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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Нюхові структури, як мозкова система сприйняття і аналі-

зу хімічних чинників довкілля, є еволюційно найдавнішою дистантною сенсорною 

системою, яка пов’язана з широким спектром вітальних функцій (від визначення 

якості їжі і небезпеки до вибору статевого партнера та формування соціальної пове-

дінки), разом з тим розуміння нейрофізіологічних механізмів сприйняття і аналізу 

запахових сигналів та інтеграція їх у цілісні процеси когнітивної діяльності мозку 

досі залишається практично на феноменологічному рівні. До недавнього часу дослі-

дження фізіології нюху традиційно зосереджувалися на з’ясуванні первинних стадій 

нюхового сприйняття і обмежувалися переважно оцінками взаємодії на рівні запа-

хова молекула-рецепторні нейрони–нейрони нюхових луковиць. Зокрема, в цих дос-

лідженнях було показано, що особливістю нюхової сенсорної системи є те, що запа-

ховий стимул однозначно не оцінюється за простими параметрами, подібними до 

довжини хвилі чи частоти. Нюхові рецептори є комплексними (мультиплікаційни-

ми) і кожен окремий запах активує достатньо широке коло рецепторів [Su C.Y.et 

al.,2009], тому розрізняння запахів залежить від багаторівневого комбінаційного ко-

дування, починаючи від рецепторів нюхового епітелію, взаємодій на рівні нейрона-

льних клітинних ланцюгів у нюхових луковицях та складноорганізованих процесів у 

багатьох структурах мозку [Gottfried J.A.,2010]. Останніми дослідженнями [Wilson 

R.I.,2008] показано, що активність рецепторної частини трансформується у нюховий 

образ вже на рівні нюхових луковиць – першому етапі олфактивного процесу на рів- 

ні мозкових нейромереж. Проте, базові механізми, які визначають репрезентацію 

нюхової інформації на подальших, більш вищих рівнях інтеграції головного мозку 

(ГМ), є практично невивченими. В той же час, застосування електрофізіологічних 

(ЕЕГ) та томографічних методів дослідження дозволило сформувати поняття про 

первинні, вторинні та третинні мозкові системи нюхового аналізу та виділити у моз-

ку людини структури, які активуються у відповідь на сенсорну нюхову активацію і 

одночасно є нейрональною основою здійснення та регуляції як базових, так і вищих 

психічних функцій. Певним доказом цього можуть бути дані клінічних досліджень, 

які свідчать про те, що втрата здатності до сприйняття та розпізнавання запахів є 

одним із характерних симптомів таких захворювань, як хвороби Альцгеймера [Peters 

J.M.et al.,2003] і Паркінсона [Kawamura M.,2009], а також багатьох інших психо-

неврологічних патологій. Виходячи з цього, висунуто припущення, що зміни нюхо-

вої функції можуть бути первинними маркерами психічних розладів у всьому їх різ-

номанітті, причому патерни таких змін є специфічними для кожного виду захворю-

вання [Atanasova J.et al.,2008]. Вважається, що поява певних емоційних та когнітив-

них розладів нюхового сприйняття специфічно пов’язані з мозковими структурами 

та процесами, які задіяні у відповідне захворювання [Lombion-Pouthier S.et al.,2006]. 

Разом з тим, слід визнати, що й досі нюхова сенсорна система людини, залишається 

найменш дослідженою серед інших сенсорних систем, а розкриття нейрофізіологіч-

них механізмів дії запахових подразників, на базові функції ГМ людини, включаючи 

емоційно-мотиваційну сферу, пам'ять та когнітивні функції, залишається не до кінця 

з’ясованими. Практично не вирішеними є питання коркового електрогенезу, ритмо-

утворення та топографії функціональних взаємовідносин різних мозкових зон та 



 

 

нейромереж, що є вкрай необхідним для розуміння системних механізмів реоргані-

зації запахами функціональної взаємодії кори та найважливіших підкоркових струк-

тур ГМ, які лежать в основі реакцій людського організму на будь-який запаховий 

подразник.  

Виходячи з вище викладеного, стає цілком очевидним, що з’ясування не тільки 

феноменологічних ефектів дії різних запахових чинників довкілля, але і досліджен-

ня неокортикальних механізмів аналізу і переробки нюхової інформації та з’ясу- 

вання нейрофізіологічних механізмів модулюючого впливу запахів на функціону-

вання інтегративних нейромереж забезпечення сенсорних, мотиваційно-емоційних 

та когнітивних функцій мозку людини на сьогодні є актуальним завданням фізіоло-

гії, нейробіології і медицини, оскільки вирішення проблеми обумовленості зв’язку 

між перцептивними та неврологічними ефектами дії запахів, надасть можливість 

більш глибокого розуміння взаємодії людини з довкіллям та принципів формування 

її поведінкових реакцій. 

Нами запропоновано концепцію, яка полягає в тому, що процес нюхової перце-

пції людини пов’язаний не тільки з вищими інтегративними механізмами ГМ, але і 

сам є комплексним когнітивним процесом, який у своєму розвитку активує нейро-

мережі різних рівнів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до плану наукових досліджень Київського національно-

го університету імені Тараса Шевченка і є фрагментом наукових тем Навчально-

наукового центру (ННЦ) "Інститут біології": "Визначення оптимальних режимів ді-

яльності організму людини при різних функціональних станах за показниками осно-

вних властивостей нервової та вісцеральних систем" (№ держреєстрації 

0101U002475), "Дослідити системні, клітинні та молекулярні механізми діяльності 

нервової системи, внутрішніх органів та рухового апарату організму людини і тва-

рин в нормі та патології" (№ держреєстрації 0106U005751), "Механізми реалізації 

адаптаційно - компесаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій" 

(№ держреєстрації 0111U004648). 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було встановити загальні нео-

кортикальні механізми і особливості функціональної активності головного мозку 

людини за умов активації нюхової сенсорної системи. 

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання: 

1. Дослідити особливості електроенцефалографічних проявів функціонування 

механізмів сприйняття людиною простих (ізоамілацетат, аміак, β-меркаптоетанол) і 

складних (рослинні ефірні олії) запахових подразників та оцінити ступінь участі в 

них когнітивних нейромереж ГМ. 

2. З’ясувати вплив пасивного сприйняття запахів на розвиток станів функціо-

нального спокою та активної розумової діяльності. 

3. Визначити стан збудливості мозкових нейромереж людини (реакція засво-

єння ритму фотостимуляцї) за умов активації нюхової сенсорної системи. 

4. Вивчити особливості загального електрогенезу і функціональної активності 

когнітивних механізмів ГМ людини під час цілеспрямованого сприйняття природ-

них запахів.  



 

 

5. Дослідити функціональну активність інтегративних нейромереж ГМ в зале-

жності від суб’єктивної емоційної оцінки запахових подразників з урахуванням рів-

ня уваги до них. 

6. Дослідити функціональну активність ГМ при сприйнятті природних запахів 

за умов різної спрямованості уваги до них з урахуванням гедонічної суб’єктивної 

оцінки ароматів у осіб різної статі.  

7. З’ясувати вплив тимчасової нюхової депривації (аносмії) на процеси лока-

льної та дистантної синхронізації електричної активності ГМ людини.  

Об’єкт дослідження- нейрофізіологічні механізми впливу запахових подразни-

ків на стан неокортикальних нейромереж ГМ людини. 

Предмет дослідження- стан і динаміка змін електричних характеристик мозко-

вої діяльності людини за умов активації нюхової сенсорної системи. 

Методи дослідження: для проведення дослідження застосовувався метод ре-

єстрації електричної активності головного мозку. Обчислювали процеси локальної 

(абсолютна та відносно спектральна потужність) та дистантної (середні рівні коге-

рентності) синхронізації електричних осциляцій. Для дослідження стану резонанс-

них механізмів головного мозку застосовували ритмічну фотостимуляцію. Психоло-

гічне тестування. Для статистичної обробки даних використовували стандартні при-

йоми варіаційної статистики (пакети Statistica 8.0; Statgraphics 5.1 (Manugistics, Inc.). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексні по-

рівняльні електрофізіологічні дослідження неокортикальних механізмів впливу 

сприйняття запахових чинників на функціональну активність ГМ людини. Встанов-

лено, що олфактивна детекція, незалежно від її виду, є комплексним системним 

процесом, який супроводжується активацією різних відділів і структур ГМ і 

об’єднує у собі реалізацію таких когнітивних функцій як емоції, пам’ять, семантичні 

процеси, асоціації та інші види внутрішньої психічної активності людини, що у 

свою чергу супроводжується відповідним залученням практично всіх ритмогенних 

нейромереж (θ-, α-, β- ). Вперше показано, що пасивна форма олфактивної перцепції, 

як і аналітична детекція запахів, супроводжується активацією кортикальних нейро-

мереж, стимулюючи механізми пам’яті (θ1-) (кортикально-гіпокампальна нейроме-

режа), емоційної модуляції (β2-), асоціацій, сенсорної міжмодальної інтерференції 

(розширення корково-коркових і короково-підкоркових взаємодій), когнітивних фу-

нкцій (посилення довгодистантних зв’язків фронтальних зон, темпорально- парієта-

льних взаємодій). В разі позитивної емоційної суб’єктивної оцінки одорантів вияв-

лено посилення описаних змін активності і їх пригнічення - в разі негативної оцінки. 

Встановлено, що статеві особливості функціонування ГМ людини при олфактивній 

активації, незалежно від стану уваги, пов’язані зі специфікою реалізації ментально-

психологічних стратегій формування поведінки у чоловіків і жінок під час сприй-

няття одорантів. Доведено, що стан спокою за умов одорованого повітря, незалежно 

від статі обстежуваних та суб’єктивного відношення до наявного запаху, характери-

зується суттєвим розвитком посилення процесів синхронізації ЕЕГ в α1,3 - піддіапа-

зонах, що вказує на формування стану тонічної готовності до реагуваня.  Показа-

но, що змінюючи стан збудливості когнітивних нейромереж запахи справляють мо-

дулюючу дію на розвиток ментальних процесів ГМ людини. 



 

 

Вперше встановлено, що стан спокою після виконання ментального завдання, 

не пов’язаного з функцією нюхової перцепції, незалежно від статі обстежуваних, 

характеризувався посиленням (по відношенню до стану когнітивного навантаження) 

міжфронтального функціонального поєднання в межах α1-3 і β1- ЕЕГ піддіапазонів, 

що вказує на досить високий функціональний стан виконуючих механізмів ГМ, не-

зважаючи на стан спокою (внутрішнє фокусування). На рівні змін функціональної 

активності ГМ, вперше встановлено, що периферичне блокування нюхової функції 

людини пригнічує функціональну активність ГМ (зниження параметрів дистантної 

синхронізації). Показано, що найбільш інформативним показником, який характери-

зує сукупність внутрішніх ментальних процесів під час активації хеморецепторної 

нюхової системи людини є зміни дистантної синхронізації ЕЕГ.  

Практичне значення одержаних результатів. Для ефективного цілеспрямо-

ваного використання конкретних ефірних олій рослинного походження, в якості за-

собів, які дають можливість корегувати психофізіологічний стан людини, в медич-

ній практиці необхідно враховувати, що сприйняття запахів людиною є комплекс-

ним ментальним холістичним процесом, який ініціює активацію когнітивно-емоцій- 

них механізмів ГМ людини і одночасно впливає (модулює) її розвиток в залежності 

від поточного психо-емоційного стану, особливостей перетікання ментальних про-

цесів, направленості уваги, суб’єктивної оцінки запахового чинника (власний дос-

від, асоціації) та ін. Ефективний індивідуальний підбір спрямованої і заздалегідь 

обумовленої дії запахів (ароматерапія) можливий за умов комплексного досліджен-

ня впливів запахів на функціональний стан (ФС) людини, застосовуючи неолфакти-

вні навантаження (фотостимуляцію), виконання яких завжди проявляє індивідуальні 

особливості людини. Вивчення особливостей функціонування мозкових нейромереж 

під час нюхової активності людини надає можливість ранньої діагностики і прогно-

зування медикаментозного лікування цілого спектру когнітивних порушень при ро-

звитку деяких неврологічних та психічних патологій. 

Отримані результати впроваджені в навчальний процес на кафедрі фізіології 

людини і тварин ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та можуть бути використаними при підготовці студентів біо-

логів, психологів та медиків. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота - завершене нейрофізіоло-

гічне  дослідження, виконане автором відповідно до наукових планів НДС "Фізіоло-

гії мозку і психофізіології" НДІ фізіології імені Петра Богача ННЦ "Інститут біоло-

гії" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дисертантом обгрунтовано мету та завдання роботи, розроблено методологію 

експериментальних досліджень, проведено пошук і аналіз даних літератури. Автор 

зробив основний особистий внесок у цю роботу на всіх етапах її практичного вико-

нання, формулювання висновків та написання статей. 

Науковий консультант, доктор біологічних наук, професор Макарчук М.Ю. 

брав безпосередньо участь у визначенні напряму досліджень, обговоренні отрима-

них результатів та висновків. У дослідженнях, результати яких представлені у цій 

роботі, брали участь співавтори публікацій. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на: XIV з’їзді Українського фізіологічного 



 

 

товариства (Київ,1994); науково-практичній конференції "Наукомісткі технології 

подвійного призначення" (Київ,1994); III Міжнародній науковій конференції "Інфо-

рмотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування" (Коломия,1997); ХV 

з’їзді Українського фізіологічного товариства (Донецьк,1998); 9
th
 World Congress of 

the International Organization of Psychophysiology (Taormina,Italy,1998); Всеукраїнсь-

кій науковій конференції "Проблеми вікової фізіології" (Луцьк,1998); науковій кон-

ференції "Актуальні проблеми біофізичної медицини" (Київ,1998); V Міжнародній 

науковій конференції "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосу-

вання" (Київ,1999); VІ Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: теоре-

тичні аспекти та практичне застосування" (Київ,2000); III Всеукраїнській науковій 

конференції "Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна ді-

яльність"(Київ,2001);VІІ Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: тео-

ретичні аспекти та практичне застосування" (Київ,2001); XVI з´їзді Українського фі-

зіологічного товариства (Київ,2002); ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Пси-

хофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Київ,2002); IX Міжнарод-

ній науковій конференції "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне засто-

сування" (Київ,2003); 8
th
 Multidisciplinary International Conference "Stress and Behav-

ior" (St-Petersburg,Russia,2004); International congress "Progress in neurosciences for 

medicine and psychology" (Sudak,Ukraine,2005); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції "Проблеми вікової фізіології" (Луцьк,2005); 2
nd

 International conference 

"Neural-humoral and cellular regulatory mechanisms of digestion processes" (Kyiv, 

Ukraine,2005); XІ Міжнародній науковій конференції "Інформотерапія: теоретичні 

аспекти та практичне застосування" (Київ,2005); Міжнародій конференції Українсь-

кого товариства нейронаук (Донецьк,2005); ІІІ Всеукраїнській науковій конференції 

"Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Київ, 2006); Міжна- 

родній науковій конференції "Механізми функціонування фізіологічних систем" 

(Львів,2006); XVII з´їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною 

участю (Чернівці,2006); науково-практичній конференції "Здоров’я та довголіття" 

(Київ,2007); науковій конференції "Сучасні питання фізіології та медицини" (Дніп-

ропетровськ,2007); ІV Міжнародній науковій конференції "Психофізіологічні та віс-

церальні функції в нормі і патології" (Київ,2008); Міжнародній науковій конферен-

ції "Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій" (Луцьк, 

2009); VIII Міжрегіональній науковій конференції "Актуальні питання біології та 

медицини" (Луганськ,2010); V Міжнародній науковій конференції "Психофізіологі-

чні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Київ,2010); V Congress of the Ukraini-

an Society for Neuroscience (Kyiv,Ukraine,2011); V з’їзді Українського біофізичного 

товариства (Луцьк,2011); Scientific Conference "Biologically active substances: Funda-

mental and Аpplied problems" (Novy Svet, Ukraine,2011); XX
th
 World Congress of Neu-

rology (Marrakesh,Morocco,2011); 8
th
 FENS forum of Neuroscience (Barcelona, 

Spain,2012); 3
rd

 Biennial Conference on Resting State (Magdeburg, Germany, 2012); The 

SEMPRE 40
th
 Anniversary Conference (London,United Kingdom,2012); 52

ndt
 Annual 

Meeting of the Society for Psychophy siological Research (New Orleans,USA,2012); VII 

Міжнародній конференції "Біологія: від молекули до біосфери" (Харків,2012); SfN's 

42
ndt

 Annual Meeting Neuroscience (New Orleans, USA,2012); VI Міжнародній науко-

вій конференції "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології" (Ки-



 

 

їв,2012); 10
th

 Göttingen Meeting of the German Neuroscience (Göttingen,German,2013); 

XX Международной научной конференции (Москва,Россия,2013); 7
th

 International 

Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology (Kosice, Slovakia,2013); 13
th

 Eu-

ropean Congress of Psychology (Stockholm, Sweden, 2013); FENS Featured Regional 

Meeting (Prague,Czech Republic, 2013); 43
rd

 Annual Meeting Neuroscience (San Die-

go,USA,2013); VII Міжнародній науковій конференції "Психофізіологічні та вісце-

ральні функції в нормі і патології" (Київ,2014); 22
nd

 European Congress of Psychiatry 

(Munich,Germany,2014); II Conference Physiology (London,United Kingdom,2014); XIX 

з’їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (Київ,2014). 

Публікації. За результатами роботи опубліковано 82 наукові праці: 31 стаття 

(29-у вітчизняних фахових виданнях, 2-у зарубіжних виданнях), з них 17 статей у 

журналах, що входять до наукометричних баз даних, з яких 5 у SCOPUS, 51 тези до-

повідей у матеріалах вітчизняних і міжнародних наукових конференцій та з’їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літе-

ратури, опису матеріалів та методів досліджень, результатів досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків та списку використаних літератур-

них джерел (671 найменувань) та додатків. Дисертація викладена на 474 сторінках 

(основна частина на 377 сторінках) і проілюстрована 85 рисунками та 38 таблицями.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Дисертаційна робота виконана з дотриман- 

ням загальних принципів біоетики, що підтверджується висновком комісії з питань 

біоетики ННЦ "Інститут біології" від 12 травня 2015 року ( протокол № 4). У дослі-

дженнях як обстежувані брали участь 687 добровольців віком від 18 до 24 років, 

обох статей (340 жінок та 347 чоловіків). На момент проведення досліджень у об-

стежуваних не було відмічено скарг на стан здоров’я та наявність виражених ри-

нальних патологій. Всі учасники досліджень були студентами Київського національ- 

ного університету імені Тараса Шевченка. Перш ніж почати обстеження, всім учас-

никам пояснювались мета і процедура досліджень, і тільки після отримання письмо-

вої згоди на участь починали обстеження. Як подразники дистантної хеморецептор-

ної системи ГМ використовували-ізоамілацетат (х.ч.) (виключно нюховий подраз-

ник); водний розчин аміаку (х.ч.) (виключно тригемінальний подразник); β-меркапто 

етанол (х.ч.) (аверсивний нюховий подразник); ефірні олії (ЕО): лимону (Citrus 

limonium Risso) та меліси лікарської (Melissa officinalis L.) (Bergland-Pharma 

GmH&Co (Австрія)); іланг-ілангу (Cananga odorata), лаванди (Lavandula officinalis) і 

розмарину (Rosmarinus officinalis) ("The body shop"(Великобританія)); бергамоту 

(Сіtrus bergamia) ("AROMAFORCE" (Франція); сосни альпійської (Pinus alpinum) 

("Bruder Unterweger" (Австрія)); м’яти (Menta piperita), анісу (Pimpinella anisum), по-

лину гіркого (Artemisia absintim) і спиртової настоянки валеріани лікарської 

(Valeriana officinalis) (ВО"Фармація" (Україна)); троянди (Rosa sp.) ("Крымская ро-

за" (Україна)). У разі одорації повітря камери всі запахові чинники застосовували у 

дозах (наважках) в декілька разів нижчих гранично допустимих: ЕО до 1мг/м
3
 (про-

ти 10 мг/м
3
); аміак – до 0,001 мг/м

3
 (проти 0,25 мг/м

3
); β-меркаптоетанол до 0,1 мг/м

3
 

(проти 1 мг/м
3
). Одорування приміщення ефірними оліями здійснювали у середньо-



 

 

му з розрахунку 0,6 мг/м
3
 (на порозі нюхової чутливості) [Макарчук Н.М. та 

ін.,1990; Николаевский В.В.,2000]. Об’єм експериментальної камери становив 6 м
3
. 

Температура повітря в камері становила 18-22
о
С. Під час проведення одорації наси-

ченість повітря камери запахом досягалась протягом 1 хв. В разі проведення кон-

трольних досліджень без олфактивних чинників використовували дистильовану во-

ду. Процедура одорації і маніпуляції, пов’язані з нею, у всіх спробах були ідентич 

ними. Про наявність чи відсутність запахової стимуляції обстежуваних не попе-

реджували. Як розумове навантаження, викристовували виконання обстежуваними 

подумки зворотного рахунку. Процедура обстежень складались з 5 хв. адаптації до 

умов експериментальної камери, після чого протягом 3 хв. реєстрували ЕЕГ вихід-

ного стану спокою. Після кожного дослідження протягомі 1 хв. реєстрували ЕЕГ 

стану спокою-відпочинку. Одорація (імітація) повітря камери проводилась протягом 

16 хв., (8 хв. – стан спокою; 5 хв. – виконання усного рахунку; 3 хв. стан спокою –

відпочинку). У разі досліджень спрямованої детекції використовувалися скляні ста-

ндартні пробірки з смужками фільтрувального паперу, на які наносили одорант або 

дистилят. Термін направленої детекції -3хв. Аромат оцінювався шкалами суб’єктив 

ної приємності/неприємності активаційного впливу. Вказана процедура повторюва-

лася тричі: 2 рази із запахом, 1 - з дистильованою водою. При застосуванні фотос-

тимуляції (вивчення реакції засвоєння ритму стимуляції) обстежуваним пред’являли 

серії ритмічних подразників тривалістю 1 хв., розділених паузами 1 хв., з частотою 

спалахів 6, 8, 10, 12 та 15 Гц. Тривалість поодинокого спалаху становила 15 мс, ін-

тенсивність – 0,2 Дж. Фотостимуляцію здійснювали за допомогою фотостимулятора 

FTS 21 (MEDICOR, Угорщина) та його спалах-лампи FTS 21 (MEDICOR, Угорщи-

на) розміром 5х15 см, яка знаходилась на відстані 0,5 м від обличчя обстежуваного 

на рівні його очей. Кожне обстеження складалось з 2-х частин: 1- контрольний запис 

резонансних реакцій ЕЕГ; 2- запис резонансних реакцій ЕЕГ під час одоростимуля-

ції ЕО лимону, ЕО меліси або її імітації (контрольні обстежання). У дослідженнях 

короткочасної оборотної аносмії (нюхової депривації) протягом 3 хв. реєстрували 

ЕЕГ вихідного стану спокою, запис ЕЕГ за умов ротового дихання (штучної пери-

феричної аносмії) (5 хв.), процедуру одорації приміщення (або її імітацію) (5 хв.), 

запис ЕЕГ відновленого носового дихання (5 хв.). Реєстрацію ЕЕГ у всіх обстежен-

нях проводили за допомогою комп’ютерного комплексу на базі EEG-16S (MEDI-

COR, Угорщина) від симетричних лобних, тім’яних, потиличних та скроневих від-

ведень розташованих за міжнародною схемою 10-20%. У якості референтного вико-

ристовувався об’єднаний вушний електрод. Міжелектродний опір був меншим за 5 

кОм. Фільтр високих частот був встановлений на 30 Гц, постійна часу становила 0,3 

с. Сигнал з електроенцефалографа з частотою дискретизації 100 Гц вводився до 

IBM-сумісного персонального комп’ютера на основі процесора Intel 80486 SX. Стан 

обстежуваних оцінювали з похвилинною реєстрацією 20 с. інтервалів ЕЕГ. На осно-

ві алгоритму швидкого перетворення Фур’є (програміст–Мірошниченко М.Я.) ана-

лізувалися вільні від артефактів 15-секундні реалізації сигналу. Епоха аналізу стано-

вила 5,12 с., епоха усереднення – 1/8 епохи аналізу. Аналізу підлягали параметри 

локальної синхронізації (спектральна потужність (СП),відносна спектральна потуж-

ність (ВСП)). Також обчислювали співвідношення потужностей сумарних ЕЕГ-

діапазонів β/α, θ/α, θ/β –як загальні активаційно-потужнісні параметри. Показник 



 

 

дистантної синхронізації ЕЕГ осциляцій – когерентність (КОГ), розраховували як 

співвідношення кросспектральної потужності двох сигналів та середнього геомет-

ричного спектральних потужностей цих же сигналів. Середні її рівні (СРК) у певно-

му діапазоні обчислювали як середнє арифметичне КОГ дискретних частот, які вхо-

дили в аналізуємий діапазон. Обчислювали зміни СРК всіх можливих пар відведень 

(28 пар для 8 відведень), а також внутрішньо- та межпівкульні їх значення, як по-

казники глобальної когерентності. Всі ЕЕГ-параметри обчислювали для 7 частотних 

піддіапазонів (ПДП): θ1- (4,10 – 5,86 Гц), θ2- (6,05 – 7,42 Гц), α1- (7,62 – 9,38 Гц), 

α2- (9,57 – 10,74 Гц),α3-(10,97–12,89 Гц), β1- (13,09 – 19,92 Гц) та β2- (20,12 – 25,00 

Гц). Статистичний аналіз даних проводили за допомогою пакету STATISTICA 8.0, 

програмного пакету Statgraphics 5.1 (Manugistics, Inc). Нормальність розподілів 

змінних перевірялась тестом Шапіро-Вілка. Переважна більшість аналізованих нами 

показників не характеризувались нормальним розподілом. Для оцінки значущості 

отриманих змін використовувались непараметричні статистичні критерії. Порівнян-

ня залежних вибірок проводили за допомогою критерію знакових рангових сум 

Вілкоксона. Для незалежних вибірок застосовували критерій Манна-Уітні. Зміни ро-

зглядались як значущі при р < 0,05. При порівнянні функціональних станів обстежу-

ваних аналізу підлягали виключно значущі зміни (відмінності) параметрів ЕЕГ. Не 

значущі оцінювались як відсутність змін. 

 

Результати досліджень та їх обговорення. 

 

Електрична активність головного мозку людини за умов дії нейтральних 

та аверсивних нюхових і тригемінальних подразників. Оскільки в носовій порож-

нині людини представлені рецептори двох хемосенсорних систем – власне нюхової і 

системи хімічної чутливості трійчастого нерва, важливим було порівняти ізольова-

ний вплив активації цих систем на функціональний стан ГМ. При цьому, для акти-

вації нюхової системи було вибрано стандартні загальновизнані нюхові стимули, та-

кі як ізоамілацетат та β-меркаптоетанол, а для активації тригемінальної – аміак. Ню-

хових подразників було два: ізоаміацетат, як суб’єктивно нейтральний запах та мер-

каптоетанол, як неприємний і аверсивний, оскільки всі тригемінальні подразники 

звичайно оцінюються як негативні та аверсивні.  

Виявлено, що активація обох дистантних хеморецепторних систем людини 

призводть до суттєвих змін функціонального стану ГМ. При цьому важливо наголо-

сити на тому, що дія аверсивного олфактивного (β-меркаптоетанол) і аверсивного 

тригемінального (аміак) подразників викликали кардинально різні зміри ЕЕГ. Уза-

гальнюючи отримані результати, можна констатувати, що NH3 через активаційні 

впливи на RF стовбуру мозку, включаючи механізми ноцицепції [Geisler 

M.W.,2000], справляє стимулюючу дію, що приводить до активації нейромереж ста-

ну спокою (активація переважно каудальних відділів у θ2-, α1,3- β2 піддіапазонах); у 

той час як наявність в повітрі β-меркаптоетанолу значно пригнічує діяльність моз-

кових систем забезпечення активності. При дії ізоамілацетату системи нюхового 

аналізатора суттєво модулюють коркові процеси, уподібнюючи їх до стану високої 

когнітивної активності (довгодистантні функціональні поєднання α1,3- діапазонах з 

одночасним пригніченням активності інших частотних смуг).  



 

 

Загальна оцінка дії вибраних нами ЕО на поточний функціональний стан ГМ 

людини дозволила прийти до висновку, що запахи ЕО змінюють активність основ-

них нейромереж ГМ людини і ці зміни не є простим наслідком сенсорної стимуляції, 

подібно того, як це є характерним, скажімо для зорової чи слухової сенсорної сис-

теми. Такий вплив запаху тієї або іншої ЕО завжди є більш складним процесом, в 

який іманентно залучаються механізми пам’яті, емоцій та внутрішнього самопочут-

тя (self feeling) людини, що підтверджено і в інших роботах [Johnson A.J.,2011;Moss 

M.et al.,2008]. Нами встановлено,що сприйняття запахів практично всіх застосова-

них олій викликає зміни ЕЕГ, що вказують на активацію при цьому механізмів 

пам’яті (θ-, β1- системи), уваги (депресія α1,2- осциляцій), емоційної активації (β2-, 

α3-).  

Звертає на себе увагу і те, що більшість виявлених нами змін ЕЕГ, за умов дії 

запахів, була пов’язана з процесами у правій півкулі. Такі дані загалом узгоджують-

ся з даними інших авторів, які вказують на те, що саме права півкуля ГМ домінує в 

переробці та аналізі олфактивної інформації і є залученою до реалізації механізмів 

пам’яті [Brand G. et al.,2001]. Крім того, така оцінка показала, що топокарти змін па-

раметрів ЕЕГ при сприйнятті різних ЕО мали як спільні, так і відмінні ознаки, які 

цілком могли визначатися не стільки характером самого запаху, як індивідуальною 

(особистісною) реактивністю, обізнаністю та "нюховим" життєвим досвідом того 

або іншого обстежуваного. 
Тому, враховуючи ці, і ще багато інших аргументів "поліваріантності" ефектів 

сприйняття людиною запахів, нами було прийнято рішення при аналізі ЕЕГ-

корелятів дії (сприйняття) всіх досліджених нами олфактивних чинників оцінювати 

їх з точки зору 3-факторної парадигми і вважати, що ЕЕГ реакції на запахову акти-

вацію обумовлюється: 1-спрямованістю уваги до запаху; 2-суб’єктивним гедонічним 

ставленням до нього на момент сприйняття; 3-статю обстежуваного. 

Вплив пасивного сприйняття запахів на стан функціонального спокою та 

розумову діяльність. Безумовно, що несподівана поява запаху у повітрі, має викли-

кати орієнтовну реакцію (ОР), тобто спрямування уваги на зміну сенсорного ото-

чення з метою відповіді на питання "що це?". На відміну від контрольних обсте-

жень, коли відбувалась повна імітація процесу одорації дистильованою водою, ОР 

на появу у повітрі реального запаху супроводжувалась достатньо суттєвою актива-

ціє механізмів когнітивного аналізу - оперативної пам’яті (θ1- у фронтальних зонах, 

семантичної активності (екзальтація α3-) та уваги (депресія α1,2-, екзальтація β1-), 

які проходили на фоні загального емоційно-когнітивного збудження (генералізоване 

посилення β2-) (рис.1). Розвиток стану спокою (вимушеної бездіяльності) в контро-

льних дослідженнях (рис.2,А) супроводжувався поступовим зниженням значень то-

нічних складових ЕЕГ (поведінкова пасивність), чому вдповідало зменшення СРК в 

θ2- і α1- піддіапазонах (ПДП). У той же час спостерігалось потужне посилення фун-

кціональних взаємодій у θ1-, α1- (процеси пам’яті), β1- (активність нисхідної систе-

ми контролю), α3- і β1,2- (когнітивна активність), тобто тих процесів, які згідно су-

часних уявлень асоціюються з активацією внутрішньої психічної діяльності (нейро-

мережі спокою) [Sauseng P.et al.,2006;Greicius M.D.et al.,2009]. 

У свою чергу, розвиток стану спокою на фоні одорації повітря, супроводжував-

ся не тільки активацією нейромереж стану спокою, як в разі контрольних спостере-



 

 

жень, але й додатковим потужним посиленням КОГ α1- і α3- ПДП з одночасним їх 

пригніченням у α2- (правопівкульне домінування) та β1,2- (передньоцентральні від-

діли) частотних ЕЕГ діапазонах (рис.2,В). 

 

          θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

 

Рис.1. Топокарти значущих змін відносної спектральної потужності ЕЕГ (Δ - 

контроль (n=40); ▼ - одорація (n=322)) на 1-й хвилині появи одорантів у повітрі та 

імітації одорації (контрольні обстеження); Δ/▼–значущі збільшення/зменшення 

значень (p<0,05). 
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Рис.2. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ під час стану 

спокою (І), виконання розумового завдання (ІІ) та стану спокою після закінчення 

його виконання (ІІІ) на фоні одорованого повітря (B,D,F) (n=322 ) та імітації одора-

ції (A,C,E) (n=40); ▬ посилення, -- послаблення функціональних взаємодій (p<0,05). 



 

 

Згідно сучасним уявленням, зміни у α3- смузі пов’язують із когнітивними про-

цесами найрізноманітніших типів, залученням оперативної та довгострокової 

пам’яті, реалізацією інтелектуальної поведінки, перцептивними функціями, семан-

тичною діяльністю, процесами планування та прийняття рішень, тощо [Sauseng 

P.,2005]. Зафіксоване нами зниження інтенсивності α1-коливань оцінюється як про-

яв послаблення активності зворотніх кортико-таламічних петель, які модулюють рі-

вень зовнішньої уваги [Wrobel A.,2000;Sauseng P.,2005]. Тому, можна припустити, 

що виявлена нами картина змін низько- і високочастотних складових ЕЕГ та одно-

часне зниження СРК високочастотних діапазонів (β-) пов’язані із загальною релак-

сацією обстежуваних завдяки відсутності зовнішньої релевантної сенсорної інфор-

мації [Travis F.,2011] з одного боку, та фонової пасивної одоростимуляції з другого. 

 Встановлене нами домінування правої півкулі у перетвореннях α2 і α3- проце-

сів дистантної синхронізації в обстеженнях з ізоамілацетатом та відсутність таких 

змін в контрольних, та дослідженнях з використанням аміаку, вказують на олфакти-

вне походженння описаних електричних процесів. 

Крім того, важливо зазначити, що дані одночасних фМРТ і ЕЕГ досліджень, 

вказують на те, що будь-яка внутрішня концентрація ментальних процесів супрово-

джується активацією нейромережі поясна звивина-острівець-таламус і фронтального 

неокортексу, що значно полегшує процеси подальшої (наступної) перцепції і когні-

тивної діяльності. Такий стан супроводжується ЕЕГ синхронізацією саме α- коли-

вань (в основному у високочастотному діапазоні) і частково β1-. Автори визначили 

даний стан як стан тонічної пильності (tonic alertness) – полегшеної готовності до ді-

яльності, ясності свідомості, ефективної переробки інформації, яка надходить 

[Sadaghiani S.et al.,2011; Posner M.I.,2008]. Наші дані цілком вказують на те, що за 

умов застосування запахів якраз і формується стан тонічної пильності. Доказом цьо-

го може слугувати домінування дистантної синхронізації α2 і α3 в правій півкулі та 

результати порівняння ефектів сприйняття олфактивних і тригемінальних подразни-

ків, коли на дію аміаку такі зміни відсутні, а при застосуванні ізоамілацетату вони 

чітко виявляються. 

Таким чином, отримані нами результати вивчення пасивного сприйняття 10 

природних запахів на функціональний стан ГМ людини в умовах відсутності спря-

мованої уваги до нього, в стані спокою обстежуваних, вказують на те, що мозкова 

система нюхового аналізатора реалізує істотні модуляційні впливи з вираженим 

ефектом активації когнітивних функцій внутрішньої психічної діяльності (mind-

wandering, stream of consciousness), релаксації та організації системної готовності до 

подальшого реагування на зміни зовнішніх обставин (tonic alertness). 

Добре відомо, що виконання арифметичних операцій подумки потребує в пер-

шу чергу напруження механізмів оперативної пам’яті і уваги. У контрольних дослі-

дженнях у обстежуваних в цей час спостерігались процеси підвищення рівня акти-

вації відповідних до виконуваного завдання "когнітивних" зон ГМ – фронтально-

окципітальних в θ- діапазоні (процеси пам’яті) і фронтально-темпоральних в межах  

β-ритмів (увага, когнітивне напруження). Що стосується процесів дистантної синх-

ронізації, то тут також спостерігалось різке підвищення активаційних процесів, у 

першу чергу в межах β- діапазону – всіх видів сполучень з перевагою правої півкулі 

та у θ1,2- і α1- діапазонах з концентрацією в скронево-тімяно-задніх областях 



 

 

(рис.2,С). Звертає на себе увагу передньо-лівопотиличне функціональне поєднання у 

α3- піддіапазоні (активна семантична діяльність). При цьому важливо зазначити фу-

нкціональне поєднання під час рахунку фронтальних зон, відмічене у θ1,2-,α3-,β1,2- 

діапазонах. Тобто, зафіксовані ЕЕГ-зміни були типовими для стану активної розу-

мової діяльності.  

Аналіз результатів досліджень із застосуванням одорації повітря показав, що 

пасивне сприйняття запахів не тільки не пригнічує розвиток ментальних процесів, а 

навпаки активує і посилює їх (рис.2,D). На фоні топографічного зростання локальної 

синхронізації θ- і β- діапазонів ЕЕГ було виявлено відповідне значне топографічне 

посилення СРК за рахунок локальних внутрішньо- і межпівкульних поєднань 

центрально-темпоральних областей (1-) і утворення багаточисельних довго- і сере-

дньодистантних поєднань їх з фронтальним неокортексом (θ1-,2-) – актуалізація 

когнітивного напруження [von Stein A.et al.,2000;Benedek M.et al.,2011]. Звертає на 

себе увагу синхронізація коливань практично у всіх ЕЕГ піддіапазонах у фронталь-

них областях ГМ, що відповідає високій внутрішній концентрації [Benedek M.et 

al.,2011]. Крім того, в межах 2- діапазону було виявлено, що крім функціональної 

взаємодії фронтальних областей (інтерналізація уваги) відбувалось ще й суттєве збі-

льшення СРК в передньо-центрально-скроневих зонах, поєднане з довгодистантими 

сполученням лівих фронтальної і окципітальної зон та одночасним зниженням лока-

льних функціональних взаємодій у задніх відділах ГМ (з фокусом у O2), що може 

вказувати на розвиток процесів утримки уваги у напрямку посилення цілеспрямова-

них фазичних процесів ( наприклад, скорочення часу реакції в системі "oddball" за-

вдань) [Dockree P.M.et al.,2007]. За уявами інших авторів, описаний характер змін 

СРК α- осциляцій можна пояснити також розвитком top-down контролю  з метою пі-

дтримки концентрації уваги у певному напрямку (виконання завдання) [Sauseng P.et 

al.,2005;Klimesch W.et al.,2007].  

Стан спокою відразу після закінчення виконання розумового завдання в конт-

рольних обстеженнях характеризувався певним зниженням активаційного рівня (де-

пресія θ-¸β- осциляцій з одночасною екзальтацією α- ритмів) і певним послабленням 

функціональних поєднань θ1-, α3- і β- діапазонах (рис.2,Е). 

У разі пасивного сприйняття запахів (рис.2,F) закінчення виконання завдання 

відзначилось суттєвим відповідним зниженням функціональної активності в θ1-, 

β1,2 -ПДП, які пов’язані з когнітивною діяльністю людини. В цей час виявилось по-

силення міжпівкульних фронтальних поєднань у α1-, α2-,α3- та β1- діапазонах ЕЕГ, 

навіть більш інтенсивне, ніж у попередніх станах, включаючи контрольні (табл.1,2). 

Виявлений нами ефект набуває, на наш погляд, більш глибокого значення сто-

совно з'ясування механізмів взаємодії нюхової системи і центральних когнітивних 

механізмів ГМ, враховуючи той факт, що у сучасній нейрофізіології орбіто-фрон-

тальна кора (ОФК) розглядається як ключовий відділ ГМ, який бере безпосередню 

участь в механізмах сенсорної інтеграції, емоційної регуляції, ментальної діяльності 

(память, увага, прийняття рішення), очікуванні та прівнянні ймовірності оцінки–

процесах навчання, інтуїції та свідомості. 

Таким чином, узагальнюючи наведені дані, можна зробити заключення, що на-

віть в стані неспрямованості уваги на наявність одорантів у повітрі, запахи справля-

ють модулюючу дію на розвиток ментальних процесів ГМ людини, змінюючи поточ  



 

 

                                                                                                                     Таблиця 1 

Показники міжфронтальної когерентності осциляцій ЕЕГ (F3-F4) (медіани, 

мкV
2
/сек) на різних етапах дослідження з імітацією одорації повітря (контроль)  

 F3-F4 Фон Одорація (спокій) Рахунок (одорація) Відпочинок(одорація) 

θ1 0,63 [0,51; 0,72] 0,67 [0,55; 0,75]* 0,72 [0,62; 0,78]*** 0,68 [0,60; 0,77] 

θ2 0,71 [0,61; 0,76] 0,68 [0,55; 0,75] 0,70 [0,62; 0,75] 0,73 [0,61; 0,81] 

α1 0,75 [0,67; 0,86] 0,74 [0,64; 0,83] 0,75 [0,70; 0,81] 0,78 [0,71; 0,87]** 

α2 0,84 [0,77; 0,91] 0,82 [0,75; 0,87] 0,83 [0,80; 0,90] 0,87 [0,79; 0,94] 

α3 0,70 [0,63; 0,81] 0,72 [0,64; 0,78] 0,77 [0,69; 0,83]** 0,76 [0,64; 0,83] 

β1 0,60 [0,52; 0,66] 0,59 [0,48; 0,66] 0,63 [0,54; 0,70]*** 0,64 [0,54; 0,70] 

β2 0,51 [0,43; 0,58] 0,49 [0,42; 0,59] 0,55 [0,44; 0,64]*** 0,59 [0,42; 0,65] 

*-p<0,05;**-p<0,01;***-p<0,001-значущість різниці стосовно: відпочинок → рахунок → спокій → 

фон; (n=40). 

                                                                                                                       Таблиця 2 

Показники міжфронтальної когерентності осциляцій ЕЕГ (F3-F4) (медіани, 

мкV
2
/сек) на різних етапах досліджень пасивного сприйняття запаху повітря  

F3-F4 Фон Одорація (спокій) Рахунок (одорація) Відпочинок(одорація) 

θ1 0,65 [0,55; 0,75] 0,67 [0,57; 0,74]** 0,73 [0,66; 0,80]*** 0,71 [0,59; 0,79]*** 

θ2 0,71 [0,59; 0,78] 0,69 [0,62; 0,76] 0,72 [0,65; 0,79]*** 0,72 [0,62; 0,81] 

α1 0,76 [0,66; 0,85] 0,75 [0,67; 0,84] 0,77 [0,67; 0,84] 0,79 [0,69; 0,87]*** 

α2 0,81 [0,71; 0,89] 0,80 [0,71; 0,88]** 0,82 [0,74; 0,90]*** 0,85 [0,77; 0,92]*** 

α3 0,71 [0,61; 0,79] 0,71 [0,62; 0,79] 0,73 [0,65; 0,80]*** 0,75 [0,64; 0,83]*** 

β1 0,61 [0,52; 0,69] 0,60 [0,51; 0,68]** 0,63 [0,56; 0,70]*** 0,65 [0,56; 0,72]*** 

β2 0,54 [0,45; 0,61] 0,52 [0,44; 0,60]** 0,57 [0,50; 0,64]*** 0,58 [0,49; 0,64] 

*-p<0,05; **-p<0,01; ***-p<0,001 - значущість різниці стосовно: : відпочинок → рахунок → спокій 

→ фон; (n=316). 

ний настрій, активізуючи механізми пам’яті, інтенсивність перетікання інформацій-

них процесів не тільки під час виконання когнітивних завдань, а й в періоди спокою, 

створюючи стан, оптимальний для подальшого сенсорного реагування чи виконання 

інтелектуальних завдань на ефективному рівні. 

 Крім цього, треба зазначити, що зміни функціональної активності  нейроме-

реж стану спокою під час пасивного сприйняття запахів вказують на активацію ме-

ханізмів внутрішньої ментальної активності, тобто тісну взаємодію перцептивних 

механізмів нюхового сприйняття з вищими інтегративними механізмами ГМ люди-

ни.  

Вплив суб'єктивної гедонічної оцінки запахів на функціональну активність 

головного мозку під час їх пасивного сприйняття. Натепер, загально прийнятою є 

думка, що гедонічна детермінація є однією з найголовніших для нюху як перцепти-

вної дистантної системи, первинним аспектом спонтанної нюхової дискримінації і 

перцепції якості запахів. У цьому власне і проявляється її головна захисна роль [Ye-

shurun Y.,2010;Wise P.M.,2000].  



 

 

Аналіз змін ЕЕГ-параметрів у обстежуваних з різним гедонічним забарвленням 

олфактивного сприйняття виявив, що на рівні змін тонічних складових під час роз-

витку ОР міжгрупова різниця була не суттєво значуща і полягала у відносно більшій 

реактивності α3- і β1- осциляцій в групі з негативною оцінкою ("N") наявного запа-

ху. В інших частотних смугах зміни були сумірними та односпрямованими і вказу-

вали на активацію когнітивних аналітичних функцій. В той же час, аналіз змін СРК 

в цей період виявив суттєву розбіжність в розвитку інформаційних процесів ГМ-в 

групі "N" спостерігалось суттєве посилення довгодистантних поєднань у α3- і β2- 

ПДП (посилення когнітивно-аналітичних процесів і підвищення активаційного рів-

ня), а зміни СРК обстежуваних з позитивною оцінкою ("Р") стосувались θ-, α1-ПДП 

(розвиток процесів пам’яті і асоціацій на фоні активації нейромереж позитивних 

емоцій та внутрішньої уваги [Aftanas L.I.,2001]) (рис.3,A-N,P). Треба зазначити, що в 

обох групах мало місце посилення довгодистантних правопівкульних поєднань, що 

вказувало на нюхове походження інформаційного обміну [Royet J.,2004].  

Міжгрупові відмінності під час пролонгованого стану спокою на фоні одорова-

ного повітря стосувались домінування процесів активного стану механізмів пам’яті 

(посилення θ- і α3- ВСП) у обстежуваних гр. "Р", в той час як в ЕЕГ альтернативної 

групи домінувало посилення активаційних когнітивних процесів.  
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Рис.3. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ в стані спокою 

на фоні одорованого повітря (пасивне сприйняття запахів) на початку одорації (А) 

та її пролонгації (В) з урахуванням суб’єктивної гедонічної оцінки ароматів обсте-

жуваними (N – негативна (n=110); P – позитивна (n=149); ▬ посилення, -- послаб-

лення взаємодій (p<0,05). 

Загальним для обох груп було посилення СРК α1- α3- ПДП (стан тонічної пи-

льності) (рис.3,В). Проте, в той час, як гр."N" спостерігалось більше змін у α3- всіх 



 

 

типів поєднань і передньоцентральне падіння КОГ в β1,2- (рис.3,B,N) (домінування 

семантичної активності), то в гр."Р" – розвиток змін СРК повністю відповідав нюхо-

вому походженню аналізуємого стану – посилення довгодистантних фронтальних 

поєднань з різними правопівкульними відділами ГМ. Активаційні зміни КОГ β1- пі-

дкріплюють зроблений висновок.Характеризуючи нейродинаміку ЕЕГ в гедонічних 

групах під час виконання розумового навантаження, треба лише зазначити, що запа-

хове оточення, не порушуючи базисних ментальних механізмів ГМ, справляло мо-

дулюючу дію на їх функціонування (рис.4) - кількість СРК збільшувалась у випадку 

позитивного сприйняття запахів і зменшувалась у випадку негативного сприйняття. 

Це стосувалось практично всіх досліджуваних ЕЕГ діапазонів. Найбільш суттєвою 

міжгруповою різницею під час розвитку cтану cпокою після виконання навантажен-

ня виявилось посилення міжфронтальної кооперації в ЕЕГ (α-,β1-) обстежуваних гр. 

"Р", яке було практично відсутнім у гр. "N" (табл.3,4). 
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Рис.4. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ під час виконан-

ня розумового завдання на фоні одорованого повітря з урахуванням суб’єктивної ге-

донічної оцінки запахів обстежуваним (N – негативна (n=110); P – позитивна 

 ( n=149); ▬ посилення, -- послаблення значень когерентності (p<0,05).  

                                                                                                     Таблиця 3 

Показники міжфронтальної когерентності осциляцій ЕЕГ (F3-F4) (медіани, 

мкV
2
/сек) на різних етапах дослідження пасивного сприйняття запахового ото-

чення у обстежуваних з суб’єктивною негативною гедонічною оцінкою запаху 

F3-F4 Фон Одорація (спокій) Рахунок (одорація) Відпочинок(одорація) 

θ1 0,67 [0,57; 0,76] 0,68 [0,58; 0,75] 0,75 [0,67; 0,81]*** 0,71 [0,63; 0,80]** 

θ2 0,73 [0,61; 0,79] 0,71 [0,62; 0,77] 0,74 [0,66; 0,79]*** 0,75 [0,62; 0,781] 

α1 0,77 [0,65; 0,86] 0,75 [0,65; 0,84] 0,78 [0,68; 0,85] 0,78 [0,68; 0,86] 

α2 0,80 [0,71; 0,89] 0,78 [0,70; 0,89] 0,82 [0,75; 0,89]** 0,84 [0,76; 0,83]** 

α3 0,72 [0,62; 0,79] 0,73 [0,62; 0,79] 0,73 [0,64; 0,80]** 0,76 [0,65; 0,83] 

β1 0,62 [0,53; 0,70] 0,60 [0,51; 0,79]* 0,64 [0,58; 0,71]*** 0,66 [0,58; 0,72] 

β2 0,55 [0,46; 0,63] 0,55 [0,47; 0,61]** 0,59 [0,51; 0,65]*** 0,60[0,49; 0,65] 

 Схема порівняння аналогічна такій у табл.1; * - p<0,05;  ** -  p<0,01; *** -  p<0,001; (n=110) .  

                                                                                                                       

 

 



 

 

                 Таблиця 4 

Показники міжфронтальної когерентності осциляцій ЕЕГ (F3-F4) (медіани, 

мкV
2
/сек) на різних етапах дослідження пасивного сприйняття запахового ото-

чення у обстежуваних з суб’єктивною позитивною гедонічною оцінкою запахів  

F3-F4 Фон Одорація (спокій) Рахунок (одорація) Відпочинок(одорація) 

θ1 0,65 [0,55; 0,75] 0,68 [0,56; 0,74] 0,72 [0,65; 0,79]*** 0,70 [0,58; 0,78]* 

θ2 0,70 [0,56; 0,78] 0,69 [0,61; 0,77] 0,71 [0,64; 0,80]*** 0,71 [0,61; 0,80] 

α1 0,75 [0,66; 0,86] 0,75 [0,67; 0,85] 0,77 [0,66; 0,85] 0,81 [0,69; 0,88]*** 

α2 0,81 [0,69; 0,89] 0,81 [0,71; 0,88] 0,82 [0,73; 0,90]*** 0,86 [0,77; 0,93]*** 

α3 0,71 [0,61; 0,79] 0,71 [0,63; 0,78] 0,72 [0,66; 0,79]** 0,74 [0,65; 0,83]*** 

β1 0,59 [0,51; 0,67] 0,59 [0,51; 0,68] 0,62 [0,55; 0,69]*** 0,64 [0,55; 0,72]*** 

β2 0,52 [0,43; 0,60] 0,51 [0,44;0,60] 0,55 [0,48; 0,63]*** 0,57 [0,45; 0,64] 

Схема порівняння аналогічна такій у табл.1; * - p<0,05;  ** -  p<0,01; *** -  p<0,001; (n=149) 

Таким чином, гедонічне забарвлення сприйняття запахів, не порушуючи меха-

нізмів формування стану тонічної настороженості (tonic alertness), обумовлювала 

розвиток олфактивно-пов’язаних внутрішніх когнітивних процесів у випадку пози-

тивного відношення до запаху і їх певне пригнічення у випадку негативного став-

лення. 

 У той же час, наявність формування розвитку стану тонічної сторожкості (по-

силення СРК 3-) при сприйнятті запахів, незалежно від їх гедонічної суб’єктивної 

оцінки, узгоджується з думкою, що олфактивна система є скоріше охоронною, ніж 

системою відбору позитивних подразників і завжди тісно пов’язана з нейромережа-

ми зберігання інформації. При цьому зроблено важливе зауваження (виходячи зі 

своїх спостережень в нормі та клініці), що олфактивна кількісна оцінка запаху не 

може слугувати надійним параметром, на відміну від реакції дискримінації та іден-

тифікації одоранту [Hildebrand J.,1995;Landis B.N.,2003]. 

Характер функціональної активності головного мозку за умов пасивного 

сприйняття запахів обстежуваними різної статі. З отриманих нами даних оче-

видно [Зима І.Г. та ін., 2007;2011], що пов’язані із статтю особливості ЕЕГ людини 

можна спостерігати вже у стані спокою обстежуваних в контрольних дослідженнях і 

пов’язані вони, на наш погляд, з відмінностями в регуляції розвитку емоційно-

когнітивних процесів. Для чоловіків є більш характерними зміни ЕЕГ, що вказують 

на активаційний когнітивний тип реагування (домінування β-, особливо β2-систем), 

в той час як для жінок було більш характерним розвинута у часі взаємодія процесів 

пам’яті, зовнішньої уваги, емоційної регуляції (θ-, β1,2- системи). Найбільш суттєві, 

пов’язані зі статтю, особливості нейродинаміки ЕЕГ обстежуваних в стані спокою 

під час пасивного сприйняття запаху повітря, проявились у динаміці змін СРК. Ви-

явилось, що неочікуваний, мимовільний початок сприйняття запаху у чоловіків ви-

кликав досить потужну активацію когнітивних процесів – спостерігалось посилення 

СРК практично у всіх ЕЕГ ПДП (за винятком θ1- і β1-) (рис.5,6,М), причому як у 

фронтальних (α2-, α3-), так і в задніх областях ГМ, що вказує на одночасну наяв-

ність валентних і активаційних складових збудження. У той же час, у жінок спосте-

рігався розвиток ЕЕГ динаміки, яка була характерна для стану тонічної пильності 



 

 

(tonic alertness), (рис.5,W.). У стані спокою на фоні розвитку одорації приміщення 

(рис.6) характер змін процесів дистантної синхронізації змінився у групах з точніс-

тю до навпаки. Для чоловіків був притаманний стан tonic alertness, в той час як для 

жінок – стан розширеного аналізу запахового оточення.  

Таким чином, аналіз навіть такого елементарного типу нюхового сприйняття, 

як пасивне, виявив різницю в селекції нюхової інформації у чоловіків і жінок, підт-

верджуючи положення [Разумнікова О.М.,2005] про статеві розбіжності у когнітив-

них стилях обробки інформації у людини. Суттєвими виявились і статеві розбіжнос-

ті у характері функціональної активності ГМ під час виконання розумового наван-

таження. 

 

 θ1 θ2 α1 α2 α3 β1 β2 

M    

 

W   

 
Рис.5. Топокарти змін значень когерентності осциляцій ЕЕГ у чоловіків M 

(n=142) і жінок W (n=167) в стані спокою на 1-й хвилині одорації. Порівняння про-

водили з параметрами ЕЕГ вихідного стану спокою. ▬/--значуще посилен-

ня/послаблення функціональних взаємодій  (p<0,05).  
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Рис.6. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ у чоловіків M 

(n=145) і жінок W (n=171) в стані спокою на фоні одорації повітря приміщення 

(8.хв.). Порівняння проводили з  параметрами ЕЕГ вихідного стану спокою. ▬/-- 

значуще посилення/послаблення функціональних взаємодій  (p<0,05). 

 

Аналіз результатів контрольних обстежень виявив більшу розповсюдженість 

посилення процесів дистантної синхронізації в когнітивно-емоційних ПДП ЕЕГ(θ-, 

β-) чоловіків (рис.7,І). У жінок спостерігалось менша активація, проте у всіх діапа-

зонах ЕЕГ осциляцій, особливо в β1- (селективна увага). В той же час, виконання за-

вдання на фоні присутності запахів проявило стимулюючу дію нюхового сприйнят-



 

 

тя на механізми забезпечення когнітивної діяльності (не пов’язаної з нюхом), в обох 

гендерних групах - збільшення кількості поєднань і додаткове розширенням міжпів-

кульного фронтального функціонального поєднання (θ2-, α2-,α3-) (рис.7,І-ІІ). 
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Рис.7. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ у чоловіків (M) і 

жінок (W) під час виконання розумового завдання в контрольних дослідженнях (I) 

(М (n=17); W (n=23) і на фоні одорації (ІІ) (M (n=145); W (n=171). Порівняння про-

водили з параметрами ЕЕГ вихідного стану спокою.  ▬/-- -значуще посилен-

ня/послаблення функціональних взаємодій (p<0,05). 

Треба зазначити, що більш "чутливими" до такої стимулюючої дії запахів ви-

явились саме жінки. Зміни функціональної активності ГМ обстежуваних в стані 

спокою-відпочинку після завершення процедури розумового навантаження в конт-

рольних обстежаннях у чоловіків спостерігалось посилення СРК в θ2-,α1- ПДП на 

фоні послаблення когнітивних фронтально-окципітальних взаємодій α3- і β2- 

(рис.8,І). У ЕЕГ жінок зміни по відношенню до стану розумової активності були 

практично від сутніми, вказуючи, таким чином на інертність когнітивного збуджен-

ня. Аналогічний стан спокою на фоні одорованого повітря в ЕЕГ обох груп супро-

воджувався зниженням активності когнітивних нейромереж, пов’язаних з виконан-

ням завдання – θ1-, β1-. Проте, у чоловіків воно більше стосувалось семантичних 

процесів і ланцюгів довготривалої пам’яті (α3-), а у жінок θ2- (емоційне заспокоєн-

ня) і практично повністю зберігався рівень когнітивної активації (відсутність змін 

СРК β2). Крім цього, спостерігалось практично однакове в обох групах, вже описане 

нами, міжфронтальне функціональне поєднання (рис.8, ІІ, табл. 5).Врахування в 

аналізі фактору гедонічності сприйняття не виявило суттєвих статевих особливостей 

і фактично відповідало закономірностям, описаним в загальній групі.  

Виявлені статеві відмінності у нейродинаміці ЕЕГ обстежуваних знаходять, на 

нашу думку, пояснення саме у особливостях реалізації ментально-психологічних 



 

 

стратегій формування поведінки у чоловіків і жінок [Ingalhalikar M.,2014], а не у за-

лученні різних нейромереж під час сприйняття. Висунуте припущення узгоджується 

з поглядами [Bengtsson S.еt. al.,2001], згідно яких жінки більш схильні до включення 

когнітивних процесів під час сприйняття одорантів і випереджають чоловіків (домі-

нування міжпівкульних КОГ) у випадках необхідності залучення більшої уваги у 

складних випадках 
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Рис.8. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ у чоловіків (M) і 

жінок (W) в стані спокою після виконання розумового завдання в контрольних об-

стеженнях (I) (М (n=17); W (n=23) і на фоні одорації (ІІ) (M (n=145); W (n=171). По-

рівняння проводили з параметрами ЕЕГ попереднього стану виконання завдання. 

▬/-- - значуще посилення/послаблення функціональних взаємодій (p<0,05).  

 

                                                                                                                                Таблиця5 

Показники міжфронтальної когерентності осциляцій ЕЕГ (F3-F4) (медіани, 

мкV
2
/сек) на різних етапах дослідження пасивного сприйняття запахового ото-

чення з урахуванням статі обстежуваних  

                                                                                                                       
F3-F4 

Рахунок  

жінки (n=171) 

Спокій  

жінки (n=171) 

Рахунок  

чоловіки (n=145) 

Спокій  

чоловіки (n=145) 

θ1 0,73 [0,64; 0,80]*** 0,71 [0,60; 0,80]* 0,73 [0,66; 0,80]*** 0,70 [0,59; 0,79]** 

θ2 0,71 [0,63; 0,79]*** 0,71 [0,60; 0,81] 0,74 [0,66; 0,80]*** 0,73 [0,65; 0,80] 

α1 0,78 [0,67; 0,85] 0,79 [0,68; 0,86] 0,77 [0,67; 0,84] 0,79 [0,69; 0,87]*** 

α2 0,82 [0,74; 0,90]*** 0,85 [0,76; 0,92]*** 0,82 [0,74; 0,89]*** 0,86 [0,77; 0,92]*** 

α3 0,73 [0,64; 0,80]** 0,74 [0,62; 0,82]*** 0,73 [0,66; 0,80]*** 0,76 [0,67; 0,83]*** 

β1 0,61 [0,55; 0,69]*** 0,63 [0,55; 0,71]*** 0,65 [0,59; 0,71]*** 0,67 [0,58; 0,72]* 

β2 0,57 [0,49; 0,64]*** 0,57 [0,47; 0,64] 0,57 [0,51; 0,63]*** 0,58 [0,50; 0,64] 

Схема порівняння:  рахунок← спокій;  * - p<0,05;  ** -  p<0,01; *** -  p<0,001  



 

 

Мабуть, саме тому для чоловіків були більш характерними гедонічні активуючі 

зміни ЕЕГ-параметрів, в той час як у жінок – когнітивно-аналітичні (валентні) ком-

поненти емоційного сприйняття.Виявлені статеві розбіжності у нейродинаміці ЕЕГ 

обстежуваних знаходять, на нашу думку, пояснення саме у особливостях реалізації 

ментально-психологічних стратегій формування поведінки у чоловіків і жінок 

[Ingalhalikar M.,2014], а не у залученні різних нейромереж під час сприйняття. Вису-

нуте припущення узгоджується з поглядами [Bengtsson S.еt. al.,2001],що жінки 

більш схильні до включення когнітивних процесів під час сприйняття одорантів і 

випереджають чоловіків (домінування міжпівкульних КОГ) у необхідності залучен-

ня більшої уваги у складних випадках. Мабуть саме тому, для чоловіків були більш 

характерними гедонічні активуючі зміни ЕЕГ-параметрів, в той час як у жінок – ко-

гнітивно-аналітичні (валентні) компоненти емоційного сприйняття. 

Процеси синхронізації ЕЕГ у відповідь на ритмічну фотостимуляцію на 

фоні пасивного сприйняття запахів. ЕЕГ-реакції нав’язування ритму вважаються 

результатом резонансної взаємодії між власними ритмами електричної активності 

ГМ та ритмами, що генеруються переривчастими зовнішніми впливами, наприклад 

на зорову систему людини [Федотчев А.И.,1997]. 

Виходячи з положення, що підвищення активації кортикальних нейронів може 

бути досягнуто при дії сигналів, які приходять у кору будь-яким з сенсорних шляхів 

[Miller R.,2001], було досліджено вплив ефірних олій лимону і меліси на резонансну 

структуру ЕЕГ людини за умов фотостимуляції. 

Аналіз отриманих результатів показав, що спектри ЕЕГ значно варіювали у 

окремих осіб як за вираженістю різних частотних смуг, так і за частотою та ступе-

нем домінування основної спектральної складової. Найбільш значні ефекти фотос-

тимуляції (ФТС) як СП (ВСП), так і КОГ спостерігались в тих діапазонах коливань 

електричної активності мозку, частота яких співпадала або була кратною діючій ча-

стоті світлових спалахів. При цьому, треба зазначити, що в контрольних обстежен-

нях друге виконання процедури фотостимуляції у 48% спостережень призводило до 

змін домінуючої (за амплітудою ЕЕГ-відповіді) частоти стимуляції (p<0,05), у 29% 

обстежуваних спостерігалось її зниження та у 19% – підвищення (p<0,05). В обсте-

женнях з використанням одорації ЕО лимону такий розподіл практично не 

змінювався. Треба лише зазначити незначний приріст незмінних (p>0,05) за опису-

ваним параметром реакцій -до 60%. Нерелевантна стимуляція ЕО меліси призводила 

до підвищення (p<0,05) збудливості мозкових систем (підвищення амплітуди засво-

юваної частоти) у 82% обстежуваних. Домінування засвоєної частоти (у порівнянні з 

контролем) залишалось незмінним (p>0,05) у 35% обстежуваних, її зниження 

(p<0,05) спостерігалось у 35%, підвищення (p<0,05)–у 30%. Вивчення динаміки змін 

спектральних характеристик ЕЕГ за умов фотостимуляції дало змогу виявити зако-

номірності перебудов збудливості ГМ людини. Перше (контрольне) застосування 

фотостимуляції супроводжувалось як відповідною реакцією екзальтації потужнос-

тей ЕЕГ-діапазонів у межах застосовуваних частот (6, 8, 10, 12, 15 Гц), так і резона-

нсним збільшенням збудливості кори в діапазонах гармонік та субгармонік. Друге 

(контрольне) застосування фотостимуляції виявило суттєве зменшення загальної ре-

активності практично всіх ЕЕГ-діапазонів на досліджувані частоти стимуляції. 

Виключення складали ЕЕГ-перебудови на стимуляцію 6 та 12 Гц. Застосування ФТС 



 

 

за умов нерелевантної одоростимуляції ЕО лимону не виявила, у порівнянні з кон-

трольними обстеженнями, суттєвого топографічного зниження реактивних відпо 

відей ЕЕГ. При цьому, реактивна активація ЕЕГ-коливань стосувалась більшою 

мірою правої ("нюхової") півкулі ГМ. Треба зазначити, що одорація даним олфак-

тивним чинником сприяла генералізованій реактивності мозку. Електричні відповіді 

реєструвались не тільки в межах відповідного ФТС діапазону частот, але й у діапа- 

зонах практично всіх досліджуваних частотах стимуляції. Тобто, пасивне сприйнят-

тя ЕО лимону викликало генералізоване підвищення збудливості високочастотної 

частини спектру ЕЕГ (β-коливання) та індукувало зміни θ-діапазону. Можливо, саме 

ця властивість ЕО лимону обумовлює його характеристику як дуже приємної ЕО 

стимулюючої дії. 

На відміну від цього, аналіз результатів досліджень з ЕО меліси показав, що 

вплив даного чинника на ритмоутворюючі механізми ГМ був максимальним в обла-

сті низькочастотної (6-8 Гц - θ-, α1-) та високочастотної (15 Гц - β1) фотостимуляції. 

Іншими словами – діапазонів ЕЕГ, пов’язаних з процесами пам’яті, уваги, релаксу 

(θ-, α1- ПДП), та активаційним, тонізуючим, пов’язаним з процесами зовнішньої 

уваги. З наведених  даних стає зрозумілою так звана модулююча дія ЕО меліси на 

функціональний стан ЦНС – з одного боку, притаманний їй заспокійливий вплив, а з 

іншого, вона досить значно посилює процеси зовнішньої уваги і дискримінації зна-

чущого стимулу (β1-) [Зима І.Г.та ін.,2002]. 

Таким чином, можна прийти до висновку, що навіть пасивне сприйняття запа-

хів оточуючого повітря (на прикладі ЕО лимону та меліси) супроводжується зміна-

ми функціональної активності мозку завдяки активній дії на резонансні ритмоутво-

рюючі механізми і модуляції когнітивних нейромереж. Потрібно зазначити, що за-

стосування фотостимуляції на фоні одорації ЕО дає змогу селективно оцінювати 

специфічність  впливів запахів на перетікання процесів збудження та гальмування в 

ЦНС окремої людини за конкретних умов. 

Просторова організація ЕЕГ людини за умов короткочасної нюхової депри-

вації (аносмії). Виходячи із загальної логіки досліджень, цілком доцільним, на наш 

погляд, було описати ЕЕГ-картину за умов носового чи ротового дихання, тобто ди-

хання з подразненням і без подразнення нюхового епітелію, що дозволило б погли-

бити доказову базу щодо участі нюхової функції у механізмах формування функціо-

нального стану людини. Нами були проведені дослідження змін електричної актив-

ності ГМ людини в умовах зміни типів дихання (носове-ротове-носове) в одному 

обстеженні. Перш за все, необхідно зазначити, що практично не було виявлено зна-

чущих змін характеристик потужності ЕЕГ-коливань, крім β-діапазону, в якому пе-

рехід на ротовий тип дихання викликав посилення СП і ВСП практично в усіх від-

веденнях (посилення активаційних процесів і зовнішньої уваги [Engel 

A.,2010,Kukleta M.et. al.,2009]. Зовсім інша реакція була у динаміці процесів дистан-

тної синхронізації (СРК). На початку процедури ротового дихання, в ЕЕГ найбільш 

значні зміни відбувались саме у θ2- та у β2- (рис.9,І), що відповідало досить посиле-

ній активації емоційно негативного відчуття (β2-, права півкуля, лоб-скроня-тім’я) 

збудження [Heilman K.M.,2000], включаючи орієнтовну реакцію, процеси мислення, 

оперативної пам’яті [Sarntrain J.,1998;Kukleta M. et al.,2009]. 



 

 

Подальший розвиток стану ротового дихання супроводжувався топографічно 

досить суттєвим зниженням СРК, особливо в θ2- піддіапазоні, з фокусами зниження 

у обох фронтальних зонах та β- правопівкульній фронтально-окципітальні та міжпі-

вкульній темпоральній області (рис.9,ІІ). Все це свідчило про зниження збудливості 

мозкових нейромереж [SarntrainJ.et al.,1998;Hinrichs H.,1992].  

Відновлення носового дихання, тобто відновлення нюху, супроводжувалось по-

силенням міжфронтального лівого темпорально –парієтального сполучень у θ1- (ак-

тивація процесів пам’яті) [Klimesch W.,1999]) і досить потужним посиленням КОГ 

β1- (зовнішня увага та когнітивний контроль сенсорних процесів) [Engel A.K.,2010], 

а також посиленням СРК α2- і послабленням міжпівкульних взаємодій у β2- (певне 

емоційне заспокоєння і стабілізація стану [Стрелец В.Б. та ін.,2002] (рис. 9, ІІІ). 
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Рис.9. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ на перших хви-

линах ротового типу дихання (І), його пролонгації (ІІ) та зразу після відновлення 

носового типу дихання (ІІІ). Контрольні дослідження (n=46). Порівняння проводили 

з даними параметрів ЕЕГ попереднього стану: I→Ф;II→I;III→II. Ф – вихідний стан 

спокою; ▬/-- - значуще посилення/послаблення функціональних взаємодій (p<0,05). 

 

В наступній серії досліджень, на етапі ІІ ротового дихання, нами була застосо-

вана одорація приміщення ЕО лимону (без попереднього застереження). Слід зазна-

чити, що за самозвітами обстежуваних після закінчення досліджень, вони не відчу-

вали запаху під час ротового дихання і чітко його ідентифікували як запах лимону 

після переходу до носового дихання. 

Етап ІІ ротового дихання, незважаючи на присутність у повітрі запаху ЕО ли-

мону, характеризувався відсутністю суттєвих змін СРК ЕЕГ. Домінували поодинокі 

зниження локальних взаємозв’язків у α- та β2 – діапазонах (рис.10,І). Відсутність 

глобального зниження СРК, яке спостерігалось на цьому етапі в контрольних об-

стеженнях, крім індивідуальних особливостей, на наш погляд можна пояснити наяв-

ністю ретронозальної нюхової стимуляції [Halpern B.P.,2004] та тригемінальної 

складової ефірної олії лимону. Перехід до носового дихання за наявності в повітрі 



 

 

запаху лимону супроводжувався посиленням СРК практично у всіх діапазонах ЕЕГ 

(рис.10,ІІ).  
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Рис.10. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ під час ротово-

го типу дихання (I) та зразу після переходу на носовий тип дихання (II) на фоні одо-

рації оточуючого повітря запахом лимону (n=47); ▬/--значуще посилен-

ня/послаблення функціональних взаємодій (p<0,05).  

При цьому, звертає на себе увагу посилення міжфронтальних сполучень в θ1,2-, 

α2 – діапазонах. Подібний ефект відрізняв "активність" нюхового оточення, що ми 

вже бачили в інших наших дослідженнях. Отримана картина змін дистантних поєд-

нань вказувала на посилення когнітивних процесів (міжфронтальне поєднання θ-) та 

контролем поточного сенсомоторного стану (міжпівкульна кооперація α1,3-, β1,2- 

ПДП). Дане явище можна пояснити, взявши до уваги дані [Plailly J.,2004], що права 

ОФК пов’язана з процесами нюхової пам’яті, а ліва – задіяна у механізмах емоційної 

оцінки нюхового оточення, і, в нашому разі, у людини після закінчення виконання 

завдання не пов’язаного з нюховою детекцією, в стані спокою відбувається перцеп-

ція нюхового забарвлення повітря і відповідна його оцінка. Наведені результати об-

стежень переконливо свідчать про те, що активна дія наявного в повітрі запахового 

чинника проявляється через зміни когнітивно-емоційної складової свідомості люди-

ни. Найбільш значущі статеві відмінності були виявлені під час аналізу змін СРК на 

етапі переходу обстежуваних до носового типу дихання. Відновлення вільного нюху 

у чоловіків (рис.11,М контр.) супроводжувалось потужним і топографічно вираже-

ним посиленням у θ1-, α3- і β1,2- піддіапазонах ЕЕГ із залученням фронтальних об-

ластей ГМ, що вказувало на домінування активаційних процесів, включаючи опера-

тивну пам’ять, зовнішню увагу, семантичну активність, емоції та загальні когнітивні 

процеси. Потрібно зазначити, що наявність залучення право- і лівопівкульної лока-

лізацій цих поєднань вказує на значну роль відновлення вільного нюху, а саме і 

емоційної, і когнітивної (нюхова пам’ять) його складових [Royet J.-P.,2004]. ЕЕГ ре-

акція жінок (рис.11,W контр.) характеризувалась розвитком зниження СРК голов-

ним чином у θ1-, α1- і β-діапазонах. 

Можна зробити припущення, що така динаміка СРК пояснюється: особливос-

тями когнітивних стратегій чоловіків та жінок щодо переробки поступаючої сенсор-

ної інформації (чоловіки-імпульсивний сенситивний тип, жінки - інтелектуальний) 

[Bengtsson S., et al., 2001]; і практичною відсутністю домінуючого запаху у повітрі 



 

 

(носія конкретної сенсорної інформації). Певним підтвердженням висунутих при-

пущень можуть слугувати результати досліджень з використанням одорації повітря 

ЕО лимону. На рис. 11 (лимон) зображено потужну реакцію на відновлення носово-

го дихання на фоні одорації повітря запахом лимону у чоловіків і значно меншу 

ЕЕГ- реактивність у жінок. У чоловіків відновлене носове дихання  супроводжува-

лось, перш за все, функціональним поєднанням фронтальних зон θ1-, α1,2-, β1,2- 

ПДП, а також суттєвим посиленням дистантних взаємодій у межах α1-, α3- діапазо-

нів з фокусом у лівій темпоральній зоні. Навідміну від цього, ЕЕГ жінок характери-

зувалось розвитком активаційних процесів у вигляді посилення, характерних для 

них, міжпівкульних КОГ у θ2- і β- діапазонах. 
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Рис. 11. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ у чоловіків (M) 

і жінок (W)  зразу після переходу на носовий тип дихання в контролі (контр) та на 

фоні одорації оточуючого повітря запахом лимону. Порівняння проводили з даними 

параметрів ЕЕГ попереднього стану (перекрите носове дихання); ▬/-- - значуще по-

силення/послаблення функціональних взаємодій (p<0,05).  

Отже, наведені результати досліджень ЕЕГ-ефектів перекриття та відновлення 

у людини носового дихання (короткочасної аносмії), на нашу думку, цілком підтве-

рджують висунуту нами концепцію, згідно якої мозкові процеси (за ЕЕГ-

корелятами), пов’язані з діяльністю нюхової хеморецепторної системи людини, крім 

суто сенсоцептивних механізмів відображають достатньо широкий спектр когнітив-

них ментальних процесів, включаючи процеси пам’яті, емоцій, уваги, семантичної 

діяльності, уяви та ін. – всього, що стосується внутрішньої психічної активності лю-

дини на свідомому і підсвідомому рівнях. 

Електрична активність головного мозку людини під час цілеспрямованого 

сприйняття запахів. На сьогодні вважається, що у функціонуванні нюхової систе-

ми людини велике значення має функція (стан) уваги до запахів – в умовах направ-



 

 

леної уваги до одорантів реакції на них значно посилюються (амплітуди ВП збіль-

шуються, латентні періоди їх складових - скорочуються) [Masago R.,2001]. Виходя-

чи з цього, ми провели ЕЕГ-дослідження цілеспрямованого сприйняття запахів одо-

рантів обстежуваними, яким була поставлено завдання ідентифікувати запах з екс-

периментальної пробірки і дати йому гедонічну характеристику.  

На початку сприйняття одоранту процеси уваги були визначальними у форму-

ванні ЕЕГ відповіді і в контрольних (дистилят), і в тестових (реальний запах) спро-

бах – спостерігалась практично генералізована депресія СП і ВСП, зниження СРК 

1,2- піддіапазонів, що супроводжувалось відповідною активацією механізмів 

пам’яті – посилення синхронізації -коливань, активаційними змінами когнітивної і 

емоційної складової – посилення ВСП -діапазону і 3- коливань в центрально-

задніх областях ГМ (рис.12,А,В). Потрібно зазначити, що сприйняття реального за-

паху відрізнялось посиленням синхронізації в -діапазоні СП 1- в правій фронта-

льній зоні, та ВСП β1- у правій темпорально-парієтальній області (сприйняття та пе-

рвинної оцінки сенсорної інформації, що поступає), посиленням довгодистантних 

КОГ θ1-, зростанням СРК 2- (фокус в F4) та верхньочастотних когнітивно-

активційних (3-, 1-, 2-) діапазонів (рис.12).  
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Рис.12. Значущі зміни значень спектральної (А), відносної спектральної (В) по-

тужності та когерентності осциляцій ЕЕГ (C -дистилят (n=41); D – реальний запах 

(n=87) на початку (1-а хв.) спрямованої аналітичної нюхової детекції;- Δ – сприйнят-

тя дистиляту;▼ – сприйняття реального запаху; Δ/▼ , ▬/-- - значуще збільшення / 

зменшення значень параметрів ЕЕГ (p<0,05) 

 



 

 

Таким чином, початок (1-а хв.) спрямованої перцептивної діяльністі обстежу-

ваних в наших дослідженнях обумовлювався, в першу чергу, розвитком процесів 

уваги, проте тільки наявність в досліджуваній пробірці запаху давала можливість 

розвитку перцептивного процесу з усіма його когнітивноемоційними складовими і 

відповідною до типу сенсорної системи (нюх) топографічного розподілу ЕЕГ коре-

лятів (особливо вираженою в змінах СРК). На відміну від контрольних досліджень, 

де спостерігалось тотальне зниження -активності до рівня вихідного фону, а в ни-

зькочастотних складових нижче рівня вихідного фону. В дослідженнях з детекцією 

реальних запахів подовження спрямованої перцепції (3 хв.) супроводжувалось пода-

льшим розвитком когнітивно-активаційних процесів (посилення довгодистантних 

міжпівкульних поєднань β1,2-) (рис.13). 
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Рис.13. Значущі зміни когерентності осциляцій ЕЕГ (дистилят (n=41); реальний 

запах (n=87) під час розвитку (3-хв) спрямованої аналітичної нюхової детекції. По-

рівняння з вихідним фоном; ▬/-- - значуще збільшення / зменшення значень когере-

нтності ЕЕГ (p<0,05). 

 

Таке посилення КОГ β-коливань, які на сьогодні пов’язують з переробкою зна-

чимих стимулів, особливо у фронтальних зонах ГМ, на нашу думку, може відобра-

жати саме процеси усвідомленої диференціації якості нюхового подразника, його 

ідентифікації в умовах спрямованої уваги до нього. Вираженість міжпівкульної ін-

теграції вказувала на зростання рівня загальної активації.  

Отже, з отриманих даних можна зробити висновок, що під час спрямованого 

сприйняття запахів, основні процеси сенсорної ідентифікації чинника (гедонічна 

оцінка, активація механізмів пам’яті та ін.) відбувались вже на 1-й хвилині сприй-

няття. В подальшому, не дивлячись на свідоме підримання людиною уваги до наяв-

ності запаху, розвивались процеси, які обумовлювались властивостями запахів 

впливати на когнітивні функції мозку, включаючи зміни настрою, та контекстуальні 

асоціації з одорантом [Bitter T.et al.,2010;Johnson A.J.,2011]. При цьому, звертає на 

себе увагу той факт, що урахування фактору статі не змінило отриманої картини-

характеристики спрямованого сприйняття (детекції) запахів. Різниця між чоловіками 

і жінками полягала лише у топографічній інтенсивності змін СРК (у чоловіків – бі-

льша кількість задіяних мозкових зон ) та домінування у жінок по відношенню до 

чоловіків процесів оперативної пам’яті (θ1- - міжфронтальне об’єднання, та більша 

вираженість лівопівкульних когнітивних процесів (α3-, β2-).  



 

 

Наведені результати підтверджують уявлення про вирішальну роль у когнітив-

ній, аналітичній поведінці чоловіків і жінок різних когнітивних стратегій і, в той же 

час, підкріплює гіпотезу, яка визначає нюхову перцептивну діяльність (пасивну, чи 

активну) людини як складову когнітивних механізмів.  

Вплив суб’єктивної емоційної оцінки (валентності) запахових подразників 

на функціональний стан гловного мозку за умов їх цілеспрямованого сприйнят-

тя. Грунтуючись на 2-х компонентній теорії емоцій [Russel J.A.,1985; Watson 

D.,1985], ми, аналізуючи отримані результати вивчення спрямованого, усвідомлено-

го сприйняття запахів з метою їх ідентифікації та дискримінації, виділили дві групи 

за ознакою оцінки валентності (позитивна/негативна, приємна/неприємна – гр."P" і 

"N", відповідно) та активаційної дії одоранту (заспокійливий / активуючий – відпо-

відно гр."З↓" та "А↑").  

Початок цілеспрямованого нюхового сприйняття у обстежуваних обох підгруп 

відзначився, в першу чергу, відповідною активацією механізмів зовнішньої уваги, 

яка супроводжувалась практично генералізованою депресією низькочастотних скла-

дових -ритмів і активацією когнітивних - і - нейромереж, хоча останнє було 

більш виражене в підгрупі "Р". Для обстежуваних групи "N" було характерним по-

силення процесів пильності, мозкової активації (посилення 3-) і когнітивно-

емоційного збудження (лівостороннє посилення 2-). Необхідно зазначити, що ак-

тиваційні процеси в гр. "N" в більшій мірі стосувались лівої півкулі ГМ, що вказує 

на домінування реалізації емоційних механізмів, активованих сприйняттям ароматів 

[Royet J.-P.,Plailly J.,2004]. Крім цього, в обох групах обстежуваних, в цей час, спо-

стерігалось підвищення СРК в межах 1-, 1,2- і 3- діапазонів, що підтверджувало 

розвиток запах-обумовлених когнітивних процесів [Jausovec N.,2000] в обох групах 

обстежуваних (рис.14). Також спостерігалось функціональне поєднання фронталь-

них зон з лівою окципітальною (гр."Р") та темпоральною зонами (гр."N") в 1-

діапазоні, що у свою чергу вказувало на активацію механізмів оперативної пам’яті 

[Summerfield C.et al.,2005].  
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Рис. 14. Топокарти значущих змін когерентності ЕЕГ в групах обстежуваних, 

розподілених за гедонічною оцінкою запаху (не подобається – “N” (n=28); подоба-

ється – “P” ( n=53)) на 1-й хвилині спрямованої детекції запаху (порівняння з попе-

реднім станом вихідного спокою);  ▬/-- - посилення/ послаблення дистантних взає-

модій (p<0,05). 



 

 

Другими, за поширеністю, після θ- в ЕЕГ обстежуваних обох підгруп були змі-

ни СРК β-діапазонів (рис.14). В гр."Р" вони в більшості стосувались посиленню вза-

ємодій задніх областей з передніми і були як між- так і внутрішньопівкульними і 

вказували на актуалізацію в цей час когнітивних процесів у зв’язку з початком на-

правленого сприйняття одоранту. 

Що стосується змін СРК β-діапазону ЕЕГ обстежуваних в гр."N", то тут потріб-

но зазначити, що в β1-піддіапазоні спостерігалось підвищення поєднання лівої фро-

нтальної зони з правою темпоральною, а СРК β2- піддіапазону, особливо міжпівку-

льні зв’язки, були більш багаточисельним (рис. 14), що вказувало на більш високий, 

у порівнянні з гр."Р", рівень активації та емоційне збудження, пов’язаних з олфакти-

вним сприйняттям (фронтально-темпорально-парієтальні поєднання). Отримані на-

ми дані узгоджуються з результатами Bensafi M. [2011], які вказують на більшу ак-

тивність лівопівкульних утворень ГМ під впливом неприємних запахів (реальних чи 

уявних). 

Отже, підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що в наших 

дослідженнях вже на початку спрямованого сприйняття (детекції) запаху в ГМ об-

стежуваних відбувався широкомасштабний когнітивний аналіз нюхового чинника, 

який включав активацію механізмів пам’яті, асоціацій (уяви), формування емоцій-

ного тону відчуттів. Аналітичні процеси сприйняття запахів проходили швидше за 

умов їх позитивної субєктивної оцінки. На відміну від цього, негативне сприйняття 

(негативна оцінка запаху) супроводжувалась більш пролонгованою у часі актуаліза-

цією емоційно-активаційних процесів (домінування міжпівкульних КОГ), що стано-

вить основу для формування реакції "утримання" ("withdrawal"). 

Подовження процедури спрямованої детекції (активація нейромереж нисхід-

ного контролю) в обох групах обстежуваних супроводжувалось зниженням КОГ у 

низькочастотній частині спектру (θ-, α- діапазони) з паралельним посиленням дис-

тантних взаємодій у високочастотній його смузі (β- коливання) (рис.15).  
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Рис.15. Топокарти значущих змін когерентності осциляцій ЕЕГ в групах обсте-

жуваних, розподілених за гедонічним вибором (не подобається – “N” (n=28); подо-

бається – “P” (n=53)) під час розвитку (3-хв.) спрямованого сприйняття запаху (порі-

вняння з попереднім станом спокою); ▬/-- - посилення/ послаблення дистантних 

взаємодій (p<0,05). 

Для гр."N" було виявлено посилення функціонального поєднання правої фрон-

тальної зони з лівою скроневою у β1-, і посилення зв’язку лівотемпоральної області 



 

 

з правою парієтальною на фоні приросту багаточисельних фронтально-оципітальних 

зв’язків (внутрішньо- і міжпівкульних) у β2- (рис.15). 

У обстежуваних гр."Р" спостерігалось посилення правопівкульної фронто-

окципітальної взаємодії у β1- смузі і багаточисельних внутрішньо- і міжпівкульних, 

локальних і довгодистантних зв’язків по всій корі з фокусами в задніх відділах у β2-

піддіапазоні з переважанням лівопівкульної асиметрії (розвиток саме активаційно-

емоційних когнітивних процесів, спричинених олфактивним сприйняттям).  

Виходячи з нейрофізіологічної моделі емоцій [Davidson R.J.,1998], в даному 

випадку, можливо говорити про більш високий емоційний ераузл в гр. "Р", так як у 

цих обстежуваних концентрація активаційних процесів відмічена саме в задніх зо-

нах кори.  

Потрібно зазначити, що зниження рівнів синхронізації було більш суттєвим 

(топографічно і по ПДП) в гр."N", що в певній мірі відповідає даним Свідерської 

Н.Є.[1999], які вказують на зниження КОГ для негативних емоцій і її підвищення 

для позитивних. Крім того, за даними Jacob T.J.[2003], процеси адаптації/ габітуації 

в нюховій системі відбуваються швидше на неприємні одоранти.  

Отримані нами дані знаходять підтвердження в результатах томографічних до-

сліджень. Так, фМРТ дослідження особливостей короткотривалого (<10 c) і пролон-

гованого (>60 с) сприйняття запаху фенілетилового спирту (приємний запах) пока-

зали, що короткотривале сприйняття запахів супроводжувалось відповідною акти-

вацією структур первинної нюхової кори (піриформної, енторинальної, амигдали), а 

при пролонгованому сприйнятті – крім вище зазначених структур, додатково акти-

вувались гіпокамп, передня інсула, орбіто-фронтальна, цингулярна кора, і також ме-

діо-дорсальні ядра таламусу та хвостаті ядра, тобто ті мозкові структури, роль яких 

у механізмах емоцій, пам’яті, змінах психологічних складових настрою давно дове-

дена [Poellinger A.,2001]. 

Зміни функціональної активності головного мозку обстежуваних у зв'язку зі 

знаком активаційної складової суб'єктивної оцінки запаху. Потрібно зазначити, 

що активаційний фактор (активаційна складова емоційного збудження) мав значний 

вплив вже на початку спрямованої олфактивної довільної детекції одорантів. Так, 

сприйняття одорантів (рис.16) у обстежуваних гр."А↑" супроводжувалось розвитком 

депресії СП низькочастотних діапазонів -ритму (концентрація зовнішньої уваги) і 

посиленням ВСП β-осциляцій, чого практично не відбувалось в гр.”З↓”, в якій спо-

стерігалось лише посилення СП фронтальних зон в 1- і поодинокі епізоди поси-

лення локальної синхронізації в 3-, -. Крім цього, в гр. "А↑" посилення функціо-

нальної інтеграції коркових зон спостерігалось лише в 2-діапазоні (рис.16) і стосу-

валось, в першу чергу, довгодистантного поєднання правої фронтальної зони з обо-

ма окципітальними відділами та між- і внутрішньопівкульних короткодистантних 

інтеграцій. Що стосується СРК нижньочастотних складових, то тут спостерігались 

процеси послаблення інтегративних довго- та короткодистантних між- та правопів-

кульних взаємодій, які були найбільше представленими в 1-, 1,3- підіапазонах. В 

той же час, у обстежуваних гр. "З↓" ЕЕГ характеризувалась практично відсутністю 

змін (по відношенню до попереднього стану спокою) (рис.16,І). Найвиразніше зни-

ження значень СРК спостерігалось у - смузі – послаблення міжфронтальної взає-



 

 

модії (1,2-), та у ланцюгах F4-P3-T3 і T4-O2, що підтверджувало суб’єктивну оцін-

ку обстежуваними ароматів як "заспокійливі". 
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Рис.16. Топографія значущих змін когерентності ЕЕГ під час (І) та після завер-

шення (ІІ) процедури спрямованої аналітичнї детекції запахів з різною активацій-

ною оцінкою («↑» - активуючий (n=30); “↓” – інактивуючий  n=16); ▬ / -- -  значуще 

посилення/ послаблення дистантних взаємодій (p<0,05). 
 

Таким чином, оцінка активності мозкових нейромереж під час розвитку спря-

мованого сприйняття ароматів з урахуванням суб’єктивного відчуття "активуючої 

дії" виявила чіткий розподіл ЕЕГ реакцій за вказаним фактором та довготривалість 

модулюючої (активаційної) дії ароматів.  

Закінчення процедури спрямованої детекції ароматів в гр."А↑" супроводжува-

лось практичною відсутністю змін (по відношенню до стану активного сприйняття 

одоранту) параметрів потужності, що вказувало на фактичне збереження стану "ак-

тивованості", спричиненого нюховою детекцією, принаймі протягом 1 хв. після за-

кінчення процедури сприйняття запаху.  

Топографія змін СРК, в цей час, (рис.16,ІІ,"↑") характеризувалась, в першу чер-

гу, посиленням довгодистантної взаємодії F4-O2 в 2- діапазоні і функціональним 

об’єднанням в межах центрально-задніх ділянок у α3- ПДП, що вказувало на певне 

зберігання рівня пам’ятних процесів детекції олфактивної інформації [Sarnthein J., 

2005]. На відміну від цього, стан спокою, після завершення сприйняття інактивую-

чих (заспокійливих) ароматів, характеризувався достатньо потужним зростанням 

процесів довгодистантної синхронізації в 2- та 1,2 - діапазонах ЕЕГ (рис.16,ІІ,"↓"). 

 Тобто, спостерігалось певне посилення активаційних процесів, включаючи 

емоційне збудження, посилення внутрішньої когнітивної діяльності саме завдяки 

припиненню нюхової стимуляції (зникнення значущого гальмівного стимулу) 

[Стрелец В.Б. та ін.,2002; Özgören M.et al.,2005]. 



 

 

Підсумовуючи наведене, необхідно зазначити, що параметр гедонічності 

сприйняття має величезне розмаїття варіацій у оцінці приємності запахових чинни-

ків. Так, приємність ароматів залежить від інтенсивності запаху [Distel H.,2001], обі-

знаності у ньому [Delplanque S.,2008], міжіндивідуальної і культурної (соціальної) 

[Ayabe-Kanamura et al.,1998], часової і вікової варіабельності та ін. Крім цього, оцін- 

ка запахової приємності знаходиться у тісних взаємозв’язках з візуальною та верба-

льною інформацією [de AraujoI.E.,2005;Herz R.S.,2003].  

Отже, виходячи з отриманих нами даних і даних літератури, можна стверджу-

вати, що емоційна оцінка є першою і головною психічною свідомою реакцією на на-

явність у повітрі олфактивного чинника незалежно від стану уваги до нього. Більше 

того, суб’єктивна оцінка якості аромату має свої особливості у модулюючому впливі 

на ФС ЦНС людини. І, накінець, сама оцінка відбувається миттєво завдяки морфо-

логічній будові нюхового аналізатора, а саме прямим і коротким зв’язкам із струк-

турами лімбічної системи (мигдалина, гіпокамп, гіпоталамус, ОФК, цингулярна ко-

ра, інсула та ін.) які, до речі, і входять у склад самої нюхової системи (рис.17). 

На рис.17 наведений результат інтеграції наших даних та сучасних літератур-

них даних томографічних досліджень щодо структурно-функціональної організації 

мозкових нейромереж сприйняття і аналізу запахів у людини [Haberly L.B., 

2001;Gottfried J.A.et al.,2003;Royet J-P.et al.,2004;Plailly J.et al.,2008;Keller A.,2011]. 

 

 
 

Рис. 17. Узагальнена структурно-функціональна схема організації мозкових 

нейромереж сприйняття і аналізу запахів у людини. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.sci-hub.org/pubmed/?term=Plailly%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18480282


 

 

Таким чином, отримані результати комплексних електрофізіологічних дослі-

джень підтвердили висунуту нами концепцію, що процес нюхової перцепції людини 

є комплексним когнітивним явищем, яке у своєму розвитку активує нейромережі різ 

них рівнів, починаючи від механізмів формування емоційних реакцій та пам’яті і за-

кінчуючи процесами свідомості.  

Теоретичні узагальнення отриманих нами даних дозволили виділити в процесі 

сприйняття та оцінки запахів ряд етапів та взаємоповязаних процесів, які формують 

єдину функціональну систему нюхого сприйняття людини (рис. 18). Загалом, вихо-

дячи з цього, в процесі сприйняття та оцінки будь-якого запаху можна виділити 3 

етапи: 

І – рецептивний, периферичний, на якому формується первинний нюховий об-

раз;  

ІІ – лімбічний, на якому відбувається оцінка біологічного значення запахової 

інформації, що модулюює емоції, пам’ять, усвідомлення-прийняття рішення;  

ІІІ – психічний, який включає участь інтегральної оцінки запахової інформації в 

реалізації вищих психічних функцій.  
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Рис.18. Загальна функціональна система нюхого сприйняття людини (І, ІІ, ІІІ – 

етапи сприйняття і оцінки запахів, ОП-оперативна пам'ять; ДП-довготривала па-

м'ять). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі висвітлено розв’язання наукової проблеми щодо нейро-

фізіологічних механізмів сприйняття природних запахів людиною. В результаті 

проведених комплексних порівняльних нейрофізіологічних досліджень і керуючись 

3-х факторною парадигмою сприйняття запахів виявлено, що оцінка людиною запа-

хового оточення є комплексним ментальним процесом, який завдяки особливостям 



 

 

морфологічної будови і функціональним зв’язкам нюхового аналізатора через когні-

тивно-емоційні механізми завжди і суттєво модулює внутрішню психічну активність 

людини, визначаючи формування поточного психо-емоційного стану. Доведено, що 

на формування психоемоційного стану за умов дії запахів, крім характеру самого 

запаху, впливають особливості перетікання ментальних процесів (когнітивні стилі), 

направленість уваги, суб’єктивна оцінка запахового чинника (власний досвід, асоці-

ації) та стать людини. За результатами виконання поставлених у роботі задач зроб-

лено наступні висновки: 

1. Незалежно від виду та типу запахів, олфактивне сприйняття є комплексним 

системним процесом, який, модулюючи резонансні ритмоутворюючі механізми го-

ловного мозку, характеризується змінами параметрів ЕЕГ (тонічних, фазичних, ін-

формаційних), а топографія цих змін свідчить про активацію кортикальних нейро-

мереж таких когнітивних функцій як пам’ять, емоції, асоціації, семантичні процеси 

та інші види внутрішньої психічної активності людини. 

2. Вже на першій хвилині сприйняття запаху активуються нейромережі зовніш-

ньої уваги (α1-,α2-, β1-) і оперативної пам’яті (θ1,2-) лобно-скроневих зон кори та 

системи суб’єктивної емоційно-мотиваційної оцінки (θ1,2-, α3-, β2- смуги) орбіто-

фронтальної кори правої півкулі, посилюються процеси низхідного контролю (зна-

чуще зниження співвідношення θ/β). Тому, початковий період сприйняття запахів є 

активною аналітичною фазою незалежно від рівня олфактивної уваги. 

3. Стан функціонального спокою, за умов пасивного сприйняття запахів одоро-

ваного повітря, супроводжується посиленням процесів синхронізації в межах α1- 

осциляцій (зменшення рівня напруженості), та α3-осциляцій, що вказує на зростання 

рівня тонічної готовності до реагуваня (tonic alertness), яке виникає внаслідок акти-

вації уваго-когнітивної нейромережі цингуло-фронтально-парієтальних зон. 

4. Активна розумова діяльність, за умов пасивного сприйняття рослинних аро-

матів, характеризується посиленою збудливістю когнітивних нейромереж (топогра-

фічне збільшення кількості функціональних поєднань), високою інтенсивністю вну-

трішньокоркового інформаційного обміну (θ- і β2-), а завершення розумових наван-

тажень та перехід до стану спокою супроводжується потужним функціональним 

об’єднанням фронтальних зон у більшості ЕЕГ діапазонів. Виявлена реакція не за-

лежала від статі обстежуваних і була більш вираженою при позитивних суб’єк-

тивних оцінках запаху. 

5. При пасивному сприйнятті запахів їх гедонічна суб’єктивна оцінка відбува-

ється на самих ранніх етапах детекції. Негативно оцінені запахи посилюють функці-

ональні поєднання у α3-діапазоні (стан тонічної пильності) в лівій півкулі вже під 

час формування орієнтовної реакції, тоді як запахи з високою позитивною гедоніч-

ною оцінкою змінюють переважно α1- осциляції (стан зниженого напруження), з на-

ступним розвитком синхронізації α3- (правопількульне домінування). Тому, нюхова 

сенсорна система в більшій мірі є охоронною системою, а не системою відбору по-

зитивних подразників. 

6. Незалежно від знаку суб’єктивної гедонічної оцінки запаху, за умов його ці-

леспрямованого сприйняття, розширюються внутрішні неокортикальні (центральні 

полімодальні асоціативні зони) і кроково-підкоркові (неокортикально-гіпокампальна 

нейромережа) взаємодії із обов’язковим залученням фронтальних зон з відповідною 



 

 

активацією θ- і β- систем. Формування негативної оцінки пов'язане з більшою дов-

годистантною синхронізацією потенціалів ЕЕГ β2- діапазону, що вказує на більш ін-

тенсивні когнітивні процеси вибору. Позитивна оцінка запаху супроводжується по-

силенням загально активаційних емоційних процесів (міжпівкульні сполучення у 

β2- з фокусом у задніх відділах кори, зокрема у лівій окципітальній зоні). 

7. Характер ЕЕГ при сприйнятті запахів у осіб різної статі суттєво відрізняєть-

ся, незалежно від стану уваги до запахів, і ця різниця обумовлена особливостями ре-

алізації ментально-психологічних стратегій формування поведінки у чоловіків та 

жінок. У чоловіків під час олфактивної активації виявлено домінування фазичного 

реагування на появу запаху та його спрямовану детекцію (когнітивно-активаційні 

зміни ЕЕГ (β1-,α1-α3-, θ2-діапазони)) - імпульсивно-інсайтна стратегія, тоді як у жі-

нок зміни функціональної активності головного мозку (β-, θ-, α- діапазони) виявлено 

при пролонгованому сприйнятті запахових чинників (тонічне реагування, послідов-

на обробка інформації та її осмислення). 

8. Гедонічність олфакторного сприйняття у чоловіків характеризується актива-

ційно-емоційними змінами ЕЕГ-параметрів (β-,α3-системи), тоді як у жінок доміну-

нують когнітивно-аналітичні (валентні) компоненти емоційного аналітичного 

сприйняття з активним залученням мереж пам’яті (θ-,β2-системи) і вербалізації (ак-

тивація лівопівкульних зон). Найбільші перебудови балансу когнітивно-емоційних 

взаємодій в бік домінування θ-системи (лімбічно-неокортикальні взаємодії) спосте-

рігається у жінок при негативній оцінці запаху, а у.чоловіків (посилення лімбічної 

активаційної системи) спостерігалось навпаки - на фоні позитивно забарвленого 

нюхового сприйняття.  

9. Тимчасова нюхова депривація (аносмія) пригнічує функціональну активність 

головного мозку, знижуючи інтенсивність процесів дистантної синхронізації (β1,2-), 

тоді як відновлення функції нюху миттєво відновлює взаємодію між собою фронта-

льних ділянок (θ1,2- і α2-) та їх зв'язків з іншими областями головного мозку (β1,2-, 

α1,3-), вказуючи на активацію когнітивних процесів, пов’язаних з поновленням ню-

хової функції.  
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          АНОТАЦІЯ 

 

 Зима І.Г. Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у 

людини. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціа-

льністю 03.00.13 - фізіологія людини і тварин.- Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

У дисертаційній роботі висвітлено розв’язання наукової проблеми щодо нейро-

фізіологічних особливостей мозкових механізмів сприйняття природних запахів лю-

диною. Керуючись 3-х факторною парадигмою сприйняття (увага, гедонічна оцінка, 

стать) проведено комплексні порівняльні нейрофізіологічні дослідження неокорти-

кальних механізмів впливу сприйняття запахових чинників на функціональну акти-

вність головного мозку людини. 

Встановлено, що олфактивна детекція є комплексним системним процесом, 

який супроводжується активацією різних відділів і структур головного мозку і 

об’єднує у собі реалізацію таких когнітивних функцій як емоції, пам’ять, семантичні 

процеси та інші види внутрішньої ментальної активності людини, що у свою чергу 

характеризується відповідним залученням практично всіх ритмогенних нейромереж 

(θ-, α-, β- ) мозку. Показано, що пасивна форма олфактивної перцепції, як і аналіти-

чна детекція запахів, супроводжується активацією неокортикальних нейромереж, 

стимулюючи механізми неокортикально-гіпокампальної петлі, що призводить до ро-

зширення корково-коркових і кроково-підкоркових взаємодій, модуляції когнітивної 

та вербальної активності. У разі позитивної емоційної суб’єктивної оцінки запахів 

виявлено посилення описаних змін активності та їх пригнічення - в разі негативної 

оцінки.  

Досліджено статеві особливості функціонування головного мозку людини при 

олфактивній актуалізації процесів головного мозку. Показано, що під час сприйнят-

тя одорантів, незалежно від типу-стану до них уваги, вони обумовлені специфікою 

реалізації ментально-психологічних стратегій формування інтроспективних проце-

сів і поведінки у чоловіків і жінок.  

Ключові слова: нюхова перцепція, пасивне сприйняття запаху, активна дете-

кція запаху, ЕЕГ, когнітивні функціі, гедонична оцінка запаха, ритми ЕЕГ, дистант-

на синхронізація ЕЕГ, чоловіки, жінки. 
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Зима И.Г. Нейрофизиологические механизмы восприятия природных за-

пахов у человека.–Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.13 - физиология человека и животных.- Киевский националь-

ный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2015. 



 

 

В результате проведеного комплексного электроэнцефалографического иссле-

дования и руководствуясь 3-х факторной парадигмой обонятельной перцепции у че-

ловека (внимание, субъективная оценка, пол) показано, что детекция человеком за-

пахового окружения является комплексным ментальным процессом, котрый благо-

даря особенностям морфо-функциональной структуры обонятельной церебральной 

системы, инициирует активацию когнитивно-эмоциональных механизмов психичес-

кой активности человека и одновременно модулирует её развитие (реализацию) в 

зависимости от обозначенных трёх факторов и таких как формирование психо-

эмоционального статуса (состояния), когнитивной пластичности, индивидуально-

психологических свойств, личного опыта и др. интроспективных свойств. В работе 

показано, что пассивная форма перцепции, как и аналитическая детекция запахов (в 

случае их нерелевантности), сопровождается активацией неокортикальних нейроце-

пей, активируя память (θ-), процессы эмоциогенеза (θ-, α3-, β-), ассоциаций и кросс-

модальной интерференции - расширения корково-подкорковых и внутренних неоко-

ртикальных связей. Предполагается, что описанные эффекты происходят благодаря 

свойству запахового восприятия изменять возбудимость нейросетей (эксперименты 

с применением фотостимуляции). Кроме того, показано, что пролонгированый по-

кой на фоне одорации неаверсивными запахами сопрвождается формированием 

специфического сочетания существенного (почти генерализованого) повышения ко-

герентности в области α1- и α3-,β1-, что в современной нейрофизиологии оценива-

ется как состояние тонической готовности (tonic alertness) к восприятию новой ин-

формации и готовности к действию-реагированию, на фоне снижения уровня 

напряженности. Одновременно с этим, описан феномен повышения межфронталь-

ной когерентности в состоянии покоя после завершения выполнения внешнего зада-

ния. Особенность его состоит в том, что оно возникает только на фоне обонятельной 

активации, не связано с полом и больше выражено в случае положительного отно-

шения к конкретному запаху. Также показано усиление функциональной активности 

головного мозга в случае позитивной оценки запаха, и ее ингибирование – в случае 

негативной или аверсивной. 

На основании сравнительного анализа нейродинамики предполагается, что 

определяющими, связанными с полом, особенностями запахового восприятия у че-

ловека является (независимо от направлености внимания) обусловленость их обоня-

ния ментально-психологическими стратегиями формирования интраспективных 

процесов и реализации поведения, отличающиеся у мужчин и женщин (инсайтная и 

интелектуальная, соответственно). У мужчин доминировала реакция на появление– 

исчезновение запахового раздражителя (активация β-систем), у женщин наоборот–

ведущими были изменения θ-,β- систем при пролонгированном восприятии.  

На уровне изменений функциональной активности головного мозга также 

установлено, что периферическая изоляция (блокада) деятельности дистантной хе-

морецепторной обонятельной системы человека (перекрытие носового дыхания, 

прекращение ортоназальной стимуляции) ингибирует функциональную активность 

мозга в целом (резкое снижение параметров дистантной синхронизации ЭЭГ потен-

циалов), нарушая развитие процесов, в том числе когнитивных, связаных с активно-

стью обонятельного анализатора. Важным моментом в структуре процесса запахо-

вого восприятия является то, что обонятельная информация анализируется в голов-



 

 

ном мозге уже в первую минуту детекции, что сопровождается мощной активацией 

когнитивных цепей памяти, эмоций, семантического анализа и т.д., включаются ме-

ханизмы оценки важности и биологической значимости поступившей сенсорной си-

стемы.  

Холистичность мозгового когнитивного аналитического реагирования, на наш 

взгляд, может служить хоть и косвенным, но подтверждением верности гипотезы, 

что уже на уровне обонятельной луковицы при обонятельной перцепции  формируе-

тся определенный запаховый образ, гештальт, который в последствии и модулирует 

функционировнаие нейросетей высшего порядка. При этом важно заметить, что бо-

льшинство структур активирующихся обонятельной перцепцией являются архи-, 

палео- или неокортикальными.  

Ключевые слова: обоняние, пассивное восприятие запаха, активная детекция 

запаха, ЭЭГ, ритмы ЭЭГ, когнитивные функции, гедоническая оценка запаха, дис-

тантная синхронизация, мужчины, женщины. 

 

          ANNOTATION 

 

 Zima I. G. Neurophysiological mechanisms of the natural odors perception in 

human. - Manuscript. 

 Dissertation for the degree of Doctor of biological sciences in specialty 03.00.13- 

human and animal physiology.-Taras Shevchenko National University of Kyiv The Minis-

try of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

In the thesis, the solution of the scientific problem on neurophysiological features of 

the brain mechanisms for the perception of natural odors by human was highlighted. In ac-

cordance with the three-factor model of perception (attention, hedonic value, gender), 

comprehensive comparative neurophysiological studies of neocortical mechanisms for the 

effects of olfactory perception on functional activity of human brain (EEG) were conduct-

ed. It was found that olfactory detection is a complex system process which is accompa-

nied by the activation of various brain regions and structures and combines the realization 

of such cognitive functions as emotions, memory, semantic processes and other internal 

mental activity, which is in turn characterized by the involvement of virtually all rhythmo-

genic neural networks (θ-, α-, β-). It was shown that the passive form of olfactory percerp-

tion, as well as the analytical odor detection, is accompanied by the activation of cortical 

neural networks and, stimulating the mechanisms of the cortical-hippocampal loop, leads 

to the expansion of cortical-cortical and cortical-subcortical interactions, the modulation of 

cognitive and verbal activity. In the case of a positive emotional subjective value, the in-

crease of respective changes of the activity was detected, while their decrease occured in 

the case of a negative value. Gender differences of brain functioning at olfactory actualiza-

tion of the brain processes were examined. It was demonstrated that during the perception 

of odorants, regardless of the attention to them, they are caused by the specifics of the real-

ization of the mental-psychological strategies of the formation of the introspective pro-

cesses in males and females. 

Key words: olfactory percerption, passive odor perception, active odor detection, 

cognitive functions, hedonic assessment of odors, EEG rhythms, distant synchronization 

of EEG, males, females.  



 

 

 


