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                        ანოტაცია 

             

                ადამიანის თმაში  და  კანში ფეომელანინის რაოდენობის დადგენას უაღრესად 

დიდი მნიშვნელობა აქვს დერმატოლოგიაში და კოსმეტოლოგიაში. ულტრაიისფერი  

სხივების ზემოქმედებით კანში განვითარებული მძიმე დაავადებების. სხვადასხვა  

ეგზემების, ვიტილიგო, მელანომა და სხვა. პრევენციისა და მკურნალობის 

თვალსაზრისით. 

      კვლევის მიზანია მოვიძიოთ ისეთი ანტიოქსიდანტები , რომელიც გაანეიტრალებს  

ფეომელანინის მავნე თავისუფალ რადიკალს. ამისათვის გამოვიკვლიეთ ანტიოქსიდანტ 

ასკორბინის მჟავას ზემოქმედება, როგორც შავ, ასევე ჟღალ თმაზე.  

              ჩვენი ექსპერიმენტით  უნდა  შევისწავლოთ ადამიანის ნატიურ ჟღალ თმაში 

ფეომელანინის თავისუფალი რადიკალები. ეპრ მეთოდით დადგენილია,რომ  ჟღალ 

თმაში დაიმზირება ორი ტიპის ეპრ სპექტრი, რომლებიც წარმოადგენენ ეუმელანინის 

სინგლეტისა და ფეომელანინის ტრიპლეტური სპექტრების სუპერპოზიციას. ჟღალ 

თმაში ეპრ სპექტრის მიკროტალღური სიმძლავრით გაჯერების მეთოდით 

გამოვავლინეთ ფეომელანინის ეპრ სპექტრის ტრიპლეტი და გავზომეთ მისი 

პარამეტრები : g=2,0055,   ∆𝐻= 0,372 მტლ. ეუმელანინის თავისუფალი რადიკალის  ეპრ 

სპექტრი წარმოადგენს სინგლეტს g=2,0035, ამასთან სხავდასხვა დონორის ჟღალი თმის 

ეპრ სპექტრის gექსპ ფაქტორი  ერთმანეთისაგან განსხვავდება, რაც გამოწვეულია მათში  

ფეომელანინის და ეუმელანინის  რაოდენობის ფარდობის   სხადასხვა მნიშვნელობით. 

gექსპ განვსაზღვრავდით:   

 

𝐠𝐱 =   
𝐠𝟑∗𝐠𝟒

𝐠𝟒+ 𝐠𝟑−𝐠𝟒 
 

 

     დღის სინათლის ზემოქმედებით, სხვადასხვა ტალღის სიგრძით, თმაში ადგილი აქვს 

დამატებით თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნას, რომლის ეპრ სპექტრი ზედ ედება 

მასში უკვე არსებული რადიკალების ( ეუმელანინის და ფეომელანინის) ეპრ სპექტრს. 
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გაზომილია  სინათლით ( ლურჯი, მწვანე და წითელი ფერის) რადიკალების კინეტიკა. 

როგორც შავ ასევე ჟღალ თმაში. 

    გამოკვლეულია ანტიოქსიდანტ ასკორბინის მაჟავას (ვიტამინი C) გავლენა, როგორც 

ჟღალ, ასევე შავი თმის ეპრ სპექტრზე. ნაჩვენებია, რომ შავი თმის შემთხვევაში ვიტამინი 

C ამჟღავნებს ანტიოქსიდანტურ თვისებებს, ხოლო ჟღალი თმის შემთხვევაში სრულიად 

ქრება ფეომელანინისთვის დამახასიათებელი ეპრ სპექტრი  და წარმოიქმნება 

დაჟანგული ასკორბინის მჟავას ეპრ სპექტრი,  რომელიც ზედ ედება ეუმეალნინის 

სპექტრს, რაც იწვევს  სპექტრის ინტენსივობის გაზრდას. ამრიგად, ასკორბინის მჟავა, 

როგორც ძლიერი აღმდგენელი, აღადგენს (ანეიტრალებს) ფეომელანინს თავისუფალ 

რადიკალს, ხოლო ასკორბინის მჟავას დაჟანგვის შედეგად წარმოქმნილი თავისუფალი 

რადიკალის ეპრ სპექტრი ედება ეუმელანინის სპექტრს, რაც იწვევს საერთო სპექტრის 

ინტენსივობის გაზრდას.  
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Annotation 

 

     It is of great importance in dermatology and cosmetology to determine the amount of 

pheomelanin in human skin and hair for the prevention and cure of such severe diseases as 

various kinds of eczema, vitiligo, melanoma and etc. which are caused by ultraviolet radiation. 

    The purpose of the research is to find the antioxidant which is capable of neutralizing the 

harmful free radical of pheomelanin. Therefore we studied the influence of the antioxidant 

ascorbic acid on both black and auburn hair (so called ginger/red hair). 

     The goal of our experiment is to study the existing free radicals in natural hair of humans. 

The use of EPR method defined the existence of two types of EPR range which represents the 

triple spectra superposition of eumelanin singlet and pheomelanin. By saturating red hair EPR 

spectrum with microwave power we detected the triplet of pheomelanin EPR spectrum and 

measured its options: g=2,005, ∆H=0,372mTl The EPR spectrum of eumelanin free radical is 

singlet g=2,0035. In contrast , g exsp factor of the EPR spectrum of red hair of various donors 

differs, which is caused by the different ratio of amount of pheomelanin to eumelanin in their 

hair. g exsp  is defined:              
 

𝐠𝐱 =   
𝐠𝟑∗𝐠𝟒

𝐠𝟒+ 𝐠𝟑−𝐠𝟒 
 

 

         By the impact of daylight with different wave length, additional free radicals generate in 

hair whose EPR spectrum attaches to the EPR spectrum of already existing radicals (eumelanin 

and pheomelanin) in it. The kinetics of radicals in both black and red hair is measured with 

light (blue, green and red). The influence of the antioxidant ascorbic acid (vitamin C) on both 

black and red hair EPR spectrum is already investigated. In the case of black Hair, vitamin C 

reveals antioxidant features, while in red hair .the characteristic of pheomelanin EPR spectrum 

completely disappears and oxidized ascorbic acid EPR spectrum is formed, it attaches to the 

spectrum of eumelanin, which causes the increases of EPR spectrum intensity. So ascorbic acid 

with its powerful restores quality neutralizes the free radical of pheomelanin and the EPR 
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spectrum of the free radical that is formed by oxidizing ascorbic acid attaches to the spectrum of 

eumelanin, which causes the expansion of general spectrum intensity.
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                                                    თავი  

 

შესავალი 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

 

 

1.1 მელანინი - ძირითადი პიგმენტი ცოცხალ ორგანიზმებში. 

    

 

          მელანინი - პიგმენტია, რომელსაც შეიცავს კანი, თმა და თვალის ფერადი გარსი. 

იგი ნახშირწყლისგან, აზოტისა და წყალბადისგან შედგება, თანაფარდობით 1:5:5. ზოგ 

შემთხვევაში მასში გოგირდიც არის   2-დან 12%-მდე. მელანინი ფორმირდება 

მელანოციტებში, კანის ეპიდერმისის ქვეშ მზის მოქმედებისას, ეპიდერმისში არის 

სპეციფიკური დენდროიდული უჯრედები, სადაც ხდება კანის პიგმენტის (მელანინის) 

სინთეზი. მელანინი ჩაიწერება მარტივი ფორმულით  C77H98O33N14S მელანინი 

განაპირობებს კანის ფერს, თმის და თვალების ფერს. იგი ასევე ფართოდ გვხვდება 

მცენარეულ და ცხოველურ ქსოვილში. არსებობს რამოდენიმე ტიპის მელანინი, 

ძირითადად შემდეგი : ეუმელანინი , რომელიც აძლევს ყავისფერს ან შავ ფერს , 

ფეომელანინი - პიგმენტი უფრო ნათელი ტონით : ყვითელი, წითელი  

ფორთოხლისფერი და ნეირომელანინი - ნერვიული ბოჭკოს (ნეირონების) შავი 

პიგმენტი. ამ პიგმენტების კომბინაცია გვაძლევს კანის, თმის და თვალების 

განსაკუთრებულ ფერს. ადამიანის   მარავალფეროვანი კანის ფერი განისაზღვრება მასში 

მელანინის ფარდობითი სიჭარბით. ის წარმოიქმნება  კანში და იცავს მას. რაც  მეტია 

ორგანიზმში  მით  მეტად იცავს და კანიც უფრო მუქია, ის ეხმარება დაიცვას კანის შიდა 

ფენა რადიაციული დაზიანებისაგან. 
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           მელანინი არ იხსნება წყალში, მჟავასა და ორგანულ გამხსნელებში. გამონაკლისია 

თმის პიგმენტი. იგი ადვილად იხსნება ტუტეებში და სწორედ ამიტომ არის, რომ 

საღებავები ადვილად უცვლის ფერს თმას. 

           როდესაც თეთრკანიანი ადამიანი დიდ ხანს ატარებს მზეზე, მის კანში დიდი 

რაოდენობით მელანინი წარმოიქმნება და იგი მუქდება - ირუჯება. კანში მელანინის 

დაგროვება ერთგვარი დამცავი რეაქციაა - იგი იცავს ულტრაიისფერი გამოსხივები-

სგან,სწორედ მელანინი შთანთქავს ჭარბ და მავნებელ ულტრაიისფერ სხივებს. 

ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან  დაზიანებულ დნმ -ს ასტიმულირებს მელანინი. 

წარმოიქმნება ე.წ „ზაგარი“.  ასე წარმოქმნილი „ზაგარი“  არ რჩება კანზე დიდხანს. 

           მელანინის სიჭარბეს შეუძლია კანის კიბო გამოიწვიოს. მელანომა 

დაკავშირებულია კანში დიდი რაოდენობით მელანინის წარმოქმნასთან. მელანომა - 

ავთვისებიანი სიმსივნეა, ვითარდება მელანოციტიდან - პიგმენტის უჯრედიდან, 

რომელიც აწარმოებს მელანინს. ძირითადად  ის გროვდება კანში. ნაკლებად - თვალის  

ბადურაში, ლორწოვან გარსში.   

         არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზმში ირღვევა მელანინის სინთეზი. ამ დროს 

ორგანიზმში დათრგუნულია მელანინის მასინთეზირებელი ფერმენტი თიროზინაზა 

და  ვერ წარმოიქმნება მელანინი, ვითარდება ალბინიზმად წოდებული დაავადება, ამ 

დროს  კანი, თმა, თვალის ფერადი გარსი და ბადურა მელანინს არ შეიცავს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

  

 

 

 

 

 

სურ . 1.  მელანინის წარმოქმნის გზა. 
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1.2 . მელანინის სინთეზი უჯრედში  

           ამა თუ იმ პიგმენტის სიჭარბე განაპირობებს ადამიანის კანის ფერის რასობრივ 

თუ ნაციონალურ განსხვავებას. კანის ძირითად პიგმენტ მელანინს, მეტად არსებითი 

როლი აკისრია. ამ პიგმენტს გამოიმუშავებენ  მელანოციტები. ეს უჯრედები შეიცავს 

სპეციფიკურ ციტოპლაზმურ ორგანელებს – მელანოსომებს, რომელთა ცილოვან 

მატრიცაზე თიროზინაზების ზემოქმედებით თიროზინისგან წარმოიქმნება მელანინი. 

ეს უკანასკნელი ლაგდება მელანოპროტეინული კომპლექსის სახით. მელანოგენეზის 

პროცესს ნერვული და ენდოკრინული სისტემები არეგულირებს. ნერვული სისტემის 

მედიატორები, კატექოლამინები, მოქმედებს ჰიპოთალამუსზე, რომელიც, თავის მხრივ, 

ხელს უწყობს ჰიპოფიზში მელანომასტიმულირებელი ჰორმონის გამომუშავებას. 

დადგენილია, რომ ამ ჰორმონის გამომუშავება შეუძლია თვით კერატინოციტებსაც. 

ცნობილია ისიც, რომ მელანოგენეზის სტიმულაციაში მთავარ როლს ასრულებს 

ულტრაიისფერი სხივები და სხვა დამაზიანებელი ფაქტორების (ანთების, ტრავმის) 

გავლენით კერატინოციტების მიერ გამომუშავებული მელანომასტიმულირებელი 

ჰორმონი. მელანოგენეზზე განსაზღვრულ გავლენას ახდენს თირკმელზედა, ფარისებრი 

და სასქესო ჯირკვლების ჰორმონები, თუმცა მათი როლი ამ პროცესის რეგულაციაში 

ნაკლებმნიშვნელოვანია.         

            პიგმენტაცია მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ადამიანის გარეგნობას. 

სწორედ ის იცავს კანს ულტრაიისფერი დასხივებისგან და, ასევე, ნაადრევი 

დაბერებისაგან. ბუნებრივია, პიგმენტის სიჭარბეს ადამიანი პრობლემად აღიქვამს და 

ექიმთან მიდის. პათოლოგიის დროულად აღმოსაჩენად და გართულების თავიდან 

ასაცილებლად. პიგმენტაციის დარღვევა ფიზიოლოგიურიც შეიძლება იყოს და 

პათოლოგიურიც. 

          პიგმენტაციის დარღვევაზე გავლენას ახდენს სტრესი, ფიზიკური და ქიმიური 

ფაქტორები. 

 

 

 



12 
 

  

 

 

   1.3 . მელანინის ტიპები: ეუმელანინი, ფეუმელანინი და ნეირომელანინი. 

 

        ეუმელანინი (მოშავო-მოყავისფრო) და ფეომელანინი (მოყვითალო-მოწითალო) 

პიგმენტია. მათი თანფარდობა იძლევა ფერთა გამას. ნეირომელანინი – პიგმენტ 

მელანინის მოდიფიცირებული ფორმა, რომელიც წარმოიქმნება კატექოლამინების 

მეტაბოლიზმის შედეგად თავის ტვინის ღეროს ზოგიერთ სტრუქტურებში და აძლევს 

მას მუქ შეფერილობას, მაგ. შავი სუბსტანცია. 

მიკროსკოპული მიმოხილვა . მიკროსკოპის ქვეშ მელანინი წარმოადგენს ყავისფერ, 

 პატარა  ფერად გრანულებს, დიამეტრით  800ნმ,რაც განასხვავებს მელანინს, სისხლის 

პიგმენტისაგან, სისხლის პიგმენტი არის მოცულობით დიდი და შეფერილობა აქვს 

მომწვანო -მოყვითალო ან წითელი . 

 

 

 

 

                                                         

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სურ. 2 . მელანინი შავი ფერის     melanin (black sesame color) 
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გამოარჩევენ რამდენიმე ტიპის მელანინს.ეუმელანინს .ფეომელანინს და 

ნეირომელანინს. 

           პოლიმერი ეუმელანინი შედგება დიდი რაოდენობის 5,6-დიჰიდროქსინდოლის 

ერთეულებისაგან(დჰი) და 5.6-დიჰიდროქსინდოლილ კარბოქსილის მჟავისაგან (დჰიკა) 

და ის ერთმანეთისაგან განსხვავდება თავისი პოლიმელური სტრუქტურით. შავი 

ეუმელანინი ძირითადად გვხვდება არა ევროპელებში რომლებიც დასახლდნენ 

ევროპაში. ყავისფერი ეუმელანინი გვხვდება ახალ ევროპელებში. ეუმელანინის მცირე 

რაოდენობა ფეომელანინის პიგმენტთან ერთად გვაძლევს  თმის რუხ შეფერილობას. ან 

ყვითელ შეფერილობას (ქერა). ეუმელანინის პიგმენტი თმას ანიჭებს  ელასტიურობას 

და გამძლეობას. (სურ.3.სურ.4.ა.). უახლესმა კვლევებმა ეუმელანინის ელექტრული 

თვისებების შესახებ აჩვენა, რომ ის შეიძლება შედგებოდეს დიდი ოლიგომერისგან, 

რომლებიც ერთმანეთს უკავშირდებიან   სხვადასხვა გზით. ეუმელანინის 

მოლეკულური სტრუქტურა ბოლომდე არ არის შესწავლილი. მისი გამოკვლევა 

გრძელდება. ეუმელანინი არის ოქსიდანტი და იცავს კანს. 

 

 

სურ.3. სივრცული სურათი ფეომელანინი და ეომელანინი. 
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სურ.4. ქიმიური სტრუქტურა ფეუმელანინის  (b). და ეუმელანინის (a).   ( ყურადგება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ ფეომელანინის 

სტრუქტურაში S შედის. რომელითაცმიიღება ცისტეინ დოფა. ისე როგორც ეუმელანინში მიიღება დოფა. S -ის გარეშე). 

 

       ფეომელანინი  - შედის თმაში და კანში (სურ. 3.სურ.4.ბ.), გვხვდება , როგორც თეთრ 

ასევე მუქი ფერის ადამიანებში. დიდი რაოდენობით ფეომელანინის შემცველობა თმას 

აძლევს წითელ, ვარდისფერ შეფერილობას, (ასევე კანს. მაგ. ტუჩები). გამოკვლევებმა 

აჩვენა, რომ  ქალებში უფრო მეტი ფეოუმელანია, ვიდრე კაცებში, ამიტომ ქალების თმა 

მეტად წითელია,  ვიდრე კაცების.  ფეომელანინი ასევე შეიძლება იყოს ონკოლოგიური ( 

კიბოს გამომწვევი) დაავადებების მიზეზი, ამიტომ მისი შესწავლა უაღრესად 

მნიშვნელოვანია. ულტრაიისფერი ზემოქმედების შედეგად. ფეომელანინის 

ოლიგომერი  გაცილებით ნაკლებად სტაბილურია და ნაკლებად მტკიცე მექნიკური 

გამძლეობა აქვს. ქიმიური ფორმულა განსხვავდება ეუმელანინისგან იმით , რომ 

ოლიგომერული სტრუქტურა მოიცავს ბენზოთიაზინის წერტილებს, რომელიც 

გვხვდება( დჰი)  და (დჰიცა) ადგილებში, ასევე წარმოდგენილია ამინომჟავას L-

ცისტეინი. ფეომელანინი არის პროოქსიდანტი, ნაკლებად არის შესწავლილი 

ეუმელანინისაგან განსხვავებით. 
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1.4 . მელანინი სხვა ორგანიზმებში.ჰეტეროქიმია.  

   

             მელანინი ასრულებს მნიშვნელოვან როლს და ფუნქციას სხვდასხვა ორგანიზმში, 

ძირითადად მის შემადგენლობაში შემავალი მელანინის ტიპები: ეუმელანინი და 

ფეუმელანინი იცავს ორგანიზმს. ეს არის მექანიზმი რომელიც კანს იცავს 

დაზიანებისაგან, კანში არსებულ თავისუფალ რადიკალებს, რომელიც ორგანიზმისთვის 

ნორმალურ ცხოველმოქმედებას უშლის ხელს, გარდაქმნის მოლეკულებად, ანუ 

გააუვნებელყოფს. მელანინი გვხვდება ასევე მიკროორგანიზმებში, როგორიცაა 

ბაქტერიები და ასევე თევზებში.   

ჰეტეროქრომია –ერთი და იმავე სტრუქტურის ორი ისეთი ნაწილის სხვადასხვა 

შეფერილობაა, რომელთაც ნორმალურ პირობებში ერთი ფერი აქვთ, მაგალითად, 

თვალის ფერადი გარსები ერთნაირია და  შეფერილი, მაგრამ ზოგჯერ მათ სხვადასხვა 

ფერი აქვთ. დაავადება შეიძლება გამოწვეული იყოს გენეტიკურად, ასევე 

პიგმენტ მელანინის სიჭარბით ან ნაკლებობით. არის შემთხვევები, როდესაც 

თიროზინაზას სინთეზი ნორმაშია. მეცნიერების აზრით, ამ შემთხვევაში ხდება იმ 

გენების მუტაცია, რომელიც არეგულირებს მელანინისთვის საჭირო სხვა ენზიმის 

გამომუშავებას. ალბინიზმით დაავადებულ ადამიანებს აქვთ არაბუნებრივად თეთრი 

კანი, თეთრი (ან ქერა) თმა და წითელი თვალები.  
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სურ.5. სურათზე ნაჩვენებია სხდასხვა ფერის თვალები რომელიც გამოწვეულია მელანინის სიჭარბით ან ნაკლებობით. (აქვე უნდა 

აღინიშნოს, თეთრი შფერილობა არ არის ალბინოზმით გამოწვეული ის არის უბრალოდ თეთრი ფერი). 

 

 

1.5. ბიოსინთეტიკური გზა. 

 

         მელანინის სინთეზის ბიოქიმიური მექანიზმი კარგად არის  შესწავლილი. (სურ.6) 

ის სინთეზირდება ამინომჟავა თიროზინში. რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა, შედის 

ყველა ცხოველურ ცილებსა და მცენარეულ ქსოვილებში. მელანინი არის ბუნებრივი 

პიგმენტი, რომელიც წარმოიქმნება ჟანგვითი პოლიმერიზაციისას თიროზინის 

ცილოვან მატრიცასთან.  პირველი ორი სტადია ამ პროცესის - თიროზინი გადადის 

დოფა-ხინონში, შემდეგ დოფაში (დიოქსიფემილანინი). რეაქცია ხორციელდება 

ფერმენტი თიროზინაზას საშუალებით. (1,2) დოფა-ხინონი შეიცავს რგოლისმაგვარ 

დოფა-ხრომიდას. დოფა-ხრომატუმეტერაზთან ერთად მეტალის იონების არსებობა 
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ასინთეზირებს დიჰიდროკსინდოლილკარბონინის მჟავას.(დნიცა). დნიცა აწარმოებს 

ჟანგვით (ფერმენტული და არაფერმენტული) პოლიმერიზაციას. შედეგად მიიღება 

ყავისფერი დნიცა - მელანინი. შეიცავს 100 დან-1000 მდე დნიცა მონომერს.დოფა-ხრომი 

შეიძლება იყოს ასევე 5,6 -დიჰიდროქსინდოლში (დნი). დაჟანგვის პოლიმერაციით 

მიღებული დნი წარმოადგენს შავ დნი მელანინს. დნი და დნიცა მელანინი წარმოადგენს 

ეუმელანინს. ხოლო მელანოციტებში სინთეზირებული გოგირდის შემცველი პიგმენტი 

ფეუმელანინი  ყვითელი და წითელი ფერისაა, მისი წინამორბედი წარმოდგენილია 5-S 

ცისტეინ - დოფათი.       

    პირველი ნაბიჯი. ეუმელანინის და ფეუმელანინის წარმოქმნას აკატალიზირებს 

თიროზინაზა. 

                                თიროზინ →დოფა→დოფა-ხინონი 

    დოფა-ხინონი შეიძლება  ცისტეინთან დაკავშირდეს ორი გზით. მივიღოთ 

ბენზოთიაზინი და შემდგომ ფეომელანინი: 

დოფა-ხინონი+ცისტეინი→5-S ცისტეინ -დოფა→შუალედური ბენზოთიაზინი 

→ფეომელანინი 

დოფა-ხინონი+ცისტეინი→2-S ცისტეინ -დოფა→შუალედური ბენზოთიაზინი 

→ფეომელანინი 

      დოფა-ხინონი შეიძლება გარდაიქმნას ლეუკოდოფახრომად. არსებობს  ეუმელანინის 

წარმოქმნის ორი გზა: 

დოფა-ხინონი→ლეუკოდოფახრომი→დოფა-ხრომი→5,6 -დიჰიდროქსინდოლო-2 

კარბონილის მჟავა→ხინონი→ეუმელანინი 

დოფა-ხინონი→ლეუკოდოფახრომი→დოფა-ხრომი→5,6 →ხინონი→ეუმელანინი 
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სურ.6. ეუმელანინის და ფეუმელანინის ბიოსინთეტიკური გზა. სქემატური გამოსახვა. 
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1.6.მელანინის ფუნქციები 

 

 სურ .7.      მელანინი  3D სქემატური სურათი    ნაცრისფერი ნახშირბადის ატომები,ლურჯი აზოტი.თეთრი            

ჟანგბადი და წითელი წყალბადი. 
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          უ.ი. გამოსხივების შედეგი არის თავისუფალი რადიკალების წარმოქმნაა- 

- მოლეკულების ან  ნაწილაკების, რომელიც შეიცავს გაუწყვილებელ ელექტრონს და 

იწვევს სიცოცხლისთვის საშიშ რეაქციებს. ისიმი ძალიან საშიშნი არიან და იწვევენ 

ორგანიზმის შინაგან ცვლილებებს (უჯრედის სუნთქვის პროცესში, სხადასხვა სახის 

ბევრ დაავადებებს (დაახლოვებით 60)) და გარეშე ფაქტორები (გარემოს 

არასასურველი ფაქტორების ზემოქმედება,  ისეთი როგორიცაა ქიმიური ნაერთები, 

ულტრაიისფერი მზის გამოსხივება, რადიაცია, დაბინძურებული ატმოსფერო, 

არასაკმარისი საკვები, თამბაქოს მოწევა და სხვა, სურ .8). 

 

 
 

სურ.8. თავისუფალი რადიკალების ფორმირება 

 

      მელანინი მოთავსებულია სპეციალურ უჯრედის ვეზიკულებში,  მელანინის 

გრანულების სახით. მას ეწოდება მელანოსომა. შემდეგ ისინი გადაინაცვლებენ  კანის 

სხვა უჯრედებში ადამიანის ეპიდერმისში. მელანოსომას შეუძლია გაიაროს ბირთვის 
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მემბრანაში დაგროვდეს იქ . ის იცავს მზის უ.ი გამოსხივებისაგან ბირთვში 

მოთავსებულ დნმ-ს. ხალხი რომლის წინაპრებიც  დიდი ხანი ცხოვრობენ დედამიწის  

ახლოს ეკვატორთან, როგორც წესი შეიცავენ დიდი რაოდენობით ეუმელანინს. 

რომელიც აძლევს კანს შავ ფერს,  რომელიც იცავს მათ დიდი რაოდენობით მზის 

დასხივებისგან. რაც უფრო ნათელია კანი უფრო მეტად ვხვდებით მელანომას. 

(მელანომა არის მელანინის სიჭარბე კანში, სიმსივნური წარმონაქმნი). სინათლის 

ზემოქმედება კანში წარმოქმნის D ვიტამინს.  მელანინის დიდი შემცველობა კანში 

წარმოადგენს მზის ბუნებრივი ეკრანს. მუქი კანი შეიძლება იყოს მიზეზი D ვიტამინს 

დეფიციტის. ადამიანებმა რეკომენდირებულია მიიღონ ზამთრის პერიოდში 1000-

2000 მე (საერთაშორისო ერთეული) ვიტამინი D. 

ჩრდილოეთ განედზე მცხოვრები დიდი ბრიტანელები შთამომავლობით 

ატარებენ თეთრ კანს, როგორც კი კანი ხვდება მცირე მზის სხივების ქვეშ, კანის ქვეშ 

წარმოქმნილი მელანინი ბლოკავს მას, ასეთი მცირე დოზით მზის სხივების 

ზემოქმედების ქვეშ წარმოიქმნება D ვიტამინი. D ვიტამინი არის თევზის ქონში და 

გამოიყენება რახიტის წინააღმდეგ. (ძვლის ავადმყოფობისთვის). რაც გამოწვეულის 

ვიტამინის ნაკლებობით.  

 

1.7.  კანი, მელანინი კანში,თმა და კერატინი. 

 

                                                                             

სურ.9. თმის და კანის ფიზიოლოგია და ფუნქციური ანატომია 

 

http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2
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1.7.1. კანი (cutis) 

 

    კანი – რთული ორგანოა, რომელიც წარმოადგენს ადამიანის და ცხოველების 

გარეგან საფარველს და ასრულებს სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ ფუნქციებს. 

ანატომია და ჰისტოლოგია: ადამიანის კანის საფარველის ფართობი შეადგენს 1,5–2 მ2 

(სიმაღლის, სქესის და ასაკის მიხედვით). ჰიპოდერმის გარეშე კანის მასა შეადგენს 

სხეულის მთლიანი მასის 4–6%. ხოლო ჰიპოდერმისთან ერთად – 16–17%, კაქვეშა 

ქსოვილის სისქიდან გამომდინარე, რომელმაც მუცელზე და დუნდულოებზე 

შეიძლება მიაღწიოს 10 სმ და მეტს,  დერმის სისქე მერყეობს 0,5 მმ–დან 5 მმ–მდე. 

ყველაზე დიდ სისქეს ის აღწევს ზურგზე, ბარძაყების და მხრების გაშლილ 

ზედაპირებზე. ეპიდერმისის სისქე, ხელისგულებზე და ფეხისგულებზე, 

განსაკუთრებით დიდ ფარგლებში მერყეობს (35 მკმ–დან 1,5 მმ–მდე). ის კანის 

ზედაპირზე მოჩანს (სურ.9), რომელიც წარმოდგენილია რომბისებური და 

სამკუთხედის ფორმის ველებისგან და ღარებისგან. ადამიანის ხელის თითების 

ბალიშებზე ღარების განლაგება ინდივიდუალურია. ადამიანის კანი შედგება 

ეპიდერმისისგან, დერმისგან და კანქვეშა ქსოვილისგან – ჰიპოდერმისისგან. 

ეპიდერმისი შედგება ხუთი შრისგან: ბაზალური, წვეტიანი (ქაცვისებური), 

მარცვლოვანი, მბზინავი, რქოვანა. ბაზალური შრე წარმოდგენილია ბაზალურ 

მემბრანაზე ერთ რიგად განლაგებული პრიზმული უჯრედებისგან (ბაზალური 

ეპიდერმოცეტები), რომლებშიც წარმოდგენილნი არიან ბაზალური მემბრანის 

პერპენდიკულარულად ორიენტირებული ბირთვები. მათ ციტოპლაზმაში 

განლაგებულია დიდი რაოდენობით უწვრილესი ძაფები (ტონოფილამენტები), 

რომლებიც შეკრებილნი არიან კონებად – ტონოფიბრილებად (საყრდენი ბოჭკოები), 

აგრეთვე პიგმენტ მელანინის მარცვლები. ბაზალურ მემბრანაში ბაზალური 

უჯრედები  ნახევრადდესმოსომებთან დამაგრებულნი არიან თითისებური 

წანაზარდებით. მეზობელი ეპიდერმოციტები ერთმანეთთან მიერთებულნი არიან 

ურთიერთშემღწევი გამობერილობებით და დესმოსომებით.ეპიდერმოციტების 

http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2/
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2/
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2/
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2/
http://www.medgeo.net/2009/10/21/skin-2/
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გარდა ბაზალურ შრეში განლაგებულნი არიან ახალგაზრდა უჯრედები, რომელთაც 

გააჩნიათ მელანინის გამომუშავების უნარი (მელანოციტები). ახალგაზრდა 

პიგმენტური უჯრედები – მელანობლასტები წარმოიქმნებიან ჩანასახში ნერვული 

მუთაქისებური უჯრედებისგან და მიგრაციას განიცდიან ეპიდერმისში; 

 

სურ.10. მელანოციტები და მელანინი კანში. 

მათი მორჩები (ხშირად მათ უწოდებენ დენდრიტებს და მათი რაოდენობა 10–მდეა, 

ხოლო სიგრძე 60 მკმ და მეტი) მიემართებიან მაღლა, წვეტიანი (ქაცვისებური) შრის 

უჯრედშორის ნაპრალებით. მელანოციტებს არ გააჩნიათ ტონოფიბრილები და 

დესმოსომები; ისინი თავისუფლად არიან მოთავსებულნი; მათთვის 

დამახასიათებელია მელანინის შემცველი და განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე 

მყოფი მელანოსომების არსებობა. ბაზალურ ეპიდერმოციტებში მელანინის არსებობა 

აიხსნება მელანოციტებიდან მათ შეღწევაზე. მელანინის დაგროვებაზე 

დამოკიდებულია კანის პიგმენტაციის ხარისხი.წვეტიანი (ქაცვისებური) შრე 

ჩვეულებრვი შედგება 3–6 რიგად (ცალკეულ უბნდებზე – 15–მდე) განლაგებული 

პოლიგონალური უჯრედებისგან (წვეტიანი ეპიდერმოციტები), რომლებიც კანის 

ზედაპირისკენ თანდათან მკვრივდებიან. წვეტიანი შრის პლაზმოლემები 

წარმოქმნიან ღრმა, ურთიერთშემღწევ წანაზარდებს და დესმოსომებთან 

დამაკავშირებელ გამონაზარდებს. წვეტიანი შრის უჯრედებში ტონოფიბრილები 

უფრო მეტია, ვიდრე ბაზალურ შრეში; ისინი მჭიდროდ და კონცეტრირებულად 
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განლაგებულნი არიან ბირთვების გარშემო და ჩაწნულნი არიან დესმოსომებში. 

სუპრაბაზალურად წვეტიან შრეში მოთავსებულია ლანგერჰანსის თეთრი, 

კუნძულოვანი უჯრედები. მარცვლოვანი შრე ჩვეულებრივ ჩამოყალიბებულია 1–3, 

ხოლო ხელის და ფეხისგულებზე 5–7 რიგად განლაგებული, სწორი კონტურების 

მქონე უჯრედებისგან. ისინი შეიცავენ კერატოჰიალინის გრანულებს. 

 

 

სურ.11. კანის აგებულება. 

 

1.7.2.ყველაფერი თმის შესახებ 

 

        თმა - მხოლოდ ერთი შეხედვით არის მარტივი, რეალურად, ის ჩვენი 

ორგანიზმის ერთ-ერთი რთული შემადგენელი ნაწილია. თმა ცოცხლობს და კვდება, 

ის იზრდება, ცვივა და შემდეგ მის ადგილას (ნორმაში) იზრდება ისეთივე ახალი 

თმა.უნდა ვიცოდეთ თმის აგებულება, შემადგენლობა და ზრდის ფაზები. 
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       ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით თმის ღერი არის სუბსტანცია რომელსაც ვერ 

დავარქმევთ ცოცხალს: ის არ მარაგდება სისხლით, მასთან არ მიდის ნერვული 

ბოჭკოები, არ არის მიერთებული კუნთები. თმის შეჭრის დროს არ ვგრძნობთ 

არანაირ ტკივილს, ეს არ არის სისხლმდენი პროცესი. და მაინც თმა ცოცხალი 

სუბსტანციაა რომელსაც თვითწარმოქმნის უნარი აქვს. ცოცხალი უჯრედები 

რომლებიც დიდი სიჩქარით მრავლდებიან, თმის ძირში არიან განლაგებული. 

კერძოდ ღრმად დერმაში. თმის ფოლიკული არის თმის ძირი შემოფარგლული 

ქსოვილებით გარეგანი და შინაგანი გარსი თმოვან ჯირკვლოვან კომპლექსით 

(ცხიმოვანი და საოფლე ჯირკვლები, თმის ამწევი კუნთი, სისხლძარღვები და 

ნერვული დაბოლოებები). 

      ადამიანში ფოლიკულების განსაზღვრული რაოდენობა გენეტიკურად არის 

პროგრამირებული, თუმცა უახლოეს მომავალში შესაძლებელია შეიცვალოს 

მემკვიდროებითი ინფორმაცია და მეცნიერებამ შეძლოს გენების 

„გადაპროგრამირება“ - ამისათვის შექმნილია ყველა წინა პირობა. დერმაში, 

ფოლიკულის ძირში მოთავსებულია შემაერთებელქსოვილოვანი წარმონაქმნი, თმის 

დვრილი რომელიც შეიცავს სისხლძარღვებს და უზრუნველყოფს თმის ფოლიკულის 

კვებასა და ზრდას. თმის ყოველ  ფოლიკულს აქვს საკუთარი მუსკულატურა და 

ინერვაცია. სწორედ ამიტომ თმას აქვს ტაქტილური მგრძნობელობის უნარი. თუ ე.წ 

„თმის ამწევი კუნთი“ შიშის ან სიცივის გავლენით შეიკუმშება თმა იწევა და 

წარმოიქმნება „ბატის კანი“. სისხლძარღვები რომლითაც შემოფარგლულია თმის 

ფოლიკული და დვრილი ამარაგებს მათ ყველა საჭირო ნივთიერებებით. დაყოფის 

სიჩქარის მიხედვით თმას ორგანიზმში უჭირავს მეორე ადგილი (ძვლის ტვინის 

უჯრედების პროლიფერაციის სიჩქარის შემდეგ).თმის ყოველი  ფოლიკული 

დამოუკიდებელი წარმონაქმნია ინდივიდუალური ზრდის ციკლით: სხვადასხვა 

ფოლიკულებში ეს ციკლი სხვადასხვანაირია. ეს ციკლი სინქრონული, რომ 

ყოფილიყო მაშინ ყველა თმა ერთდროულად დაგვცვივდებოდა. თმის ზრდის 

პროცესი ორგანიზმში შეუმჩნევლად მიმდინარეობს. 

თმა შედგება ძირითადად ცილა კერატინისაგან, ჯანსაღი თმის ქიმიური 

შემადგენლობა ასეთია : 
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15% - წყალი 

6% - ლიპიდები 

1% - პიგმენტი 

78%-ცილა 

       თმის შემცველობა იცვლება თმის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ფიზიკური ან 

ქიმიური ზემოქმედების შედეგად. მაგ: ხშირმა შეღებვამ, ქიმიურმა დახვევამ, თმის 

მოვლის საშუალებების არასწორმა შერჩევამ, თმას შეიძლება დააკარგვინოს 

ტენიანობის დიდი პროცენტი. 

      თითეული თმა შედგება ძირისაგან და ღერძისაგან. ძირი ეს არის თმის ნაწილი, 

რომელიც ღრმად არის კანში მოთავსებული, ხოლო ღერი, თმის ნაწილი რმელსაც 

ვხედავთ კანის ზედაპირზე (რასაც ჩვენ საკუთრივ თმას ვუწოდებთ). 

თმის ღერში განირჩევა სამი კონცენტრული შრე: 

1. გარეთა შრე, კუტიკულა, ქერცლოვანი საფარველი შრე. 

2. ქერქოვანი შრე ანუ კორტექსი. 

3.მედულარული შრე -- ცენტრალური ტვინოვანი ნივთიერება. 

     ტვინოვანი ნივთიერება თმის ღერის ცენტრალური ნაწილი, რომელიც არის 

ყველასახის თმაში. მაგ: ღინღლებში, ტვინოვანი ნივთიერება შევსებულია ჰაერის 

ბუშტებით, სწორედ ამიტომ თმას გააჩნია სითბოს გარკვეული  გამტარობის უნარი. 

თმის ფიზიკური და ქიმიური შემადგენლობის ცვლილებაში მედულა არანაირ როლს 

არ თამაშობს.  

       ქერქოვანი ნივთიერება - კორტექსი .თმის ძირათადი შემადგენელი ნაწილია 

(80%-85%). შედგება ერთმანეთთან მყარი განივი კავშირებით. 

ამინომჟავების დიდი რაოდენობა უკავშირდება რა ერთმანეთს, ქმნის 

პოლიპეპტიდურ ჯაჭვს. თმის ღერის აგებულება ელექტრო კაბელის ან კანატის 

აგებულების მსგავსია. პოლიპეპტიდური ჯაჭვი გადაბმულია ერთმანეთზე და 

წარმოქმნის ძაფს, ის თავის მხრივ იხრება და ქმნის სუპერსპირალიზებულ 

სტრუქტურას-პროტოფიბრილს. ამ უკანასკნელის დახვევის შედეგად - 

მიკროფიბრილა. მიკროფიბრილები ერთიანდებიან და წარმოქმნიან ყველაზე დიდი 
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ბოჭკოს მიკროფიბრილს. ისინი თავის მხრივ ეხვევიან რა ერთმანეთზე ქმნიან 

ქერქოვანი შრის ძირითად ბოჭკოს. 

    ერთეული პოლიპეპტიდური ჯაჭვი.პოლიპეპტიდური ჯაჭვი სპირალისებური 

დახვეული ქმნის პროტოფიბრილს. 

7-9 პროტოფიბრილა = 1-მიკროფიბრილა 

7-9 მიკროფიბრილა = 1-მაკროფიბრილას 

7-9 მაკროფიბრილა = 1- კორტიკალური ბოჭკო 

 

 

სურ.12.  თმის აგებულება. 

    

      განივი კავშირები .გრძელი პოლიპეპტიდური ჯაჭვი, რომელიც თმის ქერქოვანი 

შრის ბოჭკოების ერთმანეთის პარალელურად არის განლაგებული, კავშირს ამყარებს 

განივი ხიდაკების საშუალებით. ეს კოვალენტური კავშირები უზრუნველყოფს 

პოლიპეპდიტურ ჯაჭვის და კორტიკალური ბოჭკოს სიმყარეს. სწორედ განივი 

კავშირები აძლევს კერატინს უნიკალური სიმყარისა და ელასტიურობის თვისებას. 

არსებობს სამი სახის განივი კავშირი: დისოლფიდური, წყალბადური და 

მარილოვანი. 
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სურ.13.    თმის ჯანსაღი ღერი მიკროსკოპში გადიდებული. 

    თმის ზრდა და სტრუქტურა. თმის ზრდა იწყება თმის ბოლქვის ძირში მდებარე 

დვრილიდან. ქერქოვანი ნივთიერების შიგნით უჯრედები იყოფიან და 

მრავლდებიან. ეს ზონა უშუალოდ თმის დვრილის გაგრძელებაა და მას მატრიქსი ან 

მატრიცა ეწოდება. ფოლიკულური კერატინოციტები მოძრაობენ რა თმის კანის  

ზედაპირისკენ თანდათანობით სქელდებიან, რქოვანდებიან, ივსებიან მყარი 

კერატინით (კერატინიზირდებიან) და გადაიქცევიან უბირთვო სტრუქტურებად. 

მელანოციტები კი, რომლებიც თმის ბოლქვის უჯრედებში არის განლაგებული, 

განაპირობებენ თმის ბუნებრივ შეფერილობას. თმის ფოლიკულის ხვრელში იხსნება 

ცხიმოვანი ჯირკვლის შენაერთი.  ცხიმოვანი ჯირკვლის სეკრეტი შეიცავს კანის ქონს, 

ცხიმოვან სუბსტანციას, რომელიც გამოიყოფა თავის თმიანი საფარველის კანის 

ზედაპირზე. ეპიდერმისის კონეოციტები, ნორმოფლორა და კანის ქონი წარმოქმნიან 

კანის ძირითად დამცავ მანტიას. 

      თმის განვითარების ციკლი:  თმის განვითარების ციკლი შედგება 3 სტადიისაგან: 

ერთეული თმის ცხოვრების ციკლი დაახლოებით 2-5 წლამდეა.ყოველი თმის 

ფოლიკული გენეტიკურად დაპროგრამებულია 25-27 თმის წარმოქმნაზე, თითოეულ 

თმას აქვს ცხოვრების „ინდივიდუალური გეგმა“. ამიტომაც სხვადასხვა თმები ერთსა 

და იმავე დროს არიან განვითარების ციკლის სხვადასხვა სტადიაში, კერძოდ: 
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85% - აქტიური ზრდის ფაზაში (ანაგენში) 

1% - მოსვენების ფაზაში (კატაგენში) 

14%- ცვენის ფაზა (ტელოგენში) 

      ანაგენის ფაზა: აქტიური ზრდის პერიოდი გრძელდება 2-5 წელი. თმის 

ფოლიკულის მატრიქსში წარმოიქმნება ახალი უჯრედები, რომლებიც აღწევენ თავის 

თმიანი საფარველის კანის ზედაპირამდე და ქმნიან ანაგენურ თმას. 

       კატაგენის ფაზა: თმის ფოლიკულის მატრიქსში უჯრედები გამრავლდება 

ნელნელა და წყდება. თმის ფოლიკული გადადის ე.წ. „მძინარე მდგომარეობაში“. 

თმის ბოლქვი თანდათანობით წყდება დვრილს. კატაგენის ფაზა ძალიან ხანმოკლეა 

დაახლოებით 3-4 კვირა. 

      ტელოგენის ფაზა:  გამოცალკევდება რა დერმალური დვრილიდან, ტელოგენური 

ბოლქვი ღებულობს წაგრძელებულ ფორმას და მოძრაობს კანის ზედაპირისკენ. 

ტელოგენის ფაზაში ძველი თმა ცვივა, ახალი თმა კი იწყებს ზრდას. ამ დროის 

განმალობაში თმის ფოლიკულში უჯრედების განახლება შეწყვეტილია. 

(დაახლოებით 3 თვე). ახალთსინთეზირებული თმის ფოლიკული უერთდება თმის 

დვრილს და ახალი თმა შედის ანაგენის ფაზაში. საშუალოდ თითოეულ ადამიანს 

თავის თმიან საფარველზე აქვს 100-დან 150- ათასამდე თმის ფოლიკული. მათში 

თმები წარმოიქმნება, იზრდება და შემდეგ ცვივა. თმის განვითარების ციკლის ცოდნა 

საშუალებას გვაძლევს გამოვითვალოთ თმის ცვენის ნორმალური რაოდენობაა 

დღეში - 70-დან 100-თმამდე. 

 

1.7.3. კერატინი 

 

   გარდა პიგმენტი მელანინისა, რომელიც შედის თმის შემადგენლობაში. თმის 

ძირითადი საშენი მასალაა კერატინი, ეს არის ცილა რომელიც შედგება 

ამინომჟავეებისაგან. თმის ქიმიური შედგგენილობაა: 15% წყალი; 6% ლიპიდები; 1% 

პიგმენტი და 78% ცილები. კერატინის რაც უფრო მეტი კონცენტრაციაა ქსოვილში, 

მით მეტად ელასტიურია იგი. 
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სურ.14. თმის აგებულება. 

 

1.8.  ულტრაიისფერი გამოსხივების ზემოქმედება ადამიანის 

ორგანიზმზე. 

 

            გარუჯვა, კანის ბუნებრივი საპასუხო რეაქციაა მზისგან. კერძოდ კი 

ულტრაიისფერი სხივების მავნე ზემოქმედებისგან თავის დაცვისათვის. მისი 

ზემოქმედებით ირღვევა კანის უჯრედები, ზიანდება დერმაში არსებული ელასტინი 

და კოლაგენი, რომლებიც კანის სიმკვრივესა და ტონუსს უზრუნველყოფს. მზის 

სხივები ახდენს მელანოციტების ფუნქციის სტიმულაციას და აძლიერებს პიგმენტ 

მელანინის გამომუშავებას, რის შედეგადაც კანი იცვლის ფერს. გარუჯვის პროცესს 

მეცნიერულად მელანოგენეზისი ეწოდება.მელანინი კანის დაცვით ფუნქციას 

ასრულებს და შთანთქავს მავნე ულტრაიისფერი სხივების  

99,9%-ს. 
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         ულტრაიისფერი სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება კანისთვის საშიშია. 

მხოლოდ მუქკანიან ადამიანებს ახასიათებთ მელანინის დიდი დოზით გამოყოფა, 

რაც მათ ამ საშიშროებისგან იცავს. საფრთხე, რომელიც ემუქრება კანს, მზის სხივების 

ზემოქმედების ხანგრძლივობის პირდაპირპროპორციულია. მაგალითად, თუ მზეზე 

ათ წუთს გავჩერდებით, ის მხოლოდ გააღიზიანებს კანს და გამოიწვევს სუსტ 

სიწითლეს, მზის გულზე დიდხანს ყოფნისას კი იწყება კანის ანთებითი პროცესი და 

მისი შეშუპება, რასაც შესაძლოა დამწვრობაც მოჰყვეს. დამწვრობის შედეგად ჩნდება 

ბუშტები, რომლებიც დროთა განმავლობაში წყლულდება. მზეზე დიდხანს ყოფნის 

შემთხვევაში კანს, ფაქტობრივად, აღარ შეუძლია დამცავი ფუნქციის შესრულება. 

მძიმე დამწვრობისას წყდება თერმორეგულაცია, რაც მზის დაკვრის უშუალო 

წინაპირობაა. ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ კანი განიცდის დეჰიდრატაციას 

(გაუწყლოებას), ქვეითდება ტურგორი, კანი კარგავს ელასტიკურობას, სიგლუვეს და 

ნაოჭებით იფარება. სამწუხაროდ, ამ პროცესის შეჩერება არანაირ საშუალებას აღარ 

შეუძლია. ჭარბმა ინსოლაციამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან კანის 

უჯრედების დნმ-ს რღვევა და, ამის კვალობაზე, კანის კიბოს განვითარებაც. მზის 

სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას უნდა ერიდონ ის ადამიანებიც, რომელთაც 

მელანინის გამომუშავების პრობლემა აქვთ და ისინიც, რომელთა კანი მელანინს 

დიდი რაოდენობით გამოიმუშავებს. პირველ შემთხვევაში კანი სწრაფად იწვება, 

მეორეში კი ლაქები მუქდება და უფრო შესამჩნევი ხდება. მზეს უნდა ვერიდოთ 

მაშინაც, თუ დერმატიტი გვაწუხებს - ამ შემთხვევაში კანი კიდევ უფრო მეტად შრება 

და მისი საერთო მდგომარეობა უარესდება. 

         მზის აბაზანების კატეგორიულად უარყოფა არ შეიძლება, რადგან მზის სხივები 

D ვიტამინის წყაროა და ზომიერი რაოდენობით აუცილებელია არა მხოლოდ 

კანისთვის - საზოგადოდ, ორგანიზმისთვისაც. მზის აბაზანები ხელს უწყობს 

ორგანიზმის წინააღმდეგუნარიანობის მატებას, იმუნიტეტის გაძლიერებას, 

ენდორფინების გამომუშავებას. გარუჯვა რეკომენდებულია დილის 11 საათამდე და 

საღამოს 17 საათის შემდეგ. აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ მზისგან დამცავი საცხი, 

ატაროთ ქუდი, მუქი სათვალე. გარუჯვის წესების დაცვით თავიდან ავიცილებთ 

ნაადრევ დაბერებას, კანის კიბოს პროვოცირებას. სოლარიუმში დამწვრობა 
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ნაკლებმოსალოდნელია, თუმცა კანზე ნეგატიური ზემოქმედება ისეთივეა, როგორიც 

მზის გულზე. სოლარიუმთან დაკავშირებით აქტიურად განიხილება 

ფოტოდაბერების პროცესი. იგი არ არის რეკომენდებული მათთვის, ვისაც აქვს 

მრავალი ხალი, პიგმენტური ლაქები, გინეკოლოგიური დაავადებები. მაგ: ჭორფლი, 

მართალია, მეტწილად გენეტიკური დარღვევაა, მაგრამ მზის სხივები მის 

შეფერილობაზეც მოქმედებს, ამიტომ გაზაფხულზე და ზაფხულში ის უფრო 

შესამჩნევი ხდება.  

     ქლოაზმა გაცილებით დიდი ზომის მუქი ყვითელი ან ყავისფერი, არასწორი 

მოხაზულობის ლაქაა, რომელიც წარმოიქმნება სახის კანზე, ლოყაზე, შუბლზე, ზედა 

ტუჩზე, თვალების ირგვლივ. ის შეიძლება განვითარდეს ორსულობისას ან 

განპირობებული იყოს გინეკოლოგიური დაავადებით, კონტრაცეპტივების მიღებით, 

ღვიძლის პათოლოგიით. 

        მელანინის რაოდენობის შემცირებას - ჰიპოპიგმენტაციას და სრულ გაქრობას - 

დეპიგმენტაციას ვხვდებით უმთავრესად ისეთი დაავადებების დროს, როგორებიცაა 

ვიტილიგო და ალბინიზმი. 

       ვიტილიგოს (სურ.21.) შემთხვევაში დეპიგმენტური უბნები (თეთრი ლაქები) 

ჩნდება პიგმენტური უჯრედების, მელანოციტების რღვევის შედეგად. 

გავრცელებულია აზრი, რომ ეს არის აუტოიმუნური დაავადება, რომლის დროსაც 

ადამიანის იმუნური სისტემა რეაქციას საკუთარი ორგანოსა თუ ქსოვილის 

წინააღმდეგ მიმართავს. დაავადება ვითარდება თანდათან, ზოგჯერ შეუმჩნევლად. 

დროთა განმავლობაში ცალკეული უფერული ლაქები ერთიანდება. თეთრ ლაქებს 

პერიფერიაზე აქვს ჰიპერპიგმენტაციის ზონა. თმა ლაქების არეში უფერულდება. 

ხშირად ლაქები ჩნდება სახეზე, განსაკუთრებით - თვალების ირგვლივ, ასევე - 

კისერზე, ხელის მტევნებზე, სასქესო ორგანოებზე.  

      ალბინიზმი მემკვიდრეობითი დაავადებაა. ამ დროს მელანინი სრულიად არ 

გამომუშავდება, კანი ადვილად ზიანდება მზის სხივების ზემოქმედებით. 

დაავადებას თან ახლავს სინათლის შიში, მხედველობის დაქვეითება. პაციენტი უნდა 

ერიდოს მზის სხივებს, ატაროს მუქი სათვალე, გამოიყენოს მზისგან დამცავი 

საშუალებები. პიგმენტაციის ამა თუ იმ სახის დარღვევა საფუძვლიანი მიზეზია 
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დერმატოლოგთან ვიზიტისთვის, რადგან არსებობს მრავალი პათოლოგია, რომელთა 

დროული აღმოჩენა გადამწყვეტია, როგორც მკურნალობისთვის, ასევე დროული 

გამოჯანმრთელებისთვის და გართულების თავიდან ასაცილებლად. 

 

1.9. თავისუფალი რადიკალები. 

 

 

სურ.15. თავისუფალი რადიკალები . უ.ი. გამოსხივების დროს. 

 

 

     თავისუფალი რადიკალები, ეს უაღრესად აქტიური ნაწილაკები, მეტაბოლური 

პროცესების შედეგად ცოცხალ ორგანიზმში განუწყვეტლივ წარმოიქმნება ჟანგბადისა 

და აზოტისგან; მათი წარმოქმნა გარეგანი ფაქტორების – ულტრაიისფერი სხივები, X- 

და γ-გამოსხივება, ზოგ შემთხვევაში დღის სინათლის (ფოტოსენსიბილიზაცია)1-5 

ზემოქმედებითაც არის შესაძლებელი (სურ. 8). თავისუფალი რადიკალების ძლიერი 

წყაროა დაბინძურებული გარემო, სიგარეტის კვამლი, შებოლილი და სწრაფი კვების 

ტიპის პროდუქტი. ნორმაში ცოცხალ ორგანიზმებს გააჩნიათ თავისუფალ 

რადიკალებთან ბრძოლის ეფექტური საშუალება – ფერმენტული სისტემები: 

სუპეროქსიდდისმუტაზა (სოდ-ი), კატალაზა, გლუტატიონპეროქსიდაზა, და 
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ბუნებრივი ანტიოქსიდანტები – თავისუფალი რადიკალების ჩამჭერები: α-

ტოკოფეროლი, ასკორბინის მჟავა, β- კაროტინი, სელენიუმი და სხვ.     

     ორგანიზმში მიმდინარე სხვადასხვა პათოგენური პროცესების შედეგად 

თავისუფალი რადიკალების კონცენტრაცია შეიძლება მკვეთრად გაიზარდოს. 

თავისუფალი რადიკალები კი აზიანებენ ცილებს, თავისუფალ ამინომჟავეებს, 

ლიპიდებს, ლიპოპროტეინებს, ნუკლეინის მჟავეებს, იწვევენ ლიპიდების ზეჟანგვით 

დაჟანგვას, რაც საბოლოოდ უჯრედის დაზიანებას და ორგანიზმის დაღუპვას იწვევს 

(სურ. 17). 

         არსებობს ვარაუდი, რომ ისეთი დაავადებების, როგორიცაა სხვადასხვა გენეზის 

ალერგიები,    ალცჰეიმერის დაავადება, ათეროსკლეროზი, ართრიტები, სიმსივნე 

(სხვადასხვა გენეზის), ღვიძლის ციროზი, კატარაქტა და სხვ. (60-მდე დაავადება), 

საბოლოო, პათოგენური ან ლეტალური შედეგი განპირობებულია თავისუფალი 

რადიკალების ჭარბი რაოდენობით.ბოლო დროის კვლევებმა  გვიჩვენა, რომ 

თავისუფალი რადიკალები, კერძოდ ბილირუბინის რადიკალური პოლიმერი 

ნაღვლის კენჭების წარმოქმნის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს წარმოადგენს. ბავშვთა 

თანდაყოლილი სიყვითლის ფოტოთერაპიით მკურნალობისას. ბილირუბინის 

თავისუფალი რადიკალები შეიძლება, არასასურველი გვერდითი მოვლენების 

გამომწვევი მიზეზი გახდეს. 
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.  

სურ.16.  ულტრაიისფერი გამოსხივების მოქმედება ადამიანის კანზე. 

 

      ამდენად, ახალი ბუნებრივი ეფექტური ანტიოქსიდანტების მოძიება და 

სხვადასხვა დაავადების სამკურნალო სქემაში მათი ჩართვა, მედიცინის უაღრესად 

აქტუალურ ამოცანას წარმოადგენს. ანტიოქსიდანტი თავად არ უნდა იყოს 

ტოქსიკური, ის და მისი რადიკალური რეაქციის პროდუქტები ადვილად უნდა 

გამოიდევნებოდნენ ორგანიზმიდან და არ უნდა აზიანებდნენ მას. ამ პირობებს, 

ყველაზე უკეთ, სხვადასხვა მცენარიდან, ბოსტნეულიდან და ხილიდან გამოყოფილი 

ბუნებრივი ანტიოქსიდანტები აკმაყოფილებენ. 
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სურ. 17 .თავისუფალი რადიკალების თავდასხმა უჯრედზე 

 

 

1.10. ანტიოქსიდანტები , ვიტამინები. 

 

 

     ანტიოქსიდანტები -(ბერძნული სიტყვაა - anti - წინააღმდეგ, ლათინური სიტყვაა - 

oxygenium - ჟანგბადი.)  ნიშნავს ჟანგბადის წინააღმდეგ. 

           1. ნივთიერებები, რომლებიც თრგუნავენ (აფერხებენ ან ანელებენ) დაჟანგვის 

პროცესებს. ადამიანის და ცხოველების ორგანიზმში ყველა ქსოვილისა და უჯრედის 

აუცილებელი კომპონენტებია, რომლებიც იცავენ ბიოლოგიურ სუბსტრატებს 

დაჟანგვისაგან. 

          2. ნივთიერებები, რომლებიც თრგუნავენ (აფერხებენ ან ანელებენ) 

კანცეროგენების მეტაბოლიზმს და ამუხრუჭებენ სიმსივნეების ინდუქციას. მეორ 
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მხრივ, იგივე შენაერთები ზოგ შემთხვევაში ამჟღავნებენ როგორც პრომოტორულ, 

ასევე კანცეროგენურ თვისებებსაც. 

      ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების ჯგუფი, ანეიტრალებს ორგანიზმში 

თავისუფალ რადიკალებს, ესენი  წარმოადგენენ ანტიოკსიდანტებს.აღწევენ რა 

მემბრანის უჯრედებაში იწვევენ სწრაფ ეფექტს  ან რეაქციას, რომელსაც შეუძლია 

გამოიწვიოს ჭარბი დაჟანგვა ორგანიზმში. ასეთი პროცესი ანეიტრალებს 

თავისუფალი რადიკალების უარყოფით გავლენას. ეხმარება გაწმინდოს და 

გააჯანსაღოს ორგანიზმი, განაახლოს  უჯრედები,გაახალგაზრდაოს კანი. საუკეთესო 

ანტიოკსიდანტებია: ტოკოფეროლი (ვიტამინიЕ), კაროტინოიდი (ვიტამინიА), 

ასკარბინის მჟავა (ვიტამინიС) . ბოლო დროს ანტიოქსიდანტებს ფართოდ იყენებენ 

კანისთვის და თმისთვის იმის და მიხედვით, თუ, რომელი  შემადგენლობა უხდება 

ამა თუ იმ ტიპის თმას და კანს.  

      ვიტამინები ეს არის ორგანული ნივთიერებები, რომლებიც აუცილებელია 

ადამიანის ორგანიზმის ყველა სასიცოცხლო ბიოლოგიური ფუნქციის 

უზრუნველსაყოფად. ჩვენს ორგანიზმს არ შეუძლია მათი დამოუკიდებლად 

გამომუშავება .  ვიტამინების ძირითად ნაწილს ვიღებთ საკვბის საშუალებით, ხოლო 

მათი ნაწილი ჩვენს ორგანიზმში სინთეზირდება. ვიტამინები არ წარმოადგენენ 

ენერგიის წყაროს, თუმცა ისინი აუცილებელია უჯრედში მიმდინარე ნებისმიერი 

პრცესისათვის: სისხლის და ძვლოვანი უჯრედების წარმოქმნისათვის,  კბილებისა და 

კანისათვის, ნერვული იმპულსების გადაცემისათვის, იმუნური სისტემის 

ფუნქციონირებისათვის, ვიტამინები ასევე აქტიურად მონაწილეობენ ნივთიერებათა 

ცვლაში. 

      ვიტამინები იყოფა ორ ჯგუფად:  წყალში ხსნად და ცხიმში ხსნად ვიტამინებად. 

წყალსი ხსნად ვიტამინებს მიეკუთვნება B ჯგუფის ყველა ვიტამინი და ვიტამინი C, 

ასევე ფოლიუმის მჟავა,ნიაცინი , ბიოტინი, და ა.შ. ხოლო ცხიმში ხსნად ვიტამინებს - 

რეტინოლი (A), კალციფეროლი (D), E და K ვიტამინები.  

        ვიტამინი A და D ორგანიზმს არ მიეწოდება დამოუკიდებელი სახით, ისინი 

შემდგომ სინთეზირდებიან.მცენარელი საკვებით ჩვენ ვიღებთ ვიტამინ C , 

ფოლიუმის მჟვას K  და კაროტინს (A - ვიტამინის პროვიტამინი), საიდანაც 
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ნივთიერებათა ცვლის პროცესში A ვიტამინი გამომუშავდება.  B  ჯგუფის ვიტამინებს 

ცხოველური წარმოშობის საკვები შეიცავს, D ვიტამინს კი თევზი და ზღვის 

პროდუქტები შეიცავს, ამიტომ ადამიანის კვება მრავალფეროვანი უნდა იყოს,რომ 

საკმარისი რაოდენობის ვიტამინების მიწოდება მოხდეს ორგანიზმისთვის.ერთი ან 

რამოდენიმე ვიტამინის დაფიციტს შეუძლია ფიზიოლოგიური პროცესებსი 

დარღვევა.ორგანიზმში ვიტამინის ქრონიკულ დეფიციტს შეუძლია ზოგიერთი 

დაავადების გამწვავება. დავახასიეთოთ ზოგიერთი მათგანი:   

 ვიტამინი A (რეტნოლი)- მისი წყაროა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტი. 

ასევე ის წარმოიქმნება ორგანიზმის მიერ ბეტა-კაროტინის საშუალებით, 

რომელსაც ხილი და ბოსტნეული შეიცავს. ის უკეთესად აითვისება ცხიმთან 

ერთად.ის აძლიერებს იმუნიტეტს, უზრუნველყოფს კანის , კბილების , თმებს 

ჯანმრთელობას .ძალიან მნიშვნელოვანია მხედველობისთვის. A ვიტამინის 

უკმარისობის შემთხვევაში ვითარდება „ქათმის სიბრმავე“, კანის და თმის 

სიმშრალე, გამონაყარი, წონის კლება, უძილობა. მისი სიჭარბე იწვევს თავის 

ტკივილს, ფრჩხილების და თმების მტვრევა. 

 ვიტამინი C  (ასკორბინის მჟავა) - უზრუნველყოფს კბილების, ღრძილების და 

ძვლოვანი ქსოვილების ჯანმრთელობას, აუმჯობესებს რკინის და კალციუმის 

ათვისებას, ის ადამიანის ორგანიზმისთვის აუცილებელ ანტიოქსიდანტად 

ითვლება. ზრდის იმუნიტეტს, ეხმარება ორგანიზმს დაავადებების და 

ინფექციების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ჭრილობების მოშუშებასა და 

ოპერაციების შემდეგ აღდგენაში. გარდა ამისა, ვიტამინი C საჭიროა კოლაგენის 

სინთეზისთვის, რომელიც მონაწილეობს ქსოვილების ფორმირებაში. ვიტამინი 

C-ს შეიცავს ციტრუსები, ნესვი, ბრიუსელის და ყვავილოვანი კომბოსტო, შავი 

მოცხარი, ბულგარული წიწაკა, მარწყვი, პომიდორი, ვაშლი, გარგარი, ატამი, 

ასკილი, ღვიძლი და თირკმელები. 

 ვიტამინი D (კალციფეროლი) - არეგულირებს ადამიანის ორგანიზმში 

კალციუმის და ფოსფორის დონეს. აღნიშნული ვიტამინი ორგანიზმის მიერ 

სინთეზირდება მზის სხივების საშუალებით. აფერხებს კიბოს უჯრედებს 

ზრდას, უზრუნველყოფს ძვლების ნორმალურ ზრდასა და განვითარებას, 
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ხელს უშლის ოსტეოპოროზის, ართრიტის და რაქიტის განვითარებას, 

ამცირებს ათეროსკლეროზის და დიაბეტის რისკს. D ვიტამინის დიდი დოზით 

დეფიციტი ზრდის ზემოაღნიშნული დაავადებების განვითარების რისკს, 

მცირე დეფიციტი იწვევს მხედველობის გაუარესებას, წონის და მადის 

დაკარგვას, უძილობას.D ვიტამინს აქვს ორგანიზმში დაგროვების უნარი, 

ამიტომ შესაძლებელია ტოქსიკური მოწამვლა. შეიძლება გამოვლინდეს 

კრუნჩხვები, მაღალი წნევა, ძლიერი ტკივილი მუცელსა და კუნთებში, 

გულისრევა, არითმია. D ვიტამინის დიდ და ხანგრძლივ დოზას შეუძლია 

გამოიწვიოს გულით ან თირკმელების უკმარისობით სიკვდილი. ამიტომ 

სამედიცინო კონტროლის გარეშე უმჯობესია ამ ჯგუფის ვიტამინების 

მიღებისგან თავის შეკავება. 

 ვიტამინი E (ტოკოფეროლი) - ძლიერი ანტიოქსიდანტია, რის გამოც კარგად 

ებრძვის თავისუფალ რადიკალებს, რომლებიც იწვევენ სხვადასხვა 

პათოლოგიებს და ხელს უშლის ორგანიზმში კანცეროგენების წარმოქმნას. 

კარგია ქსოვილების რეგენერაციისათვის და ამცირებს ტრავმების შემდეგ 

ნაწიბურების წარმოქმნის ალბათობას. უზრუნველყოფს კუნთების ნორმალურ 

ფუნქციონირებას, ხსნის ფეხებში კრუნჩხვას, ზრდის ამტანობას.  

E ვიტამინის დეფიციტის ნიშნებია კუნთების დისტროფია, გულის და 

რეპროდუქციული ფუნქციის დარღვევა, სისხლნაკლულობა. 

E ვიტამინი საკმაოდ არატოქსიკურია, მისი ჭარბი დოზით ხანგრძლივად 

მიღების შემთხვევაში შეიძლება გამოვლინდეს დიარეა, გულისრევა, 

მეტეორიზმი, მაღალი წნევა.E ვიტამინის წყაროა: მზესუმზირის, სოიოს, 

სიმინდის არაქისის ზეთი, ორაგული, ღვიძლი, სტაფილო, შვრია, ისპანახი. E 

ვიტამინის ასათვისებლად საჭიროა სელენი და თუთია, ხოლო ცომეული და 

ტკბილეული, პირიქით მის ათვსებას აფერხებს. 
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1.11. როგორ  მოქმედებს ანტიოქსიდანტი? 

 

     ის აინჰიბირებს დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ოქსიდაციის პროცესს და 

ხელს უშლის ათეროსკლეროზული ფოლაქების წარმოქმნას. შესაბამისად, სისხლში 

რეზვერატროლს კონცენტარციის ზრდა ხელს უშლის, დაბალი სიმკვრივის 

ლიპოპროტეინების ლიპიდურ პეროქსიდაციას. სიმსივნის ინიციაციისას 

რეზვერატროლი მოქმედებს როგორც თავისუფალი რადიკალების ინჰიბიტორი და 

როგორც ანტი-მუტაგენი. დადგენილია, რომ რეზვერატროლი სიმსივნური უჯრედის 

პროლიფერაციის ინჰიბიტორია. არსებული მონაცემებით რეზვერატროლი ანელებს 

სიმსივნის ზრდას ციკლოოქსიგენაზა-1-ის ინჰიბირების გზით. ეს უკანასკნელი არის 

ენზიმი, რომელიც არაქიდონის მჟავას სიმსივნური უჯრედის ზრდის 

მასტიმულირებელ ნაერთად გარდაქმნის. კვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

რეზვერატროლს სიმსივნური უჯრედების მიმართ პრო-აპოპტოზური ეფექტი 

გააჩნია. ყოველივე ეს იმის მანიშნებელია, რომ რეზვერატროლი სამკურნალო 

ფუნქციის მატარებელია.დადგენილია სიმსივნის საწინააღმდეგოდ რეზვერატროლის 

მოქმედების კიდევ ერთი მექანიზმი – სიმსივნურ უჯრედებში ნაპოვნ ენზიმს  

(CYP1B1) მეტაბოლური გარდაქმნის შედეგად რეზვერატროლი პაისატანოლში 

(piceatannol) გადაჰყავს, რომელიც მაღალტოქსიური ნაერთია და სიმსივნურ უჯრედს 

შლის. ვინაიდან რეზვერატროლის პაისატანოლად გარდაქმნა მხოლოდ სიმსივნურ 

უჯრედებში ხდება, წარმოქმნილი პაისატანოლი ლოკალიზებულია, შლის მხოლოდ 

სიმსივნურ უჯრედს და არ აზიანებს ჯანმრთელ ქსოვილს. 
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1.12.ბუნებრივი ანტიოქსიდანტები 

 

        ორგანიზმს გააჩნია რესურსი თავისუფალი რადიკალების გაუვნებელყოფისა, 

მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად, გაუვნებელყოფის ეს პროცესი კლებულობს და 

თავისუფალი რადიკალები მეტად აზიანებენ უჯრედებს, დნმ–ის მოლეკულურ 

სტრუქტურებს, და იწვევენ სწრაფ დაბერებას, კიბოს, არტრიტს, გულსისხლძარღვთა 

დაავადებებს, ინსულტს და სხვა. სწორედ ამ პროცესში გადამწყვეტ დახმარებას 

გვიწევს საკვებთან ერთად მიღებული ანტიოქსიდანტების ჯგუფი, რომლებიც 

წყვეტენ  დამანგრეველ ჯაჭვურ რეაქციას, ანეიტრალებენ რა თავისუფალ 

რადიკალებს და ხელს უწყობენ ნორმალურ ჟანგვით პროცესებს. 

       ამდენად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ღვინოში რეზვერატროლის და სხვა 

ანტიოქსიდანტების რაოდენობრივ შემცველობას, რამეთუ ალკოჰოლის გამო ღვინის 

დღიური მოხმარების ნორმა განუსაზღვრელი არ არის და დაახლოებით 

მამაკაცებისთვის 300 მლ-ს, ქალებისთვის კი 150-მლ-ს შეადგენს . 

      აღსანიშნავია, ფლავონოიდები და სტილბენები თავმოყრილია ყურძნის 

მარცვლის კურკასა (წიპწასა) და კანში და მათი ექსტრაქცია ღვინის დუღილის 

პროცესში ხდება. ამდენად, საყურადღებოა ღვინის დაყენების კახური (ტრადიციული 

ქართული) მეთოდი, სადაც ღვინის (როგორც თეთრის, ასევე წითლის) დადუღება 

ჭაჭის მოუხსნელად (ჭაჭის დიდი ან მთლიანი რაოდენობის თანაობისას) ხდება, რაც 

მაცერაციის პროცესს აძლიერებს. გასათვალისწინებელია, აგრეთვე, მაცერაციის 

დროც. 
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.  

სურ.18. ღვინო საუკეთესო ანტიოქსიდანტია 

 

 

 

 

 

 

სურ.19. თაფლი საუკეთესო ანტიოქსიდანტია 
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    თაფლი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს. ანტიოქსიდანტები ორგანიზმის 

ჯანმრთელობაში გადამწყვეტ როლს თამაშობენ. ორგანიზმში ჟანგვითი პროცესები 

ბუნებრივი სასიცოცხლო აუცილებლობაა, თუმცა ამ პროცესს თან ახლავს ე.წ. 

 ”თავისუფალი რადიკალების” წარმოქმნა. თავისუფალი რადიკალი არის მაღალი 

აქტივობის დესტრუქციული მოლეკულა, რომელიც ორგანიზმში წარმოიქმნება 

ჟანგვითი პროცესების დროს. თავის მხრივ თავისუფალი რადიკალები იწვევენ 

ჯაჭვურ რეაქციას და აზიანებენ უჯრედებს. სწორედ უჯრედების დაზიანება იწვევს 

ორგანიზმში არასასურველი მოვლენების განვითარებას, სწრაფ დაბერებას და 

დაავადებებს, როგორიცაა კიბო და გულსისხლძარღვთა სისტემის პათოლოგიები. 

 

სურ.20. ბოსტნეული საუკეთესო ანტიოქსიდანტია. 

 

         ასევე ხილსა და ბოსტნეულში აღმოჩენილია ანტიოქსიდანტები .საბედნიეროდ 

ბუნებამ დაგვაჯილდოვა ძლიერი შხამსაწინააღმდეგო საშუალებით სხვადასხვა 

ანტიოქსიდანტური ნივთიერებების სახით, რომლებიც ხელს უშლის დაჟანგვის 

პროცესებს. ეს ნივთიერებები ანეიტრალებს პოტენციურად საშიშ თავისუფალ 
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რადიკალებს, ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ ის მოახერხებს დაარღვიოს ცოცხალი 

უჯრედები. ადამიანის ორგანიზმს შეუძლია წარმოქმნას საკუთარი 

ანტიოქსიდანტები გლუტათიონი პეროქსიდაზას  და სუპეროქსიდმუტაზას სახით. 

ბევრი ბუნებრივი ანტიოქსიდანტი შედის კვების პროდუქტების შემადგენლობაში და 

ხვდება რა ჩვენს ორგანიზმში, ემსახურება ჩვენი ხსნის საქმეს. მათ შორის ყველაზე 

დიდ ეფექტურობას ფლობს ბეტა-კაროტინი(ვიტამინი A), ვიტამინი C, ვიტამინი E და 

სელენი. ამას გარდა, საკუთარი ანტიოქსიდანტების შესაქმნელად ჩვენი ორგანიზმი 

საჭიროებს დამატებითი ოდენობით ცინკს, სპილენძს და მანგანუმს. 

ანტიოქსიდანტები არის ქსოვილების ბუნებრივი აღმდგენი და შეუძლია 

გამოაჯანმრთელოს დაზიანებული უჯრედები ჩვენი ორგანიზმის დაბერებამდე. ამ 

ეფექტური აღმდგენი ნივთიერებების საშუალებით შესაძლებელია  ცელულიტის 

პროცესის შენელებას ან სულაც შეწყვეტას. ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ საკუთარი 

ორგანიზმი თავისუფალი რადიკალებისგან, თუ გავაცნობიერებთ ბუნებრივი 

ანტიოქსიდანტების აუცილებლობას, რომლებიც აუცილებლად უნდა ჩავრთოთ 

ჩვენს ყოველდღიურ რაციონში. 

 

1.13 .მზის დასხივების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

 

         დადებითი თვისებები:  UV გამოსხივება კანში D ვიტამინის წარმოქმნას 

აძლიერებს, D ვიტამინი კი საკვებიდან კალციუმისა და ფოსფორის შეწოვას 

აუმჯობესებს  და გადამწყვეტ როლს ასრულებს ჩონჩხის ჩამოყალიბებაში, იმუნური 

სისტემის ფუნქციონირებასა და სისხლის უჯრედების ფორმირებაში. ამრიგად , მზის 

სინათლე უდავოდ სასარგებლოა , მაგრამ ექიმები ამტკიცებენ , რომ D ვიტამინის 

მაღალი დონის შესანარჩუნებლად საკმარისია , ზაფხულობით კვირაში სულ ორჯერ 

ან სამჯერ ხელებსა და სახეზე 5–10 წუთით მაინც მოგვხვდეს მზის სხივები. მზის 

სხივების ორგანიზმში მოხვედრისთანავე იწყება ენდორფინების – ბედნიერების 

ჰორმონების გამოყოფას, რაც ავადმყოფობის პრევენციის ერთ–ერთ საშუალებადაც 

შეიძლება ჩაითვალოს. 
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       ჯანმრთელობის მსოფლიო  ორგანიზაციის მონაცემებით,  UV გამოსხივების 

სიმცირეს, ჩონჩხის პათოლოგიები და D ვიტამინის დეფიციტი უკავშირდება,   

ოპტიმალური რაოდენობა – მინიმალურ რისკს, სიჭარბე კი – საკმაოდ მძიმე 

დაავდებებს  იწვევს . 

   უარყოფითი თვისებები: პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს რომ ჯანსაღი ნამზეური 

არ არსებობს , კანი მუქ პიგმენტს იმიტომ წარმოქმნის ,რომ  სხეულის და კანის 

შემდგომ დაზიანებას  შეუშალოს ხელი , გარუჯული კანი უფრო ნაკლებად იწვება 

მზეზე , თუმცა უ.ი. გამოსხივების შორეული შედეგიდან  (მაგ. ნაადრევი სიბერე 

,კანის კიბო და აშ.) გარუჯული კანი უკვე ვეღარ გვიცავს.უ.ი. აკუმულირდება და 

წლევანდელმა ნამზეურმა შესაძლებელია წლების შემდეგ იჩინოს თავი ისეთ 

დაავადებებში გამოვლენით როგორიცაა სიმსივნური წარმონაქმნები.უ.ი. სხივები 

ღრმად აღწევს კანში და აზიანებს შემაერთებელ ქსოვილოვან ელემენტებს 

.კოლაგენსა და ელასტინს, ეს ნივთიერებები სხეულს ანიჭებენ სიმკვრივეს და 

ახალგაზრდულ იერს. ნაოჭები და თვალის უპეებთან გაჩენილი ტომრები ამ 

პროცესის ერთ - ერთი შედეგია. მელანინის ჰიპერპროდუქცია მუქი ლაქების 

გაჩენასაც იწვევს.გარდა ამისა მზის სხივები აშრობს და აუხეშებს კანს.უ.ი. სხივების 

თვალზე ზემოქმედების შედეგია კატარაქტა (ბროლის შემღვრევა) ფორიგიუმი 

(მოთეთრო წანაზარდი რქოვანაზე) და თვალის ანთება -  ფოტოკერატიტი და 

ფოტოკონიუქტივი.    

 

1.14.გლობალური პრობლემები 

 

      ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ  სპეციალური მოხსენება გამოაქვეყნა  

„მზის უ.ი. გამოსხივებით გამოწვეული დაავადებების გლობალური ტვირთის 

შესახებ“, რომლის თანახმად , გარემოს დაბინძურებისა თუ სხვა მიზეზების გამო 

მთელ მსოფლიოში ყოველწლიურად 1,5მილიონი DALY (ინვალიდობასთან 

დაკავშირებული სიცოცხლის წელი) იკარგება. ოზონის შრის შესუსტება პრობლემას 

უფრო მეტად გაამძაფრებს . ატმოსფეროს ზედა ფენებში ოზონის კიდევ 10% – ით 
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შემცირება კანის არამელანომური კიბოს – 300 000 , მელანომური კიბოს  –4 500, და 

კატარაქტის  (1,6–1,75)*106  შემთხვევას გამოიწვევს. 

 

1.15.კანის მოვლა 

 

   კანს  წელიწადის ნებისმიერ დროოს სჭირდება მოვლა , მაგრამ ზაფხულში , 

როდესაც მას მზის გამოსხივების მოგერიებაც უხდება, მისი მოვლა განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს. უ.ი. გამოსხივების გავლენა ცოტათი მაინც რომ შევამციროთ 

საჭიროა: 

 სახე თბილი წყლით  ჩამოვიბანოთ.10–15 წთ. (ცხელი წყალი და ხანგრძლივი ბანა კანს 

ჩხიმოვან საფარს მტლიანად აცლის , რაც მის გამოშრობასა და დანაოჭებას უწყობს 

ხელს). 

 გამოვიყენოთ რბილი, კრემის შემცველი საპონი. 

 კანს განსაკუთრებით სათუთად უნდა მოვეპყროთ თვალების ირგვლიავ.(კოსმეტიკის 

მოსაცილებლად სპეციალური მრგვალი ბამბები გამოვიყენოთ). 

 დაბანის შემდეგ კანი რბილი პირსახოცით გავიმშრალოთ. (ისე რომ კანი ოდნავ 

ტენიანი დარჩეს.) 

 გამშრალების შემდეგ დანოტივება კი ჯანმრთელი  და ახალგაზრდა კანის 

შენარჩუნების აუცილებელი პირობაა. 

 გამოვიყენოთ დამატენიანებელი ზეთი და კრემი. 

 ხშირად დაინოტივეთ კანი.(თუ მეტისმეტად მშრალი კანი გვაქვს საჭიროა საბავშვო 

ზეთის წასმა, ის კანზე რჩება დიდხანს და უკეთესად ანტენიანებს კანს) 

 უნდა გვახსოვდეს დამატენიანებელი კანის კრემის წასმისას ის არ უნდა შეიცავდეს 

საღებავებს და ხელოვნურ პროდუქტებს. 

  თუ მეტისმეტად მშრალი კანი გვაქვს, საბავშვო ზეთის წასმა საკმაოდ კარგ შედეგს 

იძლევა , კანი ეფექტურად ტენიანდება და გაცილებით მეტ ხანს რჩება კანზე.და რაც 

მთავარია ხელს უშლის წყლის აორთქლებას. 

 მოწევა არა მარტო ფილტვის კიბოს იწვევს, არამედ  კანის ნაადრევ დაბერებასაც .  
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1.16 . დაჩქარებული სიბერე  

 

      ულტრაიისფერი გამოსხივების ერთ –ერთ ნეგატიურ შედეგად კანის დაბერებას 

მიიჩნევენ. ეს პროცესი თავისთავადაც მიმდინარეობს, მაგრამ, როგორც ჩანს მზის 

სხივები ერთგვარი კატალიზატორის როლს ასრულებენ. მეცნიერებმა დიდი ხნის წინ 

დაასკვნეს, რომ იმ ქვეყნებში , სადაც ნამზეური განსაკუთრებით პოპულარულია 

(მოდის თუ, უბრალოდ ,კლიმატის გამო), კანი მალე ნაოჭდება და სიბერის ნიშნები 

ნაადრევად იჩენს თავს. 

 

1.17.დაბერების კვალდაკვალ 

 

       თანამედროვე მონაცემებით , კანის დაბერების მიზეზებად უჯრედულ დონეზე 

ნივთერებათა ცვლის დარღვევა და კანქვეშა ცხიმოვანი ქსოვილის დისტროფიული 

(კვების მოშლასთან დაკავშირებული ) ცვლილებები მიიჩნევა.კანის დაბერება 

შემაერთებელი ქსოვილის კოლაგენურ ბოჭკოებს უკავშირდება . დამახასიათებელი 

ცვლილებები წარმოიშობა როგორც კანის ზედაპირული შრის , ასევე მისი უფრო 

ღრმად მდებარე ფენის შემაერთებელი ქსოვილის უჯრედებსა და სისხლძარღვოვან 

ბადეში,ამას თან ახლავს კანის შემაერთებელქსოვილოვანი ბოჭკოების –ელასტინისა 

და კოლაგენის – ღრმა ცვლილებები , რომელის გამოც კანი შრება , იქერცლება , 

ეშვება, ნაოჭდება. პირველ ყოვლისა მიმიკური ნაოჭები ჩნდება. მათ წარმოშობას ის 

განაპირობებს, რომ სახის განსაზღვრული უბნის კუნთები შემაერთებელი ქსოვილი 

ელასტიკურ ბოჭკოებს ჭიმავს, ხოლო მას შედეგ, რაც კოლაგენური ბოჭკოების 

რაოდენობა მცრდება დაღჩენილი ვეღარ ახერხებენ, კანის საჭირო ტენიანიბის 

შენარჩუნებას. დროთა განმავლობაში კანი კარგავს ელასტიურობასაც, ყველაზე ადრე  

ეს ლოყებსა და ყელს ეტყობა,ყოველივე ამას მხოლოდ ასაკს ვერ დავაბრალებთ, 

დერმატოლოგიურმა გამოკვლევამ ცხადყო რომ კანი ბიოლოგიურად სამოცი წლიდან 

იწყებს დაბერებას ,თუ დაბერებამ ნადრევად იჩინა თავი , მაშინ სხვა მიზეზი უნდა 
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ვეძებოთ. ერთ – ერთი ამ მიზეზთაგანი გარუჯვაა. დაკვირვებამ აჩვენა რომ ადამიანი 

რომელიც 20 წლამდე მეტისმეტად ხშირად ირუჯება, 35–40წლის ასაკში კანის 

აქტიური დაბერება ეწყება: ჩნდება ღრმა ნაოჭები , კანი გამოშრობას იწყებს და 

ადამიანი გაცილებით ხანდაზმულს ემსგავსება , ვიდრე სინამდვილეშია.კანის 

ნაადრევ დაბერებას დერმატოლოგები გეროდერმიას უწოდებენ, თუმცა გარუჯვის 

მოყვარულებთან მიმართებით , ძირითადი მიზეზის გამოსაკვლევად ტერმინ 

„ფოტოდაბერებას“იყენებენ. 

     გეოდერმისის ხასიათი დამოკიდებულია ულტრაიისფერი სხივების ჯამურ 

დოზაზე, ადამიანის კანის ტიპისა და მელანინურ პიგმენტაციაზე. კიდევ რას უნდა 

ველოდეთ? ზაფხულის საჩუქარია მზის კერატოზი (კანის გარქოვანება) და 

ასაკობრივი ლენტიგოც (პიგმენტური ლაქები,უმთავრესად –მკერდსა და ზურგზე). ამ 

ორმა დაავდაებამ შესაძლოა თავი იჩინოს როგორც უშუალოდ აქტიური ინსოლაციის 

(მზის აბაზანების) დროს, ასევე გარკვეული ხნის შემდეგ.მზისმიერი კერატოზი და 

ლენტიგო იმით არის საყურადღებო, რომ თუნდაც მზის აბაზანებზე სამუდამოდ 

ვთქვათ უარი, გარქოვანება და პიგმენტაცია აღარ გაივლის, კანის  ჯანსაღი 

სტრუქტურა აღარ აღდგება,  ყავისფერი ლაქები სამუდამოდ დარჩება კანზე. 

 

1.18.მზის სხივები და სხვა 

 

         მზის ჭარბი დასხივება ერთადერთი მავნე ფაქტორი არ არის, რომელიც კანის 

სტრუქტურის შეცვლას და ნაადრევ დაბერებას იწვევს. როდესაც მავნე ფაქტორები 

კომბინირებულად მოქმედებს მასზე, დაბერების პროცესიც უფრო მეტად 

ჩქარდება.გარდა ჭარბი ინსოლაციისა, კანის ნაადრევ დაბერებას იწვევს: 

დაბინძურებული ჰაერი. სახის კანს ვნებს გამონაბოლქვი და დიდი ქალაქებისთვის 

დამახასიათებელი უამრავი სხვა მომწამლავი ნივთიერება, ამიტომ სუფთა ჰაერზე 

სეირნობა კანისთვის სასარგებლოა. გირჩევთ, ქალაქში  დამცავი დღის კრემები 

იხმაროთ. შიმშილობა და მკაცრი დიეტა: თუ გსურთ, კანმა სინორჩე დიდხანს 

შეინარჩუნოს, 30 წლის შემდეგ ნუ იშიმშილებთ – ეს ელასტიკური ბოჭკოების 
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დაჭიმვას უწყობს ხელს და კანი დროზე ადრე იწყებს დაბერებას. თუ დიეტას იცავთ , 

კვების რაციონი  დიეტოლოგთან ან ენდოკრინოლოგთან შეათანხმეთ. 

          თამბაქო ,გარდა იმისა, რომ კანზე უშუალოდ ახდენს მავნე გავლენას, ის C 

ვიტამინის დაშლასაც უწყობს ხელს, ეს უკანასკნელი კი კანის კოლაგენის 

წარმოქმნისთვის არის აუცილებელი . ამიტომ უმთავრესი, რასაც მწეველებს 

ვურჩევთ, ბუნებრივია, მოწევისთვის თავის დანებებაა. ალკოჰოლი. იგი კანს 

აუცილებელი მინერევებისაგან ფიტავს, თანაც აფართოებს სისხლძარღვებს, მათ 

შორის– სახის კანის კაპილარებს, რის შედეგადაც წითელი ლაქები და 

სისხლჩაქცევები წარმოიქმნება. აღარაფერს ვამბობთ იმაზე , რომ ალკოჰოლი ვნებს 

ღვიძლის ფუნქციების დარღვევას, რაც  სახის კანზეც აისახება.ხანგრძლივი სტრესი. 

ხშირად დაძაბულობა სახის კუნთების დაჭიმვას იწვევს. ელასტიკური ბოჭკოები 

ნორმაზე მეტად იჭიმება. ამ დროს ჭარბად გამოყოფილი ადრენალინი 

სისხლძარღვებს ავიწროვებს, ეს კი კანის ზედა ფენის წვრილ კაპილარებზე ახდენს 

გავლენას. ხანგრძლივი სტრესის დროს კანი ვერ იღებს საჭირო საკვებსა და ჟანგბადს. 

სტრესის მეორე ჰორმონი კორტიზოლი კი უჯრედთა გამრავლების პროცესს და 

კოლაგენური უჯრედების წარმოქმნას აფერხებს. 

 

1.19. პიგმენტური დარღვევები ადამიანის კანში .კლასიფიკაცია  

 

1. მელანოციტების უკმარისობა ეპიდერმისში.(მაგ. Bluc nacvus) 

2.მელანინის სინთეზის ენზიმური დარღვევები (მაგ . ფენილკეტონური და  

ალბინიზმი). 

3.მელანოგენეზის დარღვევა ჰორმონების ზემოქმედებით (მაგ. ადაიცონის 

დაავადება.). 

4. მელანინების სინთეზის დარღვევა. ( მაგ. ვიტილიგო). 

5.მელანოციტების კეთილთვისებიანი პოლიფერაცია (მაგ. ლენტიგო). 

6. მელანოციტების ავთვისებიანი პროლიფერაცია (მაგ.მელანომა) 

7.პიგმენტაციის ანთების შემდგომი დარღვევა (მაგ. ბრტყელი ლიქენი). 
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1.20. რას დაავადებებს იწვევს მელანინი  

 

            მელანინის სინთეზის დარღვევა იწვევს ისეთ დაავადებებს როგორიცაა 

ვიტილიგო. ვიტილიგო არის დერმატოზი - კანის დაავადება, რომელიც 

განპირობებულია კანის პიგმენტაციის პროცესის დარღვევით, რის შედეგად 

წარმოიქმნება დეპიგმენტური (პიგმენტ მელანინის არმქონე) ლაქები. 

 

 

სურ.21 . ვიტილიგო 

დაავადება ხასიათდება სხვადასხვა ზომის მოხაზულობის დეპიგმენტური  ლაქების 

წარმოქმნით, რომელიც მიდრეკილია პერიფერიული ზრდისკენ, შემოსაზღვრული 

ზომიერი ჰიპერპიგმენტაციის ზომით. ძალიან იშვიათად შეიმჩნევა ვიტილიგოს 

ლაქები. კანის იმ უბანს, რომელიც მელანინს არ შეიცავს, არ აქვს უნარი ორგანიზმი 

დაიცვას მზის ულტრაიისფერი ზემოქმედებისაგან, ამიტომ მზის პირდაპირი 

ზემოქმედებისაგან ეს უბანი უნდა იყოს დაცული. 

       მელანომა - ლიმფოგენური და ჰემატოგენური გზებით, სწრაფად 

მეტასტაზირებლად, ერთ-ერთ ყველაზე ავთვისებიან სიმსივნეთა რიგს 

განეკუთვნება.იგი  წარმიქმნება მელანოციტებისაგან  (უჯრედები რომლებიც 

შეიცავენ პიგმენტ მელანინს).  კანის მელანომა  ვითარდება როგორც ნორმალური 

კანის, ასევე პიგმენტური ნევუსების ხალების ეპიდერმალური  

მელანოციტებისაგან.მელანომა გვხვდება 10 ჯერ უფრო იშვიათად ვიდრე კანის კიბო. 

ადრეულ სტადიაზე დიაგნოსტიკის შემთხვევაში იკურნება. 
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სურ.22. მელანომა 

 

        ფენილკეტონურია - მძიმე გენეტიკური დაავადებაა , რომელიც ხასიათდება 

უპირატესად ნერვიული სისტემის დაზიანებით.დაავადების განვითარების 

პროცესში უმთავრეს  როლს თამაშობს თიროზინის უკმარისობა რომელიც 

კატექოლამინებისა და მელანინის წინამორბედია.იგი ვლინდება სიცოცხლის პირველ 

კვირებში, თვეებში. ბავშვები ჩამორჩებიან ფიზიკურ - გონებრივ განვითარებაში. 

ვლინდება კრუნჩხვებით.სიმპტომებია (თავის ქნევა, მოხრა,შეხტომა, ცნობიერების 

ხანმოკლე დაკარგვა და ა. შ.). ბავშვები ძირითადად ქერები არიან, ღიაფერის კანით 

და ლურჯი თვალებით. 

       ალბინიზმი - ეს არის კანის, თმისა და თვალის ფერადი გარსის პიგმენტაციის 

თანდაყოლილი უქონლობა. დაავადებას იწვევს პიგმენტ მელანინის სინთეზისთვის 

საჭირო ფერმენტ - თიროზინაზას არარსებობა (ან ბლოკირება). ალბინიზმი 

მემკვიდრეობითი ნიშან-თვისებაა, გადადის რეცესიული გენით. სამედიცინო 

სტატისტიკის თანახმად, ალბინიზმის გენს ატარებს ყოველი 70 ადამიანიდან ერთი, 

ხოლო ყოველი 17000 ბავშვიდან იბადება ერთი ალბინოსი. თიროზინაზას სინთეზზე 

პასუხისმგებელ გენებში შესაძლოა განვითარდეს სხვადასხვა დარღვევები. სწორედ ამ 

დარღვევების ხასიათზეა დამოკიდებული ალბინოსებში პიგმენტის დეფიციტის 

ხარისხიც. 
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     ალოპეცია- თმის დაკარგვა კანის დაზიანების გარეშე . წარმოდგენილია ერთი 

ლაქა. თუ დაავადება წარმოდგენილია 2 ან მეტი ლაქით პროგნოზი რთულდება,ეს 

დაავადების რთული შემთხვევაა. 

 

1.21 . ელექტრული პარმაგნიტური რეზონანსი (ეპრ), ან  

          ელექტრული სპინური რეზონანსი. 

 

           ეპრ–ის მოვლენა პირველად აღმოჩენიილი იქნა  ყაზანის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტში 1944 წელს  ევგენი ზავოისკის  მიერ,  ამავე დროს   პირველად ეპრ–

ის  ხელსაწყო  შექმნა  ბრების ბლინიმ ოქსფორდის უნივერსიტეტში. 

         ეპრ - ეს არის პარამაგნიტული ნაწილაკების (თვისუფალი ელექტრონები, 

პარამაგნიტული იონები, თავისუფალი რადიკალები და სხვა.)  მიერ 

ზემაღალსიხშირული  ელექტრომაგნიტული  ტალღის  რეზონანსული შთანთქმა.    

    განვიხილოთ ეპრ- ის რამოდენიმე სპექტრომეტრი. ყველაზე მარტივი 

სპექტრომეტრი არის გამავალი რეზონატორით. 

დადდებითი მხარეებია: 

 სიმარტივე. 

 სტაბილურობა. 

 უარყოფითი მხარეები : 

 დაბალი მგრძნობიარობა  

 შეუძლებელია დავაკვირდეთ  . 

       ეპრ - სპექტრომეტრის მგრძნობიარობა ფასდება განსაზღვრული, წინასწარ 

დაკალიბრებული (კონცენტრაციის მიხედვით) ნივთიერების სიგნალის სიდიდით. ასეთ 

ნივთირებას წარმოადგენს დიფენილპიკრილჰიდრა-ზილი დფპჰ. 

ეს ნივთიერება გვაძლევს ძალიან ვიწრო შთანთქმის ხაზს 2ჰაუსის ზოლს, g=2,0023. 

      ეპრ - სპექტრომეტრის მგრძნობიარობა იზომება დფპჰ სპინთა რიცხვით რომლისათვისაც 

თანაფარდობა სიგნალი/ხმაური ტოლია 1 ან 2 -ს. განხილული სპექტრომეტრი საშუალებას 

გვაძლევს აღმოვაჩინოთ 1015-1016 დფპჰ სპინები. 
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სურ. 23 .გამავალი ტიპის მარტივი ეპრ-ის ბლოკ სქემა .(ვიდეოდეტექტორების სისტემა       მაგნიტური ველის 

დაბალსიხშირული მოდულაციით). 

1. კლისტრონი. 2. კლისტრონის სიმძლავრის მაკონტროლებელი. რეზონატორი. 3. დეტექტორი.5.დაბალსიხშირიანი 

გამაძლიერებელი. 6.ფაზისმაბრუნებელი. 

7. მოდულაციური დენის დაბალსიხშირიანი გენერატორი. 
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     გაცილებით სრულყოფილი სპექტრომეტრია ამრეკლ რეზონატორზე მომუშავე ეპრ - 

სპექტრომეტრი ბოგირული ტალღაგამტარული შენაერთით. მისი ბლოკ სქემა: 

 

 

 

 

 
სურ. 24 . ზემაღალი სიხშირის სიმძლავრე გენერირდება კლისტრონით  K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ზემაღალი სიხშირის სიმძლავრე გენერირდება კლისტრონით  K და მიეწოდება ბოგირული 

ტალღგამტარის მხარეში 1. თუ 1 და 2 მხარე მთლიანად შეთანხმებულია , მაშინ მეოთხე 

მხარეში სიგნალი ვერ მიაღწევს . ბოგირის გაწონასწორება შეიძლება ატენუატორის 

საშუალებით  და დგუშით მხარ 3-ში . რეზონანსის მომენტში ნივთიერება შთანთქავს H1 

ველის ენერგიას რეზონატორში.ამის გამო 2 და 3 მხარეებში ხდება დისბალანსი, რომელიც 

შემდეგ დეტექტირდება , ძლიერდება და შესამჩნევი ხდება . ხიდის წინასწარი დისბალანსის 
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დროს, როგორც ვიცით, შეიძლება შევამჩნიოთ ან დისპერსიის სიგნალი , ან შთანთქმის 

სიგნალი, ფაზური კუთხის დისბალანსისგან დამოკიდებულებით. 

   დადებითი მხარეები: 

 შეიძლება ცალკე დავაკვირდეთ როგორც   -s, ასევე   -s. 

უარყოფითი მხარეები: 

 სირთულე.  

 საჭიროა კლისტრონის მაღალი სტაბილურობა. 

 მგრძნობიარობა ერთი და იგივეა. 

 

1.22.განვიხილოთ ზემაღალი სიხშირის რეზონატორის კონსტრუქციები. 

 

   ეპრ-ში იყენებენ როგორც ცილინდრულ, ასევე მართკუთხა რეზონატორებს.უფრო 

გავრცელებულია ცილინდრული რეზონატორები, მომუშავე H011 ტიპის ტალღაზე. ამ 

ტიპის ტალღაში მაგნიტური ველის ძალწირების სიხშირე მოდის ღერძის გასწვრივ, 

შესაბამისად ნიმუშს ათავსებენ რეზონატორის ცენტრში. ხოლო მართკუთხა 

რეზონატორი მუშაობს  H012 ტიპის ტალღაზე. ამ შემთხვევაში ნიმუში თავსდება 

რეზონატორის ცენტრში ანუ მაგნიტური ველის ძალწირების სიხშირეში, 

ტალღაგამტარის ფართო კედლის პერპენდიკულარულად. 

  ხმოვანი სიხშირეების მაგივრად მოდულირებენ მაგნიტურ ველს ამოდულირებენ  მაღალი 

სიხშირეებით. ასეთ სპექტრომეტრს უწოდებენ სპექტრომეტრებს ველის მაღალსიხშირიანი 

მოდულაციით. თუმცა ველის მაღალსიხშირიან მოდულაციას აქვს ერთი სერიოზული 

დაბრკოლება_შთანთქმის ზოლის დამატებითი გაფართოვება .შესაბამისად ვიწრო ზოლის 

დაკვირვებისთვის ეს მეთოდი არ გამოდგება. 

სპექტრების ბლოკ –სქემას მაღალ სიხშირიანი მოდულაციით აქვს შემდეგი სახე: 
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სურ.25 .სპექტრების ბლოკ –სქემას მაღალ სიხშირიანი მოდულაციით. 
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   მაღალსიხშირიანი მოდულაცია ხორციელდება ცალკე მაღალსიხშირიანი 

გენერატორით, რადგან სპილენძის სკინ – ფენის სისქე, რისგანაც კეთდება 

რეზონატორები , 100კგჰ–ის დროს ძალიან მცირეა, ამიტომ საჭიროა მოდულაციური 

კოჭები მოვათავსოთ რეზონატორის შიგნით ისე , რომ ისინი გარშემოეხვივნენ 

ნიმუშს, ან რეზონატორის კედლის რომელიმე უბანი გავხადოთ ძალიან თხელი ისე, 

რომ მის უკან მოთავსებული მოდულაციური კოჭები ქმნიდნენ საკმარის 

დაძაბულობას ნიმუშის განლაგების ადგილას. 

ძირითადი მაგნიტური ველის სიდიდე, რომელზეც დადებულია მაღალსიხშირიანი 

მოდულაციის ველი, ნელ–ნელა იცვლება დროში.ველის მოდულაციის შედეგად 

გამავალი მიკროტალღოვანი სიგნალი ასევე მოდულირდება, ამასთან მისი 

მოდულაციის ამპლიტუდა პროპორციულია შთანთქმის მრუდის წარმოებულის. 

დეტექტირებადი სიგნალის ნიშნის ცვლილება გვიჩვენებს ფაზის ცვლილებას, 

რომელიც ჩნდება თვით შთანთქმის ხაზის გადახრის ნიშნის ცვლილებისას და 

ფაზამგრძნობიარე დეტექტორული სქემების დახმარებით გადაიყვანება გამავალი 

სიგნალის ნიშნის ცვლილებაში. 
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სურ. 26. მაღალ სიხშირიანი ველის მოდულაციის შედეგად მიღებული შთანთქმის ზოლი (ა) და მისი პირველი 

წარმოებული (ბ). 

ასეთი სქემის მგრძნობიარობის ზღვარი უდრის დაახლოვებით 10–12 მოლი დფპგ ან სპინები 6×1011სპინები. 
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1.23.ეპრ სპექტრების ძირითადი მახასიათებლები. 

 

 

     ინტეგრალური ინტენსიურობა. როგორც ადრე ვაჩვენეთ, გაუწყვილებელი 

ელექტრონების მქონე ნივთიერება შთანთქავს მასზე დაცემულ მიკროტალღურ 

გამოსხივებას და ამასთან შთანთქმის სიდიდე პროპორციულია ორი ენერგეტიკული 

დონის დასახლებათა სხვაობის , რომელზეც მდებარეობენ ეს ელექტრონები, 

მოცემულ სიხშირეზე და ტემპერატურაზე ეს დასახლებათა სხვაობა და შესაბამისად 

მოცემული შთანთქმის სიდიდე მიკროტალღურ დიაპაზონში პროპორციულია 

ნიმუშში შემავალ გაწყვილებული ელექტრონების საერთო რიცხვის. აქედან 

გამომდინარეობს , რომ შთანთქმის ზოლის ინტეგრალური ინტენსივობის გაზომვით 

შეიძლება ვიმსჯელოთ ნიმუშში შემავალ გაუწყვილებელი ელექტრონების 

კონცენტრაციაზე.ბევრ შემთხვევაში ეს წარმოადგენს ძალიან დიდ ინტერესს, რადგან 

საშუალებას გვაძლევს, მაგალითად, თვალყური ვადევნოთ თავისუფალი 

რადიკალების კონცენტრაციის ცვლილებას  ან ფერმენტიულ აქტივობას გარდამავალ 

ფაზაში. 

  სინგლეტური შთანთქმის ზოლი ხასიათდება კიდევ ორი პარამეტრით–ზოლის 

სიგანით და g – ფაქტორის მნიშვნელობით .ამ ორივე პარამეტრმა შეიძლება მოგვცეს 

ძვირფასი ინფორმაცია ბიოლოგიური და ბიოქიმიური სისტემების შესახებ , 

ამიტომაც ჩვენ მოკლედ განვიხილავთ მათ, რომლის შემდეგაც გადავალთ 

სპექტრების გახლეჩვის გამომწვევ სხვადასხვა ფაქტორებზე.  

ზოლის სიგანე. ერთიდაიგივე ინტეგრალური ინტენსივობის მქონე ორ ზოლს 

შეიძლება ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული ფორმა: ერთი შეიძლება იყოს გლუვი 

და განრთხმული, ხოლო მეორე დამრეცი და ვიწრო. ამრიგად ზოლის სიგანე 

წარმოადგენს დამატებით პარამეტრს, რომელიც ახასიათებს შთანთქმის პირობას. 

   როგორც ადრე ავღნიშნეთ, რეზონასნული ზოლის გაფართოვება შეიძლება 

გამოწვეული იქნას სპინ – მესერული  ურთიერთქმედებით და სპინ – სპინური 

ურთიერთქმედებით. ეს სხვდასხვა ურთიერთქმედების ტიპი არა მარტო იწვევს 

შთანთქმის ზოლის სიდიდით განსხვავებულ გაფართოვებას, არამედ ასევე 
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მოქმედებს მათ ფორმაზეც. ნორმალური სპინ – სპინური დიპოლური 

ურთიერთქმედება ხასიათდება შთანთქმის ზოლის გაუსუის ფორმით, ხოლო სპინ – 

მესერული ურთიერთქმედების უმეტესობას და ასევე ხსნარებში მიმდინარე 

გაცვლით გამასაშუალებელ ეფექტებს მივყავართ ლორენცისეული ფორმის 

ზოლებთან. ლორენცის ფორმის ზოლი ცენტრში ვიწროა , მაგრამ აქვს უფრო კარგად 

გამოხატული ფრთები ვიდრე გაუსისი მრუდს და ამ ზოლების ფართობი შთანთქმის 

ნახევარ დონეზე არ არის ერთნაირი. იმისათვის, რომ ეს განსხვავება გამოვხატოთ 

რაოდენობრიბად, განვიხილოთ ნორმალიზებული განტოლებები, რომლებიც 

შეესაბამება თითვეულ შემთხვევას. ზოგადად, ასეთი განტოლება ჩაიწერება შემდეგი 

გზით: 

 

 

გაუსის და ლორენცის ფორმებისთვის შესაბამისად: 
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სადაც  T2-პარამეტრი, რომელიც განისაზღვრება გამოსახულებით :   

 02   gT
მაქს. 

ლორენცის ზოლისთვის ფართობი შთანთქმის ნახევარ დონეზე უდრის  
1

𝑇2
  , ხოლო 

გაუსისებურისათვის 1, 476
2

1

T
; T2  მნიშვნელობა, როგორც ცნობილია,  სპინ-

მესერული ურთიერთქმედების საზომს წარმოადგენს. 

 

1.24. g – ფაქტორი 

 

შემდეგი პარამეტრი ,რომელიც ახასიათებს შთანთქმის სინგლენტურ ზოლს, არის 

რეზონანსის წერტილის მდებარეობა. Hghv    განტოლებიდან ჩანს, რომ თუ v  

  1
0

0 


 dg
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რჩება მუდმივი, მაშინ ერთადერთი ცვლადი პარამეტრია გარე მოდებული 

მაგნიტური ველის  დაძაბულობისას g - ფაქტორია. შესაბამისად, ველის 

მნიშვნელობა, რომლის დროსაც ადგილი აქვს რეზონანსს. g -ფაქტორის სიდიდეს, 

მოცემული თავისუფალი გაუწყვილებელი ელექტრონისათვის ან მოლეკულასთან ან 

ატომთან დაკავშირებული გაუწყვილებელი ელექტრონისთვის. თავისუფალი 

ელექტრონის g - ფაქტორი (ანუ ელექტრონის, რომელსაც აქ აქვს კუთხური 

ორბიტალური მომენტი) ტოლია 2,0023. ბევრ თავისუფალ რადიკალს, რომელშიც 

გაუწყვილებელი ელექტრონი მდებარეობს ძლიერ დელოკალიზირებულ 

მოლეკულურ ორბიტალზე, g-ფაქტორის მნიშვნელობა ძალიან ახლოსაა ამ 

სიდიდესთან, რაც მიგვანიშნებს სპინური და ორბიტალური მომენტის ძალიან დაბალ 

კავშირისაკენ. ამრიგად g - ფაქტორის მნიშვნელობის სიახლოვე თავისუფალი 

ელექტრონის g - ფაქტორის სიდიდესთან მიგვითითებს, ორბიტალური მოძრაობის 

ძლიერ დელოკალიზაციასთან, რის გამოც ორბიტალური მაგნიტური მომენტის 

წვლილი ძალიან მცირეა. 

     თუ ელექტრონი მოძრაობს ატომურ ორბიტალზე, რომელიც ეკუთვნის ერთ 

რომელიმე ატომს, მაშინ მისი კუთხური ორბიტალური მომენტი შეიძლება იყოს 

საკმაოდ მნიშვნელოვანი და g - ფაქტორის სიდიდე განსხვავებული იქნება 

თავისუფალი ელექტრონის g-ფაქტორისაგან. 

  ელექტრონისათვის , რომელიც ეკუთვნის თავისუფალ ატომს და არ განიცდის 

გარე მაგნიტური ან ელექტრული ველის ზეგავლენას, ამ შემთხვევაში g-ფაქტორი 

ლანდეს ფაქტორის პარამეტრის, ან სპექტროსკოპული გახლეჩვის g-ფაქტორის 

იდენტურია. თუმცა, თუ გაუწყვილებელი ელექტრონი დაკავშირებულია არა ასეთ 

თავისუფალ ატომთან, არამედ ისეთ ატომთნ, რომელიც შედის მყარი კრისტალური 

მესრის შემადგენლობაში, ან რომელიმე სხვა მოლეკულურ სტრუქტურაში, მაშინ ის 

განიცდის მოლეკულის სტრუქტურით განპირობებულ ძალიან ძლიერ შიგა 

ელექტრული ველების ზეგავლენას. ეს ელექტრული ველები მოქმედებენ ატომის 

ორბიტალურ მომენტზე და შეუძლიათ ძალიან ძლიერ შეცვალონ მისი ენერგია. ამის 

შედეგად ლანდეს მარტივი ფაქტორი ხდება უკვე გამოუსადეგარი და g - ფაქტორის 

გამოთვლა ძნელდება. g - ფაქტორის განსხვავება 2.00-ის მნიშვნელობისაგან და 
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კუთხური ცვლილება ახასიათებს მოცემული ატომის ან რადიკალის მიერ 

წარმოქმნილ ბმის ტიპს. g -ფაქტორის სიდიდის გაზომვით შეგვიძლია მივიღოთ 

მოლეკულის შიგა ბმების ძალიან დაწვრილებითი ცნობები, მათ შორის 

კოვალენტური ბმის შესახებაც.   

   ინტეგრალური ინტენსივობა , შთნთქმის ზოლის სისქე და g-ფაქტორი -სამი 

ძირითადი პარამეტრია რომელიც ახასიათებს ეპრ  შთანთქმის სინგლენტურ ზოლს.  

  მაგრამ, ეპრ სპექტრი , რომ ყოფილიყო ყოველთვის ერთეულოვანი ზოლი, მაშინ 

ეპრ-ის მეთოდის ბევრი გამოყენება იქნებოდა შუძლებელი.ეპრ-ის გამოყენება 

უმეტესად დაფუძვნებულია ზოლის გახლეჩვის მოვლენაზე, რომელიც გვაძლევს 

საშუალებას მივიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია, როგორც 

გაუწყვილებელი ელექტრონების ენერგეტიკული მდგომარეობის, ასევე მათი 

დელოკალიზაციის შესახებ. არსებობს ეპრ სპექტრისათვის დამახასიათებელი ორი 

ძირითადი გახლეჩვის ტიპი: ელექტრონული და ზენაზი გახლეჩვა. პირველი -

ელექტრონული გახლეჩვა ვლინდება იმ შემთხვევაში, როცა, გამოსაკვლევ 

მოლეკულას ან ატომს გააჩნია არა ერთი, არამედ რამოდენიმე გაუწყვილებელი 

ელექტრონი. მეორე - ზენაზი გახლეჩვა მჟღვნდება გაუწყვილებელი ელქტრონების 

ურთიერთქმედებისას მის ორბიტალის საზღვრებში მდებარე ბირთვების მაგნიტურ 

მომენტთან.  

 

1.25.ელექტრონული გახლეჩვა ორგანულ მოლეკულებში. 

 

 ნივთიერება შეიძლება შეიცავდეს არა მარტო ერთ გაუწყვილებელ ელექტრონს 

მოლეკულაზე  ( როგორც ეს ჩვეულობრივად ხდება თავისუფალი რადიკლაების 

შემთხვევაში) არამედ ორ გაუწყვილებელ ელექტრონსაც ერთ მოლეკულაზე. ამ 

შემთხვევაში დაცემული  გამოსხივების  ზეგავლენით წარმოქმნილი ტრიპლეტური 

მდგომარეობის შესწავლა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს, ბიოლოგიურ 

გამოკვლევაში. ცნობილია ასევე, რომ მრავალი გარდამავალი ჯგუფის ელემენტების 

ატომებს გააჩნიათ შიგა ორბიტალებზე მდებარე და გარე ვალენტური 

ელექტრონებით ეკრანირებული რამოდენიმე გაუწყვილებელი ელექტრონი. 
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როგორიცაა ფერმენტი კატალაზა.ნივთიერება შიძლება შეიცავდეს არა მარტო ერთ 

გაუწყვილებელ ელექტრონს მოლეკულაზე (როგორც ეს ჩვეულობრივ ხდება 

თავისუფალი რადიკალების შემთხვევაში), არამედ ორ გაწყვიელბელ ელქტრონსაც, 

ერთ მოლეკულაზე. ამ შემთხვევაში დაცემული გამოსხივების ზეგავლენით 

წარმოქმნილი ტრიპლეტური მდგომარეობის შესწავლა თამაშობს მნიშვნელოვან 

როლს ბიოლოგიურ გამოკვლევაში. ცნობილია ასევე, რომ მრავალი გარდამავალი 

ჯგუფის ელმენტების ატომებს გააჩნიათ შიგა ორბიტალზე მდებარე და გარე 

ვალენტური ელექტრონებით ეკრანილებული რამოდენიმე გაუწყვილებელი 

ელექტრონი. ზოგი მათგანი თამაშობს მნიშვნელოვან როლს ისეთ პროცესებში, 

როგორიცაა ფერმეტული კატალიზი. 

 ორი გაუწყვილებელი ელექტრონი, რომელიც განაპირობებენ ტრიპლეტურ 

მდგომარეობას ორგანულ მოლეკულებში, შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მხოლოდ 

სპინური კუთხური მომენტის მქონე ელექტრონები, შესაბამისად, მათი მომენტები 

იკრიბება ვექტორებზე მოქმედი წესების  მიხედვით და სრული სპინური კვანტური 

რიცხვი S=1. მაგნიტურ ველში S ორიენტირდება, როგორც ბირთვული მთლიანი, 

ამასთან არსებობს მისი მხოლოდ სამი შესაძლო ორიენტაცია MS=+1;0;-1.     
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სურ.27.  ენერგიის მაგნიტურ ველზე დამოკიდებულების გრაფიკი. 

 

გარე ელექტრული ველის არ არსებობის შემთხვევაში სრული სპინის სამივე 

ორიენტაცია დახასიათდება თანაბარი ენერგიით. 

 მაგნიტური ველის მოდების შემთხვევაში მოხდება ენერგრტიკული დონეების 

გახლეჩვა, ამასთან ველის გასწვრივ მიმართული სპინის ნულოვანი კომპონენტის 

შესაბამისი ენერგია, როგორც მოსალოდნელია არ შეიცვლება, მაშინ როცა სხვა ორი 
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ენერგია იცვლება ისეთი სახით, რომ გახლეჩვის სიდიდე იქნება ორჯერ მეტი, ვიდრე 

მხოლოდ ერთი გაუწყვილებელი ელექტრონის შემთხვევაში. 

  ელექტრომაგნიტური გამოსხივება სიხშირით, რომელიც შეესაბამება +1; 0; -1. 

ელექტრონული დონეებს შორის სხვაობას, შთაინთქმება ამ შემთხვევაში ისევე , 

როგორც ერთი გაუწყვილებელი ელექტრონის დროს, ასე, რომ მიუხედავად იმისა, 

რომ  სინამდვილეში ხდება ორი გადასვლა, შეიმჩნევა მხოლოდ ერთი შთნთქმის 

ზოლი. თუმცა, გაუწყვილებელი ელექტრონები არასდროს არ მდებარეობენ ნულოვან 

ელექტრულ ველში. 

    კრისტალურ და ამორფულ ნივთიერებაში ყოველთვის არსებობს ძალიან ძლიერი 

შინაგანი ელექტრული ველი, რომელიც მოქმედებს ელექტრონების ენერგქტიკულ 

დონეებზე და ხლეჩავს მათ ორ ჟგუფად (ე.წ.შტაკის ეფექტი). არსებობს ზოგადი 

თეორემა, რომელიც ამბობს, რომ ელექტრულ ველს ღერძული სიმეტრიით შეუძლია 

გახლიჩოს მხოლოდ სხვდასხვა კვანტური რიცხვების მქონე დონეები (მაგრამ არა 

სხვდასხვა ნიშნის ერთნაირი კვანტური რიცხვები). ამრიგად, მოლეკულური 

ელექრული ველის არსებობისას დონეები კვანტური რიცხვებით: MS = ±1 

გადაგვარებულია, მაგრამ დაშორებულია დონისაგან კვანტური რიცხვით  MS = 0. თუ 

ასეთ ნიმუშზე ეცემა ელექტრომაგნიტური გამოსხივება სიხშირით  ,  მაშინ 

განხილულუი ორი შთანთქმითი გადასვლიდან, თითოეული მოხდება გარე 

მაგნიტური ველის სვდასხვა მნიშვნელობის დროს. შედეგად მიიღება ორიშთანთქმის 

ზოლი მკვეთრად დაშორებული ერთი მეორისაგან. ასეთი სახის გახლეჩვას 

უწოდებენ ელექტრონულს, რადგან ის ვლინდება ატომში ან მოლეკულაში შემავალი 

გაუწყვილებელი ელექტრონების ურთიერთქმედების შედეგად. მაგნიტური ველის 

მნიშვნელობის სხვაობა, რომლის დროსაც შეიმჩნევა შთანთქმა, შეიძლება 

წარმოადგენდეს შიგა ელექტრული ველის ზეგავლენით წარმოქმნილი ქვედონეებს 

შორის  მანძილის პირდაპირ ზომას.ამიტომ ელექტრული გახლეჩვის გაზომვამ 

შეიძლება მოგვცეს საჭირო იმფორმაცია მოლეკულათშორის ურთიერთქმედების 

შესახებ. კონკურენცია შიგა და გარე მაგნიტურ ველებს შორის განაპირობებს 

სპექტრის შესამჩნევ ცვლილებას, გარე და შიდა ველებს შორის კუთხესთან 

დამოკიდებულობით. შესაბამისად, ელექტრული ველის გაზომვით სიდიდე 



66 
 

  

 

 

დამოკიდებული იქნება გარე მაგნიტური ველის ორიენტაციაზე.მონოკრისტალის 

შესწავლისას შეიძლება ძალიან ადვილად გავზომოთ ელექტრონულ გახლეჩვაში ეს 

ცვლილება და განვსაზღვრავთ რა მის დამოკიდებულებას მაგნიტური ველისა და 

კრისტალურ ღერძს შორის კუთხეზე, მივიღებთ მნიშვნელოვან ცნობებს  შიგა   

მოლეკულური ველის სიმეტრიისა და სიდიდის შესახ. თუმცა, ობიექტის თხევად და 

ამორფულ მგომარეობის დროს შეიმჩნევა შთანთქმის ზოლი „განირთხმევა“. 

 

 

1.26. ზენაზი გახლეჩვა. 

 

 ეპრ-სპექტრებში შეიმჩნევა სხვა სახის გახლეჩვაც, რომელიც ასევე საშუალებას 

გვაძლევს ბევრი გავიგოთ გაუწყვილებელი ელექტრონების ენერგიისა და 

დელოკალიზაციის შესახებ და ასევე საერთოდ მოლეკულის თვისებების შესახებ.ეს 

ე.წ. ზენაზი გახლეჩვა წარმოიქმნება გაუწყვილებელი ელქტრონების 

ურთიერთქმედებისას მის ორბიტალში ჩართული ნებისმიერი ატომის ბირთვის 

მაგნიტურ მომენტთან.გაუწყვილებელი ელექტრონების მოძრაობისას რამოდენიმე 

ატომის შემცველ მოლეკულურ ორბიტალზე,წარმოიქმნება ზენაზი გახლეჩვა 

,რომელიც განპირობებულია, გაუწყვილებელი ელექრტრონების ურთიერთქმედებით 

რამოდენიმე სხადასხვა ბირთვებთან და ამ შემთხვევაში სპექტრებს აქვთ ძალიან 

რთული ხასიათი. 

 

1.27.სპექტრომეტრის მგრძნობიარობა. 

 

   მინიმალურ აღმოჩენად ამთვისებლობას გამოხატულს ეპრ- სპექტრომეტრის 

ფაქტიური პარამეტრით, აქვს შემდეგი სახე: 
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   ეს განტოლება გვაძლევს მკაცრ დამოკიდებულებას ნიმუშში აღმოჩენილი 

გაუწყვილებელი ელექტრონების მინიმალური რიცხვისა და ეპრ-სპექტრის მთელი 

სისტემის პრაქტიკულ პარამეტრებს შორის. ეს პარამეტრები დაყოფილია ოთხ 

ძირითად ჯგუფად. პირველ ჯგუფში შედიან ატომური კონსტანტები და ნიმუშის 

ტემპერეტურა. მეორე ჯგუფი შეიცავს რეზონანსის სიხშირეს 0
  და ზოლის სოგანე  

 ∆ -ს 0  (პირველი პარამეტრი განისაზღვრება ექსპერიმენტის პირობებით, ხოლო 

მეორე ნიმუშის თვისებებით), მესამე ჯგუფში ვარგისიანობა და შევსების 

კოეფიციენტის პარამეტრები, უშუალოდ დაკავშირებულნი რეზონატორის 

თვისებებთან. მეოთხე ჯგუფის პარამეტრები ახასიათებენ მადეტექტირებელი 

სისტემის თვისებებს.ამავე ჯგუფს მიეკუთვნება სპექტრომეტრში გამავალი 

ფაქტიური სიმძლავრე.ახლა შეიძლება განვიხილოთ თითოეული ამ ჯგუფის 

პარამეტრების მოქმედება სპექტრომეტრის მგრძნობიარობაზე და მივუთითოთ 

მაქსიმალური მგრძნობიარობის უზრუნველყოფის გზები ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში. 

 ნიმუშის ტემპერატურის შემცირება. 

 რეზონანსული სიხშირის გაზრდა. 

 შთანთქმის ზოლის სისქის შემცირება. 

 რეზონატორის ვარგისიანობის გაზრდა. 

 შევსების კოეფიციენტის გაზრდა. 

 მიკროტალღური სიმძლავრის დონის გაზრდა. 

 დეტექტორის ხმაურის დონის შემცირება. 

 მადეტექტირებელი სისტემის გატარებლობის ზოლის შევიწროვება. 
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                          თავი II. ტექსტის ძირითადი ნაწილი 

                                 ექსპერიმენტული ნაწილი 

 

 

 

გამოყენებული პრეპარატები და მეთოდი 

 

 

2.1 გამოყენებული  პრეპარატები და მეთოდი . 

 

       ნიმუშებად გამოყენებული იქნა სხვადსხვა ტიპის ნატურალური თმა 

(ძირითადად შავი და ჟღალი ფერის). რომელიც არ იყო დამუშავებული საღებავებით  

და სხვადსხვა კოსმეტიკური საშუალებებით. დაახლოვებით სანტიმეტრ ნახევარი 

სიგრძის   ერთიდაიგივე 40 მგ მასის თმის ნიმუშებს ვკრავდით კონებად.  

     ვზომავდით  ნიმუშების  ეპრ სპექტრებს, შემდეგ მათ ვასხივებდით  სხვადსხვა 

ტალღის სიგრძის  (ლურჯი, მწვანე და წითელი) ფერის სინათლით , სხვადსხვა 

დროითი, სინათლის წყაროდ ერთდროულად ვიყენებდით ორ, ლუმინესცენტურ 

მილაკს და სამი სხვდასხვა ტიპის ლუმინესცენტურ მილაკებს : 

 –“Osram” L 18W67 -blue. “Osram” L 18W66 –green 

 “Osram” L 18W6o- red (Germany).  

        ნიმუშზე დაცემული რადიაციის ნაკადისა  და ინტენსიობის გასაზომად 

ვიყენებდით Luqsmeter -116  (გაზომის ცდომილება ~ 12%). მათზე დაცემული 

რადიაციის ინტენსივობა იყო შემდეგი:  
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 ლურჯი სინათლის შემთხვევაში –10mW sm-2,   

 მწვანე სინათლის შემთხვევაში –37.7mW sm-2   

  წითელი სინათლის შემთხვევაში –32.6mW sm-2. 

        ნიმუშებს  ვათავსებდით სინათლის წყაროდან ისეთ მანძილზე  (~60სმ) ,  რომ არ 

მომხდარიყო მათი გათბობა. ვზომავდით ფოტოინდეცირებული  თავისუფალი 

რადიკალების კინეტიკას,  როგორც შავი ასევევ  ჟღალი თმისათვის.  

       სპექტრებს ვიღებდით ოთახის ტემპერატურაზე. გაზომვის ფარდობითი 

ცდომილება  ~ ∓5%. ლაბორატორიაში სინოტივის დონე კონტროლდებოდა ~ 60–

70%. ასევე იზომებოდა ნიმუშის ტემპერაატურა , რადგან მას შეიძლება გავლენა 

მოეხდინა ნიმუშში წყლის რაოდენობაზე. წყლის რაოდენობას ასევე 

ვაკონტროლებდით (ნიმუშში)  ეპრ სპექტრომეტრის ვარგისიანობის ცვლილების 

მიხედვით.  

     გაზომვისას ყოველთვის ვიყენებდით ორი ტოლი მასისი მქონე ნიმუშს, 

რომლიდანაც ერთი იყო მთავარი ნიმუში , მეორე – საკონტროლო ნიმუში. 

ერთდროულად ვაფიქსირებდით ორივე ნიმუშის ეპრ სპექტრს , ნიმუშის 

ტემპერატურას  ასევე ვაკონტროლებდით მათი დასხივების პროცესში, რომ 

გამოგვერიცხა მათი გათბობა. ამისათვის ვარჩევდით მანძილს დასხივების წყაროდან 

ნიმუშამდე . შავი თმის ორ ნიმუშს (ერთიდაიგივე სიგრძით და  მასით), ვიყენებდით 

ასკორბინის მჟავას ანტიოქსიდანტური აქტივობის გასაზომად. ამისათვის ერთ 

ნიმუშს ვათავსებდით დისტირილებულ წყალში. ხოლო მეორეს 0.1მმოლ ასკორბინის 

მჟავას  წყალხსნარში. ორივეს ვათავსებდით სიბნელეში 24 საათის 

განმავლობაში.შემდეგ თმების ნიმუშები კარგად გავამშრალეთ სიბნელეში ოთახის 

ტემპერატურაზე. ნიმუშების დასხივებას ხილული სინათლით (ლუმინესცირებადი 

მილაკების საშუალებით სხვადსხვა ტალღის სიგრძეზე – ლურჯი, მწვანე და 

წითელი)  ვახორციელებდით  ერთიდაიგივე პირობებში რამოდენიმე საათის 

განმავლობაში.  ნიმუშების ტემოპერატურას ვზომავდით ვერცხლისწყლიანი 

თერმომეტრით.  დასხივების პროცესში ვზომავდით თავისუფალი რადიკალების 

დაგროვების კინეტიკას,  ეპრ სპექტრის ინტენსივობის ცვლილების მიხედვით. 
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 ეპრ სპექტრებს ვიღებდით  X  ზოლის  (9,1გჰც)  რადიოსპექტრომეტრ ESR-V 

(შემუშავებული რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის საკონსტრუქტორო 

ბიუროში. ) 

 მაღალსიხშირული ველის სამოდულაციო სიხშირე–100კჰც,  

 ზემაღალსიხშირული ველის სიმძლავრე–5მვტ, 

 მაღალსიხშირული ველის მოდულაციის ამპლიტუდა –0,1მტლ. 

 ველის გავლის დიაპაზონი –10 მტლ  

 ველის გავლის დრო –200წმ,  

 გაზომვები ტარდებოდა ოთახის ტემპერატურაზე. 

          ეპრ სპექტრების გაჯერებას ვახდენდით, რადიოსპექტრომეტრ Bruker ER 200-

SRC–ის საშუალებით.  : 

 რომელიც ოპერირებს 9,4გჰც–ზე . 

   მაგნიტური ველის სამოდულაციო  სიხშირე – 100კჰც, 

  მოდულაციის ამპლიტუდა –0,05მტლ,  

 გაძლიერება– 4×105, , 

 ველის სკანირება –10მტლ. 

  ველის გავლის დრო–200წმ, 

  დროის მუდმივა –80მწმ,  

 მიკროტალღურ სიმძლავრეს ვცვლიდით ატენუატორის დახმარებით (30დცბ–

0დცბ). 

 ეპრ  შთანთქმის  სიგნალის  ინტენსივობას  ვზომავდით  სტანდარტის 

(Mn2+/MgO)  სიგნალის ინტენსივობას მიმართ.  

            ნიმუშების ეპრ გაჯერების სპექტრების გადაღებას .ვახორციელებით 

რადიოსპექტრომეტრიით. Bruker ER200_SRC–ს საშუალებით.  

 კლისტრონის მაქსიმალური სიმძლავრე   200მვტ –ი,  

 მიკროტალღურ სიმძლავრეს ვცვლით ატენუატორით 30დბ დან – 0 დბმდე. 

გაჯერების მიღებული მრუდები წარმოდგენილია ნახ:1 
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ნახ.1.გაჯერების მრუდი 

 

        როგორც გაჯერების მრუდიდან ჩანს ზემღალი სიხშირის სიმძლავრის გაზრდა–

სთან ერთად იცვლება მრუდის ფორმა  და მაღალი სიმძლავრის შემთხვევაში   

( დაახლოვებით 200 მვტ)  სპექტრში თავს იჩენს ტრიპლეტი, რომელიც დამახასითე–

ბელია ფეომელანინის ეპრ სპექტრისათვის. ე.ი შედარებით დაბალი სიმძლავრეების 

დროს ხდება ეუმელანინის სინგლეტის გაჯერება და სპექტრში თავს იჩენს 

ფეომელანინის დამახასიათებელი ტრიპლეტური სტრუქტურა. ეს ნიშნავს რომ 

ჟღალი თმის ეპერ სპექტრი წარმოადგენს ეუმელანინის  სინგლეტის  და 

ფეუმელანინის ტრიპლეტის  ეპრ სპექტრის ზედდებას. 

           ვიტამინი C  ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლისათვის ვიქცეოდით  

შემდეგნაირად: ვიღებდით შავი თმის ერთიდაიგივე სიგრძისა და წონის ორ ნიმუშს 

ვიწერდით მათ ეპრ სპექტრს ერთ ნიმუშს ვასველებდით დისტილირებუ წყალში 

ხოლო მეორეს 0,1მმოლ ასკორბინის მჟავას ხსნარში და ორივეს ვათავსებდით 

სიბნელეში 24საათის განმავლობაში.შემდეგ 24 საათი ოთახის ტემპერატურაზე ორივე 

ნიმუშს ვაშრობდით სიბნელეში . ორივე ნიმუშების დასხივებას ერთდროულად 

ხილული სინათლით ვახორციელებდით. (ლუმინეცენტური ლამპებით სხვადახვა 
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ტალღის სიგრძეზე ) 3 საათის განმავლობაში. რომლის შემდეგაც ვიღებდით ეპრ 

სიგნალს . 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  მიღებული შედეგების განხილვა და ანალიზი . 

 

       შავი თმის ეპრ სიგნალი განსხვავდება ჟღალი თმის ეპრ სიგნალისაგან. 

ნაჩვენებია, რომ ჟღალი თმის შემთხვევაში  დაიმზირება ორი ტიპის ეპრ სპექტრი. 

პირველი ტიპის დაიმზირება უფრო ხშირად, ვიდრე მეორე. (ნახ 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 2. პირველი და მეორე ტიპის ჟღლი თმის ეპრ სპექტრები. 
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      ცნობილია,რომ დაჟანგული  ეუმელანინის ეპრ სპექტრი წარმოადგენს სინგლეტს 

g=2,0035,  ხოლო სინთეზირებული ფეომელანინის ეპრ სპექტრი წარმოადგენს 

ტრიპლეტს g=2,0053 . რადგან პირველ შემთხვევაში  

       შეუწყვილებელი ელექტრონი ლოკალიზებულია ეუმელანინის სემიქინონური 

რადიკალის ჟანგბადზე (ჟანგბადის ბირთვის სპინური მაგნიტური მომენტი ნულის 

ტოლია ), იმ დროს როდესაც ფეომელანინის სემიქინონიმინის რადიკალში 

შეუწყვილიებელი ელქტრონი ლოკალიზებულია აზოტ 14–ის ბირთვზე (რომლის 

ბირთვის სპინი 1-ის ტოლია). ფეომელანინის რაოდენობის განსაზღვრა კანში იწვევს 

განსაკუთრებულ ინტერესს, რადგან უ.ი და ხილული სინათლის გავლენით 

ფეოუმელანინი იშლება სუპეროქსიდ და ჰიდროქსიდ რადიკალებად რაც თავის 

მხრივ ხსნის კანის სხვადსხვა დაავდებების გავრცელაებას ჟღალ  თმიან 

პიროვნებებში. რადგან მათი კანი და თმა შეიცეავს ფეომელანინს უფრო დიდი 

რაოდენობით. როგორც შავი ასევე ჟღალი თმის დასხივება  ხილული სინათლით 

იწვევს ფოტოინდუცირებული თავისუფალი რადიკალების გენერირებას.მათი ეპრ 

სპექტრი ზედ ედება ფეუმელანინის და ეუმელანინის ეპრ სპექტრს რაც იწვევს მათი 

ინტენსივობის ზრდას. 
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         ნახა.3. (წარმოდგენილია შავი და ჟრალი თმის  ინტენსივობის ზრდის დინამიკა მათზე ლურჯი სინათლის 

დასხივების დროს (𝜆 = 450ნმ ). 
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ნახაზი.4. ( წარმოდგენილია შავი და ჟაღალი თმის ინტენსიბობის ზრდის დინამიკა წითელი ფერის სინათლის 

დასხივების დროს 𝜆 = 650 ნმ). 

 

 

 

ნახაზი .5.( წარმოდგენილია შავი და ჟაღალი თმის ინტენსიბობის ზრდის დინამიკა მწვანე ფერის სინათლის დასხივების 

დროს 𝜆 = 510 ნმ)) 

 

         ჩვენ განვიხილეთ ასევე ანტიოქსიდანტ ასკორბინის მჟავას (ვიტამინი C ) 

ზემოქმედება ფოტინდუცირებული თავისუფალი რადიკალებზე. აღმოჩნადა რომ 

ასკორბინის მჟავა სხვდასხვა გვარად მოქმედებს შავი და ჟღალი თმის 

ფოტოინდუცირებული რადიკალების ეპრ სპექტრებზე.კერძოდ , შავ თმაზედ 

ვიტამინი C (0,1 M) –ს  მოქმედებით ფოტოინდუცირებული თვაისუფალი 

რადიკალების კონცენტრაცია მცირდება. ე.ი. იგი ნაწილობრივ ანეიტრალებს 

ფოტოინდუცირებული თავისუფალი რადიკალების რაოდენობას.(ნახ.6.). 
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 ნახ.6.  

    ჟღალ თმაზედ ვიტამინი C (0,1 M) –ს  მოქმედებით  ეპრ სპექტრში მცირდება და 

ბოლოს ისპობა ფეუმელანინის ეპრ სპექტრისთვის დამახასიათებელი ტრიპლეტის 

პირველი ზენაზი კომპონენტი , რაც გამოწვეულია იმით რომ ვიტამინი C ( როგორც 

ცნობილი ძლიერი აღმდგენელი) აღადგენს ფეუმელანინის თავისუფალ რადიკალს  , 

თვითონ იჟანგება , რომლის დამახასიათებელი ეპრ სპექტრი ზედ ედება 

ეუმელანინის  ეპერ სპექტრის დამახასიათებელ სინგლეტს , რაც საბოლოოდ იწვევს 

ამ სინგლეტის ინტენსივობის მკვეთ ზრდას.(ნახ.7) 
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 ნახზ.7. 

       ამრიგად ვიტამინი C წარმოადგენს საუკეთესო ანტიოქსიდანტს როგორც შავი 

ასევე ჟღალი თმის შემთხვევაში. 

      ხილული სინათლის ზეგავლენით შავ და ჟღალ თმაში თავისუფალი 

რადიკალების გენერირების მოვლენა შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა 

ანტიოქსიდანტების ანტიოქსიდანტური აქტივობის გასაზომად.(როგორც ეს 

განვახორციელეთ ასკორბინის მჟავას შემთხვევაში.) მათი შემდეგი გამოყენებისათვის 

როგორც კოსმეტოლოგიაში ასევე დერმატოლოგიაში სხვადასხვა კანის დაავადებების 

და პათოლოგიური პროცესების თავიდან ასაცილებლად ხშირად იყენებენ სხვდასხვა 

ანტიოქსიდანტებს , ამ მოვლენების პრევენციისათვის, ამდენად მსგავსი კვლევების 

განხორციელება ეპრ მეთოდით მეტად მნიშვნელოვანია. 
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