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Психогенні неепілептичні стани (PNES) — 
мультидисциплінарна проблема

Актуальність проблеми
При оцінюванні пароксизмальної події не-

обхідно пам’ятати, що деякі пароксизмальні 
стани (ПС) мають вітальний ризик, а тривалі 
пароксизми є одним із факторів, що призво-
дить до інвалідності. Окрім подібності клінічної 
картини різних пароксизмів, складність їх ди-
ференційної діагностики включає цілий ряд 
певних факторів: великий об’єм необхідних 
інструментальних методів дослідження, полі-
дисциплінарність проблеми, один етіологічний 
фактор може призводити до різних пароксиз-
мів, поєднання у клінічній картині одного паці-
єнта різних ПС, чітке і точне інструментальне 
підтвердження для багатьох ПС можливе тільки 
під час пароксизму, а для деяких — неможливе 
і під час пароксизму, трансформація одних 
пароксизмів в інші, зміни на електроенцефало-
грамі (ЕЕГ) відзначають при багатьох паро-
ксизмах, навіть при психогенних, і більшість 
клініцистів знають, що цей перелік можна дов-
го продовжувати.

Альтернативні назви, що часто використо-
вують для психогенних неепілептичних станів 
(ПНЕС), — пароксизмальний неепілептичний 
розлад, функціональні напади, стресорні на-
пади, психогенні напади і pseudoseizures. 
Останній термін здебільшого не використову-
ють у зв’язку із назвою «псевдо», яка може 
означати, що ці симптоми нереальні й не віді-
грають важливої ролі у житті пацієнта.

Актуальність ПС зумовлена цілим рядом 
об’єктивних причин. Перш за все, це їх вкрай 
висока розповсюдженість — майже кожна 
людина в будь-якій популяції декілька разів 
за життя переживала ПС, який, вірогідно, 
не потребував надання медичної допомоги. 
Пароксизмальна подія (пароксизм або на-
пад) — це раптове погіршення загального 
стану здоров’я, яке проявляється або супро-

воджується епізодом хвороби або різке і не-
тривале (частіше повторне) загострення 
хронічного перебігу хвороби. Інше визначення 
пароксизмальної події — ПС — це напад це-
ребральної чи іншої етіології, який проявля-
ється на фоні уявного здоров’я або при рап-
товому погіршенні хронічного патологічного 
стану та характеризується короткочасністю, 
оборотністю розладів, схильністю до повторів, 
стереотипністю.

Якщо пацієнт звернувся за медичною до-
помогою зі скаргами на раптове погіршення 
стану здоров’я, яке прийнято називати паро-
ксизмом або нападом, то перше завдання 
лікаря-спеціаліста — встановити характер 
нападу, оскільки багато ПС дуже схожі між 
собою за клінічною картиною і перед призна-
ченням терапії потребують тривалої та деталь-
ної диференційної діагностики. Пароксиз-
мальні події, які супроводжуються зміною чи 
втратою свідомості, потребують особливо 
ретельної діагностики.

Кожен другий пацієнт, який звертається 
за допомогою до лікаря, у своєму житті хоча 
б один раз зустрічався один на один із ПС, 
коли абсолютно без вагомої на те причини 
втрачав свідомість. Найважливіше в цій ситу-
ації вчасно правильно діагностувати етіологію 
і причину нападу. Від цього залежить подаль-
ше лікування і загальний стан здоров’я хво-
рого в майбутньому.

Усі ПС досить умовно можна розподілити 
на три основні категорії: епілептичні напади 
(ЕН), ПНЕС та фізіологічні неепілептичні паро-
ксизмальні явища (ФНЕПЯ) (Gates J.R., 1998).

ЕН — це короткі та зазвичай неспровоко-
вані стереотипні порушення поведінки, емо-
цій, моторних або сенсорних функцій, які 
можна пов’язати з нейрональним розрядом 
у корі головного мозку. Тобто концептуально 
ЕН — тимчасове виникнення клінічних проявів 
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та/чи симптомів внаслідок патологічної над-
мірної або синхронної нейрональної діяль-
ності мозку.

Як і ЕН, ПНЕС характеризуються нетри-
валими пароксизмальними проявами та 
симптомами порушення моторних, сенсор-
них, автономних та/або когнітивних функцій, 
але, на відміну від епілепсії, ПНЕС не виника-
ють внаслідок іктальної епілептиформної 
активності (LaFrance W.C.Jr., Devinsky O., 
2004). На відміну від ЕН, які є проявом над-
мірних та гіперсинхронних розрядів у мозку, 
ПНЕС зазвичай пояснюються психологічними 
проблемами та причинами.

ФНЕПЯ не належать ні до епілептичних, 
ані до психогенних. Це швидше явища, 
пов’язані із системними змінами, які викли-
кають раптовий пароксизм (наприклад кар-
діогенне синкопе, вазовагальне синкопе, гі-
поглікемічний стан, пароксизмальні міоплегії 
тощо).

Інструментальне підтвердження характе-
ру нападу в момент розвитку зазвичай мож-
ливе для ЕН та ФНЕПЯ. Діагноз ПНЕС зазви-
чай є діагнозом виключення.

Може здаватися парадоксальним, але 
інтерес до ПНЕС різко виріс внаслідок широ-
кого впровадження відеоЕЕГ-моніторингу, 
коли було з’ясовано, що у хворих із фарма-
корезистентною епілепсією досить часто 
виникають неепілептичні пароксизмальні 
стани. У 20% пацієнтів із рефрактерною епі-
лепсією відзначали неепілептичні напади 
(коморбідність).

ПНЕС виявляють в усіх верствах населен-
ня на всіх континентах. Явища, що описують-
ся як ПНЕС та трапляються в контексті, харак-
терному для ПНЕС, зареєстровані в еконо-
мічно розвинених країнах, у бідних країнах та 
країнах, що розвиваються. Отже, ПНЕС — до-
сить універсальний стан, притаманний орга-
нізму людини. В осіб, які належать до різних 
етнічних та культурних груп, спостерігають 
аналогічну симптоматику (Yang C.H. et al., 
1996; De Paola L. et al., 2006; Szabo L. et al., 
2012). Міжнародна протиепілептична ліга 
(International League Against Epilepsy — ILAE) 
визнала ПНЕС одним із 10 основних питань 
нейропсихіатрії, пов’язаних з епілепсією 
(Kerr M.P. et al., 2011).

У Діагностичному і статистичному посіб-
нику з психічних розладів (Diagnostic and 

Statistical Manual of mental disorders — DSM)-5 
ПНЕС класифікують як різновид конверсійно-
го розладу в категорії «соматичний симптом 
і пов’язані з ним розлади». За визначенням 
ПНЕС є психічним розладом. Якщо більш 
детально — це конверсійний розлад, який 
потрапляє під діагностичну категорію сома-
тичних симптомів розладів у DSM-5. Згідно 
з класифікацією DSM-5, неврологічні симп-
томи, які після відповідної неврологічної 
оцінки виявляються несумісними із невроло-
гічною патофізіологією, можуть відповідати 
конверсійному розладу, фіктивному розладу 
або симуляції.

Діагностичні критерії DSM-5 для конвер-
сійного розладу такі: один або декілька симп-
томів зміни вільної рухової чи сенсорної 
функції, доведена несумісність між симпто-
мом і неврологічним або соматичним стату-
сом, симптом або дефіцит неможливо по-
яснити іншим соматичним чи психічним 
розладом, симптом або дефіцит викликає 
клінічно вагомий дистрес чи погіршення в со-
ціальних, професійних та інших важливих 
сферах функціонування і потребує медичної 
оцінки. ПНЕС потрапляє під симптомний під-
тип «із нападами або припадками». Зазна-
чимо, що із критеріїв конверсійного розладу 
DSM-5 виключено критерій обов’язкового 
психологічного стресу для підтвердження 
діагнозу ПНЕС.

Рівень наявності психологічної травми 
становить 44–100% у пацієнтів із ПНЕС, хоча 
більшість пацієнтів не повідомляють 
про тригер або стресор під час первинної 
психіатричної оцінки. Травматичні фактори 
зазвичай виявляють пізніше у процесі ліку-
вання. Про фізичне або сексуальне насилля 
повідомляють 23–77% дорослих пацієнтів. 
Також пацієнти відзначають тяжкі втрати, 
були свідками дорожньо-транспортної при-
годи або мали інші можливі провокуючі 
фактори.

При кодуванні для ПНЕС як конверсійно-
го розладу з використанням Міжнародної 
класифікації хвороб (МКХ)-10 діагноз повинен 
включати специфікатор «з атаками або при-
падками» (МКХ-10 код F44.5), необхідне ко-
ректне диференціювання його від інших 
симптомів конверсії (наприклад таких, як 
дизартрія, втрата чутливості), які кодуються 
окремо.

УКР. МЕД. ЧАСОПИС, 6 (140), Т. 1 – XI/XII 2020 | www.umj.com.ua

ЛікАрю-прАктику



5

клінічна картина пНЕС
Клінічна картина ПНЕС абсолютно різно-

манітна, але дуже схожа на клінічну картину 
ЕН. Дуже важливо вчасно діагностувати цю 
патологію і почати лікування, що в майбутньо-
му позитивно впливатиме на прогноз захво-
рювання, запобігатиме хронізації процесу, 
допоможе зменшити витрати на лікування 
пацієнта.

Для ПНЕС характерні судоми, яким при-
таманна асиметричність, асинхронність, 
нестереотипність та різноманітність, під час 
яких пацієнти можуть реагувати на втручан-
ня спостерігача. Також для ПНЕС характерна 
збережена свідомість під час подій, особ-
ливо з двобічними судомами кінцівок. Під-
озру на ПНЕС також викликають бокові рухи 
головою і тілом разом із заплющуванням 
очей і закриттям рота. Також варто звернути 
увагу на довшу тривалість нападу, що суттє-
во відрізняється від тривалості ЕН, яка в се-
редньому не перевищує 2–3 хв. ПНЕС три-
вають довше, ніж ЕН. У разі судомних станів, 
моторні прояви яких зазвичай тривають 
>2 хв, слід розглянути можливість ПНЕС, а їх 
тривалість >10 хв дає переконливі підстави 
підозрювати ПНЕС. Несинхронні рухи кінці-
вок та рухи головою з боку в бік або вгору — 
вниз, особливо якщо вони супроводжуються 
координованою почерговою агоністичною 
та антагоністичною активністю (тобто тре-
мором), з високою імовірністю вказують 
на ПНЕС (Gates J.R., 1998). Швидке віднов-
лення ясної свідомості в постіктальний пері-
од характерне для ПНЕС, також цим пацієн-
там притаманна можливість швидко і по-
вністю згадати іктальні події, відсутність 
астенії та головного болю. Епізоди ПНЕС 
супроводжуються швидким неглибоким 
диханням, яке досить швидко нормалізуєть-
ся, тоді як при ЕН спостерігають тривале, 
жорстке, гучне і глибоке дихання.

Окремі елементи симптоматики паро-
ксизмів не є надійними діагностичними 
критеріями (Reuber M., Elger C.E., 2003; 
Devinsky O. et al., 2011; Syed T.U. et al., 2011). 
Опубліковано таблиці, де зазначено елемен-
ти симптоматики ЕН та ПНЕС та порівняльну 
частоту їх виникнення. Ці таблиці можуть 
бути корисними для узагальнення даних, 
наведених у літературі, але вони мають об-
межене клінічне застосування значною мі-

рою тому, що в опублікованих на сьогодні 
матеріалах не приділяється уваги важливим 
особливостям симптоматики. Наприклад 
фактично диференційний діагноз ПНЕС 
«судомного» типу проводиться з тоніко-кло-
нічним ЕН, а диференційний діагноз ПНЕС 
«синкопального» типу — з вазовагальним 
або кардіальним  синкопе. Як приклад на-
водимо таблицю з матеріалів A. Avbersek, 
S. Sisodiya (2010), в якій враховано деякі 
семіологічні особливості симптоматики 
(табл. 1). Проблемою є те, що в опублікова-
них таблицях не завжди зазначено, чи симп-
томи зареєстровані на підставі повідомлень 
свідків, чи на підставі розгляду відеоматері-
алів, причому є переконливі дані, що повідо-
млення про клінічну картину та симптомати-
ка явища — це різні речі (Syed T.U. et al., 
2011). Наприклад A. Avbersek та S. Sisodiya 
(2010) зазначили, що «виникнення під час 
сну» зі 100% специфічністю свідчить про ЕН. 
Це правильно лише для нападів, які виника-
ють під час сну, підтвердженого ЕЕГ (щодо 
відповідних застережень — див.: Orbach D. 
et al., 2003). Проте при початковому клініч-
ному обстеженні близько половини пацієнтів 
із ПНЕС повідомляють про виникнення паро-
ксизмальних явищ під час сну. Таким чином, 
зареєстровані під час сну пароксизми 
не можна вважати переконливим доказом 
епілепсії, за винятком випадків, коли ці яви-
ща відбуваються виключно під час сну 
(Duncan R. et al., 2004). У таких випадках зі-
ставлення висновків, зроблених на підставі 
матеріалів відеоЕЕГ, з даними, отриманими 
з історії хвороби (анамнезу) під час початко-
вого клінічного обстеження, з великою імо-
вірністю можуть ввести в оману.

Ще коротші таблиці (наприклад табл. 2) 
можуть слугувати лише для скринінгової оцінки 
та розуміння загальних відмінностей ПНЕС від 
ЕН (Diprose W. et al., 2016) і їх використання 
неможливе для встановлення остаточного діа-
гнозу в клінічній практиці.

Зазначимо, що у симптоматиці ЕН та ПНЕС 
наявні як відмінності, так і часткові збіги, які 
підтверджують, що не можна встановити діа-
гноз на підставі однієї ознаки або симптому. 
Діагностика ПНЕС потребує неврологічної 
(семіологія пароксизму і ЕЕГ) та психіатричної 
(психосоціальний анамнез і діагностичні кри-
терії) узгодженості.
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Діагностика пНЕС
Діагностування ПНЕС може ґрунтуватися 

на комбінаціях різних даних. Для встановлення 
діагнозу розглядають у сукупності анамнез 
пацієнта, повідомлення свідків, відеореєстра-
цію події, зробленої родичами чи знайомими, 
клінічні спостереження, ЕЕГ під час нападів та 
між нападами, а також інші додаткові дані. 
Враховуючи найпоширеніші сценарії пароксиз-
мальних подій та комбінації даних, наявних 
у клінічній практиці, комісія ILAE запропонувала 

встановити чотири категорії достовірності діа-
гнозу ПНЕС. На кожному рівні достовірність 
підвищується при комбінації повідомлень 
свідків та результатів ЕЕГ. Відзначимо, що не-
можливо сформулювати категорії з урахуван-
ням усіх можливих комбінацій клінічних даних. 
Слід пам’ятати, що нормальні показники інтер-
іктальної ЕЕГ не виключають епілепсії та не під-
тверджують ПНЕС. Так само аномальні резуль-
тати інтеріктальної ЕЕГ не підтверджують епі-
лепсії та не виключають ПНЕС. Інше, дуже 

таблиця 1. Підсумок доказів на підтвердження ознак, які застосовують для розрізнення ПНЕС та ЕН 
(Avbersek A., Sisodiya S., 2010)

Ознаки, що є доказом 
на користь пНЕС Докази з основних досліджень Чутливість щодо 

пНЕС*, %
Специфічність 

щодо пНЕС*, %
Довга тривалість Надійні 69 випадків 96
Нестабільний перебіг Надійні 47–88 пацієнтів 96–100

Несинхронні рухи Надійні (парціальні лобно-дольові 
напади виключено)

44–96 випадків 93–96
9–56 пацієнтів 93–100

Виштовхування таза Надійні (парціальні лобно-дольові 
напади виключено)

1–31 випадок 96–100
7,4–44 пацієнтів 92–100

Рухи головою з боку в бік чи 
вгору — вниз  або рухи тілом Надійні (лише судомні явища) 25–63 випадки 96–100

15–36 пацієнтів 92–100

Закриті очі Надійні 34–88 випадків 74–100
52–96 пацієнтів 97

Іктальний крик Надійні 13–14 випадків 100
3,7–37 пацієнтів 100

Збереження пам’яті Надійні 63 випадки 96
77–88 пацієнтів 90

Ознаки, що є доказом 
на користь ЕН Докази з основних досліджень Чутливість щодо 

ЕН
Специфічність 

щодо ЕН, %
Виникнення під час сну, 
підтвердженого ЕЕГ Надійні 31–59 випадків 100

Постіктальна сплутаність свідомості Надійні 61–100 випадків 88
67 пацієнтів 84

Хрипле, важке дихання Надійні (лише при судомах) 61–91 випадків 100
інші ознаки Докази з основних досліджень

Поступовий початок Недостатні
Нестереотипні явища Недостатні
Розмахувальні або смикальні рухи Недостатні
Опістотонус «за дугою окружності» Недостатні
Прикушування язика Недостатні
Нетримання сечі Недостатні
*Значення чутливості та специфічності розраховували за частотою клінічних ознак при ПНЕС та ЕН.

таблиця 2. 6 факторів для диференційної діагностики ЕН та ПНЕС
Фактор ЕН пНЕС

Очі Відкриті Закриті
Голова Фіксована/однобічні стереотипні 

унілатеральні рухи
Рухи з боку в бік

Кінцівки Синхронні, стереотипні, однобічні в одному 
напрямку

Несинхронні, хаотичні, з різних боків

Тіло (положення) Прямо Опістотонус
Тіло (рухи) Відсутність ротаційних рухів Інтенсивні ротаційні рухи в ліжку
Клінічна картина судом Безперервні продовжувані Флюктуація судом
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важливе застереження: у пацієнтів може бути 
наявна епілепсія у поєднанні з ПНЕС, отже, 
симптоматику різних нападів необхідно оціню-
вати та класифікувати окремо (табл. 3).

Можливе діагностування ПНЕС 
(на підставі клінічного анамнезу, 
повідомленого пацієнтом/свідком(-
ами), та нормальних показників 
інтеріктальної ЕЕГ)
Має ґрунтуватися на анамнезі пацієнта, 

описі явищ пацієнтом та за можливістю — свід-
ками. Ці дані мають вказувати на специфічне 
явище (або специфічні типи явищ, якщо наявно 
>1 набору симптомів), клінічно типове для 
ПНЕС. Слід пам’ятати, що деякі типи поведінки, 
які зазвичай вважають характерними для 
ПНЕС, — не підтверджують ПНЕС. Наприклад 
напади, які відбуваються за наявності зовнішніх 
або емоційних стресогенних факторів, не є 
надійними індикаторами ПНЕС і не виключають 
епілепсії. Напади, які можна зупинити за допо-
могою поведінкових технік, також не є надійним 
підтвердженням ПНЕС (Reiter J.M., An-
drews D.J., 2000). Вочевидь анамнез та описи 
свідків, що вказують на ПНЕС, а також нормаль-
ні показники інтеріктальної ЕЕГ, можуть бути 
підставою для можливого діагнозу ПНЕС, 
проте за відсутності перегляду нападу лікарем 
на відео чи особисто та до вирішення питання 
щодо інтеріктальних епілептиформних розрядів 
не слід виключати ЕН.

Імовірний діагноз ПНЕС (на підставі 
клінічного анамнезу, перегляду 
нападу лікарем на відео чи особисто 
при нормальних результатах 
інтеріктальної ЕЕГ)
Інформація, отримана від пацієнтів та свідків, 

може не збігатися із фактичною симптоматикою 
зареєстрованих нападів (Syed T.U. et al., 2011). 
Домашній відеозапис стає все доступнішим для 
опікунів та родичів і допомагає чіткіше відтвори-
ти картину нападів. На підставі розповіді свідка 
зазвичай неможливо виявити такі прояви, як 
клонічні рухи, тремор або смикання, а перегляд 
явищ у відеозаписі зазвичай дає змогу спеціа-
лістам розрізнити їх та дати їм оцінку. Окрім 
відсутності ЕЕГ, основний недолік домашнього 
відео в тому, що рідко вдається зняти початок 
явища. Важливо відзначити, що в постіктальній 
фазі деякі ЕН можуть виглядати як ПНЕС. Однак 
загалом наявність відеозапису, який може бути 
переглянутий лікарем, з високою імовірністю 
підвищує достовірність клінічного діагнозу. Нор-
мальні показники інтеріктальної ЕЕГ та ретельний 
опис свідками стану, характерного для ПНЕС, 
але не зареєстрованого на відеоЕЕГ, також 
можна віднести до рівня імовірного ПНЕС.

При цьому клініцисту необхідно пам’ятати, 
що дані інтеріктальної ЕЕГ слід інтерпретувати 
з великою обережністю. На їх підставі немож-
ливо підтвердити або виключити ПНЕС, також 
не можна виключити і епілепсію, оскільки час-

таблиця 3. Запропоновані рівні визначеності діагнозу при ПНЕС
Діагностичний 

рівень
Анам-
нез* Хто був свідком явища ЕЕГ**

Можливо + Повідомлення свідка чи самостійне повідо-
млення/опис пацієнта

Відсутність епілептиформної активності під 
час інтеріктальної ЕЕГ (рутинної чи з депри-
вацією сну)

Імовірно + Лікар, який переглянув відеозапис або осо-
бисто бачив напад із типовою симптоматикою 
ПНЕС

Відсутність епілептиформної активності під 
час інтеріктальної ЕЕГ (рутинної чи з депри-
вацією сну)

Клінічно 
встановлено

+ Лікар, який має досвід у діагностиці розладів, 
що супроводжуються нападами (переглянув 
відео або бачив напад особисто), симптома-
тика типова для ПНЕС, але не підтверджена 
на ЕЕГ

Відсутність епілептиформної активності під час 
рутинної чи амбулаторної іктальної ЕЕГ під час 
типового нападу/явища з такою симптоматикою, 
що можна було б очікувати на іктальну епілепти-
формну ЕЕГ-активність, характерну для ЕН

Документально 
підтверджено

+ Лікар, який має досвід у діагностиці паро-
ксизмальних розладів, симптоматика яких 
типова для ПНЕС, підтверджена на відеоЕЕГ

Відсутність епілептиформної активності безпо-
середньо до, під час або після нападу, зареєстро-
ваного на іктальній відеоЕЕГ, з типовою для ПНЕС 
симптоматикою

*Анамнез, характерний для ПНЕС; **на достовірність діагнозу можуть вплинути додаткові тести, наприклад оцінка феномену 
самозахисту, примусове заплющування очей пацієнта у несвідомому стані або нормальні постіктальні рівні пролактину при па-
роксизмах із судомними явищами.
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тота хибнонегативних результатів досить ви-
сока. Епілептиформні феномени спостерігають 
приблизно у 2–5% здорових осіб або пацієнтів 
із ПНЕС без супутніх ЕН.

Клінічно діагностований ПНЕС 
(на підставі клінічного анамнезу, 
засвідчення ПС лікарем та наявності 
характерних явищ на амбулаторній 
ЕЕГ за відсутності відеореєстрації)
Можна клінічно встановити ПНЕС, якщо 

лікар був свідком нападу та задокументував 
результати обстеження, типові для ПНЕС (на-
приклад спротив відкриванню очей, ступінь 
взаємодії з частковою відсутністю реагування 
в той час або завершення смикальної актив-
ності під дією «заспокійливої розмови» лікаря). 
Клінічно встановлений ПНЕС також можна 
встановити у тому разі, якщо лікар мав змогу 
спостерігати (на відеозаписі або особисто) 
явище, не зареєстроване на ЕЕГ, та, окремо від 
цього, результати іктальної ЕЕГ типового явища 
без відео, що свідчить про відсутність епілеп-
тиформної активності безпосередньо до, під 
час та після нападу. До цієї діагностичної кате-
горії можна віднести також клінічну ситуацію, 
коли лікар бачить пароксизмальну подію без-
посередньо під час ЕЕГ-запису без епілептич-
ної активності, але і без відеофіксації.

Задокументований ПНЕС (на підставі 
клінічного анамнезу в поєднанні 
з відеоЕЕГ типових для пацієнта явищ)
Як допоміжний засіб до надійних клінічних 

даних відеоЕЕГ-запис типових для пацієнта явищ 
забезпечує найбільш достовірний діагноз ПНЕС. 
Застосування провокаційних методів (наприклад 
сугестивний вплив або плацебо) останнім часом 
не вважають доцільним, оскільки це може нега-
тивно вплинути на взаємодію пацієнта з лікарем 
(Stagno S.J., Smith M.L., 1997). Стандартні про-
цедури активації ЕЕГ шляхом сенсорної стиму-
ляції (наприклад світлової стимуляції та гіпервен-
тиляції) не дезінформують пацієнтів та дають 
змогу лікарям зареєструвати типові ПНЕС майже 
у ⅔ пацієнтів під час коротких відеоЕЕГ-записів 
без необхідності довготривалої госпіталізації. 
Отже, для задокументованого діагностування 
ПНЕС необхідно, щоб напад був зафіксований 
на відеоЕЕГ, яку лікар може переглянути та зі-
ставити клінічну картину з електрофізіологічною 
картиною. Для встановлення задокументовано-
го ПНЕС необхідне підтвердження того, що 

записане(-і) явище(-а) є типовим(-ими) для ПС, 
які зазвичай трапляються у пацієнта.

Із додаткових лабораторних методів дифе-
ренційної діагностики можна виокремити лише 
визначення пролактину у постіктальний період 
(рекомендовано Американською академією 
неврології — American Academy of Neurology). 
Рівень пролактину підвищується у 88% пацієн-
тів із тоніко-клонічними судомними нападами, 
у 64% — зі скроневими комплексними парці-
альними нападами і у 12% — із простими пар-
ціальними нападами. Відсутність підвищення 
пролактину — діагностичний фактор для ПНЕС 
(чутливість у середньому 89%); помилково-по-
зитивний результат можливий при застосуван-
ні антагоністів дофаміну, трициклічних анти-
депресантів, а також при синкопе, помилково-
негативний — при застосуванні агоністів 
дофаміну, а також при епілептичному статусі.

Окрім цього, зауважимо, що насичення ка-
пілярної крові киснем за результатами пульсок-
симетрії під час та після ЕН нижче, ніж при ПНЕС, 
що також може бути диференційно-діагностич-
ним критерієм, особливо при коморбідністі цих 
станів.

Інші лабораторні методи, такі як визначення 
кортизолу у сироватці крові та тест пригнічення 
дексаметазоном, підвищення кількості лейко-
цитів у периферичній крові, визначення нейрон-
специфічної енолази, рівня нейротрофічного 
фактора головного мозку, не мають достатньої 
доказової бази для диференціювання ПНЕС та 
ЕН (LaFrance W.C.Jr., Devinsky O., 2004).

Нейропсихологічне тестування
За допомогою нейропсихологічного тесту-

вання можна оцінити когнітивні, емоційні, осо-
бистісні та розумові характеристики, що може 
бути корисним для вирішення певного завдан-
ня. Що стосується нейропсихологічного про-
філю хворого із ПНЕС та можливості за допо-
могою таких профілів розрізнити пацієнтів 
із ПНЕС та з епілепсією, дані неоднозначні. 
На індивідуальному рівні нейропсихологічні 
тести не дають можливості диференціювати ЕН 
від ПНЕС. Однак ці методи є обов’язковими для 
діагностики психіатричної коморбідності у хво-
рих. Це може мати вирішальне значення для 
виявлення ПНЕС у хворих із верифікованою 
епілепсією (LaFrance W.C.Jr. et al., 2013).

Також необхідне розуміння клініциста щодо 
дуже частої, за даними деяких досліджень, і об-
лігатної психіатричної коморбідності, яку мають 
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пацієнти з ПНЕС у клінічній картині захворюван-
ня. При цьому слід відзначити, що найбільша 
частка коморбідності та ступеня вірогідності 
кореляцій з наявністю ПНЕС спостерігають саме 
у хворих із ЕН (Diprose W. et al., 2016) (табл. 4).

Після діагностики ПНЕС, тобто наявності 
у хворого конверсійного розладу, перед кліні-
цистом постає питання диференційної діа-
гностики та можливої коморбідності між ЕН 
(або іншими пароксизмальними подіями, які 
не є ПНЕС) та ПНЕС. Про складність диферен-
ційної діагностики ПНЕС та ЕН зазначено 
вище, але зазначимо, що кожна наступна па-
роксизмальна подія, що має іншу клінічну 
картину, ніж попередні, має насторожувати 
клініциста щодо коморбідності.

Залежно від наявності або відсутності у клі-
нічній картині захворювання у пацієнтів із ПНЕС 
інших ПС (найбільш вивчено — ЕН) тактика ліку-
вання ПНЕС суттєво не змінюється, а тактика 
загальної курації пацієнта значно різниться.

Якщо у пацієнта верифіковано епілепсію чи 
інші пароксизмальні розлади, на тлі яких 
з’явився ПНЕС, обов’язковим є подовжена їх 
терапія і додавання лікувальних заходів щодо 
ПНЕС.

Лікування пацієнтів із пНЕС
Ретельна психотерапевтична робота з па-

цієнтом та його оточенням має вирішальне 
значення і відіграє найважливішу роль в успіш-
ному лікуванні. Пацієнти та їх сім’ї повинні ро-
зуміти діагноз для того, щоб дотримуватися 
рекомендацій лікаря-психіатра. При цьому 
зазначимо, що лікарі-психіатри скептично 
ставляться до можливості розвитку психоген-
них пароксизмальних симптомів, особливо 
у пацієнтів із верифікованим органічним роз-
ладом (не тільки епілепсією), які мають у клініч-
ній картині пароксизмальні прояви, тому по-
трібна дуже довірлива взаємодія невролога 

та психіатра. Слід враховувати, що психогенні 
симптоми за визначенням є психічним розла-
дом і лікувати за наявності цієї патології пови-
нен саме психіатр, за необхідності в тісному 
контакті з іншим спеціалістом, найчастіше — 
з неврологом (LaFrance W.C.Jr. et al., 2013).

Суттєвою перешкодою на шляху до успіш-
ного лікування є прийнят тя діагнозу пацієнтом. 
У більшості пацієнтів із психогенними симпто-
мами раніше встановлено діагноз органічного 
захворювання (наприклад епілепсії) і найчасті-
ше обґрунтовано, тому реакція пацієнтів за-
звичай включає недовіру і несприйняття, а та-
кож злість і ворожість. Наприклад, вони можуть 
запитати: «Ви звинувачуєте мене в симуляції?» 
або «Хочете сказати, що я божевільний?». Па-
цієнти, які сприймають і розуміють свій діагноз, 
комплексно продовжують терапію, мають ва-
гомо більшу імовірність терапевтичного успіху 
і стійкого успішного результату лікування, тому 
психоосвітні, психокорекційні та психотерапев-
тичні процедури відіграють вирішальне зна-
чення в ефективності терапії.

Лікування ПНЕС зазвичай включає психоте-
рапію і застосування препаратів для лікування 
супутньої тривоги і депресії. Останнім часом при-
діляють увагу психоосвіті та когнітивно-поведін-
ковій психотерапії як основним методам лікуван-
ня 1-ї лінії у хворих із ПНЕС. Більшість доступних 
невеликих клінічних дослідів показали позитивний 
результат. Також є деякі дані щодо ефективності 
психодинамічної терапії та майндфулнес-орієн-
тованої когнітивної терапії (mindfulness-based 
cognitive therapy). Ці форми психотерапевтичного 
втручання можуть бути корисні, якщо терапія 
1-ї лінії неефективна або якщо психіатр вважає це 
доцільним з урахуванням психологічного стре-
сорного фактора, що лежить в основі проблеми 
(Goldstein L.H. et al., 2010).

Дослідження щодо фармакологічного ліку-
вання пацієнтів із ПНЕС зосереджені на засто-

таблиця 4. Психіатрична коморбідність при ПНЕС порівняно з ЕН

Супутня патологія показники супутньої патології 
при пНЕС

Відносний ризик супутньої 
патології порівняно з ЕН

Загальна 53–100 1,3 статистично вірогідні
Депресія 8,9–85 1,6 статистично невірогідні
Тривожність 4,5–70 (вища цифра з панічними 

розладами)
1,82 статистично вірогідні

ПТСР 7–100 3,21 статистично вірогідні
Розлади особистості 5,4–74,3 1,73 статистично вірогідні
Психози 0–15
Зловживання наркотичними речовинами 9,8–29,5
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суванні селективних інгібіторів зворотного за-
хоплення серотоніну (СІЗЗС) як терапії 1-ої 
лінії. Показана ефективність комбінації СІЗЗС 
(пароксетин, есциталопрам) і когнітивно-по-
ведінкової психотерапії для лікування за наяв-
ності ПНЕС (зменшення на 45% кількості ви-
падків нападів у групі СІЗЗС на 12-му тижні). 
Результати відкритого 5-місячного проспектив-
ного дослідження за участю пацієнтів із ПНЕС 
свідчать, що венлафаксин при застосуванні 
в середній дозі 189,71 мг/добу зменшував 
кількість нападів на >50% (Pintor L. et al., 2012).

Імовірно, застосування антидепресантів 
у терапії ПНЕС може покращити результати 
шляхом лікування, спрямованого на супутні 
психіатричні розлади, а не шляхом прямого 
впливу на ПНЕС. Пошуки специфіч ної фарма-
котерапії за наявності ПНЕС слід продовжува-
ти. Для цього необхідно проведення рандомі-
зованих досліджень комбінації конкретного 
психотерапевтичного методу з різними пси-
хотропними препаратами або, навпаки, — 
найефективнішого препарату з рандомізацією 
різних психотерапевтичних методик.

Прогноз успішності курації пацієнтів 
із ПНЕС може бути різним. За відсутності ліку-
вання майже ⅓ із 260 пацієнтів із ПНЕС не мали 
нападів протягом 1 року спостереження. Після 
появи симптомів протягом 10 років >50% паці-
єнтів продовжували скаржитися на напади 
(McKenzie P. et al., 2010).

Психологічні фактори, які є предикторами 
несприятливого прогнозу, включають дисоці-
ативні тенденції, соматизацію, негативізм і 
депресію. Тривалість хвороби, ймовірно, є 
найважливішим прогностичним фактором 
при ПНЕС (Salinsky M. et al., 2018).

Пацієнти з ПНЕС, яким ці ПС діагностовані, 
але не проведено адекватного лікування ко-
морбідного психічного розладу, зазвичай про-
довжують регулярно звертатися за медичною 
допомогою, але головними скаргами найчас-
тіше є біль, вегетативні порушення, сомато-
формні скарги, а не напади. Це призводить 
до того, що частота амбулаторних звернень 
не знижується, проте збільшується кількість 
спеціалістів, до яких пацієнти звертаються 
за допомогою (Duncan R. et al., 2016).

Зазначимо, що при своєчасній діагностиці 
ПНЕС, адекватній та своєчасній психонавчаль-
ній роботі з пацієнтами з адекватним викорис-
танням ефективних методів психотерапії та 

застосуванням медикаментозних методів те-
рапії, спрямованої на супутню психіатричну 
патологію, лікування пацієнтів із такими стана-
ми може мати достатньо високу ефективність, 
доказово оцінити яку не дозволяє відсутність 
відповідних досліджень.

Висновки
Таким чином, ПНЕС може виникати як 

прояв самостійного конверсійного розладу, 
який потребує адекватної діагностики і дифе-
ренційної діагностики, а може бути коморбід-
ним з іншими неврологічними, психіатричними 
і соматичними розладами. Достатньо часто 
має місце коморбідність ПНЕС із пароксиз-
мальними подіями, які відзначають у клінічній 
картині того чи іншого захворювання. Най-
більш вивчена і, ймовірно, найчастіше така 
коморбідність наявна у хворих на епілепсію.

Питання діагностики, диференційної діа-
гностики і лікування ПНЕС потребує подаль-
шого вивчення, але зазначимо, що з пробле-
мою ПНЕС можуть стикатися лікарі різних 
спеціальностей, які займаються курацією па-
цієнтів із пароксизмальними подіями.

Більше матеріалів, що стосуються діагностики та лікування епілеп-
сії та інших ПС, ви можете знайти на сайті Української протиепілеп-
тичної ліги (УПЕЛ) — http://www.ulae.org.ua. На цьому ресурсі 
можна знайти Українські методичні рекомендації, рекомендації ILAE 
в українському перекладі, зокрема щодо цього питання, відеоза-
писи доповідей, представлених на останніх конференціях УПЕЛ.

Окремо відзначимо, що під час карантину, пов’язаного з COVID-19, 
коли спілкування лікарів є обмеженим, з квітня 2020 р. УПЕЛ запо-
чаткувала цикл вебінарів, які висвітлюють найактуальніші питання 
епілептології, а також є частиною безперервної освіти лікарів, тобто 
наприкінці кожного вебінара кожен слухач, що був присутній онлайн, 
отримує сертифікат із певною кількістю балів. Відео цих вебінарів 
також можна переглянути на сайті УПЕЛ. У подальшому ми продо-
вжуватимемо наші вебінари.

Сподіваємося, що наш онлайн-ресурс буде корисним для лікарів.
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