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У статті розглядається неоднозначність біотропного 
ефекту геліогеофізичних чинників на стан центральної 
нервової системи пацієнтів з неврологічними захворювання-
ми. Другу частину статті присвячено аналізу у неврологічних 
хворих змін функціональної активності головного мозку, що 
виникають внаслідок геліогеомагнітних флуктуацій та про-
являються значними змінами церебрального електрогенезу, 
особливо динамікою міжпівкульної асиметрії.
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Нейродинамічна регуляція церебральної активності 
є дуже чутливою до коливань параметрів геліогеофізич-
них чинників, при цьому її реакції на зміни геліогеомаг-
нітних показників частіше за все мають складний нелі-
нійний характер. Геліогеомагнітні коливання через зміни 
послідовності інформаційних сигналів навколишнього 
середовища спричиняють розвиток стану невідповід-
ності між функціональними можливостями організму та 
рівнем його активності, створюючи умови для виникнен-
ня патологічних проявів внаслідок десинхронозу.

Значущість впливу геліогеофізичних чинників на 
церебральний електрогенез є  обумовленою також їх 
здатністю модулювати нейрональну активність корково-
підкоркових утворень мозку [1]. Наші дослідження про-
демонстрували, що навіть у  цілком здорової людини 
потужні коливання геомагнітної активності впливають 
на показники ЕЕГ внаслідок змін функціонального стану 
мозку  [2]. Так, у  деяких випадках спостерігалося при-
гнічення α-ритму; його потужність одночасно дифузно 
зменшувалася у середньому втричі. Ці дані узгоджуються 
з даними інших дослідників, які також виявили, що у здо-
рових осіб геомагнітні збурення спричиняють депресію 
α-ритму [3—5].

Більш значні зміни функціональної активності 
голов ного мозку під впливом геліогеофізичних чин-
ників засвідчив аналіз динаміки ЕЕГ при перемінах 
значень К-індексу у пацієнтів з такими захворюваннями 
нервової системи як епілепсія, гіпертонічна енцефало-
патія, енце фалопатії інфекційно-алергічного та 
травматичного ґенезу, церебральний атеросклероз, 
неврозоподібні стани. Більш того, ці дослідження про-
демонстрували такі тенденції та відмінності реагування 
обстежуваних пацієнтів на зміни геомагнітних умов. 
По-перше, ЦНС неврологічних хворих на будь-які зміни 
геліогеомагнітних факторів відповідає значною дина-
мічною реорганізацією функціонального стану струк-
тур головного мозку  [6—8]. По-друге, яка структура 
або структури будуть провідними у цій реорганізації — 
залежить як окремо від типу хвороби, так і окремо від 
типу геомагнітних змін. При цьому має місце така тен-
денція, що у неврологічних хворих чутливі до будь-яких 
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змін геліомагнітної активності діенцефальні утворення 
стають фокусом генерації патологічних проявів, як 
правило, при зменшенні напруженості геомагнітного 
поля, в  той час як стовбурові структурі залучаються 
до реорганізації патерну церебрального електрогене-
зу при значному підвищенні К-індексу [6; 7]. По-третє, 
прояви деяких видів церебральної активності у  від-
повідь на зміни геліогеофізичних факторів можуть 
мати різноспрямований характер і  бути вираженими 
у різному ступені [6]:

• зниження К-індексу супроводжувалися зниженням 
пароксизмальної та епілептиформної активності у час-
тини хворих на гіпертонічну енцефалопатію (прямо 
залежний характер реакцій); у  іншої частини пацієнтів 
з гіпертонічною енцефалопатією [7; 8], та у хворих на 
астено-невротичний синдром — посиленням пароксиз-
мальних проявів на ЕЕГ, як і  при підвищенні К-індексу 
(хвилеподібний характер реакцій) [6];

• при підвищенні значень К-індексу спостерігалося 
зниження ступеня судорожної готовності у  хворих на 
епілепсію [6], а у деяких хворих на гіпертонічну енцефа-
лопатію — зменшення проявів патологічної активності 
та зміни з  тенденцією до нормалізації церебрального 
електроґенезу (зворотно залежний характер реак-
цій) [7].

Наявність 3  типів реакцій ЕЕГ-активності пацієнтів 
з різними захворюваннями нервової системи на коли-
вання геліогеофізичних чинників, виявлених нами у не-
врологічних хворих, підтверджує описану у літературі 
залежність реакції організму на дію слабких магнітних 
полів від вихідного стану того чи іншого органу або сис-
теми: у відповідь первинно притаманний високий рівень 
функціональної активності, як правило, знижується та 
навпаки [9].

Дуже важливим виявляється вплив геліогеофізич-
них чинників на функціональну міжпівкульну асиме-
трію, яка є  однією з  фундаментальних характеристик 
інтегративної діяльності головного мозку та забез-
печує оптимізацію адаптації до факторів середовища, 
що змінюються  [5; 10;  11]. Однією з  таких адаптивних 
реакцій виявилася зміна півкульного домінування за 
активністю α- та β-ритмів, яка спостерігається під час 
значних та раптових змін напруженості геомагнітного 
поля  [12; 13]. Так,  підвищена геомагнітна активність 
може стимулювати функціональну активність правої 
півкулі мозку  [14; 15], проявлятися синхронізацією 
ЕЕГ-активності у  лівій півкулі  [16] або призводить до 
вирівнювання міжпівкульної асиметрії  [5]. Згідно з до-
слідженнями К. В. Циганкова з співав. (2007), геліогео-
магнітні чинники здатні не тільки коротко та тимчасово 
впливати на стан функціональної асиметрії півкуль 
головного мозку, але, що головніше, циклічно модулю-
вати функціональну активність півкуль  [17]. За їхніми 
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даними відповідний тип міжпівкульної асиметрії може 
бути фактором ризику виникнення судинних катастроф 
у відповідні роки сонячної активності [18]. Деякі авто-
ри більш високу функціональну активність саме правої 
півкулі пов’язують з  більш високим рівнем магніто-
чутливості  [19]. Інші вважають, що у  здорової людини 
функціональна асиметрія головного мозку впливає на 
формування стійкості організму людини до дії геліогео-
фізичних чинників: найбільшу стійкість до геомагнітних 
змін виявлено в осіб з переважною активацією правої 
півкулі, у той час як домінування лівої півкулі або згла-
джена міжпівкульна асиметрія можуть бути чинниками, 
що знижують стійкість організму до дії екстремальних 
геоекологічних факторів [20; 21]. Але у той же час існу-
ють дані, що виникнення застійного домінування правої 
півкулі, яке здатна спричиняти незавершена адаптація 
до геліогеофізичних флуктуацій [22], може призвести до 
виражених синхронізуючих впливів цієї півкулі на актив-
ність усього мозку (завдяки первинно міцнішим зв’язкам 
з  діенцефальними утвореннями), та, як наслідок, до 
сприяння розвитку процесів синхронізації, у тому числі 
патологічного, епілептиформного характеру [23].

Дані літератури також свідчать, що показники між-
півкульної асиметрії характеризуються корелюванням 
з  особливостями перебігу різноманітних процесів 
і  у  хворих  [24], так, у  пацієнтів з  тяжкими наслідками 
ЧМТ при відбудові вищих психічних функцій формування 
стадії активації, яка спостерігається на ЕЕГ, супрово-
джується правопівкульною асиметрією  [25]. У  хворих 
на гіпертонічну енцефалопатію нами було виявлено, 
що особливості реакцій церебрального електрогенезу 
пацієнтів на зміни геомагнітного поля відповідали інди-
відуальнім профілям міжпівкульної асиметрії [8]:

• На ЕЕГ пацієнтів з переважним лівопівкульним до-
мінуванням у геомагнітно спокійний період під час гео-
магнітних бур спостерігалося посилення патологічної 
активності та функціональної асиметрії.

• У більшої частини хворих з  правопівкульним до-
мінуванням у  геомагнітно спокійні дні рівень проявів 
патологічної активності (пароксизмального або навіть 
епілептиформного характеру) на ЕЕГ при підвищенні 
значень К-індексу був такий самий, як і у разі зниження 
активності геомагнітного поля.

• У частини пацієнтів з правопівкульним домінуван-
ням у геомагнітно спокійний період значне геомагнітне 
збурювання призводило до зменшення патологічних 
проявів на ЕЕГ.

Особлива роль функціональної асиметрії мозку у ре-
акції цих пацієнтів на вплив геліогеофізичних чинників 
також полягала у тому, що церебральному електрогене-
зу усіх хворих було притаманне корелювання динаміки 
міжпівкульної асиметрії з  рівнем патологічної актив-
ності: при відповідних значеннях К-індексу фіксувалося 
одночасне зменшення на ЕЕГ патологічних проявів та 
зниження, аж до її вирівнювання, функціональної між-
півкульної асиметрії, і  навпаки, на тлі її вираженості 
спостерігалися дифузні прояви пароксизмального та 
епілетиформного характеру. Важкість інтерпретацій 
роли функціональної асиметрії мозку у  виникненні 
стійкого десинхронозу у даних пацієнтів у відповідь на 
флуктуації геліогеофізичних чинників пов’язана з  тим, 
що процес зміни міжпівкульних відносин навіть у здо-
рових осіб може бути порушеним кількома факторами. 

Так, вихідний профіль функціональної асиметрії впливає 
на стійкість вегетативної регуляції [19], додаткові наван-
таження замість адаптивного правопівкульного спри-
чиняють виникнення лівопівкульного домінування (не-
сприятливий фактор адаптації) [21; 24], надмірність або 
швидкоплинність змін геоекологічного фактора сприяє 
переходу активації правої півкулі у застійну форму, що 
обумовлює виникнення порушень вегетативної, гумо-
ральної та ендокринної систем [22]. У хворих з розлада-
ми нервової системи, окрім того, необхідно враховувати, 
що, переважаюча роль кожної з півкуль значною мірою 
визначається функціональним станом діенцефального 
та стовбурового рівнів [23; 26], а застійна активація од-
нієї з півкуль, у свою чергу, впливає безпосередньо на 
відповідні підкоркові відділи мозку [27].
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Важность фактора влияния гелиогеофизических 
факторов при неврологических заболеваниях

(Часть ІІ)

В статье рассматривается неоднозначность биотропного эф-
фекта гелиогеофизических факторов на состояние центральной 
нервной системы пациентов с неврологическими заболевания-
ми. Вторая часть статьи посвящена анализу у неврологических 
больных изменений функциональной активности головного 
мозга, которые возникают вследствие гелиогеомагнитных 
флуктуаций и проявляются в значительных изменениях цере-
брального электрогенеза, особенно динамики межполушарной 
асимметрии.

Ключевые слова: гелиогеофизические факторы, невроло-
гические заболевания, церебральный электрогенез, динамика 
межполушарной асимметрии.
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Signifi cance of a factor of impact of heliogeophysical 
factors in neurological diseases 

(Part IІ)

In the article it is discussed an ambiguity of a biotropic eff ect of 

heliogeophysical factors on CNS conditions in patients with neuro-

logical diseases. The second part of the article deals with an analy-

sis neurological patients’ functional brain activity changes which 

emerge due to heliogeomagnetic fl uctuations and are manifested as 

signifi cant changes of cerebral electrogenesis, especially dynamics 

of the interhemispheric asymmetry.

Key words: heliogeophysical factors, neurological diseases, 

cerebral electrogenesis, dynamics of the interhemispheric asym-

metry.




