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In this regard, the importance of further study of the methods 

for early diagnosis of  GO, predisposition among patients with 

thyroid pathology, in the absence of signs from the organ of 

vision, as well as for its further prognosis, is noted. 

Keywords: endocrine ophthalmopathy, retrobulbar cellulose, 

orbital fibroblasts, hyperthyroidism, Interleukin-17.  
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Көру функциясын жақсартуға арналған әртүрлі тәсілдердің көз өткірлігіне және жалпы организмнің басқа мүшелерінің 

функционалдық күйіне әсері зерттелді. Көру функциясы қалыпты және нашарлаған топтарға бөлінген курсанттарға көз өткірлігін 

жақсартуға арналған тәсілдерді жүргізу алдын және кейін терідегі биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштік көрсеткіштері 

тіркелді. Алынған нәтижелерден көзге әсер ету тәсілдері  көз өткірлігінің жақсаруына жақсы ықпал ететінін және зерттеуге 

алынған органдарға ешқандай кері әсері болмағаны анықталды. Екі топтағы курсанттардың көзге әсер ету тәсілдерінен кейінгі ЭӨ 

көрсеткіштері жоғарылағаны және қалыпты жағдайдағы курсанттардың ЭӨ көрсеткіштеріне тәжірибе тобының мәндері 

сәйкестелгені анықталды.  

Тҟйінді cөздеp: меридиан, биологиялық активті нүктелер, көз өткірлігі, массаж, электрөткізгіштік 

 

Кіріспе 
Қоршaғaн әлемді, ондa болып жaтқaн құбылыстaрды адам 

баласы көру процесі aрқылы тaниды. Aдaм aғзaсындaғы ол 

процесті жүзеге aсырaтын оптикaлық жүйе - көз. Сол 

процестің жүзеге aсуынa септігін тигізетін жaрық - aйнaлaны 

көруге мүмкіндік беретін энергияның бір түріне жатады.  

Соңғы уaқыттaрдa көз aурулaры жиі естіледі және қaзіргі 

тaңдaғы үлкен мәселелердің бірі деуге де болады. 

Ғалымдардың зерттеу жұмыстарының деректеріне 

қарағанда, дүние жүзінде көру өткірлігіндегі 

ауытқушылықтар, көз ақауының саны жыл сайын көбейіп, 

оның диоптриялық дәрежесі қалыпты жағдайдан өзгергені 

анықталып отыр. Сондай-ақ медициналық көзқарас 

тұрғысынан алғанда, жaсөспірімдер aрaсындa жылдан жылға 

көз өткірлігінің нашарлауы байқалады. Бұл жастардың 

ақпараттық технологияларын жиі және ұзақ қолдануынан, 

яғни жастардың электронды гаджеттермен жұмыс істеу 

қарқындылығы күрт артуынан, құрaмындa кaнцерогендердің 

жоғaры мөлшері бaр тaғaмды және бaсқa дa зиянды 

зaттaрды қaбылдaуынан, экологияның нашарлауынан - көру 

функциясына негативті әсер етуінен болып жатқан жай. 

Сонымен қатар цилиaрлы бұлшық еттің морфологиялық 

жетіспеушілігінен, оның қaн aйнaлым кемістігінен немесе 

жaлпы бұзылушылық пен aғзa aурулaрының сaлдaрынaн да 

пaйдa болaды.  

Биологиялық активті нүктелер (БАН) - анатомиялық 

қатынасында, тері маңында диаметрі 0,3-0,5 см-ден 6-7 мм-

ге дейінгі, жүйке элементтерінің концентрленген 

жиынтығына ие жерінде (рецепторлар, жалаңаш жүйке 

ұштары, жүйкенің тамыры өрімі, жүйке өткізгіштері), әртүрлі 

тереңдікте орналасқан. Бұл анатомиялық және 

гистологиялық зерттеулер жүргізілуімен дәлелденген [67]. 

Морфологиялық зерттеулердің арқасында БАН айналасында 

борпылдақ ұлпалар қосылыстары, бұтақталған жүйке 

ұштары, шырлы клеткалардың басымдылығы, терінің 

коллогенді талшықтарының болуы айқындалған. 

Кейбір аурулар кезінде тек белгілі бір бионүктелерге әсер 

еткенде жақсы нәтиже беретіні қазіргі таңда белгілі. 

Биофизика, биоэнергетика және медицина саласындағы 

қазіргі заманғы зерттеулер БАН қасиеттерін тереңірек 

ұғынуға қажетті материалдар беріп келеді. Дегенмен, 

шетелде және біздің елімізде жүргізіліп жатқан 

зерттеулердің көптігіне қарамастан БАН-ның көптеген 

ерекшеліктері әлі де толықтай зерттелмеген.  

Көру функциясын жақсартуға арналған әртүрлі тәсілдердің 

көз өткірлігіне және жалпы организмнің басқа мүшелерінің 

функционалдық күйіне қалай әсер ететіндігі әлі толық 

анықталмаған, ал соны анықтау  бұл жұмыстың өзектілігін 

және  алғаш рет жасалып отырғандығын көрсетеді. 

Зерттеу материалдары мен әдістері 

Зерттеуге aрнaлғaн жұмыс әл-Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-ның 

биология және биотехнология фaкультетінің биофизикa 

және биомедицинa кaфедрaсының «Хронобиология және 

экологиялық физиология» ғылыми зертхaнaсындa жасалды. 

Тәжірибеге дeнcaулықтaры жaқcы, 15-16 жас аралығындағы 

«Арыстан» мамандандырылған лицейден жалпы  25 курсант  

болды. 

Көз өткірлігінің қалпына келуіне арналған массаж және 

жаттығулардың (көзге әсер ету тәсілдері) көзге және 

органдардың функциональды күйіне әсерлерін анықтау 

мақсатында курсанттар екі топқа бөлінді. Бірінші топта көру 
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функциясы қалыпты, екінші топта көру өткірлігі нашарлаған 

курсанттар болды. 

Зерттеу нысанына ағзаның тері бетінде орналасқан, өлшеу 

жұмыстарын жүргізуге қиындық тудырмайтын, ақпараттық 

сипаты бар бионүктелер жинақталды. Тері жабынында 

орналасқан БАН-ның электрөткізгіштік (ЭӨ) көрсеткіштері 

көзге әсер ету тәсілдері алдын және кейін зерттелді. 

Зерттелетін бионүктелерге: жүрек меридианынан - C.9 

Шао-Чун, C.8 Шао-Фу, C.7 Шэнь-Мэнь бионүктелері; өкпе 

меридианынан - P.11 Шао –Шан, P9 Тай-Юань 

бионүктелері; аш ішек меридианынан - IG.1 Шао-Цзе 

бионүктесі; тоқ ішек меридианынан - GI.1 Шан-Ян, GI.2 Эр-

Цзянь, GI.4 Хэ-Гу бионүктелері; бауыр меридианынан - F.5 

Ли- Гоу, F.2 Син-Цзянь бионүктелері; көк бауыр 

меридианынан – RР 2. Да-ду бионүктесі; бүйрек 

меридианынан - R.1 Юн-Цюань бионүктесі; қуық 

меридианынан - V.60 Кунь-Лунь бионүктесі алынды.  

Сонымен қатар C.7 Шэнь-Мэнь, P9 Тай-Юань, IG.1 Шао-

Цзе, GI.1 Шан-Ян, GI.2 Эр-Цзянь, GI.4 Хэ-Гу, F.5 Ли- Гоу, R.1 

Юн-Цюань, V.60 Кунь-Лунь -  белгілі бір органның 

меридианына жатса да көз функциясымен байланысы 

барлығын растайтын әдеби сипаттамасы бар, көз функциясы 

жайында диагностикалық ақпарат беретіндігімен 

ерекшеленеді. 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы тәжірибелік өндірістік 

орталығында арнайы тапсырыспен жасалған «ЭПК-1» 

приборында БАН-ның электрөткізгіштігі өлшенді. Алынған 

мәліметтерге статистикалық өңдеу жүргізіліп, Стьюденттің 

t- критериясы бойынша анықталды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 

Бақылау тобындағы көру қабілеті қалыпты курсанттарға 

көзге әсер ету тәсілдері алдында зерттеуге алынған 

меридиандардың бионүктелерінің электрөткізгіштігі тіркелді. 

Жалпы терідегі БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері 14,5±0,6  

17,4±0,9 сименс аралығында тербелді (кесте 1). Ал, көзге 

әсер ету тәсілдерінен кейінгі терідегі БАН-ның ЭӨ 

көрсеткіштері 18,3±0,8  20,8±0,8 сименс аралығында 

болды (кесте 1). 8 стандартты меридиандардың терідегі 

БАН-ның ЭӨ мәліметтері 1-кестеде беріліп отыр. Барлық 

бионүктелерде көзге әсер ету тәсілдерінен кейін ЭӨ 

көрсеткіштері жоғарылағаны анықталды. 

 
Кесте 1 – Көру қабілеті қалыпты курсанттардыҝ көзге әсер ету тәсілдері алдында және кейін стандартты меридиандарынан жинақталған БАН-

ныҝ ЭӨ  көрсеткіштері, сименс 

№/№ Меридиандар БАН көзге әсер ету тәсілдері 

алдынғы 

ЭӨ, сименс 

көзге әсер ету тәсілдерінен 

кейінгі ЭӨ, сименс 

1 Жүрек C.9 Шао-Чун 15,6±0,8 18,3±0,8* 

  C.8 Шао-Фу 15,4±1,0 19,4±0,7* 

  C.7 Шэнь-Мэнь 15,1±0,6 19,5±0,9* 

2 Өкпе P.11 Шао –Шан 15,2±0,6 19,7±0,8* 

  P9 Тай-Юань 14,5±0,6 18,6±1,0* 

3 Аш ішек IG.1 Шао-Цзе 16,8±0,7 19,5±0,9* 

4 Тоқ ішек GI.1 Шан-Ян 17,1±0,6 20,2±0,8* 

  GI.2 Эр-Цзянь 18,3±0,9 20,7±0,9* 

  GI.4 Хэ-Гу 17,2±0,7 20,6±0,8* 

5 Бауыр F.5 Ли- Гоу 17,4±0,9 20,7±0,7* 

  F.6 Чжун-Ду 17,3±0,7 20,5±0,9* 

6 Көк бауыр RP.2 Да-Ду 16,6±0,8 18,6±0,8* 

7 Бүйрек R.1 Юн-Цюань 17,1±0,6 20,8±0,8* 

8 Қуық V.60 Кунь-Лунь 17,3±1,1 20,7±0,9* 

Ескерту: * - көзге әсер ету тәсілдері алдынғы және кейінгі ЭӨ көрсеткіштерінің Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша 

статистикалық сенімділігі 

 

Тәжірибе тобындағы көзге әсер ету тәсілдері жасалар 

алдын зерттеуге алынған меридиандардың терідегі БАН-

ның ЭӨ мәндері 14,0±0,8  17,4±0,9 сименс аралығын 

көрсетті (кесте 2). Көзге әсер ету тәсілдерінен кейінгі 

терідегі БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері - 18,0±0,4  20,6±0,7 

сименс аралығында болды. Тәжірибе тобындағы мүшелердің 

меридиандарының терідегі 14 БАН-ның ЭӨ 

көрсеткіштерінің мәндері 2-кестеде беріліп отыр. Көзге 

әсер ету тәсілдері жасалғаннан соң бионүктелердің ЭӨ 

көрсеткіштері бұл топта да жоғарылағаны анықталды. 

 
Кесте 2 – Көру қабілеті нашарлаған курсанттардыҝ көзге әсер ету тәсілдері алдында және кейін стандартты меридиандарынан жинақталған 

БАН-ныҝ ЭӨ  көрсеткіштері, сименс 

№/№ Меридиандар БАН көзге әсер ету тәсілдері 

алдынғы 

ЭӨ, сименс 

көзге әсер ету тәсілдерінен 

кейінгі ЭӨ, сименс 

1 Жүрек C.9 Шао-Чун 14,6±0,9 18,0±0,4* 

  C.8 Шао-Фу 14,4±0,9 19,0±0,4* 

  C.7 Шэнь-Мэнь 14,8±0,6 19,4±0,9* 

2 Өкпе P.11 Шао –Шан 14,0±0,8 19,2±0,3* 

  P9 Тай-Юань 14,2±0,7 18,0±0,4* 

3 Аш ішек IG.1 Шао-Цзе 15,4±0,7 19,2±0,6* 

4 Тоқ ішек GI.1 Шан-Ян 16,8±0,3 19,8±0,6* 

  GI.2 Эр-Цзянь 17,4±0,9 20,2±0,3* 

  GI.4 Хэ-Гу 16,8±0,6 20,0±0,4* 

5 Бауыр F.5 Ли- Гоу 16,6±0,9 20,4±0,8* 
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  F.6 Чжун-Ду 16,8±0,6 20,2±0,6* 

6 Көк бауыр RP.2 Да-Ду 16,0±0,4 18,2±0,6* 

7 Бүйрек R.1 Юн-Цюань 16,6±0,9 20,4±0,9* 

8 Қуық V.60 Кунь-Лунь 16,8±0,6 20,6±0,7* 

Ескерту: * - көзге әсер ету тәсілдері алдынғы және кейінгі ЭӨ көрсеткіштерінің Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша 

статистикалық сенімділігі 

 

Алынған нәтижелерді сараптағанда, екі топтағы 

курсанттарға жасалған көзге әсер ету тәсілдері  көз 

өткірлігінің жақсаруына жақсы ықпал ететінін көзбен 

байланысты меридиандардың бионүктелерінің 

электрөткізгіштігі (ЭӨ)  растайды және зерттеуге алынған 

органдарға ешқандай кері әсер тигізбегені анықталып отыр. 

Көзге әсер ету тәсілдерін жасар алдын тәжірибе тобындағы, 

яғни көз өткірлігі нашарлаған топтағы бионүктелердің ЭӨ 

көрсеткіштері қалыпты жағдаймен салыстырғанда төмен 

болды (1-сурет).  

 

 
Сурет 1 – Көру қабілеті қалыпты және нашар курсанттардыҝ көзге әсер ету тәсілдері алдында  

және кейін терідегі БАН-ныҝ ЭӨ көрсеткіштерініҝ салыстырмалы гистограммасы, сименс 

 

Ал көзге әсер ету тәсілдері жасалғаннан соң барлық 

бионүктелердегі ЭӨ көрсеткіштері қалыпты жағдайдағы ЭӨ 

көрсеткіштеріне жақындағаны байқалады. яғни жасалған 

массаж және жаттығулар көз өткірлігіне жақсы әсер беретіні 

және организмнің функционалды күйінің де жақсаратынын 

көрсетеді. Мұны көз өткірлігі нашарлаған топтағы 

курсанттардың визуальды түрде және медициналық зерттеу 

арқылы да расталып отыр. Сивцев кестесінде көз өткірлігін 

тексеру методикасы бойынша көзге әсер ету тәсілдерін 

жүргізу алдын және көзге әсер ету курсын өткізгеннен соң 

салыстырмалы тексерілді. Анықталған мәліметтерден 

байқалғаны -1,75 диоптрия (D) көз өткірлігі  -1,25 D 

жақсарған; әсерге дейін  -1,5 D көз өткірлігі  -1 және-1,25 D 

жақсарған; -1 D көз өткірлігінің өлшемі  -0,25 D жақсарғаны 

анықталды.  

Қорытынды 

Көру қабілеті қалыпты және нашар курсанттардың көзге 

әсер ету тәсілдері алдында және кейін терідегі БАН-ның 

ЭӨ көрсеткіштері және медициналық тексеру нәтижелері 

көзге арналған массаж бен көз жаттығу тәсілдерінің көз 

өткірлігіне және ағзаның жалпы физиологиялық күйіне жақсы 

ықпал тигізетіні анықталды. Көру қабілеті нашар 

курсанттардың қалыпты топтағы курсанттардың БАН ЭӨ 

көрсеткіштеріне сәйкес жоғарылағаны анықталды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МЕТОДИК УЛУЧШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ  

ФУНКЦИИ НА ОСТРОТУ ЗРЕНИЯ 

 

Резюме: изучено влияние различных методик улучшения 

зрительной функции на остроту зрения и функциональное 

состояние других органов организма в целом. Курсантов  

разделили на две  группы с умеренной и ослабленной 

зрительной функцией. У них регистрировали показатели 

электропроводности биологически активных точек кожи до 

и после проведения процедуры  улучшения зрительной 

функции. Полученные результаты  показали, что методики 

воздействия на глаза оказывают хорошее влияние на 

улучшение остроты зрения и никаких дополнительнных 

негативных воздействий на другие  органы организма в 

целом не было.  Установлено, что у курсантов обследуемых 

групп после проведения процедур по методике улучшения 

зрительной функции повышаются  показатели ЭП, и 

показатели ЭП группы с ослабленным  зрением 

приближаются соответственно  к нормальной группе. 

Ключевые слова: меридиан, биологически активная точка, 

острота, зрение, массаж, электропроводность 
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STUDY OF THE IMPACT OF VISUAL FUNCTION IMPROVEMENT  

TECHNIQUES ON VISUAL ACUITY 

 

Resume:  The influence of various methods of improving visual 

function on visual acuity and the functional state of other 

organs of the body as a whole was studied. Cadets were 

divided into two groups with moderate and impaired visual 

function. They recorded the electrical conductivity of 

biologically active points of the skin before and after the 

procedure for improving visual function. The results showed 

that eye exposure techniques have a good effect on improving 

visual acuity and there were no additional negative effects on 

other organs of the body as a whole. It was found that cadets 

of the examined groups after carrying out the procedures 

according to the method of improving visual function increase 

the EP indicators, and the EP indicators of the visually impaired 

group approach the indicators of the normal group, 

respectively. 

Keywords: meridian, biologically active point, acuity, vision, 

massage, electrical conductivity 
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