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БИО МА ТЕ РИА ЛДЫ Т АЛ ДАУ –  АД АМ АҒЗА СЫН Д АҒЫ  ОЛ АРД ЫҢ  Ж И НА ЛУ ЫН БАҒА ЛАЙ ТЫН 

АҚП АРАТ ТЫҚ  ИНД ИК А ТОР  (ӘД ЕБИ ШО Л У)  

Бұл мақалада  адам  денсаулығына  химиялық заттардың, ауыр металдардың әсер етуін бағалауда экологиялық  
және эпидемияологиялық зерттеулерде биоталдау әдісі бойынша  жалпы шолу жасалған. 
Түйінді сөздер:  ауыр металдар;  қоршаған орта атмосфералық ластану;    биологиялық субстраттар; шаш және 
тіс; ксенобиотиктар. 
 
Қауіпті  химиялық заттардың халық денсаулығына  
әсер етуін бағалауда экологиялық 
эпидемияологиялық зерттеулерде биоталдау әдісі 
қолданылады ол, адамның биоматериалындағы 
қандағы, шаштағы тістегі химиялық заттардың 
жиналуын және берілген стандарттарға алынған 
мәліметтерді салыстыруға мҥмкіндік береді [1, 2, 3, 4]. 
Балалар және ересек адамдардың ағзасына тҥсетін 
химиялық жҥктеменің билогиялық субстраттарға 
полютанттардың кумуляциялық деңгейіне  
байланысты  басқада биологиялық жауапты болжауға 
мҥмкіндік береді. 
Адам денсаулығына  әсіресе қауіпті болып ауыр 
металдардың  топтық заттары  негізгі зияндылық 
кӛрсеткіш ретінде қарастырылады. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 ] 
Қауіпті химиялық заттардың тізіміндегі ауыр 
металдарды зерттеу қазіргі уақытта сыртқы ортаның 
ластануының деңгейін  бағалау адамның биоортасы  
негізінде ақпараттық индикаторы болып табылады. 
Сонымен бірге  ауыр металдар ӛзінің улылық 
қасиетіне байланысты ағзада оңай сіңіріледі де, уақыт 
ӛте келе ағзаның кӛптеген биологиялық ҥрдістеріне 
кері әсерін тигізеді [14, 15].                         
Нақты жоғарғы деңгейдегі химиялық жҥктемені 
бағалау, ағзадағы әр тҥрлі биологиялық отадағы 
ксенобиотиктерді анықтау ҥшін ҧсынылады.  
[16, 17],  ал кинетика  метоболитттердің 
элиминациясы  және ҧсынылған және 
констанциясының байланысын потология алды 
деңгейінің критериалық  мағынасы бар тестерді 
байланыстыру  ҧсынылады. [18]. 
Ксенобиотик заттарының ағзадағы  әртҥрлі  
биологиялық орталарға  жиналуын бірнеше 
сҧрақтармен  қамтылған, соның ішінде бір қатары 
ғылыми және эксперементальді зерттеулерге 
арналған [19, 20, 21]. Химиялық заттардың 
биосубстраттарда жиналуы потологиялық 
ҥрдістердің  клиникалық және биохимиялық 
кӛріністеріне қарағанда ерте мерзімде жиналғандығы 
анықталады [14]. 
Сонымен  қатар адам организімімен био орта  
элементінің қҧрамын анықтау арқылы денсаулық 
жағдайының мониторингін, жҧмысқа  қабілеттілік 
деңгейін және емдік тиімділігін бағалауға, гипо және 
гипер элементтері бойынша бойынша  қауіптілік 
топтарын  қалыптастыруға, кәсіптік аурушаңдықты, 
химиялық элементтермен байланысты улануды, 
тҧрғындардың кӛпшілік бӛлігіне таңдаулы 
рационалды  диетаны дені сау адамға және науқас 
адамға  скрининг дигностикалық тексеру жҥргізу 
кезінде, науқастардың нозологиялық класы бойынша  
қауіптілік аурушаңдық тери территория картасын 
қҧрастыру кезінде қолдануы мҥмкіндік береді. [22].  

Ӛзіндік индикаторлық әсері бар  қандай да бір 
қоршаған ортаның зиянды факторларына  бейімді  
сезімтал топтарға  балалар жатады [23]. 
Ксенобиотиктерді жоюға бағытталған бауыр мен 
бҥйректің функционалдық мҥмкіншіліктері 
шектелген. Экотоксиндердің әсеріне байланысты 
имундық жҥйенің даму жағдайы біртіндеп 
нашарлауы, баланың кешкілік имунологиялық  
жағдайы  мынандай кӛріністерге әкеліп соғуы мҥмкін, 
имундық жҥйенің аздап бҧзылыстарына, сонымен 
бірге екіншілік имунологиялық дамудың 
жетіспеушілігіне және мидағы нейрон аралық 
байланыстың ҥзілуі сонымен бірге нерондардың 
ыдырауына әкеледі осының бәрі ауыр металдармен 
зақымданудан жҥйкелік-психикалық дамудың 
тежелуіне әкеліп соғады [24, 25]. 
Сонымен, экологиялық- эпидемиологиялық 
жағдайды бағалауға  әлемнің әр тҥрлі мемлекеттері 
нақты жҥйеге тоқталып отыр, биорталардың ішіндегі 
зерттеулері бойынша шаш ең тақты ақпараттық 
кӛзінің кӛрсеткіші болып табылады. Ревича Б.А. және 
басқа авторлармен бірге жасалған ғылыми 
жҧмысында [4]  соңғы  он бес жылдық зерттеулері 
бойынша  әр тҥрлі қорғасын тастандылары бар 
қалаларда тҧратын балалардың  3 мың  жуық  балалар 
шашы зерттелген.  Сонымен бірге  балалардың 
аурушаңдығын зерттеген кезде 5-7 жастағы 
балалардың шашындағы  қорғасын деңгейі 9,8 ± 1,9 
мкг/г  бҧл физиологиялық жоғарғы деңгейі ретінде  
алынып аурудың дамуы ретінде  жағдайын анықтап 
қарастыруымыз керек. 
Жағарыда  айтылған  фактілермен  бірге, кӛптеген  
соңғы жылдардағы  жарық кӛрген басылым 
жҧмыстардың зерттеулері бойынша шаш био-макро-
микроэлементтерді зерттеуге  қолайлы объектісі 
болып табылады.  [26, 27, 28, 29].   Профессор  
Скальный А.В. айтуы бойынша  кӛптеген пайдалы 
қҧрамымен анықталады. Біріншіден,  шашта  
химиялық анализдерді жасауға  барлық ( 70 жуық) 
элементтер табылады,  олар ағзаға әр тҥрлі 
жолдармен тҥседі: тағаммен, сумен, ауамен. Бҧндай 
шаштың  химиялық элеметтердің ӛзіне жинауы ӛзінің 
қҧрлысымен  тҥріне байланысты. Ағзадағы  әр тҥрлі 
элемементтердің қҧрлысының ӛзгерісін шаштың ӛсу 
ҧзындығына  бҥкіл тарихы жазылып отырады. 
Екіншіден.  Зерттеуге алыннатын кішкене шаш ӛте 
ыңғайлы, тырнақ сілекей және зәр бҧлар әр тҥрлі 
жарақаттардан сақтайды қан зерттеулеріне 
қарағанда. Ҥшіншіден,  аурудың  ерекше 
кӛріністерінің белгісі кӛрінгенше шаштағы жиналған 
ағзадағы элементтердің  балансының ӛзгерісі  ерте 
кезеңінде байқалады. [30]. 
Басқа  да биосубстраттарды (қан, зәр және т.б) ауыр 
металдардың улылылығын (мысалы, қорғасының),  
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элементтік қҧрамының мағынасын анықтау  кӛп 
мамандармен тестілеу арқылы  жҥргізілген бірақ, 
бірақ бҧл биосубстраттар толық мәліметтер кӛрсете 
алмайды. Тағамды, дәрі – дәрмектерді қабылдау  
тәулк уақытына  байланысты және  әр тҥрлі 
факторларға әсерінен қандағы және зәрдегі 
элеметтердің сандық қҧрамы ӛгеріп отырады. [12, бет. 
55; 22, бет. 17].   
Микроэлеметтердің арасында  ағзаға улылық әсері 
бар зиянды химиялық элементтер кездеседі. Бҧл 
қорғасын, кадмий, сынап, мышьяк, барий, сурьма, 
цирконий, олово [31].  Бҧлар антропогенді 
(ӛндірістік) улар болып табылады, сондықтан 
қоршаған ортаның  кҥнделікті ластаушы кӛзі ретінде 
адам ағзасына  әсерін тигізеді. Бҧл элементтер адам 
ағзасына аз мӛлшерде болса да  зиянды әсер етеді 
[32]. 
Әр минералға ӛзіндік «ӛзіндік белгілі бір деңгейдегі 
нормасы» тағайындалады. Улылық әсері бар 
элементтерге  шектік рҧқсат етілген концентрация 
(ШРЕК) бекітілген адамның ӛмір сҥру ортасына: суда, 
топырақта, ауада, сонымен бірге азық- тҥлікте. 
Бҧндай элементтерің адам ағзасына  қатынасына 
ережелер мен  нормалар қойылмайды, тек рҧқсат 
етілген  деңгейі қойылады. (ДУ) [33, 34]. 
Осы уақытқа дейін  кәсіптік емес  контингенттерге 
бҧл сҧрақ әлі кҥнге дейін  толығымен   шешілмеген 
ары қарай  зертуді талап етеді.  Сонымен балалар 
контингентіндегі биологиялық субстраттарында 

қорғасын, кадми және цинктің   қҧрамына  «шекті 
деңгейі» және нормасы  бір пікірден жасалған жоқ.  
Кӛп  ҧсынылған жҧмыстардың  мәліметтері бойынша   
елді тҧрғын мекендердегі ӛндірістік базалардағы 
адам ағзасына  тҥсетін ауыр металдардың  деңгейі 
ӛндірістік емес қалаларға қарағанда ерешеленеді.  
Әдеби аналитикалық шолуда адам ағзасындағы ауыр 
металдардың биокумуляциясын  тҧрғындардың 
десаулығына  негізгі факторлық әсері бар екенін 
қауіп-қатерін кӛрсетеді. Қоршаған ортаның 
концентрациясы ешкандай  ерекшеленген жедел 
және  созылмалы улылық әсері жоқ болса, ауыр 
металдар ағзаның  отаға ҥйреніспушілігін  және 
аурудың созылмалы әсерін әсіресе соның ішінде 
балалардың ауыр металдардың қолайсыз әсеріне  
бейім болып келеді. 
Әдеби  материалдарды   оқу кезінде зерттеулердің әлі 
де толық еместігін  соның ішінде балалар  арсындағы  
шаштарындағы  ауыр металдардың  жиналуының 
жоғарғы сандық деңгейі  толық еместігі  кӛрсетілген 
және   әр тҥрлі потологиялық жағдаймен тіркелген,  
«сау балалар» жоқ.  Социалды – гигиеналық 
мониторингтегі нозологияға дейінгі диогностикалық 
әдісі бойынша  популяциялық биоанықтау жҥйелі 
тҥрде  жасалмаған. 
Адам ағзасына  жиналған  қоршаған   ортаның қауіпті   
химиялық заттардың  анықтап зерттеу және  оны 
бағытталған  басқармалық шешімінің ағарту 
шараларының ҧйымдастыруы  қиынға соғады. 
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ, КАК ИНФОРМАТИВНЫЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ НАКОПЛЕНИЯ 

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА (ОБЗОР) 
 
Резюме: Аналитический обзор литературы показывает, что накопление тяжелых металлов в организме человека 
является существенным фактором риска для здоровья населения, нет единого мнения о «критических уровнях» и 
нормах содержания в биологических субстратах детского населения свинца, кадмия и цинка. Сведения об основных  
путях поступления тяжелых металлов в организм детей также весьма противоречивы. 
Ключевые слова:   тяжелые металы;    окружающая среда   загрязнение  атмосферы     биологический субстрат;  
волосы, зубы ксенобиотики. 
 
 
 

А.D.ILIASOVA, A.K.  TEKMANOVA,  G.A. ARYNOVA, L.N. AITAMBAEVA 
BIOTESTING AS AN INFORMATIVE INDICATORS TO ASSESS THE DEGREE OF HEAVY METALS ACCUMULATION  

IN HUMAN BODY (REVIEW)  
 
Resume: The state-of-the-art review of the literature shows, that accumulation of heavy metals in an organism of the person 
is an essential risk factor for health of the population, there is no common opinion about « critical levels » and norms of the 
maintenance in biological substrata of the children's population of lead, cadmium and zinc. Data on the basic ways of receipt 
of heavy metals in an organism of children also are rather inconsistent. 
Keywords: heavy metals, envirennet, pollution of atmosphere, biological substratum, hair,  teeth, xenobiotic.  
  


