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З’ясовували електроенцефалографічні (ЕЕГ) патерни і нейродинаміку диференціювання зорових
стимулів у здорових і у глухих людей. Встановлений зв’язок між кількістю перероблених подразників, мінімальним часом реакції і потужністю ритмів ЕЕГ під час переробки інформації. За
ЕЕГ- патернами вдалося виділити особливості диференціювання зорових подразників. Встановлено,
що диференціювання зорової інформації у людей з нормальним слухом характеризувалося синхронним збільшенням потужностей α- і β- хвиль у потиличних і правій скроневій зонах кори мозку. У
глухих людей виявлено регідність динаміки ЕЕГ- патерну, домінування низькохвильового діапазону
і десинхронізацію потужностей α- і β- хвиль у центрально-тім’яних та потиличних відділах мозку.
Фоновий патерн ЕЕГ глухих обстежуваних відрізнявся низькою амплітудою на відміну від такого у
здорових. Нейродинамічні особливості характеризувались низькими швидкісними нейродинамічними
показниками.
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ВСТУП
Загальновідомо, що нормальне функціонування
мозку залежить, перш за все, від сенсорної
аферентації, тому випадання периферичних
рецепторних ланок будь-якої із сенсорних систем може викликати порушення його роботи,
одним із проявів якого може бути загальна
атонія кори головного мозку. Вважається, що
така атонія є наслідком послаблення за таких
умов стовбурової системи активації, доказом
чого є суттєве посилення кіркових процесів
гальмування [1], які супроводжуються відповідними змінами біоелектричної активності
кори головного мозку [2, 3]. Разом з тим
з’ясування нейрофізіологічних механізмів
діяльності мозку в умовах депривації слуху є
однією із складних та невирішених проблем
сучасної фізіології та медицини.
Натепер встановлено, що глухота спричинює різноманітні зміни в діяльності мозку
і її негативний вплив на організм людини в

цілому загальновідомий [4, 5]. Однак досі
не з’ясованими є питання про те, як зміни
функціонування мозку за умов відсутності
слухової функції впливають на загальний
функціональний стан мозку і як компенсуються втрачені функції слухової сенсорної
системи при когнітивних навантаженнях за
умов використання інших сенсорних систем,
зокрема зору [6]. Відповіді на ці запитання
мають не лише теоретичне значення, а є вкрай
важливими і для практики реабілітації тих
людей, хто з різних причин втратив слух.
Мета нашої роботи – за показниками ЕЕГ
з’ясувати характер змін нейрофізіологічних
механізмів диференціювання зорових подразників у осіб з втраченим слухом порівняно з
тими, хто немає порушень слухової функції.
МЕТОДИКА
Обстежували дві групи людей (по 30 осіб у
кожній) віком від 21 до 25 років. До I (кон-
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трольної) групи ввійшли люди, які не мали
ніяких порушень слухової функції (відсутня
патологія звукопровідної системи, нервові та
ендокринні захворювання, черепно-мозкові
травми), а до ІІ – люди з повною глухотою
(вроджений та набутий дефекти, що спричинили 100% глухоту). Всі дослідження проводили з дотриманням загальноприйнятих
норм біоетики та положень Гельсинської
декларації 1975 р. за письмовою згодою
обстежуваних після інформування про цілі,
тривалість та процедуру дослідження.
ЕЕГ реєстрували з використанням ком
п’ют ерного комплексу «Нейроком» ХАІ
Medica (Україна). Обстежувані під час запису ЕЕГ знаходилися в екранованій звуко- та
світлоізольованій камері у положенні сидячи
при розслабленій мускулатурі для виключення м’язових артефактів. Для рівномірного
фіксування активності лобних, скроневих,
потиличних і тім’яних ділянок обох півкуль
електроди розміщували біполярно за стандартною схемою «10 – 20». Процедура дослідження біоелектричної активності мозку
включала три етапи: фоновий запис ЕЕГ, коли
обстежуваний знаходився в камері із заплющеними очима; при відкриванні очей; під час
диференціювання зорових подразників.
Аналізували потужність основних частотних діапазонів ЕЕГ: α (8 – 13 Гц, 30 – 70
мкВ2), β (14 – 35 Гц, 5 – 30 мкВ2) та θ (4 – 7
Гц, 25 – 35 мкВ2) ритмів у всіх відведеннях
згідно з програмним забезпеченням «Нейрокома» з використанням математичної функції
швидкого перетворення Фур’є.
Нейродинамічне дослідження диференціювання зорових подразників проводили
з використанням комп’ютерної системи за
спеціально розробленою авторською методикою та програмою «Діагност – 1М» [7]. Для
вивчення здатності до диференціювання зорової інформації застосовували геометричні
фігури (коло, квадрат та трикутник). Два із
подразників (коло і квадрат) були позитивними, на пред’явлення яких обстежуваний
мусив натискати на відповідні клавіші лівою
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або правою рукою і один гальмівний (трикутник), при пред’явленні якого не треба
було натискати жодну з клавіш. Тестування
тривало впродовж 5 хв у режимі «зворотний
зв’язок», який давав змогу обстежуваному
підлаштовувати подачу зорових стимулів
до оптимального для себе темпу (швидкість
подачі стимулів варіювала в межах ± 20 мс
залежно від помилкових реакцій: у разі помилки вона знижувалась, а після правильної
відповіді – збільшувалася). Визначали час
виходу на мінімальну експозицію, час мінімальної експозиції, кількість помилкових
реакцій, загальну кількість перероблених
зорових подразників.
Статистичну обробку результатів проводили методами математичної статистики із
застосуванням пакетів програм «Microsoft
Exel – 2010» та «STATISTICA 6.0 for Windows» («StatSoft Inc.», США). Достовірність
змін і відмінностей між порівнювальними величинами оцінювали за критерієм t Стюдента
(при нормальному розподілі) та за непараметричним критерієм Вілкоксона-Манна-Уітні (при ненормальному розподілі даних).
Існування зв’язку між показниками за умов
відповідності або невідповідності їх розподілів вимогам нормальності оцінювали розрахунками, відповідно, коефіцієнтів кореляції
Пірсона (r) або Спірмена (rs). Відмінності між
групами і існування кореляційної залежності
вважали достовірними при Р ≤ 0,05.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Аналіз отриманих результатів показав, що в
обох групах обстежуваних потужність хвиль
основних діапазонів ЕЕГ в стані спокою із
заплющеними очима перебувала в межах
норми. При відкриванні очей знижувалася
потужність α- хвиль (відповідно з 11,2 до
6,7 мкВ 2 у осіб з нормальним слухом і з
12,1 до 5,7 мкВ2 у глухих) та підвищувалася
потужність хвиль β- діапазона. Однак при
цьому в обстежуваних з нормальним слухом
такі зміни ЕЕГ-активності спостерігалися
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в потиличних відділах та правій скроневій
ділянці кори мозку, тоді як у глухих подібні
зміни ЕЕГ спостерігалися в тім’яно-потиличних та у лобно-центральних відділах.
Цілком імовірно, що виявлена реципрокна
зміна потужностей α- та β- хвиль у обстежуваних обох груп при відкриванні очей була
зумовлена посиленням сенсорного входу
та зростанням енергетичного запиту для
його обробки [2]. Зменшення потужності αхвиль, яке традиційно пов’язують зі станом
мобілізаційної готовності, спрямованої на
детекцію подразника та його аналіз [8-12],
чітко виявлялися, але топографія таких змін
у обстежуваних різних груп була відмінною.
Крім електричної активності мозку вони
мали суттєві відмінності основних нейродинамічних показників впродовж зорового
диференціювання (таблиця).
Кореляційний аналіз отриманих результатів встановив у обстежуваних обох груп
наявність вірогідного зв’язку між кількістю
перероблених подразників та часом мінімальної експозиції подразника (rs= 0,35 – 0,4;
Р ≤ 0,01). Іншими словами, чим меншого
часу мінімальної експозиції сягав той або
інший обстежуваний, тим більшу кількість
подразників він здатний переробити. Нами
також виявлено, що кількість перероблених
зорових подразників під час диференціювання у обстежуваних з нормальним слухом була
достовірно більшою порівняно з глухими (Р ≤
0,05), а час виходу на мінімальну експозицію
зорового сигналу, як і час мінімальної експозиції у глухих обстежуваних, були вірогідно
більшими (Р ≤ 0,05 – 0,01). Такі результати
однозначно можуть свідчити про послаблен-

ня нейродинамічних функцій за умов глухоти
[13] та цілком узгоджуються з даними наших
попередніх досліджень [14].
Щодо якості виконання запропонованого
завдання, то слід відмітити, що вона була
значно вищою у обстежуваних з нормальним
слухом, оскільки під час диференціювання
вони допускали достовірно меншу кількість
помилкових реакцій, ніж особи з глухотою
(Р ≤ 0,05). Однак найважливішими є наші
результати щодо змін ЕЕГ у обстежуваних
обох груп під час виконання ними диференціювання зорових подразників, оскільки
вони можуть вказували на відмінні стратегії
обробки інформації у людей з нормальним
слухом та глухотою.
У групі обстежуваних з нормальним слухом в процесі диференціювання виявлено
синхронізований приріст потужностей α- та
β-хвиль у потиличних та правій скроневій
ділянках кори мозку, що цілком може вказувати на посилення активаційних впливів на
відповідні кіркові зони мозку з боку ретикулярної формації стовбура, що, в свою чергу,
суттєво полегшує переробку інформації [2].
Одночасне збільшення потужності α- хвиль,
ймовірно, врівноважувало функціональний
стан мозку. Крім того, зростання цього показника в правій скроневій ділянці кори мозку
може вказувати на загальне посилення участі
вищих відділів центральної нервової системи у детекції та аналізі подразників. Адже
відомо, що у скроневих зонах кори мозку
відбувається інтеграція висхідних і низхідних
впливів та формується кінцевий етап розпізнавання сигналів [15-17]. Загалом, виявлена
нами синхронізація ритмів ЕЕГ у осіб з нор-

Характеристики нейродинаміки під час 5-хвилинного диференціювання зорової інформації у обстежуваних
з нормальним слухом та глухих

Групи
обстежуваних

Кількість
перероблених
подразників

Час виходу на мінімальну експозицію
сигналу, мс

Час мінімальної
експозиції, мс

З нормальним
742,11±38,2
120,01±6,8
30,03±5,1
слухом
Глухі
630,01±61,3*
268,02±4,4**
48,03±3,7*
*P≤0,05; **P≤0,001 порівняно з обстежуваними з нормальним слухом.
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Кількість
помилкових реакцій, %
45,83±4,6
66,01±4,1*
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мальним слухом під час переробки інформації може свідчити про те, що за таких умов
вмикається системоутворюючий механізм
[18] організації цілісної нейрокогнітивної
системи, коли взаємодія локальних мозкових
структур і широких нейронних сіток [19-23]
забезпечує оптимальне вирішення складних
когнітивних завдань.
У обстежуваних з глухотою за умов диференціювання в ЕЕГ спостерігалося менш
суттєве зростання потужності α- хвиль при
більш відчутному посиленні потужності
хвиль θ- діапазону. До того ж, такі зміни
реєструвалися в тім’яних, потиличних і
центральних відділах мозку. Виявлене нами
посилення повільно-хвильових складових
ЕЕГ може свідчити на користь того, що в
умовах напруженої роботи при переробці
інформації сенсорно депривований мозок
зазнає суттєвої функціональної реорганізації,
залучаючи інші зони кори, на фоні активізації
процесів пам’яті та емоцій. Важливим є і те,
що переробка інформації обстежуваними з
глухотою характеризувалася десинхронізацією та істотним зменшенням потужності
β- хвиль в тім’яно-потиличних відділах
кори мозку (Р ≤ 0,05). Така дезорганізація
та інактивація мозкових механізмів під час
диференціації подразників може говорити
про певну недостатність кіркових взаємодій
внаслідок існування деструкційних осередків та дифузних змін у багатьох структурах

мозку глухих. З іншого боку, превалювання
θ- діапазона та зниження потужності β- ритму
є незаперечним доказом різкого послаблення
у глухих активуючих впливів мезенцефальної
ретикулярної формації на кору [18, 20]. Таким чином, констатуємо, що глухота здатна
суттєво змінювати нейродинамічні функції,
функціональний стан підкіркових структур
та їх взаємозв’язки. Кореляційний аналіз
виявив зв’язок між кількістю перероблених
подразників, часом мінімальної експозиції
та потужністю ритмів ЕЕГ під час переробки
інформації в зацікавлених зонах кори мозку в
обстежуваних з нормальним станом слухової
функції та глухих (див. рисунок).
Встановлені кореляції дають змогу стверд
жувати, що домінування повільно-хвильового
діапазона електроенцефалографічних характеристик під час виконання 5-хвилинного навантаження з переробки інформації у глухих
обстежуваних свідчить про недостатність
активаційних можливостей «глухого» мозку.
Отже, дефіцит мозкових механізмів, який
зумовлював невисокий рівень нейродинамічних можливостей, недостатня кількість міжструктурних зв’язків, складнощі їх утворення
та існування кіркових аномалій обмежують
реорганізаційну лабільність, ускладнюють
диференціювання зорової інформації, що
проявлялось низькою якістю її переробки.
Врахування результатів досліджень відкриває нові перспективи для з’ясування фізіо-

Кореляції між кількістю перероблених зорових подразників, часом мінімальної експозиції та потужністю хвиль електроенцефалографічного патерну під час переробки інформації у обстежуваних з нормальним слухом (у α- і β- діапазонах)
та глухих (у θ- діапазоні); наведені тільки вірогідні зв’язки (P≤0,05-0,001)
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логічних механізмів і моніторингу слухової
депривації різного генезу за ЕЕГ-патернами
та нейродинамічними характеристиками, що
сприятиме пошуку шляхів вдосконалення
профілактики розвитку глухоти.
Таким чином, встановлено зв’язок між
кількістю перероблених подразників, часом
мінімальної експозиції та потужністю ритмів
ЕЕГ під час переробки інформації. Вивчення
ЕЕГ-патернів нормальночуючих та глухих обстежуваних дало змогу виявити особливості
мозкових процесів диференціювання зорових
подразників у глухих.
Переробка зорової інформації у нормальночуючих обстежуваних характеризувалася
синхронізованим приростом потужності α- і
β- хвиль у потиличних та правій висковій
ділянках кори мозку. У глухих осіб виявлено
регідні зміни ЕЕГ-патерна, превалювання
низько-хвильового діапазону та десинхронізацію потужності α- і β- хвиль у в тім’яних,
потиличних і центральних відділах кори мозку. Встановлено, що ЕЕГ глухих обстежуваних має фоновий низько-амплітудний патерн.
Нейродинамічні особливості глухих обсте
жуваних відрізнялися низькими швидкіс
ним и нейродинамічними характеристиками.
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ
ПАТТЕРНЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ
ЗРИТЕЛЬНЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ СЛУХОВОЙ ДЕПРИВАЦИИ
Исследовали электроэнцефалографические (ЭЭГ) паттерны
и нейродинамику дифференцирования зрительных стимулов у здоровых и глухих людей. Установлена связь между
количеством переработанных стимулов и временем минимальной экспозиции сигнала (rs = 0,38). Также во время дифISSN 0201-8489 Фізіол. журн., 2017, Т. 63, № 6

ференцирования информации выявлена корреляция между
нейродинамикой и мощностью ритмов ЭЭГ (r = 0,23 – 0,33).
Переработка зрительной информации у людей с нормальным слухом характеризовалась синхронным увеличением
мощностей α- и β- волн в затылочных и правой височной
зонах коры мозга. У глухих людей выявлено регидность
динамики ЭЭГ-паттерна, доминирование низко-волнового
диапазона и десинхронизацию мощностей α- и β- волн в
теменных, затылочных и центральных отделах коры мозга.
Ключевые слова: электроэнцефалографические паттерны;
дифференцирование зрительных раздражителей; депривация слуха.
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ELECTROENCEPHALOGRAPHIC
PATTERNS OF DIFFERENTIATING
VISUAL STIMULI UNDER AUDITORY
DEPRIVATION
We investigated the EEG patterns and neurodynamics of
differentiating visual stimuli in healthy individuals and in
persons with auditory deprivation. We found correlation between the indicators of the number of the processed stimuli,
the minimum time of response (rs = 0,38) and the power of
EEG rhythms while processing information (r= 0,23 – 0,33).
The differentiation of visual information in the persons with
normal hearing was found to be characterized by synchronic
increase of α- and β- wave power at the rear and right temporal
cortex areas. The rigidity of EEG-pattern dynamics, the prevalence of low wave range and the desynchronization of α- and
β- wave power in the interested parts of the brain were found
in the individuals with auditory deprivation. The background
EEG-patterns in the investigated individuals with auditory
deprivation had lower amplitude compared with that detected
in healthy people. Neurodynamic features of the investigated
individuals with auditory deprivation were characterized with
low speed neurodynamic indicators.
Key words: electroencephalogram patterns; differentiating
visual stimuli; auditory deprivation.
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