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Проблема ранньої діагностики та лікування орфанних (рідкісних) 
захворювань є не повністю вирішеною в сучасній медичній спільноті. 
Переважно це обумовлено тим, що деякі захворювання з даної ко-
горти захворювань мають частоту менше ніж 1:1 000 000. В більшості 
випадків діагноз встановлюється через тривалий час після захворю-
вання, часто при наявних незворотних змінах в організмі. Відділення 
психоневрології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. 
акад. О. М. Лук’янової НАМН України» займається діагностикою та 
лікуванням орфанних захворювань з 2012 року і має значний досвід в 
діагностиці та лікуванні орфанних захворювань у дітей, перебіг 80 % з 
яких супроводжується ураженням нервової системи. Велика кількість 
орфанних захворювань у дітей перебігають під клінічними «масками» 
таких захворювань, як дитячий церебральний параліч, гідроцефалія, 
епілепсія, розумова відсталість та розлади аутистичного спектра. 
Важливо, щоб спеціаліст в галузі педіатрії був насторожений сто-
совно органних захворювань і підходив до діагностики зі сторони 
етіології та патогенезу розвитку, а не клінічних проявів. В останні 
роки активно досліджуються та впроваджені у практику сучасні 
методи діагностики, такі як магнітно-резонансна терапія, магнітно-
резонансна спектроскопія, секвенування наступної генерації (next 
generation sequencing, NGS), повноекзомне секвенування (whole 
exome sequencing, WES) та повногеномне секвенування (whole 
genome sequencing, WGS). Але залишається чимало відкритих питань 
стосовно інтерпретації отриманих результатів та алгоритмів ранньої 
діагностики і клінічного маршруту пацієнтів. В даній публікації ми 
хотіли б поділитися досвідом діагностики та лікування орфанних за-
хворювань з урахуванням сучасних методів та протоколів, заснованих 
на власних спостереженнях та міжнародних наукових джерелах. 
Наводимо приклад рідкісного (орфанного) захворювання, спричинено-

Problematic issues  
of orphan diseases  
of the nervous 
system in children 
Yurii H. Antypkin , Lyudmyla G. Kirillova, 
Oleksandr O. Miroshnikov,  
Oleksandr O. Yuzva, Oleksiy O. Dolenko, 
Olia V. Beregela 

SI “Institute of Pediatrics, Obstetrics  
and Gynecology names after academician 
O. Lukyanova of the NAMS of Ukraine”,  
Platon Maiboroda Str., 8, Kyiv 04050, Ukraine 
 
The problem of early diagnosis and treatment of orphan (rare) 
diseases is unresolved in the world medical community. This is 
mainly due to the fact that some of this cohort of diseases have an 
incidence of less than 1:1,000,000. In most cases, the diagnosis is 
made after the height of the disease and quite often in the presence 
of irreversible changes. Department of Psychoneurology, State 
Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology 
named after acad. O. M. Lukyanova of the NAMS of Ukraine» has 
been engaged in the diagnosis and treatment of orphan diseases 
since 2012 and has experience in the diagnosis and treatment of 
orphan diseases, 80 % of which are manifested by neurological 
symptoms. A large number of orphan diseases in children occur 
under the clinical «masks» of diseases such as cerebral palsy, 
hydrocephalus, epilepsy, mental retardation and autism spectrum 
disorders. It is important that the pediatrician be vigilant about 
orphan diseases and approach the diagnosis from the etiology and 
pathogenesis of development, rather than clinical manifestations. In 
recent years, doctors have armed themselves with modern 
diagnostic techniques such as MRI, MR spectroscopy, next 
generation sequencing (NGS), whole exome sequencing (WES), 
and whole genome sequencing (WGS). But the question remains 
about the interpretation of the results obtained, the algorithm for 
early diagnosis and the patient’s clinical route. In this publication, 
we would like to share our experience in the diagnosis and 
treatment of orphan diseases, taking into account modern 
protocols and data based on our own observations and 
international scientific sources. We give an example of a rare 
(orphan) disease caused by a POLG mutation and describe the 
entire diagnostic process from the appearance of the first 
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го POLG мутацією та описуємо весь діагностичний процес від появи 
перших проявів захворювання до встановлення остаточного діагнозу. 
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symptoms of the disease to the establishment of the final 
diagnosis. 
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агальносвітова тенденція збільшення кількості за-
хворювань, що належать до категорії орфанних 
(рідкісних), і пацієнтів, які страждають на такі за-

хворювання, свідчить про те, що актуальність даної про-
блеми з часом буде лише збільшуватися. 

Зараз у світі відомо близько 8000 рідкісних захворювань, а 
кількість пацієнтів з рідкісними захворюваннями становить 
6–8 % від усього населення [1]. За даними Європейської 
організації з рідкісних захворювань (European Organisation 
for Rare Diseases, EURORDIS), в країнах Євросоюзу заре-
єстровано близько 30 млн таких пацієнтів [2]. Понад 80 % 

рідкісних хвороб мають в основі генетичні порушення, які у 
75 % випадків маніфестують в ранньому віці, тому більш як 
50 % усіх пацієнтів становлять діти. При значній різноманіт-
ності етіологічних факторів і клінічних проявів, загальним 
для більшості орфанних хвороб є значне скорочення трива-
лості життя пацієнтів. Так, в 35 % випадків вони стають 
причиною смерті дітей на першому році життя, а ще близь-
ко 30 % дітей з орфанними захворюваннями не доживають 
до 5 років [3]. Майже половина хворих дітей з рідкісними 
спадковими хворобами страждає затримкою або тяжкими 
порушеннями нервово-психічного розвитку [4]. 

З 
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Кількість рідкісних хвороб постійно збільшується – у 
світі щотижня описується 5 нових нозологій. Це пов’яза-
но, як з удосконаленням методів генетичної діагностики, 
які дозволяють ідентифікувати раніше не описані мутації, 
так і з погіршенням екології на планеті, спричиненим 
життєдіяльністю людини [5]. 

У 1983 році вперше у світі був введений термін «ор-
фанні хвороби», який охоплює рідкісні захворювання, ча-
стота яких не перевищує 5 випадків на 10 тис. осіб. Рідкіс-
ні або раритетні захворювання у більшості випадків є за-
грозливими для життя чи хронічно прогресують [6]. В 
Європейському Союзі захворювання відноситься до ра-
ритетних, якщо воно зустрічається з частотою не менше 
5 випадків на 10 тис. населення, в США орфанним визна-
ють захворювання, на яке хворіє одна людина з 1500, в 
Японії – одна з 2500 [7]. 

15 квітня 2014 року Верховною Радою України ухвалено 
Закон України № 1213-VII «Про внесення змін до основ 
законодавства України про охорону здоров’я щодо забез-
печення профілактики та лікування рідкісних (орфанних) 
захворювань», згідно з яким орфанне захворювання ви-
значається як захворювання, яке загрожує життю людини 
або яке хронічно прогресує, призводить до скорочення 
тривалості життя громадянина або до його інвалідності, 
поширеність якого серед населення не частіше ніж 1:2000. 

Раніше ніж у нашій державі законодавчі акти, щодо про-
блеми орфанних захворювань прийняті і в інших країнах: у 
Сінгапурі – в 1991 році; в Японії – в 1993 році; в Австралії – 
в 1997 році; у Південній Кореї – в 1995 році; у Канаді – в 
1995 році; в Європейському Союзі – в 1995 році [8]. 

На сьогодні проблема діагностики та лікування орфан-
них захворювань у дітей залишається важливим завданням 
сучасної нейропедіатрії. Викликом є встановлення пра-
вильного діагнозу та розробки стратегії лікування і наш лі-
кувальний заклад одним з перших в Україні прийняв цей 
виклик. З 2012 р. відділення психоневрології ДУ «Інститут 
педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової 
НАМН України» (далі – Інститут) за рішенням вченої ради 
та наказом директора Інституту академіка НАМН України 
Ю. Г. Антипкіна носить назву «Відділення психоневрології 
для дітей з перинатальною патологією та орфанними за-
хворюваннями». За останні 10 років фахівцями відділення 
опубліковано більш як 30 робіт, присвячених проблемі ор-
фанних захворювань у дітей, раритетним захворюванням 
та синдромам у дитячій нейропедіатрії. 

Особливістю орфанних захворювань є те, що вони не-
рідко протікають під маскою уражень нервової системи пе-
ринатального генезу. Особливо часто вони перебігають з 
ознаками ураження нервової системи, тому пацієнти звер-
таються саме до невролога. Однак, через те, що вони рідко 
зустрічаються в популяції, до постановки діагнозу пацієн-
ти відвідують не одного спеціаліста, а у 40 % випадків рід-
кісне захворювання неправильно діагностується як міні-
мум один раз. У зв’язку з цим для пацієнтів з рідкісними 
захворюваннями середня тривалість часу від початку роз-
витку симптоматики до встановлення точного діагнозу 
становить близько 4,8 року [9]. Встановлення помилкового 
діагнозу або відсутність точного діагнозу погіршує якість 
життя тисячам пацієнтам з такими захворюваннями. 

Зазвичай, адекватна діагностика орфанних захворю-
вань потребує специфічних та фінансово витратних лабо-
раторних (молекулярно-генетичних, біохімічних) та ін-
струментальних методів обстеження, однак все одно на 
першому місці залишається досвід та майстерність кліні-
циста, який здатний своєчасно запідозрити рідкісне за-
хворювання та спрямувати пацієнта на діагностику. Впер-
ше в Україні проблема орфанних захворювань була підня-
та корифеєм вітчизняної неврології проф. С. К. Євтушен-
ком на конференції у м. Святогірську: «Багато захворю-
вань залишаються тривалий час невідомими, поки їх не 
побачить досвідчений клініцист. Ми бачимо те, чого на-
вчив нас учитель. У зв’язку з цим існує необхідність в 
обміні накопиченим досвідом діагностики та лікування 
раритетних неврологічних синдромів і захворювань і, 
можливо, ще не описаних у світовій практиці станів» [10]. 

Рідкісність орфанних захворювань є значною пробле-
мою для діагностики: лікар за всю свою практику може 
ніколи й не зіткнутися з орфанним захворюванням. Низь-
ким залишається рівень інформованості медичних пра-
цівників про орфанні хвороби: лікар може знати про ці 
хвороби, але не мати ніякого уявлення про їх клінічні 
прояви. І при всьому бажанні не може запідозрити ор-
фанне захворювання, навіть коли він бачить пацієнта з 
типовими проявами. Тому часто від появи перших клі-
нічних ознак захворювання до встановлення правильного 
діагнозу проходить декілька років. 

На базі Інституту фахівці різних профілів мають мож-
ливість спостерігати пацієнтів, що страждають на рідкісні 
захворювання, з різних регіонів України. В останні роки 
ми відмічаємо збільшення кількості дітей з рідкісними 
захворюваннями, що звертаються до наших клінік за 
допомогою. 

Ситуація з діагностикою орфанних захворювань в Ук-
раїні в останні роки багато в чому стала змінюватися на 
краще, проте все ще залишається складною. Для діагно-
стики орфанних спадкових захворювань мають бути роз-
роблені спеціальні програми, що включають етап селек-
тивного скринінгу – при підозрі на наявність таких хвороб 
проводиться оцінка активності ферменту, дефіцит якого й 
обумовлює розвиток захворювання. У разі виявлення 
низької активності ферменту у конкретного пацієнта про-
водиться ДНК-діагностика з метою виявлення причини 
захворювання – мутації специфічного гена [11, 12]. 

До сучасних методів генетичної діагностики на сьо-
годні відносять [13–20]: 
 дослідження каріотипу – діагностика хромосомних 

аномалій (наприклад, при множинних вадах роз-
витку); 

 хромосомний мікроматричний аналіз (СМА) – при 
ознаках диморфізму, соматичної патології, вадах 
розвитку; 

 секвенування нової генерації (next generation 
sequencing, NGS), яке може включати дослідження 
окремих генів (наприклад, ТSC1) або панелі генів; 

 повне екзомне секвенування (whole exome sequencing, 
WES) або повне геномне секвенування (whole genome 
sequencing, WGS). 
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Найбільш доступним та економічно вигідним на сьогод-
нішній день є метод WES. Метод дозволяє виявити ус-
падковані або новоутворені (de novo) варіанти нуклеотидної 
послідовності (однонуклеотидні заміни, невеликі інсерції та 
делеції), які можуть бути причиною генетичного захво-
рювання. Метод не призначений для визначення фази пар 
гетерозиготних мутацій, а також для оцінки рівня мети-
лювання або виявлення мутацій в стані мозаїчності. У 
деяких випадках біоінформатичний аналіз даних дозволяє 
запідозрити наявність структурних перебудов (мікроделе-
цій і мікродуплікацій). Однак цей підхід не є рекомендова-
ним методом аналізу варіацій числа копій генів (copy 
number variation, CNV), і виявлені перебудови підлягають 
обов’язковому підтвердженню референтним методом (хро-
мосомний мікроматричний аналіз). Дрібні структурні пору-
шення, однобатьківські дисомії та мозаїчні варіанти числа 
копій генів методом секвенування не виявляються; для 
цього повинен бути використаний валідований метод хро-
мосомного мікроматричного аналізу. Невиявлення струк-
турних варіантів при секвенуванні не виключає їх наявності 
у пацієнта. Обстеження батьків пробанда або інших родичів 
може знадобитися для встановлення походження (успадко-
ваний / de novo) виявленого варіанта та уточнення його па-
тогенності. Виявлені варіанти аналізуються за допомогою 
бази даних генетичних варіантів ClinVar та інших баз даних 
[21, 22]. Варіанти класифікуються відповідно до стандартів 
та настанов щодо інтерпретації, встановлених Американ-
ським коледжем медичної генетики та геноміки (The 
American College of Medical Genetics and Genomics, ACMG). 
Результати досліджень завжди слід інтерпретувати в кон-
тексті сімейної історії, анамнезу та поточної інформації про 
захворювання. Отримані результати обговорюються паці-
єнтом з лікарем неврологом, що направляв пацієнта на об-
стеження, та генетиком [23]. 

Результати генетичного тестування методом NGS до-
зволяють отримати різні варіанти мутацій у генах, пов’я-
заних з розвитком орфанних захворювань. Згідно з класи-
фікацією ACMG дані варіанти можуть інтерпретуватися 
наступним чином [23, 24]: 

 патогенний (pathogenic); 
 ймовірно патогенний (likely pathogenic); 
 варіант невизначеного значення (VUS – variant of 

uncertain significance); 
 ймовірно доброякісний (likely bening); 
 доброякісний (bening). 

З 2015 року в відділенні Інституту ведеться робота з ви-
вчення орфанних захворювань нервової системи у дітей: 
генетичних форм епілепсій, епілептичних енцефалопатій 
та розладів аутистичного спектра [25, 26]. 

За 2017–2021 рр. генетичне обстеження методом NGS 
проведено 287 дітям, в т. ч. 94 дітям з епілептичними ен-
цефалопатіями, когнітивними і поведінковими порушен-
нями в лабораторіях «Invitae» (CША) і «Сentogene» (Ні-
меччина) [14]. При генетичному тестуванні позитивні ре-
зультати були отримані у 221 (77,2 %) дітей. Найбільш ча-
стими орфанними захворювання виявилися: 
 м’язова дистрофія Дюшена і Бекера, викликана му-

тацією гена DMD – 15 дітей; 

 нейрофіброматоз, тип 1 з мутацією гена NF1 – 
14 дітей; 

 спінальна м’язова аміотрофія з мутацією гена SMN1 – 
12 дітей; 

 туберозний склероз з мутацією гена TSC1 – 12 дітей; 
 синдром Драве з мутацією гена SCN1A – 6 дітей; 
 синдром Ретта з мутацією гена MECP2 – 4 дитини; 
 епілептична енцефалопатія, тип 2 з мутацією гена 

CDKL5 – 4 дитини; 
 епілептична енцефалопатія, тип 11 з мутацією гена 

SCN2A – 2 дитини; 
 синдром Ангельмана з мутацією гена UBEA3 – 

3 дитини. 
Як ілюстрацію наводимо приклад клінічного випадку 

орфанного захворювання у дитини, що перебігало під 
клінічною маскою вірусного енцефаліту та розладу психо-
мовного розвитку, що прогресує. 

Хлопчик М., віком 3 роки 3 місяці, поступив у клініку 
дитячої психоневрології Інституту зі скаргами матері на 
поступовий регрес психомовного розвитку, хиткість при 
ходьбі, періодичний неспокій в нічний час (пароксиз-
мальні стани у вигляді невтішного крику, під час якого не 
реагує на батьків), підвищення рівня аланінамінотранс-
ферази (АлАТ) і аспартатамінотрансферази (АсАТ). 

З анамнезу відомо, що дитина народилась від 2-ї ва-
гітності (старший хлопчик здоровий), 2-х пологів шляхом 
кесаревого розтину (у зв’язку із сідничним передлежан-
ням). Вага при народженні 3580 г, зріст 55 см. Грудне 
вигодовування до 1 року. Щеплення за календарем. З ін-
фекційного анамнезу – вітряна віспа у віці 1 року. Сімей-
ний та алергологічний анамнез не обтяжений. Ріс та роз-
вивавався відповідно до віку, самостійна хода – з 1 року 
1 міс.  

З 1 року (через 2 тижні після закінчення грудного виго-
довування) з’явились скарги на неспокійний сон (часто 
прокидався вночі й плакав). Через 1 місяць, під час 
відпочинку на морі, у дитини сталася тривала нічна істе-
рика, через 2 години якої дитина самостійно заснула. 
Наступної ночі істерика повторилась із більшою інтен-
сивністю, у зв’язку з чим дитина була госпіталізована до 
педіатричного стаціонару. В загальному аналізі крові було 
виявлено лімфоцитоз, діагностовано ГРВІ та період ден-
тації. Через кілька днів вночі сталася істерика із закидан-
ням голови та епізодом тонічного напруження кінцівок 
тривалістю 20–30 с. Дитині проведено електроенцефало-
графічне дослідження, яке не виявило патології, після чо-
го призначено препарат магнію. Через 3 дні напад повто-
рився, після чого дитина почала рвати волосся на голові. 
Наступного дня ввечері дитина стала в’ялою, погіршилась 
ходьба і знову розпочалась істерика після чого дитина 
заснула у мами на руках. Через годину, коли мама пере-
одягала дитину, помітила, що вона не реагує на дотики, 
при цьому відмічалося підвищення температури до 38 C, 
з приводу чого батьки звернулись у лікарню. Стан при 
поступленні важкий. Свідомість – сопор, зростальна во-
гнищева симптоматика – лівобічний птоз, згладження 
носогубного трикутника, опущення лівого кута рота, 
зниження сухожильних рефлексів. Взята на аналіз спин-
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номозкова рідина – виявлено цитоз 6/3 кл. Виставлений 
діагноз – енцефаліт, проведена терапія – зовіракс, декса-
метазон. Після 4 днів інтенсивної терапії дитина опри-
томніла, навички почали відновлюватись. У зв’язку зі змі-
нами лабораторних показників крові (гемоглобін – 
113 г/л (референтні значення: 115–170 г/л), тромбоцити – 
140 × 109/л (референтні значення: 150–400 × 109/л), швид-
кість осідання еритроцитів – 24 мм/год (референтні зна-
чення: < 12 мм/год), АлАТ – 263 Од/л (референтні значен-
ня: 8–40 Од/л) і АлАТ – 142 Од/л (референтні значення: 
10–41 Од/л)) дитині був проведений плазмоферез, також 
проведено повторно спинномозкову пункцію, яка вия-
вила IgM та IgG до Epstein-Barr Virus, IgG Citomegalovirus, 
Herpesvirus, type 6 – розпочата терапія в/в введення іму-
ноглобулінів. Виконано магнітно-резонансну томографію 
головного мозку, патології не виявлено. 

Через 2 тижні у задовільному стані дитина була випи-
сана із діагнозом «Міксгерпетична інфекція з ураженням 
центральної нервової системи». Через 3 тижні – дитина 
знову стала млява, відновилися істерики, у зв’язку з чим 
повторно госпіталізована у стаціонар – проведена інфузій-
на терапія глюкозою, фізіологічним розчином, зовіраксом, 
на фоні якої стан поліпшився та дитина виписана додому. 

Через 10 днів батьки вранці помітили у дитини зату-
манений погляд, істеричну поведінку та сильну слино-
течу, здуття живота. Хлопчик повторно госпіталізований 
до реанімаційного відділення, де розпочата інфузійна та 
противірусна терапія. Повторна МРТ головного мозку 

виявила дифузний набряк лобно-тім’яних часток обох 
гемісфер. До терапії додано сечогінні препарати та віта-
міни групи В. Надалі продовжували виникати кризи з 
інтервалом від 2 тижнів до 2 міс., що проявлялися істери-
ками, слинотечею, млявістю, слабкістю кінцівок, пору-
шеннями ковтання. Для подальшого обстеження дитина 
скерована до відділення психоневрології нашого Інсти-
туту.  

Під час обстеження у відділенні проведено МРТ голов-
ного мозку до і після в/в введення парамагнетика, МР-спект-
роскопія та трактографія. Виявлено МР-ознаки лейкоди-
строфії, атрофічного процесу головного мозку, з перева-
жанням вогнищ ураження перивентрикулярно боковим 
шлуночкам з наступним поширенням на лобові частки та 
прогресуванням процесу в динаміці (рис. 1). 

Помітні зони патологічного МР-сигналу зливного ха-
рактеру у корі та білій речовині лобно-тім’яних відділів 
мозку, що поширюються на зовнішні капсули та огорожі, 
а також перивентрикулярно бічним шлуночкам. Бічні 
шлуночки розширені, розширені борозни у лобно-тім’я-
них ділянках, що свідчить про атрофічний процес. 

За даними спектроскопії – виражене зниження піку 
N-ацетиласпартату (NAA), що свідчить про нейроаксо-
нальну дегенерацію, помірне підвищення піку міоінозі-
толу (MI), що свідчить про деструкцію мієліну і холіну 
(Cho), значне підвищення піку лактату (Lac). МР-тракто-
графія – у всіх провідних шляхах білої речовини показ-
ник фракційної анізотропії (FA) – різко понижений, 

    

 
 
Рис. 1 / Fig. 1. 
МРТ дитини з 
мітохондріальним 
захворюванням, 
викликаним 
мутаціями гена 
POLG / MRI of a 
child with 
mitochondrial 
disease caused by 
mutations in the 
POLG gene. 
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(ADC) – підвищений від помірних до високих значень, 
що зумовлено демієлінізувальним процесом. Найбільш 
ймовірно отримана картина характерна для захворю-
вання з групи лейкодистрофій – хвороби Александера 
(Alexander disease). 

Виявлено підвищення рівня лактату у крові до 
4,11 ммоль/л (референтні значення: 0,5–2,2 ммоль/л). 
Після проведеної терапії з включенням кортикостероїдів 
та препаратів нейрометаболічної дії дитина виписана з 
попереднім діагнозом «Прогресивне нейродегенеративне 
захворювання з групи лейкодистрофій (найбільш ймо-
вірно хвороба Александера)». 

Дитина була спрямована на генетичну діагностику ме-
тодом NGS на обстеження панелі генів, пов’язаних з 
розвитком лейкодистрофій, яка не виявила патологічних 
мутацій. Надалі хлопчик обстежений у медико-генетич-
ному центрі м. Харкова – виключено порушення фолат-
ного циклу, ацилкарнітинів, амінокислот.  

Протягом наступного року у дитини продовжували 
виникати періодичні кризи, відмічався поступовий регрес 
психомовного розвитку, порушення ходи у вигляді хитко-
сті, виражені розлади сну, підвищення рівня трансаміназ, 
у зв’язку з чим дитина була повторно направлена на об-
стеження до клінік нашого Інституту.  

При повторній госпіталізації дитина у свідомості. Об-
від голови – 52 см (макроцефалія). На огляд реагує 
неспокоєм. Контакт знижений. Інструкції та прохання не 
виконує. Знижений зоровий контакт. Стереотипна пове-

дінка (засовує кисті в рот). Мова – говорить окремі слова. 
Іграшку бере та утримує. Зіниці округлі, D = S, фотореак-
ція наявна. Обличчя асиметричне, носогубні складки D > S. 
Погляд фіксує. За предметом слідкує добре. Язик в по-
рожнині рота по середній лінії. Ковтання не порушене. 
При огляді міколонії м’язів обличчя. М’язовий тонус у 
кінцівках задовільний D = S. Сухожильні рефлекси на 
кінцівках викликаються – живі, S = D. Хода невпевнена, 
наявна помірна атаксія. Патологічних рефлексів не вияв-
лено. Розлади тазових органів відсутні. В соматичному 
статусі суттєвих відхилень не виявлено. 

Лабораторні обстеження: загальний аналіз крові без 
відхилень, АлАТ – 189 Од/л (референтні значення: 8–
40 Од/л), АсАТ – 192 Од/л (референтні значення: 10–
41 Од/л), лактат – 7,45 ммоль/л (референтні значення: 
0,5–2,2 ммоль/л), церулоплазмін – 20 мг/дл (референтні 
значення: 20–35 мг/дл), креатинфосфокіназа – 221,8 Од/л 
(референтні значення: < 180 Од/л), лактатдегідрогеназа – 
391 Од/л (референтні значення: 225–450 Од/л) і гамма-
глутамілтрансфераза – 18 Од/л (референтні значення: 5–
36 Од/л). 

МРТ головного мозку, МР-спектроскопія та трактогра-
фія виявили МР-ознаки лейкодистрофії, що прогресує, 
атрофії головного мозку з ураженням комісуральних 
трактів. У порівнянні з попереднім обстеженням визнача-
ється значне прогресування атрофічного процесу (рис. 2). 

Дифузне посилення сигналу від білої речовини лобно-
тім’яних відділів мозку та зменшення її об’єму. Відміча-

    

 
 
Рис. 2 / Fig. 2. 
МРТ тієї ж дитини 
(через 1 рік) / MRI 
of the same child 
(after 1 year). 
 



146 journal.amnu.gov.ua 

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2021 | т. 27 | № 2  

 

ються ділянки атрофії кори. Шлуночкова система значно 
розширена. Мозолисте тіло атрофічно стоншене. У по-
рівняні з попереднім обстеженням, значне прогресування 
атрофічного процесу. 

Електроенцефалографічний моніторинг у стані неспан-
ня та під час нічного сну: відмічається зниження ампліту-
ди та дифузне уповільнення основного ритму. Епілепти-
формна активність в період неспання та під час сну ре-
єструється з низьким індексом у вигляді спайків і гострих 
хвиль в лівій центрально-тім’яній, правій центрально-
лобній, лівій скроневій, рідше правій скроневій ділянках. 

В ході відео-ЕЕГ моніторингу зареєстровано 2 паттерни 
епілептичних нападів (субклінічні діалектичні напади), які 
супроводжувалися пробудженням дитини, відкриванням 
очей, неспокоєм (найбільш вірогідні сенсорні феномени), 
тривалістю 40 і 30 с. Відмічено появу поліморфних, без 
вірогідного регіонального початку, білатеральних дельта-
хвильових розрядів у лівій потилично-скроневій і тім’яно-
центральній ділянках, білатерально – у правій тім’яно-
центрально-потиличній, скроневій ділянках, з включенням 
швидкохвильової активності і спайків. 

Дитина консультована гепатологом – підтверджено 
наявність стеатогепатиту неуточненої етіології та реко-
мендовано прийом Урсофальку протягом 3 міс. 

Враховуючи прогресування ураження нервової систе-
ми в вигляді лейкодистрофії, атрофічного процесу голов-
ного мозку, системний характер захворювання (ураження 
печінки), втрату раніше здобутих навичок, лактат-ацидоз, 
дитині встановлено діагноз «Прогресивне нейродегенера-
тивне захворювання з групи лейкодистрофій (хвороба 
Канаван? хвороба Александера?)». Для уточнення діагно-
зу дитину спрямовано на повторне генетичне обстеження 
методом WES.  

Генетичне обстеження методом WES, проведене в 
лабораторії м. Києва, виявило у хлопчика дві гетерозигот-
ні патогенні мутації гена POLG: c.1760C>T p. (Pro587Leu) 
та c.752C>T p. (Thr251Ile). Таким чином, у дитини від-
мічається явище складної гетерозиготності, що полягає 
наявності двох або більше різнорідних генетичних варіан-
тів у певному гені, що може спричинити генетичне захво-
рювання в гетерозиготному стані. В разі, якщо обидва па-
тогенні варіанти успадковуються від одного з батьків 
(цис-варіант, дві мутації в одній копії гена) – захворюван-
ня, як правило, не проявляється. В разі, якщо успадкуван-
ня відбувається від кожного з батьків (транс-варіант, по 
одній мутації в кожній копії гена) – можливі фенотипові 
прояви захворювання. Для встановлення наявності цис- 
або транс-варіантів необхідна діагностика батьків про-
банда на носійсво досліджуваних варіантів методом ПЛР, 
капілярного електрофорезу або NGS. 

Попри те, що клініка пробанда у цьому випадку відпо-
відала саме транс-варіанту, батькам було рекомендовано 
додаткове генетичне обстеження для визначення носій-
ства мутацій гена POLG. 

Білок «polymerase γ» (DNA polymerase gamma, catalytic 
subunit, POLG) – цей білок відноситься до ДНК полімераз, 
який кодується однойменним геном, розташованим у 
людей на короткому плечі 15-ї хромосоми [27]. Кодований 
геном білок, за функцією належить до трансфераз та 

залучений до такого біологічного процесу, як реплікація 
мітохондріальної ДНК [28]. Мутації гена POLG призводять 
до розвитку синдромів делеції (виснаження) мітохонд-
ріальної ДНК – групи аутосомно-рецесивних розладів, що 
викликаються зниженням кількості мітохондріальної ДНК 
(мтДНК) в уражених тканинах. POLG є ядерним геном, 
мутації в якому спричиняють тяжкі мітохондріальні захво-
рювання внаслідок порушення реплікації мтДНК [29]. 
Захворювання цієї групи мають схожі клінічні прояви, 
однак різняться за тяжкістю перебігу та прогнозом. Ці 
захворювання можуть дебютувати у віковому діапазоні від 
раннього дитинства до дорослого віку [30]. Мутації в гені 
POLG викликають синдром Альперса, синдром атаксії 
невропатії, домінантну та рецесивну форми прогресуючої 
зовнішньої офтальмоплегії, а також інші розлади органів 
та систем, що не об’єднуються в певний синдром. Класична 
тріада симптомів синдрому Альперса включає резистентні 
до лікування епілептичні напади, що призводять до енце-
фалопатії, поступового регресу психомоторного розвитку 
та ураження печінки, однак можливі й інші прояви. Синд-
ром Альперса дебютує в дітей віком від 2 міс. до 8 років, 
але частіше – у дітей віком 2–4 роки [31, 32]. 

Серед виділених фенотипів, у дітей частіше відмі-
чається гепатоенцефалопатія, в той час, як у дорослих пе-
реважає зовнішня офтальмоплегія, що прогресує, та міо-
патія, часто у поєднанні з атаксією та аксональною сенсо-
моторною поліневропатією [33]. 

Підтвердження діагнозу POLG-залежних захворювань 
базується на клінічних проявах та виявленні гомозигот-
ного варіанту патологічного гена POLG при усіх перелі-
чених вище захворюваннях, за винятком аутосомно-
домінантної зовнішньої офтальмоплегії, що прогресує, 
для якої необхідно виявлення гетерозиготного носійства 
патологічного гена [34]. 

POLG-залежні захворювання можуть бути запідозрені 
у осіб з поєднанням таких клінічних проявів [35, 36]: 

 гіпотонія; 
 затримка або регрес психомоторного розвитку; 
 епілептичні напади в т. ч. фокальні або генералізо-

вані, епілептичний статус; 
 рухові порушення, в т. ч. міоклонус, дизартрія, 

хореотатетоз, паркінсонізм); 
 міопатія (в т. ч. птоз, офтальмоплегія, слабкість 

проксимальних чи дистальних м’язів кінцівок, 
втомлюваність та зниження толерантності до фі-
зичних навантажень); 

 цереброваскулярні порушення (інсультоподібні 
епізоди, мігрень); 

 периферична мотосенсорна невропатія; 
 атаксія; 
 психічні розлади, в т. ч. депресія та інші пору-

шення настрою, психоз, деменція; 
 ураження органів чуття (ретинопатія, катаракта, 

атрофія зорових нервів, сенсо-невральна тугову-
хість, глухота, що прогресує); 

 ураження печінки та шлунково-кишкового тракту 
(токсичний гепатит, порушення моторики ШКТ, 
блювання); 
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 ендокринопатії (цукровий діабет, передчасне зга-
сання функції яєчників, дисфункція яєчок); 

 кардіопатія. 
Біохімічне дослідження крові може виявити підвищен-

ня рівня трансаміназ, особливо на фоні приймання анти-
конвульсантів. Порушення синтетичної функції печінки 
призводить до гіпоглікемії, гіперамоніємії, підвищення 
рівня глутаміну в крові, збільшення тривалості кровотечі, 
гіпоальбумінемії, та зниження холестерину [37, 29]. 

На початку захворювання структурні зміни у головно-
му мозку можуть бути відсутніми, проте при прогресу-
ванні захворювання МРТ головного мозку дозволяє ви-
явити вогнища гліозу (більш виражені у потиличних 
ділянках), а також генералізовану атрофію великих пів-
куль. При резистентних епілептичних нападах МРТ ви-
являє зони помірного гіперінтенсивного сигналу в тала-
мусі та довгастому мозку, атрофію в ділянці базальних 
гангліїв та стовбура мозку, що прогресує, рідше – мо-
зочка, в кінцевій стадії з атрофією сірої та білої речовин 
мозку і розвитком вторинної гідроцефалії [29, 30]. 

У попередніх публікаціях ми вже зверталися до про-
блеми мітохондріальних захворювань, обумовлених мута-
ціями гена POLG [37]. В наведеному нами раніше клініч-
ному випадку, у дитини відмічалися гепатоенцефалопатія, 
що прогресує, інсультоподібні епізоди, резистентні епі-
лептичні напади, епізоди блювання, що рецидивує, втра-
ти маси тіла, відмови від їжі, та ознаки дисфункції ШКТ 
за даними інструментальних обстежень – фенотип міто-

хондріальної нейрогастроінтестинальної енцефалопатії 
(MNGIE). 

 
 
 

Незважаючи на суттєві досягнення у сфері генетичної 
діагностики, орфанні захворювання становлять глобальну 
проблему людства, вирішення якої не можливе без іні-
ціативи та зацікавленості органів державної влади. Необ-
хідно створити комплексні програми розвитку діагности-
ки та менеджменту окремих орфанних хвороб, впро-
ваджувати ініціативи щодо поширення інформації про 
дані захворювання серед медичних та соціальних праців-
ників, пацієнтів та їхніх родин. У практичній діяльності 
орфанні хвороби завжди вимагають від лікарня особливої 
уваги, наполегливості та значного обсягу знань, для того 
щоб своєчасно запідозрити у дитини орфанне захворю-
вання та спрямувати її до спеціалізованого медичного 
закладу.  

Вважаємо, що лікарі педіатричного профілю повинні 
проявляти значну настороженість та своєчасно спрямо-
вувати до дитячого невролога дітей з підозрою на орфан-
не захворювання нервової системи. Зважаючи на тра-
гічний прогноз деяких мітохондріальних захворювань, 
помилки при встановленні діагнозу неприпустимі. Точ-
ний діагноз має бути встановлений якомога раніше, на 
сьогодні це можливо лише використовуючи сучасні 
нейрорадіологічні (МРТ, МРТ-спектроскопія, МР-тракто-
графія) та молекулярно-генетичні методи (WES). 
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РЕЗЮМЕ 

 
Проблемные вопросы орфанных 
заболеваний нервной системы у детей 

Ю. Г. Антипкин , Л. Г. Кириллова,  
А. А. Мирошников, А. А. Юзва,  
О. О. Доленко, О. В. Берегела 
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии 
им. акад. Е. М. Лукьяновой НАМН Украины»,  
ул. Платона Майбороды, 8, Киев 04050, Украина 

Проблема ранней диагностики и лечения орфанных (редких) 
заболеваний является нерешенной в мировой медицинской об-
щественности. В основном это обусловлено тем, что некоторые из 
данной когорты заболеваний имеют частоту менее 1:1 000 000. В 
большинстве случаев диагноз устанавливается после разгара забо-
левания и довольно часто при имеющихся необратимых изменени-
ях. Отделение психоневрологии ГУ «Институт педиатрии, акушер-
ства и гинекологии им. акад. О. М. Лукьяновой НАМН Украины» 
занимается диагностикой и лечением орфанных заболеваний с 
2012 года и имеет опыт в диагностике и лечении орфанных заболе-
ваний, 80 % из которых проявляется неврологической симптомати-
кой. Большое количество орфанных заболеваний у детей протекают 
под клиническими «масками» таких заболеваний, как детский цере-
бральный паралич, гидроцефалия, эпилепсия, умственная отста-
лость и расстройства аутистического спектра. Важно, чтобы специ-
алист в области педиатрии был насторожен относительно ор-

фанных заболеваний и подходил к диагностике со стороны этио-
логии и патогенеза развития, а не клинических проявлений. В по-
следние годы врачи вооружились современными методами диаг-
ностики, такими как МРТ, МР-спектроскопия, секвенирования 
следующего поколения (NGS), полноэкзомное секвенирование 
(WES) и полногеномное секвенирование (WGS). Но остается 
вопрос об интерпретации полученных результатов, алгоритме 
ранней диагностики и клиническом маршруте пациента. В данной 
публикации мы хотели бы поделиться опытом диагностики и 
лечения орфанных заболеваний с учетом современных протоколов 
и данных, основанных на собственных наблюдениях и международ-
ных научных источниках. Приводим пример редкого (орфанного) 
заболевания вызванного POLG мутацией и описываем весь диаг-
ностический процесс от появления первых симптомов заболевания 
до установления окончательного диагноза. 
 
Ключевые слова: орфанные заболевания, перинатальная невро-
логия, митохондриальные заболевания, лейкодистрофии, полное 
экзомное секвенирование. 
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