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АДАМ ТЕРІСІНДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ЦИРКАДИАНДЫ БИОФИЗИКАЛЫҚ 
ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ 

 
Бүгінде тіршілік ету заңдылықтарын танудың хронобиологиялық аспектісі биология мен медицинаның өзекті 
міндеттерінің бірі. Тәулік аралығындағы уақыттарда ағзадағы органдардың функционалды күйін анықтау қазіргі 
таңда өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы мәселелерді шешуге арналған диагностикалық, емдік, 
профилактикалық мақсатта қолданылатын терідегі биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштік 
көрсеткіштері бойынша органдардың физиологиялық күйін бағалау зерттеу жұмысының негізгі мақсаты болды. 
Зерттеу жұмысына дені сау, физиологиялық жағдайы тұрақты 20-25 жас аралығындағы 20 ересек ер адамдар 
болды.Зерттеу нысанына органдармен бaйлaныcы бар cтaндapтты меpидиaндардан жинақталған 16 биологиялық 
aктивтi нүктелеp aлынды, 
Зерттеуге алынған органдардың меридиандарынан алынған биоактивті нүктелерінің тәулік аралығындағы 
уақыттарда ең төмен және ең жоғары электрөткізгіштік мәндері статистикалық сенімділікпен анықталды. 
Алынған нәтижелер органдардың дәстүрлі медицинада қолданылатын  Чи концепциясы бойынша жоғары не төмен 
деңгейде өмірлік энергиямен қамтамасыз етілетін уақыттарына сай келеді. Жоғары электрөткізгіштік мәні 
жоғары деңгейдегі энергетикалық құндылығына, ал төмен электрөткізгіштік мәндері төмендеген энергетикалық 
құндылықтың уақыттарына сәйкестелген. 
Түйінді сөздер: циркадианды ырғақ, биофизикалық, электрөткізгіштік, физиологиялық, биологиялық активті 
нүктелер, меридиан, орган.  

 
Кіріспе. Адам ағзасындағы барлық процестер белгілі 
бір ырғаққа бағынатындығы көптеген зерттеу 
жұмыстары мен әдебиеттерден белгілі. Бүгінгі таңда 
хронобиология саласында барлық органдардың, 
дененің барлық жүйелерінің мерзімді ауытқуларын 
зерттеуге қызығушылық артып келеді. Ас қорыту 
және зәр шығару органдарының, тыныс алу және 
қантамыр жүйелерінің, мидың т.б. органдардың 
функционалдық дәрежесі тәулік уақытына 
байланысты өзгерістерге ұшырайтыны 
биофизикалық негіздеме беру өзекті мәселелерге 
айналған. 
Дәстүрлі шығыс медицинасы ежелден дене 
мүмкіндіктерін қолдана білді. Онда емдік нүктелер 
мен аймақтарға көп көңіл бөлінген. Ежелгі емшілер 
әр жүйенің немесе органның "шығысы" немесе 
дененің бетінде проекциясы бар екенін анықтады. 
Мұндай проекциялар органдармен әртүрлі сипатта өз 
байланысы, олардың ішіндегі маңыздысы, 
энергиямен байланысы болады.  
Дені сау ағзада энергетикалық арналардан өмірлік 
энергия біркелкі ағынмен жүреді. Адам ағзасындағы 
өмірлік энергия әрбір органдардың белгіленген 
энергия арналары  меридиандар арқылы өтеді. Ал 

әртүрлі органдардың меридиандарында орналасқан 
биологиялық активті нүктелер сол органдардың 
функциональды күй жағдайына байланысты ақпарат 
алуға, болжам жасап, емдік іс-шараларын жүргізуге 
қоланылып келеді. 
Өткен ғасырлардан осы уақытқа дейін барлық 
адамдардың, жануарлардың және өсімдіктердің 
уақытты сезіну қабілетіне ие екені немесе қазіргі 
тілмен айтқанда, тірі ағзалардың биологиялық 
сағаттарымен сезініп, биологиялық ырғағына сәйкес 
өмір сүретіні белгілі. Жыл мезгілдерінің, ай 
циклдерінің, күн мен түннің ауысуы осы сағаттармен 
тікелей байланыстылығы бар. 
Күндізгі уақыттарда тірі ағза жинақтаған қоректік 
заттардан энергия өндіруге бағытталған зат алмасу 
процестері басым болса, түнде – күндізгі уақытта 
жұмсалған энергия қоры қайта жинақталады, 
қалпына келтіру процестері белсендіріледі, ұлпалар 
мен ішкі органдар "қалпына келітіріліп, жөнделеді". 
Тірі организмнің негізгі функциялауына өз әсерімен 
ықпал ететін өмірлік энергияның ырғағына тәуелді, 
ішкі органдар  қалыпты функциялайды, өзінің 
биологиялық сағаты реттеледі (кесте 1). 
 

 
Кесте 1 – Организмнің биологиялық сағаты, өмірлік энергияның органдардан өту уақыттары 
 

Меридиан Энергия Максималды 
белсенділік уақыты, 

сағат 

Минималды белсенділік 
уақыты, сағат 

Өкпе Инь 03:00-05:00 15:00-17:00 
Тоқ ішек Янь 05:00-07:00 17:00-19:00 
Асқазан Янь 07:00-09:00 19:00-21:00 
Көкбауыр және ұйқы безі Инь 09:00-11:00 21:00-23:00 
Жүрек Инь 11:00-13:00 23:00-01:00 
Аш ішек Янь 13:00-15:00 01:00-03:00 
Қуық Янь 15:00-17:00 03:00-05:00 
Бүйрек Инь 17:00-19:00 05:00-07:00 
Перикард Инь 19:00-21:00 07:00-09:00 
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Үш қыздырғыш Янь 21:00-23:00 09:00-11:00 
Өт Янь 23:00-01:00 11:00-13:00 
Бауыр Инь 01:00-03:00 13:00-15:00 

 
Тәулік аралығындағы уақыттарда ағзадағы 
органдардың функционалды күйін анықтау қазіргі 
таңда өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осы 
мәселелерді шешуге арналған диагностикалық, емдік, 
профилактикалық мақсатта қолданылатын терідегі 
биологиялық активті нүктелердің электрөткізгіштік 
көрсеткіштері бойынша органдардың 
физиологиялық күйін бағалау зерттеу жұмысының 
негізгі мақсаты болып табылады. 
 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Тәулік ішінде 
органдардың циркадианды функциясын 
биологиялық aктивтi нүктелеpдiң электрөткізгіштік 
көpcеткiшi бойынша зеpттеуге apнaлғaн жұмыc әл-
Фaрaби aтындaғы ҚaзҰУ-ның биология және 
биотехнология фaкультетінің биофизикa, 
биомедицинa және нейроғылымдар кафедрасының  
ғылыми зертхaнaсындa орындaлды. 
Зерттеу жұмысына дені сау, физиологиялық жағдайы 
тұрақты 20-25 жас аралығындағы 20 ересек ер 
адамдар болды. Зерттеу нысанына органдармен 
бaйлaныcы бар cтaндapтты 8 меpидиaннан 
жинақталған 16 биологиялық aктивтi нүктелеp (БАН) 
aлынды. Атап көрсеткенде:  жүрек меpидиaнынaн - 
C.7 Шэнь-мэнь, C.8 Шао-фу; өкпе меpидиaнынaн - P.11 
Шао –Шан, P.9 Тaй-Юaнь; асқазан меpидиaнынан- E.42 
Чунь-ян, E.43 Сянь-гу; аш ішек меpидиaнынан - IG.1 
Шао-цзе, IG.2 Цянь-гу; тоқ iшек меpидиaнынaн - GI.4 
Хэ-Гу, GI.5 Ян-си; бүйрек меридианынан - R.1 Юн-
цюань, R.2 Жань-гу; қуық меридианынан - V.60 Кунь-
лунь, V.67 Чжи-инь; бауыр меpидиaнынaн- F.2 Син-
цзянь, F.3 Тай-чун бионүктелеpi. 
Зерттелушілердің дене бетінде орналасқан 
биологиялық aктивтi нүктелеpдiң электрөткізгіштігі 
(ЭӨ) «ЭПК-1» приборында зеpттелдi. Прибор арнайы 
тапсырыспен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің тәжірибелік өндірістік орталығында 
жасалған. Алынған нәтижелердің статистикалық 
өңдеуі MS Excel 2013 бағдарламасының көмегімен 

жүргізіліп, Стьюденттің t-критерийі бойынша 
бағаланды. 
 
Зерттеу нәтижелері мен оларды талқылау. 
Органдардың тәулік аралығындағы уақыттарда 
физиологиялық күйі мен функционалды 
жағдайларын бағалау мақсатында жүргізілген 
зерттеу жұмысы терідегі биологиялық активті 
нүктелердің электрөткізгіштік көрсеткіштерінің 
тәулік аралығындағы сағаттарда зерттеу болды. 
Тәжірибеге алынған жастар қалыпты күйде, 
ешқандай ой-еңбегі мен физикалық жүктеме 
түсірілмеген және қоректену мерзімі күндізгі 
уақыттағы режимде, яғни күнделікті тәртіп бойынша 
жүрді. Күндізгі мезгілде сергек, ал түнгі мезгілде 
тыныштық күйінде, яғни төсекте жатып тынығу 
тәртібі сақталды. Органдармен байланысы болатын 
сол органдардың меридиандарының БАН ЭӨ 
көрсеткіштерінің мәндері әрбір 3 сағаттан соң 
тіркеліп отырды. 
Тәулік мезгілдеріндегі белгіленген уақыттарда 
зерттелген жүрек, өкпе меридиандарының терідегі 
БАН-ның ЭӨ көрсеткіштерінің мәліметтері 2-кестеде 
көрсетілген. 
Тәулік  аралығында жүрек меридианының 
бионүктелерінің ЭӨ көрсеткіштері C.7 Шэнь-Мэнь 
14,3±0,927,3±0,8 сименс аралығында, ең төмен мәні - 
14,3±0,9 сименс тәуліктің 00.00 (24.00) сағатында, ең 
жоғарғы мәні - 27,3±0,8 сименс күндізгі 12.00 сағатта 
тіркелді. Жүректің максималды энергиямен 
қамтамасыз етілетін уақыттарға сай келеді. Жүректің 
екінші бионүктесі C.8 Шао-Фу бойынша ЭӨ көрсеткіші 
13,5±0,828,2±0,6 аралығындағы сименспен 
тербеледі, 15.00 сағатта ең төмен мәні 13,5±0,8 
сименс, 12.00 сағатта ең жоғарғы мәні  28,2±0,6 
сименс болды. Екі бионүктеде тіркелген төмен және 
жоғары мәндері сағат бойынша бір-біріне сәйкес 
келеді.   

 
Кесте 2 – Тәулік мезгілдеріндегі уақыттарда зерттелген жүрек, өкпе меридиандарының терідегі БАН-ның ЭӨ 
көрсеткіштері, сименс 
 

№ Тәулік 
мезгілі, сағат 

Меридиан 
Жүрек Өкпе 

БАН ЭӨ, сименс БАН ЭӨ, сименс 
C.7  

Шэнь-Мэнь 
C.8  

Шао-Фу 
P.11  

Шао-Шан 
P.9  

Тай-Юань 
1 09:00 24,9±0,7 25,0±0,7 24,7±0,8 23,4±0,9 
2 12:00 27,3±0,8* 28,2±0,6* 21,3±0,4 21,3±0,8 
3 15:00 25,0±0,9 25,3±0,6 19,3±0,8* 18,6±0,8* 
4 18:00 25,0±0,9 24,1±0,8 19,4±0,8 20,0±0,8 
5 21:00 24,5±0,9 23,4±0,6 22,5±0,8 22,0±0,9 
6 00:00 14,3±0,9* 13,5±0,8* 22,8±0,7 21,7±0,8 
7 03:00 14,7±0,6 16,9±0,9 25,7±0,8* 25,3±0,6* 
8 06:00 21,3±0,9 18,4±0,8 25,0±0,8 24,8±0,6 
9 09:00 26,3±0,9 24,9±0,9 21,3±0,8 21,4±0,6 

Ескерту: * - тәулік аралығында әрбір биоактивті нүктелердің өзіндегі жоғары және төмен мәндерін 
салыстырғандағы Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділік 

 
23.00-01.00 сағат аралығында жүрек функциясының 
минимальды активлігі орнығады. Бұл тәжірибеде де 
БАН-ның ЭӨ мәндерінің төмендегенімен сәйкестеліп 
отыр. 

Оттегімен қамтамасыз ететін өкпе органының 
меридианынан алынған P.11 Шао-Шан және P.9 Тай-
Юань бионүктелерінің ЭӨ мәндері 18,6±0,825,7±0,8 
сименс аралығында тербеледі. Бұл екі нүктенің P.11 



 

 

Шао-Шан - 19,3±0,8 сименс, P.9 Тай-Юань - 18,6±0,8 
сименс ең төмен ЭӨ мәндері тәуліктің 15.00 
сағатында, ал P.11 Шао-Шан - 25,7±0,8 сименс, P.9 Тай-
Юань - 25,3±0,6 сименс жоғары мәндері тәуліктің 
03.00 сағатына, яғни түнгі мезгілде тіркелді. Өкпенің 
энергетикамен максимальды және минимальды 
қамтамасыз етілу уақыттарына сай келеді.  
3-кестеде тәулік мезгілдеріндегі уақыттарда 
зерттелген асқазан, аш ішек, тоқ ішек 
меридиандарының терідегі БАН-ның ЭӨ 
көрсеткіштері берілген.  

Асқазан меридианының E.42 Чунь-Ян және E.43 Сянь-
Гу бионүктелері де әдеби деректерде көрсетілген 
энергетикалық құндылықпен қамтамасыз етілу 
уақыттарына сай жоғары-төмен ЭӨ мәндері тіркелді. 
Жалпы БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері 15,4±0,628,4±0,8 
аралықтағы сименспен тербеледі. Екі бионүктеде ең 
төмен мәндері 21.00 сағатқа, ал жоғары мәндері E.42 
Чунь-Ян бионүктеде 06.00 және 09.00 сағаттарда, E.43 
Сянь-Гу бионүктеде 09.00-12.00 сағаттарда 
анықталды. 

 
Кесте 3 – Тәулік мезгілдеріндегі уақыттарда зерттелген асқазан, аш ішек, тоқ ішек меридиандарының терідегі БАН-
ның ЭӨ көрсеткіштері, сименс 

 
№ Тәулік 

мезгілі, 
сағат 

Меридиан  
Асқазан Аш ішек Тоқ ішек 

БАН ЭӨ, сименс БАН ЭӨ, сименс БАН ЭӨ, сименс 
E.42 

Чунь-Ян 
E.43 

Сянь-Гу 
IG.1 

Шао-Цзе 
IG.2 Цянь-Гу GI.4 

Хэ-Гу 
GI.5 

Ян-Си 
1 09:00 25,3±0,8* 25,2±0,8* 23,0±0,8 21,2±0,7 20,6±0,5 20,3±0,8 
2 12:00 24,3±0,6 23,5±0,7* 28,1±0,7* 24,5±0,7 24,7±0,6 20,3±0,9 
3 15:00 24,0±0,8 21,3±0,8 26,8±0,7* 30,6±0,8* 24,8±0,7 16,0±0,8* 
4 18:00 19,8±0,6 22,2±0,7 24,5±0,7 25,6±0,6* 16,6±0,6* 14,0±0,8* 
5 21:00 17,6±0,5* 15,4±0,6* 23,4±0,6 21,3±0,8 21,3±0,8 20,3±0,6 
6 00:00 19,1±0,8 19,3±0,8 13,4±0,8 11,2±0,7* 23,8±0,7 18,8±0,7 
7 03:00 21,0±0,8 20,7±0,9 12,7±0,8* 11,7±0,4 25,1±0,7* 21,5±0,7 
8 06:00 25,3±0,6* 21,3±0,6 20,8±0,6 20,9±0,7 27,8±0,6* 27,1±0,7* 
9 09:00 28,4±0,8* 23,0±0,6* 23,7±0,6 23,6±0,5 25,5±0,8* 22,1±0,7* 

Ескерту: * - тәулік аралығында әрбір биоактивті нүктелердің өзіндегі жоғары және төмен мәндерін 
салыстырғандағы Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділік 
 
Ағзаны қорекпен қамтамасыз етуге өз үлесін қосатын 
аш ішектің меридиандарынан зерттеуге алынған 
бионүктелерінде максимальды және минимальды ЭӨ 
мәндері 11,2±0,730,6±0,8 сименс аралығында жатыр. 
IG.1Шао-Цзе бионүктесінің 12.00 сағаттан бастап 
жоғарылаған, 15.00 сағатта да жоғары мәнді ұстап 
тұрғаны байқалады, ал төмен мәндері 00.00 және 
03.00 сағаттар аралығына сәйкес келді. IG.2 Цянь-Гу 
бионүктесінде 15.00 сағатта ең жоғары мәнімен 
ерекшеленді, 18.00 сағатта да жоғары мәні болуымен 
сипатталады. Ал төмен мәндері 00.00 сағатта 11,2±0,7 
сименске  және 03.00 сағатта 11,7±0,4 сименске тең 
болды.  
Токсиндер мен қалдықтарды организмнен шығарып 
тастау функциясын атқаратын тоқ ішектің 
бионүктелерінде ЭӨ мәні 14,0±0,827,8±0,6 сименс 
аралығында болды. Әдеби деректерде тоқ ішектің 
энергиямен максималды қамтамасыз етілетін 05.00-

07.00 уақыт аралығында GI.4 Хэ-Гу бионүктесінде 
03.00 сағаттан 25,1±0,7 сименс ЭӨ көрсеткіштері 
жоғарылап жатқаны, 06.00 сағатта 27,8±0,6 сименс ең 
максимальды мәніне жетіп, 09.00 сағатта 25,5±0,8 
сименс әлі де жоғары мәнімен жай бәсеңдеуі 
байқалады. GI.5 Ян-Си бионүктесінде 06.00 сағатта 
27,1±0,7 сименс ең максимальды мәнге жеткен.  
Әдеби деректерде көрсетілгендей,  17.00-19.00 
сағаттарда тоқ ішектің энергетикалық құндылығы 
төмен келетін уақыттары екі бионүктеде 18.00 
сағатта GI.4 Хэ-Гу - 16,6±0,6 сименс, GI.5 Ян-Си - 
14,0±0,8 сименс ең төмен мәндерімен ерекшеленді. 
GI.5 Ян-Си бионүктесінде 15.00 сағатта 16,0±0,8 
сименс мәнімен ЭӨ төмендеп жатқаны байқалады. 
Тәулік мезгілдеріндегі уақыттарда зерттелген 
бүйрек, қуық, бауыр меридиандарының терідегі БАН-
ның ЭӨ көрсеткіштері 4-кестеде беріліп отыр. 

Кесте 4 – Тәулік мезгілдеріндегі уақыттарда зерттелген бүйрек, қуық, бауыр меридиандарының терідегі БАН-ның 
ЭӨ көрсеткіштері, сименс 
 
 
 

№ Тәулік 
мезгілі, 
сағат 

Меридиан 
Бүйрек Қуық Бауыр 

БАН ЭӨ, сименс БАН ЭӨ, сименс БАН ЭӨ, сименс 
R.1 

Юн-Цюань 
R.2 

Жань-Гу 
V.60 

Кунь-Лунь 
V.67 

Чжи-Инь 
F.2 

Син-Цзянь 
F.3 

Тай-Чун 
1 09:00 21,6±0,8 22,1±0,7 24,3±0,7 24,5±0,8 24,0±0,6 24,2±0,8 
2 12:00 21,2±0,7 25,0±0,8 25,0±0,8* 22,9±0,7 19,4±0,5 21,1±0,8 
3 15:00 28,4±0,5* 25,1±0,8 27,1±0,8* 25,1±0,7 15,1±0,8* 20,8±0,7* 
4 18:00 26,4±0,6* 29,8±0,6* 24,7±0,6 27,1±0,8* 18,3±0,8 23,1±0,8 
5 21:00 24,9±0,7 26,6±0,8* 21,3±0,8 22,8±0,7 20,2±0,9 22,8±0,8 
6 00:00 25,3±0,6 18,9±0,7 20,2±0,9 21,0±0,9 22,4±0,6 26,1±0,9* 
7 03:00 16,8±0,7 12,0±0,6* 14,8±0,7* 13,6±0,8* 27,0±0,8* 25,9±0,8 



 

 

8 06:00 11,7±0,8* 14,3±0,9* 18,6±0,9* 17,9±0,7* 24,1±0,8 21,1±0,9 
9 09:00 18,7±0,6 23,3±0,8 24,1±0,8 21,4±0,8 21,9±0,7 24,1±0,9 

Ескерту: * - тәулік аралығында әрбір биоактивті нүктелердің өзіндегі жоғары және төмен мәндерін 
салыстырғандағы Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділік 
 
Бүйрек органының организмнен токсиндерді 
шығаратын максимальды уақыттарындағы 17.00-
19.00 сағаттарда осы органның меридианынан 
алынған бионүктелерінің ЭӨ мәндері де 
жоғарылаған. Бұл максимальды уақыттар зерттеу 
жұмысында 15.00-18.00 сағаттар аралығын қамтиды, 
сол себепті осы уақыттарда R.1 Юн-Цюань бионүктесі 
бойынша  15.00 сағатта ең жоғары  28,4±0,5 сименс 
мәнге, 18.00 сағатта басқа уақыттарымен 
салыстырғанда әлі де 26,4±0,6 сименс жоғары 
мәнімен ерекшеленеді. R.2 Жань-Гу бионүктесінің ЭӨ 
көрсеткіштері 18.00 сағатта 29,8±0,6 сименске, 21.00 
сағатта 26,6±0,8 сименске жоғары мәндері тіркелді. 
05.00-07.00 сағаттарда бүйректің энергиямен төмен 
деңгейде қамтамасыз етілуі тәжірибедегі 03.00-06.00 
сағаттарындағы төмен ЭӨ көрсеткішімен байқалады. 
Бұл R.1 Юн-Цюань бионүктесі бойынша  03.00 сағатта 
- 16,8±0,7 сименске төмендеуі және 06.00 сағатта ең 
төмен мәні 11,7±0,8 сименс тіркелді. Ал, R.2 Жань-Гу 
бионүктесінің ЭӨ көрсеткіштері 03.00 сағатта  
12,0±0,6 сименспен ең төмен мәні, 06.00 сағатта 
14,3±0,9 сименспен әлі де сақталған төмен мәні 
болды. 
Организмнен токсиндерді шығару функциясын 
орындайтын қуық меридианының биоактивті 
нүктелерінің ЭӨ мәндері тәулік бойында  
13,6±0,827,1±0,8 сименс аралықта тербеледі. Ең 
минимальды мәні екі бионүктеде бір уақытта, яғни 
03.00 сағатта V.60 Кунь-Лунь - 14,8±0,7 сименске, V.67 
Чжи-Инь - 13,6±0,8 сименске тең болды. Басқа 
уақыттармен салыстырғанда 06.00 сағатта екі 

бионүктеде ЭӨ мәні әлі де төмен болды. Ең жоғары ЭӨ 
көрсеткіші V.60 Кунь-Луньде 27,1±0,8 сименс - 15.00 
сағатта, V.67 Чжи-Иньде 27,1±0,8 сименс – 18.00 
сағатта тіркелді. ЭӨ көрсеткішінің бұл мәндері төмен 
және жоғары деңгейдегі  энергиямен сәйкес келеді. 
Бауырдың максимальды энергиясы болатын 
уақыттардағы 01.00-03.00 сағаттарға сәйкес БАН-ның 
ЭӨ көрсеткіштері де жоғарылаған. F.2 Син-Цзянь 
бионүктесіндегі  27,0±0,8 сименс жоғары мәні  03.00 
сағатта, F.3 Тай-Чунде - 26,1±0,9 сименс жоғары мәні 
00.00 (24.00) сағатта тіркелді. Ал, ЭӨ көрсеткішінің 
төмен мәні  екі бионүктеде де 15.00 сағатта F.2 Син-
Цзяньде - 15,1±0,8 сименс, F.3 Тай-Чунде - 20,8±0,7 
сименс мәндерімен анықталды. Бұл осы органның ең 
төмен энергия деңгейінде болатын уақытқа сай 
келеді. 
 
Қорытынды. Зерттеуге алынған органдардың 
меридиандарынан алынған биоактивті нүктелерінің 
тәулік аралығындағы уақыттарда ең төмен және ең 
жоғары электрөткізгіштік мәндері статистикалық 
сенімділікпен анықталды.  
Алынған нәтижелер органдардың дәстүрлі 
медицинада қолданылатын Чи концепциясы 
бойынша жоғары не төмен деңгейде өмірлік 
энергиямен қамтамасыз етілетін уақыттарына сай 
келеді. Жоғары электрөткізгіштік мәні жоғары 
деңгейдегі энергетикалық құндылығына, ал төмен 
электрөткізгіштік мәндері төмендеген 
энергетикалық құндылықтың уақыттарына 
сәйкестелген. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИРКАДИАННЫХ БИОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК В ОРГАНИЗМЕ 
 
Сегодня познание хронобиологических 
закономерностей существования является одной из 
актуальных задач биологии и медицины. Определение 
функционального состояния органов в теле человека в 
зависимости от времени суток – это одна из 
актуальных на сегодняшний день проблем. Основной 
целью исследовательской работы стала оценка 
физиологического состояния органов по показателям 
электропроводности биологически активных точек 
на коже, используемых в диагностических, лечебных, 
профилактических целях.  
В исследовании приняли участие 20 взрослых мужчин 
в возрасте от 20 до 25 лет, которые были 
относительно здоровыми, с устойчивым 
физиологическим состоянием. В качестве объекта 
исследования изучали показатели 

электропроводности 16 биологически активных 
точек, расположенных  на стандартных меридианах. 
Оценивали статистически достоверные различия 
значений минимальной и максимальной 
электропроводности биоактивных точек из 
меридианов исследуемых органов в течение суток. 
Полученные результаты соответствуют времени, в 
период которого органы обеспечиваются жизненной 
энергией на высоком или низком уровне по концепции 
Чи, применяемой в народной медицине Китая. 
Значения высокой электропроводности приведены в 
соответствие с высокой энергетической ценностью, 
а значения низкой электропроводности - с 
пониженной энергетической ценностью. 
Ключевые слова: циркадный ритм, биофизическая, 
электропроводность, физиологическая, биологически 
активные точки, меридиан, орган. 
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STUDY OF CIRCADIAN BIOPHYSICAL PROPERTIES OF BIOACTIVE POINTS IN THE BODY 
 

Today, the knowledge of the chronobiological laws of 
existence is one of the urgent tasks of biology and medicine. 
Determination of the functional state of organs in the 
human body depending on the time of day is one of the most 
pressing problems today. The main purpose of the research 

work was to assess the physiological state of organs by 
indicators of electrical conductivity of biologically active 
points on the skin, used for diagnostic, therapeutic, and 
prophylactic purposes.  



 

 

The study involved 20 adult men aged 20 to 25, who were 
relatively healthy, with a stable physiological state. As the 
object of the study, the indicators of electrical conductivity 
of 16 biologically active points located on standard 
meridians were studied.  
Statistically significant differences in the values of the 
minimum and maximum electrical conductivity of bioactive 
points from the meridians of the studied organs during the 
day were evaluated. The results obtained correspond to the 

time during which the organs are provided with vital 
energy at a high or low level according to the concept of 
Chi, used in traditional medicine in China. High conductivity 
values correspond to high energy values, and low 
conductivity values correspond to reduced energy values. 
Key words: circadian rhythm, biophysical, electrical 
conductivity, physiological, biologically active points, 
meridian, organ. 

 
 


