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THE EFFECT OF NASYVAY
ON THE STRUCTURE OF TEEN’S MOUTH
B. S. Begaliev, B. A. Abjapparov, Q. T. Saginbaev
International Kazakh-Turkish University named by Kh. A. Yesevi, Turkestan, Kazakhstan.
E-mail: bakit_bbs@mail.ru, Batya_1982@mail.ru, Kanat-med@mail.ru
Key words: nasyvay, mouth, nicotine, research, teenagers.
Abstract. For the first time in Kazakhstan we started to study the effect of “nasyvay” on the mucous membranes of the mouth and teeth status of adolescents on the example of Kentau.
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АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ КІЛЕГЕЙ ҚАБАТЫНА
НАСЫБАЙДЫҢ ƏСЕРІ
Б. С. Бегалиев, Б. А. Абжаппаров, К. Т. Сагинбаев
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
Түйін сөздер: насыбай, зерттеу, ауыз қуысы, никотин, жеткіншектер.
Аннотация. Қазақстанда бірінші рет Кентау қаласында мектеп оқушыларының арасында насыбай
пайдаланушылардың ауыз қуысы шырышты қабығына насыбайдың тигізетін зиянды əсері туралы зерттеу
жүргізілді.

Кіріспе. Мақалада мектеп оқушыларының арасында насыбай пайдаланушылардың пайыздық
көрсеткіштері жоғары екендігі айтылады. Насыбайдың ауыз қуысы шырышты қабығына тигізетін
зиянды əсері туралы жазылған. Зерттеу нəтижелері бойынша насыбай əсерінен ауыздың шырышты
қабығының, қызылиектің қызыруымен ісінулері жиі кездесетіндігі келтірілген. Насыбай пайдаланбайтын мектеп жасындағы балаларда ауыз қуысының шырышты қабаты қалыпты жағдайда
кездескен. Насыбайды пайдаланатындарда ауыздың шырышты қабатның гиперемиясы мен ісінуі
көп кездесетіндігі анықталған. Насыбайдың ауыз қуысының шырышты қабатына зиянды əсері
дəлелденген.
Қазіргі уақытта жеткіншектер арасында темекі тарту, есірткілерді пайдалану, насыбай ату,
ішімдікке əуес болу сияқты денсаулыққа зиянды əдеттер жиі байқалады [1, 2].
Соңғы кезде Еуропа мен Солтүстік Америкада қолданылатын құрғақ темекі ұнтақталған
түрінде əртүрлі мөлшерде қосылатын құпиялы заттардан тұратындығы белгілі болды. Оңтүстік
Африканың банту тайпасының иіскейтін заты темекі жапырағының, алоэ көлінің, майдың, лимон
қышқылының жəне əртүрлі хош иісті шөптердің қоспаларынан тұрады. Жоғарғы жақ қуысының
қатерлі ісігі осы қоспаны ұзақ уақыт жəне жиі иіскеген адамдардың 80%-да анықталған [3, 4]. Бұл
қоспаның құрамында көп мөлшерде никель мен хром табылғандықтан, бензо(а)пирен сияқты, ол
да ісікті туындатуы мүмкін деген болжам жасалған [5]. Оңтүстік Қазақстан аймағында насыбай
ататындардың 60%-ы оны тіл астына, ал 40% – астыңғы ерін мен қызыл иек арасына салады.
Жамбыл облысындағы насыбай құмарлар 96% астыңғы ерін мен қызыл иек арасына қояды.
Самарқанттық насыбай құмарлардың арасында көп тараған əдіс – насыбайды тіл астына салу [6,7].
Зерттеу тəсілдері: Кентау қаласындағы “Ыбраим” жеке шаруашылық серіктестігінің орталығымен бірлестікте 15 мектеп оқушылары (7047 адам) стоматологиялық скрининг зерттеу
əдісімен тексеруден өткізілді. Олардың 14 жасқа дейінгілерінің саны 1906 (27%), 14 жастан
жоғарылары – 4231 (60%) жəне 910 оқушы жоғарғы сынып оқушылары (13%) болды. Барлық
тексерілгендердің тістерінің жағдайына медициналық анықтама берілді, ауру тістері бар
оқушыларға дəрігерлік көмек көрсетілді жəне жалпы сауықтыру шаралары ұйымдастырылды.
Жұмыстың алдына қойған мақсаты мен міндеттерін орындау үшін сараптама, статистикалық,
əлеуметтік, эпидемиологиялық жəне математикалық модельдеу əдістері қолданылды.
Зерттеу нəтижелерін талдау. Статистикалық талдау арқылы зерттеуге қамтылған жеткіншектердің насыбайға қатынастары анықталды. Жинақталған материалдардан 3 топ айқындалды:
547 оқушы насыбайды пайдаланбайтындар болып табылды (1-ші топ), 131 жеткіншек (14,4%)
насыбайды пайдаланып жүргендерін ашық мойындады (2-ші топ), 232 оқушы насыбай ататындарын жасырғандар санатына жатқызылды (3-ші топ). Соңғы топтың белгіленуі сұраққа берілген
жауапқа сəйкес жəне ауыз қуысы кілегей қабатының объективті көрінісі бойынша анықталды.
Материалдарды талдау мектеп оқушыларының арасында насыбай ататындар үлесінің көп
таралғанын көрсетті (1-сурет). Ауыз қуысы кілегей қабаты жəне тістер организмде əртүрлі факторлармен тікелей қатынаста болады, олардың арасында физикалық (температура), химиялық,
механикалық, биологиялық факторлар жеке-жеке немесе бірлесіп əсер етуі мүмкін. Сондықтан
ауыз қуысы кілегей қабатының физиологиялық жағдайы мен тістердің денсаулық дəрежесі дені
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н оқушылардың тіс жəне ауыз қууысы кілегей
й қабатыны
ың саулығы туралы эксстенсивтік
көрсеткіш
ш біршама жоғары.
ж
Бұлл құбылысты
ың сырын тіс
т тазалап тұру
т
əрдісім
мен байланы
ыстылықта
зерделедіік. Сонда нəтиже
н
төмеендегіше боолып анықтталды. Бірінші топтағғы 547 оқуш
шылардың
190-ындаа (тістері бүүтіндерінде) тістерін күүніне 1-рет тазалайтын
ндардың үлеесі 65,93%-д
да көрінді,
2-рет таззалап тұраттындар – 26,92%,
2
сиррек тазалай
йтындар – 7,15% болд
ды. Насыбаай ататын
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131 оқушының 125-де (95,42%) насыбайды астыңғы ерін мен тіс аралығындағы қуысқа салып
пайдалану əдісінің басымдығы байқалды. Сондықтан мандибулаға орналасқан 4-3-2-1/1-2-3-4 тістердің қызылиек еттері қызарыңқылығымен жəне ісіңкілігімен ерекшеленді (3, 4-сурет).

3-сурет – Төменгі тістердің қызыл иегінің қызарыңқылығы мен ісіңкілігі

Ауыз қуысының үстіңгі ерні мен тіс аралығындағы қуысқа насыбай салып пайдалану сирек
кездесті (2,29%). Мұндай əдісті қолданғанда да тіс қызылиек етінің жəне ерін кілегей қабатының
қызарыңқылығы анық байқалды.

4-сурет – Төменгі тістердің қызыл иегінің қызарыңқылығы

Тексерілгендердің арасынан насыбайды тіл астына салып пайдаланатындар да кездесті
(1,52%). Бұл жағдайда тіл асты кілегей қабатында ақтаңдақ күйген белгі көрініс танытты. Сонымен, ауыз қуысы кілегей қабатының жағдайына насыбайдың тигізетін зиянды əсері 2-ші жəне
3-ші топтағы оқушылардың арасында шын мəнінде патологиялық көріністермен айқындалды.
Осыған орай, аталған екі топтағы статистикалық талдау нəтижелерін жиынтықтап тұжырымдасақ
оқушылар арасында насыбаймен əуестенушілер 39,9%-ды құрайды.Насыбайдың зиянды əсерін
дəлелдей түсетін көріністердің аясы кеңейе түседі, мұны біз төмендегі қосымша фотосуреттен
көреміз (5-сурет).
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5-сурет – Паародонтиттің жалпы
ж
көрінісі

Тұжы
ырым. Зертттеу нəтижеелерін қысқааша тұжыры
ымдасақ нассыбайдың зиянды əсері айрықша
ауыз қуысы кілегей қабатында
қ
а
айқын
көрініс берді. Наасыбай никоотині, оның ққұрамындағғы əк жəне
басқа да қоспалар
қ
аууыз қуысы кілегей
к
қабаатын бастапққыда қызарттады жəне іісіндіреді дее, соңынан
ақтаңдақттыққа алып келеді, бөрттпелер мен жараның
ж
паайда болуын
на жетелейді.
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ВЛИЯНИЕ НАСЫВАЯ НА СТРУКТУРЫ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОДРОСТКОВ
Б. С. Бегалиев, Б. А. Абжаппаров, К. Т. Сагинбаев
Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан
Ключевые слова: насывай, ротовая полость, никотин, исследование, подростки.
Аннотация. Впервые в Казахстане мы начали изучение влияния “насывая” на слизистые оболочки
ротовой полости и состояние зубов подростков на примере г. Кентау.
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