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Педіатричний делірій при розладах аутистичного 
спектра. Клінічний і генетичний поліморфізм, 

зв’язок з онтогенетичними епілептичними 
енцефалопатіями, шизофренією, 

біполярним розладом

Резюме. Психотичні симптоми діагностуються в 3–16 % підлітків і молодих дорослих з розладами 

аутистичного спектра (РАС) і викликають дискусії щодо їх етіопатогенетичної концептуалізації. У 

межах 7th Framework Programme: PsychGene «Copy Number Variation and Endophenotypes in Psychiatric 

Disorders, 2009–2012» після сканування геномів (GWAS) лабораторією deCODE genetics (Ісландія) 

виділені понад 40 тисяч рідкісних мутацій, які пов’язують з підвищенням ризику маніфестації 

психічних розладів у дитячому віці. У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» протягом 2009–2012 

років для проспективного дослідження відібрані 25 дітей дошкільного й молодшого шкільного віку 

(середній вік 78,0 ± 36,3 місяця) з РАС із 1q21.1, 15q13.3, 15q24, 2q24.3, 2p16.3, 16p11.2, 7q31.32, 

22q13.3, 17p13, 4q35 синдромами та NEXMIF мутаціями на Х-хромосомі і 38 дітей (середній вік 

48,0 ± 21,8 місяця) з варіантами поліморфізму локусів генів рецепторів серотоніну 2А (5HTR2A) і 

дофаміну (DRD2). До березня 2021 року (середня тривалість проспективного дослідження 127,2 ± 

± 12,8 місяця) описані й досліджені 12 клінічних випадків психотичних розладів/делірію в пацієнтів 

з РАС та епілептичними нападами і 8 випадків РАС з окремими психотичними симптомами без 

порушень свідомості й епілептичних нападів. Досліджені й описані клінічні фенотипи SHANK3, 

NRXNT, NEXMIF енцефалопатій, інші складні варіанти первазивних розладів розвитку з психо-

тичними симптомами, їх причинно-наслідковий зв’язок з епілептичними енцефалопатіями, ши-

зофренією, біполярним розладом, розладами дефіциту уваги й гіперактивності. За результатами 

проспективного дослідження обговорюються терапевтичні стратегії. Пацієнти з епілептичними 

енцефалопатіями погано переносять терапію фенітоїном, фенобарбіталом, карбамазепіном, 

атиповими антипсихотиками. Отримані нові докази можливої ефективності в таких пацієнтів 

терапії ламотригіном, невисокими дозами солей вальпроєвої кислоти, політерапії вальпроатами з 

ламотригіном і лакозамідом. При РАС із резистентними до протиепілептичних лікарських засобів 

епілептичними нападами, делірієм з кататонічними симптомами рекомендоване застосування 

бензодіазепінів (клоназепаму). При призначенні атипових антипсихотиків рекомендовані кветіапін 

та арипіпразол. Ці лікарські засоби ефективні в дітей і молодих дорослих з РАС при психотичних 

симптомах без розладів свідомості й кататонічних симптомів. 
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Коморбідність розладів аутистичного спектра (РАС) 

з епілепсіями та іншими психічними розладами є по-

ширеним варіантом клінічного фенотипу [1]. У паці-

єнтів з РАС протягом життя спостерігаються симптоми 

або часом виконуються діагностичні критерії інших 

психічних (гіперкінетичного, рекурентного або біпо-

лярного депресивного, обсесивно-компульсивного, 

тикозного) розладів і неврологічних (епілепсій) захво-

рювань [2–4].

Психотичні симптоми діагностуються в 3–16 % 

підлітків і молодих дорослих з РАС і зазвичай викли-

кають дискусії щодо їх етіопатогенетичної концеп-

туалізації.

У МКХ-10 (World Health Organization, 2007) делірій 

визначено як етіологічно неспецифічний органічний 

церебральний синдром, що характеризується одно-

часним порушенням свідомості й уваги, сприйняття, 

мислення, пам’яті, психомоторної поведінки, емоцій, 

циклічності сну й бадьорості. Тривалість стану варіює, 

а ступінь тяжкості коливається від середнього до дуже 

тяжкого.

У МКХ-11 (World Health Organization, 2019) делірій 

(6D70) віднесено до групи нейрокогнітивних розладів. 

Відповідно до діагностичних критеріїв розлад характе-

ризується: наявністю справжніх, переважно зорових, 

галюцинацій та ілюзій і, як наслідок, вторинним мая-

ченням; наявністю емоційних (афективних) порушень, 

сенестопатій; ускладненим орієнтуванням у навколиш-

ньому середовищі, просторі, місці, дезорієнтацією в 

часі (сплутаністю). У той же час у пацієнта зберігається 

усвідомлення власної особистості й небезпек. Емоцій-

ний стан хворого залежить від змісту обманів сприй-

няття. Після виходу з делірію спостерігається часткова 

конградна амнезія (амнезуються реальні події і болючі 

спогади). 

Згідно з діагностичними критеріями DSM IV і 

DSM-5 до основних ознак делірію належать: по-

рушення свідомості (зниження ясності сприйняття 

навколишнього середовища), що супроводжується 

зниженою здатністю зосереджуватись, підтримувати 

або переключати увагу; порушення пізнавальної ді-

яльності (наприклад, дефіцит пам’яті, дезорієнтація, 

порушення мовлення, порушення сприйняття), які 

не можуть бути пояснені деменцією, встановленою 

або такою, що розвивається. Порушення свідомості 

й пізнавальної діяльності розвиваються гостро (про-

тягом короткого часу, зазвичай від декількох годин до 

декількох днів), і, як правило, їх тяжкість коливається 

протягом дня. Важливим діагностичним критерієм є 

наявність даних анамнезу, фізикального обстеження 

або лабораторних даних, які вказують на те, що по-

рушення викликане прямими фізіологічними наслід-

ками загального медичного стану, впливом одурма-

нюючої речовини, вживанням ліків або декількома 

причинами. 

Поширеність делірію серед дітей із критичними 

захворюваннями може сягати 20–30 %. Показники 

поширеності залежать від віку (частіше в дітей молод-

шого віку), тяжкості захворювання, лікарських засо-

бів, при прийомі або припиненні прийому яких роз-

вивається стан зміненої свідомості. Факторами ризику 

є когнітивні порушення й раніше перенесені епізоди 

делірію. 

При епілепсіях можуть спостерігатися інтерік-

тальні, альтернативні, постіктальні психотичні роз-

лади, зокрема деліріозні. Епілептичні енцефалопа-

тії можуть супроводжуватися розладами загального 

розвитку (різко дизгармонійного аутистичного і гар-

монійного у вигляді інтелектуальної недостатності), 

можуть мати перебіг як із судомними, так і з безсу-

домними пароксизмами.

 У літературі описані м’які психози при аутизмі, ши-

зофренія з аутистичним преморбідом, випадки подвій-

ної діагностики РАС з афективними й психотичними 

симптомами, дезінтегративні психози при аутизмі з 

кататонічними симптомами. У 0,6–3,4 % дітей з РАС 

після досягнення повноліття діагностується шизофре-

нія. У 30–50 % випадків шизофренія, що маніфестує в 

дитячому віці, має преморбід у вигляді розладів аутис-

тичного спектра [5–7]. 

Перекриття симптомів аутистичного й шизофре-

нічного спектрів потрібно відрізняти від помилкової 

кваліфікації цих симптомів при клінічному оцінюван-

ні, зокрема, при переході від обслуговування дитячою 

психіатричною службою до психіатричної мережі для 

дорослих. Наприклад, дефіцит соціальної комунікації, 

обмежена й повторювана поведінка, типова для РАС, 

можуть бути неправильно витлумачені психіатрами 

сервісів для дорослих як ознаки шизофренії. Своєрід-

ні відчуття, про які повідомляють особи з РАС, часто 

помилково інтерпретуються як галюцинації, поведінку 

уникнення сенсорних подразників помилково інтер-

претують як гебіфренну. Складності в розпізнаванні 

емоцій зумовлюють неправильне тлумачення дій і на-

мірів інших людей, порушення емоційної когніції і со-

ціальної перцепції належать до базових симптомів РАС, 

але також часто зустрічається при шизофренії. Трудно-

щі з емоційною взаємністю, затримка мовленнєвого 

розвитку при РАС можуть бути неправильно кваліфі-

ковані як притуплення афекту або алогія (бідність мов-

лення) при шизофренічному дефекті [8]. 

Як при шизофренії, так і при РАС можуть спосте-

рігатися кататонічні симптоми, зокрема мутизм, сте-

реотипне мовлення, повторювана поведінка, ехолалії, 

чудернацькі пози, манеризми, безцільне збудження й 

ригідність складно координованих рухів. Хоча нещо-

давні дослідження показали, що кататонія може ви-

никати в пацієнтів з РАС, при епілепсіях з мезіальним 

склерозом, при автоімунних енцефалітах, більшість 

клініцистів розглядають ці симптоми як ранні симпто-

ми ендогенно-процесуального захворювання, що ство-

рює значні діагностичні проблеми [9–13]. 

Проспективні дослідження дозволяють пов’язати 

певні варіанти РАС із психотичними симптомами, роз-

ладами свідомості, епілептичними нападами з окреми-

ми визначеними варіантами генетичного поліморфізму 

[14–17]. Дискусійним залишається питання щодо того, 

чи достатньо підстав для діагностики онтогенетичних 
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епілептичних енцефалопатій при всіх варіантах гене-

тичного поліморфізму в разі наявності клінічних фено-

типів РАС з епілептичними нападами.

Група дослідників на чолі з Хрейнном Стефанссо-

ном (H. Stefansson, deCODE genetics, Рейк’явік, Іслан-

дія) пов’язали кілька поширених варіантів генетичного 

поліморфізму (MHC, TCF4 і Neurogranin) з РАС, ши-

зофренією і біполярним розладом [18]. При подальших 

дослідженнях Стейсі Стейнберг, Сімоною де Йонг зі 

співробітниками з Ірландського консорціуму геноміки 

шизофренії до списку маркерів, пов’язаних із шизофре-

нією, додали мутацію в гені VRK2 і TCF4 [19]. Пізніше 

Стейсі Стейнберг зі співробітниками після досліджень 

на великій вибірці підтвердили зв’язок з психозами 

синдрому 16p11.2 [20]. Описаний біомаркер знаходить-

ся всередині локусу CNV гена, мутації якого багато екс-

пертів пов’язують з РАС [21–23]. 

Нещодавно робочі групи CNV and Schizophrenia 

Working Groups of the Psychiatric Genomics Consortium 

опублікували одне з найбільших на сьогодні дослі-

джень впливу генетичного поліморфізму на маніфес-

тацію психічних розладів. Значущі для всього геному 

докази були отримані для восьми хромосомних ло-

кусів: 1q21.1, 2p16.3 (NRXN1), 3q29, 7q11.2, 15q13.3, 

дистальний 16p11.2, проксимальний 16p11.2 і 22q11.2. 

Висновки щодо геномів, що можуть розглядатися як 

предиктори афективних розладів, менш переконливі. 

Отже, найбільша кількість доказів важливості окре-

мих варіантів генетичного поліморфізму в патофізіо-

логії психічних розладів стосується шизофренії [21]. 

Серед генів-кандидатів, пов’язаних з первазивни-

ми розладами розвитку, виділяють: SCARB2, TPPP, 

PDCD6, SEPT5, GP1BB, PI4KA, NPTX1, STCH, 

NRIP1, CXADR, SHANK3. Найбільше досліджені 

мікроделеції в 5, 17, 21, 22-й і дуплікації в 4-й і 22-й 

хромосомах [14–17, 24].

Дискусії фахівців викликає типологізація психо-

тичних розладів у пацієнтів з РАС при епілептичних 

енцефалопатіях (деякі експерти розглядають РАС і 

психотичні розлади як варіанти фенотипу онтогене-

тичних епілептичних енцефалопатій, інші вважають, 

що потрібно говорити про коморбідність психозів, РАС 

та епілепсій). Виникає питання щодо того, чи існують 

певні визначені варіанти генетичного поліморфізму, з 

якими асоційовані фенотипи з поліморбідними перва-

зивними розладами, чи правильніше говорити про по-

лігенний генетичний поліморфізм, при якому типові й 

рідкісні генетичні мутації, діючи адитивно, створюють 

ризик для первазивних розладів розвитку й коморбід-

них психічних і неврологічних розладів. 

Деякі експерти припускають можливість діагнос-

тики епілептичних енцефалопатій у 3–10 % пацієнтів з 

епілепсіями дитячого і юнацького віку залежно від фор-

ми і 5–50 % дітей з іншими розладами психіки. Воче-

видь, має місце гіпердіагностика, проте заслуговують на 

увагу клінічні випадки, які підтверджують зв’язок РАС 

з епілептичними енцефалопатіями, шизофренією і бі-

полярним розладом при певних варіантах генетичного 

поліморфізму [25–27]. 

 Характеристика матеріалу 
та дизайн дослідження

У межах 7th Framework Programme: PsychGene «Copy 

Number Variation and Endophenotypes in Psychiatric 

Disorders, 2009–2012» після сканування геномів із ви-

користанням мікрочипів IllumanaHumanHap лаборато-

рією deCODE genetics (Ісландія) були виділені понад 40 

тисяч рідкісних мутацій, які зумовлюють підвищення 

ризику маніфестації психічних розладів у дитячому віці. 

Близько 1 % від усіх вивчених варіантів поліморфізму 

були відібрані для більш ретельних досліджень з вико-

ристанням молекулярно-генетичних і цитогенетичних 

методів, які тривають [28–29].

У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» протягом 

2009–2012 років для подальшого проспективного 

катамнестичного спостереження були відібрані 25 

дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (се-

редній вік 78,0 ± 36,3 місяця) з РАС і певними варіан-

тами генетичного поліморфізму, з якими пов’язують 

ризик поліморбідності психічних і неврологічних 

розладів, підвищений ризик виникнення психо-

тичних симптомів та епілептичних нападів протя-

гом життя [22, 24, 30–38]. У когорту були включені 

діти з 1q21.1, 15q13.3, 15q24, 2q24.3, 2p16.3, 16p11.2, 

7q31.32, 22q13.3, 17p13, 4q35 синдромами, мутаціями 

на Х-хромосомі гена фактора видовження і міграції 

нейритів (NEXMIF) (раніше KIAA2022). У конт-

рольну групу були відібрані 38 дітей (середній вік 

48,0 ± 21,8 місяця) з варіантами поліморфізму локусів 

генів рецепторів серотоніну 2А (5HTR2A) і дофаміну 

(DRD2). З цими варіантами генетичного поліморфіз-

му пов’язують ризик тяжчого перебігу з афективними 

розладами, появи психотичних симптомів, психічно-

го регресу, формування тяжкого дефіциту емоційної і 

соціальної когніції [39]. 

Проспективне дослідження включало моніторинг 

психічного розвитку й коморбідної симптоматики 

включених у дослідження пацієнтів протягом 8–10 

років.

Генетичний поліморфізм рандомізованих дітей 

досліджували шляхом сканування геному (GWAS) із 

використанням мікрочипів IllumanaHumanHap лабо-

раторію deCODE genetics у дітей з попередньо діагнос-

тованими РАС.

Діагностику РАС проводили за результатами стан-

дартної діагностичної процедури, що включала про-

ведення напівструктурованого інтерв’ю з батьками 

(Autism Diagnostic Interview Revised — ADI-R) і напів-

структурованого оцінювання аутистичних форм пове-

дінки дитини (Autism Diagnostic Observation Schedule — 

ADOS). Діагностику психотичних розладів, шизофре-

нії, диференціальну діагностику з іншими психічними 

розладами проводили з використанням напівструктуро-

ваних інтерв’ю з батьками (Diagnostic Interview Kiddie-

Sads — K-SADS) і DAWBA (Development and Well-being 

Assessment). Результати скринінгу доповнювали пере-

віркою відповідності наявних клінічних ознак психіч-

ного розладу в дитини діагностичним критеріям МКХ-

10 і DSM-5.
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 Тяжкість психотичної симптоматики й покра-

щення симптомів розладів у процесі психофарма-

кологічного лікування оцінювали з використанням 

шкали загального клінічного враження (Clinica 

Global Impression-Severity Scale — CGISS), шкали 

позитивних і негативних симптомів (The Positive 

and Negative Syndrome Scale — PANSS), скороченої 

психіатричної рейтингової шкали для дітей (Child 

Brief Psychiatri Rating Scale — BPRS-С). Для оцінки 

кататонічної симптоматики використовували рей-

тингову шкалу кататонії Буша — Френсіса (Bush-

Francis Catatonia Rating Scale — BFCRS). Тяжкість 

і динаміку поведінкових розладів оцінювали з ви-

користанням контрольного списку відхилень по-

ведінки (Abberant Behavioral Checklist, Second 

Edition — ABC-2). 

Клінічну типологію психотичних симптомів, па-

роксизмальних проявів, епілептичних нападів, вплив і 

побічні ефекти призначених антипсихотичних і проти-

епілептичних лікарських засобів оцінювали з викорис-

танням спеціальної облікової карти за даними медич-

ної документації і анамнестичних даних, отриманих від 

батьків. 

Для оцінки соціального функціонування й адап-

тивної поведінки рандомізованих осіб викорис-

товували шкалу соціальної реципрокності (Social 

Responsiveness Scale, Second Edition — SRS-2), 

контрольний список аномальної поведінки (Aberrant 

Behavior Checklist — ABC) і шкалу адаптивної пове-

дінки Вайнленд (Vineland Adaptive Behavior Scales, 

Second Edition — Vineland II). 

Результати дослідження.
До березня 2021 року (середня тривалість лонгітуди-

нального спостереження 127,2 ± 12,8 місяця) описані й 

досліджені 12 клінічних випадків психотичних розла-

дів (епізодів делірію) у пацієнтів основної групи з РАС 

і епілептичними нападами. У когорту випадків з відпо-

відним варіантом клінічного фенотипу увійшли діти з 

22q13.3, 2p16.3, 1q21.1, 15q13.3, 15q24.2q24.3, 16p11.2, 

7q31.32, 17p13, 4q35 синдромами та NEXMIF енцефа-

лопатією. 

Описані три варіанти клінічної картини делірію 

в пацієнтів з РАС: 1) варіант психічного регресу із 

симптомами кататонії, гострою сплутаністю свідо-

мості, фазними коливаннями афекту; 2) варіант із 

зоровими й слуховими галюцинаціями, психомо-

торним збудженням, афективними порушеннями 

(афектом тривоги, страху), гострим почуттєвим 

маяченням; 3) варіант з оніричними епізодами по-

рушення свідомості, нічними кошмарами, катато-

но-гебіфренною і шизоформною симптоматикою. 

У когорті дітей з РАС, включених у контрольну 

групу, описані фенотипи з транзиторними й полі-

морфними психотичними розладами без епілептич-

них нападів.

Нижче наведені 5 клінічних випадків РАС з епізода-

ми делірію при різних варіантах генетичного полімор-

фізму. 

РАС із психічною дезінтеграцією, 
розладами свідомості, епілепсією, 
біполярним розладом 
при генетичному поліморфізмі SHANK3 
(синдром Фелана — Макдерміда) 
Клінічний випадок 1 (юнак 2003 року 
народження із синдромом 22q13.3)

Сімейна історія дитини по лінії батька обтяжена 

випадком тяжкої розумової відсталості, по лінії матері 

не обтяжена психічними захворюваннями, розладами 

розвитку. Дитина від першої фізіологічної вагітності. 

Пологи на 38-му тижні гестації, стрімкі. Народився з 

ознаками гіпоксії. На нейросонограмі діагностовано 

правобічну кісту до 1,8 мм та ознаки вентрикулодила-

тації. Спостерігався неонатологом із затяжною жов-

тяницею новонароджених (1,5–2,0 місяця), м’язовою 

дистонією і гіпотонією, затримкою моторного розвитку 

(була кривошия, голівку почав тримати з 4 місяців, не 

рачкував, сидів з 8 місяців, стояв з опорою з 11 місяців, 

самостійна хода з 1 року 3 місяців). З 1 року 10 місяців 

до 2 років батьки зверталися по допомогу до дитячого 

невролога у зв’язку із затримкою мовленнєвого розви-

тку, стереотипною ігровою діяльністю (відчиняв-за-

чиняв двері, дверцята меблів, перебирав пальчики рук 

перед очима, помахував кистями рук, крутив колеса 

машинок, вишиковував предмети в ряд, дивився на 

них периферичним зором). У віці 2 років 6 місяців у ДУ 

«НДІ педіатрії, акушерства та гінекології АМН Украї-

ни» (відділенні дитячої психоневрології) діагностовано 

«дезінтегративний розлад дитячого віку, диспраксію 

розвитку», проводилася диференціальна діагностика з 

факоматозом. У віці 3 років у Харківському міжоблас-

ному центрі орфанних захворювань діагностовані роз-

лад загального розвитку, сполучнотканинна дисплазія, 

гіпергомоцистеїнемія, загальне недорозвинення мов-

лення (ЗНМ) І рівня. Перші слова в хлопчика з’явилися 

після 3 років, до 4 років з’явилася проста аграматична 

фраза. У 4 річному віці вокалізації були простими фра-

зами — аграматичними, завченими, ехолалічними, з 

мультиплікаційних фільмів.

У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» спостеріга-

ється з 2009 року (із 6-річного віку). Після сканування 

геному лабораторією deCODE genetics (Ісландія) було 

встановлено 22q13.3 синдром (генетичний поліморфізм 

SHANK3), синдром Фелана — Макдерміда. З викорис-

танням діагностичних критеріїв МКХ-10 і DSM-5 у ди-

тини діагностовано РАС. Клінічні ознаки первазивного 

розладу оцінювалися з використанням ADI-R і ADOS. 

При оцінюванні наявної аутистичної симптоматики з 

використанням ADOS у хлопчика встановлені пору-

шення спілкування (7 балів); порушення соціальної 

взаємності (9 балів); порушення ігрової діяльності та 

організації дозвілля (4 бали); стереотипні форми по-

ведінки й обмежені інтереси (6 балів). За результатами 

напівструктурованого інтерв’ю з батьками (ADI-R) 

встановлені якісні порушення соціальної взаємності 

(24 бали), комунікації (12 балів), стереотипні форми 

поведінки (10 балів). Ознаки первазивного розвитку в 

дитини з’явилися у віці до 36 місяців (5 балів). 
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Актуальний рівень розвитку хлопчика на час ран-

домізації в інституті при оцінюванні з використанням 

психоосвітнього профілю (PEP-R) відповідав віку 2 

роки 9 місяців (відставання в розвитку 40,8 місяця) 

при зоні найближчого розвитку 3 роки 5 місяців. Піз-

навальні функції на час обстеження були сформовані 

на 2 роки 7 місяців при зоні найближчого розвитку 3 

роки 5 місяців (ІПР = 46), що свідчило про когнітивну 

недостатність, яка відповідає рівню помірної розумової 

відсталості. 

Наслідування на час обстеження відповідало віку 2 

роки 3 місяці при зоні найближчого розвитку 2 роки 10 

місяців; перцепція була розвинута на 3 роки 2 місяці 

при низькій зоні найближчого розвитку. Дрібна мото-

рика відповідала віку 2 роки 7 місяців при зоні най-

ближчого розвитку 2 роки 11 місяців; велика мотори-

ка — 3 роки 2 місяці при зоні найближчого розвитку 3 

роки 6 місяців; зорово-моторна координація — 3 роки 9 

місяців при низькій зоні найближчого розвитку.

При оцінці за PEP-R мовленнєвий розвиток відпо-

відав віку 2 роки 7 місяців при зоні розвитку 3 роки 2 

місяці. Спостерігався регрес мовленнєвих навичок по-

рівняно з 5-річним віком.

При оцінці за Vineland ІІ розуміння зверненого 

мовлення в 6-річної дитини відповідало 3 рокам, екс-

пресивні навички — 2 рокам 7 місяцям. Повсякденні 

індивідуальні навички були сформовані на 2 роки 4 

місяці, домашні — 2 роки 8 місяців, соціальні нави-

чки відповідали віку 1 рік 8 місяців. Міжособистісні 

відносини були сформовані на 2 роки 2 місяці, ігрова 

діяльність — 2 роки 9 місяців, проблемно-вирішальна 

поведінка — 1 рік 9 місяців. 

З 6 до 12 років життя в дитини спостерігалися від-

сутність прогресу мовленнєвого розвитку, регрес пере-

думов шкільних навичок, посилилася гіперактивність, 

імпульсивність, рухові стереотипії, спостерігалися спа-

лахи дратівливості з руйнівною поведінкою. У 7-річно-

му віці в ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» діагносто-

вано гіперкінетичний (F 90.1) та опозиційний (F 91.3) 

розлади поведінки. У 10-річному віці діагностовано 

гіперкінетичний розлад з помірною розумовою від-

сталістю й повторюваними рухами (F 84.4). З 12-го по 

15-й роки життя періоди гіперактивності, дратівливості 

зі спалахами руйнівної поведінки змінювалися періода-

ми апатії і розладів сну у вигляді безсоння, парасомній 

(епізодів нічних жахів), ранніх ранкових пробуджень. 

Проводилася диференціальна діагностика з біполярним 

розладом. 

Протягом 9 років (з 6 до 15 років) пацієнт отримував 

TEACCH терапію (реабілітаційні тренінги за Шопле-

ром), поведінкові втручання за системою прикладного 

аналізу поведінки (АBA-терапію), логопедичні й мотор-

ні тренінги, заняття з використанням комунікаційної 

системи обміну зображеннями (PECS) з подальшим 

оцінюванням ефективності втручань з використанням 

шкали адаптивної поведінки (Vineland II) і різні пси-

хотропні лікарські засоби з наступним оцінюванням з 

використанням контрольного списку аномальної по-

ведінки (ABC). 

З 6 до 12 років у різні періоди життя проводилося лі-

кування альфа-агоністами (гуанфацином, клонідином), 

атомоксетином, метилфенідатом без значущих ефектів 

або з короткочасним позитивним терапевтичним ефек-

том (при додатковій терапії рисперидоном) відносно 

проявів протестної поведінки, агресії та автоагресії. 

Терапія рисперидоном призначалася на нетривалі (1–3 

місяці) проміжки часу, лікарський засіб відміняли у 

зв’язку з побічними ефектами (посиленням апетиту, 

набором ваги). З 12 до 15 років підліток отримував ато-

моксетин, солі вальпроєвої кислоти, арипіпразол, кве-

тіапін. Монотерапія солями вальпроєвої кислоти, полі-

терапія атомоксетином з аугментацією арипіпразолом, 

політерапія солями вальпроєвої кислоти з арипіпразо-

лом, монотерапія кветіапіном дозволяли контролювати 

дратівливість, агресивну поведінку, розлади сну. 

З 16 років порушення поведінки стали тяжчими, 

супроводжувалися спалахами агресії, кататонічними 

симптомами, безсонням, порушеннями сприйняття, 

що вимагало повторних госпіталізацій у психіатрич-

ний стаціонар (три госпіталізації протягом 2019–2020 

років).

При оцінюванні з використанням Vineland ІІ на ви-

соті психічного регресу при госпіталізаціях у 2019 році 

рівень комунікативних навичок становив 10–15 міся-

ців, повсякденних навичок — 20–30 місяців, соціаліза-

ції — 6–9 місяців.

Антипсихотики (амісульприд, кветіапін, галопери-

дол) дозволяли контролювати агресивну поведінку й 

безсоння в пацієнта, але їх застосування супроводжу-

валось посиленням кататонічної симптоматики при 

оцінюванні за BFCRS, підвищенням рівнів креатин-

фосфокінази (1436 МО/л при нормі < 175 МО/л) і лак-

татдегідрогенази (841 ОД/л при нормі 200–480 ОД/л) 

(березень 2019 року). Бензодіазепіни зменшували 

симптоми кататонії, але збільшували тяжкість епізодів 

з вербальним і руховим збудженням, посилювали дез-

орієнтацію, розгубленість і безсоння (березень, вере-

сень 2019 року). Солі вальпроєвої кислоти й карбама-

зепін не продемонстрували клінічної ефективності, їх 

застосування супроводжувалося виникненням ознак 

DRESS-синдрому (вересень 2019 року). 

Терапевтичну ефективність під час двох госпіталіза-

цій у 2019 році продемонструвала комбінована терапія 

арипіпразолом і клоназепамом. Пацієнт виписувався зі 

стаціонару з покращанням стану, частковою редукцією 

поведінкових розладів.

Напередодні останньої госпіталізації в листопаді 

2020 року пацієнт виглядав сонливим і пригніченим, 

більшу частину дня перебував у ліжку, не реагував на 

оточуючих, вночі був активним, блукав по кімнаті, шу-

кав їжу на кухні. Симптоми дратівливості й пригнічен-

ня чергувалися протягом дня. Надвечір посилювалась 

тривога, з’являлася рухова розгальмованість, періоди 

часу, коли підліток раптом безпричинно збуджувався, 

проявляв немотивовану агресію. Стани пригнічення 

з розладами сну, ранніми ранковими пробудженнями 

вимагали диференціальної діагностики з тяжким депре-

сивним епізодом. Вирішальне значення для остаточної 
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діагностики психотичного розладу (делірію з кататоніч-

ними симптомами) мали ознаки сплутаності свідомості. 

У підлітка спостерігалися як ознаки психічного регресу, 

зокрема випадки денного енурезу й енкопрезу, регрес 

навичок харчової поведінки, так і кататонічні симпто-

ми. На висоті психотичного епізоду в психіатричному 

стаціонарі спостерігалися елементи каталепсії, рухово-

го ступору, повторювана поведінка у вигляді гримас і 

химерних рухів. 

Пацієнт отримував лікування арипіпразолом і 

клоназепамом, які продемонстрували короткочасний 

терапевтичний ефект: протягом двох тижнів зменши-

лися дратівливість, прояви агресії, але емоційні пору-

шення — коливання настрою від апатії та пригнічення 

до неадекватно підвищеного настрою з пустотливістю, 

кривляннями, дезорієнтування, розгубленість і без-

соння на призначену терапію значущо не реагували. 

Проводилася диференціальна діагностика з атиповим 

перебігом біполярного розладу. Було прийняте рішення 

про пробну терапію солями літію. Пацієнт отримував 

карбонат літію (1200 мг на добу; рівень літію в крові ко-

ливався в діапазоні 0,6–0,7 мЕкв/л, рекомендовано — 

0,6–1 мЕкв/л), арипіпразол (20 мг на добу), мелатонін 

(9 мг на добу). Спостерігалася редукція психічних роз-

ладів протягом наступних 3 місяців: зникли ажитація, 

коливання настрою та активності протягом доби, по-

ведінкові розлади, нормалізувався режим сну/бадьо-

рості. Припинилися епізоди нетримання сечі й калу, 

відновилося дотримання гігієнічних навичок, харчової 

поведінки. 

Через місяць після виписки зі стаціонару в січні 2020 

року з причини нонкомплаєнтності пацієнта (скарги на 

головний біль, нудоту, тремор пальців рук після прийо-

му лікарських засобі) підтримуюча терапія була пере-

глянута. Замість солей літію було призначено ламотри-

гін (150 мг на добу), продовжена терапія арипіпразолом 

(10 мг на добу). Призначена терапія добре переносила-

ся, супроводжувалася подальшою редукцією поведін-

кових розладів, відновленням соціально-адаптивного 

функціонування до рівня, що мав місце до маніфестації 

психотичних розладів. При оцінюванні загального клі-

нічного враження за шкалою тяжкості CGI-S показник 

зменшився з 7 до 5, за шкалою покращення CGI-I — з 

7 до 1. При оцінюванні з використанням Vineland ІІ у 

січні 2021 року рівень комунікативних навичок стано-

вив 30 місяців, повсякденних навичок — 45 місяців, со-

ціалізації — 40 місяців.

Клінічний випадок 2 (дівчина 2004 року 
народження із синдромом 22q13.3)

Дитина від ІІІ вагітності з токсикозом першої по-

ловини вагітності, пологи на 39-му тижні гестації, зі 

слабкістю пологової діяльності, тривалим безводним 

періодом. Після народження спостерігалися ознаки 

м’язової дистонії, гіпотонії (голівку почала тримати 

після 5 місяців, не переверталася, не рачкувала, почала 

сидіти з 1 року 6 місяців, пересувалася на колінах з опо-

рою на руки, з піднятими догори стопами, самостійна 

хода після 2 років). До 1,5 місяця у дівчинки мали місце 

прояви затяжної неонатальної жовтяниці. Спостеріга-

лася дитячим неврологом із синдромом м’язової гіпо-

тонії, затримкою статокінетичного розвитку. Після двох 

років незграбно пересувалася, ходила сходами із під-

тримкою, приставним кроком, швидко втомлювалася 

при ході. До 5 років на прогулянках дівчинку возили на 

візочку. На грудному вигодовуванні до 1 року 6 місяців. 

У 6-місячному віці не вдалося ввести прикорм, виплю-

вала будь-яку їжу, окрім грудного молока. У подальшо-

му розлади харчової поведінки посилилися, була пере-

бірливою в харчуванні (вживала обмежений перелік 

продуктів: кукурудзяну й гречану молочні каші, приго-

товлені певним способом, певний різновид сухариків, 

чипси з паприкою, які мали певний зовнішній вигляд, 

в упакуванні з певним малюнком, один різновид дитя-

чого сирка, йогурту, іноді могла з’їсти яйце чи шматок 

вареної ковбаси, уподобала сир, цибулю, натерту морк-

ву та капусту, ніколи не їла жодних різновидів м’яса й 

риби). У віці 3 років 11 місяців логопедом діагностова-

но загальне недорозвинення мовлення І рівня. Перші 

слова з’явилися після 4 років, погано вимовляла низку 

звуків, були ознаки дизартрії. Фразове мовлення поча-

ло формуватися після 5 років, коли в мовленні дівчини 

з’явилися прості аграматичні фрази. У віці 5,5–6 років 

спостерігався прогрес рухових навичок: навчилася бі-

гати, підніматися й спускатися сходами перемінним 

кроком, стрибала на двох ногах. Спостерігалася в об-

ласному психоневрологічному диспансері з розладом 

загального розвитку (розладом аутистичного спектра), 

легкою розумовою відсталістю (IQ 57). 

 У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» дитина спо-

стерігається з 2011 року (із 7-річного віку). Після скану-

вання геному лабораторією deCODE genetics (Ісландія) 

встановлено 22q13.3 синдром (генетичний поліморфізм 

SHANK3). З використанням діагностичних критері-

їв МКХ-10 і DSM IV у дитини діагностовано дитячий 

 аутизм з якісними порушеннями соціальної взаємності, 

комунікації, недорозвиненням рухових функцій (дис-

праксією розвитку), розладом рецептивного й екс-

пресивного мовлення (ЗНМ ІІ–ІІІ рівня), розладом 

мовленнєвої артикуляції (дизартрією розвитку), фаз-

ними порушеннями активності й уваги, вторинною 

когнітивною недостатністю (без розумової відсталості, 

розлад розвитку шкільних навичок) (IQ 71). Також було 

діагностовано синдром Фелана — Макдерміда, розлад 

харчової поведінки (F 84.8; F 50.8). Після введення в 

клінічну практику діагностичних критеріїв МКХ-11 і 

DSM-5 розлад харчової поведінки було кваліфіковано 

як обмежувальний розлад вживання їжі (ARFID).

У 2011 році при оцінюванні наявної аутистичної 

симптоматики з використанням ADOS у дівчинки 

встановлені порушення спілкування (7 балів); по-

рушення соціальної взаємності (7 балів); порушення 

ігрової діяльності й організації дозвілля (2 бали); сте-

реотипні форми поведінки й обмежені інтереси (5 ба-

лів). За результатами напівструктурованого інтерв’ю 

з батьками (ADI-R) встановлені якісні порушення 

соціальної взаємності (18 балів), комунікації (20 ба-

лів), стереотипні форми поведінки (9 балів). Ознаки 
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первазивного розвитку в дитини з’явилися у віці до 

36 місяців (5 балів). 

 При оцінюванні когнітивного функціонування з 

використанням дитячого варіанта тесту Векслера за-

гальний показник IQ = 71 (вербальний IQ = 70, невер-

бальний IQ = 70), що відповідало межовому інтелекту 

(зі зниженою здатністю до навчання без розумової від-

сталості).

При оцінці за Vineland ІІ розуміння зверненого мов-

лення в 7-річної дитини відповідало 4 рокам 6 місяцям, 

повсякденні індивідуальні навички були сформовані на 

3 роки 2 місяці, домашні — на 4 роки 5 місяців, соці-

альні навички відповідали віку 3 роки 5 місяців. Між-

особистісні відносини були сформовані на 3 роки 8 мі-

сяців, ігрова діяльність — 2 роки 9 місяців, проблемно-

вирішальна поведінка — 2 роки 3 місяці. 

Із 7 років дитина почала відвідувати загальноосвіт-

ній заклад (інклюзивне навчання). У першому класі 

були сформовані навички адаптивної поведінки в кла-

сі, але навички читання, письма, лічби формувалися із 

затримкою. 

У віці з 8 до 12 років у дівчинки спостерігалися 

ознаки психічної дезінтеграції, посилилися розлади 

поведінки (поступово втратила інтерес до будь-якої 

пізнавальної діяльності, ігрової діяльності, спостері-

гався регрес набутих за перший рік навчання переду-

мов шкільних навичок, поведінка стала імпульсивною, 

припинився прогрес у розвитку мовленнєвих навичок, 

проявляла агресію щодо інших дітей). 

З 12 років дитина втратила нічну автономність се-

човипускання, у неї з’явилися й повільно посилюва-

лися порушення позної регуляції, погіршилася дрібна 

моторика (сиділа й стояла скоцюрбившись, незграбно, 

скособочено піднімалася сходами приставним кроком, 

розучилася розстібати ґудзики, шнурувати взуття, по-

требувала допомоги матері, незграбно пила рідину з 

кухля й користувалася ложкою, проливала вміст на 

себе, потребувала зовнішньої стимуляції для цілеспря-

мованої рухової активності). Психічну дезінтеграцію 

дитини розглядали в структурі синдрому Фелана — 

Макдерміда. 

У січні 2017 року дитячим психіатром за місцем про-

живання в підлітка діагностовано дезінтегративний 

розлад дитячого віку (F 84.3). Була чутливою до запахів 

їжі, не їла їжу, яка мала відчутний запах, казала, «що 

їжа, руки матері, одежа матері смердять»). Полюбляла 

певні аромати, особливо косметичних і деяких миючих 

засобів, не харчувалася разом з іншими дітьми, членами 

родини, «казала, що від них смердить». Дотримувалася 

низки ритуалів і послідовностей, почала їсти виключно 

в ліжку, їжу брала руками, обнюхувала руки, ретельно 

їх мила, мацала зону геніталій, анального отвору, після 

чого обнюхувала пальці рук, подекуди робила це під час 

їжі. Порушився нічний сон, складно засинала, перед 

сном спостерігалися транзиторні розлади сприйняття, 

яких лякалася, кликала на допомогу. 

З березня 2017 року в дівчини спостерігалося різке 

погіршення стану, стала дратівливою, імпульсивною, 

гіперактивною, спостерігався регрес навичок самооб-

слуговування, спостерігалися безсоння, епізоди пси-

хомоторного збудження в нічні години, нетримання 

сечі й енкопрез, зорові й слухові омани сприйняття. 

Отримувала терапію рисперидоном, арипіпразолом, 

яку відміняли протягом тижня після появи несприй-

нятливих побічних ефектів (екстрапірамідних по-

рушень, розладів ковтання, появи денного енурезу й 

енкопрезу).

У квітні — червні 2017 року перед сном, при пробу-

дженні вночі і вранці в дівчини були зафіксовані гіпер-

моторні епілептичні напади у вигляді криків, бурхли-

вих, хаотичних рухів тулуба, з катанням у ліжку, рухом 

ніг у вигляді педалювання. Не виключено, що окремі 

пароксизмальні епізоди спостерігалися й раніше. У ДУ 

«НДІ педіатрії, акушерства та гінекології АМН Украї-

ни» (відділенні дитячої психоневрології) проводилась 

диференціальна діагностика з парасомніями, конвер-

сійними псевдоепілептичними нападами. На ЕЕГ при 

функціональному навантаженні з гіпервентиляцією 

(уже на 2-й хвилині) з’являвся транзиторний фокус епі-

лептиформної активності в ділянках задньолобно-цен-

тральних полів кори мозку у вигляді спалахів епілеп-

тиформних, білатерально-синхронних хвиль з часто-

тою 4–5 кол/с, а також розрядів епікомплексів «гостра 

хвиля — повільна хвиля» з максимальною амплітудою 

до 170–200 мкВ з явищами генералізації і залученням 

лімбічної системи мозку.

На підставі клінічної презентації в відділі психічних 

розладів дітей і підлітків ДУ «НДІ психіатрії МОЗ Укра-

їни» в підлітка були діагностовані кататонічні симпто-

ми без повної картини кататонії (негативна оцінка за 

BFCRS, нормальний аналіз крові, зокрема на вміст 

м’язових ферментів) у структурі епілептичного психозу 

(епілептичного делірію). 

Відповідно до встановленого діагнозу було розпоча-

те лікування бензодіазепінами (гідазепамом 20 мг 3 рази 

на день, з поступовим збільшенням дози до 100 мг на 

добу). Після стабілізації дози бензодіазепіну гідазепам 

було змінено на клоназепам, розпочате лікування ламо-

тригіном (повільна титрація дози лікарського засобу до 

150 мг на добу). Протягом двох місяців пацієнтка відно-

вила рухові здібності, нормальну поставу тіла, мовлен-

нєві навички. Епілептичні пароксизми, порушення сну 

й випадки енкопрезу припинилися, зберігалося нічне 

нетримання сечі. 

Позитивна динаміка психічного стану дівчини на 

терапії ламотригіном і клоназепамом зберігалася до 

листопада 2018 року. У кінці року посилилися психомо-

торне й мовленнєве збудження, дратівливість, спосте-

рігалися рудиментарні транзиторні зорові галюцинації. 

Посилилася вибірковість у харчуванні, з’явилися за-

хисні ритуали, пов’язані з прийомом їжі, були випадки 

блювання після годування в разі, коли батьки намага-

лися порушувати ригідні харчові вподобання й ритуали 

дівчини. Пацієнтка поступово втрачала вагу (втратила 

6 кг за 6 місяців), індекс маси тіла (ІМТ) з 18,3 змен-

шився до 15,8. До терапії ламотригіном і клоназепамом 

була додана терапія оланзапіном (5–10 мг на добу), яка 

була відмінена через 10 днів у зв’язку з булімією і не-
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прийнятною седацією, випадками енурезу й енкопрезу 

протягом дня. Терапія оланзапіном була замінена на 

терапію арипіпразолом (15–20 мг на добу). Протягом 

наступних 4 місяців спостерігалася редукція психотич-

них симптомів, дезорієнтування, припинилися епізоди 

психомоторного збудження, пацієнтка відновила вагу 

(ІМТ = 18,5). З огляду на погану переносимість терапії 

атиповими антипсихотиками й ризик формування за-

лежності від бензодіазепінів дівчина була переведена на 

монотерапію ламотригіном (150 мг на добу).

У березні 2020 року в дівчини розпочалася нова хви-

ля психічної дезінтеграції з втратою рухових і мовлен-

нєвих навичок, з’явилися кататонічні симптоми, гебі-

френна поведінка, гетероагресивність і безсоння. Те-

рапія ламотригіном (150 мг на добу) була продовжена, 

терапія арипіпразолом (10 мг на добу) і клоназепамом 

(0,9 мг на добу) була відновлена. Через тиждень ліку-

вання спостерігалося рухове й мовленнєве збудження 

з руйнівною поведінкою, сплутаністю свідомості, що 

вимагало госпіталізації до психіатричного відділення. 

На основі клінічної схожості генетичного полімор-

фізму й клінічного перебігу у двох пацієнтів з 22q13.3 

синдромом і гіпотези щодо коморбідності РАС при 

синдром Фелана — Макдерміда з атиповим біполяр-

ним розладом ми вирішили продовжити терапію ари-

піпразолом у дозі (20 мг на добу), а замість ламотри-

гіну призначити лікування солями літію (карбонатом 

літію) у дозі 900 мг на добу. Рівень літію в сироватці 

крові протягом 3 місяців лікування коливався в діапа-

зоні 0,6–0,8 мЕкв/л (рекомендована концентрація — 

0,6–1 мЕкв/л). 

До лютого 2021 року дівчина покращила поведінкові 

симптоми, протягом 10 місяців терапії поступово від-

новила мовленнєві, рухові навички, пізнавальні й ко-

мунікаційні здібності. 

При оцінюванні в січні 2021 року загального клініч-

ного враження за шкалою тяжкості CGI-S показник 

зменшився з 7 до 5, за шкалою покращення CGI-I — 

з 5 до 1. При оцінюванні з використанням Vineland ІІ 

рівень комунікативних навичок становив 48 місяців, 

повсякденних навичок — 68 місяців, соціалізації — 50 

місяців.

РАС при фенотипі NRXNT 
енцефалопатії з тяжкими 
резистентними до терапії епілепсіями, 
руховими розладами, розладами 
спектра шизофреній
Клінічний випадок 3 (хлопчик 2008 року 
народження із синдромом 2p16.3)

Сімейна історія дитини по лінії батька обтяжена ви-

падками затримки розвитку й розладом аутистичного 

спектра, брат батька — із затримкою розвитку й епізо-

дом психотичних симптомів у пубертатному віці (були 

рудиментарні маячні ідеї, вважав, що «однокласник 

слідкує за ним і намагається поширювати інформацію 

про те, як він збуджується, спостерігаючись за дівчата-

ми»). Від фізіологічної вагітності, термінових пологів 

на 40-му тижні гестації. Спостерігався неонатологом із 

затримкою моторного розвитку (голівку почав тримати 

з 3 місяців, сидів з 8 місяців, стояв з опорою з 11 міся-

ців, самостійна хода з 1 року 2 місяців). 

У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» дитина спо-

стерігається з травня 2009 року (з півторарічного віку), 

коли було діагностовано дитячий аутизм з якісними по-

рушеннями комунікації, соціальної взаємності, стерео-

типними рухами (F.84.0).

 При оцінюванні наявної аутистичної симптоматики 

з використанням ADOS у хлопчика були діагностовані 

порушення спілкування (6 балів); соціальної взаємнос-

ті (8 балів); ігрової діяльності й організації дозвілля (3 

бали), стереотипні форми поведінки й обмежені інте-

реси (6 балів). За результатами напівструктурованого 

інтерв’ю з батьками (ADI-R) встановлені якісні пору-

шення соціальної взаємності (15 балів), комунікації (16 

балів), стереотипні рухи й форми поведінки (8 балів). З 

1,5 до 2 років батьки скаржилися на затримку в дитини 

мовленнєвого розвитку (відсутність лепетного мовлен-

ня, відсутність реакції на звернене мовлення батьків), 

стереотипну рухову активність (розгойдувався вниз-

угору з нахилом уперед, помахував кистями рук, немов 

крильцями, робив химерні рухи пальчиками рук перед 

очима, вишиковував предмети в рядочок за кольором 

чи розміром, дивився на них периферичним зором, 

схиливши голову). 

Батьки здійснювали ранні втручання за Шоплером, 

дотримувалися дієтичних обмежень щодо продуктів з 

глютеном і казеїном. 

Актуальний рівень розвитку хлопчика в лютому 2010 

року (2 роки 3 місяці) при оцінюванні з використанням 

психоосвітнього профілю (PEP-R) відповідав віку 1 рік 

7 місяців (відставання у розвитку 8 місяців) при зоні 

найближчого розвитку 5 місяців. Пізнавальні функції 

на час обстеження були сформовані на 2 роки при зоні 

найближчого розвитку 2 роки 4 місяці (ІПР = 70,3). 

Після сканування геному лабораторією deCODE 

genetics (Ісландія) в 2011 році встановлено 2p16.3 син-

дром (генетичний поліморфізм NRXN1). 

Перші слова у хлопчика з’явилися після 3 років, 

після 4 років з’явилася проста аграматична фраза з ве-

ликою кількістю ехолалій. У 5-річному віці на фоні рес-

піраторно-вірусного захворювання розвинувся генера-

лізований тоніко-клонічний напад. Протиепілептична 

терапія призначена не була. 

Інклюзивне навчання в загальноосвітній школі із 7 

років. При скеруванні до першого класу дитячим психі-

атром за місцем проживання діагностовані розлад екс-

пресивного мовлення (F80.1), окремі порушення ре-

цептивного й прагматичного мовлення (F80.8). Загаль-

не недорозвинення мовлення II–III рівня. У 8-річному 

віці діагностовані змішані розлади шкільних навичок 

(читання, лічби, орфографії), загальне недорозвинення 

мовлення III рівня.

У 2018 році, у віці 10 років, підліток почав 

пред’являти скарги на спалахи невмотивованої три-

воги, страху, які супроводжувалися слуховими (чув 

шум трактора в коридорі, писк пацюків під ліжком, 

голоси сусідів за стіною, за вікном), смаковими (за-
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являв, що в кімнаті смердить, випльовував їжу, коли 

починав її пережовувати), тілесними (скаржився на 

болі в животі, іноді з нудотою і блюванням, на те, 

що «шлунок перевертається, пульсує») обманами 

сприйняття. Сімейний лікар кваліфікував наявні па-

роксизмальні розлади як діенцефальні кризи (Е 23.3). 

У підлітка також спостерігалися аліментарні автома-

тизми у вигляді ковтальних, жувальних, смоктальних 

рухів, насильного висовування язика, облизування 

губ. Такі стани спостерігалися до декількох разів на 

день і були кваліфіковані дитячим неврологом, як 

ознаки подвійного діагнозу тикозного й обсесивно-

компульсивного розладу (F 95.9, F 42.9). Отримував 

терапію альфа-адреноблокаторами (профафеном, до-

ксазозином) і бензамідами (тіапридом) без значущого 

терапевтичного ефекту. Застосування 3-фенілпіролі-

дилу (піроксану), зі слів батьків пацієнта, було ефек-

тивним, супроводжувалося майже повною редукцією 

пароксизмальних розладів.

Через місяць, у квітні 2018 року, пароксизмальні 

розлади поновилися, з’явилися спонтанні рухи кін-

цівками, «дивне мовлення» зі стереотипними вока-

лізаціями (проговорюванням окремих складів слів, 

слів, фраз, не пов’язаних з попередніми словами й 

змістом розмови), які порушували плавність мовлен-

ня й зміст висловлювань, спостерігався регрес шкіль-

них навичок.

Знаходився на обстеженні й лікуванні в дитячому 

неврологічному відділенні. Проводилася диферен-

ціальна діагностика з розладом Туретта. Відсутність 

терапевтичної відповіді на терапію альфа-агоністами 

(інтунівом, 2–3 мг на добу), тіапридалом (тіапріла-

ном, 300–500 мг на добу) дозволила виключити цей 

діагноз. 

На електроенцефалограмі (ЕЕГ) — ознаки іритатив-

них змін усієї поверхні мозку, ознаки неглибокої стов-

бурової дисфункції, переважно в мезодіенцефальних 

структурах мозку, посилення збудливості переважно 

таламічних і глибоких медіобазальних структур (біль-

шою мірою лівої півкулі), посилення синхронізуючих 

впливів з боку каудальних відділів стовбура мозку, фо-

кус специфічної епілептичної активності в лівій лобно-

скроневій ділянці мозку. 

У підлітка діагностована фокальна скронева епілеп-

сія, призначена терапія леветирацетамом (1000–1500 мг 

на добу), яку пацієнт приймав нерегулярно.

На тлі терапії леветирацетамом з червня 2018 

року в підлітка спостерігалася ремісія пароксиз-

мальних станів. У грудні 2018 року поновилися алі-

ментарні автоматизми у вигляді жувальних, смок-

тальних рухів, передмовленнєві автоматизми, які 

батьки описували як заїкування, і з’явилися складні 

парціальні напади, що характеризувалися змінами 

свідомості й поведінки. Під час нападів на тлі сутін-

ково звуженої свідомості підліток кудись прагнув, 

тікав з дому, іноді під час бігу збивав предмети, на-

штовхувався на людей, які опинялися на його шляху. 

Такі стани тривали не більше ніж 5–7 хвилин і за-

вершувалися станами амнезії.

На ЕЕГ (грудень 2018 року) на тлі помірної нейро-

фізіологічної незрілості кори головного мозку з явища-

ми дезорганізації альфа-ритму спостерігаються ознаки 

стійких регіональних порушень біоелектричної актив-

ності мозку іритативно-пароксизмального характеру в 

ділянках лівих задньолобних, передньоскроневих і по-

тиличних полів кори мозку. При функціональному на-

вантаженні з гіпервентиляцією вже на першій хвилині 

проявляється транзиторний фокус епілептиформної і 

специфічної епілептичної активності в лівих лобно-пе-

редньоскроневих полях кори мозку у вигляді спалахів 

епілептиформних, білатерально-синхронних і латера-

лізованих хвиль частотою 4–5 кол/с, а також розрядів 

латералізованих епікомплексів «гостра хвиля — повіль-

на хвиля», з максимальною амплітудою до 200 мкВ, з 

явищами генералізації і залученням структур лімбічної 

системи мозку. 

Проведена заміна терапії леветирацетамом на тера-

пію вальпроатом. Початкова доза лікарського засобу 

становила 10–15 мг/кг/добу. Дозу лікарського засобу 

поступово збільшували на 5–10 мг/кг/добу кожні 2–3 

дні до 20 мг/кг/добу. Вдалося домогтися зниження 

кількості аліментарних пароксизмів і передмовленнє-

вих автоматизмів більше ніж на 50 %, але зберігали-

ся напади із сутінковим порушенням свідомості (1–2 

рази на тиждень). Подальше збільшення дози солей 

вальпроєвої кислоти не проводилося через непри-

йнятні побічні ефекти (погіршення функцій печінки, 

підшлункової залози, системи згортання крові). Була 

призначена додаткова терапія лакозамідом (титрація зі 

100 до 300 мг на добу). У лютому 2020 року досягнута 

ремісія пароксизмальних розладів. Відновив шкільне 

навчання.

У березні 2020 року під час карантину, зумовлено-

го пандемією, на терапії солями вальпроєвої кислоти 

20 мг/кг/добу, лакозамідом 200 мг на добу спостерігали-

ся транзиторні обмани сприйняття, переважно у вечірні 

години: «бачив за вікном контур людини», відчував у 

квартирі та школі неприємні запахи, принюхувався до 

оточуючих, звинувачував їх у тому, що вони зіпсували 

повітря. У ДУ «НДІ психіатрії МОЗ України» діагнос-

товано м’який психоз з рудиментарними зоровими 

й нюховими галюцинаціями. Отримував терапію со-

лями вальпроєвої кислоти (20 мг/кг/добу), лакозамі-

дом (200 мг на добу), додаткову терапію (аугментацію) 

рисперидоном у дозі 2–3 мг на добу. Терапію атиповим 

антипсихотиком переносив погано, був сонливим про-

тягом усього дня, посилився апетит, протягом квітня і 

травня 2020 набрав п’ять кілограми ваги. У травні 2020 

року посилилися порушення комунікації, погіршилася 

соціальна взаємність, став опиратися будь-пізнавальній 

діяльності, з’явилися стереотипії у вигляді гримас і хи-

мерних рухів, був переведений на домашню форму на-

вчання.

У вересні 2020 року на фоні якісних порушень кому-

нікації і соціальної взаємності став опиратися будь-якій 

пізнавальній діяльності, з’явилися стереотипії у вигляді 

гримас і химерних рухів, розмовляв сам із собою, ви-

глядав переляканим, зашторював вікна, сидів у темряві, 
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говорив, що «людина-привид погрожує йому, чув голос 

привида, його думки звучали в голові».

 Проводилась диференціальна діагностика з дебю-

том параноїдної шизофренії в дитини з розладом аутис-

тичного спектра; з епілептичним психозом (педіатрич-

ним делірієм) у підлітка з первазивним розладом роз-

витку. На висоті психотичного епізоду ми спостерігали 

психічну дезінтеграцію, епізоди сноподібного марен-

ня, симптоми кататонії (елементи каталепсії, воскової 

гнучкості, ступору, мутизму, негативізму, стереотипії у 

вигляді гримас і химерних рухів). 

У грудні 2020 року госпіталізований у психіатричне 

відділення за місцем проживання, отримував терапію 

кветіапіном повільного вивільнення (повільна титрація 

з 200 до 600 мг на добу), солями вальпроєвої кислоти 

(35 мг/кг/добу), лакозамідом (300 мг на добу). Протя-

гом двох тижнів отримував лікування бензодіазепінами 

(гідозепамом 30 мг 2 рази на день). 

У лютому 2021 року виписаний зі стаціонару з діа-

гнозом «інтеріктальний епілептичний психоз (делірій 

із шизоформною катотонічною і галюцинаторною 

симптоматикою) у пацієнта з фокальною лобно-скро-

невою епілепсію з простими та складними парціальни-

ми нападами, первазивним розладом розвитку» (F 05.8, 

F 84.8, G 40.2).

РАС при NEXMIF енцефалопатії 
з тяжкими резистентними 
до терапії епілепсіями, психотичними 
симптомами, розладами свідомості
Клінічні випадки 4 і 5 (хлопчики 2006 
і 2007 років народження із синдром NEXMIF)

В обох хлопчиків після сканування геному ла-

бораторією deCODE genetics (Ісландія) у 2011 році 

діагностовано синдром KIAA2022 з мутацією на 

Х-хромосомі (енцефалопатію NEXMIF). Час по-

дальшого лонгітудинального дослідження становить 

9 років 6 місяців.

В обох дітей діагностовано атиповий аутизм з по-

мірною розумовою відсталістю й онтогенетичною ен-

цефалопатією. Генералізовані судоми в обох випадках 

з’явилися у віці від двох до трьох років. У більш пізньо-

му віці, у 4 і 6 років, з’явилися міоклонічні напади й 

абсанси з міоклонією повік. У одного з хлопчиків також 

спостерігалися атонічні напади. 

В обох дітей описані психотичні епізоди з обмана-

ми сприйняття, кататонічними симптомами, станами 

сплутаності свідомості (педіатричним делірієм).

Обидві дитини погано реагували на терапію фені-

тоїном, фенобарбіталом, карбамазепіном, навіть при 

повільній титрації доз лікарських засобів спостеріга-

лися гострі порушення когнітивного функціонуван-

ня. Під час терапії фенобарбіталом в одного підлітка і 

карбамазепіном — в іншого посилилася дратівливість, 

з’явилися психотичні симптоми (епізоди сплутаної сві-

домості із зоровими й слуховими галюцинаціями, ка-

татонічними симптомами). Терапія топіраматом в обох 

клінічних спостереженнях супроводжувалася посилен-

ням сплутаності свідомості, посиленням деліріозної 

симптоматики. При титрації доз вальпроєвої кислоти 

посилювалася гіперкінетична симптоматика (непоси-

дючість, рухова розгальмованість), з’являлися симп-

томи депресії (сльозливість, порушення сну з ранніми 

ранковими пробудженнями). Контроль над епілептич-

ними нападами в одного пацієнта досягнуто на терапії 

клоназепамом, у другого — на політерапії солями валь-

проєвої кислоти і ламотригіном, після курсів терапії 

стероїдами й бензодіазепінами. 

Обидва пацієнти погано переносили терапію атипо-

вими антипсихотиками, що призначалися для терапії 

поведінкових і психотичних розладів. 

Обидві дитини продемонстрували терапевтичну від-

повідь на терапію солями вальпроєвої кислоти, ламо-

тригіном, стероїдами, бензодіазепінами. 

У контрольній групі, у яку включені діти з РАС і 

генетичним поліморфізмом рецепторів серотоніну 2А 

(5HTR2A) і дофаміну (DRD2), за результатами про-

спективних досліджень були рандомізовані й дослідже-

ні 8 дітей з РАС та окремими психотичними симпто-

мами без порушень свідомості й епілептичних нападів. 

У 12 дітей контрольної групи діагностовані розлади з 

дефіцитом уваги й гіперактивністю, у 10 — епізоди ре-

курентної, у 4 — біполярної депресії. У 8 дітей конт-

рольної групи протягом періоду контрольованого дослі-

дження спостерігалися періоди часу від 2 до 16 місяців 

із зоровими й слуховими галюцинаціями, у 4 описані 

розлади мислення, надціннісно-маячні ідеї. У більшості 

дітей мала місце поліморбідність психотичних, гіпер-

кінетичних та афективних розладів. Були, наприклад, 

описані фенотипи хронічного афективного розладу 

(дистимії) з наступним епізодом депресії з психотични-

ми симптомами; посттравматичного стресового розладу 

з репереживаннями, обсесивно-параноїдними розлада-

ми мислення в підлітка з високофункціональним РАС, з 

подальшим посиленням гіперкінетичної симптоматики 

й наступним психотичним епізодом; РАС із посилен-

ням симптомів вибіркового харчування, з подальшим 

формуванням обсесивно-параноїдних порушень мис-

лення, появою депресивної і галюцинаторної симпто-

матики. 

Усі діти контрольної групи з психотичними симп-

томами за результатами проспективного дослідження 

продемонстрували терапевтичну відповідь на лікування 

рисперидоном та арипіпразолом у середньотерапевтич-

них дозах. 

Діти контрольної групи порівняно із загальною ви-

біркою дітей з РАС характеризувалися тяжчим дефіци-

том емоційної і соціальної когніції.

Обговорення результатів
Результати довготривалого проспективного дослі-

дження клінічного поліморфізму при окремих варі-

антах генетичного поліморфізму свідчать, що розлади 

аутистичного спектра, епілептичні напади, психотичні 

симптоми, рухові розлади, зокрема кататонічні симп-

томи, утворюють спектр варіантів клінічного перебігу 

поліморбідних розладів розвитку зі складним причин-

но-наслідковим зв’язком. 
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Клінічний поліморфізм РАС із психотичними симп-

томами може спостерігатися при взаємодії різних ва-

ріантів генетичного поліморфізму із середовищними 

факторами. Досліджені окремі фенотипи енцефало-

патій розвитку, що відповідають певним генетичним 

синдромам. Окремі варіанти онтогенетичних енцефа-

лопатій супроводжуються епілептичними нападами й 

можуть бути кваліфіковані як онтогенетичні епілеп-

тичні енцефалопатії. Значна частина РАС із розладами 

свідомості, галюцинаторно-маячними, кататонічни-

ми симптомокомплексами, епілептичними нападами 

утворюють спектр складних розладів розвитку з полі-

морбідними психічними розладами й епілепсіями при 

полігенному генетичному поліморфізмі. При таких 

варіантах генетичного поліморфізму типові й рідкісні 

генетичні мутації діють адитивно і створюють ризик для 

первазивних розладів розвитку, коморбідних психічних 

розладів і неврологічних захворювань. 

Два клінічні випадки демонструють поліморбідність 

психічних розладів, що маніфестують протягом жит-

тя у пацієнтів з РАС при мікроделеціях гена SHANK3 

(22q13.3 синдроми). Для осіб із синдромом Фелана — 

Макдерміда властиві первазивні розлади розвитку з 

когнітивною недостатністю, м’язовою гіпотонією, 

диспраксією, загальним недорозвиненням мовлення. 

У підлітковому віці при цьому варіанті енцефалопатії 

розвитку можливі психотичні розлади.

Проспективні дослідження двох пацієнтів з 22q13.3 

синдромом дозволили описати при цьому варіанті ге-

нетичного поліморфізму епізоди дезінтеграції з розла-

дами свідомості й кататонічними симптомами. Ці роз-

лади не виявили афінності до терапії антипсихотиками 

(амісульпридом, галоперидолом, кветіапіном), проде-

монстрували лише часткову терапевтичну відповідь на 

лікування арипіпразолом. що поставило під сумнів пра-

вомірність кваліфікації психотичних станів у пацієнтів 

як ознак дебюту шизофренії.

В одному з описаних випадків мікроделеції гена 

SHANK3 спостерігалася коморбідність клініки пе-

діатричного делірію з кататонічними симптомами з 

лобною епілепсією. Досліджуючи перебіг психічних 

і неврологічних розладів у дівчини зі SHANK3 енце-

фалопатією, їх афінність до терапії ламотригіном, ми 

отримали докази того, що розлад свідомості в дівчини 

має причинно-наслідковий зв’язок з епілептичним 

процесом, а психічна дезінтеграція з катотонічними 

симптомами має бути кваліфікована як епізод епілеп-

тичного психічного регресу при епілептичній енцефа-

лопатії розвитку.

У літературі наявні обмежені дані про можливу 

ефективність літію і комбінації арипіпразолу й кло-

назепаму при дезінтегративних психічних розладах 

зі сплутаністю свідомості (делірієм) і кататонічними 

симптомами в пацієнтів із синдромом Фелана — Мак-

дерміда [12, 40]. У досліджених нами пацієнтів частко-

ву терапевтичну ефективність під час двох госпіталіза-

цій продемонструвала комбінована терапія арипіпра-

золом і бензодіазепіном (клоназепамом/гідазепамом). 

Значуща клінічна ефективність літію і ламотригіну в 

цих пацієнтів відповідає гіпотезі, що мікроделеція гена 

SHANK3 може бути асоційована з атиповим перебігом 

біполярного розладу в пацієнтів із психічною дезінте-

грацією [41]. 

Результати опублікованих досліджень свідчать, що 

пацієнти з РАС при енцефалопатії SHANK3 більш 

чутливі до побічних ефектів психотропних лікарських 

засобів, ніж інші пацієнти з первазивними розладами 

розвитку [42]. Неефективність солей вальпроєвої кис-

лоти й карбамазепіну при 22q13.3 синдромі може бути 

пояснена їх поганою переносимістю, появою непри-

йнятних побічних ефектів. Солі літію за результатами 

нашого лонгітудинального дослідження були ефек-

тивними при лікуванні гострих розладів, але їх засто-

сування виявилося неприйнятним унаслідок побічних 

ефектів при тривалому застосуванні на етапі дозрівання 

ремісії. 

Отже, солі літію і ламотригін можуть бути рекомен-

довані при лікуванні поліморбідних психічних розладів 

у пацієнтів з РАС при 22q13.3 синдромі. При поганій 

переносимості солей літію та антипсихотиків для ліку-

вання поліморбідних психічних розладів зі сплутаною 

свідомістю й кататонічними симптомами рекомендова-

не лікування комбінацією ламотригіну й арипіпразолу.

Інший описаний нами випадок генетичного полі-

морфізму зі складними гетерогенними делеціями на 

полюсі 2p16.3 відповідає описаному в літературі клініч-

ному фенотипу NRXNT енцефалопатії з різко дисгар-

монійним загальним розвитком аутистичного спектра, 

тяжкими резистентними до терапії епілепсіями, з ран-

ньою маніфестацією, шизофренією і шизоформними 

психозами [43–45]. 

У дитини з РАС і 2p16.3 синдромом протягом життя 

спостерігалася фокальна скронева епілепсія з інтерік-

тальним шизоформним епілептичним психозом. Не було 

досягнуто стабільної ремісії епілептичних нападів при 

лікуванні леветирацетамом і вальпроатами. При терапії 

вальпроатами не були досягнуті терапевтично-ефективні 

дози лікарського засобу через побічні ефекти з боку печін-

ки, підшлункової залози, згортальної системи крові. 

Ремісія епілептичних нападів при 2p16.3 синдромі 

була досягнута при призначенні комплексної терапії 

солями вальпроєвої кислоти та лакозамідом. 

Клінічний фенотип цієї дитини також характеризу-

вався перенесеним психозом із кататоно-гебіфренною 

і галюцинаторно-параноїдною симптоматикою, симп-

томами психічного автоматизму, епізодами психічної 

дезінтеграції з деліріозно-оніричною сплутаністю сві-

домості. 

З урахуванням особливостей клінічного перебігу, 

патоморфозу клінічних симптомів протягом життя ми 

діагностували в дитини з 2p16.3 синдромом онтогене-

тичну епілептичну енцефалопатію із шизоформним 

психозом. Підліток погано переносив лікування атипо-

вими антипсихотиками, найбільшу терапевтичну ефек-

тивність мало застосування комбінації бензодіазепінів 

з кветіапіном. 

Дві дитини з епілептичною онтогенетичною 

NEXMIF енцефалопатією в нашому проспективному 
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дослідженні продемонстрували клінічні фенотипи, по-

дібні до описаних в літературі іншими авторами [38, 

46]. Наведені клінічні випадки підтверджують зв’язок 

NEXMIF енцефалопатій з розладами аутистичного 

спектра з міоклонічно-атонічними нападами, абсан-

сами, резистентними до протиепілептичної терапії. 

Також описані випадки NEXMIF енцефалопатій з РАС 

без епілептичних нападів.

 Фенотипи NEXMIF енцефалопатії зустрічаються як 

у чоловіків, так і в жінок. Для чоловіків характерні тяж-

чі варіанти клінічного перебігу, з атиповим аутизмом 

(помірною і тяжкою розумовою відсталістю), епізодами 

делірію з психотичними симптомами, для жінок — не-

чутливість до протиепілептичного лікування. 

Фенотипи РАС, пов’язані з поліморфізмом локусів 

генів рецепторів серотоніну 2А (5HTR2A) і дофаміну 

(DRD2), характеризуються поліморбідністю, маніфес-

тацією різних психічних розладів і неврологічних за-

хворювань у різні періоди життя. Досліджені клінічні 

випадки продемонстрували поліморбідність психотич-

них, дефіциту уваги та гіперактивності, рекурентної і 

біполярної депресії спектрів симптомів з відмінними 

причинно-наслідковими зв’язками між собою. Були, 

наприклад, описані фенотипи хронічного афективно-

го розладу (дистимії) з наступним епізодом депресії з 

психотичними симптомами; посттравматичного стре-

сового розладу з репереживаннями, обсесивно-парано-

їдними розладами мислення в підлітка з високофункці-

ональним РАС, з подальшим посиленням гіперкінетич-

ної симптоматики й наступним психотичним епізодом; 

РАС з посиленням симптомів вибіркового харчування, 

з подальшим формуванням обсесивно-параноїдних по-

рушень мислення, появою депресивної і галюцинатор-

ної симптоматики.

При генетичному поліморфізмі генів рецепторів се-

ротоніну 2А (5HTR2A) і дофаміну (DRD2) типові й рід-

кісні генетичні мутації можуть діяти адитивно з іншими 

мутаціями, створюючи різні ризики для первазивних 

розладів розвитку та коморбідних психічних розладів і 

неврологічних захворювань. 

Клінічні фенотипи описаних випадків характеризу-

валися значним поліморфізмом і можуть бути кваліфі-

ковані, як випадки психозу (психотичних симптомів) 

при РАС. Усі діти контрольної групи з психотичними 

симптомами за результатами проспективного дослі-

дження продемонстрували терапевтичну відповідь на 

лікування рисперидоном та арипіпразолом у середньо-

терапевтичних дозах, але характеризувалися тяжчим 

дефіцитом емоційної та соціальної когніції порівняно 

із загальним масивом дітей з первазивними розладами 

розвитку.

Обговорення також потребує зв’язок частини ви-

падків РАС з психотичними симптомами й психотич-

ними (кататонічними) симптомами з автоімунним ен-

цефалітом. В одному з досліджень описані два тяжких 

випадки кататонії і делірію у хлопчиків з аутизмом, в 

одного з описаних пацієнтів також мала місце помірна 

розумова відсталість [11]. В іншому дослідженні роз-

глядались випадки делірію з кататонічними симптома-

ми при автоімунному енцефаліті. Двовимірний аналіз 

показав, що пацієнти з делірієм і кататонією частіше 

хворіли на вірусний енцефаліт, енцефаліт c антитілами 

проти NMDA рецепторів мозку та автоімунний енце-

фаліт NMDAR (–). Новоутворення головного мозку, 

субарахноїдальні крововиливи, гідроцефалія, епілепсія 

і церебральні судинні захворювання спостерігалися пе-

реважно в пацієнтів з делірієм без кататонії [13].

Висновки
1. Симптоми РАС, епілептичні напади, психотич-

ні симптоми, рухові розлади, зокрема кататонічні 

симптоми, у педіатричній практиці утворюють спектр 

варіантів клінічного перебігу поліморбідних розла-

дів розвитку зі складними причинно-наслідковими 

зв’язками між собою.

 2. Проспективні дослідження дозволяють пов’язати 

певні фенотипи первазивного розвитку з низкою ви-

значених варіантів генетичного поліморфізму. 

2.1. Окремі варіанти онтогенетичних енцефалопа-

тій при 22q13.3, 2p16.3, 1q21.1, 15q13.3, 15q24.2q24.3, 

16p11.2, 7q31.32, 17p13, 4q35 синдромах супроводжу-

ються епілептичними нападами, психотичними розла-

дами (кататонічними симптомами, епізодами сплутаної 

свідомості).

2.2. Значна частина РАС з розладами свідомості, 

галюцинаторно-маячними, кататонічними симпто-

мокомплексами, епілептичними нападами утворюють 

спектр складних розладів розвитку з поліморбідними 

психічними розладами та епілепсіями. Біологічною пе-

редумовою наведеного клінічного поліморфізму РАС є 

полігенний генетичний поліморфізм. При таких варі-

антах генетичного поліморфізму типові й рідкісні ге-

нетичні мутації діють адитивно і створюють ризик для 

первазивних розладів розвитку, коморбідних психічних 

розладів і неврологічних захворювань.

2.3. Отримані нові докази зв’язку SHANK3 і NRXNI 

енцефалопатій розвитку з біполярним, шизоафектив-

ним розладами, шизофренією. 

3. РАС з делірієм і кататонічними симптомами мо-

жуть бути пов’язані з автоімунним енцефалітом. При 

РАС з делірієм і кататонією частіше, ніж при перва-

зивних розладах без психотичних розладів, діагносту-

ють вірусний енцефаліт, енцефаліт c антитілами проти 

NMDA рецепторів мозку та автоімунний енцефаліт 

NMDAR (–). При новоутвореннях головного мозку, 

субарахноїдальних крововиливах, гідроцефалії, епілеп-

сіях і церебральних судинних захворюваннях розлади 

свідомості (делірій) не супроводжуються кататонічною 

симптоматикою.

4. Діти з епілептичними енцефалопатіями з делірієм 

і кататонічними симптомами, що асоційовані з певни-

ми варіантами генетичного поліморфізму, погано пере-

носять терапію фенітоїном, фенобарбіталом, карбама-

зепіном, атиповими антипсихотиками: 

4.1. Отримані нові докази можливої ефективності в 

таких пацієнтів терапії ламотригіном, невисокими до-

зами солей вальпроєвої кислоти, політерапії вальпроа-

тами з ламотригіном і лакозамідом. 
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4.2. При РАС із резистентними до протиепілептич-

них лікарських засобів епілептичними нападами, делі-

рієм з кататонічними симптомами рекомендоване за-

стосування бензодіазепінів (клоназепаму). 

4.3. При призначенні атипових антипсихотиків 

перевагу рекомендується віддавати використанню 

кветіапіну й арипіпразолу. Ці лікарські засоби ефек-

тивні в дітей і молодих дорослих при психотичних 

симптомах без розладів свідомості й кататонічних 

симптомів. 

5. Потрібні подальші дослідження клінічної типоло-

гії і генетичного поліморфізму при складних варіантах 

РАС з епілептичними нападами й психотичними симп-

томами. Результати таких досліджувань можуть суттєво 

впливати на вибір лікарських засобів, прогноз перебігу, 

відповіді на призначене лікування й розвиток дитини.

Конфлікт інтересів. Не заявлений. 
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Pediatric delirium in autism spectrum disorders. Clinical and genetic polymorphism, 
connection with ontogenetic epileptic encephalopathies, schizophrenia, bipolar disorder

Abstract. Psychotic symptoms are diagnosed in 3–16 % of ado-

lescents and young adults with autism spectrum disorder (ASD) 

and arouse the discussion about their etiopathogenetic conceptu-

alization. Within the 7th Framework Program: PsychGene “Copy 

Number Variation and Endophenotypes in Psychiatric Disorders, 

2009–2012”, after GWAS by the deCODE Genetics’ laboratory 

(Iceland), more than 40,000 rare mutations were identified that 

are associated with an increased risk of manifestation of mental 

disorders in childhood. During 2009–2012, 25 children of pre-

school and primary school age (mean age 78.0 ± 36.3 months) 

with ASD with 1q21.1, 15q13.3, 15q24, 2q24.3, 2p16.3, 16p11.2, 

7q31.32, 22q13.3, 17p13, 4q35 syndromes and NEXMIF muta-

tions on the X chromosome and 38 children (mean age 48.0 ± 21.8 

months) with variants of serotonin 2A receptor gene loci poly-

morphism (5HTR2A) and dopamine (DRD2) were selected for 

prospective research in the State Institution “Research Institute 

for Psychiatry of the Ministry of Health of Ukraine”. By March 

2021 (mean duration of longitudinal observations 127.2 ± 12.8 

months), 12 clinical cases of psychotic disorders/delirium in pa-

tients with ASD and epileptic seizures and 8 cases of ASD with 

individual psychotic symptoms without impaired consciousness 

and epileptic seizures were described and studied. The clinical 

phenotypes of SHANK3, NRXNT, NEXMIF encephalopathies, 

other complex variants of pervasive developmental disorders with 

psychotic symptoms, their causal relationships with epileptic en-

cephalopathies, schizophrenia, bipolar disorder, attention deficit 

hyperactivity disorder have been investigated and described. From 

a prospective study, therapeutic strategies are discussed. Patients 

with epileptic encephalopathies do not tolerate therapy with phe-

nytoin, phenobarbital, carbamazepine, and atypical antipsycho-

tics. New evidence has been obtained of the possible effectiveness 

of therapy with lamotrigine, low doses of valproic acid salts, poly-

therapy with valproate with lamotrigine and lacosamide in such 

patients. In ASD with epileptic seizures resistant to antiepileptic 

drugs, delirium with catatonic symptoms, the use of benzodia-

zepines (clonazepam) is recommended. When prescribing atypi-

cal antipsychotics, quetiapine and aripiprazole are recommended. 

These drugs are effective in children and young adults with ASD 

with psychotic symptoms without impairment of consciousness or 

catatonic symptoms.

Keywords: autism spectrum disorders; delirium; catatonic symp-

toms; epileptic encephalopathy
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Педиатрический делирий при расстройствах аутистического спектра. 
Клинический и генетический полиморфизм, связь с онтогенетическими эпилептическими 

энцефалопатиями, шизофренией, биполярным расстройством

Резюме. Психотические симптомы диагностируются у 

3–16 % подростков и молодых взрослых с РАС и вызыва-

ют дискуссии об их этиопатогенетической концептуализа-

ции. В рамках 7th Framework Programme: PsychGene «Copy 

Number Variation and Endophenotypes in Psychiatric Disorders, 

2009–2012» после сканирования геномов (GWAS) лаборато-

рией deCODE genetics (Исландия) выделены более 40 тысяч 

редких мутаций, которые связывают с повышением риска 

манифестации психических расстройств в детском возрасте. 

В ГУ «НИИ психиатрии МЗ Украины» в течение 2009–2012 

годов для проспективного исследования отобраны 25 детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (средний воз-

раст 78,0 ± 36,3 месяца) с РАС с 1q21.1, 15q13.3, 15q24, 2q24.3, 

2p16.3, 16p11.2, 7q31.32, 22q13.3, 17p13, 4q35 синдромами и 

NEXMIF мутациями на Х-хромосоме и 38 детей (средний 

возраст 48 ± 21.8 месяцев) с вариантами полиморфизма локу-

сов генов рецепторов серотонина 2А (5HTR2A) и дофамина 

(DRD2). К марту 2021 (средняя продолжительность проспек-

тивного наблюдения 127,2 ± 12,8 месяца) описаны и иссле-

дованы 12 клинических случаев психотических расстройств/

делирия у пациентов с РАС и эпилептическими припадками и 

8 случаев РАС с отдельными психотическими симптомами без 

нарушений сознания и эпилептических припадков. Исследо-

ваны и описаны клинические фенотипы SHANK3, NRXNT, 

NEXMIF энцефалопатий, другие сложные варианты перва-

зивных расстройств развития с психотическими симптомами, 

их причинно-следственные связи с эпилептическими энце-

фалопатиями, шизофренией, биполярным расстройством, 

расстройствами дефицита внимания и гиперактивности. По 

результатам проспективного исследования обсуждаются те-

рапевтические стратегии. Пациенты с эпилептическими эн-

цефалопатиями плохо переносят терапию фенитоином, фе-

нобарбиталом, карбамазепином, атипичными антипсихоти-

ками. Получены новые доказательства возможной эффектив-

ности у таких пациентов терапии ламотригином, невысокими 

дозами солей вальпроевой кислоты, политерапии вальпроа-

тами с ламотригином и лакозамидом. При РАС с резистент-

ными к противоэпилептическим лекарственным средствам 

эпилептическими припадками, делирием с кататоническими 

симптомами рекомендовано применение бензодиазепинов 

(клоназепама). При назначении атипичных антипсихотиков 

рекомендованы кветиапин и арипипразол. Эти лекарствен-

ные средства эффективны у детей и молодых взрослых с РАС 

с психотическими симптомами без расстройств сознания и 

кататонических симптомов.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; 

делирий; кататонические симптомы; эпилептические энце-

фалопатии
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