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У статті представлені результати дослідження 
нейродинамічних (функціональна рухливість нерво-
вих процесів, латентні періоди сенсомоторних реа-
кцій різної складності, швидкість центральної обро-
бки інформації) і психофізіологічних (увага та коро-
ткочасна пам'ять) показників людей з короткозоріс-
тю набутої форми. Всі учасники були поділені на 3 
групи по 30 осіб в кожній відповідно до слабкого, 
середнього та високого ступеня короткозорості. 
Виявлено, що більшість досліджуваних показників 
погіршуються із зростанням ступеня короткозорості. 
Водночас люди з різним ступенем короткозорості 
характеризуються специфічними змінами у вищій 
нервовій діяльності, які можливо є наслідком функ-
ціональних перебудов в мозкових структурах, фор-
муванням певної функціональної системи. Загалом, 
при слабкій короткозорості виявлені найліпші пока-
зники нейродинаміки, уваги та пам’яті (крім слухо-
вої пам’яті на числа). Для середнього ступеня коро-
ткозорості характерним є зниження швидкісних по-
казників уваги при одночасно вищому рівні функціо-
нальної рухливості нервових процесів, вищий рі-
вень зорової і слухової пам’яті на слова. Високому 
ступеню короткозорості відповідають знижені ней-
родинамічні показники, висока швидкість уваги на 
фоні найнижчої її якості, знижені рівні обох дослі-
джуваних видів короткочасної пам’яті (крім слухової 
на числа). За рівнем смислової пам’яті вірогідних 
відмінностей між групами не виявлено. 

Ключові слова: набута короткозорість, сенсо-
моторні реакції, увага, короткочасна пам'ять, вища 
нервова діяльність. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Дослідження виконано в рамках 
науково-дослідної роботи Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
«Адаптаційні реакції організму до ендогенних та 
екзогенних факторів середовища», № державної 
реєстрації 0116U008030. 

Вступ. Необхідно відмітити, що на сьогодні 
інтерес до вивчення індивідуально-типологічних та 

психофізіологічних функцій, їх ролі у становленні 
як особистісних рис людини, так і її професійних 
якостей не втрачає своєї актуальності. Від початку 
ХХ століття накопичено достатньо даних стосовно 
онтогенетичного становлення та формування ос-
новних властивостей нервової системи та вищих 
психічних функцій [8, 10, 17], описані їх вікові особ-
ливості та прояви в різних галузях життєдіяльності 
людини: під час навчання, праці чи спортивної дія-
льності [3, 4, 7, 9]. Ці знання складають основу для 
розуміння поведінкових реакцій та індивідуальних 
відмінностей між людьми.  

Зважаючи на тенденцію до погіршення здоро-
в’я населення України, не менш важливим є дослі-
дження стану вищої нервової діяльності людини 
при наявності патологічних процесів чи патологіч-
них станів. Однією із найбільш поширених патоло-
гій зорової системи сучасного інформаційно-
напруженого суспільства, є короткозорість набутої 
форми [1, 22]. Вважається, що людина до 80-90% 
життєво важливої інформації навколишнього сере-
довища сприймає саме через зоровий аналізатор. 
Створення зорових образів, їх переробка та реак-
ція-відповідь на зоровий сигнал є складним поєд-
нанням нейродинамічних і психофізіологічних про-
цесів [17]. В роботах деяких дослідників показано, 
що у порівнянні із здоровими людьми, короткозорі 
люди мають відмінності у діяльності багатьох віс-
церальних систем організму [5, 19, 21] і особливос-
ті ВНД. Наприклад, показано, що на тлі короткозо-
рості відбуваються зміни у функціонуванні зорово-
сенсорної системи [2, 15, 18], часі сенсо-моторного 
реагування [19], знижуються об’єми короткочасної 
пам’яті [14] та уваги [6, 13]. Однак, ці дані є фраг-
ментарними, присвяченими в основному окремим 
віковим періодам або певним значенням коротко-
зорості. Необхідність подальшого дослідження 
особливостей нервових процесів та психофізіологі-
чних функцій у короткозорих людей і зумовило ме-
ту нашої роботи.  

Мета роботи – проаналізувати стан вищої нер-
вової діяльності за нейродинамічними та психо-
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фізіологічними показниками осіб із набутою корот-
козорістю у відповідності до ступеня її розвитку. 

Матеріал та методи дослідження. В дослід-
ження після отримання Інформованої згоди було 
включено 90 осіб віком 18-35 років із короткозоріс-
тю набутої форми. У відповідності до поставленої 
мети учасники-волонтери були розділені за ступе-
нем розвитку короткозорості на 3 групи по 30 осіб в 
кожній: перша – люди із короткозорістю слабкого 
ступеня (до -3 дптр), друга – люди із короткозоріс-
тю середнього ступеня (від -3 до -6 дптр), третя – 
люди із короткозорістю високого ступеня  
(від -6 дптр). Діагноз «набута короткозорість» та її 
ступінь встановлювалися лікарем-офтальмологом 
під час щорічних профілактичних оглядів.  

В якості нейродинамічних показників діяльності 
центральної нервової системи вивчались рівень 
функціональної рухливості нервових процесів 
(ФРНП), час сенсомоторних реакцій різної складно-
сті: латентні періоди простої зорово-моторної реак-
ції (ЛП ПЗМР), реакції вибору одного із трьох  
(ЛП РВ1-3) та двох із трьох (ЛП РВ2-3) сигналів, а 
також швидкість центральної обробки інформації 
(ШЦОІ), що розраховується як різниця часу між  
ЛП РВ2-3 та ПЗРМ. Тестування проведено згідно 
методики визначення індивідуальних нейродина-
мічних властивостей ВНД людини М. В. Макаренка 
за допомогою комп’ютерної системи «Діагност-1» 
[10]. 

Дослідження психофізіологічних особливостей 
короткозорих осіб проводилось у напрямку вивчен-
ня основних показників уваги та короткочасної па-
м’яті. Нами була використана загальноприйнята 
психодіагностична методика «Коректурна проба» 
Б. Бурдона-Я. Анфімова. Для кількісної та якісної 
оцінки властивостей уваги визначались: загальна 
кількість переглянутих знаків, кількість вірно закре-
слених знаків та допущених помилок, коефіцієнт 
точності, показник загальної продуктивності, об’єм 
зорової інформації, швидкість переробки інформа-
ції, темп роботи, рівень концентрації уваги. Дослі-
дження проводилось серіями завдань: 1 серія за-
вдань –викреслювання літер (звичайний режим);  
2 серія завдань – зміна літер для викреслювання 
(рівень уваги на фоні внутрішнього гальмування). 
Оцінка короткочасної пам’яті відбувалась за ре-
зультатами відповідних тестів в напрямку визна-
чення обсягів пам’яті (зорової, слухової, смислової) 
на різний стимульний матеріал (слова та цифри), 
відтворений за короткий проміжок часу (30 секунд) 
[15]. 

Усі досліди проводили у відповідності до Кон-
венції Ради Європи «Про захист прав людини і 
людської гідності в зв'язку з застосуванням досяг-
нень біології та медицини: Конвенція про права 

людини та біомедицину (ETS № 164)» від 
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). Кожен пацієнт підпису-
вав інформовану згоду на участь у дослідженні і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Тестування проводилося в періоди оптималь-
ного рівня фізіологічних функцій  ̶ вівторок, середа, 
четвер, з 09.00 до 12.00 години. Отримані цифрові 
дані оброблено статистично методами варіаційної 
статистики за допомогою пакету програм Microsoft 
Excel. Результати представлені у вигляді M±m. 
Вірогідними відмінності між вибірками вважалися 
при p<0,05 t-критерія Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Необхідно відмітити, що при порівняльному аналізі 
груп осіб із короткозорістю різного ступеня, за вихі-
дний рівень було взято значення параметру (М±m), 
встановленого для осіб із слабким ступенем корот-
козорості (група-порівняння).  

За результатами вивчення нейродинамічних 
показників, що представлені в табл. 1, не виявлено 
вірогідних відмінностей між групами осіб із різним 
ступенем короткозорості за часом ЛП простої зоро-
во-моторної реакції, але відмічається тенденція до 
збільшення цього показника зі зростанням ступеня 
короткозорості (при середньому ступені на 3,2%, 
при високому – на 5,3%), у порівнянні із даними 
осіб зі слабким ступенем набутої короткозорості.  

Час латентного періоду складних зорово-
моторних реакцій (РВ 1-3 та РВ 2-3) достовірно 
збільшується: в групі осіб із середнім ступенем 
короткозорості на 10% та 11,7%, із високим ступе-
нем – на 11,4% та 19% відповідно.  

Рівень функціональної рухливості нервових 
процесів є дещо вищим при середній короткозорості 
(час проходження тесту менший на 1,1 с), при висо-
кій – нижчим (час проходження тесту більший на 
4,8 с), від значень осіб із слабкою короткозорістю. 

Таблиця 1 – Нейродинамічні показники осіб із набу-
тою короткозорістю 

Показник 

Набута короткозорість 

Слабкий 
ступінь 
(n=30) 

Середній 
ступінь 
(n=30) 

Високий  
ступінь 
(n=30) 

ПЗРМ, мс 264,76±6,67 273,33±6,33 278,89±5,31 

ЛП РВ 1-3, 
мс 368,57±6,70 405,42±6,52* 410,56±6,39* 

ЛП РВ 2-3, 
мс 361,90±5,73 404,17±6,23* 430,56±5,42* 

ФРНП, с 70,8±0,8 69,7±1,2 75,6±1,1* 

ШЦОІ, мс 97,1±6,13 130,8±6,24* 151,6±5,31* 

Примітка: * - вірогідні відмінності у порівнянні із слаб-
ким ступенем короткозорості (р<0,05). 
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Показник ШЦОІ серед осіб із середнім та високим 
ступенем короткозорості є достовірно більшим, ніж 
в групі-порівняння (на 34,7% та 56% відповідно). 

Показники уваги осіб із набутою короткозорістю 
слабкого, середнього та високого ступенів пред-
ставлені в табл. 2.  

Із наведених у таблиці 2 даних слідує, що у 
порівнянні із даними осіб зі слабким ступенем ко-
роткозорості при виконанні Завдання 1 (звичайні 
умови тестування) при середній та високій коротко-
зорості прослідковується зниження кількісних хара-
ктеристик уваги. Так, об’єм зорової інформації, що 
залежить від кількості обробленого зорового 
матеріалу (S та М), виявився меншим в гру-
пах осіб із середнім та високим ступенем 
короткозорості на 19,8% та 9,5% відповідно, 
а показник загальної розумової продуктивно-
сті – на 20% та 10,8% відповідно. Якісні ха-
рактеристики уваги також виявилися гірши-
ми: кількість допущених помилок при серед-
ній короткозорості була вища на 18%, а при 
високій короткозорості – у 2,4 рази. Швид-
кість переробки інформації та темп роботи 
знижені відносно рівня осіб із слабким ступе-
нем короткозорості на 20% і 19% при серед-
ньому ступені та на 11% і 9,5% при високому 
ступені короткозорості відповідно. Треба 
відмітити, що вірогідні відмінності за показ-
ником точності роботи не встановлені для 
осіб із різним ступенем короткозорості, але 
прослідковується тенденція до зниження 
його значень при високій короткозорості. 
Рівень концентрації уваги, який є інтеграль-
ним показником та відображає взаємодію 
складових процесу уваги (S, M, n), також 
незначно нижчий за значення осіб із слаб-
кою короткозорістю при середній (на 0,7%) 
та високій (на 2,8%) короткозорості.  

За результатами виконання Завдання 2 
(увага на фоні процесів внутрішнього галь-
мування) слід відмітити, що в групах осіб з 
різним ступенем короткозорості досліджувані 
показники уваги зазнали специфічних змін. 
Так, при середній короткозорості виявлено 
зниження всіх параметрів уваги, зокрема,  
Q – на 7,2%, V – на 7,7%, Т – на 7%, Р – на 
10%, а кількість помилок зросла у 2 рази. 
Тому точність роботи (А) та концентрація 
уваги (КУ) знизилися в цій групі на 3% та 
6,6% відповідно (у порівнянні зі слабким сту-
пенем короткозорості). В групі осіб із висо-
ким ступенем короткозорості виявлено зрос-
тання кількісних (Q – на 4,6%) та швидкісних 
(V – на 3,7%, Т – на 4,8%) характеристик при 
одночасному погіршенні якості обробки  

стимульного матеріалу (n зросла 3,2 рази). У зв’яз-
ку з цим, коефіцієнт точності та рівень концентрації 
уваги при високій короткозорості є нижчими від 
рівня осіб із слабкою короткозорістю на 5,2% та 
11,6% відповідно.  

Дослідження обсягів та видів короткочасної 
пам’яті у короткозорих осіб (табл. 3) показує, що 
рівень зорової пам’яті на числа в групах осіб із се-
реднім ступенем короткозорості є вірогідно нижчим 
на 12%, ніж серед осіб із слабким ступенем, із ви-
соким ступенем – вірогідно вищим та 9,6%; рівень 
слухової пам’яті на числа – вірогідно вищим на 

Таблиця 2 – Показники уваги у осіб із набутою 
короткозорістю 

Показник 

Набута короткозорість 

Слабкий 
ступінь 
(n=30) 

Середній 
ступінь 
(n=30) 

Високий 
ступінь 
(n=30) 

Завдання 1 

Загальна кількість пе-
реглянутих знаків, S 480,9±2,16 385,6±1,48* 435,1±2,28* 

Кількість вірно закрес-
лених знаків, М 123,2±1,07 98,8±0,73* 111,4±0,86* 

Кількість допущених 
помилок, n 1,1±0,3 1,3±0,33 2,6±0,23* 

Об’єм зорової інфор-
мації, Q 285,4±1,74 228,9±1,14* 258,3±1,75* 

Коефіцієнт точності, А 0,99±0,03 0,99±0,03 0,98±0,03 

Швидкість переробки 
інформації, V 2,35±0,15 1,88±0,12* 2,09±0,16 

Темп роботи, Т 4,01±0,21 3,21±0,13* 3,63±0,21 

Показник загальної 
продуктивності, Р 476,5±1,29 380,7±1,67* 425,1±1,13* 

Рівень концентрації 
уваги, КУ (%) 98,19±0,38 97,51±0,44 95,4±0,38* 

Завдання 2 

Загальна кількість пе-
реглянутих знаків, S 655,4±2,53 608,5±2,17* 685,8±2,46* 

Кількість вірно закрес-
лених знаків, М 23,1±1,01 18,4±0,34* 18,4±0,46* 

Кількість допущених 
помилок, n 0,6±0,24 1,2±0,25 1,9±0,47* 

Об’єм зорової інфор-
мації, Q 389,1±2,10 361,2±1,98* 407,1±2,29* 

Коефіцієнт точності, А 0,97±0,05 0,93±0,06 0,92±0,09 

Швидкість переробки 
інформації, V 3,23±0,19 2,98±0,17 3,35±0,21 

Темп роботи, Т 5,46±0,25 5,07±0,23 5,72±0,39 

Показник загальної 
продуктивності, Р 634,4±2,15 571,6±2,14* 623,3±2,11* 

Рівень концентрації 
уваги, КУ (%) 94,45±0,70 88,2±0,87* 83,49±1,15* 

Примітка: * - вірогідні відмінності у порівнянні із слабким сту-
пенем короткозорості (р<0,05). 
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13,4% та 19,3% відповідно середній та високій ко-
роткозорості.  

Обсяги короткочасної пам’яті на слова у осіб із 
середнім ступенем короткозорості є більшими, ніж 
в групі-порівняння; при чому при зоровому запам’я-
товуванні матеріалу в більшій мірі (на 6,6%, 
р<0,05), чим при сприйманні на слух, де вони май-
же не відрізнялись. При високому ступені коротко-
зорості спостерігається достовірне зниження обся-
гів пам’яті на слова як зорової (на 8,4%), так і слу-
хової (на 5%). Щодо смислової пам’яті, то треба 
відзначити відсутність вірогідних відмінностей та 
майже однакові показники в досліджуваних групах 
осіб із слабкою та середньою короткозорістю та 
незначно знижені показники (на 1,7%) при високій 
короткозорості.  

Таким чином, найкращі показники нейродинамі-
ки, уваги та пам’яті встановлені в групі людей із 
слабкою короткозорістю. Для цих осіб є характерни-
ми найменший час сенсомоторних реакцій та ШЦОІ, 
достатній рівень ФРНП, найвищі показники уваги 
(об’єму, швидкості, якості, концентрації) та коротко-
часної пам’яті (крім слухової пам’яті на числа).  

Серед нейродинамічних особливостей ВНД 
осіб із середнім ступенем короткозорості привер-
тає увагу факт поєднання більш високого рівня 
ФРНП та більшого часу ШЦОІ. Дослідження, про-
ведені у осіб із нормальним зором, показують, що 
чим менший час ФРНП (вищий рівень) і нижча 
швидкість переробки інформації, тим швидше лю-

дина виконує складні завдання, що потребують 
посиленої аналітико-синтетичної діяльності мозку 
[11]. В той же час, в цій групі нами виявлені най-
менші швидкісні показники уваги (швидкість пере-
робки інформації та темп роботи) та кількісні (об’єм 
зорової інформації). Натомість, за результатами 
дослідження короткочасної пам’яті люди із серед-
ньою короткозорістю демонстрували краще запа-
м’ятовування і відтворення матеріалу ІІ сигнальної 
системи (слова), ніж інші короткозорі волонтери.  

Короткозорість високого ступеня супроводжу-
ється зниженням всіх показників нейродинаміки. 
Дослідження уваги цих осіб показало, що в більш 
стресових умовах тестування (Завдання 2) вони 
продемонстрували більш високу швидкість роботи, 
що поєднувалася із найменшою точністю обробки 
матеріалу; рівень концентрації уваги та загальної 
продуктивності є найнижчими серед інших коротко-
зорих осіб. Обсяги короткочасної пам’яті (зорової і 
слухової) при високій короткозорості є нижчими у 
порівнянні з іншими групами, крім обсягу слухової 
пам’яті на числа, що є найбільшою серед усіх коро-
ткозорих осіб. 

Висновки. Проведене нами дослідження ней-
родинамічних та психофізіологічних показників 
доводить наявність певних відмінностей за даними 
характеристиками у осіб із різним ступенем набутої 
короткозорості. Слід відмітити, що майже всі дос-
ліджувані показники погіршуються із зростанням 
значень короткозорості. Вищенаведені дані свід-
чать про перебудови в мозкових структурах і фор-
мування певної загальної функціональної системи 
на тлі короткозорості різного ступеня, відмінної від 
людей із нормальним зором, яка і обумовлює вияв-
лені специфічні відмінності ВНД даної категорії 
осіб. Отримані результати підтверджують уявлення 
про короткозорість як особливий патологічний стан 
організму, що характеризується функціональними 
перебудовами не тільки в метаболічних процесах, 
імунній системі тощо, але і у вищій нервовій діяль-
ності.  

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у наступному дослідженні психофізіологічних 
та психічних особливостей осіб із різним ступенем 
короткозорості, встановленні кореляційних відно-
син між досліджуваними показниками з метою пог-
либлення уявлень про короткозорість набутої фор-
ми та розуміння її патогенетичних механізмів.  

Таблиця 3 – Показники короткочасної пам’яті осіб із 
набутою короткозорістю 

Показник 

Набута короткозорість 

Слабкий 
ступінь 
(n=30) 

Середній 
ступінь 
(n=30) 

Високий 
ступінь 
(n=30) 

Зорова пам'ять на 
числа 12,5±0,37 11,0±0,31* 13,7±0,36* 

Зорова пам'ять на 
слова 16,7±0,42 17,8±0,27* 15,3±0,41* 

Слухова пам'ять 
на числа 11,9±0,34 13,5±0,28* 14,2±0,39* 

Слухова пам'ять 
на слова 16,0±0,36 16,1±0,23 15,2±0,37* 

Смислова пам'ять 18,1±0,32 18,2±0,24 17,8±0,21 

Примітка: * - вірогідні відмінності у порівнянні із слаб-
ким ступенем короткозорості (р<0,05). 
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УДК 612.821 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ БЛИЗОРУКОСТИ 
Колесник Ю. І., Шейко В. И., Львов О. С. 
Резюме. В статье представлены результаты исследования нейродинамических (функциональная 

подвижность нервных процессов, латентные периоды сенсомоторных реакций различной сложности, 
скорость центральной обработки информации) и психофизиологических (внимание и кратковременная 
память) показателей людей с близорукостью приобретенной формы. Все участники были разделены на 3 
группы по 30 человек в каждой в соответствии со слабой, средней и высокой степенью близорукости. 
Выявлено, что большинство исследуемых показателей ухудшаются с ростом степени близорукости. В то 
же время люди с разной степенью близорукости характеризуются специфическими изменениями в выс-
шей нервной деятельности, которые возможно являются следствием функциональных перестроек в моз-
говых структурах, формированием определенной функциональной системы. При слабой близорукости 
установлены лучшие показатели нейродинамики, внимания и памяти (кроме слуховой памяти на числа). 
Для средней степени близорукости характерно снижение скоростных показателей внимания при  
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одновременно высоком уровне функциональной подвижности нервных процессов, высокий уровень зри-
тельной и слуховой памяти на слова. Высокой степени близорукости соответствуют сниженные нейроди-
намические показатели, высокая скорость внимания на фоне низкого ее качества, сниженные уровни 
обеих исследуемых видов кратковременной памяти (кроме слуховой на числа). По уровню смысловой 
памяти достоверных различий между группами не выявлено. 

Ключевые слова: приобретенная близорукость, сенсомоторные реакции, внимание, кратковремен-
ная память, высшая нервная деятельность. 
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Analysis of the Indices of Higher Nervous Activity depending  
on the Degree of Myopia 
Kolesnik Yu. I., Sheyko V. H., Lvov O. S. 
Abstract. The results of the study of neurodynamic (functional mobility of nervous processes, latent periods 

of sensorimotor reactions of varying complexity, central information processing) and psychophysiological 
(attention and short-term memory) indicators of people with myopia of acquired form of low, medium and high 
degree are presented in the article.  

The purpose of this research was to analyze neurodynamic and psychophysiological parameters in persons 
with acquired form of myopia in accordance with its degree. 

Material and methods. All participants, after obtaining Informed consent, were divided into 3 groups of 30 
people each in accordance with low, medium and high degree of myopia. Sensorimotor reactions (the latent 
period of simple and complex visual-motor reactions selecting one of the two and two of the three signals), func-
tional mobility of nervous processes and the speed of the central information processing were investigated as 
typological characteristics of high nervous activity. The testing was carried out in accordance with the methodol-
ogy of M. V. Makarenko for determining the individual neurodynamic properties by means of the computer sys-
tem “Diagnost-1”.  

We determined the quantitative and qualitative assessment of the properties of attention: the total number of 
revised characters, the number of correctly crossed out signs and errors, the coefficient of accuracy, the indica-
tor of total productivity, the amount of visual information, the speed of information processing, the work pace, the 
level of concentration of attention. We conducted the analysis of the short-term memory characteristics by deter-
mining the volume of visual and auditory memory and memory on numbers and words. We also estimated the 
volume of semantic memory. 

Results and discussion. In case of low myopia, we defined the best indicators of neurodynamics, attention 
and memory (except for auditory memory for numbers). The medium degree of myopia is characterized by a 
decrease in speed indicators of attention at the same time a high level of functional mobility of nervous proc-
esses, a high level of visual and auditory memory for words. Low neurodynamic indices, high attention speed on 
the background of its low quality, reduced levels of both studied types of short-term memory (except auditory for 
numbers) corresponding to a high degree of myopia. There were no significant differences between the groups 
in terms of semantic memory. 

Conclusion. The obtained results showed that the majority of the studied indicators deteriorated with in-
creasing degree of myopia. At the same time, people with varying degrees of myopia were characterized by 
specific changes in the high nervous activity, which may be the result of functional changes in the brain struc-
tures, the formation of a certain functional system.  

Prospects of further research are the following study of psycho-physiological and psychological characteris-
tics of people with different degrees of myopia, establishing correlation between the studied indicators in order 
to deepen the notions of the nature of acquired myopia and understanding of its pathogenetic mechanisms. 

Keywords: acquired myopia, sensorimotor reactions, attention, short-term memory, higher nervous activity. 
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