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ТІРІ АҒЗАҒА ЭЛЕКТР ТОГЫНЫҢ ӘСЕРІ 

 
Мақалада электр тогынын әсерінен тірі ағзада зарядталған бӛлшектердің қозғалысы пайда болады, ұлпалар поляризацияланады 
да, қызады (жылулық эффект). Тұрақты  және жиілігі 105 Гц тӛмен болатын айнымалы тоқ ағза үшін қауіпті болып саналады. 
Залалды әсері кернеумен емес тоқпен тұжырымдалады.  
Түйінді сөздер: тұрақты тоқ, айнымалы тоқ, жиілік, поляризация 
 
Қауђпсђз болып табылатын тоқ кҥшђ 0,01A (әлсђз тоқтың ӛзђ 
нерв жҥйесђнђң қызметђнде байқалады) тӛмен; ал 0,1A 
жоғары болатын тоқ адам ӛмђрђ ҥшђн қауђптђ. Қауђптђ 
болатын дәрежедегђ тоқ ағза бойында таралатын тоққа 
тәуелдђ тҥрде жҥрђп отырады. Мысалы, бҧлшықеттен ӛткен 
тоқ оның жиырылуына әкеледђ. Сонда бҧлшықеттђң 
реакциясы берђлген тоқ кҥшђне, оның әсер ету ҧзақтығына 
байланысты. Егер қандай да бђр табалдырық  мәнінен тоқ 
кҥшђнђң мәнђ аз болса, онда жиырылу қысқа мерзђмдђ болады 
да, ал импульс болмайды. Жиырылғаннан кейђн бҧлшықет 
босаңсу ҥшђн бђршама уақыт қажет. Сол себептен егер 
импульс аралығы бђрђнен кейђн бђрђ болатын болса, онда 
бҧлшықет босаңси  алмайды және оның жиырылуы қозған 
импульс беретђн уақыт сияқты созылады. Бҧлшықеттђң 
мҧндай кҥйђн тетанус деп атайды.  
Тҧрақты тоқтың импульсђ айнымалы тоқ сияқты әсер бередђ. 
Бҧлшықеттђң тетаникалық жиырылуына мысал ретђнде 
адам тоқ жҥретђн жалаң сымды ҧстаса, оны ӛздђгђнен жђбере 
алмайды. Импульстђ тоқтар жҥректђң, нерв талшықтарының, 
бҧлшықеттердђң  стимуляциясы ҥшђн қолданады. Оның 
мақсаты олардың жиырылуының немесе ӛткђзу 
функциясының қалпына келуђ болып табылады. Жҥрек 
арқылы ӛтетђн қысқа мерзђмдђ импульстђ тоқ мембрананың 
қалыпты деполяризациясын және миокарда бҧлшықетђнђң 
синхронды жиырылуының пайда болуына әкеледђ. 
Реанимация кезђнде осы мақсатта арнайы аппарат 
дефибриллятор пайдаланылады. Соған сәйкес 
амплитудасына, импульс формасы мен ҧзақтығына 
байланысты тоқ ағзаға әртҥрлђ физиологиялық әсер етедђ.   
Материалдар мен әдістер. 
Аз мӛлшердегђ электр тоғы (0,01-0,025A) тыныс алу 
жолдарының бҧзылуына (тыныс алу бҧлшықеттерђнђң 
жиырылу жағдайында), жҥректђң жиђ соғысына әкеледђ. Ал 
ӛте жоғары болатын тоқ (0,1A) жҥректђң қайтымды немесе 
қайтымсыз тоқтауына әкелђп соғады. Сонымен қатар электр 
тоғының әсерђ ақуыздардың денатурациясын, жылулық 
эффектђ - кҥюдђ тудырады. 
Кез келген биологиялық жҥйе гетерогендђ болып табылады. 
Жҥйенђ қҧрайтын бӛлђктерђнђң тоқ кҥшђне кедергђсђ кең 
диапазонда жатады (мысалы, ρқан=1,66 Ом·м,  
ρқҧрғақ терђ=105 Ом·м). Ағзаның кедергђсђ негђзђнде терђнђң 
кедергђсђмен анықталады. Ол ӛз кезегђнде оның кҥйђне 
тәуелдђ: қалыңдығы, ылғалдылығы және т.б. Ағза ђшђнде тоқ 
негђзђнде қан мен лимфа  тамырлары, нерв талшықтарының 

қабығы мен бҧлшықет бойымен таралады. Ағзаның кҥйђ 
қабыну ҥдерђстерђнде ӛзгерђске тҥсетђнђн де тәжђрибе 
жҥзђнде бақылауға болады. Кедергђнђң кемуђ әсђресе, денеден 
тер мӛлшерден тыс шыққанда байқалады. Қандай да 
жҥйенђң кедергђсђ активтђ (терђ)және реактивтђ(мембрана) 
кедергђлермен анықталады. Мысалы, тђрђ ағзаларда 
конденсатор ролђн биологиялық мембрана атқарса, ал 
индуктивтђлђк қасиет ағзада байқалмайды.  
Ал бҧлшықет талшығын алсақ, оны қоздыру ҥшђн қажеттђ 
ҧзақтығы ең аз уақыттан аспайтын тоқ тђтђркендђредђ. 
Тоқтың жиђлђгђ артқан сайын (105Гц), тђтђркендђру ҧзақтығы 
тӛмендеп, тоқ бҧлшықеттђң жиырылуын тудырмайды. Осы 
жағдайда ол тек кана жылулық әсер бередђ. Бҧл кезде 10-
15мА болатын тоқ медицинада кеңђнен қолданылады. 
Электромагниттђк  ӛрђстђң жылулық әсерђ оның иондарға, 
бейтарап бӛлшектерге әсерђ арқылы анықталады. Электр 
ӛрђсђнђң әсерђнен бейтарап молекулалар поляризацияланады 
және ығысу тогының пайда болуына әкеледђ. Тҧрақты 
тоқтың алғашқы әсерђ иондардың қозғалысымен, олардың 
бӛлђнуђмен және ҧлпалардағы әртҥрлђ элементтердђң 
концентрациясының ӛзгерђсђмен байланысты.  
Айнымалы ӛрђстегђ бӛлшектердђң тербелђсђ ҥйкелумен 
(жанасу) жҥредђ, яғни жылулық энергия бӛлђнедђ. Сыртқы 
ӛрђстђң жиђлђгђ азайған сайын бӛлшектердђң тербелђс жиђлђгђ 
де тӛмендейдђ және жылулық шығын да азаяды. Басқа 
жағынан алғанда электрондардың (деформациялық 
поляризация жағдайында) немесе молекулалардың 
(бағытталған поляризацияда) жиђлђгђ артқан сайын  ӛзђнђң 
кеңђстђктегђ орнын  ӛзгертуге ҥлгере алмайды да,  жылулық 
шығынға  соқтырады. Осыдан тербелђс жиђлђгђ қандай да бђр 
мәнђндегђ жылулық эффектђсђ (жҧтылу резонансы) максимал 
болады. Бҧл сыртқы ӛрђстђң жиђлђгђ бӛлшек тербелђсђнђң 
ӛзђндђк жиђлђгђмен сәйкес келу жағдайында байқалады. 
Мысалы, бағытталған поляризация жағдайында судың 
молекуласы жҧтылу максимумы жиђлђгђ 1010Гц жатады, яғни 
аса жоғары жиђлђк диапазонында (АЖЖ) жатады.  Судың  
молекуласының бағытталған поляризациясы тђрђ 
ағзалардың электромагниттђк сәулесђнђң жҧтылуында 
негђзгђ роль атқарады. Сол себептен су қҧрамы кӛп болатын 
ҧлпалар (мысалы, бҧлшықет және қан) басқаларға қарағанда 
(майлы және сҥйектђ ҧлпа) тез қызады.  
Электромагниттђк ӛрђстђң энергиясының ӛгерђсђ бђрлђк 
кӛлемде уақыт бђрлђгђнде (меншђктђ қуат) мынаған тең: 
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Мҧндағы:  ς -ӛткђзгђштђк, Е - электр ӛрђсђнђң кернеулђгђ, ω - айнымалы электр ӛрђсђнђң жиђлђгђ, ε - диэлектрлђк ӛтђмдђлђк, tgδ – 
диэлектрлђк шығынындағы тангенс бҧрышы. Бҧл теңдеудегђ бђрђншђ қосылғыш ӛткђзгђштђк есебђнен шығындалатын энергияны 
(джоульдђк), ал екђншђ қосылғыш еркђн зарядтары болмаған кездегђ диэлектриктђң шығынын кӛрсететђн шама. Сәуле шығарудың 
жиђлђгђ мен ҧлпаның диэлектрлђк ӛтђмдђлђгђ артқан сайын ӛту тереңдђгђ азаяды. Ӛту тереңдђгђ ӛшу коэффициентђне керђ 
пропорционал болады: d=1/α 
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Ҧлпада қаншалықты су мӛлшерђ кӛп болса, соншалықты ӛту 
тереңдђгђ де азаяды. Мысалы, ультра жоғары жиђлђктђ - 
толқынның (ν=3·108…3·109 Гц) ӛту тереңдђгђ ҧлпаның 
бҧлшықетђ мен терђ ҥшђн шамамен 4 см қҧраса, ал  май және 
сҥйектђ ҧлпада – 20 cм. Бҧл кӛрсеткђштер аса жоғары 
жиђлђктегђ - толқын ҥшђн осыған сәйкес 2 см және 10 см 
қҧрайды.  
Биологиялық ҧлпалар мен мҥшелер әртҥрлђ кедергђлђ тҥрлђ 
тҥзђлђстер болып табылады. Олар ӛз кезегђнде электр 
тоғының әсерђнен ӛзгерђске ҧшырайды. Дененђң бетђне 
орналастырылған электродтар (биологиялық жҥйенђ электр 
тђзбегђмен қосатын арнайы формалы ӛткђзгђштер) 
аралығындағы ағзаның электр ӛткђзгђштђгђ терђнђң кедергђсђ 
мен терђ қабаттарының кедергђсђне тәуелдђ. Терђнђң кедергђсђ 
бђрђншђ кезекте оның кҥйђмен: қалыңдығы, жасымен, 
ылғалдылығымен және т.б. анықталады. Ылғалдылық, 
денеден шыққан тер кедергђнђ анағҧрлым азайтады, аз 
мӛлшердегђ кернеудђң ӛзђнде ағза арқылы тоқты туғыза 
алады. Сол ҥшђн ҧлпалар мен мҥшелердђң электр ӛткђзгђштђгђ 
диагностикалық кӛрсеткђш ретђнде пайдаланылады. 
Мысалы, суық тигенде жасуша ђсђнедђ, соған сәйкес жасуша 
аралық қосылыстардың қимасы азаяды және электр 
кедергђсђ артады; денеден тер шығаратын физиологиялық 
қҧбылыстар терђнђң электр ӛткђзгђштђгђнђң артуымен жҥрђп 
отырады [1].  
Айта кететђн жағдай, биологиялық ҧлпалардың диэлектрлђк 
ӛтђмдђлђгђ мен ӛткђзгђштђгђ тҥсетђн сәуленђң жиђлђгђне тәуелдђ 
және ҧлпалардағы судың, иондардың, дипольды 
молекулалардың мӛлшерђмен анықталады.  
Микротолқынды сәуленђң алғашқы биологиялық  әсерђ 
жылулық эффектђге алып келедђ. Ал жоғары жиђлђктђ және 
аса жоғары жиђлђктђ сәулелену сәулеленетђн объектђнђң ӛне 
бойына қызуын туғызады. Толқын ҧзындығы азайған сайын 
ҧлпаға ӛту тереңдђгђ тӛмендейдђ, ол ӛз кезегђнде тек беткђ 
қабаттарды қыздырады. Жоғары жиђлђктђ және аса жоғары 
жиђлђктђ сәулеленуден пайда болған қызу бђрқалыпты емес 
екенђн тәжђрибе жҥзђнде анықталады. Кейбђр жерлерде 
жергђлђктђ  қызу пайда болуы мҥмкђн.  
Аса  жоғары жиђлђк - сәуленђң жылулық емес эффектђсђ 
қандай да бђр молекулалардың резонанстық жҧтылуы 
себебђнен болады. Аса  жоғары жиђлђк - диапазонында 
фосфолипидтердђң полярлы бастарының айналмалы 
тербелђсђнђң жиђлђгђмен (109 Гц), байланысқан судың 
сипаттамалық жиђлђгђ (108- 109 Гц), еркђн сулардың 
жиђлђгђмен (1010 Гц) және т.б. анықталады. Бҧл жағдайда 
сәуле шығару ҧлпа температурасын жалпы жоғарлауы 
болмаса да,  жеке молекулалардың энергиясының ӛзгерђсђн 
туғызады. Мысалы, байланысқан судың молекулаларының 
сәуле энергиясының  резонанстық жҧтылуы 
биомолекулалардың гидратты қабатының  бҧзылуына алып 
келедђ. Осыдан олардың конформациясының ӛзгерђсђ пайда 
болады.   

Аса  жоғары жиђлђктђ сәулеленудђң ҧзақ уақыт қолдануы 
ҧлпаларда оттегђнђң мӛлшерђнђң және жҧмыс жасау 
қабђлетђнђң тӛмендеуђне, ағзаның тез шаршауына және т.б. 
әкелђп соқтырады.  
Жоғары жиђлђктђ тоқ хирургияда ҧлпаларды жалғау ҥшђн 
(диатермокоагуяция) және кесу ҥшђн (диатермотомия) 
пайдаланылады. Ал электр ӛрђсђ әсерђнен дәрђлђк заттардың 
иондары терђ арқылы ҧлпаға ӛтедђ. Заттардың терђс 
зарядталған бӛлшегђ (анионы) катодқа, оң заряды анодқа 
тартылады.  
Мысал ретђнде тҧрақты  тоқпен әсер ету әдђсђнђң бђрђ  
гальванизация әдђсђ мен дәрђлђк заттардың электрофорезђн 
айтуға болады. Тәжђрибе жҥзђнде калий  иодын (KI) алсақ, 
онда K+ ионы анодқа, ал  I- ионы катодқа қарай бӛлђнетђнђне 
студенттер кӛз жеткђзедђ.   
Ал электромагниттђк толқын зат молекуласын 
поляризациялайды да, электр диполђ тҥрђнде периодты 
қайта бағыттайды. Сонымен қатар электромагниттђк толқын 
биологиялық жҥйелердђң иондарына әсер етедђ және 
айнымалы ӛткђзгђш тоқ пайда болады. Ол ӛз кезегђнде 
заттың қызуына әкеледђ. Микротолқындардың 
энергиясының максималды жҧтылуы бҧлшықет пен қан, 
сҥйек және майлы ҧлпада су аз болғандықтан олар аз 
қызады.  
Жҧтылу  коэффициенттерђ әртҥрлђ электромагниттђк 
толқындардың шекарасында, мысалы, су қҧрамы кӛп және аз 
мӛлшерде болатын шекарады тҧрғын толқындар пайда 
болады. Бҧл толқындар жергђлђктђ ҧлпаларды қыздырады. 
Ҧлпалары тез қызатын аймақтарға қанмен аз қамтылатын, 
яғни терморегуляциясы нашар жерлер жатады, мысалы 
кӛздђң бҧршағы, шыны тәрђздес денелер және т.б. [2]  
Сонымен қатар электромагниттђк толқындар биологиялық 
ҥрдђстердђ ӛзгертедђ. Сонда сутектђ байланыстарды ҥзедђ де, 
ДНК және РНК-ның  макромолекулаларының бағытына әсер 
етедђ.  
Нәтижелер және оны талқылау. 
Негђзђнде электромагниттђк толқындар дене бӛлђгђне 
тҥскенде оның бђр бӛлђгђ терђ бетђнен шағылады. Шағылу 
дәрежесђ ауаның және биологиялық ҧлпалардың 
диэлектрлђк ӛтђмдђлђгђнђң тҥрлђлђгђне байланысты. Егер 
электромагниттђк толқындармен сәулелену дәрежесђ алыс 
қашықтықта (белгђлђ бђр арақашықтықта) жҥргђзђлсе, онда 
электромагниттђк толқындардың энергиясының 75 %-на 
дейђн шағылады. Электромагниттђк  толқындардан сәуле 
алғанда (сәуле шығаратын қҧрал сәуле алатын бетпен 
жанасқанда) ағза ҧлпасы қабылдайтын қуат 
генерацияланатын қуатқа сәйкес келедђ. 
Сонымен қорыта келгенде электромагниттђк толқындардың 
биологиялық ҧлпаларға ену тереңдђгђ осы ҧлпалардың 
толқын энергиясын жҧту қабђлеттђлђгђне тәуелдђ, ол ӛз 
кезегђнде ҧлпалар қҧрылысымен (басты жағдайда судың 
мӛлшерђне) және толқындардың жиђлђгђмен  анықталады.   

 
 
 
 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
1 Адибаев Б.М., Абирова М.А., Алмабаева Н.М. «Биофизика» 1 том. – Алматы: 2014. – Б. 76-84. 
2 Блохина М.Е.,Мансурова Г.В. «Руковоство к лабораторным работам по медицинской и биологической физике». – М.: Дрофа, 

2001. – С. 178-195. 
 

  



Вестник КазНМУ, №2-2015 
 

475 

www.kaznmu.kz 

 

Н.М. АЛМАБАЕВА, Б.М. АДИБАЕВ, Г.Е. БАЙДУЛЛАЕВА, А.О.БОПАНОВА  
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д.Асфендиярова 

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

 
Резюме:  Под влиянием электрического тока в организме происходит движение заряженных частиц, появляются поляризация и 
ткани нагреваются (тепловой эффект). Постоянный и переменный ток с частотой  105 Гц и ниже для организма являются опасным. 
Негативное влияние на организм характеризуется действием тока.  
Ключевые слова: постоянный ток, переменный ток, частота, поляризация 
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EFFECT OF ELECTRIC CURRENT ON A LIVING ORGANISM 

 
Resume: Under the influence of an electric current in the body is the motion of charged particles appear polarization and tissue heat 
(thermal effect). 
Direct current and alternating current current with a frequency of 105 Hz and below are dangerous for the body. Negative impact on the body 
characterized by the action of the current. 
Keywords: Direct current, alternating current, frequency, polarization  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ В МЕДИЦИНЕ 
 
Развитие нанотехнологий внесло существенные коррективы в биомолекулярные исследования. Во всем мире все активнее 
прорывные наноразработки внедряются в разных отраслях медицины [1]. Нанотехнология начала развиваться на основе научных 
открытий, в которых изучались объекты крупнее молекулы, но меньше одного микрона. Объекты больше одного микрона видны в 
световой микроскоп. Кроме того, нанотехнология имеет дело с веществами, которые проявляют свои уникальные свойства в 
нанограммовых концентрациях. Ее уникальность заключается в том, что именно наноструктуры обладают совершенно новыми, 
ранее не известными свойствами. 
 
В середине девяностых годов прошлого века резко возрос 
интерес к наноразмерным частицам, что дало толчок к 
появлению новой междисциплинарной области в науке и 
технике, включающей в себя разделы физики, химии и 
биологии [2-4]. Нанотехнология - высокотехнологичная 
отрасль, направленная на изучение и работу с атомами и 
молекулами. Структурный наноуровень – не просто один из 
уровней размерности дисперсных систем, это уровень 
особой структурной организации вещества, его перехода в 
принципиально новое качество с новыми свойствами. 
Приставка нано (от греч. “nannos” – “карлик”) означает одну 
миллиардную (109) долю какой-либо единицы чего-либо.  

До недавнего времени было известно, что углерод образует 
три аллотропных формы: алмаз, графит и карбин. Графит 
обладает слоистой структурой (рисунок 1). Каждый его слой 
состоит из атомов углерода, ковалентно связанных друг с 
другом в правильные шестиугольники. Соседние слои 
удерживаются вместе слабыми Ван-дер-Ваальсовыми 
силами. Поэтому они легко скользят друг по другу. 
Примером этого может служить простой карандаш когда 
проводим графитовым стержнем по бумаге, слои 
постепенно “отслаиваются” друг от друга, оставляя на ней 
след. 

 
Рисунок 1 -  Структура графита 

 
Алмаз имеет трехмерную тетраэдрическую структуру. 
Каждый атом углерода ковалентно связан с четырьмя 
другими. Все атомы в кристаллической решетке 
расположены на одинаковом расстоянии (154 нм) друг от 
друга. Каждый из них связан с другими прямой ковалентной 
связью и образует в кристалле, каких бы размеров он ни 

был, одну гигантскую макромолекулу (рисунок 2). 
Благодаря высокой энергии ковалентных связей С-С алмаз 
обладает высочайшей прочностью и используется не только 
как драгоценный камень, но и в качестве сырья для 
изготовления металлорежущего и шлифовального 
инструмента.  


