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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην παρούσα εργασία μελετάται υπολογιστικά η αλληλεπίδραση του αντιισταμινικού φαρμάκου 
διφαινυδραμίνη σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις εντός πλήρως ενυδατωμένων λιπιδικών 
διπλοστιβάδων DPPC (dipalmitoylphosphatidylcholine) οι οποίες βρίσκονται στην 
υγροκρυσταλλική φάση, Lα. Αρχικά το προαναφερθέν φάρμακο τοποθετείται στην υδατική φάση 
και, μετά την απαραίτητη ενεργειακή ελαχιστοποίηση του συστήματος, διεξάγονται 
προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής διάρκειας εκατοντάδων νανοδευτερολέπτων με το 
υπολογιστικό πακέτο GROMACS [1] στον ελληνικό υπερυπολογιστή ARIS. Η ανάλυση στο πλαίσιο 
αυτής της εργασίας είναι παρόμοια με αυτή των αναφορών 2 και 3. Συγκεκριμένα, δίνεται 
έμφαση στον υπολογισμό προφίλ μαζικής πυκνότητας του φαρμάκου κατά άξονα κάθετο στις 
δύο μονοστιβάδες της μεμβράνης (άξονας Ζ) για την εύρεση της προτιμητέας θέσης του στα υπό 
εξέταση συστήματα, καθώς επίσης και στην ευκολία με την οποία μπορεί να μεταπηδήσει από τη 
μια μονοστιβάδα της μεμβράνης στην άλλη. Επίσης διεξάγεται ανάλυση δεσμών υδρογόνου της 
διφαινυδραμίνης με τα μόρια νερού και DPPC και μελετάται η επίδραση της συγκέντρωσης του 
υπό εξέταση φαρμάκου σε βασικές ιδιότητες των λιπιδικών διπλοστιβάδων. Όσον αφορά στην 
εκτίμηση θερμοδυναμικών ιδιοτήτων, υπολογίζεται το δυναμικό μέσης δύναμης της 
διφαινυδραμίνης κατά μήκος του άξονα Z από προσομοιώσεις δειγματοληψίας κάλυψης 
(umbrella sampling). Συγκεκριμένα, υπολογίζονται μεγέθη όπως είναι το ελάχιστο του δυναμικού 
μέσης δύναμης, η διαφορά της ελεύθερης ενέργειας για τη μεταφορά του φαρμάκου από την 
υδατική στη λιπιδική φάση, καθώς επίσης και το φράγμα της ελεύθερης ενέργειας για τη 
μεταπήδηση του φαρμάκου από τη μία μονοστιβάδα της μεμβράνης στην άλλη.  
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