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BLOOD PLESSURE PARAMETERS STUDY  
IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF THE CITY OF TURKESTAN 

 
Abstract. The article gives data on the definition of pupils of the senior classes of some schools in Turkestan. 

According to the results obtained, it is established that the boys' pulse rate is much larger than that of the girls. 
Key words: pupils of the senior classes, pulse rate, the Ruthier index. 
 
 

ƏОЖ 612.181 
 

И. А. Ишигов  
 

Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ,ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ 
ЖОҒАРҒЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚАН  

ТАМЫР ЖҮЙЕСІНІҢ КЕЙБІР ФИЗИОЛОГИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕРІН АНЫҚТАУ 

 
Аннотация. Мақалада Түркістан қаласындағы кейбір мектептердің жоғары сынып оқушыларының 

пульс жиілігін анықтау нəтижелері келтірілген. Алынған нəтижелер бойынша ұлдардағы пульс жиілігі қыз-
дардағы пульс жиілігіне қарағанда едəуір жоғары екендігі анықталған. 

Түйін сөздер: жоғары сынып оқушылары, пульс жиілігі, Руфье индексі. 
 

Кіріспе. Елбасының халыққа Жолдауында ұзақ мерзімді приоритеттердің ішінде Қазақстан 
Республикасы азаматтарының денсаулығы, білім жəне əл-ахуаттылығы анықталды. Осы контексте 
жасөспірімдердің денсаулық қорғау мəселелері актуалды болып табылды, əсіресе дені сау кон-
тингенттің қалыптасуы мен оның ішінде емделуге тиіс аурулардың анықталуы. Бұл денсаулық 
контингент болашақта еліміздің қауіпсіздігі негізін құрайды [1]. Артериялық пульс жүректің 
атқаратын қызмет көрсеткішінің бірі болып табылады. Пульстің көптеген қасиеттері арқылы 
қанайналымын да сипаттауға болады. 

Зерттеу тəсілдері. Зерттеу жұмыстары Түркістан қаласының №6, №14 жəне №21 орта мектеп-
терінде оқитын 9, 10, 11 сынып (15–17 жас) оқушыларына жүргізілді. Мектептер бойынша оқушы-
ларының жүктемеге дейінгі, жүктемеден 10 секундтан кейін жəне жүктемеден қалпына келгеннен 
кейін пульс жиілігі көрсеткіштерін келтіреміз (1, 2-кесте).  

№ 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. 
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1-кесте – Пульс жиілігінің көрсеткіштері (ұлдар) 
 

Орта мектеп  
№ 

Сынып,  
жас 

Пульс жиілігі 

жүктемеге  
дейінгі 

жүктемеден 
10 секундтан кейін 

қалпына келгеннен 
кейін 

№6 

9 сынып (15 жас)  68,2±0,07 86,9±0,76 67,93±0,05 

10 сынып (16 жас) 65,96±0,06 85,9±0,15 66,84±0,01 

11 сынып (17 жас) 67,86±0,03 89,6±0,06 66,98±0,08 

№14 

9 сынып (15 жас) 65,67±0,03 83,15±0,53 66,26±0,05 

10 сынып (16 жас) 68,14±0,04 82,8±0,75 69,8±0,06 

11 сынып (17 жас) 70,0±4,0 85,7±0,45 71,6±3,57 

№21 

9 сынып (15 жас) 82,2±0,25 124,2±2,3 83,4±0,24 

10 сынып (16 жас) 97,2±0,34 132,5±1,24 96,8±0,40 

11 сынып (17 жас) 111,0±1,3 142,5±0,36 109,3±1,5 

 
2-кесте – Пульс жиілігінің көрсеткіштері (қыздар) 

 

Орта мектеп  
№ 

Сынып,  
жас 

Пульс жиілігі 

жүктемеге  
дейінгі 

жүктемеден  
10 секундтан кейін 

қалпына келгеннен 
кейін 

№6 

9 сынып (15 жас) 70,56±0,4 92,7±0,65 72,6±0,3 

10 сынып (16 жас) 75,6±0,08 96,7±0,09 75,7±0,07 

11 сынып (17 жас) 78,9±0,05 94,7±0,43 76,7±0,07 

№14 

9 сынып (15 жас) 65,62±0,09 95,9±0,78 67,8±0,81 

10 сынып (16 жас) 67,87±0,05 98,8±0,03 68,9±0,96 

11 сынып (17 жас) 68,14±0,02 105,7±0,15 69,6±0,08 

№21 

9 сынып (15 жас) 68,9±0,45 90,65±0,03 65,9±0,4 

10 сынып (16 жас) 62,8±0,32 88,0±0,05 65,89±0,31 

11 сынып (17 жас) 64,5±0,25 91,6±0,09 67,8±0,4 

 
Руфье индексін есептеу. Алынған нəтижелер бойынша Руфье индексі № 3 формула арқылы 

есептелді (1, 2-сурет).  
Руфье индексі оқушылар ағзасының жұмысқа қабілеттілігі деңгейін сипаттайды [2]. 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».  
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1-сурет – Мектептер бойынша жоғары сынып оқушыларының Руфье индексі көрсеткіштері (ұлдар) 
 

 
2-сурет – Мектептер бойынша жоғары сынып оқушыларының Руфье индексі көрсеткіштері (қыздар) 

 
№ 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 қабі-

леттілік», қыздардың Руфье индексі – 2 балл «жоғары жұмысқа қабілеттілік».  
11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың Руфье индексі – 7 балл «қанағаттанарлық жұмысқа қабі-

леттілік», қыздардың Руфье индексі – 3 балл «жақсы жұмысқа қабілеттілік».  
Пульстық қысым жиілігін өлшеу. Оқушылардың пульстық қысым жиілігі салыстырмалы 

түрде көрсеткіштерін келтіреміз (3-кесте):  
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3-кесте – Пульстық қысым жиілігінің көрсеткіштері (ұлдар) 
 

Орта мектеп  
№ 

Сынып,  
жас 

Пульстық қысым мəндері 

ұлдар қыздар 

№ 6 

9 сынып (15 жас) 35,6 ±0,0 30,5 ±1,0 

10 сынып (16 жас) 33,33 ± 0,12 32,8 ± 0,0 

11 сынып (17 жас) 30,6 ±0,2 24,3 ± 0,1 

№ 14 

9 сынып (15 жас) 37,5 ± 0,0 40,0 ± 0,0 

10 сынып (16 жас) 39,3 ± 0,5 39,3 ± 0,5 

11 сынып (17 жас) 40,0 ± 0,0 42,8 ± 0,4 

№ 21 

9 сынып (15 жас) 33,6 ±1,3 31,1 ± 0,3 

10 сынып (16 жас) 30,0 ± 0,0 31,0 ±0,0 

11 сынып (17 жас) 37,5 ± 0,4 36,9 ± 0,4 
 

Қорытынды.  
1. № 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. 

2. № 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 нəти-
желері ұлдардың Руфье индексі «қанағаттанарлық жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті, ал 
қыздардың «жоғары жəне жақсы жұмысқа қабілеттілік» деңгейді көрсетті. 
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Аннотация. В статье приводятся данные по определению частоты пульса у учеников старших классов 
некоторых школ г.Туркестана. По полученным результатам установлено, что показатели частоты пульса у 
мальчиков значительно больше чем у девочек. 

Ключевые слова: ученики старших классов, частота пульса, индекс Руфье. 
 
Сведения об авторе: 
Ишигов И.А. – д.м.н,, профессор кафедры морфологии и физиологии человека медицинского факуль-

тета МКТУ им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
190  

 
Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), 
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, 
including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In particular, translations 
into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 

 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте: 
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

ISSN 2518-1629 (Online), ISSN 2224-5308 (Print) 
 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/ 
 
 

Редактор М. С. Ахметова,  Т. М. Апендиев 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 21.11.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
11,9 п.л. Тираж 300. Заказ 6. 

 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


