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Түйіндеме 
Кіріспе. Сүйек қалдықтарын ұзақ уақыт көму көбінесе олардың бөлінуіне себеп болады. Қаңқа сүйектерін алу 

және полиция органдарымен тасымалдау кезінде сынғыш сүйек тіндері де жойылуы мүмкін. Осы жұмыс адамның 
қаңқалық сүйектеріне сот-медициналық сараптама жүргізу үшін термопластикалық желімнің көмегімен бас 
сүйектерін өлімнен кейінгі қайта құру әдісін қолдану мүмкіндігіне арналған. 

Зерттеудің мақсаты: сүйек тінінің нашар сақталған адам қаңқасын сараптау кезінде термопластикалық 
желімнің көмегімен бас сүйек сүйектерін өлімнен кейінгі қайта құру әдісін пайдалану мүмкіндігін бағалау. 

Әдістері. Зерттеу нысаны 2016-2021 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан аумағында табылған 14 
қаңқаланған мәйіттің сүйегі болды. 

Нәтижелері. Зерттелетін 14 адамның бас сүйектерін медициналық-сот сараптамасында термопластикалық 
желімді қолдана отырып, фрагменттелген сүйектерді өлімнен кейінгі қайта құру әдісі сипатталған. 

Қорытынды. Термопластикалық желімді қолдана отырып, сүйек фрагменттерін қолмен желімдеу арқылы 
адамның бас сүйегін өлімнен кейінгі қайта құру - қаңқалық қалдықтар мен бас сүйегінің нашар сақталған 
сүйектерін зерттеудің ең инвазивті емес әдісі. Бұл әдіс сүйек қалдықтарының фрагментациясы жағдайында, 
қалпына келтірудің басқа әдістерін қолдану мүмкін болмаған кезде және қаңқа сүйектерінің жыныстық және 
нәсілдік құрамын, жасын, тірі және өлімнен кейінгі зақымдануының сипатын анықтау үшін тиісті зерттеулер 
жүргізуге мүмкіндік береді. 

Түйінді сөздер: сүйек, бас сүйек, бұзылу, жою, сүйек тінін қайта құру. 
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Introduction. Long-term burial of bone remains is often the reason for their fragmentation. Fragile bone tissue can also 
be destroyed during the removal of skeletal remains and transport by the police. The work is devoted to the possibility of 
using the method of postmortal reconstruction of the skull bones using adhesively thermoplastic agent for medical forensic 
examination of skeletal human remains. 

Aim of the research: to assess the possibilities of using the method of postmortal reconstruction of the skull bones 
using adhesively thermoplastic agent in the examination of the human skeleton with poor preservation of bone tissue. 

Methods. The object of the research was the remains of 14 skeletal corpses discovered in the territory of South 
Kazakhstan in the period from 2016 to 2021. 

Results. The technique of postmortal reconstruction of fragmented bones with the use of adhesively thermoplastic agent 
during medical forensic examination of 14 examined human skulls is described.  

Conclusion. Postmortal reconstruction of the human skull using manual bonding of bone fragments using adhesively 
thermoplastic agent is the most non-invasive way to study skeletal remains and poorly preserved skull bones.  This 
technique is most in demand in cases of fragmentation of bone remains, when it is impossible to use other methods of 
reconstruction, and allows proper follow-up studies to determine gender and race, age, nature of intravital and post-mortem 
damage to the bones of the skeleton. 

Key words: bone, skull, fragmentation, destruction, reconstruction of bone tissue. 
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Введение. Длительная давность захоронения костных останков нередко служит причиной их фрагментации. В 
ходе извлечения скелетированных останков и транспортировки органами полиции хрупкая костная ткань может 
также быть разрушена. Работа посвящена возможности использования метода постмортальной реконструкции 
костей черепа при помощи термопластичного клея для проведения судебно-медицинской экспертизы 
скелетированных останков человека. 

Цель исследования: оценить возможности использования метода постмортальной реконструкции костей черепа 
при помощи термопластичного клея при экспертизе скелета человека с плохой сохранностью костной ткани. 

Методы. Объектом исследования стали останки 14 скелетированных трупов, обнаруженные на территории 
Южного Казахстана в период с 2016 по 2021 год. 

Результаты. Описана методика постмортальной реконструкции фрагментированных костей с использованием 
термопластичного клея при медико-криминалистической экспертизе 14 исследуемых черепов человека.  

Заключение. Постмортальная реконструкция черепа человека при помощи ручного склеивания костных 
фрагментов с использованием термопластичного клея - максимально неинвазивный способ изучения 
скелетированных останков и костей черепа плохой сохранности. Данная методика наиболее востребована в случаях 
фрагментации костных останков, при невозможности использования других методов реконструкции и позволяет 
адекватно провести последующие исследования по определению половой и расовой принадлежности, возраста, 
характера прижизненных и посмертных повреждений костей скелета. 

Ключевые слова: кость, череп, фрагментация, деструкция, реконструкция костной ткани. 
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Кіріспе 
Қазіргі таңда адамның сүйек қалдықтарын сот-

медициналық сәйкестендіру өзекті мәселе болып 
қалуда [7,8]. Бүгінгі таңда жеке тұлғаны сәйкестендіру 
процесінде сот-генетикалық зерттеулер медициналық-
криминалистикалық және серологиялық зерттеу 
әдістеріне балама ұсына отырып, ең сенімді және дәл 
болып табылады [5]. Алайда, қаңқаланған белгісіз 
қалдықтармен, термикалық өзгерген мәйіттермен 
жұмыс істегенде, ұзақ уақыт ылғалды және жылы 
жағдайда, мысалы, кәріз құдықтарында, су 
қоймаларында, ылғалды жерде болған сүйектерді 
эксгумациялау кезінде ДНҚ, әдетте, толығымен 
құртылады және сүйек заты генетикалық зерттеуге 
жарамсыз болады [14]. Мұндай жағдайларда тергеу 
органдарына медициналық-криминалистикалық 
сараптамалардың нәтижелері айтарлықтай көмек 

көрсетеді [2]. Жынысын, нәсілін, жасын және жеке 
антропометриялық белгілерін анықтау үшін ең 
ақпараттылығы-бас сүйек және ұзын жілік сүйектер 
[1,3,6]. Медициналық-сот сараптамасын жүргізу кезінде 
бас сүйегінің фрагменттелген сүйектерін зерттеуде 
қиындықтар жиі кездеседі. Бұл мәселені шешудің 
өзектілігі полиция органдарының оқиғаның мән-жайын 
дәл анықтау үшін сараптамалық зерттеулердің 
нәтижелеріне қойылатын жоғары талаптарымен 
негізделген [5]. Адамның бас сүйегін жан-жақты және 
толық салыстырмалы сәйкестендіру бас сүйегін 
зерттеу кезінде алынған күрделі анатомиялық, 
антропологиялық және одонтологиялық зерттеулердің 
нәтижелеріне байланысты [2,10,13]. Бұрын қаңқаның 
фрагменттелген қалдықтарын қалпына келтіру үшін бас 
сүйегінің сүйектерінде бұрғылау көмегімен тесіктер 
жасайтын, содан кейін сүйек фрагменттері металл 

https://orcid.org/0000-0001-9622-8218
https://orcid.org/0000-0002-3641-6011


Наука и Здравоохранение 2022, 6 (Т.24)                                                         Обзор литературы 

139 

қапсырмаларымен бекітетін [7]. Бірақ сүйек 
фрагменттерін қолмен өңдеу өте қиын болуы мүмкін-
сүйек бөліктері өте кішкентай болуы мүмкін немесе 
сүйектің өзі өте нәзік болуы мүмкін [5,7]. Сонымен 
қатар, бұл әдісті қолдану үлкен уақытты қажет ететін 
ауыр процесс, көбінесе сүйек препаратының ішінара 
немесе толық жойылуына әкеледі. Тәжірибеде жиі 
қолданылатын тағы бір әдіс-сүйек фрагменттерін 
стоматологиялық тәжірибеде қолданылатын 
цианакрилат желімімен немесе желіммен байланыстыру 
болып табылады [5]. Алайда, бұл материалдарды 
пайдалану өте қымбат. 3D-технологиясын қолдану сот 
антропологиясы мен сот медицинасы саласында 
кеңінен таралуда. Мәйітті бөлу, жараларды қарумен 
салыстыру, краниометрия және бетті қайта құру, тістеу 
іздерін салыстыру, сондай-ақ патологияны 
визуализациялау және қайта құру жағдайларында 3D 
сканерлеу және модельдеуді қолдану сұранысқа ие 
бола бастады [4,12]. Беттерді сканерлеу әдістері мен 
көлемді сканерлеу әдістерін қамтитын 3D модельдерін 
құрудың көптеген әдістері бар [15,16]. 3D принтерде 
басып шығарылған модельдер анатомиялық 
ерекшеліктердің көпшілігін жеткілікті түрде көрсете 
алады, ал кейбір сүйек ерекшеліктері, мысалы, жұқа 
сүйек, ұсақ тесіктер және өткір сүйектер проблемалар 
тудыруы мүмкін [11,17]. Әрине, көлемді сканерлеу 
әдістері жоғары ажыратымдылықтағы кескіндерді 
алуға мүмкіндік береді, бірақ олар әдетте қымбат, көп 
уақытты, арнайы білімді және алынған мәліметтер 
негізінде үш өлшемді модельдерді құру үшін 
бағдарламалық жасақтаманы қажет етеді [9]. 
Әдебиеттерді талдау адамның қаңқалық қалдықтарын 
зерттеу кезінде фрагменттерді қолмен байланыстыру 
арқылы фрагменттелген сүйектерді қайта құрудың 
заманауи мүмкіндіктері толық зерттелмегенін көрсетеді. 
Бұл термопластикалық желімді қолдана отырып, бас 
сүйегінің фрагменттелген сүйектерін балама түрде 
қайта құру мүмкіндіктерін одан әрі зерттеуге негіз 
болды. Термопластикалық желімнің көптеген 
артықшылықтары бар, бұл әртүрлі беттерді желімдеуге 
және бос жерлерді толтыруға мүмкіндік береді, төмен 
шөгу мен жоғары полимерлеу жылдамдығына ие. 
Сонымен қатар, бұл желім химиялық реагенттермен 
алдын-ала өңдеуді қажет етпейді және арзан бағамен 
сипатталады. 

Жұмыстың мақсаты: медициналық-криминалистік 
зерттеуге ұсынылған қаңқа материалын мүмкіндігінше 
инвазивті емес зерттеу және сүйек тінінің нашар 
сақталған қаңқаларында термопластикалық желімді 
қолдана отырып, бас сүйегінің сүйек тінін қайта құру 
әдісінің мүмкіндіктерін бағалау.  

Әдістері 
2016-2021 жылдар аралығында Оңтүстік Қазақстан 

аумағында табылған 14 қаңқаланған мәйіттің 
сүйектері зерттелді. Зерттелетін сүйектерінің сақталуы: 
жақсыдан қанағаттанарлыққа дейін. Қаңқа 
элементтерінің морфологиялық белгілерін анықтайтын 
деградация мен жоғалудың жоғары дәрежесі бар 
артикулярлы буындардың көпшілігінде 7 қаңқалық 
сүйектегі кемік тіндері. Бас сүйегінің фрагменттелген 
үлгілері 11 жағдайда бір – бірімен салыстырылды және 
сүйек фрагменттерінің әртүрлі саны түрінде 

ұсынылды, 3-сүйек фрагменттерінің бөлігі толығымен 
болмады немесе ұсақ фрагменттердің фрагменттері 
түрінде ұсынылды. Зерттелген бас сүйектерінің 
фрагменттері әртүрлі мөлшердегі сүйек фрагменттері 
түрінде ұсынылған. Зерттеуге ұсынылған сүйек 
препараттарының бір бөлігі-сарғыш реңкі ақ түсті, 
құрғақ, жеңіл, жұмсақ тіндерден толық айырылған 
(сүйектердің пішіні кей жерлерде тегіс және айқын, кей 
жерлерде шеттік узурациясы бар және кортикальді 
қабаты ажыратылған). Сүйек препараттарының тағы 
бір бөлігі-сүйек тінінің фрагменттері түрінде 
ұсынылған, тығыздығы төмен кемік, топырақпен 
жабылған кортикальды қабаттың асты сызылған. 
Барлық сүйек фрагменттерін зерттеу бөлшектеу және 
кептіруден кейін жүргізілді. 

Бас сүйегін қайта құру үшін термопластикалық 
желім этиленвинил ацетаты қолданылды, балқу 
температурасы 120-130°c, Dremel 940 маркасының 
ағып кетуінен қорғалған ауыспалы саптамасы бар 
Жоғары температуралы желім пистолетін қолдана 
отырып, келесі сипаттамалары бар: кернеу 100-240В, 
максималды қыздыру температурасы 195 °c, минутына 
18 грамм желім, желім таяқшасының диаметрі 11 мм.  

Материалды жинау кезінде этикалық комитеттің 
стандарттарына сәйкес талаптар сақталды. Кадавер 
материалымен жұмыс істеу кезінде олар құпиялылық 
және медициналық этика принциптерін ұстанды. 

Зерттеу үшін үлгілерді дайындау: сүйек үлгілері 
алдын-ала топырақ қабаттарынан тазартылып, 
кептірілді. Бас сүйегінің пішінін қалпына келтіру үшін 
алдымен бас сүйегінің үлкен бөліктері (оның бастапқы 
пішінінің бұрмалануын болдырмау үшін), содан кейін 
кішілері бір-бірімен бөлінген тігістер немесе сызықтар 
бойынша салыстырылды. Желім таяқшасын балқу 
температурасына дейін қыздырғаннан кейін (120°C) 
желімделген беттерге желім қолданылды. Содан кейін 
желімделген материалдар бір-біріне басылып, 5-30 
секундқа бекітілді. Бас сүйегінің бастапқы формасы 
қалпына келтірілгеннен кейін, жалпы қабылданған сот-
медициналық әдістерге сәйкес жеке тұлғалардың 
түрлері, жынысы және нәсілі, жасы және 
антропометриялық деректері анықталды. 

Нәтижелері 
Бас сүйектерінің фрагменттері бойынша 14 

қаңқалық сүйекті өлімнен кейінгі қайта құру кезінде 
Адамның бас сүйегінің бастапқы формасы толығымен (8 
бас сүйек) немесе ішінара (6 бас сүйек) қалпына 
келтірілді, бұл кейінгі антропологиялық өлшеулер мен 
зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. 1-суретте және 2-
суретте зерттелген бас сүйектерінің біреуін 12 
фрагментке қайта құру нәтижелерінің мысалы 
көрсетілген. Қалған 5 фрагментті олардың шеттерін 
қиратуға (ұсақтауға) байланысты салыстыру мүмкін 
болмады. Кейінгі медициналық-криминалистикалық 
зерттеулер жыныстық және нәсілдік ерекшеліктерін 
анықтауға, зерттелген барлық 14 бас сүйегінің жасының 
биологиялық белгілерін анықтауға мүмкіндік берді. 
Терможелімнің бірқатар артықшылықтары бар: сүйек 
фрагменттерін қосу тез және электр энергиясы мен 
еңбектің минималды шығындарымен жүзеге 
асырылады. Желімдеу процесі ең аз уақытты алады, 
өйткені қалпына келтірілген қалдықтар қосымша арнайы 



Reviews Science & Healthcare,2022 (Vol. 24) 6 

140 

өңдеуді қажет етпейді, ал жабысқақ сүйек тегіс емес 
беттерге жақсы жатады. Қосымша артықшылықтардың 
қатарына мыналар жатады: термопластикалық желім 

улы емес, ұзақ мерзімге және сақтау ыңғайлылығына 
ие. Сонымен қатар, температураның жоғарылауымен 
қосылыстың беріктігінің жоғалуы байқалады. 

 

  
Сурет 1. Бас сүйек, оң жақтағы көрініс. Сурет 2. Бас сүйек, артқы көрініс. 

 
Нәтижелерді талқылау: 
Алынған нәтижелер сүйек қалдықтарының, әсіресе 

бас сүйегінің бастапқы пішінін қалпына келтіру үшін 
термопластикалық желімді қолдануға жарамдылығын 
айқын көрсетеді. Фрагменттелген сүйек қалдықтарын 
өлімнен кейінгі қайта құру кезінде термопластикалық 
желімді қолдана, барлық фрагменттердің 
сынғыштығын ескере отырып, ұсынылған техниканың 
минималды инвазивтілігін көрсетеді. Көптеген авторлар 
жерлеу жерлеріндегі сүйек қалдықтарымен ылғалды 
ортада немесе топырақтағы су мөлшері жоғары болған 
кезде, тіпті негізгі ұсыныстарға сәйкес заттарды баяу 
кептіру сүйек қалдықтарына қалпына келтірілмейтін 
зақым келтіруі мүмкін, морфологиялық белгілердің көп 
бөлігі жоғалғанға дейін [7,8,20]. Әдетте, бұл 
тұтастықтың бұзылуы және ықшам пластинаның 
бөлінуі, жарықтардың пайда болуы және кеміктің 
ерекше сынғыштығы [3,18]. Сыртқы табиғи 
факторлардың сүйек тінінің қауіпсіздігіне әсері өте 
үлкен және көп жағдайда жағдайлық. Эксперименттік 
деректер тіпті ескіру мерзімі аз жерлеу жағдайларында 
да сүйек тінінің Елеулі бұзылуын көрсетеді [8]. Бас 
сүйегінің сүйек фрагменттерінің шамадан тыс 
сынғыштығын ескере отырып, кейбір әдістерді қолдану 
шектеулі [5,7]. Бұл қайта құру тұрғысынан ерекше 
проблема туғызады, өйткені іс жүзінде жарақаттың 
одан әрі түсіндірілуін қамтамасыз ету үшін сарапшылар 
негізінен фрагменттерді қолмен байланыстыруға 
негізделген әдістерді қолданады. Сонымен қатар, 
басқа авторлар бас сүйегінің қалдықтары, әсіресе 
уақытша сүйек пирамидасы, қолайсыз жағдайларда 
ғана емес, сонымен қатар Жоғары температуралы 
кремация кезінде де қаңқаның ең сақталған элементі 
болып табылады деп мәлімдейді [5,19]. Баламалы 

әдістемелерді әзірлеу көрінісі адамды жеке қараған 
кезде жоғары сәйкестендіру мәні жоқ белгілер 
жиынтығы бойынша сәйкестендіру мүмкіндігіне 
бағытталған [6,10]. Термопластикалық желімнің 
көмегімен сүйектерді өлімнен кейінгі қайта қалпына 
келтіруді қолдану негіздемесі сүйек тінінің нашар 
сақталуы және зерттеуге ұсынылған сүйектердің 
бірнеше фрагментациясы болуы мүмкін. Алайда, бұл 
техникада бірқатар шектеулер бар: мысалы, 
біріктірілген беттерді бұзу (ұсақтау) жағдайында сүйек 
үлгілерін салыстыру әрдайым мүмкін емес. Сонымен 
қатар, желімнің тез қатаюына байланысты осы әдісті 
қайта құру кезінде жоғары жылдамдық қажет. Сондай-
ақ, бұл әдіс 3D визуализация әдістерімен қамтамасыз 
етілетін егжей-тегжейлердің аз болуына байланысты 
сәйкестікті растау мәселелерінде басқа заманауи 
әдістерден тиімділігі төмен екенін атап өткен жөн. 
Сондықтан фрагменттерді қолмен байланыстыру әдісін 
қолдану визуализация үшін қолданылатын балама ғана 
мүмкін екенін білдіреді. 

Тұжырымдар. Адамның фрагменттелген 
қалдықтары табылған жағдайда сүйектерді, әсіресе бас 
сүйегін термопластикалық желіммен өлімнен кейінгі 
қайта құру дәстүрлі аутопсия зерттеулеріне дәлелді, 
иллюстрациялық қосымша болып табылады. Оны енгізу 
қаңқалық материалдың нашар сақталуын мүмкіндігінше 
инвазивті емес зерттеу әдісі болады. Бас сүйегінің 
фрагменттелген сүйек қалдықтарын бекіту "Қалпына 
келтірілген деректерді" бірнеше рет қайта қарауға 
мүмкіндік береді, егер қосымша сұрақтар туындаса, 
оларды қайта зерттеуге жүгінбестен шешуге болады. 
Ұсынылған әдістеме сот-медициналық сараптама үшін 
құнды, өйткені сот-медициналық сарапшыларға сүйек 
қалдықтарын қысқа мерзімде зерттеуге мүмкіндік береді.  
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