
i 

 

                                                   

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 
  
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ  
  

  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

ΑΝΤΙ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΗ 
ΥΛΙΚΑ 

  
  
 
 
 
 
 
 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2017 



ii 

 

UNIVERSITY OF CRETE 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 

 
LABORATORY OF COMPUTATIONAL AND THEORETICAL 

CHEMISTRY 

 
  
  
  

Doctoral Thesis  
  
  
 

THEORETICAL STUDY OF THE INTERACTION OF 
ΑΝTI-CANCER DRUGS WITH NANOPOROUS 

MATERIALS 

  
  
  

MARIANNA I. KOTZABASAKI 
 

  
 

Thesis Supervisor: GEORGE E. FROUDAKIS 
 
 
 

HERAKLION 2017 



iii 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Υπολογιστικής 

και Θεωρητικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 

επιβλέπων Καθηγητή τον κ. Γεώργιο Φρουδάκη.  

Ας αρχίσω… «Ένα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ είναι πολύ λίγο» για τον επιβλέποντα 

καθηγητή μου κ. Γεώργιο Φρουδάκη για την επιστημονική και συμβουλευτική 

του υποστήριξη καθώς και για την επικοινωνία, την άψογη συνεργασία, την 

εμπιστοσύνη και την ενθάρρυνσή του προς εμένα καθ’ όλη τη διάρκεια των 

διδακτορικών μου σπουδών.  

Ακόμα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της τριμελούς μου επιτροπής Καθ. κ. 

Παντελή Τρικαλίτη και κ. Σταύρο Φαράντο για την επιστημονική και 

συμβουλευτική τους καθοδήγηση καθώς και για όλη την επικοινωνία και 

συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω 

τα υπόλοιπα μέλη της επταμελούς μου επιτροπής που δέχτηκαν να 

συμμετάσχουν στην κρίση αυτής της διατριβής, και συγκεκριμένα τον Καθ. κ. 

Δημήτριο Γανωτάκη από τον τομέα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

καθώς και την Δρ. κ. Γεωργία Χαραλαμποπούλου για τις επιστημονικές μας 

συζητήσεις καθώς και για τις γνώσεις και συμβουλές που μου παρείχαν. Ένα 

ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Αν. Καθ. κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη για την 

άψογη συνεργασία που είχαμε καθώς και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, 

τις γνώσεις και τις συμβουλές που μου μετέφερε και το επιστημονικό 

ενδιαφέρον του για την εκπόνηση της Διδακτορικής μου διατριβής. Τέλος 

ευχαριστώ πολύ τον Καθ. κ. Δημήτριο Μπικιάρη για τις επιστημονικές του 

συμβουλές και γνώσεις που μοιραστήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή της 

εργασίας.  

Στη συνέχεια ιδιαίτερες ευχαριστίες για τους συνεργάτες και φίλους ερευνητές 

κ. Δρ. Εμμανουήλ Κλώντζα και Δρ. Εμμανουήλ Τυλιανάκη για την επιστημονική 

και συμβουλευτική τους υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια καθώς και την μεγάλη 

συμβολή τους στην ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής και για όλες μα όλες 



vi 

 

τις γνώσεις που μου μετέδωσαν. Ευχαριστώ θερμά τα υπόλοιπα μέλη του 

εργαστηρίου μου κ. Δρ. Γεώργιο Ταμιωλάκη και Δρ. Ταξιάρχη Στεργιαννάκο για 
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που είχαμε και την πολύτιμη επιστημονική βοήθειά τους στην υλοποίηση αυτής 

της διατριβής και σε τυχών προβλήματα που αντιμετώπισα.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους 

γονείς μου Ελένη και Γιάννη για όλη την υποστήριξη, συμπαράσταση, υπομονή 

και αγάπη που μου έδειξαν στην συνεχόμενη επιστημονική μου πορεία, 

βοηθώντας με να φτάσω στην επιτυχία και να υλοποιήσω τους στόχους μου. 

Παράλληλα, ευχαριστώ τις μου φίλες Αλεξάνδρα, Πωλίνα, Ευγενία και τον 

Δημήτρη, Μάνο και Αλέξανδρο για όλη τους τη συμπαράσταση και αγάπη όλο 

αυτόν τον καιρό. 

Το παρών έργο υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα "Υποτροφίες Αριστείας 

IKY/Siemens, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Siemens". 
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Στοιχεία Επικοινωνίας 
 
Μόνιμη κατοικία:    Σαπφούς 7,  
                                       Ηράκλειο Κρήτης,  
                                       ΤΚ 71202 
 
Τηλέφωνο:             302810335327, +306983106547 
Ε-mail:              chemp737@edu.chemistry.uoc.gr 
  
 

Προσωπικές Πληροφορίες 
 
Υπηκοότητα: Ελληνική 
 
Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης 
 

 

 

Εκπαίδευση 
 
2017 Διδακτορικό δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Θεωρητικής και Υπολογιστικής 

Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πρόγραμμα Βιοϋλικά - Βιομόρια του 

Τμήματος Επιστήμης  και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

    

2008 Πτυχίο Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Βαθμός Πτυχίου: 7.04/10 (Λίαν Καλώς) 

 

2004  1o Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης 

   Bαθμός Απολυτήριου: 17.9 (Λίαν Καλώς)  

Διδακτική Εμπειρία 
• Χειμερινό Εξάμηνο 2014 - 2015: Βοηθός του εργαστηριακού μαθήματος 

«Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 
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• Εαρινό Εξάμηνο 2013 – 2014: Βοηθός του εργαστηριακού μαθήματος  

«Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης. 

 

• Εαρινό Εξάμηνο 2011: Βοηθός του εργαστηριακού μαθήματος «Εργαστήριο 

Γενικής Χημείας Ι» του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Ερευνητική Εμπειρία 
 

Οκτώβριος 2012 – Νοέμβριο 2017: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο 

Εργαστήριο Θεωρητικής και Υπολογιστικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, με υπεύθυνο τον Kαθηγητή κο Γιώργο Φρουδάκη, με τίτλο 

«Θεωρητική μελέτη αλληλεπίδρασης αντι-καρκινικών φαρμάκων με νανοπορώδη 

υλικά».  

 

Νοέμβριος 2008 – Ιούνιος 2011: Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

στο Εργαστήριο Κρυσταλλογραφίας Βιολογικών Μακρομορίων του Τμήματος 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με υπεύθυνο τον Καθηγητή κο Μιχάλη 

Κοκκινίδη, με τίτλο «Δομικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός της πρωτεΐνης 

HrpA του βακτηρίου Pseudomonas syringae pv. Phaseolicola». 

 

Σεπτέμβριος 2007 – Σεπτέμβριος 2008: Εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο 

εργαστήριο Βιοϋλικών του Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης με υπεύθυνη την Αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Άννα 

Μητράκη, με τίτλο: «Μελέτη αυτοοργάνωσης ινιδίων που προέρχονται από 

αλληλουχίες του αμυλοειδούς πεπτιδίου της νόσου Alzheimer». 

 

Εαρινό Εξάμηνο 2006-2007: Πρακτική Άσκηση τριμηνιαίας διάρκειας στο Εργαστήριο 

Παθολογοανατομίας της Ιατρικής σχολής του Ηρακλείου Κρήτης με υπεύθυνο τον 

Καθηγητή κο Ευστάθιο Σταθόπουλo, με τίτλο «Ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές 

τεχνικές του παθολογοανατομικού εργαστηρίου». 

 

Δημοσιεύσεις 

 
1. M. Kotzabasaki and G. E. Froudakis, Review of computer simulations on anti-

cancer drug delivery in MOFs, Inorganic Chemistry Frontiers submitted.  

2. M. Kotzabasaki, E. Tylianakis, E. Klontzas and G. E. Froudakis, OH-

functionalization strategy in MOFs for drug delivery, Chem Phys Lett, 2017, 

685, 114-118. 
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3. M. Kotzabasaki, Y. Galdadas, E. Tilianakis, E. Klontzas, Z. Cournia, G. E. 

Froudakis, Multiscale simulations reveal IRMOF-74-III as a Potent Drug 

Carrier for Gemcitabine Delivery, J. Mater. Chem. B, 2017,5, 3277-3282.   

4. S. N. Charova, A. D. Gazi, M. Kotzabasaki, P. F. Sarris, V. E. Fadouloglou, N. 

J. Panopoulos and M. Kokkinidis (2012). Protein Flexibility and Coiled-Coil 

Propensity: New Insights Into Type III and Other Bacterial Secretion Systems, 

Biochemistry, Prof. Deniz Ekinci (Ed.), ISBN: 978-953-51-0076-8, InTech, 

DOI: 10.5772/32582.  Available from: 

http://www.intechopen.com/books/biochemistry/protein-flexibility-and-coiled-

coil-propensity-new-insights-into-type-iii-and-other-bacterial-secret 

 

Πρακτικά (ανακοινώσεις) συνεδρίων  
 

1. «OH-IRMOF-16 as potential drug carrier for Gemcitabine delivery. A DFT 

study».  Marianna Kotzabasaki, Emmanuel Klontzas, George E. Froudakis. 

2. «Theoretical analysis and modeling of small hydrocarbons adsorption in 

nanostructured hierarchical zeolites». Marianna Kotzabasaki, Emmanuel 

Klontzas, Kostas S. Triantafyllidis, George E. Froudakis. 

3. «Hp70 interactions with drugs as seen by NMR and simulations. Mortalin 

as a drug target». Aikaterini Rousaki, Marianna Kotzabasaki, Stratos Mylonas, 

Jason    Gestwicki, Erik Zuiderweg, George Froudakis. 

Συμμετοχή σε συνέδρια 
 

• Συμμετοχή στις Διαλέξεις Ωνάση 2017 με θέμα «Quantum physics frontiers 

explored with cold atoms, molecules and photons» από 24η – 28η Ιουλίου 2017, 

στο ΙΤΕ Ηρακλείου 

• Συμμετοχή στις Διαλέξεις Ωνάση 2017 με θέμα «BIG DATA and Applications», 

από 10η – 14η Ιουλίου 2017, στο ΙΤΕ Ηρακλείου. 

• Συμμετοχή στο 19ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 2-4 Μαίου 2017 στο Ηράκλειο (poster 

presentation). 

• Συμμετοχή στο 18ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χημείας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, από 26-27 Μαρτίου 2016 στο Ηράκλειο (οral 

presentation). 

• Συμμετοχή στο 1st International Congress με θέμα « From Drug Discovery to 

Drug Delivery», από 13η – 15η Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα (poster 

presentation). 

http://www.intechopen.com/books/biochemistry/protein-flexibility-and-coiled-coil-propensity-new-insights-into-type-iii-and-other-bacterial-secret
http://www.intechopen.com/books/biochemistry/protein-flexibility-and-coiled-coil-propensity-new-insights-into-type-iii-and-other-bacterial-secret
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• Συμμετοχή στο 30th Panhellenic Conference με θέμα «Solid-State Physics and 

Materials Science», από 21η – 24η Σεπτεμβρίου 2014, στο ΙΤΕ Ηρακλείου 

(poster presentation). 

• Συμμετοχή στο θερινό σχολείο «Wilhelm and Else Heraeus Physics School» με 

θέμα    « Computer Simulations of Thermally Excited Materials by First 

Principles», από  16η – 27η Ιουνίου 2014, στο πανεπιστήμιο Jacobs University 

Bremen (2 poster presentations). 

• Συμμετοχή στις Διαλέξεις Ωνάση 2014 με θέμα «Molecular Conformational 

Fluctuations: Origins of Biological Specificity and Applications in 

Pharmacochemistry», από 25η – 29η Aυγούστου 2014, στο ΙΤΕ Ηρακλείου. 

• Συμμετοχή στις Διαλέξεις Ωνάση 2013 με θέμα «Νanoscience and 

Nanotechnology», από 15η – 19η Ιουλίου 2013, στο ΙΤΕ Ηρακλείου. 

• Συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα «Protein assembly in Materials Biology and 

Medicine»,  από 7η – 12η  Ιουλίου 2007, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Συμμετοχή σε ημερίδες 

 
▪ Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο «H Χημεία στο περιβάλλον της Βιολογίας και 

της Ιατρικής», από 23-26 Σεπτεμβρίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

▪ Συμμετοχή στο 7ο Πανελλαδικό Συμπόσιο Πορωδων Υλικών από 2-4 Ιουνίου 

2016, στα Ιωάννινα (Award for best Poster Presentation). 

▪ Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα «Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής 

για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς», την 23η Οκτωβρίου 

2015, στο ΑΠΘ (oral presentation). 

▪ Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Journal Analysis: Maximizing The Chances 

Of Getting Your Work Published And Building A Research Paper (Using Models 

Like Swales And Feak’s Cars To Model And Write Articles)», την 21η Ιουλίου 

2015, στο Ηράκλειο Κρήτης. 

▪ Συμμετοχή στο International Symposium με θέμα «Advanced Nanoporous and 

Nanostructured Materials», από 3η – 4η Σεπτεμβρίου 2014, στο Agapi Beach 

Hotel, στο Ηράκλειο Κρήτης (2 poster presentations). 

▪ Συμμετοχή στο Theoretical Satellite Event με θέμα «Advanced Nanoporous 

and Nanostructured Materials», την 2η Σεπτεμβρίου 2014, στο Ηράκλειο 

Κρήτης (oral presentation). 

▪ Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Patenting inventions, From idea to 

commercialization», την 28η Νοεμβρίου 2013, στο ΙΤΕ Ηρακλείου. 

▪ Συμμετοχή στο NanoTP Workshop με θέμα «Metal nanoparticles for advanced 

materials: From theory to practise», από 1η – 3η Οκτωβρίου 2012, στο Ηράκλειο 

Κρήτης. 
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Συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα 

 
01/09/2015-31/08/2017 (συνολικά 24 μήνες) 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Υποτροφίες Αριστείας IKY/Siemens, Kαινοτομία στη 

μεταφορά φαρμάκων με τη χρήση νανοποροδών υλικών, στο πλαίσιο της 

Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. 

 

28/02/2014 - 31/10/2015 (συνολικά 20 μήνες) 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι 
Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς, υπό 
την αιγίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης/ Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ξένες Γλώσσες 
 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Επίπεδο: Άριστο 

Πτυχία: Michigan Certificate of Proficiency in English 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  

Επίπεδο: Άριστο 

Πτυχία: Goethe Institut Zertifikat Deutsch 

Γνώσεις Η/Υ 
 

• Γνώση Λειτουργικών συστημάτων: 

Linux/Unix, Windows, DOS 

• Γνώση χρήσης υπολογιστικών πακέτων: 

Τurbomole 5.8, Gaussian03, Material Studio Version 2.2, MOPAC2012, Molden, 

Avogadro, Gromacs 5.0.7, ProtParam, Phyre, Psipred, FoldIndex, COILS, Matcher, 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο καρκίνος αποτελεί παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος αναφέρει ότι ο αριθμός των νέων 

περιστατικών καρκίνου θα φτάσει τα 24 εκατομμύρια ετησίως έως το 2035. 

Μεγάλη ποικιλία χημειοθεραπευτικών φαρμάκων χρησιμοποιούνται ευρέως 

στη φαρμακοβιομηχανία, και ιδιαίτερα γνωστά είναι η βουσουλφάνη, η 

δοξορουβικίνη, η 5-φθοροουρακίλη, η πακλιταξέλη, η σισπλατίνη, η 

γεμσιταμπίνη, η ιματινίμπη, η ταμοξιφαίνη, η μεθοτρεξάτη και πολλά άλλα. Οι 

διάφορες μέχρι τώρα χημειοθεραπείες περιορίζονται από τη μη εξειδίκευσή 

τους έναντι των καρκινικών κυττάρων, οδηγώντας έτσι σε υψηλές δόσεις, ταχεία 

κάθαρση, κακή φαρμακοκινητική και σοβαρές παρενέργειες.  

Ο σχεδιασμός νέων νάνο-συστημάτων χορήγησης αντικαρκινικών φαρμάκων 

έφερε νέα ελπίδα στην καταπολέμηση του καρκίνου, μειώνοντας αισθητά τις 

παρενέργειες των συμβατικών χημειοθεραπειών αλλά και βελτιώνοντας 

ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητά τους. Πρόσφατα, τα πορώδη μέταλλο-

οργανικά σκελετικά υλικά (Μetal-Organic-Frameworks, MOFs) έχουν προταθεί 

ως προσοδοφόροι νάνο-φορείς για τη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων, 

καθώς πολλά από αυτά παρουσιάζουν χαμηλή τοξικότητα, βιοσυμβατότητα και 

βιοαποικοδομησιμότητα, μεγάλη ειδική επιφάνεια και μεγάλο όγκο πόρων, 

καθώς και δυνατότητα μεγάλης αποθήκευσης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης 

φαρμάκου.  

Σε αυτήν την μελέτη, εφαρμόσαμε διάφορες υπολογιστικές τεχνικές για να 

μελετήσουμε την αποθήκευση/μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων σε MOFs. 

Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις εξασφαλίζουν την εις βάθος κατανόηση των 

μηχανισμών προσρόφησης και διάχυσης φαρμάκων σε πορώδεις νανοδομές 

σε ατομικό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη νέων συστημάτων 

χορήγησης φαρμάκων με ελεγχόμενη αποδέσμευση και καλύτερο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα. 

Eιδικότερα εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία πολλαπλής κλίμακας, αποτελούμενη 

από υπολογισμούς DFT και προσομοιώσεις GCMC/MD, για να μελετήσουμε 

την προσρόφηση και διάχυση του αντικαρκινικού φαρμάκου Γεμσιταμπίνης 
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(GEM), σε υλικά τύπου IRMOFs. Tα αποτελέσματά μας έδειξαν ικανοποιητικές 

ενέργειες αλληλεπίδρασης φαρμάκου/ΜΟF έτσι ώστε το φάρμακο ναι μεν να 

μπορεί να προσροφηθεί ισχυρά στα host-MOFs, αλλά και να μπορεί να 

αποδεσμευτεί σταδιακά από αυτά. Παρατηρήθηκαν μεγάλα ποσοστά 

φόρτωσης του φαρμάκου για όλα τα υπό-μελέτη υλικά ξεπερνώντας ακόμα και 

δέκα φορές την ποσότητα αποθήκευσης της GEM σε άλλα συμβατικά υλικά. 

Tέλος, εξετάστηκε η κινητικότητα της GEM μέσα στους πόρους των IRMOFs 

και η υπολογισμοί μας αποκάλυψαν αργή απελευθέρωση του φαρμάκου από 

τα υπό εξέταση υλικά, μειώνοντας έτσι τις παρενέργειες και βελτιώνοντας 

σημαντικά το προσδόκιμο ζωής των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.  

Η μελέτη μας υπογραμμίζει ότι η μοριακή συμπεριφορά του φαρμάκου μέσα 

στα νανοπορώδη υλικά, παίζει σημαντικό ρόλο στην αποθήκευση και 

απελευθέρωση του φαρμάκου από αυτά. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι 

όλα τα υπό μελέτη IRMOFs αποτελούν ελπιδοφόρους νανοφορείς για τη 

χορήγηση της GEM και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εναλλακτικές λύσεις 

έναντι των συμβατικών συστημάτων μεταφοράς και έτσι προτείνεται περαιτέρω 

πειραματική μελέτη που θα επιβεβαιώσει τα ευρήματά μας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Μέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά (ΜΟFs), Καρκίνος, 

Μεταφορά Φαρμάκων, Μοριακές προσομοιώσεις 
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ABSTRACT 

Cancer is an increasingly serious threat to global public health, according to the 

World Health Organization, which states that the number of cancer cases will 

reach 24 million a year by 2035. There is a list of chemotherapeutics that are 

widely used in cancer therapy, including busulfan, doxorubicin, 5-fluoracil, 

paclitaxel, cisplatin, gemcitabine, imatinib, tamoxifen, methotrexate and many 

others. Cancer chemotherapies are curbed by their unspecificity towards tumor 

cells, leading to high doses, rapid clearance, poor pharmacokinetics and 

serious side effects.  

Nanoparticle-therapeutics can reduce the risks associated with free drug 

therapeutics while improving the efficacy of conventional drugs. Recently, 

Metal-Organic Frameworks (MOFs) have been proposed as potential 

nanocarrier platforms for anti-cancer drug delivery, due to their low toxicity, 

biodegradability, high internal surface area, widely tunable composition, high 

payloads and controlled drug release.  

In this thesis, we performed molecular simulations to study anti-cancer drug 

adsorption and diffusion in MOFs. Computational simulations can offer a unique 

insight into the drug adsorption and diffusion mechanisms in porous 

nanocarriers at the atomic level, since a clear molecular-level understanding is 

important for the development of novel drug delivery systems with better control 

of drug administration. 

In particular, we have applied a multi-scale methodology, comprising of DFT 

calculations and GCMC/MD simulations, to study the adsorption and diffusion 

properties of the anticancer drug Gemcitabine (GEM) in a series of IRMOFs. 

Our results indicated suitable drug/MOF interactions for drug adsorption with a 

slow release. High drug loading capacities were calculated for all host-

materials, surpassing even ten times the amount of GEM storage in other 

conventional materials. The mobility of GEM in the IRMOFs’ pores was also 

investigated and a slow drug release rate was revealed, thus reducing the side 

effects of the traditional medicine and improving the life expectancy of patients 

suffering from cancer. 
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This thesis underscores the molecular behavior of a drug in porous materials, 

which plays a key role in drug loading and release. Our results show that all the 

studied IRMOFs are promising nano encapsulators for storage of GEM which 

can be used as alternatives to conventional drug delivery systems and suggest 

further experimental testing. 

 

Keywords: Μetal-Organic Frameworks (MOFs), Anti-cancer Drugs, Drug 

Delivery, Molecular simulations 
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                                                                                 Κεφάλαιο 1   

   

                              Εισαγωγή 

 

 

 

1.1 Νανοσωματίδια για τη θεραπεία του καρκίνου 

 

Ο καρκίνος περιλαμβάνει περισσότερους από 100 διαφορετικούς τύπους 

ασθενειών στις οποίες τα κύτταρα του σώματος αρχίζουν να διαιρούνται 

ανεξέλεγκτα.1 Κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή αιτία εμφάνισης των 

περισσοτέρων μορφών καρκίνου, αλλά η μέχρι τώρα έρευνα έχει δείξει ότι 

ορισμένοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να αυξήσουν τις πιθανότητες των 

ασθενών να αναπτύξουν καρκίνο κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Οι πιο 

συνήθεις παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη των περισσότερων τύπων 

καρκίνου περιλαμβάνουν τη γήρανση, το κάπνισμα, την έκθεση στον ήλιο, την 

έκθεση σε ακτινοβολία, χημικές ουσίες και άλλες ουσίες, ορισμένους ιούς και 

βακτήρια, ορισμένες ορμόνες, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, το αλκοόλ, 

την κακή διατροφή, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας και την παχυσαρκία.2 
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Ο καρκίνος είναι μια από τις κυριότερες αιτίες θανάτου σε παγκόσμια κλίμακα. 

Αναφορικά, περίπου 1 στους 2 άνδρες και 1 στις 3 γυναίκες στις Ηνωμένες 

Πολιτείες (ΗΠΑ) θα αναπτύξουν την ασθένεια κάποια στιγμή στη ζωή τους. Το 

2012, αναφέρθηκαν 14 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και 8.2 

εκατομμύρια θάνατοι από καρκίνο παγκοσμίως.2 Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο 

Στατιστικών Υγείας (NCHS), το 2017, 1.688.780 νέες περιπτώσεις καρκίνου και 

600.920 θάνατοι από καρκίνο αναμένονται να συμβούν στις ΗΠΑ.3 Στην 

κορυφή της λίστας εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού, με περισσότερες από 

255.000 νέες περιπτώσεις να εμφανίζονται στις ΗΠΑ το 2017. Οι επόμενοι 

συνηθέστεροι τύποι καρκίνου είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και του 

προστάτη.2 

Ο καρκίνος μπορεί να ξεκινήσει σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου 

σώματος, το οποίο αποτελείται από περισσότερα από 30 τρισεκατομμύρια 

κύτταρα. Τα καρκινικά κύτταρα διαφέρουν από τα κανονικά κύτταρα με 

διάφορους τρόπους. Σε αντίθεση με τα φυσιολογικά κύτταρα, τα καρκινικά 

κύτταρα δεν σταματούν να αναπτύσσονται και να διαιρούνται, αλλά συνεχίζουν 

να πολλαπλασιάζονται για να σχηματίσουν έναν όγκο που συνεχώς αυξάνεται 

σε μέγεθος. Επιπλέον, τα καρκινικά κύτταρα αγνοούν τα σήματα που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες οδηγούν τα υγιή κύτταρα σε απόπτωση. Μια άλλη 

σημαντική διαφορά είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα είναι λιγότερο 

«εξειδικευμένα» από τα φυσιολογικά κύτταρα· ενώ τα κύτταρα υποβάλλονται 

συνήθως σε κυτταρική διαφοροποίηση για να πραγματοποιήσουν μια 

συγκεκριμένη λειτουργία στο σώμα, τα καρκινικά κύτταρα δεν το κάνουν. 

Επιπλέον, τα φυσιολογικά κύτταρα παραμένουν ενωμένα στο σωστό σημείο 

του σώματος σε αντίθεση με τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία αποσπώνται από 

τα γειτονικά τους κύτταρα και μπορούν να εξαπλωθούν σε άλλα μέρη του 

σώματος, προκαλώντας μεταστατικό καρκίνο. Τα καρκινικά κύτταρα είναι 

επίσης ικανά να ξεφύγουν από το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο κανονικά 

εξαλείφει τα ανώμαλα κύτταρα από το σώμα. Κοιτώντας κάτω από ένα 

μικροσκόπιο, τα καρκινικά κύτταρα είναι μεταβλητού μεγέθους και μερικά από 

αυτά είναι μεγαλύτερα από τα κανονικά κύτταρα, ενώ άλλα είναι μικρότερα. Τα 

καρκινικά κύτταρα έχουν επίσης ανώμαλο σχήμα τόσο του κυττάρου, όσο και 
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του πυρήνα που εμφανίζεται τόσο πιο σκούρος όσο και μεγαλύτερος από τα 

φυσιολογικά κύτταρα.4 

Ο καρκίνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση, 

ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία, 

ορμονοθεραπεία, φωτοδυναμική θεραπεία, μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων 

και με τη νέα πολλά υποσχόμενη θεραπεία «ακριβούς» ή «εξατομικευμένης» 

ιατρικής (precision or personalized medicine). Οι ασθενείς υπόκεινται συχνά σε 

μία μόνο από αυτές τις θεραπείες, αλλά όταν ο καρκίνος είναι μεταστατικός, 

εφαρμόζεται συνδυασμένη θεραπεία, όπως χειρουργική επέμβαση με 

χημειοθεραπεία ή/και ακτινοθεραπεία.2 

Ο Γερμανός βιοχημικός Paul Ehrlich εισήγαγε τον όρο χημειοθεραπεία στις 

αρχές της δεκαετίας του 1900, ορίζοντάς την ως τη χρήση χημικών ουσιών για 

τη θεραπεία ασθενειών. Οι χημειοθεραπευτικές ουσίες μπορούν να 

καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα εμποδίζοντας την ανάπτυξη και την 

αναπαραγωγή τους. Μια σειρά χημικών ουσιών δοκιμάστηκαν επίσης για την 

πιθανή αντικαρκινική τους δράση χρησιμοποιώντας ζωικά μοντέλα, όπως 

πρότεινε ο Ehrlich. Ενδιαφερόταν επίσης για την ανάπτυξη αντικαρκινικών 

φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των χρωστικών ανιλίνης και των 

αλκυλιωτικών παραγόντων.5 Η ραγδαία ανάπτυξη αντικαρκινικών φαρμάκων 

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1940. Τα πρώτα φάρμακα βασίστηκαν στις 

μουστάρδες αζώτου που είναι μη ειδικοί παράγοντες αλκυλίωσης του DNA και 

προκαλούν το θάνατο των καρκινικών κυττάρων. Την ίδια περίοδο, ήρθε στο 

φως μια δεύτερη κατηγορία αντικαρκινικών φαρμάκων, οι γνωστοί 

αντιμεταβολίτες, οι οποίοι εμποδίζουν τη φυσιολογική μεταβολική διαδικασία 

του οργανισμού. Αυτοί οι παράγοντες ενσωματώνονται στο DNA ή RNA για να 

παρέμβουν στη διαδικασία διαίρεσης των καρκινικών κυττάρων και συνεπώς 

να σταματήσουν την ανάπτυξη των όγκων.6 Καθώς η ανάπτυξη των πρώτων 

φαρμάκων ήταν επιτυχής, έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές άλλες κατηγορίες 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων μέχρι σήμερα. Τέτοιες κατηγορίες είναι οι 

νιτροζουρίες, τα αντικαρκινικά αντιβιοτικά, τα φυτικά αλκαλοειδή, οι 

τοποϊσομεράσες και οι μιτωτικοί αναστολείς καθώς και οι στεροειδείς ορμόνες.7 
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Όλοι οι τύποι χημειοθεραπευτικών μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες 

όπως αναιμία, απώλεια όρεξης, θρομβοπενία, δυσκοιλιότητα, παραλήρημα, 

διάρροια, οίδημα, κόπωση, τριχόπτωση, λοίμωξη και ουδετεροπενία, 

λεμφοίδημα, προβλήματα μνήμης ή συγκέντρωσης, ναυτία και έμετο, 

προβλήματα γονιμότητας, αλλαγές στο δέρμα και στα νύχια, προβλήματα 

ύπνου και προβλήματα του ουροποιητικού συστήματος.2  

Ο κύριος ρόλος της χημειοθεραπείας είναι να εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό 

των κυττάρων, επηρεάζοντας τόσο τους καρκινικούς όσο και τους υγιείς ιστούς, 

που μοιράζονται το ίδιο DNA και τα κύρια μεταβολικά μονοπάτια. Έτσι, τα 

συμβατικά αντινεοπλασματικά είναι γενικά τοξικά για τα φυσιολογικά κύτταρα 

και μπορούν να προκαλέσουν πολλές παρενέργειες. Οι νεότεροι 

χημειοθεραπευτικοί παράγοντες είναι πιο εξειδικευμένοι για τα καρκινικά 

κύτταρα, χωρίς περαιτέρω τοξικότητα των φυσιολογικών ιστών.6  

Τα νανοσωματίδια ως πλατφόρμες μεταφοράς φαρμάκων καθιστούν ικανές 

μοναδικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία του καρκίνου, αυξάνοντας την 

εξειδίκευση των αντινεοπλασματικών παραγόντων προς τους καρκινικούς 

ιστούς.8-12 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχουν προταθεί 

διάφορα συστήματα μεταφοράς αντικαρκινικών φαρμάκων στη νανοκλίμακα, 

περιλαμβάνοντας τόσο οργανικά όσο και ανόργανα νανοϋλικά.13-16 Στην Εικόνα 

1 απεικονίζονται οι διάφορες κατηγορίες νανοφορέων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων, περιλαμβάνοντας 

πολυμερικά νανοσωματίδια, δενδριμερή, μικκύλια, λιποσώματα, ανόργανα 

νανοσωματίδια σιδήρου, πυριτίου και κβαντικές τελείες, νανοσωματίδια που 

βασίζονται σε πρωτεΐνες, βιολογικά νανοσωματίδια καθώς και υβριδικά 

νανοσωματίδια.17 Οι θεραπείες του καρκίνου που βασίζονται σε νανοσωματίδια 

μπορούν να εξαλείψουν τα μείζονα μειονεκτήματα της συμβατικής 

χημειοθεραπείας συμπεριλαμβανομένων της μη εξειδικευμένης στόχευσης, 

των υψηλών δόσεων και της κακής φαρμακοκινητικής. Αυτά τα νανοσωματίδια 

πρέπει να είναι μη τοξικά, σταθερά in vitro και in vivo, βιοσυμβατά, 

βιοαποικοδομήσιμα καθώς και να παρουσιάζουν ελεγχόμενη απελευθέρωση 

φαρμάκου.18 
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Εικόνα 1. Νανοσωματιδιακοί φορείς φαρμάκων. Ελήφθη από την παραπομπή 

17. 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι μηχανισμοί για τη στόχευση αντικαρκινικών φαρμάκων 

με τη χρήση νανοφορέων· ο μηχανισμός παθητικής και ο μηχανισμός 

ενεργητικής στόχευσης. Η παθητική στόχευση (passive targeting) βασίζεται στη 

διαφορετική μορφολογία των αγγείων μεταξύ του υγιούς ιστού και του ιστού-

στόχου. Σε αντίθεση με τους υγιείς ιστούς, οι όγκοι χαρακτηρίζονται από 

διαπερατά αιμοφόρα αγγεία και κακή λεμφική παροχέτευση. Επιπλέον, τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα των κυτταρικών τοιχωμάτων συχνά παρουσιάζουν 

μεγάλα κενά. Έτσι, αυτή η ελαττωματική αρχιτεκτονική των αιμοφόρων αγγείων 

του όγκου, σε συνδυασμό με τον ευρύ αυλό τους, έχει σαν αποτέλεσμα την 

εκτεταμένη διαρροή συστατικών του πλάσματος του αίματος μέσα στον όγκο. 

Ταυτόχρονα, η κακή λεμφική παροχέτευση του όγκου, οδηγεί στην 

κατακράτηση αυτών των συστατικών (μακρομόρια, νανοσωματίδια, λιπιδικά 

νανοσωματίδια) εντός του όγκου. Αυτή η ιδιαιτερότητα των καρκινικών όγκων 

ονομάζεται φαινόμενο ενισχυμένης διαπερατότητας και κατακράτησης 

(Enhanced Permeability and Retention effect, EPR). Μέσω αυτού του 

μηχανισμού λοιπόν, οι νανοφορείς μπορούν, όπως τα συστατικά του 

πλάσματος, να συγκεντρωθούν στον καρκινικό ιστό. Αντίθετα, η ενεργή 

στόχευση (active targeting) βασίζεται σε συγκεκριμένες μοριακές 
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αλληλεπιδράσεις μεταξύ του νανοφορέα και των υποδοχέων του κυττάρου-

στόχου, οι οποίες μπορούν επίσης να προάγουν την ενσωμάτωση των 

νανοσωματιδίων μέσω της ενδοκυττάρωσης με τη μεσολάβηση υποδοχέα 

(receptor-mediated endocytosis), έτσι ώστε να γίνει η αποδέσμευση του 

φαρμάκου εντός του κυττάρου.19 

Παρ 'όλα αυτά, οι περισσότεροι προτεινόμενοι νανοφορείς για τη χορήγηση 

αντικαρκινικών φαρμάκων, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα όπως 

μικρή ποσότητα φόρτωσης φαρμάκου ή/και κακό έλεγχο της κινητικής 

απελευθέρωσής του εντός του κυττάρου-στόχου. Έτσι λοιπόν απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα για την ανάπτυξη νέων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων 

που θα παρουσιάζουν μεγάλη ποσότητα φόρτωσης φαρμάκου και ελεγχόμενη 

απελευθέρωση φαρμάκου, καλή βιοσυμβατότητα και βιοδιασπασιμότητα, 

ρυθμιζόμενες αλληλεπιδράσεις συνδέτη-υποδοχέα (tunable host-guest 

interactions) καθώς και προσαρμοστικότητα της επιφανειακής υδροφιλικότητάς 

τους στα φάρμακα που μπορούν να μεταφέρουν. 

Πρόσφατα, τα Μεταλλικά-Οργανικά σκελετικά πορώδη υλικά (Μetal-Organic 

Frameworks, MOFs) έχουν προταθεί ως πιθανά συστήματα μεταφοράς 

φαρμάκων. Τα MOFs είναι οργανικά/ανόργανα υβριδικά υλικά που 

αποτελούνται από μεταλλικά ιόντα ή πλειάδες οι οποίες συναρμόζονται με  

οργανικούς συνδέτες για να σχηματίσουν πλεγματικά στερεά.20 Πολλά από τα  

ΜΟFs παρουσιάζουν επιθυμητά χαρακτηριστικά ως μεταφορείς φαρμάκων, 

συμπεριλαμβανομένων της χαμηλής τοξικότητας, της σταθερότητας σε 

βιολογικά διαλύματα, της μεγάλης μεταβλητότητας σε σχήμα και μέγεθος, των 

εξαιρετικά μεγάλων ενεργών επιφανειών και του μεγάλου πορώδους για την 

προσρόφηση μεγάλης ποσότητας φαρμάκου, της ευέλικτης λειτουργικότητας 

για την μετασυνθετική ενσωμάτωση μορίων φαρμάκου, της εγγενούς 

βιοαποικοδομησιμότητας και βιοσυμβατότητας καθώς και της δυνατότητάς τους 

να χρησιμοποιηθούν σε τεχνικές απεικόνισης.21-25 

Παρά την πρόοδο στη σύνθεση και την χρήση βιοσυμβατών υλικών τύπου MOF 

για τη χορήγηση φαρμάκων, υπάρχει μόνο μια μικρή κατανόηση των 

μηχανισμών προσρόφησης και απελευθέρωσης φαρμάκων σε μοριακό 
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επίπεδο. Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις μπορούν να ξεδιπλώσουν τη 

μοριακή συμπεριφορά ενός μορίου φαρμάκου σε ένα πορώδες υλικό, η οποία  

παίζει σημαντικό ρόλο στην εν τω βάθη  κατανόηση των μηχανισμών φόρτωσης 

και απελευθέρωσης του φαρμάκου από το υλικό. Η αποθήκευση και η 

απελευθέρωση φαρμάκων σε πορώδεις νανοφορείς καθορίζεται από 

διάφορους παράγοντες όπως ο όγκος των πόρων, η τροποποίηση της 

επιφάνειας του υλικού καθώς και η αλληλεπίδραση με το νανοϋλικό.26,27 Αυτές 

οι φυσικές ιδιότητες μπορούν να αναπαραχθούν και να μελετηθούν 

χρησιμοποιώντας υπολογιστικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, μέσω υπολογισμών 

της θεωρίας του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής πυκνότητας (Density 

Functional Theory, DFT), είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ενεργειακά 

ευνοϊκότερες διαμορφώσεις και οι θέσεις δέσμευσης (binding sites) του 

φαρμάκου στο ΜΟF.24,28 Επιπρόσθετα, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει τη 

δυνατότητα των προσομοιώσεων Grand Canonical Monte Carlo (GCMC) να 

προβλέψουν τις ικανότητες προσρόφησης φαρμάκων των MOFs.29 Τέλος, οι 

προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής (Molecular Dynamics, MD) 

χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της διάχυσης των φαρμάκων μέσα στους 

πόρους των νανοϋλικών, Όλες αυτές οι θεωρητικές τεχνικές μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθούν οι δομές με τις καλύτερες ιδιότητες για 

την αποτελεσματικότερη χορήγηση αντικαρκινικών φαρμάκων πριν από 

οποιαδήποτε πειραματική μελέτη.30 

 

1.2 Ιστορία των ΜΟFs  

1.2.1 Πολυμερή Συναρμογής 

 

Το 1893, ο Ελβετός χημικός Α. Werner, καθιέρωσε τη βάση για τη χημεία 

συναρμογής. Ο Werner πρότεινε για πρώτη φορά σύμπλοκα ή ενώσεις 

συναρμογής που διαθέτουν ένα μεταλλικό κέντρο που είναι συναρμοσμένο με 

ουδέτερους ή φορτισμένους οργανικούς υποκαταστάτες. Στον Werner 

απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1913 για τη θεωρία σχηματισμού ενώσεων 

συναρμογής. 
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Τα πολυμερή συναρμογής (coordination polymers) είναι ανόργανα-οργανικά 

υβριδικά υλικά που αποτελούνται από μεταλλικά ιόντα (connectors) 

συνδεδεμένα με οργανικούς συνδέτες (linkers), σχηματίζοντας μια εκτεταμένη 

δομή. Η δομή μπορεί να εκτείνεται σε μία, δύο ή τρεις διαστάσεις στο χώρο 

όπως περιγράφεται στην Εικόνα 2.31  

 

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση των πολυμερών συναρμογής τα οποία 

αποτελούνται από μεταλλικά ιόντα και οργανικούς υποκαταστάτες και 

παρουσιάζονται σε διάφορες δομικές διαστάσεις. Ελήφθη από την παραπομπή 

31. 

 

Μέχρι σήμερα, τα πολυμερή συναρμογής χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

διάφορες εφαρμογές, όπως η προσρόφηση, ο διαχωρισμός, η κατάλυση, ο 

μαγνητισμός και σε αισθητήρες ανίχνευσης. 

1.2.2 Μεταλλικά-Οργανικά Σκελετικά Υλικά (MOFs) 

 

Ο Batten και οι συνεργάτες του32 πρότειναν μια ιεραρχική ορολογία όπου ο πιο 

γενικός όρος είναι το πολυμερές συναρμογής (Coordination Polymer, CP). Τα 

δίκτυα συναρμογής (Coordination Networks, CNs) είναι ένα υποσύνολο του CP 
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και τα μεταλλικά-οργανικά σκελετικά υλικά (MOFs) αποτελούν μια περαιτέρω 

υποκατηγορία των CNs (Eικόνα 3). Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και 

Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry, 

IUPAC), "a Metal-Organic Framework, abbreviated to MOF, is a Coordination 

Polymer (or alternatively Coordination Network) with an open framework 

containing potential voids".32 Εκτός από την πιο κοινή και επίσημη έκφραση 

“MOF”, ο όρος “Porous Coordination Polymer” (PCP, που εισήχθη από τον 

S.Kitagawa το 2004)33 χρησιμοποιείται επίσης στην επιστημονική βιβλιογραφία 

και έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία. 

 

Εικόνα 3. Ιεραρχική ορολογία του πολυμερούς συναρμογής, του δικτύου 

συναρμογής και του μεταλλικού-οργανικού σκελετικού υλικού από την IUPAC. 

 

Tο 1997, οι S. Kitagawa et al.34 μελέτησαν την αντιστρεπτή προσρόφηση 

μικρών μορίων (N2, O2, CH4) στο μικροπορώδες σύμπλοκο κοβαλτίου-

διπυριδυλίου [Co2(bipy)3(NO3)4]n. Αυτό ήταν το πρώτο MOF που εμφάνισε 

μόνιμο πορώδες και δεν κατέρρευσε μετά την απομάκρυνση των μορίων-

επισκέπτη (guest molecules) από τους πόρους του. Επομένως, χρειαζόταν 

περίπου 40 χρόνια μέχρι να αναφερθεί το πρώτο πολυμερές συναρμογής με 

μόνιμο πορώδες. Μέχρι τότε, αυτή η βασική ιδιότητα ήταν κατάλληλη μόνο για 
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καθαρά ανόργανα (ζεόλιθοι) ή καθαρά οργανικά (ενεργοί άνθρακες) πορώδη 

υλικά. Έτσι, τα πολυμερή συναρμογής έχουν πλέον λάβει σημαντική θέση στο 

πεδίο των πορωδών υλικών, προσθέτοντας μια νέα κατηγορία στη συμβατική 

ταξινόμηση (Εικόνα 4).33 

 

Εικόνα 4. Κατηγορίες Πορωδών Υλικών. Ελήφθη από την αναφορά 33. 

 

Το 1998, ο S. Kitagawa35 πρότεινε μια ταξινόμηση των πορωδών πολυμερών 

συναρμογής σε τρεις κατηγορίες – 1ης, 2ης  και 3ης γενιάς, εξαιτίας των δομικών 

τους ιδιοτήτων (Εικόνα 5). Η 1η γενιά αντιπροσωπεύει υλικά των οποίων τα 

πλέγματα καταρρέουν μη αναστρέψιμα μετά την αφαίρεση των μορίων-

επισκέπτη. Η 2η γενιά αντιπροσωπεύει υλικά τα πλέγματα των οποίων είναι 

πολύ ανθεκτικά και διατηρούν τις πορώδεις δομές τους ακόμη και μετά την 

αφαίρεση του μορίου-επισκέπτη. Τα υλικά της 3ης γενιάς έχουν εύκαμπτα, 

δυναμικά πλέγματα, τα οποία υπόκεινται σε δομικό μετασχηματισμό ως 

απόκριση σε εξωτερικά ερεθίσματα (π.χ. αλλαγή θερμοκρασίας, ηλεκτρικού 

πεδίου ή προσρόφηση μορίων-επισκέπτη) και παρουσιάζουν μεγάλη 

δυνατότητα για χρήση σε διαφορετικές εφαρμογές. 
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Εικόνα 5. Ταξινόμηση των πολυμερών συναρμογής σε τρεις γενιές σύμφωνα 

με τον S. Kitagawa. Ελήφθη από την αναφορά 35. 

 

Το 1999, ο O.M. Yaghi και οι συνεργάτες του36 συνέθεσαν ένα πρωτότυπο 

πλέγμα, το λεγόμενο MOF-5 ([Zn4O(bdc)3]n) το οποίο έγινε ο πυρήνας για την 

ταχεία ανάπτυξη πολύ σταθερών πορωδών υλικών τύπου MOF. Για τον 

επιτυχή σχεδιασμό άκαμπτων πορωδών MOF υλικών τρία σημαντικά σημεία 

πρέπει να υπογραμμιστούν:37 

1) Ο έλεγχος της τοπολογίας πλέγματος μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη 

επιλογή ανόργανων “connectors” και οργανικών “linkers”. 

2) Οι μεγάλοι οργανικοί “linkers” μπορούν να επεκτείνουν τους πόρους του 

σχηματισθέντος MOF, οδηγώντας στην αλληλοδιείσδυση των πλεγμάτων και 

συνεπώς στη μείωση του προσβάσιμου μεγέθους των πόρων. 

3) Είναι απαραίτητη η επιλογή ανταλλάξιμων και κατάλληλου μεγέθους μορίων 

διαλύτη, δεδομένου ότι η σύνθεση δομών με κενό χώρο είναι αδύνατη και οι 

πόροι του MOF είναι πάντα γεμάτοι με “guest molecules”. 
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O σκελετός των MOFs αποτελείται από πολυπυρηνικές ανόργανες δομικές 

μονάδες, τις δευτερεύουσες δομικές μονάδες (Secondary Building Units, 

SBUs),38 που περιέχουν μεταλλικά ιόντα ή πλειάδες αυτών (ανάλογα με τα 

σημεία επέκτασης), οι οποίες συνδέονται με πολυτοπικούς οργανικούς 

συνδέτες (Primary Building Units, PBUs), δημιουργώντας άκαμπτα 

πολυδιάστατα πλέγματα. Στην Εικόνα 6 παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα 

SBUs που απαντώνται συνήθως σε μέταλλο-καρβοξυλικά MOFs.20 Έτσι το 

μοτίβο τύπου paddle-wheel αντιπροσωπεύει μια επίπεδη τετραγωνική SBU 

(Εικόνα 6a), η βασική πλειάδα οξικού ψευδαργύρου μια οκταεδρική SBU 

(Eικόνα 6b) και το μ-oxo μέταλλο-καρβοξυλικό τριμερές μια γεωμετρία 

τριγωνικού πρίσματος (Εικόνα 6c). Tα πιο γνωστά από τα καρβοξυλικά-τύπου 

ΜΟFs είναι το HKUST-1 ([Cu3(btc)2(H2O)3]n)39 και το προαναφερθέν ΜΟF-536 

με μια οκταεδρική [Zn4O(O2C)6] SBU.     

 

Εικόνα 6. Ανόργανες SBUs που χρησιμοποιούνται συνήθως στη σύνθεση των 

MOFs με βάση τα καρβοξυλικά: a) τετραγωνικό μοτίβο paddle-wheel με δυο 

τερματικές θέσεις σύνδεσης (ligand sites), b) οκταεδρικό βασικό σύμπλοκο 

οξικού ψευδαργύρου και c) τριγωνικό πρισματικό μ-οxo τριμερές με τρεις 

τερματικές θέσεις σύνδεσης. Οι μονάδες SBUs δικτυώνονται μέσα στα MOFs 

συνδέοντας τους καρβοξυλικούς άνθρακες με τις οργανικές μονάδες, αλλά 

μπορεί επίσης να συνδεθούν με αντικατάσταση των τερματικών ligands. d-f) 

Παραδείγματα οργανικών PBUs. Τα άτομα μετάλλων εμφανίζονται ως μπλε 

σφαίρες, τα άτομα άνθρακα ως μαύρες, τα άτομα οξυγόνου ως κόκκινες και τα 

άτομα αζώτου σαν πράσινες. Ελήφθη από την παραπομπή 20. 
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Οι μονάδες των ανόργανων SBUs και των οργανικών PBUs ενώνονται μεταξύ 

τους κυρίως μέσω δεσμών συναρμογής. Εκτός αυτού, άλλες ασθενείς ελκτικές 

αλληλεπιδράσεις όπως δεσμοί υδρογόνου, π-π, CH-π και van-der-Waals 

(vdW) αλληλεπιδράσεις παίζουν ρόλο στο σχηματισμό των εκτεταμένων 

δομών. Κατά τη σύνθεση των MOFs, η διαδικασία σχηματισμού προχωράει 

συνήθως αυτόματα και επομένως καλείται αυτό-οργάνωση (self-assembly). 

Έτσι, ο σχηματισμός των MOF βασίζεται στην ανάπτυξη δεσμών συναρμογής 

μεταξύ του μεταλλικού ιόντος και του ligand καθώς και στο σχηματισμό 

ασθενέστερων δεσμών υδρογόνου και vdW αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μη-

μεταλλικών στοιχείων. Η μεγάλη ποικιλία στην επιλογή  διαφορετικών 

ανόργανων SBUs και οργανικών συνδετών είναι ο κύριος λόγος για τον 

τεράστιο αριθμό δομών τύπου MOF που έχουν αναφερθεί έως σήμερα. 

Επομένως, η ευελιξία των ελκυστικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν τα 

MOFs, οδηγεί σε μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων για ακριβή χημική τροποποίηση 

της δομής και συνεπώς, των ιδιοτήτων τους.  

Το 2002, ο Ο. Μ. Υaghi40 και οι συνεργάτες του, εισήγαγαν την έννοια της 

στοχευμένης σκελετικής στρατηγικής δικτυωτής σύνθεσης (reticular synthesis). 

Ως “reticular synthesis” ορίζουμε τη διαδικασία προσθήκης αυστηρά 

σχεδιασμένων μοριακών δομικών μονάδων σε προκαθορισμένα διατεταγμένα 

πλέγματα, δεσμευμένα  μεταξύ τους με ισχυρούς δεσμούς. O τρόπος δηλαδή 

σύνδεσης των διαφορετικών οργανικών υποκαταστατών με τα ανόργανα 

τμήματα διατηρείται ο ίδιος. Τα  ισοδομικά  στερεά (isoreticular solids) 

συγκροτούνται  από τον ίδιο τύπο SBU ενώ διαφοροποιούνται στον κορμό του 

οργανικού τμήματος, διατηρώντας όμως την ίδια τοπολογία. Μια οικογένεια 

τέτοιων ισοδομικών υλικών είναι τα IRMOFs (Isoreticular Metal Organic 

Frameworks) και βασίζονται στην πρωτογενή δομή του MOF-5 (IRMOF-1, 

Eικόνα 7 επάνω).33 Στα συγκεκριμένα στερεά η δευτεροταγής δομική μονάδα, 

SBU, αποτελείται από ένα τετραεδρικό άτομο οξυγόνου που ενώνεται με 

τέσσερα άτομα ψευδαργύρου, σχηματίζοντας όξο- κεντρωμένα κανονικά 

τετράεδρα Ζn4O6+. Κάθε άτομο ψευδαργύρου είναι επίσης τετραεδρικά 

ενταγμένο έχοντας ως υποκαταστάτες το κεντρικό μ4-Ο άτομο και άλλα τρία 

άτομα οξυγόνου που προέρχονται από τρεις διαφορετικές καρβοξυλικές 
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ομάδες. Οι δευτεροταγείς δομικές μονάδες που σχηματίζονται, Zn4O(CO2)6, 

έχουν οκταεδρική τοπολογία (Εικόνα 6b)20 και ενώνονται μεταξύ τους μέσω έξι 

άκαμπτων βενζολικών δακτυλίων, σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό μια κυβική 

δομή. Mετά τη σύνθεση του ΙRMOF-1, ο συνήθης οργανικός υποκαταστάτης 

τερεφθαλικού οξέος (benzenedicarboxylate, bdc) αντικαταστάθηκε από τα 

λειτουργικά τροποποιημένα (Br-bdc, NH2-bdc και άλλα) ή επιμηκυμένα 

παράγωγά του (Εικόνα 7 κάτω)33 για να σχηματιστούν τα υπόλοιπα μέλη της 

οικογένειας των IRMOF (Εικόνα 8).20 

Επομένως, οι χημικές ιδιότητες αυτών των πλεγμάτων μπορούν ειδικά να 

ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον αρθρωτό σχεδιασμό (modular design) της 

δικτυωτής χημείας (reticular chemistry). 

 

Εικόνα 7. Δικαρβοξυλικοί linkers που έχουν χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση 

IRMOF υλικών.Eλήφθη από την παραπομπή 33. 
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Εικόνα 8. Oικογένεια ΙRMOFs της ίδιας (κυβικής) τοπολογίας. Οι δομές ΙRMOF-

1 έως ΙRMOF-7 δομούνται από οργανικές γέφυρες οι οποίες διαφέρουν στη 

λειτουργικότητα των πλευρικών αλυσίδων (pendant groups), ενώ οι δομές από 

IRMOF-8 έως IRMOF-16 διαφέρουν στο μήκος του οργανικού υποκαταστάτη.  

Ενώ η επιμήκυνση των οργανικών υποκαταστατών αυξάνει τον εσωτερικό κενό 

χώρο (internal void space, αναπαρίσταται με κίτρινες σφαίρες), επιτρέπει 

παράλληλα το σχηματισμό διπλών αλληλοδιεισδυόµενων δικτύων 

(interpenetrated nets: IRMOF-9, -11, -13 and -15). Ελήφθη από την 

παραπομπή 20. 

 

Ένα άλλο γνωστό παράδειγμα ισοδομικών στερεών είναι η οικογένεια των 

IRMOF-74.41 Ειδικότερα η δομή του MOF-74 είναι το προϊόν συναρμογής 

μεταξύ του τετραανιονικού 2,5-διϋδροξυ-τερεφθαλικού οξέος (2,5-dihydroxy-

terephthalic acid, dobdc) και μιας άπειρης μεταλλικής αλυσίδας, στην οποία 

τόσο το αρυλοξείδιο και οι καρβοξυλικές ομάδες είναι συνδεδεμένες με τις 

μεταλλικές μονάδες.42 Μετά την εφαρμογή της ισοδικτυωτής χημεία των dobdc 

από τη σταδιακή επέκταση των μοριακών μονάδων με μονάδες φαινυλενίου, 

μια σειρά από ισοδικτυωτά του MOF-74 υλικά συντέθηκαν με σταδιακές οπές 

πόρων (pore apertures) από 14 μέχρι 98 Å (Εικόνα 9).43 Μέχρι σήμερα το 

IRMOF-74-XI με άνοιγμα πόρου 98 Å είναι ο κάτοχος του ρεκόρ για το 
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μεγαλύτερο μέγεθος πόρων μεταξύ όλων των κρυσταλλικών υλικών.41 Οι εν 

λόγω μεγάλοι πόροι είναι ικανοί να επιτρέψουν σε μια φυσική πρωτεΐνη να 

εισέλθει χωρίς αναδίπλωση, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τις δυνατότητες των 

MOFs ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μήτρα για την ακινητοποίηση ενζύμων. 

 

Εικόνα 9. Οργανικοί υποκαταστάτες που χρησιμοποιούνται στη σειρά των 

IRMOF-74 με το μονοδιάστατο κανάλι να φτάνει έως τα 98 Å για το IRMOF-74-

ΧΙ. Ελήφθη από την παραπομπή 43. 

 

Οι πορώδεις ιδιότητες των ΜΟFs έχουν προσελκύσει την προσοχή της 

επιστημονικής κοινότητας εξαιτίας των πολυάριθμων βιομηχανικών 

εφαρμογών τους, όπως ο διαχωρισμός, η ετερογενής κατάλυση και η 

αποθήκευση αερίων, η ανίχνευση και η μεταφορά φαρμάκων. Μέχρι σήμερα, 

περισσότερες από 15259 βιβλιογραφικές έρευνες στο πεδίο των MOFs έχουν 

δημοσιευτεί, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus (Εικόνα 10). 
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Εικόνα 10. Αριθμός δημοσιεύσεων που περιέχουν τον όρο "Metal-Organic 

Frameworks" στον τίτλο τους (Πηγή: https://www.scopus.com). 

 

Η προσρόφηση “guest molecules” πάνω σε μια στερεή επιφάνεια παίζει 

ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των πορωδών δομών. Η 

προσρόφηση διέπεται όχι μόνο από την αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων-

επισκέπτη και των επιφανειών, αλλά και από το μέγεθος και σχήμα πόρων. Οι 

πόροι ταξινομούνται σύμφωνα με το μέγεθός τους όπως φαίνεται στον Πίνακα 

1.33  

Πίνακας 1. Kατηγοριοποίηση πορωδών δομών. Ελήφθη από την παραπομπή 

33. 

 

Υπάρχουν έξι αντιπροσωπευτικές ισόθερμες προσρόφησης που αντανακλούν 

στη σχέση μεταξύ πορώδους δομής και τύπου ρόφησης. Η ταξινόμηση IUPAC 

των ισόθερμων προσρόφησης εμφανίζεται στην Εικόνα 11. Αυτές οι ισόθερμες 

προσροφήσεις είναι χαρακτηριστικές των προσροφητικών μέσων που είναι 

μικροπορώδη (τύπου Ι), μη πορώδη και μακροπορώδη (τύποι II, III και VI) και 

https://www.scopus.com/
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μεσοπορώδη (τύποι IV και V). Οι διαφορές μεταξύ των τύπων II και III και μεταξύ 

των τύπων IV και V προκύπτουν από τη σχετική ισχύ του ελκτικών 

αλληλεπιδράσεων υγρού-στερεού και υγρού-υγρού. Όταν η ελκτική 

αλληλεπίδραση υγρού-στερεού είναι ισχυρότερη από εκείνη του υγρού-υγρού, 

η ισόθερμη προσρόφησης πρέπει να είναι τύπου II και IV, ενώ η αντίθετη 

περίπτωση οδηγεί στους τύπους III και V. Η ισόθερμη τύπου VI 

αντιπροσωπεύει προσρόφηση σε μη πορώδεις ή μακροπορώδεις στερεές 

επιφάνειες όπου σταδιακή πολυστρωματική προσρόφηση λαμβάνει χώρα.33  

 

Εικόνα 11. Κατηγοριοποίηση ισοθέρμων προσρόφησης σύμφωνα με 

IUPAC.Eλήφθη από την παραπομπή 33. 

 

1.3 Oι πρώτες πειραματικές μελέτες προσρόφησης και 

αποδέσμευσης φαρμάκων σε MOFs 

 

Το 2006, οι Horcajada et al.22 μελέτησαν την πρώτη οικογένεια MOFs που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί μεταφορείς φαρμάκων. Τα δυο 

MOFs που μελετήθηκαν, το MIL-100 και το MIL-101 (Materials of Institute 

Lavoisier, MIL) αποτελούνται από τρισθενή μεταλλικά κέντρα με καρβοξυλικούς 

γεφυρωτικούς συνδέτες και διαθέτουν μεγάλους πόρους με μεγάλες επιφάνειες. 
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Αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά προάγουν τη χρήση των MIL ως 

αποτελεσματικούς φορείς φαρμάκων. Eιδικότερα πραγματοποιήθηκαν 

πειράματα κινητικής αποθήκευσης και αποδέσμευσης του αναλγητικού 

φαρμάκου ιβουπροφαίνης (Ibuprofen, IBU) και στις δύο δομές των MILs. Η 

ικανότητα φόρτωσης της IBU στο MIL-100 έφθασε τα 0.347 g IBU / g MOF και 

στο MIL-101 τα 1.376 g IBU / g MOF. Η διαφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί στον 

όγκο κάθε κελιού για το MIL-101 (12700 Å3 και 20600 Å3) και για το MIL-100 

(8200 Å3 και 12700 Å3). Η κινητική απελευθέρωσης της IBU από τα δύο MOFs 

μελετήθηκε επίσης και ήταν αρκετά αργή έτσι ώστε να μειωθούν οι  

παρενέργειες της συμβατικής φαρμακευτικής αγωγής. Το MIL-100 έδειξε 

αρχική απελευθέρωση (initial release) του φαρμάκου εντός δύο ωρών με πλήρη 

απελευθέρωση (full release) μετά από τρεις ημέρες, ενώ το ΜΙL-101 έδειξε 

σταθερή απελευθέρωση οκτώ ωρών με πλήρη απελευθέρωση μετά από έξι 

ημέρες. 

Το MIL-53 είναι ένα άλλο MOF στην οικογένεια των MIL που προσροφά 

περίπου 20% κατά βάρος IBU και έχει ιδιότητες που το καθιστούν επιθυμητό 

για θεραπείες βραδείας απελευθέρωσης (3 εβδομάδες).24 

Η οικογένεια των MIL έχει υδρόφοβους πόρους, αλλά τι γίνεται με τα ΜOFs των 

οποίων οι πόροι είναι υδρόφιλοι; Οι υδρόφιλοι πόροι θα φέρουν ένα θετικό ή 

αρνητικό φορτίο και επομένως το προσροφημένο φάρμακο θα φέρει αντίθετο 

φορτίο στο MOF-ξενιστή (host MOF). Η ομάδα του Rosi44 δημιούργησε ένα 

MOF αποτελούμενο από ιόντα ψευδαργύρου (II), αδενίνη και παρα-διφαινυλ-

δικαρβοξυλικό οξύ. Η πλήρης φόρτωση του αντιαρρυθμικού φαρμάκου 

προκαϊναμίδης (Procainamide, PROC), 0,22 g PROC / g MOF, επιτεύχθηκε 

μετά από 15 ημέρες όπου παρατηρήθηκε μία σταθερή απελευθέρωση της 

PROC μέσω ιοντοανταλλαγής (ion exchange) κατιόντων εντός 20 ωρών, ενώ 

παρατηρήθηκε πλήρης απελευθέρωση μετά από 72 ώρες. 

Επιπλέον, άλλα βιοσυμβατά MOFs έχουν μελετηθεί ως πολλά υποσχόμενα 

υλικά για την αποθήκευση φαρμάκων με ελεγχόμενη αποδέσμευση. Μερικά 

παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών και η ικανότητα φόρτωσης μορίων 

φαρμάκων των προαναφερθέντων MOFs παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.45 Οι 
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Sun et αl,46 πέτυχαν την υψηλότερη αποθήκευση του αντικαρκινικού 

παράγοντα 5-FU (50 wt%, κατά βάρος) σε ένα Zn-MOF που  

περιέχει ένα μη-χειρόμορφο συνδέτη. 

MOF Drug Loading 

(%) 

Application  

MIL-100(Cr) 

HKUST-1(Cu) 

Ibu 

Nimesulide 

35 

20 

Anti-inflammatory/ 

analgesic  

MIL-101(Cr) Ibu 1.38a) Anti-inflammatory  

MIL-53(Cr)  22   

MIL-53(Fe)  21   

UiO-66(Zr)  35   

Zn(BDC)(H2O)2  45   

MIL-101(Fe) ESCP 13 Antitumoral  

MIL-100(Fe) Doxo 9   

Zn(bix)  21   

MIL-100(Fe) Bu 25   

Zn(bix) Camptothecin 21   

Zn(bix) Daunomycin 21   

ZIF-8(Zn) 5-FU 45   

Zn-based MOF (TATAT 

chiral linker) 

 50   

MOF-1(Zn)  37   

MOP-15(Cu)  24   

Cu-BTC(Cu)  82   

MIL-100(Fe) CDV 16 Antiviral  

MIL-101_NH2(Fe)  42   

MIL-100(Fe) AZT-Tp 24 Antiretroviral  

MIL-101_NH2(Fe)  42   

Πίνακας 2. Ποσοστά αποθήκευσης (wt%, κατά βάρος περιεκτικότητα) μορίων 

φαρμάκων σε διάφορα MOFs. Ελήφθη από την παραπομπή 45. 
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1.4 Τα MOFs ως φορείς αντι-καρκινικών φαρμάκων 

 

Δίνοντας έμφαση στο τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη θεραπεία του 

καρκίνου, οι περισσότερες από τις αναφερόμενες μελέτες που ασχολούνται με 

την αποθήκευση και την απελευθέρωση φαρμάκων που χρησιμοποιούν τα 

MOFs σαν νανοφορείς, αφορούν τους αντικαρκινικούς παράγοντες. 

Τα πρώτα παραδείγματα νανοφορέων MOFs (nMOFs) για την μεταφορά 

χημειοθεραπευτικών που είναι βασισμένα στην πλατίνα έχουν αναφερθεί από 

την ομάδα του Lin.47,48 Ειδικότερα, το 2008, οι Rieter et al.47 συνέθεσαν ένα 

nMOF επονομαζόμενο ως NCP-1, που κατασκευάζεται από ιόντα Tb3+ και ένα 

προφάρμακο σισπλατίνης (disuccinatocisplatin, DSCP). Το NCP-1 

ενθυλακώθηκε περαιτέρω σε κελύφη άμορφου πυριτίου για να αυξήσει τη 

σταθερότητά του και τροποποιήθηκε λειτουργικά με το πεπτίδιο cyclo (-Arg - 

Gly - Asp - D - Phe - Lys), c(RGDfk), για να στοχεύσει τον υποδοχέα ιντεγκρίνης 

που υπερεκφράζεται σε πολλούς καρκινικούς όγκους. Σε φυσιολογικές 

συνθήκες του πλάσματος, το πλέγμα αποσυντέθηκε και το προφάρμακο 

σισπλατίνης απελευθερώθηκε βραδέως με διάχυση από το κελύφος του 

πυριτίου σε μια πιο τοξική μορφή για να θανατωθούν τα καρκινικά κύτταρα. Το 

2009, οι Taylor-Pashow et al.48 φόρτωσαν ένα αμινοτερεφθαλικό nMOF (Fe), 

(SiO2-MIL-101_ΝΗ2), με 13 wt% ενός υδρόφοβου προφαρμάκου σισπλατίνης 

(ethoxysuccinato-cisplatin) και έναν παράγοντα απεικόνισης (boron-

dipyrromethene, BODIPY χρωστική ουσία). Αυτά τα φάρμακα 

απελευθερώθηκαν κατά την αποικοδόμηση της δομής του nMOF και ο ρυθμός 

απελευθέρωσης του φαρμάκου ελέγχθηκε, επικαλύπτοντας τα σωματίδια του 

nMOF με κέλυφος πυριτίας. 

Οι Horcajada et al.49 φόρτωσαν άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τη 

βουσουλφάνη (Bu) και τη δοξορουβικίνη (DOX), σε μια σειρά διαφορετικών μη 

τοξικών πορωδών καρβοξυλικών nMOFs (Fe). Στην περίπτωση της Bu, τα MIL-

89, MIL-88A, MIL-53 και MIL-100 έδειξαν υψηλή προσροφητική ικανότητα, 

φθάνοντας μέχρι 25 wt% φόρτωση στην περίπτωση του MIL-100, ξεπερνώντας 

άλλους συμβατικούς λιπιδικούς και πολυμερικούς φορείς φαρμάκων. Ωστόσο, 
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η Bu απελευθερώθηκε ταχέως από το MIL-100 (Fe) με αποτέλεσμα ξαφνική 

απελευθέρωση μεγάλης ποσότητας του φαρμάκου (burst effect), 60%, στα 

πρώτα 30 λεπτά, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στη γρήγορη διάχυση του 

φαρμάκου μέσω των 3D μεσοπόρων της δομής. Αργότερα, οι Chalati et al.50 

ενθυλάκωσαν την Bu στο εύκαμπτο MIL-53, επιβραδύνοντας έτσι το ρυθμό 

απελευθέρωσης του φαρμάκου από το υδρόφοβο 1D πορώδες του υλικού. 

Όσον αφορά τη DOX, το MIL-100 (Fe) έδειξε ικανότητα φόρτωσης φαρμάκου 9 

wt% με προφίλ παρατεταμένης αποδέσμευσης σε διάστημα 14 ημερών.49 

Πρόσφατα, ο Anand και οι συνεργάτες του51 έδειξαν το σχηματισμό host-guest 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ της DOX και των μεταλλικών κέντρων σιδήρου των 

νανοσωματιδίων του MIL-100 (NPs), αποδεικνύοντας τον προαναφερθέντα 

ρυθμό βραδείας απελευθέρωσης. Οι Vasconcelos et al.52 ενθυλάκωσαν την 

DOX στο ζεολιθικό ιμιδαζολικό πλαίσιο (Zeolite Imidazolate Framework, ZIF-8) 

με υψηλό ποσοστό αποθήκευσης (49 wt%) και σταδιακή απελευθέρωση (66% 

του φαρμάκου απελευθερώνεται μετά από 30 ημέρες). H DOX ενσωματώθηκε 

επίσης επιτυχώς στα ΝΡs τoυ ZIF-8 με υψηλό ποσοστό φόρτωσης (52 wt%) 

και απελευθερώθηκε με ελεγχόμενο τρόπο κάτω από εσωτερικά ερεθίσματα 

μεταβολής ρΗ, αποκαλύπτοντας έτσι ένα «έξυπνο» σύστημα χορήγησης 

φαρμάκων.53 

Παρά τις διάφορες πειραματικές προσπάθειες ενσωμάτωσης 

χημειοθεραπευτικών φαρμάκων σε nMOFs και nCPs και μετέπειτα μελέτης της 

κινητικής φόρτωσης και απελευθέρωσης του φαρμάκου (Πίνακας 3),54 υπάρχει 

περιορισμένη κατανόηση των μηχανισμών προσρόφησης και απελευθέρωσης 

αντικαρκινικών φαρμάκων σε μοριακό επίπεδο. Στην επόμενη ενότητα θα 

συνοψίσουμε τις μέχρι τώρα ερευνητικές μελέτες που χρησιμοποίησαν 

υπολογιστικές μεθόδους για τη μελέτη της ενεργειακής και δυναμικής 

συμπεριφοράς διαφόρων συμπλόκων φαρμάκου-MOF δίνοντας μια περαιτέρω 

εικόνα της μοριακής συμπεριφοράς του φαρμάκου στα πορώδη υλικά, 

επιτυγχάνοντας έτσι αποτελεσματικότερη μεταφορά αντι-καρκινικών 

φαρμάκων. 
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Πίνακας 3. Παραδείγματα ΝΜΟFs και NPs που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη 

θεραπεία του καρκίνου. Ελήφθη από την παραπομπή 54. 

 

                      Chemotherapeutic agents 

NMOFs 
 
 Fe-BDC (MIL-101)                                           cisplatin  

ZIF-8 cisplatin, DOX, 5-
Fu′, CPT, 
Topotecan 

 

Zr-UiO-68 cisplatin  

Gd-BDC MTX  

Zn-bix DOX  

Fe-imidazole DOX  

Gd-BDC DOX  

MIL-100(Fe) DOX  

Zn-hexadentate 5-Fu′  

Cu-BDC 5-Fu′  

Zn-1,2,3,4,5,6-
hexakis(3carboxyphenyloxymethylene)benzene 

5-Fu′  

Cu-bipy 5-Fu′  

POM@ZIF-8 5-Fu′  

Cu-BTC 5-Fu′  

Zr-UiO-66 alendronate  

Cu-BTC COX-2  

Zn/Cu-3,5-bis(pyridine-3ylmethylamino)benzoic 
acid 

 
 
 

                  NCPs 

cytotoxic 
3,5bis(pyridine-
3ylmethylamino) 
benzoic acid 

 

Tb-DSCP          cisplatin  

Zr-DSCP/La-DSCP          cisplatin  

Zn-cis/Zn-oxali  cisplatin/oxaliplatin  

Zn-oxali and GMP oxaliplatin and 
        gemcitabine 

 

Prussian Blue cisplatin  

Zn-MTX/Zr-MTX/Gd-MTX MTX  

Ca-pamidronate/zoledronate pamidronate, 
zoledronate 
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1.5 Διαλογή (screening) των MOFs χρησιμοποιώντας μοριακές 

προσομοιώσεις 

 

Οι μοριακές προσομοιώσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζήτηση μιας 

βέλτιστης δομής MOF με υψηλές επιδόσεις στη χορήγηση φαρμάκων. 

Ειδικότερα, με τους υπολογισμούς DFT είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προσροφημένων μορίων φαρμάκου (guest 

molecules) και των host-MOFs καθώς και να υπολογιστεί η ενέργεια δέσμευσης 

του συμπλόκου φαρμάκου-MOF. Επιπλέον, η προσομοίωση GCMC είναι η 

προτιμώμενη μέθοδος για τη μελέτη της προσρόφησης μορίων φαρμάκου 

στους πόρους των MOFs, ενώ η προσομοίωση MD είναι η ιδανική μέθοδος για 

τη μελέτη της διάχυσης φαρμάκων από τους πόρους των MOFs υπό διάφορες 

θερμοδυναμικές συνθήκες. Ωστόσο, η προσομοίωση σχετικά με τα μεγάλα 

μόρια φαρμάκων είναι πρόκληση και αυτό δικαιολογεί τις λίγες υπολογιστικές 

μελέτες σχετικά με τη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων σε πορώδη MOF 

που θα συνοψίσουμε παρακάτω. 

Επιπλέον, τα υπολογιστικά εργαλεία επιτρέπουν τη μελέτη νέων πορωδών 

στερεών ως πιθανούς μεταφορείς φαρμάκων πριν από την διεξαγωγή 

αντίστοιχων πειραματικών μελετών. 

 

1.5.1 Προσομοιώσεις προσρόφησης και διάχυσης 

αντικαρκινικών φαρμάκων σε MOFs 

 

1.5.1.1    5-Φθοροουρακίλη (5-FU) 

Οι Liu et al.,55 παρουσίασαν πρόσφατα μια συνδυασμένη πειραματική και 

υπολογιστική μελέτη τριών νέων MOFs για τη χορήγηση του αντικαρκινικού 

φαρμάκου 5-FU. Ειδικότερα εφάρμοσαν προσομοιώσεις GCMC στους 300 K 

για να διερευνήσουν τις host-guest αλληλεπιδράσεις και να εξηγήσουν τα 

χαρακτηριστικά αποθήκευσης και ελεγχόμενης απελευθέρωσης φαρμάκου των 

host-MOFs. Συγκεκριμένα, συνέθεσαν τρία μεγάλα νανοπορώδη MOFs με 
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χημικούς τύπους [(Sm3(L1)2(HCOO)2(DMF)2(Η2Ο)]·2DMF·18H2O (1), 

[Cu2(L2)(Η2Ο)2]·2.22DMA (2) και [(Zn2(L1)(DMA)]·1.75DMA (3) και στη 

συνέχεια διερεύνησαν την κινητική προσρόφησης και απελευθέρωσης της  5-

FU από τις δομές τους, συγκρίνοντας τα πειραματικά με τα θεωρητικά 

αποτελέσματα. Τα υλικά αυτά παρουσίασαν μεγάλη προσροφητική ικανότητα 

και απελευθέρωση του φαρμάκου με ελεγχόμενο τρόπο. Οι πειραματικές 

μελέτες έδειξαν ότι η 5-FU ενθυλακώθηκε στα υλικά 1, 2 και 3 με υψηλά 

ποσοστά φόρτωσης (40, 42 και 45 wt%) αντίστοιχα και οι ρυθμοί 

απελευθέρωσης του φαρμάκου ήταν 72%, 96% και 79% μετά από 96 ώρες από 

το 1, 120 ώρες από το 2 και 96 ώρες από το 3, αντίστοιχα. Τα θεωρητικά 

αποτελέσματα αναπαράγουν την πειραματική ικανότητα φόρτωσης κάθε MOF, 

αποκαλύπτοντας για τα τρία πλέγματα με διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά, 

σχεδόν τα ίδια ποσά προσρόφησης της 5-FU. Αυτό το ερμήνευσαν δείχνοντας 

ότι η υπολογιζόμενη τιμή φόρτωσης του φαρμάκου σχετίζεται με τον ελεύθερο 

όγκο των δομών. Ο συνδυασμός πειραματικής και υπολογιστικής προσέγγισης 

είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την βαθιά κατανόηση της μοριακής 

συμπεριφοράς των αντικαρκινικών παραγόντων στα πορώδη υλικά. 

Οι J. Wang et al.56 επίσης ανέφεραν μια συνδυαστική πειραματική-θεωρητική 

μελέτη στη μεταφορά της 5-FU μέσω δύο νέων MOF υλικών. Οι προσομοιώσεις 

GCMC πραγματοποιήθηκαν στους 298 Κ και διερευνήθηκε η ικανότητα 

φόρτωσης του φαρμάκου από κάθε υλικό καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 

φαρμάκου-MOF. Συγκεκριμένα, δύο ισοδομικά nMOFs με χημικούς τύπους 

[Zn3(µ3-O)(BTC)2(H3O)]n (NTU-Z11) και {[Zn3(µ3-

O)(BTC)2(DMF)]·2NH2(CH3)2·4H2O}n (GDMU) (BTC=1,3,5-

benzenetricarboxylate)  συντέθηκαν και η πειραματική φόρτωση της 5-FU στα 

υλικά υπολογίστηκε 38 wt% για το NTU-Z11 και 22 wt% για το GDMU. Η υψηλή 

ικανότητα φόρτωσης αυτών των MOFs αναπαράχθηκε πολύ καλά με μοριακές 

προσομοιώσεις με υπολογιζόμενα ποσοστά φόρτωσης  40 wt% για το NTU-

Z11 και 20 wt% για το GDMU. Η σύγκριση μεταξύ υπολογισμένων τιμών 

φόρτωσης φαρμάκου και ορισμένων δομικών ιδιοτήτων των πλεγμάτων 

επιβεβαίωσε ότι η ικανότητα προσρόφησης φαρμάκου σχετίζεται σε μεγάλο 

βαθμό με τον κενό χώρο των υλικών. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης μια 
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αξιοσημείωτη διαφορετική ικανότητα φόρτωσης για το NTU-Z11 και το GDMU 

λόγω των διαφορετικών κενών χώρων των πόρων τους. Επιπλέον, το NTU-

Z11 έδειξε ένα ελεγχόμενο υπό ερεθίσματα μεταβολής ρΗ, προφίλ 

αποδέσμευσης του φαρμάκου, το οποίο μπορεί να είναι ένα χρήσιμο 

χαρακτηριστικό ενός «έξυπνου» συστήματος χορήγησης φαρμάκου για 

στόχευση καρκινικών όγκων. Η παρατεταμένη απελευθέρωση της 5-FU που 

εμφάνισαν και οι δυο δομές επιβεβαιώθηκε με προσομοιώσεις GCMC που 

έδειξαν υψηλές τιμές ενθαλπίας προσρόφησης (Qst) περίπου 28-35 kcal/mol 

για το NTU-Z11 και 38-54 kcal/mol για το GDMU. Το τελευταίο, έδειξε 

υψηλότερες τιμές Qst σε υψηλές τιμές φόρτωσης φαρμάκου λόγω της 

παρουσίας μορίων διαλύτη στη δομή. Αυτή η συνδυασμένη πειραματική-

υπολογιστική μελέτη είναι μια χρήσιμη προσέγγιση για την αναγνώριση 

προσοδοφόρων δομών που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς με υψηλές 

επιδόσεις χορήγησης φαρμάκων. 

Οι Li et al.,57 πρότειναν μία ενδιαφέρουσα πειραματική και θεωρητική μελέτη 

της χορήγησης της 5-FU σε ένα βιοσυμβατό νανοφορέα MOF που περιέχει ένα 

φαρμακευτικό συστατικό σαν οργανικό υποκαταστάτη, το οποίο ονομάστηκε 

{[Zn2(fer)2]}n  (H2fer=ferulic acid) (1). Τα πειράματα προσρόφησης του 

φαρμάκου αποκάλυψαν υψηλή ποσότητα της 5-FU (39 wt%) προσροφημένη 

στο 1, παρουσιάζοντας συμφωνία με τις ισόθερμες προσρόφησης των 

προσομοιώσεων GCMC στους 298 Κ που εμφάνισαν αξιοσημείωτη ικανότητα 

φόρτωσης φαρμάκου περίπου στα 50 wt% για το 1. Οι προσομοιώσεις 

μελέτησαν τις αλληλεπιδράσεις  φαρμάκου-MOF καθώς και την κατανομή της 

5-FU μέσα στον πόρο του MOF, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά της ικανότητας 

φόρτωσης και ελεγχόμενης απελευθέρωσης του 1. Σύμφωνα με την ανάλυση 

της ακτινικής συνάρτησης κατανομής (Radial distribution function, RDF), είναι 

σαφές ότι ασθενείς δεσμοί υδρογόνου μεταξύ της 5-FU και του 1 είναι οι 

αλληλεπιδράσεις που ελέγχουν τη φόρτωση του φαρμάκου, παρατείνοντας τη 

διαδικασία απελευθέρωσης του φαρμάκου αυτού. Η υπολογιζόμενη τιμή Qst 

περίπου 19-23 kcal/mol είναι κατάλληλη για προσρόφηση και απελευθέρωση 

φαρμάκου με αργή απελευθέρωση. Οι προσομοιώσεις έδειξαν επίσης ότι οι 

ενέργειες προσρόφησης είναι σταθερές όταν μεταβάλλονται τα ποσοστά 
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φόρτωσης του φαρμάκου, οδηγώντας σε σταθερή μακροπρόθεσμη 

απελευθέρωσή του. Πειραματικές μελέτες επιβεβαίωσαν επίσης μια βραδεία 

απελευθέρωση και ελεγχόμενη χορήγηση της 5-FU η οποία πραγματοποιήθηκε 

εντός 100 ωρών σε ρυθμισμένο με φωσφορικά αλατούχο διάλυμα (Phosphate-

buffered saline (PBS), ρΗ = 7.4). Συγκρίνοντας τα προφίλ αποδέσμευσης 

φαρμάκου σε όξινες συνθήκες, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η 

απελευθέρωση της 5-FU μπορεί να μειωθεί μέσα στην κυκλοφορία του αίματος, 

ενώ ο ρυθμός απελευθέρωσης του φαρμάκου να αυξηθεί στους καρκινικούς 

όγκους. Αυτή η συνδυασμένη πειραματική-υπολογιστική μελέτη αποτελεί μια 

ισχυρή τεχνική για την περιγραφή της προσρόφησης φαρμάκων σε πορώδη 

υλικά, εξηγώντας και προβλέποντας έτσι τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Οι Liu et al.,58 πρότειναν δύο ισοδομικά MOFs με χημικούς τύπους Cu(L)(4,4’-

bipy)(H2O)]n·1.5nCH3CN (1) και [Cu(L)(4,4’-bipy)(H2O)]n·4nH2O (2), H2L = 

diphenylmethane-4,4'-dicarboxylic acid)  ως δυνητικούς φορείς φαρμάκων για 

τη χορήγηση της 5-FU. Η πειραματική φόρτωση του φαρμάκου στο πλέγμα 1 

ήταν περίπου 27.5 wt%. Το φάρμακο 5-FU απελευθερώθηκε αργά και 

ελεγχόμενα με το 61% του φαρμάκου να απελευθερώνεται μετά από 95 ώρες. 

Η κινητική απελευθέρωσης της 5-FU αποτελείται από τρία στάδια: Αρχικά, το 

21% του φορτωμένου φαρμάκου απελευθερώνεται στις πρώτες 11 ώρες και 

στη συνέχεια το 51% απελευθερώνεται σε δύο βραδύτερα στάδια. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν προσομοιώσεις σύνδεσης μοριακών μοντέλων (molecular 

docking calculations) για να αποκαλυφθεί η ευνοϊκότερη διάταξη των μορίων 5-

FU μέσα στους πόρους των MOFs (Εικόνα 12).  



28 

 

 

Εικόνα 12. Προβλεπόμενη διαμόρφωση της 5-FU κατά τη σύνδεση της με το 

πλέγμα 1. Αριστερά: Αναπαράσταση του κύριου δικετο-ταυτομερούς 

συνδεδεμένο στο εσωτερικό του πόρου που ορίζεται από τη μοριακή (van der 

Waals) επιφάνεια του πλέγματος. Δεξιά: Προβλεπόμενες διαμορφώσεις των 

ταυτομερών της 5-FU κατά τη σύνδεση της με το πλέγμα 2. Οι ταυτομερείς 

μορφές είναι Α) δικετο, (Β-C) κετο-ενόλη και D) διενόλη. Eλήφθη από την 

παραπομπή 58. 

 

Η Εικόνα 12 απεικονίζει τη στενή προσαρμογή (tight fitting) της 5-FU μέσα 

στους πόρους του 1, υποδηλώνοντας ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

όξινων θέσεων τύπου Lewis του 1 και των βασικών θέσεων της 5-FU είναι η 

κινητήρια δύναμη για την παρατεταμένη απελευθέρωση της 5-FU από το υλικό.  

Οι F. M. Wang et al.59 ανέφεραν ένα συνδυασμό πειραματικών και μοριακών 

προσομοιώσεων σε ένα νέο MOF, που ονομάστηκε {[Co2(L)(4,4'-Bipy)2] 

·CH3CN}n (1) (H4L=5,5'-(biphenyl-4,4'-diyl bis(methylene))bis(oxy)diisophthalic 

acid, 4,4'-Bipy = 4,4'-bipyridine), ως ευνοϊκό μεταφορέα για τη χορήγηση της 5-

FU. Η πειραματική φόρτωση του φαρμάκου στο 1 ήταν περίπου 15.0 wt%. 

Επιπρόσθετα, πραγματοποίησαν  ημι-εμπειρικούς υπολογισμούς AM1 για να 

διερευνήσουν το μηχανισμό προσρόφησης της 5-FU στο 1 σε μοριακό επίπεδο 

και η υπολογιζόμενη φόρτωση φαρμάκου (12.7 wt%) βρέθηκε λίγο μικρότερη 

από την πειραματική τιμή. Παρουσιάστηκε επίσης μια ελεγχόμενη υπό 

ερεθίσματα μεταβολής pH, απελευθέρωση του φαρμάκου από το 1. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές τις θεωρητικές μελέτες 

αποκάλυψαν ότι οι δομές των MOFs μπορούν να αποθηκεύσουν μεγάλες 

ποσότητες μορίων φαρμάκου και να τις απελευθερώσουν με προοδευτικό 
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τρόπο, ενεργώντας ως ευοίωνοι νανομεταφορείς. Από την άποψη αυτή, οι τιμές 

Qst των 20-50 kcal/mol είναι κατάλληλες για προσρόφηση και απελευθέρωση 

φαρμάκου με αργή απελευθέρωση ("binding without overbinding"). Επιπλέον, 

οι μοριακές προσομοιώσεις παρείχαν ένα επιπλέον κίνητρο για το σχεδιασμό 

άλλων παρόμοιων δομικά, βιοσυμβατών και μη τοξικών MOFs που μπορούν 

να προσφέρουν εξίσου καλές ιδιότητες φόρτωσης και απελευθέρωσης 

φαρμάκου. 

1.5.1.2 Πακλιταξέλη (Ταξόλη, Taxol) 

Οι Filippousi et al.,60 μελέτησαν τη δυνητική χρήση δύο βιοσυμβατών και 

βιοαποικοδομήσιμων nMOFs, των UiO-66 και UiO-67, ως προσοδοφόρες 

αντικαρκινικές πλατφόρμες για τη χορήγηση της ταξόλης. Η υδρόφοβη ταξόλη 

προσροφήθηκε και στις δύο δομές MOFs και η πειραματική φόρτωση ήταν 

περίπου 140 mg / g στο UiO-66 και 100 mg / g στο UiO-67. Επιπλέον, οι in vitro 

μελέτες αποδέσμευσης του φαρμάκου αποκάλυψαν ότι η απελευθέρωσή του 

εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις του συμπλόκου φαρμάκου-MOF, ενώ η 

παρατεταμένη απελευθέρωση μπορεί να αποδοθεί στην περαιτέρω 

ενθυλάκωση των nMOFs σε μη τοξικά πολυμερικά μικροσωματίδια. Για να 

κατανοηθούν καλύτερα οι host-guest αλληλεπιδράσεις, πραγματοποιήθηκαν 

υπολογισμοί μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές (ab initio Molecular 

Dynamics, AIMD) της προσροφημένης ταξόλης εντός της περιοδικής δομής του 

UiO-67* που περιέχει μία ατέλεια οργανικού υποκαταστάτη (linker defect). Η 

προσρόφηση της ταξόλης στο UiO-66* δεν μελετήθηκε, επειδή δεν υπήρχε 

επαρκής χώρος για την ενσωμάτωση της ταξόλης, χωρίς την ύπαρξη 

τουλάχιστον ατελειών ανόργανων δομικών μονάδων (SBUs defects). Στην 

Eικόνα 13 παρουσιάζεται το στιγμιότυπο της MD προσομοίωσης που ελήφθη 

μετά από 5 ps εντός της κανονικής κατανομής (NVT, Ρ = 1bar, Τ = 298Κ), από 

το οποίο μπορούν να οπτικοποιηθούν οι ευνοϊκές θέσεις προσρόφησης του 

μορίου ταξόλης μέσα στο υλικό. Συγκεκριμένα, η ταξόλη καταλαμβάνει 

ολόκληρο τον πόρο του UiO-67*, παρουσιάζοντας περιορισμένη κινητικότητα 

του μορίου του φαρμάκου στο υλικό και συνεπώς ο ρυθμός απελευθέρωσής 

του παρατείνεται. 



30 

 

 

Εικόνα 13. Οπτικοποίηση του στιγμιότυπου προσομοίωσης MD (t = 5 ps) της 

ταξόλης στο UiO-67 *. Ελήφθη από την παραπομπή 60. 

 

1.5.1.3 Σισπλατίνη (Cisplatin) 

Οι Filippousi et al.,60 μελέτησαν τη δυνητική χρήση δύο βιοσυμβατών και 

βιοαποικοδομήσιμων nMOFs, των UiO-66 και UiO-67, ως πολλά υποσχόμενες 

αντικαρκινικές πλατφόρμες για τη χορήγηση της σισπλατίνης. Η υδρόφιλη 

σισπλατίνη προσροφήθηκε και στις δύο δομές MOFs και η πειραματική 

φόρτωση ήταν περίπου 48 mg / g στο UiO-66 και 10 mg / g στο UiO-67. Για να 

αποκτήσουν περαιτέρω κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-ΜΟF, 

πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί AIMD της προσροφημένης σισπλατίνης 

εντός των περιοδικών δομών UiO-66* και UiO-67*. Στην Εικόνα 14 

παρουσιάζονται τα στιγμιότυπα της MD προσομοίωσης που ελήφθησαν μετά 

από 5 ps σε κατανομή NVT (Ρ = 1bar, Τ = 298Κ), από τα οποία μπορούν να 

αναγνωριστούν οι ευνοϊκές θέσεις προσρόφησης του μορίου της σισπλατίνης 

μέσα στα υλικά. Συγκεκριμένα, τα μόρια σισπλατίνης βρίσκονται σε κοντινή 

επαφή με τη θέση σύνδεσης Zr-O-Zr των μεταλλικών πλειάδων και των δύο 

πλεγμάτων (Εικόνα 14a και c).  
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Εικόνα 14. Οπτικοποίηση των στιγμιότυπων προσομοίωσης MD (t = 5 ps) της 

σισπλατίνης στα UiO-66* και UiO-67*. Ελήφθη από την παραπομπή 60. 

 

Όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 14c, ο επαρκής κενός χώρος που προκαλείται 

από την ενσωμάτωση μιας ατέλειας συνδέτη, καθιστά εφικτό για δύο μόρια 

φαρμάκου να αλληλεπιδράσουν με δύο αντίθετες μεταλλικές συστάδες, ενώ 

στην περίπτωση του UiO-66* μόνο ένα μόριο σισπλατίνης δεσμεύεται στη θέση 

Zr-O-Zr (Εικόνα 14b). 

Από τη μελέτη των Filippousi et al. σχετικά με τη χορήγηση των μορίων ταξόλης 

και σισπλατίνης στα UiO-66 και UiO-67, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 

προσομοιώσεις MD είναι ικανές να αποκαλύψουν τις ιδιότητες διάχυσης καθώς 

και τις θέσεις προσρόφησης των μορίων του φαρμάκου στους πόρους των 

MOFs. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι αυτά τα nMOFs με βάση το Zr, μπορούν να 

αποτελέσουν ισχυρούς μεταφορείς φαρμάκων για χορήγηση σημαντικών 

αντικαρκινικών παραγόντων, εξαιτίας τόσο της πορώδους όσο και της 

κρυσταλλικής δομής τους που είναι σε θέση να απελευθερώνουν τα φάρμακα 
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με ελεγχόμενο τρόπο και επιπλέον της βιοσυμβατότητας των πολυμερικών 

τους περιβλημάτων. 

1.5.1.4 Βουσουλφάνη (Busulfan, Bu) 

Οι Ma et al.,61 μελέτησαν ένα μη τοξικό υδατοσταθερό λειτουργικά 

τροποποιημένο με ομάδες νιτρυλίου/μεθυλίου Zn-MOF για τη χορήγηση της Bu, 

με χημικό τύπο [Zn(NO2−BDC) (dmbpy)0.5]·(C2H6O)·(H2O) (1) (NO2−BDC = 5-

nitroisophthalate, dmbpy =2,2′-dimethyl-4,4′-bipyridine, C2H6O = ethanol). Οι 

πειραματικές μελέτες παρουσίασαν ένα πολύ πορώδες πλέγμα με υψηλή 

φόρτωση Bu περίπου 17.2 wt% και παρατεταμένη απελευθέρωση του 

φαρμάκου χωρίς “burst effect”. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της Bu 

πραγματοποιήθηκε μέσα σε 36 ώρες, και το 100% του προσροφημένου 

φαρμάκου απελευθερώθηκε σε PBS. Οι δεσμοί υδρογόνου και οι C-H/π 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων φαρμάκου και του MOF-ξενιστή είναι η 

κινητήρια δύναμη για την αργή απελευθέρωση του φαρμάκου, δείχνοντας 

συνάφεια με τα αποτελέσματα των μοριακών προσομοιώσεων (Εικόνα 15). 

Πραγματοποιήθηκαν περιοδικοί υπολογισμοί DFT με τη μέθοδο PW91, για να 

κατανοηθεί καλύτερα η συμπεριφορά των φαρμάκων μέσα στους πόρους των 

MOFs.  

 

Εικόνα 15. Βελτιστοποιημένη γεωμετρία της Bu σε σχέση με το 1, όπως 

προκύπτει από περιοδικούς υπολογισμούς DFT. Ελήφθη από την παραπομπή 

61. 
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H Eικόνα 15 παρουσιάζει τη βελτιστοποιημένη γεωμετρία της Bu σε σχέση με 

το 1, στην οποία οι ομάδες νιτριλίου και μεθυλίου του πλέγματος 

αλληλεπιδρούν με τα μόρια του φαρμάκου. Επιπροσθέτως, 

πραγματοποιήθηκαν υπολογισμοί GCMC και η Qst της Βυ στο 1 σε άπειρη 

αραίωση στους 298 Κ υπολογίστηκε στα 40.14 kcal/mol, υποδεικνύοντας την 

ισχυρή ικανότητα προσρόφησης της Βu και την παρατεταμένη απελευθέρωση 

του φαρμάκου από το 1. 

Από αυτή τη μελέτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η λειτουργική 

τροποποίηση του MOF με υδρόφοβες ομάδες νιτρυλίου/μεθυλίου, ενίσχυσε τη 

σταθερότητα του MOF στο νερό, καθιστώντας το ένα πολύ ισχυρό μη τοξικό 

νανοφορέα για τη μεταφορά αντι-καρκινικών φαρμάκων με χαρακτηριστικά 

μεγάλης αποθήκευσης φαρμάκου και ελεγχόμενης απελευθέρωσής του από το 

υλικό.  

Οι Chalati et al.,50 πραγματοποίησαν περιοδικούς υπολογισμούς DFT για να 

διερευνήσουν τις ευνοϊκότερες διαμορφώσεις και θέσεις πρόσδεσης της Bu στο 

MIL-53(Fe) και το τροποποιημένο MIL-53(Fe)-NH2. Στην περίπτωση του MIL-

53 (Fe), η ενέργεια δέσμευσης με τη Bu υπολογίστηκε στα 16.64 kcal/mol και η 

ευνοϊκότερη ενεργειακά διαμόρφωση φαρμάκου-MOF παρουσιάζεται στην 

Εικόνα 16Α όπως ελήφθη με τη μέθοδο PW91/DNP.62,63 Η υψηλή ενέργεια 

αλληλεπίδρασης μπορεί να αποδοθεί στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου 

μεταξύ της Bu και του MOF-ξενιστή. Συγκεκριμένα, ένα άτομο οξυγόνου των 

σουλφονικών ομάδων της Βυ αλληλεπιδρά ισχυρά με την υδροξυλομάδα μ2-

ΟΗ του πλέγματος  (O(sulfonate)-H(µ2-OH) = 1.68 Å). Το σύμπλοκο σταθεροποιείται 

περαιτέρω με επιπρόσθετες αλληλεπιδράσεις vdW και C-H/π μεταξύ των 

σουλφονικών και των μεθυλομάδων του μορίου της Bu και του οργανικού 

συνδέτη του MIL-53(Fe) που απεικονίζονται με ροζ και λευκό αντίστοιχα. 
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Εικόνα 16. Οι ευνοϊκότερες διαμορφώσεις της Bu σε σχέση με το MIL-53(Fe) 

(Α) και με το τροποποιημένο MIL-53(Fe)-ΝΗ2 (Β) όπως προκύπτουν από τους 

υπολογισμούς DFT. Ελήφθη από την παραπομπή 50. 

 

Στην περίπτωση του τροποποιημένου MIL-53(Fe)-ΝΗ2, η ενέργεια δέσμευσης 

με τη Bu υπολογίστηκε στα 17.78 kcal/mol και η πιο ενεργειακά ευνοϊκή 

διαμόρφωση παρουσιάζεται στην Εικόνα 16Β όπως ελήφθη με την ίδια μέθοδο. 

Η υψηλή ενέργεια δέσμευσης οφείλεται στην ύπαρξη της πρόσθετης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου του οξυγόνου της σουλφονικής ομάδας της 

Βυ και της ομάδας -NH2 της τροποποιημένης δομής με χαρακτηριστική 

απόσταση στα 2.35 Å. 

Αυτή η μελέτη αποκάλυψε ότι η εισαγωγή μιας αμινομάδας στη δομή του MIL-

53 επέφερε μια πρόσθετη θέση πρόσδεσης με τη Bu, βελτιώνοντας έτσι την 

ενέργεια δέσμευσης για το MIL-53-NH2 περίπου 8% σε σχέση με το μη 

τροποποιημένο υλικό. Μία τέτοια ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων MOF-

φαρμάκου θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο αργή και ελεγχόμενη 

απελευθέρωση, μειώνοντας έτσι τις σοβαρές παρενέργειες της συμβατικής 

θεραπείας. 
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1.5.1.5 Δοξορουβικίνη (Doxorubicin, DOX) 

Οι Vasconcelos et al.,52 μελέτησαν τη φόρτωση και απελευθέρωση του 

αντικαρκινικού φαρμάκου, DOX, από το ΖΙF-8. Τα πειραματικά αποτελέσματα 

αποκάλυψαν μεγάλη φόρτωση της DOX στο ZIF-8 (49 wt%) και αργό ρυθμό 

απελευθέρωσης που διαρκεί 30 ημέρες. Πραγματοποιήθηκαν μοριακοί 

υπολογισμοί για την διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων  φαρμάκου-MOF και να 

προσδιοριστούν οι ευνοϊκότερες διαμορφώσεις της DOX στη δομή του ZIF-8. 

Οι υπολογισμοί έδειξαν ότι η DOX δεσμεύεται κυρίως στην επιφάνεια και όχι 

στους πόρους του υλικού, υποστηρίζοντας τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα, η DOX αλληλεπιδρά με τα ιόντα Ζη2+ στην επιφάνεια του ΖΙF-8 

μέσω της κινόνης και των φαινολικών οξυγόνων της ανθρακυκλίνης του 

φαρμάκου. 

Από αυτή τη μελέτη, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το ZIF-8 είναι ένα πολύ 

άκαμπτο υλικό με ιδιότητες υψηλής φόρτωσης και προοδευτικής 

απελευθέρωσης φαρμάκου, καθιστώντας το ένα πολύ ελπιδοφόρο νανοφορέα 

για τη μεταφορά αντι-καρκινικών φαρμάκων. 

1.5.1.6 Ιματινίμπη (Imatinib) 

Οι Qi et al.,64 ανέφεραν μια μελέτησαν το ΜΙL-101 σαν ισχυρό προσροφητικό 

μέσο στην εκχύλιση μορίων αναλύτη σε δείγματα πλάσματος. 

Πραγματοποιήθηκαν θεωρητικοί υπολογισμοί για τη διερεύνηση των μοριακών 

αλληλεπιδράσεων και των ενεργειών δέσμευσης μεταξύ MOF-ξενιστή και 

μορίων-επισκέπτη, ξεδιπλώνοντας το μηχανισμό προσρόφησης. Οι πιο 

ευνοϊκές διαμορφώσεις των MIL-101(Cr) και MIL-100(Fe) με την ιματινίμπη και 

τη σουλφαμεθοξαζόλη (Sulfamethoxazole, IS) εντοπίστηκαν. Συγκεκριμένα, 

στην περίπτωση των host-MOFs για την ιματινίμπη (Εικόνα 17α), τα μη 

συναρμοσμένα μεταλλικά κέντρα (open metal sites) των MOFs αλληλεπιδρούν 

με την αμιδική ομάδα της ιματινίμπης και το σύμπλοκο σταθεροποιείται 

περαιτέρω με i) δεσμούς υδρογόνου μεταξύ της ομάδας καρβοξυλίου των 

MOFs και της αμινομάδας της ιματινίμπης, ii) π-π και υδρόφοβες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δακτυλίων φαινυλίου των MOFs και της 

ιματινίμπης και iii) vdW αλληλεπιδράσεις μεταξύ των MOFs και της ιματινίμπης. 

Όλες αυτές οι αλληλεπιδράσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την 
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αποτελεσματική προσρόφηση της ιματινίμπης την επιφάνεια του MIL-101(Cr) ή 

του MIL-100(Fe). Η ενέργεια αλληλεπίδρασης του MIL-101(Cr) με την 

ιματινίμπη και τη σουλφαμεθοξαζόλη υπολογίστηκε στα 9.90 και 7.89 kcal/mol 

αντίστοιχα, ενώ στην περίπτωση του MIL-100(Fe) υπολογίστηκε στα 9.17 και 

6.46 kcal/mol αντίστοιχα. Η ισχυρότερη αλληλεπίδραση μεταξύ του MIL-

101(Cr) και των μορίων αναλύτη επιτεύχθηκε επειδή το MIL-101(Cr) έχει 

μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια και άνοιγμα πόρων από το MIL-100(Fe) και έτσι 

η ιματινίμπη θα προσροφηθεί πιο εύκολα στο MIL-101(Cr). 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ήταν σε καλή συμφωνία με τα 

πειραματικά, καθιστώντας το MIL-101(Cr) ως κατάλληλο ροφητή στον 

εμπλουτισμό μορίων αναλύτη από σύνθετα βιολογικά δείγματα. 

 

Εικόνα 17. Ευνοϊκές διαμορφώσεις μεταξύ MIL-100 (Fe) και imatinib (a) και IS 

(b). Ελήφθη από την παραπομπή 64. 

a 

b 



37 

 

1.5.1.7 Ταμοξιφαίνη (Tamoxifen, TAM)  

Οι Koukaras et al.,65 παρουσίασαν μια μελέτη από πρώτες αρχές (ab initio) 

σχετικά με τη μεταφορά του αντι-καρκινικού φαρμάκου ΤΑΜ μέσω των πόρων 

των IRMOF-14 και IRMOF-16. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

υπολογισμοί στα επίπεδα θεωρίας MP2 (second order Møller−Plesset 

perturbation theory)66,67 και DFT για να αξιολογηθεί η φύση των 

αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-MOFs και η πιο ευνοϊκή διαμόρφωση ου ΤΑΜ 

γύρω από τα host-MOFs. Ο οργανικός συνδέτης και των δύο MOFs 

τροποποιήθηκε με την εισαγωγή μιας υδροξυλομάδας προκειμένου να εισαχθεί 

μια επιπλέον θέση πρόσδεσης της ΤΑΜ με τα τροποποιημένα ΟΗ-ΙRMOFs και 

επομένως να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση φαρμάκου-MOF. Οι αρχικές 

γεωμετρίες των συμπλοκών υιοθετήθηκαν με τη μέθοδο PBE/TZVP68,69 και στη 

συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικές γεωμετρίες για περαιτέρω 

βελτιστοποίηση με την πολύ ακριβή μέθοδο MP2/TZVP. Στην περίπτωση του 

IRMOF-14 η ενέργεια αλληλεπίδρασης με την ΤΑΜ υπολογίστηκε στα 16.16 

kcal/mol και μπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ i) του ατόμου του 

αζώτου της ΤΑΜ και του ατόμου του υδρογόνου της υδροξυλομάδας του 

οργανικού συνδέτη του IRMOF-14 (4-pyrenol-2,7-dicarboxylate, hPDC), 

(NTAM···HOhPDC=1.8 Å) και ii) του άτομο του οξυγόνου της ΤΑΜ και του ατόμου 

του υδρογόνου της υδροξυλομάδας του hPDC (OTAM···HOhPDC=2.8 Å). Στην 

περίπτωση του IRMOF-16 η ενέργεια αλληλεπίδρασης με την ΤΑΜ 

υπολογίστηκε στα 18.32 kcal/mol και μπορεί να αποδοθεί στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ του ατόμου του αζώτου της ΤΑΜ και του ατόμου του υδρογόνου της 

υδροξυλομάδας του οργανικού συνδέτη IRMOF-16 (3,6-diphenylphenol-4,4′-

dicarboxylate, hTPDC) (NTAM···HOhTPDC=1.94 Å). Το τροποποιημένο IRMOF-

16 επέδειξε ενισχυμένη ενέργεια δέσμευσης με την TAM, λόγω της ύπαρξης 

αλληλεπιδράσεων δεσμού υδρογόνου σε συνδυασμό με ασθενέστερες 

αλληλεπιδράσεις π-π που συμβάλλουν σημαντικά στη συνολική δέσμευση. 

Η μελέτη αυτή αποκάλυψε ότι η ενσωμάτωση μιας υδροξυλομάδας στις δομές 

των IRMOFs εισήγαγε μια πρόσθετη θέση σύνδεσης με την ΤΑΜ, βελτιώνοντας 

έτσι την ενέργεια αλληλεπίδρασης για το IRMOF-16 περισσότερο από 50% 

έναντι του μη τροποποιημένου. Οι μέγιστες ενέργειες δέσμευσης 16.16 kcal/mol 
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για το IRMOF-14 και 18.32 kcal/mol για το IRMOF-16 είναι κατάλληλες για 

προσρόφηση και απελευθέρωση φαρμάκου με βραδεία απελευθέρωση 

(binding without overbinding) όπως αναφέρεται από τους Babarao et al.28 

1.5.1.8 Σύνοψη 

Παρακάτω στον Πίνακα 4 παρουσιάζουμε συνοπτικά τις μοριακές 

προσομοιώσεις της μεταφοράς αντι-καρκινικών φαρμάκων σε MOFs που έχουν 

αναφερθεί σε αυτό το κεφάλαιο. 

(Sm3(L1)2(HCOO)2(DMF)2(H2O)]·2DMF·18H2

O 
5-FU GCMC 55 

[(Cu2(L2)(H2O)2]·2.22DMA 5-FU GCMC 55 
[(Zn2(L1)(DMA)]·1.75DMA 5-FU GCMC 55 
[Zn3(µ3-O)(BTC)2(H3O)]n 5-FU GCMC 56 
{[Zn3(µ3-O)(BTC)2(DMF)]·2NH2(CH3)2·4H2O}n  5-FU GCMC 56 
{[Zn2(fer)2]}n 5-FU GCMC 57 
[Cu(L)(4,4’-bipy)(H2O)]n·1.5nCH3CN 5-FU Molecular 

docking 
58 

[Cu(L)(4,4’-bipy)(H2O)]n·4nH2O 5-FU Molecular 
docking 

58 

Co2(L)(4,4'-Bipy)2] · CH3CN}n 5-FU AM1 59 

UiO-66 Taxol AIMD 60 

UiO-67 Taxol AIMD 60 

UiO-66 Cisplatin AIMD 60 

UiO-67 Cisplatin AIMD 60 

MIL-53(Fe) Bu DFT 50 

MIL-53(Fe)-NH2 Bu DFT 50 

[Zn(NO2−BDC)(dmbpy)0.5]·(C2H6O)·(H2O) Bu DFT, GCMC 61 

ZIF-8 DOX Molecular 
Docking 

52 

MIL-101(Cr) Imatinib, 
SI 

Molecular 
Docking 

64 

MIL-101(Fe) Imatinib, 
SI 

Molecular 
Docking 

64 

IRMOF-14 TAM DFT, MP2 65 

IRMOF-16 TAM DFT, MP2 65 
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Πίνακας 4. Σύνοψη των μοριακών προσομοιώσεων της μεταφοράς 

αντικαρκινικών φαρμάκων σε MOFs. 

 

1.6 Σκοπός Εργασίας 

 

Οι περισσότεροι από τος υπάρχοντες μεταφορείς φαρμάκων παρουσιάζουν 

χαμηλή φόρτωση φαρμάκου (συνήθως λιγότερο από 5% κατά βάρος του 

μεταφερόμενου φαρμάκου έναντι του φορέα) και/ή ταχεία απελευθέρωση της 

ποσότητας του φαρμάκου που απλώς προσροφάται (ή αγκυρώνεται) στην 

εξωτερική επιφάνεια του νανοφορέα. Σε αυτό το σημείο, στόχος μας είναι να 

ανακαλύψουμε νέα συστήματα μεταφοράς όπως είναι τα πορώδη υβριδικά 

στερεά, τα οποία δύναται να προσαρμόσουν τις δομές και το πορώδες τους 

προς σχηματισμό ισχυρότερων αλληλεπιδράσεων με το φάρμακο. Έτσι, 

επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά φόρτωσης φαρμάκου με αργή 

απελευθέρωση από τους πόρους του υλικού, καθιστώντας τα MOFs ως τους 

πλέον κατάλληλους νανοφορείς για να χρησιμοποιηθούν σε σύγχρονες 

εφαρμογές μεταφοράς αντι-καρκινικών φαρμάκων καθώς και σε απεικονιστικές 

τεχνικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

                                                                                  Κεφάλαιο 2   

 

Μέθοδοι Yπολογιστικής Χημείας 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μοριακές προσομοιώσεις μπορούν να συμπληρώσουν τις πειραματικές 

μελέτες προσρόφησης και διάχυσης φαρμάκων σε πορώδη συστήματα. Ο όρος 

"μοριακές προσομοιώσεις" αναφέρεται σε υπολογιστικές μεθόδους στις οποίες 

λαμβάνονται ρητά υπόψη οι μοριακές ιδιότητες ενός συστήματος. Αυτές οι 

μέθοδοι παίζουν σημαντικό ρόλο στη μελέτη της συμπεριφοράς των 

μικροσκοπικών και μακροσκοπικών διεργασιών όπως η προσρόφηση, καθώς 

χρησιμοποιούν τη στατιστική μηχανική για να εξάγουν τις θερμοδυναμικές 

ιδιότητες του υπό μελέτη συστήματος. 

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι υπολογιστικών μεθόδων που χρησιμοποιούν την 

κβαντική μηχανική ή την κλασική μηχανική ως προσέγγιση. Η ίδια η 
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κβαντομηχανική (QM) μπορεί να χωριστεί σε μεθόδους από πρώτες αρχές (ab-

initio ή first-principles methods) και σε ημι-εμπειρικές μεθόδους (semi-empirical 

methods). Στους ab-initio υπολογισμούς, επιλέγεται ένα μοντέλο ηλεκτρονικής 

κυματοσυνάρτησης για την επίλυση της εξίσωσης Schrödinger. Οι θεμελιώδεις 

σταθερές και οι ατομικοί αριθμοί των πυρήνων χρησιμοποιούνται ως οι 

μοναδικές τιμές εισόδου (input values). Από την άλλη πλευρά, οι ημι-εμπειρικές 

μέθοδοι χρησιμοποιούν μια απλοποιημένη μορφή του τελεστή της 

Χαμιλτονιανής με κάποιες παραμέτρους που λαμβάνονται από πειράματα. Ενώ 

οι ab-initio μέθοδοι είναι υπολογιστικά πολύ δαπανηρές και χρονοβόρες για 

μεγάλα συστήματα σωματιδίων και η ακρίβειά τους απλώς εξαρτάται από το 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο για την κυματοσυνάρτηση, οι ημι-εμπειρικές 

μέθοδοι είναι λιγότερο ακριβής αλλά καταλληλότερες για χρήση σε μεγάλα 

συστήματα.70 

Oι κλασικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν διάφορους τύπους υπολογισμών 

όπως το Monte Carlo (MC), τη μοριακή δυναμική (MD) και τη μοριακή μηχανική 

(MM) που βασίζονται σε εμπειρικά μοντέλα για να περιγράψουν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων ή μορίων. Αυτές οι μέθοδοι έχουν το 

πλεονέκτημα ότι επεξεργάζονται μεγάλα μοριακά συστήματα με χιλιάδες άτομα 

δεδομένου ότι είναι υπολογιστικά φθηνότερες σε σύγκριση με τις ab-initio 

μεθόδους. Το κύριο μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι η εξάρτηση της 

ακρίβειας και των αποτελεσμάτων τους από τις παραμέτρους που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή του ενδοατομικού δυναμικού μεταξύ 

ατόμων και μορίων. Επιπλέον, μερικές από τις κλασικές μεθόδους λαμβάνουν 

υπόψη μόνο την εξάρτηση των προσομοιώσεων από την πίεση και τη 

θερμοκρασία, ενώ άλλες μπορούν να υπολογίσουν τις χρονικά εξαρτώμενες 

θερμοδυναμικές ιδιότητες του συστήματος καθώς και τη διαμόρφωση των 

σωματιδίων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.71 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η θεωρία πολλαπλής κλίμακας (multiscale 

modelling) για τη μελέτη διαφόρων φυσικών και χημικών φαινομένων όπως η 

προσρόφηση, οι χημικές αντιδράσεις και η διάχυση. Η θεωρία πολλαπλής 

κλίμακας αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα θεωρίας ανάλογα με το μέγεθος 

του εξεταζόμενου συστήματος και τον χρόνο που εξελίσσεται ένα φυσικό 
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φαινόμενο. Τα διαφορετικά επίπεδα διακρίνονται συνήθως όπως περιγράφει το 

σχήμα της Εικόνας 18: 

1. Το 1ο επίπεδο των QM μοντέλων αποτελείται από τα μικρότερα μοριακά 

τμήματα της περιοδικής δομής του MOF και χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ του host-MOF και των μορίων 

φαρμάκου. 

2.  Το 2ο επίπεδο των Κλασσικών μοντέλων αποτελείται από ολόκληρη 

την περιοδική δομή του MOF με χιλιάδες άτομα και χρησιμοποιείται για 

τη μελέτη της προσρόφησης και της διάχυσης των μορίων φαρμάκου 

μέσα στους πόρους των MOFs.72 

 

Εικόνα 18. Μεθοδολογία πολλαπλής κλίμακας, που δείχνει τα διαφορετικά 

επίπεδα της θεωρίας και το αντίστοιχο μέγεθος των υπό εξέταση συστημάτων. 

2.1 Κβαντοχημικές μέθοδοι 

2.1.1 Oι ab initio κβαντοχημικοί υπολογισμοί  

 

Ο όρος ab initio (εξ αρχής) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους 

υπολογισμούς που αναζητούν προσεγγιστικές λύσεις της πολυηλεκτρονιακής 

εξίσωσης Schrödinger χρησιμοποιώντας μόνο παγκόσμιες σταθερές (ταχύτητα 
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του φωτός, c, σταθερά του Planck, ℏ, ...) και στοιχειώδη μεγέθη (φορτίο 

ηλεκτρονίου, μάζα πυρήνα, ...) και όχι εμπειρικές παραμέτρους ή πειραματικά 

μεγέθη.73 

2.1.1.1 Η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger στα μονο- και 

πολυηλεκτρονιακά άτομα 

 

Σε ένα μονοηλεκτρονιακό άτομο η εξίσωση Schrödinger που περιγράφει την 

αλληλεπίδραση ηλεκτρονίου-πυρήνα, έχει τη μορφή (εκφρασμένη σε ατομικές 

μονάδες, a.u.): 

�̂�𝜓(𝑟, 휃, 𝜑) = 𝛦𝜓(𝑟, 휃, 𝜑) ⟺ ⌈−
1

2
∇2 −

𝛧

𝑟
⌉ 𝜓(𝑟, 휃, 𝜑) = 𝛦𝜓(𝑟, 휃, 𝜑)                  (𝟐. 𝟏) 

, όπου �̂� είναι ο χαμιλτώνιος τελεστής που αποτελείται κατά σειρά από τον όρο 

της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας λόγω έλξης του ηλεκτρονίου σε μια 

απόσταση r από τον πυρήνα. Η εξίσωση αυτή λύνεται αναλυτικά μόνο στην 

περίπτωση του μονοηλεκτρονιακού ατόμου του υδρογόνου (Ζ=1) και των 

υδρογονοειδών ατόμων (φορτίο Ζ-1). 

Οι λύσεις που προκύπτουν ως συναρτήσεις των συντεταγμένων  (r, θ, φ) του 

ηλεκτρονίου είναι τα γνωστά ατομικά τροχιακά s, p, d, f, …, οι 

κυματοσυναρτήσεις των οποίων, 𝜓𝑛,𝑙,𝑚(𝑟, 휃, 𝜑), εκφράζονται ως γινόμενο μιας 

ακτινικής, 𝑅𝑛(𝑟), και μιας γωνιακής κυματοσυνάρτησης, 𝑌𝑙,𝑚(휃, 𝜑), και οι 

αντίστοιχες ενέργειες των ατομικών τροχιακών, 𝐸𝑛. Στις ενέργειες και στις 

ακτινικές κυματοσυναρτήσεις υπεισέρχεται ο κύριος κβαντικός αριθμός n και 

στις γωνιακές κυματοσυναρτήσεις ο αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός l και ο 

μαγνητικός κβαντικός αριθμός m. Στα υδρογονοειδή άτομα τα τροχιακά μιας 

στιβάδας έχουν την ίδια ενέργεια εφόσον αυτή εξαρτάται μόνο από τον κύριο 

κβαντικό αριθμό n (𝛦𝑛 = 𝐸𝑛𝑠 = 𝐸𝑛𝑝 = 𝐸𝑛𝑑 = 𝐸𝑛𝑓 = ⋯). 

Σε πολυηλεκτρονιακά  άτομα η εξίσωση Schrodinger έχει τη μορφή: 

�̂�𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝛦𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) 
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⟺ ⌈−
1

2
∑ 𝛻2

𝑁

𝑖

− ∑
𝑍

𝑟𝑖

𝑁

𝑖

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

⌉ 𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝛦𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵)     (𝟐. 𝟐) 

𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝛹(𝑟1, 휃1, 𝜑1, 𝑟2, 휃2, 𝜑2, … . , 𝑟𝛮, 휃𝛮 , 𝜑𝛮) 

, όπου ο χαμιλτώνιος τελεστής �̂� εμπεριέχει κατά σειρά τον όρο της κινητικής 

ενέργειας όλων των Ν ηλεκτρονίων, τον όρο της δυναμικής ενέργειας λόγω της 

έλξης όλων των Ν ηλεκτρονίων από τον πυρήνα και τον όρο της δυναμικής 

ενέργειας λόγω της άπωσης μεταξύ όλων των ζευγών των Ν ηλεκτρονίων. Οι 

πολυηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις που αποτελούν λύσεις της εξίσωσης 

αυτής είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων (𝑟𝑖, 휃𝑖 , 𝜑𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁) όλων των 

Ν ηλεκτρονίων.    

Η εξίσωση (2.2) για πολυηλεκτρονιακά άτομα δε λύνεται αναλυτικά εξαιτίας της 

ύπαρξης των όρων δυναμικής ενέργειας λόγω άπωσης μεταξύ των 

ηλεκτρονίων. Για την επίλυσή της εφαρμόζονται προσεγγιστικές υπολογιστικές 

μέθοδοι. Μια από τις πιο βασικές προσεγγίσεις είναι η προσέγγιση των 

τροχιακών (orbital approximation) η οποία υποθέτει ότι κάθε ηλεκτρόνιο στα 

πολυηλεκτρονιακά άτομα καταλαμβάνει το «δικό του» μονοηλεκτρονιακό 

ατομικό τροχιακό. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση η πολυηλεκτρονιακή 

κυματοσυνάρτηση μπορεί να γραφτεί ως γινόμενο μονοηλεκτρονιακών 

κυματοσυναρτήσεων που είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων ενός μόνο 

ηλεκτρονίου: 

𝛹(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝜓(𝒓𝟏)𝜓(𝒓𝟐) … 𝜓(𝒓𝜨)  

= 𝜓(𝑟1, 휃1, 𝜑1)𝜓(𝑟2, 휃2, 𝜑2) … 𝜓(𝑟Ν, 휃𝛮 , 𝜑𝛮)                                    (𝟐. 𝟑) 

Οι ενέργειες των ατομικών τροχιακών των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που 

προκύπτουν εξαρτώνται τόσο από τον κύριο κβαντικό αριθμό, n, όσο και από 

τον αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό, l,  με αποτέλεσμα η ενέργεια των τροχιακών 

μιας στιβάδας να διαφοροποιείται (𝐸𝑛𝑠 < 𝐸𝑛𝑝 < 𝐸𝑛𝑑 < 𝐸𝑛𝑓 < ⋯ ). Στις 

αντίστοιχες κυματοσυναρτήσεις των ατομικών τροχιακών των 

πολυηλεκτρονιακών ατόμων η γωνιακή κυματοσυνάρτηση 𝑌𝑙,𝑚(휃, 𝜑) είναι όμοια 

με αυτήν των τροχιακών των υδρογονοειδών ατόμων. Η ακτινική 
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κυματοσυνάρτηση είναι πολύ διαφορετική και εκφράζεται με τη μορφή των 

κυματοσυναρτήσεων (τροχιακών) Slater ως εξής: 

𝜒𝜁,𝑛,𝑙,𝑚
𝑆𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟(𝑟, 휃, 𝜑) = 𝛮𝑌𝑙,𝑚(휃, 𝜑)𝑟𝑛−1𝑒−𝜁𝑟 , 𝛮 = (2휁)𝑛+1

2⁄ [(2𝑛!)]
1

2⁄⁄              (𝟐. 𝟒) 

, όπου Ν η σταθερά κανονικοποίησης και ζ ο εκθέτης του τροχιακού Slater ο 

οποίος καθορίζει το μέγεθος του τροχιακού και βελτιστοποιείται υπολογιστικά 

για όλα τα τροχιακά των πολυηλεκτρονιακών ατόμων. Ο εκθέτης αυτός 

υπολογίζεται με τη σχέση 휁 = 𝑍 − 𝜎 𝑛⁄ , όπου το (𝑍 − 𝜎) ονομάζεται δραστικός 

ατομικός αριθμός ή δραστικό πυρηνικό φορτίο. Οι r, θ, φ είναι οι σφαιρικές 

συντεταγμένες και η 𝑌𝑙,𝑚 είναι η στροφορμή (καθορίζει το σχήμα του τροχιακού). 

Τέλος οι n, l, m είναι ο κύριος, ο αζιμουθιακός και ο μαγνητικός κβαντικός 

αριθμός αντίστοιχα.  

2.1.1.2 Η επίλυση της εξίσωσης Schrödinger στα μόρια 

 

Η εξίσωση Schrödinger για ένα μόριο το οποίο αποτελείται από N ηλεκτρόνια 

και M πυρήνες γράφεται ως εξής: 

�̂�𝛹(𝑹𝟏, 𝑹𝟐, . . , 𝑹𝐌, 𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝐸𝛹(𝑹𝟏, 𝑹𝟐, . . , 𝑹𝐌, 𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) ⟺ 

⌈−
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖

−
1

2𝑀𝑎
∑ ∇𝑎

2

𝑀

𝑎

− ∑ ∑
𝑍𝑎

𝑟𝑖𝑎

𝑀

𝑎

𝑁

𝑖

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑖>𝑗

𝑁

𝑖

+ ∑ ∑
𝑍𝑎𝑍𝛽

𝑟𝛼𝛽

𝛭

𝛽>𝛼

𝛭

𝛼

⌉ 𝛹(𝑹𝟏, . . , 𝒓𝑵)

= 𝐸𝛹(𝑹𝟏, … , 𝒓𝑵)                                                                                      (𝟐. 𝟓) 

, όπου ο χαμιλτώνιος τελεστής �̂� αποτελείται κατά σειρά από τον όρο της 

κινητικής ενέργειας των Ν ηλεκτρονίων, τον όρο της κινητικής ενέργειας των Μ 

πυρήνων με σχετικές μάζες 𝑀𝑎 ως προς τη μάζα του ηλεκτρονίου, τον όρο της 

δυναμικής ενέργειας λόγω της έλξης όλων των Ν ηλεκτρονίων από όλους τους 

Μ πυρήνες, τον όρο της δυναμικής ενέργειας λόγω της άπωσης μεταξύ όλων 

των ζευγών των Ν ηλεκτρονίων και τέλος τον όρο της δυναμικής ενέργειας λόγω 

της άπωσης μεταξύ όλων των ζευγών των Μ πυρήνων με ατομικούς αριθμούς 

𝑍𝑎. Οι κυματοσυναρτήσεις που αποτελούν λύσεις της παραπάνω εξίσωσης 

είναι συναρτήσεις των συντεταγμένων όλων πυρήνων (𝑹𝟏, 𝑹𝟐, . . , 𝑹𝐌) και όλων 
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των ηλεκτρονίων (𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵).  Η εξίσωση (2.5) για τα μόρια δεν μπορεί να 

λυθεί αναλυτικά λόγω της ύπαρξης των όρων δυναμικής ενέργειας ακόμη και 

για το απλούστερο μόριο όπως το Η2, συνεπώς για την επίλυσή της 

εφαρμόζονται μια σειρά από προσεγγίσεις και ειδικές υπολογιστικές 

διαδικασίες που θα περιγραφούν παρακάτω. 

2.1.1.3 Η προσέγγιση Born-Oppenheimer 

 

Η προσέγγιση Born-Oppenheimer73 βασίζεται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι 

τα ηλεκτρόνια κινούνται με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες (ταχύτητες του φωτός) 

από αυτές των πυρήνων καθώς έχουν πολύ μικρότερη μάζα (κατά 1836 φορές) 

και έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι πυρήνες είναι ακίνητοι στις θέσεις που 

ορίζονται από τη γεωμετρία του μορίου. Αυτό συνεπάγεται ότι στο χαμιλτωνιανό 

τελεστή ο όρος της κινητικής ενέργειας των πυρήνων μηδενίζεται και ο όρος της 

δυναμικής ενέργειας λόγω της άπωσης μεταξύ όλων των ζευγών των πυρήνων 

είναι σταθερός για κάθε γεωμετρία του μορίου. Έτσι η πολυηλεκτρονιακή 

εξίσωση Schrödinger μπορεί να γραφτεί ως εξής:  

�̂�𝛹𝑒𝑙(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝐸𝛹𝑒𝑙(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) ⟺ 

⌈−
1

2
∑ ∇𝑖

2

𝑁

𝑖

− ∑ ∑
𝑍𝑎

𝑟𝑖𝑎

𝑀

𝑎

𝑁

𝑖

+ ∑ ∑
1

𝑟𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁

𝑖

⌉ 𝛹𝑒𝑙(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) = 𝐸𝑒𝑙𝛹𝑒𝑙(𝑹𝟏, … , 𝒓𝑵)              (𝟐. 𝟔) 

από την οποία προκύπτουν οι πολυηλεκτρονιακές κυματοσυναρτήσεις 𝛹𝑒𝑙 και 

η ηλεκτρονιακή ενέργεια 𝐸𝑒𝑙 για τη συγκεκριμένη γεωμετρία του μορίου. Στην 

ηλεκτρονιακή ενέργεια ,𝐸𝑒𝑙 , προστίθεται ο όρος της δυναμικής ενέργειας λόγω 

της άπωσης μεταξύ όλων των ζευγών των πυρήνων ο οποίος όπως είπαμε 

είναι σταθερός, με αποτέλεσμα να προκύπτει η ολική ενέργεια του μορίου από 

την οποία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι θα αποτελεί μια συνάρτηση μόνο 

της γεωμετρίας του (𝛦𝑡𝑜𝑡 = 𝑓(𝑅)), που δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνάρτηση 

που περιγράφει την επιφάνεια δυναμικής ενέργειας του μορίου (Potential 

Energy Surface, PES). 
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𝐸𝑡𝑜𝑡 = 𝐸𝑒𝑙 + ∑ ∑
𝑍𝑎𝑍𝛽

𝑟𝛼𝛽

𝛭

𝛽>𝛼

𝛭

𝛼

       (𝟐. 𝟕) 

Η προσέγγιση Born-Oppenheimer είναι θεμελιώδης καθόσον επιτρέπει την 

εκτέλεση κβαντοχημικών υπολογισμών σε μόρια με δεδομένο εισόδου τη 

γεωμετρίας τους, αλλά και την εύρεση της βέλτιστης γεωμετρίας, δηλαδή της 

γεωμετρίας για την οποίαν η ολική ενέργεια, 𝐸𝑡𝑜𝑡, είναι ελάχιστη. 

2.1.1.4 Η προσέγγιση Hartree-Fock (HF)   

 

Η αναλυτική λύση της πολυηλεκτρονιακής εξίσωσης (2.6) όπως προέκυψε από 

την προσέγγιση Born-Oppenheimer εξακολουθεί να είναι ανέφικτη λόγω της 

αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων και έτσι, για να επιλυθεί, εφαρμόζονται 

περαιτέρω προσεγγίσεις. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέγγιση των μοριακών 

τροχιακών (molecular orbital (ΜΟ) approximation) που εφαρμόστηκε και στα 

πολυηλεκτρονιακά άτομα. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε ηλεκτρόνιο i μπορεί να 

κινηθεί ανεπηρέαστο από τα υπόλοιπα με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι 

καταλαμβάνει ένα μονοηλεκτρονιακό μοριακό τροχιακό (molecular orbital, MO), 

η χωρική συνάρτηση του οποίου συμβολίζεται ως 𝜓𝑖. Λόγω του spin του 

ηλεκτρονίου το χωρικό ΜΟ πολλαπλασιάζεται με τη συνάρτηση spin α ή β και 

προκύπτουν δύο μοριακά τροχιακά spin 𝜑2𝑖−1 = 𝜓𝑖𝛼(𝜔) και 𝜑2𝑖 = 𝜓𝑖𝛽(𝜔) τα 

οποία είναι συναρτήσεις των χωρικών συντεταγμένων του ηλεκτρονίου 𝑥 =

{𝑟, 𝜔}.  

Σε ένα μόριο τα Ν ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν ανά ένα Ν τροχιακά spin. Στην 

προσέγγιση Hartree-Fock (HF) η ολική πολυηλεκτρονιακή κυματοσυνάρτηση 

γράφεται με τη μορφή της αντισυμμετρικής τετραγωνικής ορίζουσας Slater74 

διάστασης (𝑁 × 𝑁). H ολική κυματοσυνάρτηση του συστήματος πρέπει να είναι 

αντισυμμετρική κατά την ανταλλαγή σωματιδίων (απαγορευτική αρχή του 

Pauli)75. Το οποίο σημαίνει ότι όταν δύο ηλεκτρόνια «ανταλλάξουν» τις θέσεις 

τους η κυματοσυνάρτηση αλλάζει πρόσημο ακολούθως: 
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(𝟐. 𝟖) 

, όπου το xi συμπεριλαμβάνει τις συντεταγμένες της θέσης και του σπιν. Για το 

λόγο αυτό δύο ηλεκτρόνια δεν μπορούν να έχουν το ίδιο σετ από κβαντικούς 

αριθμούς και τα ηλεκτρόνια με το ίδιο σπιν δεν μπορούν να καταλαμβάνουν την 

ίδια κατάσταση ταυτόχρονα. 

Ας υποθέσουμε οτι έχουμε Ν αυθαίρετες μονο-ηλεκτρονιακές καταστάσεις 

𝜑1,... 𝜑𝛮. Κατασκευάζουμε την ορίζουσα Slater από αυτές τις καταστάσεις. 

(𝟐. 𝟗) 

, όπου τα τροχιακά spin είναι ορθοκανονικά. 

∫ 𝜑𝑖
∗𝜑𝑗𝑑𝑟 = 𝛿𝑖𝑗 {

= 1 (𝑖 = 𝑗)
= 0 (𝑖 ≠ 𝑗)

       (𝟐. 𝟏𝟎) 

Επιπλέον σύμφωνα με την προσέγγιση HF κάθε ηλεκτρόνιο i θεωρείται ότι δεν 

αλληλεπιδρά με καθένα από τα υπόλοιπα Ν-1 ηλεκτρόνια αλλά κινείται στο 

πεδίο των Μ πυρήνων και σε ένα μέσο πεδίο των υπόλοιπων Ν-1 ηλεκτρονίων. 

Έτσι μπορούμε να γράψουμε τον πολυηλεκτρονιακό χαμιλτώνιο τελεστή του 

συστήματος ως άθροισμα των Ν μονοηλεκτρονιακών τελεστών Fock, ενός για 

κάθε ηλεκτρόνιο i. 

�̂� = ∑ 𝑓(𝑒),

𝑁

𝑖

 𝑒 = 1,2, … , 𝑁 휂휆휀휅𝜏𝜌ό휈휄𝛼      (𝟐. 𝟏𝟏)  
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Κάθε τελεστής Fock 𝑓(𝑒) ενός ηλεκτρονίου e αποτελεί άθροισμα του τελεστή  

της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου, του όρου ℎ̂(𝑒), που καλείται 

χαμιλτώνιος τελεστής πυρήνα (core) και περιγράφει την κινητική ενέργεια του 

ηλεκτρονίου και τη δυναμική του ενέργεια στο πεδίο των πυρήνων και τέλος του 

όρου �̂�𝐻𝐹(𝑒), που καλείται δυναμικό Ηartree-Fock και περιγράφει το μέσο πεδίο 

των υπόλοιπων Ν-1 ηλεκτρονίων.  

𝑓(𝑒) = −
1

2
𝛻𝑒

2 − ∑
𝑍𝑎

𝑟𝑒𝑎
+ �̂�𝐻𝐹(𝑒)

𝑀

𝑎

=  ℎ̂(𝑒) + �̂�𝐻𝐹(𝑒)      (𝟐. 𝟏𝟐) 

Οι ενέργειες, 휀𝑖, και οι κυματοσυναρτήσεις spin, 𝜑𝑖, των ζητούμενων Ν 

μοριακών τροχιακών ή μοριακών τροχιακών HF προκύπτουν από την επίλυση 

των μονοηλεκτρονιακών εξισώσεων HF. Η εξίσωση για το ηλεκτρόνιο 1 έχει τη 

μορφή:   

  𝑓(1)𝜑𝑖(1) =  휀𝑖𝜑𝑖(1)    

[ℎ̂(1) + �̂�𝐻𝐹(1)] 𝜑𝑖(1) =  휀𝑖𝜑𝑖(1)     

[(−
1

2
𝛻1

2 − ∑
𝑍𝑎

𝑟1𝑎

𝑀

𝑎

) + �̂�𝐻𝐹(1)] 𝜑𝑖(1) =  휀𝑖𝜑𝑖(1)       (𝟐. 𝟏𝟑) 

Το δυναμικό αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου 1 στο τροχιακό spin  𝜑𝑖 με ένα 

από τα υπόλοιπα Ν-1 ηλεκτρόνια (π.χ. το ηλεκτρόνιο 2) στο τροχιακό spin 𝜑𝑗 

περιγράφεται από την επίδραση στο 𝜑𝑖 των τελεστών Coulomb και ανταλλαγής 

𝐽𝑗(1)και �̂�𝑗(1) που ορίζονται με βάση το αποτέλεσμα της επίδρασής τους στο 

𝜑𝑖(1).  

(𝐽𝑗(1) −  �̂�𝑗(1)) 𝜑𝑖(1) = 𝐽𝑗(1)𝜑𝑖(1) − �̂�𝑗(1)𝜑𝑖(1)

= (∫ 𝜑𝑗
∗ (2)

1

𝑟12
𝜑𝑗(2)𝑑𝑥2) 𝜑𝑖(1)

− (∫ 𝜑𝑗
∗ (2)

1

𝑟12
𝜑𝑖(2)𝑑𝑥2) 𝜑𝑖(1)             (𝟐. 𝟏𝟒)      

Ο τελεστής του δυναμικού HF, �̂�𝐻𝐹(1), που περιγράφει τη συνολική 

αλληλεπίδραση του ηλεκτρονίου 1 στο τροχιακό spin 𝜑𝑖 με όλα τα Ν-1 
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ηλεκτρόνια που καταλαμβάνουν τα υπόλοιπα τροχιακά 𝜑𝑗 (j=2, 3, ..., Ν-1) 

προκύπτει από το άθροισμα όλων των αλληλεπιδράσεων (2.14) μεταξύ όλων 

των ζευγών ηλεκτρονίων, δηλαδή:  

�̂�𝐻𝐹(1) = ∑ (𝐽𝑗(1) − �̂�𝑗(1))

𝑁

𝑗≠𝑖

= ∑ (∫ 𝜑𝑗
∗ (2)

1

𝑟12
𝜑𝑗(2)𝑑𝑥2 − ∫ 𝜑𝑗

∗ (2)
1

𝑟12
𝜑𝑖(2)𝑑𝑥2)

𝑁

𝑗≠𝑖

 (𝟐. 𝟏𝟓) 

και έτσι οι εξισώσεις HF έχουν τη μορφή:  

[ℎ̂(1) + ∑ (∫ 𝜑𝑗
∗ (2)

1

𝑟12
𝜑𝑗(2)𝑑𝑥2 − ∫ 𝜑𝑗

∗ (2)
1

𝑟12
𝜑𝑖(2)𝑑𝑥2)

𝑁

𝑗≠𝑖

] 𝜑𝑖(1)

= 휀𝑖𝜑𝑖(1)                                                                                     (𝟐. 𝟏𝟔)   

Από τη μορφή του δεύτερου ολοκληρώματος στις σχέσεις (2.16) προκύπτει ότι 

η αλληλεπίδραση του ηλεκτρονίου 1 στο ζητούμενο τροχιακό spin 𝜑𝑖  με το μέσο 

πεδίο των υπόλοιπων ηλεκτρονίων εξαρτάται από το ίδιο το τροχιακό 𝜑𝑖. 

Επιπλέον, από την (2.15) προκύπτει ότι ο τελεστής δυναμικού HF και κατ' 

επέκταση ο τελεστής Fock (2.12) εξαρτάται από τα όλα τα τροχιακά spin 𝜑𝑖, 

𝜑𝑗, ..., με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσης των εξισώσεων HF και την 

ανάγκη εφαρμογής μιας επαναληπτικής διαδικασίας.76  

Σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία επιλέγεται αρχικά ένα σύνολο χωρικών 

συναρτήσεων {𝜑𝑖}𝜈 (1𝜊𝜍 휅ύ휅휆𝜊𝜍 휈 = 0) και με βάση αυτές  υπολογίζονται τα 

απαραίτητα ολοκληρώματα, λύνονται οι εξισώσεις HF και προκύπτει ένα 

σύνολο νέων χωρικών συναρτήσεων {𝜑𝑖}𝜈+1. Τα νέα τροχιακά που 

προκύπτουν  συγκρίνονται με τα παλιά  και αν δεν είναι όμοια με βάση κάποιο 

κριτήριο ακρίβειας ο υπολογισμός επαναλαμβάνεται με το νέο σύνολο  

συναρτήσεων. Αν σε κάποιο κύκλο υπολογισμού τα νέα τροχιακά είναι όμοια 

με τα παλιά ο υπολογισμός ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό της ενέργειας 

των τροχιακών και της ολικής ηλεκτρονιακής ενέργειας.  
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Κατά την εφαρμογή του επαναληπτικού υπολογισμού το ουσιαστικό ζητούμενο 

είναι το μέσο πεδίο HF για κάθε ηλεκτρόνιο που υπολογίζεται με βάση το 

σύνολο συναρτήσεων {𝜑𝑖}𝜈+1 να μη διαφέρει από αυτό που υπολογίζεται με το 

σύνολο {𝜑𝑖}𝜈, δηλαδή η διαδικασία να αποκτήσει αυτοσυνέπεια ως προς το 

πεδίο (Self-Consistency). Γι’ αυτό το λόγο η διαδικασία ονομάζεται μέθοδος 

αυτοσυνεπούς πεδίου (Self-Consistent Field, SCF). 

2.1.1.5 Η προσέγγιση LCAO 

 

H επόμενη προσέγγιση στην πορεία επίλυσης των εξισώσεων HF είναι η 

εισαγωγή ενός συνόλου συναρτήσεων {𝜑𝑖} με συγκεκριμένη αλγεβρική μορφή 

από τις οποίες θα υπολογίζονται τα ολοκληρώματα και θα εκτελείται ο 

υπολογισμός SCF.  

Η κυματοσυνάρτηση κάθε μοριακού τροχιακού, 𝜑𝑖, ενός μορίου εκφράζεται ως 

γραμμικός συνδυασμός ενός πλήθους Κ συναρτήσεων, 𝜒𝜇, οι οποίες έχουν ως 

κέντρο τα άτομα του μορίου και προσομοιάζουν τα ατομικά τροχιακά. 

𝜑𝑖 = ∑ 𝑐𝜇𝑖 ∙ 𝜒𝜇

𝐾

𝜇

,   𝑖 = 1,2, … , 𝐾      (𝟐. 𝟏𝟕) 

Το σύνολο των Κ κυματοσυναρτήσεων {𝜑𝑖} καλείται σύνολο βάσης και η 

προσέγγιση αυτή ονομάζεται προσέγγιση γραμμικού συνδυασμού ατομικών 

τροχιακών (Linear Combination of Atomic Orbitals, LCAO). Ως ατομικές 

κυματοσυναρτήσεις 𝜒𝜇 χρησιμοποιούνται γνωστές συναρτήσεις και η επίλυση 

των εξισώσεων HF συνίσταται στην εύρεση των συντελεστών 𝑐𝜇𝑖 το πλήθος 

των οποίων ειναι 𝛫2. Ο συντελεστής 𝑐𝜇𝑖 είναι ο συντελεστής που 

πολλαπλασιάζεται με το ατομικό τροχιακό (ΑΟ) μ στο γραμμικό συνδυασμό 

που περιγράφει το μοριακό τροχιακό (ΜΟ) i, δηλαδή 𝑐𝛢𝛰,𝛭𝛰. 

2.1.1.6 Oι εξισώσεις Roothaan-Hall 

Η εισαγωγή της προσέγγισης LCAO στην εξίσωση ιδιοτιμών της προσέγγισης 

Hartree-Fock μας οδηγεί στις εξισώσεις Roothaan-Hall77 που έχουν τη μορφή 

της εξίσωσης μητρών: 
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                                        𝐹 ∙ 𝐶 = 𝑆 ∙ 𝐶 ∙ 𝐸                                  (𝟐. 𝟏𝟖) 

Στην εξίσωση Roothaan-Hall όλες οι μήτρες είναι τετραγωνικές με διάσταση 

(𝛫 × 𝛫) όπου Κ είναι το πλήθος των ατομικών τροχιακών {𝜒𝜇} αλλά και των 

μοριακών κυματοσυναρτήσεων {𝜑𝑖}. Η μήτρα Ε καλείται μήτρα ιδιοτιμών και 

είναι μια διαγώνια μήτρα με στοιχεία τις ενέργειες 휀𝑖 των μοριακών τροχιακών, 

                                  (𝟐. 𝟏𝟗) 

Η μήτρα C ονομάζεται μήτρα ιδιοδιανυσμάτων, και κάθε στήλη της i περιέχει 

τους συντελεστές  𝑐𝜇𝑖, 휇 = 1,2, … , 𝐾 του γραμμικού συνδυασμού που 

περιγράφει το μοριακό τροχιακό  𝜑𝑖. 

                                          (𝟐. 𝟐𝟎) 

Κάθε μοριακό τροχιακό i μπορεί να παρασταθεί ως ένα διάνυσμα στήλη 𝑐𝑖,  

δηλαδή με μια μήτρα στήλη διαστάσεων (𝛫 × 1), οπότε και η μήτρα 

ιδιοδιανυσμάτων παρίσταται ένα διάνυσμα σειρά (1 × 𝛫) με στοιχεία τα Κ 

διανύσματα στήλης 𝑐𝑖.  

(𝟐. 𝟐𝟏) 
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Η μήτρα S είναι η μήτρα ολοκληρωμάτων αλληλεπικάλυψης και περιέχει όλα τα 

ολοκληρώματα αλληλεπικάλυψης 𝑆𝜇𝜈 μεταξύ των ΑΟ,   

 

(𝟐. 𝟐𝟐) 

και η μήτρα F είναι η μήτρα Fock που περιέχει τα στοιχεία μήτρας του τελεστή 

Fock στη βάση των ατομικών κυματοσυναρτήσεων 𝐹𝜇𝜈 . 

 

(𝟐. 𝟐𝟑) 

Κάθε στοιχείο της μήτρας του τελεστή Fock δίνεται από  τη σχέση: 

𝐹𝜇𝜈 = 𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝐽𝜇𝜈 − 𝐾𝜇𝜈      (𝟐. 𝟐𝟒) 

, όπου το στοιχείο 𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒 είναι το στοιχείο του χαμιλτώνιου core: 

𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒 = ∫ 𝜒𝜇 (𝑟)ℎ̂ 𝜒𝜈(𝑟)𝑑𝒓 = ∫ 𝜒𝜇 (𝒓) ⌈−

1

2
∇2 − ∑

𝑍𝛼

𝑟

𝛭

𝛼

⌉ 𝜒𝜈(𝒓)𝑑𝒓      (𝟐. 𝟐𝟓) 

και τα  𝐽𝜇𝜈, 𝐾𝜇𝜈 είναι τα στοιχεία μήτρας των τελεστών Coulomb και ανταλλαγής: 

𝐽𝜇𝜈 = ∑ ∑ 𝑃𝜆𝜎

𝛫

𝜎

𝛫

𝜆

(휇휈|휆𝜎)             (𝟐. 𝟐𝟔)  

𝛫𝜇𝜈 =
1

2
∑ ∑ 𝑃𝜆𝜎

𝛫

𝜎

𝛫

𝜆

(휇휆|휈𝜎)         (𝟐. 𝟐𝟕) 
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Τα στοιχεία 𝑃𝜆𝜎 είναι τα στοιχεία της μήτρας πυκνότητας (density matrix) P και 

καθένα από αυτά προκύπτει από την άθροιση των γινόμενων των συντελεστών 

των ΑΟ λ και σ σε όλα τα κατειλημμένα ΜΟ.  

𝑃𝜆𝜎 = 2 ∑ 𝑐𝜆𝑖𝑐𝜎𝑖

𝑖

      (𝟐. 𝟐𝟖) 

όπου (휇휆|휈𝜎) είναι τα ολοκληρώματα δύο ηλεκτρονίων και ο συνολικός αριθμός 

αυτών των ολοκληρωμάτων αυξάνεται με την τέταρτη δύναμη του συνολικού 

αριθμού των συναρτήσεων βάσεων, καταλαμβάνοντας το μεγαλύτερο μέρος 

του χρόνου των υπολογισμών Hartree-Fock. 

(휇휆|휈𝜎) = ∬ 𝜒𝜇(𝑟1)𝜒𝜆(𝑟1)
1

𝑟12
𝜒𝜈(𝑟2)𝜒𝜎(𝑟2)𝑑𝑟1𝑑𝑟2          (𝟐. 𝟐𝟗) 

(휇휈|휆𝜎) = ∬ 𝜒𝜇(𝑟1)𝜒𝜈(𝑟1)
1

𝑟12
𝜒𝜆(𝑟2)𝜒𝜎(𝑟2)𝑑𝑟1𝑑𝑟2         (𝟐. 𝟑𝟎) 

 

Μετά την κατάστρωση των μητρών F  και C ακολουθεί η επίλυση της εξίσωσης 

ιδιοτιμών (2.18) προς εύρεση των μητρών ιδιοτιμών E (με διαγώνια στοιχεία τις 

ενέργειες των ΜΟ) και των ιδιοδιανυσμάτων C (με στήλες τους συντελεστές των 

ΜΟ) και με βάση αυτά ο υπολογισμός πλήθους ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων του 

μορίου.  

Από τις εξισώσεις (2.24, 2.26 και 2.27) είναι προφανές ότι τα στοιχεία μήτρας 

της μήτρας Fock F, 𝐹𝜇𝜈, εξαρτώνται από τα στοιχεία της μήτρας πυκνοτήτων P, 

𝑃𝜆𝜎, τα οποία με τη σειρά τους υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία της μήτρας 

ιδιοδιανυσμάτων C (σχέση 2.28). Αυτό σημαίνει ότι για την κατάστρωση της 

μήτρας F πρέπει είναι γνωστά τα στοιχεία της μήτρας C, η οποία όμως 

υπολογίζεται μόνον αν είναι γνωστή η μήτρα F. Έτσι, όπως αναφέρθηκε και στη 

γενική περιγραφή της μεθόδου HF, για την επίλυση των εξισώσεων Roothaan-

Hall εφαρμόζεται επίσης μιας επαναληπτική υπολογιστική διαδικασία 

αυτοσυνεπoύς πεδίου SCF (ΗF-LCAO-SCF). 

H αρχική υπόθεση για τη μήτρα πυκνοτήτων μπορεί να είναι μια μηδενική 

μήτρα, οπότε η πρώτη μήτρα Fock έχει μόνο τα στοιχεία 𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒, καθώς τα 𝐽𝜇𝜈 και 
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𝐾𝜇𝜈 μηδενίζονται. Μιά καλύτερη υπόθεση είναι μια μήτρα πυκνοτήτων που 

προκύπτει από ημιεμπειρικούς υπολογισμούς Extended Hückel με βάση μια 

προσεγγιστική μήτρα Fock, όπως αυτή με μόνα στοιχεία τα 𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒. Τέλος, το 

κριτήριο που εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί ότι ο υπολογισμός έφθασε σε 

αυτοσυνέπεια είναι η τυπική απόκλιση των στοιχείων της νέας μήτρας 

πυκνότητας που προκύπτει σε ένα κύκλο υπολογισμού από αυτά της μήτρας 

πυκνότητας του προηγούμενου, που απαιτείται να είναι μικρότερη από μια 

ποσότητα δ ίση συνήθως με 10−4.  

                                         √
1

𝐾2
∑ ∑ (𝑃𝜇𝜈

(𝜈+1)
− 𝑃𝜇𝜈

(𝜈)
)

2
𝛫
𝜈

𝛫
𝜇 <  10−4                       (𝟐. 𝟑𝟏) 

Ως κριτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης η διαφορά της ολικής 

ηλεκτρονιακής ενέργειας που προκύπτει σε ένα κύκλο υπολογισμού από αυτήν 

του προηγούμενου, που συνήθως απαιτείται να είναι μικρότερη από 10−6.  

                                                 (𝐸0
(𝜈+1)

− 𝐸0
(𝜈)

)  <  10−6                                         (𝟐. 𝟑𝟐) 

 

2.1.1.7 Σύνολα βάσης  

 

H επιλογή του κατάλληλου συνόλου βάσης, σε ότι αφορά τόσο το πλήθος των 

ατομικών κυματοσυναρτήσεων {𝜒𝜇} όσο και την συναρτησιακή τους μορφή, 

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ενός υπολογισμού HF-LCAO-SCF και 

συνήθως πραγματοποιείται με βάση κριτήρια όπως οι μοριακές ιδιότητες που 

μελετώνται, η επιθυμητή ακρίβεια, η ευκολία υπολογισμού αλλά και ο 

απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος.   

Το πλήθος των συναρτήσεων καθορίζει την ακρίβεια των υπολογισμών. Έτσι, 

η εκτέλεση ενός υπολογισμού HF-SCF με ένα σύνολο βάσης άπειρου πλήθους 

𝐾 = ∞ δίνει τα ακριβή μοριακά τροχιακά και τη χαμηλότερη δυνατή ενέργεια, 

πάντα στα πλαίσια της μεθόδου HF, που ονομάζεται όριο HF. Κάτι τέτοιο 

προφανώς δεν είναι δυνατό και έτσι συνήθως χρησιμοποιούνται σύνολα βάσης 

πεπερασμένου πλήθους.  
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2.1.1.7.1 Τροχιακά Slater και Gauss 

 

Η μορφή των συναρτήσεων βάσης επιδρά επίσης στην ακρίβεια του 

υπολογισμού. Εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις υπολογισμών, έχουν ως 

κέντρο τα άτομα και έτσι θα πρέπει να προσομοιάζουν τα ατομικά τροχιακά των 

ατόμων. Μια προφανής επιλογή θα ήταν τα ατομικά τροχιακά υπό τη μορφή 

των τροχιακών Slater (Slater type Orbitals, STO) (σχέση 2.4) που έχουν 

υπολογισθεί για τα περισσότερα άτομα και περιγράφουν καλά τις κοντινές και 

τις μακρινές αποστάσεις, αλλά ο υπολογισμός των ολοκληρωμάτων με βάση 

αυτές είναι εξαιρετικά πολύπλοκος και χρονοβόρος. 

Η ευκολία υπολογισμού των ολοκληρωμάτων 𝐻𝜇𝜈
𝑐𝑜𝑟𝑒 και 𝑆𝜇𝜈, αλλά κυρίως των 

𝐽𝜇𝜈 και 𝛫𝜇𝜈, οδήγησε τους θεωρητικούς χημικούς στη χρήση των καρτεσιανών 

συναρτήσεων Gauss (Gaussian type Orbitals, GTO) που έχουν τη μορφή:  

𝛷𝑎,𝑖,𝑗,𝑘
𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑁𝑥𝑖𝑦𝑗𝑧𝑘𝑒−𝑎𝑟2

= (2𝑎/𝜋)3 4⁄

= [
8𝑎𝑖+𝑗+𝑘𝑖! 𝑗! 𝑘!

(2𝑖)! (2𝑗)! (2𝑘)!
]

1/2

𝑥𝑖𝑦𝑗𝑧𝑘𝑒−𝑎(𝑥2+𝑦2+𝑧2)        (𝟐. 𝟑𝟑) 

, όπου Ν η σταθερά κανονικοποίησης και α είναι ο εκθέτης του τροχιακού Gauss 

ο οποίος είναι αντιστρόφως ανάλογος της έκτασης του τροχιακού στο χώρο. Οι 

παράμετροι i, j, k είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί το άθροισμα (i+j+k=0,1,2,3,…) 

των οποίων καθορίζει τον τύπο του τροχιακού ως s, p, d, f,…και οι τιμές τους 

το σχήμα του.  

Οι διαφορές μεταξύ των συναρτήσεων STO και GTO φαίνονται στην Εικόνα 

1976 όπου αναπαρίσταται η υπέρθεση ενός STO 1s με εκθέτη ζ=1.0 και ενός 

GTO 1s με εκθέτη α=0.3 ο οποίος οδηγεί στη βέλτιστη αλληλεπικάλυψη με το 

STO. Το GTO παρουσιάζει μέγιστο για r=0 και έχει μηδενική κλίση σε αντίθεση 

με το STO που έχει μη μηδενική κλίση και περιγράφει ορθά τη συμπεριφορά 

του τροχιακού. Επίσης, για μεγάλες τιμές του r το GTO φθίνει ταχύτερα από το 

STO. Για να περιγραφεί σωστά η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων και των 

μορίων απαιτείται η χρήση πολύ περισσότερων GTO από STO για κάθε 

ατομικό τροχιακό. Οι υπολογισμοί με βάση τα GTO τροχιακά έχουν μικρότερο 
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υπολογιστικό κόστος σε σύγκριση με τους υπολογισμούς που βασίζονται στα 

STO τροχιακά, λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης ευκολίας και ταχύτητας του 

υπολογισμού των ολοκληρωμάτων με βάση τα GTO. 

 

Εικόνα 10. Yπέρθεση ενός τροχιακού Slater STO-1s (ζ=1.0) και ενός τροχιακού 

Gauss GTO-1s (α=0.3).  Ελήφθη από την παραπομπή 76. 

2.1.1.7.2 Συμπύκνωση τροχιακών Gauss 

 

Eπειδή η χρησιμοποίηση GTO αντί STO αυξάνει σημαντικά το μέγεθος του 

συνόλου των συναρτήσεων βάσης, αντί για αυτά καθαυτά τα GTO, 

χρησιμοποιούμε συμπυκνωμένα τροχιακά GTO (contracted Gaussian type 

Orbitals, CGTO) που δεν είναι τίποτα άλλο από γραμμικούς συνδυασμούς τους 

με συγκεκριμένους συντελεστές (συμπυκνώνουμε πάντα GTO της ίδιας 

συμμετρίας που έχουν το κέντρο τους στον πυρήνα) και ορίζονται από τη 

σχέση:  

 𝜒𝜇
𝐶𝐺𝑇𝑂(𝑟) = 𝑑1𝜇𝜒1

𝑃𝐺𝑇𝑂(𝑎1, 𝑟) + 𝑑2𝜇𝜒2
𝑃𝐺𝑇𝑂(𝑎2, 𝑟) + ⋯ + 𝑑𝐿𝜇𝜒𝐿

𝑃𝐺𝑇𝑂(𝑎𝐿, 𝑟)

= ∑ 𝑑𝑝𝜇𝜒𝑝
𝑃𝐺𝑇𝑂(𝑎𝑝, 𝑟)

𝐿

𝑝

                                                                    (𝟐. 𝟑𝟒) 

Τα GTO που εμφανίζονται στα CGTO καλούνται πρωταρχικά τροχιακά gauss 

(primitive GTO, PGTO). Οι εκθέτες 𝑎𝜌𝜇 και οι συντελεστές 𝑑𝜌𝜇των PGTO στο 
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ανάπτυγμα του CGTO μ καθορίζονται με βάση υπολογισμούς στο άτομο όπου 

οι τιμές τους βελτιστοποιούνται ώστε το CGTO να προσομοιάζει όσο το 

δυνατόν καλύτερα τα αντίστοιχα τροχιακά STO ή/και η ενέργεια του ατόμου να 

είναι η ελάχιστη. Στη συνέχεια τα σύνολα βάσης των CGTO χρησιμοποιούνται 

ως σταθερές στους μοριακούς υπολογισμούς. Το πλήθος των PGTO καλείται 

έκταση συμπύκνωσης (contraction length, L). Έτσι όπως φαίνεται στην Εικόνα 

2076 ενώ κάθε ένα από τα τρία PGTO δεν προσομοιάζει στο STO, το CGTO 

που αποτελεί το συμπύκνωμά τους το προσομοιάζει ικανοποιητικά λόγω της 

κατάλληλης επιλογής των 𝑎𝜌 και 𝑑𝜌. Η μικρή απόκλιση που εξακολουθεί να 

υπάρχει για πολύ μικρές του r, δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς στους μοριακούς 

υπολογισμούς ενδιαφέρει η συμπεριφορά των ΑΟ σε μέσες και μεγάλες τιμές  

του r, όπου τα ΑΟ ενός ατόμου αλληλεπικαλύπτονται με τα ΑΟ των άλλων.  

 

Εικόνα 11.  Yπέρθεση ενός τροχιακού Slater STO-1s (ζ=1.0), ενός CGTO-1s 

και των τριών PGTO-1s. Ελήφθη από την παραπομπή 76. 

Συμπερασματικά, τα ΑΟ ενός ατόμου σε έναν μοριακό υπολογισμό 

περιγράφονται από μια σειρά πρωταρχικών  συναρτήσεων Gauss τα οποία 

συμπυκνώνονται σε μια σειρά συναρτήσεων βάσης (basis functions) CGTO. Οι 

πρωταρχικές συναρτήσεις είναι οι καρτεσιανές συναρτήσεις (1 συνάρτηση s, 3 

p, 6 d, 10 f,...), ενώ οι συναρτήσεις βάσης μπορεί να είναι καρτεσιανές ή αμιγείς 

σφαιρικές (1 συνάρτηση s, 3 p, 5 d, 7 f,...).    



59 

 

2.1.1.7.3 Ταξινόμηση συνόλων βάσης 

 

➢ Ελάχιστα σύνολα βάσης απλού ζ 

Τα πιο απλά σύνολα βάσης περιέχουν μία μόνο συνάρτηση βάσης CGTO για 

κάθε τροχιακό των στιβάδων που καταλαμβάνονται από ηλεκτρόνια σε κάθε 

άτομο. Καλούνται ελάχιστα σύνολα βάσης (minimal basis set) ή σύνολα βάσης 

απλού ζ, όπου ο όρος ζ παραπέμπει στον εκθέτη των STO αλλά έχει 

παραμείνει για να θυμίζει ότι χρησιμοποιούνται CGTO για να προσομοιάσουν 

τα ακριβέστερα τροχιακά Slater. Ένα ελάχιστο σύνολο βάσης προβλέπει για το 

Η και το Ηe ένα s-CGTO για το 1s ΑΟ, για τα στοιχεία της 2ης περιόδου του 

περιοδικού πίνακα δύο s-CGTO (1s, 2s) και τρία p-CGTO (2px, 2py, 2pz) και για 

τα στοιχεία της 3ης περιόδου τρία s-CGTO (1s, 2s, 3s) και έξι p-CGTO (2px, 

2py, 2pz, 3px, 3py, 3pz).  

➢ Σύνολα βάσης πολλαπλού ζ 

Tα βελτιωμένα σύνολα βάσης πολλαπλού ζ περιέχουν περισσότερες από μία 

συνάρτηση βάσης CGTO για κάθε ΑΟ με αποτέλεσμα τη βελτίωση της 

ακρίβειας των υπολογισμών. Ανάλογα με το πλήθος των CGTO ανά ΑΟ 

καλούνται σύνολα βάσης διπλού ζ (double ζ, DZ), τριπλού ζ (triple ζ, TZ), 

τετραπλού ζ (quadruple ζ, QZ), πενταπλού ζ (quintuple ζ, 5Z), εξαπλού ζ 

(sextuple ζ, 6Z) κ.ο.κ. Ένα σύνολο βάσης DZ προβλέπει για το Η και το Ηe δύο 

s-CGTO για το 1s ΑΟ, για τα στοιχεία της 2ης περιόδου του περιοδικού πίνακα 

4 s-CGTO 2x(1s, 2s) και 6 p-CGTO 2x (2px, 2py, 2pz) και για τα στοιχεία της 3ης 

περιόδου 6 s-CGTO 2x(1s, 2s, 3s) και 12 p-CGTO 2x(2px, 2py, 2pz, 3px, 3py, 

3pz). 

➢ Σύνολα βάσης διαχωρισμού της στιβάδας σθένους 

Όταν δημιουργείται ένας χημικός δεσμός σε ένα μόριο αλληλεπιδρούν κυρίως 

τα τροχιακά σθένους, ενώ τα εσωτερικά τροχιακά διατηρούν τη μορφή και την 

ενέργεια που έχουν στα ελευθέρα άτομα και είναι διπλά κατειλημμένα 

δημιουργώντας απλώς μαζί με τους πυρήνες ένα πεδίο στο οποίο κινούνται τα 

ηλεκτρόνια σθένους. Έτσι, για εξοικονόμηση υπολογιστικού χρόνου και χωρίς 
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σημαντική απώλεια στην ακρίβεια σε ορισμένα σύνολα βάσης τα ΑΟ της 

στιβάδας σθένους διαχωρίζονται και περιγράφονται  με πολλαπλά CGTO 

(πολλαπλό ζ), ενώ για τα ΑΟ της εσωτερικής στιβάδας χρησιμοποιείται ένα 

μόνο CGTO. Τα σύνολα αυτά καλούνται σύνολα βάσης διαχωρισμού της 

στιβάδας σθένους (split valence, SV). Τέτοια σύνολα βάσης είναι τα είναι τα 3-

21G, 6-311G και άλλα. 

2.1.1.7.4 Σύνολα βάσης Pople 

 

Ο Pople και οι συνεργάτες του78 από τη δεκαετία του ‘70 έχουν αναπτύξει μια 

σειρά συνόλων βάσης που χρησιμοποιούνται και σήμερα. Τα πρώτα από αυτά 

είναι τα ελάχιστα σύνολα βάσης απλού ζ στα οποία όπως προαναφέρθηκε κάθε 

ΑΟ περιγράφεται από ένα CGTO που αποτελείται από n PGTO. Οι εκθέτες των 

PGTO και οι συντελεστές του αναπτύγματος στο CGTO βελτιστοποιήθηκαν με 

προσαρμογή του CGTO σε ένα STO και έτσι είναι γνωστά ως STO-LG (L=2-6). 

Αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το STO-3G.  

Μια άλλη οικογένεια συνόλων βάσης που αναπτύχθηκε από την ομάδα του 

Pople είναι τα προαναφερθέντα σύνολα βάσης διαχωρισμού της στιβάδας 

σθένους (SV) με το γενικό τύπο L0-k1k2...kKG. Σε αυτά τα ΑΟ σθένους 

περιγράφονται  με πολλαπλά CGTO (Κ) με εκτάσεις συμπύκνωσης k1k2...kK, 

ενώ για τα ΑΟ της εσωτερικής στιβάδας χρησιμοποιείται ένα μόνο CGTO με 

έκταση συμπύκνωσης L0. Σύνολα βάσης αυτού του τύπου είναι τα 3-21G, 6-

31G και 6-311G. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των συνόλων βάσης του Pople 

είναι ότι οι εκθέτες των sPGTO και p-PGTO στα CGTO για τα ΑΟ σθένους 

έχουν τον ίδιο εκθέτη αsp.  

 

2.1.1.7.5 Σύνολα βάσης Dunning και Huzinaga 

 

Ο Huzinaga και οι συνεργάτες του79 έχουν υπολογίσει τους εκθέτες των 

πρωταρχικών μη συμπυκνωμένων συναρτήσεων Gauss (PGTO) για πολλά 

άτομα με βάση υπολογισμούς ελαχιστοποίησης της ενέργειας. Στη συνέχεια με 
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βάση αυτά τα PGTO ο Dunning εξήγαγε διάφορα σχήματα συμπύκνωσης που 

είναι γνωστά σαν  σύνολα βάσης των Dunning και Huzinaga (DH). Τα πιο 

γνωστά από αυτά είναι το σύνολο βάσης DZ, το σύνολο DZ-SV και ένα σύνολο 

TZ-SV. Στα σύνολα SV και TZ-SV ένα s-PGTO εμφανίζεται δύο φορές.  

2.1.1.7.6 Σύνολα βάσης MINI, MIDI και MAXI 

 

Τα σύνολα αυτά είναι ελάχιστα σύνολα βάσης και αναπτύχθηκαν από τους 

Tatewaki και Huzinaga80 και αναφέρονται ως ΜΙΝΙ-i, MIDI-i και MAXI-i με το i 

να δηλώνει την έκδοση του κάθε συνόλου.  Tα ΜΙΝΙ-i έχουν 3 PGTO στο CGTO 

2s και ποικίλους αριθμούς από PGTO στα CGTO 1s και 2s. Τα MIDI-i είναι τα 

ΜΙΝΙ-i με τη διαφορά ότι το CGTO της εξώτατης συνάρτησης βάσης δεν είναι 

συμπυκνωμένο. Tα MAXI-i έχουν 4  PGTO στο 2s CGTO και 5 έως 7 PGTO 

στα CGTO 1s και 2s. Τα τροχιακά αυτά δίνουν καλύτερα αποτελέσματα από 

άλλα ελάχιστα σύνολα βάσης όπως το STO-3G.  

2.1.1.7.7 Σύνολα βάσης συνεπούς συσχέτισης 

 

Τα σχετικά πρόσφατα σύνολα βάσης αυτά προέκυψαν από γενικές μεθόδους 

συμπύκνωσης με στόχο το βέλτιστο υπολογισμό της ενέργειας συσχέτισης των 

ηλεκτρονίων σθένους και έτσι καλούνται σύνολα συνεπούς συσχέτισης 

(correlation consistent, cc). Είναι σύνολα πολλαπλού ζ (ζ=1-6) σε ότι αφορά τα 

ΑΟ σθένους (VDZ, VΤZ, ...). Περιέχουν επίσης συναρτήσεις πόλωσης 

(polarization functions, p) οι οποίες περιγράφονται παρακάτω και έτσι 

καλούνται και πολωμένα (polarized, p). Σήμερα χρησιμοποιούνται τα σύνολα 

βάσης cc-pVDZ, cc-pVΤZ, cc-pV:Z, cc-pV5Z, cc-pV6Z. Τα σύνολα αυτά έχουν 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Η τιμή μιας ιδιότητας του μορίου (π.χ. η ενέργεια, 

ένα μήκος δεσμού, η διπολική ροπή, κ.α.) καθώς υπολογίζεται με όλο και 

μεγαλύτερο σύνολο βάσης συγκλίνει σε μια οριακή τιμή που αποδεικνύεται ότι 

είναι η τιμή που θα προκύψει από ένα υπολογισμό HF με σύνολο βάσης 

άπειρου μεγέθους (basis set limit) και προφανώς θεωρείται ακριβέστατη.  
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2.1.1.7.8 Σύνολα βάσης Αhlrichs 

 

O Αhlrichs και οι συνεργάτες του έχουν αναπτύξει σύνολα βάσης πολλαπλού ζ 

(DZ, TZ και QZ) για όλα τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα έως το Kr. Tα πιο 

γνωστά από αυτά είναι τo πολωμένο σύνολο βάσης διαχωρισμού της στιβάδας 

σθένους (Split Valence Polarized, SVP),81 το Triple Zeta Valence (TZV),82 το 

τοTriple Zeta Valence Polarized (TZVP)68 και το Quadruple Zeta Valence 

(QZV)83 σύνολο βάσης. Οι εκθέτες των s-PGTO και p-PGTO και οι συντελεστές 

του αναπτύγματος στο CGTO έχουν βελτιστοποιηθεί σε επίπεδο θεωρίας HF, 

ενώ οι συναρτήσεις πόλωσης έχουν εισαχθεί από το σύνολο βάσης cc-pVxZ. 

2.1.1.7.9 Συναρτήσεις πόλωσης 

 

Η ανάπτυξη των ατομικών κλασματικών φορτίων έχει σαν αποτέλεσμα την 

ύπαρξη στο μόριο ενός ανομοιογενούς  ηλεκτρικού φορτίο το οποίο προκαλεί 

την πόλωση του ηλεκτρονιακού νέφους κάθε ατόμου με αποτέλεσμα η 

πυκνότητα γύρω από το άτομο να είναι παραμορφωμένη και ασύμμετρη. Αν το 

άτομο αυτό είναι το Η, η περιγραφή του από το σφαιρικής συμμετρίας 1s AO, 

δεν επιτρέπει μια τέτοια παραμόρφωση. Η λύση του προβλήματος είναι η 

εισαγωγή στο σύνολο βάσης για το Η συναρτήσεων τύπου p, οι οποίες 

αναμειγνύονται με τις συναρτήσεις τύπου s και προσδίδουν στο άτομο την 

απαραίτητη ευελιξία πόλωσης. Οι συναρτήσεις αυτές καλούνται συναρτήσεις 

πόλωσης (polarization functions) και είναι πρωταρχικές συναρτήσεις (όχι 

CGTO) με αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό l μεγαλύτερο κατά 1 ή 2 μονάδες από 

το μέγιστο αζιμουθιακό κβαντικό αριθμό l στα τροχιακά σθένους κάθε ατόμου. 

Πρακτικά προστίθενται συναρτήσεις τύπου p για το H και τύπου d και f στα 

υπόλοιπα άτομα.   

Συναρτήσεις πόλωσης είναι διαθέσιμες για τα περισσότερα σύνολα βάσης ενώ, 

όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν μέρος των συνόλων βάσης συνεπούς 

συσχέτισης cc-pVNZ. Σε ότι αφορά τους συμβολισμούς για την εισαγωγή 

συναρτήσεων πόλωσης στα σύνολα βάσης του Pople, συνήθως 

χρησιμοποιούνται τα σύμβολα (*) και (**) μετά την ονομασία του συνόλου 



63 

 

βάσης. Ο απλός αστερίσκος (*) δηλώνει προσθήκη μιας συνάρτησης πόλωσης 

d  στα άτομα της 2ης περιόδου. Ο διπλός  αστερίσκος (**) δηλώνει προσθήκη 

μιας συνάρτησης πόλωσης d στα άτομα της 2ης περιόδου και μιας συνάρτησης 

p στο άτομο του υδρογόνου. Σε άλλα σύνολα βάσης αλλά και εναλλακτικά για 

τα σύνολα βάσης του Pople χρησιμοποιούνται οι συμβολισμοί (d) και (d,p) 

αντιστοίχως. Έτσι 6-31G*6-31G(d) και 6-31G**6-31G(d,p). Για μερικά 

σύνολα βάσης είναι δυνατή η προσθήκη πολλών συναρτήσεων βάσης ακόμα 

και τύπου d για το H και f για τα υπόλοιπα άτομα. Για παράδειγμα στο σύνολο 

βάσης 6-311G(3df,3pd) έχουν προστεθεί 3 συναρτήσεις πόλωσης p και  μία 

συνάρτηση πόλωσης d στο Η, καθώς και 3 συναρτήσεις πόλωσης d και  μία 

συνάρτηση πόλωσης f στα υπόλοιπα άτομα. Τέλος υπενθυμίζεται ότι η 

εισαγωγή μιας συνάρτησης p, d ή f σημαίνει εισαγωγή 3, 6 ή 10 καρτεσιανών 

PGTO.  

2.1.1.7.10 Συναρτήσεις διάχυσης 

 

Για την καλύτερη περιγραφή μοριακών συστημάτων στα οποία υπάρχουν 

χαλαρά δεσμευμένα ηλεκτρόνια, όπως για παράδειγμα τα ανιόντα και οι 

διεγερμένες καταστάσεις, αλλά και όταν επιδιώκεται ο ακριβής υπολογισμός 

ιδιοτήτων όπως οι πολωσιμότητες που εξαρτώνται από την κατανομή της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας στο μόριο, σε πολλά σύνολα, όπως αυτά του Pople 

και τα συνεπούς συσχέτισης cc-pVNZ, προστίθενται και συναρτήσεις διάχυσης 

(diffusion functions). Οι συναρτήσεις αυτές είναι πρωταρχικές συναρτήσεις (όχι 

CGTO). Πρακτικά προστίθενται συναρτήσεις διάχυσης τύπου s για το H και 

τύπου s και p στα υπόλοιπα άτομα των κυρίων περιόδων. Σε ότι αφορά τους 

συμβολισμούς για την εισαγωγή διάχυτων συναρτήσεων χρησιμοποιούνται τα 

σύμβολα (+) και (++). Το απλό (+) δηλώνει προσθήκη διάχυτων συναρτήσεων 

τύπου s και p στα άτομα εκτός του υδρογόνου, ενώ το διπλό (++) δηλώνει 

προσθήκη διάχυτων συναρτήσεων τύπου s και p στα άτομα εκτός του 

υδρογόνου και τύπου s στο υδρογόνο.  
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2.1.1.7.11 Διόρθωση Επικάλυψης Συναρτήσεων Βάσης (Basis Set 

Superposition Error, BSSE) 

 

Ένα πρόβλημα που εμφανίζουν οι μελέτες ασθενών αλληλεπιδράσεων είναι η 

λανθασμένη περιγραφή του μοριακού συστήματος καθώς και των μονομερών 

μορίων που το αποτελούν. Η πηγή αυτού του προβλήματος είναι ο 

πεπερασμένος αριθμός συναρτήσεων των συνόλων βάσεων που 

χρησιμοποιούνται. Έτσι όταν τα άτομα των μονομερών πλησιάζουν και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, οι συναρτήσεις βάσης τους αλληλεπικαλύπτονται.  

Τα μονομερή λοιπόν «δανείζονται» συναρτήσεις από τα πλησιέστερα άτομα 

που τα περιβάλουν αυξάνοντας αποτελεσματικά το σετ βάσεων τους, με 

αποτέλεσμα οι ιδιότητες του διμερούς συστήματος όπως η ενέργεια να 

βελτιώνονται. Το σφάλμα αυτό ονομάζεται διόρθωση επικάλυψης 

συναρτήσεων βάσης (basis set superposition error BSSE) και εμφανίζεται 

εντονότερα σε υπολογισμούς με μικρό σετ βάσεων. Επειδή ο υπολογισμός της 

ενέργειας του μοριακού συστήματος είναι βελτιωμένος λόγω της αύξησης των 

συναρτήσεων βάσεων που το περιγράφει σε αντίθεση με τις υπολογιζόμενες 

ενέργειες των μονομερών του, η υπολογιζόμενη ενέργεια αλληλεπίδρασης που 

ορίζεται από την διαφορά ενέργειας του σύνθετου συστήματος από τα 

απομονωμένα μονομερή του θα είναι υπερεκτιμημένη: 

 𝛥𝛦𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐸𝐴𝐵 − 𝐸𝐴 − 𝐸𝐵       (𝟐. 𝟑𝟓) 

, όπου ο όρος 𝐸𝐴𝐵 αναφέρεται στην ενέργεια του διμερούς συστήματος και 𝐸𝐴, 

𝐸𝛣 οι ενέργειες των απομονωμένων μονομερών Α και Β αντίστοιχα. 

Η προφανής λύση στο πρόβλημα που προκύπτει λόγω του BSSE είναι να 

χρησιμοποιηθούν ολοκληρωμένες βάσεις συναρτήσεων με άπειρο αριθμό 

συναρτήσεων, η οποία λύση είναι τεχνικώς αδύνατη. Μια προσεγγιστική αλλά 

πολύ δημοφιλής μέθοδος διόρθωσης του BSSE είναι η μέθοδος counterpoise 

correction,84 που προτάθηκε από τους Boys και Bernardi85 και υπολογίζει τη 

διορθωμένη ενέργεια ως εξής: 
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𝛥𝛦𝑏𝑖𝑛𝑑
𝐶𝑃 = 𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝛢𝛣) − 𝐸𝐴
𝐴(𝐴) − 𝐸𝐵

𝐵(𝐵) − 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝐴) + 𝐸𝐴𝐵

𝐴 (𝐴) − 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝐵)

+ 𝐸𝐴𝐵
𝐵 (𝐵)        (𝟐. 𝟑𝟔) 

όπου 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝛢𝛣) είναι η ενέργεια του διμερούς, 𝐸𝐴

𝐴(𝐴) και 𝐸𝐵
𝐵(𝐵) οι ενέργειες των 

μονομερών στη γεωμετρία που θα είχαν αν ήταν απομονωμένα, 𝐸𝐴𝐵
𝐴 (𝐴) και 

𝐸𝐴𝐵
𝐵 (𝐵) είναι οι ενέργειες των μονομερών στην γεωμετρία που έχουν όταν 

βρίσκονται στο διμερές και τέλος 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝐴) και 𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝛣) οι ενέργειες των 

μονομερών στη γεωμετρία που έχουν όταν βρίσκονται στο διμερές με επιπλέον 

συναρτήσεις βάσεων του απόντος μονομερούς. 

Στην περίπτωση όπου τα μονομερή δεν παρουσιάζουν παραμόρφωση κατά το 

σχηματισμό του διμερούς (𝐸𝐴𝐵
𝐴 (𝐴) = 𝐸𝐴

𝐴(𝐴) και 𝐸𝐴𝐵
𝐵 (𝐵) = 𝐸𝐵

𝐵(𝐵)) η εξίσωση 

(2.36) γίνεται 𝛥𝛦𝑏𝑖𝑛𝑑
𝐶𝑃 = 𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝛢𝛣) − 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝐴) − 𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝐵). Η σχέση (2.36) μπορεί να 

ξαναγραφεί σε μια πιο βολική μορφή ως: 

 𝛥𝛦𝑏𝑖𝑛𝑑
𝐶𝑃 = [𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝛢𝛣) − 𝐸𝐴𝐵
𝐴𝐵(𝐴) − 𝐸𝐴𝐵

𝐴𝐵(𝛣)] + [𝐸𝐴𝐵
𝐴 (𝐴) − 𝐸𝐴

𝐴(𝐴)]

+ [𝐸𝐴𝐵
𝐵 (𝐵) − 𝐸𝐵

𝐵(𝐵)]        (𝟐. 𝟑𝟕) 

, ή αλλιώς  

𝛥𝛦𝑏𝑖𝑛𝑑
𝐶𝑃 = 𝛦𝑖𝑛𝑡

𝐶𝑃 (𝐴𝐵) + 𝐸𝑑𝑒𝑓
𝐴 (𝐴) + 𝐸𝑑𝑒𝑓

𝐵 (𝐵)       (𝟐. 𝟑𝟖) 

, όπου 𝐸𝑑𝑒𝑓
𝐴 (𝐴) και 𝐸𝑑𝑒𝑓

𝐵 (𝐵) είναι η ενέργεια παραμόρφωσης των μονομερών 

από τη γεωμετρία ισορροπίας στη γεωμετρία που αποκτούν όταν βρίσκονται 

στο διμερές. 

 

2.1.1.8 Mέθοδοι ηλεκτρονιακής συσχέτισης (Εlectron 

Correlation Methods) ή Post-SCF Μέθοδοι   

 

Η προσέγγιση της μεθόδου HF, που περιγράφει τη συσχέτιση των κινήσεων 

των ηλεκτρονίων αντικαθιστώντας την αλληλεπίδραση καθενός ηλεκτρονίου με 

κάθε ένα από τα υπόλοιπα, με την αλληλεπίδρασή του με ένα μέσο πεδίο των 

υπολοίπων ηλεκτρονίων, έχει σαν αποτέλεσμα την υπερεκτίμηση των 

αποσταθεροποιητικών διηλεκτρονιακών απώσεων και τον υπολογισμό σχετικά 
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υψηλότερης ενέργειας. Έτσι, με τη χρήση ενός συγκεκριμένου συνόλου βάσης 

η ενέργεια, EHF , που υπολογίζεται για ένα μοριακό σύστημα είναι υψηλότερη 

από την "ακριβή" ενέργεια, Eexact, η οποία θα προέκυπτε από την ακριβή 

περιγραφή της ηλεκτρονιακής συσχέτισης, δηλαδή από την ακριβή λύση της 

εξίσωσης Schrödinger με αυτό το σύνολο βάσης. Το σφάλμα αυτό καλείται 

ενέργεια συσχέτισης, Ecorrelation.  

𝛦𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡 − 𝐻𝐻𝐹        (𝟐. 𝟑𝟗) 

 

Ο πιο σύνηθες τρόπος να αναπαρασταθεί η συσχέτιση των ηλεκτρονίων είναι 

να λάβουμε υπόψη μας τη διέγερση ενός ή περισσότερων ηλεκτρονίων τα 

οποία βρίσκονται σε ένα ή περισσότερα κατειλημμένα τροχιακά σε εικονικά 

τροχιακά (virtual orbitals) μεγαλύτερης ενέργειας. Έτσι, τα ηλεκτρόνια μπορούν 

να κατανεμηθούν σε Single, Double και Triplet εικονικές καταστάσεις. Κάθε 

κατάσταση μπορεί να περιγραφεί από μια ορίζουσα Slater, ο συνδυασμός των 

οποίων θα δώσει μια νέα, δοκιμαστική συνάρτηση η οποία θα προσεγγίζει πιο 

ρεαλιστικά το πραγματικό σύστημα. 

𝛹 = 𝑐𝜊𝛷𝐻𝐹 + ∑ 𝑐𝑖𝛷𝑖  

𝑖=1

         (𝟐. 𝟒𝟎) 

Το άθροισμα στην παραπάνω σχέση αναφέρεται σε όλες τις πιθανές 

διεγερμένες καταστάσεις και οι συντελεστές 𝑐𝑖 καθορίζουν τη συνεισφορά κάθε 

διεγερμένης κατάστασης στην ολική κυματοσυνάρτηση. 

Τέτοια μέθοδος που μπορεί να υπολογίσει το σύνολο της ενέργειας συσχέτισης 

είναι η μέθοδος αλληλεπίδρασης διαμορφώσεων (Configuration Interaction, 

CI), αλλά η εκτέλεση ενός υπολογισμού πλήρους CI (full CI), είναι αδύνατη 

ακόμη και για μόρια μεσαίου μεγέθους. Έτσι συνήθως εφαρμόζονται 

παραλλαγές της όπως οι μέθοδοι CISD, CISDΤ, QCISD(Τ) και MCSCF. Επίσης 

εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού της ενέργειας συσχέτισης που βασίζονται 

στη θεωρία διαταραχών86 όπως οι μέθοδοι ΜP2, MP3 και MP4, αλλά και οι 

συγγενείς μέθοδοι CCSD87, CCSDT και CCSDTQ. Όλες οι παραπάνω μέθοδοι 

εντάσσονται στην κατηγορία των ab initio μεθόδων.  

 



67 

 

2.1.1.9 Θεωρία του συναρτησιακού της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT) 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση υπολογισμού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης 

εφαρμόζεται από τις μεθόδους που βασίζονται στη θεωρία του συναρτησιακού 

παράγοντα πυκνότητας (Density Functional Theory, DFT),88 η οποία θεωρεί ότι 

η ενέργεια ενός συστήματος εκφράζεται σε όρους ολικής ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας, παρά με βάση την κυματοσυνάρτηση. Οι υπολογισμοί DFT έχουν 

υπολογιστικό κόστος ανάλογο της μεθόδου HF, ενώ μπορούν να εφαρμοσθούν 

με επιτυχία σε μόρια μεγάλου μεγέθους. Οι μέθοδοι DFT χρησιμοποιούν 

προσεγγιστικούς όρους για την ηλεκτρονιακή συσχέτιση και έτσι δεν 

εντάσσονται στην κατηγορία των ab initio μεθόδων.  

Η βασική ιδέα, λοιπόν, της θεωρίας DFT είναι η αναπαράσταση των 

αλληλεπιδράσεων των ηλεκτρονίων µέσω των γενικευμένων συναρτησιακών 

της πυκνότητάς τους. Η ενέργεια δηλαδή της κυματοσυνάρτησης μιας βασικής 

κατάστασης μπορεί να ορισθεί ακριβώς και μόνο με βάση την ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα και όταν η πυκνότητα είναι ακριβώς ίση με την πραγματική 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα, τότε η ενέργεια αντιστοιχεί σε ένα ελάχιστο. Η 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα σαν έννοια είναι περισσότερο εύχρηστη από ότι η 

κυματοσυνάρτηση που περιγράφει ένα σύστημα Ν ηλεκτρονίων. Η 

κυματοσυνάρτηση των Ν ηλεκτρονίων είναι ένα σύστημα που περιέχει 3Ν 

μεταβλητές (4Ν εάν ληφθεί υπόψη και το σπίν), ενώ η θεωρία του 

συναρτησιακού της πυκνότητας μόνο τρείς. Εξαρτάται από τα x, y, z, ενώ αν 

ληφθεί υπόψη και το σπίν, μπορούν να οριστούν δυο πυκνότητες, μια με το 

σπίν πάνω ρ↑(r) (alpha) και μια με το σπίν κάτω ρ↓(r) (beta). Έτσι, με τη χρήση 

του ρ(r) σαν βασική μεταβλητή στη μεταβολική προσέγγιση επιταχύνονται οι 

υπολογισμοί. 

Τί είναι όμως το συναρτησιακό;  

Μια συνάρτηση είναι ένας κανόνας με τον οποίο παράγεται ένας αριθμός από 

ένα σύνολο μεταβλητών. Ένα συναρτησιακό είναι ένας κανόνας με τον οποίο 

παράγεται ένας αριθμός από μια συνάρτηση, που με τη σειρά της εξαρτάται 
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από μεταβλητές. Έτσι, μια κυματοσυνάρτηση και η ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

είναι συναρτήσεις, ενώ η ενέργεια, η οποία εξαρτάται από την 

κυματοσυνάρτηση ή την ηλεκτρονιακή πυκνότητα, είναι συναρτησιακό. 

Η θεωρία DFT βασίζεται σε δύο βασικά θεωρήματα τα οποία αποδείχθηκαν 

μαθηματικά  το 1964 από τους  Hohenberg και Kohn.89 

1ο Θεώρημα: 

Όλες οι ιδιότητες ενός μορίου στη βασική του ηλεκτρονιακή κατάσταση, όπως 

η ενέργεια, μπορούν να προσδιοριστούν από τη συνάρτηση της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας 𝜌𝜊(𝑥, 𝑦, 𝑧) της βασικής κατάστασης του συστήματος. Άρα η 

ενέργεια της βασικής κατάστασης 𝐸𝑜, είναι συναρτησιακό της ηλεκτρονιακής 

πυκνότητας 𝜌𝜊(𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝐸𝑜 = 𝐹[𝜌𝜊] = 𝐸[𝜌𝜊]     (𝟐. 𝟒𝟏) 

2ο Θεώρημα: 

Το 2ο θεώρημα των Hohenberg-Kohn είναι ανάλογο με το θεώρημα των 

μεταβολών της κυματοσυνάρτησης. Το θεώρημα αυτό υποστηρίζει πως μια 

δοκιμαστική συνάρτηση της ηλεκτρονιακής πυκνότητας θα δώσει ενέργεια 

μεγαλύτερη ή ίση από την πραγματική ενέργεια της βασικής κατάστασης. Η 

ηλεκτρονιακή ενέργεια από αυτές τις δοκιμαστικές συναρτήσεις της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι η ενέργεια των ηλεκτρονίων που κινούνται 

κάτω από το δυναμικό των ατομικών πυρήνων, 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝑟).  

Έτσι, το 2ο θεώρημα μπορεί να αναπαραστεί ως εξής: 

𝛦𝑉𝑒𝑥𝑡[𝜌𝑡] ≥ 𝐸𝜊[𝜌𝜊]          (𝟐. 𝟒𝟐) 

όπου 𝜌𝑡 η δοκιμαστική ηλεκτρονιακή πυκνότητα για την οποία ισχύει 

∫ 𝑝𝑡(𝑟)𝑑𝑟 = 𝑛, με n τον αριθμό των ηλεκτρονίων του μορίου και 𝑝𝑡(𝑟) ≥ 0 για 

κάθε r και η 𝐸𝜊[𝜌𝜊] είναι η πραγματική ενέργεια της βασικής κατάστασης από 

την αντίστοιχη πραγματική ηλεκτρονιακή πυκνότητα.  

Χρησιμοποιώντας λοιπόν διάφορες κατάλληλα επιλεγμένες συναρτήσεις που 

περιγράφουν την ηλεκτρονιακή πυκνότητα βρίσκουμε την κατάλληλη 

συνάρτηση που ελαχιστοποιεί το συναρτησιακό της ενέργειας. Έτσι, ορίζουμε 

την ενέργεια της βασικής κατάστασης του συστήματος (όπως προέκυψε από 
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την τιμή του συναρτησιακού που ελαχιστοποιήθηκε), την ηλεκτρονιακή της 

πυκνότητα και το 𝑉𝑒𝑥𝑡 από το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή και 

μοναδική διάταξη των πυρήνων. Εν συνεχεία, υπολογίζοντας τις διάφορες 

παραγώγους της ενέργειας ως προς το χώρο μπορούμε να βρούμε και όλες τις 

υπόλοιπες ιδιότητες αυτής της κατάστασης. Η γνώση της συνάρτησης της 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας είναι το ίδιο καλή με τη γνώση της 

κυματοσυνάρτησης που περιγράφει τη δεδομένη κατάσταση του συστήματος 

και παρέχει όλες τις πληροφορίες για αυτό. 

Τα θεωρήµατα των Hohenberg και Kohn αποτελούν µεν την απόδειξη της 

ύπαρξης ενός συναρτησιακού της ενέργειας (και στη συνέχεια του ελαχίστου 

του), δεν προσδιορίζουν όμως τη µορφή του. Οι Hohenberg και Kohn ήξεραν 

ότι το συναρτησιακό θα έπρεπε να είχε τη γενική µορφή: 

           rpVrpErpTrpE eeexte                   (2.43) 

όπου eT  η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, extE  η έλξη μεταξύ πυρήνα και 

ηλεκτρονίων και eeV  η άπωση μεταξύ των ηλεκτρονίων καθότι στα πλαίσια της 

προσέγγισης Bohn-Oppenheimer θεωρούμε την άπωση μεταξύ των πυρήνων 

σταθερή. Μάλιστα συγκέντρωσαν τους δευτερεύοντες όρους (αυτούς που 

εξαρτώνται έμμεσα από το extE ) στο ομώνυμο συναρτησιακό:  

                                xcHartreeeeeeHK EETVTF                           (2.44) 

, όπου HartreeE  είναι η ενέργεια λόγω του γνωστού δυναμικού Hartree και XCE  

είναι η ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης (exchange-correlation energy). 

Επομένως η εξίσωση (2.43) μπορεί να γραφεί και ως: 

              drrVrprpFrpErpFrpE extHKextHK )(               (2.45) 

Το επόμενο βήμα είναι η εύρεση της δοκιμαστικής συνάρτησης που θα 

ελαχιστοποιεί το προηγούμενο συναρτησιακό. Για να βρεθεί η ακριβής μορφή 

αυτού του συναρτησιακού θα πρέπει πρώτα να βρεθεί η μορφή του 

συναρτησιακού 
HKF , το οποίο έχει καθολική ισχύ, δηλαδή δεν εξαρτάται από 

το σύστημα που μελετάμε (για την ακρίβεια τον αριθμό των ηλεκτρονίων του). 
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Το πρόβλημα εστιάζεται τόσο στον όρο της κινητικής ενέργειας eT , αλλά 

κυρίως στον όρο που περιγράφει την ενέργεια ανταλλαγής-συσχέτισης XCE , 

για τον προσδιορισμό του πρέπει να γίνουν κάποιες αναγκαίες προσεγγίσεις. 

Με βάση το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων (uniform electron gas), 

οι Thomas-Fermi-Dirac (TFD)90,91,92 στα πλαίσια μιας εργασίας τους πάνω στη 

θεωρία των στερεών, πρότειναν το παρακάτω συναρτησιακό για την κινητική 

ενέργεια των ηλεκτρονίων: 

                             drrppT TFD )(6
10

3
2

5

3

2
2

                                           (2.46) 

, όπου το σ αντιστοιχεί είτε σε σπιν α ή σε σπιν β (σπιν πάνω και σπίν κάτω 

αντίστοιχα). ∆υστυχώς όταν το ίδιο συναρτησιακό χρησιμοποιηθεί στην 

περίπτωση µορίων, δίνει μικρότερες κινητικές ενέργειες κατά 10%. 

Μια έκφραση για το συναρτησιακό ανταλλαγής (exchange functional) µε βάση 

και πάλι το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων που πρότεινε ο Dirac 

(1930) είναι: 

                           







 drrppED

X )(
4

3

2

3
2

4
2

1


                                                      (2.47) 

Και αυτό το συναρτησιακό δίνει στην περίπτωση των µορίων δίνει ενέργειες 

ανταλλαγής κατά 10% περίπου µικρότερες από αυτές της θεωρίας HF. 

Έχουν προταθεί µε βάση το ίδιο µοντέλο και κάποια συναρτησιακά συσχέτισης 

(correlation functional), τα οποία όµως συνήθως οδηγούν σε µεγάλες 

υπερεκτιµήσεις των ενεργειών συσχέτισης στα άτοµα και στα µόρια. Γενικά 

φαίνεται πως το µοντέλο του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων αποτελεί καλύτερη 

πηγή αναφοράς για το συναρτησιακό ανταλλαγής παρά για τα αντίστοιχα των 

συναρτησιακών συσχέτισης. Έτσι, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονιακές πυκνότητες 

των µορίων κάθε άλλο παρά οµοιογενείς είναι, τα συναρτησιακά που 

αναπτύχθηκαν στη συνέχεια βασίζονταν σε βελτιώσεις του µοντέλου που 

περιελάμβαναν και εκφράσεις µη οµογενούς πυκνότητας.  
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Οι Kohn και Sham (K-S)93 το 1965 βρήκαν καταρχήν την παρακάτω βελτιωμένη 

έκφραση για το συναρτησιακό της ενέργειας   rpE : 

    
 

     dVrpVrprpEdVdV
rr

rprpe
rpTpE extxc  
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    (2.48) 

Ο δεύτερος όρος είναι ανάλογος του δυναμικού Hartree στη θεωρία HF. Όσον 

αφορά το συναρτησιακό της κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων το οποίο 

μπορεί να εκφραστεί δύσκολα, οι K-S απέδειξαν ότι γράφοντας την 

ηλεκτρονιακή πυκνότητα συναρτήσει ενός συνόλου μονοηλεκτρονιακών 

κυματοσυναρτήσεων i , δηλαδή: 
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Ο όρος αυτός μπορεί να γραφεί σαν έμμεσο συναρτησιακό του ρ με τη μορφή
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                                     (2.50) 

, όπου Ν ο αριθμός των ηλεκτρονίων. Τα i  είναι τα τροχιακά K-S τα οποία 

αποτελούν λύσεις των ομώνυμων μονοηλεκτρονιακών (Schrödinger μορφής) 

εξισώσεων, στις οποίες καταλήγει η διαδικασία ελαχιστοποίησης του 

συναρτησιακού της ολικής ενέργειας. 

)1()1()1()1( iii

SK EF  
           Εξισώσεις Kohn-Sham                               (2.51) 

, όπου 
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 είναι ο τελεστής K-S με 
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, όπου xcV  είναι το δυναμικό ανταλλαγής-συσχέτισης δηλαδή το δυναμικό λόγω 

της ενέργειας ανταλλαγής-συσχέτισης που προκύπτει από την παραγώγιση της 

xcE  ως προς την πυκνότητα ρ 

                 
 

p

pE
V xc

xc



                                                         (2.54) 

Οι συμβολισμοί  )1(i  και )1(  δείχνουν ότι τα i  και   θεωρούνται ως 

συναρτήσεις του ηλεκτρονίου 1. 

Στην ουσία τα τροχιακά K-S δεν έχουν καμιά φυσική σηµασία 

(ούτε κατ’ επέκταση και οι ενέργειες EK-S). Η µόνη σχέση που έχουν µε 

πραγµατικές ηλεκτρονιακές κυµατοσυναρτήσεις είναι ότι δίνουν µε αυτές την 

ίδια τελική πυκνότητα φορτίου. Η σημαντική ιδιότητα της ορθοκανονικότητας 

βοηθά στο να αναχθεί και πάλι το δύσκολο πρόβλημα του συστήματος 

αλληλεπιδρώντων ηλεκτρονίων σε ένα σύστημα μη αλληλεπιδρώντων 

ηλεκτρονίων, τα οποία κινούνται στο ενεργό δυναμικό που εμπεριέχεται στον 

τελεστή FK-S. Παρόλα αυτά η εξίσωση (2.49) του ρ έχει αυξήσει την 

πολυπλοκότητα του προβλήματος, μιας και τώρα η ελαχιστοποίηση απαιτεί  

Ν·Μ βαθμούς ελευθερίας, όπου Μ είναι ο αριθμός των συναρτήσεων βάσης 

που απαιτούνται για να αναπαραχθούν τα τροχιακά i K-S.  

Οι τρεις θεωρίες, Hartree, HF και K–S περιέχουν μονοηλεκτρονιακές εξισώσεις 

για την περιγραφή πολυηλεκτρονιακών συστημάτων. Οι εξισώσεις K-S έχουν 

τη μορφή των εξισώσεων Hartree, με τη διαφορά ότι περιέχουν ένα πιο γενικό 

δυναμικό Veff (r). Το υπολογιστικό κόστος για την επίλυση των εξισώσεων K–S 

είναι συγκρίσιμο με αυτό για τις εξισώσεις Hartree, ενώ είναι λιγότερο από αυτό 

για τις εξισώσεις HF. Η σπουδαιότερη διαφορά μεταξύ της HF και της θεωρίας 

K-S είναι ότι η τελευταία είναι ακριβής θεωρία που περιλαμβάνει πλήρως τα 

φαινόμενα ανταλλαγής–συσχέτισης των ηλεκτρονίων. Η ΗF είναι 

προσεγγιστική περιγραφή και απουσιάζει η περιγραφή φαινομένων 

συσχέτισης, η ενσωμάτωση των οποίων απαιτούν προχωρημένες τεχνικές 

όπως αυτές που περιγράψαμε στην παράγραφο 2.1.1.8 αυτού του κεφαλαίου. 

Οι εξισώσεις K-S βελτιώνονται με κάθε διαδοχική προσέγγιση για το 
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συναρτησιακό ανταλλαγής–συσχέτισης  pExc  και θα έδιναν ακριβείς τιμές για 

τα ρ και E, αν το  pExc  ήταν γνωστό ακριβώς. 

Μια από τις απλούστερες προσεγγίσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και που έχει 

προταθεί από τους K-S για τη βελτίωση του συναρτησιακού  pExc  είναι η 

Προσέγγιση Τοπικής Ηλεκτρονιακής Πυκνότητας (Local Density Approximation, 

LDA).88 H LDA συνίσταται στο να εκφράζεται το συναρτησιακό ανταλλαγής -

συσχέτισης με την παρακάτω μορφή: 

                   𝐸𝑋𝐶
𝐿𝐷𝐴[𝜌] = ∫ 𝜌(𝑟)𝐸𝑋𝐶

ℎ𝑜𝑚[𝜌(𝑟)]𝑑𝑟                                                (2.55) 

, όπου το 𝐸𝑋𝐶 είναι η  ενεργεία ανταλλαγής-συσχέτισης ανά ηλεκτρόνιο, για 

ομογενές αέριο ηλεκτρονίων με πυκνότητα 𝜌(𝑟). H συγκεκριμένη έκφραση 

µπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το ρ μεταβάλλεται αργά από σημείο σε σημείο 

στο χώρο, κάτι που ισχύει στην περίπτωση του οµογενούς αερίου ηλεκτρονίων. 

Σε ένα µόριο όµως, το θετικό ηλεκτρικό φορτίο δεν είναι κατανεμημένο 

οµοιόµορφα γύρω από τους πυρήνες. Έτσι η ηλεκτρονιακή πυκνότητα 

µεταβάλλεται γρήγορα από σηµείο σε σηµείο στο χώρο, µε αποτέλεσµα η 

σχέση αυτή να αποτελεί µια σχετικά αρνητική προσέγγιση όταν χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει µοριακά συστήµατα. Ωστόσο, η µέχρι τώρα χρησιμοποίησή 

της δείχνει σχετικά καλά αποτελέσματα και για συστήματα µε απότομες 

μεταβολές της πυκνότητας, 

Η LDA προορίζεται για (closed shell) συστήματα που δεν εξαρτώνται από την 

κατεύθυνση του spin. Είναι όµως εύκολο να γενικεύσουµε τη θεωρία ώστε να 

περιλαµβάνει τον διαχωρισµό των σπίν πάνω και σπίν κάτω. Μια βελτίωση 

προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η προσέγγιση τοπικής πυκνότητας του spin 

(Local Spin Density Approximation, LSDA).88 Η προσέγγιση LSDA είναι όπως 

η LDA με τη διαφορά ότι τα ηλεκτρόνια με α και β spin ορίζονται σε διαφορετικά 

χωρικά KS τροχιακά (𝛹𝛼
𝐾𝑆, 𝛹𝛽

𝐾𝑆), και σε διαφορετικές συναρτήσεις 

ηλεκτρονιακής πυκνότητας (ρα, ρβ). Το πλεονέκτημα της LSDA σε σχέση με την 

LDA είναι πως μπορεί να διαχειριστεί συστήματα με ένα η περισσότερα 

ασύζευκτα ηλεκτρόνια, όπως ρίζες και συστήματα των οποίων η γεωμετρία 

απέχει πολύ από την γεωμετρία ισορροπίας. Αντίστοιχα στην LSDA όπως και 
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στην LDA μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια το συναρτησιακό  𝛦𝑥𝑐
𝐿𝑆𝐷𝐴 και η 

παράγωγος του 𝑢𝑥𝑐
𝐿𝑆𝐷𝐴. 

    drrprprprprpE xcaxc )()(),()(),(
LSDA

                                      (2.56) 

Το μοντέλο του ομογενούς ηλεκτρονιακού νέφους που χρησιμοποιεί η 

προσέγγιση LDA αν και έχει μεγάλη απήχηση στη φυσική στερεάς κατάστασης 

δεν δίνει ορθά αποτελέσματα στην υπολογιστική χημεία καθώς έχει σοβαρές 

αδυναμίες. Οι αδυναμίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι η ηλεκτρονιακή 

πυκνότητα ενός ατόμου ή ενός μορίου διαφέρει σημαντικά σε συνάρτηση με την 

θέση. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κάποιες βελτιώσεις της 

προσέγγισης LDA µε σπουδαιότερη την προσέγγιση γενικευμένης βαθμίδας 

(Generalized Gradient corrected Approximation, GGA),88 που είναι της μορφής: 

    drppfppE aaa

GGA

xc ),,,(,                                           

(2.57) 

 

Η GGA προσθέτει στο συναρτησιακό  pExc  εκφράσεις της παραγώγου της 

πυκνότητας φορτίου ρ(r) ως προς το χώρο, ώστε να ληφθεί υπόψη και η 

ανομοιογένεια της πραγματικής ηλεκτρονιακής πυκνότητας. Στην πράξη, το E 

διασπάται στους όρους ανταλλαγής και συσχέτισης, και οι επιμέρους 

προσεγγίσεις αναζητούνται ξεχωριστά: 

                        𝐸𝑋𝐶[𝜌] = 𝐸𝑋[𝜌] + 𝐸𝐶[𝜌]                                             (𝟐. 𝟓𝟖)                                                                                                  

Τέτοια συναρτησιακά είναι για παράδειγµα το Becke's94 Gradient Corrected 

Exchange Functional και το Lee-Yang-Parr95 Gradient Corrected Correlation 

Functional. Ο συνδυασμός αυτών των συναρτησιακών δίνει το δίνει το 

συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης BLYP. Ένα άλλο πολύ δημοφιλές 

συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης είναι το PBE,69 το οποίο αναπτύχθηκε 

από τους Perdew-Burke-Ernzerhof.  

Υπάρχουν όµως και κάποια υβριδικά συναρτησιακά (hybrid ή hyper-GGA 

methods),88 η αρχική προέλευση των οποίων οφείλεται στον Becke. 
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Σχηματίζονται µε ανάμειξη όρων-συναρτησιακών HF και DFT exchange µε DFT 

correlation όρων συναρτησιακών και έχουν τη γενική µορφή: 

𝐸𝑋𝐶
𝐻𝑦𝑏𝑟𝑖𝑑

= 𝑐𝐻𝐹𝐸𝐻𝐹
𝑋 +𝑐𝐷𝐹𝑇𝐸𝐷𝐹𝑇

𝑋𝐶                                      (𝟐. 𝟓𝟗) 

 , όπου c σταθερά. 

Ένα τέτοιο συναρτησιακό το ευρέως χρησιμοποιούμενο Becke-style3-

parameter LYP functional, B3LYP96,97. Το συναρτησιακό αυτό είναι ένα μίγμα 

από LDA και GGA συναρτησιακά τα οποία λαμβάνονται από τις θεωρίες DFT 

και HF. 

𝛦𝑋𝐶
𝐵3𝐿𝑌𝑃 = 𝐸𝑋𝐶

𝐿𝐷𝐴 + 𝑎𝑂(𝐸𝑋
𝐻𝐹 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴) + 𝑎𝑋(𝐸𝑋
𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝑋

𝐿𝐷𝐴)

+ 𝑎𝐶(𝐸𝐶
𝐺𝐺𝐴 − 𝐸𝐶

𝐿𝐷𝐴)                                                                              (𝟐. 𝟔𝟎) 

όπου 𝑎𝑂 = 0.20 , 𝑎𝑋 = 0.72 και  𝑎𝐶 = 0.81  είναι τρείς εμπειρικές παράμετροι  οι 

οποίες ρυθμίζονται έτσι ώστε η υπολογιζόμενη ενέργεια να ταιριάζει όσο το 

δυνατόν περισσότερο με τις μοριακές ενέργειες ατομοποίησης. 

 

2.1.1.9.1 Εμπειρική Διόρθωση DFT-D 

 

Παρότι η DFT περιλαμβάνει προσεγγιστικά τον ηλεκτρονιακό συσχετισμό 

αποτυγχάνει να περιγράψει την ενέργεια διασποράς μέσω του K-S 

φορμαλισμού. Αυτό συμβαίνει διότι οι μη-τοπικοί, μεγάλης κλίμακας 

ηλεκτρονιακοί συσχετισμοί, εμφανίζουν μηδενική κάλυψη (overlap) για τις 

ηλεκτρονιακές πυκνότητες δύο διαφορετικών μορίων. Πολλές εναλλακτικές 

DFT μέθοδοι έχουν προταθεί για τη λύση αυτού του προβλήματος αλλά οι 

περισσότερες καταλήγουν να είναι αρκετά πολύπλοκες.  

Μια εμπειρική και υψηλής ακρίβειας μέθοδος που προτάθηκε από τον Grimme 

είναι η DFT-D (D:dispersion) η οποία προσθέτει στην DFT ενέργεια μια 

διόρθωση για την ενέργεια διασποράς. 
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𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 = −𝑠6 ∑ ∑
𝐶6

𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
6

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑓𝑑𝑚𝑝(𝑅𝑖𝑗)

𝑁

𝑖=1

      (𝟐. 𝟔𝟏) 

, όπου  𝐶6
𝑖𝑗

 είναι ο συντελεστής διασποράς για τα ηλεκτρόνια i και j, 𝑠6 είναι ο 

γενικός παράγοντας διαβάθμισης και 𝑅𝑖𝑗 είναι η απόσταση μεταξύ των δύο 

ηλεκτρονίων. Η διόρθωση αυτή 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 είναι ανεξάρτητη της μεθόδου και δεν έχει 

καμία φυσική σημασία. Η εισαγωγή της συνάρτησης απόσβεσης 𝑓𝑑𝑚𝑝 γίνεται 

για να έχει η 𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝 τη σωστή συμπεριφορά για μικρές αποστάσεις R. 

𝑓𝑑𝑚𝑝 =
1

1 + 𝑒−𝑎(𝑅 𝑅𝑜⁄ −1)
       (𝟐. 𝟔𝟐) 

, όπου 𝑅𝑜 είναι το άθροισμα των ατομικών ακτίνων van der Waals. 

Ο Grimme στην πρώτη δημοσιευμένη εργασία του98 υπολογίζει το συντελεστή 

διασποράς 𝐶6
𝑖𝑗

 ως εξής: 

𝐶6
𝑖𝑗

= 2
𝐶6

𝑖 ∙ 𝐶6
𝑗

𝐶6
𝑖 + 𝐶6

𝑗
        (𝟐. 𝟔𝟑) 

, όπου 𝐶6 είναι οι ατομικοί συντελεστές οι οποίοι για τη συγκεκριμένη έκδοση 

ήταν μόνο για έξι άτομα (H, C, N, O, F και Ne). Επίσης, ο γενικός παράγοντας 

είχε βελτιστοποιηθεί στην τιμή 0.6. 

Η δεύτερη έκδοση της DFT-D η οποία αναφέρεται και ως DFT-D299 έχει τρείς 

βασικές διαφορές. Αρχικά υπολογίζει με διαφορετικό τρόπο το συντελεστή 

διασποράς: 

𝐶6
𝑖𝑗

= √𝐶6
𝑖 ∙ 𝐶6

𝑗
          (𝟐. 𝟔𝟒) 

, όπου οι ατομικοί συντελεστές υπολογίζονται από την εξίσωση: 

𝐶6
𝛼 = 0.05𝑁𝐼𝑝

𝑎𝑎𝑎        (𝟐. 𝟔𝟓) 

, όπου 𝑎𝑎 αντιστοιχεί στην ατομική στατική διπολική πολωσιμότητα και 𝐼𝑝 είναι 

τα ατομικά ιοντικά δυναμικά τα οποία υπολογίζονται μέσω της θεωρίας DFT με 
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το PBE0100 συναρτησιακό. Το N αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό ηλεκτρονίων 

της κάθε σειράς του περιοδικού πίνακα (2,10,18,36 και 54 για τις σειρές 1-5). 

Δύο ακόμη διαφορές της μεθόδου DFT-D2 από την DFT-D είναι ότι 

συμπεριλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατομικών τροχιακών (H-Xe) και η 

τιμή του γενικού παράγοντα 𝑠6 για την μέθοδο DFT-D2 είναι 0.75. 

Τέλος, η πιο πρόσφατη διόρθωση για την ενέργεια διασποράς είναι η DFT-

D3101. Η διόρθωση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον όρο 𝑅8
𝑖𝑗

 προσαρμόζοντας 

αντίστοιχα το συντελεστή διασποράς και τη συνάρτηση απόσβεσης. Έτσι, η 

διόρθωση της ενέργειας θα δίνεται από τη σχέση: 

𝐸𝑑𝑖𝑠𝑝
𝐷3 = − ∑ 𝑆𝑛

𝑛=6,8

∑
𝑐𝑛

𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
𝑛 + 𝑓𝑑𝑚𝑝

𝑛

𝑁

𝑖,𝑗>1

       (𝟐. 𝟔𝟔) 

, ενώ η συνάρτηση απόσβεσης είναι: 

𝑓𝑑𝑚𝑝 = 𝑎1√
𝑐8

𝑖𝑗

𝑐6
𝑖𝑗

+ 𝑎2                                   (𝟐. 𝟔𝟕) 

2.1.1.10 Υπολογιστικές Τεχνικές 

 

Για τους υπολογισμούς στα συστήματά μας χρησιμοποιήθηκαν κάποιες 

τεχνικές, οι οποίες είτε μείωναν περαιτέρω τον υπολογιστικό χρόνο που 

απαιτούνταν, είτε αύξαναν την ακρίβεια των υπολογισμών μας. Αυτές οι 

τεχνικές παρουσιάζονται παρακάτω.  

2.1.1.10.1 Resolution of the Identity (RI) 

 

Οι μέθοδοι υπολογισμού της ηλεκτρονιακής συσχέτισης είναι εξαιρετικά 

απαιτητικές σε υπολογιστική ισχύ για μεγάλα μοριακά συστήματα. Πρέπει 

συνεπώς να μειωθεί ο χρόνος αυτός χωρίς βέβαια να ελαττωθεί η ακρίβεια  των 

αποτελεσμάτων. Αυτό επιτεύχθηκε με την προσέγγιση Resolution of the 

Identity (RI).102 Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος της υπολογιστικής ισχύος 
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σε έναν DFT υπολογισμό καταναλώνεται για τον υπολογισμό των 

ολοκληρωμάτων Coulomb. Τα ολοκληρώματα αυτά έχουν την εξής μορφή: 

  '

'

')(

2

1
][ drdr

rr

rprp
J


   (𝟐. 𝟔𝟖) 

Τα ολοκληρώματα Coulomb είναι τεσσάρων κέντρων και η λύση τους αυξάνεται 

γεωμετρικά με τον παράγοντα Ν4 σε σχέση με το μέγεθος του μοριακού 

συστήματος. Αντίθετα, ο όρος της ενέργειας ανταλλαγής-συσχέτισης αυξάνεται 

γραμμικά με το μέγεθος του συστήματος: 

𝐸𝑋𝐶 = ∫ 𝑓(𝑝, ∇𝑝, . . )𝑑𝜏              (𝟐. 𝟔𝟗) 

Αν η ηλεκτρονιακή πυκνότητα ρ προσαρμοστεί σε ένα γραμμικό συνδυασμό 

βοηθητικών συναρτήσεων χ και αυτός ο συνδυασμός χρησιμοποιηθεί για τον 

υπολογισμό των ολοκληρωμάτων Coulomb, ο απαιτούμενος υπολογιστικός 

χρόνος  αυξάνεται κατά Ν3, παρέχοντας έτσι κέρδος στον υπολογιστικό χρόνο 

μεγέθους μιας τάξης. 

𝜌(𝑟) ≈ �̅�(𝑟) = ∑ 𝑐𝛼

𝑁𝑎𝑢𝑥

𝛼

𝜒𝛼(𝑟)      (𝟐. 𝟕𝟎) 

, όπου 𝜒𝛼(𝑟) οι βοηθητικές συναρτήσεις βάσης (auxiliary basis sets). Οι 

σταθερές 𝑐𝛼 είναι τέτοιες ώστε η διαφορά στην ενέργεια ανάμεσα στην ακριβή 

λύση και στην προσαρμοσμένη να είναι η μικρότερη δυνατή. Έτσι η εξίσωση 

2.68 μπορεί να γραφτεί ως: 

 
      '2

1
11

)(

2

1
21'

21

'

21'

21

'

21 drdr
rr

drdr
rr

rprp
J xxa





 



      (𝟐. 𝟕𝟏) 

Η ερευνητική ομάδα του R. Ahlrichs103 κατάφερε να κατασκευάσει 

βελτιστοποιημένες βοηθητικών συνόλων βάσεις περιορίζοντας τον 

υπολογιστικό χρόνο χωρίς όμως να θυσιάσει την ακρίβεια των υπολογισμών 
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σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους υπολογισμού των ολοκληρωμάτων 

τεσσάρων κέντρων.  

 2.1.1.10.2 Προσέγγιση των Συσσωματωμάτων (Cluster 

Approximation) 

Τα περισσότερα από τα συστήματα που θέλουμε να μελετήσουμε αποτελούνται 

από χιλιάδες άτομα, η πραγματοποίηση όμως υπολογισμών από πρώτες αρχές 

σε συστήματα μεγάλου μεγέθους δεν είναι υπολογιστικά εφικτή. Για την επίλυση 

του προβλήματος αυτού χρησιμοποιείται η προσέγγιση των συσσωματωμάτων 

(cluster approximation). Κατά την προσέγγιση αυτή, γίνεται επιλογή του 

κατάλληλου μεγέθους των μοριακών μοντέλων (clusters) που μας ενδιαφέρουν, 

τα οποία εν συνεχεία απομονώνονται προσεκτικά από τη μοριακή δομή που 

θέλουμε να μελετήσουμε. Με τη διαδικασία αυτή, προκύπτουν κάποιοι 

ακόρεστοι δεσμοί, οι οποίοι πρέπει να κορεστούν (saturation) ώστε το μοριακό 

μοντέλο να αναπαρίσταται με σωστό τρόπο. Αυτό συνήθως πραγματοποιείται 

προσθέτοντας ένα άτομο υδρογόνου σε κάθε ακόρεστο δεσμό.  

Για παράδειγμα στην περίπτωση του υλικού IRMOF-16, θα μπορούσαν να 

απομονωθούν μοριακά μοντέλα διαφορετικού μεγέθους (ένα τέτοιο μοντέλο 

παρουσιάζεται στην Εικόνα 21) και στη συνέχεια να μελετηθεί η αλληλεπίδραση 

του φαρμάκου με αυτά. Έτσι ενώ κερδίζουμε υπολογιστικό χρόνο, μπορούμε 

να έχουμε μια ρεαλιστική εικόνα του συστήματός μας, χωρίς να χρειάζεται να 

μελετήσουμε ολόκληρη την κυψελίδα του MOF που απαρτίζεται από 

εκατοντάδες άτομα. Η παρούσα διαδικασία επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ακριβείς υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές με μεγάλες βάσεις 

συναρτήσεων. 
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Eικόνα 21. Σχηματική αναπαράσταση προσέγγισης συσσωματωμάτων (cluster 

approximation) για το υλικό IRMOF-16. 

2.1.2 Ημι-εμπειρικές μέθοδοι  

 

Οι ημι-εμπειρικές μέθοδοι βασίζονται στη μέθοδο HF, αλλά κάνουν πολλές 

προσεγγίσεις και υιοθετούν κάποιες παραμέτρους από εμπειρικά δεδομένα. 

Αυτοί οι υπολογισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή 

μεγάλων μοριακών συστημάτων, καθώς τα ολοκληρώματα αλληλοεπικάλυψης 

(two-electron integrals) της Χαμιλτονιανής παραμετροποιούνται, μειώνοντας 

έτσι το υπολογιστικό κόστος χωρίς να επηρεάσουν σημαντικά την ακρίβεια.  

Ειδικότερα, σε αυτές τις μεθόδους, κάποιες αλληλεπιδράσεις Coulomb και 

ανταλλαγής αγνοούνται τελείως. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί 

στην επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων που χρησιμοποιούμε για να 

παραμετροποίησουμε το εκάστοτε πρόβλημα για να λάβουμε ορθά 

αποτελέσματα. Παρακάτω στον Πίνακα 5, παρουσιάζονται οι παράμετροι που 

λαμβάνονται υπόψη στις ημι-εμπειρικές μεθόδους με το πρόγραμμα MOPAC104 

που χρησιμοποιήσαμε. 
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Πίνακας 5. Παράμετροι που χρησιμοποιούνται στις ημι-εμπειρικές μεθόδους. 

Ελήφθη από την παραπομπή 104. 

 

Στον Πίνακα 5, ατομικές και διατομικές παράμετροι υπάρχουν στη μέθοδο PM6, 

ενώ οι μέθοδοι MNDO, AM1, PM3 και MNDO-d χρησιμοποιούν μόνο 

παραμέτρους ενός ατόμου. Δεν είναι όλες οι παράμετροι βελτιστοποιημένες για 

όλες τις μεθόδους. Για παράδειγμα, στις MNDO και AM1, τα ολοκληρώματα 2-

ηλεκτρονίων ενός κέντρου λαμβάνονται συνήθως από ατομικά φάσματα. 

Ακόμα οι παράμετροι που βελτιστοποιούνται για μια συγκεκριμένη μέθοδο 

υποδεικνύονται με το '*'. Το '+' υποδεικνύει ότι η τιμή της παραμέτρου ελήφθη 

από το πείραμα (δεν ήταν βελτιστοποιημένη). Όταν δεν δίνεται κανένα 

σύμβολο, η σχετική παράμετρος δεν χρησιμοποιείται σε αυτήν τη μέθοδο. 

Oι ημι-εμπειρικές μέθοδοι στις οποίες μόνο τα ηλεκτρόνια σθένους του 

συστήματος περιλαμβάνονται ρητά στον υπολογισμό (valence electron 

approximation), ενώ τα ηλεκτρόνια του πυρήνα αντικαθίστανται από μια 

εμπειρική συνάρτηση, αναφέρονται με το γενικό όνομα μέθοδοι αγνόησης 

διαφορικής αλληλεπικάλυψης ή μέθοδοι NDO (Neglect-of-Differential-Overlap). 

Μελετώντας όλα τα ηλεκτρόνια σθένους, αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν από 
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εκείνες τις θεωρίες (π.χ. θεωρία Hückel) που εξετάζουν ρητά μόνο τα π-

ηλεκτρόνια ενός συζευγμένου συστήματος και  οι οποίες επομένως 

περιορίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες μορίων.73 

Στην κατηγορία των μεθόδων NDO υπάγονται οι NDDO ημι-εμπειρικές μέθοδοι 

στις οποίες αγνοούμε τη διατομική διαφορική αλληλεπικάλυψη (Neglect-of- 

Diatomic-Differential-Overlap),105 δηλαδή αγνοούμε τη διαφορική 

αλληλεπικάλυψη μόνο μεταξύ τροχιακών που ανήκουν σε διαφορετικά κέντρα. 

Στη μέθοδο NDDO η μήτρα αλληλεπικάλυψης S αντικαθίσταται από τη 

μοναδιαία μήτρα. Αυτό επιτρέπει να αντικατασταθεί η χαρακτηριστική ορίζουσα 

HF: 

          |𝐻 − 𝐸𝑆| = 0       (𝟐. 𝟕𝟐) 

 

           |𝐻 − 𝐸| = 0        (𝟐. 𝟕𝟑) 

H μέθοδος NNDO αποτελεί σήμερα την ημι-εμπειρική μέθοδο που βρίσκεται 

πολύ κοντά στους ab initio υπολογισμούς. Με άλλα λόγια, είναι η ημι-εμπειρική 

μέθοδος που χρησιμοποιεί τις λιγότερες δυνατές προσεγγίσεις. Σε αυτήν την 

προσέγγιση βασίζονται και οι μέθοδοι MNDO (Modified-Neglect-of-Differential-

Overlap)106 και ΜΝDO/d107 και έχουν παραμετροποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αναπαράγουν τις τιμές 𝛥𝛨𝑓
𝑜 298 μορίων σε αέρια φάση. Η μέθοδος 

AM1 (Austin-Model-1)108 ονομάστηκε έτσι από το Πανεπιστήμιο του Texas στο 

Austin και αποτελεί μια παραλλαγή της MNDO. Η μέθοδος MNDO-PM3109 

αποτελεί μια σύγχρονη παραλλαγή της MNDΟ, που διατυπώθηκε από τον 

Stewart το 1989. Η ονομασία της προκύπτει από το MNDO-Parametric-

method-3 (τα 1 και 2 αναφέρονται στις μεθόδους ΜΝDO και ΑΜ1 αντίστοιχα). 

Η μέθοδος PM3 αποτελεί μια επανατροποιημένη μέθοδο ΜΝDO, κατάλληλη να 

δίνει πολύ καλά αποτελέσματα σ’ ότι αφορά στη θερμότητα σχηματισμού των 

μορίων, χωρίς φυσικά να χάνει σε ακρίβεια ως προς τη γεωμετρία και διπολική 

ροπή των μορίων. Όλες αυτές οι μέθοδοι περιέχονται στο πακέτο MOPAC μαζί 

με τις πιο σύγχρονες και πιο ακριβής μεθόδους PM6110 και PM7.111 Στο επίπεδο 

PM6 υπάρχουν παράμετροι για όλα τα στοιχεία των κύριων ομάδων καθώς και 

για τα μεταβατικά μέταλλα. Πειραματικά και ab-initio δεδομένα από πάνω από 
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9.000 ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της νέας μεθόδου PM6. 

Αυτό συγκρίνεται με τις 39 μόνο ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη της αρχικής μεθόδου MNDO, τις περίπου 200 ενώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την AM1 και τις περίπου 500 ενώσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για την PM3. Για την πιο σύγχρονη και πιο ακριβή μέθοδο 

PM7 υπάρχουν επίσης παράμετροι για όλα τα στοιχεία των κύριων ομάδων 

καθώς και για τα μεταβατικά μέταλλα. Μια καινούργια συνάρτηση διάχυσης για 

την PM7 βελτιώνει σημαντικά την πρόβλεψη των διαμοριακών 

αλληλεπιδράσεων. Τέλος πειραματικά και ab-initio δεδομένα από πάνω από 

9.000 ενώσεις χρησιμοποιήθηκαν και για την ανάπτυξη της νέας μεθόδου PM7. 

Η υπεροχή των ημι-εμπειρικών υπολογισμών είναι ότι είναι πολύ ταχύτεροι από 

τους υπολογισμούς ab-initio, ενώ το μειονέκτημά τους είναι ότι τα 

αποτελέσματα που εξάγουν μπορεί να είναι μερικώς ανακριβή. Εάν το μόριο 

που υπολογίζεται είναι παρόμοιο με μόρια της βάσης δεδομένων που 

χρησιμοποιείται για την παραμετροποίηση της μεθόδου, τότε τα αποτελέσματα 

μπορεί να είναι πολύ καλά. Εάν το μόριο που υπολογίζεται είναι σημαντικά 

διαφορετικό από οποιοδήποτε του συνόλου παραμετροποίησης, τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ αναξιόπιστα. 

Εκτελώντας ημι-εμπειρικές μεθόδους για τη μελέτη της μεταφοράς 

αντικαρκινικών φαρμάκων σε MOFs, είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι 

ευνοϊκότερες διαμορφώσεις των μεγαλύτερων μοριακών τμημάτων των 

περιοδικών δομών των host-MOFs σε σχέση με τα μεγάλα μόρια φαρμάκου, 

αλλά χωρίς την ίδια ακρίβεια με την πραγματοποίηση DFT υπολογισμών σε 

μικρότερα μοριακά τμήματα της δομής. 

2.2 Κλασικές μέθοδοι 

 

Πολλά από τα προβλήματα που θέλουμε να «ξεδιπλώσουμε» στη μοριακή 

μοντελοποίηση είναι, δυστυχώς, πολύ μεγάλα για να ληφθούν υπόψη με 

μεθόδους QM. Οι μέθοδοι μοριακής μηχανικής (Force Field, FF or Molecular 

Mechanics, MM methods) αγνοούν τις κινήσεις των πυρήνων και υπολογίζουν 

τη δομή και την ενέργεια των μορίων μόνο με βάση τις θέσεις τους. Η ΜΜ 
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χρησιμοποιείται κυρίως για την εκτέλεση υπολογισμών σε μοριακά συστήματα 

που περιέχουν μεγάλο αριθμό ατόμων. 

2.2.1 Μοριακή Μηχανική (Μοlecular Mechanics, MM) 

 

Η έκφραση της ενέργειας στη Μοριακή Μηχανική (MM) αποτελείται από μια 

απλή αλγεβρική εξίσωση για την ενέργεια μιας χημικής ένωσης. Οι σταθερές σε 

αυτή την εξίσωση λαμβάνονται είτε από πειραματικά δεδομένα είτε από ab-initio 

υπολογισμούς. Βασικό για την επιτυχία μιας μεθόδου MM είναι η βάση 

δεδομένων των ενώσεων που χρησιμοποιούνται για την παραμετροποίηση της 

μεθόδου. Ένα σύνολο παραμέτρων και συναρτήσεων δυναμικού ονομάζεται 

Πεδίο Δυνάμεων (Force-Field, FF). H MM είναι λιγότερο απαιτητική 

υπολογιστικά μέθοδος από τους QM υπολογισμούς, έτσι σε πολλές 

περιπτώσεις μεγάλα μοριακά συστήματα μπορούν να μοντελοποιηθούν 

επιτυχώς, αλλά από την άλλη, αποτυγχάνουν στην περιγραφή της 

ηλεκτρονικής δομής του μορίου.112 

2.2.1.1 Πεδίο Δυνάμεων Μοριακής Μηχανικής (Molecular 

Mechanics Force-Field) 

 

Ένα σύνολο εξειδικευμένων εξισώσεων για τον υπολογισμό της δυναμικής 

ενέργειας μεταξύ των αλληλεπιδρώντων ατόμων σε συνδυασμό με τις σχετικές 

παραμέτρους και τα μερικά ατομικά φορτία ονομάζεται πεδίο δύναμης (Force-

Field, FF). Στις μεθόδους MM χρησιμοποιούνται κλασσικοί ορισμοί της 

δυναμικής ενέργειας. Από την άποψη αυτή, διακρίνονται δύο κύριοι τύποι 

μοριακών αλληλεπιδράσεων: Οι διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (intermolecular 

interactions) που εμφανίζονται μεταξύ των μεμονωμένων μορίων και οι 

ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις (intra-molecular interactions) που αφορούν τις 

συνεισφορές των ατόμων στη δυναμική ενέργεια μέσα στο κάθε μόριο. 

Tα δυναμικά διαμοριακής αλληλεπίδρασης περιγράφουν τις μη-δεσμικές 

αλληλεπιδράσεις (non-bonded interactions) μεταξύ διαφόρων ατόμων από 

διαφορετικά μόρια. Αυτή η κατηγορία των αλληλεπιδράσεων μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί ως αλληλεπιδράσεις μεγάλης εμβέλειας (long-range 
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interactions) και μικρής εμβέλειας (short-range interactions), ανάλογα με το 

πόσο γρήγορα αποσβένουν σε σχέση με την απόσταση. Οι ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις και οι αλληλεπιδράσεις van der Waals (vdW) είναι οι δύο 

συνεισφέρουσες δυνάμεις σε αυτό το μέρος. Για τις ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις, τα ατομικά φορτία των MOFs πρέπει να υπολογίζονται με 

μεθόδους QM. Οι παράμετροι vdW του δυναμικού μπορούν να προσδιοριστούν 

από πειραματικά ή QM δεδομένα. Στην τελευταία περίπτωση, οι ενέργειες 

δέσμευσης μεταξύ μορίων φαρμάκου και MOF-ξενιστών υπολογίζονται αρχικά 

με μεθόδους QM και στη συνέχεια γίνεται προσαρμογή μιας αναλυτικής 

συνάρτησης δυναμικού που να αναπαράγει επιτυχώς τα ab-initio δεδομένα. 

Οι ενδομοριακές αλληλεπιδράσεις (bonded interactions) αφορούν τα δυναμικά 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων του κάθε μορίου. Αυτά περιλαμβάνουν τα 

δυναμικά έκτασης δεσμού (bond stretching), κάμψης γωνίας (angle bending), 

στρέψης δεσμών (dihedral motion) και κάμψης εκτός του επιπέδου (out of plane 

bending). Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αλληλεπιδράσεις vdW 

μεταξύ όλων των ατόμων που δεν διαχωρίζονται από τρεις ή περισσότερους 

ομοιοπολικούς δεσμούς. 

Τα σύγχρονα πρότυπα FFs επιλέγουν παρόμοιους ορισμούς με μικρές 

παραλλαγές για να ορίσουν τη συνολική δυναμική ενέργεια, EMM, που καλείται 

στερική ή στερεοχημική ενέργεια (steric energy) ως εξής: 113 

𝛦𝛭𝛭 = 𝐸𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑 + 𝐸𝑛𝑜𝑛−𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑 = (∑ 𝑈𝑖𝑗𝑆𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ  + ∑ 𝑈𝑖𝑗𝑘𝐵𝑒𝑛𝑑  + ∑ 𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙𝑑𝑖ℎ𝑒𝑑𝑟𝑎𝑙  +  

+ ∑ 𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 ) + (∑ 𝑈𝑖𝑗 +𝐿−𝐽  ∑ 𝑈𝑖𝑗)𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐                                                  (2.74) 

                                             
Ο πρώτος από τους "Ebonded" όρους στην παραπάνω εξίσωση αφορά την 

ενέργεια τάσης δεσμού (Ustretch) και είναι μια απλή δευτεροβάθμια (αρμονική) 

συνάρτηση δυναμικού που αντιπροσωπεύει την αλληλεπίδραση μεταξύ 

ατομικών ζευγών όπου τα άτομα διαχωρίζονται με έναν ομοιοπολικό δεσμό 

(1,2-pairs): 

                     Ustretch = ∑
1

2
kb(b-b0)2

1,2 pairs

                    (𝟐. 𝟕𝟓) 
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Έτσι, η ενέργεια τάσης ενός δεσμού προσεγγίζεται ως συνάρτηση της 

μετατόπισης από το ιδανικό μήκος δεσμού, b0. Η σταθερά δύναμης, kb, 

καθορίζει την ισχύ του δεσμού. Τόσο τα ιδανικά μήκη δεσμών b0, όσο και οι 

σταθερές δύναμης kb, είναι ειδικές για κάθε ζεύγος συνδεδεμένων ατόμων, 

δηλαδή εξαρτώνται από τον χημικό τύπο των ατόμων που αποτελούν τον κάθε 

δεσμό. Οι τιμές της σταθεράς δύναμης συχνά υιοθετούνται από πειραματικά 

δεδομένα (infrared stretching frequencies) ή από κβαντοχημικούς 

υπολογισμούς. Οι τιμές του μήκους δεσμού μπορούν να επιλεγούν από 

κρυσταλλικές δομές υψηλής ανάλυσης ή από δεδομένα φασματοσκοπίας 

μικροκυμάτων (microwave spectroscopy data).  

Ο επόμενος όρος κατά σειρά αφορά την ενέργεια κάμψης δεσμού (Ubend), 

δηλαδή την ενέργεια που προκύπτει από την παραμόρφωση της γωνίας θ από 

την ιδανική της τιμή θ0 και η προσέγγισή της είναι επίσης αρμονική: 

Ubend = ∑
1

2
kθ(θ-θ0)2

𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠

                (𝟐. 𝟕𝟔) 

, όπου kθ  η σταθερά δύναμης, θ η γωνία και θ0 η γωνία της θέσης ισορροπίας. 

Οι τιμές των θ0 και kθ εξαρτώνται από τον χημικό τύπο των ατόμων που 

αποτελούν τη γωνία. 

Ο τρίτος όρος αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση δυναμικού γωνίας στρέψης 

(Udihedral) που μοντελοποιεί την παρουσία στερικών φραγμών μεταξύ των 

ατόμων που χωρίζονται από 3 ομοιοπολικούς δεσμούς (1,4-pairs). Η κίνηση 

που σχετίζεται με αυτόν τον όρο είναι μια περιστροφή, που περιγράφεται από 

μια κανονική δίεδρη γωνία (proper dihedral) και το συντελεστή συμμετρίας (n = 

1, 2, 3), γύρω από το μεσαίο δεσμό. Το δυναμικό αυτό θεωρείται ότι είναι 

περιοδικό και συχνά εκφράζεται ως μια συνάρτηση συνημιτόνου: 

                                      Udihedral = ∑
1

2
k𝜑[1+cos(nφ-δ)]

1,4 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠

                                (𝟐. 𝟕𝟕) 

, όπου φ η γωνία μεταξύ των επιπέδων που σχηματίζονται από το πρώτο και 

τα τελευταία τρία από τα τέσσερα άτομα όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 

22. Τρεις παράμετροι χαρακτηρίζουν αυτή την αλληλεπίδραση: το δ που 
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αντιπροσωπεύει τη γωνία ελάχιστης ενέργειας, το kφ  την σταθερά δύναμης και 

το n την περιοδικότητα της γωνίας.  

Οι παράμετροι για τους παραπάνω όρους, kb, kθ, kφ, λαμβάνονται από μελέτες 

μοντέλων μικρών ενώσεων και συγκρίσεις με τα γεωμετρικά και τα δονητικά 

φάσματα στην αέρια φάση (φασματοσκοπία IR και Raman), σε συνδυασμό με 

ab-initio κβαντικούς υπολογισμούς. 

Ο τελευταίος από τους "Ebonded" όρους της εξίσωσης 2.74 αντιπροσωπεύει τη 

συνάρτηση δυναμικού γωνίας μη κανονικής στρέψης (Uimproper). Ο όρος αυτός 

για τη μη κανονική δίεδρη γωνία (improper dihedral) χρησιμοποιείται για να 

διατηρήσει τη χειρομορφία (chirality) για ένα τετραεδρικό heavy atom και την 

επιπεδότητα (planarity) για συγκεκριμένα άτομα και περιγράφεται από ορισμένα 

FFs ως εξής: 

                                      Uimproper = ∑
1

2
kω[1+cos(nω-δ)]

1,4 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠
𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒

                        (𝟐. 𝟕𝟖) 

, ενώ άλλα υιοθετούν την αρμονική μορφή 

                                     𝑈improper = ∑
1

2
kω(ω-ω0)2

1,4 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠
𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒

                                      (𝟐. 𝟕𝟗) 

, όπου ω είναι η γωνία μεταξύ του επιπέδου που σχηματίζεται από το κεντρικό 

άτομο και δυο περιφερειακά άτομα και το επίπεδο που σχηματίζεται από τα 

περιφερειακά άτομα όπως φαίνεται παρακάτω στην Εικόνα 22, kω η σταθερά 

της δύναμης και ω0 η γωνία στη θέση ισορροπίας. 

Οι “Εbonded” όροι αναπαρίστανται σχηματικά στην Εικόνα 22.114 
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Εικόνα 22. Σχηματική αναπαράσταση των όρων δεσμικής αλληλεπίδρασης 

(bonded interactions) που συμβάλλουν στο FF: τάση δεσμού, κάμψη γωνίας, 

στρέψη κανονικής και μη κανονικής δίεδρη γωνίας. Ελήφθη από την 

παραπομπή 114. 

 

Οι παραπάνω 4 όροι της σχέσης 2.74 είναι αρκετοί στα περισσότερα FFs ώστε 

να περιγράψουν τις δεσμικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν όροι μεγαλύτερης τάξης, πέραν του αρμονικού, για καλύτερη 

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα. 

Ο ενεργειακός όρος της εξίσωσης 2.74 που αντιπροσωπεύει τη συμβολή των 

μη δεσμικών αλληλεπιδράσεων στη συνάρτηση δυναμικού, έχει δύο 

συνιστώσες, την ενέργεια αλληλεπίδρασης vdW και την ενέργεια 

ηλεκτροστατικής αλληλεπίδρασης. Η αλληλεπίδραση vdW μεταξύ δυο ατόμων 

προκύπτει από την εξισορρόπηση μεταξύ απωστικών και ελκτικών δυνάμεων. 

Η απωστική δύναμη κυριαρχεί στις μικρές αποστάσεις όπου η αλληλεπίδραση 

ηλεκτρονίου-ηλεκτρονίου είναι ισχυρή. Έτσι, όταν τα ηλεκτρονιακά νέφη των 

δυο ατόμων αρχίζουν να αλληλεπικαλύπτονται δημιουργείται ισχυρή άπωση, 

λόγω της απαγορευτικής αρχής του Pauli, η οποία απαγορεύει οποιαδήποτε 

δυο ηλεκτρόνια να έχουν την ίδια τετράδα κβαντικών αριθμών. Η ελκτική 

δύναμη, που αναφέρεται επίσης ως δύναμη διασποράς ή δύναμη London, 

προκύπτει από διακυμάνσεις της κατανομής φορτίου στα ηλεκτρονιακά νέφη. 

ω 
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Η διακύμανση της ηλεκτρονιακής κατανομής σε ένα άτομο ή σε ένα μόριο 

δημιουργεί ένα στιγμιαίο δίπολο το οποίο, με τη σειρά του, επάγει ένα δίπολο 

σε ένα δεύτερο άτομο ή μόριο δημιουργώντας μια ελκτική αλληλεπίδραση. 

Κάθεμιά από τις παραπάνω δυνάμεις μηδενίζεται σε άπειρη απόσταση 

διαχωρισμού r, και γίνεται σημαντική καθώς η απόσταση μεταξύ των ατόμων 

μειώνεται. Η ελκτική αλληλεπίδραση είναι μεγαλύτερης εμβέλειας από την 

απωστική, αλλά καθώς η απόσταση μειώνεται, η απωστική δύναμη κυριαρχεί. 

Έτσι δημιουργείται ένα ελάχιστο στην ενέργεια με τιμή ίση με Ε* όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 23.114 Η τοποθέτηση των ατόμων στις βέλτιστες αποστάσεις τους 

σταθεροποιεί το σύστημα. Και η τιμή της ενέργειας στο ελάχιστο, Ε*, και η 

βέλτιστη απόσταση διαχωρισμού των ατόμων, r* (που είναι περίπου ίση με το 

άθροισμα των ακτίνων vdW των ατόμων), εξαρτώνται από τον χημικό τύπο 

αυτών των ατόμων. 

 

Εικόνα 23. Το δυναμικό Lennard-Jones. Η καμπύλη δυναμικού Uij(r) 

παρουσιάζει ελάχιστο με τιμή ενέργειας E*=-ε (όπου ε το βάθος του πηγαδιού)  

Attractive   -B/r6 

Repulsive   +A/r12 
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στο 𝑟 = 𝑟∗ =  21/6𝜎,  όπου σ η απόσταση στην οποία το διαμοριακό δυναμικό 

μεταξύ των i και j είναι μηδέν. Eλήφθη από την παραπομπή 114. 

 

Η αλληλεπίδραση vdW περιγράφεται συχνότερα χρησιμοποιώντας το δυναμικό 

Lennard-Jones (L-J)115 στη μορφή 6-12 (Εικόνα 23) το οποίο εκφράζει την 

ενέργεια αλληλεπίδρασης χρησιμοποιώντας τις σταθερές 𝛢𝑖𝑗  και 𝐵𝑖𝑗 που 

εξαρτώνται από τον τύπο των ατόμων i και j.  

                                        𝑈𝐿−𝐽(𝑟𝑖𝑗) =  ∑ (
𝛢𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
12 −

𝐵𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
6 )

𝑛𝑜𝑛𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑
𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠

                                     (𝟐. 𝟖𝟎) 

Οι τιμές των 𝛢𝑖𝑗  και 𝐵𝑖𝑗 μπορούν να προσδιοριστούν από μια ποικιλία μεθόδων, 

όπως από τις μη δεσμικές αποστάσεις σε ένα κρύσταλλο και από μετρήσεις 

σκέδασης σε αέρια φάση. Ο απωστικός όρος της συνάρτησης οφείλεται στο  
1

𝑟𝑖𝑗
12 

και ο ελκτικός στο -
1

𝑟𝑖𝑗
6 . Η επιλογή του εκθέτη του πρώτου όρου ορίζεται σαν το 

διπλάσιο του 6 για τεχνικούς λόγους. Η πιο συνήθης μορφή του L-J κάνει χρήση 

της παραμέτρου 휀𝑖𝑗  και της θέσης 𝜎𝑖𝑗 δίνοντας την παρακάτω μορφή στο 

δυναμικό: 

                     𝑈𝐿𝐽(𝑟𝑖𝑗) =  ∑ 4휀𝑖𝑗 [(
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

12

−  (
𝜎𝑖𝑗

𝑟𝑖𝑗
)

6

]
𝑛𝑜𝑛𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑

𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠

                                    (𝟐. 𝟖𝟏) 

, όπου η παράµετρος ε, που προσδιορίζει την ισχύ της αλληλεπίδρασης (βάθος 

δυναµικού) και η παράµετρος σ, που προσδιορίζει κατά προσέγγιση τη 

διάµετρο του µορίου (ακτίνα vdW). Οι παράμετροι ε και σ είναι συγκεκριμένες 

για κάθε είδος ατόμου και μπορούν είτε να ληφθούν από τη βιβλιογραφία είτε 

να υπολογιστούν από μεθόδους ab-initio. Μόλις οι παράμετροι δυναμικού, ε και 

σ, καθοριστούν για ένα δεδομένο τύπο ατόμου, οι κανόνες ανάμειξης Lorentz-

Berthelot (mixing rules)116,117 εφαρμόζονται συνήθως για τους υπολογισμούς 

αυτών των παραμέτρων για ένα ζεύγος διαφορετικών ατόμων ως εξής: 

휀𝑖𝑗 =  √휀𝑖𝑖휀𝑗𝑗    και   𝜎𝑖𝑗 =  
𝜎𝑖𝑖+ 𝜎𝑗𝑗

2
                                         (𝟐. 𝟖𝟐) 
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Οι όροι vdw υπολογίζονται για ζεύγη ατόμων i, j τα οποία δε συνδέονται άμεσα 

με δεσμό και δε συνδέονται με δεσμούς με ένα κοινό άτομο (i-Χ-j) του μορίου. 

Επίσης για να εξοικονομηθεί υπολογιστικός χρόνος οι όροι vdw δεν 

υπολογίζονται όταν η απόσταση μεταξύ των ατόμων i και j είναι μεγαλύτερη 

από μια απόσταση αποκοπής (cutoff distance) που συνήθως είναι ίση με 10Å.  

Tέλος ο όρος του ηλεκτροστατικού δυναμικού, Uelec, περιγράφει τις 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κατανομής δύο φορτίων και ο 

υπολογισμός του γίνεται με τη χρήση κβαντοχημικών υπολογισμών. Οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις περιγράφονται συνήθως από το δυναμικό 

Coulomb :  

𝑼𝒆𝒍𝒆𝒄(𝒓𝒊𝒋) = ∑
𝟏

𝟒𝝅𝜺𝒓𝜺𝟎

𝒒𝒊𝒒𝒋

𝒓𝒊𝒋
𝒏𝒐𝒏𝒃𝒐𝒏𝒅𝒆𝒅

𝒑𝒂𝒊𝒓𝒔 
                                   (𝟐. 𝟖𝟑) 

, όπου ε είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου όπου τοποθετούνται τα φορτία, 

ε0 είναι η διαπερατότητα στο κενό (8.85x10-12 C2 s2 kg-1 m-3), qi και qj είναι τα 

φορτία των αλληλεπιδρώντων ατόμων και rij η απόσταση μεταξύ των ατόμων i 

και j. 

Οι ηλεκτροστατικοί όροι δεν υπολογίζονται για ζεύγη ατόμων i, j τα οποία 

απέχουν λιγότερο από δύο δεσμούς, δηλαδή σε θέσεις 1,2 (i-j), 1,3 (i-Χ-j) και 

θέσεις 1,4 (i-Χ-Υ-j), και όταν οι αποστάσεις μεταξύ των αλληλεπιδρώντων 

οντοτήτων είναι μεγαλύτερες από κάποιες αποστάσεις αποκοπής (cutoff 

distances) που συνήθως είναι ίσες με 10-30Å. 

 

2.2.1.2 H παραμετροποίηση των FFs 

2.2.1.2.1 Ατομικοί τύποι (atom types) 

 

Στη μοριακή μηχανική και στα διάφορα πεδία δυνάμεων το μόριο θεωρείται ότι 

αποτελείται από μια σειρά ατομικών τύπων (atom types). Ως ατομικός τύπος 

ορίζεται ένα άτομο με συγκεκριμένο σύμβολο, ατομικό αριθμό και ατομικό 

βάρος το οποίο όμως υπάρχει στο μόριο σε ένα πολύ συγκεκριμένο χημικό 



92 

 

περιβάλλον, δηλαδή συμμετέχει σε συγκεκριμένα είδη δεσμού με άλλα άτομα ή 

έχει συγκεκριμένο υβριδισμό ή αποτελεί μέρος συγκεκριμένης χαρακτηριστικής 

ομάδας. Κάθε πεδίο δυνάμεων διαθέτει παραμέτρους για έναν περιορισμένο 

αριθμό ατομικών τύπων, ανάλογα με την τάξη ενώσεων στην οποία βρίσκει 

εφαρμογή. Η θεμελιώδης υπόθεση της μοριακής δυναμικής που θα 

περιγράψουμε παρακάτω είναι ότι οι τιμές των παραμέτρων ενός πεδίου 

δυνάμεων να μπορούν να εφαρμοσθούν στη μελέτη οποιουδήποτε μορίου στο 

οποίο εμφανίζονται  οι συγκεκριμένοι ατομικοί τύποι. 

2.2.1.2.2 Προσδιορισμός παραμέτρων 

 

Κάθε FF περιλαμβάνει:  

➢ Tους “atom types” τους οποίους περιλαμβάνει.  

➢ Τις σταθερές, όπως μεταξύ άλλων οι ακτίνες vdW, και τα θερμοδυναμικά 

δεδομένα των ατομικών τύπων.  

➢ Τις συναρτησιακές μορφές που χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των 

διαφόρων όρων της στερικής ενέργειας ΕΜΜ, όπως Ustretch(rij), Ubend(θijk), 

Udihedral(φijkl), UL-J(rij) και Uel(rij) .   

➢ Τις παραμέτρους που εμφανίζονται στους παραπάνω όρους όπως  (kb , 

b0) για τους όρους τάσης δεσμού, (kθ, θ0) για τους όρους κάμψης και λοιπά. 

➢ Τις τιμές διαφόρων άλλων σταθερών ανάλογα με το πεδίο.  

Οι τιμές των παραμέτρων αυτών προσδιορίζονται με βάση πειραματικά 

δεδομένα φασματοσκοπίας μικροκυμάτων ΙR, Raman και NMR, περίθλασης 

ηλεκτρονίων και ακτίνων-Χ και από ακριβείς ab initio κβαντοχημικούς 

υπολογισμούς. Οι τιμές των παραμέτρων βελτιστοποιούνται επίσης με βάση 

μια επαναληπτική διαδικασία προσαρμογής (fitting) στην οποία οι βέλτιστες 

τιμές τους προσδιορίζονται ως αυτές με τη χρήση των οποίων επιτυγχάνεται η 

μέγιστη συμφωνία μεταξύ των υπολογιστικών και πειραματικών γεωμετρικών 

δεδομένων σε ένα μεγάλο πλήθος ομοειδών μορίων.   



93 

 

Στις περιπτώσεις πεδίων δυνάμεων για τη μελέτη μακρομορίων όπως τα 

βιομόρια, κάποιες συνήθεις δομικές μονάδες, όπως το μεθύλιο, το μεθυλένιο 

και άλλα, ορίζονται και παραμετροποιούνται ως “atom types” με αποτέλεσμα τη 

μείωση των παραμέτρων και του υπολογιστικού χρόνου. Τα πεδία αυτά 

καλούνται πεδία ενωμένου ατόμου (United Atom force fields, UA) σε αντίθεση 

με τα πεδία όλων των ατόμων (All Atom force fields, AA). Στην παρούσα 

διατριβή χρησιμοποιήθηκαν ΑA FFs.  

Μια άλλη προσέγγιση της παραπάνω παραμετροποίησης είναι να 

υπολογιστούν οι παράμετροι που αφορούν την τάση δεσμού, την κάμψη των 

δεσμών και τη στρέψη με βάση σταθερές των δύο, τριών η τεσσάρων 

αντιστοίχως ατόμων όπως η ομοιοπολική ακτίνα, το δυναμικό ιονισμού, η 

ηλεκτραρνητικότητα και λοιπά. Αυτά τα πεδία καλούνται γενικά ή καθολικά 

πεδία δυνάμεων (Universal Force Fields, UFF)118 και θεωρητικά μπορούν να 

εφαρμοσθούν σε μόρια που αποτελούνται από οποιαδήποτε άτομα του 

περιοδικού πίνακα, αλλά έχουν μειωμένη ακρίβεια ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις 

σχετικές στερικές ενέργειες των διαμορφώσεων του μορίου.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα FFs παραμετροποιούνται για 

μια συγκεκριμένη τάξη ενώσεων και έτσι μπορούν να εφαρμοσθούν με επιτυχία 

μόνο σε μόρια που σχετίζονται στενά με αυτήν.  

 

2.2.1.2.3 Δεδομένα εισόδου υπολογισμών μοριακής μηχανικής 

  

Τα δεδομένα εισόδου ενός υπολογισμού ΜΜ περιλαμβάνουν:  

➢ Το όνομα του FF που θα χρησιμοποιηθεί.  

➢ Τον  “atom type” κάθε ατόμου του μορίου στο πεδίο FF που 

ορίσθηκε παραπάνω.  

➢ Τη γεωμετρία του μορίου υπό μορφή καρτεσιανών ή εσωτερικών 

συντεταγμένων (Ζ-matrix) των ατόμων του.  
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➢ Τους δεσμούς μεταξύ των ατόμων του μορίου (συνδεσιμότητα). 

Πολλές φορές οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων καθορίζονται από τη Z-

matrix ή από το πρόγραμμα με βάση τις διατομικές αποστάσεις.  

➢ Λογικές παραμέτρους που ορίζουν τον τύπο του υπολογισμού 

(όπως υπολογισμός ενέργειας, βελτιστοποίηση γεωμετρίας, 

υπολογισμός συχνοτήτων).  

➢ Τιμές άλλων παραμέτρων ανάλογα με το FF.  

Eπισημαίνεται ότι στα περισσότερα προγράμματα μοριακής δυναμικής που θα 

δούμε παρακάτω, η βάση δεδομένων των παραμέτρων που χρησιμοποιεί κάθε 

FF είναι αποθηκευμένη εσωτερικά.   

 

2.2.1.2.4 Τα σημαντικότερα FFs 

2.2.1.2.4.1 Ταξινόμηση των FFs  

 

Τα υπάρχοντα FFs μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις τάξεις με βάση κυρίως 

τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούν και τη μέθοδο και την έκταση της 

παραμετροποίησή τους.   

Τα FFs της τάξης Ι χρησιμοποιούν μόνο αρμονικούς (δευτεροβάθμιους) όρους 

για τον υπολογισμό των ενεργειών τάσης δεσμού και κάμψης δεσμών, δεν 

υπολογίζουν διασταυρούμενους όρους και διαθέτουν μικρό αριθμό “atom 

types” και παραμέτρων. Σε αυτήν την τάξη ανήκουν τα FFs AMBER,119 OPLS 

και CHARMM που είναι κατάλληλα για τη μελέτη βιομορίων και για τα οποία 

υπάρχουν εκδόσεις ενωμένου ατόμου (UA) και όλων των ατόμων (ΑΑ).  

Τα FFs της τάξης ΙΙ χρησιμοποιούν πιο ακριβείς συναρτήσεις για τους 

διάφορους ενεργειακούς όρους με τη χρήση μη αρμονικών όρων (συναρτήσεις 

Morse, όροι 3ου και 4ου βαθμού), διασταυρούμενων όρων, εκθετικών 

συναρτήσεων για τον απωστικό όρο της ενέργειας vdw και λοιπά. Για την 

παραμετροποίησή τους χρησιμοποιούνται αποτελέσματα ab-initio 

κβαντοχημικών υπολογισμών και περιέχουν πολλούς “atom types”. Παρέχουν 
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ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη γεωμετρία, τη στερική ενέργεια, τις 

ενέργειες σχηματισμού και τα φάσματα δόνησης. Σε αυτήν την τάξη ανήκουν τα 

πεδία δυνάμεων ΜΜ2 και ΜΜ3 που είναι κατάλληλα για τη μελέτη οργανικών 

μορίων. Επίσης ανήκουν και τα γενικά ή καθολικά πεδία δυνάμεων UFF και  

Dreiding.120 

Τα FFs της τάξης ΙΙΙ, με κυριότερο μέλος το πεδίο ΜΜ4, χρησιμοποιούν 

παραμέτρους με τις οποίες περιγράφεται ακριβέστερα η επίδραση στη 

γεωμετρία των μορίων ηλεκτρονιακών φαινομένων όπως η 

ηλεκτραρνητικότητα, το υπερσυζυγιακό φαινόμενο και άλλα και είναι κατάλληλα 

για τη μελέτη οργανικών μορίων.  

 

2.2.1.2.4.2 Περιγραφή των σημαντικότερων FFs 

 

Τα κυριότερα FFs με την περιγραφή των συναρτησιακών μορφών που 

χρησιμοποιούν και την τάξη των ενώσεων στην οποία απευθύνονται 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.76 

Πίνακας 6. Ta κυριότερα FFs. Ελήφθη από την παραπομπή 76. 

Πεδίο 

δύναμης 

Τάξη Ατομ. 

τύποι 
Estretch Ebend Edihedral Evdw Eelec 

Τάξη 

ενώσεων 

AMBER  I  41  2  2  imp     6-12,10-

12  

-  Βιομόρια  

OPLS  I  41  2  2  imp  6-12  -  Βιομόρια  

CHARMM  I  29  2  2  imp  6-12  -  Πρωτεΐνες     

ΜΜ2  II  71  3  2+6  2  EXP-6  δίπολο  Οργανικές  

ΜΜ3  II  153  4  6  2  EXP-6  δίπολο, 

φορτίο  

Οργανικές  

Dreiding  II  37  2,Morse  2,cos(nθ) 2,cos(nθ) 6-12, 

EXP-6  

-  Καθολικό  

UFF  II  126  2,Morse  cos(nθ)  imp  6-12  -  Καθολικό   

ΜΜ4  III  3  6  6  imp  EXP-6  φορτίο  Υδρογονάνθρακες 
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2.2.1.2.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των MM μεθόδων  

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα των MM μεθόδων είναι το μικρό τους υπολογιστικό 

κόστος που δίνει τη δυνατότητα μελέτης μορίων που αποτελούνται από πολλές 

χιλιάδες άτομα όπως τα βιομόρια. Επίσης, η παραμετροποίηση των διαφόρων 

FFs για συγκεκριμένες τάξεις ενώσεων με βάση πειραματικά δεδομένα δίνει τη 

δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού ιδιοτήτων νέων μορίων που ανήκουν στην 

τάξη αυτή. Έτσι, μια ΜΜ μέθοδος αποτελεί το μοντέλο επιλογής για την 

αναζήτηση των πιθανών διαμορφώσεων μεγάλων μορίων που καλείται 

ανάλυση διαμορφώσεων (conformational analysis).  

Η χρήση παραμέτρων εισάγει και το πρώτο μειονέκτημα που συνίσταται στην 

σχετική αποτυχία του μοντέλου στη μελέτη νέων μορίων με χαρακτηριστικά που 

διαφέρουν σημαντικά από αυτά της τάξης ενώσεων για την οποίαν έχουν 

βελτιστοποιηθεί οι παράμετροι. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι το ΜΜ μοντέλο 

δεν παρέχει καμιά πληροφορία για τη φύση των δεσμών και την ηλεκτρονιακή 

κατανομή στα μόρια που αποτελούν απαραίτητα δεδομένα για τη μελέτη της 

δραστικότητας των μορίων. Η έλλειψη φυσικής σημασίας της στερικής 

ενέργειας, ΕΜΜ, και η μη δυνατότητα χρήσης της για τη θερμοδυναμική 

σύγκριση διαφορετικών μορίων, εκτός αν είναι διαμορφωμερή ελάχιστης 

ενέργειας, αποτελεί ένα ακόμα μειονέκτημα. Τα υπάρχοντα FFs δεν έχουν 

επίσης παραμετροποιηθεί για τη μελέτη μεταβατικών καταστάσεων και έτσι δε 

μπορούν να μελετηθούν οι μηχανισμοί των αντιδράσεων.  

Τέλος, μέτρο επιτυχίας ενός FF αποτελεί η συμφωνία των αποτελεσμάτων του 

με τα πειραματικά μεγέθη ή με τα μεγέθη που υπολογίζονται με ακριβείς ab-

initio κβαντοχημικούς υπολογισμούς. 

2.2.2 Προσομοιώσεις Monte Carlo στα πλαίσια μεγαλοκανονικής 

κατανομής (Grand Canocical Monte Carlo, GCMC) 

 

Οι προσομοιώσεις Monte Carlo (MC) είναι κατάλληλες για τη μελέτη της 

θερμοδυναμικής της προσρόφησης σε νανοπορώδη υλικά. Συγκεκριμένα, 

πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει τη δυνατότητα των προσομοιώσεων Monte 
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Carlo στα πλαίσια μεγαλοκανονικής κατανομής (Grand Canonical Monte Carlo, 

GCMC) να προβλέψουν την ικανότητα φόρτωσης φαρμάκων στις δομές των 

MOFs.27,29 Στη μεγαλοκανονική κατανομή GCMC (μ,V,T), το χημικό δυναμικό, 

μ, ο όγκος, V, και η θερμοκρασία, T, διατηρούνται σταθερά, ενώ ο αριθμός των 

μορίων, Ν, επιτρέπεται να αλλάζει. Η δυνατότητα του αριθμού Ν να 

µεταβάλλεται κάνει χρήσιµη τη µέθοδο αυτή στον προσδιορισµό των 

προσροφητικών ικανοτήτων ενός συγκεκριµένου φαρμάκου σε ένα 

συγκεκριµένο µέσο, αρκεί να γνωρίζουµε το χηµικό δυναµικό για οποιαδήποτε 

επιθυμητή θερμοδυναμική συνθήκη συγκεκριμένης θερµοκρασίας Τ και πίεσης 

P.  

Το χημικό δυναμικό, μ, μιας ουσίας σε ένα μίγμα ορίζεται ως η μερική μοριακή 

ενέργεια Gibbs:121 

휇𝑖 = (
𝜕𝐺

𝜕𝑛𝑖
)

𝑇,𝑃,𝑛 

        (𝟐. 𝟖𝟒) 

Το χημικό δυναμικό μπορεί να υπολογιστεί με την κατάλληλη καταστατική 

εξίσωση122 ή με τη μέθοδο Widom.123 Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο, 

χρησιμοποιείται προσομοίωση MC στο NVT στατιστικό σύνολο για το “bulk” 

φάρμακο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα και μετά την επίτευξη ισορροπίας, 

εισάγεται στο σύστημα ένα “ghost molecule” και η αλλαγή της ενέργειας εξαιτίας 

αυτής της εισαγωγής, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χημικού 

δυναμικού για την υπό εξέταση θερμοδυναμική κατάσταση. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζεται το 

επιπρόσθετο χηµικό δυναµικό (excess chemical potential, µex) το οποίο είναι η 

διαφορά του πραγµατικού χηµικού δυναµικού που αντιστοιχεί σε ένα 

πραγµατικό αέριο, µreal, και αυτού που αντιστοιχεί σε ένα ιδανικό αέριο, µideal, 

τα οποία συνδέονται µε τη εξίσωση: 

휇 = 휇𝑟𝑒𝑎𝑙 = 휇𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 + 휇𝑒𝑥      (𝟐. 𝟖𝟓) 

Aυτές οι δυο μέθοδοι που αναφέρθηκαν παραπάνω µπορεί να δώσουν 

διαφορετικές τιμές του χηµικού δυναµικού, µε αποτέλεσμα να προκύπτουν και 
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διαφορετικές τιμές για το μέγεθος του αριθμού των σωματιδίων που 

προσροφώνται. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των προσομοιώσεων πραγματοποιούνται οι 

ακόλουθες δοκιμαστικές κινήσεις (trial moves): δημιουργία σωματιδίων (particle 

creation), διαγραφή σωματιδίων (particle deletion) και περιστροφή και/ή 

μετατόπιση σωματιδίων (particle displacement and/or rotation). Λόγω της 

δημιουργίας και της διαγραφής σωματιδίων, ο αριθμός των μορίων, N, μέσα 

στον πόρο ποικίλει, ενώ αυτές οι κινήσεις πρέπει να δοκιμάζονται με την ίδια 

συχνότητα. Για κάθε δοκιμή, εάν η τελική διαμόρφωση του συστήματος είναι 

χαμηλότερη σε ενέργεια από την προηγούμενη, η κίνηση είναι αποδεκτή. Εάν 

η νέα διαμόρφωση είναι υψηλότερη σε ενέργεια σε σχέση με την προηγούμενη, 

η ενεργειακή διαφορά των διαμορφώσεων πριν και μετά τη δοκιμαστική κίνηση 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πιθανότητας αποδοχής της 

δοκιμαστικής κίνησης.124 

Κατά το βήµα της δηµιουργίας νέων σωµατιδίων (creation step) µέσα στο 

σύστηµα, η θέση που θα εισαχθεί το σωµατίδιο µέσα στον όγκο V του 

συστήµατος επιλέγεται τυχαία και στη συνέχεια υπολογίζεται η δυναµική 

ενέργεια, U, του συστήµατος. Η δυναµική ενέργεια που προκύπτει είναι το 

άθροισµα των αλληλεπιδράσεων του νέου σωµατιδίου µε τα προϋπάρχοντα 

σωµατίδια του κουτιού προσοµοίωσης, που στην περίπτωση µας πρόκειται για 

τα υπόλοιπα µόρια φαρμάκου και για τα άτομα που αποτελούν την επιφάνεια 

του πόρου του υπό εξέταση υλικού. Αν εισαγωγή του νέου ατόµου οδηγεί σε 

δυναµική ενέργεια µικρότερη από αυτήν που είχε το σύστημα πριν την 

εισαγωγή, τότε η εισαγωγή του νέου σωµατιδίου γίνεται αποδεκτή. Εάν η 

δυναµική ενέργεια δεν είναι µικρότερη, τότε υπολογίζεται η πιθανότητα να 

αποδεχτούμε αυτή την εισαγωγή από την εξίσωση: 

𝑃𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = min [1,
𝑍 ∙ 𝑉

𝑁 + 1
𝑒𝑥𝑝 (

𝑈𝑛 − 𝑈𝑜

𝑘𝛣𝑇
)]        (𝟐. 𝟖𝟔) 

Ο όρος Ν αναφέρεται στον αριθμό των προσροφημένων μορίων πριν την 

εισαγωγή του νέου σωματιδίου, 𝑘𝛣 είναι η σταθερά Boltzmann, 𝑈𝑜 και 𝑈𝑛 είναι 

οι δυναμικές ενέργειες πριν και μετά την εισαγωγή του νέου σωματιδίου 
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αντίστοιχα και Z είναι η απόλυτη δραστηριότητα (absolute activity) που δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

𝑍 = 𝛬−3𝑒𝑥𝑝 (
휇

𝑘𝛣𝑇
 )       (𝟐. 𝟖𝟕) 

, όπου Λ είναι το θερμικό μήκος κύματος De Broglie που δίνεται από την 

εξίσωση: 

𝛬 = √
2𝜋ℏ2

𝑘𝐵𝑇𝑚
         (𝟐. 𝟖𝟖) 

Παρόμοια διαδικασία χρησιμοποιείται και για την κίνηση της διαγραφής ενός 

σωματιδίου (deletion step) από το κουτί προσομοίωσης. Μετά την τυχαία 

διαγραφή ενός σωματιδίου μέσα από το κουτί υπολογίζεται η νέα δυναμική 

ενέργεια του νέου συστήματος και μετά υπολογίζεται η πιθανότητα αποδοχής 

της διαγραφής του σωματιδίου από την εξίσωση: 

𝑃𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = min [1,
𝑁

𝑍 ∙ 𝑉
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑈𝑛 − 𝑈𝑜

𝑘𝐵𝑇
)]        (𝟐. 𝟖𝟗) 

,όπου και πάλι ελέγχεται με τη χρήση ενός τυχαίου αριθμού και στην περίπτωση 

που είναι μεγαλύτερη από αυτόν τον αριθμό τότε η κίνηση της διαγραφής είναι 

αποδεκτή. 

Οι άλλοι δύο τύποι δοκιμών που πραγματοποιούνται είναι η μετακίνηση 

σωματιδίων μέσα στο κουτί προσομοίωσης και η περιστροφή τους, οι οποίες 

πραγματοποιούνται και διαχειρίζονται μέσω του αλγόριθμου Metropolis.125 Η 

μετακίνηση ενός σωματιδίου μέσα στο κουτί (particle displacement) μπορεί να 

γίνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, αρκεί η νέα θέση να βρίσκεται εντός μιας 

νοητής σφαίρας με κέντρο την παλιά θέση και να μην ξεπερνά σε μήκος μια 

μέγιστη τιμή (maximum allowed displacement) που έχει οριστεί από το 

πρόγραμμα. Η επιλογή του σωματιδίου που θα μετατοπιστεί μέσα στο κουτί 

είναι τυχαία. Στην πράξη δεν είναι γνωστό από πριν η μέγιστη τιμή μετακίνησης 

και για αυτό κατά την διάρκεια της προσομοίωσης αυξομειώνεται η τιμή αυτή 

με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη πιθανότητα αποδοχής της 

μετακίνησης. Με τον τρόπο αυτό, οι μικρές μετατοπίσεις γίνονται ευκολότερα 
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αποδεκτές ενώ οι μεγάλες είναι πιθανότερο να απορριφτούν. Συνήθως η 

μέγιστη τιμή μετατόπισης είναι τέτοια ώστε σχεδόν οι μισές δοκιμαστικές 

μετατοπίσεις να γίνονται αποδεκτές. 

Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και κατά την περιστροφή των σωματιδίων 

(particle rotation), όπου και πάλι η μέγιστη τιμή περιστροφής ρυθμίζεται με 

αντίστοιχο τρόπο. Μετά από κάθε μετατόπιση ή περιστροφή ενός σωματιδίου, 

υπολογίζεται η δυναμική ενέργεια που προκύπτει από αυτή την μεταβολή στο 

σύστημα και η πιθανότητα αποδοχής αυτής της μεταβολής υπολογίζεται από 

την εξίσωση: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = min [1, 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑈𝑛 − 𝑈𝑜

𝑘𝐵𝑇
)]        (𝟐. 𝟗𝟎) 

Οι πιθανότητες αποδοχής μιας από τις παραπάνω δοκιμές με τα σωματίδια 

πρέπει να είναι ίσες για να μην παραβιαστεί η ισορροπία του συστήματος. Ο 

αριθμός των δοκιμών που πραγματοποιούνται σε ένα σύστημα είναι της τάξης 

των μερικών εκατομμυρίων, ενώ οι μισές από αυτές τις δοκιμές είναι αποδεκτές. 

Η σωστή μορφή της συνάρτησης που περιγράφει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των σωματιδίων του συστήματός μας είναι το κεντρικό σημείο αυτής της 

μεθόδου. Για την περιγραφή των ενεργειακών αλληλεπιδράσεων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι δυναμικού και οι αντίστοιχες παράμετροι για 

κάθε σωματίδιο. Ειδικότερα, στην περίπτωση προσομοίωσης της 

προσρόφησης ενός φαρμάκου σε ένα υλικό θα πρέπει να υπολογιστούν τόσο 

οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων του φαρμάκου που προσροφώνται όσο 

και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του φαρμάκου αυτού και των ατόμων του 

προσροφητή. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων του ίδιου του στερεού 

δεν λαμβάνονται υπόψη δεδομένου ότι το υλικό θεωρείται άκαμπτο στους 

υπολογισμούς μας, δηλαδή οι συντεταγµένες των ατόµων που το αποτελούν 

είναι αμετάβλητες. Τα δυναμικά που περιγράφουν αυτές τις αλληλεπιδράσεις 

περιλαμβάνουν την περιγραφή vdW και Coulomb αλληλεπιδράσεων. Οι vdW 

αλληλεπιδράσεις περιγράφονται από διάφορα δυναμικά, μεταξύ των οποίων το 

πιο δημοφιλές είναι το δυναμικό τύπου Lennard-Jones (L-J) που περιγράψαμε 

στην προηγούμενη ενότητα μαζί με τον ακριβή τρόπο παραμετροποίσής του.  
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Εκτός από τις δυνάμεις vdW, έχει αποδειχθεί ότι οι ηλεκτροστατικές 

αλληλεπιδράσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενέργεια αλληλεπίδρασης του 

συστήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ροφημένα μόρια μπορεί να 

έχουν είτε μόνιμη διπολική ροπή λόγω των μερικών φορτίων στα άτομά τους 

(partial charges) είτε να πολώνονται εύκολα. Και στις δύο περιπτώσεις οι 

ηλεκτροστατικοί όροι του δυναμικού δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέοι. Οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις περιγράφονται συνήθως από το δυναμικό 

Coulomb και τα μερικά φορτία λαμβάνονται με τον τρόπο που περιγράψαμε 

στην προηγούμενη ενότητα. 

Ένα τεχνικό θέμα κατά την προσομοίωση είναι η αποφυγή συνοριακών ή 

επιφανειακών φαινοµένων και για να µπορούν οι υπολογισµοί να είναι έγκυροι 

σε µια εκτεταµένη µορφή του κρυσταλλικού πλέγµατος, στις προσοµοιώσεις 

τέτοιων υλικών χρησιµοποιούνται περιοδικές συνοριακές συνθήκες που θα 

περιφραφούν αναλυτικά στην επόμενη ενότητα, έτσι ώστε οι προσοµοιώσεις να 

αντιστοιχούν σε προσοµοιώσεις σε ένα άπειρο κρυσταλλικό δίκτυο. 

Τέλος, τα κύρια αποτελέσματα μιας προσομοίωσης GCMC είναι οι 

διαμορφώσεις του συστήματος υπό δεδομένες θερμοδυναμικές συνθήκες, ο 

απόλυτος αριθμός προσροφημένων μορίων (Nads) και η ισοστερική ενθαλπία 

προσρόφησης (Isosteric heat of adsorption, Qst)124 ως εξής: 

𝑄𝑠𝑡 = 𝑅𝑇 −
〈𝑈𝑁〉 − 〈𝑈〉〈𝑁〉

〈𝑁2〉 − 〈𝑁〉2
            (𝟐. 𝟗𝟏)  

, όπου οι αγκύλες υποδηλώνουν το μέσο όρο των διαμορφώσεων, Ν είναι ο 

αριθμός των προσροφημένων μορίων φαρμάκου στα προσροφητικά υλικα και 

το U η συνολική ενέργεια του συστήματος.  

 

2.2.3 Μοριακή δυναμική ( Molecular Dynamics, MD) 

 

Η μοριακή δυναμική (Molecular Dynamics, MD) χρησιμοποιεί τους νόμους 

κίνησης του Νεύτωνα για να εξετάσει την εξαρτώμενη από το χρόνο 

συμπεριφορά των μοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, η MD έχει 
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χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα για να μελετήσει τη διάχυση φαρμάκων (guest 

molecules) μέσα σε προσροφητικά υλικά.30 Δεδομένου ότι, αυτοί οι 

υπολογισμοί ενδιαφέρονται για τη χρονική εξέλιξη του σωματιδίου, η εξίσωση 

κίνησης μπορεί να εκφραστεί με όρους μετατόπισης r σε σχέση με το χρόνο t: 

                                                        
𝐹𝑖

𝑚𝑖
=

𝑑2𝑟𝑖

𝑑𝑡2
                                                                   (𝟐. 𝟗𝟐) 

για κάθε άτομο i, σε ένα σύστημα Ν ατόμων. Με 𝒎𝒊 συμβολίζεται η μάζα του, 

ενώ 𝒓𝒊 είναι το διάνυσμα θέσης του i ατόμου και 𝑭𝒊 η δύναμη που ασκείται πάνω 

του λόγω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα άτομα. 

Οι δυνάμεις ορίζονται ως οι αρνητικές παράγωγοι της συνάρτησης του 

δυναμικού  𝑼(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … 𝒓𝑵) ως προς τα διανύσματα θέσης: 

                                        𝑭𝒊 = −


𝒓𝒊
𝑼(𝒓𝟏, 𝒓𝟐, … , 𝒓𝑵) (𝟐. 𝟗𝟑) 

 

 (με ∂ συμβολίζεται η μερική παράγωγος). Ο δείκτης i αναφέρεται στο i άτομο 

του συστήματος, και παίρνει τιμές από 1 έως Ν (όσα και τα άτομα που 

υπάρχουν).  

Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ΜD είναι μια ντετερμινιστική τεχνική: 

δεδομένου ενός συνόλου συντεταγμένων και ταχυτήτων των ατόμων καθώς και 

του τύπου των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, η μετέπειτα χρονική εξέλιξη του 

συστήματος είναι ουσιαστικά προδιαγεγραμμένη. Το μόνο σημείο όπου 

κάποιος παράγοντας τυχαιότητας υπεισέρχεται σε αυτή τη μέθοδο, είναι στην 

εκλογή της αρχικής κατανομής ταχυτήτων και θέσεων των ατόμων.  

Η μέθοδος MD χρησιμοποιεί μια αρχική διαμόρφωση των μορίων ως αρχείο 

εισόδου και στη συνέχεια υπολογίζει τις μοριακές δυνάμεις με βάση τις 

παραμέτρους αλληλεπίδρασης ενός δεδομένου FF. Στη συνέχεια, καθορίζει τις 

ταχύτητες και τις θέσεις των μορίων ολοκληρώνοντας το νόμο κίνησης του 

Νεύτωνα. Τα δεδομένα που συλλέγονται από οποιαδήποτε προηγούμενο βήμα 
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χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των νέων δυνάμεων, ταχυτήτων και 

θέσεων για την επόμενη διαμόρφωση μετά από ένα πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα. Αυτή η διαδικασία ακολουθείται από τον ίδιο κύκλο για την πρόβλεψη 

της διαμόρφωσης του συστήματος ανά πάσα στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει 

ότι η MD δημιουργεί μια τροχιά του συστήματος σε σχέση με το χρόνο 

(Trajectory). Η τροχιά του συστήματος μπορεί να ληφθεί με διάφορους 

αλγόριθμους ολοκλήρωσης που θα αναλυθούν παρακάτω. Οι θερμοδυναμικοί 

μέσοι όροι του συστήματος μπορούν να υπολογιστούν από την τροχιά που 

λαμβάνεται για επαρκή χρονική περίοδο, εφαρμόζοντας την προσέγγιση της 

στατιστικής μηχανικής για να προσομοιάζονται οι θερμοδυναμικές ιδιότητες του 

μακροσκοπικού συστήματος ενδιαφέροντος.126 Η μέθοδος μοριακής δυναμικής 

συνοψίζεται στο σχήμα της Εικόνας 24.127 

 

 

Τυπικός αλγόριθμος Μοριακής Δυναμικής (MD)  

 
  

1. Είσοδος Αρχικών συνθηκών  

  

Δυναμικό αλληλεπίδρασης V σαν συνάρτηση των θέσεων των ατόμων. Θέσεις  

όλων των ατόμων στο σύστημα.  

Ταχύτητες  όλων των ατόμων στο σύστημα.  

  

 
Επανάληψη του 2ου ,3ου ,4ου βήματος για τον απαιτούμενο αριθμό βημάτων.  

 
  

2. Υπολογισμός Δυνάμεων  
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3. Ενημέρωση με νέες συντεταγμένες τη διαμόρφωση των ατόμων.  

  

 
  

 
  

4. (Προαιρετικό) βήμα εξόδου  

  

Καταγραφή θέσεων, ταχυτήτων, ενεργειών, θερμοκρασίας, πίεσης, κλπ.  

  
           Εικόνα 24. Ο αλγόριθμος της Μοριακής Δυναμικής. Ελήφθη από την παραπομπή 127.  

Για να ξεκινήσει ο παραπάνω αλγόριθμος βασικό είναι, στην εισαγωγή των 

αρχικών συνθηκών (βήμα 1), να εισάγουμε τις ταχύτητες 𝒗 όλων των ατόμων 

στο σύστημα στην αρχή της προσομοίωσης (𝒕 = 𝟎). Η αρχική κατανομή των 

ταχυτήτων προσδιορίζεται συνήθως από μια τυχαία κατανομή με τα μεγέθη 

τους να προσαρμόζονται στην απαιτούμενη θερμοκρασία και διορθώνονται έτσι 

ώστε να μην υπάρχει συνολική ορμή: 

𝑷 = ∑ 𝒎𝒊𝒗𝒊

𝑵

𝒊

= 𝟎                                                              (𝟐. 𝟗𝟒) 

Οι ταχύτητες 𝒗𝒊, επιλέγονται συνήθως τυχαία από μια κατανομή Maxwell-

Boltzmann ή Gaussian σε μια δεδομένη θερμοκρασία, η οποία δίνει την 

πιθανότητα ότι ένα άτομο 𝒊  έχει μια ταχύτητα 𝒗𝒙 στην κατεύθυνση 𝒙 σε μία 

θερμοκρασία 𝑻: 

𝒑(𝒖𝒊𝒙) = √
𝒎𝒊

𝟐𝝅𝒌𝑩𝑻
𝒆

[−
𝟏
𝟐

𝒎𝒊𝒗𝒊𝒙
𝟐

𝒌𝑩𝑻
]
                                        (𝟐. 𝟗𝟓) 
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Eπειδή όμως οι τιμές των ταχυτήτων έχουν προσδιοριστεί τυχαία από την 

κατανομή της παραπάνω εξίσωσης, η θερμοκρασία του συστήματος δεν θα 

είναι ακριβώς T. Αυτό μπορεί να λυθεί μεταβάλλοντας (scale) τις ταχύτητες 

ομοιόμορφα έτσι ώστε η στιγμιαία θερμοκρασία του συστήματος να αντιστοιχεί 

στην επιθυμητή τιμή. Αυτή με βάση τη στατιστική θερμοδυναμική συνδέεται με 

την κινητική ενέργεια του συστήματος ως εξής:  

T=
2

NdfkB
K                                  (𝟐. 𝟗𝟔) 

Έτσι, με βάση την παραπάνω σχέση μπορεί να καθοριστεί η στιγμιαία (οπότε 

και η αρχική) θερμοκρασία του συστήματος από τη στιγμή που οι αρχικές 

ταχύτητες είναι γνωστές. Η ποσότητα Νdf είναι ο αριθμός των βαθμών 

ελευθερίας του συστήματος. Για ένα μόριο ο αριθμός αυτός ισούται με 3Ν-6 και 

3Ν-5 αν το μόριο είναι γραμμικό. Για συστήματα που περιλαμβάνουν πολλά 

σωματίδια τότε 3Ν-6≈3Ν. 

2.2.3.1 Οι εξισώσεις κίνησης 

Η Μοριακή Δυναμική απαιτεί μια τεχνική για την επίλυση των εξισώσεων 

κίνησης των ατομικών συστημάτων. Έχοντας κάνει την προσέγγιση ότι η 

κίνηση των σωματιδίων μπορεί να περιγραφεί με Νευτώνεια μηχανική η 

επίλυση των εξισώσεων κίνησης μπορεί να γίνει με διάφορους φορμαλισμούς. 

Για ένα σύστημα Ν αλληλεπιδρώντων σωματιδίων ο φορμαλισμός του Hamilton 

Η ισούται με το άθροισμα κινητικής Κ και δυναμικής ενέργειας U. Έτσι 

χρησιμοποιώντας έναν απλό συμβολισμό: 

                                           𝒒 = (𝒒𝟏, 𝒒𝟐, … , 𝒒𝑵)                                            (𝟐. 𝟗𝟕) 

                                           𝒑 = (𝒑𝟏, 𝒑𝟐, … , 𝒑𝑵)                                                    (𝟐. 𝟗𝟖) 

η χαμιλτονιανή γράφεται ως εξής:    

                        𝑯(𝒒, 𝒑) = 𝑲(𝒑) + 𝑼(𝒒)                                    (𝟐. 𝟗𝟗) 
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Οι γενικευμένες συντεταγμένες που περιγράφουν τις θέσεις και τις ταχύτητες 

των σωματιδίων είναι 𝒒𝒊 και �̇�𝒊  με 𝒊 = (𝟏, 𝟐, … , 𝑵) αντίστοιχα ενώ με 𝒑𝒊 

συμβολίζεται η γενικευμένη ορμή. Η ταχύτητα και η ορμή ικανοποιούν τις 

παρακάτω σχέσεις: 

                      �̇�𝒊 =
𝜢

𝒑𝒊
         𝜿𝜶𝜾      �̇�𝒊 = −

𝜢

𝒒𝒊
                                                      (𝟐. 𝟏𝟎𝟎) 

Οι εξισώσεις του Hamilton για καρτεσιανές συντεταγμένες γράφονται:   

        �̇�𝒊 =
𝒑𝒊

𝒎𝒊
= 𝒖𝒊       και  �̇�𝒊 = −𝒓𝒊

𝑼 = 𝒇𝒊                                                            (𝟐. 𝟏𝟎𝟏) 

, όπου 𝒇𝒊 είναι η δύναμη που δέχεται το σωματίδιο 𝒊. Η επίλυση λοιπόν των 

εξισώσεων κίνησης είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση των 𝟑𝜨 εξισώσεων όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω:   

                             𝒎𝒊�̈�𝒊 = 𝒇𝒊                                                             (𝟐. 𝟏𝟎𝟐) 

Στην κλασσική θεώρηση των εξισώσεων κίνησης θα πρέπει η συνολική 

ενέργεια ή η Hamiltonian του συστήματος να διατηρείται σταθερή. Αυτό 

επιτυγχάνεται όταν η κινητική και η δυναμική ενέργεια του συστήματος γίνουν 

ανεξάρτητες του χρόνου. Στην πράξη αυτό γίνεται όταν οι δυνάμεις που 

ασκούνται στα σωματίδια γίνουν ανεξάρτητες του χρόνου και των ταχυτήτων. 

Το σύστημα θα πρέπει επίσης να ικανοποιεί την αρχή της αντιστρεπτότητας 

στο χρόνο. Με απλά λόγια αν αλλάξουν τα πρόσημα των ταχυτήτων θα πρέπει 

τα σωματίδια να διαγράψουν ακριβώς την ίδια τροχιά γυρνώντας προς τα πίσω.  

2.2.3.2 H ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης 

Το διάνυσμα θέσεως του κάθε σωματιδίου του συστήματος βρίσκεται με 

επίλυση του συστήματος των εξισώσεων κίνησης (2.101). Από τις πιο 

διαδεδομένες μεθόδους ολοκλήρωσης των εξισώσεων κίνησης αποτελεί ο 

αλγόριθμος του Verlet126 καθώς και διάφορες παραλλαγές του. Η βασική ιδέα 
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του αλγόριθμου Verlet είναι η ανάπτυξη δύο πολυώνυμων Taylor τρίτης τάξης 

για τη θέση r μία μπροστά και μία πίσω στο χρόνο όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

𝒓(𝒕 + 𝜟𝒕) = 𝒓(𝒕) + �̇�(𝒕)𝜟𝒕 + �̈�(𝒕)
𝜟𝒕𝟐

𝟐
+ �̈�(𝒕)

𝜟𝒕𝟑

𝟔
+ 𝑶(𝜟𝒕𝟒)   (𝟐. 𝟏𝟎𝟑) 

𝒓(𝒕 − 𝜟𝒕) = 𝒓(𝒕) − �̇�(𝒕)𝜟𝒕 + �̈�(𝒕)
𝜟𝒕𝟐

𝟐
− �̈�(𝒕)

𝜟𝒕𝟑

𝟔
+ 𝑶(𝜟𝒕𝟒)   (𝟐. 𝟏𝟎𝟒)    

Η πρόσθεση των δύο εκφράσεων δίνει:  

𝒓(𝒕 + 𝜟𝒕) = 𝟐𝒓(𝒕) − 𝒓(𝒕 − 𝜟𝒕) +
𝑭(𝒕)

𝑴
𝜟𝒕𝟐 + 𝑶(𝜟𝒕𝟒)   (𝟐. 𝟏𝟎𝟓)    

Από τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε πως το σφάλμα του 

αλγορίθμου καθώς το σύστημα εξελίσσεται κατά 𝜟𝒕 είναι της τάξης 𝜟𝒕𝟒. Ο 

αλγόριθμος αυτός είναι ταυτόχρονα απλός στην εφαρμογή του, ακριβής και 

σταθερός, εξηγώντας την καθιέρωσή του στις μοριακές προσομοιώσεις. 

Παρατηρεί κανείς πως οι ταχύτητες δεν προκύπτουν άμεσα από τον αλγόριθμο 

Verlet και αυτό ενώ φαίνεται να μην αποτελεί πρόβλημα καθώς δε χρειάζονται 

για τον υπολογισμό της τροχιάς κάθε σωματιδίου, είναι χρήσιμες για τον 

υπολογισμό άλλων μεγεθών όπως η κινητική ενέργεια. Θα μπορούσε κάποιος 

να υπολογίσει τις ταχύτητες στο χρόνο 𝒕 μόνο αν είναι γνωστές οι θέσεις στον 

χρόνο 𝒕 + 𝜟𝒕 χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:  

𝒗(𝒕) = �̇�(𝒕) =
𝒓(𝒕 + 𝜟𝒕) − 𝒓(𝒕 − 𝜟𝒕)

𝟐𝜟𝒕
   (𝟐. 𝟏𝟎𝟔)    

Ωστόσο, το σφάλμα που σχετίζεται με την έκφραση αυτή είναι της τάξης  𝜟𝒕𝟐 

και όχι 𝜟𝒕𝟒.     

Για να ξεπεραστεί αυτή η τεχνική δυσκολία, έχουν αναπτυχθεί κάποιες 

παραλλαγές του αλγορίθμου Verlet. Τα σωματίδια κινούνται στην ίδια τροχιά, 
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αλλά διαφοροποιούνται ως προς τη διαχείριση της μνήμης σχετικά με τον 

έλεγχο των μεταβλητών που αποθηκεύονται και τη χρονική στιγμή που γίνεται 

αυτό. Ο αλγόριθμος Leapfrog126 αποτελεί μία από τις παραλλαγές στον οποίο 

γίνεται μια καλύτερη αντιμετώπιση των ταχυτήτων. Στον αλγόριθμο Leapfrog, 

οι θέσεις και οι ταχύτητες δεν υπολογίζονται την ίδια χρονική στιγμή αλλά οι 

ταχύτητες υπολογίζονται στο μισό βήμα ολοκλήρωσης:  

𝒓(𝒕 + 𝜟𝒕) = 𝒓(𝒕) + 𝒗(𝒕 +
𝜟𝒕

𝟐
)𝜟𝒕       (𝟐. 𝟏𝟎𝟕) 

𝒗 (𝒕 +
𝜟𝒕

𝟐
) =

𝑭(𝒕)

𝑴
𝜟𝒕 + 𝒗 (𝒕 −

𝜟𝒕

𝟐
)   (𝟐. 𝟏𝟎𝟖) 

Η ταχύτητα στη χρονική στιγμή 𝒕 υπολογίζεται ως η μέση τιμή των ταχυτήτων 

στις χρονικές στιγμές 𝒕 +
𝜟𝒕

𝟐
 και 𝒕 −

𝜟𝒕

𝟐
: 

𝒗(𝒕) =
𝒗 (𝒕 +

𝜟𝒕
𝟐 ) + 𝒗 (𝒕 −

𝜟𝒕
𝟐 )

𝟐
       (𝟐. 𝟏𝟎𝟗) 

Σε κάθε περίπτωση οι αλγόριθμοι ολοκλήρωσης θα πρέπει να ικανοποιούν με 

την ακρίβειά τους τις βασικές συνθήκες διατήρησης σε ένα σύστημα όπως 

διατήρηση ορμής M, στροφορμής L, και ενέργειας. 

Όπως είναι γνωστό, σε όλες τις επαναληπτικές μεθόδους προκύπτει το 

πρόβλημα της αριθμητικής ευστάθειας διότι εάν το σφάλμα που προκύπτει σε 

κάθε βήμα αυξάνεται τότε το αποτέλεσμα δεν θα περιέχει απλά και μόνο ένα 

σφάλμα με μέγεθος συγκρίσιμο με αυτό του ζητούμενου αποτελέσματος αλλά 

θα αποκτηθεί λύση με τελείως διαφορετική συμπεριφορά η οποία συνήθως 

χαρακτηρίζεται από ταλαντώσεις (διακυμάνσεις) αυξανόμενου εύρους. Η 

αστάθεια είναι δυνατόν να περιορισθεί με την ελάττωση του βήματος 

ολοκλήρωσης 𝜟𝒕 και για το λόγο αυτό επιλέγεται να μην ξεπερνά το ένα δέκατο 

του χρόνου ταλάντωσης της ταχύτερης δόνησης. Αυτή συνήθως σχετίζεται με 

την κίνηση του ελαφρύτερου ατόμου δηλαδή του υδρογόνου, π.χ. οι 
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ταλαντώσεις δεσμών μεταξύ άνθρακα και υδρογόνου. Οι τιμές αυτές των 

συχνοτήτων ταλάντωσης είναι της τάξης των 3000cm-1 δηλαδή της τάξης των 

μερικών fs. Αυτό σημαίνει ότι το 𝜟𝒕 θα πρέπει να είναι περίπου μια τάξη 

μεγέθους μικρότερο από την παραπάνω τιμή. Συνήθως στην πράξη το ανώτερο 

του όριο περιορίζεται στο 1fs. Σε συστήματα που απαιτείται μικρότερη ακρίβεια 

για την περιγραφή της κίνησης των σωματιδίων, μεγαλύτερα 𝜟𝒕 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

2.2.3.3 Εισαγωγή περιβάλλοντος 

Ένα επόμενο βήμα είναι ο καθορισμός των συνοριακών συνθηκών του 

μοντέλου. Ένα υπολογιστικό μοντέλο αποτελείται από έναν πεπερασμένο 

αριθμό μορίων τα οποία τοποθετούνται σε μια αρχική διαμόρφωση στον 

τρισδιάστατο χώρο (όταν η προσομοίωση γίνεται στις 3 διαστάσεις). Θα 

μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι το σύστημα «τελειώνει» στα χωρικά όρια που 

καταλαμβάνει η αρχική διαμόρφωση. Ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν κατάλληλο 

για την μελέτη ενός απομονωμένου συσσωματώματος από αυτά τα μόρια, δεν 

θα ήταν όμως κατάλληλο αν για παράδειγμα θα θέλαμε να προσομοιώσουμε  

ένα ρεαλιστικό υλικό. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τις λεγόμενες 

περιοδικές συνοριακές συνθήκες (periodic boundary conditions, pbc).126 Σε 

αυτήν την τεχνική επιλέγεται ένα μέρος του συστήματος να προσομοιωθεί 

υποθέτοντας άπειρες (στην πράξη ένα μεγάλο αριθμό) περιοδικές εικόνες του 

κεντρικού κουτιού προσομοίωσης στο οποίο βρίσκονται τα μόρια του εκάστοτε 

συστήματος (Εικόνα 25).            
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Η πιο προφανής συνέπεια της εφαρμογής pbc είναι όταν τα άτομα εξέρχονται 

της υπολογιστικής κυψελίδας της προσομοίωσης. Τότε όμοια άτομα ίδιας 

ταχύτητας θα εισέλθουν σε αυτό από την περιοδική τους εικόνα, όπως φαίνεται 

στο παραπάνω σχήμα. 

Με τη βοήθεια αυτού του δυσδιάστατου παραδείγματος, γίνεται φανερό πώς,  

ενώ πρακτικά προσομοιώνουμε (λύνουμε τις εξισώσεις κίνησης για) ένα 

πεπερασμένο σύνολο ατόμων μέσα στο αρχικό κουτί, είναι σαν να 

προσομοιώνουμε την συμπεριφορά ενός «άπειρου» συστήματος που 

καταλαμβάνει όλο τον χώρο, και άρα είναι πιο κοντά σε ένα ρεαλιστικό 

σύστημα.  

Από τη στιγμή που αναπαρίσταται το σύστημα με κεντρική και περιοδικές 

εικόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν τεχνικές οι οποίες να προσδιορίζουν τις 

Εικόνα 25. Σχηματική αναπαράσταση των συνοριακών συνθηκών στις 2 

διαστάσεις. Όταν ένα άτομο μετακινείται έξω από το αρχικό κουτί πλευράς L 

(αυτό με το κίτρινο φόντο) όπως δείχνει το κάτω βέλος, η περιοδική του εικόνα 

εισέρχεται στο κουτί προσομοίωσης, από το απέναντι κουτί (όπως δείχνει το 

πάνω βέλος). 
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ενέργειες των μη δεσμικών αλληλεπιδράσεων. Μία από αυτές είναι το κριτήριο 

της ελάχιστης απεικόνισης (minimum image convention, MIC). Σε αυτήν, ένα 

σωματίδιο θα αλληλεπιδρά το πολύ με την κοντινότερη περιοδική εικόνα ενός 

άλλου ατόμου στο σύστημα (Εικόνα 26). Αυτό σημαίνει ότι το πάνω όριο 

αποκοπής των μη δεσμικών αλληλεπιδράσεων περιορίζεται στο μισό του μήκος 

του κουτιού (
𝑳

𝟐
), με την εισαγωγή μιας επιπλέον σύμβασης, της σφαιρικής 

αποκοπής (spherical cutoff). Έτσι μπορούν να αποφευχθούν οι πολλαπλοί 

υπολογισμοί της αλληλεπίδρασης ενός ατόμου με ένα άλλο άτομο.  

 

 

Εικόνα 26. Η εφαρμογή της συνθήκης πλησιέστερου ειδώλου σε κουτί δύο 

διαστάσεων. Το μαύρο σωματίδιο μπορεί να αλληλεπιδρά με 7 πορτοκαλί 

γειτονικά σωματίδια μέσα σε κύκλο ακτίνας 𝜌 ≤
𝐿

2
 , ανεξάρτητα αν αυτά 

βρίσκονται στο ίδιο τετράγωνο με αυτό ή όχι. 
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2.2.3.4 Μέθοδοι αποκοπής για τον υπολογισμό των μη δεσμικών 

αλληλεπιδράσεων 

Οι μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις δηλαδή το άθροισμα των ηλεκτροστατικών και 

vdW αλληλεπιδράσεων υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά το εύρος 

υπολογισμού τους. Το κυριότερο πρόβλημα είναι ο υπολογισμός των 

συναρτήσεων για μεγάλες αποστάσεις  r (long range) καθώς οι συναρτήσεις 

των δυναμικών εκτείνονται στο άπειρο. Για μεγάλα r η πιο γνωστή μέθοδος που 

ακολουθείται είναι η μέθοδος της αποκοπής (cut off ή truncation method), όπου 

οι αλληλεπιδράσεις των ατόμων μετά από ένα όριο (κρίσιμη απόσταση, rc) 

ρυθμίζονται. Υπάρχουν διάφοροι μαθηματικοί τρόποι για την υλοποίηση της 

παραπάνω μεθόδου. Ο απλούστερος τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί μια 

απότομη αποκοπή των αλληλεπιδράσεων από κάποια απόσταση και μετά. Το 

πρόβλημα με αυτή την επιλογή αποκοπής είναι πως η ενέργεια αλλά και η 

παράγωγος της δεν είναι συνεχείς συναρτήσεις των ατομικών συντεταγμένων. 

Ένας εναλλακτικός τρόπος αποκοπής είναι να χρησιμοποιηθούν η “switch” και 

η “shift functions” οι οποίες, όπως και οι παράγωγοί τους, είναι συνεχείς και 

παραγωγίσιμες έως ότου μηδενιστούν.126 

2.2.3.4.1  Άθροισμα κατά Ewald  

Με τις μεθόδους αποκοπής και την εισαγωγή περιοδικών συστημάτων 

παραλείπονται από τους υπολογισμούς αλληλεπιδράσεις οι οποίες 

συνεισφέρουν στη συνολική ενέργεια του συστήματος. Όσον αφορά τις 

αληλεπιδράσεις vdW, η προσέγγιση είναι αρκετά καλή εξαιτίας του γεγονότος 

ότι η συνάρτηση για μεγάλα r φθίνει αρκετά γρήγορα, 𝑼𝒗𝒅𝑾 𝒓 ~ 𝒓−𝟔. Όμως, στις 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις όπου το  δυναμικό Coulomb φθίνει αργά, 

𝑼𝒄𝒐𝒖𝒍 𝒓 ~ 𝒓−𝟏 και 𝑼𝒅𝒊𝒑𝒐𝒍𝒆 𝒓 ~ 𝒓−𝟑 στην περίπτωση ιόντων και διπόλων αντίστοιχα, 

η συγκεκριμένη μέθοδος οδηγεί πολύ συχνά σε ανακριβή αποτελέσματα. Έτσι, 

έχουν παρουσιαστεί διάφορες άλλες προσεγγιστικές μέθοδοι υπολογισμού των 

ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων μεγάλης εμβέλειας με πιο αποτελεσματική, 

το άθροισμα κατά Ewald.128 Σε αυτήν τη τεχνική, στα φορτία, τα οποία στις 

μοριακές προσομοιώσεις είναι εντοπισμένα σε ένα σημείο (σημειακά φορτία), 
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γίνεται χρήση γκαουσιανών (Gaussian) συναρτήσεων κατανομής φορτίων 

(Gaussian νέφη φορτίων).  Με τη χρήση μετασχηματισμού Fourier το άθροισμα 

για τον υπολογισμό της ενέργειας για μεγάλες αποστάσεις, 𝑼𝒍𝒐𝒏𝒈−𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆, 

λαμβάνει χώρα στον αντίστροφο χώρο (reciprocal space). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο υπολογιστικό κόστος σε μια προσομοίωση όπου 

υπάρχουν φορτισμένα άτομα οφείλεται τον υπολογισμό του αθροίσματος κατά 

Ewald. Παραλλαγή της μεθόδου Ewald, για τα περιοδικά συστήματα αποτελεί 

η μέθοδος Particle Mesh Ewald (PME).129 Όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις 

μικρής εμβέλειας 𝑼𝒔𝒉𝒐𝒓𝒕−𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆, η PME σε αντίθεση με την απλή μέθοδο Ewald, 

χρησιμοποιεί γκαουσιανές κατανομές φορτίου και επίσης στην άθροιση που 

λαμβάνει χώρα στον πραγματικό χώρο εισάγεται και σφαιρική αποκοπή του 

ηλεκτροστατικού δυναμικού. Οι αλληλεπιδράσεις μεγάλης εμβέλειας 

𝑼𝒍𝒐𝒏𝒈−𝒓𝒂𝒏𝒈𝒆, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στον αντίστροφο χώρο, υπολογίζονται 

προσεγγιστικά με τη χρήση γρήγορων μετασχηματισμών Fourier (FFT). Οι 

μετασχηματισμοί αυτοί υπολογίζουν τις αλληλεπιδράσεις σε ένα πλέγμα του 

οποίου τα φορτία με τη μέθοδο της παρεμβολής έχουν μετατραπεί σε φορτία 

πλέγματος.    

2.2.3.5 Προσομοιώσεις MD σε NVT 

Το στατιστικό σύνολο (ensemble) αποτελεί μια από τις πιο βασικές έννοιες της 

Στατιστικής Μηχανικής. Μερικά από τα πιο γνωστά σύνολα τα οποία συναντάμε 

στη Στατιστική Μηχανική είναι το Μικροκανονικό στατιστικό σύνολο (NVE), το 

Κανονικό στατιστικό σύνολο (NVT), το Ισοθερμοκρασιακό-Ισοβαρές στατιστικό 

σύνολο (NPT) και το Μέγα Κανονικό στατιστικό σύνολο (μVT). Oι 

προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής πραγματοποιούνται κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης ή/και θερμοκρασίας. Στην παρούσα διατριβή 

στις προσομοιώσεις MD εφαρμόστηκε το στατιστικό σύνολο NVT, όπου ο 

αριθμός των σωματιδίων, Ν, ο όγκος, V, και η θερμοκρασία του συστήματος, 

T, διατηρούνται σταθερά. 

Η βασική ιδέα πίσω από την εφαρμογή μιας συλλογής είναι ότι το σύστημα που 

θα προσομοιωθεί δεν είναι απομονωμένο αλλά αλληλεπιδρά, έρχεται σε επαφή 
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ή συζεύγεται (coupling) με ένα εξωτερικό περιβάλλον.126 Όταν στο σύστημα 

εφαρμοστεί η NVT συλλογή, αυτό σημαίνει ότι συζεύγεται με ένα εξωτερικό 

λουτρό θερμότητας. Η ενέργεια μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από το 

σύστημα. Με τη μεταφορά αυτή της ενέργειας τροποποιούνται (scale) οι 

ταχύτητες των σωματιδίων το οποίο επιτρέπει στον αλγόριθμο να ελέγχει τη 

θερμοκρασία. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουν χώρα ανασχηματισμοί των 

γνωστών εξισώσεων κίνησης. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες μεθοδολογίες σύμφωνα με τις οποίες σε 

μια προσομοίωση μοριακής δυναμικής μπορούμε να διατηρήσουμε σταθερή τη 

θερμοκρασία ή/και την πίεση. Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι η 

μέθοδος Berendsen130 και η Nosé-Hoover.131,132 Προκειμένου να διατηρήσουμε 

τη θερμοκρασία σταθερή στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήσαμε το 

θερμοστάτη Nosé-Hoover.  

2.2.3.6 “Set up” προσομοίωσης ΜD 

Στο παρακάτω διάγραμμα ροής (Εικόνα 27)114 φαίνεται μια τυπική διαδικασία 

βημάτων για την παραγωγή μια τροχιάς, εφόσον έχει επιλεχθεί το δυναμικό U 

και το είδος των συνοριακών συνθηκών. 
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Εικόνα 27. Διάγραμμα Ροής MD προσομοίωσης. Ελήφθη από την παραπομπή 

114. 

2.2.3.7  Ανάλυση τροχιάς προσομοίωσης 

Από τη στιγμή που έχουν δημιουργηθεί τα αρχεία των τροχιών (trajectories), 

δηλαδή αυτά που περιέχουν τις θέσεις και τις ταχύτητες όλων των σωματιδίων 

του συστήματος ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η αποθήκευση 

γίνεται ανά χρόνο Δτ, ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη. Είναι πολλαπλάσιο 

του χρονικού βήματος Δt της προσομοίωσης και στις περισσότερες των 

περιπτώσεων αρκετά μεγαλύτερός του. Οι πιο απλοί υπολογισμοί περιέχουν 

τη θερμοκρασία, την πίεση, τον όγκο του συστήματος, την κινητική ενέργεια και 

τις ενέργειες λόγω δυναμικών αλληλεπίδρασης για κάθε Δτ.  

Η μέση τιμή μιας ποσότητας Χ υπολογίζεται με βάση την παρακάτω σχέση: 



116 

 

〈Χ〉 = 
1

ntΝ
∑ ∑ Χi,n    (𝟐. 𝟏𝟏𝟎)

Ν

i=1

nt

n=1

 

όπου Ν ο αριθμός των σωματιδίων ενδιαφέροντος και nt o αριθμός των τροχιών 

τη χρονική στιγμή που έχει οριστεί ο υπολογισμός.  

Οι διακυμάνσεις 〈(δΧ)2〉, όπου η απόκλιση 𝜹𝜲 = 𝜲 − 〈Χ〉 δίνονται από τη σχέση: 

〈(δΧ)2〉 = 〈(Χ-〈Χ〉)2〉 = 〈Χ2〉-〈Χ〉2 =   
1

ntΝ
∑ ∑ 𝑿𝒊,𝒏

𝟐 − 〈Χ〉2   

Ν

i=1

nt

n=1

  (𝟐. 𝟏𝟏𝟏) 

H απόκλιση RMS (Root mean square deviation) της ποσότητας X, σ(Χ), είναι η 

τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης,  

𝝈𝟐(𝜲) = 〈(δΧ)2〉          (𝟐. 𝟏𝟏𝟐) 

 

2.2.3.7.1 Υπολογισμός Συντελεστή Διάχυσης (Diffusion 

Coefficient, D) 

Mια πολύ σημαντική ιδιότητα περιλαμβάνει τον υπολογισμό για μια ομάδα 

ατόμων i, της σταθεράς διάχυσης Di, η οποία υπολογίζεται από τη σχέση του 

Einstein για χρόνο t ως εξής: 

Di =
1

6t
(〈(ri(t)-ri(0))

2
〉)          (𝟐. 𝟏𝟏𝟑) 

Για την ακρίβεια η παραπάνω σχέση ισχύει στο όριο χρόνων t, πολύ 

μεγαλύτερων από τον χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθεί το υπό μελέτη 

μόριο ή άτομο κατά μια απόσταση συγκρίσιμη με το μέγεθός του. Η 

τετραγωνική μετατόπιση |r(t)-r(0)|2 είναι το τετράγωνο της απόστασης που 

διανύει το άτομο ή μόριο που μελετάμε, μεταξύ της χρονικής στιγμής 0 και t. Η 
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μέση τιμή αναφέρεται τόσο στο χρόνο, όσο και στο σύνολο των  ατόμων ή 

μορίων του ίδιου είδους.   

2.2.3.7.2 Υπολογισμός ακτινικής συνάρτησης κατανομής 

(radial distribution function ή g(r)) 

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα είναι η ακτινική συνάρτηση κατανομής 

(radial distribution function ή g(r)), ο υπολογισμός της οποίας είναι πολύ 

σημαντικός στη μελέτη της δυναμικής εξέλιξης του συστήματός μας, 

παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για τη δομή του. Ειδικότερα, 

χρησιμοποιώντας ένα άτομο αναφοράς, η RDF περιγράφει πως αλλάζει η 

πυκνότητα του συστήματος κινούμενοι σφαιρικά προς τα έξω από το άτομο 

αναφοράς (Εικόνα 28). Η g(r) για δύο άτομα i και j δίνεται από τον παρακάτω 

τύπο: 

g(r) =
V

N2
〈∑ ∑ δ(r-rij)

N

j≠i

N

i

〉        (𝟐. 𝟏𝟏𝟒) 

, όπου N o συνολικός αριθμός των ατόμων, rij το διάνυσμα μεταξύ των δύο 

ατόμων, V ο όγκος του συστήματος και δ μια μη μηδενική συνάρτηση για πολύ 

μικρές τιμές εισόδου. Έτσι τα ζευγάρια των ατόμων (i, j) προσμετρώνται μόνο 

όταν η απόσταση διαχωρισμού τους rij, είναι κοντά στην επιθυμητή τιμή του r. 

Το V είναι ο όγκος ενός σφαιρικού κελύφους εσωτερικής ακτίνας r και πάχους 

Δr και υπολογίζεται ως εξής: 

𝑽 ≈ 𝟒𝝅𝒓𝟐𝜟𝒓      (𝟐. 𝟏𝟏𝟓) 
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Εικόνα 28. Σε απόσταση r από το κεντρικό (μαύρο) άτομο και σε εύρος Δr 

περιέχονται τα κέντρα 7 (πορτοκαλί) ατόμων. 

Όπως βλέπουμε στην παραπάνω εικόνα, η g(r) ουσιαστικά δίνει την 

πιθανότητα το κέντρο ενός ατόμου να βρίσκεται σε ένα σφαιρικό κέλυφος 

ακτίνας r και πάχους Δr, με το κέντρο του φλοιού να βρίσκεται στο άτομο 

ενδιαφέροντος. Με τη χρήση της g(r) είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο αριθμός n 

των ατόμων που βρίσκονται σε ένα εύρος [r1,r2] με βάση την παρακάτω σχέση: 

n=
N

V
∫ 4πr2

r2

r1

g(r)dr             (𝟐. 𝟏𝟏𝟓) 

2.2.3.8 Υπολογιστικά πακέτα   

Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετά έτοιμα υπολογιστικά προγράμματα που στόχο 

έχουν την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων κίνησης του Νεύτωνα για 

συστήματα που αποτελούνται  από εκατοντάδες ή εκατομμύρια σωματίδια. 

Μερικά από αυτά είναι τα πακέτα LAMMPS,133 NAMD,134 AMBER135 και άλλα. 

Η προσομοίωση των υπό μελέτη συστημάτων της παρούσας εργασίας έγινε με 
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τη χρήση του υπολογιστικού πακέτου μοριακής δυναμικής GROMACS136 (από 

τα αρχικά της φράσης Groningen Machine for Chemical Simulations).  

Το Gromacs έχει σχεδιαστεί κυρίως για τη μοριακή προσομοίωση βιοχημικών 

μορίων όπως πρωτεΐνες, λιπίδια και νουκλεϊνικά οξέα με πολύπλοκες 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων τους, αλλά λόγω της μεγάλης ταχύτητας 

των υπολογισμών του στις μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις που συνήθως 

κυριαρχούν στις προσομοιώσεις πολλές ερευνητικές ομάδες το χρησιμοποιούν 

επίσης και για την προσομοίωση μη βιολογικών συστημάτων όπως τα 

πολυμερή. Υποστηρίζει όλους τους συνήθεις αλγορίθμους που θα περίμενε 

κανείς από μια σύγχρονη εφαρμογή μοριακής δυναμικής, αλλά υπάρχουν και 

αρκετά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει όπως η παρoχή εξαιρετικά 

υψηλής απόδοσης σε σύγκριση με τα υπόλοιπα προγράμματα.  
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                                                                                  Κεφάλαιο 3   

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων  

 
Μέρος Α΄ 

  

    

       

   

   

 

 

 

Θεωρητική μελέτη της αποθήκευσης και 

απελευθέρωσης του αντικαρκινικού φαρμάκου 

Γεμσιταμπίνης (Gemcitabine, GEM) από τα υλικά 

IRMOF-16 & OH-IRMOF-16 

 

Οι μοριακές προσομοιώσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναζήτηση μιας 

βέλτιστης δομής MOF με υψηλή απόδοση στη χορήγηση αντικαρκινικών 

φαρμάκων. Ειδικότερα, με τους υπολογισμούς DFT είναι δυνατόν να 

περιγραφούν με ακρίβεια οι “host-guest” αλληλεπιδράσεις φαρμάκου/ΜΟF, να 
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αναγνωριστούν οι ευνοϊκότερες διαμορφώσεις και θέσεις προσρόφησης του 

φαρμάκου στο υλικό, καθώς και να υπολογιστεί η ενέργεια δέσμευσης του 

συμπλόκου φαρμάκου/MOF.24,28 Επιπλέον, με τις προσομοιώσεις GCMC και 

MD είναι δυνατόν να μελετηθεί η προσρόφηση/δίαχυση μορίων φαρμάκου μέσα 

στους πόρους των MOFs υπό διάφορες θερμοδυναμικές συνθήκες.29,30 

Ωστόσο, οι  προσομοιώσεις αυτές όσον αφορά τα μεγάλα μόρια φαρμάκων 

είναι πρόκληση και αυτό δικαιολογεί τις μέχρι τώρα λίγες υπολογιστικές μελέτες 

σχετικά με τη μεταφορά αντικαρκινικών φαρμάκων σε πορώδη MOF που 

συνοψίσαμε από τη βιβλιογραφία στο Κεφάλαιο 1. 

Στο πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής μελετήσαμε 

θεωρητικά την αποθήκευση/αποδέσμευση του αντικαρκινικού φαρμάκου 

Γεμσιταμπίνης (Gemcitabine, GEM) σε/από βιοσυμβατά υλικά τύπου IRMOFs.  

Οι μοναδικές φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες πολλών υλικών τύπου MOFs 

(χαμηλή τοξικότητα, μεγάλη ειδική επιφάνεια και όγκο πόρων, καλή 

βιοσυμβατότητα και εγγενή βιοαποικοδομησιμότητα, βιοχημική σταθερότητα, 

ικανότητα υψηλής φόρτωσης και σταδιακής απελευθέρωσης φαρμάκου) τα 

καθιστούν πολλά υποσχόμενα υλικά με πιθανή εφαρμογή στη μεταφορά και 

αποθήκευση φαρμάκων. O αντικαρκινικός παράγοντας, GEM, παρουσιάζει 

μικρή μεταβολική σταθερότητα με πολύ μικρό χρόνο ημιζωής (8-17 min). Η 

ταχεία αποικοδόμησή της στο πλάσμα θα μπορούσε να αποφευχθεί με 

εγκλεισμό του φαρμάκου στους πόρους ενός MOF, το οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει σαν ισχυρός μεταφορέας μεγάλης ποσότητας της GEM στα 

καρκινικά κύτταρα-στόχους, ελαχιστοποιώντας έτσι, την ανεπιθύμητη 

συστημική τοξικότητα. Προκειμένου λοιπόν να αναπτυχθούν νέα και 

βελτιωμένα συστήματα χορήγησης φαρμάκων για την GEM, η αλληλεπίδραση 

του φαρμάκου με τη στρατηγικά τροποποιημένη οργανική γέφυρα του IRMOF-

16 (non-toxic, high loading MOF) διερευνήθηκε, εφαρμόζοντας υπολογισμούς 

DFT (PBE/TZVP) και ημι-εμπειρικές (ΡΜ7) μεθόδους της υπολογιστικής 

χημείας. Οι ίδιες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να μελετηθεί η 

αλληλεπίδραση της GEM με μεγαλύτερα μοριακά τμήματα του τροποποιημένου 

IRMOF-16. Με τη στρατηγική μας έχουμε επιτύχει αύξηση της αλληλεπίδρασης 

του φαρμάκου με το τροποποιημένο OH-IRMOF-16, 40% σε σχέση με το μη 
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τροποποιημένο υλικό. Επιπλέον, οι προσομοιώσεις GCMC αποκάλυψαν 

μεγάλη ικανότητα προσρόφησης φαρμάκου και για τα δυο υλικά, ξεπερνώντας 

περισσότερο από δέκα φορές άλλα συστήματα μεταφοράς του φαρμάκου. 

Τέλος, τα προφίλ αποδέσμευσης της GEM, τα οποία εξήχθησαν από τους 

υπολογισμούς GCMC, επιβεβαίωσαν αργότερη απελευθέρωση του φαρμάκου 

στην περίπτωση του τροποποιημένου OH-IRMOF-16, επιφέροντας συμφωνία 

με τα αποτελέσματα των DFT υπολογισμών. 

 

3.1 Αb initio υπολογισμοί για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της 

GEM  με  το υλικό IRMOF-16 και το τροποποιημένο υλικό OH-

IRMOF-16 

 

Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες της ομάδας μας, η εισαγωγή μιας 

υδροξυλομάδας στην οργανική γέφυρα του IRMOF-16,65,137
 ήταν πολύ 

σημαντική για την απόκτηση επιπλέον θέσεων αλληλεπίδρασης (acid-base και 

hydrogen-bonding interaction sites) με το φάρμακο. Έτσι, σε αυτό το μέρος 

ακολουθήσαμε την ίδια στρατηγική και στη συνέχεια μελετήσαμε την 

αλληλεπίδραση της GEM με την τροποποιημένη οργανική γέφυρα του IRMOF-

16 καθώς και με μεγαλύτερα μοριακά μοντέλα του υλικού, εφαρμόζοντας 

υπολογισμούς DFT. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε μια αλληλεπίδραση 

φαρμάκου/ΜΟF τέτοια ώστε το φάρμακο να μπορεί να προσροφηθεί πλήρως 

από το ΜΟF και να μεταφερθεί στο σημείο ενδιαφέροντος, αλλά να μην είναι 

τόσο ισχυρή ώστε να εμποδίσει την ελεγχόμενη αποδέσμευση του φαρμάκου. 

Αρχικά, για να επιβεβαιώσουμε ότι είναι έγκυρη η υπολογιστική μας μέθοδος 

(RI-ΡΒΕ-D3/def2-TZVP), πραγματοποιήσαμε θεωρητικούς υπολογισμούς με 

τη μέθοδο αυτή στις πρόσφατα βελτιστοποιημένες δομές της ταμοξιφένης με 

την τροποποιημένη οργανική γέφυρα του IRMOF-16, τις οποίες αναπαρήγαμε 

από την αντίστοιχη ερευνητική μελέτη.65 Η ενέργεια αλληλεπίδρασης του 

φαρμάκου με το MOF υπολογίστηκε στα -19.9 kcal/mol, η οποία είναι σε πολύ 

καλή συμφωνία με την τιμή 18.3 kcal/mol  που υπολογίστηκε με την πολύ 

ακριβής, αλλά υπολογιστικά δαπανηρή μέθοδο SCS (MI)-MP2/def2-TZVP.66,67 
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Στη συνέχεια προχωρήσαμε την έρευνά μας, εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ της GEM και του τροποποιημένου οργανικού συνδέτη του IRMOF-16. 

Τον οργανικό συνδέτη του IRMOF-16 (p-terphenyl-4,4΄-dicarboxylate, TPDC) 

τον τροποποιήσαμε στρατηγικά αντικαθιστώντας ένα άτομο υδρογόνου με μία 

υδροξυλομάδα στον κεντρικό δακτύλιο του βενζολίου της δομής και έτσι 

εισήγαμε μια ισχυρότερη θέση αλληλεπίδρασης, οδηγώντας στη δομή (3,6-

diphenylphenol-4,4΄-dicarboxylate, OH-TPDC). Αυτή η μεθοδολογία έχει 

επαληθευτεί πειραματικά κατά τη σύνθεση παρόμοιων, τροποποιημένων με μια 

υδροξυλομάδα καρβοξυλικών οργανικών γεφυρών.138 Οι βελτιστοποιημένες 

γεωμετρίες  της GEM και του ΟΗ-TPDC  απεικονίζονται στην Εικόνα 29a και b, 

αντίστοιχα. Η τροποποιημένη μοναδιαία κυψελίδα, ΟΗ-IRMOF-16, 

απεικονίζεται στην Εικόνα 29c. 

 

 

 

 

Για να εντοπίσουμε τις ενεργειακά ευνοϊκότερες διαμορφώσεις της GEM με τον 

ΟΗ-TPDC, πραγματοποιήσαμε μια εκτεταμένη έρευνα για μια μεγάλη ποικιλία 

προσανατολισμών (κάθετους και παράλληλους) της GEM γύρω από τον ΟΗ-

TPDC. Οι δομές ισορροπίας GEM/ΟΗ-TPDC βρέθηκαν αρχικά εφαρμόζοντας 

υπολογισμούς ΡΜ7. Ακολούθως, οι ληφθείσες γεωμετρίες βελτιώθηκαν 

εκτελώντας βελτιστοποιήσεις γεωμετρίας με τη μέθοδο RI-ΡΒΕ-D3/def2-TZVP. 

Eικόνα 29. Βελτιστοποιημένες δομές της (a) γεμσιταμπίνης (GEM) και της (b) 

3,6-diphenylphenol-4,4΄-dicarboxylate τροποποιημένης οργανικής γέφυρας 

(OH-TPDC) που εξήγαμε από τους υπολογισμούς DFT. (c) Η τροποποιημένη 

μοναδιαία κυψελίδα, ΟΗ-IRMOF-16. Τα άτομα άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου, 

αζώτου και φθορίου αναπαρίστανται με γκρι, κόκκινες, λευκές, μπλε και κυανές 

σφαίρες αντίστοιχα, ενώ τα άτομα ψευδαργύρου με μωβ πολύεδρα. 
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Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η εισαγωγή της υδροξυλομάδας στη δομή 

του ΟΗ-TPDC παρέχει στο σύστημα μια επιπλέον θέση δέσμευσης με την 

GEM. Η ενεργειακά ευνοϊκότερη βελτιστοποιημένη γεωμετρία της GEM με τον 

ΟΗ-TPDC απεικονίζεται στην Εικόνα 30. Σε αυτήν τη γεωμετρία, ο 

προσανατολισμός της GEM είναι τέτοιος ώστε το άτομο του αζώτου να είναι 

πλησιέστερο  στο υδρογόνο του υδροξυλίου του ΟΗ-TPDC (Εικόνα 30). Η 

ενέργεια δέσμευσης της GEM με τον ΟΗ-TPDC υπολογίστηκε στα -22.2 

kcal/mol με την μέθοδο  RI-ΡΒΕ-D3/def2-TZVP. Δύο κοντινές αποστάσεις 

αναγνωρίζονται μεταξύ της GEM και του ΟΗ-TPDC, που αντιστοιχούν σε 

δεσμούς υδρογόνου (NGEM-HOTPDC = 1.71Å και OTPDC-HOGEM = 1.79Å).  

 

 

Εικόνα 30. Βελτιστοποιημένη γεωμετρία του τροποποιημένου οργανικού 

συνδέτη του ΟΗ-IRMOF-16 (ΟΗ-TPDC) με την GEM όπως ελήφθη από τον 

υπολογισμό DFT.  

 

Για να ελεγχθεί η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων μας σε μεγαλύτερα 

συστήματα μελετήσαμε την αλληλεπίδραση της GEM με ένα μεγαλύτερο 

μοριακό μοντέλο της μοναδιαίας κυψελίδας του ΟΗ-IRMOF-16  (Εικόνα 29c). 

Το μεγάλο μοριακό μοντέλο αποτελείται από μια μονάδα Zn4O και τρεις 

τροποποιημένους οργανικούς υποκαταστάτες (OH-TPDC) που μιμούνται μία 

θήκη (pocket). Για να εντοπίσουμε την ενεργειακά ευνοϊκότερη διαμόρφωση της 

GEM με την ΟΗ-IRMOF-16 “pocket”, πραγματοποιήσαμε μια εκτεταμένη 
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έρευνα για μια μεγάλη ποικιλία προσανατολισμών (κάθετους και παράλληλους) 

του φαρμάκου γύρω από τη θήκη (pocket), αρχικά εκτελώντας υπολογισμούς 

ΡΜ7. Ακολούθως, οι ληφθείσες γεωμετρίες βελτιώθηκαν εκτελώντας 

βελτιστοποιήσεις γεωμετρίας με τη μέθοδο RI-ΡΒΕ-D3/def2-TZVP. Τα 

αποτελέσματά μας δείχνουν ότι η εισαγωγή της υδροξυλομάδας στη δομή 

“pocket” παρέχει στο σύστημα μια επιπλέον θέση δέσμευσης με την GEM. Η 

ενεργειακά ευνοϊκότερη διαμόρφωση της GEM με την ΟΗ-IRMOF-16 “pocket” 

απεικονίζεται στην Εικόνα 31, με την ενέργεια δέσμευσης να υπολογίζεται στα 

-22.6 kcal/mol και η τιμή αυτή να αποδίδεται κυρίως στο σχηματισμό δεσμών 

υδρογόνου. Αυτή η διαμόρφωση έρχεται σε πλήρη συμφωνία με το μικρό 

μοντέλο της Εικόνας 30. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 31, μία υδροξυλομάδα της 

GEM αλληλεπιδρά ισχυρά με την υδροξυλομάδα του ΟΗ-TPDC (OHGEM-

OHTPDC = 2.5 Å) και το σύμπλοκο σταθεροποιείται περαιτέρω με επιπλέον 

δεσμούς υδρογόνου μεταξύ του ατόμου αζώτου της GEM και του υδροξυλίου 

του ΟΗ-TPDC (OHTPDC-NGEM = 2.2 Å) και μεταξύ της αμινομάδας της GEM και 

της υδροξυλομάδας του ΟΗ-TPDC (HNH2-ΟΗTPDC = 2 Å). Οι αμέσως επόμενες 

έξι ενεργειακά ευνοϊκότερες διαμορφώσεις της GEM με την ΟΗ-IRMOF-16 

“pocket” απεικονίζονται στις Εικόνες 32a-g, με τις ενέργειες δέσμευσης να 

κυμαίνονται από  -20 έως -14.3 kcal/mol.  
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Εικόνα 31. Η πιο σταθερή διαμόρφωση της OH-IRMOF-16 “pocket” με την 

GEM όπως προήρθε από υπολογισμούς DFT με ενέργεια δέσμευσης στα -22.6 

kcal/mol. 

 

Υπάρχουν ακόμα έξι σταθερές διαμορφώσεις της GEM με την OH-IRMOF-16 

“pocket” οι οποίες απεικονίζονται στις Εικόνες 32a-f, με ενέργειες δέσμευσης 

που κυμαίνονται από -20 έως -14.3 kcal/mol. Ειδικότερα, για την πρώτη 

διαμόρφωση (Εικόνα 32a), η ενέργεια δέσμευσης υπολογίστηκε στα -20 

kcal/mol και αυτή η τιμή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο σχηματισμό δύο 

δεσμών υδρογόνου. Όπως μπορεί να φανεί στην Εικόνα 32a, μία ομάδα 

υδροξυλίου της GEM αλληλεπιδρά ισχυρά με το άτομο οξυγόνου του MOF 

(OHGEM-OMOF = 2.4 Å) και το σύμπλοκο σταθεροποιείται περαιτέρω με έναν 

επιπλέον δεσμό υδρογόνου μεταξύ της υδροξυλομάδας του ΟΗ-ΤΡDC και του 

ατόμου οξυγόνου της GEM (OHTPDC-OGEM = 2.6 Å). Για τη δεύτερη διαμόρφωση 

(Εικόνα 32b), η ενέργεια δέσμευσης υπολογίστηκε στα -18.8 kcal/mol και αυτή 

η τιμή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην ύπαρξη αλληλεπιδράσεων π-π. Όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 32b, μια ασθενής αλληλεπίδραση π-π μπορεί να 

αναγνωριστεί μεταξύ του φαινολικού δακτυλίου του OH-TPDC και του 

φαινολικού δακτυλίου της GEM, όπου η απόσταση των υποθετικών κέντρων 

των δύο δακτυλίων είναι 3.9 Å (αριστερό στιγμιότυπο στο κάτω μέρος της 

Εικόνας 32b). Για την τρίτη διαμόρφωση (Εικόνα 32c), η ενέργεια δέσμευσης 
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υπολογίστηκε στα -17.6 kcal/mol και αυτή η τιμή μπορεί να αποδοθεί κυρίως 

στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου και αλληλεπιδράσεων π-π. Όπως μπορεί 

να φανεί στην Εικόνα 32c, μια υδροξυλομάδα της GEM αλληλεπιδρά ισχυρά με 

δύο άτομα οξυγόνου του MOF (OHGEM-OMOF = 2.2 Å, OHGEM-OMOF = 2.9 Å) και 

το σύμπλοκο σταθεροποιείται περαιτέρω από μια ασθενέστερη π-π 

αλληλεπίδραση μεταξύ του φαινολικού δακτυλίου του OH-TPDC και του 

φαινολικού δακτυλίου της GEM, όπου η απόσταση των υποθετικών κέντρων 

των δύο δακτυλίων είναι 3.7 Å (αριστερά στιγμιότυπα στο κάτω μέρος της 

Εικόνας 32c). Για την τέταρτη διαμόρφωση (Εικόνα 32d), η ενέργεια δέσμευσης 

υπολογίστηκε στα -17.4 kcal/mol και αυτή η τιμή μπορεί να αποδοθεί κυρίως 

στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου και αλληλεπιδράσεων π-π. Όπως μπορεί 

να φανεί στην Εικόνα 32d, μία υδροξυλομάδα της GEM αλληλεπιδρά ισχυρά με 

το άτομο οξυγόνου του MOF (OHGEM-OMOF = 2.1 Å) και το σύμπλοκο 

σταθεροποιείται περαιτέρω με επιπλέον δεσμούς υδρογόνου μεταξύ του 

ατόμου αζώτου της GEM και της υδροξυλομάδας του OH-TPDC (OHTPDC-NGEM 

= 2.4 Å) και μεταξύ της αμινομάδας της GEM και της υδροξυλομάδας του ΟΗ-

ΤΡDC (HNH2-OH TPDC = 2.1 Å). Μια ασθενέστερη αλληλεπίδραση π-π μπορεί 

επίσης να αναγνωριστεί μεταξύ του φαινολικού δακτυλίου του OH-TPDC και 

του φαινολικού δακτυλίου της GEM, όπου η απόσταση των υποθετικών 

κέντρων των δύο δακτυλίων είναι 3.5 Å (δεξιά και αριστερά στιγμιότυπα στο 

κάτω μέρος της Εικόνας 32d). Για την πέμπτη διαμόρφωση (Εικόνα 32e), η 

ενέργεια δέσμευσης υπολογίστηκε στα -15.3 kcal/mol και αυτή η τιμή μπορεί να 

αποδοθεί κυρίως στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου. Όπως μπορεί να φανεί 

στην Εικόνα 32e, μια υδροξυλομάδα της GEM αλληλεπιδρά με το άτομο 

οξυγόνου του MOF (OHGEM-OMOF = 2.9 Å). Τέλος, για την έκτη διαμόρφωση 

(Εικόνα 32f), η ενέργεια δέσμευσης υπολογίστηκε στα -14.3 kcal/mol και αυτή 

η τιμή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στο σχηματισμό δύο δεσμών υδρογόνου. 

Όπως μπορεί να φανεί στην Εικόνα 32f, μια υδροξυλομάδα της GEM 

αλληλεπιδρά ισχυρά με το άτομο οξυγόνου του MOF (OHGEM-OMOF = 2.3 Å) και 

το σύμπλοκο σταθεροποιείται περαιτέρω με έναν επιπλέον δεσμό υδρογόνου 

μεταξύ της αμινομάδας της GEM και της υδροξυλομάδας του ΟΗ-ΤΡDC 

(OHTPDC-NGEM = 2.6 Å). 
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(a) 

(c) (d) 

(f) 

(b) 

(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 32. Βελτιστοποιημένες γεωμετρίες των μοριακών μοντέλων της ΟΗ-IRMOF-

16 “pocket” με την γεμσιταμπίνη (GEM) όπως ελήφθησαν από τους υπολογισμούς 

DFT: (a) το πρώτο, (b) το δεύτερο, (c) το τρίτο, (d) το τέταρτο, (e) το πέμπτο και (f) 

το έκτο μοντέλο με ενέργειες αλληλεπίδρασης στα -20, -18.8, -17.6, -17.4, -15.3 και -

14.3 kcal/mol αντίστοιχα. 
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Για να αξιολογήσουμε τη στρατηγική εισαγωγής μίας υδροξυλομάδας στον 

οργανικό υποκαταστάτη του IRMOF-16 για την απόκτηση σημαντικών θέσεων 

αλληλεπίδρασης οξέος-βάσης και δεσμών υδρογόνου με το φάρμακο, 

πραγματοποιήσαμε ακριβής υπολογισμούς DFT (RI-ΡΒΕ-D3/def2-TZVP) για 

τις μη τροποποιημένες δομές του οργανικού υποκαταστάτη του IRMOF-16 και 

της IRMOF-16 “pocket” με την GEM. Οι βελτιστοποιημένες γεωμετρίες της GEM 

με τον οργανικό συνδέτη TPDC και με την IRMOF-16 “pocket” παρουσιάζονται 

αντίστοιχα στην Εικόνα 33a και b. Η ενέργεια δέσμευσης της GEM με το μη 

τροποποιημένο οργανικό υποκαταστάτη του IRMOF-16 υπολογίστηκε στα -

16.9 kcal/mol και στα -16.2 kcal/mol για τη μη τροποποιημένη IRMOF-16 

“pocket”. Έτσι, με τη στρατηγική μας, έχουμε επιτύχει αύξηση της ενέργειας 

αλληλεπίδρασης της GEM με το τροποποιημένο ΟΗ-IRMOF-16 της τάξεως του 

40% έναντι του μη τροποποιημένου υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 33. Βελτιστοποιημένες γεωμετρίες των μοριακών μοντέλων του 

οργανικού συνδέτη του IRMOF-16 (TPDC) (a) και της ΙRMOF-16 “pocket” (b) 

με την γεμσιταμπίνη (GEM) όπως ελήφθησαν από τους υπολογισμούς DFT με 

ενέργειες αλληλεπίδρασης στα -16.9 και -16.2 kcal/mol αντίστοιχα. 

 

 

(a) 

 

(b) 
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3.2 Προσομοιώσεις GCMC για τη μελέτη της αποθήκευσης της 

GEM στα υλικά ΙRMOF-16 και OH-IRMOF-16 

 

Προκειμένου να διερευνήσουμε τη μέγιστη προσροφητική ικανότητα της GEM 

στο IRMOF-16, τροποποιήσαμε τον οργανικό συνδέτη της μοναδιαίας 

κυψελίδας του, αντικαθιστώντας δύο αντιδιαμετρικά άτομα υδρογόνου με 

υδροξυλομάδες στον κεντρικό βενζολικό δακτύλιο. Στη συνέχεια υπολογίστηκε 

η ικανότητα του τροποποιημένου ΟΗ-IRMOF-16 και του μη τροποποιημένου 

υλικού για αποθήκευση των μορίων GEM, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις 

GCMC για μεγάλη κλίμακα “fugacity”, από 10-15- 105 Ρa και σε θερμοκρασία 

σώματος 310 Κ. H μέγιστη ποσότητα φόρτωσης (saturation loading) 

υπολογίστηκε στα 4343 και 4749 mg μορίων φαρμάκου ανά g υλικού για το 

ΟΗ-τροποποιημένο-IRMOF-16 και για το μη τροποποιημένο (pristine 

framework) αντίστοιχα, αποκαλύπτοντας έτσι κάπως μεγαλύτερη σταθμική 

προσρόφηση (gravimetric uptake) για το “pristine” υλικό. Αυτή η ενισχυμένη 

προσρόφηση για το IRMOF-16 προκύπτει από το γεγονός ότι (α) προσροφά 

183 μόρια φαρμάκου σε σύγκριση με τα 180 μόρια που προσροφά η 

τροποποιημένη με -ΟΗ δομή και (β) το μοριακό βάρος του IRMOF-16 είναι 

μικρότερο από το τροποποιημένο υλικό, καταλήγοντας σε ένα μικρότερο 

παρονομαστή και επομένως σε μια μεγαλύτερη σταθμική προσρόφηση. Το 

γεγονός ότι η μη τροποποιημένη δομή προσροφά λίγο περισσότερα μόρια 

φαρμάκου έχει να κάνει με τον μεγαλύτερο ελεύθερο όγκο της μη 

τροποποιημένης δομής. Η αναλογία για τους ελεύθερους όγκους των δύο 

δομών είναι σχεδόν ίδια με την αναλογία των ικανοτήτων προσρόφησης 

φαρμάκων αυτών. Aνάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε παρόμοιες 

μελέτες προσρόφησης φαρμάκων από άλλες δομές MOFs.27 Ένα στιγμιότυπο 

του μη τροποποιημένου IRMOF-16 και των προσροφημένων μορίων GEM στη 

φόρτωση κορεσμού (saturation loading) παρουσιάζεται στην Εικόνα 34.  
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Εικόνα 34. Στιγμιότυπο GCMC του μη τροποποιημένου IRMOF-16 και των 

προσροφημένων μορίων GEM στη φόρτωση κορεσμού (saturation loading). 

 

Επιπροσθέτως, τα διαγράμματα της ακτινικής συνάρτησης κατανομής (Radial 

distribution functions, RDFs) μεταξύ διαφόρων ατόμων ενδιαφέροντος του 

φαρμάκου σε σχέση με διάφορα άτομα του πλέγματος, παρουσιάζονται στις 

Εικόνες 35a και b. Ειδικότερα, διεξήγαμε ανάλυση ακτινικής συνάρτησης 

κατανομής (RDF) για να εξετάσουμε τις πιο ευνοϊκές θέσεις αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της GEM και του OH-IRMOF-16 και να συγκρίνουμε με την RDF του 

“pristine” υλικού. Όσον αφορά το τροποποιημένο OH-IRMOF-16, η αιχμηρή 

κορυφή στα 1.8 Å (Eικόνα 35a) αποδίδεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ της 

υδροξυλομάδας του MOF και της αμινομάδας της GEM, ενώ όσον αφορά το μη 

τροποποιημένο υλικό, η πιο έντονη κορυφή για το άτομο του υδρογόνου του 

MOF και της αμινομάδας της GEM βρίσκεται στα 3.8 Å (Εικόνα 35b). 
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Eικόνα 35. RDF (a) του ατόμου υδρογόνου της αμινομάδας της GEM 

αναφορικά με το άτομο οξυγόνου της υδροξυλομάδας του οργανικού συνδέτη 

του OH-IRMOF-16 και (b) του ατόμου του υδρογόνου της αμινομάδας της GEM 

αναφορικά με το άτομο υδρογόνου του οργανικού συνδέτη του IRMOF-16. 

 

(a) 

 

(b) 

 



133 

 

3.3 Προφίλ αποδέσμευσης της GEM (drug release profile) από τα 

host-MOFs 

 

Για να εκτιμηθούν οι σχετικοί ρυθμοί απελευθέρωσης (drug release rates) των 

φιλοξενούμενων μορίων φαρμάκου για τα δύο διαφορετικά υλικά, ξεκινήσαμε 

από τις πλήρως φορτωμένες με μόρια φαρμάκου δομές MOFs, όπως 

εξήχθησαν από τις παραπάνω προσομοιώσεις. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήσαμε νέες προσομοιώσεις GCMC σε πιέσεις που είναι αρκετά 

χαμηλές (fugacity 10-3  & 10-4 Ρa) έτσι ώστε να μπορέσουν να εκροφηθούν όλα 

τα μόρια GEM. Παρακολουθήσαμε τη διαδικασία απελευθέρωσης και 

ειδικότερα το ποσοστό απελευθέρωσης των μορίων GEM που 

αποδεσμεύτηκαν από τη δομή σαν συνάρτηση του «χρόνου» Monte Carlo 

(Εικόνα 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

(b) 

Εικόνα 35. Προφίλ απελευθέρωσης της GEM σε συνάρτηση του «χρόνου» Monte 

Carlo για το IRMOF-16 (πράσινη καμπύλη) και το OH-IRMOF-16 (κόκκινη 

καμπύλη) στα 10-3 Pa (a) και 10-4 Pa (b). 
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Όπως φαίνεται παραπάνω στις Εικόνες  36a και b, η απελευθέρωση των 

μορίων GEM είναι βραδύτερη στην περίπτωση του ΟΗ-τροποποιημένου-

IRMOF-16 με αποτέλεσμα σχεδόν να διπλασιάζεται ο «χρόνος» για την ολική 

απελευθέρωση. Επιπλέον, παρατηρούμε από την Εικόνα 36a ότι η 

καθυστέρηση είναι πιο έντονη καθώς αυξάνεται η “release fugacity”. 

3.4 Υπολογιστική Μεθοδολογία 

3.4.1 Υπολογισμοί DFT και Ημι-εμπειρικές Μέθοδοι 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε θεωρητική μελέτη της φύσης της 

αλληλεπίδρασης της GEM με τη δομή των IRMOFs υλικών, κάνοντας χρήση 

κβαντοχημικών υπολογισμών σε επίπεδο θεωρίας DFT με την προσέγγιση RI 

(Resolution of the Identity).102 Eιδικότερα χρησιμοποιήθηκε το συναρτησιακό 

ανταλλαγής-συσχέτισης PBE,69 με το σύνολο βάσης def2-TZVP68 (με τις 

αντίστοιχες βοηθητικές συναρτήσεις βάσης για την προσέγγιση RI). Για να 

επιτύχουμε την μελέτη της αλληλεπίδρασης των υπό-μελέτη ΜΟFs με τo 

φάρμακo ενδιαφέροντος με πολύ μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο 

των συσσωματωμάτων (cluster approximation). Κατά τη μέθοδο αυτή, οι 

υπολογισμοί εμπεριέχουν ένα προσεχτικά επιλεγμένο δομικό τμήμα του υλικού, 

με μέγεθος τέτοιο ώστε να περιλαμβάνει τις περισσότερες δυνατές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υλικού και του υπό μελέτη φαρμάκου. Καθώς τα 

παραπάνω υλικά έχουν αυστηρά καθορισμένες δομές, αποτελούμενες από 

επαναλαμβανόμενες στο χώρο δομικές μονάδες, το μέγεθος των 

συσσωματωμάτων μπορεί να είναι αρκετό μικρό για την πρακτική εφαρμογή 

των μεθόδων DFT σε ρεαλιστικούς υπολογιστικούς χρόνους. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν, η αλληλεπίδραση φαρμάκου/ΜΟF  

βασίζεται σε ασθενείς αλληλεπιδράσεις, έτσι ο υπολογισμός των ενεργειών 

ασθενών δεσμών πραγματοποιήθηκε μέσω των μεθόδων dispersion-corrected 

DFT (DFT-D3) όπως έχουν προταθεί από τον Grimme.101 Εφαρμόστηκαν 

αυστηρά κριτήρια σύγκλισης στην ενέργεια SCF (10-7 au) και ο κανόνας της 

καρτεσιανής κλίσης (10-4 au). Ακόμη, όλες οι ενέργειες αλληλεπίδρασης 

υπολογίστηκαν με διόρθωση του σφάλματος BSSE χρησιμοποιώντας την 

μεθοδολογία Counterpoise Correction (CP) η οποία προτάθηκε από τους Boys 
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and Bernardi.85 Αυτές οι διορθώσεις ήταν απαραίτητες επειδή η BSSE μπορεί 

να καταστεί κρίσιμη για τις μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις. Επειδή οι ab-initio 

υπολογισμοί είναι εξαιρετικά χρονοβόροι για συστήματα με μεγάλο αριθμό 

ατόμων, πραγματοποιήσαμε ημι-εμπειρικούς υπολογισμούς (PM7)111 και 

συγκρίναμε τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων. Με τους ημι-εμπειρικούς 

υπολογισμούς μπορούμε να κάνουμε τη θεωρία Hartree–Fock λιγότερο 

χρονοβόρα, χωρίς παράλληλα να επηρεάζεται ιδιαίτερα η ακρίβεια των 

υπολογισμών. Ειδικότερα, για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση 

μεγαλύτερων μοριακών τμημάτων της θεμελιώδους κυψελίδας των ΜOFs με τη 

GEM, εφαρμόσαμε υπολογισμούς PM7 για να ελέγξουμε την 

αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων μας σε μεγάλα συστήματα. Σε όλες 

τις περιπτώσεις οι μοριακές γεωμετρίες των υλικών που εξήχθησαν από τους 

PM7 υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικές γεωμετρίες για τους DFT 

υπολογισμούς. Κατά τη διάρκεια των βελτιστοποιήσεων γεωμετρίας DFT, οι 

οργανικοί συνδέτες ή τα μεγαλύτερα μοριακά τμήματα της κυψελίδας του OH-

IRMOF-16 διατηρήθηκαν άκαμπτα στις αντίστοιχες βέλτιστες γεωμετρίες τους, 

ενώ δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη δομή της GEM. Τα μοριακά μοντέλα που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη GEM και το IRMOF-16 βασίστηκαν στις κρυσταλλικές 

τους δομές, ενώ για το τροποποιημένο ΟΗ-ΙRMOF-16 ο οργανικός συνδέτης 

τροποποιήθηκε αντικαθιστώντας ένα άτομο υδρογόνου με μία υδροξυλομάδα 

στον κεντρικό βενζολικό δακτύλιο της δομής, ενώ οι ακόρεστοι δεσμοί 

κορέσθηκαν από άτομα υδρογόνου. 

Τα υπολογιστικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για τους DFT και PM7 

υπολογισμούς είναι το Τurbomole (έκδοση 5.8)ref και το MOPAC2012104 

αντίστοιχα. 

 

3.4.2 Προσομοιώσεις GCMC 

 

Η ικανότητα δύο διαφορετικών δομών IRMOFs, του τροποποιημένου ΟΗ-

IRMOF-16 και του μη τροποποιημένου, για την αποθήκευση των μορίων GEM 

προσδιορίστηκε, χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις GCMC. Οι δομές των 
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MOFs και των μορίων φαρμάκου θεωρήθηκαν άκαμπτες, ενώ στην GEM 

επετράπη η μετατόπιση (translation) και η περιστροφή της (rotation). 

To δυναμικό Lennard-Jones και οι αλληλεπιδράσεις Coulomb, 

χρησιμοποιήθηκαν για την περιγραφή των vdW και των ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων, αντίστοιχα. Οι παράμετροι ε και σ για το δυναμικό L-J 

ελήφθησαν από το πεδίο δυνάμεων Dreiding120 για όλα τα άτομα των δυο 

MOFs. Το μόριο της GEM μοντελοποιήθηκε και περιγράφηκε σύμφωνα με το 

δυναμικό TraPPE.139 Αυτές οι παράμετροι παρουσιάζονται παρακάτω στον 

Πίνακα 7 σύμφωνα με τους τύπους ατόμων που φαίνονται στην Εικόνα 37. Οι 

συντεταγμένες των ατόμων για το IRMOF-16 ελήφθησαν από 

κρυσταλλογραφικά δεδομένα, ενώ για το ΟΗ-τροποποιημένο-IRMOF-16, ο 

οργανικός συνδέτης τροποποιήθηκε αντικαθιστώντας δύο αντιδιαμετρικά 

άτομα υδρογόνου με δύο υδροξυλομάδες. Οι συντεταγμένες των ατόμων για το 

μόριο της GEM αντιστοιχούν στη βελτιστοποιημένη γεωμετρία που 

περιγράφηκε στην ενότητα υπολογισμών QM. Οι κανόνες ανάμειξης Lorentz-

Berthelot116,117 χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των παραμέτρων για 

την αλληλεπίδραση που περιλαμβάνει ένα ζεύγος διαφορετικών τύπων 

ατόμων. Για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, τα μερικά φορτία 

προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσαρμογής ESP140,141 και 

λαμβάνοντας υπόψη τις γεωμετρίες που βελτιστοποιήθηκαν από τους 

υπολογισμούς QM. Tα μερικά ατομικά φορτία για τη GEM παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7. Οι μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις πέρα από μια τιμή αποκοπής rc = 

12.8 Å μετατοπίστηκαν (shifted), ενώ δεν χρησιμοποιήθηκαν διορθώσεις ουράς 

(tail corrections). Για τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, χρησιμοποιήθηκε 

το άθροισμα Ewald.129 To κελί προσομοίωσης αποτελείται από μια μοναδιαία 

κυψελίδα και στις τρεις διαστάσεις. Έτσι οι διαστάσεις του κουτιού 

προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκαν (a=b=c=42.9806 Å) είναι μεγαλύτερες 

από δύο φορές την απόσταση σφαιρικής αποκοπής. Οι γωνίες του κουτιού 

ορίστηκαν α=β=γ=90°. 
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Atom σ ε q 

C1 3.950 46.000 0.0640 

C2 4.680 10.000 0.0723 

C3 4.680 10.000 0.2055 

C4 4.730 25.700 0.2151 

C5 4.680 10.000 0.1659 

C6 3.600 30.700 0.1572 

C7 3.600 30.700 -0.6283 

C8 3.600 30.700 0.8579 

C9 3.450 30.000 0.8744 

F1 0.000 0.000 -0.1542 

F2 0.000 0.000 -0.1619 

H1 0.000 0.000 0.0445 

H2 0.000 0.000 0.0303 

H3 0.000 0.000 0.1013 

H5 0.000 0.000 0.1080 

H6 2.360 25.450 0.0830 

H7 2.360 25.450 0.2172 

H8 0.000 0.000 0.3834 

H9 0.000 0.000 0.3982 

H10 0.000 0.000 0.0896 

H11 0.000 0.000 0.3750 

H12 0.000 0.000 0.3727 

N1 2.600 141.000 -0.2946 

N2 3.200 57.000 -0.7974 

N3 3.340 111.000 -0.8465 

O1 3.020 93.000 -0.5109 

O2 2.200 190.000 -0.3316 

O3 3.020 93.000 -0.5426 

O4 2.950 90.000 -0.5475 

Πίνακας 7. Οι παράμετροι δυναμικού ε/kB (σε K) και σ (σε Å), και τα μερικά 

ατομικά φορτία για το μόριο της GEM, που χρησιμοποιήθηκαν για τις 

προσομοιώσεις GCMC αυτής της μελέτης. Οι αριθμοί των ατόμων αντιστοιχούν 

στους αριθμούς που φαίνονται στην Εικόνα 37. 
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Εικόνα 37. Δομή της GEM όπως χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των 

ατομικών φορτίων. Τα άτομα άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου, αζώτου και 

φθορίου αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα με κυανές, κόκκινες, λευκές, μπλε και 

ροζ σφαίρες. 

 

Τo υπολογιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή για τις 

προσομοιώσεις GCMC είναι ένας “in-home written code”. 

3.5 Συμπεράσματα 

 

Συμπερασματικά, έχουμε εξετάσει την αλληλεπίδραση του τροποποιημένου 

ΟΗ-IRMOF-16 με το αντικαρκινικό φάρμακο, γεμσιταμπίνη, χρησιμοποιώντας 

ένα κατάλληλα επιλεγμένο μοριακό μοντέλο και ένα μεγαλύτερο, προκειμένου 

να ελεγχθεί η αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων μας σε μεγαλύτερα 

συστήματα. Τα αποτελέσματά μας αποκάλυψαν ότι η εισαγωγή της 

υδροξυλομάδας στη δομή του ΟΗ-TPDC παρέχει μια ισχυρή θέση δέσμευσης 

με την GEM, επιτυγχάνοντας έτσι 40 % αύξηση της ενέργειας δέσμευσης σε 

σύγκριση με τη μη τροποποιημένη δομή. Η αλληλεπίδραση της GEM με τον  

ΟΗ-TPDC είναι ασθενέστερη από ό, τι στην περίπτωση της GEM στη θέση ΟΗ-

IRMOF-16 “pocket”, επομένως μεγαλύτερα μοριακά μοντέλα απαιτούνται για 

την ακριβή περιγραφή της αλληλεπίδρασης της GEM με το ΟΗ-IRMOF-16. Η 

ισχυρότερη ενέργεια αλληλεπίδρασης της GEM με την ΟΗ-IRMOF-16 “pocket” 
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που υπολογίστηκε στα 22.6 kcal/mol αποδίδεται κυρίως στο σχηματισμό 

δεσμών υδρογόνου μεταξύ της ομάδας υδροξυλίου της GEM και της 

υδροξυλομάδας του ΟΗ-TPDC, του ατόμου αζώτου της GEM και της 

υδροξυλομάδας του ΟΗ-TPDC καθώς και της αμινομάδας της GEM και της 

υδροξυλομάδας του ΟΗ-TPDC. Ενεργειακές αλληλεπιδράσεις της τάξης των 20 

kcal/mol είναι κατάλληλες για την προσρόφηση του φαρμάκου και την 

ελεγχόμενη αποδέσμευσή του (“binding without overbinding”), όπως 

αναφέρθηκε από την ερευνητική ομάδα του Babarao και του Jiang28 για την 

ιβουπροφαίνη (ibuprofen) και ένα μέλος της οικογένειας MIL των MOFs, το MIL-

101 (στα 17.5 kcal/mol). 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων GCMC μας έδειξαν υψηλή ικανότητα 

φόρτωσης φαρμάκου και για τις δύο δομές των IRMOFs, υπερβαίνοντας 

περισσότερο από δέκα φορές άλλα συμβατικά συστήματα χορήγησης 

φαρμάκων όπως μια πλατφόρμα νανοσωματιδίου μεσοπορώδους πυριτίου με 

επικάλυψη λιπιδίων (Lipid-Coated Mesoporous Silica Nanoparticle Platform, 

(400 mg GEM/g)).142 Μια σημαντικά βραδύτερη απελευθέρωση της GEM 

αναγνωρίστηκε επίσης για τη δομή του τροποποιημένου OH-IRMOF-16, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις προβλέψεις των DFT υπολογισμών. 

Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη έχει δείξει ότι η εισαγωγή μίας 

υδροξυλομάδας στην οργανική γέφυρα του IRMOF-16 ήταν κρίσιμη για τη 

βελτίωση της ενέργειας αλληλεπίδρασής του με την GEM, καθιστώντας έτσι το 

τροποποιημένο ΟΗ-RMOF-16 έναν πολλά υποσχόμενο νανοφορέα με υψηλή 

ικανότητα φόρτωσης φαρμάκου και αργή απελευθέρωση. Έτσι, αυτή η 

στρατηγική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ένα ευρύ φάσμα δομών MOFs 

που θα που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολύ ελπιδοφόρα συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων για την αποδοτική αποθήκευση και την ελεγχόμενη 

απελευθέρωση πολλών διαφορετικών ειδών φαρμάκων. 
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                                                                                  Κεφάλαιο 4   

 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων  

 
Μέρος Β΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεωρητική μελέτη της αποθήκευσης και διάχυσης του 

αντικαρκινικού φαρμάκου Γεμσιταμπίνης 

(Gemcitabine, GEM)  στα υλικά IRMOF-74-ΙΙΙ & OH-

IRMOF-74-ΙΙΙ 
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Στο δεύτερο μέρος των αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής, εφαρμόσαμε 

την υπολογιστική μεθοδολογία πολλαπλής κλίμακας για να μελετήσουμε τη 

μικροσκοπική συμπεριφορά του αντικαρκινικού φαρμάκου Γεμσιταμπίνη 

(GEM) στα μέταλλο-οργανικά σκελετικά υλικά IRMOF-74-III και OH-IRMOF-

74-III. Οι ακριβείς QM υπολογισμοί μας έδειξαν ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης 

GEM-MOF και στις δύο δομές ξενιστή είναι κατάλληλη για προσρόφηση και 

χορήγηση φαρμάκου με βραδεία απελευθέρωση. Με βάση τις προσομοιώσεις 

GCMC, η προβλεπόμενη μέγιστη φόρτωση της GEM μέσα στα host-MOFs είναι 

περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από ότι στα νανοσωματίδια μεσοπορώδους 

πυριτίου με επικάλυψη λιπιδίων και παρόμοια με τους λιποσωμικούς 

νανοφορείς. Τέλος, οι προσομοιώσεις MD αποκάλυψαν αργή διάχυση της GEM 

μέσα στους πόρους και των δύο ΜΟF-ξενιστών, γεγονός που είναι κρίσιμο για 

την ελεγχόμενη απελευθέρωση της GEM. Αυτή η μελέτη ξεδιπλώνει την 

ενεργητική και δυναμική συμπεριφορά της GEM μέσα στους πόρους των υπό-

μελέτη υλικών και τονίζει την ικανότητα του βιοσυμβατού (OH)-IRMOF-74-III 

να χρησιμοποιηθεί ως ένας πολλά υποσχόμενος νανοφορέας για τη χορήγηση 

της GEM στο σημείο ενδιαφέροντος. 

Ειδικότερα, από την πληθώρα των διαθέσιμων δομών MOFs, το IRMOF-74-III 

επιλέχτηκε για τη μελέτη αυτή, ως ένα ελπιδοφόρο σύστημα χορήγησης 

φαρμάκων, καθώς παρουσιάζει πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες.41,143 Ακόμα, 

οι πολυκαρβοξυλικοί οργανικοί συνδέτες, όπως αυτός που περιέχεται στο 

IRMOF-74-III, αναμένεται να είναι χαμηλής τοξικότητας λόγω της μεγάλης 

πολικότητάς τους και της “a priori” εύκολης απομάκρυνσής τους υπό 

φυσιολογικές συνθήκες.25,144 Αυτά τα χαρακτηριστικά του οργανικού συνδέτη 

μαζί με τη χαμηλή τοξικότητα του Mg της μεταλλικής πλειάδας του IRMOF-74-

III υποδηλώνουν τη βιοσυμβατότητά του. Δεδομένου λοιπόν, της δυναμικής 

του ως σύστημα χορήγησης φαρμάκων, έχει επιλεγεί στην παρούσα μελέτη ως 

ένας πολλά υποσχόμενος νανοφορέας για τον αντικαρκινικό παράγοντα GEM. 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μελέτη, η GEM είναι ένα προ-

φάρμακο που χρησιμοποιείται ως θεραπεία πρώτης γραμμής για τη θεραπεία 

του καρκίνου του μαστού, της ουροδόχου κύστης, του μη μικροκυτταρικού 

καρκίνου του πνεύμονα, καθώς και άλλων καρκίνων,145-148 αφού οι δραστικοί 



142 

 

μεταβολίτες του (dFdCDP, dFdCTP) εμποδίζουν τη σύνθεση του DNA στα 

κύτταρα, εμποδίζοντας την κυτταρική ανάπτυξη και οδηγώντας έτσι σε 

απόπτωση των καρκινικών κυττάρων.149 Παρ 'όλα αυτά, η GEM έχει βραχεία 

ημιζωή στο πλάσμα λόγω της γρήγορης απαμίνωσής της από την απαμινάση 

κυτοσίνης του πλάσματος που την μετατρέπει στον αδρανή μεταβολίτη dFdU. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη συστημάτων χορήγησης φαρμάκων που θα 

προστατεύουν την GEM έναντι της ταχείας μεταβολικής απενεργοποίησής της 

έχει μεγάλη σημασία. 

Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφουμε για πρώτη φορά σε ατομικό επίπεδο, τα 

ενεργητικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της GEM στο IRMOF-74-III και στο 

τροποποιημένο ΟΗ-ΙRMOF-74-III, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική 

πολλαπλής κλίμακας και παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες για τις 

αλληλεπιδράσεις των μορίων φαρμάκου με τα host-MOFs. Αρχικά 

προσδιορίσαμε την ευνοϊκότερη διαμόρφωση της GEM και τις κυρίαρχες 

αλληλεπιδράσεις GEM-MOF με τη χρήση υπολογισμών DFT και διαπιστώσαμε 

ότι η προκύπτουσα ενέργεια αλληλεπίδρασης και στους δυο νανοφορείς είναι 

ευοίωνη για την προσρόφηση μορίων φαρμάκου και τη χορήγησή τους με 

βραδεία απελευθέρωση. Η φόρτωση της GEM που στη συνέχεια υπολογίστηκε 

μέσω προσομοιώσεων GCMC αποκάλυψε ότι και οι δύο δομές ξενιστών 

μπορούν να ξεπεράσουν τα συμβατικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων και 

υποστηρίζουν την ήδη αναφερθείσα συσχέτιση της προσρόφησης με τον 

ελεύθερο όγκο και όχι με τη λειτουργική τροποποίηση της επιφάνειας των 

MOFs.27 Τέλος, ο υπολογισμός της κινητικότητας της GEM στις δομές των host-

MOFs μέσω προσομοιώσεων MD, υποδήλωσε αργή απελευθέρωση της GEM. 

 

4.1 Αb initio υπολογισμοί για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης της 

GEM  με  το υλικό IRMOF-74-III και το τροποποιημένο υλικό 

OH-IRMOF-74-III 

 

Για να βρούμε τις θέσεις προσρόφησης της GEM και στα δύο IRMOFs καθώς 

και για να διερευνήσουμε τα σχετικά ενεργητικά χαρακτηριστικά τους, 



143 

 

πραγματοποιήσαμε υπολογισμούς DFT. Αρχικά, τροποποιήσαμε τον οργανικό 

συνδέτη του IRMOF-74-III με αντικατάσταση των μεθυλομάδων του με δύο 

ομάδες υδροξυλίου στον κεντρικό βενζολικό δακτύλιο της δομής (Εικόνα 38) 

προκειμένου να εισαχθεί μια πρόσθετη πιθανή θέση αλληλεπίδρασης GEM- 

MOF.  

 

 

 

Εικόνα 38. (a) Αρχικές διαμορφώσεις των IRMOFs που μελετήθηκαν σε αυτήν 

την ενότητα, (b) Οργανικοί συνδέτες οι οποίοι συναρμόζονται στις μεταλλικές 

πλειάδες Mg των υπό-μελέτη IRMOFs. 

 

Προκειμένου να προσδιορίσουμε την ευνοϊκότερη ενεργειακά διαμόρφωση της 

GEM στο IRMOF-74-III και στο τροποποιημένο OH-IRMOF-74-III, εκτελέσαμε 

μια εκτεταμένη αναζήτηση για μια μεγάλη ποικιλία προσανατολισμών 

(κάθετους και παράλληλους) της GEM γύρω από τα “clusters” των MOFs 

εφαρμόζοντας αρχικά υπολογισμούς PM7, στους οποίους το μόριο της GEM 

ήταν ευέλικτο. Στη συνέχεια, οι ληφθείσες γεωμετρίες βελτιώθηκαν εκτελώντας 

βελτιστοποιήσεις γεωμετρίας σε ολόκληρο το σύστημα με τη μέθοδο RI-ΡΒΕ-

D3/def2-TZVP. Τα αποτελέσματά μας αποκάλυψαν ότι η εισαγωγή της 

υδροξυλομάδας στη δομή του MOF παρείχε μια επιπλέον θέση 
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αλληλεπίδρασης με τη GEM. Οι πιο σταθερές διαμορφώσεις της GEM σε σχέση 

με τα μοριακά τμήματα του ΟΗ-IRMOF-74-III καθώς και του μη 

τροποποιημένου υλικού απεικονίζονται στις Εικόνες 39a και b, αντίστοιχα. Η 

υπολογιζόμενη ενέργεια δέσμευσης μεταξύ της GEM και του ΟΗ-IRMOF-74-ΙΙΙ 

υπολογίστηκε στα -33.8 kcal/mol, ενώ μεταξύ της GEM και του IRMOF-74-III 

στα -30.9 kcal/mol. Ενέργειες αλληλεπίδρασης των -30 kcal/mol είναι 

κατάλληλες για προσρόφηση και αποδέσμευση φαρμάκου με αργή 

απελευθέρωση ("binding without overbinding"), όπως αναφέρθηκε από τους 

Babarao et al.28 Οι υψηλές ενέργειες δέσμευσης και στα δύο host-MOFs 

μπορούν να αποδοθούν κυρίως στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου μεταξύ 

της GEM και των MOFs. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ 

(Eικόνα 39a), η καρβονυλομάδα της GEM αλληλεπιδρά ισχυρά με την 

υδροξυλομάδα του ΟΗ-συνδέτη (OHMOF
…OGEM, 2.2 Å). Το σύμπλοκο 

σταθεροποιείται περαιτέρω με επιπλέον δεσμούς υδρογόνου μεταξύ ί) της 

αμινομάδας της GEM και του ατόμου οξυγόνου του MOF (HNH2
…OMOF, 2.1 Å), 

ii) της υδροξυλομάδας της GEM και του μορίου νερού που συναρμόζεται με το 

MOF (OHH20
…OHGEM, 1.9 Å) και iii) της υδροξυμεθυλομάδας της GEM και του 

ατόμου οξυγόνου που συναρμόζεται με το MOF (OHGEM
…OMOF, 1.8 Å). Από την 

άλλη πλευρά, η βελτιστοποίηση γεωμετρίας με την ίδια μέθοδο DFT της GEM 

σε σχέση με το μη τροποποιημένο μοριακό τμήμα του IRMOF-74-III (Εικόνα 

39b) δείχνει ότι η αμινομάδα της GEM αλληλεπιδρά με το άτομο οξυγόνου του 

MOF (HNH2
…OMOF, 2.1 Å) και το σύμπλοκο σταθεροποιείται περαιτέρω με 

επιπλέον δεσμούς υδρογόνου μεταξύ i) της υδροξυμεθυλομάδας της GEM και 

του συναρμοσμένου στο MOF νερού (OHH20
…OHGEM, 1.8 Å) και ii) της 

υδροξυμεθυλομάδας της GEM και του ατόμου οξυγόνου του MOF 

(OHGEM
…OMOF, 1.7 Å). 
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Εικόνα 39. Οι βελτιστοποιημένες γεωμετρίες της GEM σε σχέση με τα μοριακά 

τμήματα (a) του OH-IRMOF-74-ΙΙΙ και (b) του IRMOF-74-III, όπως αυτά 

προέκυψαν από τους υπολογισμούς DFT. C, γκρι; O, κόκκινο; Ν, μπλε; Mg, 

πράσινο; Li, μωβ; Η, λευκό; F, κυανό. 

 

4.2 Προσομοιώσεις GCMC για τη μελέτη της αποθήκευσης της 

GEM στα υλικά IRMOF-74-III και OH-IRMOF-74-III 

 

Για να υπολογίσουμε τη μέγιστη ικανότητα προσρόφησης φαρμάκου των 

IRMOF-74-III και OH-IRMOF-74-III, πραγματοποιήσαμε προσομοιώσεις 
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GCMC στους 37 °C και κάτω από διαφορετικές πιέσεις (fugacities) που 

κυμαίνονταν από 10-15 έως 105 Pa. 

Τα αποτελέσματα της προσομοίωσής μας αποκάλυψαν ότι η μέγιστη ποσότητα 

φόρτωσης φαρμάκου και για τα δύο συστήματα των IRMOFs είναι η ίδια. Έτσι 

η φόρτωση κορεσμού (saturated loading) υπολογίστηκε στα 1130 mg μορίων 

φαρμάκου ανά g του πλέγματος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πειραματικά 

αποτελέσματα για σύγκριση. Αυτή η φόρτωση αντιστοιχεί σε 75 μόρια 

φαρμάκου ανά κουτί προσομοίωσης. Δεδομένου ότι και οι δύο δομές 

παρουσιάζουν το ίδιο μεγάλο άνοιγμα πόρου (~ 25 Å), ο υπολογισμός της ίδιας 

ποσότητας αποθήκευσης της GEM και στις δύο δομές, σχετίζεται με το γεγονός 

ότι η μέγιστη φόρτωση φαρμάκου είναι συνάρτηση του ελεύθερου όγκου παρά 

της λειτουργικής τροποποίησης της δομής όπως φάνηκε και από την μελέτη 

της προηγούμενης ενότητας σε αυτήν τη διατριβή, αλλά και από άλλες 

παρόμοιες μελέτες.27 Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα IRMOF-74-III και 

OH-IRMOF-74-III μπορούν να ξεπεράσουν τις ικανότητες προσρόφησης της 

GEM άλλων υλικών, όπως η προτεινόμενη πλατφόρμα “Lipid-coated 

Mesoporous Silica Nanoparticle” (400 mg GEM/g)142 ενώ παρουσιάζουν 

παρόμοιες ικανότητες φόρτωσης με τα λιποσώματα (1500 mg GEM/g 

λιπιδίου),150 υποδηλώνοντας ότι τα IRMOF-74-III και ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ είναι 

πολύ ελπιδοφόροι νανοφορείς για την αποθήκευση της GEM. 

 

4.3 Προσομοιώσεις ΜD για τη μελέτη της διάχυσης της GEM από 

τα υλικά IRMOF-74-III και OH-IRMOF-74-III 

 

Για να εξετάσουμε την κινητικότητα της GEM μέσα στους πόρους των IRMOF-

74-III και OH-IRMOF-74-III, πραγματοποιήσαμε “unbiased” προσομοιώσεις 

MD στο κανονικό σύνολο ΝVT για 50 ή 200 ns (Πίνακας 8). Λαμβάνοντας 

υπόψη την έλλειψη πειραματικών δεδομένων σχετικά με τη μέγιστη φόρτωση 

της GEM στους πόρους των IRMOF-74-III, προσομοιώσαμε τρία διαφορετικά 

συστήματα που αντιστοιχούν σε 32, 63 και 95 wt% (κατά βάρος) της GEM και 
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στα δυο MOFs, δηλαδή 20, 40, 60 μόρια GEM ανά MOF, αντίστοιχα (Eικόνα 

40). 

Πίνακας 8. Λίστα των προσομοιωμένων συστημάτων. Στα συστήματα 1 και 2 

(control systems) δεν έχει ενσωματωθεί κανένα μόριο GEM. Στα συστήματα 3 & 

6, 4 & 7 και 5 & 8 (diffusion monitor systems) έχουμε ενσωματώσει 20, 40 και 

60 μόρια GEM μέσα στην υπολογιστική κυψελίδα (MD cell) αντίστοιχα. Το 

κλάσμα μάζας (% κ.β ή wt%) για κάθε σύστημα έχει υπολογιστεί ως η μάζα των 

μορίων GEM ανά τη μάζα του κάθε IRMOF. 

 

 

 

 

System Composition Simulation Time (ns) 

1 
IRMOF-74-III 50 

2 
OH-IRMOF-74-III 50 

3 

IRMOF-74-III (32 wt% GEM) 200 

4 
IRMOF-74-III (63 wt% GEM) 200 

5 

IRMOF-74-III (95 wt% GEM) 200 

6 

OH-IRMOF-74-III ( 32 wt% GEM) 200 

7 

OH-IRMOF-74-III ( 63 wt% GEM) 200 

8 

OH-IRMOF-74-III ( 95 wt% GEM) 200 
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Εικόνα 40. Απεικόνιση των κελιών προσομοίωσης των υπό-μελέτη MOFs, στα 

οποία έχουμε ενσωματώσει 32 wt% της GEM. Η δομή του οργανικού συνδέτη 

προσδιορίζει την ταυτότητα του προσομοιωμένου MOF (IRMOF-74-III ή ΟΗ-

IRMOF-74-III). Τα μόρια νερού μέσα στους πόρους δεν απεικονίζονται για 

λόγους σαφήνειας. MOF: C, γκρι; Mg, πράσινο. O, κόκκινο; H, λευκό. GEM: C, 

κυανό. O, κόκκινο; Ν, μπλε; Η, λευκό. F, γαλάζιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τόσο οι δομές των MOFs όσο και τα μόρια της GEM ήταν εύκαμπτα κατά τη 

διάρκεια των προσομοιώσεων, καθώς η ευελιξία έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει 

τη δυναμική συμπεριφορά της διάχυσης φαρμάκων στους πόρους των 

MOFs.27,151 Σε όλα τα προσομοιωμένα συστήματα του Πίνακα 8 

χρησιμοποιήθηκαν “explicit” μόρια νερού και οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν στο στατιστικό σύνολο NVT στους 310 K. 

Ο χρόνος απελευθέρωσης του φαρμάκου σχετίζεται με τη διάχυσή του στους 

πόρους των MOFs όπως φαίνεται χρησιμοποιώντας κινητικά μοντέλα που 

προέρχονται από πειραματικές μελέτες για την απελευθέρωση φαρμάκων από 

MOFs.22,24,152 Μετρήσαμε τη διάχυση διαφορετικών ποσοστών φόρτωσης 
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φαρμάκου στους πόρους των υπό-μελέτη MOFs υπολογίζοντας τη μέση 

τετραγωνική μετατόπιση (Mean square displacement, MSD) της GEM (βλ. 

παρακάτω, Ενότητα 4.4, Υπολογιστική Μεθοδολογία). Οι τιμές του συντελεστή 

διάχυσης (Diffusion coefficient, D) της GEM σε κάθε MOF μειώνονται με την 

αύξηση του ποσοστού φόρτωσης του φαρμάκου (Πίνακας 9). 

 

Πίνακας 9. Συντελεστής διάχυσης (D) των μορίων GEM μέσα στους πόρους 

των MOFs. 

 

 

 

 

 

Στα χαμηλά ποσοστά φόρτωσης (32 wt% GEM), ο συντελεστής διάχυσης των 

μορίων GEM είναι D = 0.66 x 10-11 m2 s-1 στο IRMOF-74-III και D = 1.25 x 10-

11 m2 s-1 στο OH-IRMOF74-III. Στα υψηλά ποσοστά φόρτωσης (95 wt% GEM), 

ο συντελεστής διάχυσης των μορίων GEM είναι D = 0,085 x 10-11 m2 s-1 και 0.12 

x 10-11 m2 s-1, αντίστοιχα. Οι προσομοιώσεις MD δείχνουν ελαφρά αύξηση της 

διάχυσης των συστημάτων 32, 63 και 95 wt% GEM μέσα στους πόρους του 

ΟΗ-IRMOF-74-ΙΙΙ σε σύγκριση με το IRMOF-74-III (Eικόνα 41). Ενώ το 

IRMOF-74-III και το OH-IRMOF-74-III έχουν σχεδόν το ίδιο πορώδες, η 

ομάδα -CH3 του IRMOF-74-III είναι περισσότερο ογκώδης (bulkier group) από 

το -ΟΗ του OH-IRMOF-74-III (Eικόνα 42a και b) και έτσι η κινητικότητα των 

μορίων φαρμάκου είναι χαμηλότερη στο IRMOF-74-III. Η ίδια αύξηση της MSD 

σε σχέση με τη μείωση του όγκου (bulkiness) της λειτουργικής ομάδας έχει 

αναφερθεί σε μελέτες προσρόφησης γλυκόζης στο MIL-101-NH2 σε σύγκριση 

με το MIL-101-CH3.153 

 

       IRMOF-74-III OH-IRMOF-74-III 

GEM loading    D (10-12 m2 s-1) D (10-12 m2 s-1) 

32 wt% 6.6 ± 0.3 12.5 ± 2.5 

63 wt% 4.4 ± 0.1 5.7 ± 0.4 

95 wt% 0.8 ± 0.1 1.2 ± 0.2 
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Εικόνα 41. Γραμμική περιοχή της MSD των μορίων GEM για κάθε wt% 

ποσοστό GEM, σύμφωνα με το οποίο υπολογίστηκε ο συντελεστής διάχυσης D. 

 

 
(a) 
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Εικόνα 42. Κυψελίδες προσομοίωσης MD των OH-IRMOF-74-III (a) και 

IRMOF-74-III (b) όπως παριστάνονται σε σφαίρες vdW. Η πιο ογκώδης ομάδα 

-CH3 σε σύγκριση με την ομάδα -ΟΗ οδηγεί σε μείωση του ελεύθερου όγκου του 

IRMOF-74-III. 

 

Επιπλέον, η συμπληρωματική ανάλυση των δεσμών υδρογόνου που 

σχηματίζονται μεταξύ των μορίων GEM κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων 

(Πίνακας 10), καθώς και τα προφίλ πυκνότητας (density profiles) των μορίων 

GEM μέσα στους πόρους των MOFs (Eικόνα 43), δείχνουν μια αυξημένη τάση 

σχηματισμού συσσωματωμάτων μορίων φαρμάκου μέσα στους πόρους του 

IRMOF-74-III σε σύγκριση με το ΟΗ-IRMOF-74-ΙΙΙ, που καθυστερούν τη 

διάχυση της GEM στο IRMOF-74-III. Λόγω της υδροφιλικότητας της GEM, το 

υδρόφοβο μικροπεριβάλλον εντός του IRMOF-74-III ευνοεί την ανάπτυξη 

δομών φαρμάκου τύπου κλωβού (cage like), ενώ στην περίπτωση του OH-

IRMOF-74-III οι υδροξυλομάδες αποτελούν μια επιπλέον θέση 

αλληλεπίδρασης φαρμάκου-MOF που διακόπτει την πυρήνωση (nucleation) 

της GEM γύρω από άλλα μόρια φαρμάκου. 

Οι συντελεστές διάχυσης για τη GEM και στις δύο δομές είναι της ίδιας τάξης 

μεγέθους με αυτούς που εξήχθησαν υπολογιστικά για την ιβουπροφαίνη στο 

MIL-101.28 Αυτοί οι συντελεστές διάχυσης της ιβουπροφαίνης στο MIL-101 θα 

(b) 
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μπορούσαν να εξηγήσουν την παρατεταμένη απελευθέρωσή της που 

παρατηρήθηκε πειραματικά,22 έτσι αναμένουμε και εμείς ότι η GEM θα 

απελευθερώνεται σταδιακά από τα IRMOF-74-III και ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ. 

Ωστόσο, μια τέτοια υπόθεση μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνο πειραματικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10. Μέσος αριθμός των συνολικών δεσμών υδρογόνου που 

σχηματίζονται μεταξύ των μορίων GEM στα συστήματα GEM/H2O/IRMOF-74-

III και GEM/H2O/OH-IRMOF-74-III. 

                  System Total number of H-bonds 

IRMOF-74-III (32 wt% GEM) 6.8 ± 0.5 

OH-IRMOF-74-III (32 wt% GEM) 5.1 ± 0.3  

IRMOF-74-III (63 wt% GEM) 25.6 ± 1.1 

OH-IRMOF-74-III (63 wt% GEM) 22.8 ± 0.9 

IRMOF-74-III (95 wt% GEM) 62 .0 ± 2.1 

OH-IRMOF-74-III (95 wt% GEM) 51.6 ± 1.8 
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Eικόνα 43. Δισδιάστατοι (2D) χάρτες αριθμού πυκνότητας μορίων GEM εντός του 

IRMOF-74-III και του OH-IRMOF-74-III σε σχέση με τα διαφορετικά ποσοστά 

φόρτωσης φαρμάκου. Οι σκούρες γκρίζες και μαύρες περιοχές αντιστοιχούν σε 

περιοχές με υψηλή συγκέντρωση GEM. Ο λευκός χώρος ανάμεσα στις σκοτεινές 

περιοχές υποδεικνύει τις εξαγωνικές κυψελίδες των δύο IRMOFs. 
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Για να διερευνήσουμε τη θέση των μορίων GEM μέσα στους πόρους των MOFs 

κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων MD, υπολογίσαμε τις ακτινικές 

συναρτήσεις κατανομής (RDFs,g(r)) συγκεκριμένων ατόμων των μορίων GEM 

σε σχέση με τις λειτουργικές ομάδες των οργανικών συνδετών των MOFs 

(Εικόνες 44-46 και Πίνακες 11-13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker atom   –   GEM atom 
IRMOF-74-III OH-IRMOF-74-III 

first 
shell 

first minimum 
(Å) 

first shell 
First minimum 

(Å) 

H(methyl or hydroxyl) – O(hydroxymethyl) 1.7 3.8 0.1 2.3 
H(methyl or hydroxyl) – O(carbonyl) 1.2 3.0 0.9 2.2 
H(methyl or hydroxyl) – H(amino) 0.3 2.8 1.2 3.1 
H(methyl or hydroxyl) – N(pyrimidine) 0.3 2.6 1.6 2.9 
H(methyl or hydroxyl) – O(furanose) 0.5 2.8 0.6 3.5 
H(methyl or hydroxyl) – O(deoxy) 1.6 3.8 0.3 2.6 

Πίνακας 11. 1ο “average solvation shell” για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες 

στην προσομοίωση του συστήματος των 32 wt%. Το 1ο “solvation shell” 

υπολογίστηκε με ολοκλήρωση της αντίστοιχης συνάρτησης κατανομής ζεύγους 

(a) (b) 

Εικόνα 44. RDFs αντιπροσωπευτικών ατόμων των διαφορετικών λειτουργικών 

ομάδων του συστήματος των 32 wt% GEM αναφορικά με (a) το άτομο υδρογόνου 

της μεθυλικής ομάδας του οργανικού συνδέτη του IRMOF-74-III και (b) σε σχέση 

με το άτομο υδρογόνου της ομάδας υδροξυλίου του οργανικού συνδέτη του ΟΗ-

ΙRMOF-74- ΙΙΙ. Ένθετα: χημική δομή της GEM. 
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μέχρι το πρώτο ελάχιστο (Eικόνα 44). Η, άτομο υδρογόνου; C, άτομο άνθρακα; 

Ο, άτομο οξυγόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker atom   –   GEM atom 
IRMOF-74-III OH-IRMOF-74-III 

first 
shell 

first minimum 
(Å) 

first 
shell 

first minimum 
(Å) 

H(methyl or hydroxyl) – O(hydroxymethyl) 2.3 4.1 0.2 2.4 
H(methyl or hydroxyl) – O(carbonyl) 1.9 3.7 1.0 3.0 
H(methyl or hydroxyl) – H(amino) 0.7 3.5 1.3 3.4 
H(methyl or hydroxyl) – N(pyrimidine) 1.6 4.0 1.0 3.3 
H(methyl or hydroxyl) – O(furanose) 0.9 3.2 0.3 3.2 
H(methyl or hydroxyl) – O(deoxy) 1.3 3.5 0.1 2.3 

Πίνακας 12. 1ο “average solvation shell” για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες 

στην προσομοίωση του συστήματος των 63 wt%. Το 1ο “solvation shell” 

υπολογίστηκε με ολοκλήρωση της αντίστοιχης συνάρτησης κατανομής ζεύγους 

μέχρι το πρώτο ελάχιστο (Eικόνα 45). Η, άτομο υδρογόνου; C, άτομο άνθρακα; 

Ο, άτομο οξυγόνου. 

 

Εικόνα 45. RDFs αντιπροσωπευτικών ατόμων των διαφορετικών λειτουργικών 

ομάδων του συστήματος των 63 wt% GEM αναφορικά με (a) το άτομο υδρογόνου 

της μεθυλικής ομάδας του οργανικού συνδέτη του IRMOF-74-III και (b) σε σχέση 

με το άτομο υδρογόνου της ομάδας υδροξυλίου του οργανικού συνδέτη του ΟΗ-

ΙRMOF-74- ΙΙΙ.  

(b) (a) 
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Linker atom   –   GEM atom 
IRMOF-74-III OH-IRMOF-74-III 

first 
shell 

first 
minimum (Å) 

first 
shell 

first minimum 
(Å) 

H(methyl or hydroxyl) – O(hydroxymethyl) 1.5 3.9 0.2 2.5 
H(methyl or hydroxyl) – O(carbonyl) 1.8 5.0 1.2 2.7 
H(methyl or hydroxyl) – H(amino) 2.0 5.3 1.1 3.4 
H(methyl or hydroxyl) – N(pyrimidine) 1.6 5.5 0.4 2.8 
H(methyl or hydroxyl) – O(furanose) 0.6 3.5 0.2 2.8 
H(methyl or hydroxyl) – O(deoxy) 1.3 3.5 0.8 3.9 

 

Πίνακας 13. 1ο “average solvation shell” για τις διάφορες λειτουργικές ομάδες 

στην προσομοίωση του συστήματος των 95 wt%. Το 1ο “solvation shell” 

υπολογίστηκε με ολοκλήρωση της αντίστοιχης συνάρτησης κατανομής ζεύγους 

μέχρι το πρώτο ελάχιστο (Eικόνα 46). Η, άτομο υδρογόνου; C, άτομο άνθρακα; 

Ο, άτομο οξυγόνου. 

 

 

(a) (b) 

Εικόνα 46. RDFs αντιπροσωπευτικών ατόμων των διαφορετικών λειτουργικών 

ομάδων του συστήματος των 95 wt% GEM αναφορικά με (a) το άτομο υδρογόνου 

της μεθυλικής ομάδας του οργανικού συνδέτη του IRMOF-74-III και (b) σε σχέση 

με το άτομο υδρογόνου της ομάδας υδροξυλίου του οργανικού συνδέτη του ΟΗ-

ΙRMOF-74- ΙΙΙ.  
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Για το OH-IRMOF-74-III, η RDF μεταξύ της υδροξυλομάδας του MOF και της 

ομάδας καρβονυλίου της GEM παρουσιάζει μια αιχμηρή κορυφή στα 1.9 Å στα 

συστήματα των 63 και 95 wt% GEM (Eικόνες 45b, 46b). Πράγματι, η 

ολοκλήρωση μέχρι το πρώτο ελάχιστο της συνάρτησης g(r) (Πίνακες 12, 13) 

υποδεικνύει ότι σε αυτά τα ποσοστά φόρτωσης του φαρμάκου, αυτή είναι η 

πλέον ευνοϊκή αλληλεπίδραση μεταξύ της GEM και της λειτουργικής ομάδας 

του οργανικού συνδέτη. Η εύρεση της ομάδας καρβονυλίου της GEM κοντά 

στην υδροξυλομάδα του MOF είναι σε συμφωνία με τους DFT υπολογισμούς 

μας που προβλέπουν ότι η ομάδα καρβονυλίου της GEM είναι η κύρια θέση 

αλληλεπίδρασης με τη λειτουργική ομάδα του τροποποιημένου οργανικού 

συνδέτη (Eνότητα 4.1). Τα RDFs όλων των ομάδων της GEM σε σχέση με τις 

θέσεις υδροξυλίου του MOF στο σύστημα των 32 wt% GΕΜ, έδειξε ότι σε αυτό 

το ποσοστό φόρτωσης η GEM αλληλεπιδρά με το MOF τόσο μέσω του 

καρβονυλίου της όσο και μέσω του αζώτου της πυριμιδίνης της, όπως 

υποδεικνύουν οι διασταυρούμενες κορυφές στα 1.8 Å (Εικόνα 44b, Πίνακας 11). 

Ο εντοπισμός των πιο έντονων κορυφών για τις ομάδες του τμήματος δεόξυ-

δίφθορο-πεντοφουρανόζης της GEM πέραν των 3 Å σε συνδυασμό με την 

προαναφερθείσα γειτνίαση των ομάδων καρβονυλίου και πυριμιδίνης της GEM 

προς την ομάδα υδροξυλίου του MOF, υποδεικνύει ότι η GEM αλληλεπιδρά με 

την υδροξυλομάδα του ΟΗ-IRMOF-74-III μέσω των ομάδων του τμήματος 4-

άμινο-πυριμιδίνης (κυκλική περιοχή στην Εικόνα 44b). Ένα στιγμιότυπο 

προσομοίωσης MD ενός φαρμάκου από το σύστημα των 63 wt% GEM στο ΟΗ-

ΙRMOF-74-ΙΙΙ, το οποίο απεικονίζει περαιτέρω αυτόν τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης της GEM με το MOF, παρουσιάζεται στην Εικόνα 47. 

Για το IRMOF-74-III, τα RDFs των μορίων GEM γύρω από τις ομάδες μεθυλίου 

του οργανικού συνδέτη του ΜΟF είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από το ποσοστό 

φόρτωσης του φαρμάκου (Εικόνες 44a-46a). Συγκεκριμένα, οι πιο έντονες 

κορυφές για όλες τις λειτουργικές ομάδες της GEM, εκτός από την αμινομάδα 

και το οξυγόνο φουρανόζης, βρίσκονται στα 2.5 Å. Σύμφωνα με τα διαγράμματα 

RDF, η αμινομάδα της GEM τοποθετείται κυρίως σε απόσταση 4-4.5 Å μακριά 

από το άτομο υδρογόνου της μεθυλομάδας του ΜΟF, ενώ το οξυγόνο 

φουρανόζης σε απόσταση 5 Å. Αυτές οι παρατηρήσεις μαζί με την 
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οπτικοποίηση των τροχιών προτείνουν έναν τρόπο αλληλεπίδρασης 

GEM/MOF στον οποίο η αμινομάδα ενός μορίου GEM αλληλεπιδρά κυρίως με 

τις γωνίες του IRMOF-74-III (metal clusters’ corners) αφήνοντας το υπόλοιπο 

μόριο φαρμάκου (κυκλική περιοχή στην Εικόνα 44a) ελεύθερο να περιστρέφεται 

στο “bulk” και να σχηματίζει σποραδικούς δεσμούς υδρογόνου με κοντινά 

άτομα των γωνιών του MOF και με λειτουργικές ομάδες άλλων μορίων GEM 

(Εικόνα 48). 

 

 

Εικόνα 47. Στιγμιότυπο προσομοίωσης MD (t = 192 ns) ενός μορίου φαρμάκου 

από το σύστημα των 63 wt% GEM στο ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ παρουσία νερού. Τα 

μόρια νερού και τα υπόλοιπα μόρια GEM δεν απεικονίζονται για λόγους 

σαφήνειας. Όπως φαίνεται, η GEM αλληλεπιδρά με την ομάδα υδροξυλίου του 

οργανικού συνδέτη του ΟΗ-IRMOF-74-ΙΙΙ μέσω των ομάδων του τμήματος της 

4-άμινο-πυριμιδίνης της. 
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Εικόνα 48. Στιγμιότυπο προσομοίωσης MD (t = 129 ns) ενός μορίου φαρμάκου 

του συστήματος των 63 wt% GEM στο IRMOF-74-III παρουσία νερού. Τα μόρια 

νερού και τα υπόλοιπα μόρια GEM δεν απεικονίζονται για λόγους σαφήνειας. 

Όπως φαίνεται, η αμινομάδα της GEM αλληλεπιδρά κυρίως με τις γωνίες του 

IRMOF-74-III αφήνοντας το υπόλοιπο μόριο φαρμάκου ελεύθερο να 

περιστραφεί στο “bulk”. 

 

 

4.4 Υπολογιστική Μεθοδολογία 

 

4.4.1 Υπολογισμοί DFT και Ημι-εμπειρικές Μέθοδοι  

 

Hμι-εμπειρικές μέθοδοι (PM7)111 και υπολογισμοί ab initio στο πλαίσιο της 

θεωρίας του συναρτησιακού της ηλεκτρονικής πυκνότητας (DFT) 

πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου να μελετηθεί η αλληλεπίδραση της GEM με 

τα μοριακά τμήματα του IRMOF-74-III και του τροποποιημένου OH-IRMOF-74 

-III. Το μοριακό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για το IRMOF-74-III βασίστηκε 

στην κρυσταλλική του δομή (κωδικός CCDC 841643), ενώ για το 

τροποποιημένο ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ ο οργανικός συνδέτης τροποποιήθηκε 

αντικαθιστώντας δύο ομάδες μεθυλίου με δύο ομάδες υδροξυλίου (Εικόνα 38). 
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Οι ακόρεστοι δεσμοί και στα δύο μοριακά μοντέλα τερματίστηκαν με 

μεθυλομάδες, ενώ άτομα λιθίου χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των 

τερματισμών που συνδέονται με άτομα μετάλλου, παρόμοια τεχνική με αυτή 

που πρότειναν οι Zhang et al.154 Tα συναρμοσμένα μόρια νερού διατηρήθηκαν 

στις κρυσταλλογραφικές τους θέσεις, χωρίς να αφήνουν κάποιο ακόρεστο 

μεταλλικό κέντρο.  

 

Η μέθοδος DFT με την προσέγγιση RI (Resolution of the Identity)102 

εφαρμόστηκε στους υπολογισμούς μας. Eιδικότερα χρησιμοποιήθηκε το 

συναρτησιακό ανταλλαγής-συσχέτισης PBE,69 με το σύνολο βάσης def2-

TZVP68 (με τις αντίστοιχες βοηθητικές συναρτήσεις βάσης για την προσέγγιση 

RI). Για να επιτύχουμε τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των υπό-μελέτη ΜΟFs 

με τo φάρμακo ενδιαφέροντος με πολύ μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιήσαμε τη 

μέθοδο των συσσωματωμάτων (cluster approximation). Κατά τη μέθοδο αυτή, 

οι υπολογισμοί εμπεριέχουν ένα προσεχτικά επιλεγμένο δομικό τμήμα του 

υλικού, με μέγεθος τέτοιο ώστε να περιλαμβάνει τις περισσότερες δυνατές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ του υλικού και του υπό μελέτη φαρμάκου. Καθώς τα 

παραπάνω υλικά έχουν αυστηρά καθορισμένες δομές, αποτελούμενες από 

επαναλαμβανόμενες στο χώρο δομικές μονάδες, το μέγεθος των 

συσσωματωμάτων μπορεί να είναι αρκετό μικρό για την πρακτική εφαρμογή 

των μεθόδων DFT σε ρεαλιστικούς υπολογιστικούς χρόνους. Σε όλες τις 

περιπτώσεις που μας ενδιαφέρουν, η αλληλεπίδραση φαρμάκου/ΜΟF  

βασίζεται σε ασθενείς αλληλεπιδράσεις, έτσι ο υπολογισμός των ενεργειών 

ασθενών δεσμών πραγματοποιήθηκε μέσω των μεθόδων dispersion-corrected 

DFT (DFT-D3) όπως έχουν προταθεί από τον Grimme.101 Εφαρμόστηκαν 

αυστηρά κριτήρια σύγκλισης στην ενέργεια SCF (10-7 au) και ο κανόνας της 

καρτεσιανής κλίσης (10-4 au). Ακόμη, όλες οι ενέργειες αλληλεπίδρασης 

υπολογίστηκαν με διόρθωση του σφάλματος BSSE χρησιμοποιώντας την 

μεθοδολογία Counterpoise Correction (CP) η οποία προτάθηκε από τους Boys 

and Bernardi.85 Αυτές οι διορθώσεις ήταν απαραίτητες επειδή η BSSE μπορεί 

να καταστεί κρίσιμη για τις μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις. Σε όλους τους 

υπολογισμούς μας χρησιμοποιήσαμε την προσέγγιση Μultipole Accelerated 

Resolution of Identity for J (MARI-J), η οποία περιλαμβάνει τον υπολογισμό της 



161 

 

αλληλεπίδρασης Coulomb χρησιμοποιώντας βοηθητικά σύνολα βάσης μέσω 

του πολυπολικού αναπτύγματος για μη αλληλοεπικαλυπτόμενες κατανομές 

φορτίου χωρίς σημαντική απώλεια ακρίβειας. Επειδή οι ab-initio υπολογισμοί 

είναι εξαιρετικά χρονοβόροι για συστήματα με μεγάλο αριθμό ατόμων, 

πραγματοποιήσαμε ημι-εμπειρικούς υπολογισμούς (PM7)111 και συγκρίναμε τα 

αποτελέσματα των δύο μεθόδων. Με τους ημι-εμπειρικούς υπολογισμούς 

μπορούμε να κάνουμε τη θεωρία Hartree–Fock λιγότερο χρονοβόρα, χωρίς 

παράλληλα να επηρεάζεται ιδιαίτερα η ακρίβεια των υπολογισμών. Ειδικότερα, 

για να μελετήσουμε την αλληλεπίδραση μεγαλύτερων μοριακών τμημάτων της 

θεμελιώδους κυψελίδας των ΜOFs με τη GEM, εφαρμόσαμε υπολογισμούς 

PM7 για να ελέγξουμε την αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων μας σε 

μεγάλα συστήματα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι μοριακές γεωμετρίες των υλικών 

που εξήχθησαν από τους PM7 υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν ως αρχικές 

γεωμετρίες για τους DFT υπολογισμούς. Κατά τη διάρκεια των 

βελτιστοποιήσεων γεωμετρίας DFT, οι οργανικοί συνδέτες ή τα μεγαλύτερα 

μοριακά τμήματα της κυψελίδας του OH-IRMOF-74-ΙΙΙ και του μη 

τροποποιημένου υλικού διατηρήθηκαν άκαμπτα στις αντίστοιχες βέλτιστες 

γεωμετρίες τους, ενώ δεν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη δομή της GEM.  

Τα υπολογιστικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν για τους DFT και PM7 

υπολογισμούς είναι το Τurbomole (έκδοση 5.8)ref και το MOPAC2012104 

αντίστοιχα. 

 

4.4.2 Προσομοιώσεις ΜD 

 

Οι προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής (MD) αποτελούν μια χρήσιμη τεχνική 

που επιτρέπει τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς των μορίων GEM μέσα 

στους πόρους των IRMOF-74-III και OH-IRMOF-74-III, παρέχοντας λεπτομερή 

πληροφόρηση σε ατομικό επίπεδο του συνολικού φαινομένου διάχυσης του 

φαρμάκου. Στη μελέτη μας, το υπολογιστικό πακέτο μοριακής δυναμικής 

GROMACS v.5.0.7.136 χρησιμοποιήθηκε για να πραγματοποιηθούν όλες οι 

προσομοιώσεις MD. Η διάχυση των φαρμάκων μέσω στους πόρους των 
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IRMOFs είναι μια δυναμική διαδικασία, έτσι το να λάβουμε υπόψη την ευελιξία 

τόσο των μορίων GEM όσο και των IRMOFs, είναι πολύ σημαντικό για να 

προσομοιάσουμε τις φυσιολογικές συνθήκες. Επομένως, στα μοντέλα μας τόσο 

τα μόρια GEM όσο και τα IRMOFs λαμβάνονται ως ευέλικτα. Για να 

μελετήσουμε την κινητικότητα της GEM στους πόρους των IRMOF-74-III και 

OH-IRMOF-74-III, πραγματοποιήσαμε οκτώ ανεξάρτητα “runs” των 200 ns 

έκαστο που αντιστοιχούν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις GEM μέσα στους 

πόρους (Πίνακας 8). Το ατομιστικό μοντέλο της δομής του IRMOF-74-III 

προήλθε από πολλαπλασιασμό της κρυσταλλικής της δομής κατά μήκος του 

άξονα z, ενώ του τροποποιημένου ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ ελήφθη με αντικατάσταση 

των μεθυλομάδων με ομάδες υδροξυλίου (Πίνακας 14, Εικόνα 38) όπως και 

στους υπολογισμούς DFT.  

 

Πίνακας 14. Iδιότητες κρυσταλλικών δομών και κελιών προσομοίωσης MD των 

υπό-μελέτη ΙRMOFs. VV: “void volume”, VT: “bulk volume” των IRMOFs. Ο 

όγκος του κενού χώρου (void space volume) και ο όγκος του συμπαγούς υλικού 

(bulk volume) υπολογίστηκαν με τη χρήση του Poreblazer v.3.0.2 

χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή (solvent probe) ακτίνας 1.4 Å. 

 

 IRMOF-74-III OH-IRMOF-74-III 

Crystal cell size (nm3) 4.58×4.58×0.65 - 

MD cell size (nm3) 4.58×4.58×2.59 4.58×4.58×2.59 

Crystal cell angle (o) (α, β, γ) = (90, 90, 120) (α, β, γ) = (90, 90, 120) 

CCDC code 841643 - 

VV (nm3) 21.163 22.034 

VT (nm3) 47.123 47.123 

Porosity (VV/VT) 0.45 0.47 

 

 



163 

 

 

Η απαραίτητη τοπολογία των δομών IRMOFs ελήφθη με τη χρήση του 

εργαλείου OBGMX155 και μετά τροποποιήθηκε έτσι ώστε οι παράμετροι για τις 

δεσμικές και μη δεσμικές αλληλεπιδράσεις να είναι σε συμφωνία με τις 

παραμέτρους που περιγράφονται από το Amber99SB-ILDN FF.156 Οι 

παράμετροι πεδίου δυνάμεων για τη GEM ελήφθησαν χρησιμοποιώντας το 

εργαλείο Antechamber όπως εφαρμόζεται στο εργαλείο CcpNmr ACPYPE 

Portal και βασίζονται στο GAFF (General Amber Force Field).157 Οι μη δεσμικές  

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων μοντελοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τα 

δυναμικά Coulomb και Lennard-Jones (LJ).115 

Οι παράμετροι LJ (σ και ε) για τα IRMOFs και τη GEM δίδονται στους Πίνακες 

15-16, αντίστοιχα. Οι συνδυαστικοί κανόνες Lorentz-Berthelot 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των παραμέτρων LJ για τα ζεύγη 

διαφορετικών ατόμων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atom type σ (nm) ε (kj/mol) 

C or CA 0.339967 0.359824 

CT 0.339967 0.457730 

HA 0.259964 0.062760 

HC 0.264953 0.065688 

HW 0.000000 0.000000 

HO 0.000000 0.000000 

OW 0.315061 0.636386 

OH 0.306647 0.880314 

O2 0.295992 0.878640 

Mg 0.141225 3.743420 
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Πίνακας 15. Lennard-Jones (LJ) παράμετροι στο Amber99SB-ILDN FF που 

αντιστοιχούν στους ατομικούς τύπους (atom types) που χρησιμοποιήθηκαν για 

να μοντελοποιηθούν τα υπό μελέτη IRMOFs. Οι CA, C και ΗΑ 

χρησιμοποιήθηκαν για να μοντελοποιηθούν οι αρωματικοί δακτύλιοι και τα 

άτομα καρβοξυλικών ομάδων, οι CT και ΗΤ χρησιμοποιήθηκαν για να 

μοντελοποιηθούν οι ομάδες μεθυλίου του IRMOF-74-III, οι ΟΗ και ΗΟ 

χρησιμοποιήθηκαν για να μοντελοποιηθούν οι ομάδες υδροξυλίου του ΟΗ-

ΙRMOF-74-III, ο O2 χρησιμοποιήθηκε για να μοντελοποιηθούν τα 

συναρμοσμένα άτομα οξυγόνου, και οι OW και HW χρησιμοποιήθηκαν για να 

μοντελοποιηθούν τα μόρια νερού. 

 

Atom type  σ (nm) ε (kj/mol) 

C3 0.339967 0.457730 

C 0.339967 0.359824 

HA 0.259964 0.062760 

HN 0.106908 0.065688 

H2 0.229317 0.065688 

H1 0.247135 0.065688 

HO 0.000000 0.000000 

OS 0.300001 0.711280 

O 0.295992 0.878640 

OH 0.306647 0.880314 

N 0.325000 0.711280 

NC 0.325000 0.711280 

F 0.311815 0.255224 

Πίνακας 16. Lennard-Jones (LJ) παράμετροι στο GAFF που αντιστοιχούν 

στους ατομικούς τύπους που χρησιμοποιήθηκαν για το μοντέλο της GEM. Ο C3 



165 

 

χρησιμοποιήθηκε για να μοντελοποιήσει τα sp3 άτομα άνθρακα, ο C τα sp2 ατόμα 

άνθρακα, ο ΗΑ τα άτομα υδρογόνου που συνδέονται με έναν αρωματικό 

άνθρακα, ο HN τα άτομα υδρογόνου της αμινομάδας, ο H2 τα άτομα υδρογόνου 

που συνδέονται με έναν sp2 άνθρακα, ο H1 τα άτομα υδρογόνου που 

συνδέονται με έναν sp3 άνθρακα, ο HO τα άτομα υδρογόνου του υδροξυλίου, ο 

OS το οξυγόνο της φουρανόζης, ο O το οξυγόνο καρβονυλίου, ο ΟΗ τα άτομα 

οξυγόνου του υδροξυλίου, ο Ν το άζωτο της αμινομάδας, ο NC τα αρωματικά 

άτομα αζώτου και ο F τα άτομα φθορίου. 

 

Για τις αλληλεπιδράσεις Coulomb, τα ατομικά φορτία της GEM, του IRMOF-74-

III και του τροποποιημένου OH-IRMOF-74-III, προέρχονται από υπολογισμούς 

DFT (Πίνακες 17-19). Οι γεωμετρίες που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

υπολογισμό των ατομικών φορτίων παρουσιάζονται στις Εικόνες 49-51 και 

ελήφθησαν μετά την πραγματοποίηση βελτιστοποιήσεων γεωμετρίας με τη 

μέθοδο DFT/RI-PBE-D3/def2-TZVP όπως περιγράψαμε παραπάνω (Ενότητα 

4.4.1). Τα μερικά ατομικά φορτία (partial charges) εξήχθησαν με τη μέθοδο 

προσαρμογής ηλεκτροστατικού δυναμικού (Εlectrostatic Potential fitting 

method, ESP),140,141 χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό πακέτο Turbomole 

v.5.8. Τα φορτία τα οποία προκύπτουν από το ηλεκτροστατικό δυναμικό 

καθορίζουν σημειακά φορτία έτσι ώστε να ταιριάζουν οι υπολογισθείσες τιμές 

ηλεκτροστατικού δυναμικού σε ένα αριθμό σημείων πάνω ή κοντά στην 

επιφάνεια vdW του μορίου.  
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Εικόνα 49. H δομή του ΟΗ-IRMOF-74-III που χρησιμοποιήθηκε για την 

εξαγωγή των ατομικών φορτίων. Οι ακόρεστοι δεσμοί τερματίστηκαν με ομάδες 

μεθυλίου και άτομα υδρογόνου. Τα άτομα άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου, 

μαγνησίου και λιθίου αναπαρίστανται με γκρι, κόκκινες, λευκές, πράσινες και 

μωβ σφαίρες αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 17. Μερικά ατομικά φορτία για το OH-IRMOF-74-III όπως προήρθαν 

από την προσαρμογή ESP. 

 

Atom C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Charge 

(e) 
0.792 -0.483 0.010 -0.497 0.457 -0.516 0.585 -0.067 -0.436 

Atom C10 H1 H2 H3 H4 H5 H6 O1 O2 

Charge 

(e) 
0.321 0.449 0.111 0.162 0.198 0.146 0.413 -0.860 -0.853 

Atom O3 O4 Mg       

Charge 

(e) 
-0.898 -0.789 1.897       
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Πίνακας 18. Μερικά ατομικά φορτία για το IRMOF-74-III όπως προήρθαν από 

την προσαρμογή ESP. 

 

Εικόνα 50. Η δομή του IRMOF-74-III που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή 

των ατομικών φορτίων. Οι ακόρεστοι δεσμοί τερματίστηκαν με ομάδες μεθυλίου 

και άτομα υδρογόνου. Τα άτομα άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου, μαγνησίου και 

λιθίου αναπαρίστανται σε γκρι, κόκκινες, λευκές, πράσινες και μωβ σφαίρες 

αντίστοιχα. 

 

 

 

Atom C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Charge 

(e) 
0.830 -0.432 -0.064 -0.417 0.479 -0.519 0.588 -0.265 -0.334 

Atom C10 C11 H1 H2 H3 H4 H5 H6 O1 

Charge 

(e) 
0.410 -0.295 0.436 0.129 0.171 0.227 0.155 0.146 -0.964 

Atom O2 O3 O4 Mg      

Charge 

(e) 
-1.057 -0.913 -0.967 1.930      
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Πίνακας 19. Μερικά ατομικά φορτία για τη GEM όπως προήρθαν από την 

προσαρμογή ESP. 

 

 

Εικόνα 51. Η δομή της GEM που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των 

ατομικών φορτίων. Τα άτομα άνθρακα, οξυγόνου, υδρογόνου, αζώτου και 

φθορίου αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα με κυανές, κόκκινες, λευκές, μπλε και 

ροζ σφαίρες. 

 

Atom C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Charge 

(e) 
0.064 0.072 0.205 0.215 0.166 0.157 -0.628 0.858 0.874 

Atom H1 H2 H3 H5 H6 H7 H8 H9 H10 

Charge 

(e) 
0.045 0.030 0.101 0.108 0.083 0.217 0.383 0.398 0.089 

Atom H11 H12 O1 O2 O3 O4 F1 F2 N1 

Charge 

(e) 
0.375 0.372 -0.511 -0.331 -0.543 -0.547 -0.157 0.162 -0.295 

Atom N2 N3        

Charge 

(e) 
-0.797 -0.846        
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Πριν από τις προσομοιώσεις MD, όλες οι δομές IRMOF/GEM υπέστησαν 

“solvation” με “explicit” μόρια νερού χρησιμοποιώντας το μοντέλο του νερού 

TIP3P και έπειτα υποβλήθηκαν σε ελαχιστοποίηση της ενέργειας για 10.000 

βήματα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο steepest descent έτσι ώστε να βρεθεί 

ένα τοπικό ενεργειακό ελάχιστο και να επιδιορθωθούν πιθανά μικρά σφάλματα 

στη διευθέτηση και τη συγκρότηση των ατόμων, όπως παραμορφωμένες 

γωνίες και μήκη δεσμών, της αρχικής δομής. Μετά την ελαχιστοποίηση της 

ενέργειας ακολούθησε η φάση της εξισορρόπησης. Κατά τη διάρκεια της 

εξισορρόπησης υπολογίζονται μεταβλητές όπως ο όγκος, η θερμοκρασία και η 

ενέργεια. Στόχος της εξισορρόπησης είναι η δημιουργία μιας σύντομης 

προσομοίωσης κατά την οποία οι μεταβλητές θα γίνουν σταθερές με σχέση με 

το χρόνο. Για την εξισορρόπηση των συστημάτων χρησιμοποιήθηκαν συνθήκες 

NVT  (με περιορισμούς θέσης σε GEM  και MOFs) για 2 ns. Αφού τα συστήματα 

εξισορροπήθηκαν σε σταθερό όγκο, ακολούθησε η παραγωγική φάση 

(production runs) που συνολικά για όλα τα συστήματα έφτασε την κλίμακα των 

μs όπως μπορούμε να δούμε στον Πίνακα 8 με τις ατομικές συντεταγμένες του 

κάθε συστήματος να αποθηκεύονται κάθε 2 ps. 

 

Για την παραγωγική φάση χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος Leapfrog και το βήμα 

που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των αλληλεπιδράσεων ήταν 2 fs. Ο 

υπολογισμός των ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων έγινε με τη χρήση της 

μεθόδου Particle Μesh Ewald.129 Το όριο για τον υπολογισμό των δυνάμεων 

vdW ορίστηκε στα 12 Å. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων 

διατηρήθηκε σταθερή στoυς 310 Κ με το θερμοστάτη Nosé-Hoover131,132 

χρησιμοποιώντας σταθερά σύζευξης ττ = 0.5 ps. Οι αρχικές ταχύτητες 

αποδόθηκαν στα άτομα χρησιμοποιώντας την κατανομή Maxwell στους 310 Κ. 

 

Η ανάλυση των τροχιών πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του 

GROMACS v.5.0.7 και το πρόγραμμα  μοριακής απεικόνισης VMD v.1.9.2158 

χρησιμοποιήθηκε για την απεικόνιση των τροχιών. Ο υπολογισμός της ρίζας 

της μέσης τετραγωνικής απόκλισης (RMSD) των IRMOFs απουσία 

οποιωνδήποτε μορίων GEM (Eικόνα 52) υποδεικνύει ότι και οι δύο δομές 
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διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκεια των προσομοιώσεων των 50 ns, 

παρέχοντας αξιοπιστία για τις παραμέτρους του FF που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 52. Ρίζα μέσης τετραγωνικής απόκλισης (RMSD) των “heavy atoms” 

των υπό μελέτη IRMOFs από την αρχική τους δομή κατά τη διάρκεια 

προσομοιώσεων 50 ns ("Control systems 1 & 2", Πίνακας 8). 

 

Η MSD υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο gmx_msd του GROMACS. 

Για τον υπολογισμό της χρησιμοποιείται ένα “index file” που περιέχει τους 

αριθμούς των ατόμων GEM και η MSD υπολογίζεται κατά μέσον όρο πάνω από 

αυτά τα άτομα. Ο συντελεστής διάχυσης (D) εξάγεται εφαρμόζοντας 

προσαρμογή ευθείας στο μέσο όρο της MSD των μορίων GEM, στη γραμμική 

περιοχή του γραφήματος της MSD. Προκειμένου να αποφευχθεί η βαλλιστική 

περιοχή στην αρχή του υπολογισμού της MSD, καθώς και μεγάλα στατιστικά 

σφάλματα λόγω κακής δειγματοληψίας, υπολογίσαμε το συντελεστή διάχυσης 

μέσω γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression) μόνο μεταξύ των 10-50 ns 

της παραγωγικής φάσης όπου υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ της MSD 

και του χρόνου (Εικόνα 41). 
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Για να διερευνήσουμε τη θέση των μορίων GEM μέσα στους πόρους των 

IRMOFs, υπολογίσαμε την ακτινική συνάρτηση κατανομής (RDF) 

συγκεκριμένων ατόμων της GEM σε σχέση με τα άτομα των λειτουργικών 

ομάδων των IRMOFs (Εικόνες 44-46). Η RDF, gAB(r), είναι μια χρήσιμη μέτρηση 

που εκφράζει την πιθανότητα εύρεσης ενός ατόμου σε ένα σφαιρικό κέλυφος 

συγκεκριμένου πάχους σε μια απόσταση r από ένα άτομο αναφοράς και 

ορίζεται ως η πυκνότητα των σωματιδίων του τύπου Β σε μια απόσταση r γύρω 

από τα σωματίδια Α διαιρεμένη με την πυκνότητα των σωματιδίων τύπο Β πο 

έχει υπολογιστεί κατά μέσον όρο από τις συνολικές σφαίρες γυρω από τα 

σωματίδια Α με ακτίνα rmax (στη μελέτη μας rmax = 1.0 nm). Οι αναλύσεις RDF 

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την πλήρη τροχιά των 200 ns για κάθε 

σύστημα. 

 

4.4.3 Προσομοιώσεις GCMC 

 

Oι προσομοιώσεις GCMC πραγματοποιήθηκαν στους 310 Κ (37°) και κάτω 

από ένα ευρύ φάσμα fugacities (10-15-105 Ρa). Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

μορίων φαρμάκου και μεταξύ του πλέγματος και των μορίων φαρμάκου 

περιγράφηκαν χρησιμοποιώντας τα δυναμικά Lennard-Jones115 και Coulomb 

για τις μη δεσμικές και τις ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις, αντίστοιχα. Οι 

κανόνες ανάμειξης Lorenz-Berthelot116,117 χρησιμοποιήθηκαν για τις “off-

diagonal” αλληλεπιδράσεις. Για τις αλληλεπιδράσεις vdW μεγάλης εμβέλειας, 

το δυναμικό αποκόπηκε σε απόσταση πέραν της rvdW = 12.8 Å, ενώ οι 

ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας το 

άθροισμα Ewald.128 Oι μοναδιαίες κυψελίδες των υπό μελέτη MOFs όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως (Πίνακας 14), είχαν μήκη κυψελίδας a=b=45.8 Å, 

c= 6.5 Å, και γωνίες α=β=90°, γ=120°. Χρησιμοποιήθηκε κουτί προσομοίωσης 

1x1x4 και για τα δύο συστήματα, επιτρέποντας στα μήκη κυψελίδων να είναι 

μεγαλύτερα από δύο φορές την απόσταση αποκοπής δυναμικού. Τα άτομα και 

των δύο πλεγμάτων διατηρήθηκαν σταθερά στις κρυσταλλογραφικές τους 

θέσεις. Oι παράμετροι ε και σ από το Dreiding FF χρησιμοποιήθηκαν για τα 

άτομα των MOFs, ενώ τα μερικά ατομικά φορτία προσδιορίστηκαν 
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χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προσαρμογής ηλεκτροστατικού δυναμικού ESP 

(Πίνακες 17 & 18). 

Τα μόρια της GEM περιγράφηκαν ως άκαμπτα. Για τις παραμέτρους Lennard-

Jones ε και σ, μοντελοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το TraPPE FF.139 Tα μερικά 

ατομικά φορτία  (Πίνακας 19) υπολογίστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ESP 

στη βελτιστοποιημένη γεωμετρία στο επίπεδο θεωρίας DFT χρησιμοποιώντας 

το συναρτησιακό PBE και τη βάση TZVP όπως περιγράφηκε προηγουμένως 

(Ενότητα 4.4.1, Υπολογισμοί DFT). Οι παράμετροι δυναμικού δίδονται στον 

Πίνακα 20 σύμφωνα με τους συμβολισμούς των ατόμων της Εικόνας 51.  

 

Πίνακας 20. Παράμετροι δυναμικού ε και σ για το μόριο GEM που 

χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις GCMC αυτής της εργασίας. Οι 

αριθμοί ατόμων αντιστοιχούν στους αριθμούς που φαίνονται στην Εικόνα 51. 

 

Atom σ (Å) ε/𝒌𝜝 (K) 

C1 3.950 46.000 

C2 4.680 10.000 

C3 4.680 10.000 

C4 4.730 25.700 

C5 4.680 10.000 

C6 3.600 30.700 

C7 3.600 30.700 

C8 3.600 30.700 

C9 3.450 30.700 

F1 0.000 0.000 
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F2 0.000 0.000 

H1 0.000 0.000 

H2 0.000 0.000 

H3 0.000 0.000 

H5 0.000 0.000 

H6 2.360 25.450 

H7 2.360 25.450 

H8 0.000 0.000 

H9 0.000 0.000 

H10 0.000 0.000 

H11 0.000 0.000 

H12 0.000 0.000 

N1 2.600 141.000 

N2 3.200 57.000 

N3 3.340 111.000 

O1 3.020 93.000 

O2 2.200 190.000 

O3 3.020 93.000 

O4 2.950 90.000 

 

Τo υπολογιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή για τις 

προσομοιώσεις GCMC είναι ένας “in-home written code”. 
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4.5 Συμπεράσματα 

 

Σε αυτή τη μελέτη, εξετάσαμε την προσρόφηση και τη διάχυση της GEM μέσα 

στους πόρους των IRMOF-74-III και OH-IRMOF-74-III σε ατομικό επίπεδο, 

χρησιμοποιώντας μια υπολογιστική προσέγγιση πολλαπλής κλίμακας που 

περιλαμβάνει υπολογισμούς DFT, προσομοιώσεις GCMC και MD. Σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία, αυτή είναι η δεύτερη φορά που εφαρμόζεται μια τέτοια 

προσέγγιση στη μελέτη της ενεργητικής και δυναμικής συμπεριφοράς του 

συμπλόκου φαρμάκου-MOF,28 αλλά τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι 

αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να γενικευθεί στη μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων φαρμάκου-νανοφορέα και της διάχυσης φαρμάκων. Μέσω 

του συνδυασμού αυτών των τριών υπολογιστικών τεχνικών, τα αποτελέσματα 

των οποίων αλληλοσυμπληρώνονται, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει την 

απελευθέρωση φαρμάκων στα μεσοπορώδη υλικά σε μικροσκοπικό επίπεδο. 

Τα αποτελέσματα των QM υπολογισμών μας δείχνουν ότι παρόλο που η 

εισαγωγή της υδροξυλομάδας στον οργανικό συνδέτη του IRMOF-74-III 

παρέχει μια πρόσθετη θέση αλληλεπίδρασης με τη GEM, η ενέργεια 

αλληλεπίδρασης της GEM και με τα δύο MOFs είναι σχεδόν παρόμοια. Αυτής 

της τάξης οι ενέργειες αλληλεπίδρασης υποδεικνύουν ότι το φάρμακο μπορεί 

να προσροφηθεί ισχυρά από τα δύο host-MOFs, αλλά όχι τόσο ισχυρά ώστε 

να αποτραπεί η ελεγχόμενη απελευθέρωση του φαρμάκου από το MOF. Εκτός 

από τις ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις drug/MOF, ένας κρίσιμος παράγοντας στη 

μεταφορά φαρμάκων είναι τα ρυθμιζόμενα ποσοστά φόρτωσης φαρμάκου. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων GCMC αποκαλύπτουν υψηλή ικανότητα 

προσρόφησης της GEM και για τα δύο συστήματα MOFs με μέγιστη φόρτωση 

φαρμάκου 1130 mg g-1 που ξεπερνούν τα συμβατικά συστήματα χορήγησης 

φαρμάκων και έχουν παρόμοια ποσοστά φόρτωσης με τα συστήματα 

λιποσωμάτων.142,150 Ένα τέτοιο εύρημα είναι σημαντικό, διότι υπονοεί ότι 

απαιτείται περιορισμένη ποσότητα υλικού για τη χορήγηση υψηλών δόσεων 

φαρμάκου. Η συσχέτιση της προσρόφησης της GEM με τον ελεύθερο όγκο των 

υπό-μελέτη MOFs και όχι με την τροποποίηση της επιφάνειας των MOFs 

δείχνει ότι η επιθυμητή φόρτωση μπορεί να επιτευχθεί με τη ρύθμιση του 

μεγέθους των πόρων με ογκώδεις λειτουργικές ομάδες (bulky functional 
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groups). Η κινητικότητα της GEM έχει την ίδια τάξη μεγέθους στους πόρους και 

των δύο MOFs, παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση στην περίπτωση του OH-

IRMOF-74-III, η οποία αποδίδεται σε αυξημένη τάση σχηματισμού 

συσσωματωμάτων φαρμάκου στο IRMOF-74-III που καθυστερούν τη διάχυση. 

Αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη μοριακή συμπεριφορά ενός φαρμάκου σε 

πορώδη υλικά που παίζει βασικό ρόλο στη φόρτωση και απελευθέρωση του 

φαρμάκου από αυτά. Έτσι, μια σαφής μοριακού επιπέδου κατανόηση είναι 

σημαντική για την ανάπτυξη νέων συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων με 

καλύτερο έλεγχο της χορήγησης φαρμάκων. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι 

τόσο το IRMOF-74-III όσο και το ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ είναι πολλά υποσχόμενοι 

νανοφορείς για την αποθήκευση της GEM οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά προς τα συμβατικά συστήματα χορήγησης 

φαρμάκων και προτείνονται περαιτέρω πειραματικοί έλεγχοι γι’ αυτό το σκοπό. 
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                                                                                  Κεφάλαιο 5   

 

Συμπεράσματα και Προοπτικές 
 

Συμπερασματικά, στην παρούσα διατριβή έχουμε εξετάσει θεωρητικά την 

αλληλεπίδραση υλικών τύπου IRMOFs (τροποποιημένα και μη) με το 

αντικαρκινικό φάρμακο  γεμσιταμπίνη, εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία 

πολλαπλής κλίμακας. 

Ειδικότερα για το σύστημα (OH)-IRMOF-16@GEM, τα αποτελέσματα των DFT 

υπολογισμών μας αποκάλυψαν ότι η εισαγωγή της υδροξυλομάδας στη δομή 

του ΟΗ-TPDC παρέχει μια ισχυρή θέση δέσμευσης με την GEM, 

επιτυγχάνοντας έτσι 40 % αύξηση της ενέργειας δέσμευσης σε σύγκριση με τη 

μη τροποποιημένη δομή. Η ισχυρότερη ενέργεια αλληλεπίδρασης της GEM με 

την ΟΗ-IRMOF-16 “pocket” υπολογίστηκε στα 22.6 kcal/mol και αποδίδεται 

κυρίως στο σχηματισμό δεσμών υδρογόνου μεταξύ της GEM και του ΟΗ-

TPDC. Ενεργειακές αλληλεπιδράσεις της τάξης των 20 kcal/mol είναι 

κατάλληλες για την προσρόφηση του φαρμάκου και την ελεγχόμενη 

αποδέσμευσή του (“binding without overbinding”), όπως αναφέρθηκε από την 

ερευνητική ομάδα του Babarao και του Jiang28 για την ιβουπροφαίνη 

(ibuprofen) και ένα μέλος της οικογένειας MIL των MOFs, το MIL-101 (στα 17.5 

kcal/mol). 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων GCMC μας έδειξαν υψηλή ικανότητα 

φόρτωσης φαρμάκου για το OH-IRMOF-16 και για το μη τροποποιημένο υλικό, 

υπερβαίνοντας περισσότερο από δέκα φορές άλλα συμβατικά συστήματα 

μεταφοράς φαρμάκων (Lipid-Coated Mesoporous Silica Nanoparticle Platform, 

(400 mg GEM/g)).142 Μια σημαντικά βραδύτερη απελευθέρωση της GEM 

αναγνωρίστηκε επίσης για τη δομή του τροποποιημένου OH-IRMOF-16, 

επιβεβαιώνοντας έτσι τις προβλέψεις των DFT υπολογισμών. 
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Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη έχει δείξει ότι η εισαγωγή μίας 

υδροξυλομάδας στην οργανική γέφυρα του IRMOF-16 ήταν κρίσιμη για τη 

βελτίωση της ενέργειας αλληλεπίδρασής του με την GEM, καθιστώντας έτσι το 

τροποποιημένο ΟΗ-RMOF-16 έναν πολλά υποσχόμενο νανοφορέα με υψηλή 

ικανότητα φόρτωσης φαρμάκου και αργή απελευθέρωση. Έτσι, αυτή η 

στρατηγική θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε ένα ευρύ φάσμα δομών MOFs 

που θα που μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πολύ ελπιδοφόρα συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων για την αποδοτική αποθήκευση και την ελεγχόμενη 

απελευθέρωση πολλών διαφορετικών ειδών φαρμάκων. 

Για το σύστημα (OH)-IRMOF-74-ΙΙΙ@GEM, τα αποτελέσματα των QM 

υπολογισμών μας δείχνουν ότι παρόλο που η εισαγωγή της υδροξυλομάδας 

στον οργανικό συνδέτη του IRMOF-74-III παρέχει μια πρόσθετη θέση 

αλληλεπίδρασης με τη GEM, η ενέργεια αλληλεπίδρασης της GEM με το 

τροποποιημένο ΟΗ-ΙRMOF-74-III και το μη τροποποιημένο υλικό είναι σχεδόν 

παρόμοια. Αυτής της τάξης οι ενέργειες αλληλεπίδρασης υποδεικνύουν ότι το 

φάρμακο μπορεί να προσροφηθεί ισχυρά και από τα δύο host-MOFs, αλλά όχι 

τόσο ισχυρά ώστε να αποτραπεί η ελεγχόμενη απελευθέρωση του φαρμάκου 

από το MOF. Επίσης, εκτός από τις ευνοϊκές αλληλεπιδράσεις drug/MOF, ένας 

κρίσιμος παράγοντας στη μεταφορά φαρμάκων είναι τα ρυθμιζόμενα ποσοστά 

φόρτωσης φαρμάκου.  

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων GCMC αποκαλύπτουν υψηλή 

ικανότητα προσρόφησης της GEM και για τα δύο συστήματα MOFs με μέγιστη 

φόρτωση φαρμάκου 1130 mg g-1, ξεπερνώντας τα συμβατικά συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων και έχοντας παρόμοια ποσοστά φόρτωσης με τα 

συστήματα λιποσωμάτων.142,150 Ένα τέτοιο εύρημα είναι σημαντικό, διότι 

υπονοεί ότι απαιτείται περιορισμένη ποσότητα υλικού για τη χορήγηση υψηλών 

δόσεων φαρμάκου. Η συσχέτιση της προσρόφησης της GEM με τον ελεύθερο 

όγκο των υπό-μελέτη MOFs και όχι με την τροποποίηση της επιφάνειας των 

MOFs δείχνει ότι η επιθυμητή φόρτωση μπορεί να επιτευχθεί με τη ρύθμιση του 

μεγέθους των πόρων με ογκώδεις λειτουργικές ομάδες (bulky functional 

groups).  
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Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων MD αποκάλυψαν ότι η κινητικότητα της 

GEM έχει την ίδια τάξη μεγέθους στους πόρους και των δύο MOFs, 

παρουσιάζοντας ελαφρά αύξηση στην περίπτωση του τροποποιημένου OH-

IRMOF-74-III, η οποία αποδίδεται σε αυξημένη τάση σχηματισμού 

συσσωματωμάτων φαρμάκου στο μη τροποποιημένο IRMOF-74-III που 

καθυστερούν τη διάχυση. 

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματά αυτής της μελέτης δείχνουν ότι τόσο το 

IRMOF-74-III όσο και το ΟΗ-ΙRMOF-74-ΙΙΙ είναι πολλά υποσχόμενοι 

νανοφορείς για την αποθήκευση/απελευθέρωση της GEM οι οποίοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικά προς τα συμβατικά συστήματα 

χορήγησης φαρμάκων και προτείνονται περαιτέρω πειραματικοί έλεγχοι γι’ 

αυτό το σκοπό. 

Συμπερασματικά λοιπόν στην παρούσα διατριβή έχουν προταθεί πορώδεις 

δομές MOFs, με  μεγάλα πορώδη και ρυθμιζόμενες δομές, ως ελπιδοφόροι 

νανοφορείς για την αποτελεσματική μεταφορά και αργή απελευθέρωση μορίων 

φαρμάκου, για να ξεπεραστεί η αδυναμία των ήδη υπαρχόντων φορέων 

φαρμάκου οι οποίοι πάσχουν από χαμηλή ικανότητα προσρόφησης (συνήθως 

λιγότερο από 5% κ.β.) ή/και ταχεία απελευθέρωση φαρμάκου. Τα μόρια 

φαρμάκου μπορούν να ενσωματωθούν σε υψηλά ποσοστά φόρτωσης εντός 

των πόρων των MOFs και έπειτα να απελευθερωθούν σταδιακά, 

παρουσιάζοντας ένα πολύ βελτιωμένο θεραπευτικό προφίλ. Αυτό παρέχει όλο 

και περισσότερη ώθηση στη χρήση των κατάλληλων ΜΟFs για τον έλεγχο της 

χορήγησης αντικαρκινικών φαρμάκων. 

Ειδικότερα, αυτή η διατριβή περιγράφει τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

μοριακών προσομοιώσεων για τη μελέτη της μεταφοράς αντικαρκινικών 

φαρμάκων σε MOFs. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά:  

Ι) Με την πραγματοποίηση υπολογισμών DFT ή την ανάλυση των τροχιών που 

προέκυψαν από τις κλασσικές προσομοιώσεις, εντοπίστηκαν οι ευνοϊκές θέσεις 

προσρόφησης των μορίων φαρμάκου στους πόρους των MOFs. 
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II) Με τις προσομοιώσεις GCMC ή μοριακής δυναμικής, υπολογίστηκε επίσης 

η μέγιστη ικανότητα φόρτωσης φαρμάκου και ο συντελεστής διάχυσης των 

μορίων του φαρμάκου σε κάθε υλικό. 

ΙΙΙ) Συνδυάζοντας δεδομένα από πολλαπλές υπολογιστικές τεχνικές, έχει 

επιτευχθεί μια σαφής κατανόηση μοριακού επιπέδου για τους μηχανισμούς 

αποθήκευσης και απελευθέρωσης αντικαρκινικών παραγόντων. 

Από τις μελέτες που πραγματοποιήσαμε συμπεράναμε ότι η αποθήκευση και η 

απελευθέρωση φαρμάκων σε πορώδεις νανοδομές διέπεται από μια ποικιλία 

παραγόντων όπως ο όγκος των πόρων, η τροποποίηση της επιφάνειας και η 

αλληλεπίδραση με το νανοϋλικό. Αυτές τις φυσικές ιδιότητες αναπαρήγαμε και 

μελετήσαμε χρησιμοποιώντας υπολογιστικές τεχνικές. Έτσι, η ικανότητα 

φόρτωσης μορίων φαρμάκου σε κάθε δομή του MOF, είναι στενά συνδεδεμένη 

με τα χαρακτηριστικά των πόρων του και τη φύση των “host-guest” 

αλληλεπιδράσεων. Όσον αφορά το πορώδες του host-MOF, η ικανότητα 

φόρτωσης του φαρμάκου αυξάνεται σαν συνάρτηση του κενού χώρου του 

υλικού, ενώ όσον αφορά τη χημεία της επιφάνειας του πόρου, η συγκεκριμένη 

τροποποίησή του (-ΟΗ) δε φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά το μέγιστο ποσοστό 

φόρτωσης του φαρμάκου στο υλικό. Η τροποποίηση του πλέγματος μπορεί 

ωστόσο να μεταβάλλει τα προφίλ πυκνότητας των μορίων φαρμάκου μέσα 

στους πόρους των υλικών. Όσον αφορά τον μηχανισμό απελευθέρωσης του 

φαρμάκου, οι προσομοιώσεις μας αποκάλυψαν ότι οι ισχυρές αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των συμπλοκών φαρμάκου-MOF μειώνουν την κινητικότητα του 

φαρμάκου στα host-MOFs και επομένως ευθύνονται για το ρυθμό 

παρατεταμένης απελευθέρωσής του. 

Συγκρίνοντας άλλες θεωρητικές με πειραματικές μελέτες στη βιβλιογραφία, 

καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι θεωρητικές μέθοδοι μπορούν να 

αναπαράγουν με ακρίβεια τις τιμές φόρτωσης φαρμάκων σε MOFs με την ίδια 

τάξη μεγέθους των πειραματικών τιμών, προσφέροντας παράλληλα μια 

μικροσκοπική θεώρηση (structure-based) του μηχανισμού προσρόφησης 

φαρμάκων σε πορώδη υλικά. Όσον αφορά τον μηχανισμό απελευθέρωσης 

φαρμάκων, ο χρόνος απελευθέρωσης συσχετίζεται άμεσα με τη διάχυση του 
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φαρμάκου μέσα στους πόρους των MOFs, όπως φαίνεται χρησιμοποιώντας 

κινητικά μοντέλα που προέρχονται από πειραματικές μελέτες της 

απελευθέρωσης φαρμάκων από MOFs. 

Αυτή η διατριβή υπογραμμίζει ότι τα MOFs που έχουν υψηλή απόδοση 

αποθήκευσης και παρατεταμένες ιδιότητες απελευθέρωσης φαρμάκου θα 

μπορούσαν να προσφέρουν μια σπουδαία και εναλλακτική λύση για τη 

χορήγηση φαρμάκων στην υπάρχουσα πρόκληση του τρόπου βελτίωσης των 

in vivo χαρακτηριστικών και της συνολικής αποτελεσματικότητας πολλών 

σημαντικών αντικαρκινικών φαρμάκων, παρέχοντας έτσι νέα ελπίδα στη 

θεραπεία του καρκίνου. Πολλές πτυχές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν 

από την κλινική χρήση των ΜΟFs στη θεραπεία του καρκίνου. Οι μελέτες στο 

εγγύς μέλλον θα πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στη βιοσυμβατότητα, 

την κολλοειδή σταθερότητα, τη βιοκατανομή και τη συσσώρευση, 

συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής διέλευσης, της αποικοδόμησης, της 

απέκκρισης, της διείσδυσης των φυσιολογικών φραγμών και της χρόνιας 

τοξικότητας των δομών των MOFs. Επομένως, περαιτέρω “in vivo” μελέτες της 

φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας των MOFs σαν μεταφορείς 

αντικαρκινικών φαρμάκων, θα πρέπει να είναι τα επόμενα κρίσιμα βήματα για 

την αξιολόγηση των πραγματικών τους επιδόσεων στην ιατρική έρευνα. 
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