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The research objective was the study of the electrical brain activity features of a person
and a horse under the influence of horse riding. For this purpose, the method of
electroencephalography using the device «Neurocom KhAI-medica» has been applied.
The experiment has involved 5 sports pairs "rider-horse", which have trained on the basis
of the Dergachi child and youth horse racing school. The age of people was 18 – 24 years,
horses – 4 – 16 years. All horses belonged to the Ukrainian riding breed. Riding lessons have
been held for 40 minutes in the same way (warm-up 10 minutes, main work 20 minutes and step
work 10 minutes). Separately, the brain activity of horses before and after working on a cord
without a rider has been recorded.
The average data of the percentage ratio of rhythms indices and the asymmetry
coefficient of horses and riders brain after horse riding to the indicators before work have been
used for the analysis.
The results have shown the increasing of δ-rhythm index and decreasing of α-, β- and θrhythms indices in people after practicing horse riding. The asymmetry coefficient increases in
all rhythms. The δ-rhythm index in horses after training, on the contrary, decreases, and all the
other increase significantly.
Based on the data obtained, it can be said that in connection with a decrease in the
indices of α- and β-rhythms in people, horse riding has a calming effect on them. In horses, a
significant increase in these rhythms is recorded due to intense physical activity. If we compare
the work of horses with a rider and without him, then in the first case, the asymmetry coefficient
increases more, which indicates that a person affects the brain activity of a horse when it poses
a variety of tasks.
The problem of selecting a pair of «rider-horse» for participation at competitions is
becoming more and more actual in connection with the spread of equestrian sports in the world
and Ukraine. Evaluation of the electroencephalograms of the "rider-horse" pair allows not only to
identify the reaction features of athletes and horses to physical activity, but also to select
partners for whom the level of synchronization of brain rhythms would be optimal. Therefore,
works in this direction are of scientific and practical interest.
Keywords: EEG, brain activity, horse, human, horse riding, α-, β-, δ- and θ-rhythms.
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Влияние занятий верховой ездой на электрическую активность головного мозга человека и
лошади
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Целью исследования было выявление особенностей электрической активности головного мозга человека и
лошади под влиянием занятий верховой ездой. Для этого был применен метод электроэнцефалографии с
использованием прибора «Нейроком ХАИ-medica».
В эксперименте принимали участие 5 спортивных пар «всадник-лошадь», которые тренировались на базе
Дергачевской детско-юношеской конно-спортивной школы. Возраст людей составлял 18–24 года, лошадей – 4–16
лет. Все лошади украинской верховой породы. Занятия верховой ездой проводились в течение 40 минут по
одинаковой схеме (разминка 10 минут, основная работа 20 минут и шаговая работа 10 минут). Отдельно
фиксировалась активность мозга лошадей до и после работы на корде без всадника.
Для анализа были взяты средние данные процентного отношения индексов ритмов и коэффициента
асимметрии головного мозга лошадей и всадников после занятий верховой ездой к показателям до начала работы.
Результаты показали, что при занятиях верховой ездой у людей повышается индекс δ-ритма, а индексы α-,
β- и θ-ритмов снижаются. Коэффициент асимметрии повышается по всем ритмам. У лошадей после тренировок
индекс δ-ритма наоборот снижается, а все остальные существенно повышаются.
На основе полученных данных можно сказать, что в связи со снижением индексов α и β-ритмов у людей,
верховая езда оказывает на них успокаивающее воздействие. У лошадей регистрируется существенное
повышение этих ритмов из-за интенсивной физической нагрузки. Если сравнивать работу лошадей с всадником и
без него, то в первом случае коэффициент асимметрии повышается сильнее, что говорит о том, что человек
влияет на мозговую деятельность лошади, когда ставит перед ней разнообразные задачи.
В связи с распространением конного спорта в мире и Украине проблема подбора пары «всадник-лошадь» для
выступлений на соревнованиях становится все более актуальной. Оценка электроэнцефалограмм пары "всадниклошадь" позволяет не только выявить особенности реакции спортсменов и лошадей на физическую нагрузку, но и
подобрать таких партнеров, у которых уровень синхронизации ритмов головного мозга был бы оптимальным.
Поэтому работы в данном направлении представляют научно-практический интерес.
Ключевые слова: ЭЭГ, активность головного мозга, лошадь, человек, верховая езда, α-, β-, δ- и θ-ритмы.
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Ю. Д. Сударенко, О. В. Наглов, М. П. Петрушко, М. В. Тарасенко, С. М. Петрушко
1

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, Україна
2
Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, Україна
3
Відділ контролю якості м'яса управління безпеки харчових продуктів Данії, Тістед, Данія
В представленій роботі методом електроенцефалографії оцінювалась сумарна синаптична активність
головного мозку людей та коней до та після занять верховою їздою. Аналіз енцефалограм 5-ти спортивних пар
«вершник-кінь» показав, що заняття верховою їздою чинять на людей заспокійливий вплив, який супроводжується
підвищенням індексу δ-ритму та зниженням β-ритму, в той час, як у коней після верхової роботи індекс δ-ритму
знижується, а інші – підвищуються. При роботі на корді без вершника ці зміни у коней виражені більш суттєво.
Ключові слова: ЕЕГ, активність головного мозку, кінь, людина, верхова їзда, α-, β-, δ- та θ-ритми.
Вступ
Актуальність теми. В наш час все більше
людей захоплюється верховою їздою та кінним
спортом. Відомо багато фактів, що підтверджують
користь цього заняття для людини (Chen, Crews, Mundt,
& Ringenbach, 2015; Hall, Liley, Murphy, & Crundall, 2009;
Ille et al., 2015; Savel'eva, & Lebedeva, 2019; Visser et al.,
2003), але немає даних про ефект, який чинить їзда
верхи на стан біоелектричної активності головного
мозку людини та коня. Для покращення взаємодії
людини та коня, наприклад в спорті, дуже важливим є
розуміння реакцій нервової системи кожного з учасників
цієї взаємодії (Althobaiti, Katsigiannis, West, & Ramzan,
2019). В доступній нам літературі не було знайдено
достатньої кількості даних з електроенцефалографії
коней для адекватної діагностики функціонального
стану центральної нервової системи у спортивних
коней та коней хобі-класу під час змагань та тренувань.
У зв'язку з цим, виникає потреба в більш поглибленому

вивченні центральної нервової системи коней для
оцінки правильності вибору вершника для конкретного
коня (Gorecka-Bruzda et al., 2011; Sanchez Guerrero,
Cervantes, Valera, & Gutierrez, 2014).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
сучасному світі, при постійно зростаючих вимогах до
збільшення продуктивності тварин, актуальним стає
визначення функціонального стану їх організму, що є
важливою складовою їх здоров'я. Головний мозок, як
основний координатор всіх фізіологічних функцій, грає
першорядну роль в оптимальній регуляції всіх процесів
в організмі. Вивчення біологічної активності мозку є
одним з ефективних підходів до аналізу його роботи
(Bergamasco et al., 2011; Drewnowska, Lisowska, &
Turek, 2019).
Електроенцефалографія (далі – ЕЕГ) – метод
дослідження коркової активності нейронів головного
мозку, який є найбільш доступним і швидким для
фізіолога і безпечним для тварини способом оцінки

182

функціонального стану головного мозку (Johnson,
Young, & Taylor, 1994; Lewin, & Tonhardt, 1998; Williams
et al., 2008; Williams et al., 2012). Даними
електроенцефалографії можна користуватися не тільки
як науково-дослідним методом у фізіології тварин, але і
широко застосовувати у практичній ветеринарії для
діагностичних цілей (Johnson, Bloomfield, & Taylor, 1999;
Kruljc, & Cestnik, 2003; Vander Ree, & Wijnberg, 2012).
Існують дані про подібність ритмів головного
мозку коня з людськими, тому є можливість порівняння
та інтерпретації отриманих даних між собою (Ippolitova,
& Gauss, 2012).
Для реєстрації ЕЕГ у людей найчастіше
користуються, так званою, Міжнародною системою «10–
20 %» (Dmitrieva, 2015). Згідно з цією методикою,
точками відліку при накладенні електродів беруть
перенісся і потиличний бугор. За лінією, що умовно їх
з'єднує, відкладають ділянки, що вимірюються у
відсотках від загальної довжини лінії від перенісся до
потиличного бугра. Перший і останній ряди складають
10 % цієї лінії, а решта електродів розташовуються на
відстанях, рівних 20 % довжини цієї лінії до вихідних
точок. Аналогічно розміщують електроди і по
поперечній осі, що проходить через верхівку голови і
з'єднує зовнішні слухові проходи. Решта електродів
розташовують рядами в точках перетину основних
осьових ліній. На мочках вух розташовують референтні
електроди. Електроди позначають буквами латинського
алфавіту: О – оccipitalis, P – parietalis, C – centralis, F –
frоntalis, A – auricularis. Парні цифрові індекси
відповідають правій півкулі головного мозку, а непарні –
лівій. Електроди кріпляться за допомогою спеціального
шолому.
Для
реєстрації
ЕЕГ
коня
електроди
закріплюються на гумових стрічках, які кріпляться до
недоуздку з обох боків (Cousillas et al., 2017), однак
використання пристосувань, подібних до людських
шоломів, в ветеринарії є неможливим у зв'язку зі
значними анатомічними розбіжностями форм і розмірів
черепних коробок у тварин, наявністю об'ємних пазух і
розвиненої мускулатури на голові. До того ж поверхня
кори великих півкуль головного мозку більшості
теплокровних має значно менші розміри і масу, ніж у
людини, і проектується лише на верхню поверхню їх
скальпу (Ippolitova, & Gauss, 2012).
Дослідженнями підтверджено, що у коней, як і у
людей, також присутня функціональна латералізація
мозку. Так, увагу до візуального стимулу було пов'язано
зі значним збільшенням частки гамма-хвиль в правій
півкулі, в той час як «неуважність» була пов'язана з
великою кількістю альфа- і бета-хвиль у лівій півкулі
(Rochais et al., 2018).
Мета
роботи
–
виявити
особливості
електричної активності головного мозку людини та коня
під час сумісних занять верховою їздою.
Завдання дослідження:

–
–

провести аналіз записаних енцефалограм;

оцінити зміни α-, β-, δ- та θ-ритмів коней і
вершників до та після тренування.
Матеріал і методи досліджень
В цій роботі досліджувалися електричні ритми
головного мозку коня і людини до та після занять
верховою
їздою
за
допомогою
методу
електроенцефалографії (з використанням приладу
«Нейроком ХАІ-medica», за стандартною схемою
накладання електродів). Збір даних відбувався з січня
до лютого 2020 року. В експерименті брали участь 5
спортивних пар «вершник-кінь», які тренувалися на базі
Дергачівської дитячо-юнацької кінноспортивної школи.
Вік людей складав 18–24 роки, коней – 4–16 років. Усі
коні української верхової породи.
Запис енцефалограми здійснювався в тихому
закритому приміщенні при мінімальному освітленні. В
день проведення запису коні та вершники не несли
ніяких додаткових навантажень. Заняття проводилися
протягом 40 хвилин за однаковою схемою (розминка 10
хвилин, основна робота 20 хвилин та крокова робота 10
хвилин). Окремо фіксувалася активність мозку коней до
та після роботи на корді без вершника для того, щоб
виявити саме вплив взаємодії з вершником, а не
фізичного навантаження на активність головного мозку
коня.
Для аналізу були взяті середні дані процентного
співвідношення індексів ритмів і коефіцієнта асиметрії
головного мозку коней та вершників після занять
верховою їздою до показників перед початком роботи.
Для обробки отриманих даних використовували
програму Microsoft Excel 2007.
Результати та їх обговорення
Зміни показників індексів ритмів та коефіцієнту
асиметрії головного мозку вершників та коней після
тренування зображені на рисунках 1 та 2.
Отримані результати демонструють, що при
заняттях верховою їздою у людей підвищується індекс
δ-ритму (217,15 %), а індекси інших ритмів знижуються:
θ-ритм – 72,15 %, α-ритм – 96,64 %, β-ритм – 91,44 %, у
порівнянні з показниками, отриманими до тренування.
Коефіцієнт асиметрії підвищується за всіма ритмами: δритм – 321,24 %, θ-ритм – 194,26 %, α-ритм – 186,67 %,
β-ритм – 173,31 %. Що стосується коней, то під час
роботи з людиною у них індекс δ-ритму, навпаки,
знижується (94,44 %), а інші – суттєво підвищуються: θритм – 379,98 %, α-ритм – 351,05 %, β-ритм – 351,48 %.
При роботі на корді без вершника у коней реєструються
такі показники: індекс δ-ритму – 91,40 %, θ-ритму –
435,15 %, α-ритму – 509,34 %, β-ритму – 320,02 %,
відносно показників до тренування. Різниця між усіма
даними отриманими до та після роботи є статистично
достовірною (Р>0,95). Вірогідність коефіцієнта асиметрії
у коней за α-ритмом при роботі з вершником та δ-ритму
при роботі на корді складає: Р>0,99.

– зареєструвати ЕЕГ спортсменів та коней до та
після сумісної роботи верхи;
– зареєструвати ЕЕГ коней до та після роботи на
корді без вершника;
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Рис.1. Зміни індексів ритмів головного мозку вершників та коней після тренування у % від показників отриманих до
роботи.

Рис. 2. Зміни коефіцієнта асиметрії головного мозку вершників та коней після тренування у % від показників отриманих
до роботи.
Висновки
1. Зниження індексів α- та β-ритмів у людей після
тренування свідчить, що верхова їзда чинить на них
заспокійливий вплив.
2. У коней фізичне навантаження викликає підвищення
α- та β-ритмів ритмів, що призводить до активізації
роботи усіх систем організму.
3. Порівняння електричної активності головного мозку
коней після роботи з вершником і без свідчить, що
під час верхової їзди людина впливає на мозкову
діяльність коня, акцентуючи його увагу на виконанні
конкретних завдань.
Перспективи подальших досліджень. У зв’язку з
поширенням кінного спорту в світі та Україні проблема
підбору пари «вершник-кінь» для виступів на змаганнях
стає
все
більш
актуальною.
Оцінка
електроенцефалограм пари «вершник-кінь» дозволяє
не тільки виявити особливості реакції спортсменів на
фізичне навантаження, а й підібрати таких партнерів, у
яких рівень синхронізації ритмів головного мозку був би
оптимальним. Тому роботи у даному напрямку

представляють науково-практичний інтерес. Також
доцільно спрямувати подальші дослідження на
поглиблене
вивчення
взаємозв’язку
показників
електричної активності головного мозку вершників та
коней з типом вищої нервової діяльності.
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