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ՀԱԼՈԳԵՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՒԿԼԵԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐԻ 
ՀԵՏ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

իԼյին ա.ի.1, ՓարՍադանյան Գ.Գ.2, ներՍեՍյան ա.Կ.3*

1 Հակաինֆեկցիոն պրեպարատների գիտական կենտրոն, Ալմաթա, Ղազախստան
2 Երևանի Մ.Հերացու անվ. պետական բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոն,     

Երևան, Հայաստան
3 Վիեննայի բժշկական համալսարանի քաղցկեղի հետազոտման ինստիտւտ, Վիեննա, Ավստրիա

Հանձնված է` 27/01/2013թ., ընդունված է` 15/08/2013 թ.

Պարբերական աղյուսակի 17 IUPAC խմբի (նախկին. VII, VIIA) մի շարք ոչ մետաղական 
տարրերին են պատկանում հալոգենները կամ հալոգեն տարրերը: Դրանք ներառում են 
այն տարրերը, որոնք պարունակում են Ֆտոր, քլոր, բրոմ, յոդ, ինչպես նաև բնության մեջ 
ռադիոակտիվ քայքայման արդյունքում` աստատ:

Հալոգեններն ունեն բարձր ռեակտիվություն և որպես այդպիսին, որոշակի քանակության 
դեպքում կարող են վնասակար կամ մահացու լինել կենսաբանական օրգանիզմների համար: Այդ 
բարձր ռեակտիվությունը պայմանավորված է իրենց միջուկի լիցքի մեծ արդյունավետության 
պատճառով առաջացած ատոմների բարձր էլեկտրոբացասականությամբ: Նրանք կարող են 
այլ տարրերի ատոմների հետ փոխազդեցության ժամանակ ձեռք բերել էլեկտրոն և կարող 
են նաև հեշտությամբ փոխազդեցության մեջ մտնել կարևոր կենսամոլեկուլների հետ:

Հալոգենների ատոմների քիմիական ազդեցությունը կախված է ինչպես կենսամոլեկուլների 
հետ միացման կետից, այնպես էլ` հալոգենի բնույթից: Հալոգենների ալիֆատիկ խումբը շատ 
ավելի ռեակտիվ է, քան արոմատիկ խումբը, քանի որ նրանք կարող են ցուցաբերել զգալի 
քիմիական ակտիվություն: Ածխածին-հալոգեն կապը (օրիմակ C-F) ալիֆատիկ կապերի 
համար համարվում է ամենաուժեղը և, սովորաբար, քիմիականորեն ավելի քիչ ակտիվ է, 
քան ալիֆատիկ կապերը (С-Н): Այլ ալիֆատիկ հալոգենային կապերն ավելի թույլ են, նրանց 
ռեակտիվությունը բարձրանում է քիմիական տարրերի Մենդելևի պարբերական աղյուսակում 
ունեցած կարգաթվի մեծացմամբ: Այդ կապերը, ընդհանուր առմամբ, քիմիականորեն ավելի 
ակտիվ են, քան ալիֆատիկ С-Н կապերը: Հետևաբար, առավել տարածված հալոգենային 
փոխարինիչներ են համարվում ավելի քիչ ռեակտիվ արոմատիկ ֆտորի և քլորի խմբերը:

Դեղամիջոցների ստեղծման գործընթացի ժամանակ հալոգենների ատոմների ներդրումը` 
հիմնական պոտենցիալ դեղամիջոցների կազմում, հանգեցնում է անալոգների ձևավորմանը, 
որոնք, ընդհանուր առմամբ, ավելի լիպոֆիլ են և քիչ ջրալուծվող: Համապատասխանաբար, 
հալոգենների ատոմներն օգտագործվում են ճարպային թաղանթների և հյուսվածքների 
ներթափանցման բարելավման համար: Հետևաբար, որոշ հալոգենիզացված պրեպարատներ 
հակված են կուտակվելու ճարպային հյուսվածքում:

Գրականության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր հալոգենները կարող փոխազ-
դեցության մեջ մտնել կարևոր կենսաբանական մակրոմոլեկուլների, մասնավորապես` 
նաև ԴՆԹ-ի և ՌՆԹ-ի հետ: Նշված ռեակցիաների ազդեցության հետևանքները կարող 
են լինել տարբեր` ինչպես հետագա թունավոր ստիմուլներից պաշտպանական, այնպես 
էլ թունաբանական բնույթի (մուտագեն և հնարավոր քաղցկեղածին էֆեկտները): Բոլոր 
հալոգենները գենոտոքսիկ են, բայց այդ ազդեցությունը դրանք ունեն միայն մարդկանց հետ 
չառնչվող, բարձր դոզանների դեպքում: 

Հալոգենների նման ռեակցիաների փոխազդեցության կենսաբանական հետևանքները` 
ԴՆԹ-ի, ՌՆԹ-ի ու քրոմոսոմների հետ, պահանջում են հետագա ուսումնասիրություն:


