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Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία πλήθος επιστημόνων εξετάζει τη δυνατότητα με-
ταφοράς φορτίου στα τμήματα του DNA. Η στροφή μερίδας της επιστημο-
νικής κοινότητας προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι τυχαία μιας και η
μελέτη των ιδιοτήτων του DNA, όσον αφορά τη μεταφορά φορτίου σε τμή-
ματα του, μπορεί να επιφέρει σοβαρά αποτελέσματα σε επίπεδο εφαρμογών.
Πιο συγκεκριμένα το DNA μπορεί να συνδέεται με την εφαρμογή σε νανοσυ-
σκευές, να αποτελεί στοιχείο νανοκυκλωμάτων είτε να παίζει το ρόλο ενός
μοριακού καλωδίου.
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τη μεταφορά φορτίου (οπής ή ηλε-

κτρονίου) σε μικρά τμήματα DNA. Αναλυτικότερα, μελετάμε τις ταλαντώ-
σεις των φορτίων σε μονομερή και διμερή τμήματα του DNA. Η μέθοδος που
ακολουθείται στην παρούσα εργασία είναι η προσέγγιση της μεταφοράς φορ-
τίου κατά μήκος της διπλής έλικας μέσω της κβαντομηχανικής περιγραφής.
Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιώντας την πιο απλή μορφή του μοντέλου Tight
Binding (Μοντέλο Ισχυρής Δέσμευσης), δηλαδή διαμέσου του π-δρόμου που
δημιουργεί η αλληλεπικάλυψη των π-μοριακών τροχιακών, καταλήγουμε στις
εξισώσεις ισχυρής δέσμευσης για τα διάφορα τμήματα του DNA. Η επίλυση
των εξισώσεων αυτών δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της κίνησης των φο-
ρέων, αφού η επίλυση τους μας δίνει τις πιθανότητες εύρεσης των φορέων
στις βάσεις που απαρτίζουν το εκάστοτε υπό εξέταση τμήμα (μονομερές ή
διμερές).
Στα πλαίσια αυτής της θεωρίας υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης του

προβλήματος. Ο πρώτος θεωρεί ότι η κίνηση των φορέων γίνεται σε επίπεδο
ζεύγους βάση, δηλαδή λαμβάνει υπόψη μόνο τις μεταπηδήσεις από ένα μονο-
μερές σε ένα άλλο, αγνοώντας τις κινήσεις των φορέων ανάμεσα στις βάσεις
του ίδιου του μονομερούς. Η προσέγγιση αυτή είναι η περιγραφή σε επίπεδο
ζεύγους βάσης. Αντίθετα, η περιγραφή σε επίπεδο βάσης λαμβάνει υπόψη
της και τις κινήσεις μέσα σε ένα μονομερές, αφού εξετάζει τις μεταπηδήσεις
του φορέα από βάση σε βάση, δίνοντας έτσι μια πιο λεπτομερή περιγραφή.
Πάντως είτε και οι δύο περιγραφές θα πρέπει να παρέχουν κοινά αποτελέ-
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σματα όσον αφορά την κίνηση του φορέα ανάμεσα στα μονομερή τμήματα
του DNA. Στην παρούσα εργασία γίνεται η προσπάθεια μελέτης της μεταφο-
ράς φορτίου σε μονομερή και διμερή τμήματα του DNA μέσω της περιγραφής
σε επίπεδο βάσης.
Πιο αναλυτικά η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέ-

ρος, στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται η προσπάθεια εξοικείωσης με τα βασικά
χαρακτηριστικά του DNA και πιο συγκεκριμένα του B-DNA, του πιο δια-
δεδομένου στη φύση τύπου του DNA, το οποίο και μελετάμε. Στο δεύτερο
κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια απόδοσης των χαρακτηριστικών των υβρι-
δισμένων τροχιακών και του πως αυτά προκύπτουν γενικά και πως ο υβρι-
δισμός συγκεκριμενοποιείται στη μελέτη των ατόμων των βάσεων που συ-
γκροτούν το DNA. Αυτό γίνεται ώστε να γίνει αντιληπτό το πως προκύπτουν
τα π-μοριακά τροχιακά μέσω των οποίων μελετάμε στα επόμενα κεφάλαια
τη μεταφορά φορτίου.
Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας συμπυκνώνεται η όλη προ-

σπάθεια διερεύνησης της μεταφοράς φορτίου σε μικρά τμήματα του DNA.
Πιο συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρότυπο ισχυρής
δέσμευσης παρέχοντας τη γενική μέθοδο επίλυσης των 2N συζευγμένων δια-
φορικών εξισώσεων που προκύπτουν, με N να αναπαριστά τον αριθμό μο-
νομερών που απαρτίζουν το υπό εξέταση τμήμα του DNA, με τη μέθοδο
των ιδιοτιμών-ιδιοδιανυσμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η
εφαρμογή των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης σε μονομερή τμήματα του DNA.
Εξετάζονται και τα δύο μονομερή που μπορούν να προκύψουν, το A-T και
to G-C. Η επίλυση των εξισώσεων σ' αυτήν την περίπτωση χρήζει αναλυτικής
λύσης, η οποία και πραγματοποιείται, δείχνοντας μια ταλαντωτική συμπε-
ριφορά των φορέων. Ταυτόχρονα προχωράμε και στην αριθμητική επίλυση
των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης τα αποτελέσματα της οποίας συνάδουν
πλήρως με αυτά της αναλυτικής λύσης. Βάσει των αποτελεσμάτων που προ-
κύπτουν προσδιορίζουμε τις τιμές των πιθανοτήτων εύρεσης του φορέα στις
βάσεις του κάθε μονομερούς, ανάλογα με τη αρχική συνθήκη εναπόθεσης του
φορέα. Εν συνεχεία υπολογίζονται οι τιμές της περιόδου ταλάντωσης T , της
συχνότητας f και της γωνιακής ταχύτητας ω. Επίσης ορίζονται και υπολο-
γίζονται τα μεγέθη: το μέγιστο ποσοστό μεταφοράς p, ο μέγιστος καθαρός
ρυθμός μεταφοράς pf και ο μέσος ρυθμός μεταφοράς k. Τα μεγέθη αυτά
δίνουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την κίνηση των φορέων. Στο τέ-
λος του τέταρτου κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα αριθμητικά
αποτελέσματα τόσο από την αναλυτική όσο και από την αριθμητική επίλυση
των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης και παρέχονται τα αντίστοιχα διαγράμ-
ματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας
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πραγματοποιείται η εφαρμογή των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης σε διμερή
τμήματα του DNA. Σ' αυτήν την περίπτωση δεν είναι δυνατή η αναλυτική
επίλυση των εξισώσεων. Παρόλα ταύτα γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης
της γενικής μορφή της λύσης, δείχνοντας ότι πλέον δεν παρέχονται απόλυτα
περιοδικές κινήσεις για τους φορείς. Ωστόσο προχωράμε στην αριθμητική
επίλυση των εξισώσεων τα αποτελέσματα της οποίας δίνονται για όλα τα
δυνατά διμερή τμήματα του DNA που προκύπτουν στη φύση. Τα αποτελέ-
σματα αφορούν τις πιθανότητες εύρεσης των φορέων στις βάσεις του κάθε
διμερούς τμήματος και τους μέσους ρυθμούς μεταφοράς kbb′. Τα υπόλοιπα
μεγέθη που εξετάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο δεν είναι δυνατό να υπολο-
γιστούν αναλυτικά, αφού δεν υπάρχουν αναλυτικές λύσεις των εξισώσεων κι
επιπλέον λόγω της έλλειψης αυστηρά περιοδικών κινήσεων των φορέων. Τέ-
λος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις συχνότητες μεταπήδησης των
φορέων όπως αυτά πραγματοποιήθηκαν μέσω της FFT.
Στο παράρτημα της εργασίας παρέχονται οι κώδικες των προγραμμάτων

που χρησιμοποιήθηκαν για τους αριθμητικούς υπολογισμούς τόσο στη μελέτη
των μονομερών όσο και στη μελέτη των διμερών τμημάτων του DNA.





Λεξικό όρων

Παρατίθενται κάποιοι όροι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ορολογία
και αναφέρονται στην παρούσα εργασία:

adenine αδενίνη

backbone ραχοκοκαλιά

covalent bond ομοιοπολικός δεσμός

cytocine κυτοσίνη

deoxyribose δεοξυριβόζη

electron ηλεκτρόνιο

guanine γουανίνη

hole οπή

ΗΟΜΟ (Highest Occupied
Molecular Orbital)

Υψηλότερο Κατειλημμένο Μοριακό
Τροχιακό

hydrogen bond δεσμός υδρογόνου

LCAO (Linear Combination of
Atomic Orbitals)

Γραμμικός Συνδυασμός Ατομικών
Τροχιακών
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LUMO (Lowest
Unoccupied Molecular
Orbital)

Χαμηλότερο Μη-Κατειλημμένο Μοριακό
Τροχιακό

MIR (Mid Infra Red) η μέση υπέρυθρη περιοχή του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

NIR (Near Infra Red) η εγγύς υπέρυθρη περιοχή του
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος

nitrogenous base αζωτούχος βάση

nucleic acid νουκλεϊκό οξύ

nucleoside νουκλεοσίδιο

nucleotide νουκλεοτίδιο

on site energy η επιτόπια ενέργεια ενός φορέα όταν αυτός
βρίσκεται σε μια δεδομένη θέση (βάση)

phosphate group φωσφορική ομάδα

phosphodiester bond φωσφοδιεστερικός δεσμός

purine πουρίνη

pyrimidine πυριμιδίνη

thymine θυμίνη

Tight Binding Model Πρότυπο Ισχυρής Δέσμευσης

transfer/hopping integral ολοκλήρωμα μεταφοράς/μεταπήδησης

π molecular structure π μοριακή δομή



Συμβολοθήκη

Οι παρακάτω συμβολισμοί χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία χω-
ρίς να αναφέρεται πάντα η σημασία τους:

N : το σύνολο των φυσικών αριθμών

R : το σύνολο των πραγματικών αριθμών

h : η σταθερά του Planck

ℏ : η ανηγμένη σταθερά του Planck

m : η μάζα του ηλεκτρονίου

π : η μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας
ενός κύκλου προς τη διάμετρό του

i : η φανταστική μονάδα

pz : το τροχιακό των ηλεκτρονίων με τροχιακό κβαντικό αριθμό l = 1
(l = 0, 1, 2, ..., n−1, όπου n ο κύριος κβαντικός αριθμός) και
μαγνητικό κβαντικό αριθμό ml = 0 (ml = −l,−l + 1, ..., l−1, l)

ppσ : o δεσμός τύπου σ που σχηματίζουν δύο p τροχιακά
ppπ : o δεσμός τύπου π που σχηματίζουν δύο p τροχιακά

⟨i, j⟩: συμβολισμός των ατόμων/μορίων i και j όταν αποτελούν
πλησιέστερους γείτονες
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ΜΕΡΟΣ I

ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ DNA

1





Κεφάλαιο 1

DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) το
γενετικό υλικό

1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή προς την ανακά-
λυψη του DNA

Παρ' όλο που το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων από το
1869 κι έγινε δυνατή η απομόνωση του, έως και το 1944 δεν ήταν γνωστό
ότι αποτελεί το γενετικό υλικό των οργανισμών. Η επιστημονική κοινότητα
πίστευε ότι τα μόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία είναι οι πρω-
τεΐνες, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία, επειδή είναι αποτέ-
λεσμα συνδυασμού είκοσι διαφορετικών αμινοξέων, ενώ τα νουκλεϊκά οξέα
είναι συνδυασμός τεσσάρων μόνο νουκλεοτιδίων.
Πειράματα ανίχνευσης του γενετικού ρόλου του DNA ξεκίνησαν ήδη από

το 1928 από τον Griffith πάνω σε ποντίκια με τη χρήση δύο στελεχών του
βακτηρίου πνευμονιόκοκκος Diplococcus pneumoniae), τα οποία ξεχωρίζουν
μορφολογικά, όταν καλλιεργηθούν σε θρεπτικό υλικό, λόγω της παρουσίας ή
μη ενός προστατευτικού καλύμματος. Το στέλεχος που είχε κάλυμμα σχημά-
τιζε "λείες" αποικίες και ήταν παθογόνο, δηλαδή σκότωνε τα ποντίκια που
μόλυνε, ενώ εκείνο που δεν είχε κάλυμμα σχημάτιζε "αδρές" αποικίες και δεν
ήταν παθογόνο. ο Griffith δεν μπόρεσε να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις
στο γιατί, όταν χρησιμοποίησε υψηλή θερμοκρασία για να σκοτώσει τα λεία
βακτήρια και με αυτά μόλυνε ποντικούς, οι οποίοι παρέμεναν ζωντανοί, ενώ
όταν ανέμειξε νεκρά λεία βακτήρια (παθογόνα) με ζωντανά αδρά (μη παθο-
γόνα) και με το μείγμα μόλυνε ποντικούς, τότε αυτοί πέθαναν. Στο αίμα των
νεκρών ποντικών βρέθηκαν ζωντανά λεία βακτήρια. Ο Griffith συμπέρανε ότι
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μερικά αδρά βακτήρια "μετασχηματίστηκαν" σε λεία παθογόνα ύστερα από
αλληλεπίδραση με τα νεκρά λεία βακτήρια.
Ουσιαστική απάντηση δόθηκε το 1944, όταν οι Avery, Mac-Leod και Mc

Carthy επανέλαβαν τα πειράματα του Griffith in vitro ¹. Οι ερευνητές δια-
χώρισαν τα συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων σε υδατάνθρακες, πρω-
τεΐνες, λιπίδια, RNA, DNA και έλεγξαν ποιο από αυτά είχε την ικανότητα
μετασχηματισμού. Διαπίστωσαν ότι το συστατικό που προκαλούσε το μετα-
σχηματισμό των αδρών βακτηρίων σε λεία ήταν το DNA.
Την ίδια περίοδο πλήθος βιοχημικών δεδομένων υποστήριζαν ότι το DNA

είναι το γενετικό υλικό υποστηρίζοντας πως:

• Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή και δε μεταβάλ-
λεται από αλλαγές στο περιβάλλον. Η ποσότητα του DNA είναι επίσης
ίδια σε όλα τα είδη κυττάρων ενός οργανισμού όπως στην περίπτωση
του ανθρώπου σε αυτά του σπλήνα, της καρδιάς, του ήπατος κτλ.

• Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών, που είναι απλοειδείς, περιέχουν
τη μισή ποσότητα DNA από τα σωματικά κύτταρα, που είναι διπλοειδή

• Η ποσότητα του DNA είναι, κατά κανόνα, ανάλογη με την πολυπλοκό-
τητα του οργανισμού. Συνήθως, όσο εξελικτικά ανώτερος είναι ο οργα-
νισμός τόσο περισσότερο DNA περιέχει σε κάθε κύτταρο του.

Η οριστική επιβεβαίωση ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό ήλθε το 1952
με τα κλασικά πειράματα των Hershey και Chase οι οποίοι μελέτησαν τον
κύκλο ζωής του βακτηριοφάγου Οι ερευνητές ιχνηθέτησαν ² τους φάγους με
ραδιενργό 35S, που ανιχνεύει τις πρωτεΐνες αλλά όχι το DNA, και με ραδιε-
νεργό 32P, που ανιχνεύει το DNA αλλά όχι τις πρωτεΐνες. Στη συνέχεια με
ραδιενεργούς φάγους μόλυναν βακτήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο
το DNA των φάγων εισέρχεται στα βακτηριακά κύτταρα και είναι ικανό να
"δώσει τις απαραίτητες εντολές", για να πολλαπλασιαστούν και να παρα-
χθούν οι νέοι φάγοι [1].

1.2 Το μοντέλο της διπλής έλικας
Δεδομένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων σε μόρια DNA από

διαφορετικούς οργανισμούς έδειχναν ότι σε κάθε μόριο DNA ο αριθμός των

¹Η έκφραση in vitro χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας βιολογικής διαδικασίας όταν
αυτή πραγματοποιείται στο δοκιμαστικό σωλήνα

²Ιχνηθέτηση είναι η σήμανση χημικών μορίων με τη χρήση ραδιενεργών ισοτόπων, φθορι-
ζουσών ουσιών, κτλ.
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νουκλεοτιδίων που έχουν ως βάση την αδενίνη (A) είναι ίσος με τον αριθμό
των νουκλεοτιδίων που έχουν θυμίνη (T), και ο αριθμός των νουκλεοτιδίων
που έχουν ως βάση τη γουανίνη (G) είναι ίσος με τον αριθμό αυτών που έχουν
κυτοσίνη (C). Δηλαδή ισχύει N(Α) = N(Τ) και N(G) = N(C). Επίσης, βρέθηκε
ότι η αναλογία των βάσεων [(N(Α)+N(Τ))/(N(G)+N(C))] διαφέρει από είδος
σε είδος και σχετίζεται με το είδος του οργανισμού. Τα αποτελέσματα αυτά
σε συνδυασμό με αποτελέσματα που αφορούσαν την απεικόνιση του μορίου
του DNA με χρήση ακτίνων-Χ βοήθησαν στην ανακάλυψη της διπλής έλικας
του DNA και απέδειξαν τις μοναδικές ιδιότητές του που το καθιστούν μόριο
ιδανικό ως γενετικό υλικό. Η ανακάλυψη της διπλής έλικας του DNA είναι η
μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ού αιώνα. Έγινε το 1953 και ήταν το
αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας δύο ομάδων επιστημόνων, των Wilkins
και Franklin καθώς και των Watson και Crick. Στηριζόμενοι στο σύνολο των
αποτελεσμάτων των δύο ομάδων οι Watson και Crick διατύπωσαν το μοντέλο
της διπλής έλικας του DNA, που αναφέρεται στη δομή του DNA στο χώρο.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό:

• To DNA αποτελείται από δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχη-
ματίζουν στο χώρο μία δεξιόστροφη διπλή έλικα.

Η διπλή έλικα έχει ένα σταθερό σκελετό, που αποτελείται από επα-
ναλαμβανόμενα μόρια φωσφορικής ομάδας-δεοξυριβόζης ενωμένων με
φωσφοδιεστερικό δεσμό. Ο σκελετός αυτός είναι υδρόφιλος και βρίσκε-
ται στο εξωτερικό του μορίου. Προς το εσωτερικό του σταθερού αυτού
σκελετού βρίσκονται οι αζωτούχες βάσεις που είναι υδρόφοβες.

• Οι αζωτούχες βάσεις της μιας αλυσίδας συνδέονται με δεσμούς υδρο-
γόνου με τις αζωτούχες βάσεις της απέναντι αλυσίδας με βάση τον
κανόνα της συμπληρωματικότητας. Η αδενίνη συνδέεται μόνο με θυ-
μίνη και αντίστροφα, ενώ η κυτοσίνη μόνο με γουανίνη και αντίστροφα.
Οι δεσμοί υδρογόνου που αναπτύσσονται μεταξύ των βάσεων σταθε-
ροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου.

• Αναμεσα στην αδενίνη και τη θυμίνη σχηματίζονται δυο δεσμοί υδρο-
γόνου, ενώ ανάμεσα στη γουανίνη και την κυτοσίνη σχηματίζονται τρεις
δεσμοί υδρογόνου.

• Οι δύο αλυσίδες ενός μορίου DNA είναι συμπληρωματικές, και αυτό
υποδηλώνει ότι η αλληλουχία της μιας καθορίζει την αλληλουχία της
άλλης.
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• Οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες, δηλαδή το 3′ άκρο της μίας είναι
απέναντι από το 5′ άκρο της άλλης.

Σχήμα 1.1: Η δίκλωνη έλικα του DNA, η γεωμετρία της κι οι δεσμοί που
σχηματίζονται [2].
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1.3 Νουκλεοτίδια

Κάθε νουκλεοτίδιο αποτελείται από 3 βασικά συστατικά:

i) μία αζωτούχο βάση,

ii) ένα πεντανθρακικό σάκχαρο, δεοξυριβόζη (DNA)

iii) μια φωσφορική ομάδα, PO3−
4

Οι αζωτούχες βάσεις είναι οργανικές, αρωματικές, ετεροκυκλικές ενώσεις,
οι οποίες χωρίζονται σε πουρίνες και πυριμιδίνες ανάλογα με το αν σχημα-
τίζουν δομή διπλού ή απλού δακτυλίου. Στο DNA συναντώνται οι πουρίνες,
Αδενίνη (A) και Γουανίνη (G) και οι πυριμιδίνες, Θυμίνη (T) και Κυτοσίνη
(C). Ο ρόλος τους στο DNA είναι εξαιρετικά σημαντικός, αφού οι αλληλου-
χίες που σχηματίζουν φέρουν κωδικοποιημένη τη γενετική πληροφορία για
την πραγματοποίηση όλων των βασικών λειτουργιών ενός έμβιου οργανισμού.

(i) Αδενίνη (ii) Γουανίνη

Σχήμα 1.2: Οι πουρίνες Αδενίνη και Γουανίνη. Με μαύρο χρώμα συμβο-
λίζονται τα άτομα του άνθρακα, ενώ με μπλε τα άτομα του αζώτου και με
κόκκινο αυτά του οξυγόνου [3].
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(i) Θυμίνη (ii) Κυτοσίνη

Σχήμα 1.3: Οι πυριμιδίνες Θυμίνη και Κυτοσίνη. Με μαύρο χρώμα συμβο-
λίζονται τα άτομα του άνθρακα, ενώ με μπλε τα άτομα του αζώτου και με
κόκκινο αυτά του οξυγόνου [3].

Όπως προαναφέρθηκε σε κάθε περίπτωση σχηματίζονται δύο είδη δε-
σμών, της Αδενίνης με τη Θυμίνη και της Γουανίνης με την Κυτοσσίνη. Πάντα
δηλαδή της μιας πουρίνης με την αντίστοιχη της πυριμιδίνη. Στην πρώτη πε-
ρίπτωση μέσω ενός διπλού δεσμού υδρογόνου, ενώ στη δεύτερη περίπτωση
μέσω ενός τριπλού δεσμού υδρογόνου. Έτσι σχηματίζονται τα δύο πιθανά
ζεύγη βάσεων A-T και G-C, με τη Θυμίνη πάντα συμπληρωματική της Αδε-
νίνης και την Κυτοσίνη πάντα συμπληρωματική της Γουανίνης.

Σχήμα 1.4: Ζεύγος βάσης Αδενίνης - Θυμίνης [4].
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Σχήμα 1.5: Ζεύγος βάσης Γουανίνης - Κυτοσίνης [4].

Κάθε βάση συνδέεται με την δεοξυριβόζη μέσω ενός ομοιοπολικού δεσμού,
ο οποίος σχηματίζεται μεταξύ του πρώτου άνθρακα της δεοξυριβόζης και της
Ν-9 θέσης των πουρινών ή της Ν-1 θέσης των πυριμιδινών. Η τελευταία ένωση
αζωτούχου βάσης-δεοξυριβόζης ονομάζεται νουκλεοσίδιο. Τέλος, ο πέμπτος
άνθρακας της δεοξυριβόζης κάθε νουκλεοσιδίου συνδέεται με μια φωσφορική
ομάδα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός νουκλεοτιδίου.

Σχήμα 1.6: Ο σχηματισμός του νουκλεοτιδίου.Στο σχήμα βλέπουμε από τα
αριστερά τη φωσφορική ομάδα, το σάκχαρο και τέλος την αζωτούχο βάση [5].

Τελικά, η σύνδεση των νουκλεοτιδίων, δηλαδή των ζευγών βάσεων με τη
''ραχοκοκαλιά'' (backbone), συγκροτούν το DNA. Η ραχοκοκαλιά συγκρα-
τείται μέσω φωσφοδιεστερικών δεσμών ανάμεσα στα νουκλεοτίδια κι αυ-
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τοί πραγματοποιούνται επαναλαμβανόμενα ανάμεσα στη φωσφορική ομάδα
του ενός νουκλεοτιδίου με τη δεοξυριβόζη (το σάκχαρο) του άλλου,ενώ όπως
προαναφέρθηκε η σύνδεση μεταξύ των συμπληρωματικών βάσεων πραγμα-
τοποιείται μέσω δεσμών υδρογόνου και με τον τρόπο αυτό συνδέονται οι
δύο κλώνοι μεταξύ τους (σχήμα 1).

Σχήμα 1.7: Δεσμοί μεταξύ των νουκλεοτιδίων [6].

Όπως παρατηρείται από το παραπάνω σχήμα κάθε νουκλεϊκό οξύ ξεκινά
με μία φωσφορική ομάδα στον πέμπτο άνθρακα της δεοξυριβόζης του πρώ-
του νουκλεοτιδίου και τελειώνει με μια ελεύθερη υδροξυλομάδα στον τρίτο
άνθρακα της δεοξυριβόζης του τελευταίου νουκλεοτιδίου. Για το λόγο αυτό,
το DNA χαρακτηρίζεται συχνά με χημική κατευθυντικότητα 5′-3′. Σε μια δι-
πλή έλικα τα νουκλεοτίδια του ενός κλώνου έχουν αντίθετη κατεύθυνση από
τα νουκλεοτίδια του άλλου, δηλαδή οι δύο κλώνοι είναι αντιπαράλληλοι.
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1.4 Τα είδη του DNA, το B-DNA
Στη φύση συναντάμε τρεις μορφές του DNA, το A-DNA, το B-DNA και

το Z-DNA. Το B-DNA περιγράφηκε από τους James D. Watson και Francis
Crick και είναι η πιο κοινά εμφανιζόμενη μορφή DNA. Το B-DNA αποτελεί
την πλήρως ενυδατωμένη δεξιόστροφη ελικοειδή διαμόρφωση του DNA. Η
διάμετρός του είναι περίπου 20 Å, ενώ το βήμα μιας πλήρους περιστροφής
περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 10 ζεύγη βάσεων και έχει έκταση περίπου 34
Å. Η γωνία στρέψης κάθε ζεύγους βάσης είναι περίπου 36◦, ενώ η αξονική
απόσταση δύο διαδοχικών ζευγών βάσεων περίπου 3.4 Å. Στην εργασία αυτή
θα μας απασχολήσει η μελέτη του πιο κοινού τύπου του DNA, το B-DNA.

Σχήμα 1.8: Οι τρεις μορφές του DNA σε πλάγια κι από πάνω άποψη. Από
τα αριστερά βλέπουμε: το A-DNA, το B-DNA και τέλος το Z-DNA [7].





Κεφάλαιο 2

Υβριδισμός στα άτομα που
συγκροτούν τις βάσεις του DNA

Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια σύντομη ανα-
φορά στον υβριδισμό γενικά αλλά και μια εξειδίκευση στο DNA, μιας και
αυτό δίνει τη δυνατότητα καλύτερης αντίληψης του μοντέλου που χρησιμο-
ποιούμε και των προσεγγίσεων που δεχόμαστε για την ερμηνεία του DNA
και τη μελέτη μεταφοράς φορτίου στα τμήματά του.

2.1 Δεσμικές δυνάμεις κι ενέργειες
Ξεκινώντας θα υποθέσουμε ότι έχουμε δύο άτομα, τα οποία βρίσκονται σε

άπειρη απόσταση. Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση μπορεί να θεωρηθεί αυτή
τη στιγμή αμελητέα. Πλησιάζοντας τα δύο άτομα όμως αρχίζουν να εμφα-
νίζονται μεταξύ τους δυνάμεις, τόσο ελκτικές (Fϵ) όσο και απωστικές(Fα).
Υποθέτοντας ότι υπάρχει σφαιρική συμμετρία τότε το μέτρο των δυνάμεων
εξαρτάται μονάχα από τη μεταξύ τους απόσταση (διατομική απόσταση) r.
Η δύναμη συνδέεται με τη δυναμική ενέργεια U μέσω της σχέσης F = −∇U ,
δεδομένης όμως της σφαιρικής συμμετρίας η δυναμική ενέργεια εξαρτάται
μόνο από την διατομική απόσταση και συνεπώς η παραπάνω σχέση παίρνει
τη μορφή F = −dU

dr
r̂ όπου r̂ το μοναδιαίο ακτινικό διάνυσμα. Το μέγεθος και

η συμπεριφορά της ελκτικής δυνάμεως εξαρτάται από το είδος του δεσμού
μεταξύ των δύο ατόμων, όπως θα φανεί παρακάτω. Η απωστική δύναμη
οφείλεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρο-
νιακών κατανομών φορτίου και είναι σημαντική μόνο για μικρά r καθώς οι
εξωτερικοί φλοιοί των ατόμων αρχίζουν να επικαλύπτονται. Στο παρακάτω
σχήμα φαίνονται τόσο οι ελκτικές κι οι απωστικές δυνάμεις που δημιουρ-
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γούνται από την αλληλεπίδραση των ατόμων όσο κι οι αντίστοιχες δυναμικές
ενέργειες.

Σχήμα 2.1: Επάνω: Η δυναμική ενέργεια του συστήματος των ατόμων ως
αποτέλεσμα της ελκτικής και της απωστικής δυναμικής ενέργειας. Κάτω: Η
δύναμη μεταξύ των ατόμων ως αποτέλεσμα της ελκτικής και της απωστικής
δύναμης που αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Αριστερά της κάθετης διακεκομμένης παρατηρούμε για τη δυναμική ενέρ-
γεια πως έχει αρνητική κλίση, δηλαδή: dU

dr
< 0 που συνεπάγεται ότι F =

−dU
dr

> 0 με συνέπεια να παρατηρείται άπωση. Αντιθέτως δεξιά της κάθε-
της διακεκομμένης ισχύει ότι dU

dr
> 0 που συνεπάγεται ότι F = −dU

dr
< 0 με

συνέπεια να παρατηρείται έλξη. Επίσης όσον αφορά τη δεύτερη παράγωγο
αριστερά της κάθετης πορτοκαλί γραμμής έχουμε d2U

dr2
> 0 =⇒ dF

dr
< 0 και
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παρατηρείται άνω κοιλία ενώ δεξιά της κάθετης πορτοκαλί γραμμής έχουμε
d2U
dr2

< 0 =⇒ dF
dr
> 0 και παρατηρείται κάτω κοιλία. Στην θέση r0, όπου ελα-

χιστοποιείται η ενέργεια, η δύναμη παίρνει την τιμή μηδέν κι η θέση αυτή
είναι θέση ισορροπίας. Η ελαχιστοποιημένη αυτή ενέργεια U0 ονομάζεται δε-
σμική ενέργεια (bonding energy) κι είναι η ενέργεια που χρειάζεται για να
απομακρύνουμε τα δύο άτομα σε άπειρη μεταξύ τους απόσταση, απόσταση
στην οποία δεν αλληλεπιδρούν.
Αν προχωρήσουμε τώρα στην περίπτωση ενός στερεού σώματος, όπου δεν

έχουμε να αντιμετωπίσουμε την αλληλεπίδραση μεταξύ μόνο δύο ατόμων κι
η μελέτη του προβλήματος αυτού είναι αρκετά πιο πολύπλοκη, θα διαπιστώ-
σουμε ότι και πάλι μπορούμε να αποδώσουμε μια δεσμική ενέργεια U0 σε
κάθε άτομο και πως τόσο το μέγεθος της όσο και η μορφή της U(r) εξαρτώ-
νται από το είδος των δεσμών μεταξύ των ατόμων και ποικίλουν από υλικό
σε υλικό.
Οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων διακρίνονται σε πρωτεύοντες και δευτε-

ρεύοντες. Ο πρωτεύων ή χημικός δεσμός (primary or chemical bond) εμπλέ-
κει τα ηλεκτρόνια σθένους και η φύση του δεσμού εξαρτάται από την ηλε-
κτρονιακή διαμόρφωση των συνιστώντων ατόμων. Διακρίνουμε τρία είδη
πρωτεύοντος δεσμού: ιοντικός (ionic), ομοιοπολικός (covalent), μεταλλικός
(metallic). Κάθε ένα από τα παραπάνω είδη δεσμών οφείλεται στην "τάση"
που έχουν τα άτομα να αποκτήσουν σταθερή ηλεκτρονιακή διαμόρφωση,
όπως αυτές των ευγενών αερίων, συμπληρώνοντας τον εξωτερικό φλοιό. Αυτή
όμως είναι μια γενική "τάση" αλλά απαντώνται εξαιρέσεις όπως π.χ. BF3

και PCl5. Ο δευτερεύων ή φυσικός δεσμός (secondary or physical bond)
οφείλεται σε άλλες ασθενέστερες δυναμικές ενέργειες και δυνάμεις. Τα συ-
νηθέστερα είδη δευτερεύοντος δεσμού είναι: ο δεσμός van der Waals κι ο
δεσμός υδρογόνου, τον οποίο ήδη έχουμε συναντήσει στους δεσμούς που
αναπτύσσονται κατά το σχηματισμό του DNA.

2.2 Πρωτεύοντες διατομικοί δεσμοί.
Όπως προαναφέρθηκε οι πρωτεύοντες διατομικοί δεσμοί διακρίνονται

στους ιοντικούς και τους ομοιοπολικούς. Παρακάτω θα εξετάσουμε λίγο πιο
αναλυτικά τη φύση αυτών των δεσμών.

2.2.1 Ιοντικός δεσμός
Τον ιοντικό δεσμό (ionic bonding) τον συναντάμε σε χημικές ενώσεις με-

τάλλων με αμέταλλα. Τα μεγάλα άτομα των μετάλλων εύκολα "προσφέρουν"
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τα ηλεκτρόνια σθένους τους στα άτομα των αμετάλλων με αποτέλεσμα την
απόκτηση μιας πιο σταθερής ηλεκτρονιακής διαμόρφωσης και ταυτόχρονα
τη μετατροπή τους σε ιόντα, αφού πλέον έχουν μή μηδενικό φορτίο. Σ' αυτή
τη δεύτερη συνέπεια οφείλεται και το όνομα του δεσμού ως ιοντικός .
Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι αυτό του χλωριούχου νατρίου (NaCl).

Πριν το δεσμό η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων έχει ως εξής: Na : 1s22s22p63s1

και Cl : 1s22s22p63s23p5, ενώ μετά τη δημιουργία του δεσμού Na+1 : 1s22s22p6

(η ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του Ne) και Cl−1 : 1s22s22p63s23p6 (η ηλεκτρο-
νιακή διαμόρφωση του Ar). Σε ένα κρύσταλλο NaCl όλα τα άτομα είναι
ιόντα, Na+1 ή Cl−1. Η δεσμική έλξη οφείλεται σε δυνάμεις φύσεως Coulomb
μεταξύ του ανιόντος και του κατιόντος.

Σχήμα 2.2: Τρισδιάστατη απεικόνιση της δομής του (NaCl

Για δύο απομονωμένα άτομα η ελκτική δυναμική ενέργεια περιγράφεται
από μια σχέση της μορφής

Uϵ = − 1

4πϵϵ0
(Z1e)(Z2e)

1

r
(2.1)

Όπου Z1 και Z2 είναι τα σθένη των δύο ιόντων που αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους, ϵ0 η διηλεκτρική διαπερατότητα του κενού κι e το φορτίο του ηλεκτρο-
νίου. ¹. Στην περίπτωση μας τόσο το σθένος του του Na+1 όσο και του Cl−1

είναι ίσο με ένα κι έτσι έχουμε Z1 = Z2 = 1. Η απωστική δυναμική ενέργεια
δίνεται από μια σχέση της μορφής

Uα(r) =
B

rn
(2.2)

¹ϵ0 = 8.85× 10−12F/m και e = 1.602× 10−19C
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Όπου τα B, n είναι παράμετροι που εξαρτώνται από το συγκεκριμένο
ιοντικό σύστημα. Επειδή η δυναμικές ενέργειες των εξισώσεων (1) και (2)
εξαρτώνται μόνο από το μέτρο της διατομικής αποστάσεως r, ο ιοντικός δε-
σμός χαρακτηρίζεται ως μη κατευθυντικός (nondirectional). Δηλαδή το μέγε-
θος του δεσμού είναι το ίδιο σε όλες τις κατευθύνσεις. Για να είναι τα ιοντικά
υλικά σταθερά θα πρέπει τα κατιόντα (ανιόντα) να έχουν ως πλησιέστερους
γείτονες ανιόντα (κατιόντα) σε ένα τριδιάστατο σχήμα όπως φαίνεται κι από
το σχήμα 2.2 παραπάνω.

2.2.2 Ομοιοπολικός δεσμός
Σε αντίθεση με τον ιοντικό δεσμό, ο ομοιοπολικός δεν επιτυγχάνεται μέσω

της "εκχώρησης" ενός ηλεκτρονίου από το ένα άτομο στο άλλο, παρά με τον
από κοινού διαμερισμό κάποιων ηλεκτρονίων σθένους. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται μια πιο σταθερή ηλεκτρονιακή διαμόρφωση για τα συμμετέ-
χοντα στο δεσμό άτομα.Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε τον ομοιοπολικό
δεσμό ως ένα δεσμό όπου τα ηλεκτρόνια διαμοιράζονται στα δύο άτομα ταυ-
τοχρόνως κι ανήκουν και στα δύο άτομα ταυτοχρόνως, ενώ το κάθε άτομο
συνεισφέρει τουλάχιστον ένα ηλεκτρόνιο στο δεσμό.
Τους ομοιοπολικούς δεσμούς μπορούμε να τους διαχωρίσουμε σε δύο

είδη, τον σ και τον π, ανάλογα με το που τοποθετείται η επικάλυψη των
τροχιακών που συμμετέχουν στο δεσμό σε σχέση με τους πυρήνες των αντί-
στοιχων ατόμων. Ως επικάλυψη χαρακτηρίζουμε το γινόμενο S = ⟨ΨA| ΨB⟩
όπου |ΨA⟩ και |ΨB⟩ καταστάσεις, στις οποίες βρίσκονται τα τροχιακά που
συμμετέχουν στο δεσμό. Εάν το μέγιστο της επικαλύψεως βρίσκεται πάνω
στο ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τους δύο πυρήνες, ο δεσμός χαρακτηρί-
ζεται ως σ. Εάν η επικάλυψη είναι μέγιστη άνωθεν και κάτωθεν του ευθυ-
γράμμου τμήματος που συνδέει τους δύο πυρήνες, ο δεσμός χαρακτηρίζεται
ως π. Ο δεσμός π είναι ασθενέστερος του δεσμού σ. Οι χαρακτηρισμοί σ και
π χρησιμοποιούνται ακόμα και όταν ενώνονται υβριδικά τροχιακά που θα
περιγράψουμε παρακάτω.

Συνήθως ισχύει το εξής:

• απλός δεσμός: σ

• διπλός δεσμός: σ,π

• τριπλός δεσμός:σ,π,π
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Έτσι, ο διπλός δεσμός (σ, π) είναι μεν ισχυρότερος του απλού (σ), αλλά
όχι δύο φορές ισχυρότερος, ο τριπλός δεσμός (σ, π, π) είναι ισχυρότερος
του διπλού (σ, π), αλλά όχι τρεις φορές ισχυρότερος. Στην παρακάτω Ει-
κόνα απεικονίζονται μόνο οι περιπτώσεις όπου η επικάλυψη των ατομικών
τροχιακών είναι θετική (S > 0) και άρα αυξάνεται η πυκνότητα πιθανότη-
τας στο χώρο μεταξύ των πυρήνων, δηλαδή απεικονίζονται μόνο τα δεσμικά
μοριακά τροχιακά. Για τα αντιδεσμικά μοριακά τροχιακά η επικάλυψη των
ατομικών τροχιακών είναι αρνητική (S < 0) και άρα μειώνεται η πυκνότητα
πιθανότητας στο χώρο μεταξύ των πυρήνων, οπότε εμφανίζεται μια επιπλέον
κομβική επιφάνεια. Η δε συνθήκη S = 0 χαρακτηρίζεται ως μη δεσμική και
αντιστοιχεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση με-
ταξύ των ατομικών τροχιακών. Μπορεί ακόμη να γίνει η γενίκευση ότι η
ισχύς ενός δεσμού είναι περίπου ανάλογη προς την έκταση της επικαλύψεως
των ατομικών τροχιακών, δηλαδή οι δεσμοί σχηματίζονται κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μεγιστοποιείται η επικάλυψη. Στην περίπτωση S > 0 η ηλεκτρονιακή
πυκνότητα στο χώρο μεταξύ των πυρήνων αυξάνεται, οπότε οι πυρήνες θω-
ρακίζονται μεταξύ τους και η έτσι η άπωση τους μειώνεται. Αυτό σημαίνει
ελάττωση της ενέργειας του μορίου και επομένως δεσμική κατάσταση. Στην
περίπτωση S < 0 ο χώρος μεταξύ των πυρήνων απογυμνώνεται από ηλεκτρο-
νιακό νέφος, το οποίο συγκεντρώνεται περισσότερο στον εξωτερικό χώρο, με
αποτέλεσμα την ενίσχυση των απωθητικών δυνάμεων μεταξύ των πυρήνων,
αυτή είναι δηλαδή μια αντιδεσμική κατάσταση. Στη αντιδεσμική κατάσταση
υπάρχει μια επιπλέον κομβική επιφάνεια μεταξύ των πυρήνων (όπου η πυ-
κνότητα πιθανότητας μηδενίζεται). Η ισχύς του δεσμού μπορεί να αποδοθεί
με εμπειρικές εκφράσεις της μορφής (W.A. Harrison, [8]):

Uspσ = −1.42
ℏ2

md2

Uppπ = −0.63
ℏ2

md2

Uppσ = −2.22
ℏ2

md2

Ussσ = −1.32
ℏ2

md2

Όπου m είναι η μάζα του ηλεκτρονίου (me ≃ 9.109 × 10−31) και d η από-
σταση μεταξύ των πυρήνων. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διάφοροι
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δεσμοί που εμφανίζονται στην περίπτωση όπου η επικάλυψη των ατομικών
τροχιακών είναι θετική (S > 0).

Σχήμα 2.3: Οι τύποι ομοιοπολικών δεσμών μεταξύ ατομικών τροχιακών. Εδώ
απεικονίζονται μόνο οι περιπτώσεις όπου η επικάλυψη των ατομικών τρο-
χιακών είναι θετική (S > 0) και άρα αυξάνεται η πυκνότητα πιθανότητας στο
χώρο μεταξύ των πυρήνων, δηλαδή απεικονίζονται μόνο τα δεσμικά μοριακά
τροχιακά.
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2.3 Υβριδισμός

2.3.1 Υβριδισμός sp3

Ο υβριδισμός στον οποίο συμμετέχουν ένα s και τρία p ατομικά τροχιακά
λέγεται sp3 υβριδισμός (hybridization) κι υποστηρίζει ένα δεσμό μορφής τε-
τραέδρου (tetrahedral), τετραεδρική πυραμίδα με έδρες ισόπλευρα τρίγωνα.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα sp3 υβριδισμού είναι ο
σχηματισμός υβριδικών τροχιακών στο μεθάνιο (CH4), προκειμένου να δη-
μιουργηθούν οι ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ του άνθρακα και των υδρογόνων.
Παρακάτω μπορούμε να δούμε πιο αναλυτικά το πως σχηματίζονται αυτά
τα υβριδικά τροχιακά.
Ο άνθρακας έχει ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1s22s2p2, δηλαδή έχει τέσσερα

ηλεκτρόνια σθένους, ενώ το υδρογόνο έχει ηλεκτρονιακή διαμόρφωση 1s1,
δηλαδή έχει ένα ηλεκτρόνιο σθένους. Κάθε άτομο υδρογόνου μοιράζεται το
ηλεκτρόνιο του με ένα εκ των τεσσάρων ηλεκτρονίων σθένους του άνθρακα.
Έτσι κάθε άτομο υδρογόνου (H) μοιάζει να αποκτά ηλεκτρονιακή διαμόρ-
φωση ηλίου (He) (1s2) και το άτομο άνθρακα( C) ηλεκτρονιακή διαμόρφωση
νέου (Ne) (1s22s22p6), δηλαδή τα άτομα που συμμετέχουν στον ομοιοπολικό
δεσμό μοιάζουν να αποκτούν σταθερή ηλεκτρονιακή διαμόρφωση ατόμων ευ-
γενών αερίων. Όσον αφορά τη γεωμετρία του μορίου, το μεθάνιο δεν είναι
επίπεδο. Τα τέσσερα άτομα H είναι τοποθετημένα στις τέσσερις κορυφές
τριγωνικής πυραμίδας στο κέντρο της οποίας βρίσκεται το άτομο C όπως
φαίνεται στο σχήμα 2.4. Η απόσταση των ατόμων C −H είναι 108, 7pm και
η γωνία H − C − H είναι 109.5°. Στην περίπτωση λοιπόν του μεθανίου τα
ατομικά τροχιακά που υβριδίζονται είναι 2s, 2px, 2py, 2pz του άνθρακα κάτι
που επίσης βλέπουμε στο σχήμα 2.4. Στη δημιουργία αυτών των υβριδικών
τροχιακών ρόλο παίζει "η φυσική δικαιοσύνη", μιας και δεν υπάρχει κανένας
φυσικός λόγος για να βρίσκονται τα δύο ηλεκτρόνια σθένους του C στο 2s
ατομικό τροχιακό και τα άλλα δύο σε 2p ατομικά τροχιακά.
Αναλυτικότερα μπορούμε να δούμε πως θα συνδέσουμε στο άτομο C

τέσσερα άτομα H. Στη θεμελιώδη του κατάσταση το άτομο C έχει μόνο 2
ασύζευκτα ηλεκτρόνια παραδείγματος χάριν στα ατομικά τροχιακά px και
py.Συνεπώς δε μπορεί να κάνει τέσσερις ομοιοπολικούς δεσμούς. Αν όμως
προάγουμε ένα ηλεκτρόνιο από το 2s στο άδειο 2p, δηλαδή στο pz αφού
αυτό έχει μείνει άδειο, φτιάχνουμε μια διεγερμένη κατάσταση. Τώρα έχουμε
τέσσερα ασύζευκτα ηλεκτρόνια και μπορούμε πλέον να φτιάξουμε τέσσερις
ομοιοπολικούς δεσμούς. Αλλά αυτοί δεν θα ήταν ισοδύναμοι διότι ο ένας θα
χρησιμοποιούσε το ατομικό τροχιακό 2s του C και οι άλλοι τρεις τα ατο-
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μικά τροχιακά 2px, 2py, 2pz , έτσι αυτοί οι τέσσερις δεσμοί δεν θα είχαν το
ίδιο μήκος, την ίδια γεωμετρία και την ίδια ισχύ, πράγμα που δεν υπάρχει
λόγος να προάγεται από τη φύση. Άλλωστε ο δεσμός μεταξύ 1s(H) και 2s(C)
είναι δεσμός ssσ, ενώ οι δεσμοί μεταξύ 1s(H) και 2p(C) είναι δεσμοί spσ.
Αυτοί όμως δεν θα μπορούσαν να διευθετηθούν συμμετρικά στο χώρο μιας
και τα τροχιακά px, py, pz κείνται κατά μήκος των τριών αξόνων x, y, z. Όμως,
υβριδίζοντας το ένα 2s και τα τρία 2p ατομικά τροχιακά παίρνουμε τέσσερα,
συμμετρικά διευθετημένα στο χώρο, τα οποία κατευθύνονται προς τις τέσ-
σερις κορυφές τριγωνικής πυραμίδας, sp3 υβριδικά τροχιακά, τα οποία μοιά-
ζουν με παραμορφωμένα, με άνισους δηλαδή λοβούς, p ατομικά τροχιακά.
Στο μεθάνιο κάθε ένα από τα τέσσερα sp3 υβριδικά τροχιακά περιέχει ένα
ασύζευκτο ηλεκτρόνιο.
Συμπερασματικά, στον sp3 υβριδισμό το άτομο συνδέεται με τέσσερα

άτομα ή ομάδες ατόμων. Τα sp3 τροχιακά έχουν 25% χαρακτήρα s και 75%
χαρακτήρα p και δείχνουν προς τις κορυφές τετραέδρου, τριγωνικής πυραμί-
δας, στις κορυφές της οποίας βρίσκονται τα τέσσερα άτομα ή ομάδες ατόμων,
ενώ το κέντρο της καταλαμβάνει το άτομο που sp3 υβριδίζεται. Οπότε, τα sp3
τροχιακά σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 109.5°. Οι τέσσερις αυτοί δεσμοί
στο μεθάνιο είναι τύπου sp3 sσ μια και τα υδρογόνα έχουν μόνο ένα τροχιακό
1s και το δέσιμο είναι τύπου σ.
Στο σχήμα 2.4 της επόμενης σελίδας φαίνεται ο τρόπος που υβριδίζεται

το μεθάνιο καθώς κι η γεωμετρία του στο χώρο, όπως περιγράψαμε στα
προηγούμενα.
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Σχήμα 2.4: Ο υβριδισμός sp3 στο μόριο του μεθανίου

2.3.2 Υβριδισμός sp2

Θα εξετάσουμε τώρα την περίπτωση όπου υβριδίζουμε (δηλαδή αναμι-
γνύουμε) ένα τροχιακό s και δύο τροχιακά p του ίδιου φλοιού, ενώ αφήνουμε
ανεπηρέαστο το τρίτο p ατομικό τροχιακό. Τότε σχηματίζονται τρία sp2 υβρι-
δικά τροχιακά. Έτσι, υβριδίζουμε τα s, px, py, ενώ αφήνουμε ανεπηρέαστο το
pz. Επειδή τα s, px, py είναι συμμετρικά ως προς το επίπεδο xy, το ίδιο θα
ισχύει για τα τρία sp2 υβριδικά τροχιακά. Μάλιστα, αφού οι υβριδισμοί γί-
νονται έτσι ώστε τα τρία sp2 να είναι ισοδύναμα, θα πρέπει να σχηματίζουν
μεταξύ τους γωνία 120°. Τα υβριδισμένα τροχιακά έχουν ίσες ενεργειακές
στάθμες, μεταξύ αυτών της μίας s και των δύο p που υβριδίζονται, ενώ η
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στάθμη p που δεν συμμετέχει παραμένει ανεπηρέαστη. Αυτά γίνονται στην
περίπτωση που το άτομο χρειάζεται τρεις, περίπου, ισοδύναμους δεσμούς
στο ίδιο επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα sp2 υβριδισμού είναι ο σχη-
ματισμός του αιθενίου (C2H4) και του βενζολίου (C6H6).
'Όσον αφορά την περίπτωση του αιθενίου κι οι δύο άνθρακες έχουν sp2

υβριδισμό, υβριδίζονται το 2s και τα δυο p, παραδείγματος χάριν τα 2px, 2py
ατομικά τροχιακά. Κάθε άνθρακας χρησιμοποιεί δύο sp2 τροχιακά για να
δεθεί με δύο υδρογόνα κάθε ένα από τα οποία έχει μόνο ένα 1s τροχιακό.
Οπότε κάθε άνθρακας σχηματίζει δύο sp2sσ δεσμούς με δύο άτομα υδρογό-
νου. Κάθε άνθρακας χρησιμοποιεί το τρίτο sp2 τροχιακό του για να δεθεί με
τον άλλο άνθρακα με sp2sp2σ,δεσμό. Επιπλέον οι άνθρακες δένονται με ppπ
δεσμό μέσω των 2pz ατομικών τροχιακών τους. Έτσι προκύπτει ο γνωστός
"διπλός δεσμός" στο αιθένιο.
Συμπερασματικά, Ο υβριδισμός sp2 συμβαίνει όταν το άτομο προσδένεται

σε 3 άτομα ή ομάδες ατόμων και έχει κατά 33% χαρακτήρα s και κατά 67%
χαρακτήρα p. Τα τρία sp2 υβρίδια δείχνουν προς τις κορυφές ισοπλεύρου
τριγώνου το κέντρο του οποίου καταλαμβάνει το άτομο με τον sp2 υβριδι-
σμό και τις κορυφές τα άτομα ή οι ομάδες των ατόμων με τις οποίες αυτό
συνδέεται. Οπότε τα τρία τρία sp2 υβρίδια σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία
120°.
Στο βενζόλιο κάθε άνθρακας συνδέεται με sp2sp2σ δεσμούς με τους γει-

τονικούς του άνθρακες και με sp2sσ δεσμό με ένα άτομο υδρογόνου. Υπάρχει
ακόμα τύπου ppπ αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των pz ατομικών τροχιακών
των ανθράκων, έτσι η εικόνα απλός, διπλός, απλός, διπλός, απλός, διπλός δε-
σμός δεν ισχύει, όλοι οι δεσμοί είναι κατά "τη φυσική δικαιοσύνη" ισοδύναμοι
κι ακριβώς αυτό υποδεικνύει ο κύκλος κάτω δεξιά στο σχήμα 2.5.
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Σχήμα 2.5: Ο υβριδισμός sp2 στα μόρια του αιθανίου και βενζολίου

2.4 Υβριδισμός στα άτομα που συγκροτούν τις
αζωτούχες βάσεις του DNA

Στο παρόν εδάφιο θα γίνει η παρουσίαση του μηχανισμού υβριδισμού
των ατόμων που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βάσεων του DNA. Όπως
θα γίνει εμφανές παρακάτω η πλειονότητα των ατόμων υβριδίζονται με sp2
υβριδισμό, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα pz ατομικά τροχιακά των ατόμων,
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τα οποία βρίσκονται κάθετα στο μοριακό επίπεδο, να σχηματίσουν ένα π
μοριακό τροχιακό, που καταλαμβάνεται από τα απεντοπισμένα² ηλεκτρόνια
των pz τροχιακών.

• Ο υβριδισμός του άνθρακα

Η ηλεκτρονιακή δομή του άνθρακα είναι: 1s22s22p2

(i) Η θεμελιώδης κατάσταση (ii) Η "διεγερμένη κατάσταση"

(iii) Η υβριδισμένη κατάσταση

Σχήμα 2.6: Ο υβριδισμός του άνθρακα στις αζωτούχες βάσεις του DNA.

Ο άνθρακας σχηματίζοντας τρία sp2 υβριδικά τροχιακά κι ένα pz ατο-
μικό τροχιακό δημιουργεί τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς στο μοριακό
επίπεδο και συνεισφέρει ένα pz ηλεκτρόνιο.

²Αφού τα ηλεκτρόνια μπορούν να "μεταπηδούν" από το ένα τροχιακό στο άλλο σαν να
ανήκουν σε όλα κι όχι σε ένα συγκεκριμένο.
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Εξαίρεση αποτελεί ο άνθρακας της μεθυλομάδας (CH−
3 ) της θυμίνης,

που σχηματίζει τέσσερα sp3 υβριδικά τροχιακά κι επομένως δεν συνει-
σφέρει κανένα pz ηλεκτρόνιο.

• Ο υβριδισμός του αζώτου

Η ηλεκτρονιακή δομή του αζώτου είναι: 1s22s22p3

(αʹ) Άζωτο με αριθμό σύνταξης τρία

(i) Η θεμελιώδης κατάσταση (ii) Η "διεγερμένη κατάσταση"

(iii) Η υβριδισμένη κατάσταση

Σχήμα 2.7: Ο υβριδισμός του αζώτου, που σχηματίζει τρεις ομοιοπολικούς
δεσμούς, στις αζωτούχες βάσεις του DNA.

Το άζωτο σχηματίζοντας τρία sp2 υβριδικά τροχιακά κι ένα pz ατο-
μικό τροχιακό δημιουργεί τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς στο μο-
ριακό επίπεδο και συνεισφέρει δυο pz ηλεκτρόνια.
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(βʹ) Άζωτο με αριθμό σύνταξης δύο

(i) Η θεμελιώδης κατάσταση (ii) Η "διεγερμένη κατάσταση"

(iii) Η υβριδισμένη κατάσταση

Σχήμα 2.8: Ο υβριδισμός του αζώτου, που σχηματίζει δύο ομοιοπολικούς
δεσμούς, στις αζωτούχες βάσεις του DNA.

Το άζωτο σχηματίζοντας τρία sp2 υβριδικά τροχιακά κι ένα pz ατο-
μικό τροχιακό δημιουργεί δύο ομοιοπολικούς δεσμούς στο μοριακό
επίπεδο και συνεισφέρει ένα pz ηλεκτρόνιο.
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• Ο υβριδισμός του οξυγόνου

Η ηλεκτρονιακή δομή του οξυγόνου είναι: 1s22s22p4

(i) Η θεμελιώδης κατάσταση (ii) Η "διεγερμένη κατάσταση"

(iii) Η υβριδισμένη κατάσταση

Σχήμα 2.9: Ο υβριδισμός του οξυγόνου στις αζωτούχες βάσεις του DNA.

Το οξυγόνο σχηματίζοντας τρία sp2 υβριδικά τροχιακά κι ένα pz ατομικό
τροχιακό δημιουργεί έναν ομοιοπολικό δεσμό στο μοριακό επίπεδο και
συνεισφέρει ένα pz ηλεκτρόνιο.

• Όσον αφορά τα άτομα υδρογόνου, τα οποία κι έχουν ηλεκτρονιακή δομή:
1s1, αυτά συνδέονται με sp2sσ δεσμούς και δε συνεισφέρουν καθόλου
pz ηλεκτρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν κι όπως φαίνεται κι από τα σχή-
ματα: 1.2, 1.3, 2.6, 2.7, 2.8 και 2.9 προκύπτει πως τα άτομα που συγκροτούν
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την αδενίνη προσφέρουν 12pz ηλεκτρόνια, την γουανίνη 14, τη θυμίνη 10 και
την κυτοσίνη επίσης 10. Τα παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1

Αζωτούχος Βάση pz ηλεκτρόνια ατόμων Σύνολο

C N3 N2 O

Αδενίνη 5× 1 2× 2 3× 1 0× 1 12

Γουανίνη 5× 1 3× 2 2× 1 1× 1 14

Θυμίνη 4× 1 2× 2 0× 1 2× 1 10

Κυτοσίνη 4× 1 2× 2 1× 1 1× 1 10

Πίνακας 2.1: Στον πίνακα παρουσιάζονται τα pz ηλεκτρόνια που συνεισφέρει
το κάθε άτομο στη κάθε αζωτούχο βάση.

Το ενεργειακά υψηλότερο κατειλημμένο τροχιακό ονομάζεται π HOMO
(Highest Occupied Molecular Orbital), |bH⟩ και το ενεργειακά κατώτερο μη
κατειλημμένο τροχιακό ονομάζεται π LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital), |bL⟩





ΜΕΡΟΣ II

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ
ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ DNA
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Κεφάλαιο 3

Tο Πρότυπο της Ισχυρής
Δέσμευσης (Tight-Binding Model)
στο DNA

3.1 H εφαρμογή της μεθόδου LCAO στις αζωτού-
χες βάσεις του DNA

Όπως προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, τα άτομα των αζωτούχων
βάσεων είναι sp2 υβριδισμένα και σχηματίζουν sp2sp2σ ομοιοπολικούς δε-
σμούς με τα γειτονικά τους, συγκροτώντας το μόριο σε ένα επίπεδο. Τα
pz ατομικά τροχιακά είναι κάθετα στο μοριακό επίπεδο και καταλαμβά-
νονται από απεντοπισμένα ηλεκτρόνια, δημιουργώντας έτσι ένα π μοριακό
τροχιακό. Σύμφωνα με τη μέθοδο LCAO μπορούμε να εκφράσουμε τη μονο-
σωματιδιακή μοριακή κατάσταση ως ένα γραμμικό συνδυασμό των ατομικών
τροχιακών των ατόμων της βάσης. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση της
βάσης εκφράζεται μέσω της:

|b⟩ =
N∑
i=1

∑
a

cia |ai⟩ (3.1)

Όπου i είναι ο δείκτης που τρέχει στα άτομα της βάσεις κι α ο δείκτης
που τρέχει στα τροχιακά τους.
Στην πιο απλή μορφή της LCAO για να εκφράσουμε την κατάσταση της

βάσης μέσω της π μοριακής δομής, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα pz
ατομικά τροχιακά από τη σχέση (3.1) οδηγούμαστε στη:
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|b⟩ =
N∑
i

ci
∣∣piz⟩ (3.2)

Όπου ο δείκτης i δείχνει άθροιση πάνω σε όλα τα άτομα που συνεισφέρουν
pz ηλεκτρόνια στη βάση του DNA και φτάνει σε πλήθος N , το οποίο εξαρτάται
από τη δομή της κάθε βάσης. Σύμφωνα με τον πίνακα ?? στην αδενίνη το
πλήθος αυτό είναι 10, στην γουανίνη 11, στη θυμίνη όπως και στην κυτοσίνη
8. Το ci είναι το πλάτος πιθανότητας και το |ci|2 μας δίνει την πιθανότητα να
βρεθεί το ηλεκτρόνιο του μοριακού τροχιακού |b⟩ στο i-οστό ατομικό τροχιακό
|piz⟩.
Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην επίλυση του προβλήματος ιδιοτιμών

- ιδιοκαταστάσεων της χαμιλτονιανής της βάσης. Η μοριακή κατάσταση |b⟩
πρέπει να υπακούει την εξίσωση:

Ĥb |b⟩ = Eb |b⟩ (3.3)

Όπου Ĥb η χαμιλτονιανή της βάσης και Eb η ιδιοενέργεια της.

Με αντικατάσταση της (3.2) στην εξίσωση ιδιοτιμών (3.3) παίρνουμε μια
σχέση της μορφής:

Ĥb

N∑
i

ci
∣∣piz⟩ = Eb

N∑
i

ci
∣∣piz⟩

Στην οποία αν πολλαπλασιάσουμε με ⟨pjz| καταλήγουμε στην:

N∑
i

ci

⟨
pjz

∣∣∣ Ĥb

∣∣∣piz⟩ = Eb

N∑
i

ci
⟨
pjz
∣∣ piz⟩ =⇒ (3.4)

N∑
i

ci

⟨
pjz

∣∣∣ Ĥb

∣∣∣piz⟩ = Eb

N∑
i

ciδji (3.5)

Όπου για την (3.4) έχουμε υποθέσει ότι τα |piz⟩ είναι ορθοκανονικά. Για
την (3.5) ορίζουμε

⟨
pjz

∣∣∣ Ĥb

∣∣∣piz⟩ = Hb
ji και είναι τα στοιχεία μήτρας της χαμιλ-

τονιανής του μορίου.
Η σχέση (3.5) μας δίνει ένα σύστημα N εξισώσεων από το οποίο θα

προκύψουν τελικά οι ιδιοτιμές της ενέργειας της βάσης κι οι καταστάσεις
της. Το πρόβλημα εύρεσης των ιδιοτιμών και ιδιοκαταστάσεων της ενέργειας
μπορεί να γραφεί υπό τη μορφή πινάκων ως:



35


H11 H12 . . . H1N

H21 H22 . . . H2N
... . . .

HN1 HN2 . . . HNN



c1
c2
...
cN

 = Eb


c1
c2
...
cN

 =⇒


H11 − Eb H12 . . . H1N

H21 H22 − Eb . . . H2N
... . . .

HN1 HN2 . . . HNN − Eb



c1
c2
...
cN

 =


0
0
...
0

 (3.6)

Στην εξίσωση (3.6) καταλήγουμε στο πρόβλημα διαγωνοποίησης της χα-
μιλτονιανής, που μέσω αριθμητικής επίλυσης προκύπτουν οι συντελεστές ci κι
άρα ο προσδιορισμός των καταστάσεων |b⟩ και των ιδιοτιμών Eb, το πλήθος
των οποίων εξαρτάται από τα άτομα που προσφέρουν pz τροχιακά. Συνε-
πώς, για την αδενίνη έχουμε ένα σύστημα δέκα εξισώσεων κι επομένως ο
πίνακας της χαμιλτονιανής είναι πίνακας 10× 10, από τον οποίο προκύπτουν
δέκα ιδιοκαταστάσεις και δέκα ιδιοτιμές της ενέργειας. Αντιστοίχως, για τη
γουανίνη το πλήθος είναι έντεκα, ενώ για τη θυμίνη και τη κυτοσίνη είναι
οκτώ.
Για την επίλυση του προβλήματος της εξίσωσης (3.6) πρέπει να γνωρί-

ζουμε τις τιμές των Hb
ji. Οι παράμετροι αυτοί λαμβάνονται από την εργασία

των: L.G.D. Hawke, G. Kalosakas και C. Simserides στο άρθρο τους [9]. Ανα-
λυτικότερα για τα στοιχεία Hb

ji έχουμε:

• για j = i: τα διαγώνια δηλαδή στοιχεία του πίνακα, Hb
ii = εi, όπου

εi οι επιτόπιες ενέργειες των ατόμων της βάσης που συνεισφέρουν
pz ηλεκτρόνια. Πιο συγκεκριμένα για τα άτομα του άνθρακα έχουμε
εC = −6.7eV , για τα άτομα του αζώτου με αριθμό σύνταξης δύο εN2 =
−7.9eV , ενώ για τα άτομα του αζώτου με αριθμό σύνταξης τρία εN3 =
−10.9eV και για τα άτομα του οξυγόνου εO = −11.8eV .

• για j ̸= i, (j, i) = ⟨j, i⟩: τα μη διαγώνια δηλαδή στοιχεία του πίνακα
που αναφέρονται σε άτομα που συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολι-
κούς δεσμούς (πρώτοι γείτονες), η τιμή τους δίνεται από τη σχέση που
προτάθηκε από τον Harrison [8], όπως αναφέρθηκε στη σελίδα 18 του
δευτέρου κεφαλαίου. Δηλαδή:

Hb
⟨ji⟩ = Uppσ = −0.63

ℏ2

md2ji
(3.7)
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• για j ̸= i, (j, i) ̸= ⟨j, i⟩: τα μη διαγώνια δηλαδή στοιχεία του πίνακα
που δεν αναφέρονται σε άτομα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με
ομοιοπολικούς δεσμούς (μη γειτονικά άτομα), θεωρούμε ότι το στοιχείο
είναι ίσο με μηδέν, Hb

(j,i) ̸=⟨ji⟩ = 0

Τα διαθέσιμα pz ηλεκτρόνια κατανέμονται στις προκύπτουσες από τη
διαγωνοποίηση καταστάσεις σύμφωνα με την απαγορευτική αρχή του Pauli,
με ιδιοενέργειες που φαίνονται στο σχήμα 3.1.

Σχήμα 3.1: Οι ιδιοενέργειες των απομονωμένων βάσεων του DNA. Τα γεμάτα
(άδεια) σύμβολα αντιστοιχούν σε κατειλημμένα (μη κατειλημμένα) μοριακά
τροχιακά. Πηγή: [9]

Το ενεργειακά υψηλότερο κατειλημμένο τροχιακό ονομάζεται π HOMO
(Highest Occupied Molecular Orbital), |bH⟩ και το ενεργειακά κατώτερο μη
κατειλημμένο τροχιακό ονομάζεται π LUMO (Lowest Unoccupied Molecular
Orbital), |bL⟩.
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3.2 Η περιγραφή του DNA σε επίπεδο βάσης στο
πρότυπο της Ισχυρής Δέσμευσης

3.2.1 Παραγωγή των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης
Στην προηγούμενη ενότητα μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τις καταστά-

σεις |bH⟩ και |bL⟩ και πλέον δίνεται η δυνατότητα περιγραφής του DNA μέσω
αυτών. Αν θεωρήσουμε ότι ένας εξωτερικός φορέας θα κινηθεί στις προανα-
φερθείσες καταστάσεις και πιο συγκεκριμένα μια οπή μέσω των |bH⟩ και
ένα ηλεκτρόνιο μέσω των |bL⟩, μπορούμε να προσεγγίσουμε την μονοσωματι-
διακή κατάσταση του DNA μέσω ενός γραμμικού συνδυασμού των μοριακών
τροχιακών των βάσεων, με χρονικά εξαρτημένους συντελεστές. Συνεπώς η
κατάσταση του DNA έχει τη μορφή:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
(3.8)

Όπου
∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
και

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩
οι HOMO και LUMO ιδιοκαταστάσεις των βάσεων

του µ-οστού ζεύγους βάσεως του DNA, στον πρώτο (s=1) και στο δεύτερο
(s=2) κλώνο αντίστοιχα. Το άθροισμα γίνεται πάνω σε όλες τις βάσεις με
Aµ(t) και Bµ(t) να είναι τα πλάτη πιθανότητας και |Aµ(t)|2 και |Bµ(t)|2 οι
πιθανότητες να βρεθεί ο εξωτερικός φορέας στις βάσεις του πρώτου και
δεύτερου κλώνου αντίστοιχα. Η κατάσταση του DNA θα πρέπει να υπακούει
στην εξίσωση Schrödinger, επομένως έχουμε:

iℏ
∂

∂t

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
= ĤDNA

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
(3.9)

Αντικαθιστώντας την σχέση (3.8) στην εξίσωση του Schrödinger παίρ-
νουμε:

iℏ
∂

∂t

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
= ĤDNA

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]

Πολλαπλασιάζοντας την παραπάνω σχέση με
⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ από τα αριστερά
καταλήγουμε στη σχέση:
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iℏ
∂

∂t

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
=

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+
⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
(3.10)

Για την εξίσωση (3.10) μπορούμε να θεωρήσουμε τις παρακάτω προσεγ-
γίσεις:

• Οι καταστάσεις
∣∣∣b(λ,s)H/L

⟩
είναι ορθοκανονικές μεταξύ τους και συνεπώς

προκύπτει: ⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ b(µ,1)H/L

⟩
= δλ,µδs,1

⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ b(µ,2)H/L

⟩
= δλ,µδs,2

• Τα στοιχεία μήτρας
⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s′)H/L

⟩
είναι μη μηδενικά μόνο για

την περίπτωση των πρώτων γειτόνων των βάσεων του DNA. Οι πρώτοι
γείτονες μιας τυχαίας βάσης Y, του µ-οστού ζεύγους βάσης είναι η συ-
μπληρωματική της (Ycompl), οι βάσεις που ανήκουν στο μονομερές µ+1
(X και Xcompl) και στο μονομερές µ − 1 (Z και Zcompl), όπως φαίνεται
στο παρακάτω σχήμα.

s=1 s=2
5′ 3′
... ...

µ+ 1 X - Xcompl
µ Y - Ycompl

µ− 1 Z - Zcompl
... ...
3′ 5′

Σχήμα 3.2: Οι πρώτοι γείτονες της τυχαίας βάσης Y: Ycompl, X, Xcompl, Z, Zcompl

Για τα στοιχεία μήτρας
⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s′)H/L

⟩
έχουμε :
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• Αν λ = µ και s = s′⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
≃

⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ Ĥb(µ,s)
∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
= E

b(µ,s)
H/L

• Σε κάθε άλλη περίπτωση για γειτονικές βάσεις⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s′)H/L

⟩
= t

b(λ,s;µ,s′)
H/L

Σύμφωνα με τα παραπάνω από την εξίσωση (3.10) καταλήγουμε στις
εξής συζευγμένες εξισώσεις για τους συντελεστές Aµ και Bµ:

iℏ
dAµ

dt
=E

b(µ,1)
H/L Aµ + t

b(µ,1;µ,2)
H/L Bµ + t

b(µ,1;µ−1,1)
H/L Aµ−1

+ t
b(µ,1;µ+1,1)
H/L Aµ+1 + t

b(µ,1;µ−1,2)
H/L Bµ−1

+ t
b(µ,1;µ+1,2)
H/L Bµ+1

(3.11)

iℏ
dBµ

dt
=E

b(µ,2)
H/L Bµ + t

b(µ,2;µ,1)
H/L Aµ + t

b(µ,2;µ−1,2)
H/L Bµ−1

+ t
b(µ,2;µ+1,2)
H/L Bµ+1 + t

b(µ,2;µ−1,1)
H/L Aµ−1

+ t
b(µ,2;µ+1,1)
H/L Aµ+1

(3.12)

3.2.2 Οι παράμετροι που προκύπτουν στις εξισώσεις ισχυ-
ρής δέσμευσης

Στο εδάφιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αναλυτικότερης περιγραφής των
παραμέτρων που προκύπτουν στις εξισώσεις (3.11) και (3.12).

• Οι επιτόπιες ενέργειες των βάσεων (A,T,G,C)

Όπως προαναφέρθηκε για τα στοιχεία μήτρας
⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s′)H/L

⟩
όπου

συμβαίνει ταυτόχρονα λ = µ και s = s′ προχωράμε στην προσέγγιση:⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
≃

⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ Ĥb(µ,s)
∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
= E

b(µ,s)
H/L

Η προσέγγιση αυτή λαμβάνεται για εντοπισμένους φορείς σε συγκεκριμένες
βάσεις.
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Αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν τις επιτόπιες ενέργειες των βάσεων.
Συνεπώς Eb(µ,s)

H/L είναι η επιτόπια ενέργεια της βάσης του µ-οστού ζεύγους
βάσης στον κλώνο s, με το s να παίρνει προφανώς τις τιμές s = 1 ή s = 2
αναλόγως του κλώνου που ανήκει η βάση. Σύμφωνα με αυτά γίνεται αντιλη-
πτό πως για τη βάση Y του σχήματος 3.2 η επιτόπια ενέργεια είναι η Eb(µ,1)

H/L ,
ενώ για την Ycompl είναι η Eb(µ,2)

H/L .
Οι παράμετροι που αφορούν τις επιτόπιες ενέργειες των απομονωμένων ¹.

βάσεων (A,T,G,C) Eb(µ,s)
H/L , μπορούν να υπολογιστούν από μεθόδους από πρώ-

τες αρχές. Πράγματι, έχουν υπάρξει αρκετές εργασίες υπολογισμού των επι-
τόπιων ενεργειών από διάφορους συγγραφείς όπως φαίνεται από τις ερ-
γασίες [10--20] Για τη συνέχεια της παρούσας εργασίας γίνεται χρήση των
παραμέτρων όπως αυτές υπολογίστηκαν στο άρθρο των L.G.D. Hawke, G.
Kalosakas, and C. Simserides [9] κι αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

Βάση στο B-DNA Αδενίνη (A) Θυμίνη (T) Γουανίνη (G) Κυτοσίνη (C)
Eb

H −8.3 −9.0 −8.0 −8.8
Eb

L −4.4 −4.9 −4.5 −4.3

Πίνακας 3.1: Οι επιτόπιες ενέργειες Eb
H και Eb

L των απομονωμένων βάσεων
Αδενίνη, Θυμίνη, Γουανίνη και Κυτοσίνη του B-DNA όπως υπολογίστηκαν
στο άρθρο [9]. Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε eV.

• Οι παράμετροι μεταπήδησης μεταξύ βάσεων

Για τους υπόλοιπους όρους που προκύπτουν στις εξισώσεις (3.11) και
(3.12) παρατηρούμε ότι δεν ισχύει ταυτόχρονα µ = λ και s = s′. Οι πα-
ράμετροι αυτές αποδίδουν τα ολοκληρώματα μεταπήδησης κι εκφράζουν τη
μεταπήδηση του φορέα (οπή ή ηλεκτρόνιο) από μια βάση σε μια γειτονική
της. Έτσι ορίζεται:

t
(µ,s;λ,s′)
H/L ≡

⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(λ,s′)H/L

⟩
(3.13)

Από την εξίσωση (3.2) για τα HOMO/LUMO μοριακά τροχιακά έχουμε:

¹Για τον υπολογισμό των επιτόπιων ενεργειών των απομονωμένων βάσεων, δε λαμβάνε-
ται υπόψη η γεωμετρία του DNA κι ως εκ τούτου δεν διαφοροποιείται η τιμή της ενέργειας
ανάλογα με τη θέση της βάσης μέσα σε ένα τμήμα του DNA. Για το λόγω αυτό και παρα-
λείπονται οι άνω δείκτες (µ, s) στον πίνακα 3.1
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∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
=

N∑
i=1

c
(i)b(µ,s)
H/L

∣∣piz⟩
Κατά συνέπεια αν αντικαταστήσουμε στην εξίσωση (3.13) καταλήγουμε

στην:

t
b(µ,s;λ,s′)
H/L =

N1∑
i=1

N2∑
j=1

c
(i)b(µ,s)∗
H/L c

(j)b(λ,s′)
H/L Vij

όπου Vij =
⟨
p
i(µ,s)
z

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣pj(λ,s′)z

⟩
. Οι συντελεστές c(i,j)b(λ,s

′)
H/L καθώς και τα

στοιχεία μήτρας Vij είναι πραγματικά, με αποτέλεσμα τα ολοκληρώματα
μεταφοράς να είναι πραγματικά. Συνεπώς: tb(µ,s;λ,s

′)
H/L = t

b(µ,s;λ,s′)∗
H/L = t

b(λ,s′;µ,s)
H/L .

Επίσης τα αθροίσματα στην παραπάνω σχέση γίνονται πάνω σε όλα τα άτομα
N1 και N2 των αλληλεπικαλυπτόμενων δια μέσου της Χαμιλτονιανής βάσεων
που συνεισφέρουν pz ηλεκτρόνια. Τα στοιχεία μήτρας Vij υπολογίζονται από
τη σχέση των Slater-Koster [21]:

Vij = Vppσ sin2(ϕ) + Vppπ cos2(ϕ) (3.14)

Για την εξίσωση (3.14) η γωνία ϕ που υπεισέρχεται στη σχέση, είναι η
γωνία που σχηματίζεται από τη διεύθυνση που συνδέει τα άτομα i και j και
το επίπεδο κάθετα στα pz τροχιακά (το επίπεδο των βάσεων). Σχηματικά η
γωνία ϕ αναπαριστάται στην παρακάτω εικόνα 3.3.

Σχήμα 3.3: Η γωνία ϕ που σχηματίζεται από τη διεύθυνση που συνδέει τα
άτομα i και j και το επίπεδο κάθετα στα pz τροχιακά.
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i) Μεταφορά εντός του ζεύγους βάσης (ϕ = 0)
Για τα άτομα που ανήκουν στις διαφορετικές βάσεις του ίδιου ζεύγους
βάσης, θεωρούμε ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και συνεπώς η γωνία
είναι ίση με μηδέν. Αφού ϕ = 0 από τη σχέση (3.14) έχουμε: Vij = Vppπ.

ii) Μεταφορά σε βάσεις διαφορετικών ζευγών βάσεων (ϕ ̸= 0) Στην
περίπτωση αυτή, τα άτομα ανήκουν σε βάσεις διαφορετικών ζευγών
βάσεων και συνεπώς δεν είναι ομοεπίπεδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
η γωνία ϕ να είναι διάφορη του μηδενός και για τα στοιχεία Vij πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας αναλυτικά την έκφραση (3.14).

Τέλος, όσων αφορά την εξίσωση (3.14), πρέπει να αναφέρουμε ότι τα Vppπ
δεν μπορούμε να τα λάβουμε από την εξίσωση του Harrison (3.7) μιας κι
αυτή αναφέρεται σε αλληλεπικαλυπτόμενα τροχιακά ατόμων που συνδέο-
νται με sp2 υβριδικά τροχιακά όπου για τις μεταξύ τους αποστάσεις έχουμε:
dij ≈ 1.3−1.5 Å. Επομένως, οι εκφράσεις που είναι ανάλογες του 1/d2ij πρέπει
να αντικατασταθούν από άλλες που φθίνουν εκθετικά και περιγράφουν κα-
λύτερα αλληλοεπικαλύψεις τροχιακών μεταξύ ατόμων διαφορετικών μορίων,
σε αποστάσεις δηλαδή τουλάχιστον της τάξης του δεσμού υδρογόνου (≈ 3
Å) ή και μεγαλύτερες. Μια τέτοια έκφραση ( [22--24]) έχει τη μορφή:

Vppπ = Ae−β(d−d0) (3.15)

Στην παραπάνω σχέση οι σταθερές A και β προσδιορίζονται με την απαί-
τηση να παράγονται από την (3.15) και την πρώτη της παράγωγο τα ίδια
αποτελέσματα με τη σχέση του Harrison (3.7) και την πρώτη παράγωγο αντί-
στοιχα, όταν η απόσταση γίνει ίση με την απόσταση του ομοιοπολικού δεσμού
(d0), δηλαδή για dij = d0 (ως τυπική απόσταση ομοιοπολικού δεσμού επιλέ-
γεται η: d0 = 1.35Å [9]). Με βάση τα παραπάνω οι τιμές που προκύπτουν
για τις δύο σταθερές είναι:

A = −0.63ℏ2/md20

και

β = 2/d0

Τέλος, τα Vppσ δίνονται από τη σχέση (3.15) με διαφορετικό συντελεστή
A, όπου A = 2.22ℏ2/md20 όπως δίνεται από τη σχέση του Harrison, αλλά για
επικαλύψεις τροχιακών τύπου ppσ [8].
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω γίνεται πλέον κατανοητό το τι εκφράζει
ο κάθε όρος, όσον αφορά τις παραμέτρους μεταπήδησης, στις εξισώσεις (3.11)
και (3.12).

Για την εξίσωση (3.11) ο όρος tb(µ,1;µ,2)H/L εκφράζει τη μεταφορά του φο-
ρέα μεταξύ συμπληρωματικών βάσεων, οι όροι tb(µ,1;µ±1,1)

H/L την κατακόρυφη
μεταφορά του φορέα στις βάσεις του µ + 1 και µ − 1 ζεύγους βάσης εντός
του κλώνου 1, ενώ οι όροι tb(µ,1;µ±1,2)

H/L τη μεταφορά του φορέα στις διαγώνιες
βάσεις του µ+ 1 και µ− 1 ζεύγους βάσης του κλώνου 2.

Αντίστοιχα αντιλαμβανόμαστε τους όρους της εξίσωσης (3.12) με σημείο
αναφοράς τη βάση που ανήκει στο µ-οστό ζεύγος βάσης του κλώνου 2.

Οι τιμές των παραμέτρων μεταπήδησης έχουν κι αυτές υπολογιστεί από
διάφορους συγγραφείς και στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν αυ-
τές του άρθρου των L.G.D. Hawke, G. Kalosakas, and C. Simserides [9] κι
αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Ζέυγος Βάσης tbH tbL

A-T -12 -9
G-C -12 16

Πίνακας 3.2: Οι παράμετροι μεταπήδησης των φορέων (οπών και ηλεκτρο-
νίων) ανάμεσα στις βάσεις του ίδιου ζεύγους βάσης. Η παράμετρος tbH εκφρά-
ζει τη μεταπήδηση των οπών και η παράμερος tbL εκφράζει τη μεταπήδηση
των ηλεκτρονίων. Οι όροι των εξισώσεων (3.11) και (3.12) που εκφράζονται
από αυτές τις παραμέτρους είναι οι tb(µ,s;µ,s

′)
H/L όπου s ̸= s′. Οι τιμές των πα-

ραμέτρων δίνονται σε meV.
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Ακολουθία βάσεων tbH tbL

AA -8 16
AT 68 7
AG -5 1
AC 68 -3
TA 26 -7
TT -117 -30
TG 28 -17
TC -86 22
GA -79 30
GT 73 -32
GG -62 20
GC 80 43
CA 5 -12
CT -107 63
CG -1 15
CC -66 -47

Πίνακας 3.3: Οι παράμετροι μεταπήδησης των φορέων (οπών και ηλεκτρο-
νίων) ανάμεσα στις βάσεις του ίδιου κλώνου στη διεύθυνση 5′ - 3′. Στην
εικόνα 3.2 η μεταπήδηση αυτή είναι ανάμεσα στη βάση Y και X ή Z για
τον κλώνο με s = 1 και ανάμεσα στη βάση Ycompl και Xcompl ή Zcompl για τον
κλώνο με s = 2. Η παράμετρος tbH εκφράζει τη μεταπήδηση των οπών και η
παράμετρος tbL εκφράζει τη μεταπήδηση των ηλεκτρονίων. Οι όροι των εξι-
σώσεων (3.11) και (3.12) που εκφράζονται από αυτές τις παραμέτρους είναι
οι tb(µ,s;µ±1,s)

H/L . Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε meV.
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Ακολουθία βάσεων tbH tbL

AA 2 6
AT,TA 9 2
AG,GA 4 3
AC,CA 5 -2
TT 4 2

TG,GT 5 3
TC,CT 2 -2
GG 3 -2
GC,CG 4 -3
CC 1 2

(i)
Ακολουθία βάσεων tbH tbL

AA 48 29
AT,TA -3 3
AG,GA -3 -6
AC,CA -5 -3
TT 0.5 0.2

TG,GT 5 2
TC,CT 0.5 -0.2
GG -44 -5
GC,CG 4 -4
CC 1 0.3

(ii)

Πίνακας 3.4: Οι παράμετροι μεταπήδησης των φορέων (οπών και ηλεκτρο-
νίων) ανάμεσα στις βάσεις των δύο κλώνων στη διεύθυνση 5′ - 5′ φαίνονται
στον πίνακα 3.4i. Στην εικόνα 3.2 η μεταπήδηση αυτή είναι ανάμεσα στη
βάση Y και στην Zcompl. Οι παράμετροι μεταπήδησης των φορέων (οπών και
ηλεκτρονίων) ανάμεσα στις βάσεις των δύο κλώνων στη διεύθυνση 3′ - 3′

φαίνονται στον πίνακα 3.4ii. Στην εικόνα 3.2 η μεταπήδηση αυτή είναι ανά-
μεσα στη βάση Y και στην Xcompl. Η παράμετρος tbH εκφράζει τη μεταπήδηση
των οπών και η παράμετρος tbL εκφράζει τη μεταπήδηση των ηλεκτρονίων.
Οι όροι των εξισώσεων (3.11) και (3.12) που εκφράζονται από αυτές τις πα-
ραμέτρους είναι οι tb(µ,s;µ±1,s′)

H/L όπου s ̸= s′. Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται
σε meV.
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3.3 Γενική μέθοδος επίλυσης του συστήματος των
εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης

Στην παρούσα ενότητα προχωράμε στη γενική μέθοδο επίλυσης των εξι-
σώσεων ισχυρής δέσμευσης, κάνοντας χρήση των παραμέτρων που παρου-
σιάστηκαν στους πίνακες 3.2, 3.3 και 3.4. Από την επίλυση των εξισώσεων
καταλήγουμε στην εύρεση των συντελεστών Aµ και Bµ και τον προσδιορισμό
της κατάστασης

∣∣∣ΨDNA
H/L

⟩
του φορέα (οπή ή ηλεκτρόνιο) στο DNA.

Οι εξισώσεις (3.11) και (3.12) που παρήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα,
αποτελούν ένα γραμμικό σύστημα 2N διαφορικών εξισώσεων α' τάξης με
χρονοεξαρτημένους συντελεστές, όπου N είναι το πλήθος των μονομερών
που απαρτίζουν το τμήμα του DNA που εξετάζουμε. Από την εξίσωση του
Schrödinger για την μονοσωματιδιακή κατάσταση του φορέα έχουμε από την
(3.3):

iℏ
∂

∂t

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
= ĤDNA

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
στην οποία αντικαταστήσαμε την εξίσωση (3.8), όπου είχαμε θεωρήσει την∣∣∣ΨDNA

H/L (t)
⟩
ως γραμμικό συνδυασμό των μοριακών τροχιακών των βάσεων, με

χρονικά εξαρτημένους συντελεστές:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

N∑
µ=1

[
Aµ(t)

∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
(3.16)

Η δυσκολία που δημιουργείται για την επίλυση του προβλήματος είναι
πως η κατάσταση

∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
των βάσεων δεν αποτελεί ιδιοκατάσταση της ĤDNA

αφού ο μεταθέτης
[
Ĥb(µ,s), ĤDNA

]
̸= 0. Πρέπει συνεπώς να αναζητήσουμε κα-

τάλληλη βάση στην οποία η ĤDNA να είναι διαγώνια. Κατά συνέπεια πρέπει
να γράψουμε τη

∣∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
στη βάση των ιδιοκαταστάσεων της ĤDNA:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

2N∑
k=1

ck(t) |uk⟩ (3.17)

όπου |uk⟩ τα ιδιοδιανύσματα της ĤDNA και ck(t) τα πλάτη πιθανότητας και
|ck(t)|2 η πιθανότητα να βρεθεί ο φορέας στην ενεργειακή κατάσταση |uk⟩ με
ιδιοτιμή EDNA

k . Το άθροισμα γίνεται πάνω σε όλες τις 2N διαφορετικές ιδιο-
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καταστάσεις του συστήματος. Αν αντικαταστήσουμε την (3.17) στην εξίσωση
του Schrödinger καταλήγουμε στην:

iℏ
∂

∂t

2N∑
k=1

ck(t) |uk⟩ = ĤDNA

2N∑
k=1

ck(t) |uk⟩ =⇒

iℏ
2N∑
k=1

ċk(t) |uk⟩ =
2N∑
k=1

ck(t)EDNA
k |uk⟩

Πολλαπλασιάζοντας από τα αριστερά με την κατάσταση ⟨uλ| παίρνουμε:

iℏ
2N∑
k=1

ċk(t) ⟨uλ| uk⟩ =
2N∑
k=1

ck(t)Ek ⟨uλ| uk⟩ =⇒

iℏ
2N∑
k=1

ċk(t)δλ,k =
2N∑
k=1

ck(t)Ekδλ,k =⇒

iℏċλ(t) = cλ(t)Eλ
Λύνοντας τη διαφορική εξίσωση α' βαθμού για τον λ-οστό συντελεστή παίρ-
νουμε: ∫ cλ(t)

cλ(o)

dc′λ(t)

c′λ(t)
=

EDNA
λ

iℏ

∫ t

0

dt′ =⇒

ln
(
cλ(t)

cλ(0)

)
=

−iEDNA
λ t

ℏ
=⇒

cλ(t) = cλ(0)e
−iEDNA

λ t/ℏ

Με εναλλαγή των δεικτών λ σε k η τελευταία εξίσωση παίρνει τη μορφή:

ck(t) = ck(0)e
−iEDNA

k t/ℏ (3.18)

Συνεπώς η εξίσωση (3.17) μέσω της (3.18) γράφεται:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

2N∑
k=1

ck(0)e
−iEDNA

k t/ℏ |uk⟩ (3.19)

Στην εξίσωση (3.19) μπορούμε να προσδιορίσουμε τους συντελεστές ck(0)
από τις αρχικές συνθήκες. Η εξίσωση αυτή αποτελεί πλέον τη γενική λύση
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για τη μονοσωματιδιακή κατάσταση
∣∣∣ΨDNA

H/L (t)
⟩
στη βάση των ιδιοκαταστά-

σεων |uk⟩ της ĤDNA. Συνεπώς η εξίσωση ιδιοτιμών και ιδιοκαταστάσεων της
ενέργειας δίνεται από την έκφραση:

ĤDNA |uk⟩ = EDNA
k |uk⟩ (3.20)

όπου EDNA
k οι ιδιοτιμές της ενέργειας. Κατά συνέπεια το πρόβλημα εύρεσης

των ιδιοτιμών και των ιδιοκαταστάσεων ανάγεται στη διαγωνιοποίηση του
πίνακα της χαμιλτονιανής, το οποίο υπό τη μορφή πινάκων έχει τη μορφή:



⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩
...

. . .⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩




u1k

u2k

...
u2Nk

 =

= EDNA
k


u1k

u2k

...
u2Nk

 =⇒



⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩
− EDNA

k

⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
− EDNA

k . . .
⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩
...

. . .⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩
− EDNA

k




u1k

u2k

...
u2Nk

 =

=


0
0
...
0



Όπου ο πίνακας της χαμιλτονιανής είναι ένας 2N × 2N πίνακας κι όπως
φαίνεται από πάνω έχει τη μορφή:

ĤDNA =



⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(1,1)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(1,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩
...

. . .⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,1)H/L

⟩ ⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(1,2)H/L

⟩
. . .

⟨
b
b(N,2)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣bb(N,2)

H/L

⟩
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Τα διαγώνια στοιχεία αυτού του πίνακα, με βάση τα όσα έχουν προα-
ναφερθεί, αποτελούν τις επιτόπιες ενέργειες των αζωτούχων βάσεων, αφού
έχουμε δεχτεί ότι

⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s)H/L

⟩
= E

b(µ,s)
H/L . Αυτά τα στοιχεία του πίνακα

είναι τα HDNA
ii . Αντιστοίχως τα μη διαγώνια στοιχεία του πίνακα της χαμιλ-

τονιανής για τα οποία συμβαίνει ταυτόχρονα i ̸= j και (i, j) = ⟨i, j⟩, δηλαδή
πρόκειται για γειτονικές βάσεις, όπως τις έχουμε μέχρι τώρα περιγράψει,
αποτελούν τις παραμέτρους μεταπήδησης. Άλλωστε όπως παρατηρούμε από
τον πίνακα της χαμιλτονιανής: HDNA

ij =
⟨
b
(µ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(λ,s′)H/L

⟩
= t

(µ,s;λ,s′)
H/L , με τα

ζεύγη (µ, λ) και (s, s′) να μην παίρνουν ταυτόχρονα τις ίδιες τιμές. Ενώ, σε
κάθε άλλη περίπτωση το στοιχείο Hij του πίνακα της χαμιλτονιανής είναι ίσο
με μηδέν.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι εφόσον τα μη διαγώνια, μη μηδενικά στοιχεία
του πίνακα ανήκουν στους πραγματικούς αριθμούς, tb(µ,s;λ,s

′)
H/L = t

b(µ,s;λ,s′)∗
H/L =

t
b(λ,s′;µ,s)
H/L , όπως προαναφέραμε στη σελίδα 41 και για κάθε στοιχείο ισχύει ότι
HDNA

ij = HDNA
ji αυτό έχει ως συνέπεια ο πίνακας της χαμιλτονιανής να είναι

ερμιτιανός² και να παρουσιάζει συμμετρία κατοπτρισμού ως προς την κύρια
διαγώνιο του.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατασκευή του
πίνακα της χαμιλτονιανής, αφού πλέον γνωρίζουμε τόσο τη συμμετρία που
τον διέπει αλλά και ποια στοιχεία του είναι μη μηδενικά. Προτού όμως γί-
νει αυτό, μπορούμε να απλοποιήσουμε τη μορφή των στοιχείων του πίνακα
υιοθετώντας μια πιο συνεπτυγμένη γραφή σε σχέση με το συμβολισμό Eb(µ,s)

H/L

και t(µ,s;λ,s
′)

H/L καθώς και να εισάγουμε έναν εύκολο τρόπο προσδιορισμού των
μη μηδενικών στοιχείων του πίνακα.

Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι να επαναφέρουμε το σχήμα 3.2 της σελίδας
38, από την οποία μπορούμε να εξάγουμε τις συντεταγμένες μιας τυχαίας
βάσης του DNA.

²Ερμιτιανοί είναι οι πίνακες για στους οποίους κάθε τους στοιχείο ικανοποιεί τη σχέση
aij = (aji)

∗.
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s=1 s=2
5′ 3′
... ...

µ+ 1 X - Xcompl
µ Y - Ycompl

µ− 1 Z - Zcompl
... ...
3′ 5′

Έως τώρα χρησιμοποιήσαμε ως συντεταγμένες της τυχαίας βάσης το ζεύ-
γος (µ, s). Μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε την τυχαία βάση από τη
γραφή b(µ, s), με το δείκτη µ να αποδίδει το μονομερές στο οποίο ανήκει
η βάση και ο δείκτης s αντίστοιχα τον κλώνο που ανήκει.
Οι δυνατές τιμές που μπορεί συνεπώς να πάρει ο b(µ, s) είναι:

b(µ, s) = 1, 2, . . . , 2(µ− 1) + s, . . . , 2N

Η γενική σχέση b(µ, s) = 2(µ − 1) + s προσδιορισμού, προκύπτει παρα-
τηρώντας τη θέση μιας τυχαίας βάσης και ξεκινώντας την αρίθμηση από τη
βάση του πρώτου μονομερούς στον πρώτο κλώνο έως τη βάση του τελευταίου
μονομερούς στο δεύτερο κλώνο.
Συνεπώς η γενική μορφή προσδιορισμού της τυχαίας βάσης μέσα στο DNA

είναι:

b(µ, s) = 2(µ− 1) + s

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό για ένα τμήμα DNA που αποτελείται από
N στον αριθμό μονομερή, οι μέγιστες τιμές που μπορούν να πάρουν τα µ και
s είναι: µmax = N και smax = 2 με αποτέλεσμα η μέγιστη τιμή που μπορεί
να πάρει μια βάση να είναι 2N , γεγονός με το οποίο έρχεται σε συμφωνία η
γενική σχέση προσδιορισμού:

b(µ, s)max = 2(N − 1) + 2 =⇒ b(µ, s)max = 2N

Μια γραφική αναπαράσταση του προσδιορισμού της θέσης της βάσης
μέσω της νέας συντεταγμένης, που περιγράψαμε, δίνεται στο παρακάτω
σχήμα για ένα τριμερές.
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s=1 s=2
5′ 3′

µ = 1 X 1 - X
2
compl

µ = 2 Y 3 - Y 4compl

µ = 3 Z 5 - Z
6
compl

3′ 5′

Σχήμα 3.4: Η αρίθμηση των βάσεων σε ένα τριμερές.

Μπορούμε πλέον να γενικεύσουμε τη σχέση της συντεταγμένης (b) μιας τυ-
χαίας βάσης με τις συντεταγμένες (b′) των γειτονικών της, έχοντας ως σημείο
αναφοράς τη βάση Y στο σχήμα 3.2 (πίνακας 3.5) και τη βάση Y ′ (πίνακας
3.6).

2(µ+ 1− 1) + s = 2(µ+ 1− 1) + s+ 1 =
b′ = b + 2 b′ = b + 3

2(µ− 1) + s = 2(µ− 1) + s+ 1 =
b b′ = b + 1

2(µ− 1− 1) + s = 2(µ− 1− 1) + s+ 1 =
b′ = b − 2 b′ = b − 1

Πίνακας 3.5: Οι δυνατές τιμές του b′ με σημείο αναφοράς τη βάση b(µ, s)
του κλώνου s = 1

2(µ+ 1− 1) + s− 1 = 2(µ+ 1− 1) + s =
b′ = b + 1 b′ = b + 2

2(µ− 1) + s− 1 = 2(µ− 1) + s =
b′ = b − 1 b

2(µ− 1− 1) + s− 1 = 2(µ− 1− 1) + s =
b′ = b − 3 b′ = b − 2

Πίνακας 3.6: Οι δυνατές τιμές του b′ με σημείο αναφοράς τη βάση b(µ, s)
του κλώνου s = 2
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s=1 s=2
5′ 3′
... ...

µ+ 1 X
b+2

- X
b+3
compl

µ Y b - Y
b+1
compl

µ− 1 Z
b-2

- Z
b-1
compl

... ...
3′ 5′

Σχήμα 3.5: Οι δυνατές τιμές b′ των γειτονικών βάσεων της Y .

s=1 s=2
5′ 3′
... ...

µ+ 1 X
b+1

- X
b+2
compl

µ Y
b-1

- Y
b
compl

µ− 1 Z
b-3

- Z
b-2
compl

... ...
3′ 5′

Σχήμα 3.6: Οι δυνατές τιμές b′ των γειτονικών βάσεων της Ycompl.

Τα στοιχεία του πίνακα της χαμιλτονιανής όπως είδαμε στη σελίδα 38
έχουν τη μορφή

⟨
b
(λ,s)
H/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b(µ,s′)H/L

⟩
ενώ με τον νεοεισαχθέντα συμβολισμό

παίρνουν τη μορφή HDNA
bb′ . Συνεπώς με τα όσα έχουμε αναφέρει για τις προ-

σεγγίσεις που παίρνουμε στο πλαίσιο της ισχυρής δέσμευσης καταλήγουμε
στις παρακάτω δυνατές τιμές που μπορούν να έχουν τα στοιχεία του πίνακα
της χαμιλτονιανής:
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HDNA
bb′ =

⟨
bH/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b′H/L

⟩
=


E(b) , b′ = b
t(b;b

′) , b′ = b± 1, b± 2, b+ 3
0 , b′ διαφορετικά

(3.21)

Περιττό b, για s = 1

HDNA
bb′ =

⟨
bH/L

∣∣∣ ĤDNA
∣∣∣b′H/L

⟩
=


E(b) , b′ = b
t(b;b

′) , b′ = b± 1, b± 2, b− 3
0 , b′ διαφορετικά

(3.22)

Άρτιο b, για s = 2

Μπορούμε πλέον να αποδώσουμε τον πίνακα της χαμιλτονιανής σε μια
πιο κομψή μορφή:

ĤDNA =


E(1) t(1;2) . . . 0
t(2;1) E(2) . . . 0
... . . .
0 0 . . . E(2N)

 (3.23)

Το πρόβλημα διαγωνοποίησης της χαμιλτονιανής γράφεται πλέον με την
εξής μορφή:

E(1) t(1;2) . . . 0
t(2;1) E(2) . . . 0
... . . .
0 0 . . . E(2N)



u1k
u2k
...

u2Nk

 = EDNA
k


u1k
u2k
...

u2Nk

 =⇒


E(1) − EDNA

k t(1;2) . . . 0
t(2;1) E(2) − EDNA

k . . . 0
... . . .
0 0 . . . E(2N) − EDNA

k



u1k
u2k
...

u2Nk

 =


0
0
...
0

 (3.24)

Η διαγωνοποίηση του πίνακα της χαμιλτονιανής πραγματοποιείται με
αριθμιτική μέθοδο, τα αποτελέσματα της οποίας εξετάζουμε αναλυτικότερα
στα επόμενα κεφάλαια για διμερή και τριμερή τμήματα DNA.
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Συνεπώς η γενική λύση του προβλήματος για τον προσδιορισμό της
∣∣∣ΨDNA

H/L (t)
⟩

έχει τη μορφή:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=


A1(t)
B1(t)
...

BN(t)

 =
2N∑
k=1

ck(0)e
−iEDNA

k t/ℏ |uk⟩ (3.25)

όπου A1(t), B1(t), . . . , BN(t) οι συντελεστές της εξίσωσης (3.8).

Όπως προαναφέρθηκε, μέσω του προσδιορισμού των ιδιοενεργειών και
των ιδιοκαταστάσεων είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε πλήρως την κα-
τάσταση

∣∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
αρκεί να γνωρίζουμε τις αρχικές συνθήκες. Οι αρχικές

συνθήκες εξαρτώνται μόνο από την επιλογή της βάσης που τοποθετείται ο
φορέας (οπή ή ηλεκτρόνιο). Συνεπώς αν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί
στη βάση με b = 1 ισχύει πως A1(0) = 1 και όλοι οι υπόλοιποι όροι θα είναι
μηδενικοί, ενώ αν τοποθετηθεί στη βάση με b = 4 ισχύει πως B2(0) = 1 και
όλοι οι υπόλοιποι όροι θα είναι μηδενικοί.
Συνεπώς για τα δύο παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, η σχέση (3.25)

παίρνει τη μορφή:

∣∣ΨDNA
H/L (0)

⟩
=


A1(0)
B1(0)
...

BN(0)

 =


1
0
...
0

 =
2N∑
k=1

ck(0) |uk⟩

και

∣∣ΨDNA
H/L (0)

⟩
=


A1(0)
...

B2(0)
...

BN(0)

 =


0
...
1
...
0

 =
2N∑
k=1

ck(0) |uk⟩

Οι συντελεστές ck(0) της γενικής λύσης του προβλήματος (εξίσωση (3.25))
υπολογίζονται επίσης αριθμητικά για τις διάφορες αρχικές συνθήκες στη γε-
νική περίπτωση αλλά και αναλυτικά στην περίπτωση ενός μονομερούς.
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Κεφάλαιο 4

Μελέτη Μονομερών Τμημάτων
του DNA

(i) A-T μονομερές

(ii) G-C μονομερές

Σχήμα 4.1: Γραφική απεικόνιση των δύο απομονωμένων μονομερών Α-T (i)
και G-C (ii). [25]
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4.1 Αναλυτική επίλυση των εξισώσεων στην πε-
ρίπτωση του μονομερούς

Με βάση τα όσα προαναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο, στο DNA είναι
δυνατό να υπάρξουν δύο μονομερή τμήματα, τα Α-Τ και G-C, δηλαδή το
μονομερές που συγκροτεί η Αδενίνη (Α) με τη Θυμίνη (Τ) και το μονομερές
που συγκροτεί η Γουανίνη (G) με την Κυτοσίνη (C). Στη μελέτη στην οποία
προχωράμε σ' αυτό το κεφάλαιο και τα δύο μονομερή θεωρούνται απομο-
νωμένα και δεν αλληλεπιδρούν με κανένα άλλο τμήμα του DNA. Η γραφική
απεικόνιση των δύο μονομερών παρατηρείται στο σχήμα 4.1.
Σύμφωνα με τα όσα αναλύσαμε στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργα-

σίας, ο εισαγόμενος φορέας (οπή ή ηλεκτρόνιο) κινείται μέσω των HOMO/
LUMO ιδιοκαταστάσεων των βάσεων

∣∣bH/L

⟩
. Πιο συγκεκριμένα η οπή μέσω

των καταστάσεων |bH⟩ και το ηλεκτρόνιο μέσω των καταστάσεων |bL⟩.
Στην εξίσωση (3.8) καταλήξαμε στον πλήρη προσδιορισμό της μονοσω-

ματιδιακής κατάστασης του DNA, με την προϋπόθεση της εύρεσης των συ-
ντελεστών ck(0), κάτι που πραγματοποιείται μέσω των αρχικών συνθηκών
τοποθέτησης του φορέα. Στην περίπτωση ενός μονομερούς τμήματος η σχέση
αυτή παίρνει τη μορφή:

∣∣ψmono
H/L (t)

⟩
= A1(t)

∣∣∣b(1,1)H/L

⟩
+B1(t)

∣∣∣b(1,2)H/L

⟩
=

[
A1(t)
B1(t)

]
Αν ακολουθήσουμε τον απλουστευμένο συμβολισμό που εισάγαμε στο

τέλος της ενότητας 1.3 με βάση τη συντεταγμένη (b) τότε μπορούμε να γρά-
ψουμε την εξίσωση (3.8) ως:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

N∑
b=1

[
Ab(t)

∣∣(2b− 1)H/L

⟩
+Bb(t)

∣∣(2b)H/L

⟩]
(4.1)

για την οποία αν το N πάρει την τιμή ένα (N = 1 ) παίρνουμε την περίπτωση
του μονομερούς τμήματος DNA:∣∣Ψmono

H/L (t)
⟩
= A1(t)

∣∣(1)H/L

⟩
+B1(t)

∣∣(2)H/L

⟩
(4.2)

Στην παραπάνω εξίσωση, με τα όσα έχουμε αναφέρει στο προηγούμενο
κεφάλαιο, για τις καταστάσεις

∣∣(1)H/L

⟩
και

∣∣(2)H/L

⟩
ισχύει ότι:

∣∣(1)H/L

⟩
=

[
1
0

]
και

∣∣(2)H/L

⟩
=

[
0
1

]
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και συνεπώς η εξίσωση (4.2) παίρνει τη μορφή:

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
= A1(t)

[
1
0

]
+B1(t)

[
0
1

]
=⇒

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
=

[
A1(t)
B1(t)

]
(4.3)

Με αντικατάσταση της σχέσης (4.3) στην εξίσωση του Schrödinger παίρ-
νουμε:

iℏ
∂

∂t

∣∣ψmono
H/L (t)

⟩
= Ĥmono

∣∣ψmono
H/L (t)

⟩
=⇒

iℏ
[
Ȧ1(t)

Ḃ1(t)

]
= Ĥmono

[
A1(t)
B1(t)

]
(4.4)

Ο πίνακας της χαμιλτονιανής όπως προκύπτει από τη σχέση (3.23) είναι
ένας 2× 2 πίνακας, ο οποίος περιέχει στη κύρια διαγώνια του τις επιτόπιες
ενέργειες των βάσεων και τα υπόλοιπα μη μηδενικά στοιχεία (όλα σε αυτή
την περίπτωση) είναι τα ολοκληρώματα μεταπήδησης του φορέα από τη μια
βάση στην άλλη. Συνεπώς ο πίνακας της χαμιλτονιανής έχει τη μορφή:

Ĥmono =

[
E(1) t(1;2)

t(2;1) E(2)

]
όπως όμως έχει ήδη αναφερθεί ισχύει ότι t(1;2) = t(2;1) και συνεπώς:

Ĥmono =

[
E(1) t(1;2)

t(1;2) E(2)

]
επομένως η σχέση (4.4) γίνεται:

iℏ
[
Ȧ1(t)

Ḃ1(t)

]
=

[
E(1) t(1;2)

t(1;2) E(2)

] [
A1(t)
B1(t)

]
(4.5)

Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 1.3 οι καταστάσεις
∣∣bH/L

⟩
των βάσεων

δεν αποτελούν ιδιοκαταστάσεις της χαμιλτονιανής και συνεπώς οι καταστά-
σεις

∣∣(1)H/L

⟩
και

∣∣(2)H/L

⟩
δεν αποτελούν ιδιοκαταστάσεις της Ĥmono. Σύμ-

φωνα με την εξίσωση (3.17) μπορούμε να αναπτύξουμε την
∣∣∣ΨDNA

H/L

⟩
στη βάση

των ιδιοκαταστάσεων της χαμιλτονιανής:
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∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

2N∑
k=1

ck(t) |uk⟩

όπου στην περίπτωση ενός απομονωμένου μονομερούς παίρνει τη μορφή:∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
= c1(t) |u1⟩+ c2(t) |u2⟩

για την οποία αν λάβουμε υπόψη μας την εξίσωση (3.18) και την (4.3) τελικά
παίρνουμε:

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
= c1(0)e

−iEmono
1 t/ℏ |u1⟩+ c2(0)e

−iEmono
2 t/ℏ |u2⟩ =

[
A1(t)
B1(t)

]
(4.6)

Το πρόβλημα πλέον ανάγεται σε διαγωνοποίηση του πίνακα της χαμιλ-
τονιανής σύμφωνα με τη μέθοδο ιδιοτιμών - ιδιοκαταστάσεων όπως ανα-
πτύχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο στην Ενότητα 1.3. Μελετώντας την
περίπτωση του μονομερούς έχουμε:

Ĥmono |uk⟩ = Emono
k |uk⟩ =⇒

[
E(1) t(1;2)

t(2;1) E(2)

] [
u1k
u2k

]
= Emono

k

[
u1k
u2k

]
=⇒

[
E(1) − Emono

k t(1;2)

t(2;1) E(2) − Emono
k

] [
u1k
u2k

]
=

[
0
0

]
(4.7)

Για να έχει μη τετριμμένη λύση το σύστημα θα πρέπει η ορίζουσα του
πίνακα να είναι ίση με το μηδέν:∣∣∣∣E(1) − Emono

k t(1;2)

t(2;1) E(2) − Emono
k

∣∣∣∣ = 0 =⇒

(
E(1) − Emono

k

) (
E(2) − Emono

k

)
− t(1;2) · t(2;1) = 0

και δεδομένου ότι t(1;2) = t(2;1) έχουμε:(
E(1) − Emono

k

) (
E(2) − Emono

k

)
− t(1;2)

2
= 0

Από τη γενική λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης που προκύπτει παίρ-
νουμε τις ιδιοτιμές της ενέργειας:
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Emono
1,2 =

E(1) + E(2)

2
∓

√(
E(1) − E(2)

2

)2

+ t(1;2)
2 (4.8)

Στην παραπάνω εξίσωση το πρόσημο (−) αντιστοιχεί στην ενεργειακά
χαμηλότερη ιδιοτιμή, για την οποία υποθέσαμε ότι είναι η Emono

1 ενώ το πρό-
σημο (+) αντιστοιχεί στην ενεργειακά υψηλότερη ιδιοτιμή που είναι η Emono

2 .
Για να πάρουμε μια πιο κομψή και εύχρηστη μορφή της εξίσωσης (4.8) μπο-
ρούμε να ορίσουμε:

Σ =
E(1) + E(2)

2
και ∆ =

E(1) − E(2)

2

Συνεπώς η εξίσωση (4.8) παίρνει πλέον τη μορφή:

Emono
1,2 = Σ∓

√
∆2 + t(1;2)

2 (4.9)
Γνωρίζοντας πλέον τις ιδιοτιμές της ενέργειας μπορούμε να προχωρή-

σουμε στην εύρεση των ιδιοανυσμάτων που αντιστοιχούν στην κάθε ιδιοτιμή.
Αντικαθιστώντας την τιμή της Emono

1 στην εξίσωση (4.7) παίρνουμε το ιδιοδιά-
νυσμα |u1⟩ και αντίστοιχα από την αντικατάσταση της Emono

2 το ιδιοδιάνυσμα
|u2⟩. Αναλυτικότερα για την Emono

1 έχουμε:[
E(1) − Emono

1 t(1;2)

t(2;1) E(2) − Emono
1

] [
u11
u21

]
=

[
0
0

]
(4.10)

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει:(
E(1) − Emono

1

)
u11 + t(1;2)u21 = 0 =⇒(

E(1) − Σ +

√
∆2 + t(1;2)

2

)
u11 + t(1;2)u21 = 0 =⇒(

∆+

√
∆2 + t(1;2)

2

)
u11 + t(1;2)u21 = 0 =⇒

u21 =

− ∆

t(1;2)
−

√(
∆

t(1;2)

)2

+ 1

 u11

Αν ορίσουμε:

Π = − ∆

t(1;2)
−

√(
∆

t(1;2)

)2

+ 1 (4.11)
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παίρνουμε:

u21 = Πu11

Από την απαίτηση της κανονικοποίησης το εσωτερικό γινόμενο του ιδιο-
ανύσματος με τον εαυτό του να ισούται με τη μονάδα μπορούμε να καταλή-
ξουμε στην εύρεση των u11 και u21 και συνεπώς στον προσδιορισμό του |u1⟩.
Πιο συγκεκριμένα:

[
u11 u21

] [u∗11
u∗21

]
= 1 =⇒

[
u11 Πu11

] [ u∗11
Πu∗11

]
= 1 =⇒

|u11|2
(
Π2 + 1

)
= 1 =⇒

u11 =

√
1

Π2 + 1

Συνεπώς για το το ιδιοδιάνυσμα |u1⟩ έχουμε:

|u1⟩ =
[
u11
u21

]
=

1√
Π2 + 1

[
1
Π

]
(4.12)

Αντίστοιχα για την ιδιοτιμή E2 το σύστημα της εξισώσεως (4.7) παίρνει τη
μορφή: [

E(1) − Emono
2 t(1;2)

t(2;1) E(2) − Emono
2

] [
u12
u22

]
=

[
0
0

]
(4.13)

Αν εργαστούμε αντίστοιχα με την προηγούμενη περίπτωση (για την ιδιο-
τιμή E1) καταλήγουμε στην εύρεση του δεύτερου ιδιοανύσματος. Πιο συγκε-
κριμένα:

|u2⟩ =
[
u12
u22

]
=

1√
Ξ2 + 1

[
1
Ξ

]
(4.14)

όπου:

Ξ = − ∆

t(1;2)
+

√(
∆

t(1;2)

)2

+ 1 (4.15)

Έχοντας υπολογίσει πλέον τις ιδιοτιμές της ενέργειας αλλά και τα ιδιοα-
νύσματα, μπορούμε να προχωρήσουμε στον πλήρη προσδιορισμό της κατά-
στασης

∣∣∣Ψmono
H/L

⟩
από τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος.
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Από την εξίσωση (4.6) έχουμε:

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
= c1(0)e

−iEmono
1 t/ℏ |u1⟩+ c2(0)e

−iEmono
2 t/ℏ |u2⟩ =

[
A1(t)
B1(t)

]
Αν υποθέσουμε ότι ο φορέας έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση ισχύει:[

A1(0)
B1(0)

]
=

[
1
0

]
Κατά συνέπεια καταλήγουμε στην εξίσωση:

∣∣Ψmono
H/L (0)

⟩
= c1(0) |u1⟩+ c2(0) |u2⟩ =

[
1
0

]
όπου αντικαθιστώντας τις εκφράσεις που έχουμε υπολογίσει για τα δύο ιδιο-
ανύσματα θα προσδιορίσουμε τα c1(0) και c2(0) και συνεπώς την

∣∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
.

Αναλυτικότερα έχουμε:

c1(0)
1√

Π2 + 1

[
1
Π

]
+ c2(0)

1√
Ξ2 + 1

[
1
Ξ

]
=

[
1
0

]
=⇒

c1(0)√
Π2 + 1

+
c2(0)√
Ξ2 + 1

= 1 (4.16)

και

c1(0)√
Π2 + 1

Π +
c2(0)√
Ξ2 + 1

Ξ = 0 (4.17)

Επιλύοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων καταλήγουμε στις παρακάτω
εκφράσεις για τα c1(0) και c2(0):

c1(0) =

√
Π2 + 1

1− Π
Ξ

(4.18)

και

c2(0) =

√
Ξ2 + 1

1− Ξ
Π

(4.19)
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Προσδιορίσαμε συνεπώς πλήρως την
∣∣∣Ψmono

H/L (t)
⟩
στην περίπτωση της το-

ποθέτησης του φορέα στην πρώτη βάση. Πιο συγκεκριμένα έχει τη μορφή:

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
=

Ξ

Ξ− Π
e−iEmono

1 t/ℏ
[
1
Π

]
+

Π

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ
[
1
Ξ

]
=

[
A1(t)
B1(t)

]
(4.20)

4.2 Υπολογισμός των Πιθανοτήτων, της περιόδου
και της συχνότητας

4.2.1 Οι πιθανότητες |A1(t)|2 και |B1(t)|2

Με βάση την ανάλυση της προηγούμενης ενότητας για τον προσδιορισμό
της

∣∣∣ψmono
H/L (t)

⟩
μπορέσαμε να υπολογίσουμε τα πλάτη πιθανότητας A1(t) και

B1(t). Πιο συγκεκριμένα από την εξίσωση (4.2) έχουμε:

∣∣ψmono
H/L (t)

⟩
=

[
A1(t)
B1(t)

]
= c1(0)e

−iEmono
1 t/ℏ |u1⟩+ c2(0)e

−iEmono
2 t/ℏ |u2⟩ =⇒

από την οποία προκύπτει:[
A1(t)
B1(t)

]
=

[
c1(0)u11e

−iEmono
1 t/ℏ + c2(0)u12e

−iEmono
2 t/ℏ

c1(0)u21e
−iEmono

1 t/ℏ + c2(0)u22e
−iEmono

2 t/ℏ

]
(4.21)

αφού όπως έχει προαναφερθεί:

|u1⟩ =
[
u11
u21

]
και |u2⟩ =

[
u12
u22

]
Συνεπώς για τα πλάτη πιθανότητας προκύπτει:

A1(t) = c1(0)u11e
−iEmono

1 t/ℏ + c2(0)u12e
−iEmono

2 t/ℏ (4.22)

B1(t) = c1(0)u21e
−iEmono

1 t/ℏ + c2(0)u22e
−iEmono

2 t/ℏ (4.23)
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Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στον αναλυτικό υπολογισμό των |A1(t)|2
και |B1(t)|2, όπου το φυσικό περιεχόμενο της |A1(t)|2 είναι η πιθανότητα εύ-
ρεσης του εισαχθέντα φορέα στην βάση με b = 1 και της |A1(t)|2 η πιθανότητα
εύρεσης του εισαχθέντα φορέα στην βάση με b = 2. Πιο αναλυτικά για την
|A1(t)|2 έχουμε:

|A1(t)|2 =
∣∣c1(0)u11e−iEmono

1 t/ℏ + c2(0)u12e
−iEmono

2 t/ℏ∣∣2 =(
c1(0)u11e

−iEmono
1 t/ℏ + c2(0)u12e

−iEmono
2 t/ℏ) (c∗1(0)u∗11eiEmono

1 t/ℏ + c∗2(0)u
∗
12e

iEmono
2 t/ℏ)

Aν λάβουμε υπόψη μας ότι c1(0), c2(0), u11, u12 ∈ R παίρνουμε:

|A1(t)|2 = c1(0)
2u211 + c2(0)

2u212 + c1(0)u11c2(0)u12e
−i(Emono

2 −Emono
1 )t/ℏ+

c1(0)u11c2(0)u12e
i(Emono

2 −Emono
1 )t/ℏ =⇒

|A1(t)|2 = c1(0)
2u211 + c2(0)

2u212+

(c1(0)u11c2(0)u12)
(
e−i(Emono

2 −Emono
1 )t/ℏ + ei(E

mono
2 −Emono

1 )t/ℏ) =⇒
|A1(t)|2 = c1(0)

2u211+c2(0)
2u212+2c1(0)u11c2(0)u12 cos

(
Emono
2 − Emono

1

ℏ
t

)
(4.24)

Από τη σχέση (4.24) παρατηρούμε ότι η |A1(t)|2 είναι περιοδική συνάρτηση
του χρόνου, με γωνιακή συχνότητα:

ω =
Emono
2 − Emono

1

ℏ
(4.25)

Παρακάτω γίνεται η προσπάθεια να δοθεί μια πιο συνεπτυγμένη έκ-
φραση για την πιθανότητα συναρτήσει των Π και Ξ που ορίσαμε στις σχέσεις
(4.11) και (4.15). Πράγματι αν στην εξίσωση (4.24) αντικαταστήσουμε τα
c1(0), c2(0), u11, u12 από τις σχέσεις (4.18), (4.19), (4.12) και (4.14) παίρνουμε:

|A1(t)|2 =
1

(Π− Ξ)2
(
Π2 + Ξ2 − 2ΠΞ cos(ωt)

)
(4.26)

Από την οποία με αντικατάσταση των Π και Ξ από τις σχέσεις (4.11) και
(4.15) καταλήγουμε στις:
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|A1(t)|2 =
1

4
((

∆
t(1;2)

)2
+ 1

) [
4

(
∆

t(1;2)

)2

+ 2 + 2 cos(ωt)
]
=⇒

|A1(t)|2 = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)
(4.27)

Στην οποία αντικαθιστώντας την τιμή του ω παίρνουμε:

|A1(t)|2 = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2


√

∆2 + (t(1;2))
2

ℏ
t


Παρακάτω θα εργαστούμε με παρόμοιο τρόπο για τον υπολογισμό της

πιθανότητας εύρεσης του φορέα στη βάση με b = 2, δηλαδή την |B1(t)|. Πιο
αναλυτικά έχουμε:

|B1(t)|2 = c1(0)
2u221 + c2(0)

2u222 + 2c1(0)u21c2(0)u22 cos(ωt) (4.28)

όπου και πάλι:

ω =
Emono
2 − Emono

1

ℏ
Αν στην (4.28) αντικαταστήσουμε τα c1(0), c2(0), u11, u12 παίρνουμε:

|B1(t)|2 = 2
Π2Ξ2

(Ξ− Π)2
[1− cos(ωt)] (4.29)

Από την οποία με αντικατάσταση των Π και Ξ καταλήγουμε στην παρα-
κάτω έκφραση για την πιθανότητα |B1(t)|2:

|B1(t)|2 =
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)
(4.30)

Στην οποία πάλι αντικαθιστώντας την τιμή του ω παίρνουμε:
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|B1(t)|2 =
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2


√
∆2 + (t(1;2))

2

ℏ
t


Από τις σχέσεις (4.27) και (4.30) παρατηρούμε ότι ικανοποιείται η ανα-

γκαία συνθήκη διατήρησης της πιθανότητας για κάθε χρονική στιγμή:

|A1(t)|2 + |B1(t)|2 = 1

Δηλαδή για κάθε χρονική στιγμή ισχύει ότι:⟨
ψmono
H/L (t)

∣∣ ψmono
H/L (t)

⟩
= 1

Επιπρόσθετα παρατηρούμε ότι η πιθανότητα |A1(t)|2 παίρνει τη μέγιστη
τιμή της όταν το sin2

(
ωt
2

)
παίρνει την τιμή μηδέν. Αυτό συμβαίνει για ακέ-

ραια πολλαπλάσια της περιόδου, δηλαδή για t = κT . Αν κ = 0, δηλαδή
t1 = 0, παίρνουμε την πρώτη χρονική στιγμή που μεγιστοποιείται η πιθα-
νότητα

(
|A1(t)|2 = 1

)
κάτι το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τη φυσική του

προβλήματος μας, αφού αρχικά τοποθετήσαμε το φορέα στη βάση με (b) = 1.
Στο σημείο αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιο αναλυτική με-

λέτη για τον προσδιορισμό των χρονικών στιγμών κατά τις οποίες η πιθανό-
τητα |A1(t)|2 παίρνει τη μέγιστη τιμή της. Από το κριτήριο της α′ παραγώγου
για την εύρεση των ακρότατων παίρνουμε:

d

dt
|A1(t)|2 = 0 =⇒ d

dt

[
1−

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)]
= 0 =⇒

sin(ωt) = 0 =⇒

ωt = κπ, κ ∈ N (4.31)

Προκειμένου το ακρότατο να αποτελεί τοπικό μέγιστο πρέπει η β′ παρά-
γωγος να είναι αρνητική, συνεπώς:

d2

dt2
|A1(t)|2 < 0 =⇒ d2

dt2

[
1−

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)]
< 0 =⇒

cos(ωt) > 0 (4.32)
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Όμως για να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι εξισώσεις (4.31) και (4.32)
πρέπει το κ να παίρνει μόνο άρτιες τιμές, συνεπώς:

κ = 2ν, ν ∈ N

επομένως:

tν =
2νπ

ω
(4.33)

Αντικαθιστώντας στην έκφραση που έχουμε για την πιθανότητα από την
εξίσωση (4.27) παίρνουμε:

|A1(t)|2max = |A1(tν)|2 = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2 (νπ) =⇒

|A1(t)|2max = 1

Όπου και πάλι από την (4.33) προκύπτει ότι η πρώτη χρονική στιγμή κατά
την οποία η πιθανότητα |A1(t)|2max παίρνει τη μέγιστη τιμή της είναι η χρονική
στιγμή t = 0 και όλοι οι χρόνοι μεγιστοποίησης είναι ακέραια πολλαπλάσια
της περιόδου.

Αν επιλέξουμε στο κριτήριο της β′ παραγώγου d2

dt2
|A1(t)|2 > 0 τότε θα

βρούμε τους χρόνους για τους οποίους η πιθανότητα γίνεται ελάχιστη. Βάσει
των παραπάνω προκύπτει:

cos(ωt) < 0 (4.34)

Σ' αυτήν την περίπτωση για να ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι εξισώσεις
(4.31) και (4.34) πρέπει το κ να παίρνει μόνο περιττές τιμές, συνεπώς:

κ = 2µ+ 1, µ ∈ N

και άρα:

tµ =
(2µ+ 1)π

ω

Αντικαθιστώντας και πάλι στην εξίσωση της πιθανότητας έχουμε:
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|A1(t)|2min = |A1(tµ)|2 = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
(2µ+ 1)π

2

)
=⇒

|A1(t)|2min = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 (4.35)

Από όσα μελετήσαμε για την πιθανότητα |A1(t)|2 και δεδομένης της σχέ-
σης που την συνδέει με την |B1(t)|2 μέσω της εξισώσεως (4.31), προκύπτουν
άμεσα η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή της πιθανότητας |B1(t)|2. Πιο συγκεκρι-
μένα έχουμε:

|B1(t)|2max = 1− |A1(t)|2min =⇒

|B1(t)|2max =

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 (4.36)

και

|B1(t)|2min = 1− |A1(t)|2max =⇒

|B1(t)|2min = 0 (4.37)

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, ενώ η ελάχιστη τιμή της πιθανό-
τητας εύρεσης του φορέα στη δεύτερη βάση (b) = 2 είναι μηδενική, η μέγιστη
τιμή της δεν παίρνει ποτέ την τιμή ένα. Για να συνέβαινε κάτι τέτοιο θα

έπρεπε, όπως παρατηρούμε από τη σχέση (4.36), να ίσχυε (t(1;2))
2

∆2+(t(1;2))
2 = 1

αυτό όμως μπορεί να συμβαίνει μόνο στην περίπτωση όπου το ∆ = 0, δη-
λαδή E(1) = E(2), κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, αφού οι επιτόπιες
ενέργειες των βάσεων είναι διαφορετικές μεταξύ τους, όπως άλλωστε φαί-
νεται και από τον πίνακα 3.1.
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4.2.2 Η περίοδος T και η συχνότητα f

Στις σχέσεις (4.24) και (4.28) προέκυψε ότι η γωνιακή συχνότητα της
ταλάντωσης δίνεται από τη σχέση:

ω =
Emono
2 − Emono

1

ℏ
Δεδομένου ότι ω = 2π

T
μπορούμε να υπολογίσουμε την περίοδο της ταλά-

ντωσης των πιθανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα:

T =
2π

ω
=⇒ T =

h

Emono
2 − Emono

1

(4.38)

και δεδομένης της σχέσης (4.9) καταλήγουμε στην παρακάτω σχέση για την
περίοδο:

T =
h

2

√
∆2 + (t(1;2))

2
(4.39)

Κατά συνέπεια για τη συχνότητα ταλάντωσης των πιθανοτήτων καταλή-
γουμε στη σχέση:

f =
1

T
=

2

h

√
∆2 + (t(1;2))

2 (4.40)

4.3 Yπολογισμός του μέγιστου ποσοστού μετα-
φοράς p και του καθαρού ρυθμού μεταφοράς
pf

4.3.1 Tο μέγιστο ποσοστό μεταφοράς p
Αφού έχουμε υπολογίσει τις πιθανότητες |A1(t)|2 και |B1(t)|2 κι έχουμε

προσδιορίσει τόσο τις μέγιστες κι ελάχιστες τιμές όσο και τις χρονικές στιγ-
μές εμφάνισης τους είμαστε σε θέση να ορίσουμε το μέγιστο ποσοστό μετα-
φοράς p. Ως μέγιστο ποσοστό μεταφοράς ορίζεται η μέγιστη τιμή που μπορεί
να πάρει η πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη βάση (b′) όταν ο φορέας έχει
τοποθετηθεί αρχικά στη βάση (b). Στην περίπτωση που μελετάμε σε αυτή την
ενότητα, δηλαδή τα απομονωμένα μονομερή τμήματα του DNA το p θα εκ-
φράζει την μέγιστη τιμή της πιθανότητας |B1(t)|2, δηλαδή την |B1(t)|2max όταν
ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στη πρώτη βάση του μονομερούς, (b) = 1.
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Αντίστοιχα αν ο φορέας έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη βάση του μονομερούς,
(b) = 2, το p θα εκφράζει τη μέγιστη πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην
πρώτη βάση, δηλαδή την |A1(t)|2max.
Στην περίπτωση τοποθέτησης του φορέα στην πρώτη βάση το μέγιστο

ποσοστό μεταφοράς παίρνει την τιμή:

p = |B1(t)|2max (4.41)

Την τιμή αυτή της πιθανότητας την έχουμε όμως υπολογίσει από την εξί-
σωση (4.36). Συνεπώς:

p =

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 (4.42)

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα η τιμή της

παράστασης (t(1;2))
2

∆2+(t(1;2))
2 δεν παίρνει ποτέ την τιμή ένα, με αποτέλεσμα:

p < 1 (4.43)

Για να είχαμε p = 1 θα έπρεπε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ∆ = 0, όμως
σύμφωνα με τα άρθρα [10--20] η διαφορά των ιδιοενεργειών είναι πάντα
διάφορη του μηδενός, ∆ ̸= 0.

4.3.2 Ο καθαρός ρυθμός μεταφοράς pf
Στο σημείο αυτό μπορούμε να ορίσουμε τον καθαρό ρυθμό μεταφοράς

pf . Συγκεκριμένα ορίζεται:

pf = p · f (4.44)

O καθαρός ρυθμός μεταφοράς pf μας δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε
το πόσο γρήγορα φτάνει τη μέγιστη τιμή της η πιθανότητα μεταφοράς του
φορέα από τη βάση αρχικής τοποθέτησης στη συμπληρωματική της .
Η σχέση (4.44) μέσω των σχέσεων (4.42) και (4.40) γίνεται:

pf =

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2

2

h

√
∆2 + (t(1;2))

2
=⇒

pf =
2
(
t(1;2)

)2
h

√
∆2 + (t(1;2))

2
(4.45)
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4.4 Ο μέσος ρυθμός μεταφοράς k

4.4.1 Αναλυτικός υπολογισμός του k12

Για να ολοκληρώσουμε την αναλυτική περιγραφή της μεταφοράς ανάμεσα
στις βάσεις του μονομερούς χρειάζεται ο καθορισμός ενός μεγέθους που να
μας δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης του μέσου ρυθμού με τον οποίο ο φορέας
περνά από τη μια βάση στην άλλη. Ως τέτοιο μέγεθος μπορούμε να ορίσουμε
το μέσο ρυθμό μεταφοράς k, ο οποίος για τη μεταπήδηση του φορέα από την
πρώτη βάση (b) = 1 στη δεύτερη βάση (b) = 2 δίνεται από τη σχέση:

k12 ≡
⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean

(4.46)

Όπου
⟨
|B1(t)|2

⟩
είναι η μέση τιμή της πιθανότητας εύρεσης του φορέα στη

βάση με (b) = 2 και tmean η χρονική στιγμή, κατά την οποία η πιθανότητα
|B1(t)|2 παίρνει για πρώτη φορά την τιμή της μέσης πιθανότητας.
Tο πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να υπολογίσουμε την

τιμή της μέσης πιθανότητας η οποία δίνεται από τη σχέση:

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

1

T

∫ T

0

|B1(t)|2 dt

Αντικαθιστώντας την σχέση της πιθανότητας |B1(t)|2 από την εξίσωση
(4.30) παίρνουμε:

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

1

T

∫ T

0

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)
dt =⇒

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

1

T

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2

∫ T

0

sin2
(
ωt

2

)
dt =⇒

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

1

T

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2

1

2

∫ T

0

1− cos (ωt) dt =⇒

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

(
t(1;2)

)2
2
(
∆2 + (t(1;2))

2
) (4.47)

Εν συνεχεία προχωράμε στον υπολογισμό της tmean μέσω της εξίσωσης
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⟨
|B1(t)|2

⟩
= |B1(tmean)|2 =⇒(

t(1;2)
)2

∆2 + (t(1;2))
2 sin

2

(
ωtmean

2

)
=

(
t(1;2)

)2
2
(
∆2 + (t(1;2))

2
) =⇒

sin2
(
ωtmean

2

)
=

1

2

Από την τελευταία σχέση προκύπτουν οι δυνατές τιμές για το tmean:

ωtmean

2
= 2κπ +

π

4
=⇒

tmean = 2κT +
T

4
(4.48)

Δεδομένου όμως ότι η tmean είναι η πρώτη χρονική στιγμή, κατά την οποία
η πιθανότητα παίρνει τη μέση τιμή, επιλέγουμε το κ = 0 και κατά συνέπεια
η tmean παίρνει την τιμή:

tmean =
T

4
Τελικά για το μέσο ρυθμό μεταφοράς έχουμε:

k12 =

(t(1;2))
2

2
(
∆2+(t(1;2))

2
)

T
4

=⇒

k12 =
2

T

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 (4.49)

Η τελευταία σχέση μπορεί να γραφεί και με τη μορφή:

k12 = 2f

(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2

Στην οποία παρατηρούμε ότι εμφανίζεται το μέγιστο ποσοστό μεταφοράς
p. Mε τον τρόπο αυτό καταλήγουμε σε μια σχέση που συνδέει τον μέσο ρυθμό
μεταφοράς με τον καθαρό ρυθμό μεταφοράς. Συγκεκριμένα καταλήγουμε
στην:

k12 = 2pf (4.50)
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4.4.2 Αναλυτικός υπολογισμός του k21

Όπως γίνεται φανερό από τη σχέση (4.46) και τον ορισμό του k12 για
να υπολογίσουμε το k21 θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε την πιθανότητα
εύρεσης του φορέα στη βάση με (b) = 1 αν αυτός έχει αρχικά τοποθετηθεί
στη βάση με (b) = 2. Κατά συνέπεια πρέπει να ανατρέξουμε πάλι στη σχέση
(4.6) και να λάβουμε υπόψη μας ότι τη χρονική στιγμή t = 0 ο φορέας
τοποθετείται στη δεύτερη βάση με αποτέλεσμα να ισχύει ότι A1(0) = 0 και
B1(0) = 1. Δεδομένων των παραπάνω παίρνουμε:

∣∣Ψmono
H/L (0)

⟩
= c1(0) |u1⟩+ c2(0) |u2⟩ =

[
0
1

]
όπου αντικαθιστώντας τις εκφράσεις που έχουμε υπολογίσει για τα δύο ιδιο-
ανύσματα θα προσδιορίσουμε τα c1(0) και c2(0) και συνεπώς την

∣∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
.

Αναλυτικότερα έχουμε:

c1(0)
1√

Π2 + 1

[
1
Π

]
+ c2(0)

1√
Ξ2 + 1

[
1
Ξ

]
=

[
0
1

]
=⇒

c1(0)√
Π2 + 1

+
c2(0)√
Ξ2 + 1

= 0

και

c1(0)√
Π2 + 1

Π +
c2(0)√
Ξ2 + 1

Ξ = 1

Επιλύοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων καταλήγουμε στις παρακάτω
εκφράσεις για τα c1(0) και c2(0):

c1(0) =

√
Π2 + 1

Ξ− Π
και c2(0) =

√
Ξ2 + 1

Π− Ξ
(4.51)

Όπου και πάλι παρατηρείται συμμετρία εναλλαγής μεταξύ των Π και Ξ.
Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις των c1(0), c2(0), |u1⟩ και |u2⟩ στην εξίσωση

(4.6) παίρνουμε τελικά για την
∣∣∣Ψmono

H/L (t)
⟩
:

∣∣Ψmono
H/L (t)

⟩
=

1

Ξ− Π
e−iEmono

1 t/ℏ
[
1
Π

]
+

1

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ
[
1
Ξ

]
=

[
A1(t)
B1(t)

]
(4.52)
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Από την οποία προκύπτει:

A1(t) =
1

Ξ− Π
e−iEmono

1 t/ℏ +
1

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ (4.53)

και

B1(t) =
Π

Ξ− Π
e−iEmono

1 t/ℏ +
Ξ

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ (4.54)

Για τον υπολογισμό της πιθανότητας |A1(t)|2 έχουμε:

|A1(t)|2 =

(
1

Ξ−Π
e−iEmono

1 t/ℏ +
1

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ
)(

1

Ξ−Π
e−iEmono

1 t/ℏ +
1

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ
)∗

=⇒

|A1(t)|2 =

(
1

Ξ−Π
e−iEmono

1 t/ℏ +
1

Π− Ξ
e−iEmono

2 t/ℏ
)(

1

Ξ−Π
eiE

mono
1 t/ℏ +

1

Π− Ξ
eiE

mono
2 t/ℏ

)
=⇒

|A1(t)|2 =
2

(Ξ− Π)2
(1− cos (ωt)) =⇒

|A1(t)|2 =
4

(Ξ− Π)2
sin

(
ωt

2

)
Στην οποία αν αντικαταστήσουμε τις εκφράσεις για τα Π και Ξ καταλή-

γουμε στην:

|A1(t)|2 =
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)
(4.55)

κι αντιστοίχως για την πιθανότητα |B1(t)|2 παίρνουμε:

|B1(t)|2 = 1−
(
t(1;2)

)2
∆2 + (t(1;2))

2 sin
2

(
ωt

2

)
(4.56)

Αυτό που παρατηρείται σε σύγκριση με τις σχέσεις (4.27) και (4.30), οι
οποίες δίνουν τις πιθανότητες στην περίπτωση αρχικής τοποθέτησης του φο-
ρέα στη βάση με (b) = 1, είναι η εναλλαγή των εκφράσεων των πιθανοτήτων.
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Συγκεκριμένα: |A1(t)|2 για (b) = 1 σε |B1(t)|2 για (b) = 2 και |B1(t)|2 για
(b) = 1 σε |A1(t)|2 για (b) = 2.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα και βάσει της ανάλυσης που κάναμε

μέχρι τώρα για τις πιθανότητες, προκύπτει πως και στην περίπτωση τοπο-
θέτησης του φορέα στη δεύτερη βάση ((b) = 2) η τιμή του μέσου ρυθμού
μεταφοράς k δεν αλλάζει. Συνεπώς έχουμε:

k21 ≡
⟨
|A1(t)|2

⟩
tmean

= 2pf (4.57)

Παρατηρούμε δηλαδή ότι:

k12 = k21

Μία δεύτερη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι, αν αντί να
εξετάσουμε το μονομερές Α-Τ, εξετάσουμε το μονομερές Τ-Α, θα λάβουμε
ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα μιας και το μόνο που αλλάζει είναι το σημείο
αναφοράς, από το οποίο θα ξεκινήσουμε. Έτσι στο μονομερές Τ-Α η πιθανό-
τητα |A1(t)|2 αν ο φορέας τοποθετηθεί στην πρώτη βάση ((b) = 1) είναι η ίδια
με την πιθανότητα |B1(t)|2 στο μονομερές Α-Τ αν ο φορέας τοποθετηθεί στη
δεύτερη βάση ((b) = 2) και αντίστοιχα η πιθανότητα |B1(t)|2 στο μονομερές
Τ-Α αν ο φορέας τοποθετηθεί στη δεύτερη βάση ((b) = 2) είναι η ίδια με την
πιθανότητα |A1(t)|2 στο μονομερές Α-Τ αν ο φορέας τοποθετηθεί στην πρώτη
βάση.
Κατά συνέπεια το k12 στο Α-Τ, αν ο φορέας τοποθετηθεί στην πρώτη βάση

((b) = 1), είναι ίδιο με το k21 στο μονομερές Τ-Α, αν ο φορέας τοποθετηθεί στη
δεύτερη βάση ((b) = 2). Η τελευταία ιδιότητα του μέσου ρυθμού μεταφοράς
k τον καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμο μέγεθος, μιας και αυτή διατηρείται και
σε μεγαλύτερα τμήματα DNA όπως θα φανεί και στην μελέτη των διμερών
τμημάτων στο επόμενο κεφάλαιο.
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4.5 Αριθμητική Επίλυση κι Αποτελέσματα

Όπως προαναφέραμε στην πρώτη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, ο προσ-
διορισμός των ck(0) και κατά συνέπεια ο πλήρης προσδιορισμός της κατά-
στασης

∣∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
, μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω της αναλυτικής

επίλυσης στην περίπτωση των μονομερών, όπως είδαμε στην προηγούμενη
ενότητα όσο και αριθμητικά.

Μέσω της αριθμητικής επίλυσης προσδιορίζονται επίσης οι ck(0) κι έτσι
μπορούμε να υπολογίσουμε τις πιθανότητες |Ab(t)|2 και |Bb(t)|2, οι οποίες
στην περίπτωση των μονομερών είναι οι |A1(t)|2 και |B1(t)|2. Σ' αυτή την ενό-
τητα παρουσιάζονται οι αριθμητικές τιμές που λαμβάνουμε από την αριθμη-
τική επίλυση του προβλήματος μέσω του προγράμματος matlab, ο κώδικας
που χρησιμοποιούμε στο matlab παρατίθεται σε παράρτημα στο τέλος της
εργασίας.

Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αριθμητική επίλυση του
προβλήματος είναι οι παράμετροι που εμφανίζονται στον πίνακα της χαμιλ-
τονιανής του συστήματος. Αυτό είναι απολύτως λογικό, αφού αυτό που θα
πραγματοποιήσει το πρόγραμμα αρχικά, ώστε να προσδιορίσει τις πιθανό-
τητες |A1(t)|2 και |B1(t)|2, είναι να διαγωνοποιήσει τον πίνακα της χαμιλ-
τονιανής. Συνεπώς οι παράμετροι που μας απασχολούν για τη μελέτη των
απομονωμένων μονομερών τμημάτων του DNA είναι οι επιτόπιες ενέργειες
E

(b)
H και E(b)

L και οι παράμετροι μεταπήδησης στην εντός ζεύγους μεταφορά
του φορέα t(1;2)H και t(1;2)L . Οι παράμετροι αυτοί παρουσιάζονται στους παρα-
κάτω πίνακες κι οι τιμές τους λαμβάνονται από την εργασία των : L.G.D.
Hawke, G. Kalosakas και C. Simserides στο άρθρο τους [9].

Βάση στο B-DNA Αδενίνη (A) Θυμίνη (T) Γουανίνη (G) Κυτοσίνη (C)
Eb

H −8.3 −9.0 −8.0 −8.8
Eb

L −4.4 −4.9 −4.5 −4.3

Πίνακας 4.1: Οι επιτόπιες ενέργειες Eb
H και Eb

L των απομονωμένων βάσεων
Αδενίνη, Θυμίνη, Γουανίνη και Κυτοσίνη του B-DNA όπως υπολογίστηκαν
στο άρθρο [9]. Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε eV.
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Ζέυγος Βάσης tbH tbL

A-T -12 -9
G-C -12 16

Πίνακας 4.2: Οι παράμετροι μεταπήδησης των φορέων (οπών και ηλεκτρο-
νίων) ανάμεσα στις βάσεις του ίδιου ζεύγους βάσης. Η παράμετρος tbH εκφρά-
ζει τη μεταπήδηση των οπών και η παράμερος tbL εκφράζει τη μεταπήδηση
των ηλεκτρονίων. Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε meV.

Τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων στους πίνακες 4.1 και 4.2 μπο-
ρούμε να τις αποτυπώσουμε και γραφικά, κάτι που γίνεται στα παρακάτω
διαγράμματα.

Σχήμα 4.2: Οι επιτόπιες ενέργειες Eb
H/L των βάσεων που απαρτίζουν τα

μονομερή: (A)Αδενίνη, (T) Θυμίνη, (G) Γουανίνη και (C) Κυτοσίνη. Οι τιμές
δίνονται σύμφωνα με την παραμετροποίηση HKS [9] και οι μονάδες μέτρησης
όλων είναι σε eV.



79

Σχήμα 4.3: Οι παράμετροι μεταπήδησης των οπών t(1;2)H και των ηλεκτρονίων
t
(1;2)
L για την εντός του μονομερούς μεταπήδηση των φορέων. Οι τιμές δίνονται
σύμφωνα με την παραμετροποίηση HKS [9] και οι μονάδες μέτρησης όλων
είναι σε meV.

4.5.1 Αποτελέσματα μέσω της αριθμητική επίλυσης των εξι-
σώσεων ισχυρής δέσμευσης

Δεδομένων των τιμών των παραμέτρων E(b)
H , E

(b)
L , t

(1;2)
H και t(1;2)L και των

μεγεθών που εισάγαμε στις προηγούμενες ενότητες, μέσω της αναλυτικής
περιγραφής των διμερών τμημάτων του DNA, μπορούμε να προχωρήσουμε
και στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, που παίρνουμε μέσω της αριθ-
μητικής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης για τα μεγέθη που μας
απασχολούν. Η αριθμητική επίλυση των εξισώσεων έγινε μέσω των προγραμ-
μάτων DNALReigenN1sb και createfiguredna1N1sb στο λογισμικό matlab.
Τα προγράμματα παρατίθενται αναλυτικά στα παραρτήματα της παρούσας
εργασίας.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι τιμές της περιόδου (T ), της
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συχνότητας (f), οι μέσες τιμές των πιθανοτήτων
(⟨
|A1(t)|2

⟩
,
⟨
|B1(t)|2

⟩)
, της

χρονικής στιγμής κατά την οποία για πρώτη φορά παίρνει η πιθανότητα εύρε-
σης του φορέα στη συμπληρωματική βάση από την βάση αρχικής τοποθέτησης
τιμή ίση με την μέση τιμή της (tmean), του μέσου ρυθμού μεταφοράς (k), του
μέγιστου ποσοστού μεταφοράς (p) και του καθαρού ρυθμού μεταφοράς (pf)
στην περίπτωση αρχικής τοποθέτησης του φορέα στην πρώτη βάση, (b) = 1,
δηλαδή A1(0) = 1.

Μονομερή T (fs) f (THz)
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean (fs) k (THz) p pf (THz)

G-C 5.17 193.53 0.99955 0.00045 1.29 0.35 0.00090 0.17
A-T 5.90 169.36 0.99941 0.00059 1.48 0.40 0.00117 0.20

(i) Μεταφορά οπής για τις παραμέτρους HKS

Μονομερή T (fs) f (THz)
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean (fs) k (THz) p pf (THz)

G-C 20.42 48.97 0.98752 0.01248 5.10 2.40 0.02496 1.22
A-T 8.27 120.98 0.99935 0.00065 2.07 0.31 0.00129 0.16

(ii) Μεταφορά ηλεκτρονίου για τις παραμέτρους HKS

Πίνακας 4.3: Στον πίνακα 4.3i παρουσιάζονται οι τιμές της περιόδου T , της
συχνότητας f , οι μέσες τιμές των πιθανοτήτων εύρεσης της οπής στην πρώτη
βάση

⟨
|A1(t)|2

⟩
και στη δεύτερη βάση

⟨
|B1(t)|2

⟩
, ο μέσος χρόνος tmean στον

οποίο η πιθανότητα εύρεσης της οπής γίνεται για πρώτη φορά ίση με τη μέση
τιμή της, ο μέσος ρυθμός μεταφοράς k, το μέγιστο ποσοστό μεταφοράς p και
ο καθαρός ρυθμός μεταφοράς pf για την περιοδική μεταφορά οπής για τις
παραμέτρους HKS. Τα αντίστοιχα μεγέθη παρουσιάζονται για την περιοδική
μεταφορά ηλεκτρονίου στον πίνακα 4.3ii πάλι για τις παραμέτρους HKS [9].
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν την περίπτωση τοποθέτησης του
φορέα στην πρώτη βάση του μονομερούς, (b) = 1, δηλαδή A1(0) = 1.

Από τα αποτελέσματα του αριθμητικού υπολογισμού των μεγεθών που
φαίνονται στον πίνακα 4.3 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

• Η κίνηση των φορέων. τόσο των οπών όσο και των ηλεκτρονίων, είναι
περιοδική συνάρτηση του χρόνου. Συνεπώς ο φορέας φαίνεται να ταλα-
ντώνεται ανάμεσα στις δύο βάσεις του μονομερούς και στην περίπτωση
του A-T αλλά και στην περίπτωση του G-C.

• Οι περίοδοι ταλάντωσης είναι της τάξης των T ∼ 5 - 20 fs κι οι συχνό-
τητες ταλάντωσης της τάξης των f ∼ 50 - 200THz.
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• Ενώ η κίνηση των φορέων είναι περιοδική παρατηρείται ότι το ποσοστό
μεταφοράς από την αρχική βάση τοποθέτησης του φορέα στη συμπλη-
ρωματική της είναι πολύ μικρό.Αυτό φαίνεται άλλωστε από τις τιμές
του μέγιστου ποσοστού μεταφοράς που κυμαίνεται από 0.1% έως και
2.5%. Αυτό έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα ο φορέας ουσιαστικά να πα-
ραμένει στη βάση αρχικής τοποθέτησης.

• Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας τις μέσες πιθανότη-
τες εύρεσης των φορέων στην πρώτη βάση

(⟨
|A1(t)|2

⟩)
και στη δεύτερη(⟨

|B1(t)|2
⟩)
. Η τιμές στην πρώτη περίπτωση κυμαίνονται σε πάρα πολύ

υψηλά ποσοστά
⟨
|A1(t)|2

⟩
≈ 98.75% - 99.96% ενώ στη δεύτερη περί-

πτωση
⟨
|B1(t)|2

⟩
≈ 0.04% - 1.25%.

• Οι μέσοι ρυθμοί μεταφοράς σε όλες τις περιπτώσεις είναι σημαντικά
μικροί k ≈ 0.31 THz - 0.4 THz, με εξαίρεση την περίπτωση μεταφοράς
ηλεκτρονίου στο G-C μονομερές που εμφανίζεται μεγαλύτερο κατά μια
τάξη μεγέθους k = 2.4 THz.

• Τέλος βλέπουμε πως τόσο οι χρόνοι των περιόδων όσο και των tmean

είναι μεγαλύτεροι για τη μεταφορά ηλεκτρονίων. Επίσης μεγαλύτερα
είναι τα μέγιστα ποσοστά μεταφοράς, ενώ αντίθετα μεγαλύτερες είναι
οι μέσες πιθανότητες εύρεσης του φορέα στην βάση αρχικής τοποθέτη-
σης στην περίπτωση μεταφοράς οπών.

Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζονται οι πιθανότητες εύρεσης του
φορέα στην πρώτη βάση (b) = 1, |A1(t)|2 και στη δεύτερη βάση (b) = 2,
|B1(t)|2 στην περίπτωση τοποθέτησης του φορέα στην πρώτη βάση, A(0) = 1,
αλλά και στην δεύτερη, B(0) = 1. Από τα σχήματα φαίνεται η ταλαντωτική
συμπεριφορά των πιθανοτήτων κάτι που αναμέναμε άλλωστε από την μορφή
των σχέσεων των πιθανοτήτων ως προς το χρόνο που εξάγαμε μέσω την
αναλυτικής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.4: Η ταλάντωση των πιθανοτήτων εύρεσης της οπής στις δύο βάσεις
του μονομερούς G-C όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην πρώτη βάση
(σχήμα 4.4i) και όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην δεύτερη βάση
(σχήμα 4.4ii). Ο αριστερός (μαύρος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |A1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην πρώτη
βάση, (b) = 1. Ο δεξιός (κόκκινος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |B1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη δεύτερη
βάση, (b) = 2.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.5: Η ταλάντωση των πιθανοτήτων εύρεσης της οπής στις δύο βάσεις
του μονομερούς A-T όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην πρώτη βάση
(σχήμα 4.5i) και όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην δεύτερη βάση
(σχήμα 4.5ii). Ο αριστερός (μαύρος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |A1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην πρώτη
βάση, (b) = 1. Ο δεξιός (κόκκινος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |B1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη δεύτερη
βάση, (b) = 2.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.6: Η ταλάντωση των πιθανοτήτων εύρεσης του ηλεκτρονίου στις δύο
βάσεις του μονομερούς G-C όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην πρώτη
βάση (σχήμα 4.6i) και όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην δεύτερη βάση
(σχήμα 4.6ii). Ο αριστερός (μαύρος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |A1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην πρώτη
βάση, (b) = 1. Ο δεξιός (κόκκινος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |B1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη δεύτερη
βάση, (b) = 2.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.7: Η ταλάντωση των πιθανοτήτων εύρεσης του ηλεκτρονίου στις δύο
βάσεις του μονομερούς A-T όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην πρώτη
βάση (σχήμα 4.7i) και όταν η οπή έχει αρχικά τοποθετηθεί στην δεύτερη βάση
(σχήμα 4.7ii). Ο αριστερός (μαύρος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |A1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην πρώτη
βάση, (b) = 1. Ο δεξιός (κόκκινος) άξονας αφορά τις τιμές που παίρνει η
πιθανότητα |B1(t)|2, δηλαδή την πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη δεύτερη
βάση, (b) = 2.
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Στα παρακάτω σχήματα απεικονίζονται οι τιμές των μεγεθών του πίνακα
4.3 για την περιοδική κίνηση των οπών (πίνακας 4.3i) και για την περιοδική
κίνηση των ηλεκτρονίων (πίνακας 4.3ii)

Σχήμα 4.8: Οι τιμές της περιόδου T για την περιοδική μεταφορά των οπών
(HOMO) και των ηλεκτρονίων (LUMO) στα μονομερή G-C και A-T.

Σχήμα 4.9: Οι τιμές της συχνότητας f για την περιοδική μεταφορά των οπών
(HOMO) και των ηλεκτρονίων (LUMO) στα μονομερή G-C και A-T.
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Σχήμα 4.10: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς k και του καθαρού ρυθ-
μού μεταφοράς pf για την περιοδική μεταφορά των οπών (HOMO) και των
ηλεκτρονίων (LUMO) στα μονομερή G-C και A-T.

Σχήμα 4.11: Οι τιμές του καθαρού ρυθμού μεταφοράς pf και του μέγιστου
ποσοστού μεταφοράς p για την περιοδική μεταφορά των οπών (HOMO) και
των ηλεκτρονίων (LUMO) στα μονομερή G-C και A-T.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.12: Οι τιμές των μέσων πιθανοτήτων εύρεσης του φορέα στις δύο
βάσεις του εκάστοτε μονομερούς όταν αρχικά ο φορέας έχει τοποθετηθεί
στην πρώτη βάση, σχήμα 4.12i, που σημαίνει ότι: A1(0) = 1 και όταν αρχικά
ο φορέας έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη βάση, σχήμα 4.12ii που σημαίνει:
B1(0) = 1.

⟨
|A1(t)|2

⟩
είναι η μέση πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην πρώτη

βάση, (b = 1) και
⟨
|B1(t)|2

⟩
είναι η μέση πιθανότητα εύρεσης του φορέα στη

δεύτερη βάση, (b = 2).
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.13: Οι μέγιστες τιμές των πιθανοτήτων εύρεσης του φορέα στις δύο
βάσεις του εκάστοτε μονομερούς όταν αρχικά ο φορέας έχει τοποθετηθεί
στην πρώτη βάση, σχήμα 4.13i, που σημαίνει ότι: A1(0) = 1 και όταν αρχικά
ο φορέας έχει τοποθετηθεί στη δεύτερη βάση, σχήμα 4.13ii που σημαίνει:
B1(0) = 1. |A1(t)|2max είναι η μέγιστη πιθανότητα εύρεσης του φορέα στην
πρώτη βάση, (b = 1) και |B1(t)|2max είναι η μέγιστη πιθανότητα εύρεσης του
φορέα στη δεύτερη βάση, (b = 2).
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Τα δύο παραπάνω σχήματα αναπαριστούν τις μέγιστες τιμές που παίρ-
νουν οι πιθανότητες εύρεσης του φορέα στην πρώτη και στη δεύτερη βάση
των δύο μονομερών.

4.5.2 Σύγκριση αποτελεσμάτων Αναλυτικής και Αριθμητι-
κής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης

Στις εξισώσεις (4.27) και (4.30) καταλήξαμε στην μορφή των πιθανοτήτων
μέσω της αναλυτικής λύσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης για την πε-
ρίπτωση των μονομερών. Επιπρόσθετα καταλήξαμε στη μορφή των μεγεθών
της περιόδου T , της συχνότητας f , του μέγιστου ποσοστού μεταφοράς p, του
καθαρού ρυθμού μεταφοράς pf και μέσου ρυθμού μεταφοράς k στις σχέσεις
(4.39), (4.40), (4.42), (4.45) και (4.50). Αν αντικαταστήσουμε τις τιμές των
παραμέτρων E(b)

H , E
(b)
L , t

(1;2)
H και t(1;2)L από τους πίνακες 4.1 και 4.2 μπορούμε

να καταλήξουμε στις τιμές των υπό εξέταση μεγεθών. Συγκεκριμένα οι τιμές
αυτές αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες:
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Μονομερή T (fs) f (THz)
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean (fs) k (THz) p pf (THz)

G-C 5.17 193.53 0.99955 0.00045 1.29 0.35 0.00090 0.17
A-T 5.90 169.36 0.99941 0.00059 1.48 0.40 0.00117 0.20

(i) Μεταφορά οπής για τις παραμέτρους HKS

Μονομερή T (fs) f (THz)
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean (fs) k (THz) p pf (THz)

G-C 20.42 48.97 0.98752 0.01248 5.10 2.40 0.02496 1.22
A-T 8.27 120.98 0.99935 0.00065 2.07 0.31 0.00129 0.16

(ii) Μεταφορά ηλεκτρονίου για τις παραμέτρους HKS

Πίνακας 4.4: Οι τιμές των υπό εξέταση μεγεθών μέσω της αναλυτικής λύσης
των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης. Στον πίνακα 4.4i παρουσιάζονται οι τιμές
της περιόδου T , της συχνότητας f , οι μέσες τιμές των πιθανοτήτων εύρεσης
της οπής στην πρώτη βάση

⟨
|A1(t)|2

⟩
και στη δεύτερη βάση

⟨
|B1(t)|2

⟩
, ο μέσος

χρόνος tmean στον οποίο η πιθανότητα εύρεσης της οπής γίνεται για πρώτη
φορά ίση με τη μέση τιμή της, ο μέσος ρυθμός μεταφοράς k, το μέγιστο πο-
σοστό μεταφοράς p και ο καθαρός ρυθμός μεταφοράς pf για την περιοδική
μεταφορά οπής για τις παραμέτρους HKS. Τα αντίστοιχα μεγέθη παρου-
σιάζονται για την περιοδική μεταφορά ηλεκτρονίου στον πίνακα 4.4ii πάλι
για τις παραμέτρους HKS [9]. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα αφορούν
την περίπτωση τοποθέτησης του φορέα στην πρώτη βάση του μονομερούς,
(b) = 1, δηλαδή A1(0) = 1.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την αναλυτική λύση
(πίνακας 4.4) και την αριθμητική (πίνακας 4.3) παρατηρούμε ταύτιση των
αποτελεσμάτων. Σε μεγαλύτερα τμήματα DNA, τα οποία εξετάζονται στο
επόμενο κεφάλαιο, δεν είναι δυνατή η επίλυση των εξισώσεων αναλυτικά
και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσουμε την μελέτη μεταφοράς οπών κι
ηλεκτρονίων, ανάμεσα στις βάσεις που απαρτίζουν τα υπό εξέταση τμήματα
DNA, μόνο μέσω της αριθμητικής επίλυσης.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και μέσω των γραφικών παραστάσεων

των πιθανοτήτων εύρεσης των φορέων στη πρώτη και στη δεύτερη βάση του
μονομερούς. Στα σχήματα των επόμενων σελίδων αποδίδονται οι γραφικές
παραστάσεις σε κοινούς άξονες των πιθανοτήτων για την αναλυτική και την
αριθμητική επίλυση των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης.



92



93

(i)

(ii)

Σχήμα 4.14: Οι γραφικές παραστάσεις μέσω του αναλυτικού και αριθμη-
τικού υπολογισμού των πιθανοτήτων εύρεσης της οπής στην πρώτη βάση
(σχήμα 4.14i) και στη δεύτερη βάση (σχήμα 4.14ii) του μονομερούς G-C, όταν
αρχικά η οπή έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση του μονομερούς, δηλαδή
A1(0) = 1. Οι αριστεροί άξονες αφορούν τις τιμές που προκύπτουν μέσω του
αριθμητικού υπολογισμού των πιθανοτήτων, ενώ οι δεξιά άξονες τις τιμές
που προκύπτουν μέσω του αναλυτικού υπολογισμού των πιθανοτήτων.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.15: Οι γραφικές παραστάσεις μέσω του αναλυτικού και αριθμητικού
υπολογισμού των πιθανοτήτων εύρεσης της οπής στην πρώτη βάση (σχήμα
4.15i) και στη δεύτερη βάση (σχήμα 4.15ii) του μονομερούς A-T, όταν αρχικά
η οπή έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση του μονομερούς, δηλαδή A1(0) = 1.
Οι αριστεροί άξονες αφορούν τις τιμές που προκύπτουν μέσω του αριθμητι-
κού υπολογισμού των πιθανοτήτων, ενώ οι δεξιά άξονες τις τιμές που προ-
κύπτουν μέσω του αναλυτικού υπολογισμού των πιθανοτήτων.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.16: Οι γραφικές παραστάσεις μέσω του αναλυτικού και αριθμητικού
υπολογισμού των πιθανοτήτων εύρεσης του ηλεκτρονίου στην πρώτη βάση
(σχήμα 4.16i) και στη δεύτερη βάση (σχήμα 4.16ii) του μονομερούς G-C, όταν
αρχικά το ηλεκτρόνιο έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση του μονομερούς,
δηλαδή A1(0) = 1. Οι αριστεροί άξονες αφορούν τις τιμές που προκύπτουν
μέσω του αριθμητικού υπολογισμού των πιθανοτήτων, ενώ οι δεξιά άξονες τις
τιμές που προκύπτουν μέσω του αναλυτικού υπολογισμού των πιθανοτήτων.
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(i)

(ii)

Σχήμα 4.17: Οι γραφικές παραστάσεις μέσω του αναλυτικού και αριθμητικού
υπολογισμού των πιθανοτήτων εύρεσης του ηλεκτρονίου στην πρώτη βάση
(σχήμα 4.17i) και στη δεύτερη βάση (σχήμα 4.17ii) του μονομερούς A-T, όταν
αρχικά το ηλεκτρόνιο έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση του μονομερούς,
δηλαδή A1(0) = 1. Οι αριστεροί άξονες αφορούν τις τιμές που προκύπτουν
μέσω του αριθμητικού υπολογισμού των πιθανοτήτων ενώ, οι δεξιά άξονες τις
τιμές που προκύπτουν μέσω του αναλυτικού υπολογισμού των πιθανοτήτων.
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4.5.3 Συμπεράσματα από την μελέτη μεταφοράς φορτίου
ανάμεσα στις βάσεις των μονομερών G-C και A-T του
DNA

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η κίνηση που κάνει ο φορέας,
οπή ή ηλεκτρόνιο, σε ένα μονομερές έχει αυστηρά περιοδικό χαρακτήρα. Πιο
αναλυτικά η πιθανότητα να βρεθεί ο φορέας σε μία από τις δύο βάσεις του

μονομερούς ταλαντώνεται με πλάτος (t(1;2))
2

∆2+(t(1;2))
2 . Το πλάτος αυτό της ταλά-

ντωσης είναι πολύ μικρό και για τα δύο μονομερή (G-C και A-T) με αποτέ-
λεσμα πρακτικά ο φορέας να παραμένει στη βάση αρχικής του τοποθέτησης
για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της κάθε περιόδου.
Οι περίοδοι των ταλαντώσεων αυτών είναι της τάξης T ∼ 5-20 fs, ενώ οι

συχνότητες της τάξης f ∼ 50-200 THz. Τα μήκη κύματος που προκύπτουν από
αυτές τις συχνότητες είναι της τάξης λ ∼ 1.5-6 μm και ανήκουν στο μέσο-
εγγύς υπέρυθρο του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (MIR: Mid Infra Red -
NIR: Near Infra Red).
Τέλος, πρέπει να σχολιάσουμε ότι στα παραπάνω αποτελέσματα καταλή-

ξαμε τόσο μέσω της αναλυτικής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης
όσο και μέσω της αριθμητικής επίλυσής τους. Τα αποτελέσματα για όλα τα
μεγέθη που εξετάσαμε και με τις δύο μεθόδους είναι ταυτόσημα, κάτι που
μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στην μελέτη μεγαλύτερων τμημάτων DNA
μέσω της αριθμητικής μεθόδου, μιας και σε αυτά δεν είναι δυνατή η αναλυ-
τική επίλυση των εξισώσεων.





Κεφάλαιο 5

Μελέτη Διμερών Τμημάτων του
DNA

Ένα διμερές τμήμα του DNA αποτελείται από δύο διαδοχικά μονομερή
τμήματα. Στη μελέτη που κάνουμε θεωρούμε το διμερές απομονωμένο από
το υπόλοιπο DNA και κατά συνέπεια ο εισαχθείς φορέας (οπή η ηλεκτρόνιο)
μπορεί να μεταπηδά μόνο ανάμεσα στις τέσσερις βάσεις που απαρτίζουν το
διμερές.

Στο παρακάτω σχήμα αναπαρίσταται η μορφή που έχει ένα τυχαίο διμε-
ρές XY. Το διμερές XY έχει ως πρώτο μονομερές το X-Xcomp και ως δεύτερο
το Y-Ycomp. Αυτός είναι κι ο συμβολισμός που ακολουθείται στην παρούσα
εργασία για τη μελέτη διμερών τμημάτων, αφού η συμπληρωματικότητα των
βάσεων εξασφαλίζει ότι πάντα σε ένα μονομερές αν η μια βάση είναι η X
τότε η δεύτερη βάση του μονομερούς είναι η Xcomp.
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s=1 s=2
5′ 3′

µ = 1 X 1 - X
2
compl

µ = 2 Y 3 - Y 4compl

3′ 5′

Σχήμα 5.1: Η μορφή που έχει ένα τυχαίο διμερές κι η αρίθμηση των βάσεων
σε αυτό. Το πρώτο μονομερές είναι το X-Xcomp με τη βάση X να έχει δείκτη
αρίθμησης (b) = 1, ενώ η βάση Xcomp να έχει δείκτη αρίθμησης (b) = 2. Το
δεύτερο μονομερές είναι το Y-Ycomp με τη βάση Y να έχει δείκτη αρίθμησης
(b) = 3, ενώ η βάση Ycomp να έχει δείκτη αρίθμησης (b) = 4.

Για τη γεωμετρία του σχήματος 5.1 ισχύει ότι η κατακόρυφη απόσταση,
δηλαδή κατά τη διεύθυνση ανάπτυξης της πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας του
DNA, των δύο μονομερών που συνθέτουν το διμερές είναι d ≈ 3.4 Å, ενώ
ταυτόχρονα είναι στραμμένα κατά γωνία ϕ = 36◦.

Τα πιθανά διμερή προκύπτουν από τους δυνατούς συνδυασμούς των τεσ-
σάρων αζωτούχων βάσεων του DNA, την Αδενίνη (A), τη Θυμίνη (T), τη Γουα-
νίνη (G) και την Κυτοσίνη (C), τηρώντας πάντα τη συμπληρωματικότητα του
ζεύγους βάσης. Το πλήθος (N) των δυνατών διμερών που μπορούν να προ-
κύψουν στη φύση είναι κατά συνέπεια: N = 16. Αυτό συμβαίνει γιατί όπως
προαναφέρθηκε το πλήθος των αζωτούχων βάσεων είναι b = 4 και είναι
δυνατό να συνδυαστούν ανά δύο μεταξύ τους, ν = 2, λόγω της συμπληρωμα-
τικότητας των βάσεων. Η σχέση που δίνει το πλήθος των δυνατών διμερών
είναι η:

N = bν

Τα δυνατά μονομερή που προκύπτουν βάσει των παραπάνω φαίνονται
στο παρακάτω σχήμα:
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GG CC TG CA
AA TT TC GA
AG CT GC CG
AC GT AT TA

Σχήμα 5.2: Tα δεκαέξι δυνατά διμερή που μπορούν να σχηματιστούν στο
DNA από τις τέσσερις αζωτούχες βάσεις Α, T, G, C.

Από τα δεκαέξι διμερή που παρουσιάζονται στο σχήμα 5.2 υπάρχουν έξι
δυάδες ισοδύναμων διμερών. Πιο συγκεκριμένα ατ ισοδύναμα διμερή είναι
τα: GG≡ CC, AA≡TT, AG≡CT, AC≡GT, TG≡CA, TC≡GA. Συνεπώς από τα
δεκαέξι δυνατά διμερή μόνο τα δέκα είναι μοναδικά. Από αυτά τα δέκα
τα έξι αποτελούνται από ταυτόσημα διμερή και τα υπόλοιπα τέσσερα από
διαφορετικά μονομερή. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζονται στον παρακάτω
πίνακα.

Όλα τα δυνατά διμερή 16 GG, CC, AA, TT, AG, CT, AC, GT, TG, CA, TC, GA, GC, CG, AT, TA

Ισοδύναμα διμερή 6 GG≡ CC, AA≡TT, AG≡CT, AC≡GT, TG≡CA, TC≡GA

Μοναδικά διμερή 10 GG≡ CC, AA≡TT, GC, CG, AT, TA, AG≡CT, AC≡GT, TG≡CA, TC≡GA

Διμερή από ταυτόσημα μονομερή 6 GG≡ CC, AA≡TT, GC, CG, AT, TA
Διμερή από διαφορετικά μονομερή 4 AG≡CT, AC≡GT, TG≡CA, TC≡GA

Σχήμα 5.3: Στην πρώτη γραμμή του πίνακα φαίνονται τα δεκαέξι διμερή που
είναι δυνατό να εμφανιστούν στη φύση. Στη δεύτερη γραμμή φαίνονται τα
έξι μεταξύ τους ισοδύναμα διμερή. Στην τρίτη φαίνονται τα δέκα μοναδικά
διμερή. Στην τέταρτη τα έξι διμερή (και τα ισοδύναμα τους) που απαρτίζο-
νται από ταυτόσημα μονομερή και τέλος στην πέμπτη γραμμή τα τέσσερα
διμερή που αποτελούνται από διαφορετικά μεταξύ τους μονομερή.
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5.1 Εφαρμογή των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης
σε διμερή τμήματα DNA

Όπως προαναφέρθηκε ο εισαγόμενος φορέας μεταπηδά ανάμεσα στις τέσ-
σερις βάσεις που απαρτίζουν το διμερές. Η κίνηση αυτή γίνεται μέσω των
HOMO, για την οπή και LUMO, για το ηλεκτρόνιο, ιδιοκαταστάσεων των
βάσεων,

∣∣bH/L

⟩
. Η μονοσωματιδιακή κατάσταση του διμερούς μπορεί ως εκ

τούτου να γραφεί ως υπέρθεση των ιδιοκαταστάσεων των βάσεων που τη
συνθέτουν. Συνεπώς η

∣∣∣Ψdimer
H/L (t)

⟩
βάσει αυτών και της σχέσης (3.8) δίνεται

από τη σχέση:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

2∑
µ=1

[
Aµ(t)

∣∣∣b(µ,1)H/L

⟩
+Bµ(t)

∣∣∣b(µ,2)H/L

⟩]
(5.1)

Από την παραπάνω εξίσωση αν ανοίξουμε το άθροισμα παίρνουμε:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
= A1(t)

∣∣∣b(1,1)H/L

⟩
+B1(t)

∣∣∣b(1,2)H/L

⟩
+ A2(t)

∣∣∣b(2,1)H/L

⟩
+B2(t)

∣∣∣b(2,2)H/L

⟩
Διαφορετικά μπορούμε να γράψουμε τη μονοσωματιδιακή κατάσταση του

διμερούς με βάση το νέο συμβολισμό ως:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
=

2∑
b=1

[
Ab(t)

∣∣(2b− 1)H/L

⟩
+Bb(t)

∣∣(2b)H/L

⟩]
(5.2)

Ανοίγοντας πάλι το άθροισμα παίρνουμε:

∣∣ΨDNA
H/L (t)

⟩
= A1(t)

∣∣(1)H/L

⟩
+B1(t)

∣∣(2)H/L

⟩
+ A2(t)

∣∣(3)H/L

⟩
+B2(t)

∣∣(4)H/L

⟩
Η παραπάνω σχέση με τη βοήθεια πινάκων γράφεται ως:

∣∣ψdimer
H/L (t)

⟩
=


A1(t)
B1(t)
A2(t)
B2(t)

 (5.3)

Δεδομένου ότι για τις καταστάσεις
∣∣(1)H/L

⟩
,
∣∣(2)H/L

⟩
,
∣∣(3)H/L

⟩
,
∣∣(4)H/L

⟩
ισχύει ότι:
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∣∣(1)H/L

⟩
=


1
0
0
0

 , ∣∣(2)H/L

⟩
=


0
1
0
0

 , ∣∣(3)H/L

⟩
=


0
0
1
0

 , ∣∣(4)H/L

⟩
=


0
0
0
1


Αν αντικαταστήσουμε τη σχέση (5.3) στην εξίσωση Schrödinger παίρ-

νουμε:

iℏ
∂

∂t

∣∣Ψdimer
H/L (t)

⟩
= Ĥdimer

∣∣Ψ dimer
H/L (t)

⟩
=⇒

iℏ


Ȧ1(t)

Ḃ1(t)

Ȧ2(t)

Ḃ2(t)

 = Ĥdimer


A1(t)
B1(t)
A2(t)
B2(t)

 (5.4)

Ο πίνακας της χαμιλτονιανής στη σχέση (5.4) είναι ένας 4×4 πίνακας αφού
οι βάσεις που συγκροτούν το διμερές είναι τέσσερις. Στην κύρια διαγώνιο του
ο πίνακας της χαμιλτονιανής περιέχει τις επιτόπιες ενέργειες των βάσεων ενώ
τα υπόλοιπα στοιχεία του και σε αυτή την περίπτωση όπως και στα διμερή
δεν υπάρχουν μηδενικά στοιχεία, εκφράζουν τα ολοκληρώματα μεταφοράς
για τη μεταπήδηση του φορέα από τη μία βάση στην άλλη.
Βάσει της γενικής σχέσης (3.23) ο πίνακας της χαμιλτονιανής στη μελέτη

των διμερών έχει τη μορφή:

Ĥdimer =


E(1) tb(1;2) tb(1;3) tb(1;4)

tb(2;1) E(2) tb(2;3) tb(2;4)

tb(3;1) tb(3;2) E(3) tb(3;4)

tb(4;1) tb(4;2) tb(4;3) E(4)

 (5.5)

Για τις παραμέτρους μεταπήδησης που εμφανίζονται στον πίνακα της
χαμιλτονιανής πρέπει να σχολιάσουμε τα εξής:

• Για την εντός ζεύγους βάσης μεταπήδηση

i Οι παράμετροι μεταπήδησης tb(1;2) και tb(2;1) είναι μεταξύ τους ίσες κι
εκφράζουν τη μεταπήδηση του φορέα από την πρώτη βάση, (b) = 1, στη
δεύτερη βάση, (b) = 2 κι αντίστροφα.

ii Οι παράμετροι μεταπήδησης tb(3;4) και tb(4;3) είναι μεταξύ τους ίσες κι
εκφράζουν τη μεταπήδηση του φορέα από την τρίτη βάση, (b) = 3, στην
τέταρτη βάση, (b) = 4 κι αντίστροφα.
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• Για την μεταπήδηση από το ένα ζεύγος βάσης στο άλλο

i Οι παράμετροι tb(1;3) και tb(3;1) είναι μεταξύ τους ίσες κι εκφράζουν τη
μεταπήδηση του φορέα από την πρώτη βάση, (b) = 1, στην τρίτη βάση,
(b) = 3. Δηλαδή εκφράζουν την κατακόρυφη μεταφορά του φορέα στη
διεύθυνση 5′-3′ και 3′-5′ κατά μήκος της πρώτης έλικας (s = 1) από τη
βάση X στη βάση Y του σχήματος 5.1 κι αντίστροφα.

ii Οι παράμετροι tb(2;4) και tb(4;2) είναι μεταξύ τους ίσες κι εκφράζουν
τη μεταπήδηση του φορέα από τη δεύτερη βάση, (b) = 2, στην τέταρτη
βάση, (b) = 4. Δηλαδή εκφράζουν την κατακόρυφη μεταφορά του φορέα
στη διεύθυνση 5′-3′ και 3′-5′ κατά μήκος της δεύτερης έλικας (s = 2) από
τη βάση Xcomp στη βάση Ycomp του σχήματος 5.1 κι αντίστροφα.

iii Οι παράμετροι tb(1;4) και tb(4;1) είναι μεταξύ τους ίσες κι εκφράζουν την
μεταπήδηση του φορέα από την πρώτη βάση, (b) = 1, στην τέταρτη
βάση, (b) = 4. Δηλαδή εκφράζουν τη διαγώνια μεταφορά του φορέα
στη διεύθυνση 5′-5′ από τη βάση X στη βάση Ycomp του σχήματος 5.1 κι
αντίστροφα.

iv Οι παράμετροι tb(2;3) και tb(3;2) είναι μεταξύ τους ίσες κι εκφράζουν την
μεταπήδηση του φορέα από τη δεύτερη βάση, (b) = 2, στην τρίτη βάση,
(b) = 3. Δηλαδή εκφράζουν την διαγώνια μεταφορά του φορέα στη
διεύθυνση 5′-5′ από τη βάση Xcomp στη βάση Y του σχήματος 5.1 κι
αντίστροφα.

Mε βάση τα παραπάνω οι εξισώσεις ισχυρής δέσμευσης για τα πλάτη
πιθανότητας που προκύπτουν από τη σχέση (5.4) έχουν τη μορφή:

iℏȦ1(t) = Eb(1)A1(t)+ tb(1;2)B1(t)+ tb(1;3)A2(t)+ tb(1;4)B2(t)

iℏḂ1(t) = tb(1;2)A1(t)+ Eb(2)B1(t)+ tb(2;3)A2(t)+ tb(2;4)B2(t)

iℏȦ2(t) = tb(1;3)A1(t)+ tb(2;3)B(t)1+ Eb(3)A2(t)+ tb(3;4)B2(t)

iℏḂ2(t) = tb(1;4)A1(t)+ tb(2;4)B1(t)+ tb(3;4)A2(t)+ Eb(4)B2(t)

(5.6)

Το πρόβλημα και αυτή τη φορά ανάγεται σε διαγωνοποίηση της Χαμιλ-
τονιανής Ĥdimer σύμφωνα με τη μέθοδο ιδιοτιμών - ιδιοδιανυσμάτων που
αναπτύχθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Συνεπώς έχουμε:


E(1) tb(1;2) tb(1;3) tb(1;4)

tb(2;1) E(2) tb(2;3) tb(2;4)

tb(3;1) tb(3;2) E(3) tb(3;4)

tb(4;1) tb(4;2) tb(4;3) E(4)



u1k
u2k
u3k
u4k

 =


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 Edimer
k


u1k
u2k
u3k
u4k

 = 0 =⇒
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E(1) tb(1;2) tb(1;3) tb(1;4)

tb(2;1) E(2) tb(2;3) tb(2;4)

tb(3;1) tb(3;2) E(3) tb(3;4)

tb(4;1) tb(4;2) tb(4;3) E(4)



u1k
u2k
u3k
u4k

−


1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 Edimer
k


u1k
u2k
u3k
u4k

 = 0 =⇒


E(1) − Edimer

k tb(1;2) tb(1;3) tb(1;4)

tb(2;1) E(2) − Edimer
k tb(2;3) tb(2;4)

tb(3;1) tb(3;2) E(3) − Edimer
k tb(3;4)

tb(4;1) tb(4;2) tb(4;3) E(4) − Edimer
k



uk1
uk2
uk3
uk4

 = 0

Για να έχει λύση το πρόβλημα της παραπάνω εξίσωσης θα πρέπει η όρι-
ζουσα του πίνακα να είναι ίση με το μηδέν.

∣∣∣∣∣∣∣∣
E(1) − Edimer

k tb(1;2) tb(1;3) tb(1;4)

tb(2;1) E(2) − Edimer
k tb(2;3) tb(2;4)

tb(3;1) tb(3;2) E(3) − Edimer
k tb(3;4)

tb(4;1) tb(4;2) tb(4;3) E(4) − Edimer
k

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0

Από τη λύση αυτού του προβλήματος προκύπτουν οι ιδιοτιμές και τα
ιδιοανύσματα της χαμιλτονιανής. Όπως όμως έχουμε προαναφέρει, το παρα-
πάνω πρόβλημα δεν επιδέχεται αναλυτικής λύσης όπως αυτή πραγματοποιή-
θηκε για την περίπτωση του μονομερούς. Συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε
στην αριθμητική επίλυση του προβλήματος για την εύρεση των πιθανοτήτων
|A1(t)|2, |B1(t)|2, |A2(t)|2 και |B2(t)|2.
Στη γενική πάντως μορφή το πρόβλημα διαγωνοποίσης του πίνακα της

χαμιλτονιανής για ένα διμερές έχει την παραπάνω μορφή όπου τα ιδιοδυα-
νύσματα για τα οποία η χαμιλτονιανή διαγωνοποιείται είναι τα :

|u1⟩ =


u11
u12
u13
u14

 |u2⟩ =


u21
u22
u23
u24

 |u3⟩ =


u31
u32
u33
u34

 |u4⟩ =


u41
u42
u43
u44


Αν θεωρήσουμε τον πίνακα ο οποίος έχει ως στήλες τα ιδιοδιανύσματα

της διαγωνοποιημένης χαμιλτονιανής:
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Û =


u11 u21 u31 u41
u12 u22 u32 u42
u13 u23 u33 u43
u14 u24 u34 u44


τότε αυτός ικανοποιεί τη σχέση:

Û
−1
Ĥ

dimer
Û = Ĥ

dimer
diag

Όπου ο πίνακας Û
−1
είναι ο αντίστροφος πίνακας του Û και συνδέονται

μεταξύ τους μέσω της:

Û
−1

=
1

det(Û)
adj(Û)

Με βάση τα παραπάνω η γενική μορφή του διαγωνοποιημένου πίνακα της
χαμιλτονιανής έχει τη μορφή:

Ĥ
dimer
diag =


Edimer
1 0 0 0
0 Edimer

2 0 0
0 0 Edimer

3 0
0 0 0 Edimer

4


Συνεπώς η έκφραση που παίρνουμε για τη μονοσωματιδιακή κατάσταση

του διμερούς είναι η:

∣∣Ψdimer
H/L (t)

⟩
=

4∑
k=1

ck(0)e
−iEdimer

k t/ℏ |uk⟩

η οποία ανοίγοντας το άθροισμα γίνεται:

∣∣Ψ dimer
H/L (t)

⟩
=c1(0)e

−iEdimer
1 t/ℏ |u1⟩+ c2(0)e

−iEdimer
2 t/ℏ |u2⟩+

c3(0)e
−iEdimer

3 t/ℏ |u3⟩+ c4(0)e
−iEdimer

4 t/ℏ |u4⟩

Aν γράψουμε τα ιδιοδυανύσματα υπό τη μορφή πινάκων η παραπάνω
σχέση παίρνει τη μορφή:
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∣∣Ψdimer
H/L (t)

⟩
=c1(0)e

−iEdimer
1 t/ℏ


u11
u12
u13
u14

+ c2(0)e
−iEdimer

2 t/ℏ


u21
u22
u23
u24

+

c3(0)e
−iEdimer

3 t/ℏ


u31
u32
u33
u34

+ c4(0)e
−iEdimer

4 t/ℏ


u41
u42
u43
u44


και δεδομένου ότι:

∣∣Ψ dimer
H/L (t)

⟩
=


A1(t)
B1(t)
A2(t)
B2(t)


καταλήγουμε στην:


A1(t)
B1(t)
A2(t)
B2(t)

 =c1(0)e
−iEdimer

1 t/ℏ


u11
u12
u13
u14

+ c2(0)e
−iEdimer

2 t/ℏ


u21
u22
u23
u24

+

c3(0)e
−iEdimer

3 t/ℏ


u31
u32
u33
u34

+ c4(0)e
−iEdimer

4 t/ℏ


u41
u42
u43
u44


Η οποία σε κλειστή μορφή γράφεται ως:

A1(t)
B1(t)
A2(t)
B2(t)

 =
4∑

k=1

ck(0)e
−iEdimer

k t/ℏ


u1k
u2k
u3k
u4k

 (5.7)

Για την ολοκληρωμένη λύση του παραπάνω προβλήματος απαιτείται ο
προσδιορισμός των ck(0). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσης των
αρχικών συνθηκών σε πλήρη αναλογία με την περίπτωση προσδιορισμού των
ck(0) στο μονομερές.
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Αναλυτικότερα, αν ο φορέας τοποθετηθεί:

• στην πρώτη βάση του διμερούς, δηλαδή στην (b) = 1 τότε ισχύει:

∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(1)H/L

⟩
=


1
0
0
0

 (5.8)

• στη δεύτερη βάση του διμερούς, δηλαδή στην (b) = 2 τότε ισχύει:

∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(2)H/L

⟩
=


0
1
0
0

 (5.9)

• στην τρίτη βάση του διμερούς, δηλαδή στην (b) = 3 τότε ισχύει:

∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(3)H/L

⟩
=


0
0
1
0

 (5.10)

• στην τέταρτη βάση του διμερούς, δηλαδή στην (b) = 4 τότε ισχύει:

∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(4)H/L

⟩
=


0
0
0
1

 (5.11)
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5.2 Η μορφή των πιθανοτήτων |A1(t)|2, |B1(t)|2, |A2(t)|2,
|B2(t)|2.

Από την εξίσωση (5.7) για τα πλάτη πιθανότητας A1(t), B1(t), A2(t) και
B2(t) παίρνουμε:

A1(t) =
4∑

k=1

ck(0)u1ke
−iEdimer

k t/ℏ

B1(t) =
4∑

k=1

ck(0)u2ke
−iEdimer

k t/ℏ

A2(t) =
4∑

k=1

ck(0)u3ke
−iEdimer

k t/ℏ

B2(t) =
4∑

k=1

ck(0)u4ke
−iEdimer

k t/ℏ

Κατά συνέπεια για τον υπολογισμό της πιθανότητας εύρεσης του φορέα
στην πρώτη βάση του διμερούς ((b) = 1) έχουμε:

|A1(t)|2 =

∣∣∣∣∣
4∑

k=1

ck(0)u1ke
−iEdimer

k t/ℏ

∣∣∣∣∣
2

=⇒

|A1(t)|2 =
4∑

k=1

4∑
m=1

cm(0)
∗ck(0)u

∗
1mu1ke

iEdimer
m t/ℏe−iEdimer

k t/ℏ

Αν θεωρήσουμε τα στοιχεία των ιδιοδιανυσμάτων uik και τους συντελεστές
ck(0) ως πραγματικούς αριθμούς παίρνουμε:

|A1(t)|2 =
4∑

k=1

4∑
m=1

cm(0)ck(0)u1mu1ke
−i(Edimer

k −Edimer
m )t/ℏ =⇒
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|A1(t)|2 = c1(0)
2u211 + c1(0)u11

[
c2(0)u12e

−i(Edimer
2 −Edimer

1 )t/ℏ

+ c3(0)u13e
−i(Edimer

3 −Edimer
1 )t/ℏ + c4(0)u14e

−i(Edimer
4 −Edimer

1 )t/ℏ
]

+ c2(0)
2u212 + c2(0)u12

[
c1(0)u11e

−i(Edimer
1 −Edimer

2 )t/ℏ

+ c3(0)u13e
−i(Edimer

3 −Edimer
2 )t/ℏ + c4(0)u14e

−i(Edimer
4 −Edimer

2 )t/ℏ
]

+ c3(0)
2u213 + c3(0)u13

[
c1(0)u11e

−i(Edimer
1 −Edimer

3 )t/ℏ

+ c2(0)u12e
−i(Edimer

2 −Edimer
3 )t/ℏ + c4(0)u14e

−i(Edimer
4 −Edimer

3 )t/ℏ
]

+ c4(0)
2u214 + c4(0)u14

[
c1(0)u11e

−i(Edimer
1 −Edimer

4 )t/ℏ

+ c2(0)u12e
−i(Edimer

2 −Edimer
4 )t/ℏ + c3(0)u13e

−i(Edimer
3 −Edimer

4 )t/ℏ
]

Ορίζοντας την ενεργειακή διαφορά των ιδιοτιμών Edimer
k και Edimer

m της
Ĥdimer ως:

Dkm =
(
Edimer
k − Edimer

m

)
και τις γωνιακές ταχύτητες ωkm ως:

ωkm =
Dkm

ℏ

καταλήγουμε στη σχέση:

|A1(t)|2 = c1(0)
2u211 + 2c1(0)u11

[
c2(0)u12 cos(ω12t) + c3(0)u13 cos(ω13t)

+c4(0)u14 cos(ω14t)
]

+c2(0)
2u212 + 2c2(0)u12

[
c3(0)u13 cos(ω23t) + c4(0)u14 cos(ω24t)

]
+c3(0)

2u213 + 2c3(0)u13c4(0)u14 cos(ω34t)

+c4(0)
2u214
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Την τελευταία σχέση μπορούμε να την γράψουμε σε κλειστή μορφή ως:

|A1(t)|2 =
4∑

k=1

ck(0)
2u21k + 2

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u1ku1m cos (ωkmt) (5.12)

Με τελείως αντίστοιχο τρόπο προκύπτουν οι πιθανότητες εύρεσης του
φορέα στη δεύτερη βάση, |B1(t)|2, στην τρίτη βάση, |A2(t)|2 και στην τέταρτη
βάση, |B2(t)|2 του διμερούς. Συγκεκριμένα οι σχέσεις των πιθανοτήτων είναι
οι ακόλουθες:

|B1(t)|2 =
4∑

k=1

ck(0)
2u22k + 2

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u2ku2m cos (ωkmt) (5.13)

|A2(t)|2 =
4∑

k=1

ck(0)
2u23k + 2

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u3ku3m cos (ωkmt) (5.14)

|B2(t)|2 =
4∑

k=1

ck(0)
2u24k + 2

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u4ku4m cos (ωkmt) (5.15)

Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε παρατηρώντας τις
σχέσεις που δίνουν τις πιθανότητες εύρεσης του φορέα σε κάθε μια από
τις τέσσερις βάσεις του διμερούς είναι πως χάνεται η αυστηρή μορφή της
περιοδικότητας που υπήρχε στα μονομερή τμήματα DNA. Κατά συνέπεια
ενώ ο φορέας φαίνεται ότι πάλι θα κάνει μιας μορφής ταλαντωτική κίνηση
δεν είναι δυνατό να ορίσουμε την περίοδο ταλάντωσης T , τη συχνότητα f και
τον καθαρό ρυθμό μεταφοράς pf .
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5.3 Ο μέσος ρυθμός μεταφοράς k για τα διμερή
τμήματα DNA

5.3.1 Ορισμός του μέσου ρυθμού μεταφοράς στα διμερή
τμήματα του DNA

Όταν αντιμετωπίσαμε την περίπτωση ενός μονομερούς τμήματος DNA
ορίσαμε το μέσο ρυθμό μεταφοράς του φορέα από την πρώτη βάση του
μονομερούς στη δεύτερη ως το μέγεθος:

k12 ≡
⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean

και k21 ≡
⟨
|A1(t)|2

⟩
tmean

Όπως προαναφέραμε ο μέσος ρυθμός μεταφοράς εκφράζει το ρυθμό διά-
δοσης του φορέα από τη βάση αρχικής τοποθέτησης στη συμπληρωματική
της βάση. Αντίστοιχα στην περίπτωση του διμερούς τμήματος DNA ο μέσος
ρυθμός μεταφοράς εκφράζει το ρυθμό διάδοσης του φορέα από την αρχική
βάση τοποθέτησης στις υπόλοιπες τρεις βάσεις του διμερούς. Ο μέσος ρυθμός
μεταφοράς είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και κατάλληλο μέγεθος για την περι-
γραφή της διάδοσης του φορέα στις βάσεις του διμερούς, ιδιαιτέρως μάλιστα
στην περίπτωση αυτή, όπου χάνεται η αυστηρή περιοδικότητα των κινήσεων.
Αν θεωρήσουμε ότι ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στη βάση b, τότε ο

ρυθμός διάδοσης σε μια άλλη βάση του διμερούς b′ δίνεται από τη σχέση:

kbb′ ≡
⟨
|Cµ(t)|2

⟩
tmean
b→b′

(5.16)

όπου η πιθανότητα |Cµ(t)|2 είναι είτε η |A1(t)|2, είτε η |B1(t)|2, είτε η |A2(t)|2
είτε η |B2(t)|2, αναλόγως για το σε ποια βάση εξετάζουμε ότι μεταπηδά ο
φορέας. Ο χρόνος tmean

b→b′
είναι ο χρόνος που απαιτείται ώστε η τιμή της πιθα-

νότητας |Cµ(t)|2 να γίνει για πρώτη φορά ίση με τη μέση τιμή της
⟨
|Cµ(t)|2

⟩
,

δεδομένου ότι ο φορέας τοποθετήθηκε αρχικά στη βάση b. Στη σχέση προσ-
διορισμού του μέσου ρυθμού μεταφοράς δεν λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο χρό-
νος tmean

b→b′
, αλλά και η μέση τιμή της πιθανότητας εύρεσης του φορέα στη βάση

b′. Ο προσδιορισμός του tmean
b→b′

γίνεται δυνατός παίρνοντας την ελάχιστη τιμή
από τις λύσεις της εξίσωσης:∣∣∣Cµ(tmean

b→b′
)
∣∣∣2 = ⟨

|Cµ(t)|2
⟩
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Επί παραδείγματι αν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στην πρώτη βάση
του διμερούς, (b) = 1, τότε ο μέσος ρυθμός μεταφοράς του φορέα στη:

• στη δεύτερη βάση (b) = 2 είναι ο:

k12 =

⟨
|B1(t)|2

⟩
tmean
1→2

• στην τρίτη βάση (b) = 3 είναι ο:

k13 =

⟨
|A2(t)|2

⟩
tmean
1→3

• στην τέταρτη βάση (b) = 4 είναι ο:

k14 =

⟨
|B2(t)|2

⟩
tmean
1→4

Με εντελώς αντίστοιχο τρόπο προκύπτουν τα k21, k23, k24 όταν ο φορέας
έχει αρχικά τοποθετηθεί στη δεύτερη βάση, (b) = 2, τα k31, k32, k34 όταν ο
φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στην τρίτη βάση, (b) = 3 και τα k41, k42, k43
όταν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στην τέταρτη βάση, (b) = 4.
Για τον υπολογισμό παραδείγματος χάριν του k12 απαιτείται, όπως δεί-

ξαμε παραπάνω, ο υπολογισμός της μέσης τιμής της πιθανότητας |B1(t)|2,
δηλαδή της πιθανότητας εύρεσης του φορέα στη δεύτερη βάση του διμερούς
(b) = 2. Αναλυτικότερα έχουμε:

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

1

∆t

∫ ∆t

0

|B1(t)|2 dt =

=
1

∆t

 4∑
k=1

ck(0)
2u22k

∫ ∆t

0

dt+ 2
4∑

k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u2ku2m

∫ ∆t

0

cos (ωkmt) dt

 =⇒

⟨
|B1(t)|2

⟩
=

4∑
k=1

ck(0)
2u22k+

2

∆t

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u2ku2m
1

ωkm

sin (ωkm∆t) (5.17)

όπου ∆t είναι ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ως προς τους χρόνους
μεταφοράς φορτίου σε ένα διμερές, ώστε να υπολογιστεί με ασφάλεια η μέση
πιθανότητα.
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Μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε το χρόνο tmean
1→2

:⟨
|B1(t)|2

⟩
= |B1(t12)|2 =⇒

4∑
k=1

ck(0)
2u22k + 2

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u2ku2m cos (ωkmt12) =

=
4∑

k=1

ck(0)
2u22k +

2

∆t

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

ck(0)cm(0)u2ku2m
1

ωkm

sin (ωkm∆t) =⇒

4∑
k=1

4∑
m=1
m>k

[
cos (ωkmt12)−

1

∆tωkm

sin (ωkm∆t)

]
= 0 (5.18)

5.3.2 Ιδιότητες των kbb′
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οι συμμετρίες που υπάρχουν στα αλ-

ληλεπιδρώντα μονομερή που συγκροτούν ένα διμερές τμήμα του DNA εξα-
σφαλίζουν ορισμένες πολύ χρήσιμες ιδιότητες. Τις ιδιότητες αυτές αναπτύσ-
σουμε παρακάτω:

(1) kbb′ = kb′b

O μέσος ρυθμός μεταφοράς εξαρτάται μόνο από τη γεωμετρία του συ-
στήματος, όπως αυτή εκφράζεται στον πίνακα της Χαμιλτονιανής. Επομένως,
η αρχική συνθήκη τοποθέτησης του φορέα μεταβάλλει μόνο τα πλάτη πιθα-
νότητας ck(0) και όχι το ρυθμό με τον οποίο διαδίδεται το φορτίο στις επί
μέρους βάσεις του διμερούς. Το παραπάνω εκφράζεται στην ισότητα:

kbb′ = kb′b (5.19)

Κατά συνέπεια για τους μέσους ρυθμούς μεταφοράς καταλήγουμε στις
εξής ισότητες:

k21 = k12 k31 = k13 k32 = k23 k41 = k14 k42 = k24 k43 = k34
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Συνεπώς από τις συνολικά δώδεκα τιμές που λαμβάνει ο μέσος ρυθμός
μεταφοράς σε ένα διμερές τμήμα του DNA, μόνο οι έξι είναι μοναδικές.
Συγκεκριμένα αυτές οι έξι τιμές είναι οι:

k12, k13, k14, k23, k24, k34

(2) kbb′ = k′(5−b)(5−b′)

Έστω τα διμερή YX και XcomplYcompl από τους πιθανούς διαθέσιμους συν-
δυασμούς μονομερών στο DNA:

5′ 3′
X - Xcompl
b=1 b=2

Y - Ycompl
b=3 b=4

3′ 5′

5′ 3′
Ycompl - Y
b=1 b=2

Xcompl - X
b=3 b=4

3′ 5′

Τα δύο αυτά διμερή είναι ισοδύναμα διμερή,όπως εξηγήσαμε στην αρχή
αυτού του κεφαλαίου. kbb′ είναι οι τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μετα-
φοράς των φορέων στις βάσεις του διμερούς XΥ και k′bb′ είναι οι τιμές που
παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς των φορέων στις βάσεις του διμερούς
ΥcomplΧcompl. Ο kbb′ και ο k′bb′ συνδέονται μεταξύ τους μέσω της σχέσης:

kbb′ = k′(5−b)(5−b′) (5.20)

Ας πάρουμε για παράδειγμα το διμερές CT και το αντίστοιχο ισοδύναμό
του, AG:

5′ 3′
C - G
b=1 b=2

T - A
b=3 b=4

3′ 5′

(i) Το μονομερές CT

5′ 3′
A - T
b=1 b=2

G - C
b=3 b=4

3′ 5′

(ii) Το μονομερές AG
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Οι τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς στο μονομερές CT 5.4i
είναι:

k12, k13, k14, k23, k24, k34

ενώ οι τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς στο μονομερές AG ??
είναι:

k′12 = k43, k′13 = k42, k′14 = k41, k′23 = k32, k′24 = k31, k′34 = k21
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5.4 Αποτελέσματα μέσω της αριθμητικής επίλυ-
σης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης

5.4.1 Οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον πί-
νακα της χαμιλτονιανής ενός διμερούς τμήματος DNA.

Όπως προαναφέραμε και έγινε φανερό στις προηγούμενες ενότητες αυ-
τού του κεφαλαίου, δεν είναι δυνατό να προχωρήσουμε σε αναλυτικές λύσεις
των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης για τα διμερή τμήματα του DNA. Συνέ-
πεια αυτού είναι πως δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των πιθανοτήτων
εύρεσης του φορέα σε κάθε μια από στις τέσσερις βάσεις που συγκροτούν το
διμερές όπως και ο προσδιορισμός των τιμών του μέσου ρυθμού μεταφοράς
με αναλυτικό τρόπο.

Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να προχωρήσουμε στην αριθμητική επίλυση
του προβλήματος, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται σ' αυτήν εδώ
την ενότητα.

Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στον πίνακα της χαμιλτονιανής ενός
διμερούς είναι οι επιτόπιες ενέργειες κι παράμετροι μεταπήδησης ανάμεσα
στις βάσεις των μονομερών που συγκροτούν το διμερές. Οι τιμές των παρα-
μέτρων αυτών παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και τα αντίστοιχα
τους διαγράμματα.

Βάση στο B-DNA Αδενίνη (A) Θυμίνη (T) Γουανίνη (G) Κυτοσίνη (C)
Eb

H −8.3 −9.0 −8.0 −8.8
Eb

L −4.4 −4.9 −4.5 −4.3

Πίνακας 5.1: Οι επιτόπιες ενέργειες Eb
H και Eb

L των απομονωμένων βάσεων
Αδενίνη, Θυμίνη, Γουανίνη και Κυτοσίνη του B-DNA όπως υπολογίστηκαν
στο άρθρο [9]. Οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε eV.
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Σχήμα 5.4: Οι επιτόπιες ενέργειες Eb
H/L των βάσεων που απαρτίζουν τα

μονομερή: (A)Αδενίνη, (T) Θυμίνη, (G) Γουανίνη και (C) Κυτοσίνη. Οι τιμές
δίνονται σύμφωνα με την παραμετροποίηση HKS [9] και οι μονάδες μέτρησης
όλων είναι σε eV.
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Διμερές t
b(1;3)
H t

b(2;4)
H t

b(1;4)
H t

b(2;3)
H t

b(1;2)
H t

b(3;4)
H

GG −62 −66 4 4 −12 −12
CC −66 −62 4 4 −12 −12
GC 80 80 3 1 −12 −12
CG −1 −1 1 −44 −12 −12
AA −8 −117 9 −3 −12 −12
TT −117 −8 9 −3 −12 −12
AT 68 68 2 0.5 −12 −12
TA 26 26 4 48 −12 −12
AG −5 −107 5 5 −12 −12
CT −107 −5 5 5 −12 −12
AC 68 73 4 0.5 −12 −12
GT 73 68 4 0.5 −12 −12
TG 28 5 2 −3 −12 −12
CA 5 28 2 −3 −12 −12
TC −86 −79 5 −5 −12 −12
GA −79 −86 5 −5 −12 −12

Πίνακας 5.2: Οι τιμές των παραμέτρων μεταπήδησης για τη μεταφορά οπών
στα διμερή τμήματα DNA. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα παρουσιά-
ζονται οι παράμετροι που αναφέρονται στην κατακόρυφη μεταφορά οπών
στην 5′-3′ διεύθυνση για τις έλικες s = 1 και s = 2 αντίστοιχα. Στην τρίτη
και η τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι παράμετροι που αναφέρονται στη
διαγώνια μεταφορά οπών στην 5′-5′ και 3′-3′ διεύθυνση αντίστοιχα. Στις
δύο τελευταίες στήλες παρουσιάζονται οι παράμετροι που αναφέρονται στην
εντός ζεύγους βάσης μεταφορά οπών για τα μονομερή µ = 1 και µ = 2 αντί-
στοιχα. Όλες οι τιμές των παραμέτρων δίνονται σε meV.
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Σχήμα 5.5: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης για τη μεταφορά
οπών σε όλα τα πιθανά διμερή τμήματα του DNA.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.6: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης για τη μεταφορά
οπών στα διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή φαίνονται
στο σχήμα 5.6i. Στο σχήμα 5.6ii φαίνονται οι τιμές των ολοκληρωμάτων με-
ταπήδησης για τη μεταφορά οπών στα διμερή που αποτελούνται από δια-
φορετικά μονομερή.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.7: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης οπών για όλα τα
διμερή τμήματα του DNA στη διεύθυνση 5′-5′ φαίνονται στο σχήμα 5.7i και
στη διεύθυνση 3′-3′ στο σχήμα 5.7ii
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.8: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης οπών για όλα τα δι-
μερή τμήματα του DNA στη διεύθυνση 5′-3′ από την έλικα με s = 1 φαίνονται
στο σχήμα 5.8i και στη διεύθυνση 5′-3′ από την έλικα με s = 2 στο σχήμα
5.8ii
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Διμερές t
b(1;3)
L t

b(2;4)
L t

b(1;4)
L t

b(2;3)
L t

b(1;2)
L t

b(3;4)
L

GG 20 −47 −3 −4 16 16
CC −47 20 −3 −4 16 16
GC 43 43 −2 0.3 16 16
CG 15 15 2 −5 16 16
AA 16 −30 2 3 −9 −9
TT −30 16 2 3 −9 −9
AT 7 7 6 0.2 −9 −9
TA −7 −7 2 29 −9 −9
AG 1 63 −2 2 −9 16
CT 63 1 −2 2 16 −9
AC −3 −32 3 −0.2 −9 16
GT −32 −3 3 −0.2 16 −9
TG −17 −12 −2 −6 −9 16
CA −12 −17 −2 −6 16 −9
TC 22 30 3 −3 −9 16
GA 30 22 3 −3 16 −9

Πίνακας 5.3: Οι τιμές των παραμέτρων μεταπήδησης για τη μεταφορά ηλε-
κτρονίων στα διμερή τμήματα DNA. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα πα-
ρουσιάζονται οι παράμετροι που αναφέρονται στην κατακόρυφη μεταφορά
ηλεκτρονίων στην 5′-3′ διεύθυνση για τις έλικες s = 1 και s = 2 αντίστοιχα.
Στην τρίτη και η τέταρτη στήλη παρουσιάζονται οι παράμετροι που αναφέ-
ρονται στη διαγώνια μεταφορά ηλεκτρονίων στην 5′-5′ και 3′-3′ διεύθυνση
αντίστοιχα. Στις δύο τελευταίες στήλες παρουσιάζονται οι παράμετροι που
αναφέρονται στην εντός ζεύγους βάσης μεταφορά ηλεκτρονίων για τα μο-
νομερή µ = 1 και µ = 2 αντίστοιχα. Όλες οι τιμές των παραμέτρων δίνονται
σε meV.
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Σχήμα 5.9: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης για τη μεταφορά ηλε-
κτρονίων σε όλα τα πιθανά διμερή τμήματα του DNA.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.10: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης για τη μεταφορά
ηλεκτρονίων στα διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή φαί-
νονται στο σχήμα ??. Στο σχήμα 5.10ii φαίνονται οι τιμές των ολοκληρωμάτων
μεταπήδησης για τη μεταφορά ηλεκτρονίων στα διμερή που αποτελούνται
από διαφορετικά μονομερή.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.11: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης ηλεκτρονίων για όλα
τα διμερή τμήματα του DNA στη διεύθυνση 5′-5′ φαίνονται στο σχήμα 5.11i
και στη διεύθυνση 3′-3′ στο σχήμα 5.11ii



128

(i)

(ii)

Σχήμα 5.12: Οι τιμές των ολοκληρωμάτων μεταπήδησης ηλεκτρονίων για
όλα τα διμερή τμήματα του DNA στη διεύθυνση 5′-3′ από την έλικα με s = 1
φαίνονται στο σχήμα 5.12i και στη διεύθυνση 5′-3′ από την έλικα με s = 2
στο σχήμα 5.12ii
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5.4.2 Αποτελέσματα από την αριθμητική επίλυση των εξι-
σώσεων ισχυρής δέσμευσης για τα διμερή τμήματα
DNA.

5.4.2.1 Πιαθανότητες και μέσες πιθανότητες εύρεσης του φορέα (οπή
ή ηλεκτρόνιο) σε κάθε μια από τις βάσεις που συγκροτούν το
διμερές.

Μέσω της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης για
τα διμερή τμήματα του DNA, μπορούμε να λάβουμε τις τιμές των πιθα-
νοτήτων εύρεσης του εισαχθέντα φορέα (οπή ή ηλεκτρόνιο) σε κάθε μια
από τις τέσσερις βάσεις που συγκροτούν το διμερές. Ο εισαχθέντας φο-
ρέας μπορεί αρχικά να έχει τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις
βάσεις. Πιο συγκεκριμένα αν έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση (b) = 1
τότε ως αρχική συνθήκη για την αριθμητική επίλυση του προβλήματος χρη-
σιμοποιούμε την

∣∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(1)H/L

⟩
και κατά συνέπεια η πιθανότητα

εύρεσης του φορέα στην πρώτη βάση τη χρονική στιγμή t = 0 θα είναι
ίση με τη μονάδα, |A1(0)|2 = 1, ενώ η πιθανότητα εύρεσης του φορέα σε
οποιαδήποτε άλλη βάση την ίδια χρονική στιγμή θα είναι ίση με το μηδέν,
|B1(0)|2 = |A2(0)|2 = |B2(0)|2 = 0 . Αντίστοιχα αν αρχικά ο φορέας έχει τοπο-
θετηθεί αρχικά στη δεύτερη βάση (b) = 2 η αρχική συνθήκη του προβλήματος
είναι

∣∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(2)H/L

⟩
που συνεπάγεται |B1(0)|2 = 1. Για αρχική το-

ποθέτηση στην τρίτη βάση (b) = 3 η αρχική συνθήκη του προβλήματος είναι∣∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(3)H/L

⟩
που συνεπάγεται |A2(0)|2 = 1 και τέλος για αρχική το-

ποθέτηση στην τέταρτη βάση (b) = 4 η αρχική συνθήκη του προβλήματος είναι∣∣∣Ψdimer
H/L (0)

⟩
=

∣∣(4)H/L

⟩
που συνεπάγεται |B2(0)|2 = 1. Στα παρακάτω σχή-

ματα αναπαριστώνται ενδεικτικά οι τιμές των πιθανοτήτων |A1(0)|2, |B1(0)|2,
|A2(0)|2 και |B2(0)|2 αν αρχικά ο φορέας έχει τοποθετηθεί στην πρώτη βάση
του διμερούς, για όλα τα μοναδικά διμερή τμήματα DNA.
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Σχήμα 5.13: Στις γραφικές παραστάσεις του σχήματος παρουσιάζεται η χρο-
νική εξέλιξη των πιθανοτήτων |A1(t)|2, |B1(t)|2, |A2(t)|2 και |B2(t)|2 για τις
οπές, η αριστερά στήλη του σχήματος και για τα ηλεκτρόνια, η δεξιά στήλη
του σχήματος για τα δέκα μοναδικά διμερή τμήματα DNA. Τα πρώτα έξι
ζευγάρια των γραφικών παραστάσεων των πιθανοτήτων εύρεσης του φορέα
σε κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις του DNA αναφέρονται στα διμερή που
αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή, ενώ τα τέσσερα τελευταία ζεύγη
των γραφικών παραστάσεις αναφέρονται στα διμερή που αποτελούνται από
διαφορετικά μονομερή.

Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι τιμές των μέσων πιθανοτήτων εύρεσης
του φορέα (οπή ή ηλεκτρόνιο) σε κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις που
συγκροτούν το διμερές τμήμα του DNA. Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται
ξεχωριστά οι τιμές των μέσων πιθανοτήτων

⟨
|A1(t)|2

⟩
,
⟨
|B1(t)|2

⟩
,
⟨
|A2(t)|2

⟩
και⟨

|B2(t)|2
⟩
για όλες τις δυνατές αρχικές συνθήκες, καθώς και στα σχήματα

που ακολουθούν.
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•
∣∣∣ψdimer

H/L (0)
⟩
=

∣∣(1)H/L

⟩
Οπές

Διμερές
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.49975 0.00025 0.49975 0.00025
CC 0.49975 0.00025 0.49975 0.00025
GC 0.49018 0.00980 0.00980 0.49021
CG 0.49977 0.00023 0.00023 0.49976
AA 0.49941 0.00052 0.49948 0.00059
TT 0.49947 0.00040 0.49954 0.00059
AT 0.49067 0.00934 0.00934 0.49065
TA 0.49817 0.00183 0.00183 0.49817
AG 0.99828 0.00055 0.00060 0.00056
CT 0.73277 0.00050 0.26617 0.00056
AC 0.96495 0.00064 0.03435 0.00007
GT 0.98910 0.00039 0.01044 0.00007
TG 0.99756 0.00057 0.00157 0.00030
CA 0.99908 0.00043 0.00019 0.00030
TC 0.78686 0.00046 0.21256 0.00012
GA 0.89099 0.00045 0.10844 0.00012

Ηλεκτρόνια
Διμερές

⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.49301 0.00694 0.49312 0.00693
CC 0.49312 0.00683 0.49312 0.00693
GC 0.45958 0.04041 0.04041 0.45959
CG 0.48970 0.01030 0.01030 0.48969
AA 0.49962 0.00039 0.49961 0.00038
TT 0.49962 0.00039 0.49961 0.00038
AT 0.49947 0.00053 0.00053 0.49947
TA 0.49953 0.00047 0.00047 0.49953
AG 0.99774 0.00051 0.00034 0.00141
CT 0.96578 0.01178 0.02103 0.00141
AC 0.99482 0.00073 0.00127 0.00317
GT 0.97190 0.01266 0.01226 0.00317
TG 0.99569 0.00063 0.00364 0.00004
CA 0.95848 0.01246 0.02903 0.00004
TC 0.99660 0.00057 0.00267 0.00016
GA 0.85832 0.01168 0.12984 0.00016
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•
∣∣∣ψdimer

H/L (0)
⟩
=

∣∣(2)H/L

⟩
Οπές

Διμερές
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.00025 0.49967 0.00025 0.49983
CC 0.00025 0.49975 0.00025 0.49975
GC 0.00980 0.49020 0.49020 0.00980
CG 0.00023 0.49977 0.49977 0.00023
AA 0.00052 0.49960 0.00034 0.49954
TT 0.00040 0.49978 0.00034 0.49948
AT 0.00934 0.49066 0.49066 0.00934
TA 0.00183 0.49817 0.49817 0.00183
AG 0.00055 0.73319 0.00009 0.26617
CT 0.00050 0.99880 0.00009 0.00060
AC 0.00064 0.98849 0.00043 0.01044
GT 0.00039 0.96483 0.00043 0.03435
TG 0.00057 0.99898 0.00027 0.00019
CA 0.00043 0.99772 0.00027 0.00157
TC 0.00046 0.89086 0.00024 0.10844
GA 0.00045 0.78675 0.00024 0.21256

Ηλεκτρόνια
Διμερές

⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.00694 0.49311 0.00683 0.49312
CC 0.00683 0.49322 0.00683 0.49312
GC 0.04041 0.45959 0.45958 0.04041
CG 0.01030 0.48969 0.48970 0.01030
AA 0.00039 0.49960 0.00041 0.49960
TT 0.00039 0.49959 0.00041 0.49961
AT 0.00053 0.49948 0.49946 0.00053
TA 0.00047 0.49953 0.49953 0.00047
AG 0.00051 0.97834 0.00011 0.02103
CT 0.01178 0.98777 0.00011 0.00034
AC 0.00073 0.98695 0.00006 0.01226
GT 0.01266 0.98600 0.00006 0.00127
TG 0.00063 0.96676 0.00358 0.02903
CA 0.01246 0.98033 0.00358 0.00364
TC 0.00057 0.86896 0.00063 0.12984
GA 0.01168 0.98502 0.00063 0.00267
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•
∣∣∣ψdimer

H/L (0)
⟩
=

∣∣(3)H/L

⟩
Οπές

Διμερές
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.49975 0.00025 0.49975 0.00025
CC 0.49975 0.00025 0.49975 0.00025
GC 0.00980 0.49019 0.49020 0.00980
CG 0.00023 0.49977 0.49977 0.00023
AA 0.49948 0.00034 0.49978 0.00040
TT 0.49954 0.00034 0.49960 0.00052
AT 0.00934 0.49066 0.49066 0.00934
TA 0.00183 0.49817 0.49817 0.00183
AG 0.00060 0.00009 0.99880 0.00050
CT 0.26617 0.00009 0.73319 0.00055
AC 0.03435 0.00043 0.96483 0.00039
GT 0.01044 0.00043 0.98849 0.00064
TG 0.00157 0.00027 0.99772 0.00043
CA 0.00019 0.00027 0.99898 0.00057
TC 0.21256 0.00024 0.78675 0.00045
GA 0.10844 0.00024 0.89086 0.00046

Ηλεκτρόνια
Διμερές

⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.49311 0.00683 0.49322 0.00683
CC 0.49312 0.00683 0.49311 0.00694
GC 0.04041 0.45959 0.45959 0.04041
CG 0.01030 0.48970 0.48969 0.01030
AA 0.49961 0.00041 0.49959 0.00039
TT 0.49961 0.00041 0.49960 0.00039
AT 0.00053 0.49946 0.49948 0.00053
TA 0.00047 0.49953 0.49953 0.00047
AG 0.00034 0.00011 0.98777 0.01178
CT 0.02103 0.00011 0.97834 0.00051
AC 0.00127 0.00006 0.98600 0.01266
GT 0.01226 0.00006 0.98695 0.00073
TG 0.00364 0.00358 0.98033 0.01246
CA 0.02903 0.00358 0.96676 0.00063
TC 0.00267 0.00063 0.98502 0.01169
GA 0.12984 0.00063 0.86896 0.00057
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•
∣∣∣ψdimer

H/L (0)
⟩
=

∣∣(4)H/L

⟩
Οπές

Διμερές
⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.00025 0.49975 0.00025 0.49975
CC 0.00025 0.49975 0.00025 0.49975
GC 0.49018 0.00980 0.00980 0.49022
CG 0.49977 0.00023 0.00023 0.49976
AA 0.00059 0.49954 0.00040 0.49947
TT 0.00059 0.49947 0.00052 0.49941
AT 0.49067 0.00934 0.00934 0.49065
TA 0.49817 0.00183 0.00183 0.49817
AG 0.00056 0.26617 0.00050 0.73277
CT 0.00056 0.00060 0.00055 0.99828
AC 0.00007 0.01044 0.00039 0.98910
GT 0.00007 0.03435 0.00064 0.96495
TG 0.00030 0.00019 0.00043 0.99908
CA 0.00030 0.00157 0.00057 0.99756
TC 0.00012 0.10844 0.00045 0.89099
GA 0.00012 0.21256 0.00046 0.78686

Ηλεκτρόνια
Διμερές

⟨
|A1(t)|2

⟩ ⟨
|B1(t)|2

⟩ ⟨
|A2(t)|2

⟩ ⟨
|B2(t)|2

⟩
GG 0.00693 0.49312 0.00683 0.49312
CC 0.00693 0.49312 0.00694 0.49301
GC 0.45958 0.04041 0.04041 0.45959
CG 0.48970 0.01030 0.01030 0.48969
AA 0.00038 0.49961 0.00039 0.49962
TT 0.00038 0.49961 0.00039 0.49962
AT 0.49947 0.00053 0.00053 0.49947
TA 0.49954 0.00047 0.00047 0.49952
AG 0.00141 0.02103 0.01178 0.96578
CT 0.00141 0.00034 0.00051 0.99774
AC 0.00317 0.01226 0.01266 0.97190
GT 0.00317 0.00127 0.00073 0.99482
TG 0.00004 0.02903 0.01246 0.95848
CA 0.00004 0.00364 0.00063 0.99569
TC 0.00016 0.12984 0.01169 0.85832
GA 0.00016 0.00267 0.00057 0.99660

Πίνακας 5.4: Οι μέσες πιθανότητες εύρεσης οπής και ηλεκτρονίου στις βάσεις
σε καθένα από τα πιθανά διμερή τμήματα DNA, για όλες τις δυνατές αρχικές
συνθήκες τοποθέτησης του φορέα.
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•
∣∣∣ψdimer
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∣∣(1)H/L
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•
∣∣∣ψdimer
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•
∣∣∣ψdimer
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•
∣∣∣ψdimer
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=

∣∣(4)H/L
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Σχήμα 5.14: Οι μέσες πιθανότητες εύρεσης οπής και ηλεκτρονίου σε κάθε μία
από τις βάσεις, του κάθε δυνατού διμερούς, για όλες τις αρχικές συνθήκες. Με
μαύρο χρώμα και μαύρες πυκνές γραμμές αναπαριστάται η μέση πιθανότητα
εύρεσης του φορέα στην πρώτη και δεύτερη βάση του πρώτου μονομερούς,
µ = 1 ((b) = 1 και (b) = 2 ως προς το διμερές) . Ενώ αντίστοιχα με κόκκινο
χρώμα και κόκκινες πυκνές γραμμές η μέση πιθανότητα εύρεσης του φορέα
στην πρώτη και δεύτερη βάση του δεύτερου μονομερούς, µ = 2 ((b) = 3 και
(b) = 4 ως προς το διμερές ).
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5.4.2.2 Συμπεράσματα πάνω στα αποτελέσματα που προκύπτουν για
τις πιθανότητες από την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων
ισχυρής δέσμευσης για τα διμερή.

• Οπές

(1) Διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή

Στην περίπτωση που οι πουρίνες των διμερών δεν είναι χιαστί (GG, CC,
AA, TT) η πιθανότητα εύρεσης του φορέα σε κάθε μια από τις τέσσερις
βάσεις του διμερούς επί της ουσίας μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 1
και (b) = 3 όταν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 1 ή
(b) = 3, ενώ μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 2 και (b) = 4, όταν ο
φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 2 ή (b) = 4. Οι πιθανότητες
εύρεσης της οπής σε κάθε άλλη περίπτωση είναι μικρότερες της μονάδας.
Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ο φορέας ταλαντώνεται ανάμεσα στα δύο διμερή
με την κίνηση να γίνεται στον ίδιο κλώνο.
Στην περίπτωση που οι πουρίνες των διμερών είναι χιαστί (GC, AT στην

5′-5′ διεύθυνση και CG, TA στην 3′-3′ διεύθυνση)η πιθανότητα εύρεσης του
φορέα σε κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις του διμερούς επί της ουσίας
μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 1 και (b) = 4, όταν ο φορέας έχει
αρχικά τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 1 ή (b) = 4, ενώ μοιράζεται ανάμεσα
στις βάσεις (b) = 2 και (b) = 3, όταν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί
στις βάσεις (b) = 2 ή (b) = 3. Οι πιθανότητες εύρεσης της οπής σε κάθε
άλλη περίπτωση είναι μικρότερες της μονάδας.Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι
ο φορέας ταλαντώνεται ανάμεσα στα δύο διμερή με την κίνηση να γίνεται
αλλάζοντας κλώνο.

(2) Διμερή που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή

Σε αυτήν την περίπτωση ο φορέας (οπή) επί της ουσίας ο φορέας σε
πολύ υψηλό ποσοστό παραμένει στη βάση αρχικής του τοποθέτησης, ενώ ένα
μικρό ποσοστό περνά από την βάση αρχικής τοποθέτησης στην άλλη βάση
του ίδιου κλώνου. Εξαίρεση αποτελεί το ισοδύναμο ζεύγος TC≡GA που η
πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε διαφορετική βάση από την αρχική
βάση τοποθέτησης φτάνει έως και 20% πάλι όμως κατά κύριο λόγο εντός του
ίδιου κλώνου.
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• Ηλεκτρόνια

(1) Διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή

Παρόμοια με την κίνηση της οπής είναι και η κίνηση του ηλεκτρονίου ανάμεσα
στις βάσεις ενός διμερούς τμήματος DNA. Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση
που οι πουρίνες των διμερών δεν είναι χιαστί (GG, CC, AA, TT) η πιθανότητα
εύρεσης του ηλεκτρονίου σε κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις του διμερούς
και πάλι επί της ουσίας μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 1 και (b) = 3
όταν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 1 ή (b) = 3, ενώ
μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 2 και (b) = 4 όταν ο φορέας έχει αρχικά
τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 2 ή (b) = 4. Οι πιθανότητες εύρεσης της οπής
σε κάθε άλλη περίπτωση είναι μικρότερες του 1.4%. Γίνεται και πάλι φανερό
ότι ο φορέας ταλαντώνεται ανάμεσα στα δύο διμερή με την κίνηση να γίνεται
στον ίδιο κλώνο.
Στην περίπτωση που οι πουρίνες των διμερών είναι χιαστί (GC, AT στην

5′-5′ διεύθυνση και CG, TA στην 3′-3′ διεύθυνση)η πιθανότητα εύρεσης του
φορέα σε κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις του διμερούς επί της ουσίας
μοιράζεται ανάμεσα στις βάσεις (b) = 1 και (b) = 4, όταν ο φορέας έχει
αρχικά τοποθετηθεί στις βάσεις (b) = 1 ή (b) = 4, ενώ μοιράζεται ανάμεσα
στις βάσεις (b) = 2 και (b) = 3, όταν ο φορέας έχει αρχικά τοποθετηθεί
στις βάσεις (b) = 2 ή (b) = 3. Οι πιθανότητες εύρεσης της οπής σε άλλη
βάση σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αρκετά μικρές με μέγιστη αυτή στο GC
που είναι της τάξης του 8%. Διαπιστώνουμε δηλαδή και πάλι ότι ο φορέας
ταλαντώνεται ανάμεσα στα δύο διμερή με την κίνηση να γίνεται αλλάζοντας
κλώνο.

(2) Διμερή που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή

Παρόμοια με την περίπτωση των οπών, η πιθανότητα εύρεσης του ηλε-
κτρονίου σε άλλη βάση από τη βάση αρχικής τοποθέτησης είναι ιδιαίτερα
μικρή και πιο συγκεκριμένα της τάξης 0.2-4.2%. Εξαίρεση αποτελεί το ισο-
δύναμο ζεύγος TC≡GA που η πιθανότητα εύρεσης του ηλεκτρονίου σε διαφο-
ρετική βάση από την αρχική βάση τοποθέτησης φτάνει το 14.2%, αλλά πάλι
επί της ουσίας εντός του ίδιου κλώνου.
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5.4.2.3 Ο μέσος ρυθμός μεταφοράς kbb′

Μέσω της αριθμητικής επίλυσης των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης για
τα διμερή τμήματα ου DNA γίνεται δυνατός και ο υπολογισμός του μέσου
ρυθμού μεταφοράς kbb′. Ο υπολογισμός γίνεται τόσο για τη μεταφορά οπών
όσο και για τη μεταφορά ηλεκτρονίων σε όλες τις δυνατές διευθύνσεις για
όλα τα δυνατά διμερή τμήματα DNA. Εν συνεχεία ακολουθούν οι πίνακες
των αποτελεσμάτων της αριθμητικής επίλυσης και τα αντίστοιχά τους δια-
γράμματα.

Οπές

Διμερές k12 k13 k14 k23 k24 k34

GG 0.273 60.000 0.037 0.037 63.700 0.273
CC 0.273 63.700 0.037 0.037 60.000 0.273
GC 0.055 11.500 0.603 3.200 11.500 0.055
CG 0.265 0.013 0.928 42.500 0.013 0.265
AA 0.388 7.900 0.300 0.045 112.900 0.337
TT 0.337 112.900 0.300 0.045 7.900 0.388
AT 0.041 9.500 0.289 2.700 9.500 0.041
TA 0.208 1.600 4.800 45.200 1.600 0.208
AG 0.387 0.175 0.201 0.066 75.300 0.368
CT 0.368 75.300 0.201 0.066 0.175 0.387
AC 0.409 17.200 0.038 0.091 10.200 0.327
GT 0.327 10.200 0.038 0.091 17.200 0.409
TG 0.391 1.500 0.058 0.082 0.093 0.343
CA 0.343 0.093 0.058 0.082 1.500 0.391
TC 0.349 54.200 0.073 0.120 35.600 0.350
GA 0.350 35.600 0.073 0.120 54.200 0.349

Πίνακας 5.5: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς kbb′ για την κίνηση των
οπών σε όλα τα δυνατά διμερή τμήμα του DNA. Όπως δείξαμε για τη γνώση
των τιμών που παίρνει το kbb′ για όλες τις δυνατές διευθύνσεις αρκεί να
γνωρίζουμε τις τιμές που παρουσιάζονται στον παρόντα πίνακα. Οι τιμές
του μέσου ρυθμού μεταφοράς δίνονται όλες σε THz.
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Ηλεκτρόνια

Διμερές k12 k13 k14 k23 k24 k34

GG 1.900 19.200 0.484 0.463 45.100 1.900
CC 1.900 45.100 0.484 0.463 19.200 1.900
GC 0.981 12.500 7.300 5.700 12.500 0.981
CG 2.200 2.100 4.000 6.900 2.100 2.200
AA 0.256 15.300 0.026 0.030 28.900 0.257
TT 0.257 28.900 0.026 0.030 15.300 0.256
AT 0.290 0.210 5.500 0.440 0.210 0.290
TA 0.274 0.196 1.700 28.200 0.196 0.274
AG 0.283 0.032 0.142 0.021 12.500 2.400
CT 2.400 12.500 0.142 0.021 0.032 0.283
AC 0.324 0.138 0.287 0.013 4.800 2.400
GT 2.400 4.800 0.287 0.013 0.138 0.324
TG 0.313 1.400 0.015 0.419 2.900 2.500
CA 2.500 2.900 0.015 0.419 1.400 0.313
TC 0.298 1.600 0.041 0.115 14.800 2.400
GA 2.400 14.800 0.041 0.115 1.600 0.298

Πίνακας 5.6: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς kbb′ για την κίνηση των
ηλεκτρονίων σε όλα τα δυνατά διμερή τμήμα του DNA. Όπως δείξαμε για
την γνώση των τιμών που παίρνει το kbb′ για όλες τις δυνατές διευθύνσεις
αρκεί να γνωρίζουμε τις τιμές που παρουσιάζονται στον παρόντα πίνακα. Οι
τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς δίνονται όλες σε THz.
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Σχήμα 5.14: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς για την κίνηση των οπών
σε όλες τις δυνατές διευθύνσεις για όλα τα πιθανά διμερή τμήματα του DNA.
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Σχήμα 5.14: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς για την κίνηση των ηλε-
κτρονίων σε όλες τις δυνατές διευθύνσεις για όλα τα πιθανά διμερή τμήματα
του DNA.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.15: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά οπών στα διμερή
τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.15i παρουσιάζονται οι τιμές του μέσου ρυθ-
μού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται από ταυτόσημα
μονομερή, ενώ στο σχήμα 5.15ii για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται
από διαφορετικά μονομερή.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.16: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά οπών στα διμερή
τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.16i παρουσιάζονται οι τιμές του μέσου ρυθ-
μού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται από ταυτόσημα
μονομερή με χιαστί πουρίνες, ενώ στο σχήμα 5.16i για τα διμερή τμήματα
που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή με μη χιαστί πουρίνες.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.17: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά οπών στα διμερή
τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.17i παρουσιάζονται οι τιμές του μέσου ρυθ-
μού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται από διαφορετικά
μονομερή με χιαστί πουρίνες, ενώ στο σχήμα 5.17i για τα διμερή τμήματα
που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή με μη χιαστί πουρίνες.
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Σχήμα 5.18: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς οπών για όλες τις πιθανές
διευθύνσεις κίνησης για όλα τα πιθανά διμερή τμήματα του DNA.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.19: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά ηλεκτρονίων
στα διμερή τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.19i παρουσιάζονται οι τιμές
του μέσου ρυθμού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται
από ταυτόσημα μονομερή, ενώ στο σχήμα 5.19ii για τα διμερή τμήματα που
αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.20: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά ηλεκτρονίων
στα διμερή τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.20i παρουσιάζονται οι τιμές
του μέσου ρυθμού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται
από ταυτόσημα μονομερή με χιαστί πουρίνες, ενώ στο σχήμα 5.20i για τα
διμερή τμήματα που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή με μη χιαστί
πουρίνες.
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(i)

(ii)

Σχήμα 5.21: Μέσοι ρυθμοί μεταφοράς kbb′ για τη μεταφορά ηλεκτρονίων
στα διμερή τμήματα του DNA. Στο σχήμα 5.21i παρουσιάζονται οι τιμές
του μέσου ρυθμού μεταφοράς για τα διμερή τμήματα που αποτελούνται
από διαφορετικά μονομερή με χιαστί πουρίνες, ενώ στο σχήμα 5.21i για τα
διμερή τμήματα που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή με μη χιαστί
πουρίνες.
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Σχήμα 5.22: Οι τιμές του μέσου ρυθμού μεταφοράς ηλεκτρονίων για όλες τις
πιθανές διευθύνσεις κίνησης για όλα τα πιθανά διμερή τμήματα του DNA.
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5.4.2.4 Συμπεράσματα πάνω στα αποτελέσματα που προκύπτουν για
τις τιμές του kbb′ από την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων
ισχυρής δέσμευσης για τα διμερή.

• Οπές

(1) Διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή

Όπως γίνεται καθαρό από τις γραφικές παραστάσεις των τιμών που παίρ-
νει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς, για τη μεταφορά οπής από τη βάση αρχικής
τοποθέτησης στις υπόλοιπες βάσεις που απαρτίζουν το διμερές, η κίνηση γί-
νεται κυρίαρχα στην 5′-3′ διεύθυνση σχεδόν σε όλα τα διμερή. Πιο συγκεκρι-
μένα για τα διμερή GG, CC, AA, TT η κίνηση του φορέα στην 5′-3′ διεύθυνση
είναι σχεδόν αποκλειστική. Για τα διμερή GC και AT υπάρχει ένα πολύ μικρό
ποσοστό μεταφοράς και στην διεύθυνση 3′-3′. Οι τιμές των κυρίαρχων μέσων
ρυθμών μεταφοράς είναι τη τάξης k13, k24 ≃ 7.9-112.9THz.
Εξαίρεση αποτελούν τα διμερή CG και ΤΑ για τα οποία η κίνηση γίνεται

κυρίαρχα στη διεύθυνση 3′-3′. Τα διμερή CG και ΤΑ αποτελούν διμερή με
χιαστί πουρίνες οι οποίες βρίσκονται στην 3′-3′ διεύθυνση, συνεπώς φαίνε-
ται πως για αυτά τα δύο διμερή η κίνηση του φορέα γίνεται μεταξύ των
πουρινών. Οι τιμές που παίρνει ο κυρίαρχος μέσος ρυθμός μεταφοράς είναι
k23 = 42.5THz για το διμερές CG και k23 = 45.2THz για το διμερές ΤΑ.
Επίσης παρατηρείται ότι για τα ισοδύναμα διμερή GG≡CC και ΑΑ≡ΤΤ

υπάρχει εναλλαγή των τιμών του μέσου ρυθμού μεταφοράς. Χαρακτηριστικό
είναι ότι στο διάγραμμα 5.15ii εναλλάσσεται η μπλε στήλη (k13) με την πρά-
σινη (k24) για το GG με το CC και αντίστοιχα για το ΑΑ με το ΤΤ. Το γεγονός
αυτό δεν είναι τυχαίο και οφείλεται στο γεγονός ότι και για τους δύο μέσους
ρυθμούς μεταφοράς ικανοποιείται η σχέση kbb′ = k′(5−b)(5−b′)¹, σχέση (5.20).

(2) Διμερή που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή

Στην περίπτωση μεταφοράς οπών σε διμερή τμήματα του DNA που απο-
τελούνται από διαφορετικά μονομερή, παρατηρούμε ακόμη πιο έντονα ότι
κυριαρχεί η κίνηση στην 5′-3′ και αυτή τη φορά σε όλα τα πιθανά διμερή
αυτής της κατηγορίας. Οι τιμές που παίρνει οι κυρίαρχοι μέσοι ρυθμοί με-
ταφοράς των οπών είναι της τάξης k13, k24 ≃ 1.5-75.3THz.

¹Στην πραγματικότητα από τη σχέση kbb′ = k′(5−b)(5−b′) παίρνουμε για τον ρυθμό μετα-
φοράς k13 = k42, όπως όμως έχει ήδη αναφερθεί k24 = k42 και συνεπώς k13 = k24
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Μια επιπλέον παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε τόσο για την πε-
ρίπτωση των διμερών που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή όσο κι
αυτών που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή είναι η άμεση συσχέ-
τιση που υπάρχει ανάμεσα στις τιμές που παίρνουν παράμετροι μεταπήδησης
t(bb

′) και στις τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς kbb′. Για την επι-
βεβαίωση του παραπάνω ισχυρισμού αρκεί μια αντιπαραβολή των σχημάτων
5.10 και 5.15.

• Ηλεκτρόνια

(1) Διμερή που αποτελούνται από ταυτόσημα μονομερή

Παρόμοια με την περίπτωση των οπών είναι κι αυτή των ηλεκτρονίων
όσον αφορά τα διμερή GG, CC, AA και TT. Πάλι η κίνηση γίνεται σχεδόν
αποκλειστικά στην 5′-3′ διεύθυνση και οι τιμές που λαμβάνουν οι κυρίαρχοι
μέσοι ρυθμοί μεταφοράς είναι της τάξης k13, k24 ≃ 15.3-45.1THz. Για τα δι-
μερή GC και CG αυτή τη φορά η κίνηση γίνεται σχεδόν ισοδύναμα σε όλες τις
διευθύνσεις κάτι που πάντως εξηγείται από το γεγονός ότι και οι παράμε-
τροι μεταπήδησης έχουν συγκρίσιμες τιμές σε όλες τις διευθύνσεις. Τέλος τα
διμερή ΑΤ και ΤΑ παρουσιάζουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από όλα τα
υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμένα το διμερές ΑΤ τα ηλεκτρόνια κινούνται βασικά
στη διεύθυνση 5′-5′ με μέσο ρυθμό μεταφοράς k14 = 5.5THz ενώ στο διμερές
ΤΑ κινούνται στη διεύθυνση 3′-3′ με μέσο ρυθμό μεταφοράς k23 = 28.2THz.

(2) Διμερή που αποτελούνται από διαφορετικά μονομερή

Σ' αυτήν την περίπτωση η εικόνα των διμερών AG, CT, TC και GA πα-
ρουσιάζει και πάλι μια παρόμοια κατάσταση με αυτή της κίνησης των οπών.
Η κυρίαρχη μεταφορά γίνεται και πάλι στην 5′-3′ διεύθυνση, με μια μικρή
ίσως διαφοροποίηση, ότι στην περίπτωση των ηλεκτρονίων εμφανίζεται μια
κίνηση κι εντός των βάσεων των ίδιων μονομερών όχι όμως συγκρίσιμη με
αυτή στην 5′-3′ διεύθυνση. Οι τιμές των κυρίαρχων μέσω ρυθμών μεταφοράς
είναι της τάξης k13, k24 ≃ 12.5-14.8THz.
Τελείως διαφορετική πάντως είναι η εικόνα για τα υπόλοιπα διμερή, δη-

λαδή τα AC, GT, TG και CA. Γι' αυτά τα διμερή παρατηρούμε πως η κίνηση
γίνεται στις διευθύνσεις 5′-3′ κι εντός του κάθε ζεύγους βάσης σχεδόν ισοδύ-
ναμα. Πάλι η εξήγηση έγκειται στο γεγονός ότι οι παράμετροι μεταπήδησης
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έχουν συγκρίσιμες τιμές. Εδώ οι τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφο-
ράς για την 5′-3′ διεύθυνση είναι k13, k24 ≃ 1.4-4.8THz, ενώ για την εντός του
ζεύγους βάσης μεταφορά έχουμε τις τιμές k12, k34 ≃ 2.4-2, 5THz.
Τέλος, διαπιστώνουμε και στην περίπτωση των ηλεκτρονίων την αντιστοι-

χία που υπάρχει ανάμεσα στις τιμές που παίρνει ο μέσος ρυθμός μεταφοράς
και τις τιμές που παίρνει η παράμετρος μεταπήδησης του φορέα στην κάθε
διεύθυνση κίνησης του.

5.4.2.5 Μελέτη των συχνοτήτων μεταπήδησης των φορέων στα διμερή
τμήματα μέσω της FFT

Μέσω της συνάρτησης FFT, η οποία παρατίθεται στο παράρτημα της πα-
ρούσας εργασίας, το πρόγραμμα DNALReigenN2sb υπολογίζει αριθμητικά
τις τιμές των συχνοτήτων μεταπήδησης των φορέων στις τέσσερις βάσεις που
συγκροτούν το διμερές, ανάλογα με την βάση αρχικής τοποθέτησης. Στους
παρακάτω πίνακες και τα αντίστοιχά τους διαγράμματα αποτυπώνονται οι
τιμές του πλάτους πιθανότητας εύρεσης του φορέα σε κάθε μια βάση του
διμερούς συναρτήσει των συχνοτήτων που εμφανίζονται. Το πλήθος των συ-
χνοτήτων που εμφανίζονται σε κάθε διμερές είναι πάντοτε έξι, αυτό είναι
αναμενόμενο αφού έξι είναι συνολικά οι δυνατές μεταπηδήσεις του φορέα
ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς (από τη (b) = 1 στη (b) = 2, από τη (b) = 1
στη (b) = 3, από τη (b) = 1 στη (b) = 4, από τη (b) = 2 στη (b) = 3, από τη
(b) = 2 στη (b) = 4 και από τη (b) = 3 στη (b) = 4).

Οι τιμές που παρατίθενται για την κίνηση των οπών έχουν ως αρχική
συνθήκη την τοποθέτηση του φορέα στην πρώτη βάση του διμερούς, (b) = 1,
δηλαδή :

∣∣Ψdimer
H (0)

⟩
= |(1)H⟩.

GG f A1 B1 A2 B2

30.0 0.457800 0.000092 0.457800 0.000092
Αρχική 31.8 0.000000 0.000100 0.000000 0.000100

τοποθέτηση 162.6 0.000202 0.000100 0.000203 0.000100
192.6 0.000184 0.000188 0.000182 0.000188

(b) = 1 194.4 0.000049 0.000049 0.000048 0.000049
224.5 0.000047 0.000093 0.000047 0.000090

Πίνακας 5.7: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς GG.
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CC f A1 B1 A2 B2

30.0 0.000000 0.000092 0.000000 0.000092
Αρχική 31.9 0.498700 0.000100 0.498700 0.000100

τοποθέτηση 162.6 0.000049 0.000100 0.000049 0.000100
192.6 0.000183 0.000188 0.000181 0.000188

(b) = 1 194.4 0.000048 0.000049 0.000049 0.000049
224.5 0.000189 0.000090 0.000188 0.000090

Πίνακας 5.8: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς CC.

GC f A1 B1 A2 B2

0.3 0.485600 0.004700 0.004700 0.486200
Αρχική 1.6 0.000225 0.004400 0.004400 0.000216

τοποθέτηση 196.4 0.003300 0.004500 0.004500 0.003300
196.7 0.003100 0.003200 0.003100 0.003200

(b) = 1 198.0 0.006200 0.006200 0.006200 0.006200
198.3 0.006300 0.004700 0.004700 0.006300

Πίνακας 5.9: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς GC.

CG f A1 B1 A2 B2

0.4 0.494700 0.000111 0.000111 0.494600
Αρχική 21.2 0.000023 0.000112 0.000112 0.000002

τοποθέτηση 182.7 0.000144 0.000139 0.000139 0.000143
183.1 0.000147 0.000110 0.000110 0.000147

(b) = 1 203.9 0.000085 0.000107 0.000107 0.000083
204.4 0.000086 0.000084 0.000084 0.000085

Πίνακας 5.10: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς CG.
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AA f A1 B1 A2 B2

3.9 0.498700 0.000195 0.498800 0.000014
Αρχική 56.5 0.000009 0.000066 0.000002 0.000066

τοποθέτηση 139.2 0.000564 0.000345 0.000248 0.000014
143.1 0.000590 0.000345 0.000243 0.000537

(b) = 1 195.7 0.000009 0.000345 0.000036 0.000002
199.6 0.000008 0.000034 0.000036 0.000062

Πίνακας 5.11: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς AA.

TT f A1 B1 A2 B2

3.9 0.000000 0.000014 0.000000 0.000014
Αρχική 56.5 0.474500 0.000130 0.474600 0.000065

τοποθέτηση 139.2 0.000003 0.000006 0.000011 0.000014
143.1 0.000485 0.000220 0.000270 0.000533

(b) = 1 195.7 0.000002 0.000008 0.000011 0.000002
199.6 0.000529 0.000296 0.000296 0.000063

Πίνακας 5.12: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς TT.

Πίνακας 5.13: Add caption

AT f A1 B1 A2 B2

0.1 0.462500 0.004100 0.004100 0.462400
Αρχική 1.3 0.000390 0.004000 0.004000 0.000098

τοποθέτηση 171.8 0.002900 0.002900 0.002900 0.002900
171.9 0.003000 0.004300 0.004300 0.003000

(b) = 1 173.1 0.006300 0.004400 0.004400 0.006300
173.3 0.006000 0.006000 0.006000 0.006000

Πίνακας 5.14: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς AT.
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TA f A1 B1 A2 B2

2.4 0.496400 0.000539 0.000539 0.496300
Αρχική 22.7 0.000022 0.000541 0.000541 0.000005

τοποθέτηση 157.3 0.001600 0.000507 0.000507 0.001600
159.7 0.001600 0.001600 0.001600 0.001600

(b) = 1 180.0 0.000168 0.000167 0.000167 0.000167
182.4 0.000172 0.000525 0.000525 0.000171

Πίνακας 5.15: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς TA.

AG f A1 B1 A2 B2

70.7 0.000008 0.000163 0.000000 0.000163
Αρχική 72.5 0.000544 0.000004 0.000558 0.000007

τοποθέτηση 109.8 0.000805 0.000299 0.000012 0.000494
180.6 0.000286 0.000414 0.000000 0.000128

(b) = 1 182.4 0.000003 0.000002 0.000012 0.000010
253.1 0.000003 0.000003 0.000000 0.000003

Πίνακας 5.16: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς AG.

CT f A1 B1 A2 B2

70.7 0.241600 0.000003 0.241400 0.000163
Αρχική 72.5 0.000042 0.000007 0.000042 0.000007

τοποθέτηση 109.8 0.000304 0.000007 0.000182 0.000494
180.6 0.000058 0.000000 0.000186 0.000128

(b) = 1 182.4 0.000429 0.000499 0.000081 0.000010
253.1 0.000078 0.000003 0.000078 0.000003

Πίνακας 5.17: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς CT.
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AC f A1 B1 A2 B2

47.4 0.000023 0.000072 0.000057 0.000005
Αρχική 71.6 0.000094 0.000017 0.000026 0.000054

τοποθέτηση 125.4 0.034100 0.000072 0.034200 0.000014
172.8 0.000643 0.000591 0.000059 0.000010

(b) = 1 197.0 0.000005 0.000002 0.000026 0.000025
244.5 0.000003 0.000019 0.000000 0.000019

Πίνακας 5.18: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς AC.

GT f A1 B1 A2 B2

47.4 0.000014 0.000023 0.000030 0.000005
Αρχική 71.6 0.000030 0.000014 0.000009 0.000054

τοποθέτηση 125.4 0.000004 0.000014 0.000000 0.000014
172.8 0.000004 0.000001 0.000009 0.000010

(b) = 1 197.0 0.000374 0.000381 0.000032 0.000025
244.5 0.010300 0.000026 0.010200 0.000019

Πίνακας 5.19: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς GT.

TG f A1 B1 A2 B2

48.5 0.000309 0.000004 0.000010 0.000297
Αρχική 72.7 0.000009 0.000010 0.000011 0.000000

τοποθέτηση 121.0 0.000005 0.000004 0.000000 0.000004
169.6 0.000531 0.000548 0.000011 0.000004

(b) = 1 193.7 0.000003 0.000000 0.000010 0.000010
242.3 0.001600 0.000011 0.001600 0.000010

Πίνακας 5.20: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς TG.
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CA f A1 B1 A2 B2

48.5 0.000281 0.000010 0.000004 0.000297
Αρχική 72.7 0.000009 0.000003 0.000003 0.000000

τοποθέτηση 121.0 0.000188 0.000003 0.000185 0.000004
169.6 0.000003 0.000000 0.000004 0.000004

(b) = 1 193.7 0.000430 0.000418 0.000003 0.000010
242.3 0.000002 0.000010 0.000000 0.000010

Πίνακας 5.21: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς CA.

TC f A1 B1 A2 B2

63.7 0.192800 0.000042 0.192800 0.000009
Αρχική 81.9 0.000007 0.000054 0.000004 0.000054

τοποθέτηση 108.6 0.000042 0.000036 0.000120 0.000039
172.4 0.000316 0.000426 0.000117 0.000005

(b) = 1 190.6 0.000017 0.000005 0.000072 0.000095
254.3 0.000135 0.000070 0.000077 0.000014

Πίνακας 5.22: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς TC.

GA f A1 B1 A2 B2

63.7 0.000000 0.000009 0.000000 0.000009
Αρχική 81.9 0.106000 0.000085 0.106100 0.000054

τοποθέτηση 108.6 0.000032 0.000105 0.000032 0.000039
172.4 0.000004 0.000002 0.000007 0.000005

(b) = 1 190.6 0.000525 0.000401 0.000030 0.000095
254.3 0.000003 0.000008 0.000007 0.000014

Πίνακας 5.23: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση οπής ανάμεσα στις βάσεις του διμερούς GA.



164



165



166

Σχήμα 5.22: Οι τιμές του πλάτους πιθανότητας εύρεσης της οπής σε κάθε
μια από τις τέσσερις βάσεις του διμερούς τμήματος του DNA συναρτήσει
των συχνοτήτων μεταπήδησης που εμφανίζονται

Εν συνεχεία ακολουθούν οι πίνακες τιμών και τα αντίστοιχά τους δια-
γράμματα για μεταφορά ηλεκτρονίου για όλα τα δυνατά διμερή. Πάλι η
αρχική συνθήκη τοποθέτησης είναι στην πρώτη βάση, (b) = 1 του εκάστοτε
διμερούς, δηλαδή ισχύει:

∣∣Ψ dimer
L (0)

⟩
= |(1)L⟩.
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GG f A1 B1 A2 B2

9.7 0.483200 0.003300 0.483300 0.000035
Αρχική 22.7 0.000045 0.003300 0.000022 0.488000

τοποθέτηση 32.7 0.004500 0.004200 0.004200 0.004400
42.6 0.004500 0.003600 0.004300 0.002400

(b) = 1 55.5 0.002300 0.003000 0.002500 0.004300
65.2 0.002400 0.002600 0.002600 0.002400

Πίνακας 5.24: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς GG.

CC f A1 B1 A2 B2

9.7 0.000035 0.003200 0.000055 0.003200
Αρχική 22.7 0.488000 0.003300 0.488000 0.003300

τοποθέτηση 32.7 0.004400 0.004200 0.004200 0.004400
42.4 0.002400 0.003100 0.002600 0.003300

(b) = 1 55.5 0.004300 0.003400 0.004100 0.003200
65.2 0.002400 0.002600 0.002600 0.002400

Πίνακας 5.25: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς CC.

GC f A1 B1 A2 B2

3.1 0.000674 0.016400 0.016400 0.000678
Αρχική 3.9 0.457600 0.016600 0.016600 0.457500

τοποθέτηση 49.5 0.008100 0.008100 0.008100 0.008100
52.6 0.031000 0.015400 0.015400 0.031000

(b) = 1 53.5 0.007600 0.015300 0.015400 0.007600
56.6 0.029700 0.029700 0.029700 0.029700

Πίνακας 5.26: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς GC.
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CG f A1 B1 A2 B2

2.0 0.446600 0.000340 0.000338 0.446500
Αρχική 3.5 0.000000 0.000372 0.000370 0.000000

τοποθέτηση 46.6 0.000016 0.000013 0.000013 0.000011
48.7 0.000015 0.000360 0.000359 0.000013

(b) = 1 50.1 0.010100 0.000358 0.000357 0.010100
52.2 0.010100 0.010100 0.010100 0.010100

Πίνακας 5.27: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς CG.

AA f A1 B1 A2 B2

7.6 0.495000 0.000141 0.495000 0.000156
Αρχική 14.4 0.000000 0.000152 0.000000 0.000152

τοποθέτηση 109.9 0.000288 0.000315 0.000316 0.000292
117.6 0.000293 0.000132 0.000320 0.000157

(b) = 1 124.4 0.000084 0.000169 0.000070 0.000156
132.1 0.000082 0.000068 0.000069 0.000081

Πίνακας 5.28: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς AA.

TT f A1 B1 A2 B2

7.6 0.000000 0.000156 0.000000 0.000156
Αρχική 14.4 0.486200 0.000140 0.486100 0.000152

τοποθέτηση 109.9 0.000291 0.000317 0.000314 0.000292
117.6 0.000083 0.000170 0.000071 0.000157

(b) = 1 124.4 0.000296 0.000132 0.000318 0.000156
132.1 0.000083 0.000069 0.000069 0.000081

Πίνακας 5.29: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς TT.
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AT f A1 B1 A2 B2

0.2 0.000000 0.000063 0.000063 0.000000
Αρχική 2.7 0.464600 0.000059 0.000059 0.464600

τοποθέτηση 119.5 0.000008 0.000063 0.000062 0.000008
119.7 0.000522 0.000521 0.000521 0.000523

(b) = 1 122.3 0.000009 0.000007 0.000007 0.000006
122.5 0.000474 0.000058 0.000058 0.000477

Πίνακας 5.30: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς AT.

TA f A1 B1 A2 B2

0.8 0.478500 0.000061 0.000061 0.478400
Αρχική 14.1 0.000000 0.000059 0.000059 0.000003

τοποθέτηση 113.5 0.000013 0.000059 0.000059 0.000008
114.4 0.000012 0.000009 0.000009 0.000009

(b) = 1 127.7 0.000457 0.000459 0.000459 0.000459
128.5 0.000442 0.000062 0.000062 0.000442

Πίνακας 5.31: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς TA.

AG f A1 B1 A2 B2

24.5 0.000266 0.000002 0.000311 0.000047
Αρχική 26.0 0.001400 0.000079 0.000057 0.001400

τοποθέτηση 50.5 0.000000 0.000000 0.000045 0.000044
98.0 0.000000 0.000003 0.000000 0.000003

(b) = 1 122.5 0.000583 0.000486 0.000000 0.000093
148.6 0.000000 0.000090 0.000000 0.000090

Πίνακας 5.32: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς AG.
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CT f A1 B1 A2 B2

24.5 0.000000 0.000054 0.000001 0.000047
Αρχική 26.0 0.001400 0.000058 0.000080 0.001400

τοποθέτηση 50.5 0.010800 0.010800 0.000101 0.000044
98.0 0.000125 0.000014 0.000109 0.000003

(b) = 1 122.5 0.000018 0.000000 0.000078 0.000093
148.6 0.020200 0.000013 0.020300 0.000090

Πίνακας 5.33: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς CT.

AC f A1 B1 A2 B2

23.9 0.003000 0.000124 0.000146 0.003100
Αρχική 24.4 0.001400 0.000004 0.001200 0.000164

τοποθέτηση 48.4 0.000014 0.000001 0.000158 0.000156
97.6 0.000007 0.000107 0.000000 0.000108

(b) = 1 121.6 0.000566 0.000669 0.000001 0.000104
146.1 0.000004 0.000004 0.000001 0.000006

Πίνακας 5.34: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς AC.

GT f A1 B1 A2 B2

23.9 0.003100 0.000147 0.000125 0.003100
Αρχική 24.4 0.000041 0.000144 0.000001 0.000164

τοποθέτηση 48.4 0.011600 0.011800 0.000048 0.000156
97.6 0.012300 0.000021 0.012200 0.000108

(b) = 1 121.6 0.000019 0.000000 0.000123 0.000104
146.1 0.000075 0.000020 0.000050 0.000006

Πίνακας 5.35: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς GT.
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TG f A1 B1 A2 B2

24.1 0.000027 0.000062 0.000050 0.000013
Αρχική 25.1 0.000000 0.000015 0.000000 0.000016

τοποθέτηση 49.2 0.000013 0.000002 0.000025 0.000023
96.7 0.003700 0.000073 0.003600 0.000017

(b) = 1 120.8 0.000536 0.000576 0.000050 0.000010
146.0 0.000028 0.000016 0.000025 0.000018

Πίνακας 5.36: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς TG.

CA f A1 B1 A2 B2

24.1 0.000185 0.000646 0.000797 0.000013
Αρχική 25.1 0.029600 0.000740 0.028800 0.000016

τοποθέτηση 49.2 0.010800 0.011500 0.000784 0.000023
96.7 0.000006 0.000017 0.000000 0.000017

(b) = 1 120.8 0.000005 0.000001 0.000011 0.000010
146.0 0.000015 0.000017 0.000011 0.000018

Πίνακας 5.37: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς CA.

TC f A1 B1 A2 B2

22.6 0.000027 0.000011 0.000013 0.000024
Αρχική 28.5 0.000016 0.000070 0.000000 0.000070

τοποθέτηση 51.1 0.000000 0.000002 0.000047 0.000045
94.6 0.000162 0.000087 0.000051 0.000129

(b) = 1 123.2 0.000478 0.000527 0.000012 0.000059
145.8 0.002500 0.000012 0.002400 0.000039

Πίνακας 5.38: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς TC.
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GA f A1 B1 A2 B2

22.6 0.000835 0.000441 0.000380 0.000024
Αρχική 28.5 0.123300 0.000410 0.123700 0.000070

τοποθέτηση 51.1 0.010200 0.010500 0.000343 0.000045
94.6 0.000098 0.000040 0.000068 0.000129

(b) = 1 123.2 0.000007 0.000001 0.000065 0.000059
145.8 0.000004 0.000038 0.000000 0.000039

Πίνακας 5.39: Τα πλάτη πιθανότητας για τις συχνότητες μεταπήδησης που
εμφανίζονται στη μεταπήδηση ηλεκτρονίου ανάμεσα στις βάσεις του διμε-
ρούς GA.
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Σχήμα 5.22: Οι τιμές του πλάτους πιθανότητας εύρεσης του ηλεκτρονίου σε
κάθε μια από τις τέσσερις βάσεις του διμερούς τμήματος του DNA συναρ-
τήσει των συχνοτήτων μεταπήδησης που εμφανίζονται



Παράρτημα Αʹ

Προγράμματα

Στο τέλος της παρούσας εργασίας θεωρούμε χρήσιμο να παρουσιάσουμε,
υπό τη μορφή παραρτήματος, αναλυτικά τα προγράμματα που χρησιμοποι-
ήσαμε για την αριθμητική επίλυση των εξισώσεων ισχυρής δέσμευσης τόσο
για τα μονομερή όσο και για τα διμερή τμήματα του DNA. Τα προγράμματα
αυτά δημιουργήθηκαν από τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κ. Σιμσερίδη στο
λογισμικό matlab.

Αʹ.1 Το πρόγραμμα DNALReigenN1sb.m

Στο πρόγραμμα που παρουσιάζουμε χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους
που αναφέρονται στο άρθρο [9]. Στην παρούσα μορφή του προγράμματος
γίνεται ο αριθμητικός υπολογισμός για το G-C μονομερές για τη μεταφορά
οπής (HOMO). Ως αρχική συνθήκη χρησιμοποιείται η τοποθέτηση της οπής
στην πρώτη βάση του μονομερούς, (b) = 1), δηλαδή |Ψmono

H (0)⟩ = |(1)H⟩ .
Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι οι τιμές των παραμέτρων που αφορούν
τις οπές έχουν καταγραφεί με αντίθετο πρόσημο από αυτό που αναφέρονται
στο άρθρο [9].
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο εξής:

% The notation Y - Ycompl is used here to denote one base -
pair

% according to the following convention for the DNA
strands orientation:

% 5' 3'
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% Y - Ycompl
% 3' 5'

% Let us suppose that the system is:
% 5' 3'
% G - C \[Lambda] = 1
% 3' 5'

clear all
close all
clc

%%% Determine the matrix to be diagonalized %%%
disp('matrix dimension = 2 x (number of base -pairs)')
N = 1 % number of base -pairs
MD = 2*N % matrix dimension

%%% Determine which parameters are used

% if flag = 1 HKS parameterization is used
% if flag = 0 MA parameterization is used
%------------------------------------
flag_parameterization=1;
%------------------------------------

if flag_parameterization==1;
disp('HKS parameterization is used')

% HOMO or LUMO?
HL='H';

if HL=='H'
disp('HOMO calculations')

% On-site energies of the bases according to HKS
parameterization

EA = 8.3;
ET = 9;
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EG = 8;
EC = 8.8;

% Intra -base -pair hopping parameters according to
HKS parameterization

tbpAT = 0.012;
tbpGC = 0.012;

elseif HL=='L'

disp('LUMO calculations')
% On-site energies of the bases according to HKS

parameterization
EA = -4.4;
ET = -4.9;
EG = -4.5;
EC = -4.3;

% Intra -base -pair hopping parameters according to
HKS parameterization

tbpAT = -0.009;
tbpGC = 0.016;

end

elseif flag_parametarization==0;
disp('MA parameterization is used')

%HOMO or LUMO?
HL='H';

if HL=='H'
disp('HOMO calculations')

% On-site energies of the bases according to MA
parameterization

EA = -5.2;
ET = -6.3;
EG = -4.3;
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EC = -6.5;

% Intra -base -pair hopping parameters according to
MA parameterization

tbpAT = 0.026;
tbpGC = 0.005;

elseif HL=='L'

disp('LUMO calculations')
% On-site energies of the bases according to MA

parameterization
EA = 0.3;
ET = -1.0;
EG = 1.1;
EC = -1.1;

% Intra -base -pair hopping parameters according to
MA parameterization

tbpAT = 0.034;
tbpGC = 0.063;

end
end

A = [EG tbpGC; tbpGC EC] % G-C monomer
% A = [EA tbpAT; tbpAT ET] % A-T monomer

% Constants
h = 4.135667517; % eV fs
hbar=h/(2*pi) ; % eV fs
eVperhbar = (2*pi)/4.135667517; % 1/fs

% period , frequency of motion
period = h/sqrt((2*A(1,2))^2 + (A(1,1)-A(2,2))^2)
disp('fs')
frequency = 1/period
disp('PHz')
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% time
L= 16385;
t = linspace(0,3*period ,L); % time in fs
% t = linspace(0,16*pi,L); % time in fs
% exp(i*t)-exp(i.*t) check , it is identical

% Eigenvalues and Left (and Right) Eigenvectors
disp('Eigenvalues and Left (and Right) Eigenvectors')
d = eig(A);
[V,D] = eig(A);
[W,D] = eig(A.');
W = conj(W);
DLR=V-W
v1=V(:,1)
v2=V(:,2)

%display diagonal matrix
D

% Here we deal with only Hermitian matrices
if conj(A.')==A % HMonly

for k=1:MD
lambda(k)=-i*eVperhbar*D(k,k); % matrix

end
lambda

% Determine Initial Conditions
disp('Determine Initial Conditions')
x0=[1;0] % carrier placed initially at ...

% Find the coefficients ci
ca = V \ x0;
cb =linsolve(V,x0);
cc =inv(V)*x0;

if (ca == cb & cb == cc)
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c = ca
elseif ca == cc

c = ca
elseif ca == cb

c = ca
elseif cb == cc

c = cb
else

c = cb
disp('3 different results for c')

end

% Check whether the eigenvectors are linearly
independent

disp('Check whether the eigenvectors are linearly
independent')

Z = [0;0];
Ma = V\Z;
Mb = linsolve(V,Z);
Mc = inv(V)*Z;
if (Ma == Mb & Mb == Mc)

M = Ma
elseif Ma == Mc

M = Ma
elseif Ma == Mb

M = Ma
elseif Mb == Mc

M = Mb
else

M = Mb
disp('3 different results for M')

end

if M == Z % *** LI ***
disp('OK linearly independent')

x=c(1)*v1*exp(lambda(1)*t)+c(2)*v2*exp(lambda(2)*t
);
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A1=x(1,:);
B1=x(2,:);

% Figure with square norms
A1square = x (1,:).*conj(x(1,:));
B1square = x (2,:).*conj(x(2,:));
YMatrixsquare=[A1square; B1square];
createfiguredna1N1sb(t, YMatrixsquare)

else % *** LI ***
disp('SOS linearly dependent')

end % *** LI ***

else % HMonly
disp('A is not Hermitian')

end % HMonly

% period , maximum transfer percentage , maximum transfer
rate

frequencies=abs(-imag(lambda)/(2*pi))
disp('PHz')
periods=1./frequencies
disp('fs')

% period
% period = (2*pi)/(i*(lambda(2)-lambda(1)))
% disp('fs')
% frequency
% frequency = 1/period
% disp('PHz ')

% maximum transfer percentage equation with matrix
elements

p = (2*A(2,1))^2/((2*A(2,1))^2 +(A(1,1)-A(2,2))^2)

% max transfer rate
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pf= p/period
disp('PHz')

% mean values of xisquare
meanA1square=mean(A1square)
meanB1square=mean(B1square)

% sumofmeans=mean(A1square)+mean(B1square);

% % carrier placed initially at base 1
% flag=1
% for i=1:L
% if flag >0
% if abs(B1square(i)-meanB1square) < meanB1square*1.0e

-5
% tmean2=t(i)
% meantransferrate=meanB1square/(tmean2)
% flag=0
% end
% end
% end

% % carrier placed initially at base 2
% flag=1
% for i=1:L
% if flag >0
% if abs(A1square(i)-meanA1square) < meanA1square*1.0e

-5
% tmean1=t(i)
% meantransferrate=meanA1square/(tmean1)
% flag=0
% end
% end
% end

maxA1square=max(A1square)
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maxB1square=max(B1square)
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Αʹ.1.1 Η συνάρτηση createfiguredna1N1sb.m

Η συνάρτηση αυτή καλείται από το DNALReigenN1sb.m για την κατα-
σκευή της γραφικής παράστασης των πιθανοτήτων |A1(t)|2 και |B1(t)|2 συ-
ναρτήσει του χρόνου.
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο εξής:

function createfigure1(t1, YMatrix1)

figure1 = figure;

% Create axes
axes1 = axes('Parent',figure1);
box(axes1 ,'on');
hold(axes1 ,'all');

% Create multiple lines using matrix input to plot
plot1 = plot(t1,YMatrix1 ,'Parent',axes1);
set(plot1(1),'Color','b','DisplayName','|A_1(t)|^2');
set(plot1(2),'Color','r','DisplayName','|B_1(t)|^2');

% Create xlabel
xlabel('t (fs)');

% Create ylabel
ylabel('Probability');

% Create legend
legend1 = legend(axes1 ,'show');
set(legend1 ,...

'Position' ,[0.789378720238095 0.540636609253631
0.08671875 0.0893617021276596]);
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Αʹ.2 Το πρόγραμμα DNALReigenN2sb.m

Στο πρόγραμμα, που παρουσιάζουμε, χρησιμοποιούμε τις παραμέτρους
που αναφέρονται στο άρθρο [9]. Στην παρούσα μορφή του προγράμματος
γίνεται ο αριθμητικός υπολογισμός για το CC διμερές για τη μεταφορά ηλε-
κτρονίου (LUMO). Ως αρχική συνθήκη χρησιμοποιείται η τοποθέτηση του ηλε-
κτρονίου στη δεύτερη βάση του διμερούς, (b) = 2, δηλαδή

∣∣Ψ dimer
L (0)

⟩
= |(2)L⟩

. Πρέπει να αναφέρουμε και πάλι ότι οι τιμές των παραμέτρων που αφο-
ρούν τα ηλεκτρόνια έχουν καταγραφεί με αντίθετο πρόσημο από αυτό που
αναφέρονται στο άρθρο [9].
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο εξής:

% The notation YX is used here to denote two successive
base -pairs

% according to the following convention for the DNA
strands orientation:

% 5' 3'
% YX <=> Y - Ycompl
% X - Xcompl
% 3' 5'

% Let us suppose that the system is:
% 5' 3'
% GG <=> G - C � = 1
% G - C � = 2
% 3' 5'

clear all
clc

%%% Determine the matrix to be diagonalized %%%
disp('matrix dimension = 2 x (number of base -pairs)')

N = 2; % number of base -pairs
MD = 2*N; % matrix dimension

%HOMO or LUMO?
HL='L';
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if HL=='H'
disp('HOMO calculations')

% On-site energies of the bases
EA = 8.3;
ET = 9;
EG = 8;
EC = 8.8;

% Intra -base -pair hopping parameters
tbpAT = 0.012;
tbpGC = 0.012;

% Intra -strand 5' to 3' hopping parameters
t53AA = 0.008;
t53AT = -0.068;
t53AG = 0.005;
t53AC = -0.068;

t53TA = -0.026;
t53TT = 0.117;
t53TG = -0.028;
t53TC = 0.086;

t53GA = 0.079;
t53GT = -0.073;
t53GG = 0.062;
t53GC = -0.080;

t53CA = -0.005;
t53CT = 0.107;
t53CG = 0.001;
t53CC = 0.066;

% Inter -strand 3' to 3' hopping parameters
t33AA = -0.048;
t33AT = 0.003;
t33AG = 0.003;
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t33AC = 0.005;

t33TA = t33AT;
t33TT = -0.0005;
t33TG = -0.005;
t33TC = -0.0005;

t33GA = t33AG;
t33GT = t33TG;
t33GG = 0.044;
t33GC = -0.004;

t33CA = t33AC;
t33CT = t33TC;
t33CG = t33GC;
t33CC = -0.001;

% Inter -strand 5' to 5' hopping parameters
t55AA = -0.002;
t55AT = -0.009;
t55AG = -0.004;
t55AC = -0.005;

t55TA = t55AT;
t55TT = -0.004;
t55TG = -0.005;
t55TC = -0.002;

t55GA = t55AG;
t55GT = t55TG;
t55GG = -0.003;
t55GC = -0.004;

t55CA = t55AC;
t55CT = t55TC;
t55CG = t55GC;
t55CC = -0.001;

elseif HL=='L'
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disp('LUMO calculations')

% On-site energies of the bases
EA = -4.4;
ET = -4.9;
EG = -4.5;
EC = -4.3;

% Intra -base -pair hopping parameters
tbpAT = -0.009;
tbpGC = 0.016;

% Intra -strand 5' to 3' hopping parameters
t53AA = 0.016;
t53AT = 0.007;
t53AG = 0.001;
t53AC = -0.003;

t53TA = -0.007;
t53TT = -0.030;
t53TG = -0.017;
t53TC = 0.022;

t53GA = 0.030;
t53GT = -0.032;
t53GG = 0.020;
t53GC = 0.043;

t53CA = -0.012;
t53CT = 0.063;
t53CG = 0.015;
t53CC = -0.047;

% Inter -strand 3' to 3' hopping parameters
t33AA = 0.029;
t33AT = 0.003;
t33AG = -0.006;
t33AC = -0.003;
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t33TA = t33AT;
t33TT = 0.0002;
t33TG = 0.002;
t33TC = -0.0002;

t33GA = t33AG;
t33GT = t33TG;
t33GG = -0.005;
t33GC = -0.004;

t33CA = t33AC;
t33CT = t33TC;
t33CG = t33GC;
t33CC = 0.0003;

% Inter -strand 5' to 5' hopping parameters
t55AA = 0.006;
t55AT = 0.002;
t55AG = 0.003;
t55AC = -0.002;

t55TA = t55AT;
t55TT = 0.002;
t55TG = 0.003;
t55TC = -0.002;

t55GA = t55AG;
t55GT = t55TG;
t55GG = -0.002;
t55GC = -0.003;

t55CA = t55AC;
t55CT = t55TC;
t55CG = t55GC;
t55CC = 0.002;

end

% A = [EG tbpGC t53GG t55GC; tbpGC EC t33CG t53CC; t53GG
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t33GC EG tbpGC; t55CG t53CC tbpGC EC];

A = [EC tbpGC t53CC t55CG; tbpGC EG t33GC t53GG; t53CC
t33CG EC tbpGC; t55GC t53GG tbpGC EG];

% A = [EG tbpGC t53GC t55GG; tbpGC EC t33CC t53GC; t53GC
t33CC EC tbpGC; t55GG t53GC tbpGC EG];

% A = [EC tbpGC t53CG t55CC; tbpGC EG t33GG t53CG; t53CG
t33GG EG tbpGC; t55CC t53CG tbpGC EC];

% A = [EA tbpAT t53AA t55AT; tbpAT ET t33TA t53TT; t53AA
t33AT EA tbpAT; t55TA t53TT tbpAT ET];

% A = [ET tbpAT t53TT t55TA; tbpAT EA t33AT t53AA; t53TT
t33TA ET tbpAT; t55AT t53AA tbpAT EA];

% A = [EA tbpAT t53AT t55AA; tbpAT ET t33TT t53AT; t53AT
t33TT ET tbpAT; t55AA t53AT tbpAT EA];

% A = [ET tbpAT t53TA t55TT; tbpAT EA t33AA t53TA; t53TA
t33AA EA tbpAT; t55TT t53TA tbpAT ET];

% A = [EA tbpAT t53AG t55AC; tbpAT ET t33TG t53CT; t53AG
t33GT EG tbpGC; t55CA t53CT tbpGC EC];

% A = [EC tbpGC t53CT t55CA; tbpGC EG t33GT t53AG; t53CT
t33TG ET tbpAT; t55AC t53AG tbpAT EA];

% A = [EA tbpAT t53AC t55AG; tbpAT ET t33TC t53GT; t53AC
t33CT EC tbpGC; t55GA t53GT tbpGC EG];

% A = [EG tbpGC t53GT t55GA; tbpGC EC t33CT t53AC; t53GT
t33TC ET tbpAT; t55AG t53AC tbpAT EA];

% A = [ET tbpAT t53TG t55TC; tbpAT EA t33AG t53CA; t53TG
t33GA EG tbpGC; t55CT t53CA tbpGC EC];

% A = [EC tbpGC t53CA t55CT; tbpGC EG t33AG t53TG; t53CA
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t33AG EA tbpAT; t55TC t53TG tbpAT ET];

% A = [ET tbpAT t53TC t55TG; tbpAT EA t33AC t53GA; t53TC
t33CA EC tbpGC; t55GT t53GA tbpGC EG];

% A = [EG tbpGC t53GA t55GT; tbpGC EC t33CA t53TC; t53GA
t33AC EA tbpAT; t55GT t53TC tbpAT ET];

% Constants
h = 4.135667517; % eV fs
hbar=h/(2*pi) ; % eV fs
eVperhbar = (2*pi)/4.135667517; % 1/fs

% time
L = 16385;
t = linspace(0,1000,L); % time in fs

% t = linspace(0,16*pi,L); % time in fs
% exp(i*t)-exp(i.*t) check , it is identical

% Eigenvalues and Left (and Right) Eigenvectors
disp('Eigenvalues and Left (and Right) Eigenvectors')
d = eig(A);
[V,D] = eig(A);
[W,D] = eig(A.');
W = conj(W);
DLR=V-W
v1=V(:,1)
v2=V(:,2)
v3=V(:,3)
v4=V(:,4)
D

% Here we deal with only Hermitian matrices
if conj(A.')==A % HMonly

for k=1:MD
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lambda(k)=-i*eVperhbar*D(k,k); % matrix $\mathcal{A}$
end
lambda

% Determine Initial Conditions
disp('Determine Initial Conditions')
x0=[0;1;0;0] % carrier placed initially at ...

% Find the coefficients ci
ca = V \ x0;
cb =linsolve(V,x0);
cc =inv(V)*x0;

if (ca == cb & cb == cc)
c = ca

elseif ca == cc
c = ca

elseif ca == cb
c = ca

elseif cb == cc
c = cb

else
c = cb
disp('3 different results for c')

end

% Check whether the eigenvectors are linearly independent
disp('Check whether the eigenvectors are linearly

independent')
Z = [0;0;0;0];
Ma = V\Z
Mb = linsolve(V,Z)
Mc = inv(V)*Z
if (Ma == Mb & Mb == Mc)

M = Ma
elseif Ma == Mc

M = Ma
elseif Ma == Mb

M = Ma
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elseif Mb == Mc
M = Mb

else
M = Mb
disp('3 different results for M')

end

if M == Z % *** LI ***
disp('OK linearly independent')

x=c(1)*v1*exp(lambda(1)*t)+c(2)*v2*exp(lambda(2)*t)+c(3)*
v3*exp(lambda(3)*t)+c(4)*v4*exp(lambda(4)*t);

A1=x(1,:);
B1=x(2,:);
A2=x(3,:);
B2=x(4,:);

% Figure with real and imaginary parts
% realA1=real(x(1,:));
% imagA1=imag(x(1,:));
% realB1=real(x(2,:));
% imagB1=imag(x(2,:));
% realA2=real(x(3,:));
% imagA2=imag(x(3,:));
% realB2=real(x(4,:));
% imagB2=imag(x(4,:));
% YMatrix=[realA1; imagA1; realB1; imagB1; realA2; imagA2;

realB2; imagB2];
% createfigureN2sbRI(t, YMatrix)

% Figure with square norms
A1square = x(1,:).*conj(x(1,:));
B1square = x(2,:).*conj(x(2,:));
A2square = x(3,:).*conj(x(3,:));
B2square = x(4,:).*conj(x(4,:));
YMatrixsquare=[A1square; B1square; A2square; B2square];
createfiguredna1N2sb(t, YMatrixsquare)
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else % *** LI ***
disp('SOS linearly dependent')
end % *** LI ***

else % HMonly
disp('A is not Hermitian')

end % HMonly

% period , maximum transfer percentage , maximum transfer
rate

frequencies=abs(-imag(lambda)/(2*pi))
disp('PHz')
periods=1./frequencies
disp('fs')

% mean values of xisquare
meanA1square=mean(A1square)
meanB1square=mean(B1square)
meanA2square=mean(A2square)
meanB2square=mean(B2square)
sumofmeans=mean(A1square)+mean(B1square)+mean(A2square)+

mean(B2square)

maxA1square=max(A1square)
maxB1square=max(B1square)
maxA2square=max(A2square)
maxB2square=max(B2square)
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Αʹ.2.1 Η συνάρτηση createfiguredna1N2sb.m

H συνάρτηση αυτή καλείται από το DNALReigenN2sb.m για την κατα-
σκευή της γραφικής παράστασης των πιθανοτήτων |A1(t)|2, |B1(t)|2, |A2(t)|2
και |B2(t)|2 συναρτήσει του χρόνου.
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο εξής:

function createfigure2(t1, YMatrix1)

% Create figure
figure1 = figure;

% Create axes
axes1 = axes('Parent',figure1);
box(axes1 ,'on');
hold(axes1 ,'all');

% Create multiple lines using matrix input to plot
plot1 = plot(t1,YMatrix1 ,'Parent',axes1);
set(plot1(1),'Color',[0 0 0],'DisplayName','|A_1(t)|^2');
set(plot1(2),'Color',[1 0 0],'DisplayName','|B_1(t)|^2');
set(plot1(3),'Color',[0 1 0],'DisplayName','|A_2(t)|^2');
set(plot1(4),'Color',[0 0 1],'DisplayName','|B_2(t)|^2');

% Create xlabel
xlabel('t (fs)');

% Create ylabel
ylabel('Probability');

% Create legend
legend1 = legend(axes1 ,'show');
set(legend1 ,...

'Position' ,[0.789378720238095 0.540636609253631
0.08671875 0.0893617021276596]);
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Αʹ.2.2 Η συνάρτηση FFT

Η συνάρτηση αυτή μπορεί να προστεθεί στο πρόγραμμα DNALReigenN2sb.m
ώστε να γίνει η μελέτη των συχνοτήτων που παράγονται, μέσω της FFT.
Ο κώδικας που χρησιμοποιούμε είναι ο εξής:

% FFT
Fs=(L-1)/t(L)
NFFT = 2^nextpow2(L);
Y = fft(B2square ,NFFT)/L;
% YY=Y.*conj(Y);
f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1)),'-')
disp('Fs/2')
Fs/2
% [pks lic]=findpeaks(2.*abs(Y(1:NFFT/2+1)));
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