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ՆՆՆՆովոկայինի հետ ովոկայինի հետ ովոկայինի հետ ովոկայինի հետ CuCuCuCu((((IIIIIIII))))----ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման ի կոմպլեքսագոյացման 
ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ուսումնասիրությունը ջրային ևևևև    սպիրտայինսպիրտայինսպիրտայինսպիրտային    միջավայրմիջավայրմիջավայրմիջավայրերերերերումումումում    

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    
ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ԻնեսաԻնեսաԻնեսաԻնեսա    

ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկՀրաչիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... սպեկտրալուսաչափական, իզոմոլային, 
բուֆերային լուծույթ, կորդինացիոն միացություններ, լիգանտներ, 
անզգայացնող դեղամիջոցներ: 

Պղինձը պատկանում է կենսամետաղների շարքին, այն նաև 
ֆերմենտների և նուկլեոպրոտեինների կոմպլեքսների պարտադիր 
բաղադրիչներից է: Օրգանիզմում պղինձը գտնվում է կոմպլեքս-
ների ձևով՝ ամինաթթուների, սպիտակուցների, դեղամիջոցների 
հետ [8, 84]: Պղնձի պակասը օրգանիզմում թուլացնում է ֆերմենտ-
ների ֆունկցիաները, կարող է հանգեցնել պիգմենտների և կերո-
տինի անոմալիայի: Մի շարք դեղամիջոցներ (ինչպես լիգանդները) 
կարող են փոխազդել ցերուլոպլազմինի կամ ուրիշ պղինձ պարու-
նակող սպիտակուցների ֆերմենտների հետ և առաջացնել նոր 
ցածրամոլեկուլային կոորդինացիոն միացություններ [3, 216]: 

Դեղամիջոցների, վիտամինների և այլ կենսաբանական 
ակտիվ նյութերի հետ մետաղների կոմպլեքսները սովորաբար 
կատարում են փոխադրող և համակենտրոնացնող դեր, ինչպես 
նաև հանդես են գալիս ֆերմենտային համակարգերի ակտիվ 
կենտրոնի գործող մոդելներ: Մետաղների բիոկոմպլեքսները 
օրգանիզմում կատարում են որոշակի կենսաբանական ֆունկցիա-
ներ: Կոմպլեքսների հատկությունների ուսումնասիրությունը թույլ 
է տալիս կառավարել օրգանիզմում ընթացող կենսաքիմիական 
պրոցեսները, այդ իսկ պատճառով մեծ հետաքրքրություն է ներկա-
յացնում կենսամետաղների և անզգայացնող միջոցների հիման 
վրա կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը [3, 216]: 

Անզգայացնող դեղամիջոցների կառուցվածքից ելնելով՝ կարե-
լի է ենթադրել, որ մեմբրանի հետ փոխազդում են նյարդաթելիկնե-
րի ինչպես բևեռային (ամինոխումբ), այնպես էլ ոչ բևեռային լիպո-
ֆիլ մասերը: Ելնելով նովոկայինի կառուցվածքից՝ կարելի է նշել 
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ազոտի և թթվածնի ատոմների հնարավորությունները, որոնք 
կարող են մասնակցել կոմպլեքսագոյացմանը [4, 207-216]:  

Անզգայացնող միջոցներից նովոկայինը պահանջում է ավելի 
խորը ուսումնասիրություն, քանի որ ի տարբերություն այլ ան-
զգայացնող դեղամիջոցների, ներարկման բնույթից կախված, 
կարող է առաջացնել սիրտ-անոթային համակարգի խանգարում-
ներ [4, 207-216]: 

Գրականության մեջ անզգայացնող պրեպարատների և կեն-
սամետաղների կոմպլեքսագոյացման տվյալները քիչ են, ազդեցու-
թյան մեխանիզմը մինչև վերջ բացատրված չէ: Այս հարցերի նկատ-
մամբ օրեցօր աճող հետաքրքրությունը պայմանավորված է 
բժշկության, դեղաբանության, գյուղատնտեսության, բնապահպա-
նության ոլորտներում բազմաթիվ կիրառական խնդիրների լուծ-
ման անհրաժեշտությամբ [4, 207-216]: 

Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել Cu(II)-ի հետ նովո-
կայինի կոմպլեքսագոյացումը ջրային և սպիրտային միջավայրե-
րում, որոշել կոմպլեքսների բաղադրությունը, կայունության հաս-
տատունները, տալ առաջացած կոմպլեքսների մոտավոր կառուց-
վածքը, ստանալ այդ կոմպլեքսները և հետազոտել նրանց հատկու-
թյունները:  

Փորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մասՓորձնական մաս    
Հետազոտությունների ընթացքում օգտագործել ենք հետևյալ 

նյութերը` CuSO4⋅5H2O-ը, նովոկային դեղամիջոցը, ինչպես նաև 
լիդոկային, KMnO4, H2SO4, NaNO2,	β− նավթոլ, CHCl3, բուֆերային 
լուծույթ` pH = 3.56, թորած ջուր, էթանոլ [6, 1165]: 

Կապված կիրառված կոմպլեքսագոյացուցչի և լիգանդի 
բնույթից` հետազոտությունները կատարվել են տարբեր եղանակ-
ներով, որոնց ընտրությունը փոխկապակցված է: Որպես հետա-
զոտման հիմնական եղանակ՝ ընտրվել է սպեկտրալուսաչափա-
կան եղանակը [2, 284]: Լուծույթների էլեկտրոնային կլանման 
սպեկտրները գրանցվել են PQ1UVT60 մակնիշի սպեկտրալուսա-
չափի միջոցով λ =190-1000 նմ սպեկտրային տիրույթում՝ օգտա-
գործելով 10.1մմ կվարցե կյուվետներ:  
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Ստացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումըՍտացված արդյունքները և դրանց քննարկումը    
Որակապես ճշգրիտ կոմպլեքսներ ստանալու նպատակով 

իրականացրել ենք նովոկային հիդրոքլորիդ դեղամիջոցի իսկու-
թյան հաստատումը: Նովոկային հիդրոքլորիդի որակական հայտ-
նաբերումն իրականացրել ենք՝ համեմատելով նույն տեղային 
անզգայացնող խմբին պատկանող լիդոկային հիդրոքլորիդի հետ: 
Կիրառել ենք հայտնաբերման ընդհանուր և հատկորոշման ռեակ-
ցիաները: Փորձի համար վերցված են եղել ներարկման համար 
նախատեսված ազդող նյութերի 2%-ոց լուծույթները: Ստացված 
տվյալները հաստատում են, որ դեղամիջոցը բավարարում է «Պետա-
կան դեղագրքի» իսկությունը հաստատող պահանջներին [1, 620]: 

Կոմպլեքսագոյացումն ուսումնասիրել ենք Cu2+−NOV−H20 
համակարգում: Պատրաստել ենք լուծույթների շարք, որտեղ 
լիգանդի կոնցենտրացիան պահպանել ենք հաստատուն, իսկ 
մետաղինը մեծացրել ենք մինչև 0,008մոլ/լ և չափել ենք օպտիկա-
կան խտությունները: Նկար 1-ում բերված է օպտիկական խտու-
թյան կախվածությունը լուծույթում մետաղի կոնցենտրացիայից: 

Ինչպես երևում է նկ. 1-ում բերված գրաֆիկից, մինչև 0,004մոլ/լ 
կոնցենտրացիայի դեպքում օպտիկական խտություն – կոնցենտ-
րացիա կախվածությունը արտահայտվում է ուղղագծորեն՝ են-
թարկվելով Բուգեր–Լամբերտ Բերի օրենքին [5, 1165], որտեղ էլ 
որոշել ենք կենտրոնական մետաղի կոնցենտրացիայի մեծու-
թյունը: Հետագա ուսումնասիրություններում կոմպլեքսագոյա-
ցուցչի կոնցենտրացիան պահպանել ենք մինչև 0,004մոլ/լ: 
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Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. Նկար 1. D = f D = f D = f D = f [[[[CuSOCuSOCuSOCuSO4444]]]]    օպտիկականօպտիկականօպտիկականօպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը
լուծույթում լուծույթում լուծույթում լուծույթում մետաղիմետաղիմետաղիմետաղի    կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (կոնցենտրացիայից (λλλλ=410 =410 =410 =410 

    
Միջավայրի pH-ի ազդեցությունը կոմպլեքսագոյացման

որոշելու համար պատրաստել ենք Cu-NOV 1:2 մոլային
րությամբ լուծույթ: Փոփոխել ենք pH-ը և λ=410 նմ ալիքի երկա
թյան դեպքում որոշել ենք օպտիկական խտության 
թյունը միջավայրի pH-ից (նկ. 2): 

Նկար 2-ում բերված գրաֆիկից կարող ենք եզրակացնել
pH-ի 2,8-3,56 արժեքների տիրույթում միջավայրը կոմպ
յացման վրա չի ազդում: 

ՆկՆկՆկՆկարարարար    2. 2. 2. 2. D = fD = fD = fD = f((((pHpHpHpH)))),,,,    CuCuCuCu----NOV NOV NOV NOV ––––HHHH2222OOOO    համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    (t =

 
կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    

=410 =410 =410 =410 նմ)նմ)նմ)նմ)    

կոմպլեքսագոյացման վրա 
մոլային հարաբե-
ալիքի երկարու-

խտության կախվածու-

եզրակացնել, որ 
միջավայրը կոմպլեքսագո-

 =410410410410    ննննմմմմ))))    
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Կոմպլեքսի բաղադրությունը որոշելու համար կիրառել ենք 
իզոմոլային սերիայի եղանակը: Պատրաստված լուծույթների 
ծավալները և այդ լուծույթների համար որոշված օպտիկական 
խտությունները բերված են աղյուսակ 1-ում: 

 
Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. Աղյուսակ 1. ԿոմպլեքսիԿոմպլեքսիԿոմպլեքսիԿոմպլեքսի    բաղադրությանբաղադրությանբաղադրությանբաղադրության    որոշմանորոշմանորոշմանորոշման    տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները    

Cu(II)Cu(II)Cu(II)Cu(II)----NOVNOVNOVNOV----HHHH2222O O O O համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    

Նյութեր Նյութեր Նյութեր Նյութեր 
V(V(V(V(մլմլմլմլ    ))))    

Փորձերի շարքՓորձերի շարքՓորձերի շարքՓորձերի շարք    

1 2 3 4 5 6 7 
V(Cu+2 ) 4 3 2.5 2 1.5 1.2 1.0 
V(NOV) 2 3 3.5 4 4.5 4.8 5.0 
V(H2O) 4 4 4 4 4 4 4 
Բուֆեր 
PH=3.56 5 5 5 5 5 5 5 

D390 0.246 0.576 0.80 0.99 0.84 0.601 0.356 

 
Նկար 3-ում տրված է օպտիկական խտության կախվածու-

թյունը CNOV/CCu մոլային հարաբերությունից:  

 
ՆկարՆկարՆկարՆկար    3. Cu3. Cu3. Cu3. Cu----NOV NOV NOV NOV ----HHHH2222O O O O համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ooooպտիկականպտիկականպտիկականպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    

կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    CCCCLLLL/C/C/C/CMMMM----իցիցիցից    ((((    t =390 390 390 390 ննննմմմմ))))    

0

0.2

0.4
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Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկից, կորի մաքսիմումը
պատասխանում է CI:CM=1:2 բաղադրությանը, որի 
կարող ենք որոշել առաջացած կոմպլեքսի տրոհման y = :� − :���:���  

y = 	0,48 r 0,46
0,48

� 0,04 

Կոմպլեքսագոյացումը ուսումնասիրել ենք նաև
կշռման տեղաշարժի եղանակով: Պատրաստել ենք
շարք, որտեղ մետաղի կոնցենտրացիան պահպանել
տուն, իսկ լիգանդինը՝ փոփոխել: Ընդհանուր ծավալը
ենք հաստատուն (10մլ): Լուծույթի pH-ը պահպանել ենք

Նկար 4-ում բերված է օպտիկական խտության
թյունը՝ լիգանդի կոնցետրացիայից: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար. 4 D = f . 4 D = f . 4 D = f . 4 D = f ((((CCCCLLLL))))    CuCuCuCu----NOVNOVNOVNOV----HHHH2222O O O O համակարգիհամակարգիհամակարգիհամակարգի    համարհամարհամարհամար    ( ( ( ( 
 
Cu(II)-NOV-H2O համակարգի կայունության հաստատունի

վարկային տվյալների հիման վրա կառուցել ենք lg }

}~g

կախվածության գրաֆիկը, որը բերված է նկար 5-ում:
Նկ. 5-ում շարունակելով ուղիղ գիծը մինչև 

առանցքի հատումը՝ կստանանք կայունության 
լոգարիթմը`lg β � 5.8, 	β � 6.3⋅10g1: 

մաքսիմումը համա-
որի համաձային՝ 

տրոհման աստիճանը. 

նաև հավասարա-
ենք լուծույթների 

պահպանել ենք հաստա-
ծավալը պահպանել 

ենք 3,56: 
խտության կախվածու-

 
( ( ( ( t �400400400400ննննմմմմ))))    

հաստատունի հաշ-
}�

g}�
� ;(- lg[L]) 

: 
 օրդինատների 
 հաստատունի 
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    5. 5. 5. 5. 	�� ��

�wg��
    կախվակախվակախվակախվածծծծությունըությունըությունըությունը    ----    lglglglg[[[[LLLL

        
Cu(II) և նովոկայինի կոմպլեքսագոյացումը ուսումնասիրել 

ենք նաև սպիրտային միջավայրում:  
Բաղադրությունը որոշելու համար օգտագործել

նկարագրված իզոմոլային շարքի եղանակը, արդյունքները
կորեն բերված են նկար 6-ում: 

ՆկարՆկարՆկարՆկար    6. 6. 6. 6. CuCuCuCu----    NOVNOVNOVNOV----էթանոլէթանոլէթանոլէթանոլ    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    ooooպտիկականպտիկականպտիկականպտիկական
կախվածությունըկախվածությունըկախվածությունըկախվածությունը    CCCCLLLL/C/C/C/CMMMM----իցիցիցից    ( ( ( ( t �380 380 380 380 ննննմմմմ))))    

 
Բաղադրության գրաֆիկից երևում է, որ կորի մաքսիմումը 

համապատասխանում է նովոկայինի և Cu (II) 1:1 մոլային
բերությանը` CI:CM=1:1: Համաձայն գրաֆիկի տվյալների

[[[[LLLL]]]]))))    

լեքսագոյացումը ուսումնասիրել 

օգտագործել ենք վերը 
արդյունքները գրաֆի-

 
պտիկականպտիկականպտիկականպտիկական    խտությանխտությանխտությանխտության    

կորի մաքսիմումը 
մոլային հարա-

գրաֆիկի տվյալների կոմպ-
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լեքսի տրոհման՝ աստիճանը կլինի  

α �
D�

D� r D�
�
3.75 r 3.53

3.75
� 0.058 

Փորձնական տվյալների հիման վրա կատարել են
կայունության հաստատունի հաշվարկ, ըստ որի 
lg

}�

}~g}�
 r lg[L] կախվածության գրաֆիկը (նկ. 7): 

ՆկՆկՆկՆկար 7.  ար 7.  ար 7.  ար 7.  �� ��

�wg��
    կախվածությունը կախվածությունը կախվածությունը կախվածությունը ----    lglglglg[[[[LLLL]]]]

    
Նկ. 7-ում շարունակելով ուղիղը մինչև օրդինանտների

առանցքի հետ հատվելը՝ ստանում ենք կայունության հաս
տունի լոգարիթմը` lg β � 2.8, β � 4.3⋅	10g1: Կայունության հաս
տունի լոգարիթմի այսպիսի փոքր արժեքը ցույց է տալիս
ջացել է անկայուն կոմպլեքս: 

Այսպիսով, երկու տարբեր միջավայրերում (ջրում և էթա
լում) նովոկայինի հետ Cu(II)-ի կոմպլեքսագոյացման ուսում
րությունը ցույց է տալիս, որ առավել կայուն կոմպլեքս առաջանում 
է ջրային միջավայրում և նվազ կայունությամբ՝ էթանոլի միջա
րում: 

Կոմպլեքսների կայունության հաստատունների մե
ների համադրությունը թույլ է տալիս բացահայտել տվյալ դե
ջոցի մետաբոլիզմը, ինչպես նաև որոշել դեղամիջոցների տարբեր 

ենք կոմպլեքսի 
 կառուցել ենք 

 
LLLL]]]]----իցիցիցից    

օրդինանտների 
ենք կայունության հաստա-

Կայունության հաստա-
տալիս, որ առա-

Այսպիսով, երկու տարբեր միջավայրերում (ջրում և էթանո-
ի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասի-

թյունը ցույց է տալիս, որ առավել կայուն կոմպլեքս առաջանում 
էթանոլի միջավայ-

Կոմպլեքսների կայունության հաստատունների մեծություն-
ների համադրությունը թույլ է տալիս բացահայտել տվյալ դեղամի-
ջոցի մետաբոլիզմը, ինչպես նաև որոշել դեղամիջոցների տարբեր 
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կոմբինացիաների համադրման կիրառումը և նպատակահարմա-
րությունը: 

Այս տվյալները հետաքրքիր են կենսաբանության տեսանկ-
յունից այն պատճառով, որ կոմպլեքսները ավելի անկայուն են, որը 
հետաքրքիր է ինչպես կենսաբանական համակարգերի [7, 539], 
այնպես էլ դեղաբանության համար: 

Այսպիսով, ստացված տվյալները կարող են նպաստել կոմպ-
լեքսային միացությունների քիմիայի զարգացմանը և ունենալ կի-
րառական նշանակություն հատկապես դեղամիջոցների արտադ-
րությունում և լուծահանման պրոցեսներում: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов Исследование комплексообразования ионов CuCuCuCu(II)(II)(II)(II)    
с новокаином с новокаином с новокаином с новокаином в в в в водной и спиртовой средеводной и спиртовой средеводной и спиртовой средеводной и спиртовой среде    
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Методами ультрафиолетовой спектроскопии, изомолярных серий раст-
воров было изучено комплексообразование новокаина с Cu(II) в водной и 
спиртовой среде. Были проведены реакции идентификации препарата 
новокаина гидрохлорида для получения качественно точных комплексов.  

Электронные спектры поглощения растворов были выведены с помощью 
спектрофотометра марки PQ1UVT60б в диапазоне λmax 190-1000 нм, используя 
10.1мм кварцевые кюветы. 

Используя метод спектрофотометрии мы изучили комплексообразование 
в водной среде в системе Cu(II) – новокаин. С помощью метода изомолярной 
серии мы определили состав комплекса с молярным соотношением 1:2, 
методом передвижения равновесия определили константу устойчивости 
комплекса Cu(II) – новокаин с молярным соотношение 1:2, которая равна       
lg β = 5,8 в водной среде.  

В системе Cu(II) – новокаин спектрофотометрическим методом изучили 
комплексообразование в спиртовой среде. В спиртовой среде определили 
состав комплекса Cu(II) – новокаин с молярным соотношением 1:1. Методом 
передвижения равновесия определили константу устойчивости комплекса, 
которая равна lg β	=2,8. 

Методом сдвига равновесия определили константы устойчивости образо-
вавшихся растворов. Соотношение констант устойчивости полученных 
комплексов дало возможность выявить метаболизм данного препарата, а также 
определить сочетание различных комбинаций препаратов и целесообразность 
их использования. 

Полученные данные интересны с биологической точки зрения, образо-
вавшиеся комплексы нестабильны, что очень необходимо для биологических 
систем и вызывает особый интерес для фармакологии. 

Таким образом, полученные данные могут способствовать развитию 
химии комплексных соединений, иметь практическое значение, особенно при 
производстве лекарственных препаратов и в процессе их ликвидации. 
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ligands, anesthetic drugs 
With the help of ultrasonic spectroscopy, isomol series, appropriate solutions, 

we studied the complexation of Cu (II) with novocaine in aquatic and alcoholic 
environments. We have confirmed the authenticity of the drug novocaine 
hydrochloride in order to obtain qualitatively accurate complexes. The drug meets 
the requirements of the State Pharmacy. 

The electron absorption spectra of the solutions were recorded using the 
PQ1UVT60 spectrometer in the λmax 190-1000 nm range using 10.1 mm quartz 
cuvettes. 

We studied complexization in the Cu (II) – Novocaine system in the aqueous 
environment by spectrophotometry. By means of the isomol series, we determined 
the composition of the complex in 1: 2 molar ratio, by the method of equilibrium 
displacement we determined the constant of stability of the complex in the aqueous 
environment with the ratio of 1: 2 molar ratio of Cu (II) to lg β = 5.8. 

We studied the complexation in Cu (II) – Novocaine system in the alcoholic 
environment by spectrophotometric method. We determined the composition of 
the Cu (II) - Novocaine alcohol complex with a ratio of 1: 1 molar ratio. By the 
method of equilibrium displacement, we have determined the stability constant of 
the complex to lg	 β = 2,8. 

The combination of quantities of complex stability constants allows us to 
identify the metabolism of a given drug, as well as to determine the appropriateness 
and usage of the different combinations of drugs.  

The data obtained are interesting from the biological point of view, the 
complexes are more unstable, which is very necessary for biological systems and is 
of some interest to Pharmacology. 

Thus, the data obtained can contribute to the development of Chemistry of 
complex compounds and have a practical application, especially in the production 
of drugs, and in the process of dissolution. 
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