
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 17

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

Т. А. Литовченко, О. Ю. Сухоносова, 
В. В. Сальникова, С. Н. Коренев

Харьковская медицинская академия последипломного 
образования (г. Харьков)
Особенности лечения 

эпилептических расстройств у девочек 
с симптоматической эпилепсией лобной локализации

Изучено влияние противосудорожных препаратов на те-
чение заболевания у девочек с симптоматической эпилепсией 
лобной локализации. 

Под наблюдением находилось 90 детей. Проведено клинико-
неврологическое, нейрофизиологическое (ЭЭГ, ЭЭГ с видео-
мониторингом, ЯМРТ) и нейропсихологичес кое обследование 
в динамике лечения. Показана наибольшая эффективность 
препарата «Ламотрин».
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Peculiarities of epileptic disorders therapy 
in girls with frontal symptomatic epilepsy

An eff ect of anti-seizure medication on course of the disease in 
girls with symptomatic epilepsy of frontal localization was studied. 
Ninety children were observed. 
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omonitoring, MRI) and neuropsy chological examination of the 
treatment. A highest efficacy of Lamotrine medication was de-
monstrated.
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Наведений у статті аналіз результатів досліджень останніх 
років продемонстрував складність та багатофакторність дії 
геліогеофізичних чинників на людину. У першій частині 
статті розглядається вплив змін геліогеомагнітних умов 
на функціональний стан вегетативної нервової систе-
ми та психоемоційну сферу здорових осіб та пацієнтів 
з неврологічними захворюваннями. *****

Ключові слова: геліогеофізичні чинники, неврологічні 
захво рювання, вегетативна нервова система, психо емо-
цій ний стан

Сьогодні завдяки багатьом міждисциплінарним 
дослідженням останніх років вже немає сумнівів, що 
флуктуації геліогеофізичних факторів (сонячна актив-
ність, щільність та варіабельність сонячних часток, 
параметри сонячного вітру, напруженість та знак 
міжпланетного магнітного поля, індекси геомагнітної 
активності та ін.) відчутно впливають на організм лю-
дини [1—8]. Особливу увагу привертає чутливість до 
цього впливу пацієнтів з захворюваннями головного 
мозку. Найбільша вираженість та небезпечність для 
організму у стані внутрішнього стресу, такому, як хро-
нічна хвороба наслідків «адаптаційного десинхроно-
зу», що виникає в кожної людини під час геомагнітних 
бур [9—12], залежність нервової системи людини від 
геліогеофізичних умов та рівня магніточутливості цен-
тральних регуляторних механізмів [13—17], робить па-
цієнтів із захворюваннями нервової системи найбільш 
вразливими до дії певних геліогеомагнітних чинників, 
при яких спостерігається різке погіршення стану хво-
рих [18—22]. Так, біотропний ефект геліогеофізичних 
чинників на стан хворих на гіпертонічну енцефалопа-
тію та хворих на церебральний атеросклероз проявляє 
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себе у вигляді декомпенсації основ ної клінічної симп-
томатики, перебіг якої може бути різноманітним: від 
поступового розвитку та регресу (протягом 1—2 діб) 
до гострих станів [23; 24].

Цілком зрозуміло, що однією з перших на зміни 
геліогеофізичних показників реагує вегетативна нер-
вова система (ВНС), при цьому найбільш біотропними 
виявилися зміна знаку міжпланетного поля та геомаг-
нітна активність [25]. Коливання параметрів останньої 
викликають швидкі зсуви вегетативної рівноваги у бік 
підвищення тонусу симпатичної нервової системи, 
що спостерігається як у здорової, так і у хворої лю-
дини [26; 27]. Так, під час значних або довготривалих 
змін геомагнітних чинників, що можуть призводити 
до порушення адаптаційних механізмів вегетативної 
системи, у здорових осіб спостерігаються такі про-
яви синдрому вегетосудинної дистонії, як транзиторні 
гіпертензійні стани, тахікардії, церебральний ангіос-
пазм, порушення терморегуляції [28; 29]. У пацієнтів 
з гіпертонічною енцефалопатією негативний вплив 
геліогеофізичних чинників на стан ВНС також харак-
теризується посиленням перманентних та пароксиз-
мальних вегетативних порушень з переважанням 
симпатикотонії та зменшенням питомої ваги ейтонії від 
20 % (І та І—ІІ стадія хвороби) до практичної відсутності 
(ІІ стадія) [24; 30]. Під час підвищення рівня геомагніт-
ного збурювання та магнітних бур незалежно від стадії 
хвороби в усіх без винятку хворих спостерігалося різке 
посилення вираженості астенічних порушень; майже 
в усіх (86—91 %) — зростання лікворної гіпертензії 
та лікворно-венозної дисциркуляції. Але деякі ознаки 
та перебіг декомпенсації у цієї групи пацієнтів визна-
чалися, як виявилося, стадією хвороби. Наприклад, 
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наявність підвищення артеріального тиску внаслідок 
геомагнітних змін коливалася від 92 % (І стадія) до 60 % 
(ІІІ стадія) випадків; відрізнялися хворі й за вираженістю 
розладів координації, порушень емоційно-вольової 
сфери та за виникненням або зростанням неврологіч-
ного дефіциту [23; 24].

Важливою є й продемонстрована вірогідна залеж-
ність змін у системі гемостаза від значень геомагнітних 
збурень: чим інтенсивніше магнітна буря, тім вони 
більш значущі [4; 31; 32]. І хоча здорові та хворі особи 
не відрізняються за чутливістю показників мікроцирку-
ляторного русла до варіацій геомагнітної активності [7; 
33; 34], за типом вірогідних змін реологічних параме-
трів крові (в’язкість, гематокрит, концентрація ЛПНП, 
холестерину й фібриногену, агрегація тромбоцитів 
та еритроцитів й т. ін.) у періоди значного посилення 
сонячної та геомагнітної активності [21; 27; 35; 36]; та 
за рівнем підвищення потужних індукторів агрегації 
тромбоцитів (адреналіну та норадреналіну), яке викли-
кається геліогеофізичними збуреннями, проте, якщо 
погіршення вказаних гемореологічних показників вна-
слідок геліогеомагнітних змін розгортається на тлі ате-
росклеротичних уражень магістральних артерій мозку, 
як у хворих на цереброваскулярні патології, воно може 
стати однією з причин розвитку «реологічної оклюзії» 
у невеликих судинах мозку, що зрештою може призвес-
ти до інсульту [18; 37; 38]. Нами також було виявлено, 
що при гіпертонічній енцефалопатії, церебральному 
атеросклерозі та вегетосудинній дистонії у відповідь 
на різкі коливання К-індексу, особливо у разі магнітних 
бур з стрімким початком, спостерігаються значні зміни 
з боку церебральної та периферійної гемодинаміки 
(підвищення тонусу, зниження кровонаповнення со-
судів середнього та невеликого калібру), що відби-
валися зниженням амплітуди реограми, збільшенням 
дикротичного індексу та часу повільного кровонапов-
нення [39].

Таким чином, якщо у здорової людини реакція 
вегетативної нервової системи в умовах визначених 
меж флуктуацій геомагнітних показників (малі або по-
мірні бурі) має хоча і індивідуальний, але системний, 
адаптивно-компенсаторний характер [37; 40—42], 
у певної групи хворих навіть незначні зміни геомаг-
нітної активності можуть викликати підвищення на-
пруженості функціонування регуляторних механізмів 
серцево-судинної, дихальної й гемостатичної систем 
та призвести до відчутного погіршення стану, збіль-
шення випадків тромбоемболічних та геморагічних 
ускладнень.

У пацієнтів з неврологічними захворюваннями важ-
ливим також є встановлений факт біотропного впливу 
геліогеомагнітних флуктуацій на стан вищої нервової 
діяльності людини, який проявляється модуляцією 
певних нервово-психічних функцій (самопочуття, ак-
тивність, настрій, увага, понятійне мислення, вербальна 
та зорова пам’ять) [43—46]. Підвищення, як і зниження 
сонячної активності, спричиняючи психічне напружен-
ня, провокує низку різних психоемоційних порушень: 
в залежності від рівня функціональних ресурсів орга-
нізму коливання геомагнітного поля можуть викликати 
або пригнічення, або збудження (аж до ейфорії) [17; 
47]. За даними О. Г. Каменевої (2009), кореляція пси-
хофізіологічних показників з параметрами сонячної 

активності спостерігається у 30 % здорових осіб та 
60 % пацієнтів з ішемічною хворобою серця [48]. Нами 
було встановлено, що у хворих на гіпертонічну енце-
фалопатію при змінах геомагнітних умов, порушення 
емоційно-вольової сфери спостерігалося у 50—74 % 
пацієнтів, в залежності від стадії хвороби [23]. У хво-
рих на вегетосудинну дистонію, майже усім пацієнтам 
були притаманні виражені негативні психоемоційні 
реакції на магнітні бурі з стрімким початком [39]. 
Б. М. Владимирський вважає, що «біологічно активний 
чинник, який контролюється космічною погодою, є од-
ночасно й психотропним агентом» [49]. Низка авторів 
уточнює, що саме сонячна активність відіграє значну 
роль у патогенезі неврозів та непсихотичних розладів 
через модуляції функціонального стану правої півкулі 
мозку, велика активність якої помітна при наявності 
таких невротичних рис особистості, як невпевненість, 
тривожність, нездатність переносити стрес [50—53]. 
Зрив процесу адаптації внаслідок надмірних впли-
вів геліогеофізичних чинників у 70 % здорових осіб, 
що працюють на полярних станціях, спостерігався 
у вигляді «синдрому психоемоційного напруження», 
а у 20 %  — у вигляді невротичних порушень, у струк-
турі яких переважали неврастенічні розлади у вигляді 
астенічного, астено-депресивного або гіперстенічного 
синдромів, істеричні розлади та вегетодистонії [51]. 
У пацієнтів з ішемічною хворобою серця на тлі слабких 
коливань геліогеомагнітної активності спостерігається 
зростання рівня тривожності та порушення психо-
емоційного стану за показниками тестів Люшера та 
САН [48]. У хворих на гіпертонічну енцефалопатію, 
церебральний атеросклероз та вегетосудинну дисто-
нію у відповідь на різкі коливання К-індексу незалежно 
від знаку градієнту нами також були виявлені виразні 
негативні реакції у психоемоційній сфері: зниження 
настрою, самопочуття, підвищення рівня тривожності, 
прояви емоційної лабільності, депресивності та іпохон-
дричності [23; 39].

Ослаблення психічної адаптації через зміни геліогео-
магнітних умов може призводити до появи пограничних 
станів, нервово-психічних розладів, підвищення ризику 
суїциду та нещасних випадків з причини підвищеної 
чутливості до дії геліогеофізичних чинників таких не-
стійких динамічних станів психіки, як агресивність та 
аутоагресія [54—63]. П. Е. Григор'єв (2008) на прикладі 
обстеження здорових молодих осіб продемонстрував 
переважання серед психоемоційних реакцій на флук-
туації геліогеофізичних чинників погіршення психічного 
стану, показники якого змінювалися за одним з 3 типів 
реакцій: стійке зростання, стійкий спад та більш склад-
на динаміка (у різні дні спостерігається як максимум, 
так і мінімум показника) [64]. У періоди геомагнітних 
збурень у практично здорових осіб спостерігається 
зростання тривожності та втоми, під час геомагнітних 
штилів — аутоагресій; а напередодні діб, що передують 
змінам знаку міжпланетного магнітного поля, а також 
геомагнітних штилів — агресивності [55; 57; 64; 65]. Інші 
автори наводять дані, що під час магнітних бур у емоцій-
ному спектрі здорових осіб переважало роздратування, 
яке різко збільшувалося на 2-гу добу після бурі [31; 37]. 
В залежності від нозологічної форми психічного роз-
ладу у дні геліогеомагнітних максимумів або мінімумів 
також показане вірогідне збільшення кількості дебютів 
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та загострень хронічних психічних захворювань: надхо-
дження до стаціонару хворих з діаг нозами рекурентної 
шизофренії, реактивної та інволюційної депресії, біпо-
лярного розладу корелює з кількістю сонячних спалахів 
та величиною К-індексу [66].

(Продовження буде)
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

В. И. Сухоруков, И. Н. Никишкова
ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии 

НАМН Украины» (г. Харьков)
Важность фактора влияния гелиогеофизических факторов 

при неврологических заболеваниях
(Часть І)

Анализ результатов исследований последних лет, приве-
денный в статье, продемонстрировал сложность и многофак-
торность действия гелиогеофизических факторов на человека. 
В первой части статьи рассматривается влияние изменений 
гелиогеомагнитных условий на функциональное состояние 
вегетативной нервной системы и психоэмоциональную сфе-
ру здоровых лиц и пациентов с неврологическими заболе-
ваниями.

Ключевые слова: гелиогеофизические факторы, неврологи-
ческие заболевания, вегетативная нервная система, психоэмо-
циональное состояние.
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of the NAMS of Ukraine“ (Kharkiv)
Signifi cance of a factor of impact 

of heliogeophysical factors in neurological diseases 
(Part I)

An analysis of recent researches given in the article has demon-
strated a complexity and multifactority of heliogeophysical factor 
infl uences on humans. In the fi rst part of the article an infl uence 
of changes of heliogeomagnetic conditions on a functional state 
of the autonomous nervous system and psychoemotional sphere 
of both healthy persons and patients with neurological diseases is 
reviewed.

Key words: heliogeophysical factors, neurological diseases, auto-
nomous nervous system, psychoemotional conditions.
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ЕЕГ-ПОКАЗНИКИ У ДІТЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ФЕБРИЛЬНІ СУДОМИ, 
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВАРІАНТІВ ЇХ ПЕРЕБІГУ

ЕЕГ-дослідження в динаміці, кожні 6 місяців, проводи-
лися 175 дітям (хлопчики — 100; дівчатка — 75) віком від 
1 до 5 років (середній вік 3,3 роки). На протязі цього часу 
у 35 дітей (20 %) фебрильні судоми трансформувалися в епі-
лептичні напади (підгрупа А) і у 140 дітей щезли (підгрупа 
Б). Описано 2 варіанти доброякісного та 5 варіантів зло-
якісного перебігу фебрильних судом. Кожен з варіантів має 
свої клінічні особливості та специфічні зміни ЕЕГ. Результати 
вивчення електрогенезу у дітей з фебрильними судомами 
в динаміці дозволяють прогнозувати трансформацію фе-
брильних судом в типові епілептичні напади, своєчасно 
переривати процеси епілептогенезу.

Ключові слова: діти, фебрильні судоми, епілепсії, ЕЕГ, 
варіанти перебігу ******

Електроенцефалографічне обстеження залиша-
ється одним із найбільш достовірних в діагностиці 
епілепсій та епілептичних синдромів (Євту шен ко С. 
К., Омельяненко А. А., 2005, Cavazzuti G. B., Cappella L., 
Nalin A., 1980, Niedermeyer E., 1999). Остан німи дослі-
дженнями (Шанько Г. Г., Шарко, 2006) встановлено, що 
в 19,2 % випадків початку типових епілеп тичних нападів 
передують фебрильні приступи. Показано, що най-
більш ймовірний розвиток епілепсій після фебрильних 
приступів, якщо при записах електроенцефалограми 
фіксуються локальні специфічні ЕЕГ-патерни.

Для уточнення змін електрогенезу у дітей з феб-
риль ними приступами, в залежності від варіантів пе-
ребігу фебрильних судом в рамках доброякісного та 
злоякісного, нами протягом 3—5 років, кожні 6 місяців 
(позапланово, якщо приступи повторювалися) велося 
ЕЕГ-обстеження. До групи дітей, у яких вивчався елек-
трогенез, шляхом динамічного спостереження, увійшло 
175 осіб (хлопчики — 100; дівчатка — 75), віком від 1 до 
5 років (середній вік дітей 3,3 роки).

Реєстрацію біопотенціалів мозку проводили за допо-
могою 16-канального електроенцефалографа. Скальпові 
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електроди були розташовані на голові за стандартною 
схемою Г. Джаспера (1958 р.), яка відома в клінічній 
ЕЕГ під назвою схема «10—20». ЕЕГ реєстрували в за-
темненому приміщені в біполярній системі відведень, 
швидкість запису 15 мм/с упродовж 20 хвилин.

Відповідно до загальноприйнятих правил та ре-
комендацій Міжнародної протиепілептичної Ліги, 
в план ЕЕГ-об стеження були включені функціональні 
навантаження («заплющити-відкрити очі», гіпервенти-
ляція, ритмічна фотостимуляція частотами 3, 6, 9, 12 Гц). 
В частині випадків такі функціональні навантаження, 
як «заплющити-відкрити очі» та гіпервентиляція не 
були проведені, що було зумовлено малим віком дітей, 
які не могли виконати необхідні інструкції або проти-
показаннями щодо їх виконання у зв’язку із загальним 
станом дитини.

На основі порівнянь ЕЕГ-показників в динаміці під 
час довготривалих спостережень робили висновки про 
відхилення в дозріванні функціональних систем мозку, 
появу ЕЕГ-феноменів, прогностично несприятливих 
з точки зору виникнення епілепсії, ознак формування 
епілептичного вогнища та його локалізацію, епілептич-
ної зони та епілептизації головного мозку.

В залежності від динаміки електрогенезу у дітей 
основної групи прогнозували можливість виникнення 
типових епілептичних нападів. Проводили зіставлення 
характеру ЕЕГ з кількістю повторів фебрильних судом, 
їх тяжкістю та аналізували внесок кожного наступного 
приступу в процеси епілептизації головного мозку. 
Аналіз проводили з урахуванням дії різноманітних 
чинників, особливу увагу приділяли впливу анти-
епілептичних препаратів на електрогенез, їх здатності 
нормалізувати ЕЕГ-показники, попереджати виникнення 
повторних фебрильних судом та запобігати переходу 
в епілептичні напади.

Оскільки важливе значення для виникнення та 
зникнення певних ЕЕГ-патернів має вік дитини, аналіз 




