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ОЙ ЕҢБЕГІ ЖҮКТЕМЕСІ АЛДЫН ЖӘНЕ КЕЙІН ТЕРІДЕГІ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРДІҢ 
ЭЛЕКТРОӨТКІЗГІШТІГІН ЗЕРТТЕУ 

 
Ұзақ мерзімді ой еңбегі жүктемесінің нәтижесінде қозу мен тежелу процестерінің күші төмендейтіні, олардың 
арасындағы байланыс өзгеретіні белгілі.  Мидағы тежелудің пайда болуы үлкен ми жартышарларының қыртысты 
қабаты мен қыртысасты түзілімдер арасындағы байланыс бұзылуына алып соғады. Сонымен қатар, ұзақ уақыт бір 
орында отыру, қозғалыстың төменгі белсенділігі бұлшықет рецепторларынан, сіңірлерден, буындардан орталық 
жүйке жүйесіне бағытталған импульстардың айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. 
Зерттеу жұмысында 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.  Ой еңбегі жүктемесіне дейінгі және ой еңбегі жүктемесінен кейінгі органдардың 
физиологиялық күйін бағалауға сол органдардың стандартты меридиандарынан алынған терідегі БАН ЭӨ 
көрсеткіштері зерттелді. Әрбір мүшенің ой еңбегінен кейінгі көрсеткіштерін ой еңбегіне дейінгі көрсеткіштерімен 
салыстырғанда, барлық зерттеуге алған органдарда статистикалық сенімділікпен төмендегені (р0,05) 
анықталды. Әсіресе ой еңбегі жүктемесінен кейін БАН-ның ЭӨ көрсеткіштерінің ең төмен мәндері бауырдың F.3 Тай-
Чун, тоқ ішектің GI.5 Ян-Си және GI.4 Хэ-Гу, жүректің C.7 Шэнь-Мэнь, аш ішектің IG.1 Шао-Цзе және IG.2 Цянь-Гу, 
бүйректің  R.1 Юн-Цюань және R.2 Жань-Гу бионүктелерінде болды. 
Түйінді сөздер: биологиялық активті нүкте, меридиан, электрөткізгіштік, ой еңбегі жүктемесі. 

 
Кіріспе. Қазіргі дәуірдің үздіксіз динамикасы, 
ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды өсуі, 
әлеуметтік өзгерістер, 2020 жылы көрініс алған 
халықаралық пандемияға байланысты көпшілік білім 
беру мекемелерінің онлайн білімге ауысуының 
нәтижесінде адамның психикалық белсенділігіне, 
интеллектуалды дәрежесіне жоғары талаптар 
қойылуда. Сондықтан осы өмірлік жағдайда 
қоғамның зияткерлік әлеуеті оның прогрессивті 
дамуының маңызды негізі болып табылады. Заман 
талабына сай адам үнемі ізденіс үстінде болуы қажет, 
яғни ой еңбегі жүктемесі адамдардың басым 
бөлігінде қарқынды болып отыр. Сонымен қалыпты 
жағдай мен ой еңбегінен кейінгі адам ағзасында 
болатын өзгерістерді түрлі әдістермен тіркеп, 
алынған нәтижелерді саралау өзекті мәселелердің 
бірі болып отыр.  
Ең қарқынды ой еңбегі сыртқы көрінетін күш-
жігермен байқалмайды. Алайда, интеллектуалды 
жұмыс кезінде организмдегі ең маңызды жүйелер 
айтарлықтай жүктемені сезінетіні анықталды.  
Мысалы, синхронды аударма жасайтын 
аудармашының жүрек соғу жылдамдығы минутына 
160-165 (тыныштықта 70-75) тең. Ең үлкен еңбек 
қарқындылығы мидың негізгі құрылымдық және 
жұмыс жасайтын бөлімдерінде - нейрондарда (жүйке 
жасушаларында) байқалады. 
Нерв жасушасының ұзаққа созылған белсенділігі 
кезінде, оның қарқынды белсенділігі үшін ақуыздар 
мен энергияны көбірек тұтынуы қажет. Белгілі бір 
уақытқа дейін нейрон қиындықтарды жеңе отырып, 
өзінің қор-резервтерін жұмылдырады. Сонымен 
қатар, ақыл-ой жұмысы кезінде бас миының қанмен 
қамтамасыз етілуі артады, бұл нерв жасушаларына 
қосымша құрылыс материалы мен қоректерді 
қабылдауына мүмкіндік береді. Алайда, бұл ресурстар 
ұзақ және шамадан тыс жүктеме нәтижесінде 
таусылады. Сондықтан жасушаішілік зат алмасу 
(метаболизм) бұзылып, жасуша өлуі мүмкін. Көптеген 
миллиондаған жылдар ішінде ми өзін-өзі қорғаудың 
әртүрлі механизмдерін жасап шығарды. Әсіресе 

жасушаны шамадан тыс жүктемеден «қорғаушы 
тежелу» қасиеті тиімді қорғайды, бұл кезде нейрон 
автоматты түрде өшірілгендей сөніп қалғандай 
болады.   
Қарқынды интеллектуалды белсенділік кезінде 
мидың энергияға деген қажеттілігі артады, 
организмдегі жалпы энергия алмасуының 15-20% 
құрайды, ал мидың салмағы дене салмағының 2% 
ғана құрайды. Сонымен бірге 100 г ми қыртысының 
оттегіге қажеттілігі оны максималды жүктеме 
кезінде осындай бірдей салмақтағы қаңқа 
бұлшықетімен салыстырып қарағанда 5-6 есе жоғары 
болады. 
Ақыл-ой еңбегі - бұл ақпаратты қабылдау және 
өңдеуге байланысты жұмысты орындау болып 
табылады, сенсорлық аппараттың, сондай-ақ зейін, 
зерде, ойлау, эмоциялар сияқты психикалық 
процестерді қамтамасыз ететін ми құрылымдарының 
белсенді функциясын қажет етеді. Ойлау - бұл 
адамның танымдық іс-әрекетін және оның 
бейнелерді, көріністерді, ұғымдарды анықтау және 
байланыстыру, оларды өзгерту және қолдану 
мүмкіндіктерін табу қабілетін анықтайтын сананың 
жұмыс істеу процесі.  
Ми эволюция нәтижесінде икемді, жан-жақты және 
жылдам шешуші мүше ретінде қалыптасты.  Алайда, 
ми қарқынды жұмыс істеуі үшін көп мөлшерде 
қоректік заттарды, оттегіні қажет етеді. Адамның 
қарқынды жұмыс істейтін миы бүкіл ағза 
ресурстарының төрттен бір бөлігін тұтынады. Ми 
ешқашан демалмайды; тіпті тыныштық кездегі 
мидың өзі дененің энергиясының 10% - ын 
тұтынады, ойлау қабілеті қарқынды болған сайын 
мидың тұтынатын қоректік заттар мөлшері 
соғұрлым арта түседі. Сонымен қатар, ағза ұзақ уақыт 
бойы мидың қарқынды жұмысын сақтай алмайды, 
біраз уақыттан кейін жүйке қажуы пайда болады, сол 
себепті мидың қалыпты жұмыс істеуіне демалу 
уақыттары өте маңызды. Сонымен қатар, ми оттегі 
тапшылығына ең сезімтал мүше, оттегі тапшылығы 
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туған жағдайда 5 минуттан кейін ми жасушалары 
некрозға ұшырай бастайды. 
Биологиялық активті нүктелер (БАН) – организмнің 
барлық ішкі мүшелерімен және мидың нерв 
рецепторлары өтетін аймағымен жүйкелік қарым-
қатынаста болатын терінің белгілі бір аймағы. Қазіргі 
уақытта ішкі органдар мен қан тамырларына әсер 
етуге арналған 700-ден аса бионүктелер белгілі, 
олардың орналасуы көптеген жағдайларда осы 
мүшелерді иннервациялайтын вегетативті жүйке 
талшықтарының шығу орнына сәйкес келеді.  
Бүгінде ешкім БAН-ға әртүрлі әдістермен әсер ету 
арқылы сол нүктемен байланысқан органдар 
жұмысына өзгеріс енгізуге болатындығына және 
ондағы биофизикалық көрсеткіштерді тіркеу арқылы 
биожүйедегі патологиялық процестердің барысын 
анықтай  алатындығына күмән келтірмейді. 
Сондықтанда БАН организмнің жағдайын бағалау 
үшін қолдануға болады. БАН дәстүрлі дәрі-дәрмексіз 
емдеу әдісі ретінде, сондай-ақ диагноз қою үшін де 
қолдануға қызығушылық артуда. 
Зерттеу жұмысының мақсаты қарқынды ой еңбегі 
жүктемесінен кейінгі БАН-дағы ЭӨ көрсеткішінің 
өзгерісін тіркеп, оны қалыпты жағдайдағы 
мәндермен салыстыра отырып организмдегі 
органдардың физиологиялық күйін бағалау болып 
табылады. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Ой еңбегі 
жүктемесі 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. 
Ой еңбегі жүктемесі ретінде 2 сағат аралығында 
мәтінді оқып айтып беру және өлең шумақтарын 
жаттау, күрделі есептер шығару кешендерінен 
құрастырылды. Ой еңбегі жүктемесі ретінде 

интеллект дәрежесін анықтайтын халықаралық тест 
(IQ test) таңдалынып алынды. 
Зерттеу жұмысына дені сау, физиологиялық жағдайы 
тұрақты 21-25 жас аралығындағы 17 студент қыздар 
қатысты. 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. 
 
Зерттеу нәтижелері мен оларды талқылау.  Ой 
еңбегі жүктемесіне дейінгі және ой еңбегі 
жүктемесінен кейінгі органдардың физиологиялық 
күйін бағалауға, сол органдардың стандартты 
меридиандарынан алынған терідегі БАН ЭӨ 
көрсеткіштері зерттелді. 
Ой еңбегі жүктемесіне дейінгі адам терісінің оң жақ 
бөлігіндегі биологиялық активті нүктелердің 
электрөткізгіштік көрсеткіштері 20,3±0,927,0±0,9 
сименс аралығында, ой еңбегі жүктемесінен кейінгі 
адам терісіндегі бионүктелердің электрөткізгіштік 
көрсеткіштері 16,4±0,822,9±0,7 сименс аралығында 
тербеледі (1-кесте). 

 
Кесте 1 – Ағзаға түсірілетін ой еңбегі жүктемесіне дейінгі және ой еңбегі жүктемесінен кейінгі стандартты 
меридиандарынан жинақталған терідегі  БАН-ның ЭӨ  көрсеткіштері, сименс 
 

№ Меридиан атауы БАН атауы Ой жүктемесіне дейінгі ЭӨ, 
Сименс 

Ой жүктемесінен кейінгі 
ЭӨ, Сименс 

1 Жүрек C.7 Шэнь-Мэнь 24,9±0,7 17,2±0,8* 
C.8 Шао-Фу 25,0±0,9 22,9±0,7* 

2 Өкпе P.11 Шао-Шан 25,1±0,8 21,6±0,7* 
P.9 Тай-Юань 23,5±0,9 20,1±0,8* 

3 Асқазан E.42 Чунь-Ян 25,0±0,8 20,2±0,8* 
E.43 Сянь-Гу 25,2±0,7 20,8±0,7* 

4 Аш ішек IG.1 Шао-Цзе 22,9±0,7 18,6±0,8* 
IG.2 Цянь-Гу 21,3±0,7 18,5±0,9* 

5 Тоқ ішек GI.4 Хэ-Гу 20,7±0,6 18,4±0,6* 
GI.5 Ян-Си 20,3±0,9 17,6±0,7* 

6 Бүйрек R.1 Юн-Цюань 21,8±0,8 19,6±0,7* 
R.2 Жань-Гу 22,0±0,9 18,5±0,9* 

7 Қуық V.60 Кунь-Лунь 24,2±0,9 21,8±0,7* 
V.67 Чжи-Инь 25,0±0,8 20,0±0,7* 

8 Бауыр F.2 Син-Цзянь 24,2±0,9 19,2±0,9* 
F.3 Тай-Чун 24,5±0,9 16,4±0,8* 

Ескерту: * - ой еңбегі жүктемесіне дейінгі және ой еңбегі жүктемесінен кейінгі нәтижелерді салыстырғандағы 
Стьюденттің t-критерийі (р<0,05) бойынша статистикалық сенімділік 
 
 
Әрбір органның ой еңбегінен кейінгі көрсеткіштерін 
ой еңбегіне дейінгі көрсеткіштерімен салыстырғанда, 

барлық зерттеуге алған органдарда статистикалық 
сенімділікпен төмендегені (р0,05) анықталды. 



Бұлшықеттердің, сүйектердің, қан тамырларының, 
нервтердің және басқа құрылымдардың беткейлері 
«меридиандардың» сыртқы қабырғаларын 
қалыптастырады. Басқаша айтқанда, «меридиандар» 
дегеніміз - талшықты дәнекер ұлпамен, негізгі 
заттармен, электролит ерітінділерімен және 
құрылымды сумен толтырылған «саңылаулар» 
жүйесі болып табылады. 
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. Сонымен қатар, ағзаның 
органдар мен ұлпалар арасындағы байланыс әр түрлі 
биологиялық белсенді заттар, жасушалық 
элементтер, метаболизм өнімдері, электрлік 
өткізгіштер т.б. бойынша жүзеге асады. 
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. 
Ой еңбегіне энергияның қарқынды жұмылдыруына 
тәуелді организмнің басқа органдарына энергияны 
үнемдеуі жүріп жатқаны, зерттеуге алынған 
органдардың меридианынан алынған БАН ЭӨ 
көрсеткіштерінің төмен мәндерінен байқауға болады. 
Әрбір органдардың меридианынан алынған БАН-ның 
ЭӨ көрсеткіштеріне жеке сараптама жүргізілді. 
БАН-ның ЭӨ көрсеткіштері ой еңбегі жүктемесіне 
дейін жүрек меридианының C.7 Шэнь-Мэнь - 24,9±0,7 
сименс және C.8 Шао-Фу -25,0±0,9 сименс, ой еңбегі 
жүктемесінен кейін –әр нүктеге сәйкесінше 17,2±0,8; 
22,9±0,7 сименске дейін төмендеген.  
Өкпе мүшесінің меридианынан алынған 
бионүктелерінің ЭӨ көрсеткіштері P.11 Шао-Шан - 
25,1±0,8 сименс және P.9 Тай-Юань - 23,5±0,9 сименс 
ой еңбегі жүктемесіне дейінгі мәліметтері болса, ой 
еңбегі жүктемесінен кейінгі нәтижелері – әр нүктеге 
сәйкесінше  21,6±0,7 және 20,1±0,8 сименске дейін 
төмендегені расталып отыр.  
Асқазан органының меридианынан алынған E.42 
Чунь-Ян және E.43 Сянь-Гу бионүктелерінің ЭӨ 
көрсеикіштері ой еңбегі жүктемесіне дейін әр 
бионүктеге сәйкесінше –25,0±0,8 және 25,2±0,7 
сименске тең болды, ал ой еңбегі жүктемесінен кейін 
– бионүктелерге сәйкесінше  20,2±0,8 және 20,8±0,7 
сименске төмендеген. 
Ой еңбегі жүктемесіне дейін аш ішек органының 
меридианынан алынған IG.1 Шао-Цзе - 22,9±0,7 және 
IG.2 Цянь-Гу - 21,3±0,7 сименс бионүктелерінің ЭӨ 
көрсеикіштері болса, ой еңбегі жүктемесінен кейін 

бионүктелерге сәйкесінше - 18,6±0,8 және 18,5±0,9 
сименс мәліметтерімен айтарлықтай төмендегені 
расталып тұр. 
Тоқ ішек органының меридианынан алынған GI.4 Хэ-
Гу және GI.5 Ян-Си бионүктелерінің ой еңбегі 
жүктемесіне дейін ЭӨ көрсеикіштері бионүктелерге 
сәйкесінше 20,7±0,6 және 20,3±0,9 сименс 
аралығында, ой еңбегі жүктемесінен кейін – 
бионүктелерге сәйкесінше 18,4±0,6 және 17,6±0,7  
сименс мәліметтерімен айтарлықтай төмендеген. 
Ой еңбегі жүктемесіне дейін бүйрек органының 
меридианынан алынған R.1 Юн-Цюань - 21,8±0,8 
сименс және R.2 Жань-Гу - 22,0±0,9 сименс  
бионүктелерінің ЭӨ тіркелсе, ой еңбегі жүктемесінен 
кейін R.1  Юн-Цюань - 19,6±0,7 сименс және R.2 Жань-
Гу - 18,5±0,9  сименс мәндеріне төмендеген. 
Зерттеуге алынғын қуық меридианының V.60 Кунь-
Лунь және V.67 Чжи-Инь  бионүктесінің ЭӨ 
көрсеткіштері ой еңбегі жүктемесіне дейін 
сәйкесінше 24,2±0,9 және 25,0±0,8 сименс, ой еңбегі 
жүктемесінен кейін – бионүктелерге сәйкесінше 
21,8±0,7 және 20,0±0,7 сименс болды.  
Бауыр органының меридианынан алынған 
бионүктелерінің  F.2 Син-Цзянь - 24,2±0,9 сименс 
және F.3 Тай-Чун - 24,5±0,9 сименс ЭӨ көрсеткіштерін 
көрсетсе, ой еңбегі жүктемесінен кейін бауыр 
бионүктелерінің  F.2 Син-Цзянь – 19,2±0,9 сименс 
және F.3 Тай-Чун – 16,4±0,8 сименс ЭӨ 
көрсеткіштеріне төмендеген мәндеріне теғ болды. 
Ой еңбегі жүктемесінен кейін БАН-ның ЭӨ 
көрсеткіштерінің ең төмен мәндері бауырдың F.3 
Тай-Чун, тоқ ішектің GI.5 Ян-Си және GI.4 Хэ-Гу, 
жүректің C.7 Шэнь-Мэнь, аш ішектің IG.1 Шао-Цзе 
және IG.2 Цянь-Гу, бүйректің  R.1 Юн-Цюань және R.2 
Жань-Гу бионүктелерінде анықталды. 
Терідегі БАН-ның электрөткізгіштігі негізгі 
меридиандар траекториясы аймағында 
жасушааралық ұлпалардың өткізгіштік қасиеттеріне 
байланысты болуы, дәстүрлі қытай медицинасы 
теориясында «қоректік энергия» күйінің сипаты 
болып табылады. Ой  еңбегі жүктемесі кезінде 
мүшелерде энергия жетіспеушілігінен, сол 
мүшелердің меридиандарындағы БАН-ның 
электрөткізгіштігінің төмендеуі статистикалық 
сенімділікпен  расталып отыр.  
Бас миындағы қажу басталуымен үлкен ми 
жартышарларының қыртысты қабаты мен 
қыртысасты түзілімдер арасындағы байланыстың 
бұзылуына алып келеді. Сонымен бірге мидың жарты 
шарларының организмнің барлық функцияларына 
реттеуші әсерінің төмендеуі және мидың қыртыс 
асты бөліктерінің активтендіруші әсерінің төмендеуі 
байқалады.  
Сонымен қатар, ұзаққа созылған бір орында отыру 
жағдайы, аз қозғалмалы белсенділік жағдайы 
бұлшықеттердің, сіңірлердің және буындардың 
рецепторларынан орталыққа тартқыш импульсінің 
айтарлықтай төмендеуіне әкеледі. Ол сонымен қатар 
тонусты төмендетеді. Шаршау кезінде үлкен ми 
жартышарларында тежегіш процесс дамиды. Тежелу 
функционалды қажудың нәтижесі болып табылады 
және шектен тыс (И.П.Павлов бойынша) немесе 
пессимальды (Н.Е.Введенский, А.А. Ухтомский 
бойынша) болып жіктеледі.  
Шаршаудың өрши түсуіне ми жүйесінің ретикулярлы 
формациясының рөлі туралы айқын дәлелдер бар. 
Шаршау кезінде ретикулярлық формацияның 
белсендіруші де, ингибирлеуші де жүйесінің 
функционалды сарқылуы болатындығы жақында 



айқын болды. Ақыл-ой еңбегі әртүрлі ақпараттарды 
өңдеу мен талдаудан тұрады, осының салдарынан 
есте сақтау мен зейінді жұмылдырады, ал 
бұлшықетке шамалы ғана жүктеме түседі. Бұл 
еңбектену қозғалтқыш белсенділігінің айтарлықтай 
төмендеуімен сипатталады (гипокинезия), ол жүрек-
қан тамырлары патологиясына әкелуі мүмкін; ұзақ 
мерзімді ой жүктемесі психиканы тежейді, назар мен 
есте сақтау функцияларын нашарлатады. 
Ақыл-ой еңбегінің негізгі көрсеткіші - орталық жүйке 
жүйесіне түсірілген жүктемені көрсететін шиеленіс. 
Көптеген адамдар ақыл-ой еңбегі физикалық 
жүктемеге қарағанда әлдеқайда жеңіл деп санайды. 
Мұны негізінен ақыл-ой еңбегімен шұғылданбаған 
адамдар айтады. Ақыл-ой жұмысы - бұл адамның 
миына үлкен жүктеме. Белгілі бір режимнің болмауы 
организмнің шамадан тыс жұмысын тудыратыны 
белгілі. Ақыл-ой еңбегінің гигиенасы бар және оның 
негізгі шарттарының бірі – тәуліктік қалыпты 
тәртіптің болуы. Сондықтан кейбір ұсыныстарды 
ескеру өте маңызды 
1. Ақыл-ой жұмысы тым ұзақ болмауы керек. Шамалы 
шаршағыштық пайда болған кезде, орнынан тұрып, 
біраз қозғалу керек. Ақыл-ой жұмысымен 
таңертеңнен кешке дейін айналысуға болмайды. Егер 
адам қандайда бір проблема туралы қатты ойланып, 
дұрыс шешім таба алмаса, оған аздап босаңсу, басқаға 
көңіл бөлу, серуендеу немесе музыка тыңдау қажет. 

2. Ақылмен жұмыс жасайтын адамдарға физикалық 
жаттығулар жасап, шыңдалуы керек, өйткені. 
қарқынды ақыл-ой жұмысы адамның физикалық 
жағдайын нашарлатады. Жұмыс пен демалыстың 
кезекпен ауысуы қажет. Жылдар өте келе 
қозғалыстың жетіспеушілігінен туындаған аурулар 
пайда болуы мүмкін. 
3. Тамақтану толық және дәрумендерге байытылған 
болуы керек. Тамақты ұмытып, ынтамен жұмыс 
істеуге болмайды, денсаулыққа зиян келуі мүмкін.  
Ақыл-ой еңбегінің нәтижесі көбіне көңіл-күйге, 
сондай-ақ ұжымда ғана емес, отбасындағы да 
психологиялық климатқа да байланысты. Жұмыстан 
моральдық қанағат алуы, тартымды және қызықты 
болғаны өте маңызды. 
 
Қорытынды. Әрбір органның ой еңбегінен кейінгі 
көрсеткіштерін ой еңбегіне дейінгі көрсеткіштерімен 
салыстырғанда, барлық зерттеуге алған органдарда 
статистикалық сенімділікпен төмендегені (р0,05) 
анықталды. 
Ой еңбегі жүктемесінен кейін БАН-ның ЭӨ 
көрсеткіштерінің ең төмен мәндері бауырдың F.3 
Тай-Чун, тоқ ішектің GI.5 Ян-Си және GI.4 Хэ-Гу, 
жүректің C.7 Шэнь-Мэнь, аш ішектің IG.1 Шао-Цзе 
және IG.2 Цянь-Гу, бүйректің  R.1 Юн-Цюань және R.2 
Жань-Гу бионүктелерінде болды. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ БИОАКТИВНЫХ ТОЧЕК НА КОЖЕ ДО И ПОСЛЕ УМСТВЕННОЙ 

НАГРУЗКИ 
 

Резюме: Человека давно интересует вопрос о том, 
как умственная нагрузка влияет на организм. 
Известно, что при длительной умственной работе 
преобразуется сила процессов возбуждения и 
торможения, изменяется соотношение между ними.  
С возникновением утомления в головном мозгу 
нарушаются взаимосвязи между корой больших 
полушарий и подкорковыми образованиями. При этом 
наблюдается снижение регулирующего влияния 
больших полушарий на все функции организма и 
уменьшение активизирующих воздействий 
подкорковых отделов мозга. Кроме того, длительное 
сидячие положение, состояние низкой двигательной 
активности ведут к значительному уменьшению 
центростремительных импульсов с рецепторов 
мышц, сухожилий, суставов. 
В исследовании приняли участие 17 относительно 
здоровые, имеющие стабильное физиологическое 
состояние  девушек-студенток в возрасте от 21 до 25 
лет. Для исследования были взяты 16 биологически 

активных точек на стандартных  меридианах, 
связаных с определенным органом.  
Для оценки физиологического состояния органов до и 
после умственной нагрузки были исследованы 
показатели ЭП БАТ на коже.  Выявлено снижение 
показателей каждого органа после умственной 
нагрузки по сравнению с показателями до ее 
выполнения  со статистической достоверностью во 
всех исследуемых органах (р0,05). Особенно низкие 
значения показателей ЭП БАТ после умственной 
нагрузки были выявлены в биоактивных точках 
меридиана печени F.3 Тай-Чун, меридиана толстой 
кишки GI.5 Ян-Си и GI.4 Хэ-Гу, меридиана сердца С.7 
Шэнь-Мэнь, меридиана тонкой кишки IG.1 Шао-Цзе и 
IG.2 Цянь-Гу, меридиана почек R.1 Юн-Цюань и Р.2 
Жань-Гу. 
Ключевые слова: биологически активная точка, 
меридиан, электропроводность, умственная нагрузка.  
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STUDY OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS ON THE SKIN  
BEFORE AND AFTER MENTAL ACTIVITY 



 
Resume: Humans has long been interested in the question 
of how mental activity affects the body 
It is known that with prolonged mental work, the strength 
of the processes of excitation and inhibition is transformed, 
the ratio between them changes. With the onset of fatigue 
in the brain, the relationship between the cerebral cortex 
and subcortical formations is disrupted. At the same time, 
there is a decrease in the regulatory influence of the large 
hemispheres on all body functions and a decrease in the 
activating effects of the subcortical parts of the brain. In 
addition, prolonged sitting, a state of low motor activity 
leads to a significant decrease in centripetal impulses from 
the receptors of muscles, tendons, and joints. 
The study involved 17 relatively healthy, stable 
physiological condition of female students aged 21 to 25 
years. For the study, 16 biologically active points were 

taken from standard meridians associated with a specific 
organ.  
To assess the physiological state of the organs before and 
after the load of mental labor, the indicators of EC BAP on 
the skin. A decrease in the indicators of each organ after 
mental labor was revealed in comparison with the 
indicators before mental labor with statistical reliability in 
all the studied organs (p˂0.05). Especially low values of the 
EC BAP values after a load of mental labor were found in 
the bioactive points of the liver meridian F. 3 Tai-Chun, the 
colon meridian GI.5 Yang-Si and GI. 4 He-Gu, the heart 
meridian C. 7 Shen-Men, the small intestine meridian IG.1 
Shao-tse and IG.2 Qian-Gu, the meridian of the kidneys R. 1 
Yun-Chuan and R. 2 Zhan-Gu. 
Keywords: biologically active point, meridian, electrical 
conductivity, mental load. 

 
 


