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“Пізнання - це початок благополуччя. 

Пізнання - це початок здоров’я. 

Пізнання - це початок духовності. 

Пошук і пізнання - початок всіх починань.” 

Джим Рон 

 

 

 

Вступ 

 

Досягнення нейронаук впродовж останніх 10 - 15-ти років все більше збли-

жують позиції психіатрії з біологічною медициною. Здебільшого це є результатом 

новітніх методів досліджень, зокрема, різних видів матаматичного аналізу елект-

роенцефалограми. 

Початок  цього методу пов'язаний з роботами австрійського психіатра Г. 

Бергера, який в 1928-му році зареєстрував електричну активність частотою близь-

ко 10 Гц зі скальпу, яка отримала назву "альфа-ритм". В 40-х - 50-х роках XX cт. 

електроенцефалографія набула подальшого розвитку. Зокрема, була доведена спе-

цифічність базальної тета-активності для функціонування лімбічних структур мо-

зку. Останні погляди на природу біоелектричної активності відображають думку, 

що ЕЕГ є результатом постійної циркуляції збудження всередині окремих ней-

ронних угруповань і являється сумою аксонного, синаптичного і мембранного по-

тенціалу [Гриндель О.М., 1992]. 

В кiнцi 40-х - на початку 50-х рокiв виник математичний аналiз ЕЕГ, який 

отримав найбільшого розвитку в роботах М.Н. Ливанова [1960] и Walter [1966]. 

Вони обробляли бiопотенцiали, знятi зi скальпу людини i тварин з 22х і до 100 

точок, рєєстрували їх у вигляді яркостi зображенння на томоскопi, або на графіку 

амплітуди, або сектора диску на екранi. Важливою умовою цього дослідження бу-

ло спiвпадання топографii зображення на екранi i топографії вiдведення на черепі. 
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Сьогодні на екранi дисплея iнформацiя представляється у виглядi нанесеної на 

проєкцiю голови кольорової карти спектральної потужностi, iнтенсивнiсть якої 

кодується в заданiй кольоровiй шкалi i вiдповiдає електричній активності даної 

дiлянки мозку [Зенков Л.Р., 1990]. Основним методом математичного аналізу  

ЕЕГ є швидке перетворення Фур'є [Muthuswamy J., et al 1998; Remond A., 1986; 

Gueguen B., Gaches J., 1986]. 

Математичний аналiз ЕЕГ проводиться на основi кiлькiсних параметрiв 

(iндекси, частота, амплітуда) виявлених за епоху аналізу [Etevenon et al, 1982 ]. Як 

метод, біоелектричне картування (imaging of the living brain) розширює можливос-

ті вивчення функціонального стану мозку, зокрема, дозволяє вiзуалiзувати його 

бiоелектричну активність, якiсно i кiлькiсно виявити кiнетику i динамiку його 

функцiй [Шевелев И.А., 1987]. 

За допомогою картованої ЕЕГ можливо значно покращити інформативність 

і точність ЕЕГ (в т.ч., коли на спонтаннній ЕЕГ не співпадають місця реєстрації і 

генерації активності), оцінити псевдотрьохмірну локалізацію джерела [Гнездиц-

кий В.В., 1999]. Незрiвнянi переваги методу виявляються при  рiзних 

функцiональных змiнах, якi не ведуть до появи органiчного  ушкодження, при ви-

значеннi динамiки патологiчного вогнища, змiн, викликаних інтоксикацією, ме-

дикаментозною терапією, при гострiй iшемii головного мозку, тощо [Liebet et al, 

1978;  Владимирова с соавт., 1983; Sorel et al, 1987; Bushbaum et al, 1982; 

Samsoon-Dollfus, 1986; Смирнова Т.А., с соавт., 1997; Кузнецова Е.И., с соавт., 

1999; Liebet et al, 1987; Lackel et al, 1987; Nuwer, 1988; Matousek, 1989; Lackel, 

1989;  Sharma et al, 1989]. ЕЕГ - дослідження порівняно недороге, при  ньому 

вiдсутнє променеве навантаження, воно не  викликає  клаустрофобiї. 

Сучасні, високоінформативні методи нейровізуалізації (КТ, МРТ) здебіль-

шого виявляють тільки деструктивні, морфологічні ураження головного мозку і 

практично нічого не говорять про “функціональні” зміни, які часто виникають на 

початку захворювання, краще піддаються терапії і можуть описувати нейрофізіо-

логічні кореляти вищих психічних функцій. 
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Правда, iснують i проблеми. Так, наприклад, методом ЕЕГ і спектрального 

аналiзу ЕЕГ неможливо виявити короткочаснi або випадковi феномени, хоча ця 

проблема може бути вирішена за допомогою "послідовних стинів" [Л.Р. Зенков 

1997]. А джерело активності може дозволити локалізувати дискретний частотний 

аналіз [Franaszczuk  P.J., Bergey  G.K., 1998]. Неможливо за допомогою математи-

чного аналiзу ЕЕГ описати і форму хвиль. Багато залежить від правильно вибра-

ного монтажу ЕЕГ, відсутності артефактів і похибок запису, правильної інтерпо-

ляційної схеми і графіки. 

На сьогодні ЕЕГ є одним із основних методів дослідження функцій ЦНС, 

що обумовлює постійно зростаючий попит на нову електронну техніку, нові дос-

лідження в цій галузі. Сьогодні на Україні постійно зростає кількість фірм – виро-

бників апаратно-програмних комплексів по реєстрації ЕЕГ. 

Незважаючи на вирішення в основному питань технічного, програмного і 

теоретичного забезпечення біоелектричної діагностики, практично за допомогою 

ЕЕГ вирішуються в основному питання наявності або відсутності органічного 

ураження головного мозку – питання, які представлені тут достатньо неоднознач-

но. На сьогодні напрямки біоелектричної діагностики головного мозку чітко окре-

слені – це діагностика функціональної активності живого мозку при епілепсії, ме-

таболічних, дегенеративних, запальних, динамічних ішемічних захворюваннях 

головного мозку, тощо. Психіатри часто звертаються за допомогою до електрофі-

зіологічних методів обстеження. При цьому вони повинні володіти певними знан-

нями для розуміння отриманих результатів досліджень. Тому для кращого розу-

міння змін, які спостерігаються у хворих з психічними розладами ми будемо інко-

ли корелювати їх з елементами патофізіології. Останнім часом зростає питома ва-

га ЕЕГ в діагностиці психічних розладів і дослідженні біологічної природи пове-

дінки, чому і буде присвячена дана робота. В її структурі закладені принципи по-

будови МКХ - 10. 

 

Психолого-електроенцефалографічні кореляції особистості 
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Лікарі-електрофізіологи з тривалим клінічним досвідом при візуальній оцін-

ці ЕЕГ часто можуть визначити окремі характерологічні особливості обстежуємо-

го. Такі особливості кореляції ЕЕГ і окремих психопатологічних властивостей 

особистості відомі ще з робіт Gastaut [1954]. 

Синдром гіперактивності проявляєтся швидким альфа-ритмом (11 -13 Гц), 

який групується в короткі спалахи на фоні десинхронізованої активності. Бета - 

хвилі (15 - 20 Гц) виявляються більше в центральних електродах. 

 - Особистості з таким електроенцефалографічним патерном нестійкі, дина-

мічні, для них характерна творчість і ентузіазм.  

 - Активні, незалежні особистості, які прагнуть до керівництва.  

 - Дуже збудливі, надзвичайно емоційні, нервові.  

 Варіант синдрому гіперактивності з переривчастим слідуванням ритму за 

світловими подразненнями. На гіпервентиляцію не реагує. 

 - Енергійні, імпульсивні, сильно реактивні особистості.  

 - Нервові, у них домінує симпатичний тонус.  

 - Існує тенденція до хвилювання. 

     Синдром гіпоактивності. Постійний, великої амплітуди повільний альфа – 

ритм (8-9 Гц). Бета – активності немає. Виражена реакція “засвоєння ритму”. 

Сповільнення ритму після гіпервентиляції. 

 - Методична, повільна, підкорена, обережна особистість.  

 - Пасивна, підкорена, покірна, уникаюча напруження, небезпеки і відповіда-

льності.  

 - Слухняна без агресивних тенденцій, уникаюча небезпеки і відповідальнос-

ті.  

 - Повільна, спокійна, тиха.  

 - Повільна, обережна, настирлива, одноманітна і вперта.  

 - Повільна, домінує парасимпатичний тонус.  

 Синдром лабільності. Повільний альфа-ритм (9-11 Гц), дуже варіабельної 

амплітуди, змішаний з більш повільними (дельта) і (або) більш швидкими (вета) 

хвилями. 
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 Виражена реакція “засвоєння ритму”. Сповільнення ритму після гіпервенти-

ляції. 

 - Нетерпелива, агресивна, ворожа особистість.  

 - Тиха, спокійна, але збудлива, незадоволена і афективна, лабільна.  - Збу-

длива, агресивна, нетерпляча, егоїстична. Нетерпелива і підозріла.           

 

Органічні та симптоматичні психічні розлади і їх нейрофізіологічна ді-

агностика 

 

При діагностиці органічних розладів по ЕЕГ основне значення мають ано-

мальні патерни ЕЕГ: аномальні типи хвиль, частот, зміни амплітуди, відсутність 

нормальних типів активності, наявність епілептичної активності, патологія зона-

льного розташування, патологічна відповідь мозкової активності на аферентну 

стимуляцію. Особливо слід відмітити феномен “спектральної надщільності сигна-

лів”, який спостерігається при вираженій дисфункції біоелектричної активності 

головного мозку і характеризується наявністю сигналів всіх частот, локалізованих 

в одній і тій самій зоні головного мозку, що реєструєтся за допомогою частотних 

карт (Рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Біоелектричні карти мозку хворого М-ка, 42-х років з кістою правої 

тім’яної ділянки головного мозку. Феномен спектральної надщільності сигналів в 

правих тім’яних відведеннях. 



 9 

 

Важливим є розуміння місця патології біоелектричної дисфункції в форму-

ванні патологічного розладу. Головну роль в патогенезі органічних і функціональ-

них розладів ЦНС грає та структура, яка під впливом розташованого в ній генера-

тора, або під впливом зв’язку з нею стає гіперактивною і формує патологічну сим-

птоматику за наступною схемою[Крыжановский Г.И., 2002]: 

патологічний вплив     ураження ЦНС      первинні патохімічні процеси   па-

тофізіологічні механізми    (генератор       патологічна детерміната          патологі-

чна система)         нейропатологічний синдром. 

За даним механізмом формується більшість психопатологічних розладів, 

особливості яких можно візуалізувати за допомогою ЕЕГ.  

Одним із найбільш розповсюджених психічних розладів є різні види демен-

цій. В зв’язку з тим, що вони мають складний і поліморфний етіопатогенез, при 

електроенцефалографічному дослідженні при них спостерігаються численні і не-

однозначні зміни. Загалом для деменцій характерно сповільнення альфа-хвиль, 

зниження його індексу, поява епілептичної активності. З наростанням важкості 

захворювання наростає представленість дельта і тета-хвиль, особливо в передніх 

відведеннях. Особливо часто із зниженням інтелекту корелює повільнохвильова 

активність 1-2 і 7 Гц Поступово, по мірі поглиблення деменції зменшується реак-

ція активації, збільшуються латентності пізніх компонентів викликаних потенціа-

лів. 

 

Хвороба Альцгеймера і її нейрофізіологічна діагностика 

 

Хвороба Альцгеймера - це прогресуюча, найбільш розповсюджена деменція 

пізнього віку, яка характеризується поступовим розпадом інтелекту і психічної 

діяльності. При ній знаходять характерні морфологічні зміни головного мозку у 

вигляді сенільних бляшок, психофібрілярних клубків і грануловакуольної дегене-

рації, переважно локалізованих в гіпокампі, мигдаловидному ядрі, базальній корі 

головного мозку. При дослідженні мозку методами КТ і МРТ характерними змі-
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нами для хвороби Альцгеймера вважаються наступні ознаки: 1) збільшена в порі-

внянні з віковою нормою міжгачкова відстань (interuncal), 2) розширення перігі-

покампальних щілин, 3) зменшення гіпокампу. 

Патологічні зміни на ЕЕГ реєструються у більшості хворих (85-90%). Най-

більшу діагностичну інформативність має наростання повільнохвильової активно-

сті. 

При аналізі фонової активності характерним для хвороби Альцгеймера є на-

явність мультичастотного альфа-ритму (феномен “розщепленого альфа-ритму”), 

причому,  де менше частота - там загрозливіша локалізація для функціональної 

недостатності мозку. При реєстрації фонової ЕЕГ для хвороби Альцгеймера хара-

ктерно домінування ритмів 7 - 8 Гц. 

Важкість деменції при хворобі Альцгеймера прямо прапорційно корелює із 

збільшенням потужності в дельта-діапазоні в лівих лобних електродах, ранній по-

чаток захворювання - із збільшенням тета - потужності, а тривалість - із знижен-

ням альфа - потужності. 

При ЕЕГ - картуванні при помірно вираженій деменції знижується спектра-

льна потужність в діапазоні альфа-хвиль, посилюється тета-потужність, переваж-

но в центральних відведеннях, а в лобно-центральних відведеннях посилюється 

дельта-потужність. При вираженій деменції спостерігається практично повна за-

міна альфа і бета-активності на дельта і тета, яка домінує і в лобних і тім’яних ві-

дведеннях.  

 

Судинна деменція і її нейрофізіологічна діагностика 

 

Судинна деменція характеризується парціальністю, залежністю клінічної 

симптоматики від ураженого судинного басейну. 

Для хворих з судинною деменцією характерні 2 типи ЕЕГ: низькоамплітуд-

но-дизритмічний і високоамплітудно-дизритмічний [Волошина Н.П., 1997]. Для 

першого (низькоамплітудно-дизритмічного) типу властива наявність поліморфної 

тета, альфа і бета-активності з амплітудою до 50 мкВ, згладженістю регіонального 
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розташування ритмів і зниженою реакцією активації. Для другого типу (високоа-

мплітудно-дизритмічного) з амплітудою до 200мкВ характерна поліморфна акти-

вність дельта і тета-діапазону (Рис. 2). Реакція на функціональні навантаження і 

регіональне розташування ритмів тут грубо порушені. 

 

 

 

Рис. 2. ЕЕГ хворого В-ко, 62-х років з мультиінфарктною деменцією. Реєст-

рується повільний альфа-варіант фонової активності, мультифокальні дельта і тета 

- хвилі. 

 

Близько 40% хворих цієї групи на ЕЕГ реєструється пароксизмальна актив-

ність без гострих феноменів, а у половини з них - також і епілептична.  При 

церебральному атеросклерозі деформується, а потім зникає альфа-активність, яка 

замінюється на бета, згодом, як ознака прогресуючої атеросклеротичної енцефа-

лопатії приєднується дифузна повільнохвильова активність. Наявність вогнищевої 

повільнохвильової активності вказує на наявність там ішемічних вогнищ. Правда, 

конвекситальні ішемічні вогнища слабо проявляються повільнохвильовою актив-

ністю на ЕЕГ . 
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Хвороба Піка і її нейрофізіологічна діагностика 

 

Це прогресуюче дегенеративне захворювання, яке починається маніфестаці-

єю поведінкових розладів, чим і відрізняється від хвороби Альцгеймера. 

При дослідженні хворих методами МРТ і КТ виявляється атрофія мозку, пе-

реважно в лобних і передньоскроневих частках. ПЕТ в цих ділянках виявляє зни-

ження мозкового кровообігу і порушення метаболізму глюкози. 

При електроенцефалографічному дослідженні, як і при деменції при хворобі 

Альцгеймера реєструють мультичастотний альфа-ритм, а також локальну дисфун-

кцію головного мозку, переважно в лобних частках (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Біоелектрична карта  мозку хворого А-ра, 68-ми років з хворобою 

Піка. Дисфункція біоелектричної активності в проєкції лобних ділянок в тета-

діапазоні. 

 

Часто реєструється плоский варіант ЕЕГ і загальне зниження потужності бі-

оелектричної активності. 

В порівнянні з віковою нормою дещо збільшується потужність сигналів те-

та-діапазону [Cjllins J., 1988; Besthorn С. et al., 1996]. 

 

Хвороба Паркінсона і її нейрофізіологічна діагностика 
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Хвороба Паркінсона - це атрофічне захворювання головного мозку, яке по-

чинається в пізньому віці і проявляється екстрапірамідними і психічними розла-

дами. Єдиними надійними критеріями діагностики хвороби Паркінсона на сього-

дні рахується редукція неврологічних розладів під впливом лікування леводопою і 

зниження засвоєння міченою флуродопа тканинами базальних ганглій, що виявля-

ється за допомогою ПЕТ. 

У хворих виявляють дегенерацію дофамінергічних нейронів, атрофію чорної 

субстанції і зниження в ній рівня дофаміну. 

При диференційній діагностиці хворих з судинним паркінсонізмом і хворо-

бою Паркінсона встановлено, що у хворих з хворобою Паркінсона ступінь спові-

льнення ЕЕГ (підвищення спектральної потужності тета - хвиль) значно вище 

[Zijlmans J.C. et al, 1998]. Домінування дельта - сповільнення більше характерно 

для симптоматичного паркінсонізму. Іноді реєструється гіперсинхронна ЕЕГ з ам-

плітудою альфа-ритму 100 мкВ і більше. Характерним для цих хворих на ЕЕГ є 

відсутність або грубе порушення реакцій активації на фоно- фотостимуляцію і “гі-

гантськи” викликані зорові потенціали на спалахи світла. 

 

Сенільна і пресенільна деменції і їх нейрофізіологічна діагностика  

 

Для хворих з сенільною (переважно з початком після 65-ти років) і пресені-

льною (переважно з початком в 45-65 років) деменціями характерна наявність по-

вільних хвиль в лобних відведеннях, як ознака переважного ураження цих струк-

тур (передня брадиритмія). На стадії помірно вираженої деменції альфа-

активність переміщається з потиличних в тім’яно-центральні ділянки головного 

мозку. Тут же підвищується спектральна потужність дельта і тета-хвиль. По мірі 

прогресування захворювання поступово починає домінувати генералізована дель-

та-активність з підвищенням її потужності переважно в тім’яно-потиличних елек-

тродах. Низькочастотна альфа-активність у цих хворих, на відміну від біоелектри-

чної активності при хворобі Альцгеймера, зберігається. 
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Органічні шизофреноподібні розлади і їх нейрофізіологічна діагностика  

 

Наявність тієї чи іншої шизофреноподібної симптоматики при органічному 

ураженні головного мозку часто залежить від локалізації патології (див. розд. 

“транзиторні психічні розлади” і “патопсихологічні розлади при черепно-мозковій 

травмі”). 

При шизофреноподібній симптоматиці у хворих з органічними ураженнями 

головного мозку часто реєструється епілептична активність низької амплітуди, яка 

не переважає фонову і виявляється частіше в задніх відведеннях. Реакції засвоєн-

ня ритму знижуються по мірі розвитку апато-абулічного синдрому, характеризую-

чи зміну “біоелектричної відповіді” мозку на сенсорну стимуляцію. 

Іноді розвивається епілептична енцефалопатія, яка викликає психотичну 

симптоматику (див. розділ “епілепсії і їх нейрофізіологічна діагностика). 

 

Органічні псевдоневротичні розлади і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

У хворих з неврозоподібними розладами органічного генезу на КТ головно-

го мозку часто виявляються гідроцефально-атрофічні зміни. На ЕЕГ в цих випад-

ках реєструють частотно-просторову інверсію альфа-ритму, посилення бета-ритму, 

зниження нормальної регулярності альфа-ритму до порогових значень [Докукина 

Т.В., Мисюк Н.Н., 2000]. 

У хворих, які перенесли ішемічний або геморагічний інсульт емоційні роз-

лади часто зумовлюються локалізацією ураження в лентикулярно-капсулярній ді-

лянці головного мозку, що знаходять підтвердження за даними МРТ і КТ [Kim et 

al, 2000].  

Shimoda K et al [1999] анатомічні кореляти післяінсультної депресії 

пов’язують з часом, який пройшов після інсульту. Так, в гострий період частіше 

виявляється ураження лівих лобних часток г.м. Через 1 - 2 роки більш характерна 

дисфункція в правій потиличній частці. Правда, роль правої півкулі в розвитку 
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вторинної манії потребує подальшого вивчення [Ghika-Schmid F., Bogousslavsky J., 

1997]. 

А за даними Beblo T., at al [1999] післяінсультна депресія пов’язується з ди-

сфункцією кортико-таламо-кортикальної петлі. 

На ЕЕГ у хворих з неврозоподібним синдромом посилюється реакція засво-

єння ритму, більше виражена в передніх відведеннях в низькочастотних діапазо-

нах. 

 

Органічні розлади при ураженні іонізуючим опроміненням і їх нейрофі-

зіологічна діагностика 

 

Висока радіочутливість головного мозку внаслідок прямого іонізуючого 

опромінення зумовлюється ураженням гіпокампу, мозолистого тіла і діенцефаль-

ної ділянки.  

Як відомо, ступінь іонізуючого опромінення прямо прапорційно корелює з 

змінами на ЕЕГ і клінічною симптоматикою. Загальне опромінення менше 0,01 

Гр викликає іритативні (збуджуючі) ефекти на ЦНС, які реєструються на ЕЕГ. 

Опромінення в дозі менше 0,3Гр викликає здебільшого афективну симптоматику, 

або церебростенічний синдром, а опромінення 0,3-0,5 Гр - шизофреноподібну де-

фіцитарну симптоматику - гіпомімію, збідненість жестикуляцій, афективне збід-

нення, анергію, зниження зацікавлень, соціальну відчудженість. При цьому на 

ЕЕГ збільшується спектральна потужність дельта і бета-діапазонів із зменшенням 

альфа. Так, доза 0,5 Гр може викликати функціональні зміни біоелектричної акти-

вності в момент опромінення, які реєструються на ЕЕГ.  Для дельта-діапазону 

виявляється лінійна залежність “доза-ефект”, коли спектральна потужність в цьо-

му діапазоні збільшується із збільшенням дози іонізуючого опромінення в лівій 

скроневій частці.  Загалом, для ЕЕГ опромінених характерна плоска крива 

(до 25 мкВ) із збільшенням спектральної потужності в дельта і бета-діапазонах і 

зниження тета і альфа, причому зниження активності тета-діапазону пов’язується 

з ураженням гіпокампу, де цей ритм генерується [Нягу А.И., с соавт., 1999].  



 16 

На сьогодні доведено формування органічного ураження головного мозку у 

віддалений період гострої променевої хвороби [Логановський К.М. із співавт., 

2003]. У цих хворих на ЕЕГ знижується домінуюча частота в задніх відведеннях 

(< 8 Гц). Також знижується домінуюча частота в лівій лобноскроневій ділянці. 

Появляється дельта - активність в лівій гемісфері і знижується представленість 

там альфа - ритму, що проявляє функціональну недостатність цих часток мозку. 

Зниження домінуючої частоти (< 8 Гц) корелює з атрофічними змінами (розши-

рення шлуночків мозку), які виявляються при МРТ. Структурні зміни мозку вияв-

ляються у всіх хворих з дезорганізованим альфа - ритмом, або із збільшенням спе-

ктральної потужності в повільнохвильових частотних діапазонах, або з низьково-

льтною кривою. 

У хворих з радіаційними деменцями характерною є епілептична активність 

[Волошина Н.П., 1997]. Генератори таких пароксизмальних форм активності, в 

тому числі і альфа-діапазону, проявляються на серединному рівні, в той час як у 

здорових, як відомо, джерело альфа-коливань реєструється переважно в потилич-

них відведеннях [Жаворонкова Л.А., с соавт., 1997]. 

 

Транзиторні психічні розлади 

 

Органічні розлади психотичного регістра найбільш повно вивчені на прик-

ладах пухлин головного мозку [Доброхотова Т.А., 1999], хоча можуть виникати і 

при інших екзогенно-органічних захворюваннях мозку. При діагностиці фокаль-

них уражень мозку, які проявляються різноманітною психопатологічною симпто-

матикою необхідно враховувати структурно-функціональну асиметрію мозку - 

”феномен міжпівкульної асиметрії” (див. додатки - визначення “рукості”). Функ-

ціональна активність більш молодих утворень, які приймають головну участь в 

здійсненні вищої психічної діяльності людини з трудом піддається локалізації, 

оскільки в ній приймають участь обширні зони мозку, функціональні зв’язки між 

якими постійно змінюються. Але спробу зробити таку діагностику на основі набу-

того на сьогодні наукового і клінічного досвіду ми можемо зробити. В цих випад-
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ках при відсутності органічної патології на КТ або МРТ спробу пов’язати психіч-

ний розлад з органічною або функціональною патологією головного мозку може 

допомогти ЕЕГ. 

 Галюцинації. В цих випадках вони частіше мають неприємний, незнайо-

мий характер і різну локалізацію - в тому числі і по типу псевдогалюцинацій: 

-педункулярний зоровий галюциноз (галюциноз Лермітта) - виникає при па-

тологічних процесах в ніжках мозку і характеризується сценоподібністю, динамі-

чністю і збереженою критикою; 

-елементарні зорові галюцинації виникають при ураженні потиличної кори 

головного мозку, частіше, правої; 

-зорові галюцинації у вигляді предметів і людей, частіше - рухомих, вини-

каютть при патології лівої півкулі мозку; 

- нюхові - зустрічаються при ураженні скроневих часток мозку,  частіше, 

правої; 

- слухові - проявляються при ураженні скроневих часток мозку, при правобі-

чній локалізації вони носять невербальний характер і при лівобічній - вербальний. 

 Дереалізації і деперсоналізації часто зустрічаються при пухлинах правої 

скронево-тім’яно-потиличної локалізації. 

 Розлади мислення і пам’яті по типу шперунга, ментизму, у вигляді “про-

валів пам’яті”, або “насильницьких спогадів” виникають при пухлинах лівої скро-

нево-тім’яно-потиличної часток мозку. 

 Порушення свідомості - частіше при патології правої скроневої частка го-

ловного мозку характеризується псевдоремінісценціями (порушенням локалізації 

подій в часі) на фоні нормального сприйняття реальної дійсності. 

 Онейроїдні розлади свідомості зустрічаються при пухлинах в глибині 

правої півкулі головного мозку. 

 Сутінкові розлади свідомості виникають при пухлинах лівої лобно-

скроневої частки головного мозку. 
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 Періодичні розлади настрою, які перебігають по типу маніакально-

депресивного психозу характерні для пухлин задніх відділів правої півкулі голов-

ного мозку і III-го шлуночка. 

Топічна діагностика патопсихологічних розладів при органічних ураженнях 

головного мозку також описана в розділах “патопсихологічні розлади при череп-

но-мозковій травмі” і “епілепсія і її нейрофізіологічна діагностика”. 

 

Постенцефалічний синдром і його нейрофізіологічна діагностика 

 

До групи психічних розладів при інфекційно-органічних захворюваннях го-

ловного мозку відносяться ті, які виникають при вірусних і бактеріальних його 

ураженнях і проявляються різними психопатологічними симптомами. На сьогодні 

описані хронічні і рецедивуючі вірусні енцефаліти, які проявляються тривалими і 

різноманітними психічними розладами. Часто такі енцефаліти викликають некро-

тичні зміни в нервовій тканині з наступним утвореннм вогнищ деструкції, які зде-

більшого локалізуються в лімбічній системі мозку. В діагностиці, крім клінічної 

картини, вірусологічних і імунологічних, чільне місце займають і інструментальні 

методи дослідження. В цих випадках на КТ і МРТ знаходять через кілька місяців 

від початку захворювання атрофію кори, гіпертензійно-гідроцефальний синдром, 

кісти і кальцифікати. Останні локалізуються переважно в лобно-скроневих част-

ках головного мозку. 

Патологічні зміни на ЕЕГ проявляють локалізацію запальних змін головного 

мозку і допомагають в діагностиці стадії і патогенетичних механізмах розвитку 

захворювання. 

В гострій стадії на ЕЕГ реєструються грубі дифузні зміни з високоамплітуд-

ними тета і дельта - хвилями, епілептичною активністю і генералізованими спала-

хами патологічних коливань. 

Найбільш виражені зміни спостерігаються при бактеріальних енцефалітах і 

менінгоенцефалітах. При туберкульозних ураженнях головного мозку ЕЕГ виявляє 

менш виражену повільнохвильову активність, але більш стійкого і стабільного ха-
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рактеру. Найменш виражені зміни на ЕЕГ проявляються при серозних запальних 

захворюваннях мозку. 

В психіатричній клініці найбільш важливе значення має діагностика хроні-

чних та рецидивуючих запальних змін ЦНС, які клінічно можуть проявлятись 

тільки психопатоподібною симптоматикою, зокрема, шизофреноподібними розла-

дами. В цих випадках, в залежності від стану  локального і загального імунітету, 

гомеостазу, інших біологічних особливостей на ЕЕГ реєструються нестійкі, дина-

мічні і поліфокальні зміни, які проявляються різноманітними патологічними фе-

номенами (спайки, повільні хвилі, комплекси спайк-хвиля, періодичні комплекси, 

генералізовані синхронні і асинхронні розряди повільних хвиль і епілептичні гра-

фоелементи, які змінюють локалізацію, вид активності при ЕЕГ - дослідженнях в 

динаміці у одного і того хворого). Часто навіть на одній електроенцефалограмі 

спостерігаються різноманітні феномени, які відображають стадію і ступінь ура-

ження різних ділянок мозкової тканини. На ЕЕГ в цих випадках реєструються по-

ряд з іритативними, гострими феноменами різної амплітуди повільні хвилі, гене-

ратори яких пов’язані між собою, або працюють автономно. 

Іноді в випадках як первинних, так і вторинних енцефалітів підгострі запа-

льні зміни мають затяжний перебіг і нормалізація ЕЕГ затягується на роки. 

 

Патопсихологічні розлади при черепно-мозковій травмі 

 

Важливо у хворих, які перенесли ЧМТ робити повторні ЕЕГ - дослідження в 

різні періоди травми для контролю динаміки відновних процесів і ефективності 

проводимої терапії, зокрема тому, що психічні наслідки часто не залежать від 

важкості травми. Як відомо, періоди ЧМТ поділяються на гострий (2 - 10 тижнів), 

підгострий (2 - 6 місяців) і віддалених наслідків (при видужанні до 2-х років, при 

прогресуванні травматичної хвороби - необмежений). Для кожного з періодів 

ЧМТ характерні свої психічні розлади, які на сьогодні ґрунтовно описані.  

За даними змін біоелектричної активності можно оцінити ступінь ураження 

головного мозку. 
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При легкій ЧМТ відновлення біоелектричної активності головного мозку 

триває 1 місяць. При середньої важкості ЧМТ для ЕЕГ типова наявність фокаль-

ної або дифузної низькоамплитудної дельта і бета - активності з дисфункцією сто-

вбурових структур. Після важкої ЧМТ в зоні забою тривало зберігається дельта-

активність, яка через 1 - 2 роки може трансформуватись в епілептичну. Особливо 

стійко зберігається патологічна активність медіобазальної локалізації, яка прояв-

ляється генералізованими, білатерально-асинхронними спалахами повільних 

хвиль (рис. 4).  

 

 

 

Рис. 4. ЕЕГ хворого М-па, 26-ти років з віддаленими наслідками ЧМТ з 

ураженням серединних структур. Реєструється високоамплітудний, генералізова-

ний, білатерально-асинхронний розряд тета-хвиль, більше виражений в централь-

ному електроді. 

 

Найчастіше психіатри стикаються з хворими, які перенесли ЧМТ, на стадії 

віддалених наслідків. Серед різноманітних змін, які проявляються на ЕЕГ найбі-

льше значення має відновлення альфа-ритму, як показник нормалізації мозкового 

електрогенезу. У всіх хворих відновленню нормального альфа-ритму передує фаза 
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загального зниження потужності ЕЕГ, яка має різну тривалість, в залежності від 

важкості травми. 

При віддалених наслідках ЧМТ електроенцефалографія являється ефектив-

ним методом, який дозволяє вивчати динаміку компенсації, епілептичну актив-

ність, ефективність реабiлiтацiї. Також за допомогою ЕЕГ можливо прогнозувати 

по локалізації дисфункції біоелектричної активності і її динаміки психічні розла-

ди, які часто властиві для цих хворих.  

На сьогодні ЕЕГ при віддалених наслідках ЧМТ - це єдиний метод, за допо-

могою якого можна оцінити функціональний стан головного мозку. Загалом пато-

логічні зміни на ЕЕГ зберігаються довше, ніж патопсихологічні прояви хвороби. 

Епілептична активність, навпаки, передує маніфестації нападів [Гриндель О.М., 

Шарова Е.В., 1992]. 

При передньобазальних вогнищах, навiть при легких ЧМТ, виникає стійка 

дисфункцiя лiмбiчної системи. Математичний аналіз в цих випадках дозволяє по 

збільшенню потужності повiльнохвильового i зменшенню альфа-спектру локалізу-

вати патологічне вогнище i відповідно за рівнем когерентності в альфа-дiапазонi 

прогнозувати розвиток захворювання [Гриндель О.М., Шарова Е.В., 1992]. Дове-

дено, що у хворих з важкими травматичними ураженнями мозку відновлення фун-

кцій проходить бiльш повiльно з ураженням переважно лівої півкулі [Шарова 

Е.В., с соавт., 1997]. Загалом для любих уражень головного мозку лівобічної лока-

лізації властивий гірший прогноз і більш повільне відновлення функцій, що рані-

ше пов'язувалось з аутоiмунними порушеннями [Семенов С.Ф., с соавт., 1983], або 

з зниженням тонусу неспецифічних структур головного мозку [Биниауришвилли 

Р.Г., с соавт., 1985], що полегшує генералізацію збудження. При лівобічних вог-

нищах часто зустрічається генералiзована ЕЕГ - активність [Карлов В.А. 1990], 

що пов'язується з більш тісним зв'язком цієї долі з генералiзуючими структурами 

мозку і їх більш грубим ураженням мозку у хворих з лiвобiчною    скроневою 

епiлепсiєю. При локальному ураженні мозку за допомогою ЕЕГ можна провести 

певні клініко - біоелектричні співставлення: 
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так, при дисфункції верхньо-лобних відділів кори великого мозку спостері-

гається апатичний синдром з порушенням уваги і пам’яті;  

при розладах базально-лобних – ейфорія, дурашливість, морія;  

при ураженні лівої лобної ділянки головного мозку характерна аспонтан-

ність з емоційним паралічом; 

апато-адинамічний варіант травматичного недоумства характерний для 

ураження конвекситальних відділів лобних часток. У хворих спостерігається не-

достатність вольової активності, безініціативність. Їм без різниці своя доля і доля 

своїх рідних, вони неохайні в одязі, мовчазні, розпочату дію не доводять до кінця. 

У хворих не має розуміння свого стану  і емоційних реакцій; 

ділянки центральних звивин – паралічі, парези, джексонівскі  і генералізо-

ванні напади, розлади чутливості, сутінкові стани свідомості;  

скроневих – сенсорна афазія, порушення нюху і смаку, епілептичні напади;  

при забоях правої скроневої частки спостерігається тосклива депресія; 

при забоях лівої скроневої частки спостерігається тривожна депресія; 

нижньо-тім’яних і тім’яно-потиличних – амнезія, амнестична афазія, алек-

сія, аграфія, акалькулія, порушення сприйняття, схеми тіла, величини і форми  

предметів, простору;  

потиличних ділянок – сліпота, порушення впізнавання предметів, їх фор-

ми, розміри, розташування, кольори, зорові галюцинації;  

конвекситальних ділянок обох півкуль – сутінкові стани свідомості, важке 

недоумство [М.О. Гуревич, 1948];  

при ураженні мозочка – порушення рівноваги, координації рухів, ністагм, 

скандована мова.  

при переважному ураженні лівої півкулі переважають мовні розлади; 

при ураженні базальних відділів скроневих часток мозку розвиваються роз-

гальмованість інстинктів, агресивність, сповільнення мислення і моторики, недо-

віра, схильність до сутяжництва; 
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при важких черепно-мозкових травмах після тривалої коми розвивається 

корсаківський синдром, частіше при ураженні задніх відділів правої півкулі вели-

кого мозку, діенцефальної ділянки і III-го шлуночка; 

для хворих з травматичною деменцією характерними є епілептична актив-

ність на ЕЕГ, причому при ЕЕГ-дослідженні різні види активації часто провоку-

ють таку активність, якщо вона відсутня на фоновій ЕЕГ. 

 

Епілепсії і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

Епілепсія - це захворювання, яке характеризується повторними (> 2-х) не-

спровокованих епілептичних нападів. 

Під епілептичним нападом розуміється стереотипний розлад поведінки, 

емоцій, моторних, сенсорних функцій, свідомості, короткий за часом, явно не 

спровокований і по клінічним проявам який відповідає ЕЕГ. 

Патофізіологія 

З точки зору нейрофізіології причиною епілепсії являється надлишкова син-

хронізація нейронів. 

Епілептичний нейрон набуває властивість до пароксизмальних деполяриза-

ційних здвигів із значно більшою амплітудою, тривалістю і частотою ніж у нор-

мальних нейронах. Така властивість набувається за рахунок наступних механізмів: 

1. За рахунок дисфункції клітин, виконуючих колотеральне гальмування ко-

ри. 

2. Руйнування цих клітин призводить до активізації К
+
 - Na

+
 насосу із збіль-

шенням току іонів К
+
 із клітини, що також деполяризує клітину. 

3. В нормі надлишок іонів К
+
 поглинається нейроглією, тому в умовах епі-

лептогенезу виникає проліферація глії і гліоз, який призводить до механічної де-

струкції нейроцитів і додаткової нестабільності їх мембран. 

4. До пароксизмальних деполяризаційних здвигів також призводить генети-

чно детерміноване збільшення концентрації збуджуючих нейротрансміттерів - та-
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ких як глутамат і аспартат і зниження концентрації гальмівних (ГАМК), а також 

збільшення гормону кортикотропін - релізінг. 

Все це відбувається на тлі структурних уражень паренхіми головного мозку і 

генетично детермінованого зниження порогу судомної готовності. 

Що стосується психічних розладів, то, за даними ряду авторів вони зустрі-

чаються більше ніж в 90% випадків і охоплюють весь спектр психіатрії. Найчас-

тіше такі розлади спостерігаються при лімбічній епілепсії (рис. 5). Тому тради-

ційно реабілітацією хворих з епілепсіями на Україні займаються психіатри. Але 

оскільки ця проблема досить грунтовно висвітлена в вітчизняній літературі, ми 

зупинимось лише на основних клініко - електроенцефалографічних корелятах за-

хворювання. 

 

 

Рис. 5. ЕЕГ хворого П-ка, 40 років з лімбічною епілепсією і частими полі-

морфними нападами, вираженими особистісними розладами. Реєструються біла-

терально-асинхронні розряди комплексів “гостра-повільна хвиля”, які вказують на 

наявність епілептичного вогнища в медіобазальних утвореннях. 
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Наявність епілептичної активності на ЕЕГ вказує на локалізацію епілептич-

ного вогнища і, відповідно, можна прогнозувати або підтверджувати психічні змі-

ни, які виникають при ураженні даних структур головного мозку. 

Найбільш частою фокальною симптоматичною епілепсією є скронева, яка 

може проявлятись у вигляді оральних автоматизмів, страху, галюцинацій, хаотич-

них рухів кінцівок у вигляді потирання долоні, одягання або роздягання, снохо-

дінь. Характерна моторна зупинка і застиглий погляд. 

Лобно - дольові напади характеризуються жестикуляторними автоматизма-

ми з раптовим початком і раптовим закінченням практично без післянападної 

сплутаності. Рідко нападу передує аура, яка характеризується хворим як страх, ві-

сцеральними і вегетативними феноменами (абдомінальні відчуття, поблідніння 

обличчя, тахікардія, мідріаз). Автоматизми бурні, вичурні, істероподібні. Напади 

супроводжуються насильницьким мисленням, адверсією голови і тіла, часто пере-

ходять в генералізовані тоніко - клонічні напади. 

Тім'яно - дольові напади характеризуються відчуттям "поколювання", оні-

міння, головокружіння, порушенням схеми тіла, метаморфопсіями, зоровими га-

люцинаціями. 

При потилично - дольових нападах парціальні сенсорні напади по типу ско-

том, геміанопсій, амаврозу, метаморфопсій, ілюзій і галюцинацій. Часто напади 

комбінуються з мігренозними головними болями. 

Епілепсія з безперервними комплексами спайк-хвиля в повільнохвильовому 

сні - маніфестують між 2-м і 10-м роком життя і проявляются у вигляді атипових 

абсансів в активності і поліморфними фокальними і генералізованими нападами у 

ві сні. На ЕЕГ реєструються нерегулярні комплекси “спайк-хвиля” і чисельні 

“спайк-хвилі” 3 - 4 Гц При прогресуванні хвороби може спостерігатись затримка 

психічного розвитку.  

До ряду хронічних епілептичних психозів відносять параноїдні і галюцина-

торно-параноїдні розлади, які при тривалому перебігу наближаються до шизофре-

ній. Це в першу чергу стосується скроневих епілепсій, при якій шизофреноподібні 

розлади найбільш часто можуть нагадувати спонтанно виникаючі афективно - ма-
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ячні напади при шизофренії. Для розвитку психозів при епілепсії потрібна багато-

вогнищевість ураження головного мозку, яка проявляється на ЕЕГ, при комп'юте-

рній томографії головного мозку, або, наприклад, МРТ і може виникати на любо-

му етапі захворювання. 

Як “феномен насильницької нормалізації ЕЕГ”, або “форсованої нормаліза-

ції ЕЕГ” в клініці епілепсій описується альтернативний психоз із зникненням епі-

лептичних нападів і епілептичної активності на ЕЕГ. Біоелектрична діагностика 

ціого розладу можлива лише за допомогою електроенцефалографії з зануреними в 

мозок електродами, де реєструється медіобазальна епілептична активність. А на 

конвекситальній ЕЕГ буде реєструватись тільки десинхронізація. Така ЕЕГ харак-

терна і для хворих з шизофренічними психозами в гострій стадії захворювання і 

тому може викликати певні діагностичні труднощі. 

Часто епілептична активність, яка виникає вперше, блокує діяльність тих 

структур, де вона виникає з формуванням клініки “випадіння” (епілептична енце-

фалопатія) з формуванням функціональної лоботомії. Тому виникають маски та-

ких розладів, як, наприклад, глухонімота, розумова відсталість, психоз, аутизм, 

тощо. Так, наприклад, епілептичний мутизм може викликати диференційно - діаг-

ностичні труднощі з аутизмом. У такого хворого часто будуть порушені всі кому-

нікативні функції, крім ярості. На ЕЕГ будуть реєструватись спайк-хвилі в полю-

сах лобних часток (активність gyrus cinguli), які дуже нагадують м’язеві артефак-

ти. Фактично це є довготривалі безсудомні фокальні епілептичні статуси, які пот-

ребують інтенсивного специфічного лікування.  

Доволі ріко діагностуючим захворюванням є епілептичний енурез. Його діа-

гностують приблизно у 8% дітей з енурезами (Евтушенко С., із співавт., 2000). 

Напад частіше всього проявляється між 4-ю і 6-ю годиною ранку і супроводжуєть-

ся бруксизмом, метушливістю в ліжку, стогоном, затримкою дихання. Хворий 

може переносити тонічні або клонічні судоми, потім настає заспокоєння і сон. 

Для цих хворих не є характерними інші порушення сну. Серед психопатологічних 

розладів часто спостерігаються дисфорії і зниження когнітивних функцій. Часто 

виявляються ознаки органічної патології. На ЕЕГ реєструються дезорганізовані, 
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гіперсинхронні ритми, часто - з епілептичними білатеральносинхронними спала-

хами “спайк - хвиля, які різко активуються у 2-й стадії сну. 

 

Органічний розлад особистості 

 

Цей розлад характеризується значними змінами звичних патернів преморбі-

дної поведінки. Він залежить від локальних уражень головного мозку. Так, при 

ураженні лобних часток  спостерігається імпульсивність, абулія, розлади мислен-

ня (суджень). При ураженні орбітофронтальних структур з дисфункцією базальних 

ганглій, гіпокампу головного мозку може розвиватись “передньомозковий” синд-

ром з підвищеною збудливістю, асоціальною поведінкою, як патологічна модель 

реагування на зміни в навколишньому (соціальному) середовищі.  При нормальній 

роботі мозку ці структури регулюють психологічний гомеостаз, реагуючи на зміни 

в зовнішньому середовищі.  

На ЕЕГ ці зміни проявляються білатерально-асинхронними розрядами тета-

хвиль, які у більшості таких хвори виражені більше над центральними ділянками 

головного мозку з амплітудою не більше фонової. Така активність блокується реа-

кціями активації. Вона може бути генетично детермінованою, бо часто реєстру-

ється і у батьків цих хворих. 

При органічній патології головного часто може спостерігається порушення 

соціальної адаптації з формуванням органічного розладу особистості. 

При патології скроневих часток спостерігається підвищена релігійність, 

схильність до насилля. У особливо агресивних особистостей, коли напади ярості 

супроводжуються амнезією, часто реєструється фокус повільнохвильової активно-

сті 3 - 5 Гц в правих задньоскроневих електродах. Наявність такої патології збли-

жує їх з специфічними особистісними розладами хворих на лімбічну епілепсію з 

вогнищем епілептичної активності в цих же структурах. 

У хворих з ураженням тім’яних часток виявляється ейфорія, легковажність, 

що знаходить своє відображення на ЕЕГ у вигляді дисфункції біоелектричної ак-

тивності. 
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У осіб з соціопатичною поведінкою на ЕЕГ виявлені ознаки дефіциту ви-

східних активуючих шляхів у вигляді ослабленої реакції активації  [Grunewald-

Zuberbier, et al., 1975].  

 

Розлади, пов’язані із зловживанням алкоголю і їх нейрофізіологічна діаг-

ностика 

 

Хронічний алкоголізм - це захворювання, яке викликається зловживанням 

спиртних напоїв і характеризується патологічним потягом до алкоголю і 

пов’язаними з цими фізичними і психічними наслідками наростаючої важкості. 

Мішенню для етанолу в ЦНС є інтернейрони, клітини ретикулярної форма-

ції, мікроглія, асоціативна кора, а також синапси. Алкоголь впливає на функції 

уваги, переробки інформації, швидке прийняття рішень, викликаючи розлади ког-

нітивної діяльності людини. 

При комп’ютерный томографії головного мозку у хворих з психічними і по-

ведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю виявлено розширення кір-

кових борозден в лобних ділянках, яке знаходить своє відображення на ЕЕГ (рис. 

6), атрофічні процеси в інших відділах кори і поясної звивини, які з віком поглиб-

люються, а також збільшення розмірів бокових шлуночків мозку, яке корелює з 

тривалістю захворювання і кількістю вжитого алкоголю. Такі зміни можуть част-

ково редукуватись при тривалому утриманні від алкоголізації. При патологоана-

томічному дослідженні хворих на алкоголізм виявляється  зниження кількості не-

рвових клітин до 22%. 
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Рис. 6. ЕЕГ хворого Б-ка, 42-х років з алкогольним галюцинаторно-

параноїдним синдромом, ознаками атрофії лобних часток мозку. Реєструється по-

стійна повільнохвильова активністть в передньолобних електродах, проявляючи 

функціональну недостатність цих структур. 

 

Алкоголь викликає складні і неоднозначні зміни  нервової системи. Але од-

ним із основних механізмів його впливу на ЦНС є центрально-депресуючий, при 

реєстрації ЕЕГ виникають доволі специфічні зміни. Так, при гострій алкоголізації 

і малих дозах вжитого алкоголю (ейфорична ступінь сп’яніння) виникає десинх-

ронізація ЕЕГ, а при збільшенні дози і ступені спя’ніння поступово збільшується 

кількість повільних хвиль із сповільненням альфа – ритму.  

При алкогольній хворобі характерне зниження потужності спектральної 

щільності сигналів, більше в правій (емоційній) півкулі головного мозку. Причому 

у дітей алкоголіків успадковується переважання швидкої активності, що може де-

термінувати у них специфічні поведінкові і емоційні патерни. 

Одним із найбільш сучасних методів дослідження електричної активності 

головного мозку є реєстрація стовбурових викликаних потенціалів, зокрема, 
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пов’язаних з когнітивними процесами. Найбільш специфічним із них є потенціал 

P300. 

Оскільки кора г.м. через ретикулярні шляхи впливає на рівень активності 

шляхом зворотнього негативного зв’язку, зрозумілими стають поведінкові і ней-

рофізіологічні зміни, які виникають у алкоголіків. При реєстрації ЕЕГ у хворих 

виявляються різні форми порушення біоелектричної активності головного мозку: 

зникнення домінуючих ритмів, порушення їх зонального розподілу, десинхроніза-

ція до реєстрації “плоскої” ЕЕГ, що свідчить про активацію висхідної ретикуляр-

ної формації, іритацію (збудження) мозкових структур [Маркозова Л.М., с соавт, 

2003]. Клінічно у таких хворих спостерігається виражена ступінь психо-

емоційного і моторного збудження. При функціональних навантаженнях під час 

запису ЕЕГ (проба з фотостимуляцією) виявляється ослаблена реакція, що клініч-

но корелює з клінікою стійкості такого стану. 

При алкогольному гіпоманіакальному синдромі часто встановлюється коре-

ляція зі збільшенням іритативних змін на ЕЕГ. 

Характерні патерни біоелектричної активності виявили Колупаев Г.П. с со-

авт., [1997], які реєстрували підвищення спектральної щільності потужності бета-

діапазону і зниження альфа у хворих, які перенесли алкогольний делірій. У групи 

обстежених з хронічним алкоголізмом, які не переносили делірій, виявляється пі-

двищення частоти бета-діапазону в лобних електродах в порівнянні з тім’яними і 

потиличними. Такі зміни на ЕЕГ пояснюються тим, що в стані абстиненції, як ві-

домо, підвищується рівень дофаміну, що викликає підвищення спектральної 

щільності потужності бета-діапазону. Мезолімбічні утворення, тропні до дофаміну 

в умовах хронічного алкоголізму стають гіперактивними, що проявляється на ЕЕГ 

посиленням бета-активності. 

Для алкогольної деменції характерним є наявність на ЕЕГ епілептичної ак-

тивності, частіше така активність буває представлена в скроневих електродах. 

 

 Шизофренії і її нейрофізіологічна діагностика 
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Шизофренічні психози - це група розладів, яка характеризується фундамен-

тальними і характерними розладами мислення і сприйняття, а також неадекват-

ним або зниженим афектом. 

За допомогою нейроіміджингових методів картування головного мозку 

(ПЕТ, фМРТ, Спект) виявлені різного ступеня вираженості зміни мозкової ткани-

ни. Вони проявляються в основному в структурах лімбічної системи - у вигляді 

гліозу  в мигдаликах, гіпокампі і базальних гангліях. Зменшення розмірів мигда-

ликів і гіпокампу поєднується із внутрішньою гідроцефалією (розширенням 3го і 

бокових шлуночків, більше - лівого). Характерними для цих хворих є атрофічні 

зміни у фронтальній корі і поясній звивині [Стрелец В.Б., 1999], зменшення 

об’єму сірої і білої речовини, особливо, в лобно-скроневій корі, таламічних ядрах 

(релейних, проєкуючих в лобно-скроневу кору). У них часто вияляються патологі-

чні зміни в мозолистому тілі, гіперметаболізм із зменшення об’єму лівої скроневої 

частки мозку, можливо, внаслідок порушення процесу дозрівання і спеціалізації 

[Gur R.E., 1997]. Цікаво, що у хворих з позитивною психотичною симптоматикою 

посилюється локальний мозковий кровоток в лівій скроневій частці головного мо-

зку. 

Пошукам патологічних змін, які притаманні хворим з психозами, 

об’єднаними під назвою “шизофренічних”, давно займаються представники ней-

ронаук. Але на сьогодні ще такі дослідження не дають чіткої уяви про етіопатоге-

нез цього захворювання. При різнопланових дослідженнях мозку виявляється 

численність і різнонаправленість його уражень. 

Тому на даний час увага спеціалістів в галузях нейронаук прикута до дослі-

джень функціональних змін головного мозку. 

Незважаючи на те, що ЕЕГ на сьогодні є основним методом дослідження 

функціональної активності головного мозку, до сих пір не знайдені чіткі біоелект-

ричні кореляти порушення вищих психічних функцій. Протирічивість даних про 

характер таких змін при шизофренічних психозах пояснюється неясністю границь 

цього захворювання, його етіологією і патогенезом [Robinson S., 1974]. 
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Зміни на ЕЕГ у хворих з шизофренічними психозами відображають динамі-

ку розвитку патологічного процесу, оскільки біоелектрична активність у цих хво-

рих буває пов’язана переважно з перебігом патологічного процесу. 

Втім, нейроморфологічні зміни викликають певні зміни електрогенезу [Ува-

рова Л.Г., 2002]. Так, розширення третього шлуночка коррелює з збільшенням де-

льта-хвиль в правих потиличних відведеннях. Розширення бокових шлуночків ко-

релює з переважанням альфа-1-ритму (10,2 Гц), розширення III-го шлуночка і пе-

редніх рогів бокових шлуночків борозден кори корелює з зростанням потужності 

повільних хвиль і зниженням альфа. Подібні розлади спостерігаються і у родичів 

хворих, причому нереалізована спадковість проявляється в цих випадках на ЕЕГ у 

вигляді збільшення потужності дельта-хвиль в лівих лобно-скроневих ділянках і 

дифузним збільшенням бета. 

Для більшості хворих характерні певні кореляти між змінами “функціональ-

них” ритмів головного мозку (альфа, бета) і станом когнітивної і емоційно-

вольової сфер. 

Так, при параноїдній формі шизофренії виявляється підвищення когерент-

ності фонової ЕЕГ. Ступінь когерентності знижується в стані ремісії і підвищу-

ється в стані загострення. Правда, такі ж самі зміни спостерігаются при неврозі 

настирливих станів і при епілепсії [Асланов А.С., 1967, Гаврилова Н.А., 1967].  

При аналізі клінічної картини у хворих на шизофренічні психозі виявляють-

ся два основні напрямки формування психопатології: позитивні і негативні симп-

томи Джексона. Такий підхід дозволяє визначити певні кореляти клініко-

нейрофізіологічних механізмів формування захворювання. 

Як відомо [Сулейман Х. С., с соавт, 1991], при аналізі фонової ЕЕГ чутли-

вість методу складає більше 87%. У хворих з переважно негативно-дефіцитарною 

симптоматикою виявляється збільшення спектральної потужності дельта і тета – 

діапазону в лівій півкулі головного мозку, особливо в лобних відведеннях. Така 

картина свідчить не тільки про вплив психофармакотерапії, або як наслідок фор-

мування органічного дефекту. Як було показано вище, при дисфункції лобних від-

ділів кори головного мозку спостерігається ряд важких розладів, зокрема, апатія і 
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абулія, що спостерігається у хворих з дефіцитарною симптоматикою при шизоф-

ренії.  

Загалом для всіх хворих на шизофренії при аналізі фонової активності голо-

вного мозку характерне збільшення спектральної потужності повільних (дельта, 

тета) хвиль в лобних електродах справа і зліва (можливо, така дисфункція форму-

ється за механізмом кіндлінгу внаслідок тривалості захворювання), зменшення 

представленості частот в діапазоні 8-9 Гц і збільшення альфа в діапазоні 9-13 Гц. 

Одним із найбільш інформативних  методів діагностики патології  біоелект-

ричної активності головного мозку є аналіз міжпівкульової асиметрії, для чого за-

стосовується Індекс Асиметрії, який описується відношенням D/S, де D – показ-

ник амплітуди спектру правої півкулі, а S - показник амплітуди спектру лівої пів-

кулі. В нормі цей показник не перевищує 30%. 

Для дослідження міжпівкульової асиметрії головного мозку також слід ви-

користовувати тести на визначення “рукості” (див. Додаток 4 - визначення “руко-

сті”). 

У хворих з більшою активністю правої півкулі (емоційно-мотиваційної) з 

позитивною психотичною симптоматикою в порівнянні із здоровими, при засто-

суванні просторової проби характерним є лівопівкульова асиметрія, більше в по-

тиличних електродах. На рутинній ЕЕГ в цих випадках виявляється зменшення 

альфа-активності, заміна її на бета. Інші автори [Стрелец В.Б, 1997] виявляють 

активацію у цих хворих правих лобних утворень, яка проявляється у вигляді збі-

льшення представленості тут іритативної активності в бета-діапазоні і зменшенні 

альфа. В психіатричній клініці у таких хворих спостерігається “гостра” симптома-

тика - маячення і галюцинації при відносній збереженості особистості і емоційної 

(правда, частіше - патологічної) збудливості. У таких хворих ослаблений контроль 

над правою півкулею лівої. 

У хворих з переважною активністю лівої півкулі (пізнавальної, когнітивної) 

і дисфункції правої частіше виявляється дефіцитарна, негативна симптоматика 

(аутизм, апатія, абулія), при доброму запасі знань, збереженій пам’яті, інтелекту. 

Емоційна сфера і адаптація у них подавлені. Спектральна потужність бета-2 ритму 
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у таких хворих знижується, і змінюється на альфа. Особливо така міжпівкульова 

дезінтеграція виражена в задніх ділянках головного мозку, ділянках, які контро-

люють візуальну інформацію. Як відомо [Desmedt J.E., Tomberg C., 1994] бета-2 

ритм, який проявляється в діапазоні  40Гц, тісно пов’язаний з когнітивними фун-

кціями. 

Як відомо, [Стрелец В.Б., 2003] вищі психічні функції у здорових (мислен-

ня, свідомість, регуляція поведінки), з точки зору електрофізіології пов’язані з 

електричною активністю головного мозку бета-діапазону (на частоті 38 Гц), який 

інтегрує діяльність різних його відділів. При когнітивних навантаженнях у здоро-

вих весь мозок поєднаний такими зв’язками.  При дослідженні функціональної 

активності головного мозку у хворих на шизофренічні психози при просторовому 

тесті (рахунок в уяві по циферблату годинникової стрілки) виявляється чітка між-

півкульова дезинтеграція, яка виявляється методом когерентного аналізу при 

комп’ютерній обробці ЕЕГ. У них практично повністю відсутні інформаційні мі-

жкульові зв’язки. Така дезинтеграція півкуль різко відрізняє хворих на шизофре-

нію від здорових. У хворих з іншими захворюваннями з анатомічною розінтегро-

ваністю різних часток головного мозку (наприклад, при дисгенезії мозолистого 

тіла, психозах у ліквідаторів аварії на ЧАЕС), часто діагностується шизофренопо-

дібна симптоматика, що підтверджує висновки про патогенез окремих психічних 

розладів при шизофренічних психозах. 

При когнітивних навантаженнях під час ЕЕГ – дослідження у хворих на ши-

зофренічні психози виявляється достовірно менша реакція на просторовий тест 

білатерально в потиличних відведеннях в альфа – 3 діапазоні. При аналізі даного 

феномену необхідно врахувати, що високочастотний компонент альфа – ритму (12 

- 13 Гц) пов’язаний з переробкою інформації [Pfurtscheller et al., 1988]. Крім того, 

нейрофізіологічні дослідженя хворих на шизофренічні психози показують вира-

жені порушення при виконанні тестів на зорову уяву. 

При дослідженні у хворих на шизофренічні психози когнітивних виклика-

них потенціалів (компонент Р300) в стандартній парадігмі “oddball” виявляється, 

що низька амплітуда Р300 в лівій лобній частці тим нижча, чим важче позитивна 
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симптоматика. А в правій лобній ділянці амплітуда Р300 тим більша, чим більше 

вік початку захворювання. Загалом у хворих реєструються менші амплітуди і бі-

льші латентності Р300. Такі дані підтверджують тезу про порушення переробки 

інформації у хворих на шизофренію [Лебедева И.С., с соавт., 2000]. У хворих з 

шизофренічними психозами знижується мозковий кровоток в префронтальній корі 

при когнітивній діяльності, яка вимагає активізації префронтальної кори. 

Зміни на ЕЕГ при різних формах шизофренічних психозів також мають свої 

особливості, де спостерігається чітка кореляція основних ритмів і перебігу захво-

рювання. Так, при ядерній формі виявляється нижча реактивність альфа-ритму на 

аферентні подразнення. При приступоподібно-прогредієнтній така реактивність на 

початках захворювання збережена. 

Яскраво виражена дисфункція біоелектричної активності головного мозку 

спостерігається при кататонічній формі шизофренії. В більшості випадків катато-

нічного ступору спостерігається зниження рівня електричної активності головного 

мозку. На відміну від галюцинаторно-параноїдної, при кататонічній формі реєст-

руються виражені зміни ЕЕГ у вигляді низькоамплітудної дельта і тета-

активності, яка корелює у таких хворих з морфологічною, структурною патологі-

єю головного мозку і, відповідно, з неврологічною вогнищевою симптоматикою і 

вегетативними розладами. Згодом, при покращенні стану біоелектрична актив-

ність змінюється на іритативну: гіперсинхронний альфа-ритм, спайки, комплекси 

“спайк-хвиля”. 

За допомогою рутинних ЕЕГ - досліджень можна прогнозувати ступінь ку-

рабельності і гостроту захворювання. Альфа - ритм (ритм спокою) у хворих із зло-

якісною, прогредієнтною і малокурабельною формою характеризується гіперсин-

хронністю з високим індексом і амплітудою. У таких хворих часто виражена де-

фіцитарна симптоматика. Вони слабо реагують на зміни в зовнішньому середови-

щі і так само слабо чутливий їх альфа-ритм на різні функціональні навантаження - 

звукові, світлові, реакцію “залучення ритму”, на відкривання очей, інші аферентні 

подразнення (рис. 7). 
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Таким чином, наявність гіперсинхронного, з ослабленою реакцією активації 

альфа-ритму і функціональної недостатності головного мозку у хворих на шизоф-

ренії вказує на терапевтичну резистентність і поганий прогноз захворювання. 

 

 

 

 

 

Рис. 7. ЕЕГ хворого М-ка, 55 років, галюцинаторно-параноїдна, фармакоре-

зистентна шизофренія. ЕЕГ записана при відкритих очах - відсутня типова реакція 

десинхронізації.  

 

В стані гострого психомоторного збудження у хворих на шизофренії в лобо-

вих частках головного мозку реєструється повільнохвильова патологічна актив-

ність частотою 2,5 - 4 Гц 

Десинхронна ЕЕГ з домінуванням бета-активності свідчить про гостоту ста-

ну з страхом, тривогою, маяченням і галюцинаціями (рис. 8). Наявність такої ЕЕГ  

до лікування вказує на позитивний психофармакотерапевтичний прогноз. Менша 

вираженість бета-активності на ЕЕГ свідчить про меншу гостроту стану, гірший 

ефект психофармакотерапії [Камянов И.И., 1984]. Як відомо, бета-ритм 
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пов’язаний з підвищенням рівня функціональної активності мозку і проявляється, 

зокрема, при підвищеній психічній активності, посиленні уваги, збудженні.  

 

 

 

 

 

Рис. 8. ЕЕГ хворого А-ас, 41-н рік з галюцинаторно-параноїдною формою 

шизофренії, на 2-й день поступлення. В подальшому швидка редукція під впливом 

терапії галюцинаторно-параноїдної симптоматики. Плоский варіант ЕЕГ. 

 

Функціональна недостатність головного мозку, яка появляється внаслідок 

його органічного ураження і проявляється вираженою міжпівкульовою асиметрі-

єю, наявністю повільнохвильової активності (дельта, тета), проявляється у хворих 

на шизофренії поганою переносимістю психотропних середників. Часто при за-

стосуванні типових нейролептиків  виникає виражений нейролептичний синдром, 

зменшується відстань між терапевтичною і токсичною дією психотропних препа-

ратів. 

Застосування нейролептиків також викликає певні зміни біоелектричної ак-

тивності головного мозку. На ЕЕГ таких хворих альфа-ритм переміщується з по-
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тиличних відведень в лобні. Така активність тривало (на протязі тижнів) утриму-

ється після закінчення курсу лікування, навіть, якщо не проводиться протиреце-

дивна або підтримуюча терапія. При застосуванні нейролептиків спостерігається 

підвищення потужності в діапазоні 4,75 - 6,75 Гц.  

Важливі зміни спостерігаються у хворих, у яких застосовується інсуліношо-

кова або електросудомна терапія. На ЕЕГ після інсуліношокової терапії появля-

ється гострохвильова активність, повільні хвилі. Після застосування електросудо-

мної терапії реєструється високоамплітудна дельта і тета активність Після 6 елек-

трошоків патологічні зміни утримуються на протязі 1 міс, після 13 - на протязі 6 

міс. [Камянов И.И.,1984].  Тому у хворих, яким планується електросудомна тера-

пія необхідно проводити ЕЕГ - дослідження і при наявності вираженої біоелект-

ричної дисфункції більш уважно поставитись до доцільності проведення цього 

методу лікування. Таким хворим показані проведення ЕЕГ в динаміці перебігу 

захворювання. 

 

Афективні розлади і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

Афективні розлади - це розлади настрою, які можуть перебігати з психотич-

ними симптомами. 

За даними КТ при затяжному перебізі фаз виявляється збільшення бокових 

шлуночків мозку і розповсюджена атрофія кори. Часто у хворих виявляється роз-

ширення третього шлуночка. Лівопівкульові зміни переважають у хворих з моно-

полярним затяжним перебігом. Правопівкульові зміни переважають у хворих з бі-

полярним перебігом [Акименко М.А. с соавт., 1994]. У хворих з синдромом вели-

кого депресивного розладу часто спостерігається атрофія хвостатих ядер і лобних 

часток мозку. 

Правда, окремі систематизовані літературні огляди не підтверджують тезу 

про зв’язок депресії і локальне ураження мозку [Сarson A.J. et al, 2000]. 
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Як відомо, про іритацію (збудження) окремих структур головного мозку сві-

дчить зменшення  індексу і амплітуди альфа-ритму (ритму “спокою”) і посилення 

спектральної щільності бета-ритму. 

 У хворих з ендогенною депресією спостерігається активація біоелектричної 

активності в правих лобних і лівих потиличних відведеннях в порівнянні з відпо-

відними контрлатеральними зонами мозку і в порівнянні з нормою, що утруднює 

обмін інформацією між лобними і потиличними утвореннями - “поперечна функ-

ціональна блокада” [Стрелец В.Б., 1997]. В цих випадках виникає блокування об-

міном інформації між задніми ділянками мозку, сприймаючих інформацію і пе-

редніми, які приймають рішення і контролюють рух (рис. 9). В процесі терапії при  

покращенні суб’єктивного стану хворих ступінь асиметрії значно знижується.  

 

 

 

 

Рис. 9.  Біоелектрична карта мозку хворого М-ка, 30-ти років з діагнозом: 

біполярний афективний розлад, текучий депресивний епізод. Реєструється фено-

мен “поперечної функціональної блокади”. 

 

Важкість депресії Сидоренко Г. В. [1995] пов’язує із структурою, маркером 

якої є альфа - хвилі кори правої скроневої частки (детермінантна структура), яка 

регулює адаптивно - пристостосовувальні реакції. Утяжчення перебігу автор 

пов’язує із заміною альфа - ритму на бета. Поступово, по мірі важчання стану, бе-
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та - хвилі домінують на лівій півкулі головного мозку, а потім і на всій ЕЕГ. Якщо 

у хворого не наступає покращення, то такий стан гіперактивності (домінування 

іритативного бета-ритму) виснажує нейрональні структури і порушує інтегративні 

функції головного мозку. 

В депресивній фазі знижується кіркова реактивність і збудження. Альфа-

ритм добре виражений, домінує на фоновій кривій, але по амплітуді переважає в 

лобових частках. Тут же часто реєструється дельта-активність. 

У хворих в маніакальній фазі реєструється пароксизмальна активність, зни-

ження амплітуди і індексу альфа - ритму, його учащення. Фонова ЕЕГ не стійка, 

на ній переважають швидкі ритми, часто це бета і гама - активність, згодом появ-

ляються повільні хвилі. 

Збільшення спектральної щільності в бета і тета-діапазонах в лівій гемісфе-

рі, відносно правої, розраховуючі по індексу асиметрії свідчать про прогнози по-

зитивної відповіді на лікування тимоаналептиками, причому чим менше ця асиме-

трія, тим більш ефективною буде психофармакотерапія. Наявність правопівкульо-

вої асиметрії у хворих з депресивним розладом в альфа, бета і тета-діапазонах сві-

дчить про можливо незначний клінічний ефект психофармакотерапії [Мамчур О. 

Й., 1999]. 

При реактивній депресії реєструється ірітація в лобних відділах справа, яка 

проявляється по збільшенню потужності бета-2-ритму [Стрелец В.Б., 1997], який 

тісно пов’язаний з когнітивними функціями Як відомо, права лобна доля інтегрує 

потреби. В умовах, коли інформація, яка необхідна для задоволення потреб пере-

важає наявну (інтегровану в лівій лобній частці), виникає стрес, який знаходить 

своє відображення на ЭЭГ [Симонов П.В., 1994]. Як відомо, правій півкулі голов-

ного мозку також належить ведуча роль в генерації тривожних розладів. 

 

Невротичні розлади і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

Невротичні розлади - це група психогенно зумовлених хворобливих станів, 

які виникають внаслідок порушення особливо значущих життєвих стосунків, ха-
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рактеризуються численними клінічними проявами, які не змінюють сомоусвідом-

лення особистості і усвідомлення хвороби. 

У хворих з невротичними розладами часто виявляються органічні зміни го-

ловного мозку, які виникають внаслідок складного патогенезу. Як добре відомо, 

Hans Selye [1936] довів, що внаслідок стресу виникає стереотипна неспецифічна 

реакція, яка проявляється у вигляді активації гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової 

системи з виділенням наднирниками глюкокортикоїдів. А найбільша кількість 

рецепторів на глюкокортикоїди розташована в гіпокампі. Тому повторні стреси 

призводять до його гіпотрофії. У половини хворих на депресії вдається виявити 

стійке і постійне підвищення рівня глюкокортикоїдів, що знаходить своє діагнос-

тичне застосування в психіатричній клініці. Цей механізм, а також механізм кінд-

лінгу призводять до дисфункції окремих нейрональних груп, а потім і до стійких 

органічних вогнищевих змін. Механізми кіндлінгу, за даними численних дослі-

джень, формують тривожні розлади, відіграють значну роль в розвитку шизофре-

нії, маніакально-депресивного психозу, алкоголізму, паркінсонізму, залежних 

форм поведінки, дискенезій, широкого спектру психопатологічних розладів, зумо-

влених епілепсією [Шандра А.А. с соавт., 1999]. 

При неврозах розрізняють два основних типи біоелектричної активності го-

ловного мозку у відповідь на емоційне навантаження: 

1- дизритмічна ЕЕГ із зменшенням альфа-активності і появі бета-хвиль ни-

зької амплітуди, яка характерна для хворих, що знаходяться в стані тривоги і на-

пруження;  

2- поява високоамплітудної бета-активності в лобно-тім’яних ділянках голо-

вного мозку на фоні нормальної альфа і бета-активності. Ці хворі відрізняються 

високою емоційністю, підвищеною збудливістю вегетативної нервової системи. 

При тривожних розладах дослідження методом ПЕТ реєструє посилений 

притік крові до лобної частки мозку, а при панічних - внаслідок дослідження ме-

тодом ПЕТ реєструється посилений притік крові до правого парагіпокампу. 

 При комп’ютерній ЕЕГ в режимі вірогідної ЕЕГ - томографії у хворих з па-

нічними атаками часто реєструється медіальна дисфункція біоелектричної актив-
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ності (рис. 10). Такі клініко - біоелектричні кореляти ми спостерігали у 87% хво-

рих. 

При обсесивно-компульсивних, а також тривожних, імпульсивних, емоцій-

но-лабільних, тікозних розладах у дітей (здебільшого 7-ми річного віку), хореє 

Сиденгама за допомогою паталогоанатомічних, нейропсихіатричних і нейровізуа-

лізуючих дослідженнях доведена дисфункція базальних ганглій, причиною якої 

часто являється b - гемолітичний стрептококк групи А. Вхідними воротами для 

нього є ЛОР - органи, захворювання яких реєструється на протязі останніх 6-ти 

місяців до маніфестації психічних розладів [Susan E.Swedo, et al., 1998]. 

При дослідженні методом ПЕТ реєструється понижений метаболізм очних і 

поясній звивині, хвостатому ядрі.  

Патофізіологічно для настирливостей характерні патологічні зв’язки, які 

утворюються між орбітофронтальною корою, хвостатим ядром, паллідумом, тала-

мусом і знов з орбітофронтальною корою. Дисфункція базальних гангліїв тут про-

являється як іритація орбітофронтальної кори. 
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Рис. 10. Біоелектрична карта мозку хворого Н-ла, 33-х років з частими пані-

чними атаками. На вірогідній ЕЕГ - томографії реєструється медіальна функціо-

нальна недостатність в тета-діапазоні. 

 

В наших спостереженнях при “вірогідній ЕЕГ - томографії” із 38-ми хворих, 

обстежених за допомогою комп’ютерної електроенцефалографії, у 32-х ми вияви-

ли базальну лобну функціональну недостатність, яка проявлялась у вигляді підви-

щення щільності в повільнохвильових діапазонах. У 28-ми із них патологічна ак-

тивність локалізувалась справа (рис. 11). 

 

Рис. 11. Біоелектрична карта мозку хворого Р-га, 43-х років з синдромом на-

стирливих рухів. На вірогідній ЕЕГ - томографії в проєкції лобних електродів ре-

єструється базальна функціональна недостатнісь. 

 

Порушення сну і їх нейрофізіологічна діагностика 
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При діагностиці порушень сну важливе місце займає визначення рівня фун-

кціональної активності головного мозку, яке можливе за допомогою ЕЕГ (табл.№ 

1). 

 

 

Таблиця №1 

Електроенцефалографічна характеристика стадій активності                                                                                                         

СТАДІЇ 

АКТИВНОСТІ 

ЗМІНИ ЕЕГ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

активність ЕЕГ десинхронна (сплощена) 

розслаблена ак-

тивність 

регулярна альфа-активність високої амплітуди 

I (дрімота) знижується амплітуда альфа-ритму з наступним його зник-

ненням; появляються поодинокі або групові повільні хвилі,  

високочастотна низькоамплітудна активність, “вертексні го-

стрі перехідні потенціали” амплітудою до 200 мкВ. 

II (поверхне вий 

сон) 

появляються білатерально-синхронні генералізовані “сонні 

веретена” (11 - 15 Гц, амплітудою 50 мкВ і триволістю 0,5 - 

3с); появляються  “К - комплекси” (двохфазна високоамплі-

тудна хвиля з початковою негативною фазою з максималь-

ною амплітудою в макушці, тривалістю близько 0,5с) 

III (глибокий 

сон) 

зникають “сонні веретена” і “К-комплекси”, появляються 

повільні хвилі > 75 мкВ, які займають 20 - 50% епохи запису 

IV (дуже глибо-

кий сон) 

появляються дельта-хвилі 2 Гц і меншої частоти з ампліту-

дою > 75 мкВ і займають > 50% епохи запису 

парадок сальна 

(сон з швидкими 

рухами очей) 

появляється десинхронізація ЕЕГ, зубчаста активність 2 - 3 

Гц, більше виражена в вертексно - лобних відведеннях 
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Нарколепсія (гіперсомнія) проявляється денними нападами неконтрольова-

ного засинання, які іноді супроводжуються катаплексією, порушенням нічного 

сну і гіпнагогічними галюцинаціями. Сон у таких хворих швидко досягає макси-

мальної глибини, минаючи проміжні стадії. Для цьго розладу є типовим ураження 

паренхіми мозку навколо III-го шлуночка і aquaeductus cerebri. 

На ЕЕГ у таких хворих реєструються поліморфні зміни. Розлади альфа-

ритму характеризуються гіперсинхронними спалахами, вираженою міжпівкульо-

вою асиметрією, неправильним зональним розподілом, або недостатньою модуля-

цією. Часто реєструються генералізовані спалахи повільних хвиль, які більше ви-

ражені в лобно-центральних відведеннях. При ритмічній фотостимуляції виявля-

ється розширення полоси засвоєння ритму, більше в сторону низьких частот, аси-

метрія засвоєння ритмів. При нападі нарколепсії на ЕЕГ спостерігається генералі-

зована повільнохвильова активність. Також для цих хворих характерні спалахи 

високочастотної активності, які більше виражені в центральних відведеннях, а 

трігерна фотостимуляція викликає сомногенний ефект.  

Сноходіння, згідно останніх досліджень, рідко мають епілептичне похо-

дження [Левин Я.И., с соавт., 2002]. Цей розлад виникає в III-й і IV-й стадіях сну і 

супроводжується  на ЕЕГ білатерально-синхронною тета-активністю, або моно-

тонним альфа-ритмом. Дані ЕЕГ в стані активності свідчать про незрілість ви-

східних активуючих структур мозку, іноді спостерігається зниження судомного 

порогу. 

Нічні страхи також появляються внаслідок незрілості восхідних активуючих 

структур мозку. Як і сноходіння, нічні страхи пов’язуються з хворобами активації 

(arousal) і, як правило, при досягненні пубертату, проходять. 

Нічний міоклонус зустрічається при засинанні і іноді призводить до пробу-

дження. На сьогодні він рахується варіантом норми, виникнення якого пов’зують 

з посиленням чотиригорбикового рефлексу. 

Нічні крампі (спазми м’язів ніг) пов’зують з порушенням метаболізму каль-

цію. Цей розлад виникає здебільшого в фазі повільного сну. 
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Ритмічні рухові розлади - стереотипні рухи головою, кінцівками, тулубом 

спостерігаються у дітей і частіше редукуються  після 4-х років життя. Вони спо-

стерігаються у дітей з різноманітними психопатологічними розладами (розумова 

відсталість, аутизм, особистісні, тривожні розлади, тощо). Ритмічні рухові розлади 

спостерігаються на межі переходу з однієї в іншу стадію сну. 

Виділяють також парасомнії, які пов’зані з парадоксальною стадією сну. 

Вони проявляються у вигляді різноманітних жестів, рухів, сноговоріннь, крику, 

які відображають тематику сновидінь. Вони можуть бути ідіопатичними або зу-

стрічатись при різних дегенеративних захворюваннях. 

Нічна пароксизмальна дистонія зустрічається  в фазі повільного сну (II ста-

дія, або в дельта - сні) і характеризується дистонічними або дискенетичними ру-

хами (хореатетоз). На ЕЕГ зменшуються фази глибокого сну і збільшується латен-

тний період парадоксальної стадії, а в момент розладу реєструється реакція про-

будження. На сьогодні дебатується належність цієї форми парасомній до лобної 

епілепсії. 

Синдром ковтання у ві сні частіше пов’зується із застосуванням седативних 

препаратів. На ЕЕГ в цих випадках реєструють зменшення фази дельта - сну, часті 

реакції пробудження. 

 

Особистісні розлади і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

Під розладами особистості маються на увазі постійні і стабільні патерни по-

ведінки, які проявляються регідними реакціями відповіді на широке коло особис-

тісних і соціальних ситуацій. 

Іноді причиною таких розладів являються біологічні фактори - перинатальні 

ураження нервової системи (внутриутробні і неонатальні інфекції, родові травми, 

тощо). 

За даними Gray J.A. [1994] у людини існують дві взаємодоповнюючі систе-

ми: 

 - система пригнічення поведінки - СПП і 
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 - система активації поведінки - САП.  

СПП активується септогіпокампальними і префронтальними утвореннями. 

Вона стримує поведінку під впливом стимулів покарання або заохочення і регу-

люється серотоніновими системами. Особи з гіпоактивною СПП нечутливі до на-

слідків покарання, стресу і болі. Особистості з гіперактивною СПП тривожні і со-

ром’язливі. 

САП - це система заохочення. Вона регулюється дофаміновими нейротран-

сміттерами і відповідає за “поведінку зближення”. САП активується сигналами 

заохочення або непокарання. Особи з гіпоактивною САП імпульсивні (не дума-

ють, а роблять). Вони весь час знаходяться в пошуку гострих відчуттів.  

Таким чином, причиною антисоціальної поведінки може бути порушення 

балансу СПП/САП. 

Як відомо, сповільнення і генералізація альфа-ритму з підвищенням індексу 

повільних хвиль можна розглядати як ознаку гальмування функціональної актив-

ності кори. Навпаки, у хворих з тривожними розладами зниження потужності 

альфа-ритму і посиленням тета і бета-активності характеризує гіперактивацію лі-

біко-ретикулярних структур які є вищим центром регуляції емоцій. 

При аналізі міжпівкульової асиметрії виявляється, що зниження імпульс - 

контролю на ЕЕГ супроводжується ознаками активації правої півкулі головного 

мозку. Крім того, у цих хворих спостерігається активація лімбіко - ретикулярних 

структур.  

При особистісних розладах часто спостерігається дисфункція в передніх від-

веденнях [С. Трепилец]. У легко збудних виявляється сповільнений альфа-ритм, 

білатерально-синхронні спалахи повільних хвиль з переважанням альфа-

активності в передніх відведеннях. 

У осіб з переважно гальмівним типом при застосуванні проби з засвоєнням 

ритму спостерігається переважання цієї реакції в передніх відведеннях. Загалом 

частіше у хворих з цим типом розладів спостерігаються розлади біоелектричної 

активності у вигляді зменшення альфа - індексу і зміщення його фокусу в тім’яні 

відділи, збільшення тета-хвиль, переважно в центральних відділах, ослаблення 
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реакції активації із збільшенням амплітуди вертекс - потенціалів у відповідь на 

аферентні подразнення. Часто спостерігається високоамплітудна білатерально-

синхронна активність частотою 5-7 Гц з домінуванням в лобних або центрально-

скроневих відведеннях. 

У випадках, коли до таких розладів приєднується зловживання психоактив-

ними речовинами на ЕЕГ реєструється епілептична активність, яка реалізувується 

на ЕЕГ в 2-х основних варіантах: 

1 - дифузна поліморфна епілептична активність; 

2 - мономорфна дифузна гіперсинхронна активність у вигляді високоамплі-

тудних повільних хвиль, комплексів “пік - хвиля” частіше 4 - 5 Гц, амплітудою 

100 - 150 мкВ, яка посилюється при функціональних навантаженнях і зникає при 

відкритих очах. Первинне вогнище тут локалізоване в утвореннях лімбічної сис-

теми. 

У цих хворих збільшується потужність повільнохвильової активності і зме-

ншується функціональних (альфа, бета) ритмів. 

 

Розлади статевої ідентифікації і їх нейрофізіологічна діагностика 

 

Сучасні погляди на формування парафілій підтримують дизонтогенетичні 

концепції, згідно яких вони є наслідком перинатальної патології, а іноді виника-

ють внаслідок конституційно - спадкових факторів.  

При ранньому органічному ураженні головного мозку виникають зміни ста-

тевої самосвідомості з наступними розладами статеворольової поведінки і психо-

сексуальної орієнтації з формуванням садо-мазохізму. Значна роль відводиться 

органічному ураженню гіпоталамо-гіпофізарній системі головного мозку з пору-

шенням секреції гормонів сім’яників і яєчників [Каган В.Е., 1991]. В гіпоталамусі 

відомі два сексуальних центри - один вивільнює сексуальну активність, інший 

обумовлює сексуальний потяг через секрецію гонадоліберіну [Имелинский К., 

1989]. Тому при ураженні цих центрів спостерігається як кількісні розлади (гіпо-

гіперсексуальність), так і якісні (девіантні). 
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Існує гіпотеза [Филиппов Б.Е., 1992], що центр чоловічої поведінки розта-

шований в правому гіпоталамусі, а жіночої - в лівому. 

Частина досліджень сексуальні перверзії пов’язує з ураженням скроневих 

часток головного мозку. Серед них описані трансвестизм і фетишизм [R. Hunter et 

al., 1973], ексгібіціонізм. G. Ellison [1982], R. Delgado [1952] відмічали посилення 

сексуального потягу при подразненні мигдалевидних тіл. A. R. Heath [1972] ви-

явив локалізацію "центрів задоволення " в зоні прозорої перетинки. Інші автори 

також пов’язують розлади поведінки людини з дисфункцією лімбічної системи [P. 

Flor-Henry, 1978; Wieser, 1983]. 

Оскільки просторова синхронізація біоелектричної активності головного мо-

зку, за сучасними даними, є основою психофункціональної організації поведінки 

як відображення зв’язаності активності різних структур головного мозку, оцінка 

кроскореляційних зв’язків півкуль в різних функціональних станах і при когнітив-

них і сенсорних пробах дозволяють пов’язати розлади функціональної активності 

головного мозку і розлади в поведінковій сфері [Ливанов М. Н., 1972; Русинов В. 

С., Гриндель О. М., 1967; Flor-Henry et al., 1991]. 

На ЕЕГ у обстежуваних з парафіліями підвищується ступінь міжпівкульової 

когерентності в альфа-діапазоні і МКОГ в тета-діапазоні в передніх відведеннях. З 

точки зору нейрофізіології дана активність тісно пов’язана з кірковою проекцією 

лімбічних утворень. Джерело такої активності знаходиться в діенцефальних стру-

ктурах - його переднього, парасимпатичного відділу [Гельгорн Э.,Луфборроу 

Дж.,1966;  Латаш Л. П., 1968].   

  У осіб з аномальною сексуальною поведінкою, але без ознак парафілій 

знижується МКОГ в повільнохвильових діапазонах в потиличних відведеннях, що 

пов’язується з патологією каудальних відділів мозкового стовбура. 

 

Розумова відсталість і її нейрофізіологічна діагностика 

 

Розумова відсталість - це стан затримки або неповного розвитку психіки, в 

основному, інтелекту. По ступеню розумову відсталість поділяють на легку (КІ 50 
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- 69, відповідає рівню розвитку дитини 9 - 12-ть років), помірну  (КІ 35 - 49, від-

повідає рівню розвитку дитини 6 - 9-ть років), тяжку  (КІ 20 - 34, відповідає рівню 

розвитку дитини 3 - 6-ть років), глибоку  (КІ < 20, відповідає рівню розвитку ди-

тини до 3-х років), 

В контексті цієї проблеми ми рахуємо доцільним зупинитись на класичних 

дослідженнях Walter [1953], який виявив певну ступінь кореляції інтелекту із сту-

пенем варіабельності частотного спектру ЕЕГ. Чим більш варіабельний спектр 

активності в порівнянні із середньою частотою обстежуемого, тим більш обдаро-

ваною і спосібною виявляється особистість. Можливо, даний факт з точки зору 

нейрофізіології пояснюється десинхронізацією електричної активності мозку в 

межах фізіологічних частот, що полегшує обмін інформацією між різними ділян-

ками мозку. 

При наявності органічного ураження мозку в віці до 3-х років, яке призво-

дить до відставання розумового розвитку на ЕЕГ діагностується грубо виражена 

дисфункція, переважно мезодіенцефальної локалізації. Зменшується індекс альфа-

хвиль, часто до повної відсутності. Реєструються дифузні повільні хвилі переваж-

но тета-діапазону. Часто повільнохвильова активність проявляється у вигляді ге-

нералізованих, білатерально-синхронних розрядів з переважною локалізацією в 

центральних і тім’яних відведеннях. 

При затримці розвитку на ЕЕГ реєструється дисфункція в тім’яних відве-

деннях, яка проявляється у вигляді високоамплітудної, гіперсинхронної гальмую-

чої альфа-активності - що вказує на патологію структур, які в основному забезпе-

чують пізнавальні процеси, навики, тощо. 

У хворих до 9-ти років аномалії ЕЕГ зустрічаються особливо часто, причому 

встановлена залежність між рівнем інтелекту і ступенем сповільнення ЕЕГ.  

При різних ступенях розумової відсталості спостерігаються різні зміни біое-

лектричної активності головного мозку [Деркач В.Г., із співавт, 2002]. 

Так, при легкій ступені на ЕЕГ регіональні відмінності проявляються лише 

при гіпервентиляції, при якій також збільшується амплітуда альфа-хвиль. Реєст-
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руються генералізовані, білатерально-асинхронні пароксизми альфа або тета-

хвиль, амплітудою до 60 - 70 мкВ. 

У хворих легкої ступені розумової відсталості і з органічним ураженням 

ЦНС на ЕЕГ були відсутні регіональні відмінності і реакція на функціональні на-

вантаження. У них реєструвались іритативні зміни верхньостовбурового рівня. 

У хворих помірною ступіні розумової відсталості збільшувалась амплітуда 

білатерально - асинхронних тета-розрядів до 85-ти мкВ. 

У хворих помірною ступіні розумової відсталості і органічною патологією 

головного мозку приєднувались ознаки фокальної дисфункції біоелектричної ак-

тивності і часті генералізовані білатерально-асинхронні розряди повільних хвиль. 

 

Розлади психічного розвитку 

 

Розлади шизофренічного спектру в ранньому дитячому віці і їх нейрофі-

зіологічна діагностика 

 

У випадках шизофренічних розладів у віці 1-3 роки виявляється збільшення 

спектральної потужності повільнохвильового діапазону, епілептична активність, 

пароксизмальні повільні хвилі, збільшення високочастотної складової бета-ритму 

- остання - як генетична схильність до захворювання [Козловска Г.В., с соавт., 

1999]. При катамнестичному спостереженні у підлітковому віці у них спостеріга-

ються певні клініко-електроенцефалографічні кореляти (табл. № 2). 

Таблиця № 2 

Клініко - електроенцефалографічна характеристика розладів шизофренічно-

го спектру в ранньому дитячому віці 

ПОКАЗНИК 1-А ГРУПА 2-А ГРУПА 3-я ГРУПА 

ЕЕГ бета-активність 

“пачечного ха-

рактеру 24-28 

веретена сну в 

лобних електро-

дах 

на ЕЕГ сну генералізо-

вані тета-спалахи в пе-

редніх електродах, або 
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Гц, амплітудою 

30 мкВ, перева-

жно в скронево- 

потиличних від-

веденнях 

 8-12 Гц, 

100-200мкВ 

комплекси “пік-хвиля” 

клініка на мо-

мент першого 

обстеження (в 

віці 1-3 роки) 

тривожне збу-

дження, депре-

сивність, дифу-

зні страхи, роз-

лади сну, ката-

тонічні явища, 

аутоагресив-

ність (кусання, 

биття головою) 

розлади потягів психосоматичні розлади 

(зригування, гіпотрофія, 

апноє, нейродерміти, 

гіпертермії, розлади сну) 

клініка в підлі-

тковому віці 

стабілізація з 

формуванням 

дефекту 

формування ши-

зоїдних рис хара-

ктеру 

шизоідізація або глибо-

кий інтелектуальний 

дефект 

 

Дитячий аутизм і його нейрофізіологічна діагностика 

 

Дитячий аутизм - це загальний розлад розвитку (аномальний і / або поруше-

ний), який проявляється в віці до 3-х років з аномальним функціонуванням в сфе-

рах соціальної взаємодії, спілкування і обмеженої, стереотипної поведінки.  

Для дитячого аутизму характерні поліморфні неспецифічні розлади біоелек-

тричної активності на ЕЕГ:  зниження індексу і амплітуди альфа-ритму, наявність 

повільнохвильової активності, або десинхронізована ЕЕГ [Pigott L.R., 1979]. Така 

біоелектрична дисфункція, а також при наявності в ній епілептичної активності 

свідчить більше про симптоматичну форму, зумовлену органічним ураженням го-

ловного мозку. 
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Наявність на ЕЕГ хворих дитячим аутизмом високоамплітудного стабільно-

го альфа-ритму розцінюється як передчасне дозрівання і більше характерно для 

первинного (типового) аутизму [Itil T.M., 1975].    

 

Синдром Ретта і його нейрофізіологічна діагностика 

 

Синдром Ретта - генетично детермінований розлад, який більше характер-

ний для дівчат і найчастіше починається на початку другого року життя. Він хара-

ктеризується зупинкою розвитку з регресом набутих навиків, аутизмом і специфі-

чними стереотипіями у вигляді “потираючих”, або “миючих” рухів. На фоновій 

ЕЕГ для них характерна повільнохвильова і епілептична активність зі спалахами 

тета-хвиль (табл. №3). Для ЕЕГ характерна певна динаміка, яка пов’язана зі стаді-

єю захворювання [Грачев В.В., 2001; Башина В.М., с соавт., 2001]. 

Таблиця №3 

Кореляції стадій синдрому Ретта з ЕЕГ 

СТАДІЯ ТЕРМІН 

ПЕРЕБІГУ 

КЛІНІКА ЕЕГ 

1 ”аутисти-

чна” 

місяці - 1-н 

рік 

сповільнення 

психомоторного 

розвитку 

добре сформований низькочас-

тотний альфа-ритм 6-7 Гц, з до-

мінуванням в потиличній корі 

2 ”швидко-

го регресу” 

дні- місяці швидкий 

регрес навиків, 

епілептичні на-

пади, аутизація, 

насильницькі ру-

хи, трофічні по-

рушення 

загальне зниження амплітуди у 

всіх частотних діапазонах, відсу-

тність локального посилення по-

вільнохвильової активності; ко-

роткі фрагменти альфа-

активності, часто ( 10 Гц, або  7 

Гц). Часто (15%) спостерігається 

епілептична активність 

3 ”псевдос- десятки ро- на початку деяке редукція альфа-активності; під-
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таціонарна” ків підвищення ак-

тивності хворих, 

відновлення фун-

кцій і навиків, 

зниження стерео-

типій 

вищення спектральної щільності 

4-6 Гц і 8-10 Гц, ( в потиличних 

електродах); тета-активність, 

якщо представлена в тім’яно-

потиличних електродах (аутизм), 

або в центральних (мовні і рухо-

ві розлади)  

4 

   ”тота 

льного не 

доумства” 

шкільний 

або юнаць-

кій вік 

втрата функції 

ходи, кахексія 

модульована, мало реактивна 

тета-активність 4-6 Гц, іноді - 

“плоска крива” 

 

 

Поведінкові і емоційні розлади у дітей і підлітків і їх нейрофізіологічна 

діагностика 

 

Гіперкінетичні розлади 

 

Як відомо [Артемчук А.Ф., Слюсаренко И.Т., 2001] поведінкові і нервово-

психічні розлади при перинатальних ушкодженнях головного мозку здебільшого 

маніфестують в віці статевого дозрівання, який являється критичним в розвитку 

людини. 

При таких розладах у вигляді гіперактивності і дефіциту уваги у дітей (а 

останнім часом дискутується питання про правомірність такого діагнозу і у дорос-

лих) Hind G.W. et al [1993] виявляли у таких хворих зменшення розмірів кори 

правої лобної частки, мозолистого тіла і головки лівого хвостатого ядра.  

На ЕЕГ у них спостерігається загострений, гіперсинхронний альфа-ритм, 

збільшення представленості іритативного бета-ритму з наявністю повільних 
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хвиль, зменшення реакції активації, що свідчить про функціональну незрілість 

мозку [Grunewald-Zuberbier., et al., 1975]. 

При фотостимуляції на високих частотах часто спостерігається зниження 

реакції засвоєння ритмів. Фотостимуляція на низьких частотах (3 - 6 Гц) або гіпе-

рвентиляція провокували або посилювали епілептичну активність. 

 

Синдром Жиля де ля Туретта і його нейрофізіологічна діагностика 

 

Синдром Жиля де ля Туретта - це різновид тікозного розладу, який характе-

ризується множинними руховими тіками і одним, або більше, голосовими і спо-

стерігається з частотою 1 на 1000, частіше у хлопчиків з синдромом дефіциту ува-

ги і гіперактивністю. Для них характерні на ЕЕГ синусоідальні бета-хвилі, які бі-

льше представлені в лобно-центральних відведеннях у вигляді веретен або спала-

хів при збереженому альфа-ритмі. Така активність пояснюється  блокуванням ак-

тивності ретикулярної формації стовбура мозку і асоціативних ядер таламуса з ак-

тивуванням функції хвостатого ядра. НА МРТ у таких хворих часто спостерігаєть-

ся редукція хвостатого ядра [Зыков В.П., с саавт., 2003]. За даними інших авторів 

[Ames O., et al., 1994], у хворих з синдромом Жиль де ля Туретта захворювання 

пов’язано з функціональною незрілістю лобних часток головного мозку і базаль-

них гангліїв, про що свідчать збільшення представленності альфа-ритму в лобних 

електродах. Характерні бета-патерни в лобних електродах пов’язані з збудженням 

екстрапірамідної системи мозку. Особливо характерним є багаторазове повторен-

ня розрядів тета- активності (рис. 12). 
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Рис. 12. ЕЕГ хворого В-ка, 25 років з синдромом Жиль де ля Туретта. Фраг-

мент ЕЕГ під час нападу вокалізації. Спостерігаються постійні генералізовані спа-

лахи тета-хвиль. 

 

Енурез і його нейрофізіологічна діагностика 

 

Енурез (мимовільне упускання сечі) зустрічається, від 1 до 30% дітей і діаг-

ностується після 2-х років життя, або 5-ти, за даними різних авторів. Більшість 

авторів вважає, що енурез є наслідком затримки розвитку ЦНС, яке виникає на 

грунті органічного ураження головного мозку в пренатальному або ранньому ди-

тячому віці. 

Енурез настає в перші 2-а цикли сну, в період повільної фази. В цей період 

на ЕЕГ реєструються генералізовані, білатерально-асинхронні розряди хвиль час-

тотою 1 Гц, або 24 Гц, з домінуванням в парацентральних ділянках головного мо-

зку (проєкції тазових органів). 

 

Затинання і його нейрофізіологічна діагностика 
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Цей системний мовний невроз, який виникає переважно в дітей і спостеріга-

ється в 1,5 - 2 % населення. В основному затинання розпочинається у віці 2 - 5-ти 

років, коли найбільш уразливі стають симпатоадреналові структури (гіпопаламус). 

При невротизуючих ситуаціях збуджується система гіпоталамус - гіпофіз - ретику-

лярна формація - кора наднирників, що декомпенсує і дезадаптує цю систему, на-

слідком чого стає синдром затинання.  

При ньому часто знаходять недостатність VII, IX, X, XII пар черепно-

мозкових нервів, кортикоспінальну пірамідну, окорухову, вестибулярну і вегетати-

вну недостатаність.  

У дітей з затинанням часто виявляється біоелектрична дисфункція домінан-

тної півкулі головного мозку (де, як відомо, представлені центри мови). Така дис-

функція проявляється у вигляді міжпівкульової асиметрії, повільних і гострих 

хвиль [Tsusimi M. Et al.,1977]. В 95% спостерігаються ознаки гіпоталамічного си-

ндрому з ознаками діенцефальної дисфункції (часто присутньому як трігер захво-

рювання). На ЕЕГ ці розлади проявляються у вигляді генералізованих, білатераль-

но-синхронних спалахів альфа і бета-хвиль. 

 

Додаток 1. Основні рекомендації для проведення досліджень 

 

При проведені досліджень слід дотримуватись наступних правил: 

1. Для коректної реєстрації ЕЕГ перехідний імпеданс електродів має дорів-

нювати 5-10 к . 

2. Для видалення артефактів небажаних частот застосовувати інжекторні фі-

льтри 50Гц і реєструвати частоти в межах 1-70 Гц При цьому коефіцієнт підси-

лення повинен складати приблизно 10000, а чутливість - 50 мкВ/7мм з можливіс-

тю змін під час запису, швидкість якого повинна бути 3 см/сек з виведенням 10 

секундних інтервалів запису на монітор [Хоппе М., 1997]. 

3. Слід зауважити, що асиметрії імпедансу можуть призводити до спотво-

рення топографічних карт мозку, навіть, якщо на папері ЕЕГ буде виглядати якіс-

но. Тому, крім контролю якості накладання електродів і контактів електродів з 
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комутатором або підсилювачем, слід звертати увагу на стан самих електродів і не 

економити на їх заміні. 

4. Для виключення м’язових артефактів перед дослідженням необхідно па-

цієнта ознайомити з наступними правилами: 

 максимально комфортно і зручно влаштуватись в кріслі, розслабитись. 

Нейрофізіолог має постійно контролювати сонливість за патернами сну на ЕЕГ. 

 при записі ЕЕГ з відкритими очима обстежуваний має фіксувати погляд в 

комфортну точку. Щоб під час обстеження не кліпати очима, перед цим він має 

добре “проблиматись”, або можна накласти на очі марлеві салфетки, щоб пацієнт 

сам контролював повіки. 

5. Необхідно пам’ятати про вплив на ЕЕГ медикаментів. 

6. Перед комп’ютерним аналізом ЕЕГ треба переглянути запис, для виклю-

чення артефактів. 

7. Кімната, де проводиться запис ЕЕГ повинна бути віддалена від електрич-

них мереж. 

8. Бажано мати базу даних здорових, стратифікованих за віком. 

 

Додаток 2. Алгоритм опису ЕЕГ 

 

Формулювання заключення по ЕЕГ дослідженню. 

 

Конвенціональний опис 

 

1.Описання альфа-ритму 

1.1.Вираженість: 

-відсутня; 

 -виражений спалахами (вказати подовженість спалаху і інтервали між спа-

лахами) або регулярною компонентою. 

1.2.Розподіл: (в лобній ділянці повинен бути відсутній) 
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 -область домінування; 

 -симетрія по амплітуді і частоті. 

1.3.Вигляд: 

 -веретеноподібний з добре вираженими веретенами, тобто, чітко модульо-

ваний по амплітуді (на стиках веретен альфа-ритму немає); 

 -веретеноподібний з погано вираженими веретенами, тобто, недостатньо 

модульований по амплітуді (на стиках веретен спостерігаються хвилі з ампліту-

дою більше 30% від максимальної амплітуди альфа-ритму); 

 -машиноподібний або пилоподібний, не модульований по амплітуді; 

 -пароксизмальний – веретено альфа-ритму починається з максимальної амп-

літуди; 

 -аркооподібний – велика різниця в напівперіодах. 

1.4.Форма хвилі: 

 -не спотворена; 

 -спотворена повільною, частою активністю, ЕМГ, ЕКГ. 

1.5.Наявність гіперсинхронізації альфа-ритму. 

1.6.Частота і її стабільність, амплітуда і індекс альфа-ритму. 

2.Опис  домінуючих  і субдомінуючих ритмів 

3.Опис бета-активності. (Норма тільки в лобних відділах мозку і на сти-

ках веретен). Описують, якщо бета-активність розподілена по всій конвекси-

тальній поверхні, вогнищевому розподілі, асиметрії більше 50% амплітуди. 

4.Генералізована (дифузна) активність (описують різні спалахи і парок-

сизми). 

-частота, амплітуда і тривалість активності і частота її повторення; 

 -вид  генералізованої активності; 

-топічний розподіл амплітудного максимуму активності. 

5.Описання вогнищевих змін. 

 -ритм (активність) локальних змін; 

 -вид локальних змін (альфа-подібна активність, спалахи, пароксизми); 
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 -чим спотворені локальні зміни ЕЕГ; 

 -кількісна характеристика змін (частота, амплітуда, індекс). 

6.Описання реактивних змін ЕЕГ 

6.1. На світові спалахи: 

 -депресія або екзальтація альфа-ритму; 

 -інші зміни частоти, ритму, амплітуди; 

 -топічні зміни активності; 

 -тривалість змін; 

 -швидкість угасання реакції при повторних подразненнях; 

 -наявність і характер викликаних відповідей (від’ємна хвиля, бета-ритм). 

6.2.Ритмічна фотостимуляція: 

 -діапазон засвоєння ритму і характер реакції засвоєння ритму; 

 -амплітуда засвоєного ритму по відношенню до фонової активності (високо-

амплітудна-чітка, низько амплітудна-нечітка); 

 -тривалість реакції засвоення ритму по відношенню до часу стимуляції (ко-

роткочасна, довготривала, довготривала з післядією); 

 -симетричність по півкулях; 

 -топічне розприділення реакції засвоення ритму. 

6.3.Гіпервентиляція ( 20 глибоких вдихів і видихів за хвилину): 

 -час, який пройшов від навантаження до появи змін; 

 -топіка змін; 

 -кількісна характеристика змін; 

 -частота і амплітуда; 

 -час повернення до фонового запису. 

 

Скорочений опис ЕЕГ 

  

 Описують основні ритми (дельта, тета, альфа, бета) в наступній послідо-

вності: 

 -регулярність; 
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 -частота; 

 -амплітуда; 

 -індекс; 

 -зональна представленість; 

     -модуляція (стійкість) 

     -форма хвиль. 

7.Заключення де проводиться електрофізіологічна інтерпретація актив-

ності, яка резюмує цю частину. 

1. Оцінка загального функціонального стану. 

2. Оцінка важкості змін ЕЕГ (в межах норми, легкі, помірні, середньої важ-

кості, значні зміни, грубі). 

3. Локалізація змін. 

3. Чим проявляються 

4. Клініко-електрофізіологічні кореляції. 

5. При повторному дослідженні – динаміка.  

Клініко-електрофізіологічні кореляти описуються після ґрунтовного вивчен-

ня клінічного випадку і даних обстежень. Дана частина формулюється в недерек-

тивній формі, використовуючи терміни “може свідчити”, “говорити про”, “може 

бути при”, тощо. Ця частина електроенцефалографічного заключення на практиці 

часто упускається. 

 

Додаток 3. Особливості інтерпретації ЕЕГ у дітей 

 

Особливості ЕЕГ у дітей першого року життя 

 

На ЕЕГ дітей першого року життя (більше одного місяця) чітко проявля-

ються два фокуси активності (в потиличній ділянці формується альфа-ритм, а в 

центральній ділянці - мю-ритм) з частотою, яка не перебільшує 8,5 Гц і ампліту-

дою до 50 мкВ. 
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Тета і дельта хвилі не є ознакою патології на ЕЕГ дітей першого року життя 

при їх дифузному розповсюдженні. 

При позитивних емоційних реакціях у дитини старше 4-х місяців у всіх ді-

лянках кори реєструється тета-активність з амплітудою до 150-200 мкВ  в залеж-

ності від походження реакцій з переважанням в передніх або задніх відділах кори 

мозку. 

При проведенні фотостимуляції відмічається реакція засвоєння ритму в діа-

пазоні низьких частот (2-5 Гц) в нормі. 

 

ЕЕГ новонародженого 

 

Електроенцефалограма новонароджених дітей має поліморфний сплощений 

характер. 

У всіх ділянках кори головного мозку з’являються низькоамплітудні низь-

кочастотні хвилі  з частотою до 1-3 Гц і амплітудою до 10-20 мкв, які переважа-

ють по амплітуді в центральних відділах кори. 

Найменше значення частоти коливання  можна виявити у новонароджених в 

потиличних відділах кори головного мозку. 

 

ЕЕГ дитини 3х місяців життя 

 

У дитини трьох місяців життя на ЕЕГ відмічається загальне зростання амп-

літуди і частоти при наявності двох фокусів активності на електроенцефалограмі. 

Перший фокус ритмічної активності частотою до 4-6 Гц і амплітудою до 50 

мкВ знаходиться в потиличній ділянці. Ця активність у дітей раннього віку явля-

ється аналогом альфа-ритму. 

Другий фокус ритмічної активності частотою до 8 Гц і амплітудою до 20-50 

мкВ знаходиться в роландичній ділянці. Ця активність у дітей раннього віку явля-

ється аналогом мю-ритму. 
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ЕЕГ дитини 6 місяців життя 

 

До шести місяців життя в потиличній ділянці у більшості дітей реєструється 

стійка активність частотою 5 Гц і амплітудою 50 мкв. 

 

ЕЕГ дитини 12 місяців життя 

 

В потиличній ділянці сформований альфа-ритм частотою 7-8,5 Гц (виявля-

ється доволі стійко після першого року життя), амплітуда не перебільшує 50 мкВ. 

 

ЕЕГ дитини 1-3 років життя 

 

Альфа-ритм частотою 6-9 Гц в потиличних відділах кори великих півкуль з 

перевагою в правій півкулі. 

Мю-ритм з почерговим переважанням то в правій, то в лівій півкулі в додат-

ку з тета і дельта коливаннями і тета - ритмізованими групами коливання перева-

жно в центральних ділянках кори великих півкуль. 

Різко виражений бета-ритм частотою 18-25 Гц 

На ЕЕГ дітей 1-3 років життя реєструється велика кількість поліфазних по-

тенціалів (альфа-хвиль в поєднанні з повільнохвильовою активністю) з ампліту-

дою 50-100 мкВ, яка подавляється при фотостимуляції. 

В задніх відділах мозку відмічаються групи повільних ритмічних коливань з 

частотою 2,5-4,5 Гц з тенденцією до вікового посилення (slow posterior rhythm, 

або SPR). 

Дифузні тета і дельта коливання, які набувають найбільшої амплітуди до 2-7 

років життя дитини. 

З 12 місячного віку до 9-10 років життя на ЕЕГ дітей реєструється біоелект-

рична активність амплітудою не нижче 20 мкВ.  

Зниження активності в передніх відділах мозку з посиленням активності 

тім’яно-потиличних відділів мозку. 
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Реакція активації характеризується появою більшої кількості високо амплі-

тудних тета-хвиль і посиленням вираженості альфа-ритму. 

Реакція засвоєння ритму виявляється в діапазоні низьких частот (з поши-

ренням діапазону в порівнянні з дітьми першого року до 11-15 Гц). 

 

ЕЕГ дітей 4-6 віку життя 

 

Альфа-ритм середньою частотою 8 Гц (в межах від 6,5 до 9,5 Гц) в потили-

чних відділах кори великих півкуль, інколи загостреної конфігурації і асиметрією 

по частоті і амплітуді, не перебільшуючи 20 відсотків. 

Амплітуда бета - активності в цей віковий період не перебільшує 10-20 мкВ. 

Амплітуда поліфазних потенціалів досягає в цей віковий період 250-500 

мкВ. 

В задніх відділах мозку реєструються синусоїдальні ритмічні повільні хвилі 

частотою 2,5-4,5 Гц і амплітудою 50-100 мкВ. Однак до 10 відсотків запису за-

ймають SPR амплітудою до 100 мкВ. 

На електроенцефалограмі дітей 4-6 років життя спостерігається подальший 

зріст амплітуди коливання з максимальним фокусом в центральнотім’яній ділянці, 

де відмічається білатерально-синхронна, веретеноподібна активність частотою 4-7 

Гц і амплітудою до 100-150 мкВ (подібна картина ЕЕГ зумовлена, очевидно, ак-

тивністю стовбурових структур). 

В лобній ділянці починає реєструватись високоамплітудна тета - активність. 

Повільні хвилі представлені, як тета-активністю частотою 4-7 Гц з збіль-

шенням представленості при неспокої і у ві сні, асиметрія повільнохвильової ак-

тивності може доходити до 20 відсотків. 

Реакція активації при проведенні спроби з відкриттям очей характеризуєть-

ся десинхронізацією активності з явищами мігруючої асиметрії. 

Реакція на фотостимуляцію характеризується появою повільних хвиль ши-

рокого частотного діапазону, краще виражених в передніх відділах мозку, але які 

довше зберігаються в задніх відділах мозку. 
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Реакція засвоєння ритму переважає в діапазоні частот 4-6 Гц (інколи до 8-15 

Гц). 

При гіпервентиляції у дітей від 4 до 6 років виявляються дифузні, неритміч-

ні, низькочастотні хвилі , які називають комплекси “bulb-up”, і які характеризу-

ються наявністю ритмічних хвиль частотою 2-4 Гц в лобних або, частіше, потили-

чних відділах кори. 

 

ЕЕГ дітей 7-9 років життя 

 

В цьому віці про проведенні електроенцефалографічного дослідження від-

мічається поступове дозрівання альфа-ритму з зростанням його частоти до 7,5-

10,5 Гц Альфа-ритм має стійкий, регулярний характер з амплітудою 30-100 мкВ, 

максимально виражений в тім’яно-потиличній ділянці. Асиметрія альфа ритму по 

амплітуді до 20 мкВ з незначним перебільшенням справа корелює з асиметрією 

кровопостачання судин мозку (асиметрія не обумовлена ліворукістю або правору-

кістю). 

Мю- ритм виражений в центральних відділах мозку і депресується при 

пред’явленні проприоцептивних подразників. 

Реєструється велика кількість поліфазних потенціалів в тім’яно-потиличних 

відділах кори з правобічною асиметрією до 50%. 

Slow posterior rhythm займає до 2% запису, в подальшому посилюючись в 

період статевого дозрівання. Спалахи високоамплітудних веретеноподібних  коли-

вань в центральних відведеннях, пов’язані з посиленням таламічних впливів на 

кору великих півкуль. 

Реакція активації  в цьому віці відповідає реакції активації дорослої людини 

і виражається у вигляді десинхронізації ЕЕГ. 

Реакція засвоєння ритму знаходиться в ділянці оптимального діапазону час-

тот головного мозку (близько 10-ти Гц, і не нижче 4-6 Гц). 
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Вираженість реакції на проведення гіпервентиляції проявляється лише в 9-

12 років життя, а час встановлення фонової електроенцефалограми в нормі не пе-

ребільшує 1 хвилини після припинення гіпервентиляції. 

 

ЕЕГ дітей 13-15 років життя 

 

Стійкий альфа-ритм частотою 10-10,5 Гц і амплітудою 50-100 мкВ, вираже-

ний в усіх ділянках кори головного мозку (домінуючий) з переважанням в поти-

личних відведеннях. 

Після 15 років на електроенцефалограмі відсутні поліфазні потенціали і slow 

posterior rhythm, різко зменшується кількість повільних хвиль. 

Відмічаються “дорослі” типи реакцій  при проведенні проб з реакцією за-

своєння ритму. Зменшується вираженість реакції на проведення гіпервентиляції, 

однак, на ЕЕГ в 50% випадках зберігаються генералізовані повільні хвилі з пере-

важанням в передньоцентральних відділах кори великих півкуль, що пов’язано з 

фізіологічним запізненням дозрівання фронтальних відділів кори (продовжується 

до 22 років). 

В переньоцентральних ділянках кори домінує поліморфна активність (аль-

фа-ритм і мю-ритм з низькоамплітудною тета і дельта активністю). 

 

ЕЕГ дорослої людини в нормі 

 

Електроенцефалографічне дослідження дорослої людини проводиться в ста-

ні пасивної активності, при закритих очах. 

На електроенцефалограммі в 85-90% випадків домінує альфа-ритм з прави-

льним зональним розповсюдженням, модульований в веретена амплітудою 50-100 

мкВ. Однак в 10-15 % випадків відмічається амплітуда альфа-ритму, яка не пере-

більшуює 20 мкВ, що обумовлено функціонуванням аутосомно-домінантного ге-

на. 
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В нормі на електроенцефалограмі реєструється альфа, бета і мю- активність, 

поява на електроенцефалограмі дорослої людини повільних ритмів розцінюється 

однозначно, як ознака патології [Трепилец.С; Зенков Л.Р., 1996; Гутник И.Н., Ко-

ролева Н.В.,1999]. 

 

Додаток 4. Виявлення “рукості” 

Традиційні тести 

 

Існують спеціальні батареї тестів (по 20 і більше завдань) і їх скорочені ва-

ріанти. Є і окремі тести, які традиційно виконуються для визначення ліворукості. 

Одним із добре відомих є переплетення пальців рук. Тест повинен виконуватися 

швидко, без підготовки. Праворукі зверху кладуть великий палець правої руки, у 

ліворуких – лівої. Не дивлячись на велику популярність, тест мало інформатив-

ний. Другий такий же відомий – “поза Наполеона” – схрещення рук. У праворуких 

– права кисть зверху на лівому передпліччі, а ліва кисть – під правим передпліч-

чям, у ліворуких – зверху кисть лівої руки, а під лівим передпліччям – права. Тре-

тій – аплодування. У праворуких при аплодуванні більш активна права рука, у лі-

воруких – ліва. Цей тест вважається інформативним у дорослих, а діти частіше 

аплодують двома руками, плещуть двома долонями. Дуже цікаві і інформативні 

проби на одночасні дії обох рук, наприклад, малювання (кола, квадрату, трикут-

ника). Рухи, які виконуються ведучою рукою, можуть бути більш повільними, але 

більш точними. Лінії фігур, намальовані ведучою рукою, більш чіткі, рівні, менше 

виражений тремор (трясуться руки), кути не згладжені, крапки  з’єднання не роз-

ходяться. Деякі винахідники рекомендують виконувати це завдання з закритими 

очима, тоді є можливість більш чітко виділити порушення форми, пропорції фігу-

ри, яка малюється не ведучою рукою. Враховуючи, що швидкість рухів і сила ве-

дучої руки більша, ніж не ведучої, можна використовувати різні види завдання на 

визначення швидкості і сили правої  і лівої рук. Для оцінки швидкості визначаєть-

ся число простукувань вказівним пальцем за 10 секунд, число крапок (дотиків  ру-

чки) на площині листка при постукуванні ручкою за 10 секунд. Кожне завдання 
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виконується по три рази, потім з’ясовується середнє значення. Силу ведучої і не 

ведучої руки можна поміряти ручним динамометром. Цю процедуру необхідно 

проводити три рази і розрахувати середнє значення. Ведучою вважається рука, яка 

перебільшує неведучу на 2 кг. 

 

Завдання М.Оз’яс 

 

При проведенні дослідження дітей особливу увагу приділяється виконанню 

графічних завдань і побутових дій. Думка французької винахідниці М.Оз’яс, в то-

му випадку, коли визначення рукості викликає які-небудь проблеми, необхідно 

проводити повне дослідження, яке включає 20 завдань, в інших випадках можна 

використовувати скорочений варіант. 

Завдання (повний набір) 

1.Загвинтити корки на пляшках. 

2.Запалити свічки. 

3.Розрізати папір ножицями. 

4.Наколоти, нанизати (стержень або голку необхідно вставити в невеликий 

отвір  ґудзикив, бусинки, геометричні фігури) 

5.Почистити взуття щіткою. 

6.намотати нитку на котушку. 

7.Перелити воду з однієї посудини в іншу. 

8.Попасти голкою, булавкою в невелику крапку. 

9.Відгвинтити гайку (рукою, ключем). 

10.Скласти невеликі деталі (ґудзики, буси) у вузький циліндр. 

11.Розкласти (роздати) картки (карти). 

12.Проколоти дірочки (5-6 ударів) 

13.Стерти гумкою раніше намальовані хрестики. 

14.Просилити нитку в голку. 

15.Почистити себе, стряхнути з себе сміття, пилюку. 

16.Капнути з піпетки у вузький отвір пляшечки. 
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17.Дістати бусинку ложкою зі стакана. 

18.Подзвонити дзвоником, потягнути за шнурок дзвінка. 

19.Закрити, відкрити замок на сумці. 

20.Взяти стакан і зробити декілька ковтків води. 

 

В тих випадках, коли вибирається рука для письма, М.Оз’яс радить звернути 

увагу на наступні завдання: запалювання сірників, наколювання бусин, ґудзиків, 

переливання води, проколювання дірочок, розкладання карточок, витирання гум-

кою малюнка, капання з піпетки, струшування, діставання бусинки зі стакану, за-

дзвонити  в дзвіночок (всього 10 завдань). В скороченій батареї тестів немає гра-

фічних завдань, це в основі побутові дії, які вимагають координації руху. І саме 

головне – всі дії незвичні, ненатреновані, що на думку автора дозволяє отримати 

точну картину переваги однієї руки над іншою. 

 

Тест Князевої і Вільдавського 

 

Ці тести включають ігрові завдання, підібрані з врахуванням способів мані-

пулювання, властивих дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Частина завдань – побутові, які часто використовуються , більшість з них 

діти виконують обома руками. Це утруднює визначення ведучої руки, тому деякі 

завдання ми даємо в двох варіантах. Такий підхід дозволить більш точно виділити 

ведучу руку.  Ефективність тестування в багатьох випадках залежить від враху-

вання деяких умов. Тут важливо все: де сидить дослідник, що він робить, що го-

ворить і т.п.. Як провести тестування? Воно проводиться один на один. Дослідник 

повинен сидіти за столом строго навпроти дитини. Обстановка – спокійна, добро-

зичлива, не слід фіксувати увагу дитини на тому, що ви визначаєте. Почати тесту-

вання можна наступними ми словами “Зараз ми з тобою пограємо” або “Давай ми 

попрацюємо разом, я буду давати тобі завдання, а ти постарайся їх добре викона-

ти”. Всі пристрої, наочні матеріали, предмети слід класти перед дитиною строго 

на середину стола, на рівній відстані від правої та лівої руки. Краще, якщо коро-



 70 

бочки, бусини, м’яч, ножиці і т.п. будуть розкладені поряд з столом на низькому 

столику, щоб дитина не бачила їх, не відволікалася. Перше завдання – малювання. 

Покладіть перед дитиною листок паперу і олівець (фломастер), запропонуйте йому 

намалювати те, що він хоче (або може). Не підганяйте дитину.  Після того, як він 

закінчить малювання, попросіть його намалювати теж саме другою рукою. Часто 

діти відмовляються. “Я не вмію”, “В мене не вийде”. Можете його заспокоїти: “Я 

знаю, що це важко – намалювати такий самий малюнок правою (лівою) рукою, але 

ти постарайся”. В цьому завданні враховується не тільки якою рукою працює ди-

тина, але і якість виконання малюнка. Малюнки, виконані ведучою рукою, більш 

чіткі, пропорційні, лінії більш рівніші, тремор виражений набагато менше, немає 

додаткових штрихів, розірваних ліній. Слід також звернути увагу на те, що дитина 

тримає ручку або олівець (правильно, зручно, неправильно, незручно), чи сильно 

напружений при виконанні завдання, чи правильно сидить. 

Друге завдання – відкриття невеликої коробочки, наприклад, сірникові ко-

робки. Дитині пропонують декілька коробочок, повторення дії виключило випад-

ковість в оцінці цього тесту. Завдання: “Знайди сірник в одній з коробочок”. Ве-

дуча рука робить активну дію (відкриває, закриває). 

Третє завдання – побудувати криницю із сірників. Ведуча рука використову-

ється більш активно. 

Четверте завдання – гра в м’яч. Потрібен невеликий м’яч (тенісний), який 

можна кидати і ловити однією рукою. М’яч кладеться на стіл прямо перед дити-

ною. Дорослий просить взяти м’яч і кинути йому. Перекидання повторюється де-

кілька разів. 

П’яте завдання – вирізання ножицями по контуру малюнка з любої листівки 

(вирізати квітку, зайчика, узор і т.п.) Ведуча рука більш активна, хоча дитина нео-

бов’язково цією рукою тримає ножиці, так як вони можуть бути нерухливі, а лис-

тівку дитина буде повертати, полегшує процес вирізання. Ця проба не інформати-

вна, якщо розмір і форма ножиців не відповідає руці дитини. Завдання можна за-

мінити розкладанням карточок лото (карт). Всі карточки (10-15 штук) дитина по-
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винна взяти в одну руку, а іншою (як правило, ця рука ведуча розкладати карточ-

ки. 

Шосте завдання – нанизування бісеру (або ґудзиків – для молодших школя-

рів) на голку з нитками або шнурок. Ведуча рука виконує активну дію незалежно 

від того, в якій руці дитина тримає голку або шнурок. 

Сьоме завдання – виконання обертальних рухів. Дитині пропонують відкри-

ти декілька баночок (2-3) з кришками, що закручуються. Ведуча рука більш акти-

вна. Запам’ятайте, дитина може тримати баночку за кришку, а крутити саму бано-

чку. 

Восьме завдання – розв’язування вузлів. Наперед несильно зав’яжіть декіль-

ка вузлів  з шнура середньої товщини. Ведуча рука розв’язує вузол (інша його 

тримає). В цьому завданні буває важко виділити ведучу руку, так як розв’язування 

вузлів – процес  досить важкий і дитина використовує обидві руки. Можна взяти 

інший варіант цього завдання – скласти ланцюжок із скрепок. Як правило, дитина 

в одній руці тримає скрепку, а іншою пробує з’єднати.  

Дев’яте завдання – побудувати з кубиків будинки горожі, скласти малюнок 

по взірцю і т.п. Ведуча рука частіше бере , укладає, поправляє кубики, деталі. 

При складанні кубиків нерідко використовуються дві руки, крім того, це 

звичний вид діяльності для любої дитини, тому можна продублювати завдання , 

запропонувавши дитині конструктор або мозаїку. Для того щоб не тримати про 

себе результати виконання завдань, зручно занести їх в таблицю. 

Вік ...................... 

Дата тестування....................... 

     Тести Ліва рука Обидві руки Права рука 

        1. + 

        2.                         + 

        3.                                               + 

         ... 

При вираженій перевазі лівої руки ставиться знак (+) в графу “Ліва рука”, 

при перевазі правої  - в графу “Права рука”. Якщо при виконанні тесту дитина од-
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наково  часто використовує як праву, так і ліву руку, знак плюс ставиться в графу 

“Обидві руки”.  

Десятим пунктом в таблиці є дані в сімейній ліворукості. Якщо у дитини є 

ліворукі родичі – батьки, брати, сестри, бабці, дідусі – потрібно поставити плюс в 

графу “Ліва рука”, а якщо ні – в графу “Права рука”. Якщо ви отримали більше 

семи плюсів в графі “Ліва рука”, то дитина, скоріше за все – ліворука. 

1.Яскраво виражені побутові ліворукі, але графічні дворукі, тобто діти, які 

однаково пишуть і малюють правою і лівою рукою. Як правило ці діти – лівші, але 

їх перевчали з раннього дитинства дома або дитячому садку, при малюванні зао-

хочували роботу правою рукою. Такі діти набагато легше навчаються письму, як-

що пишуть лівою рукою, хоча якість письма може бути незадовільною. 

2. Яскраво виражені побутові праворукі, але пишуть і малюють лівою рукою 

або однаково добре правою і лівою. 

 

Адаптований опитувальник Аннет 

 

Адаптований опитувальник Аннет дозволяє визначити ведучу руку у дитини 

в віці 4-5 років і старше. 

Дорослий повинен задати дитині нижче записані питання  і зафіксувати  ві-

дповіді. Потім необхідно підвести підрахунок балів так, як вказано нижче. 

Інструкція: відмітьте хрестиком відповідь дитини на кожне запитання в від-

повідній графі. 

1. Якою рукою ти пишеш? 

2. Якою рукою ти малюєш? 

3. Якою рукою ти кидаєш м’яч, камінь? 

4. Якою рукою тримаєш ракетку для гри в теніс? 

5. Якою рукою запалюєш сірник? 

6. Якою рукою ріжеш папір ножицями? 

7. Якою рукою одягаєш нитку в голку? 

8. Якою рукою ріжеш хліб? 
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9. Якою рукою розчісуєшся? 

10. Якою рукою роздаєш картки? 

11. Якою рукою тримаєш молоток? 

12. Якою рукою тримаєш зубну щітку?  

Рахунок балів: 

кожна відповідь “Тільки правою” оцінюється в +2 бали, 

відповідь “Частіше правою” оцінюється в +1 бал, 

відповідь “Любою рукою” оцінюється як 0, 

відповідь “Частіше лівою” оцінюється в –1 бал, 

відповідь “Тільки лівою” оцінюється в –2 бали. 

Після заповнення опитувальника всі бали алгебраїчно сумуються. 

Інтерпретація: 

показники від +24 до +17 балів оцінюються як “Виражена праворукість”,  

Від +8 до –8 як “дворукі (володіння обома руками в однаковій мірі)”, 

Від –9 до –16 як “Слабка ліворукість”, 

Від –17 до –24 як “Виражена ліворукість”. 
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