
122 

УДК 612.4.062:612.19 

Коцан І.Я., Журавльов О.А. 

ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ МОЗКО-

ВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИКОНАННІ ІНТЕЛЕКТУ-

АЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ В 

ОСІБ, ЩО ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК АВАРІЇ НА 

ЧАЕС 

 

Результати досліджень свідчать про наявність певного рівня взаємо-
узгодженості змін загального мозкового кровотоку та електрогенезу кори 
головного мозку. Найбільшою мірою взаємоузгодженими були зміни, що 
стосувалися неспецифічної активації кори головного мозку (альфа-системи), 
тоді як тета-система виявила незначний рівень кореляційних зв’язків зі змінами 
загального мозкового кровотоку. В осіб, що проживають на радіоактивно 
забруднених територіях, відмічаються ознаки вегето-судинної дисфункції та 
погіршення еласто-тонічних властивостей артеріальних судин головного 
мозку.  

Ключові слова: мозкова активність, енергетична активність мозку, 
постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС. 

 
Результаты исследований свидетельствуют о наявности определенного 

уровня взаимосогласованности изменений общего мозгового кровотока и 
электрогенеза коры головного мозга. В наибольшей мере взаимосогла-
сованными были изменения, которые касались неспецифической активации 
коры головного мозга (альфа-системы), тогда как тета-система проявила 
незначительный уровень корреляционных связей с изменениями общего 
мозгового кровотока. У особ, которые проживают на радиоактивно загряз-
ненных территориях, отмечаются признаки вегето-сосудистой дисфункции и 
ухудшения эласто-тонических свойств артериальных сосудов головного мозга. 

Ключевые слова: мозговая активность, энергетическая активность мозга, 
пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС. 

 
The results of researches testify the presence of some level of co-ordination of 

general cerebral blood flow changes and electro-genesis of cortex. In a most degree 
concerted were changes of the heterospecific activating level of cortex (alpha-system), 
while theta-system, found out the insignificant level of cross-correlation connections with 
the changes of general cerebral blood flow. At the persons living on radioactive polluted 
territories, attributes of vegeto-vascular dysfunction and deterioration of elasto-tonic 
properties of brain arterial vessels are marked.  

Key words: brain activity, energetic brain activity, people who suffered as the results 
of Chornobyl catastrophe. 

 

Вступ 

Однією з актуальних проблем сучасної психо-

фізіології є встановлення зв’язків між параметра-

ми нейрофізіологічних механізмів мозкової акти-

вності та показниками індивідуальних психічних 

функцій людини як у стані спокою, так і в умовах 

різноманітних впливів [1]. Важливим аспектом 

для вирішення питання взаємодії нервової систе-

ми, як базису вищих психічних процесів, та кро-

возабезпечення структур головного мозку, як 

енергетичного субстрату, для такого роду діяль-

ності є вивчення особливостей електричної акти-
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вності кори головного мозку та системного моз-

кового кровотоку [2; 3]. 

Відповідно до сучасних уявлень, робота голо-

вного мозку забезпечується тісною взаємодією 

інформаційних та активаційних процесів. При 

цьому системи прийому, переробки сигналів та 

формування поведінкових програм, маючи в сво-

єму розпорядженні результати оцінки наявної 

ситуації, створюють через систему регуляції 

«енергетичний фон», функціональний стан, опти-

мальний для діяльності організму в даних умо-

вах, який, у свою чергу, розглядається як похідна 

від міри активованості ЦНС. Оптимальним у 

конкретній ситуації вважають такий рівень акти-

вації, який дозволяє досягнути мети діяльності 

при якомога менших енергетичних затратах. 

Унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС знач-

на територія України зазнала радіаційного забру-

днення, яке спричинило певні зміни у функціону-

ванні як окремих органів і тканин, так і цілісного 

організму. Важливу роль у виникненні реакцій на 

рівні організму відіграє вплив іонізуючих випро-

мінювань на інтегративні системи організму, які 

забезпечують цілісність його функціонування. 

Дане питання тривалий час було предметом по-

леміки науковців, частина з яких висували думки 

про відносно високу резистентність ЦНС до дії 

радіації [4; 5]. Однак варто відзначити, що поява 

морфологічних змін, яка досить часто визначала-

ся як індикатор радіаційного впливу, є ознакою 

глибокої патології, тоді як функціональні розла-

ди ЦНС спостерігаються вже при невеликих до-

зах [6; 7]. В сучасній науковій літературі практи-

чно не наводиться даних про особливості нейро-

фізіологічних механізмів функціонування кори 

головного мозку та особливостей вегетативного 

забезпечення коркової активності в осіб, що з 

моменту народження проживали в умовах хроні-

чної дії малих доз радіації. Слід враховувати, що 

даний контингент є унікальним, оскільки протя-

гом усього онтогенезу формування і дозрівання 

функціональних систем організму відбувалося за 

умов пролонгованого низькоінтенсивного опро-

мінення. Саме тому дослідження особливостей 

електричної активності жителів радіаційно забру-

днених районів в поєднанні із вивченням стану 

загального мозкового кровотоку у відповідь на 

розумове навантаження є актуальним.  

Матеріал і методи дослідження 

У ході даного дослідження було проведено 

обстеження 120 осіб віком 17-18 років, здорових 

за даними психоневрологічного та соматичного 

обстеження. Відповідно до мети дослідження, 

було виділено 2 групи обстежуваних осіб: експе-

риментальну (60 осіб, що проживають в умовах 

хронічного впливу малих доз радіації з моменту 

народження) та контрольну (60 осіб з відносно 

екологічно чистої зони). Особи, які склали експе-

риментальну групу, проживали на території Во-

линської області із сумарною щільністю радіа-

ційного забруднення 1-5 Кі/км2.  

Проведене нами дослідження носило комплек-

сний характер і включало в себе вивчення елект-

ричної активності головного мозку (електрон-

цефалографія) та особливостей загального мозко-

вого кровотоку (реоенцефалографія). Когнітивні 

завдання підбирались попередньо з числа тих, які 

використовуються практичними психологами, від-

повідно до особливостей кожної методики [8; 9].  

Біоелектрична активність кори головного моз-

ку досліджувалась за допомогою системи комп’ю-

терної електроенцефалографії «DX-5000» (Харків, 

1999). Електроди розміщувалися за міжнародною 

системою 10/20 у шістнадцяти симетричних точ-

ках лівої і правої півкуль головного мозку. Реєст-

рація здійснювалась монополярно. Шляхом мате-

матичної обробки, на основі алгоритму швидкого 

перетворення Фур’є, розраховувалися такі кіль-

кісні параметри ЕЕГ, як інтенсивність електрич-

ної активності, що характеризує активацію кори 

головного мозку в зоні відведення, та величини 

кроскореляційної функції попарно взятих відве-

день, які відображають рівень просторової синх-

ронізації. Вивчення мозкової гемодинаміки про-

водилося за методикою реоенцефалографії на 

комплексі програмних і апаратних методів обсте-

ження «Аскольд» (Київ, 1999). Запис реограм 

здійснювався у фронто-мастоїдальних відведен-

нях, що дозволяло реєструвати РЕГ окремо в 

обох півкулях головного мозку та визначати ос-

новні амплітудно-часові характеристики мозко-

вого кровотоку. Для статистичного аналізу ре-

зультатів були використані стандартні методи 

параметричної та непараметричної статистики 

(залежно від характеру розподілу значень).  

Аналіз та обговорення отриманих резуль-

татів 

Проведений нами аналіз інтенсивності α-, β- і 

θ-ритмів виявив ряд загальних та специфічних 

ЕЕГ-патернів. Так, зокрема, встановлено, що фо-

нові ЕЕГ за характером внутрішньо- та міжпівку-

левого розподілу інтенсивності відповідають ві-

ковим нормам і статистично достовірно не відріз-

няються в осіб експериментальної і контрольної 

груп обох статей.  

Загальним проявом ЕЕГ-реакцій на відкри-

вання очей та розумове навантаження є сумарне 

зменшення енергії високочастотних ритмів: гене-

ралізована депресія α-ритму та зниження інтен-

сивності β-активності у центральних та постцент-

ральних ділянках.  

Динаміка інтенсивності α-активності при ког-

нітивній діяльності порівняно зі звичайним спо-

гляданням відрізняється у осіб жіночої статі різ-

них груп. У контрольній групі спостерігається 

зниження амплітудних показників переважно у 

постцентральних ділянках, а при виконанні мате-

матичних завдань – більш дифузно по корі. В 

експериментальній групі зниження інтенсивності 
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є дуже локальним, слабо вираженим і проявля-

ється не при всіх видах розумової діяльності. 

Реактивність інтенсивності β-ритму при вико-

нанні інтелектуальних завдань є низькою в обох 

групах досліджуваних.  

В θ-діапазоні відмічаються зміни різнонаправле-

ного характеру, який залежить від типу завдання.  

Міжгруповий аналіз показників інтенсивності 

α-, β- і θ-ритмів показав, що в жінок експеримен-

тальної групи відмічається вищий рівень інтенси-

вності ЕЕГ-активності, ніж в осіб контрольної 

групи. Більш детальне вивчення даного факту 

дало змогу встановити, що в усіх частотних діа-

пазонах, а також незалежно від типу завдання у 

досліджуваних експериментальної групи в задньо

-скроневих і тім’яних ділянках амплітуди ритмів 

є вищими. Як відомо, парієтальні ділянки кори 

відносять до неокориткальних систем уваги [10], 

а їх взаємодія зі скроневими ділянками забезпе-

чує вибіркову увагу в зоровій системі [11]. 

Враховуючи динаміку α- і β-активності, можна 

говорити про те, що вищі значення інтенсивності θ

-ритму у досліджуваних експериментальної групи 

є свідченням більшої участі θ-системи в організа-

ції і підтриманні «контексту» активності. Цей ме-

ханізм до певної міри можна вважати компенсато-

рним, оскільки α-система у них виявляє деяку 

«пасивність» порівняно з досліджуваними контро-

льної групи, а θ-ритм, згідно з сучасними уявлен-

нями, забезпечує селективну модуляцію збудливо-

сті «зацікавлених» коркових зон і полегшує, таким 

чином, перебіг необхідних операцій [12]. 

При інтелектуальній діяльності в обох групах 

досліджуваних чоловічої статі динаміка інтенси-

вності є однаковою. Виконання інтелектуальних 

завдань порівняно зі спокійним спогляданням 

характеризується зниженням інтенсивності α-

активності переважно в постцентральних ділян-

ках. Зміни β-активності у досліджуваних обох 

груп слабо виражені і стосуються в основному 

передньолобних ділянок кори. В θ-діапазоні ви-

явлено зростання інтенсивності при виконанні 

математичного тесту порівняно з двома іншими. 

Міжгрупові відмінності у досліджуваних чо-

ловічої статі поодинокі і стосуються тих ділянок, 

в яких не спостерігається статистично достовір-

них змін інтенсивності. 

Кореляційний аналіз електричної активності 

показав, що фонові ЕЕГ усіх обстежених харак-

теризуються відносно симетричним малюнком 

просторової взаємодії у всіх досліджуваних діа-

пазонах, але відрізняються кількістю значимих 

зв’язків. Найбільша кількість високих і значних 

кореляцій відмічається в α-, найменша – в θ-ритмі.  

Найбільш загальним проявом перебудов елек-

тричної активності мозку при розумовій діяльно-

сті є зменшення рівня просторової синхронізації 

в α-діапазоні та її зростання – в θ-діапазоні ЕЕГ.  

Поряд з цими загальними ЕЕГ-реакціями, які 

залежать лише від міри розумового напруження і 

характерні для всіх досліджуваних, можна виді-

лити і деякі специфічні прояви електричної акти-

вності мозку, пов’язані зі статтю і місцем прожи-

вання. Нами встановлено, що найбільша кіль-

кість міжгрупових відмінностей спостерігається 

у жінок в α-, а у чоловіків – в θ-діапазоні ЕЕГ.  

Так, зокрема, встановлено, що у жінок експе-

риментальної групи в α-діапазоні при виконанні 

інтелектуальних тестів зв’язки між тім’яними і 

потиличними ділянками у кожній півкулі та зад-

ньоскроневою і тім’яною в лівій півкулі тісніші, 

ніж у досліджуваних контрольної групи. 

На нашу думку, менш виражена десинхроніза-

ція α-активності в тім’яних ділянках в осіб експе-

риментальної групи компенсується більш тісною 

їх взаємодією з потиличними зонами кори, які, 

перш за все, пов’язані із зоровим сприйняттям 

[13]. Саме це, на нашу думку, забезпечує оптима-

льний рівень та об’єм сприйняття.  

У досліджуваних чоловічої статі, як вже зазна-

чалося, найбільш суттєві міжгрупові відмінності 

виявлені при розумовій діяльності в θ-діапазоні. 

Причому кількість цих відмінностей збільшується 

в міру зростання суб’єктивної складності викону-

ваного завдання. Якщо врахувати те, що вираже-

ність θ-складової залежить від «енергетичних за-

питів» завдання [14, 15], а синхронізацію θ-ритму 

пов’язують з епізодичною пам’яттю та кодуван-

ням нової інформації [16], то більш генералізована 

його синхронізація у досліджуваних експеримен-

тальної групи, на нашу думку, може бути свідчен-

ням того, що інтелектуальні завдання виконували-

ся ними з більшими енергетичними затратами, ніж 

в контрольній групі.  

При виконанні всіх інтелектуальних завдань у 

чоловіків, які проживали в радіоактивно забруд-

нених районах, відмічено тісніші зв’язки лівої 

передньолобної ділянки з лівою і правою задньо-

скроневими. Ці зв’язки у них з’являються вже 

при рішенні анаграм, а в контрольній групі – 

тільки у математичному тесті (і залишаються при 

цьому нижчими за значеннями коефіцієнтів коре-

ляції). Лобні ділянки, взаємодіючи зі скроневими 

на частоті θ-ритму, створюють, на нашу думку, 

певний функціональний «контекст» для реаліза-

ції мислительних процесів. Очевидно, у чолові-

ків, які зазнали хронічної дії малих доз іонізую-

чої радіації, цей «контекст», у першу чергу, спи-

рається на мнестичні процеси.  

Отримані нами дані електроенцефалографіч-

ного дослідження дають підставу говорити про 

те, що для чоловіків та жінок, які зазнали хроніч-

ної дії малих доз іонізуючої радіації, не характер-

ні патологічні прояви основних нейрофізіологіч-

них механізмів мозкової активності в цілому. Під 

впливом зовнішніх факторів у них формуються 

специфічні механізми інтегративних внутрішньо-

коркових зв’язків, які створюють стабільну мор-

фофункціональну основу для ефективної реаліза-
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ції процесів навчання і оптимізації пристосуваль-

них реакцій організму до розумових наванта-

жень. Однак ці механізми характеризуються де-

якою надлишковістю та не відповідають принци-

пу «мінімального забезпечення функції» [17; 18].  

Характер пристосувальних реакцій в експери-

ментальній групі відрізняється в осіб чоловічої і 

жіночої статі. У жінок оптимізація мислительної 

діяльності здійснюється на основі підвищення 

рівня уваги, а у чоловіків більшого значення на-

бувають мнестичні процеси. Обидва механізми 

реалізуються переважно за рахунок вищої актив-

ності θ-системи.  

Теоретичні положення, які розвиваються су-

часною нейропсихологією, дозволяють припусти-

ти, що будь-які процеси, в тому числі й інтелекту-

альні, характеризуються певним рівнем напружен-

ня регуляторних механізмів і знаходять відобра-

ження в різних вегетативних показниках [19; 20]. 

Саме тому контроль за станом вегетативної нерво-

вої системи може давати уявлення про потенційні 

можливості організму та «фізіологічну ціну» тієї 

чи іншої діяльності. Найбільш інформативними 

при цьому є показники серцево-судинної системи, 

які відображають енергетичний аспект виконання 

певного психічного акту та можуть служити об’єк-

тивною характеристикою напруженості діяльнос-

ті, в тому числі й розумової [20; 21].  

Нами встановлено, що в усіх досліджуваних 

відмічається загальна тенденція зміни періоду 

пульсового коливання (ППК) при переході до ви-

конання інтелектуальних завдань: в обох півкулях 

спостерігається зниження величини показника. 

Такі зміни ППК під час розумової діяльності, на 

нашу думку, є одним з проявів цілісної реакції 

організму адаптаційної за своєю природою та 

стресорної за характеристиками [22; 23; 24 та ін.]. 

Зменшення ППК при виконанні розумових 

завдань призводить до вкорочення основних ін-

тервальних показників РЕГ. Однак слід відміти-

ти, що за умов зростання розумового наванта-

ження аналізовані нами показники змінюються 

неоднаково.  

В обох групах досліджуваних характер змін 

часу повільного наповнення свідчить про значну 

реактивність судин середнього і малого діаметру 

у відповідь на зміну важкості завдання. При зрос-

танні напруженості розумової діяльності в усіх 

досліджуваних відмічається прискорення крово-

току на даному відрізку судинного русла.  

Звертає на себе увагу динаміка часу повільно-

го наповнення в лівій півкулі: у всіх досліджува-

них, незалежно від місця проживання, відміча-

ються характерні особливості зміни значень по-

казника при ускладненні розумового завдання 

(різке зниження значень на початку виконання 

завдань і подальша хвилеподібна динаміка зна-

чень) (рис. 1). Однак у жінок та чоловіків експе-

риментальної групи прискорення кровотоку в 

середніх та дрібних судинах спостерігається піз-

ніше, ніж у контрольній. Це, на нашу думку, свід-

чить про нижчий рівень його лабільності в осіб з 

радіоактивно забруднених територій.  

Рис. 1. Показники часу повільного наповнення у жінок (вгорі) та чоловіків (внизу) експеримен-

тальної (Е) та контрольної (К) груп.  

Тести за номерами: 1 – фон; 2 – стан спокою з відкритими очима; 3 – виключення понять; 4 – складання 

синонімічного ряду; 5 – творчий тест (початок); 6 – творчий тест (закінчення); 7 – математичний тест 



 
Наукові праці. Випуск 99. Том 112  

126 

Загальний стан судин на відрізку від серця до 

головного мозку характеризується незначним 

збільшенням їх тонусу при переході від стану 

спокою до виконання тестових завдань, причому 

зміни його з ускладненням розумової діяльності 

не відмічається.  

В ході нашого дослідження спостерігається 

ряд особливостей відносної величини пульсового 

кровонаповнення інтракраніальних судин. В осіб, 

що зазнали хронічного впливу іонізуючої радіації 

відмічається нижчий рівень кровонаповнення 

судинного русла вже у стані спокою. На думку 

науковців, це може бути свідченням погіршення 

еласто-тонічних властивостей артеріальних су-

дин чи з наявністю деструктивних змін судинної 

стінки в осіб, які проживають на території з під-

вищеним вмістом радіонуклідів [25]. Протягом 

дослідження у всіх обстежених вищі значення 

реографічного індексу відмічаються в лівій пів-

кулі, що підтверджується даними, отриманими 

іншими науковцями [24].  

Решта аналізованих нами показників РЕГ не 

виявляє статистично достовірної відмінності між 

досліджуваними групами.  

Таким чином, зміни мозкового кровотоку при 

виконанні розумових завдань полягають у збіль-

шенні швидкості току крові при відносно постій-

ному об’ємному кровотоці, що супроводжується 

констрицією мозкових судин та збільшенням 

ЧСС. При цьому в жителів радіоактивно забрудне-

них районів відмічається зниження функціональ-

ної лабільності кровотоку у середніх та дрібних 

судинах, а також нижчі величини амплітудних 

показників реограми, що свідчить про наявність 

вегето-судинної дисфункції кровоносного русла. 

Проведений експеримент показав, що поряд із 

змінами електричної активності кори головного 

мозку при виконанні інтелектуальних завдань пев-

ну динаміку мають і показники загального мозко-

вого кровотоку. Як свідчать отримані науковцями 

дані [26], активна розумова робота спричинює 

значний вплив на серцево-судинну систему, підви-

щуючи регіонарний кровообіг головного мозку, 

оскільки тканина мозку не має власних енергетич-

них ресурсів і безпосередньо залежить від притоку 

кисню та глюкози, що здійснюється через кров. 

Виходячи із наявних в літературі уявлень про ная-

вність регуляторних взаємодій між структурами 

головного мозку та локальним мозковим кровото-

ком [27; 28] нами був проведений кореляційний 

аналіз між показниками РЕГ та ЕЕГ з метою оцін-

ки ступеня узгодженості таких змін.  

Оскільки за даними реоенцефалографії можна 

проаналізувати лише загальний церебральний 

кровотік, а електроенцефалографія дозволяє ре-

єструвати локальні зміни електричної активності 

кори головного мозку, то для порівняння показ-

ників, отриманих за цими методиками, нами було 

розраховано величину середньої інтенсивності 

електричної активності кори головного мозку у 

кожній півкулі.  

Аналіз отриманих даних показав, що зміни 

електричної активності значною мірою корелю-

ють із показниками мозкової гемодинаміки, од-

нак рівень взаємодії залежить як від статі дослі-

джуваних, так і від ритму ЕЕГ.  

В усіх обстежених виявлено ряд загальних 

особливостей взаємодії показників інтенсивності 

ЕЕГ та мозкового кровотоку: найбільш тісним є 

зв’язок між усіма досліджуваними показниками 

РЕГ та інтенсивністю альфа-діапазону ЕЕГ. Тоб-

то генералізована депресія альфа-ритму, що роз-

вивається в корі головного мозку, при ускладнен-

ні інтелектуальних завдань супроводжується вко-

роченням основних часових характеристик моз-

кового кровотоку (періоду пульсового коливан-

ня, часу швидкого наповнення, часу повільного 

наповнення, часу запізнення реохвилі). Рівень 

кореляційних зв’язків, що відмічені, становить 

0,40-0,89. 

Бета-діапазон електричної активності кори 

головного мозку характеризується наявністю 

статевих особливостей динаміки показників ЕЕГ 

і РЕГ, що виражаються в наявності значних пря-

мопропорційних зв’язків між значеннями інтен-

сивності даного ритму та такими показниками, як 

період пульсового коливання, час швидкого на-

повнення та час повільного наповнення в обох 

півкулях.  

Найнижчий рівень зв’язку відмічений між 

показниками церебрального кровотоку та зміна-

ми інтенсивності електричної активності в діапа-

зоні тета-активності. Так, зокрема, показано, що 

у жінок зростання інтенсивності тета-ритму приз-

водить до узгодженого із ним збільшення крово-

наповнення лише дрібних судин мозку. 

Хоча в роботах деяких науковців [29] лише в 

ряді випадків вдавалося виявити відповідність 

ділянок нейронної активності з ділянкам зміни 

локального кровотоку, в літературі існують пере-

конливі факти щодо наявності ЕЕГ корелятів твор-

чої діяльності та синергічних змін локального моз-

кового кровотоку в різних функціональних зонах 

кори (особливо відмічена роль лобних, скроневих 

та тім’яних ділянок) [30; 31]. 

Результати дослідження, проведеного нами, 

свідчать про наявність певного рівня узгодженос-

ті змін загального мозкового кровотоку та елект-

рогенезу кори головного мозку. Найбільшою мі-

рою взаємоузгоджність змін стосуються рівня 

неспецифічної активації кори головного мозку 

(альфа-системи), тоді як тета-система, яку ряд 

науковців пов’язують із тривалістю, важкістю, 

необхідністю підтримування певного рівня уваги 

і т.д. [14; 15] виявила незначний рівень кореля-

ційних зв’язків зі змінами загального мозкового 

кровотоку.  

Аналізуючи можливі механізми патогенезу 

іонізуючого випромінювання, ряд авторів показа-

ли, що вегетативні параметри мають більш оче-

видну середовищну детермінацію в процесі онто-

генезу, ніж ЕЕГ-показники [32].  
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Отже, нейрофізіологічні механізми формуван-

ня зрілої структури мозкової ритміки у жителів 

радіоактивно забруднених районів є відносно 

інертними і з віком, як ми вважаємо, не зможуть 

забезпечити достатній базис для виконання склад-

них інтегративних видів діяльності. Саме тому, 

виявлені особливості електричної активності жи-

телів радіаційно забруднених районів у поєднан-

ні зі зниженням загального мозкового кровотоку 

та його меншою функціональною лабільністю у 

відповідь на розумове навантаження створюють 

небезпеку закріплення функціональних зсувів, 

які на момент обстеження носять компенсатор-

ний характер.  

Висновки 

1. При виконанні когнітивних завдань спо-

стерігається зростання активації кори го-

ловного мозку та значна реактивність су-

дин головного мозку в міру підвищення 

складності виконуваних завдань усіх дос-

ліджуваних, незалежно від місця прожи-

вання. 

2. Найбільший рівень узгодженості функціо-

нальних змін параметрів нейронної актив-

ності та значень мозкового кровотоку від-

мічений в альфа-діапазоні ЕЕГ. 

3. При виконанні розумових завдань у осіб 

експериментальної групи реалізація пере-

будови основних частотних діапазонів 

ЕЕГ відбувається переважно за рахунок 

вищої активності тета-системи. 

4. В осіб, що проживають на радіоактивно 

забруднених територіях, відмічаються озна-

ки вегето-судинної дисфункції та погіршен-

ня еласто-тонічних властивостей артеріаль-

них судин головного мозку, про що свід-

чить нижчий рівень відносного пульсового 

кровонаповнення вже у стані спокою.  
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