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DETERMINATION OF SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
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Abstract. The article presents data on the study of pulse parameters in high school students Turkestan. According to the result it is found that boys’ heart performance is more often than in girls.
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ МЕКТЕПТЕРІ ЖОҒАРЫ
СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР
ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ
Б. Т. Тастемирова
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
Түйін сөздер: жоғары сынып оқушылары, пульстің жиілігі, пульстік қысым жиілігі.
Аннотация. Мақалада Түркістан қаласындағы кейбір мектептердің жоғары сынып оқушыларының
пульс көрсеткіштерінің зерттеу нəтижелері келтірілген. Алынған нəтижелер бойынша ұлдардағы пульс
жиілігі қыздарға қарағанда жоғары екендігі анықталған.

Кіріспе. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы зерттеудің маңыздылығы дені сау
контингенттің еңбекке, əскерге жəне отбасын құруға қажеттілігімен түсіндіріледі [1–3].
Өскелең ұрпақтың денсаулығын қорғау – мемлекеттің ең маңызды стратегиялық мақсаты,
себебі еліміздің ересек тұрғындары денсаулығының фундаменті 2-ші балалық жаста қалыптасады
[4, 5].
Сондықтан денсаулық – бұл нақты əлеуметтік жəне экологиялық орта жағдайында генетикалық потенциалдың реализация процесінде дамитын біртұтас көпөлшемді динамикалық күйі
деп айтылады [6, 7].
Зерттеу тəсілдері. Пульс жиілігі оқушылардың білезік артериясы тұсын пальпациялау арқылы
анықталып, Руфье индексі бойынша есептелінді.
Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау. Мектептер бойынша оқушыларының жүктемеге дейінгі, жүктемеден 10 секундтан кейін жəне жүктемеден қалпына келгеннен кейін пульс
жиілігі көрсеткіштерін келтіреміз (1, 2-кестелер):
1-кесте – Пульс жиілігінің көрсеткіштері (ұлдар)
Орта
мектеп

Сынып,
жас

жүктемеге дейінгі

№6

9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)

68,2±0,07
65,96±0,06
67,86±0,03
65,67±0,03
68,14±0,04
70,0±4,0
82,2±0,25
97,2±0,34
111,0±1,3

№14

№21

Пульс жиілігі
жүктемеден 10
секундтан кейін
86,9±0,76
85,9±0,15
89,6±0,06
83,15±0,53
82,8±0,75
85,7±0,45
124,2±2,3
132,5±1,24
142,5±0,36

қалпына келгеннен
кейін
67,93±0,05
66,84±0,01
66,98±0,08
66,26±0,05
69,8±0,06
71,6±3,57
83,4±0,24
96,8±0,40
109,3±1,5

2-кесте – Пульс жиілігінің көрсеткіштері (қыздар)
Орта
мектеп

Сынып,
жас

№6

9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)

№14

№21

жүктемеге
дейінгі
70,56±0,4
75,6±0,08
78,9±0,05
65,62±0,09
67,87±0,05
68,14±0,02
68,9±0,45
62,8±0,32
64,5±0,25
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Пульс жиілігі
жүктемеден 10
секундтан кейін
92,7±0,65
96,7±0,09
94,7±0,43
95,9±0,78
98,8±0,03
105,7±0,15
90,65±0,03
88,0±0,05
91,6±0,09

қалпына
келгеннен кейін
72,6±0,3
75,7±0,07
76,7±0,07
67,8±0,81
68,9±0,96
69,6±0,08
65,9±0,4
65,89±0,31
67,8±0,4
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№ 21 мектеп ұлдарының пульс жиілігі ерекше жоғары екенін байқалды. Ұлдарда қалпына
келу 3–4-ші минутта байқалды. Жүктемеден кейін 3-ші минутта тамырдың соғу жиілігі бастапқы
қалпына келуі, жүрек қантамыр жүйесінің бейімделгіштік мүмкіндігінің басты көрсеткіші болып
табылады. Бұл физиологияда қолданылатын критерий. Қыздарда пульс жиілігінің қалпына келуі
5-ші минутта байқалды. Бұл тамыр жиілігінің өзгеруі қыздарда, ұлдарға қарағанда белсенді түрде
жүретінін білдіреді.
Руфье индексін есептеу. Алынған нəтижелер бойынша Руфье индексі формула арқылы есептелді (1, 2-суреттер).

8
7
6
5

№ 6 мектеп

4

№ 14мектеп
№ 21 мектеп

3
2
1
0
15 жас

16 жас

17 жас

1-сурет – Мектептер бойынша жоғары сынып оқушыларының Руфье индексі көрсеткіштері (ұлдар)

4,5
4
3,5
3

№ 6 мектеп

2,5

№ 14мектеп

2

№ 21 мектеп

1,5
1
0,5
0
15 жас

16 жас

17 жас

2-сурет – Мектептер бойынша жоғары сынып оқушыларының Руфье индексі көрсеткіштері (қыздар)
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Руфье индексі оқушылар ағзасының жұмысқа қабілеттілігі деңгейін сипаттайды (1). Руфье
индексінің жоғары болуы – жұмысқа қабілеттілігі төмен екенін көрсетеді, ал Руфье индексінің
төмен болуы – жұмысқа қабілеттілігі жоғары екенін көрсетеді (3-кесте).
№ 6 мектеп нəтижелері:
9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік».
№ 14 мектеп нəтижелері:
9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың Руфье индексі – 1балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың Руфье индексі – 1 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік»,
қыздардың Руфье индексі – 4 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
№ 21 мектеп нəтижелері:
9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың Руфье индексі – 6 балл «қанағаттанарлық жұмысқа
қабілеттілік», қыздардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік».
10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың Руфье индексі – 6 балл «қанағаттанарлық жұмысқа
қабілеттілік», қыздардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік».
11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың Руфье индексі – 7 балл «қанағаттанарлық жұмысқа
қабілеттілік», қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».
Пульстық қысым жиілігін өлшеу:
Оқушылардың пульстық қысым жиілігі салыстырмалы түрде көрсеткіштерін келтіреміз
(3-кесте).
3-кесте – Пульстық қысым жиілігінің көрсеткіштері
Орта мектеп №

Сынып, жас

№6

9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)
9 сынып (15 жас)
10 сынып (16 жас)
11 сынып (17 жас)

№ 14

№ 21

Пульстық қысым мəндері
ұлдар
қыздар
35,6 ± 0,0
30,5 ± 1,0
33,33 ± 0,12
32,8 ± 0,0
30,6 ± 0,2
24,3 ± 0,1
37,5 ± 0,0
40,0 ± 0,0
39,3 ± 0,5
39,3 ± 0,5
40,0 ± 0,0
42,8 ± 0,4
33,6 ±1,3
31,1 ± 0,3
30,0 ± 0,0
31,0 ±0,0
37,5 ± 0,4
36,9 ± 0,4

Тұжырым. № 21 мектеп ұлдарының пульс жиілігі ерекше жоғары екенін байқалды. Ұлдарда
қалпына келу 3–4-ші минутта байқалды. Жүктемеден кейін 3-ші минутта тамырдың соғу жиілігі
бастапқы қалпына келуі, жүрек қантамыр жүйесінің бейімделгіштік мүмкіндігінің басты көрсеткіші болып табылады. Бұл физиологияда қолданылатын критерий. Қыздарда пульс жиілігінің
қалпына келуі 5-ші минутта байқалды. Бұл тамыр жиілігінің өзгеруі қыздарда, ұлдарға қарағанда
белсенді түрде жүретінін білдіреді.
№ 6 мектеп нəтижелері ұлдардың жəне қыздардың Руфье индексі «жоғары жəне жақсы жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті. № 14 мектеп нəтижелері ұлдардың жəне қыздардың Руфье
индексі «жоғары жəне жақсы жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті. № 21 мектеп нəтижелері
ұлдардың Руфье индексі «қанағаттанарлық жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті, ал қыздардың
«жоғары жəне жақсы жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ
СТАРШИХ КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА ТУРКЕСТАНA
Б. Т. Тастемирова
Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан
Ключевые слова: ученики старших классов, частота пульса, частота пульсового давления.
Аннотация. В статье приводятся данные по исследованию показателей пульса у учеников старших
классов некоторых школ г. Туркестан. По полученным результатам установлено, что показателей частоты
пульса у мальчиков больше, чем у девушек.
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