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ΔΙΑΓΩΓΗ 

Ωο γλσζηφλ, έλα ππαξθηφ θαη επξέσο δηαδεδνκέλν πξφβιεκα ρξφληαο αζζέλεηαο ζηνπο 

αλζξψπνπο είλαη απηφ ηεο „Τπέξηαζεο‟ ηνπ αίκαηνο. Λφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ δηαθφξσλ 

επηπηψζεσλ θαη επηπινθψλ εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο απηήο ζηνπο πάζρνληεο νξγαληζκνχο, ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαηέβαιε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα ζηελ πξνζέγγηζή ηεο κε αμηνζεκείσηα απφ πξαθηηθήο – ζεξαπεπηηθήο πιεπξάο 

απνηειέζκαηα
1
. 

Έλα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο εξεπλεηηθφ απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ πξνζπαζεηψλ ήηαλ 

ε αλαθάιπςε ηνπ ππεχζπλνπ βηνρεκηθνχ κεραληζκνχ πνπ νδεγεί ζηελ ππέξηαζε. Μεηαμχ 

ησλ άιισλ, θαηέζηε γλσζηφ φηη ε εκπινθή ελφο νθηαπεπηηδίνπ, πνπ παξάγεη ν νξγαληζκφο ζε 

κε θαλνληθή ζπγθέληξσζε ζην αίκα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νδεγεί ηειηθά ζηελ ππέξηαζε. 

Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εξεπλεηψλ, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50, νη Braun – Menendez θαη 

Page
2
 ζπκθψλεζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ησλ γεληθφ φξν „Angiotensin‟ (Αγγεηνηελζίλε ή 

Αγγεηνηαλζίλε) γηα λα εθθξάζνπλ ην νθηαπεπηίδην πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πςειή πίεζε 

ζηνλ άλζξσπν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ηέηνησλ βηνινγηθψλ κνξίσλ. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ην 

Αγγεηνηελζηλνγφλν, ηελ Αγγεηνηελζίλε Η, ηελ Αγγεηνηελζίλε ΗΗ, ηελ Αγγεηνηελζίλε ΗΗΗ, ηελ 

Αγγεηνηελζίλε IV θαη ηελ Αγγεηνηελζίλε 1 – 7
3
. Ζ δηαθνξά ηνπ θαζελφο κνξίνπ απφ ην άιιν 

έγθεηηαη ζηελ αθνινπζία ησλ δηαθφξσλ ακηλνμέσλ θαη ζηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ ζπλδένληαη 

ρεκηθά κεηαμχ ηνπο. ην ρήκα 1, παξνπζηάδεηαη ε κνξηαθή δνκή ηνπ κνξίνπ ηεο 

Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ κε ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ηνπ (βι. Πίλαθαο 1). ην θεθάιαην 4 

αλαθεξφκαζηε εθηελέζηεξα ζην κφξην ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ θαη κπνξνχκε λα δνχκε ηελ 

ηξηζδηάζηαηε κνξθή ηνπ κνξίνπ ηεο ζην ρήκα 4.1.  

                                              

 

ρήκα 1 Μνξηαθή δνκή ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ . 
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Σα δηάθνξα αλάινγα φπσο π.ρ. ην Αγγεηνηελζηλνγφλν θαη ε Αγγεηνηελζίλε πνπ νδεγνχλ 

ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1. Ζ ζχλζεζε ηνπ πεπηηδίνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ απφ ηνπο Bumpus et al.
4
  (1957) 

θαη απφ Rittel et al.
5
 (1957) αθνινπζήζεθε απφ κία ζπλερή ζεηξά εξεπλψλ γηα ηελ ζρέζε 

δνκήο – δξαζηηθφηεηαο ησλ αλαιφγσλ ηεο αγγεηνηελζίλεο, θπξίσο κε ηελ ειπίδα εχξεζεο 

ελφο πεπηηδίνπ αληαγσληζηή
6
.  

 

Πίλαθαο 1 Αθνινπζία ακηλνμέσλ ησλ πξφδξνκσλ ελψζεσλ θαη κεηαβνιηηψλ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ.  
 

 1      2     3    4    5   6    7     8     9    10   11   12   13  14 

Αγγειοτενσινογόνο Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Leu-Val-Tyr-Ser 

Ang I Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu 

Ang II Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Ang III
 

Arg- Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe 

Ang IV Val- Tyr- Ile-His-Pro-Phe 

Ang 1–7
 

Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro 

Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη βαζηθέο δνκηθέο, θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ δνκψλ ηεο αγγεηνηελζίλεο ΗΗ απνηεινχλ πεδίν πςεινχ 

εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο αλά ηνλ θφζκν θαη γίλεηαη κία 

ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ θαη θαηαλφεζεο ηεο επηθξαηέζηεξεο δηακφξθσζεο ηεο 

νξκφλεο ζε δηάθνξα δηαιχκαηα κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ κνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

θπξίσο ζε ζπκπιέγκαηα νξκνλψλ κε ηνπο ππνδνρείο (πρ έλα έλδπκν)
7,8,9

. Πάξαπηα, εμαηηίαο 

ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε απηφ ην είδνο ησλ 

κνξηαθψλ δηαδηθαζηψλ, ην πξφβιεκα ηεο θαηαλφεζεο ηνπ κεραληζκνχ ηεο βηνινγηθήο δξάζεο 

παξακέλεη αλνηρηφ πεδίν ελδηαθέξνληνο κέρξη ζήκεξα. 

ηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, σο γλσζηφ, ην λεξφ απνηειεί ηνλ θνηλφ δηαιχηε, θαηά ζπλέπεηα 

είλαη ινγηθφ νη πεξηζζφηεξεο, κέρξη ζήκεξα κειέηεο πξσηετλψλ λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

πδαηηθφ πεξηβάιινλ
10,11

. Δπηπιένλ, νη ελ ιφγσ κειέηεο έρνπλ επεθηαζεί πξφζθαηα θαη ζηελ 

επίδξαζε άιισλ δηαιπηψλ ζε πξσηεΐλεο θαη πεπηίδηα φπσο γηα παξάδεηγκα απηψλ ησλ 

αιθννιψλ
12,13,14

. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξσηετλψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ην δίπισκα (folding) απηψλ. Πιεξνθνξίεο ζε απηή ηελ 

πεξηνρή ζεσξνχληαη γηα πξνθαλήο ιφγνπο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηα ζπζηήκαηα απηά θαη νη 

νπνίεο είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, φπσο έρεη δείμεη κέρξη ζήκεξα ε έξεπλα, απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο κεηαβνιήο νξηζκέλσλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δηαιπηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη
15,16

. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε επίδξαζε ησλ κνξίσλ ηεο αηζαλφιε 

επί ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ησλ πξσηετλψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα αξθεηνχο ιφγνπο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνιιέο πξσηεΐλεο ή πεπηίδηα, είλαη γλσζηφ φηη αιιειεπηδξνχλ κε 
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ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο, φπσο θαη ε Αγγεηνηελζίλε ΗΗ
17,18

. Απφ ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε 

κεξηθψλ απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη γλσζηφ φηη 

θάπνηα δπαδηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ηνπ Ζ2Ο – EtOH, παξνπζηάδνπλ 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο πξνζνκνηάδνπλ απηψλ ηεο επηθάλεηαο ησλ ιηπηδηθψλ δηπινζηνηβάδσλ θαη 

θαηά απηνχο δχλαληαη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πδξφθηιε / πδξφθνβε 

κνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.  

Πξφζθαηα, ν Gerig J.T.
19

 κειέηεζε πεηξακαηηθά κε ηελ ηερληθή ηνπ Ππξεληθνχ 

Μαγλεηηθνχ πληνληζκνχ, NMR, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ θαη ηεο 

αηζαλφιεο ζε κίγκα 35% αηζαλφιεο θαη 65% λεξφ (v/v) ζε αξαηφ δηάιπκα κε ην νθηαπεπηίδην 

[val5]ΑγγεηνηελζίλεΗΗ ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 0
ν
C – 25

ν
C. Σν ζχζηεκα 

Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απαληάηαη ζηα βννεηδή θαη δηαθέξεη απφ ηελ 

αληίζηνηρε πξσηεΐλε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζην φηη ζηελ ζέζε 5 ηεο αιιεινπρίαο ησλ 

ακηλνμέσλ ππάξρεη αληηθαηάζηαζε ηεο Ile κε Val (βι. ζπληκήζεηο ζ.4). Απφ ηε κειέηε ησλ 

πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξαπάλσ εξγαζίαο, πξνέθπςαλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ κνξίσλ ηνπ κεηθηνχ δηαιχηε επί ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ θαη αλαθέξνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά φηη νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κφξηα ηνπο αιιειεπηδξνχλ ηζρπξά κε ηα 

άηνκα ηεο θχξηαο αιπζίδαο ηνπ πεπηηδίνπ. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα απηά νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα κφξηα ηεο αηζαλφιεο πιεζηάδνπλ αξθεηά θνληά ησλ αηφκσλ ηεο 

θχξηαο αιπζίδαο θαη παξακέλνπλ αζζελψο δεζκεπκέλα κε δπλάκεηο Van der Waals γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν φπσο δείρλνπλ ηα δεδνκέλα είλαη ζπγθξίζηκν ηνπ ρξφλνπ 

ζπζρέηηζεο ηεο πεξηζηξνθηθήο θηλήζεσο ηνπ πεπηηδίνπ. Με άιια ιφγηα, ν ρξφλνο δσήο απηψλ 

ησλ ηζρπξψλ αιιειεπηδξάζεσλ είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 0.4 ns ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 5
 ν
C θαη 

αλαιφγσο γηα ηηο ππφινηπεο ζεξκνθξαζίεο. Πάξαπηα, κία ηθαλνπνηεηηθή εξκελεία ηεο 

παξαπάλσ δηακνξηαθήο ζπκπεξηθνξάο δελ δηαθαίλεηαη απφ ηα πεξηερφκελα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ πεηξακαηηθήο εξγαζίαο εθφζνλ κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά 

θαηλνκελνινγηθά ζα ήηαλ θαηαλνεηή γηα πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο αηζαλφιεο, πξάγκα πνπ 

ζα νδεγνχζε ζε πςειφηεξε ζπγθέληξσζε κνξίσλ ηεο αηζαλφιεο αξθεηά πιεζίνλ ηνπ 

πεπηηδίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη βξεζεί φηη νη πιεπξηθέο αιπζίδεο (ηκήκαηα ησλ 

ακηλνμέσλ) ηνπ πεπηηδίνπ δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηα κφξηα ηεο 

αηζαλφιεο. Μία πηζαλή πνηνηηθή εμήγεζε ησλ παξαπάλσ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηελ 

άπνςε φηη ε επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ησλ κνξίσλ ηεο αηζαλφιεο ζηελ ζηαζεξφηεηα ηεο 

δνκήο ηνπ πεπηηδίνπ ή γεληθά κίαο πξσηεΐλεο πηζαλψο απμάλεηαη απφ ηελ αλαδηάηαμε ζε έλα 

νξηζκέλν βαζκφ ηεο κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ ζην κίγκα ε νπνία σο 

γλσζηφ παξνπζηάδεη ηζρπξά δίθηπα δεζκψλ πδξνγφλνπ απφ ηα κφξηα ηεο αιθνφιεο κέξνο ησλ 

νπνίσλ δεζκεχεηαη απφ ηα κφξηα ηνπ λεξνχ ελψ έλα άιιν παξακέλεη αδέζκεπην θαη ηθαλφ λα 

αιιειεπηδξάζεη κε ηα άηνκα ηνπ πεπηηδίνπ απεπζείαο θαη ζε αξθεηά θνληηλέο απνζηάζεηο. Σα 
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παξαπάλσ πνηνηηθά εθηεζέληα ζπκπεξάζκαηα παξακέλνπλ πξνο δηεξεχλεζε θαη απνηεινχλ 

έλαλ απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο ζεσξεηηθήο – ππνινγηζηηθήο κειέηεο. 

Σέινο, έρεη αλαθεξζεί ζε πξφζθαηε εξεπλεηηθή κειέηε
20

 φηη ηα κφξηα ηεο αηζαλφιεο ηνπ 

κηθηνχ δηαιχηε επλννχλ ηελ ηάζε ηνπ πεπηηδίνπ λα αλαδηπιψλεηαη θαη κάιηζηα ζε κία πην 

ζπκπαγή δνκή. Ζ ελ ιφγσ κειέηε βαζίζηεθε ζε πεηξάκαηα θπθιηθνχ δηρξντζκνχ (circular 

dichroism). 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο 

παξνπζηάδεηαη κία ζπζηεκαηηθή κειέηε Τπνινγηζηηθήο Μνξηαθήο Γπλακηθήο Πξνζνκνίσζεο 

ζε αηνκηθφ επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ζε δηαιχηε θαζαξφ λεξφ θαζψο 

επίζεο θαη ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ζε δηαιχηε κίγκαηνο αηζαλφιεο/λεξνχ (35%65%) (v/v). Ο 

βαζηθφο ζθνπφο θαη ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε 

θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ (ζηαηηθψλ θαη δπλακηθψλ) ηνπ πεπηηδίνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ 

ζηνπο δχν παξαπάλσ δηαιχηεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Ζ ελ ιφγσ εξγαζία έρεη 

θαζαξφ ππνινγηζηηθφ – ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνζπαζεί φζν απηφ είλαη δπλαηφλ 

λα εξκελεχζεη θαη λα θαηαλνήζεη αθελφο πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί 

ηεο εξγαζίαο απηήο, αθεηέξνπ δε, λα ζπκπιεξψζεη ηε κέρξη ζήκεξα γλψζε επάλσ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ζε πδαηηθά δηαιχκαηα θαη επηπιένλ λα πξνβάιεη 

πιεξνθνξίεο ζε δηακνξηαθφ επίπεδν ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ, απφ 

ηα ήδε γλσζηά κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα λα εμαρζνχλ. 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηα κέξε: 

Σν πξψην κέξνο – ζεσξεηηθφ, απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θεθάιαηα (Κεθάιαηα 1-3) 

ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη πιεξνθνξίεο ζπλνπηηθέο γηα ηελ απαξαίηεηε ζεσξία ηεο 

ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ηζνξξνπία, ησλ 

δηακνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ ηερληθψλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ κε έκθαζε ζηε 

κνξηαθή δπλακηθή πξνζνκνίσζε, ζηνηρείσλ πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

νινθιήξσζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο – ππνινγηζηηθφ, απνηειείηαη επίζεο απφ ηξία θεθάιαηα 

(Κεθάιαηα 4–6), ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη δηάθνξνη ππνινγηζκνί πνπ 

εθηειέζηεθαλ κέζσ ησλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνο δηεξεχλεζε. ην 

Κεθάιαην 6, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο 

ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο, επίζεο, θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ γηα ηηο 

δηάθνξεο ηδηφηεηεο απηψλ πξνο δηεξεχλεζε. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην ηειεπηαίν κέξνο 

απηήο, ην νπνίν πεξηγξάθεηαη σο „Γεληθά πκπεξάζκαηα – πδήηεζε‟ θαη ζην νπνίν 
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παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη πην ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ εμήρζεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο ησλ 

θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αιιειεπίδξαζε ζπλζεθψλ ιηπηδηθήο 

δηπινζηνηβάδαο έηζη ψζηε λα θαηαλνεζνχλ αλνηρηά εξσηήκαηα – πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή 

ηεο έξεπλαο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

1 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

1.1 τατιςτικό Μηχανικό - Γενικϊ 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε θιαζηθή ζεξκνδπλακηθή ζεσξία ε νπνία δηακνξθψλεηαη θπξίσο απφ 

ηξεηο ζεκειηψδεηο λφκνπο έρεη αλαπηπρζεί θαη παξέρεη δπλαηφηεηεο κειέηεο ησλ 

καθξνζθνπηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δηαθφξσλ ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ρσξίο λα γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην κηθξφθνζκν (άηνκα, κφξηα, ηφληα θηι). Ζ θαηλνκελνινγηθή απηή 

επηζηήκε θαηνξζψλεη κέζσ ησλ λφκσλ ηεο, λα ζπλδέεη κε δηάθνξεο ζρέζεηο καθξνζθνπηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ (φπσο πίεζε, ζεξκνθξαζία, φγθνο, ρεκηθφ δπλακηθφ θηι) 

δεκηνπξγψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο ζεκειηψδεηο θαηαζηαηηθέο εμηζψζεηο νη νπνίεο 

πξνβιέπνπλ ηε κεηαβνιή κηαο ζεξκνδπλακηθήο ηδηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηε επηζπκεηή 

κεηαβνιή ησλ ππνινίπσλ ζεξκνδπλακηθψλ κεηαβιεηψλ, πρ. θαηαζηαηηθή εμίζσζε P= f(V,T). 

Παξφηη ε θιαζηθή ζεξκνδπλακηθή επηζηήκε κέρξη ζήκεξα έρεη απνδεηρζεί φηη 

παξνπζηάδεη θαζνιηθή ηζρχ, πάξαπηα δελ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ησλ δηαθφξσλ 

δηεξγαζηψλ ηεο χιεο ζε κηθξνζθνπηθφ (κνξηαθφ – δηακνξηαθφ) επίπεδν, νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηε ζπλνιηθή καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη 

κε βάζε ηε κηθξνζθνπηθή κνξηαθή πιεξνθνξία πιηθνχ ζπζηήκαηνο, π.ρ. ζέζεηο, νξκέο, 

αιιειεπηδξάζεηο ζσκαηηδίσλ θηι., είλαη δπλαηή κία κεηάβαζε ζε καθξνζθνπηθή πιεξνθνξία 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ηεο επηζηήκεο ηεο ηαηηζηηθήο 

Θεξκνδπλακηθήο – Μεραληθήο. Ζ ηαηηζηηθή Θεξκνδπλακηθή – Μεραληθή
21

 έρεη σο απψηεξν 

ζηφρν ηε κειέηε ησλ καθξνζθνπηθψλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ αιιά θαη ησλ ρξνληθά 

εμαξηεκέλσλ ελφο κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνδπλακηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην ζχζηεκα θαη νη νπνίεο νλνκάδνληαη νξηαθέο ζπλζήθεο απηνχ. 

Ζ ηαηηζηηθή Μεραληθή, ηφζν ζηελ θιαζηθή ηεο κνξθή αιιά θαη ζηελ θβαληηθή ηεο, 

αλαπηχζζεηαη ζε δχν θαηεπζχλζεηο. πγθεθξηκέλα, δηαθξίλνπκε ηελ ηαηηζηηθή Μεραληθή 

Ηζνξξνπίαο θαη εθηφο Ηζνξξνπίαο ζπζηεκάησλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο Κιαζηθήο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο Θεσξίαο κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ζε Θεξκνδπλακηθή Ηζνξξνπία. 

 Ζ ηαηηζηηθή Μεραληθή παξέρεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ησλ θπζηθψλ λφκσλ πνπ 

δηέπνπλ ην κηθξφθνζκν κε εθείλνπο ηνπ καθξφθνζκνπ. Μέζσ ηεο ζεσξίαο απηήο ε νπνία έρεη 

ζαλ βάζε ηελ ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ θαη θαηαλνκψλ θαη κε βάζε ηελ αηνκηθή θαη κνξηαθή 

δνκή ηεο χιεο θαη ηνπο λφκνπο πνπ ηε δηέπνπλ, επηρεηξείηαη ε εμαγσγή ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ 

ηδηνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σν επηζηεκνληθφ 
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ελδηαθέξνλ ζηε κειέηε ηδηνηήησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο χιεο κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

κεραληθψλ ζεσξηψλ, εθδειψλεηαη απφ ηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηφζν απφ ζεσξεηηθήο – 

αλαιπηηθήο ζθνπηάο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ. Με εθαξκνγή ηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεσξίαο, ζηελ εθηίκεζε ηεο θαηά κέζν φξν ζπκπεξηθνξάο κνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνιιψλ ζσκαηηδίσλ, επηηπγράλεηαη ε καθξνζθνπηθή ζεξκνδπλακηθή πεξηγξαθή 

ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθξνζθνπηθψλ κεηαβιεηψλ απηνχ, πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

ηαηηζηηθήο Μεραληθήο ζπζηήκαηνο εθηφο ηζνξξνπίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη δηάθνξεο 

κηθξνζθνπηθέο απεηθνλίζεηο – θαηαζηάζεηο απηνχ εθηφο ηζνξξνπίαο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

πξφβιεςε δηακέζνπ ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα ζα πξνζεγγίζεη ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. 

Σέηνηεο ζεσξεηηθέο ηερληθέο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε κειέηε πξνβιεκάησλ ρεκηθήο 

θηλεηηθήο, θαηλνκέλσλ κεηαθνξάο, φπσο επίζεο θαη ζε θαηλφκελα κεηαθνξάο ελέξγεηαο απφ 

εμσηεξηθνχο ζε εζσηεξηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο, θαη αληηζηξφθσο, κεηαμχ ησλ κνξίσλ 

(relaxation processes) θιπ. Γεληθά, ε ηαηηζηηθή Μεραληθή ζεσξία βαζηδφκελε ζε έλα 

απζηεξφ θνξκαιηζκφ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηθαλνπνηεηηθήο γλψζεο θαη θαηαζθεπήο ηεο 

Υακηιησλεηαλήο ηνπ ζπζηήκαηνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ θαη πξνζέγγηζεο ησλ 

ηδηνηήησλ ελφο ζπζηήκαηνο Ν – ζσκαηηδίσλ (αηφκσλ, κνξίσλ θηι.).  

1.2 τατιςτικϊ Μηχανικϊ ύνολα - Δειγματοληψύα  

Ζ έλλνηα ηνπ ζπλφινπ ή δηαθνξεηηθά ζηαηηζηηθνχ κεραληθνχ ή ζεξκνδπλακηθνχ ζπλφινπ 

εηζήρζε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ J. Willard Gibbs ην 1878 ζε κία πξσηαξρηθή δεκνζίεπζή ηνπ 

θαη ηειεηνπνηήζεθε απφ ηνλ ίδην ζην ζχγγξακκα ηνπ πεξί ηαηηζηηθήο Μεραληθήο ην 1902
22, 

23
. Ο απζηεξφο πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ ζπλφισλ βαζίζηεθε ζηελ 

πξνυπάξρνπζα ζεσξία ηεο θιαζηθήο ζεξκνδπλακηθήο ε νπνία σο γλσζηφ αζρνιείηαη κε ηα 

δηάθνξα πιηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία θαηαηάζζεη αλάινγα κε ηηο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο ζε 

δηαθξηηέο θαηεγνξίεο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ, θιεηζηφ, αλνηρηφ, απνκνλσκέλν θηι. Όπσο 

ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθφξσλ ζηαηηζηηθψλ κεραληθψλ ζπλφισλ 

κέζσ ζεσξηψλ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ δηαθφξσλ 

καθξνζθνπηθψλ θαη δπλακηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζαξψλ ή κηγκάησλ πνπ 

απαξηίδνληαη απφ ζσκαηίδηα (κφξηα, άηνκα, ηφληα θηι).  

Δίλαη γλσζηφ φηη θάζε κνξηαθφ ζχζηεκα δχλαηαη λα πεξηγξαθεί καθξνζθνπηθά κε ηε 

βνήζεηα νξηζκέλσλ παξακέηξσλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζζνχλ πεηξακαηηθά. 

Ολνκάδνπκε ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν (Ensemble) ηελ ζπιινγή ελφο πνιχ κεγάινπ 

αξηζκνχ παλνκνηφηππσλ ζπζηεκάησλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη αθξηβέο αληίγξαθν ηνπ 

ηδίνπ καθξνζθνπηθνχ ζεξκνδπλακηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 
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αληηπξνζσπεχεη κία πηζαλή θαηάζηαζε (κηθξνθαηάζηαζε) ηνπ πξαγκαηηθνχ απηνχ 

ζπζηήκαηνο φζνλ αθνξά ηηο καθξνζθνπηθέο ηνπ ηδηφηεηεο.  

Κάζε κηθξνθαηάζηαζε απφ ην ζχλνιν ησλ κηθξνθαηαζηάζεσλ ηνπ καθξνζθνπηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζε Ν αιιειεπηδξψληα ζσκαηίδηα πνπ επξίζθνληαη π.ρ. ζε έλα 

ζηαζεξφ ρψξν V, πίεζε Ρ, ζεξκνθξαζία Σ ή γεληθφηεξα, έρνπλ θάπνηεο θνηλέο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο. Γηα θάζε ηέηνην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν, νη 

πξναλαθεξζείζεο ζεξκνδπλακηθέο κεηαβιεηέο (ζπλήζσο ηξεηο) έρνπλ ζηαζεξέο ηηκέο. Με 

άιια ιφγηα νη ελ ιφγσ ζεξκνδπλακηθέο ζηαζεξέο απνηεινχλ ηηο νξηαθέο ζπλζήθεο απζηεξνχ 

θαζνξηζκνχ ελφο εθάζηνπ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ ζπλφινπ. Όιεο νη ππφινηπεο 

ζεξκνδπλακηθέο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κειέηε πνπ πεξηγξάθεηαη 

δηακέζνπ ηνπ επηιεγκέλνπ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ ζπλφινπ, πξνθχπηνπλ απφ ηηο βαζηθέο ή 

πξσηαξρηθέο κεηαβιεηέο κέζσ ζεσξεηηθψλ ζρέζεσλ ηεο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο ζεσξίαο. 

Γεληθψο, νη κηθξνθαηαζηάζεηο ελφο ζπζηήκαηνο νη νπνίεο αλήθνπλ ζε έλα ζχζηεκα δελ είλαη 

απαξαηηήησο ηαπηφζεκεο ε κία κε ηελ άιιε ζε κηθξνζθνπηθφ επίπεδν π.ρ. ζε έλα ζχζηεκα Ν 

ζσκαηηδίσλ ελφο καθξνζθνπηθνχ ζπζηήκαηνο ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβιεηψλ νη ζπληεηαγκέλεο 

ησλ ζέζεσλ ησλ ζσκαηηδίσλ απηψλ γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή δηαθέξνπλ απφ κία 

άιιε. Σα πεξηζζφηεξν γλσζηά θαη εθαξκνδφκελα ζηνπο ππνινγηζκνχο ηαηηζηηθά Μεραληθά 

ζχλνια είλαη ηα εμήο: 

i. Μηθξνθαλνληθφ (Microcanonical), (N,V,E) 

Δίλαη ην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ην ίδην πιήζνο 

ζσκαηηδίσλ Ν, ηνλ ίδην φγθν V θαη ηελ ίδηα νιηθή ελέξγεηα Δ. Σν ζχλνιν απηφ είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο πιήξσο απνκνλσκέλνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ αληαιιάζζεη κε ην πεξηβάιινλ χιε θαη ελέξγεηα. 

ii. Καλνληθφ (Canonical), (N,V,T) 

Δίλαη ην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ην ίδην πιήζνο 

ζσκαηηδίσλ Ν, ηνλ ίδην φγθν V θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Σ. Σν ζχλνιν απηφ είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πεξηγξαθή ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζεξκηθή επαθή κε έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

ζχζηεκα ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο Σ (δεμακελή ζεξκφηεηαο). ε θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο, ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ ην απνηεινχλ έρνπλ ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Σ, αιιά 

φρη ηελ ίδηα ελέξγεηα Δ. Απηή δηαθπκαίλεηαη γχξσ απφ ηε κέζε ηηκή <Δ> ηνπ ζπζηήκαηνο, 

εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο αληαιιαγήο ελέξγεηαο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δεμακελήο 

ζεξκφηεηαο. 
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iii. Ηζφζεξκν – Ηζνβαξέο (Isothermal-Isobaric), (N,P,T) 

Δίλαη ην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ην ίδην πιήζνο 

ζσκαηηδίσλ Ν, ηελ ίδηα πίεζε P θαη ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία Σ. Σν ελ ιφγσ χλνιν 

ρξεζηκνπνηείηαη γεληθφηεξα ζε ζεσξεηηθέο ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο θαη ηδηαίηεξα φηαλ 

αληηθείκελν έξεπλαο είλαη ηδηφηεηεο ππφ ζηαζεξή πίεζε.  

iv. Μεγάιν - Καλνληθφ (Grand Canonical), (κ,V,T) 

Δίλαη ην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν ηνπ νπνίνπ ηα ζπζηήκαηα έρνπλ ηνλ ίδην φγθν V, ηελ 

ίδηα ζεξκνθξαζία Σ θαη ην ίδην ρεκηθφ δπλακηθφ κ. Σν ζηαηηζηηθφ απηφ ζχλνιν είλαη 

θαηάιιειν γηα ηελ πεξηγξαθή αλνηρηψλ ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληαιιάζζνπλ ελέξγεηα θαη χιε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

Απνδεηθλχεηαη φηη φια ηα ηαηηζηηθά Μεραληθά χλνια θαζίζηαληαη ηζνδχλακα ζην 

Θεξκνδπλακηθφ Όξην: 

        
 

 
         

Όπσο ζα δνχκε θαη ζηα παξαθάησ θεθάιαηα, ε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ δηαθφξσλ 

κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε ή θαηαζηάζεηο απφ 

ζεσξεηηθήο πιεπξάο βαζίδεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δχν θαηεπζχλζεηο 

αιιεινζπκπιεξνχκελεο. Ζ κία θαηεχζπλζε είλαη απηή ηεο θαζαξήο αλαιπηηθήο ζεσξίαο, ε 

νπνία θάλεη ρξήζε ησλ ηαηηζηηθψλ Μεραληθψλ πλφισλ θαη ησλ δηαθφξσλ αλαιπηηθψλ 

ζεσξηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειίζζνληαη σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ δεχηεξε 

θαηεχζπλζε είλαη απηή ησλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ θάλνληαο ρξήζε 

κεγάισλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζηελ νπνία βαζίδεηαη 

θαη ε παξνχζα κειέηε, έρνπλ αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα δηάθνξεο ππνινγηζηηθέο ηερληθέο νη 

νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο κε ηελ επσλπκία Monte Carlo θαη Μνξηαθή 

Γπλακηθή. Ζ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο 

πξνζνκνίσζεο  θαη ζα παξνπζηαζηεί ζηα παξαθάησ θεθάιαηα.  

ρεηηθά κε ην ηαηηζηηθφ Μεραληθφ δείγκα ή φπσο δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη σο 

„Γεηγκαηνιεςία‟ ελφο κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνδπλακηθή ηνπ θαηάζηαζε 

έρεη επηιερζεί λα πεξηγξαθεί κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ ζπλφινπ 

αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

Έζησ
24

 γηα απιφηεηα κνξηαθφ ζχζηεκα ελφο ζπζηαηηθνχ (άηνκα, κφξηα, ηφληα θηι). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζεξκνδπλακηθή ηνπ θαηάζηαζε κπνξεί λα θαζνξηζηεί θάζε 
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θνξά κέζσ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ καθξνζθνπηθψλ ζεξκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ – ηδηνηήησλ, 

φπσο π.ρ. ν αξηζκφο ζσκαηηδίσλ Ν, ε πίεζε Ρ θαη ε ζεξκνθξαζία Σ. Οη ππφινηπεο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ε ππθλφηεηα ξ, ην ρεκηθφ δπλακηθφ κ, νη 

ζεξκνρσξεηηθφηεηεο CV, CΡ θηι κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κέζσ ησλ θαηαζηαηηθψλ 

εμηζψζεσλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ζρέζεσλ ηεο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο. Δπηπιένλ, είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ φπσο 

π.ρ. ν ζπληειεζηήο κεηαθνξηθήο δηάρπζεο D ησλ κνξίσλ, ην ημψδεο ε θ.ά., αιιά θαη 

ηδηνηήησλ κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κηθξνζθνπηθή δνκή θαη ζηε 

δπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεληθά ε ηαηηζηηθή Μεραληθή κε βάζε ηηο 

κηθξνζθνπηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε κίαο ηθαλνπνηεηηθήο 

πξνζεγγηζηηθήο εηθφλαο ησλ δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο επηηπγράλεη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα κέζσλ ηηκψλ ηφζν γηα ηηο καθξνζθνπηθέο φζν θαη γηα ηηο ηδηφηεηεο κέζεο 

δηακνξηαθήο δνκήο θαη δπλακηθήο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ εθηίκεζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ βαζίδεηαη ζε έλαλ ζεσξεηηθφ θνξκαιηζκφ 

ηνπ νπνίνπ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Έζησ έλα θιαζηθφ 

ζχζηεκα Ν ζσκαηηδίσλ (αηφκσλ, κνξίσλ θηι). Μία κηθξνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ην 

άπεηξν ζχλνιν ησλ κηθξνθαηαζηάζεσλ απηνχ (Υψξνο ησλ Φάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο) γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνδπλακηθέο κεηαβιεηέο, θαζνξίδεηαη πιήξσο απφ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο θαη 

νξκέο ησλ ζσκαηηδίσλ απηνχ. ηελ πεξίπησζε Ν αηφκσλ ην ζχζηεκα ζε κία 

κηθξνθαηάζηαζε θαζνξίδεηαη απφ 6Ν δηαζηάζεηο. Αλ θάζε ζσκαηίδην i έρεη si βαζκνχο 

ειεπζεξίαο, ηφηε απαηηνχληαη si γεληθεπκέλεο ζπληεηαγκέλεο γηα λα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπ 

ζσκαηηδίνπ i θαζψο θαη 
N

i

i 1

s


  γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζσλ φισλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ε θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζπληεηαγκέλεο ζέζεσο qj (j=1,…, 
N

i

i 1

s


 ) αληηζηνηρεί 

θαη κηα ζπδπγήο νξκή pj. Σν ζχλνιν ησλ ζπληεηαγκέλσλ ζέζεσο {qj} θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

νξκψλ {pj} νξίδνπλ έλαλ ππεξρψξν ν νπνίνο νλνκάδεηαη Υψξνο ησλ Φάζεσλ. Μία 

κηθξνθαηάζηαζε ζπκβνιίδεηαη κε ην ζχκβνιν Γ ηνπ 6Ν – δηάζηαηνπ ρψξνπ. Ζ ηηκή κίαο 

νπνηαζδήπνηε ηδηφηεηαο Α ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε κηθξνθαηάζηαζε Γ ζπκβνιίδεηαη σο Α(Γ(t)). 

Σν ζχζηεκα καο δηέξρεηαη ρξνληθά κέζσ δηαδνρηθψλ κηθξνθαηαζηάζεσλ γεγνλφο ην νπνίν 

νδεγεί ζηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ηδηφηεηαο Α(Γ(t)). Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ε 

πεηξακαηηθά παξαηεξνχκελε καθξνζθνπηθή ηδηφηεηα Απεηξ είλαη ε κέζε ηηκή ηεο Α(Γ) ζην 

ρξφλν γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δχλαηαη λα εθθξαζηεί κέζσ ηηο ζρέζεσο (1.1). 

      〈 〉  〈     ))〉     
       

 

     

∫  (   ))  
     

 

                              ) 
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Δδψ ππνζέηνπκε φηη φιεο νη κηθξνθαηαζηάζεηο πξνζπέιαζεο έρνπλ ηελ ίδηα πηζαλφηεηα 

λα ιάβνπλ ρψξα. 

Απφ ηελ πιεπξά ηεο θιαζηθήο κεραληθήο, νη εμηζψζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξνληθή 

εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ Ν ζσκαηηδίσλ είλαη νη εμηζψζεηο θίλεζεο ηνπ Νεχησλα ησλ 

ζσκαηηδίσλ απηψλ πνπ απνηεινχλ έλα πεπιεγκέλν ζχζηεκα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 

θηλήζεσλ δεπηέξαο ηάμεσο. Δπηπξφζζεηα, ε αλαιπηηθή επίιπζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ θηλήζεσο ησλ ζσκαηηδίσλ σο γλσζηφλ δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ πνιιψλ ζσκάησλ (αιιειεπηδξψληα Ν ζσκαηίδηα)
25

. Μία επίιπζε 

πξνζεγγηζηηθήο θχζεσο ηνπ ελ ιφγνπ πξνβιήκαηνο είλαη εθηθηή κφλν κέζσ πξνζεγγηζηηθψλ 

αξηζκεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ (αξηζκεηηθή πξνζεγγηζηηθή επίιπζε δηαθνξηθψλ 

εμηζψζεσλ). πλήζσο κία ηέηνηα επίπνλε ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία δχλαηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζήκεξα κε ηε ρξήζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηζρπξνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο
26

. Γεληθά, επεηδή ν ρξφλνο παξαηήξεζεο δελ είλαη 

δπλαηφ λα είλαη ζεσξεηηθά άπεηξνο, ε ζρέζε (1.1) νινθιεξψλεηαη ζε έλα ζρεηηθά κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα tπεηξ. Απηφ αθξηβψο πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία 

ηαηηζηηθήο Μεραληθήο Πξνζνκνίσζεο φπνπ νη δηαθνξηθέο εμηζψζεηο θηλήζεσο ησλ 

ζσκαηηδίσλ επηιχνληαη πξνζεγγηζηηθά βήκα πξνο βήκα γηα έλα κεγάιν αιιά πεπεξαζκέλν 

αξηζκφ ρξνληθψλ βεκάησλ ηπεηξ, κε βήκα νινθιήξσζεο    
     

     
. Ζ ζρέζε (1.1) 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο : 

      〈 〉  
 

     
∑      ))

     

   

                                                                                                 ) 

Γεληθψο, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ησλ ηηκψλ ηεο ηδηφηεηαο 

Α(Γ(t)) γηα κεγάιν αξηζκφ κνξίσλ, φπσο ηα καθξνζθνπηθά ζπζηήκαηα, ν Gibbs πξφηεηλε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο ρξνληθήο κέζεο ηηκήο, απφ ηελ κέζε ηηκή σο πξνο ην ηαηηζηηθφ 

Μεραληθφ χλνιν, κε άιια ιφγηα σο πξνο ηελ ζπιινγή ησλ ζεκείσλ Γ ζηνλ ρψξν ησλ 

θάζεσλ απηνχ. ε κία ηέηνηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο „απείξνπ κεγέζνπο‟ κηθξνθαηαζηάζεσλ 

ζηεξίδεηαη ε αιγνξηζκηθή ηερληθή Metropolis Monte Carlν δεκηνπξγίαο ηνπ Υψξνπ ησλ 

Φάζεσλ. Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε ξens(Γ) ηελ ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο ππάξμεσο ησλ 

κηθξνθαηαζηάζεσλ (ζεκείσλ) ηνπ ρψξνπ ησλ θάζεσλ, απηή δχλαηαη λα εθθξαζηεί 

ζπλαξηεζηαθά κέζσ ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε κηθξνθαηάζηαζε 

(ζεκείν) ηνπ ρψξνπ ησλ θάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο εμειίζζεηαη ρξνληθά, θαηά ζπλέπεηα ε 

ζπλάξηεζε ηεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ησλ κηθξνθαηαζηάζεσλ ξens(Γ) ζα κεηαβάιιεηαη 

ρξνληθά ζχκθσλα κε ηε δηαθνξηθή εμίζσζε ηνπ Liouville πνπ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ 

ζρέζε: 
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         )

  
            ) (1.3)  

φπνπ L παξηζηά ηνλ ηειεζηή Liouville ν νπνίνο νξίδεηαη κέζσ ηεο ζρέζεσο (1.4): 

   ∑  ̇

 

    
 ∑  ̇

 

    
    ̇       ̇    )                                                                       ) 

έηζη ψζηε 
d

iL
dt t


 
  

. θαη i θαληαζηηθή κνλάδα. ηελ παξαπάλσ ζρέζε,  ̇ θαη  ̇ είλαη νη 

παξάγσγνη σο πξνο ηνλ ρξφλν ησλ ζέζεσλ θαη ησλ νξκψλ ησλ ζσκαηηδίσλ.  

Όπσο είδακε ε ππθλφηεηα πηζαλφηεηαο θαηαζηάζεσο θάπνηνπ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ 

ζπλφινπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο ζηε κειέηε κέζσ ηαηηζηηθήο Μεραληθήο ελφο 

ζπζηήκαηνο. Έζησ φηη ην ξens(Γ) ραξαθηεξίδεη έλα ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν θαη 

παξακέλεη ζηαζεξφ 
     

  
  . Απηφ ζεκαίλεη ην εμήο: Θεσξνχκε έλα ζπληεξεηηθφ ζχζηεκα 

Ν ζσκαηηδίσλ πνπ εμειίζζεηαη ζην ρξφλν άιια κε ζηαζεξή ηε δπλακηθή ηνπ ελέξγεηα. Έλα 

ηέηνην ζχζηεκα θαζψο αλαπηχζζεηαη, κεηά απφ αξθεηφ ρξφλν νδεχεη ζηελ ηζνξξνπία ηνπ ην 

νπνίν εξκελεχεη ην γεγνλφο φηη ην ξens(Γ(t)) νδεχεη ζηελ ζπλάξηεζε ηζνξξνπίαο ξηζνξ(Γ). Απηφ 

εξκελεχεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην ξηζνξ(Γ) είλαη κία ιχζε ηεο εμίζσζεο ηνπ Liouville. Γεληθψο, 

ε πξνζπέιαζε ησλ ζεκείσλ ηνπ Υψξνπ ησλ Φάζεσλ ππνζέηνπκε φηη είλαη εξγνδηθή. 

Γεληθψο, ε έλλνηα ηεο „Γεηγκαηνιεςίαο‟ απφ ην Υψξν ησλ Φάζεσλ κέζσ ηεο 

ζπλαξηήζεσο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ξens(Γ), απνηειεί ηε βαζηθή αξρή ηεο Monte Carlo 

κεζφδνπ πξνζνκνηψζεσο. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε φηη ε πεηξακαηηθά κεηξνχκελε ηηκή 

ηεο ηδηφηεηαο Α πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε (1.5) 

      〈 〉    ∑   )      )

 

                                                                          ) 

πλήζσο, ξens αληηθαζίζηαηαη απφ ην γηλφκελν δχν ζπλαξηήζεσλ φπσο θαίλεηαη ζηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο. θαη είλαη κία ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο 

      )      
        )                                                                                                               )  

     ∑    

 

  )                                                                                                                                ) 

〈 〉    
∑       )   ) 

∑       ) 
                                                                                                                   ) 



13 
 

Ζ wens(Γ) νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε βάξνπο θαη είλαη κία κε θαλνληθνπνηεκέλε κνξθή ηεο 

ξens(Γ), ελψ ε Qens απνηειεί ηελ ζπλάξηεζε θαηακεξηζκνχ (partition function) ε νπνία δξα σο 

παξάγνληαο θαλνληθνπνίεζεο θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε ηαηηζηηθφ Μεραληθφ 

χλνιν. Ζ ζπλάξηεζε θαηακεξηζκνχ είλαη κία ζπλάξηεζε καθξνζθνπηθψλ ηδηνηήησλ ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θιαζηθή ζεξκνδπλακηθή κέζσ ησλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ – 

ζπλαξηήζεσλ Υens ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (1.9) 

                                                                                                                                           ) 

Ζ ζπλάξηεζε Υens είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν, π.ρ. ε 

εληξνπία S γηα ην κνξηαθφ ζχζηεκα ζε κία ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε ην νπνίν πεξηγξάθεηαη 

απφ ην Μηθξνθαλνληθφ ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν θαη ζε κία άιιε θαηάζηαζε π.ρ. ζηελ 

πεξίπησζε ελφο Καλνληθφ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ πλφινπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεχζεξε 

ελέξγεηα θαηά Helmholtz ζχκθσλα κε ηε ζρέζε  

 

   
                                                                                                                                             ) 

Αλαιφγσο, γηα ηα ππφινηπα ηαηηζηηθά Μεραληθά χλνια έρνπκε αληίζηνηρεο 

ζεξκνδπλακηθέο ζρέζεηο. 

1.3 Τπολογιςμόσ βαςικών θερμοδυναμικών ιδιοτότων 

ην κέξνο απηφ ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο ζρέζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 

ππνινγίδνληαη ηα θπξηφηεξα καθξνζθνπηθά ζεξκνδπλακηθά κεγέζε – ηδηφηεηεο, κε βάζε ηελ 

θιαζηθή ζεψξεζε, γηα ζχζηεκα ζσκαηηδίσλ απνηεινχκελν απφ Ν κφξηα: 

α) Γπλακηθή Δλέξγεηα: ηελ πεξίπησζε απηή, ππνζέηνπκε φηη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ Ν ζσκαηηδίσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζσκαηηδίσλ αλά δχν 

ιακβαλνκέλσλ θαζ‟ φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο. Δπεηδή καο ελδηαθέξεη ε κέζε ηηκή απηήο 

ηεο ηδηφηεηαο, απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο φπσο αλαθέξακε ζην 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην. 

〈  〉  〈∑ ∑              )

 

     

 

   

〉                                                                                                    ) 

 β) Κηλεηηθή Δλέξγεηα: Ζ κέζε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη θπξίσο απφ 

δχν κέξε, θαη ζπγθεθξηκέλα, ηε κεηαθνξηθή θαη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ησλ κνξίσλ, θάησ 

απφ ηελ ππφζεζε φηη ηα κφξηα ζπκπεξηθέξνληαη σο κε δνλνχκελα (rigid molecules). ηελ 

πεξίπησζε, φκσο, θαηά ηελ νπνία ζηα κφξηα πεξηιακβάλνληαη θαη δνλήζεηο ηφηε ν φξνο ηεο 
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θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλα κέξνο απηήο πνπ νθείιεηαη ζε απηέο ηηο 

εζσηεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θηλήζεηο ηνπ κνξίνπ. ηελ (1.12) παξνπζηάδνληαη κφλν νη φξνη 

γηα ηνπο δχν πξψηνπο φξνπο ηεο θηλήζεσο απηήο. 

〈  〉  〈∑( ∑ (
   

 

   
)

       

 
 

 
  

  ̂ 
̂  )

 

   

〉                                                                                     ) 

γ) Οιηθή Δλέξγεηα: Ωο νιηθή ελέξγεηα ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ελλννχκε ην άζξνηζκα ηεο 

δπλακηθήο θαη ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο απηνχ. 

〈 〉  〈  〉  〈  〉      (1.13) 

δ) Θεξκνθξαζία: Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο, σο γλσζηφλ, εθηηκάηαη απφ ηε κέζε 

θηλεηηθή ελέξγεηα απηνχ βάζε ηεο θηλεηηθήο ζεσξίαο.  

〈 〉  
 

     

〈∑
  

 

   

 

   

 
 

 
  

  ̂ 
̂  〉                                                                                                 ) 

ε) Πίεζε: Ζ κέζε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο εθηηκάηαη απφ ηελ γεληθεπκέλε ζρέζε ηεο 

θαηαζηαηηθήο εμηζψζεσο ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηδαληθή ζπκπεξηθνξά ζηελ νπνία πξνζαξηάηαη ην κέξνο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ ελέξγεηα Virial. 

                 )                                                                                                                  ) 

φπνπ ηα ζχκβνια r, p, f θαη Ω αληηζηνηρνχλ ζε αλχζκαηα ζέζεσο, νξκήο, νιηθήο δχλακεο θαη 

ζηεξεψλ γσληψλ Euler θαζελφο κνξίνπ αληίζηνηρα θαη U(ri, rj, Ωη, Ωj) ε ζπλάξηεζε 

δπλακηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ(δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο). ηελ πεξίπησζε φπνπ ε νιηθή 

δχλακε ζε έλα πνιπαηνκηθφ κφξην π.ρ. κφξην λεξνχ, είλαη ην άζξνηζκα επηκέξνπο πιεπξηθψλ 

δπλάκεσλ, ηφηε ηα απιά αζξνίζκαηα ζηηο ζρέζεηο κεηαηξέπνληαη ζε πνιιαπιά, κε ην δεχηεξν 

άζξνηζκα λα αλαθέξεηαη ζηα επηκέξνπο θέληξα αιιειεπηδξάζεσο ησλ κνξίσλ. Γηα 

παξάδεηγκα ε πίεζε ζε έλα ζχζηεκα φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο αλαπαξίζηαληαη κε δπλακηθφ 

„πιεπξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ‟ γίλεηαη:  

   (      
 

 
〈∑ ∑       

 

   

 

   

〉)                                                                                              ) 

φπνπ l είλαη ν αξηζκφο ησλ επηκέξνπο δπλάκεσλ πνπ αζθνχληαη ζην ζσκαηίδην i, κε  i=1(1)N. 
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1.4 υναρτόςεισ μϋςησ διαμοριακόσ δομόσ 

Με ηνλ φξν „Μέζε Γηακνξηαθή Γνκή‟ ξεπζηψλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (αεξίσλ ππφ πίεζε, 

πγξψλ, ππεξθξηζίκσλ) ελλννχκε  ηελ θαηά κέζν φξν δηακνξηαθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο 

επάλσ απφ φιν ην ρψξν ησλ κηθξνθαηαζηάζεσλ (θάζεσλ) απηνχ. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ηα 

ξεπζηά κνξηαθά ζπζηήκαηα δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα θαζνξηζκέλε δηακνξηαθή δνκή 

(γεσκεηξία ζην ρψξν) φπσο ηα θξπζηαιιηθά ζηεξεά θαη απηφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο ηεο 

ζπλερνχο επθηλεζίαο ησλ ζσκαηηδίσλ πνπ ηα απνηεινχλ. Παξφιν απηά, ε δηαθνξεηηθφηεηα 

απφ ηελ πιεπξά ηεο εληάζεσο ησλ πιεπξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 

κνξίσλ νδεγεί ζε κία κέζε δηακνξηαθή θαηάζηαζε ζηα ξεπζηά ζπζηήκαηα φπσο έρνπλ δείμεη 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο αθηηλψλ Υ θαη λεηξνλίσλ ζε ξεπζηά κνξηαθά ζπζηήκαηα, απιά ή 

πνιχπινθα. 

Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο, ε κέζε δηακνξηαθή δνκή κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κειεηάηαη 

κέζσ ηεο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο πνπ πεξηγξάθεηαη απφ έλα ζχλνιν εηδηθψλ ζπλαξηήζεσλ, 

κε ζπλεζέζηεξε ηελ „πλάξηεζε Αθηηληθήο Καηαλνκήο αλά δεχγε‟ g(r) (Pair Distribution 

Function). Αλάινγα ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνο δηεξεχλεζε θαη ζε πεξίπησζε 

πνιπαηνκηθψλ κνξίσλ ή πιεπξηθψλ νκάδσλ αιιειεπίδξαζεο, κία πιήξεο εηθφλαο κέζεο 

δηακνξηαθήο δνκήο απηνχ κειεηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζπλαξηήζεσλ αθηηληθήο 

θαηαλνκήο πιεπξηθψλ θέληξσλ θαη ηεο αθηηληθήο ζπλαξηήζεσο θέληξνπ κάδεο – θέληξνπ 

κάδεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ξεπζηνχ ζπζηήκαηνο ηνπ CO2, π.ρ.  γηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία 

θαη πίεζε νη απαηηνχκελεο αθηηληθέο ζπλαξηήζεηο κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο είλαη g(r)O –O, 

g(r)C- C, g(r)O-C φπνπ ηα θέληξα αιιειεπίδξαζεο αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά κφξηα. Γεληθά, 

ε ζπλάξηεζε „αθηηληθήο θαηαλνκήο θαηά δεχγε‟ g(r) δίλεη ηελ πηζαλφηεηα εχξεζεο ελφο 

δεχγνπο κνξίσλ, ή θέληξσλ πιεπξηθήο αιιειεπίδξαζεο κνξίσλ ζε απφζηαζε r, ζε ζρέζε κε 

ηελ πηζαλφηεηα ζε κηα ηπραία θαηαλνκή ηεο ίδηαο ππθλφηεηαο.  

ην θαλνληθφ ηαηηζηηθφ Μεραληθφ ζχλνιν ε θαηαλνκή g(r) νξίδεηαη απφ ηελ αλαιπηηθή 

ζρέζε: 

       )  
     )

      
∫                            ))                                             ) 

φπνπ β=1/kBT    

θαη  

     ∫                            ))  (1.18) 
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είλαη ε ζπλάξηεζε θαηακεξηζκνχ (partition function) ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ξ ε καθξνζθνπηθή 

αξηζκεηηθή ππθλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εθθξαζκέλε ζε κφξηα αλά φγθν (number density). 

Ηζνδχλακε κε ηελ εμίζσζε (1.17) είλαη ε (1.19), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ g(r) 

   )  
 

  
〈∑∑       )

  

〉                                                                                                        )  

φπνπ δ είλαη ε ζπλάξηεζε Dirac.  

Ζ αθξηβήο γλψζε ησλ ζπλαξηήζεσλ g(r) (πεηξακαηηθά ή ζεσξεηηθά) είλαη δπλαηφλ λα 

κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην κέζν 

αξηζκφ ησλ κνξίσλ ηα νπνία επξίζθνληαη ζην δηάζηεκα [r1,r2] γχξσ απφ έλα κφξην ζχκθσλα 

κε  ηε ζρέζε 

  
 

 
∫        )  

  

  

                                                                                                                        ) 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξψηεο ζθαίξαο ζχληαμεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ θάζε ζσκαηίδην θαηά κέζσ φξν, ν νπνίνο νδεγεί ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

κέζνπ αξηζκνχ ζπληάμεσο n κέζσ νινθιεξψζεσο ηεο ζπλαξηήζεσο g(r) γηα δηακνξηαθή 

απφζηαζε ζην δηάζηεκα 0 κέρξη ην πξψην ειάρηζην ηεο ζπλαξηήζεσο (αξηζκφο 

επηδηαιχησζεο κνξίνπ).   

 

ρήκα1.1 Η ζπλάξηεζε αθηηληθήο θαηαλνκήο θέληξν κάδεο – θέληξν κάδεο g(r) θαη ην πξώην ειάρηζηό 

ηεο ζε απόζηαζε Rmin πνπ νξηνζεηεί ηελ πξώηε ζθαίξα ζύληαμεο γύξσ από έλα κόξην θαηά κέζν όξν.  
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ην ρήκα 1.1, παξνπζηάδεηαη κία ηππηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ζπλαξηήζεσο g(r) κε έληνλα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά κέγηζηα θαη ειάρηζηα απηήο. Απφ ην ζρήκα απηφ παξαηεξνχκε κεηά ην 

πξψην κέγηζην ην πξψην ειάρηζην απηήο φπσο θαη κεηά ην δεχηεξν κέγηζην ην δεχηεξν 

ειάρηζην απηήο, θ. ν. θ.. Οη ζέζεηο απηέο ησλ απνζηάζεσλ νξηνζεηνχλ θαηά κέζν φξν ηελ 

πξψηε θαη ηε δεχηεξε ζθαίξα ζπληάμεσο γχξσ απφ θάζε κφξην θαηά κέζν φξν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα καο απνηειείηαη απφ πνιπαηνκηθά κφξηα είλαη δπλαηφλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ εθηφο απφ ηηο κφξην – κφξην ζπλαξηήζεηο g(r) θαη νη πιεπξηθφ θέληξν – 

πιεπξηθφ θέληξν αληίζηνηρεο ζπλαξηήζεηο. Οη ηειεπηαίεο ζπλαξηήζεηο καο δίλνπλ ηελ 

πιεξνθνξία εχξεζεο κε θάπνηα πηζαλφηεηα ησλ αηφκσλ α θαη β δηαθνξεηηθψλ κνξίσλ ζε 

απφζηαζε r+δr κεηαμχ απηψλ. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο είλαη επηπιένλ ρξήζηκεο, δηφηη πέξα απφ 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηακνξηαθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, καο παξέρνπλ επηπιένλ γλψζε γηα 

ηνλ κέζν ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κνξίσλ ζην ρψξν, ηδηαίηεξα ζε απηφλ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε πξψηε ζθαίξα ζχληαμεο, αλ ζπλδπάζνπκε ηε δηακφξθσζε ηνπο κε ηελ εζσηεξηθή 

γεσκεηξία ησλ κνξίσλ. 

Δπηπιένλ, είλαη δπλαηφλ απφ ηελ αθηηληθή ζπλάξηεζε θαηαλνκήο θαη δεδνκέλνπ ηνπ 

δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κνξίσλ, λα γίλεη αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο ηνπ ππφ κειέηε κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θαλνληθνχ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ ζπλφινπ, ε ζρέζε πνπ νδεγεί ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κέζεο πίεζεο κνλναηνκηθνχ ξεπζηνχ ζπζηήκαηνο  είλαη: 

〈 〉       
  

 
∫     *  

    )

  
+

 

 

   )                                                                             ) 

ηελ πεξίπησζε ηνπ κεγάινπ θαλνληθνχ ηαηηζηηθνχ Μεραληθνχ ζπλφινπ, φπνπ ε 

ππθλφηεηα κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, πξνθχπηεη ε εμήο θαηαζηαηηθή 

εμίζσζε: 

(
  

  
)
   

       ∫         )   )  

 

 

                                                                                ) 

Οη ζπλαξηήζεηο g(r) ζηα κνξηαθά ζπζηήκαηα δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζνχλ κε 

πεηξακαηηθέο ηερληθέο αθηηλψλ Υ θαη ζθεδάζεσο λεηξνλίσλ. Μέζσ ησλ πεηξακαηηθψλ απηψλ 

ηερληθψλ εμάγεηαη ν ζηαηηθφο παξάγνληαο δνκήο S(k) (Static Structure factor), ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλάξηεζε g(r) κέζσ ηνπ  κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηεο ζπλάξηεζεο g(r): 
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   )       ∫    ∫   
     

  
   )  

 

 

 

 

                                                                              ) 

φπνπ k θπκαηάλπζκα. Δίλαη πξνθαλέο φηη κε αληίζηξνθν κεηαζρεκαηηζκφ Fourier αλαθηάηαη 

ε ζπλάξηεζε g(r) ε νπνία φηαλ είλαη γλσζηή θαηεπζείαλ απφ ην πείξακα είλαη δπλαηφλ λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ αληίζνηρε ηεο ζεσξίαο. 

1.5 Βαςικϋσ ιδιότητεσ μελϋτησ εςωτερικόσ δομόσ μακρομορύων – 

βιομορύων 

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνιπαηνκηθψλ – βηνινγηθψλ καθξνκνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε ηεο κεηαβνιήο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο απηψλ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ πξσηετλψλ ην πξφβιεκα 

ηεο εζσηεξηθήο δηακφξθσζήο ηνπο απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη νη δηαθνξεηηθνί 

δηαιχηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζεξκνθξαζία, 

πίεζε, ζπγθέληξσζε). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, κία ηέηνηα κειέηε ζηεξίδεηαη ζε κία ζεηξά 

ηδηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg, ε κέζε ηεηξαγσληθή απφθιηζε ηεο 

δνκήο RMSD, ε πξνζηηή επηθάλεηα ηνπ καθξνκνξίνπ απφ ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε (SAS), ε 

αλάιπζε ζπλδηαθχκαλζεο ζπληεηαγκέλσλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ καθξνκνξίσλ, ε κειέηε 

κεηαβιεηφηεηαο δίεδξσλ γσληψλ κέζσ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ηέινο, ε 

δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ δεζκψλ πδξνγφλνπ ηφζν εζσηεξηθψλ φζν θαη εμσηεξηθψλ ηδηαίηεξα 

ζηα πδαηηθά δηαιχκαηα. Ζ κεζνδνινγία δηεξεχλεζεο ηνπ δηθηχνπ ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ ζηα 

ζπζηήκαηα ζεσξεηηθά κπνξεί λα επηηεπρζεί ηφζν ζηα πιαίζηα κνξηαθήο δπλακηθήο αιιά θαη 

Monte Carlo πξνζνκνίσζεο. Ζ σο πξνο ην ρξφλν εμέιημε ηνπο θαη δηακφξθσζε ζην κνξηαθφ 

ζχζηεκα δχλαηαη λα δηεξεπλεζεί κφλν κε ηελ Μνξηαθή Γπλακηθή. 

1.5.1 Γυροςκοπικό ακτύνα (Rg) 

Γεληθά είλαη γλσζηφ φηη φηαλ έλα καθξνκφξην βξεζεί ζε έλα θαηάιιειν δηαιχηε ηφηε ηα 

δηάθνξα ηκήκαηά ηνπ ιφγσ δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ ηείλνπλ λα πεξηβάιινληαη απφ κφξηα ηνπ 

δηαιχηε κε ζπλέπεηα λα παξνπζηάδεη εθηεηακέλν κέγεζνο ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ην 

καθξνκφξην ζπξξηθλψλεηαη κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ. Τπφ ηελ 

επίδξαζε ελφο Θ – δηαιχηε θαη ζε αλάινγεο ζπλζήθεο (Θ – ζεξκνθξαζία) νη δπλάκεηο έιμεο 

θαη άπσζεο αιιειναλαηξνχληαη θαη ην πνιπκεξέο απνθηά ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο 

αδηαηάξαθηεο δηαζηάζεηο (unperturbed dimensions). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη 

καθξνκνξηαθέο αιπζίδεο νλνκάδνληαη „αδηαηάξαθηεο‟ θαη νη δηακνξθψζεηο ηεο κνξηαθήο ηνπο 

δνκήο δηέπνληαη απνθιεηζηηθά απφ αιιειεπηδξάζεηο κηθξήο εκβέιεηαο
27

. 
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χκθσλα κε ηνλ Flory
28

, φηαλ έλα καθξνκφξην βξεζεί ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη 

ζεξκνθξαζίαο ππάξρνπλ δχν αληίξξνπεο ηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ησλ αιπζίδσλ 

ηνπ. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαη αηφκσλ ελφο καθξνκνξίνπ πνπ γεηηληάδνπλ 

αλαπηχζζνληαη φπσο είλαη θπζηνινγηθφ απσζηηθέο, κε δεζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο 

δελ επηηξέπνπλ ζηα ελ ιφγσ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα απηνχ λα πιεζηάζνπλ κεηαμχ ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν έλα θαηλφκελν πνπ θαιείηαη θαηλφκελν ηνπ 

απνθιεηφκελνπ φγθνπ (excluded volume). Απηφ ην θαηλφκελν έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηεχξπλζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πνιπκεξνχο. Πάξαπηα, ην παξαπάλσ θαηλφκελν δελ 

πξνζιακβάλεη πέξα ηνπ επηηξεπηνχ απεξηφξηζηα εθηεηακέλεο δηαζηάζεηο ιφγσ δηακνξηαθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ πεξηβαιινπζψλ αιπζίδσλ. 

Ζ παξαπάλσ ζεψξεζε φπσο είλαη θπζηνινγηθφ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαδήηεζε 

κηαο κεζνδνινγίαο πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ δηαζηάζεσλ ησλ καθξνκνξίσλ 

θπξίσο ζε δηάθνξνπο δηαιχηεο. Πιεξνθνξία ε νπνία απνδείρηεθε πςίζηεο ζεκαζίαο ζηελ 

πεξίπησζε επίζεο βηνκνξίσλ ζε πδαηηθά δηαιχκαηα θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο. ηελ πεξίπησζε απηή έλα κέγεζνο ην νπνίν κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

πεηξακαηηθά θαη ζεσξεηηθά είλαη ε γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg. ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κία 

πξσηεΐλε απνηεινχκελε απφ Ν άηνκα ζην ρψξν θαη ηεο νπνίαο ε δνκή (νη ζπληεηαγκέλεο 

ζέζεσο ελφο εθάζηνπ αηφκνπ απηήο είλαη θαζνξηζκέλεο) είλαη γλσζηή, ηφηε ε ηδηφηεηα Rg 

ππνινγίδεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζρέζεσο (1.24)  

   √
∑   |  

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|
 

 
 

∑   
 
 

                                                                                                                            )  

φπνπ mi είλαη ε κάδα ηνπ αηφκνπ i θαη   i είλαη ην δηάλπζκα ζέζεσο απηνχ απφ ην θέληξν 

κάδαο CM ηεο πξσηεΐλεο. Απφ πεηξακαηηθήο πιεπξάο, ε δνκή ελφο βηνκνξίνπ είλαη δπλαηφλ 

λα ραξαθηεξηζηεί κέζσ θξπζηαιινγξαθίαο κε ηε βνήζεηα αθηηλψλ Υ κε κεγάιε αθξίβεηα. 

Πιεξνθνξία ε νπνία νδεγεί εχθνια ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηδηφηεηαο Rg. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε κεηαβνιή ηεο δνκήο ηνπ βηνκνξίνπ ζε δηάθνξνπο δηαιχηεο, ε νπνία νδεγεί θαη 

ζε κεηαβνιή ηεο αθηίλαο Rg θαη ε νπνία, φπσο είλαη αλακελφκελν, παξνπζηάδεη 

ζεξκνθξαζηαθή εμάξηεζε. Ζ παξαπάλσ ηδηφηεηα δχλαηαη λα ππνινγηζηεί εχθνια θαη κέζσ 

κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ. 

Δθηφο ηνπ κεγέζνπο ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε δηαθξηηέο 

νκάδεο ζε καθξνκφξηα ή γεληθά ζε βηνκφξηα (π.ρ. ζηελ AngII ηα δηάθνξα ακηλνμέα απηήο), 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εθηίκεζε ηεο κέζεο θαη ηεο ειαρίζηεο ηηκήο ησλ απνζηάζεσλ 

κεηαμχ ησλ γεσκεηξηθψλ θέληξσλ ησλ νκάδσλ απηψλ αλά δχν ιακβαλνκέλσλ. 
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε χπαξμε δηαθφξσλ ακηλνμέσλ ζε έλα κφξην 

πξσηεΐλεο φπνπ ππνινγίδνπκε ηελ ειάρηζηε δπλαηή απφζηαζε κεηαμχ ησλ θέληξσλ κάδεο 

δχν δηαθνξεηηθψλ ακηλνμέσλ ή κεηαμχ ησλ αηφκσλ δηαθνξεηηθψλ ακηλνμέσλ. 

1.5.2 Σετραγωνικό Ρύζα τησ Μϋςησ απόκλιςησ (Root mean square deviation, 

RMSD) τησ διαμόρφωςησ τησ δομόσ πολυατομικού μορύου 

Όηαλ ειέγρνπκε ηηο δηακνξθψζεηο ελφο καθξνκνξηαθνχ – βηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

πιαίζηα πξνζνκνίσζήο ηνπ, θαηά θαλφλα κία ηδηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο 

RMSD ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ ελφο καθξνκνξίνπ ζε ζρέζε κε κία δνκή αλαθνξάο 

πνπ έρεη θαζνξηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ. πγθεθξηκέλα, γηα δχν δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο t1 θαη t2 

ε ελ ιφγσ ηδηφηεηα ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε 

          )  [
 

 
∑  ‖     )       )‖

 

 

   

]

 
 

                                                                        ) 

φπνπ   ∑   
 
    θαη ri(t) είλαη ε ζέζε ηνπ αηφκνπ i ζηνλ ρξφλν t.  

ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ε δνκή αλαθνξάο ζπλήζσο είλαη ε δνκή 

κίαο πξσηεΐλεο πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ρξφλν t=0 π.ρ. ζηελ θξπζηαιιηθή ηεο κνξθή. Δπίζεο, 

ε παξαπάλσ ζρέζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα κία δνκή ζηε ρξνληθή ζηηγκή t2= t1 – η. Έλαο 

ηέηνηνο ππνινγηζκφο παξέρεη κία εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ επθηλεζία ησλ νκάδσλ ηεο πξσηεΐλεο 

σο ζπλάξηεζε ηνπ η. Δπίζεο, κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ RMSD κπνξνχκε λα 

θαηαζθεπάδνπκε έλαλ πίλαθα ν νπνίνο παξέρεη κία παξαζηαηηθή γξαθηθή εηθφλα ηεο ηξνρηάο 

ησλ αηφκσλ ηνπ κνξίνπ. Μία ηέηνηα απεηθφληζε ηεο ηξνρηάο είλαη πνιχ ρξήζηκε επεηδή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο (transitions) ζηελ ηξνρηά, απηέο θαζίζηαληαη 

νξαηέο θαη θαηά ζπλέπεηα θαηαγξάθνληαη. πκπιεξσκαηηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ RMSD 

κπνξνχκε λα ππνινγίδνπκε κία παξφκνηα ηδηφηεηα κέζσ ηεο ζρέζεσο 

      )  *
 

  
∑∑‖     )       )‖

 
 

   

 

   

+

 
 

                                                                              )  

ζηελ νπνία ε αηνκηθή απφζηαζε rij κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή t 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ίδησλ αηφκσλ ζην ρξφλν 0. 
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1.5.3 Πληςιϋςτερη προςιτό επιφϊνεια μακρομορύου από τα μόρια του διαλύτη 

(Solvent Accessible Surfaces, SAS)  

Μία άιιε ηδηφηεηα ζηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο δηακνξηαθήο δνκήο κεηαμχ ελφο 

καθξνκνξίνπ κε ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε είλαη απηή ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πιεζηέζηεξε 

πεξηβάιινπζα επηθάλεηα ηνπ βηνκνξίνπ ηελ νπνία δχλαηαη λα ηελ πιεζηάζνπλ (θαηψηεξν 

φξην πξνζπέιαζεο) κφξηα δηαιχηε (solvent accessible surface – SAS). Ζ επηθάλεηα SAS 

πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Lee θαη Richards ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
29

. 

Ζ κεζνδνινγία ηνπ ππνινγηζκνχ απηήο αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Shrake θαη Rupley
30

νη νπνίνη 

αλέπηπμαλ ηνλ αιγφξηζκν ηεο „θπιηφκελεο κπάιαο‟ (rolling ball) ν νπνίνο ηειεηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο Richards
31

 θαη Connolly
32,33

. Λφγσ ηεο εθηεηακέλεο έξεπλαο ηνπ Connolly ζε απηέο 

ηηο επηθάλεηεο, κεξηθέο θνξέο θαιείηαη θαη επηθάλεηα Connolly. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ κίαο ηέηνηαο επηθάλεηαο, ε νπνία είλαη ε εμσηεξηθή 

επηθάλεηα ελφο κνξίνπ ε νπνία δεκηνπξγείηαη εάλ ζρεδηάζνπκε κία ζθαίξα κε αθηίλα ηελ 

αθηίλα Van der Waals ελφο εθάζηνπ αηφκνπ ηνπ καθξνκνξίνπ. Ζ ηειηθή SAS πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηνκή ησλ γεηηνληθψλ ζθαηξψλ ησλ 

αηφκσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε αληίζηνηρε SAS ελφο εθάζηνπ αηφκνπ ηνπ κνξίνπ απνηειεί κφλν 

έλα κηθξφ κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζθαίξαο ηνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλεηζθέξεη κε 

έλα κηθξφ κέξνο ζηελ ζπλνιηθή κνξηαθή εμσηεξηθή επηθάλεηα SAS. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε SAS ελφο καθξνκνξίνπ σο ηδηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα 

παξαπάλσ αιιά θαη απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ καθξνκνξίνπ κέζα ζηνλ δηαιχηε ελ γέλεη. 

Δπηπιένλ, ε αθξηβήο γλψζε ηεο επηθάλεηαο SAS είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πδξφθνβνπ θαη ηνπ πδξφθηινπ κέξνπο ησλ εμσηεξηθψλ ηκεκάησλ ηνπ βηνκνξίνπ.  

1.6 Δυναμικϋσ ιδιότητεσ 

Με ηελ έλλνηα „Γπλακηθέο ηδηφηεηεο‟ αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο κνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην ρξφλν (ρξνληθά εμαξηεκέλεο ηδηφηεηεο). Πξνθαλψο, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, αλαθεξφκαζηε ζηε γξακκηθή φπσο θαη ζηε γσληαθή ηαρχηεηα 

ησλ κνξίσλ θαζψο επίζεο θαη άιισλ ηδηνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα ζηα πιαίζηα ηεο 

κνξηαθήο δπλακηθήο κε ηηο απνθαινχκελεο ζπλαξηήζεηο ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ δπλακηθψλ 

ηδηνηήησλ CΑ(t). ε απηέο ηηο ηδηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηηο ηδηφηεηεο κεηαθνξάο π.ρ. 

κάδεο, θνξηίνπ, ζεξκφηεηαο, θαηλφκελα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαθνξηθή δηάρπζε, 

ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα. Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο, εθηφο απφ ηελ 

πξσηαξρηθή ζεσξία ηδηνηήησλ κεηαθνξάο θαηά Fick θαη κε βάζε ηε θηλεηηθή ζεσξία ησλ 

αεξίσλ, είλαη δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθεπκέλεο ζεσξίαο γξακκηθήο 

απνθξίζεσο (linear response theory) ζηελ νπνία νη ηδηφηεηεο κεηαθνξάο ησλ ζσκαηηδίσλ 
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ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο ζπλαξηήζεηο ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ ραξαθηεξηζηηθψλ δπλακηθψλ 

ηδηνηήησλ.  

1.6.1 υναρτόςεισ υςχετιςμού Φρόνου 

Οη ζπλαξηήζεηο ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ δπλακηθψλ ηδηνηήησλ A(t) (Time correlation 

function) εηζήρζεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηε δεθαεηία ηνπ 1950 απφ ηνπο Green θαη Gubo
24

. Με 

ηηο ελ ιφγσ ζπλαξηήζεηο είλαη δπλαηφλ λα κειεηήζνπκε ζηαηηζηηθά κεραληθά ηε ρξνληθή 

εμέιημε δπλακηθψλ θαηλνκέλσλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνδπλακηθή 

θαηάζηαζε.  

ηελ θιαζηθή πεξηγξαθή κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αλ ζεσξήζνπκε κε    ) θαη    )  ηα 

γεληθεπκέλα δηαλχζκαηα νξκήο θαη ζέζεο ησλ κνξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηε ρξνληθή ζηηγκή t κε 

αξρηθέο ηηκέο απηψλ γηα t = 0, ηα    ) θαη    ), ηφηε απηά ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ 

εμηζψζεσλ (1.27) θαη (1.28) 

   )       )    )  )                                                                                                                       ) 

   )       )    )  )                                                                                                                       ) 

Τπνζέηνπκε ζηε ζπλέρεηα φηη γηα κία ρξνληθή ζηηγκή t, κία δπλακηθή ηδηφηεηα είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ ζέζεσλ θαη ησλ νξκψλ ησλ ζσκαηηδίσλ, A(t)≡Α(p(t),q(t)). Οξίδνπκε σο 

ζπλάξηεζε ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ απηήο ηεο ηδηφηεηαο ην πνιιαπιφ νινθιήξσκα απφ ηε ζρέζε 

(1.29) 

   )  〈   )   )〉  ∫ ∫           )       )     )                                                  ) 

φπνπ f(p,q) είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ζην ρψξν ησλ θάζεσλ θαη κε ην 

ζχκβνιν < ..> ζπκβνιίδνπκε ηελ αλαλκελψκελε ή κέζε ηηκή ηεο δπλακηθήο ηδηφηεηαο Α.  

Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηε γξακκηθή ηαρχηεηα    )ησλ ζσκαηηδίσλ ελφο κνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζπλάξηεζε ζπζρεηηζκνχ κέζσ ηεο αθφινπζεο εμίζσζεο  

    )  〈    )      )〉                                                                                                       (1.30) 

Γηάθνξεο ζπλαξηήζεηο ζπζρεηηζκνχ CA(t), αληηζηνηρνχλ θάζε θνξά ζε κία δηαθνξεηηθή 

ηδηφηεηα Α θαη ε ρξνληθή ζπκπεξηθνξά απηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξνληθή εμέιημε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηήο σο πξνο ηνλ εαπηφ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ππνινγηζκφο κίαο ηέηνηαο ζπλαξηήζεσο ζπζρεηηζκνχ ζε κνξηαθφ 

ζχζηεκα ππφ κειέηε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε γλψζε ησλ ηξνρηψλ ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, γεγνλφο ην νπνίν απαηηεί ηελ πξνζεγγηζηηθή επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο 
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ησλ ζσκαηηδίσλ απηνχ. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία είλαη δπλαηή ζηα πιαίζηα ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ηερληθψλ ησλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ζπζηεκάησλ Μνξηαθήο Γπλακηθήο (MD) ηφζν ζηελ 

θιαζηθή ηεο κνξθή φζν θαη ζηελ θβαληηθή ηεο ζεψξεζε (π.ρ. QM - MD φπσο Car Parinello 

Technique
34

). 

Με ην ζχκβνιν CA(t) ελλννχκε ηελ θαλνληθνπνηεκέλε ζπλάξηεζε ζπζρεηηζκνχ ηεο 

ηδηφηεηαο Α(t) ε νπνία δχλαηαη λα είλαη δηαλπζκαηηθφ ή κνλφκεηξν κέγεζνο θαη ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε (1.31) 

    )  
〈   )     )〉

〈   )     )〉
                                                                                                                        ) 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηδηφηεηα είλαη δηαλπζκαηηθφ κέγεζνο ην ζχκβνιν “ ” δειψλεη 

εζσηεξηθφ γηλφκελν δηαλπζκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, άιιε κία θπζηθή πνζφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη κέζσ ησλ ζπλαξηήζεσλ 

ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ είλαη ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο (relaxation time) ηΑ, ν νπνίνο νξίδεηαη 

απφ ην αθφινπζν νινθιήξσκα  

   ∫     )                                                                                                                                  )
  

 

 

1.6.2 Τπολογιςμόσ  ιδιοτότων μεταφορϊσ  

Ωο θαηλφκελα κεηαθνξάο νξίδνπκε ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε πιηθά 

ζπζηήκαηα θαη θαηά ηηο νπνίεο έρνπκε κεηαθνξά „χιεο‟ ή „ελέξγεηαο‟ ή „ειεθηξηθνχ 

θνξηίνπ‟ εληφο ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθνληαη. 

Σα θαηλφκελα απηά έρνπλ σο αξρή ηε βάζκσζε (gradient) ησλ αληηζηνίρσλ δπλακηθψλ 

ησλ παξά πάλσ ηδηνηήησλ θαη πεξηγξάθνληαη κε δηαθνξηθέο εμηζψζεηο „Μεηαθνξάο‟ πξψηεο 

ηάμεσο σο πξνο ην ρξφλν ηνπ δπλακηθνχ μ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε (1.33), ε νπνία παξηζηά 

θαηλφκελα κεηαθνξάο ζε κία δηάζηαζε ελψ ζηελ γεληθή ηεο κνξθή ε πιήξεο πεξηγξαθή είλαη 

θαη ζηηο ηξεηο δηαζηάζεηο (x,y,z). 

  

  
   

   

   
                                                                                                                                           ) 

φπνπ ην ζχκβνιν α ζπκβνιίδεη κία ζηαζεξά ε νπνία είλαη ραξαθηεξηζηηθή γηα ην θάζε 

θαηλφκελν κεηαθνξάο (ζπληειεζηήο κεηαθνξάο). Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηε κεηαθνξά 

χιεο απφ κία πεξηνρή ζε κία άιιε ζην ζχζηεκα, φπνπ εδψ ην „Γπλακηθφ‟ αληηζηνηρεί ζην 

θαηλφκελν ηεο „Γηάρπζεο‟ ιφγσ κεηαθνξάο ζσκαηηδίσλ (αηφκσλ, κνξίσλ θ.η.ι.) απφ πεξηνρή 
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κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ζε πεξηνρή κηθξήο ζπγθέληξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ 

κηθξνζθνπηθή άπνςε
35

 πεξηγξάθεηαη απφ ην λφκν ηνπ Fick γηα ηε δηάρπζε 

    
  

  
                                                                                                                                               ) 

φπνπ j ζπκβνιίδεη ηελ ππθλφηεηα ξνήο κάδαο, 
  

  
 ηε βάζκσζε ηεο ζπγθέληξσζεο αλά 

κνλάδα κήθνπο θαη D ην ζπληειεζηή δηάρπζεο. 

Παξφκνηεο ζρέζεηο κε ηηο παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη γηα ηα ππφινηπα θαηλφκελα κεηαθνξάο 

φπσο ην „ημψδεο‟ ξνήο, ε, ηε „ζεξκηθή αγσγηκφηεηα‟, k, θαη ηελ „ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα‟, θ. 

Απφ πιεπξάο ηαηηζηηθήο Μεραληθήο, ν ππνινγηζκφο φισλ ησλ ζπληειεζηψλ κεηαθνξάο 

δχλαηαη λα ππνινγηζηεί ζηα πιαίζηα ηεο Θεσξίαο Γξακκηθήο Απνθξίζεσο κε βάζε ηηο 

ζπλαξηήζεηο ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ. Οη βαζηθέο αξρέο απηνχ ηνπ Φνξκαιηζκνχ εηζήρζεζαλ 

αξρηθά απφ ηνλ Green
36,37,38

. 

χκθσλα κε απηφλ ηνλ θνξκαιηζκφ, ηα θαηλφκελα κεηαθνξάο νξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ κία „Γηαηάξαμε‟ πξψηεο ηάμεσο απηνχ. Δηζάγνληαο 

θάπνηα κνξθή δηαηάξαμεο ζηε Υακηιησλεηαλή ηνπ ζπζηήκαηνο ή απεπζείαο ζηηο εμηζψζεηο 

θίλεζεο πνπ πεξηγξάθνπλ απηφ, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγίζνπκε ηηο επηδξάζεηο ηεο 

δηαηάξαμεο ζηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ησλ κηθξνθαηαζηάζεσλ ξηζνξ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γεληθψο ηζρχεη 

   )            )                                                                                                                           ) 

φπνπ Γξ(t) είλαη ν φξνο δηαηάξαμεο θαη επηπιένλ ππνζέηνπκε φηη είλαη γξακκηθή σο πξνο ην 

ρξφλν. ηε ζπλέρεηα δηαηεξψληαο ηνπο γξακκηθνχο φξνπο ηεο δηαηαξάμεσο θαη ζπγθξίλνληαο 

ηελ εμίζσζε γηα ηελ απφθξηζε (response) κε κία εμίζσζε κεηαθνξάο καθξνζθνπηθή, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηνλ ζπληειεζηή κεηαθνξάο δ. Σν παξαπάλσ εθθξάδεηαη κε ην ρξνληθφ 

νινθιήξσκα κίαο αληηζηνίρνπ ζπλαξηήζεσο ζπζρεηηζκνχ ρξφλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

ηζνξξνπία πνπ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (1.36) 

  ∫ 〈 ̇  ) ̇  )〉  
 

 

                                                                                                                           ) 

φπνπ Α είλαη κία δπλακηθή κεηαβιεηή – ηδηφηεηα πνπ εκπιέθεηαη ζηνλ φξν δηαηαξάμεσο ηεο 

Υακηιησλεηαλήο
24

. 

ηελ πεξίπησζε αξθεηά κεγάισλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ ζε κνξηαθά ζπζηήκαηα 

ζπγθξηλφκελα κε ηνλ ρξφλν ζπζρεηηζκνχ ηεο δπλακηθήο ηδηφηεηαο Α, ν νπνίνο είλαη αξθεηά 
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κηθξφο, νη ζπληειεζηέο κεηαθνξάο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε ηε ζρέζε „Einstein‟ ζηελ 

νπνία ηζρχεη 

  
〈    )     )) 〉

  
                                                                                                                          ) 

Ζ δηαζχλδεζε ησλ δχν αλσηέξσλ ζρέζεσλ κπνξεί εχθνια λα απνθαιπθζεί κε νινθιήξσζε 

θαηά ηκήκαηα ηεο παξαπάλσ ζρέζεσο. ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζεκάλνπκε 

φηη ππάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο δπλακηθψλ ηδηνηήησλ Α ησλ νπνίσλ νη αληίζηνηρνη 

ζπληειεζηέο κεηαθνξάο δ έρνπλ θπζηθή ζεκαζία θαη είλαη δπλαηφλ λα κεηξεζνχλ κέζσ 

εμεηδηθεπκέλσλ πεηξακάησλ
39

. 

ηα πιαίζηα ησλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ, νη δηάθνξνη ζπληειεζηέο κεηαθνξάο 

εθηηκνχληαη είηε κε ηε κεζνδνινγία „Green – Kubo‟ είηε κε ηε κεζνδνινγία „Einstein‟.  

πγθεθξηκέλα, ν ζπληειεζηήο κεηαθνξάο „Γηαρχζεσο‟ D ν νπνίνο κειεηήζεθε θαη ζηελ 

κειέηε ηεο παξνχζα εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζεί απφ ηε ζρέζε 

  
 

 
∫ 〈    )      )〉  
 

 

                                                                                                                 ) 

φπνπ    είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ θέληξνπ κάδεο ελφο εθάζηνπ κνξίνπ.  

Ζ αληίζηνηρε ζρέζε Einstein γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη 

    〈|    )      )| 〉                                                                                                                     ) 

φπνπ    είλαη ην δηάλπζκα ζέζεσο ηνπ θέληξνπ κάδεο ηνπ κνξίνπ θαη αλαθέξεηαη σο „Μέζε 

Σεηξαγσληθή Απνκάθξπλζε‟ (Mean Square Displasement, MSD). ηηο εθαξκνγέο νη 

παξαπάλσ κέζεο ηηκέο ππνινγίδνληαη πάλσ απφ φια ηα ζσκαηίδηα ηνπ πξνζσκνηνκέλνπ 

ζπζηήκαηνο θαη γηα έλα κεγάιν αξηζκφ κηθξναπεηθνλίζεσλ πνπ παξάγνληαη κέζσ ηεο 

Μνξηαθήο Γπλακηθήο Πξνζνκνίσζεο θαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα εληφο ηεο 

ηζνξξνπίαο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπληειεζηή κεηαθνξηθήο δηάρπζεο ησλ κνξίσλ ζε έλα ζχζηεκα είλαη 

ζεκαληηθή πιεξνθνξία θαη ζρεηίδεηαη άκεζα ηφζν κε ηελ ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε απηνχ 

φζν θαη κε ηηο δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηελ ηνπηθή δηακνξηαθή δνκή ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ηα κφξηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχληαη απφ κηθξφ αξηζκφ αηφκσλ ην 

θαηλφκελν ηεο κεηαθνξηθήο δηαρχζεσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζην θέληξν κάδαο ηνπ κνξίνπ. 

Δάλ φκσο ηα κφξηα απνηεινχληαη απφ κεγάιν αξηζκφ αηφκσλ, δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θ.η.ι. 

θαη είλαη κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο (καθξνκφξηα, βηνκφξηα), ηφηε ην θαηλφκελν ηεο 

κεηαθνξηθήο δηαρχζεσο εμεηδηθεχεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηκήκαηα απηψλ θαη ζηελ 
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πεξίπησζε απηή αλαθεξφκαζηε ζηε δηαρπηηθή θίλεζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ κνξίσλ 

θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο.  

Δθηφο ησλ παξαπάλσ θαη κε βάζε ηελ πδξνδπλακηθή ζεσξία, ν ζπληειεζηήο κεηαθνξηθήο 

δηάρπζεο ελφο κνξίνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο κνξηαθέο δηαζηάζεηο απηνχ κέζσ ηεο εμίζσζεο 

Stokes – Einstein φπνπ kB είλαη ε ζηαζεξά Boltzmann, Σ ε απφιπηε ζεξκνθξαζία, ε ην 

ημψδεο θαη r ε πδξνδπλακηθή αθηίλα ηεο ζθαίξαο επηδηαιχησζεο ησλ ζσκαηηδίσλ 

         
   

    
                                                                                                                                     ) 

Ζ παξαπάλσ ζρέζε παξαηεξνχκε φηη ζπλδέεη δχν δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο κεηαθνξάο, 

ζπγθεθξηκέλα ηε δηάρπζε D θαη ην ημψδεο ε, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί πνιινχο εξεπλεηέο 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ ελφο δηακέζνπ ηνπ άιινπ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηφο, π.ρ. κέζσ 

πεηξάκαηνο έλαο εμ απηψλ. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία έρεη απνδεηρζεί φηη δελ είλαη απφιπηα 

νξζή, θαη δελ έρεη θαζνιηθή ηζρχ φπσο έρνπλ δείμεη αξθεηέο πεηξακαηηθέο εξγαζίεο κέρξη 

ζήκεξα ηδηαίηεξα ζε πγξά κνξηαθά ζπζηήκαηα ησλ νπνίσλ νη δηακνξηαθέο δπλάκεηο είλαη 

πνιχπινθεο θαη κε ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνλ ππνινγηζκφ θαη πξνζέγγηζε ηεο πδξνδπλακηθήο 

αθηίλαο ηνπ κνξίνπ απηoχ.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 

2 ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΕΙ 

2.1 Γενικϊ 

Ζ ππφζεζε πεξί ππάξμεσο θαη ζπζηάζεσο ηεο χιεο απφ ζηνηρεηψδε ζσκαηίδηα έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηνπο δηαλνεηέο ηεο αξραίαο Διιάδαο. Παξφια απηά, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

απφςεσλ θαη ηδεψλ απηψλ ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο χιεο άξγεζε αξθεηνχο αηψλεο 

λα έιζεη ζην πξνζθήλην ηνπ ελδηαθέξνληνο. Με βάζε ηελ απνδνρή φηη ε χιε απαξηίδεηαη απφ 

ζσκαηίδηα (άηνκα, κφξηα, ηφληα θηι.), είλαη ινγηθφ λα ηεζεί ην βαζηθφ εξψηεκα ησλ αηηίσλ 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πιηθψλ ζπζηεκάησλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε κνξθή 

ηνπο θαζψο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Ζ παξαπάλσ βαζηθή ζεψξεζε νδήγεζε ηνπο εθάζηνηε 

εξεπλεηέο ζηελ δηεξεχλεζε απηψλ ησλ αηηίσλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κνξθή θαη ν ηξφπνο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ζσκαηηδίσλ ππήξμε θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη αληηθείκελν 

ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο κέρξη ζήκεξα. 

Ζ κηθξνζθνπηθή θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο Ν ζσκαηηδίσλ (αηφκσλ, κνξίσλ θ.η.ι.) 

κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη νξκέο απηψλ σο πξνο έλα αθιφλεην 

ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ζσκαηηδίσλ 

ελφο κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξνχληαη απαξαίηεην ζηνηρείν θαζνξηζκνχ θαη πεξηγξαθήο ηεο 

Υακηιησληαλή      ) απηνχ, ε νπνία είλαη κία πνιχπινθε ζπλάξηεζε ησλ γεληθεπκέλσλ 

ζπληεηαγκέλσλ ζέζεσο ri θαη νξκήο pi θάζε ζσκαηηδίνπ
40

. 

Γεληθά, ε Υακηιησληαλή κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν κέξε,  

     )      )     )  (2.1) 

φπνπ  

              ) 

              ) 

Ο φξνο ΔΚ εθθξάδεη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ ελψ ν φξνο U ην κέξνο ηεο δπλακηθήο 

απηψλ πνπ νθείιεηαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ. 

Ζ θηλεηηθή ελέξγεηα ΔΚ εθθξάδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε 

   ∑∑
   

 

   
 

 

   

                                                                                                                                  ) 
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ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθθξάδεη ηε κεηαθνξηθή θίλεζε ησλ αηφκσλ. Αλάινγεο 

ζρέζεηο δχλαληαη λα γξαθνχλ ζηελ πεξίπησζε ησλ κνξηαθψλ θηλήζεσλ πεξηζηξνθήο θαη 

δφλεζεο. ηε ζρέζε (2.2), mi εθθξάδεη ηε κνξηαθή κάδα ηνπ ζσκαηηδίνπ i θαη ν δείθηεο α ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο ηεο νξκήο απηνχ. Απφ ηνπο δχν φξνπο ηεο Υακηιησληαλήο ν φξνο 

ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο είλαη ζπλήζσο εχθνια πξνζδηνξηδφκελνο κέζσ ησλ κνξηαθψλ 

ηαρπηήησλ (άξα θαη ησλ νξκψλ) γηα δεδνκέλε ζεξκνθξαζία. Ζ ζπλάξηεζε φκσο ηεο 

δπλακηθήο ελέξγεηαο U απνηειεί έλα νπζηαζηηθφ πξφβιεκα πξνζδηνξηζκνχ ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο. Γεληθά, ε αθξηβήο 

γλψζε ηεο ζπλάξηεζεο απηήο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην είδνο ησλ αιιειεπηδξψλησλ 

ζσκαηηδίσλ αιιά θαη απφ ηε ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε απηνχ. πγθεθξηκέλα, ην 

δηακνξηαθφ δπλακηθφ ελφο ζπζηήκαηνο δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά ζηελ πεξίπησζε πςειψλ 

πηέζεσλ απηνχ ζε θαλνληθέο πηέζεηο. ε γεληθέο γξακκέο, ε γλψζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ 

δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο είλαη ζεκαληηθή δηφηη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηακνξηαθέο 

δπλάκεηο νη νπνίεο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

ρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο ζπζηήκαηνο Ν ζσκαηηδίσλ, απηφ 

δχλαηαη λα πεξηγξαθεί απφ έλα άζξνηζκα φξσλ νη νπνίνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ησλ ζσκαηηδίσλ αλά δχν, αλά ηξία, αλά ηέζζεξα θνθ. ζχκθσλα κε ηελ γεληθή ζρέζε 
41

 

   )  ∑     )

   

 ∑       )

     

 ∑        )

       

                                                          ) 

ηελ παξαπάλσ ζρέζε, ν πξψηνο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε αλά δχν, ν δεχηεξνο 

αλά ηξία θηι ησλ κνξίσλ ιακβαλνκέλσλ κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο. Καζψο ε ηάμε ησλ 

φξσλ απμάλεηαη, ε ζπλεηζθνξά απηψλ ζην ζπλνιηθφ δπλακηθφ κεηψλεηαη ζεκαληηθά, έηζη 

ψζηε γηα ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ρακειήο πηέζεσο αξθεηνί απφ απηνχο ηνπο φξνπο λα 

κελ έρνπλ νπζηαζηηθή ζεκαζία. πγθεθξηκέλα, ε ζεκαζία ζηελ ζπλεηζθνξά ησλ αλσηέξσ 

φξσλ ηνπ δπλακηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά κφξηα. Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο θαη γηα ηηο εθαξκνγέο, ην πξαγκαηηθφ – 

νπζηαζηηθφ δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζσκαηηδίσλ δχλαηαη λα θαζνξηζηεί 

απζηεξά κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο θαη κάιηζηα απιψλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

βαζηθή δπζθνιία ζηνλ θαζνξηζκφ απηνχ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί κία 

ππεξεπηθάλεηα ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παξακέηξσλ κε θπζηθνρεκηθή ζεκαζία. Μία ηέηνηα 

ζπλάξηεζε δπλακηθνχ εμαξηάηαη, επηπιένλ, θαη απφ ηηο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ 

ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ην κνξηαθφ ζχζηεκα (ππθλφηεηα, πίεζε θηι.)   
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ηελ πεξίπησζε δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα πξνζεγγηζηεί κε 

ηνλ πξψην φξν ηεο εμίζσζεο (2.3), ζεσξψληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο δχν ζσκαηηδίσλ σο ηηο 

πιένλ ζεκαληηθέο, έρνπκε ηα εμήο: Ωο “Γπλακηθφ Μνξηαθήο Αιιειεπίδξαζεο” δχν 

ζσκαηηδίσλ νξίδεηαη ε δηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δχν κνξίσλ, UAB, θαη ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ελεξγεηψλ ησλ δχν απνκνλσκέλσλ κνξίσλ UA θαη UB ζχκθσλα κε ηε 

γεληθή ζρέζε  

              (2.4) 

Γεληθά, ην δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο
26,28,42,43

 είλαη ζπλάξηεζε ηεο δηακνξηαθήο απφζηαζεο 

θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ. Γηα απινχζηεπζε, ην 

δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δχν κνξίσλ i θαη j, δίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζρέζε  

   (        )   ∑∑       )

 

 

 

 

                                                                                                 ) 

φπνπ        

              )    (2.6) 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ α ζην κφξην i κε ην άηνκν β ζην κφξην j. 

 

ρήκα 2.1 Σπραία απεηθόληζε αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ κνξίσλ θαη αηόκσλ ζπλαξηήζεη ησλ απνζηάζεσλ 

αιιειεπίδξαζεο δηαθνξεηηθώλ θέληξσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ πξνζαλαηνιηζκώλ απηώλ. 

 

Δάλ ε δηακνξηαθή απφζηαζε θαη νη γσλίεο Euler
25

 ησλ αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ είλαη 

γλσζηέο ηφηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ δχν 

κνξίσλ, δεδνκέλεο ηεο ζπλάξηεζεο δπλακηθνχ          ).  
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Απφ ζεσξεηηθήο – ππνινγηζηηθήο πιεπξάο, κία ππεξεπηθάλεηα δπλακηθψλ κεηαμχ δχν 

αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί κε θαηάιιεινπο ππνινγηζκνχο 

πξψησλ αξρψλ (ab – initio) θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα είλαη 

κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ θαη ζρεηηθά απιά.   

2.2 Απωςτικόσ και ελκτικόσ όροσ ςτη διαμόρφωςη αλληλεπιδρϊςεων. 

Δυναμικϊ 

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αιιειεπηδξάζεσλ νη νπνίνη 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ αηφκσλ, κνξίσλ, ηφλησλ θ.η.ι. ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε ην 

πξφβιεκα ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ζε βάζνο ρξεζηκνπνηψληαο φρη κφλν 

πεηξακαηηθέο πιεξνθνξίεο αιιά θαη εθαξκφδνληαο θαηάιιειεο ζεσξεηηθέο ηερληθέο ζηε 

δηεξεχλεζή ηνπ
39

. Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζε απηφλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαηαγξάθεηαη ηφζν ζε 

αξθεηά επηζηεκνληθά άξζξα θαζψο θαη ζε ζρεηηθά βηβιία πεξί δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ. 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία κέρξη ζήκεξα, νη δηακνξηαθέο δπλάκεηο γεληθά δχλαηαη λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξνέιεπζήο ησλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο – 

απηέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά κηθξήο εκβέιεηαο θαη ζε απηέο κεγάιεο εκβέιεηαο. Ζ 

ππφζηαζε ησλ πξψησλ είλαη εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα κφξηα πιεζηάδνπλ 

κεηαμχ ησλ αξθεηά έηζη ψζηε ηα ειεθηξνληαθά ηνπο λέθε λα επηθαιχπηνληαη. Πεηξακαηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ θχζε ησλ δπλάκεσλ κηθξήο εκβέιεηαο πξνέξρνληαη εθηφο ησλ άιισλ 

ζπλήζσο απφ θξπζηαιινγξαθηθέο κειέηεο κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

δηεπηθαλεηψλ. Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηέο ηηο δπλάκεηο είλαη 

δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ απφ θβαληνκεραληθνχο ππνινγηζκνχο πξψησλ αξρψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη δπλάκεηο κεγάιεο εκβέιεηαο ζπκπεξηιακβάλνπλ αιιειεπηδξάζεηο 

ειεθηξνζηαηηθήο – πνιππνιηθήο θχζεσο, θαζψο επίζεο αιιειεπηδξάζεηο δηαζπνξάο, θαη εμ 

επαγσγήο
39

. Απφ πξαθηηθήο απφςεσο θαη γηα ηηο εθαξκνγέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα 

καο απνηειείηαη απφ κφξηα ηα νπνία είλαη θνξηηζκέλα ή παξνπζηάδνπλ κφληκεο ειεθηξηθέο 

ξνπέο, είλαη ζθφπηκν λα εληνπίζνπκε θνξηία ζηα άηνκα (είηε ζηηο “πιεπξηθέο νκάδεο 

αιιειεπηδξάζεσο”) θαη λα πξνζζέζνπκε ζηα δπλακηθά ηνπο φξνπο ειεθηξνζηαηηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ.  

Οη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη νη θιαζηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

θαηαλνµψλ θνξηίσλ ησλ µνξίσλ ελψ νη αιιειεπηδξάζεηο εμ επαγσγήο νθείινληαη ζηελ 

επίδξαζε (πφισζε) ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θαηαλνκή θνξηίσλ 

ελφο µνξίνπ ζηελ θαηαλνµή ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ησλ άιισλ κνξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

ρψξν απηνχ. Ζ ελέξγεηα δηαζπνξάο νθείιεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ησλ θαηαλνκψλ θνξηίνπ 

γεηηνληθψλ µνξίσλ. ηηο ελέξγεηεο κεγάιεο εκβέιεηαο πξνζηίζνληαη άιιεο δχν θαηεγνξίεο 
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αιιειεπηδξάζεσλ φπσο ε ελέξγεηα ζπληνληζκνχ θαη καγλεηηθήο αιιειεπίδξαζεο. Ζ ελέξγεηα 

ζπληνληζµνχ εκθαλίδεηαη φηαλ έλα απφ ηα αιιειεπηδξψληα µφξηα βξίζθεηαη ζε δηεγεξµέλε 

θαηάζηαζε
28, 44

. Σέινο, ε ελέξγεηα καγλεηηθήο αιιειεπηδξάζεσο πθίζηαηαη κφλν ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνην απφ ηα µφξηα βξίζθεηαη ζε ειεθηξνληθά µε εθθπιηζκέλεο 

θαηαζηάζεηο θαη είλαη αξθεηά αζζελήο. Σέινο, ε ζπλαξηεζηαθή κνξθή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεγάιεο εκβέιεηαο είλαη αλάινγε ηνπ φξνπ r
-n

 φπνπ ν εθζέηεο n εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ 

µνξίσλ. ηελ πεξίπησζε, δε, κηθξψλ απνζηάζεσλ ε ζπλαξηεζηαθή κνξθή απηψλ ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ είλαη εθζεηηθήο κνξθήο ηνπ ηχπνπ       
 

  
 . 

Υάξε απιφηεηαο εάλ παξαιείςνπκε ηελ εμάξηεζε ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο δχν 

κνξίσλ απφ ησλ ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε κειέηεο 

ηζφηξνπσλ κνξίσλ ή αηφκσλ, ηφηε αλαθεξφκαζηε γηα έλα θεληξηθφ ή ζθαηξηθφ δπλακηθφ, ε 

κνξθή ηνπ νπνίνπ παξίζηαηαη γξαθηθά ζην ρήκα 2.2  

 

ρήκα 2.2 Δμάξηεζε θεληξηθνύ δπλακηθνύ (ζθαηξηθήο ζπκκεηξίαο) από ηελ απόζηαζε. 

πγθεθξηκέλα, απφ ην ρήκα 2.2 ζπκπεξαίλνπκε φηη έλα δπλακηθφ ηεο παξαπάλσ κνξθήο 

παξνπζηάδεη ειάρηζην, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ ζπκβνιίδεηαη κε ε (βάζνο δπλακηθνχ), ζε κία 

απφζηαζε r πνπ ζπκβνιίδεηαη κε Rm. Γηα κεγάιεο ηηκέο ηνπ r, ην δπλακηθφ πιεζηάδεη 

αζπκπησηηθά ην κεδέλ απφ αξλεηηθέο ηηκέο ελψ ζε κηθξέο δηέξρεηαη απφ ην κεδέλ θαη ηείλεη 

ζην άπεηξν κε ζρεδφλ θαηαθφξπθε θιίζε. Ζ ηηκή ηνπ ε πνηθίιεη απφ κνξηαθφ ζχζηεκα ζε 
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κνξηαθφ ζχζηεκα αιιά ζπλήζσο ιακβάλεη ηηκέο ζηελ πεξηνρή νιίγσλ KJ/mol. Αλαθέξνπκε 

γηα παξάδεηγκα ην ζχζηεκα ηνπ Αξγνχ ηνπ νπνίνπ ηππηθή ηηκή ηνπ ε είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 

1.18 KJ/mol.  

Γεληθά, ε ζπλνιηθή κνξθή ηεο ζπλαξηήζεσο ηνπ δπλακηθνχ U(r) ζπλίζηαηαη απφ δχν 

επηκέξνπο θιάδνπο, ηνλ απσζηηθφ θαη ηνλ ειθηηθφ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 2.2. Σν 

απσζηηθφ κέξνο απηνχ, ην νπνίν έρεη ζεηηθέο ηηκέο γηα θάζε δηακνξηαθή απφζηαζε, νθείιεηαη 

θπξίσο ζηηο επηθαιχςεηο ησλ ειεθηξνληαθψλ λεθψλ ησλ αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ. Όπσο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απσζηηθνχ θιάδνπ δχλαηαη λα 

πεξηγξαθεί κε ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο    ( 
 

 
) κε ηελ παξάκεηξν ξ ηεο ηάμεσο ηνπ Rm θαη 

ελαιιαθηηθά κε φξν –     Αληίζεηα, ν ειθηηθφο φξνο Uα απνδίδεηαη ζε δηάθνξνπο 

κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο ειθηηθνχ ραξαθηήξα πνπ φκσο παξνπζηάδνπλ θνηλή 

ζπκπεξηθνξά θαη πεξηγξάθνληαη ζπλαξηεζηαθά απφ κνξθέο r
-n

, φπνπ n είλαη αθέξαηνο. Ζ ηηκή 

ηνπ εθζέηε n εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ησλ κνξίσλ.  

Δλψ ζηα κφξηα ζθαηξηθήο ζπκκεηξίαο, κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε ηνλ φξν πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα κεγάιεο ζρεηηθά απνζηάζεηο, ζηε κειέηε πξαγκαηηθψλ 

κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ν ζρεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη αλαγθαίν λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ζηηο δηάθνξεο ζεσξήζεηο καο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ φξνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: Έλαο ηξφπνο είλαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θάζε κνξίνπ κέζσ ησλ γσληψλ Euler
45

, κε βάζε ηελ εμίζσζε 

  ∑           )            )            )  

     

                                                ) 

φπνπ ην γηλφκελν ησλ ζπλαξηήζεσλ C αλαπαξηζηά ην γσληαθφ ηκήκα ηνπ δπλακηθνχ 

αιιειεπηδξάζεσο. Οη ζπλαξηήζεηο C είλαη θαλνληθνπνηεκέλεο ζθαηξηθέο αξκνληθέο, έηζη 

ψζηε         )   . Ζ ζπλάξηεζε          είλαη ν αθηηληθφο φξνο, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 

πξαγκαηηθή, έηζη ψζηε ε ζπλάξηεζε ηνπ νιηθνχ δπλακηθνχ U λα παξακέλεη πξαγκαηηθή. Οη 

δείθηεο l, m αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηξνρηαθφ (ζηξνθνξκήο) θαη καγλεηηθφ (z – ζηξνθνξκήο) 

θβαληηθφ αξηζκφ. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο πεξηγξαθήο ηεο ζπλαξηήζεσο δπλακηθνχ αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζρεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αιιειεπηδξψλησλ κνξίσλ θαηά έκκεζν 

ηξφπν σο εμήο: ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζε θάζε κφξην θαζνξίδνληαη δηάθνξα θέληξα 
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αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία ζπληζηνχλ ηα δηάθνξα άηνκα ή κηθξέο νκάδεο ζε απηά θαη 

νλνκάδνπκε θέληξα αιιειεπίδξαζεο. πλεπψο, ζεσξνχκε φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο 

αλά δχν ησλ αιιειεπηδξψλησλ θέληξσλ κεηαμχ ησλ α, b πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

κφξηα i, j ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε 

   )  ∑∑      

 

 

)

 

 

                                                                                                                        ) 

2.3 Εμπειρικϊ Δυναμικϊ 

Απφ ην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην είλαη πξνθαλέο φηη, ε ζεσξία πξνηείλεη ηε 

ζπλαξηεζηαθή κνξθή ησλ δηακνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, ε αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ νπνίσλ, 

φπσο θαίλεηαη, κφλν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ζπζηεκάησλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθεί κε 

κεγάιε αθξίβεηα ζηελ ζπκππθλσκέλε θαηάζηαζε. Απφ πξαθηηθήο ζθνπηάο θαη γηα ηηο 

εθαξκνγέο, αθνινπζείηαη κία δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία θαη ζηελ ζέζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα επνλνκαδφκελα Δλεξγά ή 

Γξαζηηθά Γπλακηθά ηα νπνία νλνκάδνληαη θαη Δκπεηξηθά (Effective Potentials). Σα ελ ιφγσ 

δπλακηθά έρνπλ κνξθή παξακεηξνπνηεκέλσλ ζπλαξηήζεσλ κε παξακέηξνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θπζηθή ζεκαζία. Ζ αθξηβήο γλψζε απηψλ ησλ δπλακηθψλ είλαη δπλαηή ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε κέζσ κίαο επηιεγκέλεο κεζνδνινγίαο 

ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ απηψλ. πλήζσο, πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα (ζεξκνδπλακηθά, θαζκαηνζθνπηθά – ζθέδαζε κνξηαθψλ δεζκψλ 

θ.η.ι.) θαζψο επίζεο, απνηειέζκαηα θβαληνκεραληθψλ ππνινγηζκψλ δηκεξψλ απφ φπνπ 

θαζνξίδνληαη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο (potential surfaces). Οη ελ ιφγσ ηζνδπλακηθέο 

επηθάλεηεο θαζνξίδνληαη απφ κία ζπιινγή ζεκείσλ, ησλ νπνίσλ ε αθξηβήο ζπλαξηεζηαθή 

δνκή είλαη ζπλήζσο άγλσζηε. πλεπψο, πάληα ηίζεηαη ην εξψηεκα ηεο θαηαιιειφηεξεο 

πξνζαξκνδφκελεο ζπλαξηήζεσο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδψζεη ηα ελ ιφγσ ζεκεία ηεο 

επηθάλεηαο αθξηβέζηεξα. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην παξαπάλσ πξφβιεκα θέξεη ηελ 

νλνκαζία „Πξφβιεκα Πξνζαξκνγήο Μνληέινπ πλαξηήζεσο‟ (Fitting Function). Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γίλεη ζε απηφ ην ζεκείν θαηαλνεηφ φηη ηα δπλακηθά απηά (Πξνζαξκνζκέλεο 

ζπλαξηήζεηο) δελ αλαπαξηζηνχλ θαη‟ αλάγθε επ‟ αθξηβψο ηελ ζπλαξηεζηαθή κνξθή ησλ 

δηαθφξσλ φξσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ δπλακηθνχ αιιά αλαιπηηθά πξνζεγγίδνπλ ηελ απφ θνηλνχ 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζ‟ απηφ. Γη‟ απηφ θαη ειέγρεηαη πάληνηε ε θαηαιιειφηεηα εθαξκνγήο ηνπο 

αλάινγα κε ην πξνο κειέηε κνξηαθφ ζχζηεκα, ηελ ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη θαη ζην θαηά πφζν ηθαλνπνηεηηθά αλαπαξάγνπλ ηηο καθξνζθνπηθέο θαη δπλακηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κία επξεία ζεξκνδπλακηθή πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ησλ Φάζεσλ.  
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Γεληθά, ε πνξεία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ 

εκπεηξηθνχ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεσξεηηθνχο 

ππνινγηζκνχο είλαη ε αθφινπζε: 

Απφ πεηξακαηηθέο ηηκέο γηα θάπνηεο ηδηφηεηεο ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε επξεία 

θιίκαθα ζπλζεθψλ (ζεξκνδπλακηθά δεδνκέλα φπσο π.ρ. ν δεχηεξνο ζπληειεζηήο Virial B(T), 

ηδηφηεηεο κεηαθνξάο, ηδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε δηακνξηαθή δνκή απφ ζθέδαζε λεηξνλίσλ, 

θ.α.), πξαγκαηνπνηνχκε πξνζαξκνγή ηνπ επηιεγκέλνπ είδνο ζπλαξηήζεσο ηνπ δξαζηηθνχ 

δπλακηθνχ πξνζδηνξίδνληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο παξακέηξνπο ηνπ. Σν ελ ιφγσ 

δπλακηθφ πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα ζε ππνινγηζκνχο γηα ηελ εθηελέζηεξε 

κειέηε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηδηνηήησλ ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 

ή φρη, δηαπηζηψλεηαη ζην θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλνη ππνινγηζκνί κε βάζε απηφ ην δπλακηθφ 

αλαπαξάγνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο πεξηζζφηεξεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ 

άπνςε ζεξκνδπλακηθή θαη δπλακηθή ζπκπεξηθνξά απηνχ 
46

. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία παξνπζηάδεηαη πιεζψξα εξγαζηψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ εχξεζε εκπεηξηθψλ δπλακηθψλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαη γηα δηάθνξα κνξηαθά 

ζπζηήκαηα. ε γεληθέο γξακκέο, φπσο είδακε αλσηέξσ, κπνξνχκε λα ηα δηαρσξίζνπκε ζε 

δπλακηθά εμαξηψκελα απφ γσληαθνχο φξνπο θαη ζε δπλακηθά πνπ δελ εμαξηψληαη απφ 

απηνχο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δπλακηθψλ ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα δπλακηθά 

ηχπνπ Kihara θαη Stockmayer
30,31,47

, ελψ ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία βξίζθνληαη ηα δπλακηθά 

ηχπνπ ζθιεξψλ ζθαηξψλ
28

, καιαθψλ ζθαηξψλ
33

, ηεηξαγσληθνχ θξέαηνο
30

, Sutherland
31

, 

ηχπνπ Lennard – Jones (n – m)
48

, ηχπνπ Buckingham
49

 θαη ηχπνπ Morse
50

θηι. Σέινο, ζην 

ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα πιένλ δεκνθηιέζηεξα θαη επξχηεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελα εκπεηξηθά δπλακηθά γηα κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο 

ζπκππθλσκέλσλ θάζεσλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη απηά ηνπ ηχπνπ Lennard – Jones (12 – 

6), θαζψο θαη ηα δπλακηθά ηχπνπ Buckingham (exp – 6). 

2.3.1 Δυναμικό Lennard – Jones (12 – 6)  

Μία απφ ηηο γεληθέο κνξθέο ζπλαξηήζεσο δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο ζηελ νπνία 

εθθξάδεηαη απφ θνηλνχ ην ειθηηθφ θαη απσζηηθφ κέξνο δίδεηαη απφ ηελ γεληθή ζρέζε 

     )    

 

   
(

  

  )

 
   

*(
 

   
)

 

 (
 

   
)

 

+                                                                         ) 

θαη αλαθέξεηε ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηελ νλνκαζία Mie
41,51

, φπνπ n, m αθέξαηνη 

αξηζκνί θαη n>m. 
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ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζέζνπκε φπνπ n = 12 θαη m = 6, ιακβάλνπκε ηε κνξθή ηνπ 

δπλακηθνχ 

     )    *(
 

   
)
  

 (
 

   
)
 

+                                                                                              )   

πνπ θέξεη ηελ νλνκαζία „δπλακηθφ Lennard – Jones (12 – 6)‟. 

Σν δπλακηθφ Lennard – Jones (12 – 6) είλαη απφ ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα δξαζηηθά 

δπλακηθά αιιειεπηδξάζεσο θαη εθαξκφδεηαη κε πνιιέο παξαιιαγέο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  

Σν δπλακηθφ απηφ πεξηιακβάλεη δχν παξακέηξνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ην κφξην ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη. Οη παξάκεηξνη είλαη ην ε, πνπ πξνζδηνξίδεη ην βάζνο ηνπ δπλακηθνχ θαη ηε 

δηακνξηαθή απφζηαζε ζ, ε νπνία αληηζηνηρεί θαηά πξνζέγγηζε ζηελ αθηίλα van der Waals 

ηνπ κνξίνπ (κέζε δηάκεηξνο ζσκαηηδίνπ). Οη δχν φξνη απφ ηνπο νπνίνπο ην δπλακηθφ 

απαξηίδεηαη αληηζηνηρνχλ ζηνλ απσζηηθφ (r
-12

) θαη ζηνλ ειθηηθφ φξν (r
-6

),αληίζηνηρα. Ο 

ειθηηθφο φξνο είλαη ζχκθσλνο κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπεη ε ζεσξία γηα κεγάιεο 

απνζηάζεηο, φπσο αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα, ελψ ν απσζηηθφο παξνπζηάδεη 

κηθξφηεξε πηψζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζεσξεηηθά πξνβιεπφκελν φξν exp(-r/ξ) γηα κηθξέο 

απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ κνξίσλ. 

Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αλφκνησλ αηφκσλ απφ δηαθνξεηηθά κφξηα απνηεινχλ έλα 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπο γεληθά. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην ζεκαληηθφ απηφ πξφβιεκα πξνζεγγίδεηαη ζεσξεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

θαλφλσλ αλάκημεο. Καλφλεο αλάκημεο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο είλαη π.ρ. νη θαλφλεο Lorentz – Berthelot φπσο επίζεο θαη ν 

θαλφλαο ηνπ Kong. χκθσλα κε ηνπο θαλφλεο Lorentz – Berthelot νη παξάκεηξνη ζ θαη ε γηα 

ηνπο δηαζηαπξνχκελνπο φξνπο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ, νξίδνληαη σο ν αξηζκεηηθφο θαη ν 

γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο, αληίζηνηρα, πνιιαπιαζηαδφκελνη κε θάπνην ζπληειεζηή θάζε θνξά 

πιεζίνλ ηεο κνλάδνο. Οη ζπληειεζηέο ζ θαη κ ζηηο ζρέζεηο (2.11) θαη (2.12) θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ απφθιηζε ησλ δηαζηαπξνχκελσλ παξακέηξσλ απφ ηνλ αξηζκεηηθφ θαη γεσκεηξηθφ κέζν 

φξν απηψλ, είλαη δε δπλαηφλ, φκσο, λα εθηηκεζνχλ θαηά πξνζέγγηζε κέζσ ζηαηηζηηθήο 

κεραληθήο ζεσξίαο  

     √        (2.11) 

    
 

 
 (       )  (2.12) 
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πλήζσο, νη ηηκέο ζ θαη κ δηαθνξνπνηνχληαη ειαθξά ζε ζρέζε κε ηε κνλάδα, γηα 

πνιπαηνκηθά κνξηαθά ζπζηήκαηα θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε επηθξαηέζηεξε 

ηηκή είλαη 1. 

Δλαιιαθηηθά, αληί ηνπ θαλφλα αλάκημεο Lorentz – Berthelot ρξεζηκνπνηείηαη ν 

αξκνληθφο κέζνο φξσλ ησλ παξακέηξσλ ε κέζσ ηεο εμηζψζεσο 

 

   
 

 

   
 

 

   
  (2.13) 

ελψ ην ζij πξνζδηνξίδεηαη φπσο θαη πξνεγνπκέλσο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο αληί ηνπ θαλφλα 

αλάκημεο ησλ Lorentz-Berthelot, εθαξκφδεηαη ν θαλφλαο ηνπ Κong
52

κέζσ ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αθνινπζνχλ 

    [
 

   

      
  

√      
       

 
(  (

      
  

      
  )

    

)

  

]

   

  (2.14) 

    
√      

       
 

   
   (2.15) 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ζχζηεκα καο απαξηίδεηαη απφ κφξηα κε πεξηζζφηεξα απφ 

έλα άηνκν, ρξεζηκνπνηνχκε LJ δπλακηθφ κεηαμχ επηκέξνπο θέληξσλ αιιειεπηδξάζεσο 

εληνπηζκέλα πάλσ ζηα κφξηα, ηα νπνία ζπλήζσο ζπκπίπηνπλ κε ηνπο ππξήλεο ησλ αηφκσλ 

πνπ ηα απαξηίδνπλ. Σα δπλακηθά απηά είλαη γλσζηά σο “πνιπθεληξηθά” ή “αιιειεπηδξάζεσο 

πιεπξηθψλ νκάδσλ” (site – site) δπλακηθά. Ζ γεληθή κνξθή απηψλ ησλ δπλακηθψλ είλαη: 

     )  ∑ ∑     
  

*(
   

  

   
  

)

  

 (
   

  

   
  

)

 

+

   )

   

   )

   

                                                                      ) 

φπνπ νη δείθηεο α θαη b γηα ηα άηνκα ιακβάλνληαη πάλσ ζηα κφξηα i θαη j, αληίζηνηρα. 

Ζ ρξήζε ηέηνησλ δπλακηθψλ αιιειεπίδξαζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ πνιχπινθσλ κνξίσλ ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη γσληαθέο 

εμαξηήζεηο ζηε ζπλαξηεζηαθή κνξθή ηνπο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

2.3.2 Δυναμικό exp – 6 

Όπσο ήδε αλαθέξακε, έλα άιιν επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο 

είλαη απηφ ηεο εθζεηηθήο κνξθήο exp – 6 ή δπλακηθφ Buckingham, ηνπ νπνίνπ ε γεληθή 

κνξθή πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε 



37 
 

     )  
 

     
{
 

 
   * (

   

    
)+  (

    

 
)

 

}  (2.17) 

φπνπ rmin είλαη ε ηηκή ηνπ r γηα ηελ νπνία ην δπλακηθφ παξνπζηάδεη ειάρηζην. Ζ παξάκεηξνο ε 

παξηζηά ην ειάρηζην (βάζνο) ηνπ δπλακηθνχ θαη ε α θαζνξίδεη ηελ θιίζε ηνπ απσζηηθνχ 

κέξνπο απηνχ. 

πλεπψο, ζην δπλακηθφ απηφ πεξηέρνληαη ηξεηο ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο 

πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ θαηάιιεια έηζη ψζηε ην δπλακηθφ απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

ππνινγηζκνχο ηδηνηήησλ ζπγθεθξηκέλνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ 

ρψξνπ ησλ θάζεσλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη απφ απνηειέζκαηα 

πξνεγνχκελσλ εξγαζηψλ, ην ελ ιφγσ δπλακηθφ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα αθξηβέζηεξεο 

ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηνπ LJ δπλακηθνχ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ απσζηηθφ φξν ν νπνίνο 

είλαη ηεο κνξθήο πνπ πξνβιέπεη ε ζεσξία γηα ηηο δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο. Όπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε γηα LJ δπλακηθά, ζηελ πεξίπησζε πνιπαηνκηθψλ κνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ην δπλακηθφ απηφ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκνζηεί θαη ζαλ δπλακηθφ 

“αιιειεπηδξάζεσο πιεπξηθψλ νκάδσλ”, κε θάζε αιιειεπηδξψλ δεχγνο νκάδσλ λα έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ αιιειεπίδξαζεο, αλάινγα κε ην είδνο ησλ αηφκσλ ή ησλ 

νκάδσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζηα κφξηα. Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δπλακηθνχ exp – 6 

θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηελ πεξηγξαθή αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ πιεπξηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ κνξίσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά κηθξέο δηακνξηαθέο απνζηάζεηο φπσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ πγξψλ θαη ππεξθξηζίκσλ ξεπζηψλ. 

2.3.3 Ενεργϊ Δυναμικϊ – Προςαρμοζόμενοι όροι Αλληλεπιδρϊςεωσ 

ηελ πεξίπησζε κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ππφ κνξθή ηφλησλ ή αθφκε φηαλ ηα κφξηα απηά 

παξνπζηάδνπλ κφληκεο ειεθηξηθέο ξνπέο (δίπνιν, ηεηξάπνιν, νθηάπνιν θηι) φπσο π.ρ. ζηα 

κφξηα HCl, Ζ2Ο, CO2, CO θηι, απφ πξαθηηθήο πιεπξάο είλαη πξνηηκφηεξν λα 

αλαπαξαζηήζνπκε επί ησλ κνξίσλ ηηο ελ ιφγσ ειεθηξηθέο ξνπέο κέζσ εληνπηζκνχ θνξηίσλ 

ζηα άηνκα (είηε ζηηο „πιεπξηθέο νκάδεο αιιειεπηδξάζεσο‟) θαη λα πξνζζέζνπκε ζηα 

δπλακηθά φξνπο ειεθηξνζηαηηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θνπινκπηθήο κνξθήο. πλεπψο, ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπηδξάζεσο πξνθχπηεη απφ 

ηελ πξνζζήθε ηνπ φξνπ ηεο ειεθηξνζηαηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαηά Coulomb ζηελ ζρέζε 

(2.8). O ειεθηξνζηαηηθφο πξνζαξκνδφκελνο φξνο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε 

   )  ∑ ∑
  

  
  

  

  
  

   )

   

   )

   

                                                                                                                        ) 
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Δλαιιαθηηθά, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε ζην δπλακηθφ αιιειεπηδξάζεσο μερσξηζηνχο 

φξνπο νη νπνίνη απνδίδνληαη ζηηο ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ππάξρνπζεο κφληκεο ειεθηξηθέο ξνπέο, φπσο επίζεο θαη ζε έλαλ επηπιένλ φξν ν νπνίνο 

αληηπξνζσπεχεη ηηο αιιειεπηδξάζεηο εμ‟ απαγσγήο (θαηλφκελν πνιψζεσο). Ζ επηινγή 

θάπνηνπ πξνζαξκνδφκελνπ φξνπ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο κειέηε θαη 

αλάινγα κε ηελ αλαγθαηφηεηα επηιεγφκελεο πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο πξνο επίιπζε. 

2.4 Πειραματικϋσ πηγϋσ πληροφοριών για τα δυναμικϊ 

αλληλεπιδρϊςεωσ 

Απφ ηελ ζεσξία ησλ δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ είλαη γλσζηφ φηη απηέο δηαζπλδένληαη άκεζα 

κε δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα κνξηαθά ζπζηήκαηα. Απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο 

νη νπνίεο καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα γεληθψο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ δχλαηαη λα εμαρζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ησλ ζπλαξηήζεσλ 

ησλ δπλακηθψλ απηψλ. Αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θάπνηεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη 

ρξήζηκεο ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία.  

α) Ο δεχηεξνο ζπληειεζηήο ηεο θαηαζηαηηθήο εμίζσζεο Virial, Β(Σ), ν νπνίνο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ ζπλάξηεζε δηακνξηαθήο αιιειεπίδξαζεο ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: 

   )   
  

  
∫    

     ∫   ∫   *   ( 
 (         )

   
)   +

 

 

                                    )  

ε νπνία ζηελ πεξίπησζε κνλναηνκηθψλ ζπζηεκάησλ απινπνηείηαη ζεκαληηθά απαιείθνληαο 

ηνπο γσληαθνχο φξνπο:  

   )       ∫ *   ( 
 (   )

   
)   +    

      

 

 

                                                                       )  

Ο ηξίηνο ζπληειεζηήο ηεο εμίζσζεο Virial C(T), παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο κνξίσλ αλά ηξία ιακβαλνκέλσλ θαηά φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο, φκσο 

ην πεηξακαηηθφ ζθάικα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε κέηξεζε ηνπ C(T) αλάινγα κε ηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο είλαη αξθεηά κεγάιν. Γεληθψο, νη ζπληειεζηέο Virial ελφο 

κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πξνέξρνληαη απφ ζεξκνδπλακηθέο κεηξήζεηο (P,V,T) απηνχ γηα 

δηάθνξεο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο. 

β) Σν απσζηηθφ κέξνο ηνπ δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά απφ πεηξάκαηα ζθέδαζεο κνξηαθψλ δεζκψλ. 
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γ) Πεηξάκαηα κέηξεζεο ζεξκνρσξεηηθνηήησλ θαη ζπκπηεζηφηεηαο κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη επίζεο κε ηηο δηακoξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ζε απηά. 

δ) Ηδηφηεηεο κεηαθνξάο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο, ην ημψδεο θαη νη δηάθνξνη ζπληειεζηέο δηαρχζεσο. Απηέο νη ηδηφηεηεο έρνπλ 

άκεζε εμάξηεζε απφ ηηο δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο, δηφηη απφ απηέο θαζνξίδεηαη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ κνξίσλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο νθείινληαη ζε βαζκίδεο δπλακηθνχ, 

ζπγθέληξσζεο, νξκήο θαη ζεξκνθξαζία. 

Θεσξεηηθά, ηα δπλακηθά αιιειεπίδξαζεο είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ απφ αθξηβείο 

πξψησλ αξρψλ (ab – initio) θβαληνκεραληθνχο ππνινγηζκνχο δηκεξψλ. Δπηπιένλ, γηα 

κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη ππνινγηζκνί DFT (Density Functional Theory) νη 

νπνίνη φκσο είλαη κηθξφηεξεο αθξηβείαο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο. ηελ ζπλέρεηα ηα 

θβαληνκεραληθήο πξνειεχζεσο δπλακηθά δηνξζψλνληαη ζε έλα νξηζκέλν επίπεδν θαη 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε απφ δηάθνξεο πεηξακαηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο 

δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο. Σέινο, ηα ελ ιφγσ δπλακηθά βειηηζηνπνηνχληαη κέζσ ζεηξάο 

επαλαιεπηηθψλ θαη δνθηκαζηηθψλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία θαη 

αλαθέξνληαη. 

2.5 Δυναμικό αλληλεπιδρϊςεωσ μακρομορύων – βιομορύων  

Ζ επηινγή ελφο θαηάιιεινπ δηακνξηαθνχ δπλακηθνχ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηίκεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ησλ δηακνξηαθψλ θαη ελδνκνξηαθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ζηελ πεξίπησζε κειέηεο καθξνκνξηαθψλ – βηνκνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

απνηειεί πξφβιεκα κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα κία επηηπρή πξνζνκνίσζε απηψλ. Ωο γλσζηφλ, ζε 

ζπλήζεηο πξνζνκνηψζεηο κνξηαθήο δπλακηθήο, ε ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη ην δπλακηθφ ηεο 

ελέξγεηαο ζηελ πεξίπησζε κε δεζκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ηείλεη λα είλαη κία απιήο κνξθήο 

ζπλάξηεζε πξνζζεηηθή αλά δεχγε αιιειεπηδξάζεσλ δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ. Μία ηέηνηα 

ρξήζε ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ππξελψλ ζηελ ζέζε ησλ αηφκσλ έρεη ζαλ βάζε ηελ 

πξνζέγγηζε Born – Oppenheimer
53

. ηελ πεξίπησζε δεζκηθψλ νκάδσλ ησλ αηφκσλ επί ησλ 

κνξίσλ, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο, δεζκηθέο γσλίεο, ή δίεδξεο γσλίεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη απφ ζπλεηζθνξέο αλά δχν, ηξία, ηέζζεξα θέληξα αιιειεπίδξαζεο, 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

Οη ζπλαξηήζεηο ηεο ελέξγεηαο απηήο ηεο κνξθήο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ έλα κεγάιν 

αξηζκφ παξακεηξνπνηεκέλσλ φξσλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν θαζνξηζκφο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

απηψλ είλαη δπλαηφο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ παξακέηξσλ κε βάζε πεηξακαηηθά θαη απφ 

θβαληηθνχο ππνινγηζκνχο  δεδνκέλα ζρεηηθά κηθξψλ κνξίσλ ή ζξαπζκάησλ, έηζη ψζηε νη ελ 

ιφγσ παξάκεηξνη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ησλ δπλακηθψλ 
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αζξνηζηηθά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ δπλακηθνχ κεγάισλ κνξίσλ. Γεληθά, ην ζχλνιν ησλ 

ζπλαξηήζεσλ δπλακηθνχ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηνχκελεο απζηεξά θαζνξηζκέλεο 

παξακέηξνπο απηψλ, αλαθέξεηαη ζαλ πεδίν δπλάκεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν καθξνκνξηαθφ 

ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε κειέηεο πξσηετληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά πεδία δπλάκεσλ εηδηθά γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο ηέηνησλ 

είδσλ κνξίσλ. 

Έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν πεδίν δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή απηή ηεο έξεπλαο, είλαη 

απηφ κε ηελ νλνκαζία CΖARMM (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics)
54

. 

Σν πεδίν δπλάκεσλ απηφ ζπλίζηαηαη απφ δηάθνξνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο. Κάζε φξνο 

εθθξάδεηαη κέζσ κίαο απιήο ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεσο θαη πεξηγξάθεη κία ζπγθεθξηκέλε 

δηακνξηαθή ή ελδνκνξηαθή αιιειεπίδξαζε ζην κνξηαθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ ζρεηηθψλ ζέζεσλ 

ησλ αηφκσλ φπσο ζηε ζπλάξηεζε (2.21).  
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Σα ζχκβνια Κd, ΚUB, Κζ, Κρ θαη Κθ αληηζηνηρνχλ ζε ζηαζεξέο – παξακέηξνπο γηα ηα 

κήθε δεζκψλ, ην κήθνο δεζκνχ ζηηο ζέζεηο 1 – 3 θαηά Urey – Bradley, ηηο γσλίεο δεζκψλ, ηηο 

δίεδξεο γσλίεο θαη, ηέινο, ηηο improper δίεδξεο γσλίεο αληίζηνηρα. Οκνίσο, ηα d, S, ζ, ρ θαη θ 

είλαη ην κήθνο ησλ δεζκψλ, ην κήθνο δεζκψλ 1 – 3 θαηά Urey-Bradley, ε γσλία δεζκνχ, ε 

δίεδξε γσλία, θαη ε Improper δίεδξε γσλία, αληίζνηρα, ηα νπνία είλαη ηηκέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξνχζα δηακφξθσζε ηνπ κνξίνπ ελψ ηα αληίζηνηρα κεγέζε κε δείθηε κεδέλ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηηκή αλαθνξάο ή ηζνξξνπίαο γηα θάζε έλα απφ απηά. Οη φξνη απηνί 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο δεζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κνξίνπ. Ο ηειεπηαίνο φξνο ηεο εμίζσζεο 

(2.21) αληηζηνηρεί ζηηο κε δεζκηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ζπλδπάδνληαο ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

Coulomb θαη κηθξήο εκβέιεηαο Lennard – Jones. ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ ή 

θέληξσλ αιιειεπηδξάζεσο ρξεζηκνπνηείηαη ν θαλφλαο Lorentz – Berthelodt γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ. Οη ηηκέο ησλ εληνπηζκέλσλ θνξηίσλ qi επί ησλ 

δηαθφξσλ θέληξσλ αιιειεπίδξαζεο ησλ κνξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη έηζη ψζηε λα 

αλαπαξάγνληαη ειεθηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ π.ρ. ε δηπνιηθή ξνπή, φπνπ 

ππάξρεη, δηειεθηξηθή ζηαζεξά θ.η.ι..  
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Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ζρέζε (2.21), κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε δπλακηθή ελέξγεηα 

V(r) ηνπ ζπζηήκαηνο απφ έλα εληαίν ζχλνιν αηνκηθψλ ζπληεηαγκέλσλ αθνχ νη ζρεηηθέο 

απνζηάζεηο θαη γσλίεο εχθνια πξνζδηνξίδνληαη δηακέζνπ πξνζνκνίσζεο. Ζ ζπλάξηεζε 

δπλακηθνχ V(r) εκπεξηέρεη ζπλεηζθνξέο, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ελδνκνξηαθήο 

κνξθήο απφ θάζε γσλία δεζκνχ θαζψο θαη δίεδξε γσλία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηφζν, κπνξνχκε 

λα ζεκεηψζνπκε φηη πνιινί απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζπλεηζθνξέο θαηά  Urey-

Bradley θαζψο θαη ζε απηνχο ηνπ αλαθέξνληαη ζε improper δίεδξεο γσλίεο δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε πάληνηε ζε φιεο ηηο κειέηεο. Δπηπξφζζεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απηέο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνζαξκνγε ππνινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

αλαπαξαγσγή δνλεηηθψλ θαζκάησλ. Δπηπιένλ, ν γξακκηθφο φξνο ζηελ αξρηθή ζρέζε θαηά 

Urey-Bradley δελ έρεη ελζσκαησζεί. Απηφ είλαη κία πξνζέγγηζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, δηφηη 

έρεη απνδεηρζεί φηη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο, κφλν νη φξνη 

ηεηξαγσληθήο κνξθήο απαηηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ δνλεηηθψλ ζπρλνηήησλ
55

. Οη κε 

δεζκηθνί φξνη εθαξκφδνληαη ζε φια ηα άηνκα εθηφο απφ εθείλα πνπ δεζκεχνληαη κέζσ ελφο ή 

δχν νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ. ε νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ν φξνο Lennard – Jones είλαη 

πξνζαξκνζκέλνο γηα άηνκα πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηξηψλ νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ κε ζθνπφ ηελ, 

φζν ην δπλαηφ, αθξηβέζηεξε αλαπαξαγσγή ησλ πεηξακαηηθά παξαηεξνχκελσλ δνκψλ. Ωο 

παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπκπεξηθνξάο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα άηνκα ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ 

νμπγφλνπ ησλ ακηδίσλ.  

πγθεθξηκέλα, γηα ηνπο ζθνπνχο κίαο Μνξηαθήο Γπλακηθήο πξνζνκνίσζεο, επηδηψθεηαη 

ε ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη ην πεδίν δπλάκεσλ λα έρεη πξψηε θαη δεχηεξε παξάγσγν σο 

πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ αηφκσλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ δχλακε επί ησλ αηφκσλ θαη 

ζηε βάζκσζε ησλ πεδίσλ δπλάκεσλ, αληηζηνίρσο. Γεγνλφο πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ιφγν έηζη 

ψζηε ε αλαδεηνχκελε ζπλαξηεζηαθή ζρέζε ηνπ δπλακηθνχ λα είλαη πνιχ απιή απφ 

καζεκαηηθήο άπνςε.  

Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηφ φηη πεδία δπλάκεσλ φπσο ην CHARMM θαη 

ην GROMOS έρνπλ παξακεηξνπνηεζεί θαηάιιεια θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε φπσο γηα 

ηηο πξσηεΐλεο
56

, ηα λνπθιετθά νμέα
57

 θαη ηα ιηπίδηα
58

 κε ζηφρν ηελ ζπλνρή κεηαμχ απηψλ ησλ 

ζπλφισλ έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνζνκνίσζε εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. Δθηφο ησλ 

παξαπάλσ, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ δεκνζηεπζεί κέρξη ζήκεξα πεδία δπλάκεσλ 

απινχζηεξεο ζπλαξηεζηαθήο κνξθήο γηα ηελ πεξίπησζε κηθξψλ νξγαληθψλ κνξίσλ
59

 θαη 

πνιπκεξψλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 

3 ΣΕΥΝΙΚΕ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 

3.1 Μοριακϋσ Προςομοιώςεισ 

Με βάζε ην δπλακηθφ αιιειεπηδξάζεσο κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο 

πξνζνκνίσζε, είλαη δπλαηφλ λα κειεηήζνπκε ηηο ηδηφηεηεο απηνχ κε ρξήζε ηζρπξψλ 

ππνινγηζηψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ν θιάδνο ησλ Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ έηπρε 

αμηνζεκείσηεο αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ζπζηεκαηηθή 

εθαξκνγή αξηζκεηηθψλ αλαιπηηθψλ ηερληθψλ ζηε κειέηε ησλ κνξηαθψλ ηδηνηήησλ ηεο χιεο. 

ε απηήλ ηελ πεξηνρή ηεο έξεπλαο, αλαπηχρζεθε ν θιάδνο ησλ Μνξηαθψλ Πξνζνκνηψζεσλ 

ηαηηζηηθήο Μεραληθήο, έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζηε Φπζηθνρεκηθή επηζηήκε κε 

ηα δηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Οη Μνξηαθέο Πξνζνκνηψζεηο 

ηαηηζηηθήο Μεραληθήο ζπλδπάδνληαη εξεπλεηηθά κε ηελ θαζαξή αλαιπηηθή ζεσξία θαη ην 

πείξακα κε απψηεξν ζηφρν ηελ απφθηηζε ηεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο. Οη πεξηζζφηεξεο ησλ 

πξνζεγγηζηηθψλ ππνινγηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Τπνινγηζηηθή – 

Θεσξεηηθή Υεκεία βαζίδνληαη ζε ηξία βαζηθά πεδία. πγθεθξηκέλα, ζην ινγηζκφ ησλ 

πεπεξαζκέλσλ αξηζκεηηθψλ κηθξνδηαθνξψλ, ζηε γξακκηθή άιγεβξα θαη ζηε ζεσξία 

πηζαλνηήησλ θαη θαηαλνκψλ. 

Οη επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ ηαηηζηηθήο 

Μεραληθήο είλαη ε Monte Carlo (MC) θαη ε Μνξηαθή Γπλακηθή (MD). Καη νη δχν απηέο 

ηερληθέο πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ην θπζηθφ πξφβιεκα ησλ πνιιψλ ζσκαηηδίσλ, 

πξνζεγγίδνληάο ην ε θάζε κία απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Σν ζχλνιν ησλ ζσκαηηδίσλ πξνο 

πξνζνκνίσζε θάζε θνξά θαζνξίδεηαη θαηά θαλφλα απφ κφξηα ηεο ηάμεσο ησλ 100 - 10
3
 θαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηάιιεισλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κεγάιεο ηζρχνο (Super Computers) θάπνησλ ρηιηάδσλ. Σα κφξηα 

πξνο πξνζνκνίσζε αληηπξνζσπεχνπλ έλα κέξνο ηνπ mole, θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν είλαη 

δπλαηφλ λα αληηιεθζνχκε φηη κε ηελ πξνζνκνίσζε πξνζπαζνχκε, κειεηψληαο έλα 

απεηξνειάρηζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, λα εμάγνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην ζχλνιν απηνχ. ηελ 

πξάμε απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ πεξηνδηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ άπεηξε 

επαλάιεςε ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε 

ηερλνινγηθή εμέιημε νδήγεζε ζηε κειέηε κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ απαηηεηηθψλ κνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, απφ άπνςε πνιππινθφηεηαο, κέζσ ππεξππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ νχησο 

ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο δηαθφξσλ πνιχπιφθσλ ηδηνηήησλ 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 
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Ζ κέζνδνο Monte Carlo
26

 αλαπηχρζεθε απφ ηνπο von Neumann, Ulam θαη Metropolis
60

 

ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα γηα ηε κειέηε ηεο δηάρπζεο ησλ λεηξνλίσλ ζηηο ππξεληθέο 

ζράζεηο. Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζε ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζε αθνινπζία 

ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά κηθξναπεηθνλίζεσλ ηνπ 

κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε βάζε έλα επηιεγκέλν ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν, έηζη ψζηε λα 

παξαρζεί έλα απνδερηφ δείγκα (sampling) κηθξνθαηαζηάζεσλ απηνχ. Απφ ηελ αξρηθή 

κηθξνθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηρεηξνχκε κε ηπραίεο κεηαηνπίζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζηαζεξφηεξεο ελεξγεηαθά άξα θαη πηζαλφηεξεο κηθξνθαηαζηάζεηο ηνπ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη έλα απνδεθηφ ζχλνιν κηθξνθαηαζηάζεσλ (αιιεινπρία) νη 

νπνίεο ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή, ιφγσ ηεο αξρήο ιεηηνπξγίαο ηεο δελ κπνξεί λα εμάγεη 

απνηειέζκαηα ρξνληθά εμαξηψκελσλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδν ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο επηιχεη αξηζκεηηθά – 

πξνζεγγηζηηθά ην πεπιεγκέλν ζχζηεκα δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ θίλεζεο ησλ κνξίσλ. Ζ 

κεζνδνινγία απηή έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εθηίκεζεο επηπιένλ ησλ δπλακηθψλ ηδηνηήησλ 

ελφο κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, εθηφο ησλ ζεξκνδπλακηθψλ θαη ησλ δνκηθψλ απηνχ. 

3.2 Μοριακό Δυναμικό Μϋθοδοσ  

Ζ κέζνδνο ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο
26, 61 , 62

 ιακβάλεη ππφςε φηη ηα ζσκαηίδηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηλνχληαη κε βάζε ηνπο θιαζηθνχο λφκνπο ηεο Νεπηψλεηαο Μεραληθήο. Πξψηε 

θνξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε κέζνδνο ήηαλ γηα έλα ζχζηεκα ζθιεξψλ ζθαηξψλ απφ 

ηνπο Alder θαη Wainwright
63,64

  

Ζ Μνξηαθή Γπλακηθή παξάγεη ηξνρηέο γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα Ν 

ζσκαηίδηα κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, θαηφπηλ αξηζκεηηθήο επίιπζεο ηνπ δηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο 

ησλ πεπιεγκέλσλ εμηζψζεσλ θίλεζεο (κεηαθνξηθήο, πεξηζηξνθηθήο θαη δνλεηηθήο) απηψλ. 

Με βάζε ηηο ζέζεηο, ηηο ηαρχηεηεο, ηηο δπλάκεηο θαη ηηο ξoπέο ησλ ζσκαηηδίσλ θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή, είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ε κειινληηθή θίλεζε θαη ηξνρηά ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε πξνζεγγηζηηθέο κεζφδνπο αξηζκεηηθήο αλάιπζεο (αιγφξηζκνπο). 

Έζησ έλα ζχζηεκα Ν ζσκαηηδίσλ κε κάδεο mi θαη ζέζεηο ri Οη εμηζψζεηο θηλήζεσο 

απηψλ, ζηελ θιαζηθή ηνπο κνξθή είλαη 

      )

   
 

    )

  
                                                                                                                      ) 

φπνπ    είλαη ε ζπλνιηθή ζπληζηακέλε δχλακε πνπ αζθείηαη ζην ζσκαηίδην i απφ ηα 

ππφινηπα Ν – 1. Αλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζσκαηηδίσλ ιακβάλνληαη αλά δχν ηφηε ηζρχεη 
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   ∑   

   

                                                                                                                                              ) 

ηελ πεξίπησζε ζπληεξεηηθψλ δπλάκεσλ, ν ππνινγηζκφο γίλεηαη σο εμήο 

            (   )                                                                                                                        ) 

Όηαλ ην δπλακηθφ αιιειεπηδξάζεσο είλαη πνιπθεληξηθήο κνξθήο (site – site), ηφηε 

ππνινγίδνληαη νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ νκάδσλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ε δηακνξηαθή αιιειεπίδξαζε ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε 

     )  ∑ ∑      )

   )   )

                                                                                                                       ) 

Ζ ρξήζε αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ είλαη απαξαίηεηε, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο αλαιπηηθήο 

επίιπζεο ησλ εμηζψζεσλ θίλεζεο Ν κνξίσλ (πξφβιεκα πνιιψλ ζσκάησλ). Οη αξηζκεηηθέο 

κέζνδνη ππνινγίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα κία ζεηξά ρξνληθψλ 

ζηηγκψλ δt, φπνπ δt ην βήκα ηεο πξνζνκνίσζεο ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεσο π.ρ. ~ 10
-14

 – 10
-15

s. 

Ζ γλψζε ηεο δπλακηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα παξφληα θαη πξνεγνχκελα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ρξεζηκεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζην επφκελν ρξνληθφ 

βήκα     . Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη ρξνληθά εμαξηεκέλα, ιακβάλνληαο ππφςηλ 

ηελ χπαξμε δπλακηθνχ αιιειεπίδξαζεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ 

θάπνηεο παξαδνρέο γηα ηα ζσκαηίδηα πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα
26

.  

3.3 Σεχνικϋσ Λεπτομϋρειεσ ςτη Μοριακό Προςομούωςη 

Δίλαη απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο ηερληθέο πνπ αθνξνχλ ηηο 

Μνξηαθέο Γπλακηθέο Πξνζνκνηψζεηο, νη νπνίεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηψλ. 

3.3.1 Πεξηνδηθέο Οξηαθέο πλζήθεο 

ηηο κνξηαθέο πξνζνκνηψζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζχλνιν ζσκαηηδίσλ ηεο ηάμεσο 

θάπνησλ εθαηνληάδσλ κνξίσλ. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ηα κφξηα θαηαιακβάλνπλ θπβηθή 

θπςειίδα κε δηάζηαζε κεξηθά nm, είλαη πξνθαλέο φηη πνιιά κφξηα βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηα ηνηρψκαηα ηεο θπςειίδαο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ επηθαλεηαθψλ θαηλνκέλσλ γίλεηαη ρξήζε ησλ «Πεξηνδηθψλ Οξηαθψλ 

πλζεθψλ». Θεσξνχκε φηη ε θπςειίδα ηεο πξνζνκνίσζεο πεξηζηνηρίδεηαη απφ 

παλνκνηφηππεο θπςειίδεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο αξηζκφ κνξίσλ, θαη 

βξίζθνληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο κέζα ζε θάζε θπςειίδα, κε ίδην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηαρχηεηεο. 

Με αθξηβψο ηνλ ίδην ηξφπν, κεηαθηλνχληαη ηα κφξηα ζην πξφηππν θνπηί, θαζψο επίζεο θαη 
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ζηα γεηηνληθά απηνχ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, δελ ππάξρνπλ ηνηρψκαηα ζηα φξηα ησλ 

θπςειίδσλ νπφηε δελ πθίζηαληαη επηθαλεηαθά κφξηα θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ πξνθχπηνπλ 

πξνβιήκαηα επηθαλεηαθψλ θαηλνκέλσλ θαη κε δηαηήξεζεο ζηαζεξνχ αξηζκνχ ζσκαηηδίσλ 

ζηελ θπςειίδα. Έλα ζχζηεκα βαζηθήο θπςειίδαο πεξηζηνηρηδφκελεο απφ παλνκνηφηππεο 

θπςειίδεο παξνπζηάδεηαη απφ ην ζρήκα (3.1) 

 

ρήκα3.1 ύζηεκα βαζηθήο θπςειίδαο πξνζνκνίσζεο κε πεξηνδηθέο ζπλζήθεο ζε δύν δηαζηάζεηο.  

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα είλαη θαλεξφ φηη ηα κφξηα ηεο βαζηθήο θπςειίδαο πνπ 

βξίζθνληαη πιεζίνλ ηνηρσκάησλ απηήο βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο απφ ηα 

αληίζηνηρα είδσια ζηηο πεξηζηνηρηδφκελεο θπςειίδεο. Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δηακνξηαθψλ δπλάκεσλ θαη γηα ηνλ πιεξέζηεξν ππνινγηζκφ απηψλ 

εηζάγεηαη ε ζπλζήθε Πιεζηέζηεξνπ Δηδψινπ. Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα (3.1), ην κφξην 1 

βξίζθεηαη ζην θέληξν κίαο πεξηνρήο ε νπνία έρεη ην ίδην ζρήκα θαη κέγεζνο κε ηελ βαζηθή 

θπςειίδα. Σν κφξην 1 αιιειεπηδξά κε φια ηα κφξηα ησλ νπνίσλ ην θέληξν ηνπο βξίζθεηαη ζε 

απηήλ ηελ πεξηνρή θαη εληφο ηεο αθηίλαο απνθνπήο, αθφκα θαη εάλ απηά αλήθνπλ ζε 

γεηηνληθέο θπςειίδεο. Απηή ε πξνζέγγηζε νλνκάδεηαη «πλζήθε Πιεζηέζηεξνπ Δηδψινπ». 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ιφγσ αζπκκεηξίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

κνξίνπ 1.  
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Απηή ε ηερληθή, ε νπνία είλαη θπζηθή ζπλέπεηα ησλ πεξηνδηθψλ νξηαθψλ ζπλζεθψλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά απφ ην Metropolis et al
65

. ην1953. 

3.3.2 Αθηίλα απνθνπήο 

ηελ πεξίπησζε απηή ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην δηακνξηαθφ δπλακηθφ πξνζεγγίδεη ην 

κεδέλ γηα άπεηξεο ζεσξεηηθά απνζηάζεηο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο θαηά 

ηνπο ππνινγηζκνχο, ρξεζηκνπνηείηαη κία αθηίλα απνθνπήο δπλακηθνχ Rcut γχξσ απφ ην 

θεληξηθφ κφξην. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα κφξηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο αθηίλαο απνθνπήο. Ζ ζπλνιηθή 

ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε (3.5) 

   )  ∑      )      

      

                                                                                                               ) 

ηελ ζρέζε απηή, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ηεο Rcut ππνινγίδνληαη νη 

φξνη ηνπ αζξνίζκαηνο, ελψ γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο ηνπ Rcut ιακβάλεηαη ν δηνξζσηηθφο 

φξνο καθξάο αθηίλαο δπλακηθνχ ULRC (Long Range Correlation). πλήζσο, σο Rcut 

ιακβάλεηαη ην κηζφ ηνπ κήθνπο ηεο θπςειίδαο. Με βάζε ηελ ζηαηηζηηθή κεραληθή, ε ζρέζε 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηφξζσζε ηεο ελέξγεηαο γηα ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο, είλαη ε 

αθφινπζε 

         ∫      )   )  

 

  

                                                                                                    ) 

Ζ ελ ιφγσ ζρέζε πξνθχπηεη γηα κνλναηνκηθά ζπζηήκαηα, ελψ ζηελ πεξίπησζε 

πνιπαηνκηθψλ ζπζηεκάησλ δηακνξθψλεηαη θαηαιιήισο. Ζ ζπλάξηεζε g(r) αλαθέξεηαη ζηε 

κέζε δηακνξηαθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνινγίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζνκνίσζεο ή 

απφ πεηξάκαηα λεηξνλίσλ ή απφ πεηξάκαηα αθηηλψλ Υ.  

3.3.3 Μέζνδνο Ewald 

Ζ κέζνδνο Ewald
66

 είλαη κία ηερληθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ 

ελεξγεηψλ ζε έλα πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελν ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ησλ ειεθηξνζηαηηθψλ, 

κεηαμχ ελφο ηφληνο θαη ησλ πιεζηέζηεξσλ πεξηνδηθψλ εηδψισλ ηνπ. Απηή ε ηερληθή 

αλαπηχρζεθε θαηά ηε κειέηε ηνληηθψλ θξπζηάιισλ.  

Σν άζξνηζκα Ewald ζεσξεί, φπσο θαη ε ζπλζήθε πιεζηέζηεξνπ εηδψινπ, φηη ην ζχζηεκα 

απνηειείηαη απφ κία πεξηνδηθή επαλάιεςε ηεο θεληξηθήο θπςειίδαο.  
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ε θάζε θνξηίν ζεσξνχκε φηη ππάξρεη κία θαηαλνκή ίζνπ θαη αληίζεηνπ θνξηίνπ πνπ 

ζπλήζσο είλαη κία θαηαλνκή Gauss. 

  
   )  

   
       

 
 
 

                                                                                                                              ) 

φπνπ ε απζαίξεηε παξάκεηξνο θ είλαη ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη κία 

ίδηα αιιά αληίζεηνπ θνξηίνπ θαηαλνκή θνξηίσλ ε νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ζηηο εμσηεξηθέο 

θπςειίδεο. Μεηά απφ απηή ηε δηφξζσζε ε ελέξγεηα αιιειεπίδξαζεο γίλεηαη  

    
 

 
∑∑ ∑     

    ( |   ⃗⃗  ⃗   |)

|   ⃗⃗  ⃗   |
 

 

| |     

 

   

 
 

   
∑     

   

  
 

 
  

      (    ⃗⃗  ⃗)

   

)

 
 

√ 
∑  

 

 

   

 
  

   |∑    ⃗⃗ 

 

   

|

 

                                                                                 ) 

φπνπ       )  
 

√ 
∫     

  
 

 
 θαη   

   

  . Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θ έρεη επηιεγεί αξθεηά 

κεγάιν ψζηε ε κφλε ζπλεηζθνξά λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ πξψην φξν ν νπνίνο είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ζηελ θεληξηθή θπςειίδα κε n = 0. Οη δπλάκεηο πνπ νθείινληαη ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο απηέο πξνθχπηνπλ κε παξαγψγηζε ηεο παξαπάλσ ζρέζεο. ηελ πξάμε 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξίπνπ 1418 δηαλχζκαηα k θαη ην θ είλαη πεξίπνπ 5/L. Οη θπςειίδεο πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε είλαη απηέο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ θάπνηα απφζηαζε ψζηε 

απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θπςειίδσλ απηψλ, ν φγθνο ηεο πξνζνκνίσζεο λα ηείλεη νξηαθά 

ζε ζθαίξα. 

3.4 Μεθοδολογύα Προςεγγιςτικόσ Επύλυςησ Εξιςώςεων Κινόςεωσ ςτη 

Μοριακό Δυναμικό 

ηε Μνξηαθή Γπλακηθή γλσξίδνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο ζέζεσο ησλ κνξίσλ ηεο βαζηθήο 

θπςειίδαο θαη ηηο ζπληζηακέλεο δπλάκεηο, πξνζπαζνχκε λα επηιχζνπκε ην πεπιεγκέλν 

δηαθνξηθφ ζχζηεκα εμηζψζεσλ θίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ ζσκαηηδίσλ. 

Γειαδή, γλσξίδνληαο ηα αλχζκαηα ζέζεο ζε ρξφλν t, πξνζπαζνχκε λα ηα ππνινγίζνπκε ζε 

ρξφλν t + δt. Απηνχ ηνπ είδνπο νη εμηζψζεηο επηιχνληαη κε ηελ ρξήζε δηαθνξηθψλ ή 

βεκαηηθψλ κεζφδσλ. Σν βήκα επίιπζεο δt πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο ηάμεο κεγέζνπο, ψζηε λα 

νδεγεί ζε απνδεθηέο αξηζκεηηθέο επηιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη απαηηήζεηο ελφο αιγφξηζκνπ 

εθαξκνγήο κνξηαθή δπλακηθή πξνζνκνίσζε ελφο κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε γεληθέο γξακκέο 

είλαη νη αθφινπζεο: 

a. Να είλαη γξήγνξνο ζηελ εθηέιεζή ηνπ θαη λα απαηηεί κηθξφ ρψξν ζηε κλήκε ηνπ Ζ/Τ. 
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b. Να επηηξέπεη ηε ρξήζε ελφο ζρεηηθά κηθξνχ ρξνληθνχ βήκαηνο dt, ηεο ηάμεσο 10
-14

 – 

10
-15

 s. 

c. Να αλαπαξηζηά φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθή ηξνρηά ηνπ ζσκαηηδίνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο θιαζηθήο κεραληθήο. 

d. Να ηθαλνπνηεί ηηο αξρέο δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νξκήο. 

e. Να πεξηγξάθεηαη κε απιή καζεκαηηθή κνξθή έηζη ψζηε λα είλαη απιφο ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ. 

Καηά θαηξνχο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ δεκνζηεπζεί δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη πνπ 

γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζεσξεηηθέο κειέηεο κε βάζε ηε Μνξηαθή Γπλακηθή 

πξνζνκνίσζε. Οη πιένλ δεκνθηιείο απφ απηνχο είλαη ν αιγφξηζκνο Gear Πξφβιεςεο 

Γηφξζσζεο (Predictor – Corrector), νη αιγφξηζκνη ηχπνπ Verlet θαζψο θαη ν Leap – Frog, 

αιγφξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία
26

. 

Οη εμηζψζεηο θίλεζεο επηιχνληαη σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηνπ θάζε ζσκαηηδίνπ θαη είλαη νη 

εμήο 

                                                                

    

   
                                                   )       

                                                              
 

  
( ̂   )                                               )       

φπνπ mi θαη ri είλαη ε κάδα θαη ε ζέζε ηνπ ζσκαηηδίνπ i, αληηζηνίρσο, ελψ  ̂i θαη ωi είλαη 

αληηζηνίρσο ν ηαλπζηήο ηεο ξνπήο αδξαλείαο θαη ε γσληαθή ηαρχηεηα.  

Ζ εμίζσζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο δελ κπνξεί λα επηιπζεί άκεζα θαη πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε ζε θάπνηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο. πλήζσο, ρξεζηκνπνηνχκε ηε κέζνδν ησλ 

ηεηξαδηθψλ παξακέηξσλ q0, q1, q2, q3 (quaternion parameters)
26

, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηηο 

γσλίεο Euler πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ κνξίσλ. 

3.4.1 Αιγόξηζκνο Leap – Frog 

Οη εμηζψζεηο κεηαθνξηθήο θίλεζεο πνπ επηιχνληαη γηα θάζε ζσκαηίδην ηνπ 

πξνζνκνησκέλνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηεο θίλεζεο ηνπ θέληξνπ κάδεο απηψλ θαη αθνινπζνχλ ηε 

ρέζε (3.7), θαη ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο πνπ αθνινπζνχλ ηε ρέζε (3.10).  

Ζ εμίζσζε ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο δε κπνξεί λα επηιπζεί άκεζα θαη ρξεηάδεηαη θάπνην 

κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ θίλεζε ηνπ θέληξνπ κάδαο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί άκεζα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν Leap – Frog. Ζ αλαιπηηθή ηνπ έθθξαζε δίλεηαη απφ ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο 
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                                                                                                                          ) 

  
      

      

  
 
                                                                                                                             ) 

ηνλ αιγφξηζκν Leap – Frog, ε δχλακε ζην ζσκαηίδην i ζην βήκα ρξφλνπ n,    
 , 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο   

  
 

  ηνπ επφκελνπ βήκαηνο ρξφλνπ, απφ 

ηελ ηαρχηεηα   

  
 

  ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο (δt είλαη ην κέγεζνο ηνπ βήκαηνο ρξφλνπ). Ζ 

ηαρχηεηα πνπ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λέαο ζέζεο   
   . Ο 

αιγφξηζκνο απηφο έρεη απνδεηρηεί ηδηαίηεξα ζηαζεξφο.  

3.5 Αλγόριθμοι τύπου SHAKE και LINCS 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε κνξηαθά ζπζηήκαηα κε πνιινχο εζσηεξηθνχο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζηα κφξηα, νη δηάθνξεο θηλήζεηο απηψλ πξνζνκνηψλνληαη κε ηερληθέο ηχπνπ 

SHAKE θαη LINCS. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φια ηα άηνκα επί ησλ κνξίσλ ή νη 

αληίζηνηρεο πιεπξηθέο νκάδεο αιιειεπίδξαζεο δηαρεηξίδνληαη ζαλ μερσξηζηέο νληφηεηεο 

επηδερφκελεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο απφ ηα ππφινηπα κφξηα κέζσ ησλ ελ ιφγσ ηερληθψλ. Καηά 

απηφ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πξφβιεςε ησλ λέσλ ζέζεψλ ηνπο ζην ρψξν κία πξνο κία θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηνξηζηηθψλ ζπλζεθψλ (constraint) ησλ 

κνξίσλ (κήθε δεζκψλ, γσλίεο, δίεδξεο γσλίεο θ.η.ι.) επηηπγράλεηαη ε εθ λένπ ζπγθξφηεζε 

ηνπ κνξίνπ ζηελ πξνβιεπφκελε λέα ζέζε απηνχ ζην ρψξν. 

Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο GROMACS, ην νπνίν θαη απνηειεί ηελ βάζε ησλ 

ζρεδηαδφκελσλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ πξνο κειέηε, νη πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο 

πνπ αλαθέξακε θαζψο επίζεο ε πξνζνκνίσζε ησλ δηαθφξσλ θηλήζεσλ ησλ κνξίσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ εθαξκνγήο ησλ αιγνξίζκσλ SHAKE θαη LINCS.  

Ο αιγφξηζκνο SHAKE
67

 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο ησλ δεζκψλ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Ryckaert et al. ην 1977 θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κνξηαθέο 

πξνζνκνηψζεηο. 

Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο γηα ηελ εθαξκνγή πεξηνξηζηηθψλ ζπλζεθψλ είλαη ν LINCS 

(Linear Constraint Solver), ε νπνία αλαπηχρζεθε ην 1997 απφ ηνπο Hess, Bekker, Berendsen 

θαη Fraaije
68

 θαη βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ησλ Edberg, Evans θαη Morriss
69

 ηνπ 1986. 
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3.6 Ελαχιςτοπούηςη τησ Δυναμικόσ Ενϋργειασ Μοριακών υςτημϊτων 

Γεληθά, είλαη γλσζηφ φηη ζηελ πεξίπησζε ελφο καθξνκνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην πξφβιεκα 

επξέζεσο ηεο ειαρίζηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο (global minimum) απηνχ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθή πνιππινθφηεηα εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εηδηθή ζπλάξηεζε πνπ πεξηγξάθεη ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα δελ είλαη δπλαηφλ ππνινγηζηηθά λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ κίαο γξακκηθήο 

κεζφδνπ βειηηζηνπνίεζεο. Ωο ζπλήζσο, ε δπλακηθή ελέξγεηα ελφο ηέηνηνπ κνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο παξνπζηάδεη έλα βαζχηαην ειάρηζην (global minimum), θαη αξθεηά ηνπηθά 

ειάρηζηα, φπνπ φιεο νη παξάγσγνη πξψηεο ηάμεσο ηεο ζπλαξηήζεσο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο 

σο πξνο ηηο ζπληεηαγκέλεο ζέζεσο είλαη κεδέλ θαη φιεο νη δεχηεξεο είλαη κε αξλεηηθέο.  

Γεληθά κία επηθάλεηα δπλακηθήο ελέξγεηαο κε ειάρηζηα θαη κέγηζηα παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 3.4. Ζ γλψζε φισλ ησλ ηνπηθψλ ειαρίζησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπ νιηθνχ 

παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ δνκψλ θαη δηακνξθψζεσλ θαζψο επίζεο 

θαη ησλ  δπλακηθψλ ηδηνηήησλ. 

 

ρήκα3.3 Σξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ησλ ηνπηθώλ ειαρίζησλ θαη κεγίζησλ ηνπ δπλακηθνύ. 

ηελ γεληθή πεξίπησζε Ν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ r,φπνπ r = (r1, r2,…, rN), ην δεηνχκελν 

είλαη ε εχξεζε εθείλσλ ησλ ηηκψλ ησλ κεηαβιεηψλ, ηηο νπνίεο νλνκάδνπκε rmin, θαη γηα ηηο 

νπνίεο ε εμίζσζε V(r) παξνπζηάδεη έλα νιηθφ ειάρηζην (global minimum). ηελ πεξίπησζε 

κνξηαθήο δπλακηθήο κειέηεο κίαο πξσηεΐλεο, ην ζχλνιν Ν είλαη ζπλήζσο ηξεηο θνξέο ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ (πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ηξεηο βαζκνχο ειεπζεξίαο (x, y, z) γηα ηηο 

ζπληεηαγκέλεο ησλ αηφκσλ), φπνπ r ζπκβνιίδεη ηηο Καξηεζηαλέο ζπληεηαγκέλεο ησλ αηφκσλ 

θαη ην V(r) είλαη ε δπλακηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ε νπνία, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν 2.5 δχλαηαη λα πεξηγξαθεί απφ κία εμίζσζε ηεο κνξθήο κέζσ ηεο ζρέζεσο 

(2.21). 
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Γηα ηελ επίιπζε ηέηνηνπ είδνπο κε γξακκηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά θαηξνχο έρνπλ πξνηαζεί 

δηάθνξνη αιγφξηζκνη αιιά, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κφλν έλαο κηθξφο αξηζκφο 

απφ απηνχο βξίζθνπλ εθαξκνγή θαηά θαλφλα ζηε κνξηαθή κεραληθή (ΜΜ) κνληεινπνίεζε 

ησλ πξσηετλψλ. 

Δίλαη γλσζηφ απφ ηε καζεκαηηθή αλάιπζε φηη ε εχξεζε ηνπ νιηθνχ ειαρίζηνπ κίαο γεληθά 

κε γξακκηθήο ζπλαξηήζεσο πνιιψλ κεηαβιεηψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν πξφβιεκα. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ελφο ηππηθνχ βηνκνξηαθνχ ζπζηήκαηνο π.ρ. ηεο ηάμεσο 300 – 600 

κεηαβιεηψλ (100 – 200 άηνκα) είλαη ζπλήζσο αδχλαην λα θαζνξηζηεί ε πξφβιεςε ηνπ νιηθνχ 

ειαρίζηνπ ηεο ελέξγεηάο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ελψ νη κέζνδνη ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά γηα ηε βέιηηζηε πξφβιεςε ησλ κνξηαθψλ 

δηακνξθψζεσλ, είλαη εληειψο αλαπνηειεζκαηηθέο γηα επαξθή δεηγκαηνιεςία ηνπ ρψξνπ ησλ 

θάζεσλ.  

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, έρνπλ αλαπηπρζεί κία ζεηξά απφ ηέηνηεο κεζφδνπο 

απφ ηηο νπνίεο νη πην δεκνθηιείο κέζνδνη είλαη εθείλεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ παξαγψγνπο 

δηάθνξσλ ηάμεσλ. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηε κέζνδν πξψηεο ηάμεσο φπσο επίζεο απηή 

ηεο δεπηέξαο ηάμεσο ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο Newton – Raphson. Μία εθηελήο 

πεξηγξαθή θαη ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ ησλ αιγνξίζκσλ παξνπζηάδεηαη 

απφ κία ζεηξά εξγαζηψλ. 

3.7 Εφαρμογό διαφόρων υπολογιςτικών τεχνικών ςτη μελϋτη των 

βιομοριακών φαινομϋνων 

Με βάζε ηελ ελδνκνξηαθή δνκή κίαο πξσηεΐλεο ή ελφο λνπθιετθνχ νμένο θαζψο επίζεο 

θαη έρνληαο εμαζθαιίζεη θαηά πξνζέγγηζε ηε κνξθή ησλ δηακνξηαθψλ θαη ελδνκνξηαθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ κίαο ζπλάξηεζεο δπλακηθήο ελέξγεηαο απηνχ, είλαη 

δπλαηφλ λα κειεηεζεί ε δπλακηθή ησλ κνξίσλ κε εθαξκνγή δηαθφξσλ ππνινγηζηηθψλ 

ηερληθψλ. ε απηή ηελ παξάγξαθν, ζα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε θάπνηεο απφ απηέο ηηο 

κεζφδνπο. 

Μία απιή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε γεληθά ηεο θίλεζεο ζηα βηνκφξηα είλαη απηή θαηά ηελ 

νπνία επηρεηξείηαη λα εληνπηζηνχλ δηαδξνκέο ειαρίζηεο ελέξγεηαο γηα εμεηδηθεπκέλεο 

θηλήζεηο. Ζ ελ ιφγσ κέζνδνο θέξεη ηελ νλνκαζία Μέζνδνο Αδηαβαηηθήο Απεηθφληζεο 

(adiabatic mapping). χκθσλα κε απηή ηελ κέζνδν, επηρεηξείηαη δνθηκαζηηθή αιιαγή ησλ 

αξρηθψλ ζέζεσλ ησλ αηφκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θηλνχκελα ζε κία ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή. Σα 

ππφινηπα άηνκα επηηξέπνληαη λα θηλεζνχλ έηζη ψζηε λα κεηψζνπλ ή λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζεκείν ηεο δηαδξνκήο. Απηή ε 

κέζνδνο είλαη απιή ζηε ρξήζε θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε κειέηε ηφζν ζε κηθξήο φζν θαη 
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κεγάιεο θιίκαθαο αιιαγψλ δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ε ελ ιφγσ κέζνδνο δε παξέρεη 

πιεξνθνξία ρξνληθά εμαξηεκέλε γηα ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο δελ ιακβάλεη 

ππφςε δηάθνξεο επηδξάζεηο ζηηο δηάθνξεο δηακνξθψζεηο πνπ επηηεινχληαη θαη ηέινο, ηα 

πνζνηηθά ζθάικαηα δχλαληαη λα απμεζνχλ δξακαηηθά ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην 

ζχζηεκα νδεγεζεί ζε αζηαζή ηζνξξνπία. 

Μία ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κειέηε ησλ αηνκηθψλ εζσηεξηθψλ 

θηλήζεσλ ζηα βηνκφξηα είλαη ε αλάιπζε θαλνληθψλ δνλήζεσλ (normal mode analysis). ηελ 

ελ ιφγσ ηερληθή, ε θίλεζε ησλ αηφκσλ πεξηγξάθεηαη σο κία ππέξζεζε (superposition) 

αξκνληθψλ ηαιαληψζεσλ ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά αληρλεχνληαη απφ ηε κνξθή ηεο 

δπλακηθήο επηθάλεηαο πνπ πξνθχπηεη πιεζίνλ ηνπ ελεξγεηαθνχ ειαρίζηνπ. Σέινο, νη 

πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πξνζνκνίσζεο θαη γηα ηα βηνκφξηα είλαη νη ηερληθέο ηεο 

Μνξηαθήο Γπλακηθήο θαη ηνπ Monte Carlo. Γηα ηηο γεληθέο αξρέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ππνινγηζηηθψλ ηερληθψλ έρεη γίλεη εθηελήο αλαθνξά ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα.  

3.8 Μοριακό Δυναμικό τεχνικό ςτα βιολογικϊ μόρια 

Ζ επξεία πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο πξνζνκνίσζεο ζηελ πεξίπησζε 

βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ε αλάπηπμή ηεο γεληθά ζηνλ ηνκέα απηφ 

είλαη νινθάλεξε απφ ηε κεγάιε δηαζεζηκφηεηα εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

πξνζνκνηψζεσλ (πξνγξάκκαηα εθαξκνγψλ κνξηαθήο δπλακηθήο ζε καθξνκφξηα) πνπ 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θπξίσο ζε ππέξ ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα ηφζν απφ άπνςε ηαρχηεηαο 

εθηειέζεσλ πξάμεσλ άιια θαη ρσξεηηθφηεηαο δεδνκέλσλ θαη ηα νπνία έρνπλ αλαπηπρζεί ζε 

δηάθνξα εξεπλεηηθά – ππνινγηζηηθά θέληξα αλά ηνλ θφζκν.  

ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη πεξηιεπηηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηα πεδία δπλάκεσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εηδηθά παθέηα εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο θαη ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα 

εξεπλεηηθή κειέηε.  

3.8.1 Πεδία δπλάκεσλ 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε θαηαιιειφηεηα ησλ ζπλαξηήζεσλ πεξηγξαθήο θαη 

ππνινγηζκνχ ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππφ κειέηε είλαη θπξίαξρεο 

ζεκαζίαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα πξνζνκνηψζεσλ Μνξηαθήο 

Γπλακηθήο πξσηετληθψλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Όπσο έρνπκε 

ήδε αλαθέξεη, ε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα είλαη απιή απφ 

καζεκαηηθήο πιεπξάο έηζη ψζηε ηφζν απηή θαζψο θαη νη παξάγσγνη κηθξήο ηάμεσο απηήο λα 

παξνπζηάδνπλ δεδνκέλε επθνιία σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο.  
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Σα δηάθνξα πεδία δπλάκεσλ κέζσ εηδηθψλ ζπλαξηεζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο Πξνζνκνηψζεηο Μνξηαθήο Γπλακηθήο πξσηετλψλ έρνπλ αξθεηά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηα κέξε απηψλ πνπ εθθξάδνληαη κέζσ 

αξκνληθψλ φξσλ πεξηγξάθνπλ εζσηεξηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ καθξνκνξίσλ, νη ζεηξέο 

Fourier πεξηγξάθνπλ ζηξέςεηο ελψ νη αηνκηθέο αιιειεπηδξάζεηο θαηά δεχγε πεξηγξάθνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο δπλακηθα Lennard – Jones θαη Coulomb. Οη θχξηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηάθνξσλ πεδίσλ δπλάκεσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ 

ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ αλεμάξηεησλ παξακέηξσλ ζηα δηάθνξα 

δεδνκέλα. Καηά θνηλή νκνινγία, νη δηάθνξνη παξάκεηξνη ησλ δπλακηθψλ πνπ εθηηκψληαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο ειέγρνληαη σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο αλάινγα κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ επηζπκεηψλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ζην ζεκείν απηφ λα αλαθέξνπκε, φηη αλ θαη ζρεηηθά κηθξέο θαηλνκελνινγηθέο 

δηαθνξέο πθίζηαληαη ζην ηξφπν πνπ ηα δηάθνξα παθέηα εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ κνξηαθήο 

δπλακηθήο ρεηξίδνληαη ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξνζνκνίσζε, φπσο π.ρ. ε 

δηαρείξηζε ησλ κεγάιεο εκβέιεηαο ειεθηξνζηαηηθψλ επηδξάζεσλ ή ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ αηφκσλ πνπ ζπλδένληαη κέζσ ελφο κηθξνχ αξηζκνχ ελδηάκεζσλ αηφκσλ, είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηα ιφγσ ηεο 

ελαιιαθηηθήο κνξθήο εμηζψζεσο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σέινο, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη παξάκεηξνη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ δπλακηθνχ ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

εθαξκνζηνχλ σο παξάκεηξνη δπλακηθνχ ησλ ηδίσλ θέληξσλ αιιειεπίδξαζεο ηνπ κνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηελ πεξίπησζε δπλακηθνχ αλαθνξάο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη κέζσ δηαθνξεηηθήο 

ζπλαξηεζηαθήο ζρέζεσο. Γεληθψο, ε άκεζε κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ησλ ηηκψλ ησλ 

παξακέηξσλ απφ ην έλα πεδίν δπλάκεσλ ζε θάπνην άιιν παξεκθεξέο, γηα ην ίδην κνξηαθφ 

ζχζηεκα ή ζε παλνκνηφηππα δελ έρεη θαζνιηθή ηζρχ.  

3.8.1.1 Πεδίο δσνάμεων Gromos 

Απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, έλα δπλακηθφ αιιειεπηδξάζεσλ ζε καθξνκνξηαθά 

ζπζηήκαηα θέξεη ηελ επσλπκία Gromos96
70,71

. Σν δπλακηθφ απηφ αλαπηχρζεθε ζε δηαδνρηθά 

ζηάδηα ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε παλεπηζηεκηαθφ εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα ηελ έξεπλα ζην 

πεδίν ησλ πξνζνκνηψζεσλ βηνκνξίσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πεδίνπ δπλάκεσλ Gromos 

θαίλεηαη απφ ηε κεγάιε ζεηξά εξεπλεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηηο νπνίεο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

κέζσ πξνζνκνηψζεσλ. Γεληθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ πεδίνπ 

δπλάκεσλ θαηαιήγνπλ ζηελ εγθπξφηεηα ηνπ δπλακηθνχ θαη ζηελ επθνιία πνπ απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο. 
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Σν πεδίν δπλάκεσλ Gromos
72

 αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνπο Berendsen H. J. C θαη van 

Gunsteren W. F θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Groningen (Οιιαλδία) θαη 

ζην ηκήκα Φπζηθνρεκείαο ηνπ ΔTH ηεο Επξίρεο (Διβεηία). ηε ζπλέρεηα ηφζν ζηα ίδηα 

ηδξχκαηα φζν θαη ζην παλεπηζηήκην Harvard (USA) ππήξμε κία ζπλερήο αλάπηπμε γχξσ απφ 

απηφ ην ππνινγηζηηθφ εξγαιείν. ήκεξα ην πεδίν δπλάκεσλ Gromos είλαη επξχηαηα 

δηαδεδνκέλν ιφγσ ηνπ φηη έρεη ζρεδηαζηεί κε απιφ ηξφπν θαη πθίζηαηαη σο ππνινγηζηηθφ 

εξγαιείν ζηελ πεξηνρή πξνζνκνηψζεσλ ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ζηα πεξηζζφηεξα 

ππνινγηζηηθά θέληξα ησλ ηδξπκάησλ αλά ηνλ θφζκν. ηα πιαίζηα ησλ ππνινγηζκψλ ηεο 

κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο ζηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ελ ιφγσ πεδίν 

δπλάκεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ινγηζκηθφ κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο GROMACS. 

3.8.2 Πξνγξάκκαηα Δθαξκνγώλ Μνξηαθήο Γπλακηθήο ζε βηνκόξηα 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε κνξηαθή δπλακηθή πξνζνκνίσζε βηνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ εθαξκνγψλ. Γηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο απηψλ ησλ εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ δηαπηζηψλνπκε ηελ χπαξμε ελφο επξέσο θάζκαηνο δπλαηνηήησλ ζρεηηθά κε 

ηε κειέηε ησλ ηδηνηήησλ ησλ βηνκνξίσλ θαη επηπιένλ ην θαζέλα απφ απηά δηαζέηεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ή πιενλεθηήκαηα πνπ ην δηαθνξνπνηεί απφ ηα άιια. 

Γηάθνξνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε θαη κειέηε θάπνηνπ βηνκνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δθ θαηαζθεπήο, φκσο, ηα 

δηάθνξα ππνινγηζηηθά πξνγξάκκαηα κνξηαθήο δπλακηθήο γηα βηνκφξηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

κέζσ κηθξναιιαγψλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα απηά πεδία δπλάκεσλ, θαζψο επίζεο δεδνκέλα 

γηα κηθξνδνκέο, κνξηαθέο ηξνρηέο ζε κνξθέο αξρείσλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία αξρηθά είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ή παξαρζεί κε εθαξκνγή άιισλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. πλεπψο, κία ηέηνηα 

ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα νδεγεί 

πνιιέο θνξέο ζε αζθαιέζηεξε απνδνρή απνηειεζκάησλ γεγνλφο πνπ είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε γηα κειέηεο ζηελ ππνινγηζηηθή ρεκεία. 

Σα πην δηαδεδνκέλα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα γηα κειέηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο 

καθξνκνξίσλ θαη βηνκνξίσλ, γεληθά, είλαη απηά κε ηελ νλνκαζία GROMACS, AMBER, θαη 

NAMD Δπηπιένλ, ηα πξνγξάκκαηα κε ηελ νλνκαζία CHARMM, NWChem 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο. 

3.8.2.1 Λογιζμικό Πρόγραμμα Προζομοίωζης GROMACS 

Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο απηήο φιεο νη πξνζνκνηψζεηο 

ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ινγηζκηθφ GROMACS θαη ην αληίζηνηρν 
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πεδίν δπλάκεσλ GROMOS. Σν Gromacs
73

 είλαη έλα αθξψλπκν γηα ηα GROninger MAchine 

for Chemical Simulation. Σν πξφγξακκα απηφ αλαπηχρζεθε κέζσ ζπλεξγαζίαο κίαο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ ηκήκαηνο Υεκείαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Groningen (Οιιαλδία), κε ην 

ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη ππνινγηζηηθφ θέληξν πςειψλ επηδφζεσλ ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ 

κε απψηεξν ζθνπφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε παξάιιειε ππνινγηζηηθή 

δηαδηθαζία (MPI) γηα ηηο αλάγθεο ησλ κνξηαθψλ πξνζνκνηψζεσλ. 

Σν Gromacs είλαη έλα επέιηθην πξφγξακκα αξθεηψλ δπλαηνηήησλ πνπ ζην πξσηαξρηθφ 

ζηάδην αλάπηπμή ηνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πξνζνκνηψζεσλ κνξηαθήο 

δπλακηθήο βηνινγηθψλ κνξίσλ φπσο πξσηεΐλεο θαη ιηπίδηα. ηελ ζπλέρεηα, εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ην ελ ιφγσ πξφγξακκα παξνπζηάδεηαη λα δηαζέηεη ζρεηηθά γξήγνξνπο 

αιγνξίζκνπο θαη αθξηβείο ζηελ εθηέιεζε ππνινγηζκψλ κε δεζκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, 

πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο κε κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία 

λα ην ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ έξεπλα φρη κφλν βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηελ 

δηεξεχλεζεο ησλ ηδηνηήησλ ησλ πνιπκεξψλ φπσο επίζεο θαη ζηα κνξηαθά ξεπζηά.  

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηνπ GROMACS έλαληη ησλ άιισλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

είλαη ε εχθνιε ρξήζε ηνπ θαη ε εμαηξεηηθή επίδνζή ηνπ ηδίσο ιφγσ ηεο παξαιιεινπνίεζεο 

ηνπ. Δπηπιένλ, εθηφο απφ ην θχξην πξφγξακκα κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ κνξηαθψλ ηξνρηψλ θαη άιισλ δεδνκέλσλ, ην GROMACS δηαζέηεη κία 

πιεζψξα εμεηδηθεπκέλσλ ππνπξνγξακκάησλ (subroutines), ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ 

απνζθνπεί ζηε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ επηιεγεί πξνο 

κειέηε θάζε θνξά απφ ηνπο εξεπλεηέο. Παξφια απηά, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα κειέηε ζεηξάο ηδηνηήησλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα ελ ιφγσ 

ππνπξνγξάκκαηα νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο εηδηθψλ 

ππνπξνγξακκάησλ θαη δηαζπλδέζεσο απηψλ κε εχθνιν ηξφπν κε ην κεηξηθφ. Βεβαίσο, κία 

ηέηνηα ελέξγεηα πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πξνγξακκαηηζκνχ 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 

4 ΜΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟ ΜΕΛΕΣΗ– ΑΓΓΕΙΟΣΕΝΙΝΗ II 

4.1 Τπϋρταςη και Αγγειοτενςύνη ΙΙ  

Ζ πξνζπάζεηα ε νπνία έρεη θαηαβιεζεί θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα 

απνηειεζκαηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ππέξηαζεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ έρεη 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

απηφ ην πξφβιεκα. Παξά ηελ εληππσζηαθή πξφνδν ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία, νη 

παζήζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κάζηηγα ζηηο βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Μνινλφηη είλαη γλσζηνί νη θίλδπλνη απφ ηε κε ειεγρφκελε αξηεξηαθή 

ππέξηαζε ζε πνιινχο αλζξψπνπο, ε ελ ιφγσ αζζέλεηα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεηαη φρη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηε πιεηνλφηεηα ηεο. Ζ αδπλακία απηή νθείιεηαη ζηα δηάθνξα ζπκβαηηθά 

αληηππεξηαζηθά θάξκαθα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θξίζηκνπο παζνθπζηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη ηεο βηνινγηθήο θζνξάο 

ησλ νξγάλσλ – ζηφρσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ κέρξη ζήκεξα έρνπλ νδεγήζεη ζηελ ζεακαηηθή 

αλάπηπμε λέαο γεληάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ηα νπνία ζηνρεχνπλ εθηφο απφ ηελ 

ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη επαθφινπζεο παξελέξγεηεο απηήο. εκαληηθή 

ζέζε κεηαμχ απηψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ απνηεινχλ δηάθνξεο ρεκηθέο ελψζεηο 

νη νπνίεο επηδξνχλ ζην ζχζηεκα Ρελίλεο – Αγγεηνηελζίλεο (Renin – Angiotensin System, 

RAS). Σέηνηεο νπζίεο είλαη π.ρ. νη αλαζηνιείο ηνπ Μεηαηξεπηηθνχ Δλδχκνπ ηεο 

Αγγεηνηελζίλεο (Angiotensin Converting Enzyme, ACE), νη αλαζηνιείο ηνπ ππνδνρέα ηχπνπ 

1 ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ (ΑΣ1) θαζψο, επίζεο, θαη νη εθιεθηηθνί αληαγσληζηέο ηνπ ππνδνρέα 

ηεο Αιδνζηεξφλεο. 

4.2 Μόριο τησ Αγγειοτενςύνησ ΙΙ 

Ζ Αγγεηνηελζίλε ΗΗ, φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη έλα 

πεπηίδην πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ ακηλνμέα. ηα παξαθάησ ζρήκαηα θαίλεηαη ε κνξηαθή 

δνκή θαζψο θαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηεο ελ ιφγσ πξσηεΐλεο.  
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ρήκα 4.1 Μνξηαθή δνκή ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ. ην κόξην κε ην θπαλό 

ρξώκα αλαπαξίζηαληαη ηα άηνκα ηνπ άλζξαθα, κε ην ιεπθό ηα άηνκα ηνπ πδξνγόλνπ, κε θόθθηλν ηα 

άηνκα ηνπ νμπγόλνπ θαη ηέινο, κε κπιε ρξώκα ηα άηνκα ηνπ αδώηνπ. 

Ζ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ είλαη : Asp – Arg 

– Val – Tyr – Ile – His – Pro – Phe. ην παξαθάησ ρήκα 4.2 αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά ε 

Αγγεηνηελζίλε ΗΗ σο πξνο ηελ αιιεινπρία θαη θαηαγξαθή ησλ ακηλνμέσλ ζε απηή. Με ην 

θφθθηλν ρξψκα παξίζηαηαη ην Αζπαξαγηληθφ νμχ (Asp), κε ην κπιε ε Αξγηλίλε (Arg), κε ην 

θίηξηλν ε Βαιίλε (Val), κε ην πξάζηλν ε Σπξνζίλε (Tyr), κε ην πνξηνθαιί ε Ηζνιεπθίλε (Ile), 

κε ην θπαλφ ε Ηζηηδίλε (His), κε ην θαθέ ε Πξνιίλε (Pro) θαη, ηέινο, κε κσβ ε 

Φαηλπιαιαλίλε (Phe). 

 

 

ρήκα 4.2 Έγρξσκε ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ.  Σα δηαθνξεηηθά ακηλνμέα ζην 

κόξηνεθηίζεληαη κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα.. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πξψηε κειέηε γηα ηε ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο ηνπ αίκαηνο δεκνζηεχζεθε απφ ηνπο Tigerstedt θαη Bergmann ην 1897. Ολφκαζαλ ηνλ 

παξάγνληα ζηνλ νπνίν νθείιεηαη ε πίεζε παξάγνληαο «ξελίλε» δηφηη πξνέξρεηαη απφ ηα 
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λεθξά. Ζ πξσηνπνξηαθή απηή κειέηε νδήγεζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο αγγεηαθήο ππέξηαζεο 

ηφζν γηα ηα δψα φζν θαη γηα ηνλ άλζξσπν
74

. Ωζηφζν, ην 1940
75

 απνκνλψζεθε κηα 

αγγεηνζπζηαιηηθή νπζία απφ ην αίκα ελφο ππεξηαζηθνχ θχνλνο. Αλάινγε έξεπλα έγηλε 

ηαπηφρξνλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο Page
76

 θαη Helmer
77

 κεηά απφ εηζαγσγή κε ελέζηκε 

κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο ξελίλεο ζε έλα πγηέο δψν. Ζ ηειεπηαία εξεπλεηηθή νκάδα απνκφλσζε 

ρεκηθά, επίζεο, ην ιεγφκελν «ελεξγνπνηεηή ξελίλεο» πνπ αξγφηεξα απνδείρηεθε φηη ήηαλ ην 

αγγεηνηελζηλνγφλν. Ζ δηεγεξηηθή νπζία νλνκάζηεθε "hypertensin" ζηελ Αξγεληηλή θαη 

"angiotonin" ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απνκνλψζεθε αξγφηεξα θαη απνδείρζεθε φηη είλαη έλα 

νθηαπεπηίδην
78,79,80

. 

Τπήξμαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζρεηηθά κε ηηο εξκελείεο 

θαη ηελ νλνκαηνινγία, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηφζν ε „hypertensin‟ φζν θαη ε 

„angiotonin‟ επξφθεηην γηα ην ίδην βηνινγηθφ ζχζηεκα. Σν 1958, νη Braun – Menendez θαη 

Page ζπκθψλεζαλ κε ηνλ πβξηδηθφ φξν „Αγγεηνηελζίλε‟ λα δειψλνπλ απηφ ην πνιχ ηζρπξφ 

δηεγεξηηθφ νθηαπεπηίδην. Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε αθνινπζία ησλ ακηλνμέσλ 

ηεο ζχλζεζεο ηεο αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ζην άινγν, θαη ζηνπο 

ρνίξνπο είλαη Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe. Σέινο έρεη βξεζεί φηη ζηα βννεηδή, ην 

ακηλνμχ ηζνιεπθίλε, Ile, ζηε ζέζε 5 ηεο αιιεινπρίαο ησλ ακνλημέσλ ηεο αγγεηνηελζίλεο ΗΗ, 

αληηθαζίζηαηαη απφ βαιίλε, Val.  

Μεηά απφ απηή ηε ζεκαληηθή αλαθάιπςε θαη ραξαθηεξηζκφ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ, 

επήιζε πξφνδνο ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δηαθφξσλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζε ηεο αγγεηνηελζίλεο ΗΗ, φπσο είλαη ην αγγεηνηελζηλνγφλν, νη 

αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ (ACE), θαζψο θαη γηα ηηο αγγεηνηελζίλεο Η θαη ΗΗΗ 

(πίλαθαο 1.1). Ζ πξψηε ζχλζεζε ζην εξγαζηήξην ηνπ πεπηηδίνπ αγγεηνηελζίλεο ΗΗ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Bumpus et al.
76

 θαη απφ ηνπο Rittel et al.
81

ην 1957 θαη ε ελ ιφγσ 

έξεπλα επεθηάζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεσο δνκήο – δξαζηηθφηεηαο ησλ αλαιφγσλ ηεο 

αγγεηνηελζίλεο ζπζηεκάησλ, κε απψηεξν ζθνπφ θαη ζηφρν ηελ εχξεζε ελφο πεπηηδίνπ 

αληαγσληζηή ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ. 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ παξνχζα κειέηε, λα αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά 

θάπνηα ζηνηρεία – πιεξνθνξίεο γηα ηα κφξηα ησλ ακηλνμέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

Αγγεηνηελζίλε ΗΗ.  

Γεληθά ζηε θχζε απαληψληαη 20 ακηλνμέα. Απηά ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο 

σο πξνο ηε ιήςε απηψλ ή φρη κέζσ ηεο δηαηξνθήο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ. Ζ πξψηε 

πεξηέρεη ηα ακηλνμέα ηα νπνία κπνξεί λα ζπληεζνχλ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη νλνκάδνληαη κε 

απαξαίηεηα ακηλνμέα, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία πεξηέρεη ηα ακηλνμέα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη κέζσ ηεο δηαηξνθήο θαη νλνκάδνληαη βαζηθά ή απαξαίηεηα ακηλνμέα.  
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Όπσο είδακε παξαπάλσ, ην πξψην ακηλνμχ ζηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ηεο 

Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ είλαη ην Αζπαξαγηληθφ νμχ. Απηφ έρεη Μνξηαθφ Σχπν C4H7NO4. Σν Αsp 

ζεσξείηαη κε απαξαίηεην ακηλνμχ γηα ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαζ‟ φηη απηφο είλαη ζε 

ζέζε λα ην ζπλζέζεη. ηελ ζπλέρεηα ηεο αιιεινπρίαο βξίζθεηαη ε Αξγηλίλε, Arg, ε νπνία έρεη 

ην κνξηαθφ ηχπν C6H14N4O2. Ζ Arg είλαη απαξαίηεην ακηλνμχ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ζ Αξγηλίλε 

βξίζθεηαη, ζπλήζσο, ζηεξενρεκηθά ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ δηαθφξσλ πξσηετλψλ θαη 

έξρεηαη ζε απεπζείαο αιιειεπίδξαζε κε ηα κφξηα πνιηθψλ δηαιπηψλ. Μία ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά παξνπζία πδαηηθνχ δηαιχκαηνο παξνπζηάδεη πδξφθηιν ραξαθηήξα. Ζ Βαιίλε, 

Val, είλαη ην ηξίην ακηλνμχ ηεο αιιεινπρίαο. Έρεη κνξηαθφ ηχπν C5H11NO2 θαη ζεσξείηαη 

απαξαίηεην ακηλνμχ. Ζ Βαιίλε είλαη έλα κε πνιηθφ ή πδξφθνβν ακηλνμχ. ηελ ζπλέρεηα ηεο 

ελ ιφγσ ζεηξάο παξνπζηάδεηαη ε Σπξνζίλε, Σyr, κε κνξηαθφ ηχπν C9H11NO3. Δίλαη έλα κε 

απαξαίηεην ακηλνμχ κε κία πνιηθή νκάδα. Σν πέκπην ζηε ζεηξά ακηλνμχ είλαη ε Ηζνιεπθίλε, 

Ile. Έρεη κνξηαθφ ηχπν C6H13NO2 θαη είλαη απαξαίηεην ακηλνμχ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη 

πδξφθνβν ιφγσ ηεο αλζξαθηθήο αιπζίδαο ηνπ. Σν επφκελν ακηλνμχ είλαη ε Ηζηηδίλε, His, κε 

κνξηαθφ ηχπν C6H9N3O2. Δίλαη απαξαίηεην ακηλνμχ. Λφγσ ηνπ ηκηδαδνιίνπ πνπ πεξηέρεη, νη 

δηάθνξνη ηχπνη Ηζηηδίλεο επξίζθνληαη σο απαξαίηεην ζπζηαηηθφ δηαθφξσλ ελδχκσλ κε 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζην θαηαιπηηθφ θχθιν απηψλ π.ρ. Κπηηνρξσκηθή νμεηδάζε. Σν έβδνκν 

ακηλνμχ θαηά ζεηξά είλαη ε Πξνιίλε, Pro, κε κνξηαθφ ηχπν C5H9NO2. Θεσξείηαη σο κε 

απαξαίηεην ακηλνμχ. Σέινο, ζηελ αιιεινπρία παξνπζηάδεηαη ε Φαηλπιαιαλίλε, Phe, κε 

κνξηαθφ ηχπν C9H11NO2 θαη ην νπνίν ζεσξείηαη απαξαίηεην ακηλνμχ γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ. Παξνπζηάδεη πδξφθηιε ζπκπεξηθνξά εμαηηίαο ηεο βελδπιηθήο πιεπξηθήο νκάδαο 

πνπ δηαζέηεη. Ζ ζηεξενρεκεία ησλ παξαπάλσ ακηλνμέσλ παξαηίζεηαη κε ηελ ζεηξά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Αγγεηνηελζίλε ΗΗ ζην ρήκα 4.3.  
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(α)   (β)  

(γ)              (δ)  

(ε) (ςτ)  

(η)       (θ)  

ρήκα 4.3 Σξηζδηάζηαηε ηεξενρεκηθή απεηθόληζε ησλ 8 ακηλνμέσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Αγγεηνηελζίλε 

ΙΙ θαηά ζεηξά, (α) Αζπαξαγηληθό νμύ, (β) Αξγηλίλε, (γ) Βαιίλε, (δ) Σπξνζίλε, (ε) Ιζνιεπθίλε, (ζη) 

Ιζηηδίλε, (δ) Πξνιίλε θαη (ε) Φαηλπιαιαλίλε.  

Σέινο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θχξηα αιπζίδα ησλ αηφκσλ (backbone) πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ ζθειεηφ ηνπ κνξίνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ. Γεληθά, ε θχξηα αιπζίδα κίαο πξσηεΐλεο είλαη 

ην κέξνο απηήο πνπ απνηειείηαη απφ δηαδνρηθνχο νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο ηεο κνξθήο                

(-Ν–Cα–C–Ν–Cα–C-)n. ηελ θχξηα αιπζίδα παξαηεξείηαη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο κφλν 
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γχξσ απφ ην δεζκφ Ν – Cα (γσλία θ) θαη γχξσ απφ ην δεζκφ Cα – C, ελψ ν πεπηηδηθφο δεζκφο        

C – N ζεσξείηαη άθακπηνο (ζπλήζσο ζε δηάηαμε trans).  

 
 

ρήκα 4.4 ηεξενρεκηθή Γνκή ηεο θύξηαο αιπζίδαο κίαο πξσηεΐλεο. 

 

Ζ θχξηα αιπζίδα γηα ην κφξην ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ γηα ζπγθεθξηκέλε δηακφξθσζε 

απηήο ζην θελφ παξαηίζεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, φπνπ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα 

δειψλνληαη νη ζέζεηο ησλ ακηλνμέσλ ηεο αιιεινπρίαο ζε απηή. πγθεθξηκέλα ζηε ζέζε κε ην 

θφθθηλν ρξψκα βξίζθεηαη ην Αζπαξαγηληθφ νμχ, κε κπιε ε Αξγηλίλε, κε θίηξηλν ε Βαιίλε, κε 

πξάζηλν ε Σπξνζίλε, κε πνξηνθαιί ε Ηζνιεπθίλε, κε θπαλφ ε Ηζηηδίλε, κε θαθέ ε Πξνιίλε 

θαη ηέινο, κε κσβ ε Φαηλπιαιαλίλε. 

 

ρήκα 4.5  Κύξηα αιπζίδα (Backbone) ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ γηα κία ζπγθεθξηκέλε δηακόξθσζε απηήο. 

 

4.3 Ρυθμιςτικόσ ρόλοσ τησ Αγγειοτενςύνησ ΙΙ ςτην αρτηριακό πύεςη - 

Γενικϊ 

Απφ βηνρεκηθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πηέζεσο ηνπ αίκαηνο 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ είλαη πιένλ γλσζηφ φηη ε Αγγεηνηελζίλε ΗΗ, κε ηελ ζρεηηθή 

βηνρεκηθή επίδξαζή ηεο, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφλ ην κεραληζκφ. πγθεθξηκέλα, 

ζπζηεκαηηθέο έξεπλεο έρνπλ νδεγήζεη ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ην κνξηαθφ ζχζηεκα 

Ρελίλεο – Αγγεηνηελζίλεο (RAS) είλαη έλα ελδνθξηλέο ζχζηεκα ππεχζπλν γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο. Δίλαη ν πην γλσζηφο ξπζκηζηήο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο βηνρεκηθήο θζνξάο ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ ηνπ νξγαληζκνχ ηα νπνία κπνξνχλ 
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λα ζεσξεζνχλ σο ζηφρνη επίδξαζεο ηεο ππέξηαζεο κε θαηαζηξεπηηθέο ζπλέπεηεο. χκθσλα 

κε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ε ξελίλε
82

, ε νπνία είλαη κία νξκφλε, απειεπζεξψλεηαη απφ 

ηνπο λεθξνχο θαη δηαζπά ην Αγγεηνηελζηλνγφλν (βι. Δηζαγσγή) πνπ ζπληίζεηαη ζην ήπαξ θαη 

κε ηε ζεηξά ηνπ απειεπζεξψλεηαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο γηα λα παξαρζεί 

Αγγεηνηελζίλε Η ζε απηφ, έλα δεθαπεπηίδην ην νπνίν είλαη βηνινγηθά αλελεξγφ
83

. ηε ζπλέρεηα 

ην κεηαηξεπηηθφ έλδπκν ηεο αγγεηνηελζίλεο (ACE)
 84

, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά κία κε 

εθιεθηηθή θαξβφμπ – δηπεπηηδάζε κε επίδξαζε ζε δηάθνξα πεπηηδηθά ππνζηξψκαηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Αγγεηνηελζίλεο Η θαη ηεο Βξαδπθηλίλεο), δξα θαηαιπηηθά ζηελ 

πδξφιπζε ηεο Βξαδπθηλίλεο πξνο αλελεξγά πξντφληα θαη κεηαηξέπεη ηελ αλελεξγή 

Αγγεηνηελζίλε Η ζην βηνινγηθά ελεξγφ νθηαπεπηίδην Αγγεηνηελζίλε ΗΗ
85,86

. 

 

ρήκα4.5 Κχθινο παξαγσγήο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ κε επίδξαζε ηνπ ACE απφ Αγγεηνηελζηνγφλν. 

Δπίδξαζε απηήο ζε δηάθνξνπο ππνδνρείο.  

Πιελ ηνπ ACE, πνηθίια άιια έλδπκα κνηξάδνληαη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ 

Αγγεηνηελζίλε ΗΗ απφ ηελ Αγγεηνηελζίλε Η, ελψ θάπνηα άιια είλαη δπλαηφ λα παξάγνπλ 

Αγγεηνηελζίλε ΗΗ άκεζα απφ ην Αγγεηνηελζηλνγφλν. Δλ ηνχηνηο, είλαη γλσζηφ ζήκεξα φηη ε 

ζεκαληηθφηεξε ζχλζεζε ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ζπληειείηαη απφ ηε δξάζε ηνπ ACE ζηελ 

Αγγεηνηελζίλε Η. 
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Ζ ελδπκηθή ζχλζεζε ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ in vivo ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ε 

πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ACE είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ελδναγγεηαθή δηαδηθαζία, ελψ ε δεχηεξε φηαλ επηπιένλ άιια έλδπκα είλαη ππεχζπλα γηα 

επηπιένλ παξαγσγή ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ. Ζ Αγγεηνηελζίλε ΗΗ θζάλεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο 

κέζσ ηεο κεηαθνξάο ηνπ αίκαηνο θαη θπξίσο ζηνλ ππνδνρέα ΑΣ1 πνπ εληνπίδεηαη ζηνπο 

ιείνπο κχεο ησλ αγγεηαθψλ θπηηάξσλ θαη ζηνπο λεθξνχο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνδνρέα 

ΑΣ1, παξνπζία ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ έρεη βξεζεί φηη νδεγεί ζε άκεζε αγγεηνζπζηνιή, 

επηπιένλ, ζε δηέγεξζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

θαζψο επίζεο ζηελ ζχλζεζε θαη απειεπζέξσζε Αιδνζηεξφλεο (κίαο νξκφλεο κε κνξηαθφ 

ηχπν C21H28O5) κε ζπλέπεηα ηελ θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη λεξνχ απφ ηνπο λεθξνχο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ε Αγγεηνηελζίλε ΗΗ ελεξγνπνηεί, επίζεο, θαη ηνλ ππνδνρέα ΑΣ2 ν νπνίνο 

επηθέξεη αληίζεηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ ΑΣ1, αλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ιηγφηεξν 

γλσζηή. Σέινο, ε κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΣ1 – ΑΣ2 
87

γηα δηάθνξνπο 

βηνρεκηθνχο ιφγνπο νδεγεί ζηελ απνξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ 

νξγαληζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπζηεκαηηθή κειέηε φισλ ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην πξφβιεκα ηφζν απφ βηνρεκηθήο αιιά θαη πξσηίζησο απφ 

θπζηθνρεκηθήο πιεπξάο, θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζήο ησλ. Όπσο 

αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε παξνχζα εξγαζία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε έλα κέξνο 

ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο απφ θπζηθνρεκηθήο ζθνπηάο. πγθεθξηκέλα, ε Αγγεηνηελζίλε ΗΗ, 

φπσο θαη αξθεηέο άιιεο πξσηεΐλεο δξνπλ ζε ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο. Απφ ηε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε κεξηθψλ απφ ηα παξαπάλσ ζπζηήκαηα, απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, είλαη γλσζηφ φηη 

θάπνηα δπαδηθά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη απηφ ηνπ Ζ2Ο – EtOH, παξνπζηάδνπλ 

ηδηφηεηεο νη νπνίεο πξνζνκνηάδνπλ απηψλ ηεο επηθάλεηαο ησλ ιηπηδηθψλ δηπινζηνηβάδσλ θαη 

θαηά απηνχο δχλαληαη, ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, λα πξνζεγγίζνπλ ηελ πδξφθηιε/πδξφθνβε 

κνξηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

5 ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΤΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

5.1 Τπολογιςτικϊ υςτόματα – Λογιςμικϊ Τπολογιςμών 

Οη ππνινγηζκνί ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα αθφινπζα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα: 

1. SunFire V120 ηνπ Δξγαζηεξίνπ Φπζηθνρεκείαο 

2. Τπεξππνινγηζηηθφ ζχζηεκα Aegean ηνπ ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Ο ππεξππνινγηζηήο Aegean είλαη κνληέιν HP – V2600 πνπ πεξηέρεη 32 

επεμεξγαζηέο HP 64 bit PA – RISC 8600 (ζηα 552 MHz), νη νπνίνη δηαζέηνπλ θνηλή 

κλήκε 16 GB. 

3. Τπεξππνινγηζηηθφ ζχζηεκα Uranus ηνπ ππνινγηζηηθνχ θέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Ο ππεξππνινγηζηήο Uranus είλαη κνληέιν HP 9000/SD64 - Superdome πνπ 

πεξηέρεη 64 επεμεξγαζηέο HP 64 bit PA – RISC 8600 (ζηα 552 MHz), νη νπνίνη 

δηαζέηνπλ θνηλή κλήκε 40 GB. 

5.2 Πρότυπα Δυναμικού Αλληλεπύδραςησ 

Όπσο αλαθέξακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία κειεηψληαη ηα 

παξαθάησ ζπζηήκαηα: (α) Αγγεηνηελζίλε ΗΗ ζε πδαηηθφ πεξηβάιινλ θαη (β) Αγγεηνηελζίνλε ΗΗ 

ζε δηάιπκα H2O/ΔtΟΖ 65%:35% (v/v). Γεληθά, νη δηάθνξεο αιιειεπηδξάζεηο νη νπνίεο 

απαηηνχληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ θαη έρνπλ ιεθζεί ππφςε 

ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ελδνκνξηαθέο θαη δηακνξηαθέο. Οη ελδνκνξηαθέο δπλάκεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη έρνπλ ζρέζε κε ην κφξην ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ πεξηέρνπλ ηελ 

ειαζηηθφηεηα δεζκψλ, ηελ θάκςε γσληψλ, ηελ ζηξέςε θαηάιιεισλ θαη αθαηάιιεισλ 

δηέδξσλ, δπλάκεηο van der waals, θαζψο θαη ειεθηξνζηαηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ 

αιιειεπηδξψλησλ πιεπξψλ ηεο ΑngII πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο 

δεζκνχο. Οη δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε 

θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ πιεπξψλ αιιειεπίδξαζεο ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε κε απηέο 

ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngΗΗ. Ζ ζπλαξηεζηαθή κνξθή ησλ παξαπάλσ αιιειεπηδξάζεσλ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηηο παξαθάησ ζρέζεηο 

        (   )  
 

 
            

    
 )                                                                                                   ) 
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                                                                                           ) 
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Οη ηηκέο ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ πεξηγξαθή φισλ ησλ κνξθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ειήθζεζαλ απφ ην πεδίν δπλάκεσο GROMOS96, ηα δε γεσκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θαηαλνκή θνξηίσλ ζην κφξην ηεο Ang II ειήθζεζαλ απφ ηελ 

παξαθάησ δηεζλή ηξάπεδα δεδνκέλσλ Protein Data Bank (www.rcsb.org). Δπηπιένλ ζα πξέπεη 

λα αλαθέξνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο αηζαλφιεο, ηα δπλακηθά 

αιιειεπηδξάζεσο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ αιιειεπηδξάζεσλ ζην ζχζηεκα έρνπλ σο εμήο. Γηα ην κφξην ηνπ 

λεξνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ην εκπεηξηθφ δπλακηθφ SPC
88,89

 ελψ γηα ηελ Αηζαλφιε ην κνληέιν 

OPLS
90

.  

Σν πξφηππν SPC (Simply Point Charge) γηα ην κφξην ηνπ λεξνχ ζηελ πγξή θάζε είλαη έλα 

απφ ηα βαζηθφηεξα δηακνξηαθά δπλακηθά αιιειεπίδξαζεο εκπεηξηθνχ ηχπνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ, ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα επηηπρψο ζε δηάθνξεο κειέηεο κέζσ 

πξνζνκνηψζεσλ MD & MC. Ζ επηινγή ηνπ ελ ιφγσ δπλακηθνχ κεηαμχ κίαο πιεζψξαο 

παξνκνίσλ δπλακηθψλ γηα ην ζχζηεκα απηφ είρε ζαλ βάζε φηη απηφ ζπλδπαδφκελν κε ην 

OPLS ηεο αηζαλφιεο νδεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ 

κίγκαηνο ζε απηή ηελ αλαινγία. ην πξσηαξρηθφ απηφ ζπκπέξαζκα θαηαιήμακε κέηα απφ 

δνθηκαζηηθέο πξνζνκνηψζεηο ηνπ κίγκαηνο H2O/EtOH, ζηηο νπνηεο δνθηκάζηεθαλ 

ζπλδπαζκφο θαη άιισλ δπλακηθψλ ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ απφ ηε βηβιηνγξαθία.  

ε απηφ ην δπλακηθφ, ην κφξην ηνπ λεξνχ δηαζέηεη ηξία εληνπηζκέλα θνξηία ζηα θέληξα 

ησλ αηφκσλ ηνπ: ηα ζεηηθά θνξηία βξίζθνληαη ζηα άηνκα ηνπ Ζ ελψ ην αξλεηηθφ ζην Ο. Σα 

ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ δπλακηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1. Ζ 

παξαδνρή πεξί ππάξμεσο ζεκεηαθψλ θνξηίσλ ζηα κφξηα ηεο πγξήο θαηαζηάζεσο απνηειεί 

γεληθψο κία πξνζέγγηζε πνπ νδεγεί ζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε κέζε 

δηπνιηθή ξνπή ηνπ κνξίνπ ηνπ λεξνχ ζηελ πγξή θαηάζηαζε, ε νπνία ιφγσ θαηλνκέλσλ 

πνιψζεσο παξνπζηάδεηαη δηαθνξεηηθή απηήο ηεο αεξίνπ θάζεσο. Γεληθά, νη δηάθνξεο γσλίεο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ελφο κνξίνπ ππφ κειέηε πξνζαξκφδνληαη, σο πξνο ηελ πεηξακαηηθή ηηκή, 

έηζη ψζηε λα νδεγνχλ ζε απνδεθηά απνηειέζκαηα θαη ζπγθξίζηκα κε ηα πεηξακαηηθά θάπνησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ κνξίνπ, φπσο π.ρ. ε δηπνιηθή ξνπή απηνχ θ.η.ι... Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, θαη 
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ζηελ πεξίπησζε ηνπ κνξίνπ ηνπ χδαηνο, γηα ηηο δηαθαηλφκελεο αλάγθεο ηνπ κνληέινπ ε γσλία 

Ζ – Ο – Ζ ιακβάλεηαη ίζε κε 109.42 κνίξεο, ηηκή ε νπνία δηαθέξεη ειαθξψο απφ ηελ 

αληίζηνηρε πεηξακαηηθή ηνπ κνξίνπ ηνπ χδαηνο ζηελ αέξην θάζε.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ κνξίνπ ηεο αηζαλφιεο, ην πξφηππν δπλακηθφ αιιειεπίδξαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, φπσο αλαθέξακε θαη αλσηέξσ, είλαη απηφ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Jorgensen W.L.
86

 θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ ηχπνπ OPLS (Optimized Potentials for Liquid 

Simulations). ε απηφ ην δπλακηθφ, ε αηζαλφιε πξνζεγγίδεηαη κέζσ ηεζζάξσλ θέληξσλ 

αιιειεπίδξαζεο, ηα νπνία ηαπηίδνληαη ζην άηνκν ηνπ άλζξαθα ηνπ κεζπιίνπ, ηνπ 

κεζπιελίνπ, ηνπ νμπγφλνπ θαη, ηέινο, ζην άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ. ηα ίδηα άηνκα εληνπίδνληαη 

ηα θνξηία ηεο θαηαλνκήο νη ηηκέο ησλ νπνίσλ νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθή πξνζέγγηζε θαη 

αλαπαξάζηαζε ηεο δηπνιηθήο ξνπήο ηνπ πγξνχ. 

Καζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο ηνπ κίγκαηνο ηφζν ην 

κφξην ηνπ λεξνχ φζν θαη ηεο αηζαλφιεο εζεσξήζεζαλ σο άθακπηα κφξηα, ζε αληίζεζε κε ην 

κφξην ηεο AngII ην νπνίν ζεσξήζεθε σο εχθακπην ζχζηεκα. 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κνξίνπ ηνπ λεξνχ θαζψο θαη ηεο αηζαλφιεο πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε ζηα δπλακηθά απηψλ, θαζψο θαη νη δηάθνξνη παξάκεηξνη ηνπο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5.1 θαη 5.2. ην ρήκα 5.1 θαίλνληαη ζρεκαηηθά ηα πξφηππα 

κφξηα ηνπ λεξνχ θαη ηεο αηζαλφιεο. 

Πίλαθαο 5.1 Παξάκεηξνη ησλ εκπεηξηθώλ δπλακηθώλ πξνηύπσλ SPC & OPLS γηα ην λεξό θαη ηελ 

αηζαλόιε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία. 

H2O          

(Μνληέιν SPC) 

ζ(nm) ε(KJ/mol) q(e) 

H              0.000 0.000  0.424 

O 0.3166 0.650 -0.848 

EtOH           

(Μνληέιν OPLS) 

   

Me 0.3905 0.732 0.000 

CH2 0.3905 0.494 0.265 

OE 0.3070 0.711            -0.700 

HE              0.000 0.000 0.435 
Πίλαθαο 5.2 Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δύν πξνηύπσλ. 

EtOH           

(Μνληέιν OPLS) 

 H2O          

(Μνληέιν SPC) 

 

<CCO (deg)              108 <HOH (deg) 109.47 

<COH (deg)              108.5 rOH(nm)     0.10 

r(CH3)(CH2)(nm)       0.153 
 

r(CH2)O(nm)       0.143 
 

rOH(nm)       0.094 
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 ρήκα 5.1 Δλδνκνξηαθή γεσκεηξία πξνηύπσλ κνξίσλ Η2Ο γηα ην κνληέιν SPC θαη EtOH γηα ην 

κνληέιν OPLS.  

5.3 Λεπτομϋρειεσ για τισ προςομοιώςεισ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ Δηζαγσγή, ν απψηεξνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε ηεο δνκήο θαη δπλακηθήο ηνπ κνξίνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ζε 

θαζαξφ λεξφ αιιά θαη ζε κείγκα Νεξνχ/Αηζαλφιεο 65% - 35% (v/v) γηα ηέζζεξεηο 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο φπσο 278, 298, 310 θαη 323 Κ θαη ζε πίεζε 1atm. Δίλαη 

απαξαίηεην ζην ζεκείν απηφ λα εθζέζνπκε ηα δηάθνξα ζηάδηα θαη ηε κεζνδνινγία – 

πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ MD πξνζνκνηψζεσλ ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαθφξσλ ηδηνηήησλ ηνπ ελδηαθέξνληφο 

καο.  

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε ηα εμήο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο απηήο, 

εθηειέζηεθαλ ηφζν δνθηκαζηηθέο (ππφ κνξθή ειέγρνπ) φζν θαη ηειηθέο πξνζνκνηψζεηο 

Μνξηαθήο Γπλακηθήο θαη γηα δχν ζπζηήκαηα ζην Καλνληθφ ηαηηζηηθφ Μεραληθφ χλνιν 

(NVT).  

χζηεκα AngII/Νεξφ: ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε βαζηθή θπςειίδα πξνζνκνίσζεο 

πεξηείρε 2125 κφξηα λεξνχ θαη ην κφξην ηνπ πεπηηδίνπ ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε θαηαιιήισο 

ζην θέληξν ηεο θπςειίδαο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο θπβηθέο πεξηνδηθέο νξηαθέο 

ζπλζήθεο.  

χζηεκα AngII/Nεξφ – Αηζαλφιε: ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε βαζηθή θπςειίδα 

πεξηείρε 632 κφξηα λεξνχ θαη 338 αηζαλφιεο κε ην κφξην ηνπ πεπηηδίνπ ηνπνζεηεκέλν 

θαηαιιήισο ζην θέληξν ηεο θπςειίδαο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηψληαο θπβηθέο πεξηνδηθέο 

νξηαθέο ζπλζήθεο. 
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Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ε βαζηθή θπςειίδα πξνζνκνίσζεο κε ηα κφξηα πξνο 

πξνζνκνίσζε θαηαζθεπάζηεθε έηζη ψζηε λα αληηζηνηρεί ζε ππθλφηεηα ηαπηφζεκε κε απηέο 

απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο.  

Οη ζπλζήθεο γηα ηελ θάζε θαηάζηαζε παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3. 

Οη δηάθνξεο δηακνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο, φπσο αλαθέξακε ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, είλαη πξνζζεηηθέο ηχπνπ Lennard – Jones θαη ειεθηξνζηαηηθέο Coulomb. ηελ 

πεξίπησζε αλφκνησλ πιεπξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ απφ δηαθνξεηηθά κφξηα ρξεζηκνπνηήζακε 

ηνπο θαλφλεο Lorentz – Berthelot πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο 

ησλ δπλακηθψλ. 

Σν πξσηφθνιιν εθηειέζεσο ηεο κνξηαθήο δπλακηθήο πξνζνκνίσζεο θάζε ζπζηήκαηνο 

πεξηείρε ηξία ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην, κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο (l-bfgs) 

απφ ην πξφγξακκα GROMACS 4.0 θαη κε εθαξκνγή ηνπ θαζψο θαη κίαο ζεηξάο δηαθφξσλ 

δηακνξθψζεσλ ηεο AngII πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

ελέξγεηαο απηνχ ε νπνία νδήγεζε ζε κία ραξαθηεξηζηηθή εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ κνξίνπ. 

ην δεχηεξν ζηάδην, ν θάζε έλαο δηαιχηεο (Nεξφ, Νεξφ – Αηζαλφιε) πξνζνκνηψζεθαλ ρσξίο 

ην πεπηίδην θαη ην θάζε έλα ζχζηεκα νδεγήζεθε ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία. Οη ηειηθέο 

κηθξναπεηθνλίζεηο πνπ παξήρζεζαλ κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

ηξίην θαη ηειηθφ ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο σο εμήο. ην ηξίην ζηάδην, ε ηειηθή 

κηθξναπεηθφληζε ηνπ δηαιχηε πνπ παξήρζε απφ ην δεχηεξν ζηάδην ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

αξρηθή απεηθφληζε ζηελ νπνία πξνζεηέζε ζην θέληξν απηήο ην πεπηίδην κε ηελ ηειηθή 

δηακφξθσζή ηνπ απφ ην πξψην ζηάδην. Ζ πξνζζαθαίξεζε θάπνησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε απφ 

ηελ πεξηνρή ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ βηνινγηθνχ κνξίνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο ππθλφηεηαο ηνπ κίγκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην θάζε έλα κε ηνλ ηξφπν απηφ 

δηακνξθνχκελν ζχζηεκα πξνζνκνηψζεθε γηα ηνπιάρηζηνλ 500 ps έσο φηνπ απνθαηαζηαζεί 

ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία απηνχ. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη αθνινχζσο μεθίλεζε κία MD 

πξνζνκνίσζε ηεο ηάμεσο 2 ns γηα θάζε ζεξκνθξαζία απφ ηελ νπνία παξήρζεζαλ θάζε 

θχζεσο κνξηαθέο ηξνρηέο (phase space) ηνπ ζπζηήκαηνο. Με βάζε ην ρψξν θάζεσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο ησλ 2 ns ππνινγίζηεθαλ κέζσ 

εηδηθψλ ππνπξνγξακκάησλ ηνπ GROMACS νη δνκηθέο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο 

ελδηαθέξνληνο ηνπ εθάζηνπ ζπζηήκαηνο. Οη εμηζψζεηο θίλεζεο πνπ ειήθζεζαλ ππφςε ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο νινθιεξψζεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πξνζεγγηζηηθή αιγνξηζκηθή δηαδηθαζία 

ηχπνπ leapfrog κε ρξνληθφ βήκα νινθιήξσζεο 1 fs (10
-15

 s) ελψ απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ελδνκνξηαθέο θηλήζεηο δηαρεηξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν LINCS. Δπίζεο, ζε θάζε πξνζνκνίσζε 

ρξεζηκνπνηήζεθε, ε ηερληθή ζεξκνζηάηηζεο ηχπνπ Berendsen θαη κε ρξφλν ραιάξσζεο 5 ps. 

Δπηπξφζζεηα, αλαθέξνπκε φηη φιεο νη Lennard – Jones αιιειεπηδξάζεηο ζπλππνινγίζηεθαλ 
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εληφο αθηίλαο απνθνπήο (cutoff) ίζεο κε 1.2 nm θαη ειήθζεζαλ ππφςε δηνξζψζεηο απφ ην 

ζεκείν απηφ ζεσξεηηθά έσο ην άπεηξν. Οη ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο ππνινγίζηεθαλ 

κε ηελ ηερληθή Ewald.  

Πίλαθαο 5.3. Βαζηθή θπςειίδα πξνζνκνίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό κνξίσλ γηα ηηο 

επηιεγκέλεο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο απηώλ. Ο γξακκνκνξηθόο όγθνο ησλ ζπζηεκάησλ ππνινγίζηεθε 

από πεηξακαηηθά δεδνκέλα ππθλόηεηαο
91,92,93

.  

Καηάζηαζε  N(άηνκα) T(K) V(nm
3
) 

Α1 AngII + H2O 1+2125 278 K 65.53 

Β1 AngII + H2O 1+2125 300 K 65.96 

Γ1 AngII + H2O 1+2125 310 K 66.97 

Γ1 AngII + H2O 1+2125 323Κ 62.69 

Α2 AngII + 

H2O/EtOH 
1+632/338 278 K 49.229 

Β2 AngII + 

H2O/EtOH 
1+632+338 300 K 49.836 

Γ2 AngII + 

H2O/EtOH 
1+632+338 310 K 51.474 

Γ2 AngII + 

H2O/EtOH 
1+632+338 323Κ 52.104 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε αξρηθή γεσκεηξία ηεο 

Αγγεηνηελζίλεο ΗΗ ιακβάλεηαη απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγαζία ησλ Spyroulias et al
94

 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Protein Data Bank.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

6 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΟΜΟΙΩΕΩΝ 

6.1 Αγγειοτενςύνη ΙΙ ςε υδατικό διϊλυμα 

ε απηφ ην κέξνο ηνπ Κεθαιαίνπ 6 ζα εζηηάζνπκε ζηε ζχγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

πεπηηδίνπ ζε πδαηηθφ δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο φπσο: 278, 298, 310 θαη 323Κ. Οη 

ραξαθηεξηζηηθέο δηακνξθψζεηο – απεηθνλίζεηο ηεο θχξηαο αιπζίδαο (backbone) ηνπ πεπηηδίνπ 

γηα ηηο ηέζζεξεηο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη κέζσ ηεο 

πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηελ παξάγξαθν 6.1.8.  

6.1.1 Βαςικϋσ Μακροςκοπικϋσ Θερμοδυναμικϋσ  ιδιότητεσ  

Ζ Aγγεηνηελζίλε ΗΗ πξνζνκνηψζεθε ζε θαζαξφ λεξφ θαη γηα ηηο ζεξκνδπλακηθέο 

θαηαζηάζεηο Α1, Β1, Γ1, θαη Γ1 πνπ παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθα 6.1. Οη δηάθνξεο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε παξνπζηάδνληαη ζην 

Κεθάιαην 5, §5.3. Γηάθνξα ζεξκνδπλακηθά κεγέζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππνινγίζηεθαλ φπσο π.ρ. 

ε κέζε δπλακηθή ελέξγεηα U/mole, ε πίεζε Ρ, ε ζεξκνθξαζία Σ, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο Δνι/mole, φπνπ Δνι= ΔΚΙΝ+U, θ.η.ι.. Ζ δπλακηθή ελέξγεηα πεξηέρεη δχν φξνπο, ν 

πξψηνο κε ηηο ελέξγεηεο ησλ δεζκηθψλ ελδνκνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ν δεχηεξνο κε ηηο 

ελέξγεηεο κε δεζκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπσο νη ελέξγεηεο Lennard – Jones θαη Coulomb. 

Μεξηθά απφ απηά ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.2. 

Πίλαθαο 6.1 Θεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ. Οη 

ηηκέο ησλ ππθλνηήησλ είλαη νη αληίζηνηρεο  από πεηξακαηηθέο εξγαζίεο
91,92,93 

Καηάζηαζε Σ(Κ) P(bar) ξ(g/cm
3
) 

Α1 278 1.01325 1.000834 

Β1 298 1.01325 0.997957 

Γ1 310 1.01325 0.994364 

Γ1 323 1.01325 0.989121 
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Πίλαθαο 6.2 Θεξκνδπλακηθά απνηειέζκαηα από ηελ MD πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο Ang II/Νεξό γηα ηηο ηέζζεξεηο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο. Η αλαινγία ησλ κνξίσλ ζην 

δηάιπκα είλαη AngII/Νεξό = 1/2125. 

Ιδηόηεηα Α1 Β1 Γ1 Γ1 

 
Μέζε 

Σηκή 
Γηαθύκαλζε 

Μέζε 

Σηκή 
Γηαθύκαλζε 

Μέζε 

Σηκή 
Γηαθύκαλζε 

Μέζε 

Σηκή 
Γηαθύκαλζε 

U(KJ/mole)
* -43.584 0.226 -42.325 0.138 -44.194 0.141 -43.411 0.146 

Eνι(KJ/mole)
* -36.488 0.158 -34.668 0.167 -36.285 0.171 -35.170 0.178 

T (Κ)
 278.150 3.432 300.150 3.695 310.000 3.812 323.000 4.007 

P (bar)
 -58.715 267.479 102.612 269.915 135.215 301.246 63.167 302.925 

* Ζ πζηεκαηηθή Απφθιηζε (Drift) ησλ ππνινγηζκέλσλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ είλαη ηεο ηάμεσο ~0.003. 
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ρήκα 6.1 Υξνληθή εμάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ πξνζνκνησκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα Σ = 

323Κ.  

ην ρήκα 6.1 παξνπζηάδεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο Γπλακηθήο Δλέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο. πγθεθξηκέλα, νη δηάθνξεο ηηκέο 

απηήο θαηαγξάθνληαη αλά δηάζηεκα 2500 βεκάησλ πξνζνκνίσζεο ή αλά 2.5 ps. Ζ επζεία 

γξακκή ζε απηφ παξηζηά ηε κέζε ηηκή, ε νπνία είλαη πεξίπνπ -43.4 KJ/mole θαη ε νπνία, 

φπσο παξαηεξνχκε απφ ην ζρήκα, παξακέλεη ζηαζεξή θαη παξάιιειε σο ηνλ άμνλα ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ επζεία απηή έρεη εθηηκεζεί κέζσ κίαο γξακκηθήο ζπλαξηήζεσο y = αx+β, ε 

νπνία έρεη πξνζαξκνζηεί ζηα απνηειέζκαηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε θιίζε είλαη 

          θαη ην        , απφ φπνπ παξαηεξνχκε ζρεδφλ παξαιιειία κε ηνλ 

άμνλα ηνπ ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο ιφγσ ηεο πάξα πνιχ κηθξήο θιίζεσο α. Παξφκνηα 

ρήκαηα θαη ζπκπεξηθνξά ηεο κέζεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξείηαη 

θαη γηα ηηο άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνζνκνησζεί, νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη 

γξαθηθά. 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη εκθαλέο φηη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ε ππνινγηζκέλε 

κέζε ελέξγεηα ηνπο θπκαίλεηαη γχξσ απφ κία ηηκή κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο απφ απηή θαη 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κηθξή αιιά απνδεθηή απφθιηζε γηα ηέηνηνπ είδνπο ππνινγηζκψλ 

ζην παξάζπξν ρξφλνπ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη εληφο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Απηφ ην 

γεγνλφο καο ππνδεηθλχεη φηη ην πξνζνκνησκέλν ζχζηεκα έρεη νδεγεζεί επηηπρψο ζε 

ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία. Δπηπιένλ, νη ππνινγηζκέλεο κέζεο ηηκέο ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο βξίζθνληαη αξθεηά πιεζίνλ απηψλ 

ηνπ θαζαξνχ λεξνχ φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα εξγαζηψλ MD πξνζνκνίσζεο ηνπ 

λεξνχ γηα παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.   

y = -4*10-06x - 43,408 
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Σέινο, απφ ηνλ Πίλαθα 6.2 θαίλεηαη, επηπιένλ, φηη ε κέζε ηηκή ηεο δπλακηθή ελέξγεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο δελ κεηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά ζε απηφ ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο.    

6.1.2 Γυροςκοπικό ακτύνα (Radius of Gyration) Rg 

Ζ γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg, φπσο αλαθέξακε ζηελ παξάγξαθν 1.5.1, νξίδεηαη απφ ηε 

κέζε απφζηαζε ησλ αηφκσλ ηεο πξσηεΐλεο απφ ην θέληξν κάδαο ηεο (βι. ζρέζε (1.24)). 

Γεληθά, φηαλ έλα καθξνκνξηαθφ ζχζηεκα βξεζεί ζε πεξηβάιινλ δηαιχηε εμαηηίαο ησλ 

δηακνξηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ιφγσ ηεο επθακςίαο ηνπ, ην κέζν κέγεζφο ηνπ 

παξνπζηάδεη απμνκεηψζεηο. Έλα κέηξν απηψλ ησλ απμνκεηψζεσλ ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ηνπ 

κνξίνπ απνδίδεηαη κε ηε γπξνζθνπηθή αθηίλα, ε νπνία καο δίλεη κία εηθφλα ηεο έθηαζεο ή, 

αληηζηνίρσο, ηεο ζπξξίθλσζεο απηνχ. Καηά ζπλέπεηα, απφ ηε κειέηε απηήο ηεο ηδηφηεηαο, 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξσηεΐλεο θάησ απφ 

νξηζκέλεο ζπλζήθεο ηνπ δηαιχηε κε θάπνηα αθξίβεηα. Ο κεραληζκφο ηεο αλαδίπισζεο ηεο 

πξσηεΐλεο έρεη ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ απφ ην κφξην έηζη ψζηε λα 

νδεγεζεί ζηελ ελεξγεηαθά ζηαζεξφηεξε δηακφξθσζε. Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηδηφηεηαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.3, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη 

κέζεο ηηκέο ηεο Rg ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνζνκνησζεί. Οη κέζεο ηηκέο 

είλαη ζε nm.  

Πίλαθαο 6.3 Μεηξήζεηο ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο ηνπ κνξίνπ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε πδαηηθό 

δηάιπκα γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

Rg(nm) Α1 Β1 Γ1 Γ1 

Ang II 0.667 0.686 0.692 0.715 

Ζ γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg ηεο πξσηεΐλεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 6.2, ελψ ε ρξνληθή εμάξηεζε ηνπ κεγέζνπο απηήο δίλεηαη ζην ρήκα 6.3. 

Απφ ην ρήκα 6.2, ζπκπεξαίλνπκε φηη ππάξρεη κία κηθξή αχμεζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

κνξίνπ φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Αγγεηνηελζίλε ΗΗ έρεη ηελ ηάζε 

λα μεδηπιψλεηαη ειαθξψο κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
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ρήκα 6.2 Δμάξηεζε γπξνζθνπηθήο αθηίλαο ηνπ κνξίνπ ηεο AngII από ηελ ζεξκνθξαζία ζε πδαηηθό 

δηάιπκα από ηελ παξνύζα εξγαζία.  

πγθεθξηκέλα, απφ ην ρήκα 6.2 ζπκπεξαίλνπκε, επίζεο, φηη ε ηάζε ηεο ΑngII γηα 

μεδίπισκα ζην θαζαξφ λεξφ είλαη κηθξή ηεο ηάμεσο ηνπ 0.5 Å ζηελ πεξηνρή ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ απφ 280 – 320 Κ.. ην ρήκα 6.3 παξνπζηάδεηαη ε γπξνζθνπηθή αθηίλα ηεο 

πξσηεΐλεο γηα θάζε θαηάζηαζε (Α1, Β1, Γ1, Γ1) μερσξηζηά σο πξνο ηνλ ρξφλν 

πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Απφ ηα γξαθήκαηα 

απηά είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί ε ρξνληθή εμάξηεζε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ κνξίνπ ηεο 

πξσηεΐλεο γηα θάζε ζεξκνθξαζία θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ρξνληθήο δηακφξθσζεο ηεο δνκήο ηνπ κνξίνπ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε 

δνκή ηεο πξσηεΐλεο δελ έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηε δηακφξθσζή ηεο ζε φιεο ηηο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηάκε, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη έρεη ππεηζέιζεη 

ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα Ang II/Νεξφ θαη ηα ζπζηήκαηα βξίζθνληαη ζε ειάρηζηε ελεξγεηαθή 

δηακφξθσζε.  
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ρήκα 6.3 Υξνληθή εμάξηεζε ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε πδαηηθό δηάιπκα ζε 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 
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6.1.3 Tετραγωνικό ρύζα τησ Μϋςησ Απόκλιςησ τησ διαμόρφωςησ τησ δομόσ 

τησ πρωτεΐνησ (Root Mean Square Deviation, RMSD) 

ηελ παξνχζα εξγαζία, φπσο πεξηγξάςακε θαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.2, σο κέηξν ηεο 

πξσηετληθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ειαζηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο 

κέζεο απφθιηζεο (RMSD), ε νπνία απνηειεί αξηζκεηηθφ δείθηε ηεο αιιαγήο ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ κνξίνπ ζε ζρέζε κε θάπνηα δνκή αλαθνξάο, π.ρ. ηελ αξρηθή ή ηε κέζε 

δνκή. 

πγθεθξηκέλα, ε ηδηφηεηα RMSD ππνινγίζζεθε γηα δχν πεξηπηψζεηο: ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε ην RMSD εθηηκήζεθε γηα ηα άηνκα ηεο θχξηαο αιπζίδαο ηεο πξσηεΐλεο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο πξσηεΐλεο (backbone), ελψ ζηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα άηνκα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πξσηεΐλε ζέηνληαο σο 

αξρηθή δνκή απηήο, ηε κέζε δνκή πνπ πξνθχπηεη ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο 

(εληφο ηζνξξνπίαο) θαζψο ην ζχζηεκα έρεη νδεγεζεί ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία. Σα δχν 

απηά δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.4 γηα δηάθνξεο 

ζεξκνθξαζίεο.  

 

ρήκα 6.4 Υξνληθή εμάξηεζε ηνπ RMSD ηεο θύξηαο αιπζίδαο θαη νιόθιεξνπ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε 

πδαηηθό δηάιπκα ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.Ωο δνκή αλαθνξάο έρεη ιεθζεί ε κέζε δνκή πνπ 

πξνθύπηεη ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο, θαζώο ην ζύζηεκα έρεη νδεγεζεί ζε ζεξκνδπλακηθή 

ηζνξξνπία. 
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Απφ ην ρήκα 6.4, παξαηεξνχληαη αιιαγέο κηθξήο θιίκαθαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ζηα δχν δηαγξάκκαηα, ηφζν ζε απηφ ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ θχξηα αιπζίδα ηεο πξσηεΐλεο αιιά θαη ζε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε νιφθιεξε ηελ 

πξσηεΐλε. Σα δεδνκέλα απηά ππνδειψλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αξρηθήο δνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο, έλα απνηέιεζκα ην 

νπνίν ηφζν πνηνηηθά φζν θαη πνζνηηθά βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε απηφ πνπ έρεη εμαρζεί γηα 

ηελ γπξνζθνπηθή αθηίλα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε ηηκή ηνπ RMSD ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο γηα ηα άηνκα ηεο θχξηαο αιπζίδαο ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο είλαη ~0.1 nm 

ελψ ε αληίζηνηρε κέζε ηηκή απηνχ ηνπ κεγέζνπο γηα φια ηα άηνκα ηεο πξσηεΐλεο είλαη ~0.3 

nm, απνηειέζκαηα πνπ ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα 

ηελ εθηίκεζε ηέηνησλ ηδηνηήησλ. ε κία πην ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ 298 θαη 310Κ, παξνπζηάδεηαη θάπνηα 

αιιαγή ζηηο δηακνξθψζεηο ηεο δνκήο ησλ αληίζηνηρσλ αξρηθψλ ηνπο, κε πην έληνλε λα 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε γηα Σ=310Κ θαη γηα ην παξάζπξν ρξφλνπ απφ ηα 1000 – 

1600 ps ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηαζεξνπνηνχληαη μαλά. Γεληθά, 

παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα ηεο θχξηαο αιπζίδαο ηεο Ang II παξνπζηάδνπλ δηακνξθψζεηο 

πιεζηέζηεξα ζηελ αξρηθή δνκή απφ φηη ε ζπλνιηθή πξσηεΐλε, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο απφθιηζήο ηνπο λα είλαη ειαθξψο κηθξφηεξν. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο, ε ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε παξνπζηάδεηαη, φπσο είλαη θπζηνινγηθφ, απφ ηηο πιεπξηθέο νκάδεο ησλ ακηλνμέσλ 

πνπ είλαη πεξηζζφηεξν εχθακπηεο.  

6.1.4 υντελεςτόσ Μεταφορικόσ Διϊχυςησ 

ηελ παξάγξαθν 1.6.2 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

κεηαθνξηθήο δηαρχζεσο ηεο κάδεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζε έλα κνξηαθφ ζχζηεκα θαζψο επίζεο 

θαη ε ζρεηηθή ζεσξία, βάζε ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηείηαη ν ππνινγηζκφο ηεο ηδηφηεηαο 

απηήο. ηελ παξνχζα εξγαζία νη δηάθνξνη ππνινγηζκνί θαη ε εθηίκεζε ησλ ζπληειεζηψλ 

ηεο κεηαθνξηθήο Γηάρπζεο ηνπ κνξίνπ ηνπ πδαηηθνχ δηαιχκαηνο έγηλαλ κε βάζε ηε κέζε 

ηεηξαγσληθή απνκάθξπλζε ηνπ θέληξνπ κάδεο απηνχ (Mean Square Displacement, MSD) 

κέζσ ηεο εμίζσζεο ηνπ Einstein (βι. ρέζε 1.35) 

πγθεθξηκέλα, ζηα ζπζηήκαηα ηνπ κνξίνπ Ang II ζε πδαηηθφ δηάιπκα πνπ 

κειεηήζεθαλ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο 

νινθιήξνπ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII,   
     

, ηνπ θέληξνπ κάδεο ησλ δηαθφξσλ ακηλνμέσλ ηεο 

πξσηεΐλεο θαη, ηέινο, ηνπ θέληξνπ κάδεο ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε (κφξηα λεξνχ). ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε εχξεζε ηνπ ζπληειεζηή δηαρχζεσο ησλ 

κνξίσλ ηνπ λεξνχ πνπ βξίζθνληαη θιεηζηά – αξθεηά πιεζίνλ ηεο πξσηεΐλεο ζε 



78 
 

αληηδηαζηνιή κε ηα κφξηα απηνχ πνπ βξίζθνληαη ζηε δεχηεξε θαη ζηε ηξίηε ζθαίξα 

επηδηαιχησζεο ηνπ καθξνκνξίνπ, ηα νπνία πξνθαλψο ζα δηαρένληαη εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνκνίσο κε ηα κφξηα ηνπ θαζαξνχ χδαηνο ζηελ ίδηα ζεξκνδπλακηθή θαηάζηαζε. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ δηάρπζεο απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γηα ηελ AngII ζε πδαηηθφ δηάιπκα εθηίζεληαη γξαθηθά ζην ρήκα 6.5 θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.4.  

Πίλαθαο 6.4 Μεηξήζεηο ηνπ ζπληειεζηή κεηαθνξηθήο δηάρπζεο ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngΙΙ ζε πδαηηθό 

δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 Α1 Β1 Γ1 Γ1 

D (x10
-5

 cm
2
s

-1
)  1.90 2.10 1.80 2.00 

 

 

ρήκα 6.5 ύγθξηζε ησλ κέζσλ ηεηξαγσληθώλ απνκαθξύλζεσλ (MSD) ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ κνξίνπ 

ηεο AngII ζε πδαηηθό δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο από ηελ παξνύζα εξγαζία.  

ην ρήκα 6.5, νη ηηκέο ηνπ MSD ππνινγίζηεθαλ δηαδνρηθά αλά 100 βήκαηα 

πξνζνκνίσζεο. Ζ εθηίκεζε, δε, ηνπ ζπληειεζηή δηαρχζεσο έγηλε γηα ην δηάζηεκα 0–1000 

ps. Οη ππνινγίζηκεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή δηαρχζεσο γηα ην κφξην ηεο Ang II ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 6.4.  

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο ηεο πξσηεΐλεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηηο 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ, δελ καο δίλνπλ κε ηε πξψηε καηηά αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα απηήλ ηελ ηδηφηεηα. Όκσο, εάλ παξαηεξήζνπκε ην ρήκα 6.5, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ελψ ην msd γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 278 θαη 323Κ είλαη θαηά κεγάιε 

πξνζέγγηζε γξακκηθφ, ζηηο άιιεο δχν ζεξκνθξαζίεο θαίλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 

θιίζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηεο δηακφξθσζεο πνπ παξαηεξήζεθε θαη απφ ηελ 
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ηδηφηεηα RMSD θαη είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή δηαπίζησζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε 

ηεο δνκήο απηήο ηεο πξσηεΐλεο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο 

ηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΐλεο δελ κεηαβάιιεηαη ζπζηεκαηηθά ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη νη ηηκέο ηνπ είλαη κηθξφηεξεο, φπσο θαη αλακέλεηαη, απφ ηελ δηάρπζε ηνπ κνξίνπ ηνπ 

θαζαξνχ λεξνχ (~ 2.6 10
-5

 cm
2
/s). 

6.1.5 Πληςιϋςτερη Προςιτό Επιφϊνεια Μακρομορύου από τα μόρια του 

διαλύτη (Solvent Accessible Surface, SAS) 

ην κέξνο απηφ ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ηεο πιεζηέζηεξεο πξνζβάζηκεο 

επηθάλεηαο ηεο πξσηεΐλεο απφ ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε. Απηή ε ηδηφηεηα ζα αλαθέξεηαη 

ζπλνπηηθά κε ην αθξσλχκην SAS, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ζ πεξηγξαθή ηεο ηδηφηεηαο 

απηήο θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο πξσηεΐλεο ζε θάπνηνλ επηιεγκέλν 

δηαιχηε ή κίγκα δηαιπηψλ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.3. πγθεθξηκέλα, νη κεηαβνιέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πξνζβάζηκε επηθάλεηα ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο απφ ηα 

κφξηα ηνπ δηαιχηε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο παξνπζηάδνπλ επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. 

Με απηήλ ηελ ηδηφηεηα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο πξνζβάζηκεο επηθάλεηαο 

ηεο πξσηεΐλεο ή κέξνο απηήο απφ ην δηαιπηε θαζψο θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο ζε πδξφθηιε 

θαη πδξφθνβε πεξηνρή. ηνλ Πίλαθα 6.5, παξαηίζνληαη νη ηηκέο γηα ηελ νιηθή πξνζβάζηκε 

επηθάλεηα SAS ηεο AngII ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη 

ν δηαρσξηζκφο ηεο ζε πδξφθνβε θαη πδξφθηιε πεξηνρή.  

Πίλαθαο 6.5 Μεηξήζεηο γηα ηελ πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα SAS θαζώο θαη γηα ηα πδξόθηια θαη 

πδξόθνβα ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngΙΙ ζε πδαηηθό δηάιπκα. 

SAS (nm
2
) Α1 Β1 Γ1 Γ1 

Οιηθή 

επηθάλεηα 

14.396 13.494 14.340 20.929 

Τδξφθνβε 

επηθάλεηα 

12.575 12.279 12.813 16.731 

Τδξφθηιε 

επηθάλεηα 

  1.821   1.214   1.527   4.198 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 6.5, κπνξνχκε λα εμάγνπκε κεξηθέο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε επηδηαιχησζε ηεο AngII ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ 

ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε ζηελ αλαδίπισζε (folding) ηνπ 

καθξνκνξίνπ εμαηηίαο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ απηψλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα 

δεδνκέλα απηά δηαθαίλεηαη φηη γηα ηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298 θαη 310 Κ ε 

πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS ηνπ κνξίνπ γηα ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε παξακέλεη ζρεδφλ 

ακεηάβιεηε ελψ παξνπζηάδεη κία ξαγδαία αχμεζε γηα ηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ησλ 
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323Κ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζακε 

γηα ηελ γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg, φπνπ παξνπζηάδεηαη κία αληίζηνηρε ζεκαληηθή κεηαβνιή 

ηνπ μεδηπιψκαηνο ηνπ κνξίνπ ζηνπο 323Κ. Σειηθά, απφ ηηο ηηκέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο SAS 

πνπ αληηζηνηρεί ζην πδξφθνβν θαη ζην πδξφθηιν κέξνο ηεο πξσηεΐλεο παξαηεξνχκε ηα 

εμήο: ε θάζε ζεξκνθξαζία, ην πδξφθνβν κέξνο ηεο SAS είλαη ζπζηεκαηηθά κεγαιχηεξν 

ηνπ αληηζηνίρνπ πδξφθηινπ κε αληίζηνηρα πνζνζηά 6.905, 10.114, 8.391, 3.985. 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κέζσ ηνπ ρήκαηνο 6.6 α, β, γ, παξνπζηάδνληαη κε 

ηε κνξθή ηζηνγξακκάησλ ηα απνηειέζκαηα ιεπηνκεξνχο αλάιπζεο ηεο πδξφθνβεο, 

πδξφθηιεο θαη ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο SAS ηνπ θάζε ακηλνμένο ρσξηζηά ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κέζσ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Οη αξηζκνί 1 – 8 θαηά ζεηξά αληηζηνηρνχλ 

ζηα νθηψ ακηλνμέα ηεο AngII (Asp, Arg, Val, Tyr, Ile, His, Pro, Phe).  
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ρήκα 6.6 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε πδαηηθό δηάιπκα ζε 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. Σα δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηελ (a) πδξόθνβε, (β) πδξόθηιε θαζώο θαη (γ) 

ζηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα  SAS ηεο πξσηεΐλεο. ην ζρήκα, κε ην 1 ζπκβνιίδεηαη ην ακηλνμύ Asp, κε ην 2 

ην Arg θ.ν.θ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ηζηνγξάκκαηα, κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο είλαη ζην κεγαιχηεξν ηνπο 

κέξνο πδξφθνβε. Απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.5, 

πνπ καο δείρλνπλ φηη γεληθά ε πξνζβάζηκε επηθάλεηα ηεο πξσηεΐλεο είλαη θαη απηή 

πδξφθνβε ζην κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο. πγθεθξηκέλα, απφ ην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 

6.6(α) πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πδξφθνβε επηθάλεηα ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη γηα ηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298, 310 Κ παξαηεξνχληαη παξφκνηεο 

ηηκέο ελψ ππάξρεη αχμεζε ζηελ πδξφθνβε πεξηνρή φισλ ησλ ακηλνμέσλ γηα Σ = 323Κ. Απφ 

απηφ ην δηάγξακκα, επηπιένλ, θαίλεηαη φηη ηα ακηλνμέα 1, 2 θαη 4 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα 

Asp, Arg θαη Tyr, παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, ε δε 

αχμεζε ηεο πδξφθνβεο επηθάλεηαο γηα ηελ ηέηαξηε ζεξκνθξαζία είλαη ηεο ηάμεσο ~0.6 

nm
2
. Δπίζεο, ηα ακηλνμέα 3, 5 θαη 6, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Val, Ile θαη His, παξνπζηάδνπλ 

αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηηο ηξεηο πξψηεο ζεξκνθξαζίεο 

ε ηηκή ηεο πδξφθνβεο πεξηνρήο απηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ~1.2 nm
2
 θαη γηα ηελ ηέηαξηε 

απμάλεηαη ειαθξψο θαηά ~0.4 nm
2
. Σν ιηγφηεξν πδξφθνβν ακηλνμχ επξέζεη φηη είλαη ε Pro 

ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απμάλεη θαηά 0.3 nm
2
. Σέινο, 

ην πεξηζζφηεξν πδξφθνβν ακηλνμχ είλαη ε Phe γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, ζηελ νπνία γηα 

ηηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298, 310 Κ ε πδξφθνβε πεξηνρή είλαη ~2.2
 
nm

2
 θαη απμάλεηαη γηα 

Σ=323Κ ζε ~2.8
 
nm

2
.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηηκέο ησλ πδξφθηισλ πεξηνρψλ ηνπ πεπηηδίνπ ζε φια ηα 

ακηλνμέα θαη γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, πνπ επξέζεη λα είλαη ρακειφηεξεο απφ φηη απηέο 
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ησλ πδξφθνβσλ, έρνπλ ηελ ηάζε λα απμάλνληαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Μία πξψηε πνηνηηθή εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζρεηίδεηαη, φπσο είλαη 

θπζηνινγηθφ, κε ηε κεξηθή έθηαζε ηνπ κνξίνπ κε ηελ ζεξκνθξαζία ζην ζχζηεκα, γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζε κεγαιχηεξε πξνζβάζηκε επηθάλεηα απφ ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε ζηελ πξψηε 

ζθαίξα επηδηαιχησζεο. πγθεθξηκέλα, απφ ην δηάγξακκα 6.6(β) παξαηεξνχκε φηη ηα 

ακηλνμέα 1, 3, 5 θαη 7 πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Asp, Val, Ile θαη Pro, έρνπλ ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά ζην πδαηηθφ δηάιπκα γηα ηηο 
 
ηξεηο πξψηεο ζεξκνθξαζίεο θαη απμάλεηαη 

ειαθξά ε πδξφθηιε επηθάλεηα ηνπογηα Σ = 323Κ. Δπίζεο, ε Ηle παξαηεξείηαη λα έρεη ηε 

κηθξφηεξε πδξφθηιε επηθάλεηα ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Γηα ηα ακηλνμέα 2, 4, 6 θαη 8 πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηα Arg, Tyr, His θαη Phe, ε πδξφθηιή ηνπο επηθάλεηα παξνπζηάδεη θάπνηεο 

απμνκεηψζεηο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν ακηλνμχ κε ηελ πεξηζζφηεξν πδξφθηιε 

επηθάλεηα είλαη ε Tyr γηα Σ = 323Κ θαη ε Phe γηα Σ = 310Κ. ηηο άιιεο δπν ζεξκνθξαζίεο 

νη πδξφθηιεο πεξηνρέο ησλ ακηλνμέσλ δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. 

Σέινο, απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ρήκαηνο 6.6γ βγάδνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ηελ 

ζεξκνθξαζία 323Κ απμάλεηαη ε ζπλνιηθή πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS ζε φια ηα ακηλνμέα, 

γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.5. Δπίζεο, ην ακηλνμχ 

κε ηε ιηγφηεξε SAS επηθάλεηα είλαη ε Pro γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, ελψ κε ηε 

πεξηζζφηεξε είλαη ε Phe. 

6.1.6 Μϋςεσ αποςτϊςεισ μεταξύ χαρακτηριςτικών ομϊδων τησ 

Αγγειοτενςύνησ ΙΙ 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηεο δηακφξθσζεο ηεο δνκήο ηνπ κνξίνπ ηεο Αng 

II, κειεηήζεθαλ νη κέζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ πεξηθεξεηαθψλ αηφκσλ επί 

ησλ ακηλνμέσλ ηνπ πεπηηδίνπ νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη ζπκβάιινπλ πεξαηηέξσ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ δηακνξθψζεσλ ησλ πεπηηδίσλ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη κέζεο 

ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ απηψλ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά απφ κία κεγάιε ζεηξά δηακνξθψζεσλ 

ηνπ πεπηηδίνπ ζε φιν ην εχξνο ηεο πξνζνκνίσζεο θαη γηα θάζε ζεξκνθξαζία. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνπκε φηη νη απνζηάζεηο απηέο πνπ κειεηήζεζαλ είλαη θαηά ζεηξά νη εμήο:  

1. H(Tyr) – Nd(His) 

2. Ne(His) – O1(Phe) 

3. H(Tyr) – N21(Arg) 

4. H(Tyr) – N22(Arg) 

5. Nd(His) – O1(Phe) 

6. Nd(His) – O1(Phe)  

7. H(Tyr) – Ne(His)  
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Σα δηάθνξα άηνκα κε ηνπο ραξαθηεξηζηηθνχο δείθηεο ηνπο επί ησλ ακηλνμέσλ ηνπ 

κνξίνπ Ang II δειψλνληαη ζην ρήκα 6.7 γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ. ηνλ Πίλαθα 6.6 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο απνζηάζεηο ησλ επηά 

δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ γηα ηηο ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

κειεηήζεθαλ.  

Πίλαθαο 6.6 Μέζεο απνζηάζεηο κεηαμύ ραξαθηεξηζηηθώλ πιεπξηθώλ αιιειεπηδξάζεσλ ηνπ κνξίνπ ηεο 

Αng ΙΙ ζε πδαηηθό δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

d(nm) Α1 Β1 Γ1 Γ1 

H(Tyr)-Nd(His) 0.674 0.617 1.034 0.594 

NE(His)-O1(Phe) 1.385 0.782 0.937 0.931 

H(Tyr)-N21(Arg) 1.165 0.966 1.331 1.131 

H(Tyr)-N22(Arg) 1.280 0.967 1.318 1.098 

Nd(His)-O1(Phe) 0.977 0.846 0.611 0.952 

Nd(His)-O2(Phe) 0.983 0.855 0.616 0.978 

H(Tyr)-NE(His) 0.757 0.730 1.034 0.666 

 

ρήκα 6.7 Μνξηαθή δνκή ηνπ κνξίνπ ηεο Ang II θαη ραξαθηεξηζκόο ησλ αηόκσλ ππό κειέηε. 

Σα άηνκα ή νη πιεπξηθέο νκάδεο αιιειεπίδξαζεο ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε ζηε 

κειέηε απηή βξίζθνληαη ζηηο πιεπξηθέο αιπζίδεο ησλ ακηλνμέσλ θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ δηφηη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε. Μέζσ 

απηψλ ησλ δηαηνκηθψλ απνζηάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα θαηαλνήζνπκε ηελ εζσηεξηθή 

κεηαβνιή ηεο δνκήο ηεο Αng II ζην πδαηηθφ δηάιπκα θαη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ην εξψηεκα, πνηα ζπγθεθξηκέλα κέξε ή άηνκα απφ απηέο ηηο πιεπξηθέο νκάδεο 

ηνπ κνξίνπ AngII πιεζηάδνπλ ή απνκαθξχλνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα παξάζπξν 
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πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ αλάπηπμεο ηνπ κνξίνπ, θαη πνηα είλαη ε επίδξαζε δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ φπσο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ζεξκνθξαζία Σ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Απφ ηε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πίλαθα 6.6 δηαθαίλεηαη φηη κε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ε κέζε ηηκή ηεο απφζηαζεο ηνπ πδξνγφλνπ ηεο Tyr ηφζν κε ην Nd φζν θαη κε 

ην Nε ηεο His απμάλεη ζεκαληηθά ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 310Κ, γεγνλφο πνπ καο 

ππνδεηθλχεη φηη ην κφξην εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή απηή ελψ κε πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 323Κ αλαδηπιψλεηαη αξθεηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαίλεηαη φηη ε 

κέζε ηηκή ηεο απφζηαζεο ησλ NΔ θαη Nd ηεο His κε ην Ο1 ηεο Phe είλαη κεγαιχηεξε ζηνπο 

278Κ ελψ γηα ηηο άιιεο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο θαίλεηαη φηη έρνπλ κία παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Ζ ηεο Tyr κε ηα άδσηα ηεο Arg παξαηεξνχκε κία παξφκνηα κέζε ηηκή 

ηεο απφζηαζεο γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κειεηάκε. Σειηθά παξαηεξνχκε φηη ηα 

απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δηακνξηαθψλ απνζηάζεσλ δελ παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε απηή ηε ζηελή ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή πνπ 

κειεηάκε. 

Σα απνηειέζκαηα απηά ζηε ζπλέρεηα ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα αληίζηνηρα ησλ κέζσλ 

απεηθνλίζεσλ ηεο θχξηαο αιπζίδαο θαη νιφθιεξεο ηεο πξσηεΐλεο ζηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ §6.1.8. 

6.1.7 Ιδιότητεσ Μϋςησ Διαμοριακόσ Δομόσ 

Ζ κέζε δηακνξηαθή δνκή ηνπ κνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Αng II/H2O κειεηήζεθε κέζσ ησλ 

αθηηληθψλ ζπλαξηήζεσλ θαηαλνκήο g(r) (βι.1.4). πγθεθξηκέλα, εμεηάζηεθαλ νη παξαθάησ 

αθηηληθέο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην 

θέληξν κάδεο θάζε ακηλνμένο ηνπ κνξίνπ κε ην νμπγφλν, OW, θαη ην πδξνγφλν, ΖW, ηνπ 

δηαιχηε. Δθηφο ησλ αλσηέξσλ, εμεηάζηεθαλ ζπλαξηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο γηα 

ραξαθηεξηζηηθά άηνκα επί ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο κε ην OW, θαη ην ΖW ηνπ κνξίνπ 

ηνπ δηαιχηε. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ ηα άηνκα Ν12 ηεο Arg, ην Ζ11 ηεο Arg, ην Ζ θαη ην 

Ο ηεο Tyr,ην Νd ηεο His θαη ηα O1 θαη Ο2  ηεο Phe. 

ην ρήκα 6.8 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζπλαξηήζεηο κέζεο δηακνξηαθήο 

δνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηεο Ang II κε ην ΟW ηνπ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ν Πίλαθαο 6.7 ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) 

απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ.  
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ρήκα 6.8 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θέληξσλ κάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ ηνπ λεξνύ γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 
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Πίλαθαο 6.7 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξώηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII κε ην ΟW ηνπ λεξνύ γηα 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 ASP ARG VAL TYR 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 1.224 0.430 0.681 0.456 0.912 0.544 0.929 0.504 

B1 1.275 0.654 0.810 0.502 0.919 0.528 0.836 0.522 

Γ1 1.205 0.420 0.735 0.492 0.930 0.536 0.873 0.524 

Γ1 1.461 0.408 0.894 0.456 0.917 0.524 0.861 0.518 

 ILE HIS PRO PHE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 0.733 0.528   1.027 0.490 0.974 0.440 

B1 0.721 0.532   0.961 0.490 0.865 0.438 

Γ1 0.764 0.516   0.980 0.492 0.810 0.444 

Γ1 0.768 0.524   0.996 0.492 0.978 0.444 
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Απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ρήκαηνο 6.8 Η – VΗΗΗ θαη απφ ηνλ Πίλαθα 6.7 κέζσ 

ζχγθξηζεο ησλ δηαθφξσλ ηηκψλ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ g(r), ζπκπεξαίλνπκε 

ηα αθφινπζα: Αξρηθά, απφ ηα γξαθηθά απηψλ ησλ ζπλαξηήζεσλ παξαηεξνχκε φηη φιεο νη 

ζπλαξηήζεηο g(r) θαη γηα θάζε θαηάζηαζε, έθηνο απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ακηλνμχ Asp κε 

ην OW, έρνπλ ηηκέο πξν ηνπ πξψηνπ θπξίνπ κεγίζηνπ κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα θαη, φπσο 

αλακέλεηαη γηα κεγάιεο απνζηάζεηο, ζπγθιίλνπλ ζηε κνλάδα. Έλα απνηέιεζκα ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε πξνεγνχκελεο εξγαζίεο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ ζε δηαιχηεο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ κάδεο ηεο Asp, ε ηηκή ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο 

g(r) θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 1.205 – 1.461 θαη κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ απφ 0.420 – 

0.438 nm, αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη νη ζέζεηο ηνπ κεγίζηνπ 

ηεο ζπλαξηήζεσο g(r) απηνχ ηνπ ακηλνμένο είλαη νη κηθξφηεξεο πνπ έρνπλ βξεζεί κεηαμχ 

φισλ ησλ ακηλνμέσλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη θαηά κέζν φξν ελεξγεηαθά ην 

άηνκν ηνπ νμπγφλνπ ηνπ κνξίνπ ηνπ λεξνχ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν κάδεο ηεο Asp 

απφ φηη ζηα ππφινηπα ακηλνμέα. Δπηπιένλ, απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ζπλαξηήζεσλ 

g(r) κέρξη ηνπ πξψηνπ ειαρίζηνπ απηψλ παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ (OW) πνπ 

πεξηβάιινπλ θάζε ακηλνμχ είλαη δηαθνξεηηθφο θαη κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Asp. Δάλ 

ππνζέζνπκε, επηπιένλ, φηη ην νμπγφλν ηνπ κνξίνπ ηνπ χδαηνο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζην 

θέληξν κάδεο ηνπ H2O ηφηε ην ίδην ζπκπέξαζκα εμάγεηαη αβίαζηα θαη γηα ην κέζν αξηζκφ 

επηδηαιχησζεο κε ηα κφξηα ηνπ χδαηνο γχξσ απφ απηά ηα ακηλνμέα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ κάδεο ηεο Phe, ε ηηκή ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο g(r) 

θπκαίλεηαη απφ 0.810 – 0.978 θαη ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ ζην δηάζηεκα απφ 0.438 – 

0.444 nm γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Απηφ ην ακηλνμχ είλαη ην επφκελν ηεο πξσηεΐλεο κεηά 

απφ ηελ Asp πνπ ην άηνκν ηνπ OW θαη θαηά ζπλέπεηα ην κφξην ηνπ χδαηνο έξρεηαη 

πιεζηέζηεξα ζε επαθή κε απηφ. ε απηή ηελ αιιεινπρία κηθξνδνκήο ησλ κνξίσλ ηνπ χδαηνο 

ζε απνζηάζεηο επαθήο κε ηα δηάθνξα ακηλνμέα ηεο πξσηεΐλεο πνπ κειεηάκε, επξέζεη φηη 

αθνινπζνχλ ηα ακηλνμέα Αrg θαη Pro ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά κεηαμχ 

ηνπο σο ηηο ζπλαξηήζεηο g(r). πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο g(r) θαη ηεο 

ζέζεσο ηνπ κεγίζηνπ θπκαίλεηαη γηα ην θαζέλα απφ 0.681 – 0.894 θαη 0.456 – 0.502 nm θαη 

απφ 0.961 – 1.027 θαη 0.490 – 0.492 nm, αληίζηνηρα. Με νινθιήξσζε ησλ θνξπθψλ απηψλ 

παξαηεξνχκε φηη ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε έρνπκε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ OW πιεζίνλ 

ηνπ θέληξνπ κάδεο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα, ηα ακηλνμέα Tyr θαη Ile παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζέζε 

ηνπ κεγίζηνπ ηνπο απφ 0.502 – 0.524 nm θαη 0.516 – 0.532 nm, αληίζηνηρα. Παξαηεξείηαη, 

φκσο, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Tyr ε ηηκήο ηεο g(r) είλαη κεγαιχηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 

0.836 - 0.929 ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Ile ε αληίζηνηρε πεξηνρή ηηκψλ είλαη απφ 0.721 – 

0.768 nm. Σέινο, ην ακηλνμχ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ ηνπ είλαη 

ε Val κε ηηκέο απφ 0.524 – 0.544 θαη ε ηηκή ηεο g(r) θπκαίλεηαη απφ 0.912 – 0.930 nm. 
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Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη κεγάινο ζρεηηθά αξηζκφο κνξίσλ λεξνχ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην 

θέληξν κάδεο απηνχ ηνπ ακηλνμένο αιιά εληνπηζκέλν ζε ζρεηηθά κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ 

ηα άιια ακηλνμέα. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ζis, δελ αλαγξάθνπκε ηηκέο ζηνλ Πίλαθα 6.7 γηα ηα αθξφηαηα ηεο 

g(r) ιφγσ φηη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή κεγίζηνπ κεγαιχηεξε ηεο 

κνλάδνο ην δηάγξακκα ηεο κε ην ΟW. πγθεθξηκέλα, ε θάζε ζπλάξηεζε g(r) γηα θάζε 

ζεξκνθξαζία δηαθνξνπνηείηαη γηα απνζηάζεηο 0 - 1 nm παξνπζηάδνληαο δχν 

ραξαθηεξηζηηθνχο ψκνπο (ζεκείν θακπήο) θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο 

ηνπ 1 nm ηείλνπλ πξνο ηε κνλάδα. 

ην ρήκα 6.9 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη νη ζπλαξηήζεηο κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο 

ησλ θέληξσλ κάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηεο Ang II κε ην ΖW ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ν Πίλαθαο 6.8 ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) απηψλ 

ησλ ζπλαξηήζεσλ. 
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ρήκα 6.9 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θέληξσλ κάδαο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε 

ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ λεξνύ ζην πδαηηθό δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.
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Πίλαθαο 6.8 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ησλ ζπλαξηήζεσλ δνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ λεξνύ 

γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.  

 ASP ARG VAL TYR 

 
ΗW ΗW ΗW ΗW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 0.980 0.482 0.676 0.438 0.881 0.506 0.835 0.490 

B1 1.022 0.480 0.680 0.466 0.866 0.512 0.770 0.512 

Γ1 0.984 0.474 0.692 0.504 0.861 0.506 0.787 0.510 

Γ1 1.093 0.468 0.803 0.471 0.854 0.536 0.778 0.510 

 ILE HIS PRO PHE 

 
ΗW ΗW ΗW ΗW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 0.697 0.530   0.937 0.480 0.904 0.460 

B1 0.685 0.540   0.865 0.492 0.872 0.504 

Γ1 0.738 0.544   0.901 0.498 0.806 0.518 

Γ1 0.729 0.516   0.953 0.488 0.927 0.504 
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Απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ρήκαηνο 6.9 Η – VΗΗΗ θαη απφ ηνλ Πίλαθα 6.8 κέζσ 

ζχγθξηζεο ησλ δηαθφξσλ ηηκψλ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ g(r) ζπκπεξαίλνπκε 

ηα αθφινπζα: Αξρηθά, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ 

ρήκαηνο 6.9 φηη φιεο νη ζπλαξηήζεηο g(r) γηα φια ηα ακηλνμέα, έθηνο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ακηλνμχ Asp κε ην ΖW, νη ηηκέο ησλ κεγίζησλ ηνπο είλαη κηθξφηεξεο απφ ηε 

κνλάδα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Asp είλαη νξηαθά κεγαιχηεξε. πγθεθξηκέλα, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ κάδεο ηεο Asp, ε ηηκή ηεο ζπλαξηήζεσο g(r) θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 

0.980 – 1.093 θαη κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ απφ 0.468 – 0.482 nm αληίζηνηρα. Οη 

απνζηάζεηο ηνπ κεγίζηνπ απηνχ ηνπ ακηλνμένο είλαη νη κηθξφηεξεο πνπ έρνπλ βξεζεί κεηαμχ 

φισλ ησλ ακηλνμέσλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ 

κνξίνπ ηνπ λεξνχ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζην θέληξν κάδεο ηεο Asp απφ φηη ζηα ππφινηπα 

ακηλνμέα. Απηά ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε πιήξε ηαχηηζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ αληίζηνηρσλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ κε ην άηνκν ηνπ 

νμπγφλνπ ηνπ χδαηνο. ηελ πεξίπησζε ηνπ θέληξνπ κάδεο ηεο Arg, ε ηηκή ηεο g(r) θπκαίλεηαη 

απφ 0.676–0.803 θαη ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ είλαη απφ 0.438–0.504 nm. Απηφ ην 

ακηλνμχ είλαη ην επφκελν ηεο πξσηεΐλεο κεηά απφ ηελ Asp πνπ ην άηνκν ηνπ ΖW έξρεηαη 

πιεζηέζηεξα ζε απηφ. Απφ ηελ άιιε, κε νινθιήξσζε ηνπ κεγίζηνπ απηήο ηεο γξαθηθήο 

παξάζηαζεο, παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ πεξηβάιινπλ ην ακηλνμχ απηφ είλαη 

ν κηθξφηεξνο απφ φια ηα ακηλνμέα ηεο πξσηεΐλεο. ε απηή ηελ αιιεινπρία ζέζεσο ηνπ 

αηφκνπ πδξνγφλνπ ηνπ κνξίνπ χδαηνο ζε ζρέζε κε ηα ακηλνμέα ηεο πξσηεΐλεο πνπ κειεηάκε, 

αθνινπζνχλ ηα ακηλνμέα Phe θαη Pro ζηα νπνία παξαηεξείηαη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά. 

πγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηεο g(r) θαη ηεο ζέζεσο ηνπ κεγίζηνπ θπκαίλεηαη γηα ην θαζέλα απφ 

0.806 – 0.927 θαη 0.460 – 0.518 nm θαη απφ 0.865 – 0.953 θαη 0.480 – 0.498 nm, αληίζηνηρα. 

ηελ ζπλέρεηα, ηα ακηλνμέα Tyr θαη Val παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ζέζε ηνπ κεγίζηνπ ηνπο απφ 

0.490 – 0.512 nm θαη 0.506 – 0.536 nm, αληίζηνηρα. Σέινο, ην ακηλνμχ πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ ηνπ είλαη ε Ile κε ηηκέο απφ 0.516 – 0.544 θαη ε 

ηηκή ηεο g(r) θπκαίλεηαη απφ 0.697 – 0.738 nm.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ζis, δελ αλαγξάθνπκε ηηκέο ζηνλ Πίλαθα 6.8 ιφγσ φηη δελ 

παξνπζηάδεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθή θνξπθή ην δηάγξακκα ηεο κε ην HW. 

Έλα επηπιένλ ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη 

ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα σο πξνο ηελ ζεξκνθξαζία ηεο κηθξνδνκήο ηνπ κνξίνπ ηεο Ang II κε ηα 

κφξηα ηνπ δηαιχηε είλαη ην αθφινπζν: Ζ ελ ιφγσ κηθξνδνκή θαη επηδηαιχησζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ γχξσ απφ ηηο ακηλνκάδεο ηεο Αng II δελ κεηαβάιιεηαη 

ζεκαληηθά ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο.  
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Με κία πην ιεπηνκεξή αλάιπζε, κηθξέο δηαθνξέο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζε 

θάπνηεο απφ απηέο ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Αsp, γηα 

ηελ ζεξκνθξαζία 323Κ παξαηεξείηαη ην κέγηζην έρεη πςειφηεξε θνξπθή. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ Val, Tyr, Ile, His θαη Pro, δελ παξαηεξνχληαη αμηφινγεο κεηαβνιέο ζην ζρήκα ησλ 

παξαζηάζεσλ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σέινο, ζηελ Arg θαη Phe παξαηεξνχληαη 

θάπνηεο απμνκεηψζεηο κε ηελ ζεξκνθξαζία. 

ηε ζπλέρεηα, ζην ρήκα 6.10 αθνινπζνχλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ζπλαξηήζεσλ 

αθηηληθήο θαηαλνκήο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ ηνπ πεπηηδίνπ κε ηα άηνκα ηνπ 

λεξνχ. Απηέο νη νκάδεο επηιέρζεθαλ ιφγσ ηεο πηζαλήο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα κφξηα ηνπ 

δηαιχηε. ηνλ Πίλαθα 6.9, αλαγξάθνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξψηνπ 

κεγίζηνπ απηψλ ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ. 
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ρήκα 6.10 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ αηόκσλ ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII 

ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ νμπγόλνπ ηνπ λεξνύ γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.  
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Πίλαθαο 6.9 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ησλ ζπλαξηήζεσλ δνκήο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αηόκσλ επί ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε ζρέζε κε ηα άηνκα ηνπ 

νμπγόλνπ ηνπ λεξνύ γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο  

 N12(Arg) H11(Arg) HE O(Tyr) 

 
OW OW OW OW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 1.037 0.304 0.692 0.360 0.910 0.532 2.055 0.270 

B1 1.191 0.302 0.807 0.364 0.883 0.534 1.722 0.270 

Γ1 1.203 0.280 0.814 0.340 0.975 0.506 1.858 0.266 

Γ1 1.369 0.276 0.890 0.344 0.985 0.508 1.759 0.266 

 H(Tyr) Nd(His) O1(Phe) O2(Phe) 

 
OW OW OW OW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 2.799 0.162 0.780 0.286 2.745 0.282 2.747 0.282 

B1 2.076 0.164 0.670 0.286 2.250 0.282 2.608 0.284 

Γ1 2.391 0.160 0.782 0.286 3.278 0.254 3.277 0.256 

Γ1 2.258 0.164 0.749 0.278 3.413 0.258 3.440 0.256 
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ρήκα 6.11 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε ζρέζε κε ηα 

άηνκα ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ λεξνύ αληίζηνηρα ζην πδαηηθό δηάιπκα ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.
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Πίλαθαο 6.10 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ησλ ζπλαξηήζεσλ δνκήο θάπνησλ ραξαθηεξηζηηθώλ αηόκσλ επί ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε ζρέζε κε ηα άηνκα 

ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ λεξνύ γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 

 N12(Arg) H11(Arg) HE O(Tyr) 

 
ΗW ΗW ΗW ΗW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 0.807 0.368 0.614 0.422 0.833 0.594 1.025 0.322 

B1 0.885 0.364 0.700 0.416 0.812 0.578 0.925 0.328 

Γ1 0.923 0.332 0.729 0.416 0.866 0.544 0.999 0.328 

Γ1 0.987 0.342 0.760 0.422 0.860 0.560 0.938 0.326 

 H(Tyr) Nd(His) O1(Phe) O2(Phe) 

 
ΗW ΗW ΗW ΗW 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A1 1.354 0.232 0.416 0.336 2.716 0.186 2.698 0.184 

B1 1.169 0.230 0.383 0.334 2.461 0.184 2.545 0.184 

Γ1 1.270 0.232 0.440 0.336 3.805 0.158 3.790 0.158 

Γ1 1.223 0.230 0.435 0.332 3.929 0.158 3.960 0.158 
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Γεληθά, απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο, πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, αιιειεπηδξνχλ κε ηα άηνκα ηνπ λεξνχ 

άιιεο αζζελέζηεξα θαη άιιεο ηζρπξφηεξα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ην πδξνγφλν ηεο 

Σπξνζίλεο πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ θαη ε ζέζε εληνπηζκνχ 

ηνπ κεγίζηνπ θπκαίλεηαη απφ 0.160 – 0.164 nm θαη ε έληαζε ηεο g(r) θπκαίλεηαη απφ 2.076 - 

2.779. ηελ ζπλέρεηα, εληνπίδνληαη ηα νμπγφλα ζηελ Phe (Ο1 θαη Ο2) κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ 

κεγίζηνπ απφ 0.254 – 0.282 nm θαη κέγηζην ζηα 2.250 – 3.413 θαη 2.608 – 3.440 αληίζηνηρα. 

Απηέο νη ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο θαίλεηαη φηη αιιειεπηδξνχλ πνιχ ηζρπξά κε ηα άηνκα ηνπ 

λεξνχ. Οη αληίζηνηρεο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηηο αθηηληθέο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο, καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη δεκηνπξγείηαη δεζκφο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηψλ 

θαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία παξαηεξνχκε φηη είλαη ζηαζεξφηεξνο ή αζζελέζηεξνο. 

Γηαπηζηψλνπκε, δειαδή, φηη γηα ηνπο 323Κ ν δεζκφο πνπ ζρεκαηίδεηαη είλαη πνιχ 

ζηαζεξφηεξνο. ηελ ζπλέρεηα ηεο αιιεινπρίαο βξίζθεηαη ην νμπγφλν ηεο Σπξνζίλεο κε 

κέγηζην απφ 1.722 – 2.055 θαη ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ ζηα 0.266 – 0.270 nm. Αληίζηνηρα, απφ 

ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ θαη πδξνγφλνπ ηεο Tyr, παξαηεξνχκε 

φηη ε θνξπθή ηεο g(r) απμάλεηαη κε ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Παξαηεξνχκε, δειαδή, 

φηη ζε πην ρακειέο ζεξκνθξαζίεο έρνπκε ζηαζεξφηεξνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ ησλ νκάδσλ 

απηψλ κε ηα άηνκα ηνπ δηαιχηε. Γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο ε ζπκπεξηθνξά είλαη αλάινγε ζε 

φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο αιιειεπηδξάζεηο.  

Αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ λεξνχ κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο απηέο νκάδεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηεο Phe (Ο1 

θαη Ο2) πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηζρπξφηεξα ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ λεξνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ κεγίζηνπ είλαη απφ 0.158 – 0.186 nm θαη ην κέγηζην 

ηεο γξαθηθήο ηνπο παξάζηαζεηο θπκαίλεηαη απφ 2.461 – 3.929 θαη 2.545 – 3.960 αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηνπο 323Κ ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αηφκσλ είλαη πνιχ 

ηζρπξφηεξε απφ ηηο άιιεο ζεξκνθξαζίεο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα άηνκν ηνπ πδξνγφλνπ 

θαη ηνπ νμπγφλνπ ηεο Tyr, κε ζέζε εληνπηζκνχ ηα 0.160 – 0.164 θαη 0.322 – 0.328 nm θαη ην 

κέγηζην ηεο g(r) ηα 1.169 – 1.270 θαη 0.925 – 1.025 αληίζηνηρα. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηα άηνκα απηά έρνπλ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κε ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ 

ηνπ λεξνχ. Γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο δελ παξαηεξνχληαη κεγάιεο αιιειεπηδξάζεηο.  

6.1.8 Φαρακτηριςτικϋσ απεικονύςεισ του μορύου AngII – Διερεύνηςη των 

αποτελεςμϊτων  

ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηε δνκή ηεο Ang II κέζσ θάπνησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απεηθνλίζεσλ πνπ ιακβάλνπκε κε ηε βνήζεηα ηνπ Μνξηαθψλ γξαθεκάησλ 

απφ ην πξφγξακκα VMD ( Virtual Molecular Dynamics).  
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ρήκα 6.12 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ απεηθνλίζεσλ ηεο θύξηαο αιπζίδαο ηνπ 

κνξίνπ ηεο AngII ζην πδαηηθό δηάιπκα γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.  

Απφ ην παξαπάλσ ρήκα παξαηεξνχκε φηη ζε γεληθέο γξακκέο ε έθηαζε ηεο θχξηαο 

αιπζίδαο (backbone) ηνπ κνξίνπ ηεο AngII παξνπζηάδεηαη κε θάπνηεο κηθξέο κεηαβνιέο ζε 

φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο δηακνξθψζεηο ησλ ακηλνμέσλ ηεο. 

Απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηδηνηήησλ πνπ κειεηήζακε γηα ην ζχζηεκα απηφ. πγθεθξηκέλα, νη παξαπάλσ 

απεηθνλίζεηο έξρνληαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηελ γπξνζθνπηθή αθηίλα ηεο πξσηεΐλεο ε 

νπνία, φπσο αλαθέξακε ζηελ §6.1.2, έρεη ηελ ηάζε λα απμεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο αιιά ε κεηαβνιή ηεο είλαη πνιχ κηθξή, γεγνλφο πνπ δελ κπνξνχκε λα ηελ 

δηαπηζηψζνπκε εχθνια ζηηο απεηθνλίζεηο.  

.  
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6.2 Αγγειοτενςύνη ΙΙ ςε μύγμα Νερό/ Αιθανόλησ 65% - 35% 

Απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πεπηηδίνπ AngII 

ζε κίγκα Νεξφ / Αηζαλφιεο 65% - 35% γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, φπσο θαη πξνεγνπκέλσο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξνχ λεξνπ ( 278, 298, 310 θαη 323Κ).  

Όπσο αλαθέξακε θαη ζηελ Δηζαγσγή, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζηξαθεί ε κειέηε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ πξσηετλψλ θαη ζε άιινπο δηαιχηεο εθηφο απφ ην λεξφ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

πδαηηθά δηαιχκαηα ησλ αιθννιψλ
12,13,14

. ε απηέο ηηο κειέηεο, δηεξεπλφληαη ηδηφηεηεο ησλ 

καθξνκνξίσλ ζρεηηθά κε ηηο δηακνξθψζεηο ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηακνξηαθέο 

αιιειεπηδξάζεηο απηψλ κε ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε.  

Ζ επηινγή ηνπ κίγκαηνο Νεξνχ/ Αηζαλφιεο σο δηαιχηε ηεο AngII έγηλε ιφγσ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πεηξακαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα αλάινγα ζπζηήκαηα θαη ηνπ βαζηθνχ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε 

ηελ επίδξαζε ησλ κνξίσλ ησλ δηαιπηψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο πξσηεΐλεο ππφ κειέηε. 

Απφ απηέο ηηο κειέηεο έρεη πξνθχςεη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη θάπνηα δπαδηθά ζπζηήκαηα, 

φπσο θαη ην παξαπάλσ, παξνπζηάδνπλ ηδηφηεηεο παξαπιήζηεο σο ηηο αιιειεπηδξάζεηο κε ηηο 

ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ ηελ 

πδξφθηιε/πδξφθνβε ζπκπεξηθνξά ηεο πξσηεΐλεο. Ζ AngII
17,18

, είλαη γλσζηφ απφ 

πξνεγνχκελεο εξγαζίεο, φηη αιιειεπηδξά κε ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο ζε βηνινγηθά 

ζπζηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα είλαη ρξήζηκε ε πξνζνκνίσζε απηνχ ηνπ πεπηηδίνπ ζε απηφ ην 

κίγκα δηαιπηψλ έηζη ψζηε λα γίλεη κία αξρηθή πξνζέγγηζε ησλ δνκηθψλ θαη δπλακηθψλ 

ηδηνηήησλ ηεο θάησ απφ ηελ πδξφθηιε/ πδξφθνβε ζπκπεξηθνξά ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε σο 

πξνο απηή. 

Σέινο, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, παξαζέηνπκε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 

δηακνξθψζεηο – απεηθνλίζεηο ηεο θχξηαο αιπζίδαο (backbone) ηνπ πεπηηδίνπ γηα ηηο ηέζζεξεηο 

ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ §6.2.8. 

6.2.1 Βαςικϋσ Μακροςκοπικϋσ Θερμοδυναμικϋσ Ιδιότητεσ 

Ζ Αγγεηνηελζίλε ΗΗ πξνζνκνηψζεθε ζε κίγκα Νεξφ/Αηζαλφιε 65% - 35%. Οη δηάθνξεο 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζνκνίσζε απηή 

παξνπζηάδνληαη ζην Κεθάιαην 5, §5.3. Οη ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο Α2, Β2, Γ2, θαη Γ2 

πνπ κειεηήζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.11. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ 

δηαθφξσλ ζεξκνδπλακηθψλ κεγεζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο π.ρ. ε κέζε δπλακηθή ελέξγεηα 

U/mole, ε πίεζε Ρ, ε ζεξκνθξαζία Σ, ε ζπλνιηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο Δνι/mole, φπνπ 

Δνι= ΔΚΗΝ+U, θ.η.ι. παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.12. 
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Πίλαθαο 6.11 Θεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε H2O/EtOH. Οη ηηκέο ησλ ππθλνηήησλ είλαη νη αληίζηνηρεο πεηξακαηηθέο από δηεζλή 

εξγαζίεο
91,92,93 

Καηάζηαζε Σ(Κ) P(bar) ξ(g/cm
3
) 

Α2 278 1.01 0.904 

Β2 298 1.01 0.881 

Γ2 310 1.01 0.869 

Γ2 323 1.01 0.858 

Πίλαθαο 6.12 Θεξκνδπλακηθά απνηειέζκαηα MD πξνζνκνηώζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο AngII/(H2O/EtOH) γηα ηηο ηέζζεξεηο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο. Η αλαινγία ησλ κνξίσλ 

ζην δηάιπκα είλαη Ang II/ (H2O/EtOH)=1/968  

 Α2 Β2 Γ2 Γ2 

 
Μέζε Σηκή Γηαθπκάλζεηο Μέζε Σηκή Γηαθπκάλζεηο Μέζε Σηκή Γηαθπκάλζεηο Μέζε Σηκή Γηαθπκάλζεηο 

U(KJ/mole)
* -45.331 

0.093 
-43.672 0.213 -42.267 0.220 -41.888 0.225 

Eνι(KJ/mole)
* -37.6472 

0.112 
-35.489 0.258 -33.516 0.269 -32.9708 0.275 

Σ(Κ) 278 
4.917 298.006 

5.244 
318 

5.601 323 5.695 

P(bar) 216.206 
294.958 195.436 

296.848 
151.455 

296.893 -85.6652 291.687 

                 *H πζηεκαηηθή Απφθιηζε (Drift) ησλ ππνινγηζκέλσλ κέζσ ηηκψλ ησλ ηδηνηήησλ είλαη ηεο ηάμεσο ~3x 10
-3

. 
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;  

ρήκα 6.13 Υξνληθή εμάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ πξνζνκνησκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα Σ = 310Κ.  

ην ρήκα 6.13 παξνπζηάδεηαη ε ρξνληθή εμάξηεζε ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε ζεξκνθξαζία 310Κ θαζψο θαη ε επζεία κέζσ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κέζε 

ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο, ε νπνία είλαη πεξίπνπ – 41 KJ/mole. Ζ επζεία απηή είλαη ζρεδφλ 

παξάιιειε κε ηνλ άμνλα ηνπ ρξφλνπ, κε θιίζε          . Οη ηηκέο ηεο δπλακηθήο 

ελέξγεηαο θαηαγξάθνληαη αλά 2.5 ps θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο ζε ηζνξξνπίαο. 

Παξφκνηα ρήκαηα ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαηεξνχληαη θαη γηα ηηο 

άιιεο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ πξνζνκνησζεί.  

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πδαηηθφ δηάιπκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ κηθηνχ δηαιχηε, ε ππνινγηζκέλε 

ελέξγεηα θάζε θαηάζηαζεο θπκαίλεηαη γχξσ απφ κία κέζε ηηκή κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο απφ 

απηή θαη παξνπζηάδεη απφθιηζε ηξίηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ ζην παξάζπξν ρξφλνπ 

πξνζνκνίσζεο θαη εληφο ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο. Απηφ ην γεγνλφο καο ππνδεηθλχεη φηη 

ην πξνζνκνησκέλν ζχζηεκα έρεη νδεγεζεί επηηπρψο ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία.  

Σέινο, απφ ηνλ Πίλαθα 6.12 θαζψο θαη απφ ην ρήκα 6.14, παξαηεξείηαη επηπιένλ, φηη ε 

κέζε ηηκή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη ζπλαξηήζεη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη κία ζπζηεκαηηθή κείσζε απηήο φπσο θαη 

αλακέλεηαη. 
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ρήκα 6.14 Δμάξηεζε ηεο κέζεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο AngII ζε κίγκα Νεξό – Αηζαλόιεο 

από ηελ ζεξκνθξαζία από ηελ παξνύζα εξγαζία. 

6.2.2 Γυροςκοπικό ακτύνα (Radius of Gyration) Rg 

Όπσο αλαθέξακε ζηελ §6.1.2, απφ ηε κειέηε ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο εμάγνπκε 

ελδεηθηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηε δηακφξθσζε ηεο πξσηεΐλεο θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

ηνπ δηαιχηε. Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ηδηφηεηαο ζπλνςίδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 6.13, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ηεο Rg ζηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο 

πνπ έρνπλ πξνζνκνησζεί. Οη κέζεο ηηκέο ππνινγίδνληαη ζε nm.  

Πίλαθαο 6.13 Μεηξήζεηο ηεο γπξνζθνπηθή αθηίλα ηνπ κνξίνπ ηεο Ang ΙΙ ζε H2O/EtOH γηα ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο. 

Rg(nm) Α2 Β2 Γ2 Γ2 

Ang II 0.768 0.759 0.745 0.675 

Ζ ζπλάξηεζε ηεο Rg ηεο πξσηεΐλεο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο δίλεηαη ζην ρήκα 

6.15, ελψ ε ρξνληθή εμάξηεζε ηνπ κεγέζνπο δίλεηαη ζην ρήκα 6.16. 
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ρήκα 6.15 Δμάξηεζε γπξνζθνπηθήο αθηίλαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε κίγκα Νεξό – 

Αηζαλόιεο από ηελ ζεξκνθξαζία από ηελ παξνύζα εξγαζία. 

Απφ ην ρήκα 6.15, ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298 θαη 310 Κ, ε Rg 

παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεηε κε κία πνιχ κηθξή ειάηησζε ζηελ έθηαζή ηεο, ηεο ηάμεσο 

~0.2 Å. Απηή ε δηαθνξά δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

πξσηεΐλεο. Με ηελ αχμεζε, φκσο, ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 323Κ ζεκεηψλεηαη ειάηησζε ηεο 

Rg ηεο πξσηεΐλεο ηεο ηάμεσο ~0.7 Å απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ ιφγσ κεγέζνπο δελ είλαη αθφκα 

γλσζηή γηα κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο.  

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

270 280 290 300 310 320 330

R
g 

(n
m

) 

Θερμοκραςία (Κ) 

AngII 

Water/EtOH

0,7

0,75

0,8

0,85

0 500 1000 1500 2000

R
g(

n
m

) 

Χρόνοσ (ps) 

Ang II/(H2O/ETOH) 

278K

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0 500 1000 1500 2000

R
g(

n
m

) 

Χρόνοσ (ps) 

AngII/(H2O/ETOH) 

298K



116 
 

 

ρήκα 6.16 Υξνληθή εμάξηεζε ηεο γπξνζθνπηθήο αθηίλαο ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζην κίγκα (Η2Ο/ΔtOH) 

ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

ην ρήκα 6.16 παξνπζηάδεηαη ε γπξνζθνπηθή αθηίλα ηεο πξσηεΐλεο γηα θάζε θαηάζηαζε 

(Α2, Β2, Γ2, Γ2) σο πξνο ηνλ ρξφλν πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εληφο ζεξκνδπλακηθήο 

ηζνξξνπίαο. Απφ ην ρήκα απηφ είλαη δπλαηφλ λα παξαηεξεζεί ε ρξνληθή εμάξηεζε ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΐλεο γηα θάζε ζεξκνθξαζία θαη λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα επί ηνπ κεγέζνπο ηεο ρξνληθήο δηακφξθσζεο ηεο δνκήο ηνπ κνξίνπ. 

πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε δνκή ηεο πξσηεΐλεο δελ έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο 

ζηε δηακφξθσζή ηεο ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηάκε, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη έρεη ππεηζέιζεη ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα θαη ηα πεπηίδηα βξίζθνληαη ζε 

ειάρηζηε ελεξγεηαθή δηακφξθσζε. 

6.2.3 Tετραγωνικό ρύζα τησ Μϋςησ Απόκλιςησ τησ διαμόρφωςησ τησ δομόσ τησ 

πρωτεΐνησ (Root Mean Square Deviation, RMSD) 

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ππνινγίδεηαη ην RMSD ηφζν γηα ηα άηνκα ηεο θχξηαο 

αιπζίδαο ηνπ κνξίνπ ηεο AngII φζν θαη γηα νιφθιεξε ηελ πξσηεΐλε. Καη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ιακβάλνπκε σο αξρηθή δνκή απηήο, ηε κέζε δνκή πνπ πξνθχπηεη ζην δεχηεξν 

ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο (βι.§5.3) θαζψο ην ζχζηεκα έρεη νδεγεζεί ζε ζεξκνδπλακηθή 
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ηζνξξνπία. Σα δχν απηά δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 6.17 γηα 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ.  

 

 

 

ρήκα 6.17 Υξνληθή εμάξηεζε ηνπ RMSD γηα ηελ θύξηα αιπζίδα ηεο AngII θαζώο θαη γηα νιόθιεξεο ηεο 

πξσηεΐλεο ζε κίγκα Νεξό/ Αηζαλόιεο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Απφ ην ρήκα 6.17, παξαηεξνχληαη αιιαγέο κηθξήο θιίκαθαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ ηεο πξνζνκνίσζεο ζε φια ηα δηαγξάκκαηα, ηφζν ζε απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ 

θχξηα αιπζίδα ηεο πξσηεΐλεο αιιά θαη ζε απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νιφθιεξε ηελ πξσηεΐλε. 
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Σα δεδνκέλα απηά ππνδειψλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

αξρηθήο δνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε 

ηηκή ηνπ RMSD ζηηο πξνζνκνηψζεηο γηα ηα άηνκα ηεο θχξηαο αιπζίδαο ζε φιεο ηηο 

ζεξκνθξαζίεο είλαη ~0.1 nm ελψ ε αληίζηνηρε κέζε ηηκή απηνχ ηνπ κεγέζνπο γηα φια ηα 

άηνκα ηεο πξσηεΐλεο είλαη ~0.3 nm. Σα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο, ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε 

παξαηεξείηαη λα έρνπλ νη πιεπξηθέο νκάδεο ησλ ακηλνμέσλ, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν 

εχθακπηεο, κε απνηέιεζκα νη δηακνξθψζεηο ηεο θχξηαο αιπζίδαο ηεο Ang II λα είλαη 

πιεζηέζηεξεο ζηελ αξρηθή δνκή απφ φηη νη δηακνξθψζεηο ηεο ζπλνιηθή πξσηεΐλεο.  

6.2.4 υντελεςτόσ Μεταφορικόσ Διϊχυςησ  

ην ππνθεθάιαην απηφ ζα κειεηήζνπκε ηνλ ζπληειεζηή δηάρπζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο 

νινθιήξνπ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII,   
     

, ζην κίγκα Νεξφ/ Αηζαλφιεο γηα ηηο δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ δηάρπζεο ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.14 θαη 

εθηίζεληαη ζην ρήκα 6.18. 

 

 

Πίλαθαο 6.14 Μεηξήζεηο ηνπ ζπληειεζηή κεηαθνξηθήο δηάρπζεο ηεο ΑngΙΙ ζε κίγκα Νεξό/ Αηζαλόιεο. 
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ην ρήκα 6.18, νη ηηκέο ηνπ MSD ππνινγίζηεθαλ δηαδνρηθά αλά 0.1 ps. Ζ εθηίκεζε, δε, 

ηνπ ζπληειεζηή δηαρχζεσο έγηλε γηα ην δηάζηεκα 0 – 1000 ps. Απφ ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηφζν απμάλεηαη θαη ε 

δηάρπζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο πξσηεΐλεο. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη αλακελφκελν θαζφζνλ ε 

δηάρπζε είλαη αλαιφγε ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο, απφ ην παξαπάλσ ρήκα παξαηεξνχκε φηη ην δηάγξακκα ηεο ρξνληθήο 

εμάξηεζεο ηεο msd γηα θάζε ζεξκνθξαζία δελ παξνπζηάδεη αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ζε απηφ 

ην ρξνληθφ παξάζπξν ηεο πξνζνκνίσζεο, γεγνλφο πνπ καο ππνδεηθλχεη, ζχκθσλα κε άιιεο 

εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, φηη ζε απηή ηελ πεξηνρή ρξφλνπ ε πξσηεΐλε έρεη ζηαζεξή δηακφξθσζε. 

6.2.5 Πληςιϋςτερη Προςιτό Επιφϊνεια Μακρομορύου από τα μόρια του διαλύτη 

(Solvent Accessible Surface, SAS)  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, κε απηή ηελ ηδηφηεηα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

ππνινγηζκνχ ηεο πξνζβάζηκεο επηθάλεηαο ηεο πξσηεΐλεο ή κέξνο απηήο θαζψο θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο ζε πδξφθηιε θαη πδξφθνβε πεξηνρή απφ ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε. ηνλ Πίλαθα 

6.15, παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο γηα ηελ νιηθή πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS ηεο Ang II ζηηο 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ην κέγεζνο ηεο πδξφθνβεο θαη 

πδξφθηιεο πεξηνρήο απηήο θάζε θνξά.  

Πίλαθαο 6.15 Τπνινγηζκνί γηα ηελ Πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα SAS θαζώο θαη γηα ηα πδξόθηια θαη 

πδξόθνβα ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngΙΙ ζε δηάιπκα Η2Ο/ΔtOH. 

SAS (nm
2
) Α2 Β2 Γ2 Γ2 

Οιηθή επηθάλεηα 14.335 14.602 15.816 13.714 

Τδξφθνβε 

επηθάλεηα 

13.237 13.534 13.216 12.115 

Τδξφθηιε 

επηθάλεηα 

1.098 1.068 2.600 1.599 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 6.15, κπνξνχκε λα εμάγνπκε κεξηθέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ επηδηαιχησζε ηεο Ang II ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηα κφξηα ηνπ 

δηαιχηε. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζε ησλ κνξίσλ ηνπ δηαιχηε ζηελ αλαδίπισζε ηνπ καθξνκνξίνπ εμαηηίαο ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ απηψλ. πγθεθξηκέλα, απφ ηα δεδνκέλα απηά δηαθαίλεηαη φηη γηα 

ηηο ηξεηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298 θαη 310 Κ ε πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS ηνπ κνξίνπ ζηα 

κφξηα ηνπ δηαιχηε απμάλεηαη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ελψ παξνπζηάδεη θαη ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο πδξφθηιεο επηθάλεηαο γηα ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 310Κ. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κία 

ξαγδαία κείσζε ζηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ησλ 323Κ. Απηή ε ζπκπεξηθνξά έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζακε γηα ηελ γπξνζθνπηθή αθηίλα Rg, φπνπ 
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παξνπζηάδεηαη κία αληίζηνηρε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ μεδηπιψκαηνο ηνπ κνξίνπ ζηνπο 

323Κ. Σειηθά, απφ ηηο ηηκέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο SAS πνπ αληηζηνηρεί ζην πδξφθνβν θαη ζην 

πδξφθηιν κέξνο ηεο πξσηεΐλεο παξαηεξνχκε ηα εμήο: ε θάζε ζεξκνθξαζία, ην πδξφθνβν 

κέξνο ηεο SAS είλαη ζπζηεκαηηθά κεγαιχηεξν ηνπ αληηζηνίρνπ πδξφθηινπ κε αληίζηνηρν 

ιφγν 12.054, 12.671, 5.083 θαη 7.576 θνξέο ηνπ πδξφθνβνπ πξνο ην πδξφθηιν κέξνο.  

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ κέζσ ηνπ ρήκαηνο 6.19 α, β, γ παξνπζηάδνληαη κε ηε 

κνξθή ηζηνγξακκάησλ ηα απνηειέζκαηα εθηίκεζεο ηεο πδξφθνβεο, ηεο πδξφθηιεο θαη ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο SAS ηνπ θάζε ακηλνμένο ρσξηζηά ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ 

δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ. Οη αξηζκνί 1 – 8 θαηά ζεηξά αληηζηνηρνχλ ζηα νθηψ ακηλνμέα ηεο 

AngII (Asp, Arg, Tyr,Val, Ile, His, Pro, Phe). 
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ρήκα 6.19 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο επηδηαιύησζεο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε δηάιπκα 

Η2Ο/ΔtOH ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. Σα δηαγξάκκαηα αλαθέξνληαη ζηελ (a) πδξόθνβε, (β) πδξόθηιε 

θαζώο θαη (γ) ζηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα SAS ηεο πξσηεΐλεο. ην ζρήκα, κε ην 1 ζπκβνιίδεηαη ην ακηλνμύ 

Asp, κε ην 2 ην Arg θ.ν.θ. 
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Απφ ηα παξαπάλσ ηζηνγξάκκαηα, κπνξνχκε εχθνια λα δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο είλαη ζην κεγαιχηεξν ηνπο 

κέξνο πδξφθνβε. Απηφ έξρεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6.15, 

πνπ καο δείρλνπλ φηη γεληθά ε πξνζβάζηκε επηθάλεηα ηεο πξσηεΐλεο είλαη θαη απηή ζην 

κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο πδξφθνβε. πγθεθξηκέλα, απφ ην ρήκα 6.6(α), παξαηεξνχκε φηη γηα 

φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζακε ε κηθξφηεξε ηηκή γηα ηελ πδξφθνβή πεξηνρή ησλ 

ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII είλαη ε Pro ελψ, αληίζεηα, ην ακηλνμχ κε ηελ πεξηζζφηεξε 

πδξφθνβε πεξηνρή είλαη ε Phe ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο, απφ ην δηάγξακκα απηφ 

θαίλεηαη φηη γηα ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 323Κ έρνπκε ζε φια ηα ακηλνμέα κηθξφηεξε πδξφθνβε 

πεξηνρή ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ζεξκνθξαζίεο, κε εμαίξεζε ηελ Tyr πνπ ε πδξφθνβε πεξηνρή 

ηεο απμάλεη ζε απηήλ ηελ ζεξκνθξαζία. 

Απφ ην ρήκα 6.6(β) είλαη εχθνιν λα παξαηεξήζνπκε φηη γηα φια ηα ακηλνμέα εθηφο 

απφ ηελ Asp, ε επηθάλεηα ηεο πδξφθηιεο πεξηνρήο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηνπο 310Κ ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο ζεξκνθξαζίεο. Δπηπξφζζεηα, νη επηθάλεηεο απηέο γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 

278, 298Κ είλαη πεξίπνπ ηζνδχλακεο κε θάπνηεο απμνκεηψζεηο. Απηφ πνπ πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε, επίζεο, απφ απηφ ην δηάγξακκα είλαη φηη νη επηθάλεηεο απηέο γηα ηελ 

ζεξκνθξαζία 323Κ είλαη νη δεχηεξεο κεγαιχηεξεο θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ 

πεξίπησζε ησλ πδξφθνβσλ πεξηνρψλ πνπ ήηαλ θαηά βάζε νη κηθξφηεξεο. ε απηφ νθείιεηαη 

θαη ην κηθξφ πνζνζηφ πνπ βξήθακε πξνεγνπκέλσο κεηαμχ πδξφθνβσλ/ πδξφθηισλ πεξηνρψλ. 

Σέινο, απφ ην ρήκα 6.6(γ) παξαηεξνχκε φηη ε ζπλνιηθή πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS 

είλαη κεγαιχηεξε ζηελ Phe θαη κηθξφηεξε ζηελ Pro γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Γεληθά, ε 

ζπκπεξηθνξά είλαη παξφκνηα ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο, εθηφο απφ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 

323Κ πνπ είλαη κηθξφηεξε ζε φια ηα ακηλνμέα εθηφο απφ ηελ Tyr.   

6.2.6 Μϋςεσ αποςτϊςεισ μεταξύ χαρακτηριςτικών ομϊδων τησ Αγγειοτενςύνησ 

ΙΙ 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηεο δνκήο ηεο ΑngII, κειεηήζεθαλ θάπνηεο 

απνζηάζεηο ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ ηνπ πεπηηδίνπ. Απηέο νη απνζηάζεηο, είλαη νη ίδηεο πνπ 

κειεηήζεθαλ θαη ζηελ §6.1.6. 
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Πίλαθαο 6.16 Απνζηάζεηο κεηαμύ ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδσλ ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε κίγκα Νεξό/ 

Αηζαλόιεο ζε δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο, 

D(nm) Α2 Β2 Γ2 Γ2 

H(Tyr)-Nd(His) 0.873 1.355 1.076 1.282 

NE(His)-O1(Phe) 0.504 0.605 0.997 0.984 

H(Tyr)-N21(Arg) 1.418 1.543 1.420 1.527 

H(Tyr)-N22(Arg) 1.443 1.513 1.428 1.404 

Nd(His)-O1(Phe) 0.592 0.579 0.980 0.986 

Nd(His)-O2(Phe) 0.637 0.677 0.987 0.966 

H(Tyr)-NE(His) 1.021 1.430 1.128 1.408 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 6.16, θαη έρνληαο ππφςε καο ην ρήκα 6.7 ηεο §6.1.6, κπνξνχκε λα 

βγάινπκε ηηο εμήο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηεο Ang II ζην 

κίγκα H2O / EtOH, νη νπνίεο ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη ζπδήηεζε ησλ 

απεηθνλίζεσλ ηεο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

Σν πξψην ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε απφ ηνλ Πίλαθα 6.16 είλαη φηη νη 

δνκέο κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ Α2 – Β2 θαη αληίζηνηρα Γ2 – Γ2 έρνπλ παξφκνηα 

ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα, απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ε απφζηαζε ηεο 

His κε ηελ Phe απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ 

απφζηαζε ηεο Tyr κε ηελ Arg είλαη παξφκνηα ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. Σέινο, παξαηεξνχκε 

φηη ε απφζηαζε ηεο Tyr κε ηελ His απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ησλ 298Κ πνπ παξαηεξείηαη κία κεγάιε αχμεζε πνπ πξνθαιεί αζπλέρεηα ζε 

απηήλ ηελ ηάζε. 

6.2.7 Ιδιότητεσ Μϋςησ Διαμοριακόσ Δομόσ  

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο, νη αθηηληθέο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο κέζεο 

δηακνξηαθήο δνκήο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαζνξίδνληαη απφ ην θέληξν κάδεο ηνπ θάζε ακηλνμένο 

ηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΐλεο κε ην νμπγφλν, OW, θαη ην πδξνγφλν, ΖW, ηνπ δηαιχηε. Δθηφο ησλ 

αλσηέξσλ, εμεηάζηεθαλ ζπλαξηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο γηα ραξαθηεξηζηηθά άηνκα επί ησλ 

ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο κε ην OW, θαη ην ΖW ηνπ κνξίνπ ηνπ δηαιχηε. πγθεθξηκέλα 

κειεηήζεθαλ ηα άηνκα Ν12 ηεο Arg, ην Ζ11 ηεο Arg, ην Ζ θαη ην Ο ηεο Tyr,ην θαη ηα O1 θαη 

Ο2 ηεο Phe. 
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Γηα ιφγνπο ζπληνκίαο παξαζέηνπκε θάπνηεο ελδεηθηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα απηά 

ηα ζπζηήκαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο κε ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλάξηεζεο απηήο. 
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ρήκα 6.20 Δλδεηθηηθέο ζπλαξηήζεηο δηακνξηαθήο δνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ησλ ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ 

ηεο AngII κε ην νμπγόλν θαη ην πδξνγνλνπ ηνπ Νεξνύ θαη ην νμπγόλν θαη πδξνγόλν ηεο αηζαλόιεο ηνπ 

κίγκαηνο Η2Ο/ΔtOH γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 
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Απφ ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ ρήκαηνο 6.20, θαίλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε επίδξαζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ζχζηεκα κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο 

πεξηζζφηεξν ζηελ έληαζε ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο g(r) ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξψηνπ 

κεγίζηνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ έηζη ψζηε λα γίλεη θαη κία πνζνηηθή κειέηε ησλ ηδηνηήησλ 

απηψλ.  
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Πίλαθαο 6.17 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξώηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII κε ην ΟW  ηνπ λεξνύ γηα 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 

 ASP ARG VAL TYR 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 2.481 0.422 1.372 0.410 0.531 0.578 0.692 0.572 

B2 2.560 0.402 1.249 0.422 0.356 0.358 0.556 0.582 

Γ2 1.878 0.394 0.869 0.384 0.345 0.360 0.616 0.582 

Γ2 2.019 0.406 0.974 0.376 0.911 0.362 0.805 0.582 

 ILE HIS PRO PHE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 0.471 0.398 0.523 0.320 0.414    0.528 0.890 0.432 

B2 0.600 0.522 0.965 0.426 0.853 0.358 1.086 0.422 

Γ2 0.391 0.526 0.591 0.576 0.724 0.470 0.965 0.436 

Γ2 0.470 0.422 0.542 0.386 0.827 0.448 1.044 0.420 
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Πίλαθαο 6.18 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξώηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ακηλνμέσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII κε ην HW  ηνπ λεξνύ γηα 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 ASP ARG VAL TYR 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 1.823 0.464 1.258 0.456 0.418 0.500 0.536 0.626 

B2 1.989 0.370 1.055 0.454 0.385 0.432 0.480 0.672 

Γ2 1.626 0.366 0.681 0.452 0.355 0.418 0.544 0.660 

Γ2 1.434 0.432 1.018 0.480 0.533 0.420 0.649 0.554 

 ILE HIS PRO PHE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 0.376 0.418 0.418 0.266 0.440    0.428 0.870 0.402 

B2 0.518 0.500 0.302 0.288 0.908 0.408 1.042 0.386 

Γ2 0.378 0.506 0.183 0.300 0.670 0.480 0.920 0.408 

Γ2 0.446 0.458 0.428 0.302 0.815 0.478 1.011 0.412 
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Με ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ g(r) απφ ηνπο Πίλαθεο 

6.17, 6.18, εμάγνπκε ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη φιεο νη 

ζπλαξηήζεηο g(r) θαη γηα θάζε θαηάζηαζε, έθηνο απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ακηλνμέα Asp, 

Arg θαη Phe, έρνπλ ηηκέο πξν ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ κηθξφηεξεο απφ ηε κνλάδα. Δπηπιένλ, 

παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ, ηφζν ην OW φζν θαη ην HW, πιεζηάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ His κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ απφ 0.320 – 0.582 nm θαη 

0.266 – 0.302 nm αληίζηνηρα, ελψ έρνπλ ηε κεγαιχηεξε απφζηαζε κε ηελ Tyr, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ 0.572 – 0.582 θαη 0.554 – 0.672 nm αληίζηνηρα. Σα ππφινηπα ακηλνμέα 

έρνπλ παξαπιήζηα απφζηαζε απφ ηα άηνκα ησλ κνξίσλ ηνπ λεξνχ θαη πεξίπνπ 0.4 nm.  

Δπηπξφζζεηα, κε κειέηε ηεο έληαζεο ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ησλ ζπλαξηήζεσλ g(r) 

δηαπηζηψλνπκε φηη έρνπλ παξφκνηα ζπκπεξηθνξά θαη ζηα δχν είδε αηφκσλ ησλ κνξίσλ ηνπ 

λεξνχ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ε Asp έρεη ηελ κεγαιχηεξε έληαζε θαη αθνινπζνχλ 

ζηελ αιιεινπρία ε Arg θαη ε Phe. Σα ππφινηπα ακηλνμέα έρνπλ παξφκνηεο ηηκέο γηα ηελ 

έληαζε ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο g(r). Δπνκέλσο, απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ 

ζπλαξηήζεσλ g(r) κέρξη ηνπ πξψηνπ ειαρίζηνπ απηψλ παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ πεξηβάιινπλ θάζε ακηλνμχ είλαη δηαθνξεηηθφο θαη κεγαιχηεξνο ζε απηά ηα 

ακηλνμέα.  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη Πίλαθεο 6.19 θαη 6.20 ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ησλ ζπλαξηήζεσλ γηα ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο ηεο 

πξσηεΐλεο. 
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Πίλαθαο 6.19 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξώηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII κε ην ΟW  

ηνπ λεξνύ θαη ην ΟΔ ηεο EtOH γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 N12(Arg) H12(Arg) O(Tyr) 

 
ΟW OE ΟW OE ΟW OE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 3.045 0.276 1.834 0.276 2.977 0.178 1.152 0.182 3.127 0.266 3.819 0.268 

B2 3.277 0.276 1.170 0.274 2.906 0.180 1.362 0.176 3.224 0.266 2.780 0.266 

Γ2 2.359 0.276 2.740 0.276 2.047 0.176 2.682 0.174 2.924 0.266 3.322 0.264 

Γ2 3.157 0.276 1.584 0.276 2.346 0.180 2.099 0.178 3.618 0.264 2.386 0.268 

 H(Tyr) O1(Phe) O2(Phe) 

 
ΟW OE ΟW OE ΟW OE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 5.289 0.160 4.474 0.160 4.425 0.254 10.491 0.252 7.311 0.254 5.451 0.254 

B2 5.023 0.160 4.042 0.162 8.300 0.254 2.643 0.254 7.115 0.256 4.709 0.254 

Γ2 4.207 0.162 5.011 0.160 5.797 0.256 7.043 0.254 5.398 0.256 7.065 0.256 

Γ2 6.249 0.162 1.871 0.158 6.381 0.256 5.712 0.256 6.790 0.256 4.928 0.256 
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Πίλαθαο 6.20 Υαξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ηνπ πξώηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλνκήο ησλ θέληξσλ κάδεο ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδσλ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII κε ην ΗW  

ηνπ λεξνύ θαη ην ΗΔ ηεο EtOH γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 N2(Arg) H2(Arg) O(Tyr) 

 
HW HE HW HE HW HE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 1.959 0.336 1.516 0.336 1.532 0.246   1.237 0.176 4.969 0.180 

B2 1.960 0.334 1.098 0.326 1.424 0.244 0.849 0.236 1.475 0.176 2.604 0.182 

Γ2 1.280 0.332 1.882 0.330 0.926 0.246 1.483 0.246 1.420 0.180 2.829 0.178 

Γ2 2.141 0.346 9.032 0.322 1.307 0.244 0.980 0.234 1.197 0.178 3.436 0.182 

 H(Tyr) O1(Phe) O2(Phe) 

 
HW HE HW HE HW HE 

 
g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) g(r) r(nm) 

A2 1.992 0.230 2.923 0.226 5.304 0.158 3.536 0.158 8.731 0.158 5.821 0.158 

B2 2.050 0.232 2.414 0.226 5.866 0.160 6.553 0.158 8.405 0.158 10.848 0.162 

Γ2 1.905 0.236 2.843 0.232 6.720 0.156 15.867 0.162 6.274 0.158 15.987 0.162 

Γ2 2.515 0.232 2.028 0.234 7.469 0.158 12.576 0.162 7.884 0.158 11.060 0.162 
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Γεληθά, απφ ηνπο παξαπάλσ Πίλαθεο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο, πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ, αιιειεπηδξνχλ κε ηα άηνκα ηνπ λεξνχ 

άιιεο αζζελέζηεξα θαη άιιεο ηζρπξφηεξα. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ην νμπγφλν ηεο 

Tyr πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ θαη ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ 

πξψηνπ κεγίζηνπ θπκαίλεηαη απφ 0.160 – 0.162 nm θαη ε έληαζε ηνπ θπκαίλεηαη απφ 4.207 – 

6.249. ηελ ζπλέρεηα, εληνπίδνληαη ην H11(Arg) ζηα 0.176 – 0.180 nm θαη ε έληαζε ηνπ 

πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλάξηεζεο απηήο απφ 2.047 – 2.977 θαη αθνινπζνχλ ηα νμπγφλα ζηελ 

Phe (Ο1 θαη Ο2) κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ απφ 0.254 – 0.256 nm θαη έληαζε 

ζηα 4.425 – 8.300 θαη 5.398 – 7.311 αληίζηνηρα. Απηέο νη ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο θαίλεηαη 

φηη αιιειεπηδξνχλ πνιχ ηζρπξά κε ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ. Οη αληίζηνηρεο 

γξαθηθέο παξαζηάζεηο γηα ηηο αθηηληθέο ζπλαξηήζεηο θαηαλνκήο, καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη δεκηνπξγείηαη δεζκφο πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ απηψλ θαη αλάινγα κε 

ηελ ζεξκνθξαζία παξαηεξνχκε φηη είλαη ζηαζεξφηεξνο ή αζζελέζηεξνο. Γηα ηηο ππφινηπεο 

νκάδεο ε ζπκπεξηθνξά είλαη αλάινγε ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη δελ παξαηεξνχληαη 

κεγάιεο αιιειεπηδξάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ζπγθξίλνπκε ηα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα κε ηα αληίζηνηρα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ νκάδσλ κε ην νμπγφλν ησλ κνξίσλ ηεο αηζαλφιεο, δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

ζέζεηο ησλ πξψησλ κεγίζησλ ηεο ζπλάξηεζεο g(r) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη νη ίδηεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαη ζηηο αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο ηνπ αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ. 

Δπηπξφζζεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε έληαζε ησλ πξψησλ κεγίζησλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

είλαη κεγαιχηεξε γηα ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηνπ λεξνχ. Σέινο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Πίλαθα 6.19 δηαθαίλεηαη φηη ε έληαζε ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο g(r) ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

αηφκνπ ηνπ νμπγφλνπ ηεο αηζαλφιεο έρεη κεγαιχηεξν εχξνο ηηκψλ απφ φηη ηνπ λεξνχ.  

Αληίζηνηρεο ζπκπεξηθνξέο έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ λεξνχ κε ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο απηέο νκάδεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα άηνκα ηνπ νμπγφλνπ ηεο Phe (Ο1 

θαη Ο2) πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηζρπξφηεξα ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ ηνπ λεξνχ. 

πγθεθξηκέλα, ε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ είλαη απφ 0.156 – 0.160 nm θαη ε 

έληαζε ηνπ κεγίζηνπ ηεο γξαθηθήο ηνπο παξάζηαζεηο θπκαίλεηαη απφ 5.304 – 7.469 θαη 6.274 

– 8.731 αληίζηνηρα. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ ηα άηνκα ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηνπ νμπγφλνπ 

ηεο Tyr, κε ζέζε εληνπηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηα 0.182 – 0.190 θαη 0.230 – 0.236 nm θαη 

ε έληαζή ηνπ ζηα 0.860 – 1.778 θαη 1.905 – 2.515 αληίζηνηρα. Γηα ηηο ππφινηπεο νκάδεο δελ 

παξαηεξνχληαη κεγάιεο αιιειεπηδξάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ κε ηα αληίζηνηρα γηα ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ πδξνγφλνπ ηεο 

αηζαλφιεο πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Αξρηθά απφ ηνλ Πίλαθα 6.20 δηαθαίλεηαη φηη 

νη ζέζεηο εληνπηζκνχ ηνπ πξψηνπ κεγίζηνπ ηεο ζπλάξηεζεο g(r) είλαη ζρεδφλ νη ίδηεο θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο κε πνιχ κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξνχκε φηη ε έληαζε ηνπ 
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πξψηνπ κεγίζηνπ είλαη κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ πδξνγφλνπ ησλ κνξίσλ ηεο 

αηζαλφιεο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Δπνκέλσο, απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιφγσ 

ζπλαξηήζεσλ g(r) κέρξη ηνπ πξψηνπ ειαρίζηνπ απηψλ παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πδξνλφγνπ ηεο αηζαλφιεο πνπ πεξηβάιινπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά άηνκα ηεο 

πξσηεΐλεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ πδξνγφλσλ ηνπ λεξνχ.  

6.2.8 Υαξαθηεξηζηηθέο δηακνξθώζεηο – απεηθνλίζεηο ηεο θύξηαο αιπζίδαο (backbone) 

ηνπ πεπηηδίνπ – Γηεξεύλεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ην παξαθάησ ρήκα παξαζέηνπκε ηηο δηακνξθψζεηο – απεηθνλίζεηο ηεο θχξηαο αιπζίδαο 

ηεο AngII, απφ ηηο ηξνρηέο κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ κειεηάκε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Μνξηαθψλ γξαθεκάησλ απφ ην πξφγξακκα VMD (Virtual Molecular 

Dynamics).  

 

ρήκα 6.21 ύγθξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ραξαθηεξηζηηθώλ απεηθνλίζεσλ ηεο θύξηαο αιπζίδαο ηνπ 

κνξίνπ ηεο AngII ζην κίγκα H2O/EtOH γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Απφ ην ρήκα 6.21 θαίλεηαη ε ηάζε ηνπ κνξίνπ λα μεδηπισζεί γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 278, 

298, 310 Κ ελψ αληίζεηα θαίλεηαη ε αλαδίπισζε ηνπ κνξίνπ ζηνπο 323Κ. Απηή ε 

ραξαθηεξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κνξίνπ έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα 

πνπ έρνπκε αλαθέξεη ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν.  
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6.3 ύγκριςη ςυςτημϊτων τησ Αγγειοτενςύνησ ΙΙ ςτουσ διαφορετικούσ 

διαλύτεσ  

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ ζηα 

δχν ζπζηήκαηα ππφ κειέηεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο.  

6.3.1 Γυροςκοπικό ακτύνα (Radius of Gyration) Rg 

Ζ ηηκή ηεο Rg νξίδεηαη απφ ηε κέζε απφζηαζε ησλ αηφκσλ ηεο πξσηεΐλεο απφ ην θέληξν 

κάδαο ηεο. Καηά ζπλέπεηα, απηφ ην κέγεζνο καο δίλεη κία εηθφλα γηα ηελ έθηαζε ηεο 

πξσηεΐλεο. ηνλ πίλαθα 6.21, ζπλνςίδνληαη νη ηηκέο ηεο Rg γηα ηελ AngII ζηα δηαθνξεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε γηα ηηο δηάθνξεο ζεξκνδπλακηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Πίλαθαο 6.21 Μεηξήζεηο ηεο γπξνζθνπηθή αθηίλα ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε θαζαξό Νεξό θαη ζε κίγκα 

Νεξό/Αηζαλόιε γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο. 

Rg(nm) Νεξό Νεξό/EtOH 

278Κ 0.667 0.768 

298K 0.686 0.759 

310K 0.692 0.745 

323K 0.715 0.675 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ην κφξην ηεο ΑngII έρεη κηθξφηεξε 

έθηαζε ζην ζχζηεκα ηνπ θαζαξνχ λεξνχ απφ φηη ζε απηφ ηνπ κίγκαηνο Νεξνχ/Αηζαλφιεο ζε 

ζεξκνθξαζίεο απφ 278 – 310 Κ. Με αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 323Κ παξαηεξείηαη 

αλαδίπισζε ηνπ κνξίνπ ζην κίγκα ηνπ Νεξνχ /Αηζαλφιεο θαη ε έθηαζε ηνπ είλαη κηθξφηεξε 

απφ απηή ζε δηάιπκα θαζαξνχ λεξνχ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία.  

6.3.2 Tετραγωνικό ρύζα τησ Μϋςησ Απόκλιςησ τησ διαμόρφωςησ τησ δομόσ τησ 

πρωτεΐνησ (Root Mean Square Deviation, RMSD) 

ε απηφ ην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ RMSD ησλ αηφκσλ ηεο θχξηαο αιπζίδαο ηεο πξσηεΐλεο θαζψο θαη ησλ αηφκσλ 

νιφθιεξεο ηεο πξσηεΐλεο απφ ηελ αξρηθή δνκή πξηλ ηελ πξνζνκνίσζε γηα ηα δχν ζπζηήκαηα 

πνπ έρνπλ κειεηεζεί. Οη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ηνπ RMSD ηεο AngII ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ 

θαίλεηαη ζην ρήκα 6.22.  
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ρήκα 6.22 Υξνληθή εμάξηεζε ηνπ RMSD ηεο θύξηαο αιπζίδαο θαη νιόθιεξνπ ηνπ κνξίνπ ηεο AngII ζε 

δηάιπκα θαζαξνύ Νεξνύ θαη Νεξνύ/Αηζαλόιεο γηα δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο.Ωο δνκή αλαθνξάο έρεη 

ιεθζεί ε κέζε δνκή πνπ πξνθύπηεη ζην δεύηεξν ζηάδην ηεο πξνζνκνίσζεο, θαζώο ην ζύζηεκα έρεη 

νδεγεζεί ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία 

Απφ ηηο παξαπάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο δηαπηζηψλνπκε φηη ην κφξην ηεο Αng ΗΗ έρεη 

αιιαγέο κηθξήο θιίκαθαο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ζηα δχν 

ζπζηήκαηα ηφζν ζε απηά ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηελ θχξηα αιπζίδα ηεο πξσηεΐλεο αιιά θαη 

ζε απηά πνπ αληηζηνηρνχλ ζε νιφθιεξε ηελ πξσηεΐλε. πγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε φηη ζε 

φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο ν κέζνο φξνο ηνπ RMSD γηα ηελ θχξηα αιπζίδα είλαη ~0.1 nm ελψ γηα 

νιφθιεξε ηελ πξσηεΐλε είλαη 0.3 nm. ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 310Κ παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

κία αχμεζε ηνπ RMSD θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ππφ κειέηε ζην δηάιπκα ηνπ θαζαξνχ 

λεξνχ απφ 1000 – 1500 ps θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηψλεηαη ε ηηκή ηεο ηδηφηεηαο απηήο πιεζίνλ 

ηεο κέζεο ηηκήο. Γεληθά, παξαηεξνχκε κία θνηλή ζπκπεξηθνξά θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα γηα 

φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο. 
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6.3.3 υντελεςτόσ Μεταφορικόσ Διϊχυςησ  

Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ δηάρπζεο απφ ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο γηα ηελ AngII ζε πδαηηθφ δηάιπκα θαη ζε κίγκα λεξφ/ αηζαλφιεο εθηίζεληαη ζην 

ρήκα 6.23 θαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ζπληειεζηέο δηαρχζεσο εθηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 

6.22. 
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ρήκα 6.23 ύγθξηζε ησλ ζπληειεζηώλ κεηαθνξηθήο δηάρπζεο ηεο AngII ζε κίγκα Νεξό/ Αηζαλόιεο θαη 

ζε θαζαξό λεξό. 

Πίλαθαο 6.22 Μεηξήζεηο ηνπ ζπληειεζηή κεηαθνξηθήο δηάρπζεο ηεο ΑngΙΙ ζε κίγκα Νεξό/ Αηζαλόιεο. 

D (x10
-5

 cm
2
s

-1
) Water Water/EtOH 

278K 

 
1.90 0.50 

298K 

 
2.10 0.60 

310K 

 
1.80 0.80 

323K 

 
2.00 1.10 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ν ζπληειεζηήο δηαρχζεσο ηεο AngII 

είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θαζαξoχ λεξνχ απφ φηη ζην κίγκα γηα φιεο ηηο 
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ζεξκνθξαζίεο. Απηφ εμεγείηαη ιφγσ ηεο ηζρπξήο αιιειεπίδξαζεο πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηα 

άηνκα ηεο πξσηεΐλεο κε ηα κφξηα ησλ δηαιπηψλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ κίγκαηνο Νεξνχ 

/Αηζαλφιεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο αιιειεπηδξάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην δηάιπκα 

ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη φηη ν ζπληειεζηήο δηάρπζεο ηεο AngII ζην 

θαζαξφ λεξφ δελ έρεη κία ζπζηεκαηηθή κεηαβνιή ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ κίγκαηνο παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ηδηφηεηαο απηήο κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. 

6.3.4 Πληςιϋςτερη Προςιτό Επιφϊνεια Μακρομορύου από τα μόρια του διαλύτη 

(Solvent Accessible Surface, SAS) 

ηνλ Πίλαθα 6.23, παξαηείζνληαη νη ηηκέο γηα ηελ νιηθή πξνζβάζηκε επηθάλεηα SAS ηεο 

Ang II ζηηο δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο πνπ κειεηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο – 

ην κέγεζνο ηεο πδξφθνβεο θαη πδξφθηιεο πεξηνρήο γηα ηα δχν ζπζηήκαηα.  

Πίλαθαο 6.23 Μεηξήζεηο γηα ηελ Πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα SAS θαζώο θαη γηα ηα πδξόθηια θαη 

πδξόθνβα ηκήκαηα ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngΙΙ ζε δηάιπκα H2O θαη Η2Ο/ΔtOH γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

SAS(nm
2
) Α Β Γ Γ 

 

 

H2O Ζ2Ο/ΔtOH H2O Ζ2Ο/ΔtOH H2O Ζ2Ο/ΔtOH H2O Ζ2Ο/ΔtOH 

Οιηθή 

επηθάλεηα 

 

14.396 14.335 13.49 14.602 14.340 15.816 20.929 13.714 

Τδξφθνβε 

επηθάλεηα 

 

12.575 13.237 12.279 13.534 12.813 13.216 16.731 12.115 

Τδξφθηιε 

επηθάλεηα 

 

1.821 1.098 1.214 1.068 1.527 2.600 4.198 1.599 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζβάζηκε πξνζηηή επηθάλεηα ηνπ 

κνξίνπ ηεο AngII απφ ηα κφξηα ηνπ δηαιχηε, είλαη κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο Νεξφ/Αηζαλφιεο εθηφο απφ ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 323Κ φπνπ ε πξνζηηή 

επηθάλεηα ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, ιφγσ ηεο κηθξφηεξεο έθηαζεο ηνπ 

κνξίνπ, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ παξάγξαθν 6.2.2. 

6.3.5 Ιδιότητεσ Μϋςησ διαμοριακόσ Δομόσ 

ε απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ζπζρέηηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ κέζεο 

δηακνξηαθήο δνκήο κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο κε ηα 

άηνκα ηνπ λεξνχ ζηα δχν ζπζηήκαηα ππφ κειέηε. ηελ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε δηαγξάκκαηα 

ησλ ζπλαξηήζεσλ απηψλ ησλ δηαηνκηθψλ νκάδσλ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαθέξνπκε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ ίδησλ νκάδσλ είλαη παξφκνηα ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο 
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πνπ έρνπλ κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη γηα ην ιφγν απηφ έρνπκε παξαζέζεη κία 

γξαθηθή παξάζηαζε γηα θάζε δηαηνκηθφ ζχζηεκα ζε θάζε ζεξκνθξαζία. Οη αλαιπηηθνί 

πίλαθεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά (έληαζε, ζέζε) ησλ πξψησλ κεγίζησλ ηεο θάζε 

ραξαθηεξηζηηθήο νκάδαο έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηηο § 6.1.7 θαη 6.2.7. 
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ρήκα 6.24 Δλδεηθηηθέο ζπλαξηήζεηο δηακνξηαθήο δνκήο ραξαθηεξηζηηθώλ νκάδσλ ησλ ακηλνμέσλ ηνπ 

κνξίνπ ηεο AngII κε ην νμπγόλν θαη ην πδξνγνλνπ ηνπ Νεξνύ θαη δηα δύν κνξηαθά ζπζηήκαηα γηα 

δηάθνξεο ζεξκνθξαζίεο 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα ηνπ ρήκαηνο 6.24, είλαη θαλεξφ φηη νη αιιειεπηδξαζεηο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο πξσηεΐλεο κε ηα άηνκα ηνπ λεξνχ είλαη πνιχ ηζρπξφηεξεο ζην 

ζχζηεκα ηνπ κίγκαηνο Νεξνχ/Αηζαλφιεο απφ φηη ζε απηφ ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη φηη ηα άηνκα ηνπ λεξνχ ζην κίγκα πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν θάπνηα 
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ραξαθηεξηζηηθά άηνκα ηνπ κνξίνπ ηεο ΑngII απφ φηη ζην ζχζηεκα ηνπ θαζαξνχ λεξνχ. Απηά 

ηα πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ 

εμαρζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηδηφηεηεο θαη αλαθέξνληαη ζηηο ηζρπξέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαιπηψλ ηνπ κίγκαηνο Νεξνχ / Αηζαλφιεο κε ηα άηνκα ηεο 

πξσηεΐλεο ζε ζχγθξηζε κε ηα κφξηα ηνπ θαζαξνχ Νεξνχ. Απφ ηα δηαγξάκκαηα απηά ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη δηαθαίλεηαη δεκηνπξγία πηζαλψλ δεζκψλ πδξνγφλνπ κεηαμχ 

απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ κε ηα κφξηα ησλ δηαιπηψλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

κίγκαηνο είλαη πνιχ ηζρπξφηεξνη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ζην θαζαξφ λεξφ. Απηή ε πνηνηηθή 

εξκελεία ρξήδεη κία πεξαηηέξσ πνζνηηθή δηεπθξίληζε, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε κία ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ δηθηχνπ ησλ δεζκψλ πδξνγφλνπ θαη γηα ηα 

δχν ζπζηήκαηα.  
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Γεληθά πκπεξάζκαηα – πδήηεζε 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κία ηαηηζηηθή Μεραληθή ππνινγηζηηθή κειέηε κέζσ ηεο MD 

ηερληθήο πξνζνκνίσζεο ηεο πξσηεΐλεο Αγγεηνηελζίλε ΗΗ ζε θαζαξφ λεξφ θαη ζε κίγκα 

H2O/EtOH 65% - 35%. Καη ηα δχν κνξηαθά ζπζηήκαηα πξνζνκνηψζεθαλ γηα δηάθνξεο 

ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο ζεξκνθξαζίεο 278Κ, 298Κ, 310Κ θαη 323Κ θαη γηα 

θαλνληθή πίεζε. Σα δπλακηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηακνξηαθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ καθξνκνξίνπ φζν θαη απηψλ 

ησλ δηαιπηψλ, ήηαλ απηά, απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, θαη ηα νπνία απνδεδεηγκέλα 

επηηπγράλνπλ ηελ θαιχηεξε αλαπαξαγσγή ησλ ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ ηφζν ησλ 

θαζαξψλ ζπζηαηηθψλ φζν θαη θαηά ηελ αλάκημε ηνπο. Σα ζπνπδαηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

1. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηήζεθε, δειαδή ηνπ κνξίνπ ηεο AngII 

ζε θαζαξφ πδαηηθφ δηάιπκα, παξαηεξήζεθε φηη κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ 278 – 323Κ, ην κφξην εθηείλεηαη αιιά φρη ζε κεγάιν βαζκφ. Ζ ελ ιφγσ 

κηθξή έθηαζε ηνπ κνξίνπ ζε θαζαξφ λεξφ θαλεξψλεη ηε κηθξή επίδξαζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηε κηθξνδνκή θαη δηακφξθσζε ηνπ κνξίνπ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε φηη 

γηα νπνηαδήπνηε ζεξκνθξαζία θαηά ην ρξφλν θαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο 

πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία (2 ns), ε δηακφξθσζε ηεο 

κηθξνδνκήο ηεο πξσηεΐλεο δελ δηαθπκαίλεηαη ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ καο ππνδεηθλχεη 

φηη ην ζχζηεκά καο έρεη βξεζεί ζε ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. Άιιν έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

απνηέιεζκα γηα ην ζχζηεκα απηφ είλαη φηη ε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ κνξίνπ Ang II ζην 

θαζαξφ λεξφ είλαη πεξηζζφηεξν πδξφθνβε παξά πδξφθηιε κε θάπνηεο, φκσο, κηθξέο 

απμνκεηψζεηο ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δπηπξφζζεηα, έλα γεληθφ ζπκπέξαζκα πνπ 

εμάγεηαη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο κέζεο δηακνξηαθήο δνκήο κεηαμχ θέληξσλ κάδεο ησλ 

ακηλνμέσλ ζην κφξην θαη ησλ αηφκσλ ησλ κνξίσλ ηνπ χδαηνο, είλαη φηη έρνπλ θνηλή 

ζπκπεξηθνξά ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο σο πξνο ηε κνξθή ηνπο (εληάζεηο, ζέζεηο 

κεγίζησλ θαη ειαρίζησλ), έλα απνηέιεζκα ην νπνίν νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

αξηζκνί επηδηαιχησζεο απηψλ απφ ηα κφξηα ηνπ χδαηνο δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κε 

ηε ζεξκνθξαζία. Δπηπιένλ, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηα κφξηα ηνπ 

λεξνχ πιεζηάδνπλ εγγχηεξα ζηελ πεξηνρή αιιειεπίδξαζεο ηνπ ακηλνμχ ηεο Asp ζε 

ζρέζε κε ηα άιια ακηλνμέα. Σέινο, δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ επί ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο θαη ησλ αηφκσλ ησλ κνξίσλ 

ηνπ χδαηνο θαη παξαηεξήζεθαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο ππάξμεσο 

πηζαλψλ δεζκψλ πδξνγφλνπ. 

2. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο πνπ κειεηήζεθε, δειαδή ηεο AngII ζε 

κίγκα H2O/EtOH (65% - 35%), παξαηεξήζεθε φηη ε έθηαζε ηνπ κνξίνπ παξακέλεη 
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ζρεδφλ ακεηάβιεηε ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ πεξηνρή απφ 278 – 310Κ. 

Καζψο φκσο ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ζηνπο 323Κ, παξαηεξείηαη κία ζεκαληηθή 

αλαδίπισζε ηνπ κνξίνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ νη δηάθνξεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο κηθξνδνκήο ηεο πξσηεΐλεο θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

πξνζνκνίσζεο θαη γηα θάζε ζεξκνθξαζία παξνπζηάδνπλ κηθξέο απμνκεηψζεηο, γεγνλφο 

πνπ ππνδειψλεη φηη ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. Όπσο θαη ζην 

παξαπάλσ ζχζηεκα ηνπ θαζαξνχ λεξνχ παξνκνίσο θαη εδψ, ην κφξην ηεο πξσηεΐλεο 

παξνπζηάδεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν πδξφθνβν παξά πδξφθηιν κε θάπνηα φκσο ηάζε 

αχμεζεο ηεο πδξνθηιηθφηεηάο ηνπ κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο ηνπο 310Κ. ηελ 

ζπλέρεηα, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ζηνπο 323Κ παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή 

αλαδίπισζε ηεο πξσηεΐλεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί, φπσο είλαη θπζηνινγηθφ, ζε ειάηησζε 

ηεο πξνζβάζηκεο επηθάλεηαο, SAS, ηνπ κνξίνπ απφ ηα κφξηα ηνπ κίγκαηνο ηνπ δηαιχηε. 

Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ επί ησλ ακηλνμέσλ ηεο πξσηεΐλεο θαη ησλ αηφκσλ ησλ κνξίσλ 

ηνπ χδαηνο ζην κίγκα H2O/EtOH θαη παξαηεξήζεθαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ηαπηίδνληαη κε 

απηέο ηεο ππάξμεσο πηζαλψλ δεζκψλ πδξνγφλνπ. 

3. Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα δχν ζπζηήκαηα καο νδεγεί ζηα 

παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. Ζ έθηαζε ηνπ κνξίνπ ηεο Ang II είλαη κεγαιχηεξε ζην κίγκα 

H2O/EtOH απφ φηη ζην θαζαξφ λεξφ κε εμαίξεζε ηελ θαηάζηαζε γηα ζεξκνθξαζία 323Κ 

φπνπ παξαηεξείηαη αλαδίπισζε ηνπ κνξίνπ ζην κίγκα. Μία ζπκπεξηθνξά ε νπνία απφ 

φηη θαίλεηαη ρξήδεη πεξαηηέξσ αλαιχζεσο θαη πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηφζν 

πεηξακαηηθήο φζν θαη ζεσξεηηθήο. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξνπκε φηη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο δηαρχζεσο ηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΐλεο ζηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο δηαιχηεο 

απηφ πνπ παξνπζηάδεηαη λα είλαη πςειφηεξν ζην θαζαξφ Νεξφ απφ φ,ηη ζην κίγκα 

H2O/EtOH. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε κειέηε είλαη φηη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ κίγκαηνο H2O/EtOH σο δηαιχηε, θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

πιεζηέζηεξεο πξνζηηήο επηθάλεηαο, SAS, κεηαβάιιεηαη αηζζεηά ε ζρεηηθή ζέζε ησλ 

κνξίσλ ηνπ χδαηνο σο πξνο ηελ πεξηνρή ησλ ακηλνμέσλ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ κνξίνπ 

ηεο αηζαλφιεο. ην ζεκείν απηφ ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη δηαθαίλεηαη κία 

ζρεηηθή κεηαβνιή κηθξήο έθηαζεο πηζαλψλ δεζκψλ πδξνγφλνπ κεηαμχ ραξαθηεξηζηηθψλ 

αηφκσλ ησλ ακηλνμέσλ απφ ην θαζαξφ λεξφ σο δηαιχηε ζε ζχγθξηζε κε ην κίγκα 

H2O/EtOH. Ζ ελ ιφγσ πνηνηηθή εξκελεία ρξήδεη κίαο πεξαηηέξσ πνζνηηθήο δηεξεχλεζεο 

ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε κία ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ δηθηχνπ ησλ 

δεζκψλ πδξνγφλνπ θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνηεινχλ θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε ηφζν απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ φζν θαη άιισλ αληηζηνίρσλ έηζη ψζηε λα καο 
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νδεγήζνπλ ζε κία ζαθή εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο πξσηεΐλεο απηήο ζε 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο π.ρ. ζε έλα πεξηβάιινλ δηπινζηνηβάδαο ηεο νπνίαο νη 

αιιειεπηδξάζεηο πξνζνκνηάδνπλ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο κε απηέο ηνπ κίγκαηνο 

H2O/EtOH (65% - 35%). Σέινο, απηή ε γλψζε ζα ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ βηνρεκηθψλ κεραληζκψλ πνπ εκπιέθεηαη ην κφξην ηεο AngII. 

ηα παξαθάησ ρήκαηα, παξαηίζεληαη νη κηθξναπεηθνλίζεηο (snapshots) ησλ 

ζπζηεκάησλ ζηνπο 298Κ. Σα κφξηα κε θφθθηλν – άζπξν είλαη ηα κφξηα λεξνχ, κε πξάζηλν – 

θπαλφ – άζπξν είλαη ηα κφξηα ηεο αηζαλφιεο θαη ην θεληξηθφ κφξην κε κπιε ρξψκα είλαη ε 

AngII.  

Απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑngII / H2O γηα Σ = 298Κ  
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Απεηθόληζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΑngII / (H2O / ΔtOH) γηα Σ = 298Κ 
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Γήκεηξα  Υαξίζε 

Σίηινο Δξγαζίαο: ηαηηζηηθή Μεραληθή Μειέηε ηεο Αγγεηνηελζίλεο ΙΙ ζε δηάιπκα 

Νεξνύ θαη Νεξνύ/Αηζαλόιεο (65% :35%) γηα Γηάθνξεο Θεξκνθξαζίεο 

Πεξίιεςε 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο Φπζηθνρεκείαο γίλεηαη 

κία ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα Θεσξεηηθήο Μειέηεο κέζσ Μνξηαθήο Γπλακηθήο 

πξνζνκνίσζεο ζηαηηζηηθήο κεραληθήο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ κνξίνπ ηεο πξσηεΐλεο ΑngII ζε 

δηαιχηε θαζαξφ λεξφ θαζψο επίζεο θαη ζε κίγκα Νεξνχ/Αηζαλφιεο (65% - 35%). Ζ επηινγή 

ηδηαίηεξα ηνπ δεχηεξνπ ζπζηήκαηνο ζηελ παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελεο 

πεηξακαηηθέο κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο Νεξνχ / 

Αηζαλφιεο παξνπζηάδνπλ παλνκνηφηππε ζπκπεξηθνξά κε ηηο ιηπηδηθέο δηπινζηνηβάδεο ζε 

παξφκνηα πξσηετληθά ζπζηήκαηα. Σα δχν απηά κνξηαθά ζπζηήκαηα (ΑngII – H2O θαη AngII 

– EtOH) πξνζνκνηψζεθαλ γηα ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθέο ζεξκνδπλακηθέο θαηαζηάζεηο θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο 278, 298, 310 θαη 323 Κ θαη γηα θαλνληθή πίεζε. Όιεο νη 

πξνζνκνηψζεηο Μνξηαθήο Γπλακηθήο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ εθηειέζηεθαλ ζε Καλνληθφ 

ζηαηηζηηθφ κεραληθφ ζχλνιν (NVT). ηελ παξνχζα εξγαζία ήηαλ δπλαηφλ λα κειεηεζνχλ 

δηάθνξεο δνκηθέο θαη δπλακηθέο ηδηφηεηεο ησλ κνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ 

πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο απηψλ απφ ηελ πξνζζήθε αηζαλφιεο ζην δηάιπκα ζε ζπλάξηεζε θαη 

κε ηε ζεξκνθξαζία. Παξφκνηα κειέηε, απφ πεηξακαηηθήο φκσο πιεπξάο (κεηξήζεηο NMR) 

ζηα ίδηα ζπζηήκαηα ε νπνία δεκνζηεχζεθε ην 2007απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ παξνχζα 

ζεσξεηηθή κειέηε. Σα απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα εξγαζία ζε γεληθέο 

γξακκέο παξνπζηάδνπλ ηθαλνπνηεηηθή ηαχηηζε κε ηα αληίζηνηρα πεηξακαηηθά. Δπηπιένλ, ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο ηεο Μνξηαθήο Γπλακηθήο ζηνλ ππνινγηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ π.ρ. 

φπσο ε ηδηφηεηα «Solvent Accessible Surface», SAS, πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζνχλ 

πεηξακαηηθά, ε παξνχζα κειέηε νδήγεζε ζηελ ιεπηνκεξή θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

εζσηεξηθήο κηθξνδνκήο πνπ πθίζηαηαη ην κφξην ηεο πξσηεΐλεο απφ ηα κφξηα ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαιπηψλ. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη ε πξσηεΐλε ζε θαζαξφ λεξφ 

εθηείλεηαη ειαθξά κε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε AngII ζην κίγκα 

Νεξφ/Αηζαλφιεο, ελψ γηα φιεο ηηο ζεξκνθξαζίεο παξαηεξείηαη κία παλνκνηφηππε 

ζπκπεξηθνξά, παξνπζηάδεη κία ζεκαληηθή αλαδίπισζε ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 323Κ. Σα πην 

ζεκαληηθά, φκσο, ζπκπεξάζκαηα εμάγνληαη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ησλ κέζσλ 

δηακνξηαθψλ δνκψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αηφκσλ επί ησλ ακηλνμέσλ ηνπ πεπηηδίνπ απηνχ κε ηα 

άηνκα ηνπ δηαιχηε (Νεξφ ή Αηζαλφιεο). Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ αηφκσλ είλαη πνιχ πην έληνλεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
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κίγκαηνο (Νεξνχ/Αηζαλφιεο) θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξαηεξνχληαη ζπκπεξηθνξέο 

δεκηνπξγίαο δεζκψλ πδξνγφλνπ κεηαμχ ησλ δηαιπηψλ θαη ζρεηηθψλ ππνδνρέσλ ησλ 

ακηλνμέσλ. 
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Dimitra S Charisi  

Title: Statistical Mechanical Study of Angiotensin II in pure H2O and (H2O / EtOH) 

65/35 solvents at different temperatures 

Abstract 

In present Thesis a theoretical study on the behavior of the protein AngII in pure water 

and in the mixture of (Water / Ethanol) 65%:35% is carried out and reported. The employed 

Molecular Dynamics simulation techniques (MD) were used to study the thermodynamic, 

structural and dynamic properties of these two molecular systems under four different 

thermodynamic conditions, namely at T = 278, 298, 310 and 323 K and normal pressure. The 

MD simulations for these thermodynamic state points were executed in Canonical statistical 

mechanical ensemble (NVT) and on the basis of GROMACS software package. The MD data 

obtained have been found to be in good accordance with previous experimental results from 

NMR measurements for the same systems. Moreover, in the frame work of the present study, 

it was possible to compare the microstructure of the molecule of AngII in these two 

specific solvents and to extract information regarding the influence of EtOH molecules 

inserting in the solution. In addition, our interest has been extended to study the dependence 

of the AngII on the temperature in these two solvents. For the results obtained it was found 

that the microstructure of the molecule does not show systematic dependence on the 

temperature. We note here, that the unfolding of the molecule AngII in pure aqueous solution 

was slightly small with temperature increase. On the other hand, it was found the molecule 

AngII in the mixed solvent Water / Ethanol show a similar behavior for temperatures up 

310K while its maximum folding was noticed in T=323K. Nevertheless, the most important 

finding obtained from the comparison of the interactions between characteristic atoms of the 

peptide sites and those of the two solvent molecules, demonstrates that the stronger 

interactions take place in the case of the mixed solvent of Water / Ethanol and AngII. 
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