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Samenvatting 

In dit proefschrift worden verschillende studies gepresenteerd over waterstofbruggen, die optreden 

in het geval van twee wisselwerkende moleculen. Waterstofbruggen (Hydrogen Bonds, HB) zijn een 

essentieel soort interactie voor processen die aan het leven ten grondslag liggen en die 

verantwoordelijk zijn voor onder anderen het bij elkaar houden van de twee strengen van de dubbele 

helix van DNA. Het is vanwege de biologische relevantie van DNA dat de basenparen en andere 

verbindingen met gelijksoortige waterstofbruggen als deze basenparen zijn bestudeerd in dit 

proefschrift. 

Het hoofddoel van dit proefschrift is het verkrijgen van inzicht in de door resonantie geassisteerde 

waterstofbruggen (RAHB). Dit concept is eind jaren tachtig van de vorige eeuw geïntroduceerd om de 

verhoogde stabiliteit te verklaren van de waterstofbruggen tussen aromatische of sp2-gehybridiseerde 

monomeren met π-electronen in vergelijking met waterstofbruggen tussen monomeren zonder π-

electronen. 

Er zijn twee goed gedefinieerde delen in dit proefschrift, die beide op hetzelfde doel focussen, 

namelijk het analyseren en begrijpen van de aard van de door resonantie geassisteerde 

waterstofbruggen en het onderzoeken van het werkingsmechanisme achter de assistentie door de π-

electronen. Ten eerste, zijn de electronen-delocalisatie-indices (DI) gebruikt om de 

waterstofbrugvorming te analyseren. Ten tweede, maakt de decompositie van de waterstofbrugenergie 

het mogelijk om na te gaan welke componenten van de bindingsenergie verantwoordelijk zijn voor de 

sterkere waterstofbruggen. 

Het is essentieel om te weten hoe de 3D-ruimte verdeeld moet worden om de electronendichtheid 

te integreren voor elk atoom en om delocalisatie-indices (DI) te vinden op waterstofbruggen en 

genormeerde n-center-delocalisatie-indices ING in de quasi-ring. Wat het eerste deel betreft, stelt het 

gebruik van verschillende manieren om de 3D-ruimte te verdelen ons in staat om verschillende fuzzy-

atomen-schema's te vergelijken met QTAIM. Becke-ρ blijkt de best presterende fuzzy-atomen-methode 

te zijn met betrekking tot het reproduceren van de QTAIM-resultaten voor beide genoemde indices. 

Daarna, zijn dezelfde paarsgewijze delocalistaie-indices (DI) en de π-contributie van de n-center-

delocalisatie-indices (INGπ) gebruikt om te weten te komen of π-delocalisatie, geassocieerd met RAHB, 

een relevante bijdrage levert aan de interactie-energie van de verschillende van DNA-basenparen 

afgeleide modelcomplexen. De waarden van π-delocalisatie in de quasi-ring zijn niet direct gerelateerd 

aan de HB energie. Met andere woorden, meer π-delocalisatie in de nieuwe ring betekent niet een 

proportionele toename in HB energie. 

In het tweede deel, is een studie verricht van de π-assistentie aan de waterstofbruggen in adenine-

thymine en in kleinere hiervan afgeleide modelcomplexen, gebaseerd op  quantitatieve Kohn-Sham 
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moleculaire orbital theorie en een corresponderende energie decompositie analyse. Er wordt 

aangetoond dat de π-assistentie niet exclusief aan aromaticiteit toe te schrijven is. Dit stabiliserende 

effect komt daarentegen voort uit het feit dat de sp2-hybridisatie van de proton-donor en -acceptor 

atomen reeds zonder de π-ladingsdelocalisatie tot een sterkere wisselwerking leidt dan in het geval van 

sp3-gehybridiseerde proton-donor en -acceptor atomen. De covalente component in het -

electronensysteem van de waterstofbruggen is essentieel om de verkorting en de versterking in 

onverzadigde dimeren uit te leggen. 

Ten slotte, zijn de drie waterstofbruggen van het paar guanine-cytosine geanalyseerd. Het aantal π-

electronen is verkleind in een reeks van gelijksoortige dimeren om de rol van de π-assistentie aan de  

waterstofbruggen te onderzoeken. Er kan geconcludeerd worden dat de DNA-basen gereduceerd 

kunnen worden tot kleinere equivalente basen met dezelfde sp2-frontatomen zonder de waterstofbrug-

energie te beïnvloeden, behalve in het geval van guanine. De reductie van de 6-ring van guanine leidt tot 

een kleine afwijking van diens planariteit en een verzwakking van de waterstofbrugenergie. 

Concluderend, beide computationele benaderingen, de delocalisatie-indices en de moleculaire 

orbitaal theorie met de corresponderende energie decompositie analyse, laten zien dat de π-electronen 

niet verantwoordelijk zijn voor de grotere stabilisatie van de RAHB. De laatst genoemde methode toont 

aan dat de betere covalente interactie verantwoordelijk is voor de grotere stabiliteit  in de 

waterstofbrug-gebonden sp2-gehybridiseerde dimeren  vergeleken met de sp3-hybridiseerde dimeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




