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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα αλλά και η ίδια η κοινωνία βρίσκονται 
αντιμέτωπες με μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες υγιειονομικές κρίσεις, αυτή της 
αντιβακτηριακής αντοχής. Παρόλο που η ανάπτυξη της αντίστασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά 
ήταν αναμενόμενη σύμφωνα με την εξελικτική διαδικασία, η υπερχορήγηση και η κακή χρήση των 
αντιβιοτικών σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητας (ιατρική, κτηνοτροφία, τρόφιμα κ.α.) 
κατέστησε τη δράση των διαθέσιμων αντιμικροβιακών παραγόντων αναποτελεσματική.1 Η 
αδυναμία επαρκούς καταπολέμησης κοινών βακτηριακών λοιμώξεων (όπως πνευμονία, 
γονόρροια και φυματίωση) έχει οδηγήσει σε αύξηση τόσο της θνητότητας από τις αντίστοιχες 
λοιμώξεις όσο και του αντίστοιχου ιατρο-φαρμακευτικού κόστους. Μία από τις εναλλακτικές 
οδούς που προτείνουν διεθνείς οργανισμοί υγείας είναι η χρήση αντιμικροβιακών πεπτιδίων τα 
οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερα υποσχόμενη αντιβακτηριακή δράση, καθώς  στοχεύουν τόσο στη 
βακτηριακή μεμβράνη όσο και στο εσωτερικό του κυττάρου, ενώ πιθανότατα παρουσιάζουν 
χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης βακτηριακής αντοχής. 

Τα αντιμικροβιακά πεπτίδια είναι μια κατηγορία πεπτιδίων, των οποίων η σύνθεση και η 
δράση μελετώνται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Μια υποκατηγορία αντιμικροβιακών 
πεπτιδίων συγκροτούν και τα πεπτιδικά παράγωγα κερατίνης (ΚAMPs) τα οποία απαντώνται 
σχεδόν σε όλους τους ζωïκούς οργανισμούς και αποτελούν τμήμα του ανθρώπινου 
ανοσοποιητικού συστήματος. Εργαστηριακές μελέτες υπογραμμίζουν την πρωτοφανή σπειροειδή, 
μη-κανονική διαμόρφωσή τους στον ανθρώπινο οργανισμό, σε αντίθεση με άλλα αντιμικροβιακά 
πεπτίδια, καθώς επίσης και την εκδήλωση αντιμικροβιακής συμπεριφοράς μέσω διάνοιξης πόρων 
στην επιφάνεια του βακτηριακού κυττάρου.2 Πρόσφατα, υπολογιστικές μελέτες συνδράμουν 
επίσης στην προσπάθεια λεπτομερούς χαρακτηρισμού της δομής των αντιμικροβιακών πεπτιδίων 
και εύρεσης του επακριβούς μηχανισμού της αντιμικροβιακής δράσης τους.3, 4 

Η παρούσα εργασία, μέσω προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής (ΜΔ), εξετάζει δύο 
τέτοιου τύπου πεπτίδια, τα ΚΑΜP-10 και KAMP-19,2 ως προς τη διαμόρφωσή τους και αποτελεί μια 
προσπάθεια για την ερμηνεία του αντιμικροβιακού τους μηχανισμού. Αρχικά, με σκοπό να 
προσδιοριστεί η δομή-διαμόρφωση των πεπτιδίων πραγματοποιούνται προσομοιώσεις ΜΔ σε 
άπειρη αραίωση με διαλύτη το νερό. Ακολούθως, και στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της 
αντιβακτηριακής δράσης τους, μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις των δύο πεπτιδίων σε υδατικό 
περιβάλλον με ένα πρότυπο λιπιδιακής μεμβράνης που περιλαμβάνει μια διπλοστοιβάδα 1-
παλμιτόυλο-2-ολέυλο-φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (POPE). Οι προβλέψεις των προσομοιώσεων 
της ΜΔ για τον αντιβακτηριακό χαρακτήρα αυτών των ΚΑΜPs και τον τρόπο δράσης τους 
συγκρίνονται με διαθέσιμες πειραματικές πληροφορίες.2 
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