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АҒЗАҒА ТҮСІРІЛЕТІН ФИЗИКАЛЫҚ ЖҮКТЕМЕДЕН АЛДЫН ЖӘНЕ КЕЙІН АДАМ 
ТЕРІСІНДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ ЭЛЕКТРОӨТКІЗГІШТІГІН ЗЕРТТЕУ 

 
 

Түйін: Физикалық жаттығу - адамды аурудан, ерте қартаюдан қорғайтын тиімді профилактикалық тәсіл. Денеге 
қалыпты функционалды жұмыс істеуі үшін жүктеме қажет.  
Зерттеу жұмысына дені сау, физиологиялық жағдайы тұрақты 21-25 жас аралығындағы 17 студент қыздар болды. 
Зерттеу нысанына әрбір мүшемен бaйлaныcы болaтын cтaндapтты меpидиaннан жинақталған 16 биологиялық 
aктивтi нүктелеp aлынды, 
Организмге белгілі бір физикалық жүктеме түсіргенде органдардың физиологиялық күйін бағалауға көмектесетін 
сол органдардың стандартты меридиандарынан алынған терідегі биологиялық активті нүктелердің (БАН) 
электрөткізгіштік (ЭӨ) көрсеткіштерінің нәтижелері алынды. 
Физикалық жүктемеге дейінгі және физикалық жүктемеден кейінгі органдардың стандартты меридиандарынан 
алынған терідегі БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері кейбір органдарда жоғарылағаны немесе төмендегені анықталды. 
Энергетикалық тұрғыдан қарағанда физикалық жүктеме кезінде БАН-ның ЭӨ мәндері жоғарылаған және 
төмендеген мәндері бойынша организмде энергияның үнемделуі байқалады. 
Физикалық жүктемеден кейінгі органдардың стандартты меридиандарынан алынған терідегі БАН-ның ЭӨ 
көрсеткіштері жоғарылаған (р0,05) жүрек, аш ішек, тоқ ішек, бүйрек органдары болды. Ал, физикалық жүктеменің 
әсерінен өкпе, асқазан, қуық, бауыр меридиандарының биоактивті нүктелерінде статистикалық сенімділікпен 
(р0,05) төмендегені анықталды. 
Түйінді сөздер:  биологиялық активті нүкте, меридиан, электрөткізгіштік, физикалық жүктеме. 
 
Кіріспе. Мыңдаған жылдар бойы адамдар ауыр 
физикалық жұмыс жасауының арқасында өмір сүріп 
келеді. Организм осындай белсенділікке бейімделіп, 
дамыды. Қазіргі таңда жеткілікті физикалық 
белсенділіктің жетіспеуінен организмнің 
деградациясы байқалады: органдар мен жүйелердің 
жұмысы нашарлады, қозғалтқыш аппараты өз 
функцияларын жоғалта бастады, организм әлсіреп, 
ауруларға тез ұшырай бастады. Әрине, организм 
физикалық жаттығуларды жасайтын болса, онда 
мұндай өзгерістердің алдын алуға болады 
Қазіргі әлемде еңбек қызметін жеңілдететін 
құрылғылардың пайда болуымен (компьютер, 
автомобильдер) адамдардың қозғалыс белсенділігі 
алдыңғы онжылдықтармен салыстырғанда күрт 
төмендеді. Бұл адамның функционалды 
мүмкіндіктерінің және  әртүрлі ауруларға 
төзімділігінің төмендеуіне алып келді. Сондықтан, 
ақыл-ой еңбегі кезінде де, физикалық жүктеме еңбегі 
кезінде де сауықтыратын физикалық 
шынықтырумен айналысуы керек, организмді 
шынықтыру қажет. Жұмыс істейтін бұлшықеттер 
көбірек оттегі мен қоректік заттарды қажет етеді, 
сонымен қатар зат алмасу өнімдерін тез жоюға 
ұмтылады. Бұл бұлшықеттерге көбірек қан ағып 
келуінен және  қан тамырларындағы қан ағымы 
жылдамдығының жоғарылауына байланысты келеді. 
Сонымен қатар, өкпедегі қан мол оттегімен 
қанықтырылады.  
Физикалық жүктеме - бұл адам қызметінің саласына 
байланысты қозғалыс белсенділігінің, бұлшықет 
жұмысының, оның мөлшері мен қарқындылығының 
артуы кезінде болатын құбылыс. Бұл кеңсе 
жұмысында төмен шекке ие болса, спортшыларда ол 
жоғары мәнге ие.. Физикалық жүктеме кез-келген 
адамның организмі үшін өте маңызды. Бұл 
бұлшықеттердің дамуына, органдар мен жүйелердің 
жұмысын нығайтуға және жақсартуға, организмнің 

жағдайын жақсартуға және өмір сүру ұзақтығын 
арттыруға ықпал етеді. 
Спортпен тұрақты айналысатын адамдарда жүрек 
жаңа жүктеме жағдайларына оңай бейімделеді, ал 
жаттығулар аяқталғаннан кейін қалыпты жағдайға 
тез оралады.  Шынықтырылған жүректің жиырылу 
саны азғана, сондықтанда пульс жиілігі төмен 
болады, бірақ әр жиырылу кезінде жүрек 
артерияларға молынан қанды шығарып отырады. 
Жүректің аса сирек жиырылуынан жүрек 
бұлшықетінің тынығып алуына қолайлы жағдай 
туындалады. Жаттығу нәтижесінде жүрек пен қан 
тамырларының жұмыс жасауы үнемделеді және 
жүйке жүйесімен жақсы реттелетін болады. 
Физикалық жұмыс қан тамырларының жалпы 
кеңеюіне, бұлшықет қабырғаларының тонусын 
қалыпқа келтіруге, тамақтануды жақсартуға және 
қан тамырлары қабырғаларында зат алмасуды 
арттыруға ықпал етеді.  Ауыр психикалық жұмыс, 
отырықшы өмір салты, әсіресе эмоционалдық 
стрессте, зиянды әдеттер тонустың жоғарылауына 
және артерия тамыр қабырғаларының қоректенуінің 
нашарлауына, олардың серпімділігінің жоғалуына 
әкеледі.  
Физикалық жұмыс қан тамырларының жалпы 
кеңеюіне, олардың бұлшықет қабырғаларының 
тонусының қалыпқа келуіне, қоректенуінің 
жақсаруына және қан тамырлары қабырғаларында 
зат алмасуының жоғарылауына ықпал етеді. Қан 
тамырларының серпімділігін жоғалтуынан, олардың 
сынғыштығының жоғарылауын және онымен бірге 
қан қысымының жоғарылауын тудырады, қан 
тамырларының жарылуына әкелуі мүмкін. Егер қан 
тамырларының жарылысы өмірлік маңызды 
органдарда пайда болса, онда ауыр ауру немесе 
кенеттен өлім пайда болады. Сондықтан 
денсаулықты сақтау және жұмыс қабілеттілігін 
сақтау үшін физикалық жаттығу арқылы қан 
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айналымын белсендіру қажет. Тұрақты физикалық 
жаттығулар кезінде: эритроциттер саны және 
гемоглобин мөлшері жоғарылап, нәтижесінде қанның 
оттегі сыйымдылығы артады; лейкоциттер 
белсенділігінің артуына байланысты организмнің 
суыққа және жұқпалы ауруларға төзімділігін 
арттырады; айтарлықтай қан жоғалтқаннан кейін 
қалпына келтіру процестері жеделдетіледі. 
Биологиялық активті нүктелер (БАН) - «дене 
жабыны–ішкі мүшелер» арасындағы өзара әсерлесу 
жүйесінің аса белсенді қасиеттерінің тері жабынында 
кескінделген рефлекторлық аймағы. Теpiдегi 
pефлектоpлық aймaқтapғa жaтaтын биологиялық 
aктивтi нүктелеp apқылы тиеciлi мүшелеpдiң 
физиологиялық күйiн aнықтaуғa, aлдын aлa болжaм 
жacaуғa, қaжеттi әcеpлеpдi беpу мaқcaтымен әpтүpлi 
тiтipкенicтеpдi тудыpуғa болaды. БАН-ның 
биофизикалық және физиологиялық қасиеттері 
жайында ғалымдардың берген көптеген мәліметтері 
бар. Сонда да зерттеулердің көптігіне қарамастан 
БАН-ның қасиеттері әлі де толықтай зерттелмеген.  
Ұлпалар мен органдардың электр өткізгіштігі 
олардың функционалдық күйіне байланысты, 
сондықтан диагностикалық индикатор ретінде 
қолдануға болады. Мысалы, қабыну кезінде, 
жасушалар ісінгенде, жасушааралық қосылыстардың 
көлденең қимасы төмендейді және электр кедергісі 
артады, электрөткізгіштігі төмендейді; терлеуді 
тудыратын физиологиялық құбылыстар терінің 
электр өткізгіштігінің жоғарылауымен жүреді. 
Организмнің қалыпты өмір сүру жағдайындағы БАН-
ның биофизикалық көрсеткіштері бойынша алынған 
мәліметтерді органдардың физиологиялық 
жағдайын анықтау үшін және ағзаның стресс 
күйіндегі немесе қандай да бір патология 
жағдайындағы көрсеткіштерімен салыстыру 
мақсатында қолдануға болады.  
Сондықтан, организмге физикалық жүктеме 
берілгенде органдарда болатын өзгерістерді тиесілі 
БАН-ның электрөткізгіштік көрсеткіштерін зерттей 
отырып бағалау өзекті бағыттардың бірі болып 
есептеледі. 
 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Физикалық 
жүктеме кезінде ағза теpiciндегi биологиялық 
aктивтi нүктелеpдiң электрөткізгіштік көpcеткiшiн 
зеpттеуге apнaлғaн жұмыc әл-Фaрaби aтындaғы 
ҚaзҰУ-ның биология және биотехнология 
фaкультетінің биофизикa, биомедицинa және 
нейроғылымдар кафедрасының  ғылыми 
зертхaнaсындa орындaлды. 
Физикалық жүктеме ретінде таңертең жасауға 
арналған  гимнастика жаттығулары және 20 рет 
отырып тұру қолданылды,  бұл тексерілген, рұқсат 
етілген жаттығулар комплексі деп қарауға да болады. 
Зерттеу жұмысына дені сау, физиологиялық жағдайы 
тұрақты 21-25 жас аралығындағы 17 студент қыздар 
алынды. Зерттеу нысанына әрбір мүшемен 
бaйлaныcы болaтын cтaндapтты меpидиaннан 
жинақталған 16 биологиялық aктивтi нүктелеp 
aлынды, олар: 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. 
 
Зеpттеу нәтижелеpi мен олapды тaлдaу. Ағзаға 
белгілі бір физикалық жүктеме түсіргенде 
органдардың физиологиялық күйін сол органдардың 
стандартты меридиандарынан алынған терідегі БАН 
ЭӨ көрсеткіштері бойынша бағалау жұмысы 
жүргізілді. 
Алынған нәтижелерді сараптағанда, адам терісінің оң 
жақ бөлігіндегі биологиялық активті нүктелердің 
электрөткізгіштік көрсеткіштері физикалық 
жүктемеге дейін 20,2±0,7  27,3±0,9 сименс 
аралығында тербелді (кесте 1). Ал, физикалық 
жүктемеден кейін адам терісіндегі бионүктелердің 
электрөткізгіштік көрсеткіштері 19,0±0,8  29,0±0,8 
сименс аралығында болды. Физикалық жүктемеге 
дейінгі және физикалық жүктемеден кейінгі 
органдардың стандартты меридиандарынан алынған 
терідегі БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері кейбір 
органдарда жоғарылағаны (р0,05) немесе 
төмендегені (р0,05) анықталды.  
Атап айтқанда, ЭӨ мәндері өкпе, асқазан, қуық, бауыр 
меридиандарының биоактивті нүктелерінде 
статистикалық сенімділікпен (р0,05) төмендеген. 
Ал, жүрек, аш ішек, тоқ ішек, бүйрек 
меридиандарының БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері 
статистикалық сенімділікпен (р0,05) жоғарылаған. 
Терінің диффузды өткізгіштігі тері эпителийінің 
жасушааралық кеңістігінің өткізгіштік қасиетіне 
байланысты. Дәстүрлі қытай медицинасы 
теориясында ол «қорғаныс энергиясы» күйін 
көрсетеді. Өткізудің бұл түрі терінің ылғалдылығына 
және сәйкесінше тері бездерінің белсенділігіне 
байланысты. 
Ауру өрши түскенде «сыртқы беткейде» сіңір-
бұлшықет каналының немесе тері рефлексогенді 
аймағының толықтырылу синдромы қалыптасады. 
Бұл синдром өткір қабынудың негізгі белгілерімен 
сипатталады, яғни тиісті тері шеттерінің 
гиперемиясы, гипертермиясы, гиперестезиясы, ісінуі 
және дисфункциясы болады. 
Сыртқы аурулардың прогрессиясы кезінде сіңір-
бұлшықет каналының немесе тері рефлексогенді 
аймағының бос синдромы қалыптасады. Бұл 
синдромға созылмалы қабыну мен атрофия белгілері 
тән, яғни терінің бозаруы, гипотермия, гипестезия, 
тері тургоры төмендеген және тиісті тері 
шеттеріндегі қызметі бұзылады. 
Дәстүрлі қытай медицинасы теориясында 
толықтырылу синдромы Захарьин мен Геда 
сипаттаған гиперфункционалды рефлексогенді 
аймақтарға, ал бос синдромы Вильямов сипаттаған 
гипофункционалды рефлексогендік аймақтарға 
сәйкес келеді. 
Жасуша мембранасының кедергісі айтарлықтай 
жоғары (әсіресе кератоциттерде) келеді және 
жасушалар арасында кездесетін микро-
саңылаулардың  өткізгіштігі бірнеше есе асып түседі. 
Сондықтан терінің өткізгіштігіне (ТА-дан тыс) негізгі 
үлесті жасушааралық саңылаулардың өткізгіштігі 



арқылы орындалады деп болжауға болады. 
Дерманың құрылымдық және сұйықтық 
компоненттері арасындағы теңдестірілген өзара 
әрекеттесуі электрлік өткізгіштігінің оптималды 
деңгейін қамтамасыз етеді. 
Толықтырылу  синдромында (альтерация және 
экссудация фазасындағы қабыну) ісіну, қабыну 
медиаторларының бөлінуі және 
микроциркуляцияның жоғарылауы жүреді, яғни 
жасушааралық кеңістіктің кеңеюі және тері 
кедергісінің төмендеуі байқалады. 
Бос синдромы кезінде атрофия процестері басым 
болады, дерманың қалыпты ұлпасы дәнекер-ұлпалар 
компоненттерімен алмастырылады, 
микроциркуляцияның бұзылуы және тері 
кедергісінің жоғарылауы байқалады. 
Рефлекторлық теорияға сәйкес тері мен ішкі 
органдар арасында тері-висцеральды және 
висцеральды-тері рефлекстер деп аталатын өзара 
байланыстар бар. Функционалды жүйелер теориясы 
рефлекторлық доғалардың әртүрлі буындары 
арасындағы өзара әрекеттесудің күрделі 
механизмдерін сипаттайды.  
Терінің жергілікті өткізгіштігі негізгі меридиандар 
траекториясы аймағында жасушааралық ұлпалардың 
өткізгіштік қасиеттеріне байланысты. Дәстүрлі 
қытай медицинасы теориясында ол «қоректік 
энергия» күйін көрсетеді. Негізгі каналдағы энергия 
мөлшері ұлғайған сайын оның өткізгіштігі артады 
деп болжануда. Бұл кезде меридиан өткізгіштігі осы 
меридианның беткейлікке шығу аймағындағы 
нүктелері мен терісіндегі өткізгіштігімен  бір уақытта 
жоғарылайды. 
Нүктелер мен меридиандардың күйіне байланысты 
акупунктура нүктесінің  дене беткейіне шыққан 
жеріндегі терісінің электрлік кедергісінде өзгерістер 
туындайды. Энергия артық болған кезде 
меридиандардағы бионүктелердің «өткізу 
арнасының» мөлшері ұлғая түседі, ал энергия 
жетіспеушілігінде – кішірейе түседі. Сонымен 
энергиямен қамтамасыз етілуіне тәуелді, өткізу 
арнасы ұлғая түскенде электрөткізгіштігі жоғарылай 
түседі, ал энергия төмендегенде – ЭӨ те төмендейді. 

Зерттеуге алынған әрбір органдардың 
меридианынан алынған БАН-ның ЭӨ көрсеткіштеріне 
физикалық жүктемеге дейінгі және физикалық 
жүктемеден кейінгі мәліметтеріне салыстырмалы 
сараптамасы жүргізілді (1-кесте). 
Зерттеуге алынғын жүрек меридианының C.7 Шэнь-
Мэнь және C.8 Шао-Фу  БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері 
физикалық жүктемеге дейін әр нүктеге сәйкесінше 
24,6±0,9; 24,9±0,9 сименс, физикалық жүктемеден 
кейін – әр нүктеге сәйкесінше 27,9±0,8; 28,2±0,8 
сименс мәніне тең болды. Жүрек меридианының екі 
бионүктесінде жүктемеден кейін жоғарылаған ЭӨ 
көрсеткіштері анықталды. Жүректің соғу қарқыны 
ауамен толысу деңгейіне тәуелді болғандықтан, бұл 
органдардың жоғары көрсеткіштерді көрсетуі 
жүктемеден кейін белсенді жұмыс жасауының 
артуымен түсіндіруге болады. 
Өкпе органының меридианынан алынған P.11 Шао-
Шан және P.9 Тай-Юань бионүктелерінің ЭӨ 
көрсеикіштері әр нүктеге сәйкесінше 24,8±0,8; 
24,0±0,9 сименс аралығында жүктемеге дейінгі 
мәліметтері болса, жүктемеден кейінгі – әр нүктеге 
сәйкесінше 22,4±0,8; 21,5±0,9 сименс мәліметтерімен 
төмендегені расталып отыр. Физикалық жүктеме 
кезінде қажеттілікпен организмді оттегімен 
қамтамасыз ету барысында өкпенің қарқынды жұмыс 
жасайтыны белгілі, бірақ өкпе меридианында ЭӨ 
көрсеткішінің төмендеуі физика заңдылықтарында 
белгілі мәліметпен сипаттауға болады. Физика 
курсынан  газдардың электрөткізгіштігі төмен 
келетіні белгілі, ал өкпеде қарқынды түрде газ алмасу 
процесінің жүруінен физикалық жүктемеде БАН-ның 
ЭӨ көрсеткіштері төмен мәндерді көрсетіп отыр. 
Асқазан органының меридианынан алынған E.42 
Чунь-Ян және E.43 Сянь-Гу бионүктелерінің ЭӨ 
көрсеикіштері жүктемеге дейін әр бионүктеге 
сәйкесінше - 25,3±0,7; 25,0±0,9 сименс болса, 
жүктемеден кейін  нүктелерге сәйкесінше -  19,9±0,7; 
20,8±0,8 сименс мәліметтерімен статистикалық 
сенімділікпен төмендеген. Бұл жерде әдеби 
деректерде көрсетілгендей асқазан органының 
энергиямен қамтамасыз етуі төмен деңгейде 
болуымен түсіндіруге болады. 
 

Кесте 1 – Ағзаға түсірілетін физикалық жүктемеге дейінгі және жүктемеден кейінгі стандартты меридиандарынан 
жинақталған терідегі  БАН-ның ЭӨ  көрсеткіштері, сименс 
 

№ Меридиан 
атауы 

БАН атауы Жүктемеге дейінгі ЭӨ 
көрсеткіштері, сименс 

Жүктемеден кейінгі ЭӨ 
көрсеткіштері, сименс 

1 Жүрек C.7 Шэнь-Мэнь 24,6±0,9 27,9±0,8* 
C.8 Шао-Фу 24,9±0,9 28,2±0,8* 

2 Өкпе P.11 Шао-Шан 24,8±0,8 22,4±0,8* 
P.9 Тай-Юань 24,0±0,9 21,5±0,9* 

3 Асқазан E.42 Чунь-Ян 25,3±0,7 19,9±0,7* 
E.43 Сянь-Гу 25,0±0,9 20,8±0,8* 

4 Аш ішек IG.1 Шао-Цзе 23,4±0,9 27,0±0,9* 
IG.2 Цянь-Гу 21,1±0,8 26,1±0,9* 

5 Тоқ ішек GI.4 Хэ-Гу 20,5±0,9 23,6±0,6 
GI.5 Ян-Си 20,2±0,7 23,1±0,9 

6 Бүйрек R.1 Юн-Цюань 21,5±0,9 29,0±0,8* 
R.2 Жань-Гу 21,8±0,8 25,0±0,9* 

7 Қуық V.60 Кунь-Лунь 24,0±0,9 20,8±0,9* 
V.67 Чжи-Инь 24,7±0,8 19,0±0,8* 

8 Бауыр F.2 Син-Цзянь 24,3±0,9 21,5±0,7* 
F.3 Тай-Чун 24,0±0,7 22,1±0,8* 

Ескерту: * - физикалық жүктемеге дейінгі және физикалық жүктемеден кейінгі нәтижелерді салыстырғандағы 
Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділік 
 



Аш ішек органының меридианынан алынған IG.1 
Шао-Цзе және IG.2 Цянь-Гу бионүктелерінің 
жүктемеге дейінгі ЭӨ көрсеикіштері сәйкесінше 
23,4±0,9 және 21,1±0,8 сименс болса, жүктемеден 
кейін бионүктелерге сәйкесінше - 27,0±0,9 және 
26,1±0,9 сименс мәліметтерімен жоғарылағаны 
расталып отыр. 
Тоқ ішек органының меридианынан алынған GI.4 Хэ-
Гу және GI.5 Ян-Си бионүктелерінің жүктемеге дейінгі 
ЭӨ көрсеикіштері бионүктелерге сәйкесінше 20,5±0,9 
және 20,2±0,7 сименс аралығында, жүктемеден кейін 
сәйкесінше 23,6±0,6 және 23,1±0,9 сименс 
мәліметтерімен жоғарылаған. 
Бүйрек органының меридианынан алынған R.1 Юн-
Цюань және R.2 Жань-Гу бионүктелерінің жүктемеге 
дейінгі ЭӨ көрсеикіштері сәйкесінше - 21,5±0,9; 
21,8±0,8 сименс, жүктемеден кейін сәйкесінше  
29,0±0,8; 25,0±0,9 сименс мәліметтерімен ерекше 
жоғарылағаны сенімділікпен расталып отыр. 
Аш ішек, тоқ ішек және бүйрек органдары физикалық 
жүктеме кезінде организмнің физиологиялық күйін 
сақтауда өз функциясын орындауы байқалады, яғни 
осы органдарда толықтырылу синдромы мен қорек 
энергиясының көрінісін береді.  
Зерттеуге алынғын қуық меридианының V.60 Кунь-
Лунь және V.67 Чжи-Инь  бионүктесінің ЭӨ 
көрсеткіштері физикалық жүктемеге дейін 
сәйкесінше 24,0±0,9 және 24,7±0,8 сименс, физикалық 
жүктемеден кейін – сәйкесінше 20,8±0,9 және 19,0±0,8 
сименс болды. Физикалық жүктеме кезінде 
организмдегі сұйықтық көлемі жалпы терлеу арқылы 
шығуының қарқынды жүруін көрсетеді.  
Бауыр органының меридианынан алынған F.2 Син-
Цзянь және F.3 Тай-Чун бионүктелерінің ЭӨ 
көрсеткіштері әр нүктеге сәйкесінше 24,3±0,9 және 
24,0±0,7 сименс жүктемеге дейін көрсетсе, 
жүктемеден кейін сәйкесінше 21,5±0,7 және 22,1±0,8 

сименс мәліметтерімен төмендеген. Физикалық 
жүктеме кезінде организмде жүретін қарқынды зат 
алмасу процесін қамтамасыз ету барысында бауыр 
функциясына түсетін жүктемеден төмендеуі немесе 
әдеби деректерде көрсетілгендей, керісінше 
организмге түсірілетін шектеулі жүктеменің бауыр 
органында да қан капиллярларының жақсаруына 
жақсы ықпал етуінен деп те  қорытынды жасауға 
болады. 
Қорытынды 
Сонымен, организмге белгілі бір физикалық жүктеме 
түсіргенде органдардың физиологиялық күйін 
бағалауға көмектесетін сол органдардың стандартты 
меридиандарынан алынған терідегі БАН ЭӨ 
көрсеткіштерінің нәтижелері алынды. 
Физикалық  жүктемеден кейінгі органдардың 
стандартты меридиандарынан алынған терідегі БАН-
ның ЭӨ көрсеткіштері жоғарылаған (р0,05) жүрек, 
аш ішек, тоқ ішек, бүйрек органдары болды. Ал, 
физикалық жүктеменің әсерінен өкпе, асқазан, қуық, 
бауыр меридиандарының биоактивті нүктелерінде 
статистикалық сенімділікпен (р0,05) төмендегені 
анықталды. 
Энергетикалық тұрғыдан қарағанда физикалық 
жүктеменің әсерінен БАН-ның ЭӨ мәндері 
жоғарылаған органдарда организмге қажетті 
функциясын атқару барысында энергиямен қосымша 
қамтамасыз етілуі байқалады, БАН-ның ЭӨ төмен 
мәндері болған асқазан, қуық, бауыр органдарында 
энергия үнемделуі байқалады. Газ алмасу процесінің 
жоғары деңгейде орындалуын қамтамасыз етіп 
тұрған өкпе меридианындағы БАН-ның ЭӨ төмен 
болуының себебі физика ғылымындағы заңдылықта 
көрсетілгендей газдардың төмен 
электрөткізгіштігіне байланысты деп тұжырымдауға 
болады. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК НА КОЖЕ  

ДО И ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
 
Резюме: Физические упражнения - это эффективный 
профилактический метод защиты от болезней и 
преждевременного старения. Для нормального 
функционирования организму нужна физическая 
нагрузка. 
Исследование проведено на  17 физиологически 
здоровых студентах  в возрасте от 21 до 25 лет. 
Анализировали  данные по 16 биологически активным 
точкам   по стандартным меридианам, которые  
связана с активностью соответствующих 
внутренних  органов. 
Результаты показателей электропроводности (ЭП) 
биологически активных точек (БАТ) на коже,  по 
стандартным меридианам помогают оценить 
физиологическое состояние органов при определенной 
физической нагрузке. 
Было обнаружено, что значения ЭП БАТ кожи, 
полученные по стандартным меридианам органов до 

и после физической активности, увеличивались или 
уменьшались в некоторых органах. С энергетической 
точки зрения экономия энергии в организме 
наблюдается при повышенных и пониженных 
значениях ЭП БАТ во время физических нагрузок. 
Было установлено повышенние  ЭП (р0,05) БАТ кожи   
после физической нагрузки.  по стандартным 
меридианам органов:  сердце, тонкий кишечник, 
толстый кишечник и почки.  Было обнаружено, что 
под влиянием физических нагрузок в биоактивных 
точках меридианов легких, желудка, мочевого пузыря, 
печени статистически достоверно снижалось ЭП БАТ 
(р0,05). 
Ключевые слова: биологически активная точка, 
меридиан, электропроводность, физическая нагрузка. 
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STUDY OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF BIOACTIVE POINTS ON THE SKIN BEFORE AND AFTER EXERCISE 
 
Resume: Exercise is an effective preventive measure 
against disease and premature aging. For normal 
functioning, the body needs physical activity. 

The study was conducted on 17 physiologically healthy 
students aged 21 to 25 years. Analyzed data on 16 
biologically active points along the standard meridians, 



which are associated with the activity of the corresponding 
internal organs. 
The results of indicators of electrical conductivity (ЕС) of 
biologically active points (BAP) on the skin, according to 
standard meridians, help to assess the physiological state of 
organs under a certain physical load. 
It was found that the blood pressure values EС of cutaneous 
BAP, obtained from standard organ meridians before and 
after physical activity, increased or decreased in some 
organs. From an energy point of view, energy savings in the 

body are observed with increased and decreased values of 
EP BAP during physical exertion. 
An increase in EС (р0,05) of the BAP skin was found after 
exercise. along the standard meridians of organs: heart, 
small intestine, large intestine and kidneys. It was found 
that under the influence of physical activity in the bioactive 
points of the meridians of the lungs, stomach, urinary 
bladder, liver, the EС BAP significantly decreased (р0,05). 
Key words: biologically active point, meridian, electrical 
conductivity, physical activity.  

 
 


