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Лицей курсанттарының маусымдық ырғақтылық кезіндегі ағзаның тері бетіндегі биоактивті нүктелердің температуралық 

көрсеткіштері зерттелді. Жаз және қыс маусымдарында курсанттардың терісіндегі биологиялық активті нүктелердің 

температуралық мәндері тексерілді. Жаз мезгілдеріне қарағанда қыс маусымында барлық биологиялық активті нүктелердің 

температура көрсеткіштері жоғарылағаны анықталды. Зерттеуге алынған меридиандардың барлық бионүктелерінің 

температуралық көрсеткіштерінде бір-бірінен аса қатты айырмашылығы байқалмады. 

Тҟйінді cөздеp: биологиялық активті нүктелер, меридиан, температура, электрөткізгіштік, маусым, жаз, қыс, ырғақ, циркадианды 

 

Кіріспе 
Табиғи жарықтың және температураның маусымдық 

өзгерістері бәрімізге белгілі. Бірақ бұл жерде 

астрономиялық дәлдігімен ерекшеленетін және жыл 

мезгілдерінің қайталап келуін көрсететін циклдік 

параметрлер  күн ұзақтығына тәуелді келеді. Соған 

байланысты температура мен ылғалдылықтың, жылдық 

ауытқулары мен геомагнит өрісінің кернеуі де өзгермелі 

келеді. Мысалы,  жылдың кез келген мезгілінде геомагниттік 

толқындар наурыз, сәуір және тамыз, қыркүйек айларында 

жоғары келеді. Атмосфералық электр потенциалының 

градиентінің жылдық қозғалысы қыс айларында өте жоғары, 

жаз айларында төмен болады. Аэроиондану тамыз-қазан 

айларында жоғарылап, ақпан-наурызда төмендейді. 

Оттегінің атмосферадағы ең аз мөлшердегі тығыздығы 

маусым-шілде айларында байқалып, қыста жоғары деңгейіне 

жетеді. Жыл маусымдарының мұндай тербелі құбылыстары, 

әрине тірі ағзаға өз әсерін тигізетініне күмән келтірмесек те 

болады. Өйткені ашық жүйеге жататын тірі ағза өзін 

қоршаған ортамен тығыз байланыс жасаумен тіршілік етеді. 

Биологиялық активті нүктелер (БАН) - денедегі ерекше 

белсенділігі жоғары нүктелер. Олардың биопотенциалы мен 

электрөткізгіштігі жоғары, электрлік кедергісі төмен, 

тітіркеністерге, температураға, жарық әсерлеріне өте 

сезімталды. БАН – орналасқан аймақтарының нақты 

анатомиялық топографиясы болмаса да, сол аймақтарда 

борпылдақ дәнекер ұлпалары жақсы жетілген, нерв ұштары 

мен қан тамырлары жақсы шоғырланғаны әдеби деректерде 

көрсетілген.  

Соңғы жылдары БАН-ның биофизикалқ қасиеттерін 

зерттеуге үлкен қызығушылық бар, әдеби деректерде 

ғалымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

көптеп кездеседі. Бионүктелер арқылы биофизикалық 

қасиеттері бойынша белгілі бір мүшенің немесе жалпы 

ағзаның физиологиялық күйін бағалауға, болжам жасауға 

мүмкіндік береді. Диагноз қоюмен қатар емдік, 

профилактикалық мақсатта осы бионүктелерге әсер етуге 

де болады.  Температуралық өлшеу жұмыстары биология 

саласында тірі жүйенің физикалық қасиеттеріне сипаттама 

беруге және функциональды күйіне байланысты өзгерістерін 

зерттеуге мүмкіндік тудырады.  

Жыл маусымында бір бірінен ерекше айырмашылығы 

болатын жаз және қыс мезгілдерінде тірі ағзаның жалпы 

физиологиялық күйін мүшелердің биологиялық активті 

нүктелердің температуралық көрсеткіштері бойынша 

зерттеп анықтау қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі 

болып табылады. 

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 

орындaлды. Тәжірибеге дeнcaулықтaры жaқcы, 15-16 жас 

аралығындағы «Арыстан» мамандандырылған лицейден 

жалпы  25 курсант  болды. 

Зерттеу нысанына ағзаның тері бетінде қолжетімді жерде 

орналасқан, өлшеу жұмыстарын жүргізуге қиындық 

тудырмайтын, ақпаратты сипаты бар бионүктелер 

жинақталды. Белгілі бір ағзамен байланысы болатын 

стандартты 8 меридиандардың ішінен сипаттамалары белгілі 

жалпы 14 биологиялық активті нүктелердің температуралық 

көрсеткіштері жылдың қыс және жаз маусымдарында 

зерттелді.  

Зерттелетін бионүктелер: 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 
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меридианынан - R.1 Юн-Цюань бионүктесі; қуық 

меридианынан - V.60 Кунь-Лунь бионүктесі алынды.  

БАН-ның температурасын өлшеуге әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дағы тәжірибелік өндірістік орталығында арнайы 

тапсырыспен жасалған «Биотемп-2» приборында 

орындалды. Алынған мәліметтер статистикалық өңдеуден 

өтті, Стьюденттің t- критериясы бойынша анықталды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 

Қыс мезгілінде барлық биологиялық активті нүктелердің 

температуралық көрсеткіштері 28,3±0,931,8±1,5 °С 

аралығында тербелді (1-кесте). Алынған нәтиженің ең 

төмен мәнін 28,3±0,9 °С – өкпе меридианының P.11 Шао –

Шан биоактивті нүктесінде, ал ең жоғары температуралық 

мәні 31,8±1,5 °С – қуық меридианының терідегі V.60 Кунь-

Лунь бионүктесінде тіркелді. 

 
Кесте 1 – Қыс және жаз  мезгілдерінде мҟшелер меридиандарынан алынған БАН-ныҝ температуралық көрсеткіштері, °С 

№/№ Меридиан атауы БАН атауы Қыс маусымындағы 

температура, °С 

Жаз маусымындағы 

температура, °С 

1 Жүрек C.9 Шао-Чун 28,8±0,8 25,8±1,2* 

  C.8 Шао-Фу 29,1±0,8 26,4±0,9* 

  C.7 Шэнь-Мэнь 30,0±0,9 27,8±0,8* 

2 Өкпе P.11 Шао –Шан 28,3±0,9 24,9±1,2* 

  P.9 Тай-Юань 29,0±1,3 24,0±1,4* 

3 Аш ішек IG.1 Шао-Цзе 29,6±1,4 24,9±1,6* 

4 Тоқ ішек GI.1 Шан-Ян 29,4±1,2 24,6±0,9* 

  GI.2 Эр-Цзянь 30,3±0,9 26,8±0,6* 

  GI.4 Хэ-Гу 29,4±1,1 24,5±1,5* 

5 Бауыр F.5 Ли- Гоу 28,4±1,0 25,3±0,9* 

  F.6 Чжун-Ду 29,0±0,8 27,0±0,9* 

6 Көк бауыр RP.2 Да-Ду 28,8±0,7 26,5±1,0* 

7 Бүйрек R.1 Юн-Цюань 29,4±1,2 26,4±1,1* 

8 Қуық V.60 Кунь-Лунь 31,8±1,5 26,0±1,9* 

Ескерту: * қыс маусыммен салыстырғанда Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділігі 

 

Жаз мезгілінде, жоғарылаған атмосфералық температура 

кезінде мүшелер меридиандарының ақпараттық 

биологиялық активті нүктелерінің температуралық 

көрсеткіші 24,0±0,927,8±0,8 °С аралығын қамтыды (1-

кесте). Қыс маусымында алынған температуралық 

көрсеткіштерінің мәліметтерімен салыстырғанда жаз 

маусымында барлық терідегі биологиялық активті 

нүктелердің температуралық көрсеткіштерінің нәтижелері 

статистикалық сенімділікпен жоғарылағаны анықталды 

(р<0,05). Жаз мезгіліндегі минимальды температуралық 

көрсеткіші  24,0±0,9 °С – өкпе меридианының терідегі P.9 

Тай-Юань биологиялық активті нүктесінен, максимальды 

температуралық мәні 27,8±0,8 °С – жүрек меридианының 

C.7 Шэнь-Мэнь бионүктесінен тіркелді. Әрбір 

бионүктелердің температуралық көрсеткіштерінің мәндері 

анықталып, сараптама жүргізілді (1–кесте). 

Зерттеуге алынған жүрек меридианының биоактивті 

нүктелері қыс мезгілінде 28,8±0,830,0±0,9°С аралығында, 

жаз мезгілінде 25,8±1,227,8±0,8 °С аралығында тербелді. 

Қыс мезгіліндегі мәліметтерімен салыстырғанда жаз 

маусымындағы жүрек меридианының терідегі биоактивті 

нүктелерінің температуралық көрсеткіштері 2,2-3 °С 

аралығында статистикалық сенімділікпен (р<0,05) 

төмендеген мәні анықталды.  

Өкпе меридианынан зерттеуге алынған екі биологиялық 

активті нүктелерінің температурасы қыс мезгілінде -  

28,3±0,9  29,0±1,3 °С аралығында болса, жаз мезгілінде  - 

24,0±1,4  24,9±1,2 °С аралығын көрсетті. Жылдың суық 

маусымында тіркелген температуралық мәндерімен 

салыстырғанда 4,1-4,3 °С аралығында төмендегені 

статистикалық сенімділікпен (р<0,05) расталып отыр. Аш 

ішек меридианының бионүктесі IG.1 Шао-Цзе - 29,6±1,4°С 

температуралық мәнді қыс мезгілінде көрсетсе, жаз 

маусымында 24,9±1,6°С температуралық мәнге тең болды. 

Қыс маусымында тіркелген температуралық мәнінен жаз 

кезінде 4,7 °С шамасында төмендеген (р<0,05). Тоқ ішек 

меридианы қыста температуралық көрсеткіштері  29,4±1,1 

 30,3±0,9 °С аралығын қамтыды, жазда - 24,5±1,5  

26,8±0,6 °С аралығын алып жатыр. Жылдың қыс мезгілінде 

тіркелген температуралық мәндерінен 3,5-4,9 °С 

аралықтағы өзгеріспен төмендеген (р<0,05). Қыс 

маусымында бауыр меридианынан алынған F.5 Ли-Гоу, F.6 

Чжун-Ду биологиялық активті нүктелері 28,4±1,029,0±0,8 

°С аралықта, ал жаз кезінде - 25,3±0,927,0±0,9 °С аралықта 

тербелді. Қыс маусымынан 2-3,1 °С аралығындағы мәндерге 

төмендегені (р<0,05) анықталды. Көк бауыр меридианының 

биоактивті нүктесі қыс мезгілінде - 28,8±0,7 °С, жаз 

маусымында - 26,5±1,0 °С алынған мәліметтері болды. Суық 

маусымдағы мәліметтерімен салыстырғанда 2,3 °С 

температуралық өзгеріс байқалды (р<0,05). Қыс мезгілінде 

бүйрек меридианының биологиялық активті нүктесі -  

29,4±1,2 °С температураға тең болды, жаз кезінде - 

26,4±1,1 °С температураға өзгерді. Қыс мезгіліндегі мәнінен 

жаз кезінде 3 °С шамасында төмендегені (р<0,05) расталып 

дәлелденді. Қуық меридианының биологиялық активті 

нүктесі қыс кезінде - 31,8±1,5 °С, жаз кезінде – 26,0±1,9 °С 

температураны көрсетті. Жылдың қыс мезгілімен 

салыстырғанда жазда 5,8 °С мәнге төмендеген (р<0,05). 

Сонымен, қыс маусымында тіркелген мәліметтерімен 

салыстырғанда зерттеуге алынған  мүшелер 

меридиандарының терідегі биологиялық активті 

нүктелерінің температуралық көрсеткіштері жаз кезінде 

төмендегені анықталды (р<0,05). 

Қыс және жаз маусымдарында табиғатта байқалатын төмен-

жоғары температура, күннің қысқалығы-ұзақтығы және басқа 

да физикалық параметрлерінің өзгермелі тербелісі тірі 

ағзаның физиологиялық күйіне өзіндік әсерін тудырады, тірі 

ағзада табиғат өзгерістеріне сай бейімделушілік процестері 

қалыптаса бастайды.  

Термодинамика заңдарына сәйкес, жоғары температурадан 

суық температураға бағытталған бағытта ғана 

температураның немесе жылудың берілу процесі жүретінін 

ескерсек, жылдың суық температурасы қалыптасқан қыс 

маусымында тірі ағза өзінің тұрақты температурасын ұстап 
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тұруға ұмтылады. Сондықтанда, терінің жылуды жоғалтуы 

жоғарылайды, ал тұрақты температура сақталғанда тірі ағза 

дұрыс функциялануын ескерсек, суық ауада жылуды 

жоғалтуының әсерінен ағза көптеп энергетикасын немесе 

жылуын бөліп тұрады, терінің температурасы шамамен 

жоғарылау келуіне де себепкер болады. Ал ыстық ауада 

керісінше, сыртқы ортаның жоғары температурасында 

ағзаның өз температурасы қызып кетпеуі үшін, 

температураның төмендеуі реттеліп отырады.  

Сонымен, осы жайттарды ескерсек, зерттеу жұмысының қыс 

мезгілдерінде мүшелер меридиандарынан жинақталған 

биологиялық активті нүктелерінің температуралық 

көрсеткіштерінің жоғарылау келетіні, жаз айларында 

керісінше ағзаның мүшелер меридиандарының биологиялық 

активті нүктелерінің температуралық көрсеткіштері қыс 

мезгілімен салыстырғанда төмендеу болғаны ағзаның дене 

температурасын қалыпты ұстап тұруға байланысты 

бейімделушілік процесі байқалады. 

Қорытынды 

Қыс мезгілінде ағзаның мүшелер меридиандарынан 

жинақталған терідегі 14 биологиялық активті нүктелердің 

температуралық көрсеткіштері 28,3±0,931,8±1,5 °С 

аралығында тербеледі. Жаз мезгілінде зерттеуге алынған 

стандартты мүшелер меридиандарының терідегі 

биологиялық активті нүкткелерінің температуралық 

көрсеткіштері 24,0±0,927,8±0,8 °С аралығында болды. 

Жыл мезгілінің қыс және жаз маусымдарындағы зерттеуге 

алынған мүшелердің терідегі барлық биологиялық активті 

нүктелерінің сараптамасында статистикалық сенімділікпен 

(р<0,05) жаз маусымдарында төмендеген  температуралық 

көрсеткіштері анықталды.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ПО ТЕМПЕРАТУРНЫМ  

ПОКАЗАТЕЛЯМ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК КОЖИ В ЗИМНЕЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ  

 

Резюме: У курсантов лицея в разных сезонах изучены 

температурные показатели БАТ кожи. Были получены 

значения температурных показателей БАТ кожи человека в 

летний и зимний сезоны. Параметры температурных 

показателей БАТ кожи человека в летний период ниже, чем 

аналогичные показатели в зимний период. В результате 

исследования было установлено, что значения 

температурных показателей БАТ кожи человека по всем 

меридианам незначительно отличаются друг от друга.  

Ключевые слова: биологически активная точка, меридиан, 

температура, электропроводность, сезон, лето, зима, ритм, 

циркадианный 
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STUDY OF THE PHYSIOLOGICAL STATE OF THE BODY BY TEMPERATURE INDICATORS OF  

BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS OF THE SKIN IN WINTER AND SUMMER 

 

Resume: the cadets of the lyceum in different seasons studied 

the temperature indicators of BAP skin. The temperature 

indices of BAP of human skin were obtained in the summer 

and winter seasons. The temperature parameters of BAP of 

human skin in summer are lower than similar parameters in 

winter. As a result of the study, it was found that the 

temperature values of BAP of human skin across all meridians 

are slightly different from each other. 

Keywords: biologically active point, meridian, temperature, 

electrical conductivity, season, summer, winter, rhythm, 

circadian 

 

 

УДК 613.25(574.1) 

МРНТИ 76.33.35 
 

Ассоциации ожирения и избыточной массы тела с дислипидемией у 

взрослого населения Западного Казахстана 
 

Р.Н. Космуратова1,  Х.И. Кудабаева1, Е.Ш.Базаргалиев1, А.К. Турдалина1,  

Д.Г. Искалиева2 
 

1Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова,  

кафедра внутренних болезней №1, г.Актобе, Казахстан 
2Актюбинский медицинский центр, г.Актобе, Казахстан 

 

 

Целью настоящего исследования явилась оценка распространенности атерогенной дислипидемии у   взрослых, проживающих в 

Западном Казахстане. Выявлено, что взрослые имели повышенный индекс атерогенности в 59,18%, ЛПНП в 44,91%, ОХС в 

29,29%, ТГ в 29,69%, ЛПНП (с учетом гендерных нормативов) в 28,96%. В зависимости от ИМТ выявлены значимые различия в 

липидограмме между нормальной массой тела и избыточной массой тела, включая ожирение. Выявлены значимые 

положительные сильные связи ИМТ с коэффициентом атерогенности (r=0,99), с ЛПНП (r=0,95), с триглицеридами (r=0,95), 

средняя связь с ОХ (r=0,49) и отрицательная сильную связь ЛПВП (r=-0,99). Выявлены умеренные положительные взаимосвязи 

возраста с ОХС (r=0,45) и ЛПНП (r=0,44). 

Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, липидный профиль, Западный Казахстан 

 

Введение 
Ожирение и  ассоциированные с  ним сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ), метаболические 

нарушения, а также почечная недостаточность 

представляют серьезную угрозу здоровью 

на популяционном уровне. Среди причин смерти лиц 
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