capable
of cell differentiation. There is no obvious relationship
between the latter feature and the high AT content. Nevertheless the high AT content in noncoding regions and in some
organisms suggests that the AT bias in composition may play
some structural and/or epigenetic role in genome function.
Despite its obvious interest, very few studies have been
carried out on AT-rich sequences. For example, there is no
structure available of any complex of a protein associated with
an all-AT DNA sequence. It is known that such sequences are
strongly polymorphic (6,7). Their structure may change as a
function of temperature (8,9) and in the presence of high salt
concentrations (10). In our laboratory, we have recently found
that oligonucleotides with an alternating AT sequence may
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form Hoogsteen duplexes (11) and coiled-coils (12). In
the case of all-AT oligonucleotides with a nonalternating
sequence, there is only one structure available: the octamer
AAATATTT (13).
In view of this situation, we decided to study the structure
of a significant number of all-AT oligonucleotides by single
crystal x-ray diffraction. One of the motivations for our work
was to determine whether such sequences might also form
Hoogsteen duplexes. Preliminary attempts showed that oligonucleotides that start with T do not crystallize easily. Therefore,
we carried out our studies on self-complementary oligonucleotides that start with A. We have studied all possible hexamer
(4 cases), octamer (8 cases), and decamer (16 cases) sequences,
as well as a few dodecamers and tetradecamers. In most cases,
the crystals have very large unit cells, so that synchrotron
radiation was essential to study them. Practically all of them
crystallize as helical arrangements of stacked oligonucleotides
(HASO structure), building parallel columns. The oligonucleotide columns do not show any obvious direct lateral intermolecular interactions, which could stabilize packing in the
crystal. As a result the crystals usually diffract up to a limited
resolution (4–6 Å). Nevertheless, in most cases columns are
packed in a very regular pseudohexagonal lattice, independent
of length and sequence. Such packing appears to be due to the
electrostatic field of DNA. The structures obtained may be
considered as intermediate between real crystals, liquid crystals, and fibers. An advantage of this situation is that the structures obtained are highly hydrated and may be comparable to
solution NMR results. The disadvantage is that atomic resolution is not always attained. On the other hand, our results
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may help to understand some features of DNA packing in
viruses and of liquid crystalline spermine-DNA complexes,
which are being studied in detail in several laboratories
(14–18). This question will be considered in the Discussion.
The main difference is that in our work we use both spermine
and an alcohol precipitant to obtain crystals.
In most previously studied oligonucleotides, the crystal
lattice is stabilized by the interactions of guanine, either directly
with other guanines or indirectly through the strong affinity of
the N7 atom of guanine with divalent cations. The absence of
guanine in the oligonucleotides presently studied prevents such
interactions. Our results allow a comparison of the structure of
all-AT duplexes with AT regions embedded in CG sequences.

MATERIALS AND METHODS
Oligonucleotides were prepared by the phosphoramidite method and purified by high-performance liquid chromatography. Crystals were obtained by
vapor diffusion in hanging drops in cacodylate buffers with spermine and
2-methyl-2,4-pentanodiol as precipitants. To optimize conditions, various
divalent cations were added to the drops. A list of the conditions used in the
crystals from which the reported data were collected is given as Supplementary Material. Many more trials were performed, and similar results were
obtained with different ions under similar conditions. Very often birefringent
needles with blunt ends were obtained, which indicated poor quality of the
crystals. Attempts to improve their quality were carried out by narrowing
down the conditions used for crystallization.
Diffraction data were collected at the BM16 Spanish line at the European
Synchrotron Radiation Facility. Depending on the resolution, the rotation
angle for each image was varied between 2 and 15. When possible, the collected data were processed automatically with either DENZO or HKL2000
(19). However, in many cases, only a limited number of spots were collected,
which is due to several factors: low resolution, high mosaicity, intrinsic
symmetry of the DNA duplexes, eventual presence of a small pseudocell, etc.
Furthermore, in most cases, the unit cell is highly asymmetric, with a very
large c parameter. The combination of all these factors prevented automatic
processing. In such cases the parameters of the true unit cell were determined
manually with the help of MOSFLM (20). In practically all cases, the patterns
could be indexed in either a trigonal or pseudohexagonal unit cell.
For the purpose of the results reported here, there are only a few parameters of interest that can be adequately calculated manually: the size of the
unit cell; length, orientation, and distance among duplexes inside the unit
cell; and average distance among basepairs in the double helical duplexes.
In the rotation diagrams that we have collected, there is always a region in
which the c axis of the unit cell is approximately parallel to the spindle axis of
the goniometer. Then the c axis is approximately vertical in oscillation patterns, such as those shown in Figs. 1 and 2. From them it is immediately clear
that the oligonucleotide duplexes are approximately parallel to the c direction
of the unit cell, since the strong stacking reflection appears as a sharp streak
and is meridionally oriented.
The meridional [00l] spots give a direct measure of the length l of individual duplexes. The length of one duplex is the spacing that corresponds to
the smallest strong reflection along the c axis. For example, it is very prominent in Fig. 2 b, but weaker in Fig. 2 a.
The rise is the spacing that corresponds to the strong base-stacking
reflection. Since the latter reflection is rather broad, the average distance
between basepairs (rise parameter) was determined by dividing l by the
number of bases in one duplex. The value of rise calculated in this way was
found to be within 1% of the spacing of the prominent stacking reflection.
The c value of the unit cell was determined from the distance between
closely spaced spots, such as those visible in the different frames in Fig. 2. In
a few cases, as indicated in the tables, only sharp streaks were visible. From

FIGURE 1 Oscillation patterns of different crystals with the c axis approximately vertical. (a) AAATTT, 5 oscillation; (b) AAATATTT (Form II),
3 oscillation; (c) AATAATTATT (Form II), 10 oscillation; and (d)
AATATATATT, 2 oscillation.
their spacing, the value of c could also be determined. The number of
stacked duplexes in one unit cell was then determined from the value c/l.
Simulations and drawings were prepared with the CERIUS2 program
(Acelrys, San Diego, CA).

RESULTS
General features
Examples of the diffraction patterns are given in Figs. 1 and
2. A striking feature in all of them is the presence of rather
few diffraction spots, despite the large unit cells. This is due
to the presence of pseudosymmetry, as it will become apparent below.
The DNA duplexes are organized as parallel stacked and
aligned columns, as indicated by the well-defined meridional
stacking reflection at ;3.3 Å spacing. Resolution is often
limited to 5–6 Å. Most patterns can be indexed in a P3
Biophysical Journal 91(3) 892–903
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so it is surprising that only a few spots can be detected. This
fact can be easily explained by the presence of a smaller pseudocell with a smaller number of duplexes in it. Examples will
be given below. Crystal symmetry will be further analyzed in
the Discussion section.
The HASO structure

FIGURE 2 Enlarged view of the center of the oscillation pattern obtained
from different crystals with the c axis approximately vertical. (a) AAATATTT (Form II), 15 oscillation, from the same crystal as in Fig. 1 b; (b)
AAAATTTT, 15 oscillation; (c) AATAATTATT (Form II), 10 oscillation,
from the same crystal as in Fig. 1 c; and (d) ATAAATATATTTAT, 15
oscillation. Note the pairs of closely spaced spots in a and b, which allow a
determination of the number of duplexes in a HASO column as described in
the text.

related space group, with unit cell sides (a ¼ b) of ;45 Å,
which correspond to a 26 Å distance between the axes of
neighbor duplexes. Other space groups have been found in a
few cases, but all of them show a pseudohexagonal arrangement, as it will be described in detail below. The 26 Å
distance between columns of duplexes corresponds to a large
volume per basepair, ;1900 Å3. In conventional crystals of
oligonucleotides with a mixed sequence, this volume is
significantly smaller, ;1300 Å3. Such a high hydration in
the absence of strong interactions explains the low resolution
we have found in most of the diffraction patterns. Even in
those patterns that diffract to a higher resolution (;3 Å),
high mosaicity is found, as it is evident in Fig. 1 d.
When inspected in detail (Fig. 2, a and b), some of the
spots either appear double or show a weaker spot next to it.
The close spacing of the spots indicates a relatively large
value of the c dimension of the unit cell. In other cases, no
double spots are detected, but they clearly fall in different
layer lines. All spots in each pattern can then be indexed with
such c dimension.
Given the intrinsic symmetry of the DNA duplexes, we
have assumed that the space group is P321, with dyad axes
that relate half of a column of duplexes with the other half.
However the eventual presence of a dyad axis has no
influence on the results we will describe. In such space
groups, either P3 or P321, there are no systematic absences,
Biophysical Journal 91(3) 892–903

Before describing further our results, it is appropriate to
define what we consider a HASO structure. In most oligonucleotide crystal structures, the duplexes are stabilized by
intermolecular interactions that have a strong influence in the
organization of the crystal. The best known of such interactions is the one found in the Dickerson dodecamer, where
the terminal CG sequence is involved in lateral interactions
with neighbor duplexes (21). In the case of decamers with
mixed sequences, the situation is different. End-to-end interactions are present that define a continuous pseudohelical
arrangement (22): the terminal basepairs of contiguous
duplexes are stacked and define a virtual base step in which
the phosphate groups are missing. This is a simple case of
what we call a HASO structure. A scheme is shown in Fig. 3.
Neighbor oligonucleotides are approximately coaxial. The
twist in each virtual base step is called vT. The overall rotation

FIGURE 3 Scheme of the HASO structure. Two octamers are shown.
Each duplex rotates an angle V with respect to its neighbor in a column. The
twist vT of the virtual base step between the terminal basepairs in contact is
also represented. It is negative in the case of the TA sequence present in all
the duplexes studied in this article.
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of one duplex with respect to its neighbor in a column is
called V, which is related to the individual twist values by
the relation
V ¼ vT 1 ðn  1ÞÆvæ;

(1)

where n is the number of basepairs in a duplex and Ævæ is the
average twist of its base steps.
In the autocomplementary duplexes studied in this article,
the value of Ævæ is expected not to vary much. The low twist
of the AT step should be compensated by the high twist of
the TA step. If the average values obtained from mixed CG/
AT sequences and calculated by Gorin et al. (23) are used,
the value of Ævæ turns out to be 35.9 6 0.5. The higher
values correspond to long alternating sequences, such as
ATATATATATATAT, whereas the lower values correspond to short continuous sequences such as AAATTT.
The value of V can be exactly determined once the number
N of duplexes stacked in one unit cell is known, since NV
must be an exact multiple of 360, so that the following relationship must be obeyed, with m a whole number:
NV ¼ 360 m:

(2)

Such determination is usually unambiguous, with some
exceptions that will be noted in the presentation of the
results. The helical arrangement that is obtained with these
geometrical requirements has N individual duplexes in m
turns, equivalent to 360/V duplexes per turn of the overall
helix. Note that when V . 360, one should use the alternative expression 360/(V 360). Most cases described in
the literature correspond to the trivial case V ¼ 360, which
generates a translation, equivalent to a HASO structure with
one duplex per turn of the helix. From such structures it is
possible to calculate the values of vT, which are given in
Table 1. The base step AT is absent from the table since no
crystal structure is available for any autocomplementary
oligonucleotide that starts with T. No data are available for
the other base steps, which would require crystals of nonautocomplementary oligonucleotides.
In this context, we should note that Timsit, Moras, and coworkers have published three isomorphous structures
obtained from related nonautocomplementary dodecamers
in which they find virtual steps AA/TT (24), CA/TG (25),
and CG (26). The three of them have vT negative values

similar to those found in the TA case (27,28). However,
since the structures are isomorphous and are stabilized by
similar strong groove-groove interactions, we have not
included these values in Table 1, since end-to-end interactions appear to be marginal in the latter structures (24–26).
In the structures that we will describe in this article, the
resolution is not sufficient to determine directly the values of
vT and Ævæ in Eq. 1; only the value of V can be calculated.
However, we should expect a limited range of variation of
vT (Table 1) and Ævæ should be close to 36, as discussed
above. In all the cases studied in this article, we have a TA
virtual base step between neighbor duplexes in a HASO
column. In Fig. 4, we compare a conventional TA base step
within an oligonucleotide duplex (29), which has very poor
base stacking (30), with the virtual base step found in the
HASO structures reported in this article. It is clear that the
negative value of vT in the latter case generates a much better
stacking, which may explain why vT is found to be negative.
Furthermore, it is stabilized by hydrogen bonds between the
O59 terminal atom and a phosphate oxygen in a neighbor
duplex (13). In the tables that follow, we will assume vT ¼
22 in all cases and calculate Ævæ from Eq. 1. We will start
our presentation with the octamer structures, which give a
clear overall view of the HASO organization.
Octamers
The eight possible duplexes have been studied. Suitable
crystals were obtained from six sequences. In the case of
ATTATAAT, we found two different forms in crystals
obtained from the same crystallization droplet. Structural data
are summarized in Table 2. In this case, we expect V to have a
value close to 230, since in Eq. 1 V ¼ 7 3 36  22 ¼ 230.
As shown in Table 2, V values deviate ,3 from the 230
value. HASOs with either 11, 14, or 17 duplexes in a helical
repeat are found, with estimated Ævæ values between 35.9 and
36.4, if vT is assumed to be 22 as mentioned above.

TABLE 1 Twist values between contiguous stacked terminal
base steps (virtual steps)
Base step
GC
TA
CG

vT ()
40.1 6 14.9
22.0 6 2.5
27.0

Reference
(22)
(27,28)
(46)

The values in the table have been calculated from Eq. 1 and the Ævæ values
reported in the Nucleic Acid Database (37). In all cases, V ¼ 360, with the
exception of the CG value for which V ¼ 480. The range of variation is
also indicated. In the case of TA, we have considered the seven values
available and excluded one (vT ¼ 27.5), which appears to be an outlier.

FIGURE 4 Stereo view showing a comparison of stacking in the virtual
base step between the ends of two AAATATTT duplexes (13) in a HASO
structure (upper frame), with the T5-A6 step (lower frame) in the CGCATATATGCG duplex (29).
Biophysical Journal 91(3) 892–903
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All diffraction patterns are similar, except Form I of
AAATATTT presented elsewhere (13). Some examples are
shown in Figs. 1 b and 2, a and b. Comparison of Fig. 2, a and b,
clearly shows that the neighbor spots in AAAATTTT are more
closely spaced than in AAATATTT (Form II), which indicate a
larger unit cell for AAAATTTT and a larger number of
duplexes in the HASO structures, as summarized in Table 2.
A model for the AAATATTT (Form II) structure is
presented in Fig. 5. Its diffraction pattern has been simulated
with CERIUS2 and is shown in Fig. 6 superimposed on the
experimental results. The overall appearance is practically
identical; some spots are doubled both in the experimental
and simulated results.
The diffraction patterns of all octamers, presented in Figs.
1, 2, and 6, can be simulated from a smaller pseudocell. As
shown in Table 1, the values of V are close to 240. Thus
a P3 pseudocell with a HASO of three duplexes in the
asymmetric unit with c ¼ 26.1 3 3 ¼ 78.3 Å and V ¼ 240
shows the main features of the actual diffraction patterns. A
partial view of the pseudocell is presented in Fig. 7. Its
diffraction pattern (not shown) is practically identical with
the one presented in Fig. 6. The main difference is that no
double diffraction spots are present.
It should be noted that in a P321 space group, the three
parallel oligonucleotide columns in each unit cell are rotated
by 6120 with respect to their neighbors. As a result, each
column is surrounded by six columns with alternate rotations
of 120 and 1120, as shown in Fig. 8. This feature is also
present in most of the other oligonucleotide structures that
we will present in the next paragraphs. The significance of
this observation will be analyzed in the Discussion section.
Decamers
There are 16 possible duplexes formed by all-AT autocomplementary decamers that start with A. We have studied all of
them (Table 3). Only in one case we did not obtain suitable
crystals. Examples of the diffraction patterns are shown in
Figs. 1, c and d, and 2 c. The results obtained are presented in
Table 3. In the case of the alternating decamer ATATATA-

TAT, we found coiled-coil structures similar to those previously observed (12). They will be described elsewhere.
In the case of decamers, we should expect V ¼ 36 3 9 
22 ¼ 302 . We have detected two main types of helical
arrangements, with either six or seven duplexes in the unit
cell, which correspond to V equal to either 300 or 308.6, as
summarized in Table 3. Only in one case we found a HASO
structure with 13 duplexes in a column, which corresponds
to V ¼ 304.6. The 6/5 helix found in most cases corresponds to a left-handed helix with six duplexes per turn, a
symmetry that is compatible with a 65 crystallographic axis.
However, the overall symmetry of the crystal does not
appear to allow such axis. On the other hand, a 32 screw axis
is possible in this case, so that some decamers are found to
crystallize in a highly symmetrical R32 space group, with a
single duplex in the asymmetric unit. In fact, some of the
decamer structures for which we have assigned a P321 space
group could be due to twinned R32 crystals. Other related
space groups are also possible. In fact, in some cases we
found monoclinic space groups (P2 or C2), as it will be
described at the end of the Results section. In all cases, a
similar pseudohexagonal organization is present and related
HASO structures are found.
A decamer with central CG basepairs
We have also studied the decamer ATATGCATAT, which
forms a duplex with two central CG basepairs. Since they
occupy a central position, they should not influence much the
overall organization of the HASO structure. This is in fact
what is observed, as indicated by its structural parameters
(Table 3). It forms a HASO structure with eight duplexes in
seven turns, which corresponds to V ¼ 315 and Ævæ ¼ 37.4.
The latter value is larger than those found in all-AT duplexes,
a result due to a larger twist in the TG/CA steps (23,31).
Dodecamers
Shakked and co-workers (27,28) have studied several
dodecamers with mixed sequence that form trivial HASO

TABLE 2 Structural parameters of all-AT octamers
Sequence

Base steps
AA – AT – TA

AAAATTTT
AAATATTT (I)

6–1–0
4–2–1

AAATATTT (II)
AATTAATT
ATTTAAAT
ATAATTAT
ATTATAAT (I)
ATTATAAT (II)
AATATATT
ATATATAT
Pseudocell

4
4
4
2
2
2
2
0

–
–
–
–
–
–
–
–

2
2
2
3
3
3
3
4
–

–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
2
2
2
2
3
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Unit cell (Å)

Space group

Helix type

V()

Ævæ ()

Length (Å)

Rise (Å)

47.3x47.3 3 444
147.6 3 25.0x82.1
b ¼ 90.51
43.0 3 43.0x367
43.7 3 43.7x366
44.3 3 44.3x288
–
42.6 3 42.6 3 367
43.6 3 43.6 3 289
43.5 3 43.5 3 286.1
–
44 3 44 3 78.3

P321
C2

17/11
11/7

232.9
229.1

36.4
35.9

26.1
26.2

3.26
3.27

P321
P321
P321
–
P321
P321
P321
–
P3

14/9
14/9
11/7
–
14/9
11/7
11/7
–
3/2

231.4
231.4
229.1
–
231.4
229.1
229.1
–
240

36.2
36.2
35.9
–
36.2
35.9
35.9
–
36

26.2
26.1
26.2
–
26.2
26.3
26.0
–
26.1

3.28
3.26
3.27
–
3.28
3.29
3.25
–
3.26

Comments
Reference 13

Poor crystals
Mainly streaks

No crystals
vT ¼ 12
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FIGURE 6 Superposition of the simulated and experimental diffraction
patterns of d(AAATATTT), Form II. The black dots correspond to the experimental data (Fig. 2 a). The yellow circles have been calculated for the model
shown in Fig. 5 with the Cerius2 program. The patterns correspond to the
[100] diffraction region. Some of the hkl indices are indicated. The
diffraction simulated for the pseudocell discussed in the text is practically
identical, no double spots are present in this case.

structures with V ¼ 360. In such cases from Eq. 1, it turns
out that Ævæ ¼ 34.7, a value in agreement with what should
be expected for mixed sequence DNA. In the case of the allAT dodecamers studied here, the situation is more complex,
since we should expect V ¼ 36 3 11  22 ¼ 374, which
is very close, but deviates significantly from 360.
We have studied five dodecamer sequences; their structural data are summarized in Table 4. An example of their
diffraction pattern is presented in Fig. 9. In this case, we find
a pseudocell with only one dodecamer in the asymmetric
unit, with V ¼ 360 (Fig. 9 and Table 4). This pseudocell is
equivalent to the structures studied by Shakked et al. (27,28)
mentioned above, although in our case there are three
symmetry-related duplexes in a P3 unit cell. The observed
diffraction patterns are practically identical with the one
produced by the pseudocell. The diffraction spots appear
at approximately the same position as it is found in the
pseudocell, but close inspection shows that they are not found
on the same layer lines, as demonstrated in Fig. 9. Only
occasional double spots are found. As a result, it is difficult
to determine the exact number N of duplexes in the HASO
helix. The values given for the c parameter in Table 4 are
only approximate, in particular for AATTAATTAATT and
AATATATATATT, which have a value of V closer to 360.
In the case of AATTAATTAATT, it could be possible that
continuous helices might be present, since this sequence
might pair in a staggered fashion. We have described such an
organization for ATATATATATAT, which forms coiledcoils (12). The diffraction pattern is then significantly
different. We conclude, therefore, that AATTAATTAATT

FIGURE 5 Model of the asymmetric unit of d(AAATATTT), Form II, a
column of seven duplexes. The dyad axis in the P321 cell creates a column

of 14 duplexes, which is equivalent to the c dimension of the unit cell. The
14 duplexes correspond to one helical turn of the HASO structure.
Biophysical Journal 91(3) 892–903
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FIGURE 8 Projection of four unit cells in the P321 and R32 space groups.
Each duplex is surrounded by six identical duplexes with alternate relative
rotations of 6120.

neighbor columns are now related by a translation, whereas
in most other cases they are related by rotation (Fig. 8).
Hexamers

FIGURE 7 A view of one layer of the pseudocell for the octamers discussed
in the text. Its asymmetric unit contains three duplexes with V ¼ 240. They are
shown in different colors. Each column is rotated 120 with respect to its
neighbors. It is apparent that minor grooves never face each other. The same
feature is found in all the other structures in the P321 space group.

crystallizes as a HASO structure in a standard way, as most
of the duplexes described in this article.
Tetradecamers
We have studied two sequences. Both crystallize in a pseudohexagonal P1 space group. The fully alternating sequence
ATATATATATATAT only gave well-oriented fiber patterns, with no spots on the layer lines. No trace of a coiledcoil structure could be detected, such as the one found in the
shorter alternating dodecamer (12).
The second sequence studied, ATAAATATATTTAT,
gave a rather simple HASO structure. An example of its
diffraction pattern is given in Fig. 2 d. In this case, we should
expect V ¼ 13 3 36  22 ¼ 446. The actual value was
450 (Table 4), equivalent to a rotation of 90, which generated a HASO structure with four stacked duplexes in the
unit cell. The distance between neighbor columns in this
packing arrangement is practically identical to that found
in the shorter duplexes described in this article, although
Biophysical Journal 91(3) 892–903

We present last our results on hexamers (Table 5). Since
these duplexes are shorter, they have much greater freedom
and show more variability. In this case, we should expect
V ¼ 36 3 5  22 ¼ 158. The two sequences AAATTT and
AATATT behave as standard HASOs, as shown in Table 5.
A diffraction pattern is presented in Fig. 1 a.
The ATATAT oligonucleotide was previously found to
form a Hoogsteen duplex (11,32), under crystallization conditions quite similar to those reported here. In that case, the
structure appears to be stabilized by some of the terminal
bases that stick out and interact with the grooves of either the
same or neighbor duplexes in the crystal, a situation that we
have not found in any of the structures presented here. We
cannot exclude that further work with different crystallization conditions could yield crystals of other duplexes in the
Hoogsteen conformation.
The fourth hexamer sequence ATTAAT is also organized
as a HASO structure, but its helical parameters are different.
It has five duplexes in a cell, which is 30 basepairs high. The
most likely interpretation is that a pseudocontinuous helix is
formed, with 10 basepairs per turn. In that case, Ævæ ¼ vT ¼
36, in disagreement with the rest of oligonucleotide structures we have studied. The latter values of Ævæ and vT would
be more consistent with a Hoogsteen structure, since in the
crystals of Hoogsteen duplexes (11,32) pseudocontinuous
helices are found. We are presently studying bromo-derivatives
to determine the structure of this duplex.
Crystal polymorphism
In several cases, we detected additional crystal forms. The
dodecamer AAAAAATTTTTT could be crystallized in several
complex unit cells that we are studying. Zuo et al. (7) have
already reported some unusual features of this dodecamer.
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TABLE 3 Structural parameters of decamers
Sequence

Base steps
AA – AT – TA

AAAAATTTTT
AAAATATTTT
AAATTAATTT
AATTTAAATT
ATTTTAAAAT

8
6
6
6
6

–
–
–
–
–

AAATATATTT

4–3–2

AATTATAATT
AATAATTATT (I)
AATAATTATT (II)
AATAATTATT (III)

4
4
4
4

AATAATTATT (IV)

4–3–2

ATTAATTAAT (I)
ATTAATTAAT (II)
ATAAATTTAT
ATTTATAAAT

4
4
4
4

–
–
–
–

3
3
3
3

–
–
–
–

2
2
2
2

ATAATATTAT
ATATTAATAT
ATTATATAAT
AATATATATT
ATATATATAT
ATATGCATAT

2
2
2
2
0

–
–
–
–
–

4
4
4
4
5
–

–
–
–
–
–

3
3
3
3
4

–
–
–
–

1
2
2
2
2

3
3
3
3

–
–
–
–
–

–
–
–
–

0
1
1
1
1

2
2
2
2

Space
group

Helix
type

V()

Ævæ ()

Length (Å)

Rise (Å)

45.2 3 45.2 3 194
45.1 3 45.1 3 194
46.3 3 46.3 3 424
45.9 3 45.9 3 197
69.1 3 44.4 3 77.0
90, 111.6, 90

P321
P321
P321
P321
C2

6/5
6/5
13/11
6/5
6/5

300
300
304.6
300
300

35.8
35.8
36.3
35.8
35.8

32.3
32.3
32.8
32.8
32.1

3.23
3.23
3.28
3.28
3.21

26.5 3 26.5 3 230
90–90–120
44.9 3 44.9 3 198
44.6 3 44.6 3 194.8
44.2 3 44.2 3 195.8
70.5 3 38.5 3 76.3
90, 111.6, 90
70.0 3 43.8 3 76.3
90, 111.0, 90
47.7 3 47.7 3 197
43.7 3 43.7 3 228
44 3 44 3 196
–

P1

7/6

308.6

36.7

32.9

3.29

R32
P321
R32
P2

6/5
6/5
6/5
–

300
300
300
–

35.8
35.8
35.8
–

32.9
32.5
32.6
32.8

3.29
3.25
3.26
3.28

C2

6/5

300

35.8

32.7

3.27

With peptide

P321
P321
P321
–

6/5
7/6
6/5
–

300
308.6
300
–

35.8
36.7
35.8
–

32.8
32.6
32.7
–

3.28
3.26
3.27
–

Only streaks

45.5 3 45.5 3 n.d.
43.1 3 43.1 3 196.8
45.1 3 45.1 3 197.4
44.7 3 44.7 3 198
Several
44 3 44 3 262

–
P321
P321
P321
Several
P321

–
6/5
6/5
6/5
–
8/7

–
300
300
300
–
315

–
35.8
35.8
35.8
–
37.4

32.7
32.8
32.9
33.0
–
32.9

3.27
3.28
3.29
3.30
–
3.29

Diffuse pattern

Unit cell (Å)

Among the octamers, we found that ATTATAAT and
AAATATTT could show two crystal forms (Table 2), as
described in detail elsewhere (13). A more striking case is the
decamer AATAATTATT, which has been found in four crystal
forms. Two of them have practical identical unit cells (Table 3),
in the related space groups R32 and P321. In the former, the
asymmetric unit is a single duplex. In the P321 space group, the
three duplexes in the asymmetric unit must be rather similar,
given the simple diffraction patterns obtained, such as the one
shown for another decamer in Fig. 1 d. Two additional crystal
forms are found in this decamer, with similar unit cells (Table
3), but in two related space groups, with either six (P2) or three
(C2) duplexes in the asymmetric unit. In the latter case,
the duplexes were localized in the unit cell with the help of
the AMoRe program (33). Unfortunately, the resolution of the
diffraction pattern was not sufficient to proceed with refine-

Comments

With netropsin

With peptide

Poor crystals

Coiled-coil
Contains CG

ment. The duplexes are also organized as HASO structures in a
pseudohexagonal arrangement, as illustrated in Fig. 10. In all
these cases, it is striking to note that polymorphism is found
under very similar crystallization conditions.
DISCUSSION
The results we have presented are consistent with a very
uniform structure for all-AT duplexes, as summarized in Table
6. Practically all of them are organized as a helical arrangement of stacked oligonucleotides (HASO structure), with a
negative twist (vT ;22) in the virtual base step between
neighbor stacked duplexes. The average twist is close to 36,
as found in poly(dA)poly(dT) (34). In alternating sequences,
the large twist of the TA step (23) is compensated by the lower
twist of the AT step. In Tables 25, we have indicated the

TABLE 4 Structural parameters of all-AT dodecamers and tetradecamers
Sequence

Base steps
AA – AT – TA

Unit
cell (Å)

Space
group

Helix
type

V()

Ævæ ()

Length (Å)

Rise (Å)

Comments

AAAAAATTTTTT
AATAAATTTATT
AATTAATTAATT
AATATATATATT
Pseudocell
ATATATATATAT
ATAAATATATTTAT

10 – 1 – 0
6–3–2
6–3–2
2–5–4
–
0–6–5
4–5–4

P321
P321
P321
P321
P3
P6122
P1

23/24
17/18
n.d.
34/35
1/1
6/1
4/5

375.7
381.2
n.d.
370.6
360.0
–
450.0

36.2
36.7
n.d.
35.7
36.0
–
36.3

38.8
38.4
39.0
38.6
38.8
–
45.8

3.23
3.20
3.25
3.22
3.23
–
3.27

Additional structures found

ATATATATATATAT

0–7–6

44.2 3 44.2 3 890
45.4 345.4 3 650
43.9 3 43.9 3 n.d.
45.8 3 45.8 3 1300
44 3 44 3 38.8
27.9 3 27.9 3 216
25.4 3 25.4 3 183.2
90–90–120
25.5 3 25.5 3 n.d.

–

–

–

45.1

3.22

Fiber pattern

P1

Large c not measurable
vT ¼ -36
Hoogsteen coiled-coil (12)
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FIGURE 9 At the left is presented a 15 oscillation diffraction image in
the [100] region of the dodecamer AATAAATTTATT. It can be appreciated
that the spots are localized in closely spaced different layer lines. From their
position and also from the separation of doublets in the equator ([011]
and [011] reflections), the value of c can be estimated. Some of the indexes
that result from such an estimation are indicated on the figure. At right is
presented the equivalent simulated diffraction pattern from a pseudocell,
which is only one dodecamer high (parameters given in Table 4). The
intensity of the diffraction spots is quite similar in both cases. Note that layer
line 17 in the experimental data (left) corresponds to layer line 1 in the
pseudocell (right).

number of base steps of each type present in all the duplexes
studied: sequence does not appear to have any significant
effect either on the average twist Ævæ or the organization of
duplexes. It should be noted that small differences of 63 in
vT (Table 1) will not change appreciably the average twist
Ævæ of the duplexes, as given in the Tables 2–5.
We have assumed that all duplexes have Watson-Crick
basepairs. Indeed, in the structure that we have recently
studied at the molecular level, a B-form has been found (13).
The main exception of this uniform HASO structure is
present in duplexes with an alternating sequence, which may
show Hoogsteen basepairing (11) and a coiled-coil organization (12). One of the conclusions of our work is that all-AT
oligonucleotides with a mixed sequence do not easily form
Hoogsteen duplexes, since we have not detected any crystal
structure of this type.

Packing: interhelical distances
Packing of DNA molecules has been studied in detail, as
reviewed by Livolant and Leforestier (35). As the DNA
concentration is increased, the isotropic solution progressively

FIGURE 10 Structure of AATAATTATT in space group C2 (Form IV).
In the upper frame, a layer through four unit cells is shown. The asymmetric
unit has three duplexes, shown in different colors. Dyad axes are present
between either two red or two green molecules. They relate the duplexes in
each column. In the lower frame, a projection of the structure onto the bc
plane is shown. Each duplex is related to its neighbors in the same way as
those found in the P321 space group (Fig. 8), despite the different symmetry
present in either case. Note the similar organization, when compared with
octamers (Fig. 7).

forms cholesteric, hexagonal, and orthorhombic phases. The
hexagonal phase is found for intermolecular distances in the
range 24–31 Å. A three-dimensional ordered hexagonal phase
appears when the latter distance is ;26 Å (36). No similar
studies have been carried out with short oligonucleotide
duplexes, since the aim of their study has usually been to obtain
suitable crystals to determine the detailed molecular structure.
In oligonucleotide crystals, the equivalent of the orthorhombic
phase is found, although the organization of the oligonucleotides

TABLE 5 Structural parameters of all-AT hexamers
Sequence

Base steps
AA – AT – TA

AAATTT
AATATT
ATTAAT

4–1–0
2–2–1
2–2–1

ATATAT

0–3–2

Space
group

Helix type

V()

Ævæ ()

Length (Å)

Rise (Å)

Comments

176.5
137.8
99.1

R32
P321
P1

9/4
7/3
5/3.

160
154.3
216

36.4
35.3
?

19.61
19.69
19.8

3.27
3.28
3.30

See footnote
Unrelated

32.2

P21

Hoogsteen.

–

36.0

19.3

3.22

Reference 32

Unit cell (Å)
43.1 3 43.1 3
44.3 3 44.3 3
24.7 3 24.7 3
90–90–120
23.7 3 48.4 3
90–92.8–90

A low resolution structure of AAATTT has been deposited at the Nucleic Acid Database (37), reference code BD0093.
Biophysical Journal 91(3) 892–903
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TABLE 6 Average parameters of all-AT HASOs

Hexamers
Octamers
Decamers
Dodecamers
Tetradecamer

y

VE*

ÆVFæ

158
230
302
374
446

159
231
304
376 (16)
450 (90)

z

N

7,9
11,14,17
6,7,13
17-34
4

*VE is the expected value of V according to Eq. 1, with Ævæ ¼ 36 and
vT ¼ 22.
y
ÆVFæ is the average value calculated from the results reported in Tables 2–5.
z
N is the number of duplexes in a helical repeat of a HASO structure.

varies as a function of length, sequence, and crystallization
conditions (37). In the experiments described in this article,
we have trapped the equivalent of the hexagonal phase previously described as an intermediate state in long DNA molecules.
A striking feature of our results is the rather invariable distance of 26 Å between the axes of oligonucleotide duplexes.
This is a characteristic distance that has been already found
in either hexagonal DNA fibers at 92% relative humidity
(38,39) or in ordered DNA fragments (36). When the DNA
concentration is increased, there is an abrupt transition to an
orthorhombic structure, with a higher degree of order (38,39).
Under the conditions used by us, we have never detected a
transition to such orthorhombic phase. It appears that there is
a barrier to tighter packing. Available theoretical studies
(14,15) do not provide any explanation for this behavior.
Under our experimental conditions, crystal formation is
induced by lowering water activity through the presence of
2-methyl-2,4-pentanodiol. It appears that when this method is
used, the DNA molecules reach a limiting distance of approach
(26 Å), which cannot be overcome due to electrostatic repulsion of the phosphate charges and the absence of specific interactions between the oligonucleotides. In our hands, attempts to
decrease further the water activity did not yield any suitable
crystals.
In the cases we have mentioned (36,38,39), the DNA
molecules are also organized in a pseudohexagonal unit cell
with a ¼ 45 Å as in our experiments, with three DNA
molecules organized at different heights. The relative height
of the molecules has been related to the interlocking of the
phosphate helical ridges of DNA (40), but overall electrostatic interactions between the hydrated counterions and DNA
may be more important. In fact, in our case, the intermolecular distances are rather large (Figs. 8 and 10), so that practically all phosphate-phosphate distances are .8 Å, and
ridge interlocking does not appear to be required for packing.
Neighbor duplexes are either rotated 6120, as shown in
Fig. 8, or related by translation in the P1 space group. A
rotation of 6120 is equivalent to a vertical displacement of
1=3 of the pitch of the DNA molecules, at variance with the
value of 1/6 previously suggested for whole DNA molecules
(36,38). It should be noted that a displacement of 61/6 in the
vertical direction results in a different environment for each
column of duplexes in the unit cell, whereas with a displace-

ment of 61=3, all columns have the same environment, as
already noted by Marvin et al. (40). We conclude that in the
oligonucleotide duplexes we have studied, the electrostatic
interactions among DNA molecules and their ionic atmospheres may prevent the minor grooves from facing each other,
a situation found with relative rotations of either 6120 in
the P3 space group or 0 in the P1 case with a single molecule in the unit cell. Such interactions may stabilize the
distance between parallel duplexes at the observed 26 Å
distance. It appears that in all-AT duplex crystals, there are
neither ion-mediated nor end-to-end close interactions, which
are known to stabilize the crystal structure of mixed sequence oligonucleotides. The AT bases cannot easily form
cross-bridges with other AT bases, either directly or mediated by ions. Such features can explain the low resolution
of most of the crystal structures we have described. Attempts
to increase the resolution by changing the crystallization
conditions did not yield suitable crystals. It is possible that
the amorphous/microcrystalline precipitates obtained by us
by increasing the concentration of precipitants could adopt
the orthorhombic structure, typical also for DNA fibers (38)
and fragments (36) when the concentration is increased.
Another feature of interest of the 26 Å invariable intermolecular distance that we find among oligonucleotide columns
is its coincidence with the arrangement of double-stranded
DNA in viruses, which is also packed in a pseudohexagonal
lattice with intermolecular distances close to 26 Å (41–43).
Thus the optimization of DNA electrostatic interactions discussed in the previous paragraph appears to be also essential
for DNA packing in viruses. In the case of liquid crystalline
precipitates (17) and toroids (18), a slightly greater distance
(28–29 Å) has been reported. The difference should be attributed to the greater degree of order in the crystals of short
duplexes studied in this article.
Packing: symmetry considerations
All the oligonucleotides studied are packed in a pseudohexagonal unit cell, usually with a ¼ b ¼ 45 Å approximately,
g ¼ 120. In such a cell, three parallel HASO structures are
present. If the three columns have different displacements in
the vertical direction, they will diffract independently, in a
P1 space group. We cannot exclude that in some cases this
might be the situation present. However, in all cases in which
a higher resolution has been observed, the three oligonucleotide columns in the unit cell are rotated 120, as required in
either a P3 or R3 space group (Fig.8). The simulations carried
out with smaller pseudocells (Figs. 6 and 9) are also consistent with this organization. Since the DNA duplexes have an
intrinsic dyad, we have further assumed that the space group is
P321 as shown in the tables. The presence of this dyad has been
confirmed in the case of AAATTT and AAATATTT (13).
In the case of the decamers with six duplexes in a helical
turn of a HASO structure, additional related space groups
with a higher symmetry, such as R32, P3221, P6522, etc.
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are possible. From the pattern of systematic extinctions, we
have clearly detected some structures in an R32 space group
(Tables 3 and 5), which also requires a relative rotation such
as the one shown in Fig. 8. The case of the P3221 space
deserves further comment, since in that space group the three
columns of duplexes in a unit cell may be placed at different
heights, so that variable vertical displacements may be present in the crystal, similar to those suggested for the long DNA
structures discussed in the previous section (36,38). From the
results currently available, we cannot determine if such a space
group occurs in any of the 6/5 HASOs reported in Table 3.
Special cases are the duplex crystals that are found in the C2
space group. They are also organized as continuous HASO
structures in a pseudohexagonal packing as shown in Fig. 10
and in the work of Valls et al. (13). It is not clear why this space
group is chosen in such cases. A similar situation is found in a
mixed sequence oligonucleotide (44), which is also packed as
parallel HASO columns in a C2 space group. However, in
most mixed sequence decamers in the C2 space group, the
duplex columns are packed in different directions, so that
there is an interlocking of the helical grooves (reviewed in
Tereshko and Subirana (22)).
A final question to consider is how similar are the individual duplexes in a HASO column. The fact that in most
cases we only find meridional reflections at the spacings that
correspond to the length of a duplex (Fig. 2 a, for example)
indicates that they are practically identical. However, in other
cases (Fig. 2 b), additional spots appear that indicate small
structural differences, as it has been found (13) in the octamer
AAATATTT (Form I). Only in the case of decamers in the R32
space group, all duplexes must have an identical structure.
The geometry of the TA base step
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