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Məqalədə müasir kompüter elektroensefaloqrafiyası metodundan istifadə etməklə müxtəlif qrup in-

sanlarda fon elektroensefaloqrammanın spektral-tezlik analizinin nəticələri verilmişdir. Yekun nəticə-

yə gəlinmişdir ki, uzunömürlülərdə beynin funksional vəziyyəti qabıqaltı strukturların qabığın fəallı-

ğına müdafiəedici tormozlayıcı təsiri ilə müşayiət olunan aşağı fəallıqla xarakterizə edilir. Uzunömür-

lülərin qohumları qrupunda baş beynin yüksək funksional fəallığı müşahidə edilmişdir ki,bu da yük-

sək adaptiv imkanların olduğunu göstərir. Kontrol qrupda isə oyanma prosesinin artmasıilə adapta-

siyanın pozulmasının başlanğıc mərhələsi müşahidə olunur. 

 

Açar sözlər: Uzunömürlülər, elektroensefaloqramma, spektral analiz, spektral güc, tezlik, baş beynin 

funksional vəziyyəti 

 

 

GİRİŞ 
 

Müasir dövrdə, xüsusilə də inkişaf etmiş ölkə-

lərdə  insanların yaşama müddətinin artması və bu-

nunla əlaqədar yaşlı əhalinin xüsusi çəkisinin yük-

səlməsi müşahidə olunur. Belə ki, əgər 2009-cu ildə 

dünya əhalisinin 15%-ni 65 yaşdan yuxarı insanlar 

təşkil edirdisə 2039-cu ildə bu rəqəmin 26%-ə çata-

cağı gözlənilir (Разумникова, 2015). Təxmini he-

sablamalara görə  insanın yaşama müddəti 30-40% 

irsi faktorla, 60-70% isə xarici mühit faktoru ilə 

müəyyənləşir (Klatz, 2005). Əsas təsiredici xarici 

faktorlar içərisində daha əhəmiyyətlisi kimi təbii 

mühit şəraiti götürülür. Digər tərəfdən canlı orqa-

nizmlərin yaşama müddəti qocalma və vitaukt (qo-

calmaya əks) prosesləri arasındakı balansla realla-

şır. Qocalma - uzunmüddətli bioloji proses olub, 

canlı sistemin quruluş və funksiyasında geridönmə-

yən dəyişikliklər yaradır. Vitaukt prosesi isə qocal-

maya əks proses olub, mühitə uyğunlaşmanı saxla-

mağa, yaşama müddətini artırmağa yönəlmişdir. 

Bunun əsas mexanizmi isə mərkəzi sinir sistemində 

(MSS) gedən dəyişikliklərlə bağlıdır (Фролькис, 

1991). Baş beyin yüksək plastikliyi, öz-özünü tən-

zimləmə qabiliyyəti, kompensator resursları ilə fərq-

lənir. Bu nöqteyi-nəzərdən baş beynin funksional 

vəziyyətinin tədqiqi orqanizmin kompensator re-

surslarının reallaşmasını və müxtəlif eko-coğrafi şə-

raitə adaptasiyasını qiymətləndirmək üçün vacibdir. 

Yaş artdıqca beyində kompensator proseslərin for-

malaşması baş verir ki, bu da yaşlı insanların uğurlu 

adaptasiyasına, uzunömürlülüyə imkan yaradır (Ра-

зумникова, 2015).  

Uzunömürlülər vitaukt prosesinin qocalmaya 

üstün gəlməsinin, fizioloji qocalmanın nümunəsi-

dirlər və onların tədqiqi biologiyanın, tibbin daimi 

diqqət mərkəzindədir.  

Baş-beynin funksional fəaliyyətini qiymətlən-

dirmək, yaş normasına uyğunluğunu müəyyənləş-

dirmək, müxtəlif patologiyaları aşkara çıxarmaq 

üçün istifadə olunan üsullar arasında elektroensefa-

loqrafik tədqiqat üsulu daha informativ, effektiv 

qeyri-invoziv üsuldur (Свядощ, 1982). Adaptasiya 

və dezadaptasiya mexanizmlərində də əsas rol MSS-

ə məxsusdur. Bu proseslərin neyrofizioloji korrelyatı 

isə baş beynin bioelektrik fəallığıdır (Duffy et al., 

1994).  

Müasir dövrdə bu sahədə aparılan işlərdə 

(Gusnard et al., 2001; Raichle et al., 2001) əsasən 

baş beynin bioelektrik fəallığının sakit vəziyyətdə 

tədqiq edilməsinə böyük maraq vardır. 

Uzunömürlülər diyarı olan Azərbaycanın təbii, 

coğrafi şəraitinin müxtəlifliyi və uzunömürlülülərin 

qeyri-bərabər paylanması (Агамалиева и др., 1989) 

fərqli ərazilərdə tədqiqatların aparılmasını aktual-

laşdırır. 

Tədqiqat işinin məqsədi Azərbaycanın təbii-

coğrafi cəhətdən fərqli bölgəsi olan cənub bölgə-

sinin Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər, 

onların yaxın qohumları və kontrol qruplarında baş 

beynin bioelektrik fəallığını müqayisəli tədqiq et-

məkdən ibarətdir.  

 

 

MATERİAL VƏ METODLAR 
 

Tədqiqatlar 73 nəfər insan üzərində aparıl-

mışdır. Onlardan 24 nəfəri uzunömürlü insanlar (yaş 

həddi 91-104; 13 qadın, 11 kişi), 25 nəfəri uzun-

ömürlülərin yaxın qohumları (13 qadın, 12 kişi) və 

24 nəfəri (12 qadın, 12 kişi) isə kontrol qrupa aiddir. 

Uzunömürlülərin yaxın qohumları və kontrol (nəs-

lində uzunömürlü olmayan) qrupa aid insanların yaş 

həddi 40-64-dür.  
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Elektrofizioloji tədqiqatlar «Neyron-Spektr-5» 

(Rusiya, 2012-ci il versiyası) 32-kanallı kompyuter 
elektroensefaloqrafı vasitəsilə (Зенков, 2001) uzun-
ömürlü insanların baş beyin qabığının müxtəlif (10-
20% beynəlxalq sistemə uyğun) sahələrindən mo-
nopolyar qeydə alınmış fon (gözü yumulu, heç bir 
təsirə məruz qalmayan sakit oyaq vəziyyəti) elektro-

ensefaloqrammanın (EEQ) “Neyron-Spektr. NET” 
(Rusiya, 2012-ci il versiyası)  kompyuter proqramı 
ilə spektral - tezlik analizinə əsaslanır. EEQ-nin 
qeydə alınması baş-beyin qabığının alın (F), mərkəz 
(С), təpə (P), ənsə (O) və gicgah (T) nahiyələrini 
əhatə edən 16 nöqtəsində aparılmışdır. 

Baş-beyin qabığının tədqiq olunan sahələrində 
0,5-35hers tezlik diapazonunu əhatə edən ayrı-ayrı 
tezlik ritmlərinin: delta (0,5-4hers), teta (4-7hers), 
alfa (8-13hers), aşağı tezlikli beta-1 (14-19hers) və 
yüksək tezlikli beta-2 (20-35hers) spektral gücü, 
tezlik diapazonu “Neyron-Spektr.NET” kompyuter 

proqramı ilə analiz olunmuş və orta qiymətlər alın-
mışdır. Delta və teta ritmlər yavaş, alfa və beta 
ritmlər isə yüksək tezlikli ritmlərdir.  

Nəticələrin statistik analizi “Microsoft Excel” 
(Office 2007) paketi çərçivəsində tərtib edilmiş 
proqram vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Tədqiq olu-

nan göstəricilərin uzunömürlülər, onların yaxın qo-
humları və kontrol qrupa məxsus qiymətlərinin mü-
qayisəsinin etibarlılıq dərəcəsi Styudentin t-kriteri-
yası əsasında müəyyən edilmişdir. p<0,05 olduğu 
halda nəticələr statistik etibarlıdır (Лакин, 1990).  
 
 
NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ  

 
Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər, 

onların yaxın qohumları və kontrol qruplarda fon 
EEQ-nin «Neyron-Spektr» kompyuter proqramı ilə 

analizi əsasında baş-beyin qabığının tədqiq olunan 
sahələrində ayrı-ayrı tezlik ritmlərinin spektral gü-
cü, tezlik diapazonu müqayisəli təhlil olunaraq əhə-
miyyətli nəticələr alınmışdır. Belə ki, Lənkəran ra-
yonunda yaşayan uzunömürlülərin və onların yaxın 
qohumlarının fon EEQ-nin spektral-tezlik analizi-

nin nəticələrinin müqayisəli tədqiqi etibarlı fərqlə-
rin olduğunu göstərir. Alnan nəticələrdə uzunömür-
lülərin qohumlarında EEQ ritmlərinin spektral gücü 
100% götürülmüşdür. Nəticələrə əsasən (Şəkil 1) qo-
humlarla müqayisədə uzunömürlülərin EEQ-də aşağı 
tezlikli dalğalar olan delta-, teta- dalğalar spektral 

gücünə görə üstünlük təşkil edir, yüksək tezlikli alfa 
və beta ritmə aid olan dalğaların spektral gücü isə 
aşağıdır. Qohumlarla müqayisədə uzunömürlülərdə 
delta-ritmli dalğaların spektral gücü baş beyin 
qabığının alın (164,86±9,91%, p<0,01), mərkəz 
(199,54±27,76%, p<0,01), təpə (192,03±23,67%, 

p<0,01), gicgah (154,23±23,36%, p<0,05) nahiyələ-
rində etibarlı dərəcədə yüksəkdir. Delta - ritmli dal-
ğaların tezliyi isə uzunömürlülərdə qohumlarla mü-

qayisədə alın (qohum: 1,08-1, 37 hers; uzunömürlü: 

0,97-1,25 hers), mərkəz (1,56 hers və 1,34 hers, uy-
ğun olaraq), təpə (1,35 hers və 1,28 hers, uyğun ola-
raq) ənsə (1,38hers və 1,25 hers, uyğun olaraq), gic-
gah (1,27 hers və 1,1 hers, uyğun olaraq) nahiyələ-
rində aşağıdır. Teta ritmli dalğaların spektral gücü baş 
beyin qabığının alın (231,03±24,25%, p<0,01), mər-

kəz (276,19±20%, p<0,01), təpə (275,43± 25,95%, 
p<0,01), ənsə (296,18±26,28%, p<0,01) və gicgah 
(289,01±19,77%, p<0,01) nahiyələrində etibarlı dərə-
cədə yüksəkdir. Teta ritmli dalğaların tezliyi uzun-
ömürlülərdə yüsək olmaqla 6,15-6,63 hers, qohumlar-
da isə 5,77-6,1 hers təşkil edir. Yüksək tezlikli alfa-

ritmli dalğaların spektral gücü qohumlarla müqayisə-
də uzunömürlülərdə baş beyin qabığının bütün tədqiq 
olunan sahələrində aşağı olub, mərkəz (62,22±24,18%, 
p<0,05) və təpə (55,01±21,59%, p<0,05) nahiyələrin-
də etibarlı azalma müşahidə olunur. Alfa-ritmli dal-
ğalar baş beyin qabığının mərkəz, təpə və ənsə nahi-

yələri üçün xarakterik olmaqla bu nahiyələrdə onun 
tezliyi uzunömürlülərdə qohumlara nisbətən aşağıdır 
(qohum: 9,7-9,9 hers, uzunömürlü: 9,3-9,5 hers). Uzun-
ömürlülərdə qohumlarla müqayisədə yüksək tezlik-
liritmlərə aid olan beta-1 və beta-2 ritmləri spektral gü-
cünə görə fərqli olsa da yalnız alın nahiyəsində 

(64±10,62%, p<0,05) beta-2 ritminin spektral gücünün 
etibarlı azalmasını görürük. Tezlik analizinin nəti-
cələrinə əsasən beta-1 ritmli dalğaların tezliyi uzun-
ömürlülərdə baş beyin qabığının mərkəz, təpə və ənsə 
nahiyələrində 16,07-16,35hers, qohumlarda isə 16,45-
16,73 hersdir. Beta-2 ritmli dalğaların tezliyi uzun-

ömürlülər və onların yaxın qohumlarında əhəmiyyətli 
fərqlənmir.  

Apardığımız digər seriya tədqiqatda isə uzun-
ömürlülərin qohumları ilə kontrol qrupa aid insan-
ların EEQ-si müqayisəli tədqiq olunmuşdur. Kon-
trol qrupda EEQ ritmlərinin spektral gücü 100% 

götürülmüşdür. Nəticələrə əsasən (Şəkil.2) qohum-
larda kontrola nisbətən yavaş dalğalar olan delta-, 
teta-ritmə aid dalğaların spektral gücü baş beyin qabı-
ğı sahələrində nisbətən aşağı olub gicgah nahiyəsində 
(delta-33,49±12,46%, p<0,05; teta-53,78±16,90%, 
p<0,05) etibarlı fərqlənir. Yüksək tezlikli alfa-ritmli 

dalğaların spektral gücü kontrolla müqayisədə qo-
humlarda baş-beyin qabığının tədqiq olunan bütün 
sahələrində yüksək olmaqla mərkəz (127,85±13,74%, 
p<0,05) nahiyəsində yüksək etibarlılıq müşahidə edilir. 
Aşağı tezlikli beta-1 ritmli dalğaların  spektral gücü 
kontrolla müqayisədə qo humlarda baş-beyin qabığının 

alın (63,73±8,62%, p<0,05), mərkəz (59,83±9,58%, 
p<0,05), təpə (69,44±14,66%, p<0,05), ənsə 
(61,97±13,63%, p<0,05) və gicgah (65,38±8,82%, 
p<0,05) nahiyələrində, beta-2 ritmli dalğaların spektral 
gücü isə yalnız gicgah (60,0±8,33%, p<0,05) nahiyə-
sində etibarlı dərəcədə aşağıdır. Qruplararası müqayi-

sə zamanı tədqiq olunan tezlik ritmlərinə aid dalğala-
rın tezliyinin əhəmiyyətli fərqlənmədiyi müşahidə 
edilmişdir.  
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Şəkil 1. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülər və onların qohumlarında fon EEQ ritmlərinin spektral  

gücünün müqayisəli analizi. Qohumların nəticələri 100% götürülmüşdür. Absis oxu üzərində baş beyin qabığı 

nahiyələrində EEQ ritmləri, ordinat oxu üzərində isə ritmlərin spektral gücü verilmişdir. * - P< 0,05; ** - P<0,01. 

 

 
 

Şəkil 2. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərin qohumları və kontrol qrupa aid insanlarda fon EEQ  

ritmlərinin spektral gücünün müqayisəli analizi. Kontrol qrupun nəticələri 100% götürülmüşdür.Absis oxu üzərində  

baş beyin qabığı nahiyələrində EEQ ritmləri, ordinat oxu üzərində isə ritmlərin spektral gücü verilmişdir. *- P< 0,05. 

 

 

Еlektrofizioloji tədqiqatlar öyrənilən qruplarda  

fərqli nəticələr alındığını göstərir. Belə ki, uzun-

ömürlülər üçün qohumlarla müqayisədə EEQ-də aşa-

ğı tezlikli delta-, teta dalğaların spektral gücünün be-

yin qabığının ön hissəsi ilə yanaşı, mərkəz və təpə 

nahiyələrində yüksək, əksinə, yüksək tezlikli alfa-

ritmli dalğaların spektral gücü və tezli-yinin aşağı sə-

viyyədə olması xarakterikdir. Bu isə emosional gər-

ginlik ilə müşaiyət olunan və qabıq-altı strukturların 

beyin qabığına qoruyucu tormozlayıcı təsirilə yanaşı 

(Умрюхин и др., 2004), baş-beynin funksional fəal-

lığının və psixi proseslərin aşağı səviyyədə olmasını 
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xarakterizə edir (Голу-бева, 1980; Klass, 1995). De-

məli, baş-beynin yüksək funksional fəallığını təmin 

edən bir mexanizmin sönməsi fonunda, tormozlan-

manı və zəif funksional fəallığı təmin edən digər bir 

mexanizmin aktivləşməsi və adaptasiya olunması 

baş verir ki, bu da uzunömürlülərdə kompensator 

proseslərin inkişafını göstərir (Разумникова, 2015). 

Uzunömürlülərin yaxın qohumlarında və kon-

trol qrupda EEQ-nin müqayisəli analizi zamanı 

əhəmiyyətli fərqli nəticələr alınmışdır. Kontrol 

qrupla müqayisədə qohumlarda aşağı tezlikli delta-, 

teta-ritmə aid dalğaların spektral gücünün baş beyin 

qabığı sahələrində aşağı olması, yüksək tezlikli al-

fa-ritmli dalğaların spektral gücünün isə baş-beyin 

qabığının tədqiq olunan bütün sahələrində, əsasən 

də mərkəzi nahiyədə yüksək olması yüksək funk-

sional fəallığın (Базанова и др., 2007) və adap-

tasiya qabiliyyətinin göstəricisidir (Сороко и др., 

1990). Qohumlarla kontrol qrupun müqayisəsi za-

manı beta-1 ritmli dalğaların spektral gücünün qo-

humlarda baş-beyin qabığı sahələrində aşağı olması 

müəyyən olunmuşdur. Kontrol qrupda isə bu göstə-

ricinin üstünlüyü yüksək oyanıqlılıqla müşayət olu-

nan dezadaptasiya proseslərinin başlandığını göstə-

rir (Святогор и др., 2005). 

Beləliklə, fon EEQ-nin müqayisəli təhlili nəti-

cəsində uzunömürlülər, onların yaxın qohumları və 

kontrol qrupa aid olan insanların baş beyin fəaliy-

yətində və adaptasiya qabiliyyyətində əhəmiyyətli 

fərqlər olduğu müəyyən edilmişdir.  
 

 

NƏTİCƏLƏR 
 

1. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərlə 

qohum qrupların fon EEQ-nin müqayisəsi uzun-

ömürlülərdə baş beyində qoruyucu tormozlanma-

nın və aşağı funksional fəallığın olmasını xarakte-

rizə edir. Bu, yaşın artması ilə beyində baş verən 

involyutiv dəyişikliklərin adaptiv-kompensator pro-

seslərin inkişafı ilə yanaşı getdiyini, bir mexaniz-

min sönməsi fonunda digərinin aktivləşdiyini və 

adaptasiya olunduğunu göstərir.  

2. Lənkəran rayonunda yaşayan uzunömürlülərin 

yaxın qohumları ilə kontrol qrupa aid olan in-

sanların fon EEQ-nin müqayisəsi əsasında qo-

humlarda baş beynin funksional fəallığının yük-

sək olduğu müəyyən edilmişdir. Beynin aktivlik 

səviyyəsinin yüksək olması sonrakı yaş dövrlərin-

də adaptiv-kompensator resursları işə cəlb etmək-

lə uzunömürlülük üçün real potensialın yaranması 

fərziyyəsini irəli sürməyə imkan verir. 

3. Lənkəran rayonunda yaşayan kontrol qrupa aid 

insanlarda fon EEQ-nin təhlili baş beynin bioelek-

trik fəallığının oyanıqlılıqla xarakterizə olunduğu-

nu göstərir ki, bu da onlarda adaptasiya qabiliyyə-

tinin pozulmasının ilkin mərhələsi kimi qiymətlən-

dirilir. 
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Исследование Функционального Состояния Головного Мозга В Разных Возрастных Группах 

Населения Ленкоранского Района Азербайджана 

 

У.Ф. Гашимова, Е.О. Байрамова, Ч.Ю. Касумов 

 

Институт физиологии НАНА им. А.И.Гараева 

 

В статье представлены результаты спектрально-частотного анализа фоновой электроэнцефалограммы 

у разных групп с использованием современного компьютерного электроэнцефалографического мето-

да. Сделано заключение о том, что функциональное состояние мозга у долгожителей характеризуется 

низкой активностью в сочетании с защитным тормозным влиянием подкорковых структур на актив-

ность коры. В группе родственников долгожителей наблюдалась высокая функциональная актив-

ность головного мозга, что указывает на высокие адаптивные возможности. В контрольной группе 

наблюдались начальные стадии расстройства адаптации с повышением процессов возбуждения. 

 

Ключевые слова: Долгожители, электроэнцефалограмма, спектральный анализ, спектральная мощ-

ность, частота, функциональное состояние головного мозга 

 

 

 

 

Electroencephalographic Studies Of The Brain Functional Status In Different Age Groups Of The 

Population Of The Lankaran Region Of Azerbaijan 

 

U.F. Hashimova, E.O. Bayramova, Ch.Y. Kasumov 

 

Institute of Physiology of ANAS named after A.I.Qarayev 

 

The article presents the results of spectral-frequency analysis of baseline electroencephalogram in different 

groups with application of modern computerized electroencephalographic method. It has been concluded that 

the functional status of long-livers’ brains is characterized with the low activity in combination with the pro-

tective inhibitory effects of sub-cortical structures onto cortical activity. In the group of long-livers’ relatives 

high functional activity of the brain indicating high adaptive opportunities was recorded. In the control group 

initial stages of the adaptation disturbances with the increase of excitation processes were revealed.  

 

Key words: Long-livers, electroencephalogramm, spectral analysis, spectral power, frequency, functional 

status of the brain 


