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Центральна регуляція функцій горта-
ні, що здійснюється на різних рівнях ЦНС, є 
складною. Це значною мірою обумовлено 
необхідністю забезпечення акту дихання, в 
безумовній регуляції якого, окрім відділів 
дихального центру продовгуватого мозку, 
беруть участь і інші структури головного 
мозку [1, 2, 3]. В свою чергу, дихальний 
центр, в результаті ірадіюючих дихальних 
імпульсів у верхні та нижні відділи ЦНС, 
може впливати на їх функціональний стан, 
що відображається на перебігу ряду фізіо-
логічних та психофізіологічних функцій [4]. 
Водночас, не менш складнорегульованою та 
організованою є центральна регуляція фун-
кції голосоутворення на різних рівнях ЦНС. 
Це обумовлено тим, що функція голосоут-
ворення є надзвичайно складною і має як 
безумовні, так і довільні (регульовані сві-
домо) складники. На бульбарному рівні 
здійснюється безумовна стовбуромозкова 
регуляція гортані, регуляція роботи рефлек-
торного апарату гортані, забезпечення тону-
су внутрішньогортанних м’язів у спокої, 
забезпечення фонації у найбільш елемента-
рному вигляді – крик, розмовний голос у 
обмеженому діапазоні без модуляції та спе-
цифічного «забарвлення»; діенценфально-
мезенцефальному – тонка координація мо-
торної діяльності голосового апарату, за-
безпечення динамічних та ритмічних влас-
тивостей голосу – сили, втомлюваності, 
тривалості тону, темпу, розмовної мелодії; 
кортикальному рівні – забезпечення свідо-
мого вольового представлення тонового 
різновиду голосоутворення, продукування 

високих голосових частот, голосових моду-
ляцій розмовного та співочого голосу [5-7].  

В зв’язку з вищеперерахованим постає 
необхідність врахування не тільки стану 
роботи периферичного нервово-м’язового 
апарату гортані, а й стану центрального 
контуру регуляції її діяльності. Особливого 
значення це набуває на сучасному етапі 
розвитку медицини та науки, коли основ-
ним напрямком досліджень у розробці но-
вих методів хірургічного лікування парезів 
та паралічів гортані є максимально можливе 
відновлення динамічного профілю, прита-
манного нормальному функціонуванню 
гортані, а не лише забезпечення дихальної 
функції. Це створює необхідність вивчення 
функціонального стану головного мозку у 
пацієнтів з парезами та паралічами гортані 
за даними об’єктивних методів обстеження, 
серед яких загальновизнаним об’єктивним 
методом оцінки біоелектричної активності 
головного мозку є електроенцефалографія. 

Мета даної роботи – вивчити якісні 
показники електроенцефалографії у хворих 
з двобічними периферичними парезами та 
паралічами гортані до та після застосування 
хірургічного лікування, а саме ендоскопіч-
ної хордоаритеноїдотомії. 

Матеріал і методи дослідження 
Нами були обстежені пацієнти з дво-

бічними периферичними парезами та пара-
лічами гортані. Наявність двобічних парезів 
та паралічів гортані у хворих було встанов-
лено при проведенні непрямої ларингоско-
пії та відеоларингоскопічному дослідженні 
з використанням жорсткого ендоскопу на 
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обладнанні фірми WOLF (Німеччина). У 
всіх хворих в анамнезі було виконання ти-
реоїдектомії давністю більше 6 міс. 55 хво-
рих з білатеральними парезами та параліча-
ми гортані було включено до 1-ї групи; до 
2-ї групи увійшли 51 хворий з двобічними 
руховими розладами гортані після ендоско-
пічної ендоларингеальної однобічної хордо-
аритеноїдотомії. Стан після проведення 
ендоскопічної хордоаритеноїдотомії у хво-
рих з руховими порушеннями гортані ста-
новив 3 міс. та більше. Зазначимо, що 27 
осіб з двобічними парезами та паралічами 
гортані брали участь у дослідженні до та 
після застосованого хірургічного лікування. 
Також було обстежено 15 осіб без патології 
голосового апарату і порушень фонації, які 
склали контрольну (К) групу. Всього було 
обстежено 94 особи. 

З метою дослідження функціонально-
го стану ЦНС хворим з парезами та паралі-
чами гортані проводилось електроенцефа-
лографічне дослідження (ЕЕГ), яке викону-
валось за допомогою комп’ютерного елект-
роенцефалографа фірми «DX-системи» 
(Україна) в екранованій звукозаглушеній 
камері в положенні хворого сидячи при роз-
слабленій мускулатурі для виключення 
м’язових артефактів при записі ЕЕГ. Перед 
записом ЕЕГ проводили 10-хвилинну адап-
тацію пацієнта до умов дослідження.  

Для відведення потенціалів викорис-
товувалась стандартна схема накладання 
електродів «10-20», рекомендована Міжна-
родною федерацією товариства ЕЕГ, при 
якій 24 електроди накладали за біполярним 
методом таким чином, щоб рівномірно охо-
пити лобні, височні, потиличні і тім’яні об-
ласті обох півкуль. Перевагою схеми «10-
20» є велика кількість електродів, що дозво-
ляє отримати більш детальну картину роз-
поділу потенціалів по поверхні скальпу. 
Шкіру в місцях накладання електродів ре-
тельно знежирювали 960 спиртовим розчи-
ном. Електроди накладалися з використан-
ням спеціальної електродної пасти і щільно 
фіксувалися на голові за допомогою спеціа-
льної шапочки. При цьому використовува-
лись фоновий запис ЕЕГ, а також ЕЕГ з 
функціональними навантаженнями (реакція 
на суцільне світло, реакція на відкривання, 
закривання очей, фотостимуляція частотами 

6; 9; 12; 15; 18; 21 і 24 Гц через рівні промі-
жки часу (10 с), а також 3-хвилинна гіпер-
вентиляція та затримка дихання).  

 
Результати та їх обговорення 
З метою дослідження функціонально-

го стану центральної нервової системи у 
пацієнтів з парезами та паралічами гортані, 
а також у осіб контрольної групи було про-
ведено якісний аналіз електроенцефалог-
рам. Оцінюванню підлягали наявність ознак 
подразнення певних мозкових структур, 
зміна нормальних співвідношень відсотків 
представленості основних ритмів ЕЕГ, пе-
реважанням тієї чи іншої форми біоелект-
ричної активності, наявність патологічних 
проявів активності (поява гострих піків і 
потенціалів, «спайків», спалахів спонтанної 
десинхронізованої високоамплітудної акти-
вності, появою комплексів «гострий пік – 
повільна хвиля», груп повільних хвиль та 
ін.). Також враховувались симетричність та 
синхронність цих проявів, появу їх при фо-
новому записі чи при функціональному на-
вантаженні. Зверталась увага, у яких зонах 
(відведеннях) переважно визначалися ті чи 
інші явища, чи були наявні зональні розбі-
жності, синхронізація та десинхронізація 
основних ритмів ЕЕГ, а також наявність 
ознак дезорганізації біопотенціалів на елек-
троенцефалограмах. При наявності різкої 
міжпівкулевої асиметрії та осередкових 
змін біотоків, таких хворих було виключено 
з аналізу. 

Дослідження функціонального стану 
центральної нервової системи за даними 
електроенцефалографії у пацієнтів з паре-
зами та паралічами гортані, а також у осіб 
контрольної групи, дозволили виявити на-
ступне. У осіб контрольної групи біоелект-
рична активність головного мозку була 
представлена переважно альфа- і бета-
ритмами з нормальною амплітудою. Альфа-
ритм мав добру вираженість, особливо у 
потиличних відведеннях. По напрямку до 
передніх відділів мозку його амплітуда зме-
ншувалася. Найбільшу амплітуду альфа-
ритм мав у стані спокійної розслабленої 
бадьорості, особливо при заплющених очах 
у затемненому приміщенні. Основні ритми 
були організовані і синхронізовані, моду-
льовані у «веретена», зберігалися зональні 
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відмінності. Проведення функціональних 
навантажень свідчило про задовільне засво-
єння нав'язаних ритмів, адекватну реакцію 
на відкривання/закривання очей. Біоелект-
рична активність була симетричною.  

При якісному аналізі результатів еле-
ктроенцефалографії в обстежених групах 
хворих з парезами та паралічами гортані 
нами були виявлені відхилення від норми у 
функціональному стані ЦНС, виражені в 
різному ступені (табл. 1). 

У 100% хворих з руховими порушен-
нями гортані обох досліджуваних груп ви-
значалися іритативні загальномозкові зміни 
біоелектричної активності головного мозку.  

У переважної більшості обстежених 
нами хворих з парезами та паралічами гор-
тані мали місце виражені в тій чи іншій мірі 
явища десинхронізації та дезорганізації ос-
новних ритмів ЕЕГ. Так, в 1-й групі хворих 
з білатеральними руховими порушеннями 
гортані такі порушення визначалися в 100% 
обстежених, причому у 48 (87,27%) ці зміни 
мали виражений характер, у 7 (12,72%) вони 
були помірними. В 2-й групі хворих з дво-

бічними руховими порушеннями гортані, 
яким була виконана однобічна ендоскопічна 
хордоаритеноїдотомія, десинхронізація ос-
новних ритмів ЕЕГ була виявлена у 44 
(86,27%) осіб. Лише у 4 хворих вона трак-
тувалася як незначна, у решти 40 – була 
вираженою. Дезорганізація основних ритмів 
ЕЕГ спостерігалася у 92,16% пацієнтів да-
ної групи. Як демонструють результати 
аналізу ЕЕГ, зниження фонової біоелектри-
чної активності головного мозку визначало-
ся у 20 хворих (36,36%) 1-ї групи з двобіч-
ними руховими порушеннями гортані, тоді 
як підвищений вольтаж біоелектричної ак-
тивності було зафіксовано лише у 5 (9,09%) 
пацієнтів даної групи. Серед хворих 2-ї гру-
пи з двобічними руховими порушеннями 
гортані, яким було виконано однобічну ен-
доскопічну хордоаритеноїдотомію, частота 
виявлення даних порушень біоелектричної 
активності головного мозку була дещо ме-
ншою. Так, зниження біоелектричної актив-
ності визначалося у 14 (27,45%) пацієнтів, 
підвищений вольтаж біоелектричної актив-
ності – у 4 (7,84%). 

  
            Таблиця 1  

Якісні ознаки ЕЕГ картини у хворих з руховими порушеннями гортані 

Якісні ознаки ЕЕГ картини 
Групи 

1-а (n=55) 2-а (n=51) 
% абс. % абс. 

Зниження біоелектричної активності 36,36% 20 27,45% 14 
Підвищений вольтаж активності 9,09% 5 7,84% 4 
Іритативні зміни 100% 55 100% 51 
Гіперсинхронні “сплески” 32,73% 18 35,29% 18 
Гострі піки, хвилі 69,09% 38 72,55% 37 
Посилення повільно-хвильової активності 45,45% 25 41,18% 21 

Подразнення структур 

коркові 100% 55 100% 51 
діенцефальні 41,82% 23 21,57% 11 
діенцефально-стовбурові 36,36% 20 49,02% 25 
медіобазальні 1,82% 1 15,69% 8 

Десинхронізація 100% 55 86,27% 44 
Дезорганізація основних ритмів 100% 55 92,16% 47 
Посилення ознак при гіпервентиляції 14,55% 8 17,65% 9 

Асиметрія біотоків 
(відведення) 

лобні 12,73% 7 23,53% 12 
скроневі 47,27% 26 45,10% 23 
тім’яні 30,90% 17 41,18% 21 
потиличні 7,27% 4 17,65% 9 
центральні 9,09% 5 3,92% 2 
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Нерідко у обстежуваних хворих з ру-
ховими порушеннями гортані в обох групах 
спостерігалася пароксизмальна біоелектри-
чна активність, виражена гострими потенці-
алами, загостреними тета-хвилями, компле-
ксами «гострий пік-повільна хвиля», підви-
щенням рівня представленості повільних 
хвиль. Часом такі прояви реєструвалися у 
всіх відведеннях синхронно у певний період 
часу – формувалися так звані «гіперсинх-
ронні сплески». Зокрема, у пацієнтів 1-ї 
групи з білатеральними парезами та паралі-
чами гортані гіперсинхронні «сплески» ви-
являлися у 18 (32,72%) обстежених; гострі 
піки, хвилі – у 38 (69,09%); посилення пові-
льно-хвильової активності – у 25 (45,45%). 
У пацієнтів з білатеральними руховими по-
рушеннями гортані, яким застосовувалось 
хірургічне лікування (2-а група) зберігалася 
тенденція до посилення повільно-хвильової 
активності, яка визначалася у 21 хворого 
даної групи (41,18% випадків). Водночас у 
обстежених цієї групи, у порівнянні з 1-ю 
групою, більш часто реєструвались такі 
патологічні ознаки біоелектричної активно-
сті, як поява гострих піків, хвиль (72,55%), 
та гіперсинхронні «сплески» (35,29%). Це 
свідчить про виражені іритативні зміни біо-
електричної активності, в тому числі – под-
разнення глибоких структур головного моз-
ку. 

При аналізі електроенцефалографічної 
картини, у всіх (100%) обстежуваних з 
ознаками рухових порушень гортані вияв-
лялися ознаки подразнення коркових струк-
тур. Також у частини хворих такі зміни по-
єднувалися з залученням подразнення діен-
цефальних, діенцефально-стовбурових та 
медіобазальних структур головного мозку. 
Так, у пацієнтів 1-ї групи на фоні подраз-
нення коркових структур дисфункція діен-
цефальних структур визначалася у 41,82% 
обстежених, подразнення діенцефально-
стовбурових структур – у 36,36%. У 1 хво-
рого було виявлено ознаки подразнення 
медіобазальних структур головного мозку. 

Наростання залучення більш глибоких 
структур у поєднанні з вираженою асимет-
рією біотоків фіксувалось у пацієнтів з дво-
бічними руховими розладами гортані (2-а 
група), яким застосовувалось хірургічне 
лікування. У цієї категорії хворих на фоні 

певного зменшення частки подразнення 
діенцефальних структур збільшувалась ная-
вність та вираженість  ознак дисфункції 
глибоких структур головного мозку (залу-
чення у процес більших ділянок, більша 
вираженість ознак патологічної активності). 
Так, подразнення діенцефально-стовбуро-
вих структур визначалося у 49,02% обсте-
жуваних, медіобазальних – у 15,69%. Отже, 
наростання функціональних змін з боку 
центральної нервової системи з залученням 
подразнення стовбуромозкових структур у 
обстежених нами осіб визначається і при 
забезпеченій компенсованій функції зовні-
шнього дихання (з контролем за допомогою 
спірометрії) у хворих з білатеральними ру-
ховими порушеннями гортані, яким було 
виконано ендоскопічну хордоаритеноїдото-
мію.  

Таким чином, певні порушення біое-
лектричної активності за даними ЕЕГ у та-
ких хворих можуть відбивати саме пору-
шення у стані голосоутворення, недостатнє 
«підлаштування» системи до нових умов 
аеродинаміки верхніх дихальних шляхів (в 
т.ч. за рахунок зміни перцептивного сприй-
няття), і свідчити про збій процесів центра-
льної регуляції.  

Для більшої наочності на рис. 1 окре-
мо представлено відсоткову кількість випа-
дків подразнення структур головного мозку 
у обстежених нами груп хворих з двобічни-
ми парезами та паралічами гортані до та 
після застосування хірургічного лікування. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Наявність подразнення структур головного мозку 
(відсоткова частка серед обстежених) у хворих з двобіч-
ними руховими порушеннями гортані 1-ї та 2-ї груп. 

 
 

У багатьох обстежених нами пацієнтів 
з руховими порушеннями гортані за даними 
ЕЕГ було виявлено асиметрію біотоків. Так, 
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в 1-й групі було виявлено асиметрію біото-
ків у 33 (60%) пацієнтів з білатеральними 
парезами та паралічами гортані, яка визна-
чалася переважно у скроневих (47,27%) та 
тім’яних (30,90%) відведеннях, зокрема 
Т5/Т6, Т3/T4 та Р3/Р4. Ознаки асиметрії 
біотоків лобних відведень були виявлені у 7 
(12,73%), потиличних – у 4 та центральних 
– у 5 хворих 1-ї групи з двобічними пареза-
ми та паралічами гортані. Зауважимо, що у 
28 (50,91%) хворих 1-ї групи порушення 
рухової діяльності гортані було асиметрич-
ним за даними відеоларингостробоскопіч-
ного дослідження, у випадках наявності 
вібраторних коливань голосових складок 
вони завжди були асинхронними. У хворих 
2-ї групи, в порівнянні з обстеженими 1-ї 
групи, збільшується частота виявлення аси-
метрії біотоків у тім’яних (41,18%), лобних 
(23,53%) та потиличних відведеннях 
(17,65%). Асиметрія біотоків у пацієнтів 
даної групи найбільш яскраво виявлялася у 
cкроневих відведеннях T5/T6.  

Також у обстежених нами хворих з 
руховими порушеннями діяльності гортані 
ми досліджували наявність такої ознаки на 
ЕЕГ, як посилення або зменшення патологі-
чних проявів та ознак дисфункції при функ-
ціональному навантаженні, зокрема – 3-
хвилинній гіпервентиляції. У 1-й групі по-
силення ознак при гіпервентиляції спостері-
галося у 8 (14,55%) хворих, у 2-й – у 9 
(17,65%). 

Наводимо приклади характерної кар-
тини ЕЕГ хворих з двобічними парезами та 
паралічами гортані, що належать до кожної 
з виділених груп. 

На рис. 2. представлено фоновий за-
пис ЕЕГ хворої Е. з білатеральним паралі-
чем гортані до застосування хірургічного 
лікування (1-а група).  

На записі ЕЕГ, представленому на 
рис. 2, визначаються значні порушення біо-
електричної активності головного мозку 
іритативного характеру. Основні ритми дез-
організовані та десинхронізовані, звертає 
увагу посилення повільно-хвильової актив-
ності (значна вираженість тета-ритму, особ-
ливо у відведеннях С3-С4, асиметрично). У 
пацієнтки наявні ознаки подразнення гли-
боких діенцефально-стовбурових структур 
головного мозку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Запис фонової ЕЕГ хворої Е., 35 років (1-а гру-
па). 

 
 

На рис. 3. представлено фонову елект-
роенцефалографічну картину пацієнтки Е. з 
білатеральним паралічем гортані після ви-
конання хордоаритеноїдотомії зліва (2-а 
група). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Запис фонової ЕЕГ хворої Е., 35 років після ви-
конання хордоаритеноїдотомії зліва (2-а група). 

 
 
У пацієнтки на ЕЕГ, що представлена 

на рис. 3, спостерігаються ознаки вираженої 
іритації, значного подразнення коркових 
структур – значне підвищення відсоткового 
вмісту та амплітуди бета-ритму, наявність 
гострих хвиль і піків, виражена дезорганіза-
ція. На фоні іритативних змін, дезорганізо-
ваних та десинхронізованих ритмів визна-
чаються ознаки подразнення глибоких 
структур головного мозку у вигляді поси-
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лення активності у лобних відведеннях, 
наявності комплексів гострий пік-повільна 
хвиля. Також у пацієнтки має місце пору-
шення співвідношення зональних розбіжно-
стей з вираженою асиметрією біотоків у 
відведеннях F1/F2, T3/T4, О1/О2. 

Рис. 4 демонструє картину електроен-
цефалографії пацієнтки П., 62 років, якій 
було виконано ендоскопічну хордоаритено-
їдотомію зліва (2-а група). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Запис фонової ЕЕГ хворої П., 62 років 
(2-а група). 

 
 
На рис. 4 на фоні зниженої біоелектри-

чної активності головного мозку спостеріга-
ється наявність підвищеного вмісту тета-
ритму, в тому числі у передніх проекціях. 
Виражені іритативні зміни у вигляді приш-
видшення альфа-ритму, значного вмісту бе-
та-активності, гострих піків та потенціалів. У 
ЕЕГ є певна десинхронізація та виражена 
дезорганізація основних ритмів, наявна аси-
метрія біотоків у Т5/Т6 відведеннях. 

Отже, представлені ілюстрації ЕЕГ 
хворих з двобічними руховими порушення-
ми гортані 1-ї та 2-ї груп наочно демон-
струють наявність виражених порушень 
біоелектричної активності, а отже – функці-
онального стану головного мозку у даної 
категорії хворих.  

Білатеральні рухові порушення приз-
водять до звуження просвіту дихальної щі-
лини та зменшення прохідності дихальних 
шляхів, обумовлюють розвиток вентиляцій-
ної обструктивної недостатності зовнішньо-
го дихання, як наслідок, дихальної (респіра-
торної) та тканинної гіпоксії, що може бути 
патофізіологічним підґрунтям формування 

функціональних змін біоелектричної актив-
ності головного мозку. Клінічно розвиток 
функціональних змін з боку центральної 
нервової системи у хворих з білатеральними 
руховими порушеннями гортані також пог-
либлює у них вираженість таких скарг, як 
головний біль, важкість у голові, запаморо-
чення, порушення сну, пам’яті та уваги, 
дратівливість та емоційність, що мають міс-
це при парезах та паралічах гортані.  

Також звертає на себе увагу певне по-
силення змін картини ЕЕГ, що характеризує 
функціональний стан головного мозку у 
хворих з двобічними парезами та параліча-
ми гортані після хірургічного лікування 
стенозу – проведення ендоскопічної хордо-
аритеноїдотомії. Це потребує подальшого 
вивчення даного питання.  

Отже, на нашу думку, глобальне ви-
рішення питання забезпечення дихальної 
функції у хворих з двобічними парезами та 
паралічами гортані шляхом застосування 
ендоскопічних ендоларингеальних методів 
повинно враховувати наявність системних 
змін в організмі, що перебував в умовах 
хронічної гіпоксії. Ми вважаємо, що дослі-
дження функціональних змін головного 
мозку доцільно включити однією з складо-
вих загального оцінювання стану хворого з 
двобічними парезами та паралічами гортані. 
Дослідження функціонального стану ЦНС 
за даними ЕЕГ, проведені Т.А. Шидловсь-
кою (1993, 1998) у хворих на функціональні 
розлади голосоутворення, доводять важливе 
значення центральних механізмів регуляції 
для здійснення фонаторної функції. Пода-
льше вивчення особливостей функціональ-
ного стану головного мозку у пацієнтів з 
парезами та паралічами гортані створить 
можливості для розробки додаткових тера-
певтичних методів лікування та реабіліта-
ційних програм у даного контингенту. 

 
Висновки 
1. У хворих з двобічними периферич-

ними парезами та паралічами гортані за 
даними електроенцефалографії визначають-
ся зміни біоелектричної активності голов-
ного мозку у вигляді десинхронізації та дез-
організації основних ритмів і тенденції до 
згладження зональних відмінностей, часом 
зниження біоелектричної активності. У ба-
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гатьох хворих має місце значне зменшення 
долі альфа-ритму та підвищення вмісту бе-
та- і тета-хвиль. Також у переважної біль-
шості хворих визначаються виражені ірита-
тивні зміни у вигляді гострих хвиль, гост-
рих піків та гіперсинхронних сплесків. У 
всіх обстежених нами хворих наявні елеме-
нти подразнення коркових, а в багатьох з 
них – і діенцефальних та діенцефально-
стовбурових структур. 

2. Найбільш виражені функціональні 
зміни головного мозку за даними ЕЕГ ви-
значаються у хворих з двобічними парезами 
та паралічами гортані, яким застосовува-
лось хірургічне лікування стенозу. 

3. Врахування функціональних змін 
біоелектричної активності головного мозку 
повинно бути однією з складових загально-
го оцінювання стану хворого з двобічними 
парезами та паралічами гортані. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ  
С ДВУСТОРОННИМИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМИ ПАРЕЗАМИ И ПАРАЛИЧАМИ ГОРТАНИ 

Шидловская Т.А. , Яремчук С.Э., Земляк Т.Б. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Центральная регуляция функций гортани является сложной и осуществляется на всех уровнях цен-
тральной нервной системы. Восстановление динамического профиля гортани, соответствующего ее нор-
мальному функционированию, а не только обеспечение дыхательной функции является основным направ-
лением исследований при разработке новых методов хирургического лечения парезов и параличей горта-
ни. Это обуславливает необходимость изучения функционального состояния головного мозга по данным 
объективных методов исследования, среди которых общепринятым является электроэнцефалография. 

Цель – изучить качественные показатели электроэнцефалографии у больных с двусторонними пе-
риферическими парезами и параличами гортани до и после применения хирургического лечения, а именно 
эндоскопической хордоаритеноидотомии. 

Материалы и методы: В исследовании принимало участие 94 пациента с периферическими паре-
зами и параличами гортани. 55 больных с двусторонними двигательными нарушениями гортани составили 
1-ю группу; 51 больных с двусторонними двигательными нарушениями гортани после применения хирур-
гического лечения (эндоскопическая односторонняя хордоаритеноидотомия) были включены во 2-ю груп-
пу; также было обследовано 15 человек без патологии голосового аппарата и нарушений фонации, кото-
рые составили контрольную группу. Состояние биоэлектрической активности головного мозга у больных 
оценивали методом ЭЭГ с использованием компьютерного электроэнцефалографа фирмы «DX-cистемы» 
(Украина) в экранированной камере в положении больного сидя. Использовали стандартную схему накла-
дывания электродов «10-20», рекомендованную Международной федерацией общества ЭЭГ, анализирова-
лась фоновая запись, а также с функциональными нагрузками. 

Результаты: По нашим данным, у всех (100%) обследованных больных с парезами та параличами 
гортани определялись ирритативные изменения, а также явления раздражения корковых структур голов-
ного мозга. Явления десинхронизации и дезорганизации ритмов наблюдались у 100% обследуемых 1-й 
группы. У больных 2-й группы десинхронизация ритмов была выявлена у 86,27% случаев, дезорганизация 
– в 92,16%. У пациентов 1-й группы с билатеральными парезами и параличами гортани гиперсинхронные 
всплески наблюдались у 18 больных (32,72%), острые пики, волны – у 38 (69,09%); увеличение медленно-
волновой активности – у 25 (45,45%). Данная тенденция сохранялась и у пациентов 2-й группы, которые в 
анамнезе имели одностороннюю хордоаритеноидотомию. Так, увеличение медленно-волновой активности 
определялось в 41,18% случаев, гиперсинхронные «всплески» - в 35,29%; острые пики, волны – в 72,54 %. 
У пациентов 1-й группы на фоне раздражения корковых структур дисфункция диэнцефальных структур 
определялась в 41,82% случаев, раздражение диенцефально-стволовых структур – в 36,36%. Нарастание 
вовлечения более глубоких структур головного мозга в сочетании с выраженной асимметрией биотоков 
фиксировалась у пациентов с двусторонними двигательными расстройствами гортани (2-я группа), кото-
рым применялось хирургическое лечение стеноза.  

 Выводы: Согласно данным ЭЭГ, у всех больных с двусторонними парезами и параличами гортани 
выявлены изменения биоэлектрической активности головного мозга, при этом у всех больных имело ме-
сто раздражение корковых структур головного мозга, у многих – диэнцефальных и диэнцефально-
стволовых, а также асимметрия биотоков в теменных и височных отведениях. Нарастание функциональ-
ных нарушений головного мозга демонстрируют пациенты с двусторонними парезами и параличами гор-
тани после выполнения им хирургического лечения стеноза на фоне компенсации функции внешнего ды-
хания. Определение функционального состояния головного мозга целесообразно рассматривать как одну 
из составляющих общего оценивания состояния пациентов с двусторонними парезами и параличами гор-
тани.  

Ключевые слова: парез гортани, паралич гортани, биоэлектрическая активность головного мозга. 
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ELECTROENCEPHALOGRAPHY QUALITY FEATURES OF PATIENTS SUFFERING BILATERAL 
PERIPHERAL VOCAL FOLD PARALYSIS AND PARESIS 

 Shidlovskaya TA, Yaremchuk SE, Zemliak TB 

State institution «O.S. Kolomiychenko Institute of Otolaryngology of National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine»; e-mail: amtc@kndio.kiev.ua 

A b s t r a c t   

State of the problem: The central regulation of larynx functions being complicated is performed at all the 
levels of central nervous system. Renewal of larynx dynamic profile, according to its normal larynx function and 
providing not only respiratory function, is one of the main directions in the process of investigation and develop-
ment of surgical treatment methods of vocal fold paralysis and paresis. So, brain functional status objective as-
sessment is obviously required. Electroencephalography is considered to be the common method of objective 
investigation. 

Aim: to study electroencephalography quality features of the patients with bilateral peripheral vocal fold 
paralysis and paresis before and after being operated, endoscopic unilateral cordoarytenoidotomy particularly. 

Materials and Methods: 94 patients with vocal fold paralysis and paresis were under investigation. Among 
them: 55 patients with bilateral peripheral vocal fold paralysis and paresis (group 1); 51 patients with bilateral 
peripheral vocal fold paresis and paralysis who were operated on endoscopic unilateral cordoarytenoidotomy 
(group 2). Besides, 15 people having no pathology of voice apparatus were taken as a control group. Assesment of 
brain bioelectrical activity of the patients was performed with the help of «DX-system» computer electroencepha-
lograph (Ukraine). The patients were placed sitting into an isolated chamber. The standard «10-20» scheme of 
electrode application, recommended by International Federation of Electroencephalography Society was applied. 
Phone recording, as well as functional irritants were analysed. 

Results: According to our results the patients suffering bilateral peripheral vocal fold paralysis and paresis 
in both groups had brain irritant changes (100%). Besides, they demonstrated irritations of cortex brain structure 
(100%). The patients in group 1 had rhythms desynchronization and disorganization (100%). While 86,27% pa-
tients in group 2 had rhythms desynchronization and 92,16% rhythms disorganization. Paroxysmal bioelectrical 
activity could be often seen in both groups. As for group 1, with bilateral vocal fold paralysis and paresis, 18 pa-
tients (37,72%) had acute spikes, 38 patients (69,09%) had acute waves, 25 patients (45,45%) demonstrated in-
creasing of slow-wave activity. The patients in group 2 having had unilateral cordoarytenoidotomy showed the 
same tendency: 41,18% had increasing slow-wave activity, 35,29% demonstrated hypersynchronous splash, 
75,54% had acute spikes and acute waves. Signs of diencephalic irritation could be seen in 41,82% patients in 
group 1, while 36,36% demonstrated stem-diencephalic irritation, 1 patient had mediobasal irritation. All of them 
had cortex irritation as well. As for the patients in group 2: signs of diencephalic irritation could be seen in 
21,57% patients, 49,02% of them demonstrated stem-diencephalic irritation, 15,69% patients had mediobasal 
irritation. Biocurrents asymmetry fixed in temporal and parietal zones prevailed in both groups: so, in group 1 it 
could be seen in 47,27% and 30,90% , in group 2 – 45,10% and 41,18%.  

Conclusion: According to the electroencephalography assessment, all the patients with bilateral peripheral 
vocal fold paralysis and paresis demonstrated brain bioelectrical activity changes. All of them had cortex brain 
irritation and most of patients had diencephalic irritation and asymmetry biocurrents fixed in temporal and parietal 
zones. The patients being operated on larynx stenosis demonstrated increasing brain functional disorders in spite 
of their good respiratory results proved by spirometry. So, the assessment of brain functional status should be 
considered as one of the points in the evaluation process of patients total status. 

Key words: larynx paresis, laryngeal paralysis, bioelectric activity of the brain. 
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