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Lidokain-hidroxloridin suyun strukturuna təsiri  alçaqtezlikli dielektrik spektroskoпiya metodu ilə otaq temperaturunda (20°C ), 20-

200000 Hs tezlik intervalında öyrənilmişdir. Koul-Koul diaqramları əsasında məhluldakı su klasterlərinin ölçülərinin lidokain-hidroxloridin 
konsentrasiyasından asılılığı müəyyən edilmişdir. 

 
Bioloji sistemlərin funksional fəallığı onların mövcud 

olduğu su mühitinin termodinamik halından kəskin asılıdır 
[1-3]. Canlı orqanizmlərdə maddələrin daşınması,  informasi-
yanın ötürülməsi və s. su mühitində baş verdiyindən suyun 
stukturunun dəyişməsi bu proseslərə ciddi təsir göstərir. Doğ-
rudan da, yaxşı məlumdur ki, informasiyanın ötürülməsi sinir 
hüceyrələrinin – aksonların vasitəsilə həyata keçirilir. Infor-
masiyanın aksonlarla ötürülməsi K+ ionlarının hüceyrədaxili 
və hüceyrəxarici konsentrasiyalar fərqindən ciddi asılı olan 
membran potensialı ilə tənzimlənir. Bu ionların membrandan 
nəqli K+ «nasosları» adlanan xüsusi növ zülalların fəaliyyəti 
ilə müəyyən olunur. Bu nasosların fəallığı isə onları əhatə 
edən su mühitinin strukturundan asılı olub K+  ionlarının kon-
sentrasiyasının  hüceyrə membranının daxilində 0.140 mol/l, 
xaricində isə 0,04 mol/l qiymətində minimum olur və suyun 
termodinamik halından kəskin asılıdır [4].  

Müxtəlif növ anestetik maddələrin, toksinlərin və s. canlı 
orqanizmlərə təsiri də suyun halının dəyişməsilə, daha dəqiq 
desək, suyun strukturlaşması ilə izah oluna bilər [5].  

Bioloji aktiv molekullar «hidrat mikrokristal» adlanan su 
layı ilə əhatə olunmuşdur və Polinqə görə anestetiklərin təsiri 
ilə bu hidrat komplekslərinin xassələrinin dəyişməsi narkoz 
hadisəsinə gətirib çıxarır. Hüceyrələrdən mərkəzi sinir siste-
minə ötürülən siqnalların ünvana çatmamasına və ya digər 
hüceyrələrdən gələn siqnallarla asinfaz olmasına səbəb olan 
hüceyrə elementi sudur. 

Təcrübədən məlum olduğu kimi bir sıra qaz qarışıqları 
hidratlarının dağılması təmiz maddələrin kristallhidratlarının 
dağılma temperaturundan daha böyük temperaturlarda baş 
verir. Qaz hidratlarının dağılma temperaturunun belə artması 
effekti «köməkçi» qaz effekti adlandırılmışdır. Bir qaz digər 
qazın hidratının ümumi dayanıqlığına kömək edir. Məsələn, 
xloroformun hidratının dağılma temperaturu ksenonun təsirilə 
15-20°C  artır (təmiz ksenon hidratının dağılma temperaturu 
0°C  tərtibindədir). 

Digər tərəfdən məlumdur ki, suda zəif həll olan bir sıra 
az saylı qeyri-elektrolitlərin (aminlər, fosfinlər, fosfatlar, efir-
lər və s.) suda həllolma qabiliyyətlərinin temperaturdan ası-
lılığı anomal xarakter  daşıyır. Belə maddələrin sulu məhlul-
larını qızdırdıqda müəyyən temperaturda həllolan maddə su-
da asılmış damcılar şəklində ayrılır. Bu halda hesab edilir ki, 
sistem iki nisbətən təmiz fazalara − su və daha aşağı tempera-
turda suda həll olan maddə fazasına ayrılmışdır. Həll olan 
maddənin konsentrasiyasının müəyyən qiymətində fazalara 
ayrılma temperaturu ən kiçik qiymət alır. Bu temperatur aşağı 
kritik fazalara ayrılma temperaturu (AKFT) adlanır. 

 Sulu məhlullarının AKFT –si olan maddələrin klatrata-
bənzər hidratları əridikdə uzaq nizam pozulur, yaxın nizam 
saxlanılır. Başqa sözlə, boşluqlarına qeyri-elektrolitlərin mo-
lekulları daxil olan su klasterlərının klatratlarına xas olan qə-
fəs strukturu saxlanılır. 

Bu tip klasterlər Polinq mikrokristallarına tam analoji olan 
strukturlardır. Lakin klasterlərin (klatrat strukturun qəlpələri) 
Polinq mikrokristallarından fərqi ondan ibarətdir ki, klatrat 
klasterlərinin yaşama oblastı klatratın ərimə temperaturundan 
(parçalanma temperaturundan, dağılma temperaturundan) 
yuxarıda yerləşir. Beləliklə, hətta əgər klatrat hidratının kris-
talı 0°C yaxınlığında əriyirsə (klatrat hidratı adətən bu tem-
peraturda əriyir), onun "qəlpələri"– klasterlər yuxarı tempe-
raturlarda da – fazalara ayrılma temperaturuna qədər yaşaya 
bilirlər (bu temperatur ərimə temperaturundan onlarla dərəcə 
yuxarı ola bilər). 

Su-efir sistemində efir molekullarının hidrofilliyi artdıq-
da (su molekullarının cazibə qüvvələri) fazalara ayrılma  tem-
peraturu artır, efir molekullarının hidrofobluğu  artdıqda isə 
fazalara ayrılma  temperaturu azalır, yəni efirin təsiri ilə faza-
lara ayrılma sürətlənir. Aydındır ki, aminin sulu məhlulunda 
inert qaz aşqarının olması molekulun hidrofob fraqmentinin 
ölçülərinin artmasına ekvivalentdir. 

Anestetiklərin, əzələ və sinirlərə ifliç təsir göstərən zə-
hərlərin, narkotiklərin və qalyusinogenlərin təsirlərinin əsas 
qanunauyğunluqlarının təhlili göstərir ki, bütün hallarda hü-
ceyrələrin aktiv fəaliyyətinin dayandırılması və qoşulmasının 
əsas universal mexanizmi sistemin fazalara ayrılması reak-
siyası ilə əlaqədardır.  

Fazalara ayrılma hadisələri haqqında mövcud olan təsəv-
vürlər çərçivəsində demək olar ki, fazalara ayrılma, yəni 
məhluldan hər hansı komponentin ayrılması (məhluldan kə-
nara çıxması) bu komponentin (amin, fosfin, efir və s.) iştira-
kı ilə gedən biokimyəvi reaksiyaların dayanması deməkdir. 
Digər tərəfdən, canlı həyat və onun təzahürü su mühitində 
gedən fermentativ kimyəvi reaksiyalardan ibarət olduğuna 
görə müəyyən siqnalların kimyəvi ötürülməsi ilə əlaqədar re-
aksiyaların dayanması, sözsüz ki, həsaslığın itirilməsi, ağ-
rının hiss olunmaması, narkoz kimi qəbul olunmalıdır. 

Deyilənləri nəzərə alıb, təbabətdə, xüsusilə, stamotologi-
yada  geniş istifadə olunan anestetikin - lidokain-hidroxlori-
din (C14H22N2O⋅HCl⋅H2O) suyun strukturuna təsiri alçaq tez-
likli dielektrik spektoskopiya [6,7] metoduyla öyrənmişik. 
Ölçmələr otaq temperaturunda körpü üsulu ilə xüsusi düzəl-
dilmiş yuvacıqda aparılmışdır [8,9]. Yuvacıq üzərinə qızıl tə-
bəqəsi çəkilmiş, arasına tədqiq olunan məhlul doldurulmuş 
köynəkləri olan müstəvi kondensatordan ibarət olub, nümu-
nənin elektrik tutumunu və keçiriciliyini  20÷200000 Hs tez-
lik intervalında ölçməyə imkan verir. Işdə lidokain-hidroxlo-
ridin 0,9%-li natrium xlorun duru sulu məhlulu ilə müxtəlif 
konsentrasiyalar qarışıqları hazırlanmışdır.   

Baxılan tezliklərdə müşahidə olunan dispersiya məhlul-
dakı ionların su klasterlərinin daxilinə diffuziyası ilə bağlı 
olan α -  dispersiyadır [10].  

Relaksatorların (su klasterlərinin) ölçülərini qiymətlən-
dirmək üçün hər bir məhlulda baxılan temperaturda Koul-Ko-
ul diaqramları qurulmuş, uyğun relaksasiya müddətləri təyin 
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olunmuşdur. Relaksatorun formasını təxmini olaraq sferik qə-
bul edib onun radiusunu 
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düsturu ilə qiymətləndirmişik [11]. Burada, 1
2

τ
πν

=  relaksa-

siya müddəti, v - uyğun relaksasiya tezliyi, k  - Bolsman sabi-
ti, T - mütləq  temperatur, η - mühitin dinamik özlülüyüdür. 
Lidokain-hidroxloridin sulu məhlulunda müşahidə olunan 
relaksasiya müddətinin  onun konsentrasiyasından asılılıq 
qrafiki şəkil 1-də göstərilmişdir.  Anestetikin təsiri böyük 
konsentrasiyalarda (c>0,5%) daha da güclənir. Lidokain-hid-
roxloridin konsentrasiyası artdıqca relaksasiya müddətinin 
artması ionların klasterlərə diffuziyasının ləngiməsini göstə-
rir.Bu hal klasterlərin böyüməsi ilə izah oluna bilər.Bu fikri 
baxılan məhlullardakı su klasterlərinin (1) düsturu ilə qiymət-
ləndirilmiş ölçüləri də təsdiq edir. Lidokain-hidroxloridin su-
lu məhlulunda yaranan su klasterlərinin radiusunun  lidokain-
hidroxloridin konsentrasiyasından asılılıq qrafiki şəkil 2 - də 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi lidokain-hidroxlori-
din konsentrasiyası artdıqca su klasterlərinin radiusu da artır, 
yəni bu anestetik suyu strukturlaşdırır. Canlı orqanizmlərə 
baxılan anestetikin təsiri də eyni effekti yaradır və  struktur-
laşmış suda informasiyanın ötürülməsi çətinləşir, orqanizm 
«keyləşir». 

 
Şəkil 1. 

 

 
 Şəkil 2. 
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THE INFLUENCE OF THE LIDOCAINI HYDROHLORIDUM ON THE WATER STRUCTURE 
 

The influence of the lidocaini hydrohloridum on the water structure was investigated by low frequency dielectric spectroscopy method 
in room temperature in the frequency range from 20 Hz to 200000 Hz. On the base of Cole-Cole diagrams, the concentration dependence of 
water clusters dimensions has been studied.  
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ВЛИЯНИЕ ЛИДОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА НА СТРУКТУРУ ВОДЫ 
 

Было исследовано влияние лидокаина гидрохлорида на структуру воды методом низкочастотной диэлектрической спектро-
скопии при комнатной температуре в интервале частот 20-200000 Гц. На основе диаграмм Коул-Коуля изучена  зависимость 
размеров водных кластеров от концентрации лидокаина гидрохлорида. 
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