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Увод

Настоящата монография представлява публикация в пълен текст на 
докладите от Втората мутифасетна конференция върху детското развитие, 
която протече под надслова „Актуални педиатрични аспекти на аутизма в 
светлината на медицината на доказателствата”. 

Целта на монографията е да запознае с основните данни за аутизма 
медицинските специалисти, които са на предните места във веригата от 
структури, ангажирани с детското здраве. 

Аутизмът е добре познат на детските психиатри и на някои медицински 
специалисти, ангажирани с научна дейност в тази област. За широката 
педиатрична общност, включваща и общопрактикуващите лекари, работещи 
с деца, той все още е малко известен. Това затруднява ранната диагноза и 
навременните терапевтични интервенции. 

Аутизмът е актуална тема за научни изследвания. Информацията по 
този въпрос е огромна. В книгата са разгледани повечето от основните 
теми, засягащи етиопатогенезата, диагностиката и поведението като е 
акцентирано върху общоприетите факти и становища. 

Както при всяко тежко нарушение в детското развитие без дефинитивно 
лечение, така и при аутизма изобилстват терапевтични практики без доказана 
ефективност. Основната цел на настоящата монография е да представи 
аутизма в светлината на медицината на доказателствата. Затова основно 
място се отделя на диагностичните и терапевтични практики с доказана 
ефективност и на консенсусите, изработени в редица развити страни.

Главите в настоящата монография са написани от специалисти по 
съответните области или от лекари с повишен интерес по съответната тема. 
Те изразяват тяхното мнение. Изказваме специална благодарност на проф. 
Н. Полнарева, която редактира главите с номера 1, 7, 8, 9, 11, 18 и 19.

Книгата е предназначена за ползване от педиатри, общопрактикуващи 
лекари, невролози, психолози, педагози, социални работници и други 
медицински и немедицински специалисти, които в ежедневната си дейност 
се срещат с аутизъм.

Книгата предоставя както теоретична информация, така и практически 
съвети за ежедневната работа. В нея се съдържат и много от отговорите 
на многобройните въпроси на родителите по отношение заболяването на 
техните деца.

Текстът се чете лесно. Любознателният читател ще се наслади на 
предизвикателството да разбере по-добре етиопатогенезата и необичайната 
клинична проява на едно енигматично състояние. 

Приятно четене!
     Иван Иванов, Владимир Пилософ
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ПЕДИАТРИЧЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ АУТИЗМА: 
ЗНАЧЕНИЕ, ЧЕСТОТА, СИМПТОМИ, ПОВЕДЕНИЕ

Иван Иванов

През последните 10 години вниманието на клиничните специалисти и 
обществото към аутизма непрекъснато нараства. Причината трябва да се 
търси в нарастването на честотата, в засиления научен и обществен интерес 
към необичайните и интригуващи клинични прояви на заболяването, както 
и в обективните трудности в диагностиката и лечението. 

Познанията на педиатрите върху аутизма са значително по-скромни в 
сравнение с тези за други хронични заболявания като епилепсия, детска це-
ребрална парализа или интелектуален дефицит. Това води нерядко до греш-
на или късна диагноза. Трудното и продължително лечение и честото усе-
щане на родителите за терапевтична безизходица са благоприятна основа за 
разпространение на множество практики с недоказан терапевтичен ефект.

Роля на педиатрите при диагностициране и 
лечение на деца с аутизъм

• Педиатрите в ролята си на общопрактикуващи лекари (ОПЛ) или 
специалисти са най-често първите, които се сблъскват с многообразните 
прояви на аутистичното разстройство. Тяхна първа и най-важна задача е 
да заподозрят отклонение в поведението и нервно-психическото развитие 
(НПР), което e предпоставка за своевременна диагноза и по-успешна тера-
пия. 

• В същността на педиатрията е заложен холистичният подход при 
третиране на пациента. Този подход, съчетан с клиничен опит, е основата за 
по-добро разбиране на детското развитие, което е резултат на взаимодейст-
вието на генетичния потенциал с условията на външната среда. Способ-
ността да се вникне и разтълкува развитието и поведението на конкретното 
дете лежи в основата на правилната и ранна диагноза. 

• В педиатричните клиники, където има ресурс от разнообразни спе-
циалисти може да се осигури мултидисциплинарен подход и са налице 
най-добри възможности за изследвания и определяне същността и етиоло-
гията на нарушенията в НПР. 

• Ключова роля обаче при доказването на диагнозата имат детските 
психиатри, които са незаменими особено при по-слабо изразена или нети-
пична симптоматика или при психиатричен полиморбидитет. 

• В съвременната организация на здравеопазването у нас педиатрите 
имат потенциал успешно да изградят и координират мултидисциплина-
рен екип за всяко дете, който да провежда и мониторира продължителния 
процес на лечение и обучение при това заболяване. 
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Проблемите пред педиатрите при децата с аутизъм

• Все още информираността на педиатричната общност у нас за ау-
тизма, особено за ранните симптоми и за по-леките прояви, е недостатъчна.

• Основната част от обучителните и други терапевтични интервенции 
се извършват от немедицински специалисти (психолози, педагози и др.), 
които са извън съвременната институционална здравеопазна рамка. 
Това води до компромиси по отношение на методологията на терапевтични-
те интервенции, включително и по отношение на тяхната достъпност, все-
обхватност, плановост и устойчивост.

• Не е изработено критично отношение към методите на допълнител-
ната и алтернативна медицина, информацията за които е изобилна, особено 
в електронните източници. 

• Очакваното социално приемане и семейна подкрепа на децата с 
аутизъм е често под очакванията на семейството и медицинските специали-
сти.

Място на аутизма сред нарушенията 
на нервно-психическото развитие (НПР)

Аутизмът има общи характеристики с всички нарушения в НПР: проя-
вяват се в периода на бързо развитие – най-често преди училищна възраст; 
засягат отделни елементи или цялостно НПР; неизлечими са и изискват хро-
нично лечение.1 В DSM 5 разстройството от аутистичния спектър (РАС) се 
класифицира на едно ниво с другите нарушения в НПР (Neurodevelopmental 
disorders) като интелектуален дефицит (замества термина умствена изоста-
налост), комуникационни нарушения (речеви, говорни, заекване, социал-
ни), разстройство с дефицит на внимание и хиперактивност, обучителни 
нарушения (в четене, писане и математика), двигателни нарушения (коор-
динационни, стереотипии, тикове) и други.2 

В класификация, основана на скоростта на развитие, нарушенията в 
НПР се разделят на изоставане (глобално или изолирано, дисоциативно), 
регрес и девиантно развитие.3 Разстройството от аутистичния спектър е ти-
пичен пример за девиантно развитие, тъй като някои области на НПР не 
следват обичайната последователност, наблюдавана при нормално (типич-
но) развиващите се и при изоставащите деца. Освен това при 30 % от децата 
с РАС се наблюдава и регрес в НПР. 

Според теорията на Capute (1991 - цит. по 3), разграничаваща три вида 
ефект на мозъчната дисфункция върху НПР, аутизмът засяга поведенческо-
то развитие (фиг.1). 
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Фигура 1. Място на аутизма (в червено) в теорията на Capute (1991) 
за нарушенията в НПР (цит. по S. Myers, 2013).

Разстройство от аутистичния спектър (РАС, ASD) е термин, обединя-
ващ нозологичните единици в DSM ІV аутистично разстрйство, синдром 
на Аспергер и неспецифично первазивно разстройство на развитието1,2 и 
рубриките от МКБ 10 типичен и атипичен аутизъм, синдром на Аспергер, 
друго или неуточнено генерализирано разстройство на развитието и друго 
дезинтегративно разстройство в детството (виж статиите на А. Бистриан и 
сътр. и на Н. Попов в настоящата книга). 

Съгласно DSM 5 РАС се дефинира като включващо задължително нару-
шенията в следните 2 области:2 
Дефицит в социалната комуникация 
и интеракция, проявени във всяка от 
следните три области: 

Ограничено и репетитивн поведе-
ние, интереси и дейности, проявени 
с поне 2 от следните симптоми:

1. Социално-емоционална реци-
прочност -иницииране и поддържа-
не на разговор, споделяне на инте-
реси и емоции; 
2. Невербална комуникация, зрите-
лен контакт, език на тялото, жесто-
ве, мимика;
3. Създаване и поддържане на меж-
дуличностни връзки и приятелства.

1. Стереотипни движения или реч;
2. Непоносимост към промени; 
3. Силно ограничени и фиксирани 
интереси с необичайна интензив-
ност и насоченост;
4. Хипо- или хиперсензитивност за 
сетивни стимули и необичаен инте-
рес към сензорните аспекти на окол-
ната среда.
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Други 3 задължителни критерия са: нарушението да е налице по вре-
ме на ранното развитие; да има неблагоприятен ефект върху социалното 
функциониране; и да не се обяснява достатъчно добре с друго съпътстващо 
нарушение като например интелектуален дефицит.2

Честота на аутизма – промяна и причини

Първите алармиращи данни за значително нарастване честотата на 
аутизма произхождат от САЩ.4 По данни на Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network честотата на аутизма през 2002 г. е 6,4/1000, 
през 2006 г.- 9,0/1000, през 2008 г. - 11,3/1000, и през 2010 г.- 14,7/1000.4 

В последните 20 години данни за нарастване на честотата на аутизма се 
съобщават и в редица други страни: 

В Швеция при проучване сред всички деца на възраст до 17 години, 
живели в Стокхолм през 2001- 2007 г. S. Ingrid et al. (2012) установяват бо-
лестност от РАС за 2007 г. от 11,5/1000.6 По-късно същите автори съобщават 
следната честота на РАС за 2011г.: 0,40 % във възрастовата група от 0 до 5 
години, 1,74 % на 6-12 г., 2,46 % на 13-17 г. и 1,76 % на 18-27 г.7 Установява 
се нарастване на честотата на РАС 3,5 пъти между 2001 и 2011г.7 Това на-
растване е предимно за сметка на формите без интелектуален дефицит (от 
0,14 до 1,10 %), докато случаите на РАС с интелектуален дефицит нарастват 
незначително (от 0,28 на 0,34 %).7 Авторите свързват нарастването на често-
тата на РАС предимно с подобрената информираност и диагностика.7

Във Финландия при популационно проучване върху всички деца, ро-
дени между 1987 и 2005, S. Hinkka-Yli-Salomäki et al. (2014) установяват 
8-кратно нарастване на честотата при децата, родени между 1992 и 1998г. и 
липса на значителен растеж по-късно. Авторите също отдават нарастването 
на честотата на РАС предимно на подобрената диагностика.8

В Датско популационно проучване върху причините за нарастване на 
честотата на аутизма S.N. Hansen et al. (2015) установяват, че в 60 % от 
случаите нарастването на болестността може да се обясни с по-добрата ди-
агностика и регистрация на РАС.9

В Обединеното кралство, включващо Великобритания и Северна Ир-
ландия, по регистър на ОПЛ (General Practice Research Database, GPRD) e 
налице 5-кратно нарастване на честотата на РАС през 90-те години на 20-ти 
век, докато през 2000-2010 г. липсва нарастване.10 Болестността при 8-го-
дишните през 2004-2010 г. се задържа около 3,8/1000 за момчета и 0,8/1000 
за момичета на годишна база, а заболеваемостта- съответно 1,2/1000 и 
0,2/1000 на година.10

В Западна Австралия при популационно проучване върху всички деца, 
родени между 1983 и 1999 г N. Nassar еt al. (2009) откриват нарастване на 
РАС, диагностицирано от 2 до 8 г.в., от 0,8/1000 при родените през 1983 г. 
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до 4,6/1000 при родените през 1999 г.11 Установява се нарастване на заболе-
ваемостта сред децата на възраст ≤ 5 години и намаляване на относителния 
дял на децата с РАС и тежък интелектуален дефицит.11 Авторите свързват 
нарастването на честотата с подобряването на диагностиката и медицинска-
та осигуреност в Западна Австралия.11

В Тайван D. C. Lai еt al. (2012, 2013) установяват нарастване на всички 
регистрирани деца с увреждане (disability, неспособност, инвалидност) на 
възраст от 3 до 17 години в интервала от 2000 до 2011 г., като най-чест оста-
ва интелектуалният дефицит.12,13 Случаите с аутизъм нарастват от 3995 през 
2004 г. на 8072 през 2010 г.13 Авторите отдават нарастването на честотата 
на всички увреждания, и в частност –на аутизма, предимно на подобрената 
дейност на институциите, намалената дискриминация към пациентите, по-
добрената информираност и увеличеното желание на родителите да регис-
трират увредените си деца.12

Европейската комисия понастоящем счита, че РАС засяга 0,62-0,70 % 
от населението на Европа (http://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/
diseases/autistic/ index_en.htm#fragment1), а асоциацията "Autism Europe" 
приема честота от 1:100 (http://www.autismeurope.org/).

Липсват данни за популационната честота на аутизма в България.
Експерти от Италия и Израел обобщават световните данни за съвремен-

ната честота на аутизма като посочват стойности от 1:88 до 1:110 деца.14 Те 
приемат, че нарастването на честотата се дължи предимно на промяната в 
диагностичните критерии и въвеждането на нови диагностични инструмен-
ти, но не изключват наличието на реално увеличение в болестността.14

Други автори, предимно американски, обясняват зачестяването на аути-
зма предимно с промяна във факторите на околната среда с акцент върху хи-
мизацията в индустриализираните страни. P. Landrigan et al. (2012) считат, 
че не повече от 30-40 % от РАС се дължи на генетични фактори.14 Авторите 
заключават, че генофондът не може да се промени толкова бързо за няколко 
десетилетия, че да обясни неколкократното нарастване на честотата.15 Ци-
тира се експертен комитет на Националната академия на науките на САЩ, 
според който 3 % от невроповеденческите разстройства се предизвикват от 
директна експозиция към токсини и други 25 % се дължат на взаимодейст-
вие между фактори на средата и вродена предразположеност.15 Анализирай-
ки динамиката на честотите в няколко американски бази данни C. Nevison 
(2014) заключава дори, че около 75-80 % от нарастването на аутизма след 
1988 г. е реално, а не вследствие промяна в диагностичните критерии.5

В заключение, очертават се следните закономерности по отношение 
нарастването на честотата на РАС: 

• Нарастването на честотата на РАС е факт в множество страни по све-
та и вероятно е повсеместна.

• Степента на нарастване е значителна – от 2 до 8 пъти.



14 Педиатрични аспекти на аутизма

• Нарастването настъпва в различните страни по различно време, след 
което се изчерпва и настъпва плато (виж. Обединеното кралство, Финлан-
дия.

• Нараства предимно честотата на по-леките случаи – без интелекту-
ален дефицит.

• Може да се приеме, че нарастването на честотата на РАС в най-голя-
ма степен се дължи на подобрена информираност, диагностика и регистра-
ция.

• Съществуват публикации, насочващи вниманието към промяна във 
факторите на околната среда – увеличаване на експозицията към химически 
вещества, свързани със съвременния бит и с потенциална токсичност.

• Възможнно е съчетано действие на генетични и средови фактори. 
РАС се срещат 2 пъти по-често при момчета.4 Съотношението момчета 

към момичета при популационно проучване във Финландия е 3,5:1.8 Някои 
автори отчитат полова разлика и в клиничните прояви - по-усложнена кли-
нична картина и по-чест социален регрес у момичета.14

Eтиология на аутизма

Разстройството от аутистичнтия спектър има най-висока степен на на-
следственост при сравнение с всички останали нарушения в НПР.14 Над 
90% от случаите с аутизъм са идиопатични, несиндромни. Унаследяват 
се полигенно и рискът за второ болно дете е от 2 до 8 %.16 Идиопатични-
ят аутизъм е обект на интензивни молекулярно-генетични и епигенетични 
проучвания.17,18 Установени са мутации в 500 до1000 гена.14 Загубата или 
излишъка от генетичен материал de novo, дефиниран като вариации в броя 
на копия (CNVs) обяснява 7 до 20 % от случаите с РАС.14

Синдромният аутизъм съставлява под 10 % от всички случаи, като при 
тях аутизмът е само една от множеството клинични прояви. Групите забо-
лявания със синдромен аутизъм са:

• Моногенни синдроми, например „чуплива Х-хромозома”, тубе-
розна склероза комплекс, синдроми на Rett, Angelman, Smith-Lemli-Opitz, 
CHARGE синдром и др.

• Хромозомни аберации като синдроми на Down, Turner, аберации в 
7р, 15q,16p;

• Вродени метаболитни болести като фенилкетонурия, митохондриал-
ни болести и други нарушения в енергийния метаболизъм.16,17

Рисковите фактори от околната среда, които се асоциират с РАС, са на-
преднала възраст на майката и бащата, вродени инфекции, ендокринни на-
рушения на майката, излагане на токисни или медикаменти (най-често за 
лечение на епилепсия или психиатрична патология), недоносеност, асфик-
сия и асистирана репродукция.14,19 РАС се открива на 5г.в. при 5% от прежи-
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велите умерена или тежка неонатална енцефалопатия.19

Поради засиления обществен интерес обсъждането на възможната ети-
ологична роля на факторите на околната среда заслужава специално внима-
ние. Редица изследвания доказват връзката между приема на медикаменти 
като талидомид, мизопростол и валпроат през първия триместър и разви-
тието на РАС.20,21 Предполага се, че увреждащият им ефект върху разви-
ващия се мозък във вулнерабилната фаза от интраутеринното развитие е 
директен или медииран епигенетично.15 Описаните медикаменти влияят 
върху множество гени, регулиращи пролиферацията, апоптозата, невронал-
ната диференциация и миграция, синаптогенезата и синаптичната актив-
ност.21 Счита се, че съществува „прозорец на увеличена ранимост”, об-
хващащ ембриогенезата и ранния фетален период.15,20 По-късни проучвания 
установяват връзка между РАС и пренаталната експозиция към множество 
други химически вещества.15 Изработен е списък от 10 вещества, широко 
разпространени в околната среда, за които се подозира, че имат невроток-
сичен ефект върху развиващия се мозък: олово; метилживак; полихлори-
рани бифенили; органофосфорни пестициди; органохлорни пестициди; ув-
реждащи ендокринната система вещества (фталати, бисфенол – по 22, 23); 
автомобилни газове; полициклични ароматни въглеводороди; броминира-
ни вещества, забавящи горенето; перфлуорирани вещества.15 Изследвайки 
трендовете на експозиция C. Nevison (2014) насочва вниманието най-вече 
към полиброминираните фенилни естери, алуминиевите адюванти и херби-
цида глифосфат, чиито експозиции нарастват успоредно с РАС.5 Все пак, до 
момента няма сигурни доказателства за причинно-следствена връзка между 
въздействия на околната среда и РАС. По-вероятно е РАС да се дължи на 
съчетания ефект на трите групи фактори: 1. Вредни фактори на околната 
среда; 2. Генетично детерминирана увеличена чувствителност към тези сре-
дови фактори; 3. Генетична предразположеност към РАС.21 Друга хипотеза 
е тази за "втория удар" (second hit). Според нея на фона на съществуващата 
у индивида наследствена предразпологеност към РАС се добавя действието 
на рисковите фактори от бременността и раждането.14

Патогенетични хипотези

Всеобщо приета теория за патогенезата на аутизма няма. Клинични и 
експериментални изследвания насочват към дисбаланс на процесите на 
окисление и редукция в клетката, към митохондриална дисфункция, чревна 
дисбиоза, проинфламаторен цитокинов дисбаланс, "хронично нервно въз-
паление", невроглиална активация, автоантитела срещу мозъчни протеини 
и други нарушени.5,14

Основна роля в патогенезата имат нарушенията в синаптичната ор-
ганизация и функция и нарушеният баланс в ЦНС между възбуждане и 
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потискане, предимно поради дисфункция на гама-аминомаслена киселина-
ергичните неврони.14 Вероятно неслучайно началните прояви на РАС съвпа-
дат с периода на физиологично засилена синаптогенеза и синаптична плас-
тичност, която се моделира от външни въздействия. Може да се приеме, че 
на ултраструктурно ниво в основата на РАС е нарушението в синаптогенеза-
та, невроналната диференцация и пластичност.14 В тази връзка съществува 
хипотеза за "шумните неврони" (свръхвъзбудими и по-малко "надеждни"), 
обясняващи по-голямата вариабилност в отговорите на зрителни, слухови и 
соматосензорни стимули, установена при възрастни с аутизъм.14

 На макроскопско ниво се откриват нарушения в структурирането на 
фронталната и темпоралната кора, в girus fusiformis, амигдалните ядра, 
клетките на Purkinje, стволовите ядра и други.16 Чрез съвременна образна 
диагностика, предимно МРТ, се установяват абнормни по възраст и топика 
траектории на растеж на сивото и бялото вещество.14 Въз основа на изслед-
вания чрез функционален магнитен резонанс е създадена хипоконектив-
ната теория. Според нея при РАС съществуват множество частични дефи-
цити на кортико-кортикална и кортико-стриарна свързаност.14 Теорията се 
подкрепя и от изследвания с дифузионен магнитен резонанс (DTI). Открива 
се нарушение в интергритета на бялото вещество в късите и дългите асо-
циативни влакна във фронталните лобове, темпоралните области, коляното 
на corpus callosum, в съседство на предната част на gyrus cinguli и в лявата 
орбитофронтална кора.14

Описаните нарушения в структурната организация предшестват пери-
ода на мозъчно развитие, основан на въздействие на околната среда, и водят 
до намаляване на невроналната пластичност и свързаност чрез намаляване 
на входящите сигнали от околната среда.14

Нарушената кортикална свързаност и синаптична дисфункця са в ос-
новата и на хипотезата на нарушението в невралната синхронизация. В 
ранна детска възраст децата с РАС имат по-ниска интерхемисферна синхро-
низация в езиковите области. Силата на синхронизацията корелира пози-
тивно с вербалните способности и негативно с тежестта на аутизма и позво-
лява идентифициране на 72 % от децата с РАС с точност 84 %.14

Клинични прояви на аутизма

Макрокранията е единственият соматичен симптом, установяван в 
сравнително висока честота - при 20-30 % от децата с РАС. При тях оби-
колката на главата е нормална или по-малка при раждането и расте наднор-
мено през първата година. В по-голяма детска възраст скоростта на растеж 
намалява и в зряла възраст обиколката на главата е нормална.16 Лицето при 
несиндромния аутизъм е нормално, дори привлекателно (Wing, 1976, цит. 
по 25). 
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Наличието на дисморфия, тежък интелектуален дефицит, фокален не-
врологичен дефицит или фамилност насочват към синдромен аутизъм.16

При РАС поведенческите отклонения са основни и задължителни, като 
главните от тях са липса на социална свързаност, нарушена невербална ко-
муникация, речеви нарушения, абнормна игра, стереотипии и ограничени 
интереси. 

Липса на социална свързаност. Родителите често имат усещане, че 
децата им са „различни“ още от първите месеци след раждането. Липсва 
социалната усмивка, изглеждат самотни. Нямат потребност и не желаят да 
споделят чувства и интереси.16 Липсва радост при ситуации, които повечето 
деца харесват, например рождени дни. Отказват ласки, инициирани от ро-
дителите, макар че те самите могат да инициират такива. Не изпълняват ко-
манди в по-голяма степен от обичайния за ранната детска възраст негативи-
зъм.2 Ключов дефицит при аутизма е липсата на споделено внимание. При 
типично (нормално) развиващите се деца проявите на споделено внимание 
са установими още през първите месеци след раждането, когато детето от-
връща с радостна усмивка на усмивката или вокализацията на близките. 
На 8 месечна възраст детето с нормално НПР проследява погледа и гледа 
натам, накъдето гледа и възрастният. На 10-12 месечна възраст при посоч-
ване с пръст и команда “Виж!” детето гледа в посочена посока и след това 
поглежда към родителя за да бъде похвалено и за да сподели емоцията. На 
12 -14 месечна възраст вече самò посочва към желан предмет, който иска 
да вземе (протоимперативно посочване), а на 14 -16 месечна възраст детето 
посочва към интересен предмет или събитие (протодекларативно посочва-
не).16 При споменатите ситуации важното е споделянето на преживяването, 
а не самото гледане в една посока с възрастния! При децата с РАС липсват 
описаните по-горе реакции на социална свързаност. При тях липсва и т.нар. 
социално рефериране. Липсва, например, обичайната за типично развива-
щите се деца ориентация в непозната ситуация по лицеизраза на майката.16,25

Неразбирането на чувствата и мислите на другите е проява на наруше-
ния в т.нар. „теорията на ума” (theory of mind).16 Болните с РАС не показ-
ват емпатия, съответна на лицевото изражение или чувствата на другите.26 
Нарушават личното пространство на другите, но са необичайно нетоле-
рантни при навлизане в тяхното пространство. По-големите деца с РАС не 
се придържат към общоприетите норми на поведение. Могат грубо да пре-
установят комуникацията с някой друг, или обратно – да бъдат фамилиарни 
или агресивни при опита за сближаване. Комуникативният стил може да е 
прекалено формален или неподходящо фамилиарен.26

В училищна и по-голяма възраст децата с РАС не успяват или трудно 
поддържат приятелства. Понякога комуникацията с по-малки или с по-въз-
растни е по-успешна, отколкото с връстниците. Предпочитат изолацията.26

Нарушена невербална комуникация. Тя се проявява още в първите 
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месеци от живота с липсата на топло радостно изражение при вглеждане в 
майката. Липсват алтерниращи вокализации между детето и майката, които 
нормално се появяват към 6-месечна възраст. Вместо тях децата с РАС во-
кализират независимо от речта на майката и не разпознават гласа й. Липс-
ва разбиране и използване на жестове, като махане с ръка за довиждане, 
даване на целувка, посочване, показване. Липсват възклицания и мимика. 
Децата с РАС не разбират езика на тялото, не могат да интегрират жестове, 
лицево изражение, поза на тялото, зрителен контакт и реч по време на соци-
ална комуникация.16,26

Речевите нарушения според DSM 5 не са задължителни, но са често 
срещани.2 Проявяват се със закъсняло сричкуване (липсва след 9 мес.в.), 
неизпълнение на едноетапни команди след 12-14 мес.в., беден активен реч-
ник (под 10 думи на 2 г.в.), отнасяне към себе си по име или с „ти”, „той”, 
„тя”, „то” след 3 г.в. Забавеното речево развитие най-често се открива към 
15-18 мес.в.16,26 В тежките случаи експресивната реч липсва напълно. Често 
се открива характерното за РАС подобие на реч, състоящо се от вокализации 
с обичайна интонация, но без комуникативно значение (идиосинкратична 
реч). Често се съчетават с ехолалия (повтаряне на чутото) и персеверации 
(безсмислени думи и изрази извън контекста, персистиращи с дни и седми-
ци) (16). Не могат сами да съчетават използваните думи в образуването на 
смислени фрази и изречения. Могат необичайно рано да назовават цветове, 
форми, цифри и букви, но също не ги включват във функционална реч. По-
късно развиват хиперлексия (бързо четене, но без разбиране). При по-ле-
ките случаи се среща т.нар. “напреднала реч” (например дълги цитати от 
телевизионни реклами, детски стихчета и др.) или "педантична реч" (като 
“малки професори”, неадекватна на ситуацията пунктуална и стереотипна 
реч).16,26

При РАС е нарушена и прагматиката на речта. Имат трудности във 
всички фази на диалога с друго лице - иницииране, поддържане, редуване, 
възстановяване и приключване на разговора. Речта е странна, егоцентрич-
на, нечувствителна към податките на слушателя и се превръща в монотонен 
монолог. Грешат в избора на адекватна форма и учтивост. Имат абнормна 
интонация, сила, ритъм на речта, абнормни лицева експресия и език на тя-
лото, не разбират двусмислици, метафори, хумор, ирония, шеги.16

Абнормна игра. Тя се проявява в лапане, удряне или въртене, което не е 
свързано с функцията на играчката или предмета, т.е. липсва функционална 
игра. Характерни са стереотипни игри, като подреждане в линия или сор-
тиране, които се повтарят отново и отново, въртене на колела, подреждане 
на пъзели от картон или на компютър. При игра с коли, кубчета или моливи 
децата с РАС ги подреждат вместо да ги карат или строят или рисуват. Пред-
почитат игра с общодостъпни предмети, а не с купени играчки с изключе-
ние на коли и влакчета.16,26
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Липсват въображаеми игри (“наужким”), например говорене по теле-
фон. Липсва креативност и въображение в дейностите. Не имитират играта 
или действията на другите.16,26

Могат да играят с часове сами без наблюдение и да протестират яростно 
при насилствено прекратяване на играта.16 В група ги отстраняват или тор-
мозят. При гоненица или боричкане се радват на сензомоторния характер на 
играта, а не на социалния.16,26

Стереотипни и ограничени интереси. Те са задължителни за РАС. 
Включват стереотипни движения и поведение като махане с ръце, движе-
ния с пръстите (често пред очите), ходене на пръсти, душене, лизане, кла-
тене, въртене. Появяват се преди 3-годишна възраст. Не са специфични за 
РАС, а се срещат и при дълбока умствена изостаналост или тежък сензорен 
дефицит. Стереотипии могат да се установят и при здрави деца, например 
стереотипно махане с ръце при вълнение преди поява на плавната реч.16

Често има патологична привързаност към някои предмети, по-често 
твърди, като химикали, фенерче, ключове. Изразена привързаност се среща 
и при здравите деца, но не е така силна и дисфункционална (нарушаваща 
играта и развитието) и е по-често към меки предмети (плюшена играчка, 
възглавничка, одеало).16,26

За пациентите с РАС са характерни ограничените интереси с висока 
интензивност – към предмети (например влакчета), специфични теми или 
факти (например, разписания на влаковете, динозаври). Знаят необичайно 
много в тези области, но изключват други теми и интереси.16

Друга характерна проява е фокусирането върху части от обекта и загу-
ба на представа за цялостната картина. Дефинира се като "нарушена цен-
трална кохерентност.16

По отношение на храната, децата с аутизъм са често фиксирани към 
текстурата, цвета или вкуса на храната, което води до силно рестриктивни 
диети.16,26

Сензорна хипо- и хиперсенситивност. Характерни са и се откриват 
едновременно дори в една модалност – например не понасят силен шум, а 
не се обръщат при повикване; вглеждат се в детайлите, но не забелязват кой 
влиза в стаята; не понасят ръбчетата на дрехите, а не плачат от болка.16 

Регрес в развитието. Установява се при 25-30 % от децата с РАС. По-
явява се най-често между 15 и 24 мес.в. постепенно или рязко, внезапно. 
Децата спират да произнасят думи, изчезват жестове като махане, посочва-
не; изчезва зрителният контакт. Често се предшества от необичайно силен 
интерес към някои предмети през първата година.16

Изоставане в НПР. Установява се след 6-месечна възраст при три чет-
върти от децата с РАС.16 При ранно диагностициране на РАС и своевремен-
но лечение изоставането в НПР се среща по-рядко. Изоставането е дисоци-
ативно (дисхармонично, изолирано), а не глобално. Най-силно са засегнати 
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емоционално-социалното развитие, речта и фината моторика. След 18-ме-
сечна възраст може да се установи изоставане и в социално-комуникативно-
то развитие и вербалната и невербална ментална възраст.14 При по-големи 
деца дисхармонично НПР може да се прояви също с изоставане в социал-
ните умения или моторната координация, докато в някои тесни области на 
знанието, четенето или езиковото богатство може да има избързване спрямо 
менталната възраст.26 Крайният ефект от дисхармоничното НПР е социал-
ната и емоционална незрялост при относително по-добро развитие в ос-
таналите области. Това води до житейска наивност, неразбиране на т.нар. 
здрав смисъл и намалена самостоятелност.26

Изследвайки траекториите на развитие при РАС, освен типичните ре-
грес и изоставане в НПР, има и деца с бързо подобряване на НПР - т.нар. 
"процъфтяващи" (bloomers) или акцелерирани.14

Проблеми в храненето. Откриват се при 90 % от децата с РАС, като 
при 70 % има абнормна селективност на храната. Това води до рискове от 
хипотрофия, дехидратация, поведенчески проблеми и нарушаване взаимо-
отношенията с родителите.14

Синдром на Аспергер. Отнася се за е особен лек вариант на РАС, при 
който има нарушение в социалните взаимотоотношения и стереотипии, но 
без речеви и интелектуален дефицит. Често се съчетава с тромавост (т. нар. 
централно координационно нарушение). Диагностицира се в предучилищ-
на или училищна възраст и персистира и в зряла възраст.27

Други прояви на РАС и коморбидности

Интелектуален дефицит. Установява се в 25-50 % от случаите.16 Спо-
ред данни от проведено проучване в Стокхолм през 2007 г.6 честотата на 
интелектуален дефицит сред децата с РАС е 42,6 %. В САЩ през 2010 г. 31 
% от 8-годишните с РАС имат IQ ≤ 70 %, 23 % - между 71 и 85 % и 46 % - над 
85 %.4 Същото проучване установява, че интелектуален дефицит се среща 
при 48 % от афроамериканските деца с РАС, 38 % от латиноамериканските 
и 25 % от белите не-латиноамерикански деца с РАС,4 което може да се обяс-
ни с разлики в откриваемостта на заболяването. Доказано е, че относител-
ният дял на децата с РАС и интелектуален дефицит намалява с подобряване 
на диагностиката.7,11

Разрушително и агресивно поведение често се наблюдават при РАС. 
Проявява се с изразена раздразнителност, афективни пристъпи (tantrums) 
и необяснима агресия към себе си и близките. Агресивност се открива при 
над 50 % от децата с РАС и честотата й е по-висока от тази при други не-
вроразвитийни разстройства. Агресията е по-честа при по-малка възраст, 
по-силно изразени ограничени и репетитивни поведения и интереси и не е 
свързана с комуникационните проблеми, поне в ранна детска възраст (28). 
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Пристъпни самонаранявания като удряне на главата, хапане на ръцете, бър-
кане в очите се провокира от неуспешна комуникация, прекъсване на дей-
ност, промяна в рутината, тревога от нова обстановка, скука, депресия, не-
доспиване или болка.16

Нарушение на координационното развитие (несръчност, тромавост) 
и диспраксия (нарушение в моторното планиране и в екзекутивните функ-
ции) са чести при РАС.16

Епилепсия при РАС се открива при 6 до 42 % от децата с РАС.16 Тя е 
по-честа при интелектуален или моторен дефицит, синдромен аутизъм или 
фамилност с епилепсия.16

Поведение на педиатъра и другите специалисти при РАС

Подозрение за РАС при преглед от ОПЛ или педиатър

Съмнение за РАС може да възникне в семейството или при прегледа в 
детската консултация или по повод на друго заболяване. При оценката на 
НПР от ОПЛ или педиатъра трябва задължително да се търсят и клинич-
ни прояви на РАС.32 Съгласно препоръките на Американската педиатрична 
асоциация и Националния институт по здравеопазване и клинично усъвър-
шенстване (NICE) на Обединеното кралство трябва да се обърне специално 
внимание на следните симптоми в отделните възрастови групи:16,26 

През първата година:
• Слаб зрителен контакт;
• Не се обръща, извикан по име;
• Липсва споделено внимание (посочване с пръст на желан или инте-

ресен предмет).
За деца между 2 - 3 годишна възраст:

• Липса на сричкуване след първата година; 
• Липса на посочване или друг жест след първата година;
• Не произнася нито 1 дума след 16 месечна възраст;
• Без изречения от 2 думи след 24 месечна възраст (Изключва се ехо-

лалия!);
• Необичайно поведение;
• Не се обръща при повикване по име на едногодишна възраст;
• Не се обръща в посока, посочена от лекаря (след 12 мес.в.) и не на-

зовава посочения предмет (след 24 мес.в.);
• Регрес в речта или социалните умения (на всяка възраст).

За по-големи деца:
• Абнормна езикова прагматика – водене на разговор, прозодия (инто-

нация, ритъм, сила, ударение);
• Не разбира поговорки, хумор, метафора (Приканва се да разкаже 
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виц, да обясни поговорка.);
• Не разбира мислите на другите (обуславя неподходящо поведение, 

наивност, липса на здрав разум);
• Натрапчив интерес към факти, детайли, колекции (отговаря прекале-

но подробно и педантично за любимата тема);
• Липсват приятели;
• Смятат го странен, ексцентричен.

Важно е при проблеми от страна на храносмилателната система, нару-
шения в съня и храненето, прояви на хиперактивност или апатия, както и на 
общи симптоми на дисрегулация да не се забравя, че те могат да са свързани 
с РАС.14

Италиано-израелски експертен консенсус от 2014 г. изработва списък 
на симптоми и особености на развитието в първите две години от живота 
на деца, които по-късно развиват РАС (табл. 2). Установяването на някои от 
тези симптоми изисква незабавна консултация със специалист с призната 
компетентност в областта на ранната диагноза.14

Таблица 2. Практически препоръки за ранно идентифициране на РАС.14

Възраст Социална 
интеракция Комуникация Стереотипно 

поведение

Развитийни 
умения и пове-

денчески харак-
теристики

6-15
мес.

Слаб зрителен 
контакт.
Дефицит в социал-
на усмивка.
Негативен афект.

Слаба 
вокализация.

Липса на 
реактивност

Забавяне във 
фината моторика
Притеснения за 
зрението.

15-18
мес.

Не отговаря при 
повикване по име.
Дефицит на 
зрителното 
внимание.
Не показва предме-
ти на другите и не 
споделя интерес.

Забавяне в екс-
пресивната и 
рецептивна реч
Липсващо или 
рядко посочва-
не с пръст.

Репетитивни 
модели на игра.
Атипично 
зрително 
внимание и 
изследване на 
обекти.

Притеснения за 
слуха.
Особености на 
хранителното 
поведение.

18-24
мес.

Слаба реакция 
към емоциите на 
другите.
Ограничен репер-
тоар на мимики.

Без коорди-
нация между 
зрителен кон-
такт и вербална 
комуникация.
Ехолалия.

Ограничени 
интереси и 
репетитивни 
дейности
Двигателни 
стереотипии.

Особености в 
темперамента. 
Хранителни 
затруднения и 
капризи.
Особености на 
чревната мотори-
ка и изхождания.
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В Националния институт по здравеопазване и клинично усъвършенст-
ване (NICE) е направен метаанализ на диагностичното значение на основ-
ните симптоми на РАС (табл. 3).26

Таблица 3. Диагностична точност на основните симптоми на РАС 
при деца от 0 до 5 годишна възраст.26

Симптоматика
Чувствителност* Специфичност *

в проценти
Не посочва към интересен предмет, не 
проследява погледа и липсва въобража-
ема игра

100 100

Не посочва към интересен предмет 100 75 (51-88) 
Без въображаема игра 90 (71-100) 63 (41-85)
Без функционална игра 40 (10-70) 84 (68-100)
Без мимика на съчувствие при дистрес 
у друг 100 (100-100) 68 (48-89)

Не обръща внимание на дистрес у друг 21 (11-30) 100 (100-100)
Атипично използване (игра) с предмет 78 (51-100) 77 (64-88)
Не се обръща при повикване по име 64 (43-82) 88 (79-94)

* Интервал на доверителност – 95 %.

Наличието на добър зрителен контакт, социална усмивка или топло по-
ведение към родителите не е основание за отхвърляне на РАС, ако са налице 
други симптоми на заболяването. Диагнозата не може да се отхвърли в слу-
чаите, когато има само анамнестични данни за въображаема игра, посочва-
не с пръст или нормално езиково развитие, но те не се откриват в момента 
на прегледа, както и в случаите, когато някой симптом е изчезнал след спе-
циализирано обучение, или когато диагнозата е била отхвърлена, но вече са 
се появили нови симптоми на аутизъм.26

Използването на инструменти за скрининг и оценка на НПР подпомага 
ранната диагноза. В интернет е достъпен въпросник за родители за скри-
нинг на аутизма в ранна детска възраст (Modified Checklist for Autism in 
Toddlers, M-CHAT) - между 16 – 30 мес.в., за предпочитане - между 18 - 24 
мес.в. Прилага се бързо, но чувствителността и специфичността не са ви-
соки - съответно около 74 и 42 %.26 При по-малките могат да се използват 
скалите за развитие като тази на Манова-Томова, DDST-II и други като се 
акцентира върху емоционално-социалното развитие.16 Американската ака-
демия по детска и юношеска психиатрия и експертната група от Италия 
и Израел предлагат списъци от скриниращи и диагностични инструменти, 
които да подпомогнат клиничната диагноза.14,29

Според Американската педиатрична асоциация масовото скриниране за 
аутизъм е задължително по време на прегледа в детската консултация на 18 
и 24 мес.в. Предлага се следният алгоритъм на поведение:16
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Преглед по повод
родителско
съмнение за
аутизъм или друго
нарушение в НПР

Определи оценка - по 1 точка за
всеки от следните рискови
фактори за РАС:
- сибс с РАС
- родителско подозрение
- подозрейние от друго лице,
  отглеждащо детето
- подозрение на педъатъра/ОПЛ

Профилактичен 
преглед 

(Детска консултация)

Какъва е

оценката?

Приложи

скринингов

инструмент за РАС

(напр. М-СНАТ)

Обучи родителите за
РАС
Назначи нов преглед 
след 1 мес.
Влез в алгоритъма 
от началото

Назначи нов 
регулярен 
профилактичен 
преглед
Влез в алгоритъма 
от началото

Обучи родителите за РАС
Изпрати за:
- потвърждение на диагнозата и
  допълнителни изследвания
- изследване на слуха
- програми за ранна       
   интервенция и обучение
Назначи схема за проследяване

Оцени

емоционално-

социалното и 

речево развитие

Възраст

поне 18 мес.?

Профилактичен

преглед на 18

или 24 мес. в.?

Резултатите са

абнормални или

подозрителни

Оценка = 2+ Оценка = 0

Оценка = 1

Не

Не Да

Да

Фигура 3. Схема за диагностика и поведение на РАС от педиатъра или общо-
практикуващия лекар според Американската педиатрична асоциация.16
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При клиничен преглед на дете със съмнение за РАС има специални 
изисквания:

• Да се провежда в присъствие на семейството;
• Детето да се остави да опознае кабинета и персонала;
• Детето да се остави да манипулира с медицински инструменти и 

други предмети;
• Да се дават прости команди;
• Да се подкрепят със зрително подсещане (жестове);
• Да не се бърза – необходимо е два пъти повече време за изследване.16

Събират се и анамнестични данни и евентуално видеоматериал, показ-
ващ поведението на детето у дома и в контакт с други деца.

Заболявания и състояния, при които има повишен риск от РАС и 
изискват целенасочено търесене на аутистични симптоми при профилак-
тичен преглед:

• Брат или сестра с аутизъм;
• Психоза или афективно разстройство при родител;
• Прием на валпроат по време на бременността;
• Недоносеност под 35 г.с.;
• Хромозомни аберации;
• С-м на чуплива Х хромозома;
• Аномалии на ЦНС;
• Детска церебрална парализа;
• Интелектуален дефицит;
• Епилептична енцефалопатия, включително синдром на West;
• Туберозна склероза;
• Неврофиброматоза ;
• Мускулна дистрофия.26

Задачи на клиничния преглед от ОПЛ или педиатър при съмнение 
за РАС:

1. Анамнеза за здравни, интелектуални и поведенчески проблеми в по-
следните 3 поколения;

2. Физикален статус с особено внимание към големината и формата на 
главата, дисморфия, кожни пигментации, неврологична симптоматика.15,26 

Американската академия по детска и юношеска психиатрия дори препо-
ръчва рутинно изследване с ултравиолетова светлина (лампа на Wood) за 
туберозна склероза;29

3. Оценка на НПР като се внимава за дисоциация между моторно-адап-
тивно и социално-комуникационно развитие;

4. Обясняване на родителите за резултатите от прегледа, наличното съм-
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нение и необходимите действия. Информират се за наличните интервенцио-
нални ресурси за РАС и се определят ключови симптоми за мониториране;

5. Назначаване на консултации и изследвания.16

Консултации 
• Детски психиатър или психиатър с опит в работа с деца или евен-

туално друг специалист (педиатър или детски невролог с опит в диагности-
ката на РАС), който да потвърди или отхвърли диагнозата след задълбочено 
наблюдение и оценка.16,26,29 Консултацията с детски психиатър и мултидис-
циплинарна оценка в условия на дневно детско психиатрично отделение е 
задължителна, особено при нетипична или непълна симптоматика за РАС. 

• Детски невролог или невролог консултират задължително детето 
при наличие на неврологична симптоматика, епилептични пристъпи, ре-
грес или съмнение за факоматоза.16,26

• Психолог с компетентност в областта на РАС определя интелекту-
алното развитие, силните и слабите страни и адаптивните умения.29 Важно 
е подпомагането на родителите за справяне с проблема. Изработва се тера-
певтична стратегия. 

• Логопед с компетентност в областта на РАС оценява комуникацион-
ните умения - експресивна и рецептивна реч и социалната й употреба29 и 
планира терапията.

• Физиотерапевт – за установяване и лечение на моторен дефицит, 
терапия за самостоятелност, обучение за сензорна интеграция.

• Генетик – за генетично консултиране и определяне стратегията 
за евентуални генетичните изследвания; за доказване на етиологията при 
синдромен аутизъм.16,26 Рискът за рецидив в сибси при идиопатично РАС 
е 5-6% (2-8%) като достига до 20% при включване на по-леки фенотипи.16 

Изследвания
• Оценката на слуха е задължителна при всички деца със съмнение 

за РАС и с изоставане в речевото развитие, дори при нормален неонатален 
скрининг.16 Стандартна аудиометрия е по-често невъзможна при РАС и зато-
ва се изследват слухови евокирани потенциали със седиране.

• Генетични изследвания:
- Таргетно изследване на съответния ген или хромозомен участък 

при синдромен аутизъм;
- Молекулно кариотипиране чрез ДНК-микрочипови методики се 

препоръчва за всички деца с РАС според повечето съвременни автори.14,29,30 
Все пак назначаването му трябва да е съобразено с възможностите на здрав-
ната система и родителите. За децата с идиопатично РАС и съпътстващо 
глобално изоставане в НПР или интелектуален дефицит това изследване е 
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силно препоръчително поради повишената вероятност за патологичен ре-
зултат.16,30 В съвременните условия на молекулярна генетика препоръчва-
ната от някои по-стари автори16 кариограма с висока резолюция е остаряла 
техника с ниска чувствителност; 

- Изследване на гена FMR за доказване на с-м на чуплива Х-хро-
мозома е препоръчително за всички момчета с интелектуален дефицит и 
РАС;16,29,30

- Изследване на гена MECP2 за доказване синдром на Rett е показано 
при всички момичета с регрес в НПР и РАС;16,14,30

- Изследване на гена PTEN е индицирано при РАС с тежка макроце-
фалия;14

- Изследване на гена SHANK3 е показано при аутизъм с тежки рече-
ви и социално-комуникационни дефицити.14

Честотата на положителни резултати от различните видове генетични 
изследвания при РАС е следната: кариограма с G-бендинг - 2,5 %; изследва-
не за чуплива Х-хромозома - 0,5 %; молекулярно кариотипиране чрез хро-
момни микрочипови техники - 24 %.29 Обобщено, генетично заболяване се 
доказва при около една трета от децата, при които то е заподозряно клинич-
но.29

• Метаболитни изследвания са задължителни при съмнение за об-
менно заболяване - фамилност, консангвинитет, регрес в НПР, остра или 
рецидивираща енцефалопатия, сънливост, рецидивиращи повръщания, гър-
чове в кърмаческа възраст, хипо- или хипертония, мускулна слабост, ор-
ганомегалия, груби черти на лицето.16,14,30 самонараняване, имунен дефи-
цит, хемолитична анемия.14 Назначават се метаболитен скрининг на кръв 
и урина (за амино- и органични ацидурии и мукополизахаридози и други 
метаболитни дефекти), изследване на лактат и пируват в кръв и ликвор (за 
митохондриални болести), урина и серум за креатин и гуанидиноацетат (за 
креатинов дефицит) и други специфични метаболити.

• МРТ е задължителна при неврологична симптоматика и при кли-
нични данни за факоматоза. Изолираната макроцефалия не се приема като 
индикация за МРТ.16 Не всяка находка на МРТ има причинна връзка с РАС, 
например изолирано забавяне на миелинизацията.16

• Електроенцефалографията е задължителна само при анамнеза за 
гърчове, за регрес в НПР и при неясни пристъпни нарушения в поведение-
то.16 При тези индикации и нормална стандартна ЕЕГ е необходимо провеж-
дането на продължителен запис в сън.30 Епилептиформена активност се ус-
тановява при 10 до 79 % от децата с РАС, по-често при тези с регрес в НПР.16 

Вероятността за положителен резултат при всяка от изброените групи 
изследвания не е голяма – най-често между 2 и 10 %. Тя нараства при нали-
чие на изоставане в НПР или интелектуален дефицит.16,30 
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Терапевтично поведение

Първата и особено важна стъпка е запознаване на родителите с харак-
тера на РАС, оценка на способностите им за справяне с проблема и подго-
товката им за предстоящата дълга и трудна борба. Те трябва да получат ме-
дицинска, психологическа, педагогическа и социална помощ и подкрепа.16

Семейството на детето трябва да е насяно с факта, че за децата с аути-
зъм не съществува до този момент медикаментозно, диетично или друго 
лечение, чрез което да се постигне излекуване. 

Обучителни интервенционални програми:
Общоприетият терапевтичен подход се основа на мултимодални ин-

тервенции, който се осъществява от мултидисциплинарен екип. 
Интервенционалната програма почива на следните принципи:
Включването в програмата да става максимално рано, дори при липса 

на сигурна диагноза.1,14,26

Програмата трябва: 
- да е достатъчно интензивна – целогодишно, поне 25 часа седмично;1

- да е системно планирана и съобразена с индивидуалното развитие 
и специфичните проблеми на детето;1 

-да има ниско съотношение в броя "ученик-учител" и да се осигури дос-
татъчно време за индивидуални обучителни сесии и дейности в малки 
групи.1 

Родителите трябва също да се обучават и да се включват в обучението 
на детето.1,14

Да се промотират интеракциите с деца с типично развитие, но само 
до степента, до която те подпомагат постигането на определени цели на 
обучението.1

Системно да се измерва и документира развитието на детето и при 
нужда да се променя програмата за обучение.

Средата, в която се обучава детето, да бъде силно структурирана, 
предвидима и с осезаеми физически прегради, което да намали отвличане 
на вниманието. 

Да е налице стремеж към приложение на научените умения в нова 
обстановка (т.нар. генерализация на уменията) и да се поддържа тяхната 
функционалност (т.е. употреба в ежедневието без забравяне на научените 
преди това умения).1

Целите на обучителните програми при РАС са:
• Функционална (работеща, ефективна) спонтанна комуникация;
• Социални умения, включително споделено внимание, имитация, ре-

ципрочни интеракции, инициация и самостоятелност;
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• Функционални адаптивни умения, които да подготвят детето към по-
голяма самостоятелност и отговорност;

• Намаляване на риска от разрушителното и неадаптивно поведение 
чрез приложението на емперични стратегии и като се извършва функцио-
нална оценка на поведението;

• Подобряване на когнитивни умения като символична игра и мислене 
в перспектива;

• Изграждане на традиционни умения за училищна подготвеност.1

Основни интервенции

Америанската педиатрична асоциания (APA) и Американската акаде-
мия по детска и юношеска психиатрия (AACAP) класифицират терапев-
тичните методи според вида таргетирано нарушение и интервенционалния 
подход по следния начин:1,29

1.Поведенчески интервенции. Известни са много методики с различ-
на степен на ефективност. Най-много доказателства за ефективност има за 
т.нар. прилоложен поведенчески анализ (ABA). На него се основава програ-
мата "Ранна интензивна поведенческа терапия" (Early Intensive Behavioral 
Intervention, EIBI). Отнася се за строго индивидуализирана интензивна обу-
чителна програма в структурирана среда, достигаща до 40 часа индивиду-
ална работа седмично. Използва се обучение стъпка по стъпка, включвайки 
подсказки и подкрепа на поведението. Чрез нея се постига подобрение в 
езика, когницията, адаптивното поведение и социалните умения. Особено 
ценна е за потискане на маладаптивното поведение, пречещо на обучител-
ния процес, и намаляване на тревожността.14,29 

Други поведенчески терапии, с по-ниска степен на доказана ефектив-
ност, са тези, основани на развитийни модели, които се прилагат в обичай-
ната за детето среда и целят развитието на социална комуникация. Такъв 
е "Развитийният индвидуализиран и основан на взаимоотношения модел" 
(Developmental - Individual Difference - Relationship-based Model, DIR) на S. 
L. Greenspan и S. Wieder (1997 - по 1), на който се основава терапевтичната 
програма "Игра на пода" (Floor-time).1,29 Фокусът е върху имитацията, игра-
та и социалната реципрочност в естествена за детето среда. Концепцията е 
чрез интеракции с положителен афект да се подобри социалния, емоциона-
лен и интелетуален капацитет на детето.14

Други програми в групата на развитийните модели са "Интервенция-
та, основана на взаимоотношения и развитие" (Relationship-Development 
intervention, RDI) на S.E. Gutstein and R.K. Sheely’ (2002г. - по 1), Responsive-
teaching (RT) на J. Mahoney и F. Perales (2005 г. - по 1) и много други.29,31 
Популярна програма, основаваща се на взаиомодействието с родителя по 
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инициативата и мотивацията на детето, е т.нар Son-Rise.32,33

2. Комуникационни интервенции. Те се координират или провеждат 
от логопед. При деца без функционална реч се използват алтернативни ме-
тоди за комуникация като знаци, комуникационни дъски, зрително подпо-
магане, размяна на картини, например "Система за комуникация чрез размя-
на на картинки" (Picture Exchange Communication System, PECS) и други.29 
При деца с развита реч фокусът на обучението е върху езиковата употреба 
- прагматиката на речта. Същестуват много подходи, целящи увеличаване 
на социалната реципрочност и прагматичните езикови умения. При децата 
в ранна детска и предучилищна възраст тези методи по различен начин це-
лят включване на децата с РАС в структурирани игри с връстници с типично 
развитие под ръководството на обучители.29

3. Обучителни интервенции. Съществува консенсус, че децата с РАС 
имат нужда от структуриран образователен подход с ясно и недвусмислено 
преподаване. Провеждат се от опитен интердисциплинарен екип и целят 
иницииране и подобряване на съчетаното внимание, въображемата игра, 
вербалната и невербална комуникация, академичните знания, социалните, 
двигателни и поведенчески умения.1,29 Много важно за по-малките деца е 
обучението у дома от родителите.29 Два метода на структурирано обучение 
на деца с РАС имат доказана ефикасност - "Денвърски модел на ранен старт" 
(Early Start Denver Model, ESDM) за деца под 30 месечна възраст, и моде-
лът TEACCH (Treatment and Education of Autism and related Communication 
handicapped Children program).1,29

ESDM стимулира активното обучение чрез практически опит като сти-
мулира спонтанността и инициативността. Тази програма интегрира разви-
тийния модел, основан на взаимоотношения, с обучителната практика на 
ABA.14 

Концепцията TEACCH е структурирано обучение, което адаптира сре-
дата към индивидуалните нужди на децата с РАС. Четири основни компо-
нентна са свързани с този метод - физическа организация, визуални про-
грами, работни системи и организация на задачите. Методиката е особено 
препоръчителна за ниско-функциониращите деца с РАС.14

Монтесори терапия също може да се включи в обучителни методи, из-
ползващи невербални стимули за развитие на интелекта, подобряване на 
вниманието и комуникацията. 

4. Физиотерапия (трудотерапия, occupational therapy) и сензорно-
интеграционна терапия. Включват се множество методи с недостатъчно 
доказана ефективност, насочени са към овладяване на умения за самосто-
ятелност (обличане, закопчаване, използване на прибори, лична хигиена) 
и училищни умения (държане на молив, рисуване, рязане с ножица и др.). 
Сензорната интеграция цели намаляване на дефицитите в обработката на 
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информация и чрез това - подобряване на взаимодействието с околната сре-
да. Освен това се използват и приятни за конкретното дете сетивни стимули 
с цел успокояване, стимулиране на желаното поведение и подпомаагне на 
прехода между различни дейности.1

На практика най-често се прилага еклектично съчетание от методи, 
включващи поведенчески анализ, структурирано обучение, логопедични 
занимания, комуникативни стратегии, сензорна интеграция и типични пре-
дучилищни дейности.1 Препоръчва се използването на повече от един вид 
интервенция, като от друга страна, трябва се избягва безразборното смесва-
не на подходи, водещо до смесване ефективни и неефективни процедури.14

Други области на интервенция при РАС

Функционален анализ. Той е особено ценен за обучителите на деца с 
РАС. В основата му лежи установяване на честите модели на поведение и 
идентифициране на мотивите за тях.14

Обучение на социални умения. В началото е насочено към подобря-
ване на отделните елементи на социално поведение, като слушане, зрите-
лен контакт, умения за разговор, жестове. Постепенно се достига до мулти-
дименсионално социално функциониране, което интегрира поведенчески 
умения (например социална интеракция), когнитивни умения (като точно 
преработване на информацията, мислене в перспектива, социално разбира-
не) и афективни умения (например емоционално регулиране, разпознаване 
и себепознаване). Тези умения са необходими за гъвкава адаптация към раз-
личен социален контекст и изисквания. Необходимите когнитивни способ-
ности правят тези цели достижими само за деца с високофункциониращ 
аутизъм.14

Развитие на приятелство. То е сериозно предизвикателство за деца-
та с РАС както по отношение създаването, така и за разбирането на това 
взаимоотношение. Също е достъпно само за деца с високофункциониращ 
аутизъм.14

Хранителните проблеми налагат фокусиране на вниманието върху 
сензорната хиперсензитивност и се преодоляват чрез бавно и систематично 
въвеждане на нови храни.14

За оценка на ефекта от терапията при РАС може да се използват специ-
ални въпросници, като например "Симптомен списък за оценка на лечение-
то при аутизъм" (Autism Treatment Evaluation Checklist, ATEC).33,34
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Медикаментозното лечение 

То има строги индикации и не е терапия на първи избор.1,26

• Антиконвулсанти се прилагат при епилептични пристъпи.1 Те мо-
гат да се обсъждат и при деца с РАС и регрес в НПР, при които се открива 
ЕЕГ находка за епилептична енцефалопатия (хипсаритмия, електричен ста-
тус в бавновълновия сън).35

• Хипнотици като мелатонин, рамелтон, антихистамини и други се 
назначават след изключване на обструктивна сънна апнея, гастроезофаге-
ален рефлукс или след неуспех от поведенческата терапия, включваща за-
спиване и сън при подходящи условия с ритуал на заспиване, както и нама-
ляване на дневния сън.1 

• Психофармакологичната медикация е със строги показания. Не се 
прилага системно, а само при наличие на таргетен симптом или коморбди-
ност.29 За назначаването й е необходимо наличието едновременно на след-
ните три условия: 

- Изразени поведенчески нарушения като агресия, автоагресия, пер-
северации, стереотипно поведение, диссомния, изразена раздразнителност, 
изразени страхове, разрушително поведение и др.; 

- Тези нарушения да имат силен неблагоприятен ефект върху социа-
лизацията и обучението;

- Тези нарушения да не се поддават на поведенческа терапия. 
Приложението на психиатрична медикация изисква информирано съ-

гласие от родителите след обяснение на евентуалните ползи и рискове, как-
то и план за оценка на ефекта.1 Рисперидон и ариприпразол имат одобрение 
от FDA за лечение на агресивно поведение и тежки афективни пристъпи. 
Съчетанието на фармокологични методи с обучение на родителите за овла-
дяване на проблемното поведение има по-висока ефикасност от самосто-
ятелното приложение на медикаменти.29 Освен това, при агресивно и ав-
тоагресивно поведение преди назначавено на психиатрична медикация 
трябва винаги да се търси конкретен провокиращ фактор - болка или дис-
комфорт вследствие соматично заболяване (отит, фарингит, синузит, зъбен 
абсцес, запек,уроинфекция, фрактура, главоболие, езофагит, гастрит, колит, 
алергичен ринит, епилептични. пристъпи, обструктивна сънна апнея, мен-
струация) или промяна във външната среда. Аналогично, при пика трябва 
да се изключи дефицит на желязо или цинк вследствие силно селективната 
диета.1

• Други медикаменти:
В систематичен преглед на литературата от 2014 г. D.A. Rossignol и R.E. 

Frye обръщат внимание на доказателствата за положителен ефект при РАС 
от медикаменти, използвани за лечение на болестта на Алцхаймер - галан-
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тамин, мемантин, донепезил, ривастигмин, такрин. Авторите приемат, че 
за първите два медикамента има достатъчно доказателства за подобрение 
както на същностните, така и на асоциираните симптоми при РАС.36,37 

N-ацетилцистеин е доказан анитоксидант и се смята, че модулира оси-
дативния стрес, неврогенезата и апоптозата, митохондриалната дисфунк-
ция, невровъзпалението и дисрегулацията на глутаматните и допаминовите 
системи при резица психиатрични и неврологични болести.38 Няколко про-
учвания от последните 2 години дават обещаващи резултати за терапевти-
чен ефект на N-ацетилцестиени в дози от 600 до 2700 мг дневно върху раз-
дразнимостта при аутизъм без значителни странични ефекти.38

Парацетамол трябва да се избягва при бременни и деца до 4-годишна 
възраст.36 Съществуват популационни и експериментални данни, свързва-
щи приложението на парацетамол при бременни и новородени и развитието 
на аутизъм.39,40 

Допълнителната и алтернативна терапия (ДАТ)

Нарича се още неконвенционална, комплентарна или алтернативна ме-
дицина (САМ). Дефинира се от Cochrane Collaboration като "неприсъща на 
доминиращата здравна система на дадено общество през определен истори-
чески период" (по 1). Методите при ДАТ се разделят на:

“Небиологични”
1. Слухово интеграционно обучение; 
2. Поведенческа оптометрия; 
3. Краниосакрална манипулация;
4. Делфинотерапия; 
5. Музикотерапия; 
6. Фасилитирана комуникация.

“Биологични” (изменящи реактивността на организма):
1. Безказеинова и безглутенова диета; 
2. Антиалергична диета;
3. Имуноглобулини; 
4. Антивирусни средства;
5. Детоксикираща (хелатираща) терапия;
6. Храносмилателни ензими;
7. Антимикотици; 
8. Пробиотици; 
9. диета без плесени;
10. Ванкоцимицин; 
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11. Хранителни добавки: витамини А, С, В6, Mg, фолиева киселина, 
диметилглицин, триметилглицин, карнозин, омега-3-мастни киселини, ино-
зитол, минерали и др.1

За нито един от описаните методи няма достатъчно доказателства за 
терапевтична ефективност.31 Индикациите за безглутенова, безказеинова и 
други диети, както и за приложение на медикаменти, пробиотици, храни-
телни добавки и други вещества при децата с РАС са такива, каквито са и за 
децата без РАС.1,26 

Въпреки това, по анкетни данни на родителите при 52 % до 92 % от деца-
та с РАС са били прилагани поне един от методите на ДАТ.1 Това се обяснява 
с очакванията за излекуване с ДАТ на фона на продължителната и нерядко 
неуспешна стандартна терапия. Медицинските специалисти, дори да не са 
съгласни с прилаганите от родителите ДАТ, трябва да се стремят да запазят 
доверието на родителите и да ги обучат кога да се съмняват в достовер-
ността на рекламирания значителен терапевтичен ефект.1,29Американската 
педиатрична асоциация предлага критерии, които спомагат за „разкриване“ 
на лечение с недоказана ефективност:

• Лечението е основано на твърде опростени научни теории;
• Твърди се, че лечението е ефикасно при множество различни несвър-

зани болести и симптоми;
• Твърди се, че настъпва драматично подобрение и някои дори ще се 

излекуват;
• Доказателствата за ефективност са само доклади на единични слу-

чаи, а не двойно-слепи рандомизирани плацебо-контролирани проучвания;
• Липсват редакционни коментари; отрича се необходимостта от кон-

тролни групи;
• Твърди се, че липсват нежелани лекарствени реакции.1

Семейна подкрепа

Клиницистът трябва да поддържа активна роля при дългосрочното пла-
ниране на лечението и осигуряване на подкрепа за детето и семейството. 
През годините настъпва промяна в приоритетите на семйството: В ранна и 
предучилищна възраст акцентът е върху диагнозата и интервенционалните 
програми; В училищна възраст на преден план излизат психиатричната ме-
дикация и поведенческите проблеми; При подрастващите са важни профе-
сионалното ориентиране и подготовката към самостоятелност.29 

Свързването с други родители на деца със същото заболяване и форми-
рането на пациентски организации подобрява психическата устойчивост и 
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допринася за максималното използване на терапевтичните и обществени 
ресурси. 

Прогноза

Предиктори, повишаващи вероятността от по-добър терапевтичен 
ефект, които са валидни още при поставяне на диагнозата, според итали-
ански и израелски експерти са: по-малка тежест на симптомите, по-висок 
интелект, по-добра рецептивна реч, както и майка, която не принадлежи към 
етническо малцинство.14

Неблагоприятни прогностични фактори са липсата на съчетано внима-
ние на 4 г.в., липсата на функционална реч на 5 г.в., интелектуалният де-
фицит, епилептичните пристъпи, синдромният аутизъм, психиатричната 
коморбидност и тежките аутистични симпоми, особено тежката усамоте-
ност.11

Нивото на интелигентност е по-силен прогностичен фактор от тежестта 
на аутистичните симптоми. Най-лоща е прогнозата при интелектуален де-
фицит и тежки аутистични симптоми. Но дори и децата с леки аутистични 
симптоми и нормален интелект, учещи се в нормално училище, имат труд-
ности в социалната комуникация, леки стереотипии и ограничени интере-
си.16

Задачи пред педиатрите и обществото

• Повишаване на информираността на педиатрите и ОПЛ с цел ранна 
диагноза и адекватно поведение.

• Изграждане на система от структури, провеждащи интензивни ин-
тервенционални обучителни програми.

• Подобряване толерантността на обществото към децата с РАС.
• Научни изследвания, позволяващи ранна диагностика и ефективна 

терапия. 
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ГЕНЕТИКА ПРИ РАЗСТРОЙСТВО 
ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Христо Иванов, Вили Стоянова, Николай Попов, 
Тихомир Въчев, Ралица Йорданова, Иван Иванов

Въведение

Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) се наблюдават във всички 
расови, етнически и социално-икономически групи. Срещат се пет пъти по-
често при момчета.1 През последните няколко години, в световен мащаб се 
съобщава за повишена честота на РАС, като тя е 1 на 88 деца според Центъ-
ра за контрол на заболяванията (CDC) и Мрежата за мониторинг на аутизма 
(ADDM) в САЩ.1 

Доказателства за генетичната основа при РАС

През последните шейсет и пет години етиологичните парадигми в пси-
хиатрията показват значителни промени, успоредно с развитието на кон-
цепцията, че когнитивните и поведенчески разстройства имат органична 
"ЦНС - базирана" етиология. Значението на генетичното участие при РАС 
стана ясно през 1980 г., когато бяха докладвани случаи на хромозомни боле-
сти и редки синдроми с клиничната картина на РАС.2 Близначни и фамилни 
проучвания предоставят допълнителна подкрепа за комплексната генетич-
на етиология и имат най-повторяемите резултати (таблица 1). Всички по-
казват значимо по-висока конкордантност при монозиготни в сравнение с 
дизиготни близнаци.

Последното близначно проучване, което е публикувано през 2015 г.9, 
показва конкордантност при еднояйчни близнаци в диапазон 0.77 - 0.99, а 
за двуяйчни близнаци в диапазон 0.22-0.65. Според авторите РАС се дължат 
до голяма степен на адитивни генетични промени и в по-малка степен на 
ефектите на околната среда.9



40 Педиатрични аспекти на аутизма

Таблица 1. Проучвания при близнаци с разстройства 
от аутистичния спектър РАС.3,4,5,6,7,8,9 

Проучване Диагноза Брой близнаци Конкордантност
Ritvo et al. 19853 DSM III МЗ 23; ДЗ 17 96% МЗ; 24% ДЗ
Steffenburg et al 

19894 DSM III R МЗ 11; ДЗ 10; 91% МЗ; 0% ДЗ
ШАФ91%МЗ;30%ДЗ 

Bailey et al. 1995 5 ICD 10 МЗ 25; ДЗ 20 60% МЗ; 0% ДЗ
ШАФ92%МЗ;10%ДЗ 

Taniai et al. 20086 CARS МЗ 19; ДЗ 26 95% МЗ; 31% ДЗ 
Rosenberg et al. 

20097 IAN MЗ 6; ДЗ 210 89% МЗ; 31% ДЗ

Lichtenstein et al. 
20108 A-TAC МЗ 29; ДЗ 88 39% МЗ; 15% ДЗ 

Colvert at al. 20159 CAST; DAWBA; 
ADI-R; ADOS

МЗ 2261 
ДЗ 4162

0.77-0.99 % МЗ
0.22-0.65 % ДЗ

Легенда: МЗ – монозиготни близнаци; ДЗ – дизиготни близнаци, ШАФ – широк аутистичен фе-
нотип; DSM III - Diagnostic Statistical Manual III; DSM III R - Diagnostic Statistical Manual III Revisited; 
CARS - Childhood Autism Rating Scale ; IAN - Interactive Autism Network; A-TAC - The "Autism - Tics, 
AD/HD and other Comorbidities inventory"; CAST - Childhood Autism Spectrum Test; ADI-R - Autism 
Diagnostic Inter-view–Revised; DAWBA - Development and Well-being Assessment; ADOS - Autism 
Diagnostic Observation Schedule

"Синдромeн" и "несиндромeн" аутизъм

Съществена е разликата в генетиката на "синдромния"11 "не-синд-
ромния" аутизъм.11 Последният се използва за състояния, при които аутиз-
мът е първичната диагноза, а не е част от фенотипа на генетично заболява-
не, с множество клинични прояви като туберозната склероза, синдромите 
на Rett, чупливата X хромозома, на Angelman и други. C.P.Schaaf и сътр.
(2011) допускат, че синдроминият аутизъм е резултат от редки тежки неза-
висими мутации на деден ген, а идиопатичният аутизъм е причинен или от 
адитивния ефект на сбор от леки мутации на гени, за които е известно, че 
причиняват синдромен аутизъм, или от мутации в други гени, които нямат 
връзка със синдромния аутизъм. Например, генът SHANK3 е част от мулти-
генна област, която е делетирана при синдрома на Phelan-McDermid, който е 
съпроводен с аутизъм. Патологични точкови мутации в SHANK3 гена обаче 
са открити и при изолирани случаи на идиопатичен аутизъм.13,14 

В DSMV, съобразно развитието на молекулярно генетичните открития в 
областта на етиологията на РАС, на клиницистите е предоставена възмож-
ност за класифициране на синдромните и несиндромните случаи на РАС 
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с допълнителен спецификатор – „РАС, асоциирано с известно медицинско 
или генетично сътояние, или фактор на околната среда”. 

В търсене на генетичната етиология на несиндромни РАС

Много фактори - генетични и на околната среда, вероятно допринасят за 
развитието на РАС. Това затруднява изолирането на предразполагащи гени 
при несиндромния аутизъм. Методите за идентифициране на тези промени 
са много разнообразни и включват както класически методи като цитоге-
нетичен анализ и проучвания за скаченост, така и едни от най-новите ме-
тоди като хромозомни микрочипови анализи, пълно екзомно секвениране, 
транскриптомни анализи и епигенетични изследвания. Някои от тези нови 
методи, като хромозомните микрочипови анализи и пълното екзомно секве-
ниране, са вече навлезнали от чистата наука в клиничната практика.

Вариации в броя на копията (CNVs) в генома при РАС

Вариантите в броя на копията (CNVs) представляват структурни вариа-
ции на ДНК. Последните водят до абнормен брой копия в един или повече 
участъци на ДНК. Така CNV се отнасят към относително голям регион от 
ДНК, който е делетиран (намален брой на копията) или дуплициран (уве-
личен брой на копията). Вариациите могат да бъде от килобаза до няколко 
мегабази. В момента се използват два метода за хромозомен микрочипов 
анализ (ХМА) в клинични условия - Микрочипова-сравнителна геномна 
хибридизация (aCGH) и единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP array). 

С увеличаването на броя на проучванията с ХМА, се появяват много 
нови доказателства за значението на CNVs в етиологията на РАС. Честота-
та на CNVs в неселектирани популациионни извадки на индивиди с РАС 
е 8-21 %.15,16 Съобщава се за над 100 различни геномни CNVs при хора с 
РАС.17 Няколко CNVs са показали особено силна връзка с РАС, като някои 
от тези „горещи РАС области” корелират с области и гени, установени при 
предишни изследвания за скаченост и цитогенетични проучвания (таблица 
2).
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Някои вариации в броя на копията се срещат често в засегнатата от РАС 
популация. Например, LA Weiss19 и съавтори (2008) установяват делеции 
или дупликации в 16p11.2 в приблизително 1% от индивидите с аутизъм и в 
1.5 % от децата със забавено физическо или речево развитие. Честотата на 
дупликацията в общата популация е 0.07 %,20 а на делецията 0,05 %.21 

Някои от вариациите в броя на копията се наблюдават и при редица 
други невропсихиатрични разстройства, като шизофрения, биполярно раз-
сторйство, епилепсия, разстройство с хиперактивност и дефицит на вни-
манието (ADHD) и дислексия, както и при незасегнати членове на семей-
ството. Вариациите в броя на копията са свързани с голямо разнообразие 
на клиничните симптоми. Променливата пенетрантност и експресивност на 
CNVs затрудняват определянето на клиничното им значение.22 Повечето от 
CNVs са наследствени и се унаследяват от родител, при който често се на-
блюдават някои аутистични черти, но без да покриват критериите за РАС. 

Пълно екзомно секвениране при РАС

От 2005 г., методът на секвениране от следващо поколение (Next 
Generation Sequencing - NGS) се усъвършенства и се утвърди като бърз, с 
висока производителност и рентабилност за изпълнение на медицински 
и научноизследователски цели.23 Пълното екзомно секвениране (Whole 
exome sequencing, WES) е методика за определяне на вариациите/мутации-
те в кодиращите региони (екзони) на известните гени. Поради големия брой 
локуси, свързани с РАС, и относително слабата корелация генотип-фено-
тип, това разстройство е модел на заболяване, при което прилагането на 
пълното екзомно секвениране е изключително удачно.24 Данните, получе-
ни от пълното екзомно секвениране23,25,26,27 изясняват водещата етиологич-
на роля на de novo мутациите при РАС. По-голямата част от тези мутации 
обаче могат само да увеличат риска, но не и да бъдат единствена причина 
за заболяването. Това е в подкрепа на полигенния модел на унаследяване. 
Много от гените, носещи мутациите, са вече идентифицирани като важни 
участници в редица функционални мрежи. De novo мутациите в някои гени 
са асоциирани не само с РАС, но и с разстройства в развитието на нервната 
система, епилепсия или интелектуален дефицит (например, SCN1A, SCN2A, 
GRIN2B).23,24,25,26,27 

Пълното екзомно секвениране намира приложение и при идентифици-
рането и на случаи с моногенно, най-често автозомно-рецесивно или Х-ре-
цесивно унаследяване при индивиди с РАС с установено кръвно родство.24 

MH Chahrour и сътр.(2012)28 използват анализ за хомозиготност за иденти-
фициране на пробанди от неродствени семейства като доказват далечен общ 
произход, което предполага потенциално участието на рецесивни мутации.

Списък на гените с установена силна асоциация с РАС е представен в 
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Приложение 1.
Основавайки се на данните от WES Geschwind29 и сътр. (2015) правят 

следните изводи: 
• Има повишена честота на de novo мутации, свързани със загуба на 

функция (LoF) или ген- разрушаващи мутации (LGD) в случаите на РАС в 
семейства с едно болно дете спрямо контролите;.

• Поради много ниската честота на мутациите в незасегнатото насе-
ление, наблюдаването на дори малък брой от тези мутации, картирани в 
един и същ ген в засегнати неродствени лица, показва голямото значение на 
дадения ген; 

• Гени, при които са установени множество de novo LoF или LGD му-
тации са функционално хетерогенни;

• На базата на общата мутационна честота и гените свързани с риск от 
РАС се предполага, че тези LoF или LGD мутации може да засягат между 
400 и 1000 гена;

• Честотата на de novo единични нуклеотидни варианти (SNVs) се уве-
личава с възрастта на бащата и тези, свързани с риск за РАС, е открит най-
често в бащините хромозоми;

• De novo инсерции и делеции, които водят до нарушение на протеино-
вата функция, имат риск, сходен с този при де ново LoF мутации;

• De novo несинонимните мутации също показват риск за РАС, но по-
малък от този при по-малки de novo LoF мутации.

Широко-мащабни експресионни изследвания при РАС. 

Появата на микрочиповите технологии позволи широко-мащабни из-
следвания на експресионния профил, който представлява характеризира-
не на всички кодиращи и некодиращи РНК-а транскрипти в дадена проба. 
Тези изследвания допринасят за разкриването на молекулярната основа на 
фенотипа при редица болестни състояния, включително РАС. При изуча-
ването на заболяването на генно и на междугенно ниво експресионният 
профил предоставя възможност за оценка на евентуалните транскриптомни 
отклонения при РАС. В случаите с РАС, когато е необходимо да се направи 
оценка на функционално значими генетични варианти, а също и за иденти-
фициране на специфични биомаркери, анализът на експресионния профил 
от периферни тъкани, кръв и лимфобластни клетъчни линии допълва гено-
типирането на SNP и анализите на CNVs. В няколко проучвания се съобща-
ват резултатите от широко-мащабни изследвания на експресионния профил 
при пациентите с РАС и контролни групи (таблица 3). 
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Таблица 3. Проучвания на генна експресия при РАС 30,31,32,33,34,35,36,37,38

Вид тъкан Проучване Участници Дисрегулирани 
пътища

Мозъчна тъкан Purcell et al. 
(2001)

10 индивида с 
аутизъм 
23 контроли

повишена експресия 
на 
AMPA - рецептрони 
гени

Мозъчна тъкан Garbett et al. 
(2008) 

6 индивида с 
аутизъм 
6 контроли

повишена експресия 
на гени, 
свързани с имунния 
отговор

Мозъчна тъкан Voineagu et al. 
(2011) 

19 индивида с 
аутизъм 
17 контроли

намалена експресия 
гени свързани
 със синапсите и 
имунния отговор

Периферна 
кръв

Gregg et al. 
(2008)

49 индивида с РАС,
12 контроли

повишена експресия 
на гени участващи 
в NK)-клетъчната 
цитотоксичност;

Периферна 
кръв

Enstrom et al. 
(2009)

52 индивида с 
аутизъм 
27 контроли

повишена експресия 
на гени за 
рецептори на NK 
клетки и ефекторни 
молекули

Периферна 
кръв

Наше проучване 
(2014-15)

30 индивида с 
аутизъм 
30 контроли

дисрегулация на гени, 
свързани с развитие 
на нервната система и 
имунния отговор

Лимфобластни 
клетъчни 
линии

Hu et al. (2006) 3 близначни двойки 
дискордантни за 
РАС, 
2 от двойките имат 
и незасегнати 
сибси(контроли)

намалена експресия 
гени, свързани 
с развитието на 
нервната система

Лимфобластни 
клетъчни 
линии

Nishimura et al. 
(2007)

8 случая на аутизъм 
с чуплива Х,
7 случая на аути-
зъм с дупликация 
15q11-13,
15 контроли

дисрегулация на гени, 
свързани 
с клетъчната 
комуникаци и 
имунния отговор
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Лимфобластни 
клетъчни 
линии

Hu et al. (2009a) 20 случая на 
аутизъм с 
тежък речиви 
дефицит и техните 
незасегнати сисбси

дисрегулация на гени, 
свързани 
със стероидната 
биосинтеза

Лимфобластни 
клетъчни 
линии

Hu et al. (2009b) 86 индивида с 
аутизъм 
30 контроли

дисрегулация на гени, 
свързани 
с циркадните ритми и 
андрогенната 
чуствителност

Лимфобластни 
клетъчни 
линии

Seno et al. (2011)
a

20 случая на 
аутизъм 
 и техните 22 
незасегнати сисбси

дисрегулация на гени, 
свързани
с развитието на 
нервната система

Данните, получени досега показват, че гените, участващи в развитието 
на нервната система и регулацията на имунитета могат да играят роля в 
патогенезата на РАС. 

Eпигенетични проучвания при РАС: 
търсене на отговор отвъд генетиката

Терминът "епигенетика" (еpi - от гръцки "над" или "по-горе) е въведен 
от CH Waddington (1942) и се отнася за механизмите на "над" ДНК последо-
вателността, отвъд генетичния код, които регулират генната експресия(39). 
Самата последователност на човешкия геном не е достатъчна, когато се оп-
итваме да разберем комбинирания ефект на гените и околната среда върху 
фенотипа на деца с разстройства на развитието. 

Епигенетиката се отнася до процеси, по-специално метилация на ДНК, 
модификация на хистоновите белтъци и регулация чрез микроРНК (40), 
които променят генната експресия без да променят генетичния код.

ДНК- метилиране

Регулирането на генната експресия чрез метилиране на ДНК е устано-
вено при няколко гени, асоциирани с РАС. Taкива примери са хипермети-
лирането на CpG специфични области в промоторните региони на BCL-2 
и RORA гените, което води до потискане на генната експресия при деца с 
аутизъм в сравнение със здрави близнаци.241
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Модификация на хистоните

Промяната на модификациите на хистоновите протеини е друг епигене-
тичен механизъм, който може да се асоцииран с РАС. Генът SMCX, кодиращ 
хистон 3 лизин 4 (H3K4) me3 - специфична деметилаза, посредством епиге-
нетична модификация, като деметилиране на хистоновите белтъци, регули-
ра други гени, като, SCN2A, CACNA1H, BDNF, SLC18A1, свързани с РАС и 
когнитивна дисфункция.242

МикроРНК-и
Друг аспект на епигенетичния контрол на генната експресия е опо-

средстван от микроРНК молекули. Редица проучвания са насочени върху 
анализа на експресионния профил на микроРНК молекули при РАС в срав-
нение със здрави контроли.43,44,45,46 Н. Попов47 (2013) изследва експресион-
ния профил на всички известни до сега микроРНК и намира 30 диференци-
ално експресирани микроРНК със статистическа разлика (p<0,05) спрямо 
здравите контроли. В таблица 4 са представени някои от тези микроРНК с 
техните таргетни гени.

Таблица 4. Накои от валидираните миРНК и техните таргетни гени47

Таргетен ген Валидирани таргетиращи миРНКи
RELN hsa-mir-128

NLGN4X has-mir-486-3p
MET hsa-let-7b; hsa-mir-16; hsa-mir-30e; hsa-mir-16; hsa-mir-30e

NLGN3 hsa-mir-486-3p
NRXN1 hsa-mir-486-3p; hsa-miR-766; hsa-miR-197; hsa-miR-29a
OXTR hsa-miR-15b

CNTNAP2 hsa-miR-148a
CNTN4 hsa-miR-30e; hsa-miR-340; hsa-miR-494

МиРНК могат да потискат или стимулират експресята на гени, за които 
е известно, че са асоциирани с РАС. На фиг. 1 е представена предполагаема 
схема, по която валидираните миРНК участват в епигенетичната регулаци-
ята на гени, асоциирани с РАС.
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Фигура 1. Възможни сайлънсингови механизми на диференциално 
експресираните микро РНК. В синьо e изобразено възможното 

понижаване на експресията на белтък-кодиращия ген, а в оранжево – 
повишаване на експресията.47

Допуска се, че миРНК играят съществена роля в етиологията на забо-
ляването. Предполага се, че епигенетичната регулация на невроналните 
структура и функции, обхващащи целия спектър от клетъчна диференци-
ация до невронна пластичност, и от паметта до поведението, е от решаващо 
значение за нервно-психическото развитие.48 Нарушение или промяна на 
този процес може да доведе до спектър от нарушения в развитието, вклю-
чително и РАС.49 

Роля на клиничния генетик при пациенти с РАС

Ролята на клиничния генетик е да потвърди или отхвърли съмнението 
на клинициста за синдромен аутизъм, да назначи подходящо генетично из-
следване за етиологично изясняване и да осигури компетентна генетична 
консултация.
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Генетичните изследвания

Подобно на всички клинични оценки, етиологичната оценка трябва да 
бъде съобразена с отделния пациент. Не съществува единен подход или ал-
горитъм, който може да се приложи за всички случаи. При дизайна на гене-
тичните изследвания трябва да се вземе под внимание, фамилната анамнеза 
и физикалния преглед. GB Schaefer и сътр. (2013)18(2013) предлагат следния 
модел:

Първи етап:
• Подробна фамилна анамнеза с генеалогичен анализ (поне 3 поколе-

ния);
• Оценка на фенотипа с цел идентифициране на известни синдроми 

свързани с РАС; 
• При съмнение за специфичен синдром – провеждане на таргетно из-

следване, директно доказващо синдрома;
• При клинични/параклинични данни за метаболитно или митохон-

дриално заболяване – изследване в тази насока;
• Микрочипови хромозомни изследвания: CGH array, SNP Array – пре-

поръчват се при всички случаи с РАС (GB Schaefer и сътр. (2013). Според 
нас индикациите трябва да са съобразени с възможностите и изследването 
да се прави при синдромен аутизъм или аутизъм с дисморфия); 

• ДНК тест за синдром на чуплива X (рутинно за пациенти от мъжки 
пол, според GB Schaefer и сътр. ,2013) 

Втори етап:
• MECP2 секвениране при всички момичета с РАС; 
• PTEN секвениране при обиколка на главата по-голяма от X+ 2.5 SD 
• Пълно екзомно секвениране

Генетичната консултация

След осъществяването на генетичните изследвания могат да се обособят 
две групи индивиди: с изяснена и неизяснена етиология. Очаква се доказва-
нето на редки мутации, свързани с РАС при 20-40 % от случаите.29 Генетич-
ната консултация трябва да предостави информация за риска от повторение 
при следващи бременности, както и да изясни и насочи проследяването на 
коморбидности свързани с генетичния дефект. Например, откриването при 
дете с аутизъм на FMR1 мутации насочва за проследяване на умственото 
развитие при родственици от женски пол и за поява на тремор и атаксия, 
свързани със синдрома на чуплива Х при по-възрастните членове на се-
мейството. По същия начин, вариации в броя на копията в хромозома 22q11 
изискват проследяване на сърдечния статус поради асоциация на тази CNV 
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със сърдечни заболявания. Рискът за повторение в семействата със синд-
ромен аутизъм е свързан с типа на унаследяване на специфичния синдром.

При пациентите с неясна етиология оценката на риска за повторение се 
базира на емпиричните данни: относителният риск за повторение при едно 
болно дете в семейството е приблизително 10 – 20 %.50 Ако има няколко 
деца (две или повече) с РАС родени в семейството, публикуваните доклади 
прогнозират най-малко 30 % риск от повторение.50

Заключение

Въпреки многото предизвикателства, оценката на клиничните генетици 
при пациенти с РАС е важна част от комплексната грижи за тези деца и тех-
ните семейства. Разбирането на молекулярната основа на това разстройство 
в бъдеще може да доведе до създаване на ефективно лечение, специално 
насочено към генетичния дефект.
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Символ Име на гена Биологична функция на гена 
Асоциация с 
други болести 
освен РАС 

SFARI 
Score 

ADNP 

Activity-
dependent 
neuroprotect
or homeobox 

Потенциален транскрипционен фактор, който може би 
медиира някои от неврозащитните ефекти на 
вазоинтестиналния пептид. В мозъка експресията му е 
по- изразена е в малкия мозък и кората. 

Умствено 
изоставане 1S 

ARID1B 

AT rich 
interactive 
domain 1B 
(SWI1-like) 

Компонент от SWI / SNF комплекса участващ в 
активиране или потискане на  транскрибцията на 
избрани гени чрез ремоделиране на хроматина. 
Принадлежи към неврон-специфичнен хроматин 
ремоделиращ комплекс (комплекс nBAF). Участва в 
развитието на невроните 

Умствено 
изоставане, 
синдром на 
Coffin-Siris 

1S 

ASXL3 

Additional ex 
combs like 
transcriptiona
l regulator 3 

Предполагаем протеин от ”Polycomb” групата (PCG). 
PCG протеините действат чрез образуване на 
мултипротеинови комплекси, които са необходими за 
потискане на транскрипционно ниво на хомеотичните 
гени по време на развитието. PCG протеините не 
започват потискането, но  го поддържат по време на 
по-късните етапи на развитието. Те вероятно действат 
чрез метилиране на хистоновите протеини. 

Синдром на 
Bainbridge-
Ropers  

1S 

CHD8 

Chromodoma
in helicase 
DNA binding 
protein 8 

Този ген кодира ДНК хеликаза, която функционира 
като транскрипционен репресор чрез ремоделиране 
на хроматиновата структура. Той се свързва бета-
катенин и  негативно регулира Wnt сигнализацията, 
която играе ключова роля в ранното развитие и 
морфогенезата. 

Шизофрения, 
Умствено 
изоставане 

1S 

DYRK1A 

Dual-specifi 
city tyrosine- 
(Y)-
phosphorylati
on regulated 
kinase 1A 

Генът  кодира член от  DYRK семейството на двойно-
специфично-фосфорилирано-регулирана тирозин- 
киназа. Може би играе значителна роля в сигнален 
път, регулираш клетъчната пролиферация и участва в 
развитието на мозъка. Той е локализиран критичната 
област на хромозома 21 за синдрома на Даун, и се 
счита за силен кандидат ген за умственото изоставане, 
свързано със синдрома. 

синдром на 
Даун, умствено 
изоставане, 
Алцхаймер, 
епилепсия 

1S 

PTEN 

Phosphatase 
and tensin 
homolog 
(mutated in 
multiple 
advanced 
cancers 1) 

Генът кодира фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат 3-
фосфатаза. Той съдържа тензин подобен домейн, 
както и каталитичен домен, подобен на този на двойно 
специфичните тирозин фосфатази. 
 

Синдром на 
Cowden, 
Синдром на 
Bannayan-Riley-
Ruvalcaba 

1S 

SETD5 SET domain 
containing 5 

Смята се, че генът кодира метилтрансферазна и е 
локализиран в регион, критичен за 3p25 
микроделеционния синдром. 
 

Умствено 
изоставане, 
обсесивно-
компулсивно 
разстройство 

1S 

SHANK3 

SH3 and 
multiple 
ankyrin 
repeat 
domains 3 

SHANK протеините са  мултидомейни скелетни 
протеини, свързващи  невротрансмитерни рецептори, 
йонни канали и други мембранни протеини на  актин-
цитоскелета и G-протеин-свързаните сигнални пътища 
в синапса. Тези протеини също играят роля при 
формиране на синапсите и развитие на дендритите. 
 

Шизофрения, 
биполярно 
разстройство, 
умствено 
изоставане, 
синдром на 
Phelan-
McDermid 

1S 

SYNGAP1 

Synaptic Ras 
GTPase 
activating 
protein 1 

Основен компонент на постсинаптичната мембрана, 
свързан с NMDA рецепторите. 

Автозомно 
доминантно 
несиндромно 
умствено 
изоставане, 
епилепсия 

1S 

Приложение 1. Гени, асоциирани с РАС51,52
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ANK2 Ankyrin 2 
neuronal 

Този ген кодира член от семейството на анкирини 
протеини, които свързват интегрални мембранни 
протеини с подлежащия спектрин- актин цитоскелет; 
има ключова роля в дейности като клетъчната 
подвижност, активиране, пролиферация, контакт и 
поддържането на специализирани мембранни 
домейни. 

Сърдечна 
аритмия 1 

ASH1L 

Ash1 (absent, 
small, or 
homeotic)-
like 
(Drosophila) 

Този ген кодира член „trithorax” групата  
транскрипционни активатори. Продуктът функционира 
като хистон метилтрансферазна  - специфично 
метилиране  на "Lys-36" на хистон H3 (H3K36me) 

 1 

GRIN2B 

Glutamate 
receptor, 
ionotropic, N-
methyl-D 
aspartate 2B 

Генът кодира NMDA рецепторен подвид на глутамат-
йонни канали с висока пропускливост  за калций и 
волтаж- зависими канали, чувствителни към магнезий. 

Умствено 
изоставане; 
епилептична 
енцефалопатия, 
АDHD, 
Шизофрения 

1 

POGZ 

Pogo 
transposable 
element with 
ZNF domain 

Генът кодира цинков пръстов протеин.  Протеинът 
взаимодейства с транскрипционен фактор SP1. Участва 
в митозата като съединява кинетохори и сближава 
митотичните сестрински хроматиди.  

биполярни 
афективни 
разстройства, 
деменция с 
ранно начало 

1 

SCN2A 

Sodium 
channel, 
voltage gated, 
type II alpha 
subunit 

Генът кодира волтаж-зависим йонен канал от 
съществено значение за генерирането и 
разпространението на акционни потенциали, главно в 
нервите и мускулите. 
 

Епилептична 
енцефалопатия, 
Доброкачестве
на фамилна 
инфантилна 
епилепсия, 
GEFS+ синдром 

1 

SUV420H
1 

Suppressor of 
variegation 4-
20 
homologue 1 
(Drosophila) 

Генът кодира хистон метилтрансфераза, специфична за 
"Lys-20 'на хистон Н4. H4 "Lys-20" триметилирането 
представлява специфичен маркер за епигенетично 
потискане на транскрипцията.  

 1 

TBR1 T-box, brain, 
1 

Генът кодира вероятно транскрипционен регулатор, 
участващ в процесите на развитие, които са 
необходими за нормалното развитие на мозъка. 
 

Умствено 
изоставане, 
ADHD, 
епилепсия 

1 

ANKRD1
1 

Ankyrin 
repeat 
domain 11 

Генът кодира транскрипционен фактор, който свързва 
HDACs  към p160 ко-активатор / ядрен рецепторен 
комплекс и  инхибира лиганд-зависимо 
трансактивиране. 

Kbg синдром 2S 

CHD2 

Chromodoma
in helicase 
DNA binding 
protein 2 

CHD гените променят генната експресия вероятно чрез 
модификация на структурата на хроматина като по 
този начин се променя достъпа на транскрипционния 
апарат към ДНК . 
 

Епилептична 
енцефалопатия 
с начало в 
детството; 
миоклонична 
астатична 
епилепсия 
Синдром на 
Lennox-Gastaut 

2S 

BCL11A 

B-cell 
CLL/lymphom
a 11A (zinc fi 
nger protein) 

негативна регулация на дендритното развитие; 
транскрипционен фактор; 

Хиперсомня , 
шизофрения 2 
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CACNA1
H 

calcium 
channel, 
voltage-
dependent, 
alpha 1H 
subunit 

 
 
Този ген кодира тип-Т член от семейството на алфа-1 
субединицата на волтаж-зависимите калциеви канали. 

 
 
 
Епилепсия  

 
 
 
2 

CACNA2
D3 

Calcium 
channel, 
voltagedepen
dent, alpha 
2/delta 
subunit 3 

Генът кодира член от семейството на алфа -2 / делта 
субединицата на волтаж-зависимите калциеви канали. 

Zimmermann-
Laband 
синдром;  

2 

CNTN4 contactin 4 

Този ген кодира член на контактиновото семейството 
(Контактините са аксон-асоциирани молекули на  
клетъчна адхезия, участващи  в образуването на 
невронната мрежа и нейната пластичност.)  
 

Умствено 
изоставане 2 

CTNND2 

Catenin 
(cadherin-
associated 
protein), 
delta 2 

Този ген кодира адхезионен протеин от армадило / 
бета-катенин суперсемейството и е свързан с 
развитието на мозъка и очите. 

 2 

CUL3 Cullin 3 
Този ген кодира протеин с критична роля в 
полиубиквитинирането и  последващото разграждане 
на специфични протеинови субстрати. 

псевдохипоалд
остеронизъм 2 

DSCAM 

Down 
syndrome cell 
аdhesion 
molecule 

Този ген е член на суперсемейството-  
имуноглобулинни - клетъчни адхезионни молекули 
(IG-CAMs) и участва в развитието централната и 
периферната нервна система.  

Синдром на 
Даун 2 

FOXP1 Forkhead box 
P1 

Развитие на сърдечно-съдова система, хроматиново 
свързване, вътреутробно развитие на плода, развитие 
на белите дробове, насочване на аксоните на 
моторните неврони, отрицателна регулация на 
транскрипцията, свързване с транскрипционни 
фактори, позитивно регулиране на производството на 
имуноглобулини, позитивно регулиране на 
пролиферацията на мезенхимни клетки 

Умствено 
изоставане; 
нарушение на 
речевото 
развитие 

2 

GABRB3 

gamma-
aminobutyric 
acid (GABA) A 
receptor, 
beta 3 

Генът кодира протеин, който е  субединица на GABA-A 
рецептора.  
 

Умствено 
изоставане, 
епилепсия, 
ADHD 

2 

GRIP1 

glutamate 
receptor 
interacting 
protein 1 

Генът кодира скелетен протеин посредник в трафика и 
мембранната организация на  различни 
трансмембранни протеини. 
 

Шизофрения  2 

KATNAL2 
Katanin p60 
subunit A-like 
2 

Продуктът на този ген участва в АТФ зависимо 
разделяне на микротубулите. Tinea capitis 2 

KDM5B 

Lysine (K)-
specific 
demethylase 
5B 

Този ген кодира хистон деметилаза,  деметилираща 
"Lys-4 'на хистон H3.  2 

 
KMT2C 
(MLL3) 

 
Lysine (K)-
specifi c 
methyltransfe
rase 2C 

 
Хистон метилтрансфераза, метилираща "Lys-4 'на 
хистон H3. H3 "Lys-4 'метилирането е специфичен 
маркер за епигенетично активиране на 
транскрипцията. 

 
Левкемия 

 
2 
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MED13L 

 
 
 
Mediator 
complex 
subunit 13-
like 

 
 
 
Протеинът, кодиран от този ген е субединица от 
медиаторен комплекс, които действа като 
транскрипционен коактиватор за повечето РНК 
полимераза II-транскрибираните гени. Кодирания 
протеин участва в ранното развитие на сърцето и 
мозъка. 

Сърдечни 
аномалии, 
изоставане в 
развитието, 
транспозиция 
на големите 
артерии, 
автозомно-
рецесивено 
несиндромно 
умствено 
изоставане 

 
 
 
 
 
2 

MET 

met proto-
oncogene 
(hepatocyte 
growth factor 
receptor) 

Кодирания протеин е рецептор на хепатоцитния 
растежен фактор с  тирозин-киназна активност. Шизофрения  2 

MYT1L 
Myelin 
transcription 
factor 1-like 

Може да функционира като невроненl 
транскрипционен фактор, свързан с невронална 
диференциация и може да играе роля в развитието на 
невроните и ологодендроглията в ЦНС. 

Шизофрения, 
умствено 
изоставане 

2 

NRXN1 neurexin 1 неврорексините функционират като клетъчни 
адхезионни молекули и рецептори в нервната система. 

Шизофрения, 
умствено 
изоставане, 
биполярно 
разстройство, 
ADHD, 
епилепсия 

2 

PTCHD1 
patched 
domain 
containing 1 

Кодира трансмембранен протеин  Умствено 
изоставане 2 

RELN Reelin 

Този ген кодира голям екстрацелуларен матриксен 
протеин, които се смята, че контролира 
междуклетчните взаимодействията, критични за 
позиционирането и миграцията на невроните по време 
на развитието на мозъка. 

Епилепсия, 
умствено 
изоставане 

2 

SHANK2 

SH3 and 
multiple 
ankyrin 
repeat 
domains 2 

Скелетен протеин, играещ роля при формиране на 
синапсите 

Епилепсия, 
умствено 
изоставане, 
шизофрения 

2 

DIP2A 

DIP2 disco-
interacting 
protein 
2homologue 
A(Drosophila) 

Протеинът, кодиран от този ген може би участват в 
моделирането на аксоните в централната нервна 
система. 

Дислексия  3 

FOXP2 forkhead box 
P2 

Този ген кодира член на forkhead /winged-helix (FOX) 
семейството - транскрипционни фактори. 

ADHD, 
епилепсия 3 

GIGYF1 
GRB10 
interacting 
GYF 

Инсулиноподобен растежен фактор, рецепторна 
сигнализация, протеин свързващ  3 

KDM6B 

Lysine (K)-
specifi c 
demethylase 
6B 

Този ген кодира хистон деметилаза, която специфично 
се деметилира "Lys-27" на хистон H3, като по този 
начин играе основна роля транскрипцията на ДНК 

 

 
 
 
3 

KMT2E 

Lysine (K)-
specifi c 
methyltransfe
rase 2E 

Хистон метилтрансфераза, която специфично моно- и 
диметилира "Lys-4 ' на хистон H3 (H3K4me1 и 
H3K4me2). H3 "Lys-4 'метилирането представлява 
специфичен маркер за епигенетично активиране на 
транскрипцията. 

Левкемия 3 
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NCKAP1 NCK-
associated 
protein 1 

Част от WAVE комплекса, който регулира образуването 
на ламелиподии. 

Синдром  на 
Nance-Horan, 
Алцхаймер 

 
3 

NLGN3 neuroligin 3 

Този ген кодира член от семейството на невронни 
клетъчни адхезионни протеини, разположени в 
постсинаптичната страна на синапса. Членовете на 
това семейство може би действат като снаждане 
специфични лиганди за бета-неврорексините и може 
би участват в образуването и ремоделиране на 
синапсите на централната нервна система. 

Умствено 
изоставане , 
шизофрения 

3 

NLGN4X neuroligin 4, 
X-linked 

Невролигнините са клетъчно адхезионни молекули в 
постсинаптичнате страна на синапса. 

ADHD,умствено 
изоставане, 
синдром 
на  Tourette  

3 

NRXN3 neurexin 3 неврорексините функционират като клетъчни 
адхезионни молекули и рецептори в нервната система. 

Епилепсия, 
умствено 
изоставане, 
шизофрения 

3 

PHF2 PHD finger 
protein 2 

Лизин деметилаза , която деметилира както хистони, 
така и не-хистонови протеини. PHD принадлежи към 
група транскрипционни регулатори,  които въздействат 
върху генната експресия чрез ремоделиране 
структурата на хроматина. 

 3 

RIMS1 

Regulating 
synaptic 
membrane 
exocytosis 1 

Може да действат като скелетен протеин, който 
регулира освобождаването на невротрансмитери в 
активната зона. От съществено значение е за 
нормалното освобождаване на невротрансмитери и за 
регулиране на освобождаване им по време на 
краткотрайната синаптична пластичност. 
 

Stargardt 
макулна 
дегенерация, 
доброкачествен
а 
пръстеновидна 
дистрофия на 
макулата 

3 

SHANK1 

SH3 and 
multiple 
ankyrin 
repeat 
domains 1 

Скелетен протеин, играещ роля при формиране на 
синапсите и дендритите  3 

TCF7L2 

Transcription 
factor 7-like 2 
(T-cell specifi 
c, HMGbox) 

Кодира транскрипционен фактор, участващ в Wnt 
сигнализация  

синдром  на 
Pitt-Hopkins  3 

TNRC6B 
Trinucleotide 
repeat 
containing 6B 

Играе роля в РНК-медиираното потискане на генната 
експресия,  както микро-РНК (miRNAs), така и от къси 
интерфериращи РНК (siRNAs). 

 3 

WAC 

WW domain 
containing 
adaptor with 
coiled-coil 

Участва в метаболитни процеси на клетъчните азотни 
съединения, процес на модификация на клетъчните 
протеини, клетъчен отговор на ДНК увреди, хистон H2B 
консервативна С-край лизин убиквитиниране, 
отрицателна регулация на протеозомни убиквитин- 
зависими протеинни  

 3 

WDFY3 

WD repeat 
and FYVE 
domain 
containing 3 

Този ген кодира фосфатидилинозитол 3-фосфат-
свързващ протеин, който функционира като  диригент 
при клирънс на агрегати от автофагията.  
 

синдром на 
Chediak-Higashi  3 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЕНЕТИЧЕН СКРИНИНГ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАЗСТРОЙСТВА ОТ 

АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Даниела Авджиева, Савина Хаджидекова, Блага Рукова, 
Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Иван Литвиненко, 

Снежана Михайлова, Илиана Бонева, Радка Тинчева, Драга Тончева

Увод
Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) са група психични заболя-

вания с голяма клинична вариабилност и генетична хетерогенност. Най-об-
що те се характеризират с нарушение в комуникацията и социализацията и 
стереотипно поведение.1 През последните няколко години въпросът за ети-
ологията на РАС е един от най-актуалните проблеми на медицината. Разра-
ботени са различни подходи за локализация и идентифициране на кандидат 
гени при РАС: анализи за скаченост, асоциативни проучвания, хромозомни 
анализи и най-новите методи, като сравнителна геномна хибридизация с 
микрочипове (СГХ), определяща вариациите в броя копия на генома (Copy 
Number Variations - CNVs).2

При деца с аутизъм са установени бройни и структурни аберации, за-
сягащи почти всички хромозоми. Микроскопски видими хромозомни ано-
малии се откриват обикновено при пациенти с нисък интелект или дисмор-
фия.3 

Друг генетичен механизъм, за който е известно, че е свързан с РАС е 
наличието на CNVs - микроделеции и микродупликации, които не могат да 
бъдат открити чрез традиционнитe цитогенетични методи.4,5 За диагностика 
на субмикроскопски хромозомни аберации се използва СГХ с микрочипове. 
Тези микроаберации са по-чести при пациенти със синдромен аутизъм (27.5 
%) (4) в сравнение със случаите с изолиран аутизъм (7.2 %).5 Приема се, че 
5-20 % от случаите с аутизъм са в рамките на определен синдром, който 
може да бъде диагностициран чрез специфични лабораторни маркери и/или 
чрез характерния му фенотип. В тези случаи се използва терминът „синдро-
мен аутизъм” или „двойни синдроми”.6 

Синдромът на чуплива Х хромозома (FXS) е едно от най-често асоции-
ращи с РАС заболявания. Приблизително 30 % от мъжете и 6 % от жените 
покриват критериите за класически аутизъм, а 20 % са с атипичен аутизъм.7 
Честотата на FXS сред аутисти варира в различните проучвания между 1 и 
8 %.8

Множество кандидат гени, чиито продукти са невротрансмитери, не-
вромодулатори или участват в структурата и функцията на мозъка - са скри-
нирани за мутации при пациенти с аутизъм. Мутации в невролигин 3 и 4 ге-



61Резултати от генетичен скрининг при пациенти с разстройства...

ните (NLGN3, NLGN4) са открити в няколко фамилии, включващи членове 
с умствена недостатъчност и/или первазивно разстройство на развитието, 
вариращо от синдрома на Asperger до аутизъм.9 Невролигините са семей-
ство от постсинаптични трансмембранни протеини, които взаимодействат с 
пресинаптичните си партньори - β-неурексини.10 Невролигините и неурек-
сините имат ключова роля във формирането и диференциацията на синапс-
ните връзки. 

Главният мозък е силно зависим от митохондриалната продукция на 
АТФ. Високите енергийни нужди на ЦНС я правят много уязвима при нару-
шаване на енергийната продукция. Нови епидемиологични проучвания по-
казват, че честотата на митохондриалните разстройства при деца с аутизъм 
е от 550 до 770 пъти по-висока в сравнение с общата популация.11

Въпреки многобройните проучвания свързани с етиологията на РАС 
и значителния напредък в тази област през последните години, основните 
предразполагащи фактори за тази група заболявания все още не са изясне-
ни. В над 80 % от случаите с аутизъм причината остава неразкрита.

В проучването си поставихме за цел да изясним генетичните наруше-
ния, които играят роля в етиологията и патогенезата на РАС. Това е първото 
проучване в България, при което се прави подробна генетична характерис-
тика на група пациенти с РАС.

Материали и методи

Пациенти 
В проучването са включени 83 деца с аутистично поведение, съпрово-

дено или не с дисморфични стигми и/или умствена недостатъчност. Въз-
растта на изследваните пациенти е от 1г.11м. до 12 г. От тях 59 са от мъж-
ки пол, а останалите 24 от женски (М:Ж= 2,5:1). При всички е направен 
цитогенетичен анализ. При 48 деца (42 момчета и 6 момичета) е проведен 
молекулярно-генетичен анализ за синдрома на чуплива Х хромозома. Десет 
деца са изследвани за мутации в MECР2 гена. Двадесет момчета с аутизъм 
и 50 здрави контроли от мъжки пол са скринирани за мутации в NLGN3 и 
NLGN4 гените. За анализ с микрочипове (СГХ) са подбрани 59 пациента (45 
момчета и 14 момичета). От тях 40 деца са изследвани само с олигонуклео-
тидни микрочипове, 12 са изследвани с ВАС микрочипове, а 7 са изследва-
ни едновременно с двата метода с цел сравняване възможностите на двете 
техники. За мутации в митохондриалния геном са изследвани 21 деца.

Методи
В настоящата работа е приложена комбинации от цитогенетични, моле-

кулно-цитогенетични и молекулни методи*:
• Конвенционален цитогенетичен анализ;
• Сравнителна геномна хибридизация (СГХ) върху ВАС - микрочипо-
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ве;
• СГХ върху олиго ДНК - микрочипове;
• FISH анализ за валидиране на находката от микрочиповия СГХ ана-

лиз;
• Амплификация чрез полимеразна верижна реакция – PCR и директ-

но секвениране.
Изборът кои точно изследвания да се направят при всеки пациент, как-

то и последователността в провеждането им са в зависимост от клинична-
та картина и данните от фамилната анамнеза. Например при подбора на 
пациенти за микрочипов анализ се отдаде предимство на тези от тях, при 
които поведенческите нарушения са в съчетание с дисморфични стигми. С 
предимство сред селектираните за молекулярен скрининг в Х-свързаните 
NLGN4 и NLGN3 гени бяха пациенти с обременена фамилна анамнеза по 
майчина линия или наличие на второ момче с неврологично или психично 
заболяване в семейството.

Резултати

При всички 83 пациента е направен цитогенетичен анализ и е установе-
на хромозомна аномалия при един от тях, което съответства на честота 1,2 
% (Фиг. 1).

Фигура 1. Патологичен женски кариотип с делеция на част от 
късото рамо на Х хромозомата: 46,Xdel(X)(p11.23)

Молекулярно-генетичният анализ за синдром на чуплива Х хромозома 
не установи наличие на мутация при нито един от изследваните 48 паци-
енти. При две момичетата от общо изследвани 10 деца се установи една и 
съща nonsense мутация в MECР2 гена (c.808C→T,p.Arg270*). 
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 Двадесет момчета с аутизъм и контролна група съставена от 50 здрави 
мъже са изследвани за мутации в NLGN3 и NLGN4 гените. При един от па-
циентите е установена транзиция цитозин-тимидин, засягаща CpG остров 
в екзон 6 на NLGN4 гена: c.2360C>T, p.(Thr787Met). Тази мутация е унас-
ледена от майката, която е здрава. Мутацията не беше установена при кон-
тролите. При тази група пациенти с аутизъм не бяха открити мутации или 
полиморфизми в NLGN3 гена.

Микрочипов олиго-СГХ анализ е направен при 47 пациента. От тях при 
17 са установени патологични CNVs. При мнозинството от изследваните са 
намерени нормални вариации в броя копия (43 пациента) и вариации с неяс-
но клинично значение (42 пациента). Общият брой на установените CNVs 
е 323, от тях 38 са патологични (25 делеции, 13 дупликации), 173 нормални 
(62 делеции, 111 дупликации) и 112 с неясно клинично значение (79 деле-
ции, 33 дупликации). Процентното разпределение на CNVs е както следва: 
12 % патологични, 53 % нормални и 35 % с неясно клинично значение (Фиг. 
2).

 

4%

19%

34%

24%

11% 8%
патологични CNVs (делеции)

патологични CNVs (дупликации)

нормални CNVs (делеции)

нормални CNVs (дупликации)

CNVs с неясно кл. знач. (делеции)

CNVs с неясно кл. знач.
(дупликации)

Фигура 2. Разпределение на общия брой установени CNVs. 

При седемте пациенти, изследвани едновременно с ВАС- и олигомикро-
чипове, се установява следното: при двама чрез ВАС – анализа не се устано-
вяват CNVs, а чрез олигомикрочиповата платформа не се откриват значими 
патологични вариации; при двама е установено пълно несъвпадение; при 
двама има частично съвпадение на получените резултати - с ВАС-анализа 
са изпуснати част от геномните дисбаланси, а установените дисбаланси в 
един и същи локус са с различни начални и крайни позиции; при един са 
установени патологични CNVs в един и същи локус, но с голяма разлика в 
размера (BAC - 199,70 bp, олиго - 1,624,348 bp).

При 2 деца от 21 изследвани се откриха мутации в митохондриалния ге-
ном, представени в хомоплазмено състояние: при първия пациент е устано-
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вена G→A транзиция (m.6852G>A), която води до замяна на аминокисели-
ната глицин със серин в субединица І на комплекс ІV на дихателната верига; 
при втория пациент се диагностицира мутациятата m.8033A>G (Ile→Val) в 
субединица ІІ на комплекс ІV. 

Обсъждане

Чрез методите на конвенционалната цитогенетика се откриват хромо-
зомни аномалии при 1,7-4,8 % от пациентите с аутизъм.12 В нашата група 
е установена делеция на късото рамо на Х хромозомата при едно от моми-
четата, което съответства на честота 1,2 %. Бройните и структурни анома-
лии на Х хромозомата са едни от най-често установяваните аберации при 
аутисти.13 Това е обяснимо с факта, че тази хромозома има пропорционално 
най-голяма роля като брой гени участващи в развитието на мозъка и когни-
тивните функции. Известен факт е, че 5 % от момичетата със синдром на 
Turner са с аутизъм, а над 25 % са с РАС.14 

Една от най-често диагностицираните причини при РАС е мутация в 
FMR1 гена. Поради това при деца с РАС едно от първите препоръчвани из-
следвания е ДНК анализ за синдром на чуплива Х хромозома. При нашите 
пациенти не се откри мутация в FMR1 гена. Възможната причина е сравни-
телно малкият брой изследвани пациенти. Подобни резултати има и в други 
проучвания.15 Възможно е да се надценява честотата на мутациите в този 
ген като етиологичен фактор за аутизма, както преди това се считаше, че e 
по-висока честотата им сред пациенти с умствена недостатъчност.

При две от момичетата се установи една и съща мутация в MECР2 гена. 
Тази nonsense мутация (c.808C→T,p.Arg270*) е една от петте най-чести, 
причиняващи Синдрома на Rett и се свързва с класическата форма на забо-
ляването. Според RettBase честотата й е 9,6 % сред патогенените мутации, 
свързани със синдрома на Rett.16

Нашето проучване подкрепя хипотезата, че мутации в невролигиновите 
гени при човека са свързани с РА. Идентифицирахме p.(Thr787Met) субсти-
туция (c.2360C>T) в екзон 6 на NLGN4 гена при пациент с диагноза аутизъм 
поставена на 3 годишна възраст. Тази мутация до сега не е откривана при 
пациенти с аутистично поведение. Въпреки че, резултатите от настоящето 
проучване показват, че мутациите в невролигините се срещат изключително 
рядко при пациенти с аутизъм, компонентите участващи в синаптогенезата 
и синаптичната структура остават идеални кандидати за бъдещи молеку-
лярни проучвания, свързани с аутизъм и подобни състояния.

С развитието на новите методи, скриниращи целия геном за CNVs, ка-
къвто е микрочиповия анализ, се диагностицираха множество асоциирани 
с РАС микроаберации, засягащи всички хромозоми. В нашето проучване 
патологични находки се установяват с честота 12 % (38/323). При различни 
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изследвания микрочиповата СГХ открива количествени геномни нарушения 
при 7,2 - 27,5 % от случаите с РАС.4,5 За да се оцени клиничното значение 
на геномните дисбаланси се анализираха генотип/фенотипнит корелации-
те при всички пациенти с установени патологични CNVs, като се направи 
справка в обществено-достъпни бази данни като DGV.17 Сравняването на 
двете платформи (ВАС - и олигомикрочипове) показа, че олиго-платфор-
мите значително превъзхождат ВАС- чиповете при геномния скрининг за 
CNVs поради по-добрата им чувствителност и постигнатия по-висок про-
цент на хибридизация. При прилагане само на ВАС-анализ могат да се из-
пуснат сравнително големи вариации, което прави този метод неподходящ 
за диагностика при деца с аутизъм. 

Множество проучвания потвърждават ролята на митохондриалната дис-
функция при аутизъм, като при повечето пациенти диагнозата е поставе-
на чрез определяне активността на ензимните комплекси в електронната 
транспортна верига, но рядко се идентифицират подлежащите митохон-
дриални мутации.6 Анализът на мтДНК установи наличието на множество 
полиморфизми и две мутации в хомоплазмено състояние, които до сега не 
са съобщавани при деца с аутизъм. И двете деца с установени мтДНК му-
тации са с нормални стойности на лактата. Известно е, че нормалните нива 
на лактата в кръвта не изключват наличието на митохондриална болест. 
Биохимичните маркери могат да са променени само по време на интерку-
рентно заболяване, но дори при стресова за организма ситуация да оста-
нат нормални. Стойностите на лактата зависят и от техниката на вземане 
на венозна кръв. Използвайки само лактата като скриниращ тест за мито-
хондриална дисфункция могат да бъдат пропуснати част от индивидите с 
митохондриална болест. Фенотипната презентация на митохондриалните 
разстройства при РАС е много широка. Някои от изследователите описват 
пациенти с аутизъм и митохондриална дисфункция, които фенотипно не се 
различават от общата РАС популация.18 Други автори установяват, че децата 
с РАС и митохондриални нарушения имат изразени неврологични симпто-
ми (регрес в НПР, гърчове) или гастроинтестинални проблеми (рефлукс, 
констипация).19 В нашето проучване пациентът с мутация в субединица І 
на комплекс ІV (m.6852G>A) няма клинични белези, които да го отличават 
от децата с изолиран аутизъм. Пациентът с мутация в субединица ІІ на ком-
плекс ІV (m.8033A>G), поради наличиета на хипертрихоза и лицев дисмор-
физъм може да бъде класифициран като случай на синдромен аутизъм. Зна-
чителната фенотипна хетерогенност при индивидите с аутизъм и мутации 
в мтДНК и честата липса на класическите симптоми за митохондриална 
болест създават затруднения на клиницистите при диагностицирането на 
тези пациенти. Тъй като част от децата с аутизъм и митохондриална болест 
са фенотпно неразличими от пациентите с идиопатичен аутизъм, за да се 
постави ранна диагноза е необходимо всички деца с РАС да бъдат скрини-
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рани за митохондриални нарушения.
Като краен резултат от всички проведени изследвания сигурна диагноза 

беше поставена при 12 деца (14 %), което съответства на литературните 
данни според които етиологията на аутизма може да бъде изяснена в 5-20 % 
от случаите.1

Предлагаме диагностичен алгоритъм за изясняване на етиологичната 
диагноза при деца с РАС, който е съобразен с резултатите получени в наше-
то проучване и с възможностите за лабораторна диагностика с които разпо-
лагаме (Фиг. 3).

 Фигура 3. Диагностичен алгоритъм при деца с разстройства от аутистичния 
спектър и неизяснена етиологична диагноза. 

Използвани съкращения: 
PWS – Синдром на Prader-Willi; AS – Синдром на Angelman; 

RTT – Синдром на Rett; МПЗ - мукополизахариди
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Заключение 

Получените резултати в представеното проучване не позволяват да се 
посочи общ главен ген или локус свързан с РАС. Това показва, че генетич-
ните фактори са комплексни и различни при всеки отделен случай.

Значителният напредък в разкриването на етиологията на аутизма през 
последните години доведе до отчетливо увеличаване на пациентите с това 
заболяване насочени за консултация с клиничен генетик. Въпреки че изя-
сняването на етиологията на РАС е важно, не трябва да се забравя, че тес-
товете за многобройните, но редки генетични заболявания, асоциирани с 
аутизъм са скъпи, стресиращи за пациента и неговото семейство и често 
засега възможни само в рамките на научни проекти. Резултатите от тесто-
вете помагат на генетичния консултант да определи риска от повторение на 
заболяването, но рядко водят до промяна в лечението на пациента с аути-
зъм. Възможността за поставяне на точна диагноза е най-голяма при деца с 
аутизъм, съчетан с умствена недостатъчност и/или вродени аномалии. За-
това Muhle et al. препоръчват обширни изследвания да се правят само при 
пациенти със суспектни абнормности във фамилната анамнеза или в анам-
незата на развитието, умствена недостатъчност, дисморфични стигми и при 
семейсва, планиращи следваща бременност.8
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АУТИЗЪМ – ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА, 
ХИПОТЕЗИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Илиана Пачева

През последните години се наблюдава нарастване на случаите с аути-
зъм. През 1970 разпространеността е 2-3 /10 000, а през 2007 г. се съобщава 
за 1/ 86 в САЩ и 1 / 64 в Обединеното кралство. През 2011 – 2012 отново 
в САЩ1,2 се съобщава за 1/50 случаи. Причините за ръста в честотата на 
аутизма се крият не само в по-доброто му познаване и по-често диагно-
стициране. Значение вероятно имат епигенетични фактори и промените в 
обкръжаващата среда. 

Значителният прогрес в генетиката позволи доказването на случаи с 
аутизъм дължащи се на конкретни причини. Днес случаите с т.н синдро-
мен аутизъм са около 20-25 % сред всички случаи на РАС. Свързани са с 
метаболитни заболявания, хромозомни аберации, моногенни синдроми и 
други. Такива са синдромите на чуплива Х хромозома, Down, Prader–Willi, 
Angelman, дупликация 15q, комплекс туберозна склероза, неврофибромато-
за тип I, синдром на Smith-Lemli-Opitz и редица други.3,4

Етиопатогенеза на аутизма

Етиологията и патогенезата на идиопатичния аутизъм, въпреки много-
бройните проучвания, остават неуточнени. Дискутират се различни хипоте-
зи за обяснението на РАС и по-конкретно взаимодействието на генетични, 
епигенетични и фактори на околната среда, като действието им се комбини-
ра в различни патогенетични механизми (фиг.1). 

Ролята на различни фактори за развитието на аутизъм е широко диску-
тирана:5-10

• Генетични и епигенетични фактори - 40-90 % конкордантност при 
двама еднояйчни близнаци; а само 5-10 % при сиблинги;

• Имунологични фактори - имунна дисрегулация с нарушено съотно-
шение на Тh (Th2>Th1), ниски IgA, автоантитела срещу различни тъкани, 
включително неврални тъкани, повишено ниво цитокини;

• Гастроинтестинални фактори - чревна дисбиоза, имунна дисрегула-
ция, възпаление, малабсорбция, ензимна недостатъчност, повишено ниво 
ендогенни опиоиди, увеличен пермеабилитет, преминаване в кръвта на ме-
таболити от бактериалния метаболизъм;

• Токсини (трихлоретилен, винилхлорид), тежки метали (живак, ка-
дмий, никел), медикаменти;
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• Ваксини - алуминиеви адюванти, живачни съединения. През по-
следните години количеството на тези субстанции е значително намалено и 
мета-анализ на проучванията не доказва теоретична връзка на ваксините с 
изявата на аутизъм;10

• Инфекции предимно на гастроинтестиналния тракт (Clostridium, 
гъби, др.), променена чревна флора (микробиом);

• Перинатални фактори – недоносеност, прееклампсия, деца с интару-
теринна хипотрофия; 

• Нарушено метилиране като причина за нарушено образуване на не-
вротрансмитери, за нарушена генна експресия, за формиране на свободни 
радикали; оксидативен стрес и митохондриална дисфункция.

Фигура 1. Етиопатогенеза на аутизма
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Неврологични основи в патогенезата на аутизма

Дискутират се следните неврологичните аспекти в патогенезата на ау-
тизма: 

А. Различия в мозъчния обем:
При аутизъм се установява ранен свръхрастеж на мозъка с пик към 2 

- 4-годишна възраст и последващо спиране на растежа.11 Това обяснява фа-
кта, че около 15-30 % от аутистите имат макроцефалия в първите години от 
живота, а възрастни индивиди – намален обем на мозъка. При аутиъзм РАС 
? не се наблюдава макроцефалия. 

Установено е, че децата с аутизъм имат с 5 -10 % по-голям обем мозъчно 
вещество.12 Възможно е това да се дължи на развитието в ранна възраст на 
по-голям обем сиво вещество. Морфологично се установява кортикално за-
дебеляване и нарушена кортикална организация, които след години се пос-
ледват от дегенерация. AY Hardan et al. (2001) установяват значително по-
дебела мозъчна кора в целия мозък, с последващо изтъняване с възрастта. 
Задебеляването обаче в окципиталните дялове остава значимо и след ранна 
детска възраст.13 Предполага се, че при аутистите процесът на апоптоза и 
отпадане на синапси се развива патологично с възрастта.

Освен с развитието на множество дендритни връзки, узряването на 
невроните същевременно е свързано и с увеличаваща се миелинизация и 
съответно нарастване на масата на бялото мозъчно вещество. Абнормната 
миелинизация при аутизъм обяснява защо при млади болни индивиди се 
установява по-голямо количество не само сиво, но и бяло мозъчно веще-
ство.14-16

Освен в обема на сивото и бяло мозъчно вещество, абнормност се от-
крива и в клетъчната оганизация. Пост мортем проучвания доказват разли-
ки в клетъчната ламинация и в броя на невроните. Нормално до 6 месечна 
възраст клетъчното пакетиране е плътно, а към 24 месеца невроните в коло-
ните вече са по-разредени, макар и с повече дендритни връзки. При децата 
с аутизъм е нарушено клетъчното пакетиране – имат по-плътно пакетирани 
миниколони, особено в слой III.12

При зрели индивиди с аутизъм морфологичната картина е различна. 
Това се обяснява с нарастване на процесите на дегенерация, което се на-
блюдава към 20 годишна възраст. Затова при зрели индивиди с аутизъм се 
открива по-малък мозъчен обем поради по-малък обем сиво и бяло мозъчно 
вещество.17 По-малкият мозъчен обем е свързан с по-тежко интелектуално 
нарушение при тях.18,19
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Б. Роля на определени мозъчни структури за изява на аутизма
При аутистите се установяват патологични промени в определени мо-

зъчни области - отделни дялове на мозъчната кора, церебелума, лимбичната 
система, корпус калозум, базалните ганглии, мозъчния ствол, като в тези 
структури са засегнати както сивото, така и бялото мозъчно вещество (табл. 
1).12-20

Таблица 1. Морфологично-функционални корелации при аутизъм12-20

Симптомокомплекс Източник Докладвани асоциации
Нарушени социални 
интеракции Лимбична система Увеличен обем на амигдала, раз-

лична клетъчна организация

Нарушена комуникация Темпорален, 
париетален кортекс

По-малки размери на темпорал-
ните и париетални лобове. Плът-
но пакетирани малки неврони.
Двустранен хипометаболизъм.
Темпорални епилептиформени 
разряди.

Когнитивни нарушения Церебрален кортекс Нарушения в миграцията.
Задебеляване на кората.

Липса на адаптивност,
дефицит на внимание и хи-
перактивност, импулсив-
ност

Префронтален кортекс
Абнормност във волевото потис-
кане на окуломоторните отгово-
ри към зрителни обекти.

Разпознаване на обекти и 
лица

Gyrus fusiformis
(GFF)

По-малък брой и по-малки не-
врони в GFF, различно функцио-
ниране.

Нарушения в емоции, вни-
мание, моторен отговор, ко-
муникации

Церебелум Малък брой клетки на Пуркиние.
Вермисна хипоплазия.

Труден преход от една към 
друга дейност
Вестибуларна и сензорна 
дисфункция

Мозъчен ствол
По-малък размер на структурите.
Хипоплазия на ядра на ЧМН.
Абнормности в n. olivaris inferior.

Рестриктивно и репетитив-
но поведение Базални ганглии По-голям n.caudatus.

Рестриктивно/ репетитивно 
поведение, нарушен само-
контрол

Gyrus cinguli

Намален размер и понижена ме-
таболитна активност.
Абнормна активация при изпъл-
нение на задачи.

Описаните в таблица 1 структурни промени са свързани най-вероятно 
със следните невропатологични процеси: 

• Матурационен арест, обуславящ персистирането на фетални мозъч-
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ни кръгове;
• Абнормна невронална миграция;
• Абнормен процес на дендритна пролиферация и дендритно унищо-

жаване;
• Абнормна апоптоза;
• Ранна увреда на мозъчните функционални кръгове и мрежи в период 

на критично мозъчно съзряване;
• Ранна дегенерация;
• Прекъсване на мозъчни връзки между различни мозъчни области.

През последните години въз основа на изследвания при индивиди с ау-
тизъм на биомаркери в кръв, урина и мозъчна тъкан от областите, асоциира-
ни с аутизма, се натрупаха доказателства за взаимовръзка между оксида-
тивния стрес, митохондриалната дисфункция, имунната дисрегулация 
и възпаление в мозъка.21-25 Така мозъчната дисфункция при аутизма може 
да се свърже с директно засягане на мозъка вследствие на тези нарушения.9 

Не е изключено обаче, тя да е резултат и на патологичен процес, засягащ 
целия организъм, което води до нарушаване на хематоенцефалната бариера 
с последващо въвличане на мозъка. Основанията за подобна хипотеза са ус-
тановяването на абнормности извън мозъка - в други биологични течности 
и в имунната система.

Доказателствата за взаимовръзка между оксидативния стрес, ми-
тохондриалната дисфункция, имунната дисрегулация и възпалението 
в мозъка са следните:9 

- Намален транспорт на фолати в мозъка поради наличие на автоанти-
тела срещу фолатния рецептор, водещи до нарушено метилиране и намален 
глутатион в мозъка; 

- Глутатионова протекция на митохондриите срещу TNF-alpha и сво-
бодните радикали, като дефицитът на глутатион води до митохондриална 
дисфункция;

- Имунната дисрегулация и възпалението инхибират митохондриална-
та функция. чрез TNF-alpha. 

Доказателства за оксидативен стрес в мозъка са следните отклоне-
ния установени при аутисти, в сравнение със здрави контроли.21-25 При па-
циентите с аутизъм е намалено:

- Нивото на редуциран глутатион, който е най-мощният клетъчен ан-
тиоксидант, в церебелума и темпоралния кортекс; 

- Съотношението редуциран / оксидиран глутатион, корелиращо с те-
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жестта на клиничната изява;
- Нивото на ензимите в церебелума, участващи в образуването на ре-

дуциран глутатион – глутатион пероксидаза, глутатион трансфераза;
- Нивото на хомоцистеин и цистатионин във фронтален кортекс, както 

и на метионинсинтазата.
Същевременно при пациентите с аутизъм се установява повишено ниво 

на: 
- Оксидирани липиди в темпоралните, париетални и фронтални дяло-

ве, както и в церебелума и хипокампа; 
- Оксидирани протеини във фронталните и темпорални дялове, както 

в ствола и церебелума;
- Оксидирана ДНК в темпоралните дялове и церебелума;
- Липидни хидропероксидази в темпоралния кортекс и церебелума;
- Три-нитротирозин – маркер за оксидирани протеини в церебелума. 

Той корелира с концентрацията на живака в церебелума. Нивото на три-
нитротирозина корелира и с неуротрофин-3, който е критичен трофичен 
фактор за нормалния мозъчен растеж и диференциация. Увеличеното му 
ниво в орбитофронталния кортекс, вермиса и понса води до ранен мозъчен 
свръхрастеж и нарушена диференциация.

- Липофусцин-съдържащите клетки, които са маркер за оксидативен 
стрес в областите на мозъка, свързани с речта. 

Доказателства за митохондриална дисфункция в мозъка са устано-
вените при пациенти с аутизъм абнормности, в сравнение със здрави инди-
види.26,27,28, 29,30 Установява се намалено ниво на:

- Ензимите на електронния транспортерен комплекс (ЕТС) и цикъла 
на трикарбоксиловата киселина в дорзалния префронтален кортекс, в тем-
поралния кортекс и в церебелума; 

- N-ацетиласпартат (маркер за невронален интегритет, но и за мито-
хондриална дисфункция) в сивото и бяло мозъчно вещество; 

- Експресия на митохондриалните гени в мозъка (церебелум, таламус, 
гирус цингули антериор). 

Същевременно се установява наличието на увеличен брой копия на ми-
тохондриална ДНК - знак за митохондриална пролиферация. 

При метаанализ, на 112 индивиди с аутизъм и митохондриална дис-
функция DA Rossignol, RE Frye (2012) предполагат наличието на подвид 
на аутистично разстройство, при който има митохондриална дисфункция 
(ASD/MD).31 Генетична причина за митохондриална болест се открива само 
при 21 % от тези 112 пациенти. При останалите митохондриалната дис-
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функция може да е следствие на нарушено метилиране, оксидативен стрес 
и имунна дисрегулация. В друго проучване от 2012 г. върху 130 пациенти, 
от които 54 с аутизъм, изследвани чрез протонна магнитно-резонансна спе-
ктроскопия и МРТ теорията за митохондриална дисфункция при аутизъм не 
се подкрепя.32 

Доказателства за наличие на имунна дисрегулация и/или възпале-
ние в мозъка при пациенти с аутизъм са установените абнормности, в срав-
нение със здрави индивиди,22,33-38 както следва:

- Доказаната чрез позитронно емисионна томография (ПЕТ) микро-
глиална активация в церебелума, ствола, corpus callosum, gyrus fusiformis, 
gyrus temporalis superior, gyrus cinguli anterior, орбитофронталния и парие-
тален кортекс; 

- Увеличените проинфламаторни цитокини TNF alpha, IL6, IFN gamma 
(Th 1цитокин) и неутрофилен активиращ пептид 2 в мозъчната тъкан. 

- Увеличеният 3-хлоротирозин (маркер за хронично възпаление) в це-
ребелума и темпоралния кортекс; 

- Експресията на имуно-свързани гени. 
Независимо от посочените по-горе доказателства, изследователите все 

още се въздържат от окончателно становище доколко те са сигурни доказа-
телства за патогенетичните процеси при индивид с аутизъм. Необходими 
са допълнителни проучвания с по-голям брой пациенти и здрави индивиди. 

В. Абнормни функционални връзки
При аутизма съществува неврологична хетерогенност, включваща раз-

лични симптоми, произхождащи от различни мозъчни структури. Затова 
опитът за установяване на корелация по типа „определена структура - кон-
кретни симптоми“ се оказва недостатъчно успешен. Въз основа на резул-
татите получени чрез провеждане на функционално магнитнорезонансно 
томографско (фМРТ) изследване, сериозно се застъпва тезата, че аутизмът 
не се дължи на нарушение в точно определени мозъчни зони, а на нарушени 
функционални връзки.12,39,40 Поради отклоненията в мозъчната свързаност е 
налице неефективна система за по-сложния информационен процес. 

Една от хипотезите, обясняващи функционалните нарушения при аути-
зма, е появата на увреда на невронални мрежи по време на ранното пост-
натално развитие. Това обяснение се основава на откриваните при аутизъм 
миниколони с нарушено клетъчно пакетиране във фронталните, темпорал-
ни и париетални дялове на мозъка.41,42

Съществуват редица доказателства за нарушена мозъчна свързаност 
от изследвания чрез фМРТ и ПЕТ.16,40,43-47
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• Понижена или повишена мозъчна свързаност;
• Нарушени интеркортикални къси връзки (по-често понижена кортико-

кортикална свързаност);
• Нарушени далечни (кортикални-субкортикални) връзки; 
• Понижена интерхемисферна свързаност (намален обем на corpus 

callosum).
Съществуват различни теории, които обясняват нарушеното функцио-

ниране на невроналните кръгове:
- Теория за нарушени връзки с фронталния дял.16,44 Според нея 

връзките между фронталните дялове и други области като лимбичната сис-
тема, аmygdala, gyrus cinguli anterior са прекъснати. Предполага се, че има 
повече къси интеркортикални връзки, нарушаващи по-далечните връзки;

- Теорията за нарушеното зрително възприемане (за нарушената 
оценка на зрителното въприемане, landscape salience theory).48 При нор-
малните индивиди сензорната информация достига до амигдалата, която 
определя каква да е емоционалната реакция към всеки стимул и създава 
един пейзаж на обкръжаващата детето среда. При децата с аутизъм, обаче, 
връзките между сензорните зони (зрителната кора) и амигдалата са нару-
шени и това води до неадекватно активиране на амигдала и последващи 
екстремни или неадекватни емоционални отговори към обичайни ситуации 
и обекти и невъзможност за редуциране на дистреса; 

- Теория за нарушено функциониране на огледални неврони 
(Mirror Neuron Theory). Имитационната система, наречена още система 
на огледалните неврони (mirror neuron system) обхваща мозъчни клетки в 
премоторния кортекс, в суплементарната моторна област, първичната со-
матосензорна кора и долния париетален кортекс. Тя е отговорна за емпати-
ята и разпознаването на чуждите намерения и действия. Без разбиране на 
действията и мислите на околните социалната организация и оцеляване са 
невъзможни. G. Rizzolatti (2004) създава тази теория като доказва, че при 
маймуни определени неврони в премоторния кортекс се активират не само 
при извършване на определено действие, но и при наблюдение изпълне-
нието на дадено действие от други индивиди. Затова ги нарича огледални 
неврони. Според тази теория при аутисти огледалните неврони не се акти-
вират при наблюдение на съответно действие и това е в основата на нару-
шената имитация;46

- Теория за дисфункция на фузиформения гирус (fusiform face 
gyrus theory).

Gyrus fusiformis е част от долния темпорален гирус на границата с ок-
ципиталния дял в 37-мо поле по Brodmann. Специфична област от gyrus 
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fusiformis се активира само при виждане на лица, като функцията е да ги раз-
познава. Има доказателства, че при аутисти тази област от gyrus fusiformis 
се състои от по-малък брой и по-малки неврони.47 Затова при тях тази об-
ласт се активира само при най-близки лица (например майка) и разпознава-
нето на лицеизраза е нарушено.

Г. Неврохимични основи на аутизма
При аутизма се обсъжда и патогенетичната роля на различни невротран-

смитери. Съществуват и доказателства за невротрансмитерна дисфункция 
при аутистите12,20,49 (табл. 2). Освен посочените в таблица 2, се дискутира 
значението и на редица други субстанции, като вазоактивния интестинален 
пептид, окситоцина, калцитонин ген свързания пептид, тестостерона.49

Таблица 2. Невротрансмитерна дисфункция при аутизма

Невротрансмитери Симптоми Доказателства
Серотонин Нарушена социална 

ориентация, адаптация, 
когниция, дисфория

Повишен серотонин в кръвта и 
тромбоцити; намален в мозъка; 
Ат срещу серотонинови 
рецептори; мутации в гена за 
серотонинов транспортер.

Допамин
в префронтален 
кортекс;

в базални ганглии

Невнимание, 
хиперактивност; 
моторни стереотипии;

Репетитивно поведение

Повишено ниво на 
хомованилова к-на в 
префронтален кортекс

Норепинефрин Свръхбудност, нарушено 
внимание, тревожност

Повишено ниво в плазмата

Холинергична 
дисфункция

Когнитивни нарушения, 
Намален усет за болка

Намален брой никотинови и 
М1 рецептори

Мелатонин Нарушения на съня Понижено ниво на мелатонин
Опиоиди Намален усет за болка;

самонараняване; лоша 
социализация

Повишен брой опиоидни 
рецептори в лимбичната 
система

Глутамат, гама-
амино маслена 
киселина

Коморбидност с 
епилепсия, 
епилептиформени ЕЕГ 
промени

Повишен индекс ексцитаторни/ 
инхибиторни ф-ри: повишен 
глутамат, намалена глутамат-
декарбоксилаза в париетален 
кортекс и церебелум, намален
брой GABA рецептори
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Клиничните и фармакологични доказателства за серотонинова дисфунк-
ция при аутистите са противоречиви. Клинично подобрение се наблюдава 
както при лечение с медикаменти, увеличаващи трансмисията на серото-
нина (clomipramine, fluoxetine, paroxetine), така и при използване на меди-
каменти, изчерпващи серотонина (fenfluramine) или блокиращи неговата 
трансмисия (risperidone). Според някои проучвания нивото на серотонина в 
мозъка е повишено, според други – намалено.20 Изследванията с ПЕТ сви-
детелстват, че децата с аутизъм имат глобални и функционални нарушения 
в серотониновата синтеза. Предшественикът на серотонина - 5-хидрокси 
триптофанът (5HT), още пренатално играе важна роля в ранните етапи на 
мозъчното развитие, когато служи като растежен фактор и регулатор на про-
лиферацията и матурацията. При аутизма и двата процеса са нарушени, кое-
то дава основание да се подозира първична дисфункция в метаболизма на 
5HT като причина за възникването му.49

Не е еднозначна и ролята на допамина. Известно е, че в едни случаи по-
ложителен терапевтичен ефект при аутизма имат антагонисти на допамина 
(risperidone), при други – медикаменти увеличаващи неговата трансмисия, 
като methylphenidate.20

Противоречива е и ролята на опиатите: някои проучвания не установя-
ват повишени нива в кръвта и спиналната течност, а и резултатите от из-
ползването на опиатен антагонист naltrexone са противоречиви.20

Заключение

Съществуват достатъчно доказателства, че аутистичните прояви са ре-
зултат от структурни и/или функционални мозъчни абнормности, но същ-
ността на генетично детерминираната невробиологична основа все още се 
изяснява.12 

Все още няма утвърдено медикаментозно или физикално лечение за ау-
тизъм. Описаните множество патогенетични механизми дават основание за 
изработване на хипотези за патогенетично лечение, но липсват клинични 
проучвания, базирани на доказателства в подкрепа на различните видове 
потенциална терапия20,50-53 (фиг. 2). 

Базирайки се на вече известните морфологични и функционални осно-
ви на аутизма бъдещите проучвания трябва да са насочени към:

• Утвърждаване на биомаркери за диагнозата аутизъм. 
• Продължаване изясняването на патогенезата на идиопатичния аути-

зъм.
• Разработване на лечение, повлияващо етиопатогенетичните механи-

зми, базирано на доказателства.
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СИНДРОМЕН АУТИЗЪМ

Фани Гълъбова

Днес се смята, че 5-20 % от случаите с разстройство от аутистичния спек-
тър (РАС) са в рамките на определен синдром, който може да се диагности-
цира чрез характерния му фенотип и потвърден чрез генетично изследване. 
Синдромът може да се дължи на хромозомни аберации, субмикроскопски 
делеции и дупликации или моногенни заболявания вследствие мутации в 
митохондриалния геном или в гени, свързани със структурата и функцията 
на мозъка. Въпреки значителния напредък в над 80 % от случаите с РАС етио-
логията и патогенезата остават неизяснени.1 

Макар, че случаите със синдромен аутизъм са по-редки от идиопатични-
те РАС, те имат характерна клинична изява, което позволява точна етиоло-
гична диагноза. 

Генетични заболявания с РАС. Патогенетични механизми. 

Съвременни изследвания доказват наличието на разнообразни генетични 
аберации, предизвикващи РАС:

Таблица 1. Най-чести генетични аберации, свързани с развитие на 
разстройство от аутистичния спектър.

Хромозомни аномалии
Бройни и структурни аномалии на Х хро-
мозомата
Аберации на хромозома 15 
(дупликации, делеции или инверсии на 
локуса 15q11-q13)
Делеция 16p11
Делеция 22q
Делеция 2q37 
Тризомия 21 и др

Моногенни синдроми
Neurofibromatosis type 1
Timothy syndrome
Sotos syndrome
Нypomelanosis of Ito
Синдром на Joubert
Синдром на Rubinstein –Taybi
Мускулна дистрофия на Duchenne
Синдром на Williams- Bauren
Синдром на Potocki- Lupski
Синдром на Smith-Lemli- Optiz

Субмикроскопските делеции и дупликации на генома (т.нар. вариации в броя 
копия на ДНК, CNV)
Полигенно унаследяване
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Честота на аутизъм при по-честите генетични синдроми и съответните 
гени е представена на Табл. 2.

Таблица 2. Клинични синдроми, свързани с аутизъм.2, 6, 7, 17, 18

Синдроми
Гени, 

асоцииирани 
с аутизъм

Честота на 
синдрома сред 

пациенти с 
аутизъм (%)

Честота на 
аутизъм сред 
пациенти със 
синдрома (%)

Чуплива Х 
хромозома FMR1 2-3 20-40

Туберозна 
склероза TSC1,TSC2 3-4 43-86

Angelman и Prader-Willi UBE3A, GABAr, 
ATP10A 1-2 >40

Делеция 16p11 PCKB1 1 Висок
Делеция 22q SHANK3, COMT 1 Висок
Делеция 2q37 KIF1A, GBX2 Неизвестен 50
Joubert AHI1 Неизвестен 40
Timothy CACNA1C Неизвестен 60-70
Кортикална диспразия - 
епилепсия CNTNAP2 Рядък 70

Smith-Lemli-Opitz DHCR7 Неизвестен >50 -75
Potocki- Lupski Дупликация 17p Неизвестен > 90
Down хромозома 21 Рядък >5 -15
Turner Х-хромозома Неизвестен 5-25
Неврофиброматоза NF1/NF2 Неизвестен >4

Повечето от посочените в таблица 2 гени могат според функцията на 
кодираните от тях протеини да се класифицират в три групи: 1. Регулиращи 
траскрипцията; 2. Структуриращи синапсите; 3. Провеждащи синаптично 
предаване.

Нарушените функции и свързването на гените в патогенетични вериги 
е представено на Фиг. 1.
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Фигура 1. Схема, обединяваща патогенетичните ефекти на гени при синдроми с 
РАС19

Прекъсване на гениите продукти, посочени в цветни кутии увеличава значително 
риска от РАС. Синдромните нарушения с повишена честота на РАС, включени в схема-
та са: Синдром на Phelan - Mac Dermit (SHANK3); Синдром на Noonan (RAF1, MEK1); 
Неврофиброматоза тип 1 (NF1); Синдром на Costello (H-Ras, МЕК1); Синдром на Cowden 
(PTEN); Cardio-facio-cutaneous (CFC) синдром (MEK1/2); Туберозна склероза комплекс 
(TSC1/2); Синдром на чупливата X (FMRP); Синдрон на Angelman (AS UBE3a); Синдром 
на Рет (RTT-MeCP2) и синдром на Rubinstein-Taybi (RTS CREB-свързващ протеин, P300). 
Редки РАС включват NLGN3/4 и NRXN1. 
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Най-чести синдроми с аутизъм

Бройните и структурни аномалии на Х хромозомата са едни от най-чес-
то установяваните аберации при аутисти. Това се обяснява с факта, че тази 
хромозома има най-голяма роля в развитието на мозъка и когнитивните 
функции.1

Синдром на Turner (TS) 

При TS има пълна или частична монозомия на X хромозомата с превес 
на женския пол ~ 1/2000. Характерните белези са: нисък ръст, ниска линия 
на окосмената част на главата, pterigium colli, отоци по ръцете и краката, 
ниско разположение на ушите, гонадна дисфункция, стерилитет и др. Съ-
пътстващи заболявания са: вродени сърдечни малформации, хипотирео-
идизъм, диабет, проблеми със зрението, автоимунни заболявания, синдром 
на дефицит на вниманието и хиперактивност, затруднения в паметовите и 
математически способности. Между 5 - 25 % от пациентите с TS имат РАС.2 

Неврокогнитивният фенотип е следствие на хаплоинсуфициенция на един 
или повече гени в Xp22.3, като гените STS и NLGN4X разположени в тази 
зона се очертават като най-вероятни. Kent et al ( ) установяват връзка между 
стероид-сулфатазния ген (STS), дефицита на внимание с хиперактивност 
(ADHD) и аутизма. Този ген превръща дехидроепиандростерон сулфата 
(DHEA-S) в DHEA невростероиди с ефект върху различни неврофизиоло-
гични процеси. Neuroligin 4, X (NLGN4X) принадлежи към група постси-
наптични протеини, участващи във формирането и диференцирането на си-
напсите. На късото рамо на Х хромозомата (Xp11.3–Xp11.4) има и друг ген 
- EFHC2 (EF-hand domain (C-terminal) containing 2). Неговият рядък вариант 
(rs7055196) вероятно е свързан със социалните затруднения при TS. 

 
Фигура 2. Синдром на Turner
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 Синдром на чуплива Х хромозома (FraX)

Една от най-честите причини за умствено изоставане (УИ) е FraX. Сре-
ща се 1/4000 при момчета и 1/8000 при момичета. Отнася се за динамич-
на мутация на FMR1 гена, който нормално е с 6 до 50 СGG повтори. При 
клинчно изявени пациенти повторите са над 59 – 200 (премутация) или 
над 200 (пълна мутация). Протеинът FMR (FMRP) взаимодейства с тРНК 
и рибозоми, което предполага роля в регулирането на синтеза на протеини.3 
Друга хипотеза е нарушенoто GABA-ергично инхибиране4 (виж фиг.1).

Клиничната картина се характеризира със: средна до тежка степен 
умствено изоставане (IQ 20-49 %), изразени говорни нарушения; когнитив-
ни проблеми и дефицит на внимание. Пациентите имат лицев дисморфи-
зъм: удължено лице, широко чело, хипоплазия на средната част на лицето, 
голяма уста с плътни устни, високо небце, голяма ъгловата челюст, прогна-
тизъм, неправилни зъби и ниско разположени големи диспластични ушни 
миди; пациентите имат елементи на съединителнотъканна дисплазия - хи-
пермобилност на ставите на пръстите, нестабилност на други стави, не-
съразмерно дълги ръце и стъпала, плоско стъпие; макроорхидизъм; често 
нарушено моторно развитие. Наред с умствената изостаналост, пациентите 
имат и поведенчески отклонения: атипично аутистично поведение, редува-
щи се безпокойство и безпричинно еуфорично поведение, хиперактивност 
и агресивност. Приблизително 30 % от момчетата и 6 % от момичетата с 
FraX покриват критериите на DSM IV за аутизъм, а 20 % са с неспецифици-
рано первазивно нарушение на развитието (PDD-NOS). Сред аутистите FXS 
се среща според различни проучвания в 1 % до 8 % от случаите.1

 
Фигура 3. Синдром на чуплина Х хромозома.
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Синдром на Down 

Tризомия 21 e най-честото и добре проучено хромозомно нарушение 
при човека. Характеризира се с изоставане в умственото развитие. Засег-
натите имат и характерен фенотип - лицев дизморфизъм - косо разположени 
очни цепки, епикант, петна на Brushfield (бели или сивокафяви точковидни 
петна по периферията на ириса), хипопластични назални кости, малки недо-
бре оформени ушни миди, полуотворена уста с изплезване на езика, Налице 
са и други дисморфични белези - брахицефалия, плосък тил, големи фон-
танели с късно затваряне, Зъбите им често прорязват късно и са с микродон-
тия. В около 40-50 % от случаите имат, вродена сърдечна малформация 
- дефект на междукамерната или предсърдна преграда, тетралогия на Fallot, 
персистиращ, артериален канал. При 30 % от пациентите се отнася за ком-
бинирани вродени сърдечни дефекти. При децата с тризомия 21 се откриват 
вродени аномалии и на други системи и органи - гастроинтестинални в 
12 % от случаите (дуоденална атрезия или стеноза, Мекелов дивертикул, 
неперфориран анус, омфалоцеле), на отделителната система (бъбречни 
малформации, хипоспадия, крипторхизъм), на костната система (къси и 
широки длани, клинодактилия на петото пръстче, единична напречна браз-
да на дланта (20%), по-голямо разстояние между първи и втори пръст на 
крачетата), нарушения на ендокринната система (хипотиреоидизъм при 
16-20 %, захарен диабет, намалена фертилна способност при жени и стери-
литет при мъже).Нерядко e налице и неврологична симптомантика (ЦНС) 
(хипотония и вялост след раждането). Пациентите на по-късна възраст за-
държат главичка, късно сядат, прохождат и проговарят. С възрастта се оф-
ормя леко до тежко умствено изоставане с IQ, което засяга приблизително 
половината от пациентитте – от 20 – 85 %. При пациентите със синдрома на 
Down 5 - 11% имат аутистично поведение. Обяснението се търси в различ-
ни хипотези (взаимодействието на 22 двойки хромозоми с допълнителната 
при пациентите със синдрома, а ранната изява на инфантилните спазми се 
приема като израз за специфична организация на мозъчните структури).5
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Фигура 4. Синдром на Down

Синдром на Angelman (AS)

Синдромът на AS е невро-генетично заболяване. Характеризира се с из-
оставане в умственото и физическо развитие. Отнася се за типичен пример 
за геномен импритинг (изява на ген, получен от единия родител). Свързва 
се с възникването на делеция или инактивация на гени в 15-та хромозома, 
унаследена от майката. Клиничната картина включва много и разнообразни 
симптоми, които в зависимост от честотата на изява могат да се класифи-
цират по следния начин:6 Задължителни (откриват се при 100% от паци-
ентите с AS): тежки речеви нарушения - липса или минимална употреба 
на думи; невербални умения за общуване, които са по-добри от словесни-
те; изоставане във физическото и НПР; смутена двигателна координация и 
равновесие (обикновено локомоторна атаксия и/или тремор на крайниците, 
несръчност или бързи, резки движения). Наблюдава се поведенческа уни-
калност: щастливо поведение, чест смях, веселост, хипермоторнo поведе-
ние - ръкомахане, движения с ръцете, пляскане с ръце.6

Чести изява (при около 80% от пациентите с AS): диспропорцианално 
развитие на главата (микроцефалия), гърчове, промени в ЕКГ. 6

По-рядки: кривогледство, хипопигментация на кожата и очите (светла 
коса и цвят на очите ), хиперактивност, проблеми с храненето в детска въз-
раст, прогнатия, разстояние между зъбите, липса на сън, засилен интерес 
към вода, сколиоза, запек. 6

 



90 Педиатрични аспекти на аутизма

Фигура 5. Синдром на Angelman

Синдром на Prader-Willi (PWS)

Отнася се комплексна генетична аномалия, която се свързва, с делеция 
или нарушение на гени в хромозома 15 или на майчина дизомия на хромо-
зома 15.

Най-честите симптоми са: намалена активност на плода, хипотония, 
затлъстяване, нисък ръст, хипогонадотропен хипогонадизъм, страбизъм, 
малки ходила и длани, когнитивни разстройства, поведенчески проблеми.

През 1993 г. е приет консенсус, според който диагнозата на PWS се ба-
зира на 8 главни, 11 второстепенни и 8 допълнителни критерии (Табл.3).7
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Таблица 3. Критерии за синдром на Prader-Willi7

Главни критерии: Второстепенни 
критерии:

Допълнителни крите-
рии

1. Неонатална централна 
хипотония
2. Нарушен сукателен 
рефлекс, проблеми с хра-
ненето и слабо наддаване 
на тегло в кърмаческия 
период
3. Бързо натрупване на 
телесна маса след първа-
та година и развитие на 
централно затлъстяване 
през детството
4. Наличие на малформа-
тивни стигми
5. Хипогонадотропен 
хипогонадизъм
6. Изоставане в психомо-
торното развитие и лека 
до умерена умствена 
ретардация
7. Хиперфагия
8. Делеция на 15q11–13, 
майчина дизомия

1. Слаби движения на 
плода във феталния пе-
риод, изразена летаргия в 
кърмаческия период
2. Характерни поведен-
чески отклонения
3. Нарушения на съня
4. Нисък ръст
5. Светла кожа и коси
6. Малки длани и стъпа-
ла
7. Тесни длани
8. Очни аномалии (ми-
опия, езотропия)
9. Гъста, вискозна слюн-
ка
10. Говорни дефекти
11. Автоагресия

1. Висок праг на болка
2. Термолабилност в 
кърмаческия период
3. Сколиоза и/или кифоза
4. Преждевременно адре-
нархе
5. Остеопороза
6. Необичайни умения
7. Нормални резултати 
при нервномускулните 
изследвания

За всеки главен критерий се дава по една точка, а за второстепенните по 
половин. Допълнителните критерии не носят точки, но се използват в под-
крепа на диагнозата. При деца до три години, за поставяне на диагнозата 
се изискват 5 точки, четири от които да са главни. При деца над три години 
и възрастни за диагнозата са необходими 8 точки, като пет или повече тряб-
ва да са главни. 7
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Фигура 6. Синдром на Prader - Willi

Патогеназа на аутизма при AS и PWS

Честа цитогенетична находка при пациенти с несиндромен аутизъм са 
аберации на 15-та хромозома под различна форма - дупликации, делеции 
или инверсии на локуса 15q11-q13 - локуса на Prader-Willi/Angelman. Тя се 
открива при 1-3 % от засегнатите. При над 50 % от пациентите с АS се уста-
новява аутистично поведение, срещу 20-35 % при тези с PWS.8

В локуса 15q12-15q13.1 се намира клъстер от гени, кодиращи субедини-
ци на рецептора за γ-аминомаслената киселина (ГАМК) - GABRB3, GABRA5 
и GABRG3. При бозайниците тя е ключов инхибиторен невротрансмитер в 
ЦНС. В мозъка на аутисти е установено нарушение в експресията на рецеп-
торите за ГАМК. Аутизмът се среща често и при сукцинилдехидрогеназния 
дефицит, рядко заболяване, при което липсата на този ензим нарушава ме-
таболизма на ГАМК. Всички тези данни подкрепят хипотезата, че наруше-
нията в функцията на ГАМК имат централна роля в невробиологията на 
аутизма. 

Друг ген, като ATP10A (ATPase, class V, type 10A), вероятно също има 
роля в патогенезата на аутизма. Той кодира аминофосфолипид транслоказа, 
която транспортира фосфатидилсерин и фосфатидил-етаноламин през кле-
тъчната мембрана и участва в пренасянето на сигнали в ЦНС.1
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В локуса 15q12-15q13.1. трети ген е UBE3A. Той действа като убикви-
тин-лигаза. Тя е мултифункционален маркер най-вече за разграждането на 
протеини. Когато даден протеин е маркиран със съответния размер на убик-
витин клетката "разбира", че трябва да го разгради. Това е част от системата 
за "изхвърляне на отпадъци" на клетката, чрез която тя се освобождава от 
старите или неправилно нагънатите протеини, които могат да предизвикат 
дисфункция. Предполага се, че аутизмът при AS се дължи до известна сте-
пен на дефицит на убиквитин-лигаза особено в клетките на ЦНС.19

Синдроми с делеция на 22q 
(di George, велокардиофациален и други)

Синдромът на Di George е автозомно-доминантно заболяване. В пове-
чето случаи е резултат на делеции и транслокации на гени в хромозома 22. 
Характерните симптоми при засегнатите пациенти се дължат на липсата на 
тимусно развитие и варират от минимален тимусен дефект до хипоплазия, 
водеща до Т- и В-клетъчен дефицит. Тимусната хипоплазия, както и недо-
развитата лимфна тъкан на чревния тракт, слезката и лимфните възли, водят 
до намаление в броя на Т клетките. При синдрома на Di George често се на-
блюдават автоимунни болести като хемолитична анемия и ювенилен ревма-
тоиден артрит. Синдромът се съчетава и с вродени сърдечни малформации, 
аномалии на големите кръвоносни съдове около сърцето, недоразвита езо-
фагеална тръба, аномалии на лицевите структури и хипопаратиреоидизъм. 
Последният обяснява установяваните ниски нива на серумен калций, как-
то и наблюдаваните мускулни спазми до тетания, калцификати в базалните 
ганглии, интелектуално изоставане, хипокалцемична катаракта. Срещат се 
също малформации на хрущялите и костите на челюстите и аномалии на 
мускулатурата на гърлото. Лицето обикновено е с малка челюст, малки и 
ниско-разположени уши с необичайни извивки, необичайно разположени 
очи, малка уста, широк нос, квадратни нокти. 

В участъка 22q се намира генът за COMT (катехол-O-метилтрансфе-
раза), който участва в синтеза на невротрансмитери. Ензимът COMT има 
особено важна роля в префронталния кортекс за организиране и координи-
ране на информация от други части на мозъка. Префронталният кортекс е 
функционално ангажиран с личността, планирането, инхибирането на по-
ведението, абстрактното мислене, емоциите и краткосрочната памет. За да 
функционира ефективно префронталният кортекс изисква сигнализация от 
допамин и норепинефрин. COMT съучаства в поддържането на подходящи 
нива на посочените невротрансмитери в тази част ан мозъка.9
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Фигура 7. Синдром на Di George

Туберозна склероза комплекс (TSC)

Отнася се за автозомно-доминантно мултисистемно заболяване от гру-
пата на факоматозите, засягащо: ЦНС, кожа, очи, бъбреци, сърце, бели дро-
бове (табл.4). Дължи се на мутации в гените TSC1 в 9q и TSC2 в 16p.

Таблица 4. Симптоми на туберозна склероза комплекс.

Главни симптоми Второстепенни симптоми
1. Лицеви ангиофиброми или плаки
2. Хипопигментни петна (3 или пове-
че)
3. Нетравматични унгвални или пери-
унгвални фиброми
4. Множество ретинални хамартоми
5. Кортикални тубери
6. Субепендимни нодули
7. Субепендимен гигантоклетъчен 
астроцитом
8. Сърдечен рабдомиом (единичен или 
множествен)
9. Лимфангиоматоза и/или бъбречен 
ангиолипом

1. Множествено пръснати петна в 
зъбния емайл
2. Хамартоматозни ректални полипи
3. Костни кисти
4. Радиерно разположени миграционни 
линии в бялото моз. вещество
5. Гингивални фиброми
6. Извънбъбречни хамартоми
7. Ретинални ахроматични петна
8. Кожни лезии по тип „конфети“
9. Множествени бъбречни кисти
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Диагнозата е сигурна при наличието на 2 главни или 1 главен и 2 вто-
ростепенни симптоми. Тя е вероятна при 1 главен и 1 второстепенен симп-
том и възможна при наличието на 1 главен или при поне 2 второстепенни 
симптома. 

Между 40 и 70 % от пациентите с TSC имат аутистично поведение. Чес-
тотата на TSC при пациенти с аутизъм е 1- 4 % и 8 – 14 % при пациенти с 
аутизъм и епилепсия.10

Хипотезите за връзката между TSC с РАС са многобройни: 
1) тубери в мозъка - обсъждат се относителна специфичност на ло-

кализацията (най-често фронтално и темпорално), броя и големина на ту-
берите, които да се свържат с РАС, но на този етап няма категоричи доказа-
телства;

2) ранна изява на епилепсията и/или наличието на темпорални епи-
лептиформени разряди;

3) абнормна фосфоинозил киназа 3 (PI3K) /mTOR сигнализация;
4) абнормна генетична програма, обуслявяща генерализиран дефект 

в мозъчното развитие.10 

Фигура 8. Туберозна склероза комплекс
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Неврофиброматоза тип 1 (NF1)

Тя е автозомно-доминантно прогресивно заболяване, характеризиращо 
се с: кожни промени (петна „café-au-lait“), хипопигментация, кожни тумо-
ри, меланоцитни хамартоми в ириса, скелетни аномалии, тумори на пери-
ферните нерви и интракраниални тумори. Свързва се с мутации в NF1 - 
голям ген в 17q11.2. Той кодира неврофибромина, протеин , който действа 
като туморосупресорен ген. Липсата му води до повишен растеж на нервни 
влакна.11

Диагноза се поставя ако са изпълнени два или повече от следните кри-
терии:

1) наличие на шест или повече петна café-au-lait (>0,5 см в диаметър 
до пубертетна възраст или > 1,5 см следпубертетна възраст);

2) два или повече неврофиброма без значение от кой тип, или поне 
един плексиформен неврофибром;

3) глиом на n. оpticus;
4) два или повече меланоцитни хамартоми на ириса (нодули на Lisch);
5) характерни аксиларни и ингвинални лунички (белег на Crowe);
6) костни лезии - дисплазия на сфеноидната кост или дисплазия или 

изтъняване на кортекса на дългите кости с или без псевдоартроза;
7) родственик от първа степен с NF1.

Честотата на РАС сред пациентите NF1 е 10 и 20 %. Съществуват раз-
лични патогенетични хипотези:

1) Дефицит на неврофибромин - протеинов продукт, който участва в 
активирането на Ras GTPase. Ras GTPase подтиска Ras - семейство на про-
теини, участващи в клетъчната пролиферация и диференциация. По този 
начин липсата на неврофибромин поради мутации в NF1 може да доведе до 
отсъствие на инхибиторен контрол върху Ras. Повишено образуване, миг-
рация и диференциация на неврони може да доведе до структурни и функ-
ционални нарушения на мозъка, свързани с когнитивно увреждане.11

2) Аномалии в мозъчната структура и функция като, например, нама-
лено количество бяло вещество или абнормна активност на ГАМК, обусла-
вят когнитивния дефицит и аутистичното поведение при NF1.
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Фигура 9. Неврофиброматоза тип 1 - (а) неврофиброми на кожата, 
(б) петна café-au-lait, (в) лунички, (г) възли на Lisch в ириса. 

Синдром на Sotos

Характеризра се със свръхрастеж. Наблюдават се макроцефалия, на-
преднала костна възраст, характерни черти на лицето и обучителни затруд-
нения. Дължи се на мутации или делеции на NSD1, ген, намиращ се на 
5q35.12 Синдром на Sotos е описан при редица пациенти с РАС, което пред-
полага, че NSD1 вероятно има отношение и в патогенезата на други случаи 
на аутизъм и макроцефалия.
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Фигура 10. Синдром на Sotos 

Синдром на Phelan-Mac Dermit (PMS)

PMS се дължи на делеция в 22q13. Тя води до загуба на едно функцио-
нално копие на гена SHANK3. Открива се при 0,5 – 2 % от всички случаи с 
РАС. Клинично се представя с дисморфия - големи месести ръце, хипоплас-
тични или диспластични нокти, долихоцефалия, проминиращи и дисплас-
тични уши, дълги мигли, голям нос). Съчетава се също с вродена сърдечна 
малформация, ендокринни нарушения (хипотиреоидизъм, висок или нисък 
ръст) и патология на отделителната система (везикоуретерален рефлукс, ин-
фекции на пикочните пътища, хидронефроза, бъбречните кисти, бъбречна 
хипоплазия или агенезия). При PMS има още гастроинтестинални наруше-
ния (гастроезофагеална рефлуксна болест, запек или диария, извращение 
на апетита), както и неврологични абнормности (структурни аномалии на 
мозъка, епилепсия, хипотония, моторни нарушения, трудности при хране-
не). Наблюдават се нарушения в поведението (аутистично или нетипично 
поведение, интелектуален дефицит, нарушена и/или забавена реч). 

В кодирането на скелетните протеини, формиращи постсинаптичната 
мембрана (глутаматергичните синапси) участва SHANK3, поради което иг-
рае важна роля в синаптичната функция.13
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Фигура 11. Синдром на Phelan-Mac Dermit 

Синдпром Potocki- Lupski (PTLS) 

Известен е и като синдром DUP17 p11.2p11.2 един от редките микро-
дупликационни синдроми. Клинично се характеризира с неонатална хипо-
тония, лошо виреене, дисморфични стигми (триъгълно лице, микроцефа-
лия, тригоноцефалия, хипертелоризъм, плосък филтрум, страбизъм, голяма 
уста, широки трети фаланги на ръцете и по-голямо разстояние между пър-
вия и втория пръст), сънна апнея, структурни сърдечно-съдови аномалии, 
нисък ръст, тежки езикови нарушения, социално- когнитивни увреждания, 
разстройство с хиперактивност и дефицит на вниманието, обсесивно-ком-
пулсивно разстройство.

Различни проучвания разкриват ключовата роля на микроделецията за 
появата на нарушения в синаптичната хомеостаза, която да обясни разви-
тието на РАС.14

Фигура 12. Синдром Potocki-Lupski 
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Синдром на Smith-Lemli-Opitz (SLO)

Отнася се за автозомно-рецесивно заболяване вследствие вродена греш-
ка в синтеза на холестерола. Причината е наличието на мутации на гена 
за 7-дехидрохолестерол редуктаза (DHCR7), разположен върху хромозома 
11q12-13. Нарушението в нормалната функция на DHCR7 възпрепятства 
превръщането на 7-дехидрохолестерол в холестерол. Синдромът се харак-
теризира с широк спектър на фенотипни аномалии, включително забавяне 
в развитието, характерни лицеви аномалии (микроцефалия, битемпорално 
стеснение, птоза, обърнати ноздрите и малка брадичка) и синдактилия на 
втори и трети пръст. 

Съществуват различни хипотези за патогенезата на РАС при този синд-
ром.15

1. Нарушено развитие на ЦНС. Холестеролът е от съществено значение 
за ембрионалното и феталното развитие на мозъка. Мозъчни структурните 
аномалии, сходни с тези при РАС, се откриват и при SLO.

2. Нарушена миелинизация. Наличността на холестерол в олигодендро-
цитите влияе върху скоростта на мозъчното съзряване .

3. Серотонинов рецептор и транспортера. Холестеролът действа като 
вътреклетъчен модулатор на активността на серотонин 1А (5-НТ 1А) рецеп-
тора и на транспортера на серотонин.15 Свързването на холестерола с 5-НТ 
1А рецептор и транспортера му води до намаляване с до 50 % на активност-
та на други транспортери - на ГАМК и глутамат.

4. Стероидни хормони. Холестеролът е прекурсор за невроактивните 
стероиди, които имат широк спектър от модулаторни ефекти върху невро-
трансмитерната рецепторна активност и нервното развитие, както и невро-
протективни ефекти.

5. Окситоцинов рецептор. Холестеролът има модулаторна роля върху 
функцията на окситоциновия рецептор, а окситоцинът влияе върху социал-
но-комуникативната компетентност.15

 
Фигура 13. Синдром на Smith-Lemli-Opitz
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Синдром на Timothy

Той е рядко автозомно-доминантно генетично заболяване, дължащо 
се на разстройство на калциевите канали, причинено от мутация в гена 
CACNA1C. Той е разположен в хромозома 12 и кодира субединица на кал-
циевите канали. Крайният ефект от тази мутация е свръхвъзбудимост на 
клетките вследствие на увеличен калциев приток.

Характеризира се с: удължаване на QT, синдактилия, сърдечни дефекти, 
дисморфични белези, умствено изоставане и аутистични симптоми.16 

 
Фигура 14. Синдром на Timothy 

Изводи:
В случаите със синдромен аутизъм точната клинична диагноза е ключ и 

към изясняване на генетичните дефекти. За това е необходимо: 
Пълна анамнеза за хронологията и еволюцията на заболяването и нали-

чието на фамилност при близки и далечни роднини.
• Прецизно описание на дисморфичните белези, най-добре съвместно 

с генетик-дисморфолог.
• Изясняване наличието на малформации чрез съответни изследвания 

- ехография на сърце, корем, мозък, евентуално рентгенографии на кости и 
МРТ на мозък. Съмнението за очни аномалии изисква консултация с детски 
офталмолог. 

• Точна оценка на функционалния капацитет - коефициент на НПР и 
интелигентност, моторен дефицит, евентуално ДЦП, сензорен дефицит със 
съответно доказване чрез зрителни или слухови евокирани потенцали.

• Детайлна оценка на поведението с активно търсене на симптоми на 
аутизъмп - хиперактивност, стереотипии, особености на емоционалния то-
нус, комуникации и др.

• Основни лабораторни изследвания - пълна кръвна картина с дифе-
ренциално броене, общ белтък, албумин, трансаминази, фибриноген, про-
тромбиново време, холестерол, урея, креатинин, пикочна киселина, йоно-
грама, кръвна захар, кръвногазов анализ, лактат, пълно изследване на урина. 
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• Изграждане на синдромна диагноза и литературна справка за най-
вероятните синдроми.

Следващият етап от пътя към диагнозата преминава през тясна колабо-
рация с генетик, изработване на план за генетични изследвания и неговото 
поетапно осъществяване. Родителите трябва да са подготвени за дълъг и 
мъчителен период на изчакване на резултатите. 

Случаи, при които не се достига до диагноза в момента, могат да бъдат 
успешно решени с нови знания и нови методики в близкото бъдеще. За цел-
та е необходимо съхранавяне на ДНК на пробанда, родителите и евентуално 
сибсите за бъдещи генетични изследвания. 
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АУТИЗЪМ ПРИ МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ

Маргарита Панова

Аутизмът e хетерогенен клиничен синдром с разнообразна етиология. 
През последните години има прогрес в изучаването на причините за аути-
зма и механизмите на въздействие върху мозъчното развитие. Изследвания-
та са насочени предимно върху генетичните фактори, независимо че моно-
генна етиология или хромозомна аберация се откриват само при малка част 
от пациенти с тази патология. Някои метаболитни дефекти се асоциират с 
аутистични симптоми с честота по-висока от общата популация. Засега се 
приема, че вродени дефекти в метаболизма се откриват при под 5 % сред 
индивидите със заболявания в аутистичния спектър.1 Независимо от това 
тези заболявания трябва да се познават по няколко причини:

1. възможността за точна етиологична диагноза чрез биохимични, об-
разни и генетични изследвания;

2. често моногенната етиология, предоставяща възможност за сигурна 
диагноза, включително пренатална; 

3. Макар и рядко, съществува възможност за лечение.

Класификация на метаболитни нарушения с аутизъм 

1. Енергийния метаболизъм-синдром на креатинов дефицит и мито-
хондриална дисфункция;

2. Холестероловия метаболизъм;
3. Метаболизма на витамините-фолати, пиридоксин, биотинидазен 

дефицит, карнитинов дефицит;
4. Обмяната на ГАМК;
5. Пирамидиновия и пуриновия метаболизъм;
6. Обмяната на аминокиселини и триптофан;
7. Метаболизма на аминокиселините с разклонена верига;
8. Урейния цикъл;
9. Невронална цероид липофусциноза;
10. Обмяната на мукополизахариди.
 

Метаболитни нарушения при аутизъм според времето на изява

Основните неврометаболитни състояния се изявяват клинично в рам-
ките на първите 3 години от живота. Рано след раждането се проявява фе-
нилкетонурията, тъй като плацентата не може да коригира повече метабо-
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литните нарушения. В първата или втората година от живота се изявява 
аденилсукциназен дефицит, провокиран от интеркурентни тежки заболява-
ния или стрес.2 Някои прогресивни състояния, като невронална цероид- ли-
пофусциноза, биотинидазен дефицит, синдром на Sanfilippo се проявяват с 
ранна деменция, което се изявява с нарушение в психомоторното развитие, 
с последващ неврологичен регрес и загуба на когнитивен капацитет.1 

Най-чести метаболитни нарушения с аутизъм
1. Нарушения в енергийния метаболизъм 

1.1. Синдром на креатинов дефицит
Обмяна на креатина. Креатин се синтезира в черния дроб и бъбреци-

те. Чрез кръвта с помоща на натриево–хлорно зависим транспортер (CrT1), 
кодиран от гена SLCGA8, се транспортира към тъкани с високи енергийни 
нужди, като мозъка и скелетните мускули. В тъканите креатинът се фосфо-
рилира от креатинкиназа до фосфокреатин, която е основната молекула 
в клетката складираща енергия. Липсата на креатин води до дефицит на 
фосфокреатин и съответно до дефицит на енергия в клетката.1

Синдром на креатинов дефицит е описан през 1994 г. Включва 2 вро-
дени нарушения в креатиновия синтез. Унаследяват се автозомно-рецесив-
но:3

- Нарушен синтез на креатин поради дефицит на ензими, свързани 
с креатиновата продукция: аргинин-глицин амидинотрансфераза (АГАТ) и 
гуанидиноацетат метилтрансфераза (ГАМТ). Последната форма е описана 
за първи път в България от Пачева и сътруд. (2015); 

- Нарушение в транспорта на креатин поради дефцит на трансмем-
бранен креатинов транспортер. Има Х свързано унаследяване.

Клинична картина. Наблюдава се регрес в развитието, ментална ре-
тардация, нарушения в рецептивната и експресивна реч, дискинезии, гър-
чове.5 Най-тежка е клиничната изява при дефицит на ГАМТ. Почти всички 
засегнати имат аутистични белези, тежки говорни нарушения, гърчове и 
МРТ промени. Децата с креатин транспортер дефицит са с по-леко изразена 
клинична картина. Деца с АГАТ дефицит са най-леко засегнати.5

Диагностика. При нарушение в креатиновата синтеза винаги е налице 
ниско ниво на креатин и креатинфосфат. При ГАМТ се открива ниска плаз-
мена и уринарна креатинова концентрация и високо ниво на гуанидиноаце-
тат в тъкани и телесни течности.6 При АГАТ плазменият креатин е в норма, 
а уринарната креатинова концентрация може да е само умерено редуцира-
на.5 При трансмембранен креатинов транспортерен дефицит се установява 
нисък интрацелуларен креатин и креатинфосфат, нормален или повишен 
екстрацелуларен креатин, завишено съотношение креатин/креатинин в ури-
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ната. За диагнозата е важна фамилната анамнеза за Х-свързана ментална 
ретардация.7 И при трите ензимни дефекта чрез магнитно-резонасната спе-
ктроскопия (МРС) се доказва дефицит на креатин в мозъка.8

Лечение. Системен креатинов дефицит се лекува чрез прием през уста-
та на креатинмонохидрат.9,10 Така се подобряват психомоторното развитие, 
екстрапирамидната симптоматика и епилепсията. Това лечение обаче е не-
ефективно при мъже със Х-свързан креатинов транспортерен дефицит (11). 
При натрупване на гуанидиноацетат се спазва диета бедна на аргинин. По-
следният е субстрат, ограничаващ скоростта на синтеза на гуанидиноацетат. 
Към лечението се добавя и орнитин, инхибиращ синтеза на гуанидиноаце-
тат. Резултатите от лечението са обнадеждаващи, което мотивира стремежа 
към ранна диагноза и своевременно начало на адекватната терапия. 

1.2. Митохондриална дисфункция
Около 5 % от децата с РАС покриват критериите за класическа митохон-

дриална болест. Прояви обаче на митохондриална дисфункция (МД) или 
наличие на някои биомаркери, съвместими с МД, се откриват при 30 – 50 % 
от децата с РАС.12,13,14 Честотата на митохондриална дисфункия в имунните 
клетки на деца с РАС е висока.15,16 При съчетание на РАС и МД се наблю-
дават по-тежки поведенчески и когнитивни нарушения в сравнение с тези 
с РАС без МД.17,18 Според публикуван анализ на всички известни случаи на 
РАС и митохондриална болест само при 25 % се доказва наличието на гене-
тична мутация, свързана пряко с МД.15 Други автори съобщават, че при 41 
% от децата с РАС и МД се наблюдават гърчове.12

Асоциацията на аутизъм с митохондриална болест и гърчове е описана 
за първи път като част от HEADD синдром (хипотония, епилепсия, аутизъм, 
нарушения в развитието).19 Той е свързан с дефицит в комплекс І, ІІ и ІV или 
с големи делеции в митохондриалната ДНК. Други изследвания също по-
твърждават връзката на пристъпните прояви при заболявания от аутистич-
ния спектър с дефицити в дихателните комплекси, особено комплекс ІІІ.20

В някои генетични синдроми, асоциирани с аутизъм и епилепсия като 
Rett, хаплоинсуфициенция на гена PTEN, Phelan Mc Dermid, дупликация 
15q11-13, Angelmann, Down, септооптична дисплазия също се установява 
МД. Допуска се, че МД опосредства фенотипната изява на аутизъм с епи-
лепсия, независимо от основната причина.

При аутизъм се установява и патологично повишаване на късо- и дъл-
говерижните ацилкарнитини, което също говори за МД.21 Това метаболит-
но нарушение наподобява модела на аутизъм при гризачи, провокиран от 
пропионова к-на.22 Деца с тези биомаркери демонстрират уникална промя-
на в електронната транспортна верига и промени във функционирането на 
цикъла на Кребс, които насочват към специфична причина – ексцесивно 
навлизане на пропионова киселина в клетките.21 Теоретично големи коли-
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чества пропионова киселина могат да се произведат при свръхрастеж на 
клостридии в стомашно-чревния тракт.23,24 Освен това, пропионовата кисе-
лина в повишено количество образува комплекс с Л-карнитин, което обяс-
нява карнитиновия дефицит при аутизъм.21,22

Митохондриалната дисфункция компроментира функцията на неврони 
с висока активност, като ГАМК - ергичните интерневрони.25 Редуцираната 
ГАМК-ергична невротрансмисия има патогенетично значение за аутизма. 
ГАМК-невроните са есенциални за генерация и синхронизация на високо-
честотни гама ритми, които са жизнено важни за обработване на сензорна 
информация на високо ниво в кортекса.26 Гама ритмите са абнормни при 
деца с аутизъм.26

Митохондриалната дисфункция води и до повишено ниво на реактивни 
кислородни радикали, които увреждат нервната тъкан и нарушават невро-
налната проводимост. Глутатионът е основна вътрешна молекула, протек-
тираща клетките. Невроните са особено чувствителни към подобни вли-
яния, тъй като глутатионовото ниво в мозъка е 50 пъти по-ниско от това 
в периферните клетки, например хепатоцити.27 Съвременни изследвания 
сочат, че оксидативният стрес може да провокира епилепсия, 28 което обяс-
нява препоръчваното от някои включване на антиоксиданти в лечението на 
епилепсията.29,30 Един от механизмите за контрол на гърчовете с кетоген-
на диета е именно чрез подобряване на оксидативния стрес. Установена е 
връзка между реактивни кислородни радикали и МД в мозъчната тъкан на 
индивиди с аутизъм.31 

Лечение. Съществуват проучвания за приложението на Л-карнитин при 
деца с аутизъм, показващи подобрение на поведението.32,33 Други две плаце-
бо-контролирани проучвания относно ефекта от лечението с мултивитами-
ни от група В, антиоксиданти, витамин Е и Коензим Q10 показва подобре-
ние в аутистичните белези, в сранение с плацебо- групата.34,35 Приложение 
на други антиоксиданти36 като витамин С37, метилкобаламин38, N ацетил-
цистеин39, убиквинон40 и карнозин41 също могат да подобрят поведението.

 
2. Нарушение в холестероловия метаболизъм
Синдромът на Smith-Lemli–Opitz (SLO с-м) е вродено заболяване, 

което се дължи на дефицит на финалния ензим в холестероловата синтеза 
- 7-дехидрохолестерол редуктаза. Установява се ниска плазмена и тъканна 
концентрация на холестерол и повишена плазмена и тъканна концетрация 
на 7-дехидрохолестерол. Засегнатите индивиди са хомозиготи или двойни 
хетерозиготи за мутацията в гена, кодиращ ензима 7-дехидрохолестерол ре-
дуктаза, локализиран в хромозома 11q12-q13. 

Клинична картина. Установява се ниско тегло при раждането, труд-
ности в храненето, хипотрофия, екзема, гърчове, вродени сърдечни анома-
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лии. Откриват се аномалии на други системи и органи – гастроинтестинален 
тракт (ГИТ), бъбреци, крайници, лице, мозък, микроцефалия. Поведенче-
ският профил на индивидите със SLO с-м включва когнитивен дефицит, 
сензорна хиперактивност, неспокойствие, езиково нарушение, нарушение в 
съня, самонараняване и поведение от аутистичния спектър. Около 50-75 % 
от децата с това заболяване отговарят на критериите за аутизъм.42,43

Лечение. Въпреки невъзможноста на холестерола да премине кръвно-
мозъчната бариера добавката му подобрява някои сфери на функциониране 
на децата със SLO с-м, като движения, хранене и растеж. Намалява възбу-
димоста, хиперактивноста, самонараняванията, агресивността и подобрява 
вниманието и социалното поведение. Добавянето на холестерол, подсилено 
от употреба на статини на фона на аутизъм-специфична поведенцеска тера-
пия и обучение подобряват терапевтичната ефективност при това метабо-
литно заболяване.44

 
3. Нарушения в метаболизма на витамини

3.1. Нарушение в метаболизма на фолати
Няколко нарушения в метаболизма на фолати са свързани с РАС - ме-

тилентетрахидрофолат редуктаза, дихидрофолат редуктаза, преносители на 
редуцирани фолати. Транспортирането на фолати през хематоенцефалната 
бариера се осъществява чрез енергийно-зависима рецепторно-медиирана 
система, използваща фолатния рецептор алфа (FRa). Автоантитела срещу 
FRa нарушават функциите му и водят до церебрален фолатен дефицит. 

Церебрален фолатен дефицит.
Дължи се на високо ниво на автоантитела, блокиращи FRa. При про-

учване в Белгия 47 от 75 деца с аутизъм са позитивни за тези автоантитела 
в сравнение с 3 % от 30 деца - контроли с изоставане в развитието, но без 
аутизъм. Frye et al. (2013) установяват 75 % позитивни за FRa автоантитела 
пациенти от общо 93 деца с РАС. 

Клиниката на церебралния фолатен дефицит, описана от V.T. Ramaekers 
и N. Blau (2004) е относително специфична: изявява се към тримесечна въз-
раст с неспокойствие и нарушение на съня. Последва се от изоставане в 
НПР, церебеларна атаксия, спастична параплегия и дискинезии. Епилепсия 
се развива при една трета от засегнатите. Към 4-6 месечна възраст се забавя 
растежа на главата. Зрителните нарушения започват към 3 годишна възраст, 
а слуховите – към 6 годишна възраст.46 

Диагностика. Доказва се чрез определяне на 5-метилтетрахидрофолат 
в ликвора.

Лечение. Провежда се с фолинова киселина, (например левковорин), 
която е редуцирана форма на фолата, преминаваща кръвномозъчната ба-
риера. Дозирането започва от 0,5-1 г/кг/ден и може да се повищи до 2-3 г/
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кг/ден с цел нормализиране нивото на 5-метилтетрахидрофолат (5MTHF) в 
ликвора.46

3.3. Биотинидазен дефицит
Мутации в гена за биотинидаза (BTD), водят до дефицит на този ензим, 

чиято функция е да рециклира биотин а-кофактора на няколко карбоксилаз-
ни ензима.

Клиника. Типичното начало е между 1– 24 месечна възраст. Симпто-
мите са гърчове, изоставане в развитието, кожни обриви, себороичен дер-
матит, алопеция, затруднения в храненето, повръщане, диария, мозъчна ат-
рофия и атаксия.

Диагностика. Чрез метаболитни тестове се доказва наличието на ен-
зимния дефицит, което се изразява в повишено ниво на кръвен лактат и 
амоняк, абнормни органични киселини в урината, вкл. повишение на бета- 
хидроксиизовалерат, бета-хидроксивалерат, бета-хидроксипропионат и ме-
тилцитрат. Използва се и изследване на биотинидазна активност и BTD ге-
нна секвенция.

Лечение. На пациентите се предписва 10 мг. биотин дневно.

4. Нарушение в обмяна на карнитин
Дефект в карнитиновия биосинтетичен път е описан при 7 деца с 

РАС, едно от които има и епилепсия.47 Мутацията е в екзон 2 на Х-хромо-
зомния ген TMLHE, кодиращ първия ензим в карнитиновия биосинтетичен 
път – епсилон-триметиллизинхидроксилаза. Тази генетична промяна не е 
по-честа при деца с аутизъм, отколкото в контролната група, но се открива 
по-често при пробанди от семейства с няколко индивида от мъжки пол с 
РАС. Тази мутация се счита за предразполагаща към РАС, а не причиняваща 
метаболитно заболяване. 

Карнитиновият дефицит вероятно е чест при РАС. Мутациите в гени 
от карнитиновия метаболитен път се свързват директно с аутизъм. Карни-
тиновият дефицит при аутизъм може да е следствие на митохондриална бо-
лест,12,48 както и на свръхпродукция на късоверижни мастни киселини при 
чревна дисбактериоза.21,22

5. Нарушения в метаболизма на гама-аминомаслената кисе-
лина.

Сукцинил-семиалдехиддехидрогеназният дефицит се дължи на мута-
ция в гена за antiqutine (ALDH5A1).49 Описан е за първи път в 1981 г. Сук-
цинил –семиалдехиддехидрогеназата е отчасти свързана с разграждането 
на ГАМК, вследствие на което ензимният дефицит води до нарастване на 
мозъчните нива на ГАМК. При такива условия ГАМК се разгражда по ал-
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тернативни пътища до гама-хидроксимаслена киселина, повишеното ниво 
на която обуславя неврологичните прояви.

Клинична картина. Изявата е преди първата година. Изразява се със 
изоставане в развитието, мускулна хипотония, хипорефлексия, гърчове, 
атаксия, хореоатетоза, дистония, миоклонус, страбизъм, нистагъм, окуло-
мотрна апраксия, ретинит, както и аутистични белези. 

Диагнозата се поставя чрез изследване на 4-хидроксибутирова кисели-
на в серум, урина, цереброспиналана течност, генна секвенция, МРТ диаг-
ностика (повишен сигнал в Т2 в базални ганглии, мозъчен ствол и церебе-
лум).

Лечението се провежда с Вигабатрин, който блокира ГАМК-трансами-
наза.

6. Нарушения в пиримидиновия и пуринов метаболизъм
При деца с аутизъм и коморбидни гърчове са известни следните нару-

шения в пиримидиновия и пуринов метаболизъм: аденилсукцинат-лиазен 
дефицит и фосфорибозилпирофосфат-синтетазен дефицит. 

През последните години са описани и нови наушения в пуриновия 
метаболизъм, които нямат чисто генетична основа:

6.1. Аденилсукцинат-лиазен дефицит. 
Рядко заболяване на de novo пуриновата синтеза. В света до 2008 г. са 

диагностицирани около 60 пациента. Болестта се дължи на натрупване на 
сукцинилпурини в мозъка.50,51

Клинична картина. Наблюдава се уникален повденчески фенотип - ек-
цесивен смях, щастливо настроение и стереотипни мимически движения 
напомнящи тези при синдрома на Angelmann.52 Среща се вариабилна ком-
бинация от ментална и физическа ретардация, микроцефалия, епилепсия, 
аутистични белези и церебеларна (предимно вермисна) хипоплазия.50,51

Диагноза. Изследва се концентрацията на сукциниламиноимидазол-
карбоксамид-рибозид и сукциниладенозин в урина и/или цереброспинална 
течност. 

Лечение. Не е известна специфична и ефективна терапия. Добавяне на 
аденин и уридин и лечение с алопуринол не подобрява неврологичното раз-
витие.52 Прилагането на Д-рибоза леко подобрява поведението.53 

6.2. Фосфорибозилпирофосфат-синтетазна недостатъчност
Метаболитните нарушения се изразяват в намалена екскреция на пи-

кочна киселина и повишена екскреция на оротова киселина. 
Клиничните прояви се изразяват в изоставане в развитието, атаксия, 

гърчове и аутистични симптоми.
Диагноза. Установява се мегалобластна анемия. Еритроцитната фосфо-

рибозил-пирофосфат-синтетазна активност е до 10 % от нормалната.54
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Лечение с АКТН повишава еритроцитната фосфорибозилпирофосфат-
синтетазна активност и подобрява поведението и гърчовете. 

6.3. Аденозиндеаминазен дефицит.
Аденозиндеаминазата катализира необратимо деаминацията на адено-

зин в инозин в пуриновия катаболен път. Аденозин деаминазен дефицит е 
първият и единствен ензим на пуриновия метаболизъм, чийто полиморфи-
зъм се изследва за връзка с аутизъм.55 Предполага се сигнификантно пови-
шен полиморфизъм на аденозин деаминаза сред РАС, отнесени към контро-
лите.

Клиниката е неспецифична и включва поведенчески нарушения и ин-
телектуален дефицит, които са пропорционални на тежестта на ензимния 
дефицит.56

6.5. Нарушение в пуриновия метаболизъм
Хиперурикозуричен аутизъм, описан през 1993 г. Метаболитният де-

фект е в междинното превръщане на пуриновите нуклеотиди. Установяват 
се наднормено ниво на урати в 24-часова урина. Не се идентифицира гене-
тична база. Половината от пациентите са с гърчове.54 Нископуринова диета 
и алопуринол може да подобрят поведението и гърчовете при тези пациенти 

Нуклеотидаза-асоциирано первазивно разстройство в развитието.
Описано в 1997 г.от Pade et al.57 при четири пациента с РАС, в съчетание 

с нарушения в имунитета, гърчове и намалено ниво на урати в урината. 
Диагноза. При иследването на фибробласти при пациенти с РАС се ус-

тановява намалено натрупване на уридин-нуклеотидите и повишение на ци-
тозол-5-нуклеотидазната активност, насочващо към повишена нуклеотидна 
катаболна активност . Не са установени генни промени при тази болест.58

Лечение. Всички пациенти, лекувани с орален пиримидин-нуклеозид 
или нуклеотидни съединения показват отчетливо подобрение в говора, по-
ведението и гърчовата активност.58 

7. Нарушения в обмяна на аминокиселините
7.1. Фенилкетоноурия 

Съществуват повече от 200 мутации, свързани с нарушаване функцията 
на фенилаланин хидроксилазата. През последните 20 години честотата на 
аутизма се снижава от 20 % до 5,7 %, което се дължи на ранното диагности-
циране на заболяването.59 При нелекувани деца хиперфенилаланинемията 
води до редукция на миелин, невронална загуба, намалява нивото на интер-
невроналните връзки и невротрансмитерната плътност.60

Клинична картина. Децата имат лош тегловен прираст, изостават в 
НПР и са с микроцефалия и слаба кожна пигментация. Наблюдава се раз-
нообразна неврологична симптоматика - гърчове, атаксия, спастицитет, хи-
перактивност, както и аутистични прояви, агресивно поведение и глобално 
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изоставане в НПР. S. Baieli et el. (2003) не намират деца с класическа фе-
нилкетонурия, диагностицирани в неонаталния период, които да развиват 
РАС. Но при 6 % от децата с късно установена фенилкетонурия се описва 
РАС. P.T. Gross et al. (1981) съобщават за случаи с късно стартирало лечение 
за фенилкетонурия, при които има по-висока честота на гърчове, ментална 
ретардация и аутизъм, които са пряко свързани с метаболитния контрол.

Диагноза. Неонатален метаболитен скрининг.
Лечение. Прилага се диета с 3 основни компонента: синтетични проте-

ини, обменни протеинови единици и безпротеинови храни.Медикаментоз-
ното лечение с Куван е свързано с дефицит на тетрахидробиоптерин. Ен-
зимозаместващо лечение и генна терапия са на експериментално ниво.63,64

7.2. Хистидинемия. 
Дължи се на вроден дефицит на ензима хистидаза. Генът за хистидаза 

е локализиран в 12 хромозома. Унаследява се АР. Хистидинемия е рисков 
фактор за развитието на аутизъм. 

Клиника. Изявата е от раждането. Налице е ментална ретардация и го-
ворни нарушения. Някои пациенти остават асимптоматични.

Диагноза. Установява се високо ниво на кръвен хистидин, повишена 
уринарна екскреция на хистидин и на неговите трансаминирани продукти.

Лечение. Провежда се с ниско хистидинова формула или рестриктивна 
диета.

7.3. Нарушения в триптофанов метаболизъм. 
В клетъчни линии на някои пациенти със синдромен и несиндромен ау-

тизъм се установява намалена продукция на никотинамид-аденин динукле-
отид, където триптофанът е единствен въглероден източник. Това насочва 
към нарушение в триптофановия метаболизъм.65 По-нататъшни изследва-
ния на пациенти с аутизъм показват редукция в експресията на няколко ен-
зима на триптофановия метаболизъм, включващи ТРН2 ген, свързан с аути-
зъм и епилепсия.66,67 Точният биологичен механизъм, по който триптофанът 
е свързан с аутизъм и епилепсия не е ясен. Факт е, че той е есенциален 
прекурсор на невротрансмитера серотонин и на критично важния митохон-
дриален транспортер никотинамид аденин динуклеотид.58

7.4. Нарушение в аминокиселините с разклонената верига.
Инактивираща мутация в кетоацил дехидрогеназа–киназата на амино-

киселините с разклонена верига се асоциира с аутизъм, епилепсия и ментал-
на ретардация в 3 фамилии, всяка с по 2 деца от кръвнородствени бракове.68

Клиника. Засегнатите имат кръвно родство. Налице са поведенчески 
отклонения, интелектуален дефицит и епилепсия. 

Диагноза. Изследване на аминокиселините с разклонена верига в це-
реброспинална течност.
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8. Нарушения в урейния цикъл.
Включват орнитин транскарбамилазен дефицит, цитрулинемия, аргина-

зен дефицит, аргининосукцинатна ацидурия, карбамил-фосфат-синтетазен 
дефицит и N-ацетилглутамат синтетазен дефицит. Общите и неврологич-
ните симптоми са резултат от повишение на кръвния амоняк след прием на 
храна с високо белтъчно съдържание по време на заболявания или физио-
логичен стрес.

Клиника. Пациентите са с намален апетит, циклично повръщане, тем-
пературна нестабилност, атаксия, летаргия. При при тежки случаи – кома. 
Хиперактивност, поведенчески отклонения, ментална ретардация и аутис-
тични белези са типични за нарушенията в урейния цикъл.

Диагноза. Доказва се чрез изследване на амоняк в плазма, аминокисе-
линен профил в кръв и урина, доказване на ензимен дефицит и/или мутация 
в съответния ген. 

Лечение. Прилага се ниско-белтъчна диета, свързващи амоняка веще-
ства (натриев бензоат, натриев фенилбутират), чрез която се постига нама-
ляване на амоняка в кръвта в съчетание с витамини и добавяне на амино-
киселини (аргинин хидрохлорид). При част от пациентите се наблюдава 
подобряване на аутистичните симптоми.69 

9. Инфантилна цероидлипофусциноза
Отнася се за група невродегенеративни заболявания, дължащи се на 

натрупване на автофлуоресцентни липопигменти в неврони и екстраневро-
нални тъкани. Ранната инфантилна форма е с АР унаследяване.

Клиника. Начало около 2 годишна възраст, когато се наблюдава регрес 
в развитието, аутистично поведение, миоклонус, хореиформени движения, 
загуба на зрение, атаксия, спастична квадриплегия и вторична микроцефа-
лия. Голяма част от лимфоцитите са вакуолизирани. В ЕЕГ се регистри-
ра изразена епилептиформена активност и забавена основна активност, а в 
МРТ се изобразява корова и малкомозъчна атрофия.

Диагноза. Определя се активността на ензимите палмитоим-протеин 
тиоестераза 1 (PPT1) и трепиптидил-пептидаза 1 (ТРР1) в левкоцити, кул-
тивирани фибробласти или от суха капка кръв. Доказват се мутации в съот-
ветните гени.

Лечение. Няма. 

10. Нарушение в обмяната на мукополизахариди 
Синдромът на Sanfilippo е автозомно-рецесивно заболяване вслед-

ствие 4 различни ензимни дефекта в мукополизахаридната обмяна.
Клиника. Началото на заболяването между 2-6 годишна възраст при 



115Аутизъм при метаболитни нарушения

предшестващо нормално развитие. Наблюдава се промяна в поведението 
характерна за РАС - моторни стереотипии, импулсивност, агресивност, хи-
перактивност, ехолалия, неуместен смях, нарушения в съня. Настъпва про-
гресивна загуба на умения и психомоторен регрес.

Диагноза. Определя се наличието на глюкозаминоглиани в урина, ене-
зимни нива в тъканни проби и генно секвенииране. Възможна е пренатална 
диагностика.

Лечение. Липсва специфично.

Заключение

През последните години са описани нови метаболитни нарушения, при 
които пациентите представят симптоматика харктерна за РАС. Много от тях 
не могат да се диагностицират без задълбочени лабораторни и генетични 
изследвания, повечето от които са достъпни у нас.

Редкостта на метаболитните заболявания, протичащи с прояви на РАС, 
и липсата на специфични симптоми с висока честота при тях обясняват 
трудното им диагностициране. Метаболитен скрининг на аминокиселини, 
органични киселини и мукополизахариди трябва да се изисква при пациен-
ти с летаргия, циклично повръщане, ранна изява на гърчове, дисморфични 
белези и ментална ретардация. При съответна клиника могат да се търсят 
и специфични метаболити в кръв, урина и ликвор или чрез магнитно-резо-
насна спектроскопия.

Точната и своевременна диагноза е необходима, тъй като поне при част 
от засегнатите може да се провежда лечение, което в дългосрочен план да 
подобри когнитивния и поведенчески изход.

Можем да се надяваме, че бързият напредък в изясняването на патофи-
зиологичната и молекулярна база на вродените нарушения на метаболизма 
от една страна, и от друга прогресът в ранното им откриване включително 
и чрез магнитно-резонансната спектроскопия, ще позволи своевременното 
провеждане на адекватно лечение и съответно превенция на РАС. 
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Таблица 1. Често срещани неврометаболитни нарушения с аутиститичен 
фенотип и изява в първите 3 години от живота.59, 70-74 

Смущение Начало Клинични характеристики Диагностични тестове Потенциално 
лечение

Фенилкетонурия Неоната-
лен 
период

Аутизъм, тежка ментална 
ретардация, гърчове 
(при нелекувани пациенти)

Количествен анализ 
на плазмени амино 
киселини

Рестриктивна диета 
плюс интеграция на 
аминокиселини

Aденилсукциназен 
дефицит

Първа 
година

Аутистичен фенотип, 
психомоторна ретардация, 
епилепсия

Наличие в урината и 
цереброспиналната 
течност на сукцинил 
аминоимидазоли, кар-
боксамид 
рибозид и сукцинил 
аденозин

Няма

Креатинов дефицит 
(гуанидиноацетат 
метилтранферазен 
дефицит, аргинин-
глицинамидинотранс-
феразен дефцит, 
трансмембанен 
креатин транспортер 
дефицит)

3-ти 
месец – 
2-ра 
година

Аутистичен фенотип, 
ментална ретардация, 
забавено говорно развитие, 
епилепсия, екстрапирамидна 
симптоматика

Мозъчна магнитно ре-
зонасна спектроскопия, 
концентрация на креатин 
и гуанидиноацетат в 
кръв и урина, отношение 
креатин/
креатинин; 
генни мутации

Добавка на креатин 
орално

Вродени грешки на 
холестеролова биосин-
теза (вариант на Smith 
lemli Opitz синдром)

След 
кърмаче-
ска 
възраст

Аутизъм, психомоторна 
ретардация, нарушено 
говорно развитие, 
поведенчески отклонения

Абнормни тъканна и 
плазмена концентрация 
на холестерол и 7- де-
хидрохолестерол

Терапия за 
възстановяване на 
холестерол

Биотинидазен дефицит 3-ти – 
12-ти 
месец

Аутизъм, атаксия, гърч, 
хипотония, обриви по кожа-
та, алопеция, проблеми със 
зрението, загуба на слух, 
органична ацидемия

Серумен биотинидазен 
дефицит –> секвенция 
на гена

Терапия с 
кофактор биотин

Инфантилна цероид 
липофусциноза

≥2 г. Аутистичен фенотип; регрес 
в развитието, гърчове; 
миоклонус; хореиформени 
движения; загуба на зрение-
то; атаксия

Ензимна и генетична 
диагностика, хистопа-
талогично изследване 
показва акумулация на 
автофлуоресцентни пиг-
менти в телесни тъкани

Няма

Sanfilippo синдром През 
1-вата 
година

Аутистичен фенотип; остра 
ментална ретардация; 
хиперактивност

 Количествен анализ на 
уринарен гликозами-
ногликан; 
Генетичен анализ на 
мутацията

Само палитивно, 
неспецифично

Хистидинемия Раждане Рисков фактор за развитие-
то на аутизъм. Ментална 
ретардация, смущения в 
речта, много 
асимптоматични пациенти

Високо количество на 
хистидин в кръвта, пови-
шена уринарна ексреция 
на хистидин и неговите 
трансаминационни 
продукти

Ниско- хистидинова 
формула или 
рестриктивна диета

Дефицит на сукцинил 
семиалдехид 
дехидронгинеза

≥ 3 месеца Аутизъм или первазивно 
разстройство в развитието, 
забавено моторно и 
интелектуално развитие, 
нарушено говорно развитие. 
Неспецифична фенотипна 
презентация 

Гама-хидроксибутират 
акумулация в урина, 
серум и цереброспи-
нална течност; ензимен 
дефицит в лимфоцитите 
и лимфобластите

Вигабартин

Дефицит на 
дихидропиримидин 
дехидрогенеза

≤ 1-ва 
година

Аутизъм; гърчове, моторна 
и ментална ретардация; 
зрителни нарушения; ретар-
дация в 
растежа; микроцефалия; 
асимптомни индивиди

Газ хроматографски 
спектометричен анализ 
органични киселини в 
урина (урацил + тимин), 
други изследвания
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РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР - 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА КЛАСИФИЦИРАНЕТО, 

ДИАГНОСТИКАТА И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ

Анка Бистриан, Светла Стайкова, 
Атанаска Аврамова, Надя Полнарева

„Разстройства от аутистичния спектър” (РАС) е понятие използвано 
предимно в немедицинските среди, чрез което се подчертават вариациите и 
степента на изява на основните характеристики на т.нар. „Генерализирани 
разстройства на развитието“ (ГРР) по МКБ 10 или „Первазивни разстрой-
ства на развитието” по DSM ІV. През 2013 г. бе въведена петата ревизия на 
Американската класификация на психичните разстройства (DSM 5). В нея 
понятието РАС заменя частично използваното преди това понятие „Перва-
зивни разстройства на развитието”. Това постави пред лекарското съсловие 
редица предизвикателства, свързани с неговата широка популярност и упо-
треба. Очакваният понятиен хаос включително в специализираната литера-
тура е вече факт и има концептуален характер. В контекста на предстоящото 
въвеждане в практиката на МКБ 11 се изисква дисциплина и задълбоче-
но познаване не само на класификациите, но и на научните постижения и 
концепциите, които ги обуславят. В настоящия текст се използва понятието 
РАС съгласно интерпретацията му по DSM 5.

Предизвикателства и ограничения на 
категориалните класификации 

В използваната у нас Международна класификация на болестите - 10-та 
ревизия (МКБ 10) детският аутизъм се разглежда като част от т.н. „Гене-
рализирани разстройства на развитието“. Тук се включват още няколко 
подкатегории с разнообразна клинична изява. Опитът показва обаче, че в 
редица случаи клиничната характеристика не отговаря на конкретните ди-
агностични критерии, което затруднява категоризацията им. Това създава 
реален риск подобни случаи да не бъдат своевременно обхванати от сис-
темата от грижи. От друга страна поради наличието на субкатегории като 
„ГРР – други“, „ГРР – неуточнени“ или „ГРР – атипичен аутизъм“, е твърде 
вероятно случаи, които не покриват напълно критериите на Генерализирано 
разстройство на развитието да се третират като такива. Това е една от въз-
можните причини, обясняващи нарастването на броя регистрирани случаи 
на деца с аутистично разстройство.

Последната версия на американската класификация DSM 5 отразява 
значимия напредък в разбирането на РАС, като ги обособява като същест-
вена част от голямата група на „Невроразвитийни разстройства“ (табл.1).
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Таблица 1. Местото на аутистичните разстройства 
в съвременните класификации 

МКБ 10
Генерализирани 
разстройства на 

развитието

DSM 4
Первазивни 

разстройства на 
развитието

DSM 5
Невроразвитийни 

разстройства

• Детски аутизъм
• Атипичен аутизъм
• Синдром на Rett
• Друго дезинтегратив-
но разстройство в дет-
ството
• Хиперактивно р-во, 
съчетано с умствено 
изоставане и стерео-
типни движения
• Синдром на Asperger
• Други
• Неуточнени

• Детски аутизъм
• С-м на Asperger
• PDD-NOS

• Синдром на Rett
• Дезинтегративно раз-
стройство в детството

Разстройства от аутис-
тичния спектър

МКБ 11 (в процес на разработване)
Невроразвитийни разстройства

Разстройства от аутистичния спектър

Невроразвитийни са разстройствата, при които се установява изоста-
ване и/или отклонения в психичното развитие. Тук според DSM 5, наред с 
РАС се включват и разстройства с дефицит на вниманието и хиперактив-
ност, специфични разстройства в развитието на речта, на двигателните уме-
ния, на училищните умения, интелектуален дефицит („intellectual disability“ 
е формулировката заменила в DSM 5 използваното в предишните издания 
„mental retardation“).

При тези разстройства са засегнати когнитивни функции и умения, кои-
то са тясно свързани с невробиологичното узряване.1,2 Първите особености 
се проявяват още в кърмаческа или ранна детска възраст. Дефицитите пер-
систират с развитието, не са свързани с периоди на екзацербации и ремисии 
и показват тенденция за известно редуциране с хода на времето. Наруше-
нията са пожизнени, засягат няколко области на психичното развитие, имат 
непрекъснато протичане, въпреки че се променят с възрастта.3 По-чести са 
сред мъжката популация и са налице данни за сходни разстройства в семей-
ството. Невроразвитийните разстройства имат области на припокриване, 

 



124 Педиатрични аспекти на аутизма

свързани са предимно с генетично предразположение. 
В DSM 5 се променят и основните за диагнозата групи симптоми, обе-

динявайки „Качествените нарушения в социалните интеракции“ и „Качест-
вените нарушения в комуникацията, вкл. и речта“ в обща група „Социоко-
муникативни нарушения” (вж. Табл.2).

Предоставена е възможност чрез скала от 3 степени да се отразява ни-
вото на тежест в зависимост от необходимата подкрепа, свързана с проявите 
на нарушена комуникация и стереотипни и репететивни поведения.

Таблица 2. Основни групи симптоми на аутистичните разстройства 
в медицинските класификации.

МКБ 10 ГРР DSM 4 ПРР DSM 5 РАС
3 основни групи симптоми:

1. Качествени нарушения в социалните 
интеракции
2. Качествени нарушения в 
комуникацията 
(вкл. речта)

3. Стереотипни и ограничени интереси и 
поведения

2 основни групи симптоми:

1. Социо-комуникативни 
нарушения 

2. Ограничени, репетитивни 
модели на поведение и интереси + 
сензорни 
нарушения

Диагнозата при деца под 3г.в. се 
смята за спорна и по-малко стабилна във 
времето.
Фокусът на диагностиката е 
поставен върху детската популация.

Симптомите са налице от ранна 
възраст, но тяхната изява може 
да стане видима 
по-късно, когато социалните очак-
вания надвишават 
реалните възможности на 
индивида.
Поставянето на диагноза е 
възможно през всеки 
възрастов период.

Съществени промени има и при включените субкатегории, формиращи 
РАС. Така „Детският аутизъм“ е само част от спектъра, което в известна сте-
пен го освобождава от голямата стигматизираща тежест, с която терминът 
бе натоварен през последните години. 

Постигнат е консенсус „Синдромът на Рет“ да не се разглежда като су-
бкатегория на РАС, тъй като характерните аутистични симптоми при тези 
деца се наблюдават по време на относително кратък период от развитие-
то им.4 Въпреки това, пациенти със синдром на Рет и изявени аутистични 
симптоми биха могли да се определят като РАС, като към диагнозата РАС 
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се добави спецификатор „свързано с установено генетично или медицинско 
състояние”.

„Дезинтегративното разстройство“ също не е включено към РАС. Съ-
временните проучванията показват, че процесът на развитието при децата 
с РАС има трайно неравномерен характер с широк диапазон в сроковете 
и естеството на придобитите и загубените умения и възможности. Макар 
да са редки и поради това трудни за диагностициране и проучване, дезин-
тегративните разстройства значително се различават от другите подтипове 
аутистични разстройства, особено що се касае до остротата и тежестта на 
регреса, както и до проявата на други нетипични симптоми, като например 
загуба на контрол над тазоворезервоарните функции и дори на по-сложни 
моторни умения. В DSM 5 се предлага спецификатор, който прецизира раз-
витийния регрес.

Новите диагностични критерии се характеризират с висока специфич-
ност (намаляват се броя на „фалшиво” положителни диагнози), но и с огра-
ничена сензитивност (увеличава се вероятността за пропускане на реално 
засегнати пациенти). Въпреки предимствата на DSM 5, в редица съобщения 
се подчертава, че над 10 % от диагностицираните в миналото лица с пер-
вазивни разстройства (PDD) (възрастни и деца под 2 г.в. от т.нар. „високо-
функциониращ” тип) не покриват диагностичните критерии за РАС по но-
вата класификация.10,11 Налице е тенденция към нарастване на относителния 
дял на случаи с по-тежки нарушения и съпътстваща коморбидност. Очаква 
се, че част от пациентите с “високофункциониращ” тип аутистично раз-
стройство в рамките на синдрома Asperger ще се дефинират като „Наруше-
ние в социалното общуване и в прагматиката на речта, без стереотипно 
поведение” - нова категория от групата на невроразвитийните разстройства. 

Използването на новоприетата класификация DSM 5 и предстоящото 
приемане на МКБ 11 изискват боравене с нови понятия и формиране на 
нови нагласи. Това е предизвикателство за медицинските специалисти и 
всички професионалисти, ангажирани с обгрижването на деца с психичноз-
дравни проблеми.

Диференциална диагноза

Диагностичното уточняване изисква изключване на други диагнози и 
състояния, при които симптоматиката е сходна с тази при РАС (фиг.1). Това 
е изключително трудно при децата с невроразвитийни разстройства, пора-
ди факта, че често симптоматиката се припокрива, динамична е и трудно 
се разграничават спецификите на отделните разстройства, особено в ранна 
възраст. Стилът на отглеждане и положените грижи за детето, капацитетът 
и ресурса на обгрижващата го среда също се отразяват върху развитието 
му. Симптоми и поведения наподобяващи аутистичното разстройство се на-
блюдават и в случаите на психосоциална депривация и малтретиране. 
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Невроразвитийни 
разстройства 

Специфично 
разстройство в 
развитието на 

речта 

Р-во на 
двигателните 

функции   

Интелектуален 
дефицит 

РДВХ 

Други психични и 
поведенчески 
разстройства 

Поведенческо  
разстройство 

Р-во на 
привързаността 

Селективен 
мутизъм 

Психотично 
р-во 

Други 
медицински 
състояния 

Слухов 
дефицит 

Зрителен 
дефицит 

Неврологични, генетични и метаболитни 
нарушения 

Фигура 1. Диференциална диагноза на разстройствата 
от аутистичнтия спектър

Съпътстващи проблеми в хода на развитието

В много съвременни проучвания се посочва, че при около 70 % от ди-
агностицираните с РАС деца се наблюдават съпътстващи психични, невро-
логични или други медицински състояния в различен период от тяхното 
развитие. Това допълнително затруднява функционирането и повлиява ус-
певаемостта на интервенциите. 

Видът на съпътстващото психично нарушение и проявите му се различа-
ват и в зависимост от тежестта на самото разстройство, както и от наличния 
индивидуален ресурс (интелектуален, речеви, адаптационен). Най-често 
срещаните проблеми в предучилищна възраст са: нарушения на съня и хра-
ненето, елиминативни проблеми, нарушения в регулацията на поведението 
и емоциите, езиков дефицит, когнитивен дефицит, моторни нарушения. По-
късно се проявят и трудности в обучението (вкл. училищен отказ), прояви 
на хиперактивност, проблеми с вниманието, тикове, ексцесивни страхове, 
тревожност, трудно поведение (противопоставяне, агресивни и автоагре-
сивни прояви), обсесивно-компулсивни прояви, психотични симптоми. Оп-
исаните поведения не са задължителна част от клиничната картина и не са 
диагностичен критерий за РАС. Те са по-скоро признак на усложнение, чес-
то свързано с несъответно на нуждите на детето отглеждане и стимулиране. 
Тежките автоагресивни прояви, дезинхибираност и поведенчески труднос-
ти, срещани най-често в юношеството (както и при всички други възрасти), 
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могат да се избегнат чрез ранни поведенчески интервенции, съобразени с 
реалните нужди и възможности на детето, които включват обучение на се-
мейството и интеграция в образователно заведение.

В около 10 - 20 % от случаите на РАС (при деца и възрастни) се откри-
ват допълнителни неврологични (най-често епилепсия), ендокринни, гене-
тични, метаболитни и други соматични състояния. При формулирането на 
диагнозата тези медицински състояния се уточняват със съответния специ-
фикатор.

Диагностичен процес

Диагностичният процес е трудоемък. Той изисква от специалистите ви-
сока компетентност, отдаденост и задълбочено разбиране на процесите и 
динамиката на детското развитие. Съгласно световните стандарти за добра 
клинична практика в детската психиатрия е необходимо не само поставяне-
то на диагноза, но и по-широко изследване на функционирането на конкрет-
ното дете. Това включва изследване на когнитивното развитие (”умствена/
развитийна възраст”) и социо-комуникативното развитие, нивото на адап-
тивни умения и като цяло на ресурсите на детето, семейството и по-широ-
кото му обкръжение (детска градина, училище, условия за специализирани 
услуги в общността).5,6,7 В този контекст оценката на развитието трябва да 
се извършва от мултидисциплинарен екип в условията на дневно отделение.

 

 

3. 
Обкръжение  

4. Услуги по 
местоживеене 

Насочване 
към 
подходящи 
интервенции 

2. Семейство и 
близки- ресурс и 

нужди 
1. Дете/юноша с 

РАС- 
Диагноза 

Затруднения 

Ресурс - познавателен, социо-
комуникативен, адаптивен и т.н.) 

Актуални нужди 

Фигура 2. Диагностичен процес при разстройствата 
от аутистичнтия спектър.
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Таблица 3. Процесът на диагностика – стандарт по NICE и практиката 
в клиниката по детска психиатрия (КДП) „Св.Никола“6,7

 

 

Клинична практика КДП 
“Св.Никола“ 

NICE стандарти за добра практика, 2013 

      1.Мултидисциплинарен екип: 

- детски психиатър 
- клиничен психолог 
- при необходимост логопед, 

педагог, обучена медицинска 
сестра 

 

- детски психиатър 
- педиатър / невролог обучен за работа 

с деца с РАС 
- клиничен психолог  
- логопед 
- при необходимост ерготерапевт, 

медицинска сестра, социален 
работник, специален педагог. 

2. Метод:  

Анамнеза: за развитието, за симптомите, за минали и съпътстващи заболявания, за 
фамилна обремененост. 

Информация от други професионалисти и институции 

Клинично наблюдение 

Физикален преглед - дисморфични белези,  следи от самонараняване. 

Психологично изследване 

При необходимост логопедично изследване, наблюдение   в диагностична група 

Мултидисциплинарно обсъждане: диференциална диагноза, оценка на 
съпътстващите състояния, оценка на ресурсите и рисковете от страна на детето, на 
семейството, на средата. 
 3. Съветване на семейството и насочване за проследяване и психосоциална 
 рехабилитация в общността.  

С цел надеждност и обективизиране на отчетените позитивни симпто-
ми, както и за улесняване на проследяването и резултатите от приложени-
те интервенции са създадени различни инструменти (въпросници, скали: 
ADOS, ADI-R и др.). Употребата на този тип инструменти улеснява профе-
сионалистите, но не замества клиничния опит и експертизата на специали-
ста.7

При диагностичния процес на пациенти с РАС допълнителни изследва-
ния (ЕЕГ, КТ, ЯМР, генетични и метаболитни, аудиограма) не се извършват 
рутинно, а само при наличие на диференциално диагностични проблеми. 

Мултидисциплинарността при оценката осигурява крос-професионал-
но валидизиране на диагнозата и крос-професионална комплементарност. 
Често това е продължителен процес, което дава възможност за оценка на 
способността на детето да променя поведението си, поставено в условия 
на стабилни и предсказуеми сесии със специалист с подходящо поведение. 
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Получава се и допълнителна информация за отношенията в семейството, 
способността на родителите да се организират и да сътрудничат със спе-
циалисти, да видят, опитат и усвоят нови начини на интеракция с детето си. 
Удължената във времето оценка създава терен за по-плавно и подкрепено 
отработване на емоционалния процес на траур, който родителите на децата 
с поставени „тежки диагнози” преживяват.6,8,9

Поставянето на категориална диагноза, като част от извършената оцен-
ка, позволява достъп до системите за интервенции и подкрепа при децата с 
РАС.

Подкрепа и интервенции при деца и юноши с РАС

Пътят на семействата на деца с РАС до и през процеса на диагнозата е 
продължителен и изчерпващ. Има риск родителите да се чувстват изплаше-
ни и самотни. С помощта на специалистите те могат да бъдат улеснени да 
разберат и осъзнаят проблема на детето, да се информират за адекватните 
на неговите нужди терапевтични възможности и да съхранят надеждата си 
за промяна и развитие.

В съвременните стандарти за обгрижване на децата с РАС специалистът 
е разглеждан като спътник, с който родителите могат да обсъдят избрания 
маршрут без да бъдат обвинявани.6 Акцент се поставя върху това, че при-
емането на характеристиките на разстройството изисква продължителна 
работа с родителите, в която следва да участват не само тясно специали-
зираните професионалисти, но и обслужващите детето педиатри и/или об-
щопрактикуващи лекари. Качественото партниране предполага както добро 
познаване на доказаните за този вид разстройства интервенции, така и гра-
дивно внимание и подкрепа, осигурени в точния момент.

Приема се, че на този етап няма лечение за РАС в медицинския смисъл 
на това понятие: спрямо основните симптоми на РАС не се използват меди-
каменти или други медицински процедури.6,9 Доказали своята ефективност 
и препоръчвани от стандартите са поведенческите и интеракционните ин-
тервенции.
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Психосоциални интервенции 
(поведенчески програми)  

Насочени към различните видове 
поведения, социалните интеракции, 
игровите умения и развитието като 
цяло. Ефективни са по отношение 
на основните симптоми. 

Обучителни (образователни) 
програми 

Насочени са към натрупване на 
знания и развитие на познавателните 
възможности.   Ефектът върху 
поведението и интеракциите не е 
голям. 

Медикаменти 
Прилагат се задължително в 
комбинация с психосоциални 
интервенции. 
Не са ефективни спрямо 
основните симптоми на РАС. 

Други интервенции-   
- неврофийдбек 
- звукова стимулация 
- секретин 
- хелиране 
- барокамера 
- хранителни добавки  
- диети 
Не се препоръчват! 

РАС-
терапии 

Фигура 3. Интервенции и услуги, предлагани за деца с разстройства 
от аутистичнтия спектър6,13

Многообразието от предлагани програми и услуги за деца с РАС налага 
провеждането през 2014 г. на мащабно проучване от Agency for Healthcare 
Research and Quality, U.S. Department of Health and Human Services на онези 
от тях, които имат доказан ефект върху основните симптоми на разстрой-
ството. Систематизирани са основаните на доказателства данни за ефикас-
ността на интервенционните програми. Обсъжда се комплексния характер 
на резултатите и участието на различни фактори като честота, продължи-
телност и интензитет на интервенциите, експертизата на специалиста, ха-
рактеристиките на детето и на семейството.
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Интервенционни програми с доказана ефективност

- Фокусирани върху детето ранни интензивни поведенчески и развитийни 
интервенции като UCLA/Lovaas Model, Early Start Denver Model- могат да 
подобрят когнитивните и речевите възможности при някои деца.
- Центрирани върху поведението интервенционни програми като АВА- 
позволяват редуциране на специфични поведенчески проблеми при малки деца.
- Основани върху играта и интеракциите ранни интервенции- подобряват т.нар. 
споделено внимание при малки деца.
- Фокусирани върху родителите ранни интензивни поведенчески интервенции- 
могат да подобрят речевите умения при някои деца.
- Фокусирани върху социалните умения интервенции- кратковременно позитивно 
повлияване на социалните интеракции и разпознаването на емоциите, при деца в 
училищна възраст, сдобри познавателни и речеви възможности. 
- Когнитивно поведенческа терапия - редуцира проявите на тревожност в 
училищна възраст, приложима при деца със средно ниво на IQ и езикови умения.

AHRQ Publication No. 14-EHC036-EF August 2014

Фигура 4. Доказали се и препоръчвани интервенции при 
разстройствата от аутистичния спектър13

Медикаментозно лечение се прилага само при съпътстваща проблема-
тика въз основа на строги показания. В случаите на трудно поведение е 
необходимо предварително да се потърсят и оценят възможните свързани с 
промени в ежедневието и средата на детето фактори. Във всички случаи ме-
дикаментозната терапия не може да замени психосоциалните интервенции.

 

 

Психофармакологични интервенции при РАС, NICE 2013 
 

- Назначават се от детски психиатър или педиатър, преминал обучение за работа с 
РАС 

- Прилагат се единствено по отношение на съпътстваща проблематика 
- Търси се минималната ефективна доза 
- Ефикасността и страничните ефекти се мониторират достатъчно често според 

възрастта и състоянието на детето 
- Терапията се прекратява след овладяване на симптомите. 

 

Фигура 5. Медикаментозна терапия при разстройства 
от аутистичния спектър

Същевременно за децата с РАС се предлагат множество алтернативни 
„лечения“ с недоказана ефективност, които костват много емоционални и 
финансови ресурси на семействата. Тези методи обикновено са по-бързо 
достъпни за нуждаещите се, представят се като по-обещаващи и са подвеж-
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дащи по две основни линии. От една страна за тях няма научно-обосновано 
доказателство за ефективност и могат да бъдат потенциално опасни, от дру-
га те въвеждат идеята за „излекуване“, което противоречи със самата кон-
цепция за РАС. Многообразието от такива „лечебни“ модели не е проблем 
само в България, а е реален и в много други държави, впрочем не само по 
отношение на РАС, но и за други разстройства. 

Поради това, осигуряването на възможности и условия за информиран 
избор на интервенционна програма с обективно доказана ефективност, е 
съществена задача на специалистите, работещи в сферата на детското ду-
шевно здраве. Усилията и очакванията на родителите трябва да бъдат насо-
чени към разгръщане на максималния интелектуален, поведенчески и емо-
ционален потенциал на конкретното дете. Доказано е вече, че развитието 
на децата с РАС се улеснява значително, включително се намалява рискът 
от формиране на трудни поведения, ако интеракционните и поведенческите 
интервенции в достатъчен обем, честота и интензитет започнат в предучи-
лищна възраст (3-5 г.) или по-рано. 

Въпреки, че не съществуват възможности за специфична първична 
превенция на РАС, има редица основания да се счита, че е възможно да се 
ограничат проявите на трудни поведения. Съществен фактор, както по от-
ношение на позитивното повлияване върху развитието и общото функцио-
ниране на детето, така и по отношение на изявата на проблемни поведения, 
е адекватността на изработената терапевтична програма. 

Естеството на РАС изисква получаване на специализирана подкрепа в 
продължение на години, а понякога и пожизнено. Тя трябва да се осигу-
рява от подходящо обучени професионалисти, работещи извън сферата на 
здравеопазването. Участието на родителите в тези интервенции е задължи-
телно, а терапевтичните занимания са част от стабилно и предсказуемо, но 
същевременно много плавно и постепенно променящо се ежедневие, балан-
сиращо терапевтичните цели и възможностите на детето. 

 През последните години, поради високата социална значимост на РАС, 
се провеждат редица проучвания, насочени към дефиниране на онези ме-
тоди и модели на работа, които имат доказан ефект върху развитието на 
децата с тази диагноза. В резултат на това се развиха систематизирани и 
детайлно описани интервенционни програми, чието приложение изисква 
специална подготовка. Въпреки това, остава в сила убеждението, че няма 
един единствен и универсален метод, валиден за всяко дете или младеж с 
РАС. Най-важно остава инидивидуализирането на използваните стратегии 
и техники за работа спрямо конкретното дете, тяхното интегриране в еже-
дневния живот на детето и семейството.
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ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ 
НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И 

ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ НА РАЗСТРОЙСТВО ОТ 
АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Николай Попов

Исторически данни

През 1867 г. Henry Maudsley пръв обръща внимание на състояние сход-
но на аутизма. Първоначално тежките отклонения в развитието се приемат 
за психози. Основоположник на съвременната идея за РАС е Leo Kanner 
(1943), австрийски детски психиатър от университета Johns Hopkins. В ос-
новополагащата си публикация „Аутистични нарушения на афективния 
контакт” той насочва вниманието на изследователите към едно от най-
сериозните разстройства на детството.1 L.Kanner описва наблюденията си 
върху единадесет деца между 2 и 8 годишна възраст (осем момчета и три 
момичета) с аутистични черти и анализира поведението им. Всяко от тях 
е с прояви, непокриващи критериите за която и да е от известните тогава 
диагнози. Децата се представят с нарушение на езика, социалните умения и 
често извършват нефункционални рутинни действия. Той нарича тази кон-
стелация от дефицити „Ранен детски аутизъм” и очертава основните кли-
нични изяви при тези пациенти – наличието на социален дефицит, наруше-
ние на езиковото развитие и стереотипни действия.2 От единадесетте деца 3 
никога не развиват вербална комуникация, а останалите осем говорят, но с 
необичайни или особени речеви конструкции. Непосредствената и отложе-
на ехолалия и неправилното използване на местоименията са част от езико-
вите особености наблюдавани при децата. Те предпочитат да се изолират от 
останалите и активно отбягват опитите за интеракция с другите. L.Kanner 
описва това поведение като „екстремно аутистично усамотяване, което, 
когато е възможно, загърбва, игнорира и изключва всичко, което постъпва 
към детето от външния свят”.1 Той отбелязва, че желанието за самоизо-
лация съществува още от раждането. Някои от децата изпълняват прости 
инструкции, но нито едно не се включва активно в реципрочен разговор 
с другите. Единадесетте деца показват желание да не променят характера 
на ежедневните дейности. Част от тях настояват всеки ден да следват оп-
ределен път или да играят с едни и същи играчки или предмети. Децата са 
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склонни да прекарват времето си и да насочват цялото си внимание върху 
играчките/обектите, които са им интересни и рядко включват в играта си 
други играчки. При това всяко отклонение от тяхната рутина води обикно-
вено до екстремна ажитация.1

L.Kanner предполага, че аутизмът се дължи на липса на социални инте-
ракции с майката и може да е свързан с „истинска липса на майчина топло-
та”. Той отбелязва също, че бащите рядко се включват в игрите на децата и, 
че „от раждането си те са подложени на родителска студенина, обсесивност 
и механични отговори само на материални нужди…оставени са грижливо в 
хладилници, които не се размразяват. Тяхното оттегляне изглежда като акт 
на спасение от тази ситуация, за да потърсят комфорт в самотата”.1 С тези 
си съждения L.Kanner прехвърля вината за заболяването върху майката и 
създава теорията за „майката-хладилник”, която се подкрепя от много пси-
хоаналитично-ориентирани психиатри и властва поне до 1969, когато самия 
L.Kanner в речта си пред Националното общество на децата с аутизъм оне-
винява родителите и подчертава, че причините за аутизма са наследствени.

Австрийският педиатър Hans Asperger, независимо от Kanner, съобщава 
случаи със сходни симптоми. Тезата на H. Asperger от 1944 г. „Аутистич-
на психопатия в детството” получава популярност извън немскоезичната 
общност едва през 1991 година, когато е преведена на английски от Uta 
Frith.3 Н.Asperger описва в детайли четири деца с нарушения в комуника-
цията, социализацията и необичайно ограничено поведение. Описанието 
на Н.Asperger се различава до известна степен от това на L.Kanner. Сред 
наблюдаваните от Н.Asperger деца има такива с добре развита реч, а ня-
кои дори „говорещи като възрастни”. Той подчертава също, че в повечето 
случаи децата имат тежки поведенчески проблеми, които са и причината 
за търсене на психиатрична помощ. Тези наблюдения водят до известно 
объркване у клиницистите какво точно трябва да включва понятието „ау-
тизъм”, имайки пред вид, че то се използва (Bleuler, 1911) за описание на 
част от симптоматиката при шизофрения. Налага се необходимостта ясно 
да се разграничи детският аутизъм от други подобни състояния като детска 
шизофрения и умствено изоставане (УИ)).4 

Трябва да се спомене и името на Lorna Wing (1979) – английски пси-
хиатър, която заедно с екипа си провежда епидемиологично проучване в 
областта на Камбервел (южен Лондон) и описва т.нар аутистична триада: 
нарушение в социалната комуникация, социалната интеракция и социал-
ното въображение (възможността да разбираш как другите мислят, чувст-
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ват и реагират). Във връзка с тази триада е и когницията, която се развива 
у здравите деца чрез въображаемата игра.5 Работата на L.Wing в областта 
на аутизма е и в основата на обединяването на описаните преди това мно-
жество синдроми с аутистични черти (“dementia precocissima”, “dementia 
precocissima catatonica” на Morgan De Sanctis, “примитивна кататонна 
психоза при идиоти” на Critchley Earl, “симбиотична психоза” на Margaret 
Mahler, “аутистична психопатия”, “деменция преди 5 годишна възраст” 
на Theodor Heller) в един синдромокомплекс с обща клинична характерис-
тика, формирайки по-скоро спектър, а не множество ясно диференцирани 
разстройства. 

Диференциално диагностични проблеми

Предвид приемането на аутизма в миналото за психотично разстройство 
в детството един от основните диференциално диагностични проблеми е 
бил разграничаването от детската шизофрения.1 Въпреки, че аутистич-
ното разстройство може да наподобява детската шизофрения, съществуват 
множество характеристики, които позволяват разграничаването на двете 
разстройства – началната възраст, проявата на изолация от другите, хода 
и траекторията на разстройствата, честотата на разстройствата, разпреде-
лението по пол и другите съпътстващи симптоми.6 При децата с аутизъм 
началната възраст е обикновено по време на ранното детство и дори веднага 
след раждането, докато симптомите при детската шизофрения се проявяват 
в ранната юношеска възраст.7 Начинът, по който децата с аутизъм и тези със 
шизофрения се свързват с другите или се ангажират в социално оттегля-
не също се различава. Пациентите с шизофрения като цяло са способни да 
установят връзка с другите, но по-късно с израстването си се отдръпват от 
нея. Обратно, децата с аутизъм са неспособни да развият социална връзка 
с другите от самото начало.3 Траекторията на тези две разстройства също 
се различава. Докато аутизма е описано като относително стабилно състоя-
ние, то детската шизофрения се представя в циклични периоди на ремисии 
и рецидиви.7 М.Ruter (1978) описва, че аутистичното разстройство засяга 
по-често мъжкия пол в съотношение 4:1, за разлика от детската шизофре-
ния, при която двата пола се засягат еднакво. Децата със шизофрения имат 
налудности и халюцинации, които не са характерни за тези с аутизъм.8 Въз 
основа на посочените различия изследователите и клиницистите започват 
да приемат аутизма като отделна нозологична категория.9 

Затруднения има и при разграничаването на аутизма от умственото из-
оставане. Първоначално се е смятало, че то не съпътства случаите на ау-
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тизъм. L.Kanner описва пациентите си като „надарени с добър когнитивен 
потенциал” и обяснява „добрата им интелигентност” с развитата памет 
за маршрути и нормалното им физическо развитие. В този период много 
изследователи вярват, че повечето от децата с аутизъм имат средностатисти-
ческа интелигентност.10 М.Ruter (1968) оспорва това твърдение въз основа 
на наблюдението, че много от аутистичните деца „функционират умстве-
но на по-ниско ниво”. Както и в нормално развиващата се популация, L. 
Lockyer и М. Ruter (1968) откриват, че коефициентът на интелигентност на 
7 деца с аутизъм остава стабилен във времето, въпреки подобряването на 
аутистичните им симптоми. Този факт е в подкрепа на това, че умственото 
изоставане е по-скоро коморбидно развитийно разстройство, а не част от 
первазивната симптоматика. Прието е, че едва около 25 до 33 % от децата 
с аутизъм функционират в границите на средния интелект.11 Ben-Izchak и 
Zachor (2007)12 отбелязват, че мнозинството от аутистичните деца имат IQ в 
границите между 45 и 50. Днес се смята, че от 50 до 75 % от всички деца с 
РАС имат коморбидна диагноза УИ13 (фиг. 1).
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Фигура 1. Схема на развитийните разстройства и възможните съпровож-
дащи симптоми. Централния овал с плътен черен контур изобразява ГРР. Черве-
ната линия изобразява тежестта на спектъра, започвайки от нормата, през синдром 
на Asperger, Генерализирано разстройство на развитието-друго (ГРР-друго) и дет-
ски аутизъм до тежките синдром като синдром на Rett, дезинтегративно разстрой-
ство и атипичен аутизъм. 
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В диференциално-диагностичнен аспект трябва да се имат предвид как-
то езиковото разстройство, така и разстройството на активността и внима-
нието, други поведенчески, емоционални разстройства, както и реактивно-
то разстройство на привързаността. Още по-голяма диагностична трудност 
представляват случаите на деца с аутистично разстройство с други разви-
тийни и/или поведенчески прояви (фиг.1).

Диагностични критерии

Сред първите предложили ясни критерии за диагностициране на аути-
зъма са L.Kanner и L.Eisenberg (1956). Според тях ранният детски аутизъм 
се характеризира с две изяви - „екстремно отделяне и преангажираност с 
поддържането на неизменост”.6 В допълнение L.Kanner и L.Eisenberg от-
белязват, че тези симптоми се проявяват още преди две годишна възраст. 
Заедно с първоначалното описание на L.Kanner няколко други изследовате-
ли предлагат собствени дефиниции и обяснения на разстройството.8 Неза-
висимо от това трите симптома, първоначално описани от L.Kanner, остават 
ключови за диагнозата в последващите класификационни системи. 

В отговор на клиничните нужди през 1952 Американската психиа-
трична асоциация (АПА) публикува диагностичния наръчник за психич-
ни разстройства, известен със съкращението (DSM-I). Аутизмът се появява 
за първи път като диагноза под названието “инфантилен аутизъм” в тре-
тото издание на DSM14 в главата „Первазивни разстройства на развитие-
то” (ПРР, известни още като Генерализирани разстройства на развитието 
– ГРР). Описаните в DSM III первазивни разстройства имат много по-тесни, 
„свити” критерии. В тях се вписват по-малък брой деца с аутистични белези 
от реално съществуващите. Това налага критериите да бъдат ревизирани 
в по-късните издания на DSM.15 Други разстройства, класифицирани в ка-
тегорията на ПРР в DSM-III, са ПРР с начало в детството – резидуален и 
атипичен аутизъм.

В ревизираният текст на DSM-III от 1987 год. критериите стават по-опи-
сателни и по-свободни за тълкуване, но пак се структурират около трите 
ключови синдрома при аутизъм – 1. качествени нарушения на реципрочни-
те социални връзки; 2. качествени нарушения във вербалната и невербал-
ната комуникация; и 3. ограничен репертоар от действия и интереси. От 
друга страна категорията на ПРР е опростена само до две разстройства - ау-
тистично разстройство и ПРР-неспецифицирано другаде,14 като е заличена 
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категорията атипичен аутизъм. В тази класификация не се определя изрич-
на възраст за установяване на симптоматиката, което пък би класифицирало 
част от децата с атипичен аутизъм в категорията детски аутизъм. Описват се 
също и допълнително наблюдавани синдроми, където са включени атипич-
ния отговор на сензорни стимули и неравномерното придобиване на знания. 
По-късно DSM-III-R включва критерия за начална възраст, изискващ перва-
зивните дефицити да са изявени преди 30 месечна възраст.14 

В DSM-IV-TR е налице многоосев подход към диагнозата на психи-
атричните разстройства, който продължава и до сега.14 В същата ревизия 
на DSM към ПРР се включват аутистичното разстройство, ПРР – неспеци-
фицирано другаде, детското дезинтегративно разстройство и описаните за 
първи път синдроми на Asperger и Rett. Трите ключови характеристики на 
L.Kanner са представени и при петте ПРР. Независимо от това всяко раз-
стройство има свои собствени, специфични характеристики, които го отли-
чават от останалите.

Друга класификация, използвана предимно в Европа и официално при-
ета в България, е Международната класификация на болестите и пробле-
мите, свързани със здравето (МКБ) на Световната здравна организация). 
В деветото й издание от 1975 Генерализираните разстройства на развитие-
то (ГРР) са описани в рубриката други психози. Разграничени са четири 
разстройства – аутизъм, ГРР – друго, дезинтегративно разстройство в 
детството и некласифицирано ГРР. В последната, десета ревизия на диаг-
ностичния справочник са добавени синдромите на Rett и Asperger, както и 
атипичния аутизъм (табл. 2). 

В диагностичните критерии, използвани в DSM IV и МКБ10 няма съ-
ществени различия. Доколкото ги има, се отнася за детайли, които не създа-
ват сериозни трудности (табл.1).
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Таблица 1. Прилики и разлики в диагностичните критерии за 
детски аутизъм в DSM IVTR и МКБ 10.

Прилики Разлики

Общи

Начало преди 3 г.в. DSM IV определя повече на брой 
симптоми за диагностичен праг (шест 
или повече),
МКБ 10 изисква най-малко пет. 

Абнормно функциониране 
в реч, социални връзки, 
символна игра.

Социални 
връзки

Изискват патология в 
невербалната комуникация, 
социо-емоционална 
съответност и установяването 
на връзки

DSM IV изисква поне два симптома, 
МКБ 10 - поне един. 

DSM IV добавя още един симптом - 
липса на стремеж към споделяне

.Комуни-
кация

Изискват патология в речевото 
развитие до пълна липса на 
реч, ехолалия, трудности в 
инициацията и поддържането 
на разговор. 

DSM IV изисква поне един симптома, 
МКБ 10 - поне два. 

DSM ІV добавя симптом - липса на 
спонтанна символна игра,

Стереотип-
ност

Изискват патология като 
ангажираност с ритуали, 
моторни стереотипии, 
ограничен модел на 
интереси, преангажираност 
с нефункционални части на 
обекти.

DSM IV изисква поне един симптом, 
МКБ 10 - поне два. 

МКБ 10 добавя симптом - дистрес при 
промяна. 

Изключват 
се

Синдром на Рет и 
дезинтегративно разстройство 
в детството. 

МКБ 10 – Диагноза аутизъм- не може 
да се постави ако има специфични 
разстройства на речта, разстройство на 
привързаността, умствено изоставане 
или шизофрения.
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Таблица 2. Класификационните системи за ГРР/РАС според МКБ и DSM и 
диагностичните категории в тях. 

(ГРР – генерализирано разстройство на развитието)

6 
 

 
 
Табл. 2. Класификационните системи за ГРР/РАС според МКБ и DSM и диагностичните категории в тях. (ГРР – генерализирано 

разстройство на развитието) 

 

МКБ-8 (1967г.) 
МКБ-9 (1975г.) -  
Детски психози 

МКБ-10 (1983г.)  - 
ГРР 

DSM 5 (2013г.) - 
Невроразвитийни 

разстройства 

DSM IV TR 
(2000г.) - ГРР 

DSM IV (1994г.)  - 
ГРР 

DSM III R (1987г.) 
- ГРР 

DSM III 
(1980г.) - ГРР 

Инфантилен 
аутизъм като 

част от 
Шизофренна 

психоза или УИ 

Аутистично 
разстройство 

Детски аутизъм 

Разстройство от 
аутистичния 

спектър 

Аутистично 
разстройство 

Аутистично 
разстройство 

Аутистично 
разстройство 

Инфантилен 
аутизъм 

Синдром на 
Asperger 

Синдром на 
Asperger 

Синдром на 
Asperger 

Синдром на Rett Синдром на Rett Синдром на Rett 
 

ГРР, 
неспецифицирано 

другаде 

ГРР, 
неспецифицирано 

другаде 

Атипично 
ГРР ГРР - друго ГРР - друго 

ГРР, 
некласифицирано 

ГРР, 
некласифицирано 

ГРР, 
неспецифицирано 

другаде 

ГРР с начало 
в детството 

Дезинтегративно 
разстройство в 

детството 

Друго 
дезинтегративно 
разстройство в 

детството 

Дезинтегративно 
разстройство в 

детството 

Дезинтегративно 
разстройство в 

детството 
  

В последното, пето издание на DSM (май 2013) диагностичните крите-
рии и концептуализацията на аутизма са съществено променени. Терминът 
„Генерализирано разстройство на развитието” е заличен и е обособена съв-
сем нова категория- „Разстройство от аутистичния спектър” (РАС). Тази 
промяна отразява разбирането ни както за развитийните разстройства, така 
и за аутистичната парадигма като цяло. И въпреки използването на термина 
РАС от клиницистите, изследователите и родителите през последните го-
дини, смисълът му в DSM 5 не припокрива напълно предходното му значе-
ниел14 Нещо повече, РАС вече не обединява пет различни разстройства. Те 
се разглеждат като едно развитийно разстройство, но с различна класифи-
кация по тежест. Съществената разлика обаче е, че класическата триада от 
ключови симптоми е сведена до диада:1 социална комуникация и интерак-
ция, и2 ограничени/репетитивни модели на поведение и интереси. 

За да се диагностицира РАС пациентът трябва да покрие следните три 
критерия в домена социална комуникация и интеракции: (a) нарушение на 
социалната и емоционалната реципрочност; (б) нарушение в невербалното 
поведение, използвано за социална интеракция; (в) дефицит в развитието 
на приятелски връзки. 

При детето трябва да има и поне два от следните симптоми във втория 
домен на рестриктивно/репетитивно поведение: (a) стереотипна и репети-
тивна реч, моторни движения или стереотипно и репетитивно използване на 
обектите; (б) негъвкаво привързване към нефункционални рутинни дейст-
вия или ексцесивна съпротива на промяна; (в) силно ограничени интереси, 
абнормни по интензитет или фокус; (г) хипер- или хипореактивност към 
сензорни стимули или абнормен интерес към такива. 
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Наред с това, посочените симптоми трябва да са изявени в ранното дет-
ство и да причиняват значителни нарушения в ежедневното функционира-
не. Разстройствата от аутистичния спектър се квалифицират и по тежест, 
както следва: ниво 3 - пациентът има нужда от непрестанна подкрепа; ниво 
2 – изисква грижа; ниво 1 – изисква подкрепа. 

Заключение
Съвременните ни представи за диагнозата „аутизъм” са резултат от дъл-

готраен процес на осмисляне във времето на клиничните изяви на разстрой-
ството, което довежда до ясното й разграничаване от подгрупа от симпто-
ми на шизофрения или умствено изоставане в своя отделна нозологична 
категория. Разбирането ни за проявите на социалния дефицит и ядрените 
симптоми при аутизъм отвори нова страница в историята на тази концепция 
и доведе до приемането на Разстройство от аутистичния спектър за единна 
категория. 

Сега, задачата на съвременните клиницисти е да разграничат симптоми-
те и да ги интерпретират в контекста на съвременната класификация. Про-
мените в класификационните системи и дискусиите върху диагностичните 
критерии все още не са приключили и вероятно предстои да се извърви 
дълъг път, докато всяка разновидност на развитийната патология намери 
своето място в класификацията.
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РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАЗСТРОЙСТВО 
ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Николай Попов

Въведение

Предвид хипотезата за постоянството на развитието и важността на 
„развитийните прозорци”, необходимостта от ранна диагноза при неврора-
звитийните разстройства е изключително значима. 

За ранна диагностика при разстройството от аутистичния спектър (РАС) 
се приема, диагностициране преди навършване на три годишна възраст. По-
вечето от авторите посочват, че поставянето на диагнозата на възраст около 
две години, от доказан в областта на развитийната психопатология специа-
лист, може да се счита за надеждно.1

Ранната диагностика дава възможност за по-детайлно разбиране на 
първичните, ранните симптоми при РАС, което би допълнило знанието ни 
в областта на патогенетичните механизми и разработването на нови, по-ус-
пешни терапевтични стратегии при РАС. А систематичното проследяване 
на ранно диагностицирани случаи би подпомогнало определянето на про-
гностични маркери и би позволило задълбоченото консултиране на семей-
ството, а от там и информирания избор на родителите. 

Една от причините за трудностите в ранната диагностика на РАС е в 
базовите клинични критерии, които по отделно не са нозоспецифични и 
не са истински патологични (нефизиологични) симптоми, а са само разви-
тийно-несъответни прояви. Така част от аутистичните симптоми могат да 
са нормални в по-ранните етапи на развитието. Пример за това е стерео-
типната игра, която в кърмаческа възраст е част от нормалното развитие. 
Сензорно-мотивирано или автостимулационно поведение се наблюдава при 
бебета с нормално развитие, а ехолална характеристика на речта може да се 
открива до 2 г.в. 

От друга страна трудност в ранната диагностика създава и фактът, че 
част от все още неформирали се умения могат да бъдат интерпретирани 
като прояви на РАС. Например, насочване на вниманието чрез сочене с 
пръст се очаква в развитието след 7-8 месечна възраст, очният контакт като 
инструмент на споделеното внимание се регистрира след 9 месец и до тога-
ва липсата на тези развитийни постижения не може и не бива да се приема 
за дефицит. Всичко това е и причина за невисоката надеждност на диагно-
зата преди 3г.в. Въпреки това, няколко проучвания на деца, диагностицира-
ни с РАС на възраст преди 3г.в., проследени за определен период, показват 
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стабилност на диагнозата между 75 и 95% (Табл.1). Очевидно е, че при 
поставяне на диагнозата на по-голяма възраст, надеждността се повишава. 

Таблица 1. Поредица изследвания на стабилността и надеждността на поста-
вената в ранна възраст диагноза. Генерализирано разстройство на развитието.

Автор

Възраст Възраст Общ брой 
проследени 

деца
Стабилност

Диагностициране Ре-оценка

Gillberg et al. (1990) 23,9 мес. 57,7 28 75%
Lord (1995) 30,5 мес. 50,3 30 88%
Cox et al. (1999) 20,6 мес. 45,3 44 81%
Stone et al.(1999) 31,4 мес. 45,0 45 81%
Eaves and Ho (2004) 33 мес. 59 49 79%
Moore and Goodson 
(2004) 34 мес. 53 20 95%

Метаанализ на Sue Woolfenden и кол. от 2012 показва, че надеждността 
на диагнозата се понижава не само при по-ранна възраст, но и при наличие-
то на допълнителен когнитивен дефицит, както и при деца с генерализирани 
разстройства на развитието (ГРР), които не включват детски аутизъм.2

Златният стандарт за диагноза на РАС изисква съчетанието на анамнес-
тични данни, клинично наблюдение и приложението на стандартизирани 
специализирани въпросници, скали или рейтингови инструменти. Ранната 
диагностика се затруднява допълнително от това, че част от наличните ин-
струменти са неподходящи за приложение за възраст до 2г. От друга страна, 
данните за специфичността и чувствителността на някои от наличните ин-
струменти за ранна възраст като ADOS и M-CHAT, приложими за деца над 
18 м.в., или ITC/CSBS DP, приложим за деца от 9 до 24 м.в., показват по-ви-
сока надеждност спрямо самостоятелното приложение на диагностичните 
критерии в DSM-IV TRлл3 Важно е да се отбележи, че в България са стан-
дартизирани M-CHAT и CARS2, които са едни от най-често използваните и 
най-лесно приложимите инструменти и в световен мащаб.

Наличните изследвания при деца, по-късно диагностицирани с РАС, са 
две големи групи - проспективни и ретроспективни. И при двата подхода се 
открояват сходен тип прояви и дефицити в изследваните области на разви-
тието.
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Таблица 2. Ранни симптоми в областите социален интерес и 
внимание при ретроспективни и при проспективни изследвания 4,5

Ретроспективни Намалено социално внимание на 1г.в. с редуциран очен кон-
такт, липса на отговор на насочена към детето реч, намалена 
реакция към опити да се привлече детето в игра или интерак-
ция, липсваща социална усмивка и вокализиране към окол-
ните. Намалена експресивност и емоционален отговор към 
социално докосване - закачка.

Проспективни Ниско ниво на ориентиране към социални стимули като лице 
или глас, бедна имитативна способност, редуциран очен кон-
такт, липса или намален социален интерес, липсваща социал-
на усмивка и редуцирана експресия към позитивни емоции. 
Липсващ отговор на повикване по име. 

Често клиницистите в общата практика оценяват отговорите на соци-
ални стимули единствено чрез реакцията при повикване по име. Някои от 
проспективните проучвания обаче показват, че липсата й на 1 г.в. сама по 
себе си не е значим белег за по-нататъшното социо-комуникативно разви-
тие, като се посочват около 50 % фалшиво позитивни резултати.

Таблица 3 . Ранни симптоми в областта комуникация при 
ретроспективни и при проспективни изследвания 6

Ретроспективни Забавяне в езиковото развитие (по-рядко или липсващо гука-
не и вокализации, срички след 10м.в.), особено вокализиране 
(монотонно, заиграване със звуците), по-рядко използване и 
липса на отговор към невербални комуникативни стимули 
(сочене, махане).

Проспективни Липса на отговор при споделено внимание, по-ниско ниво на 
вокална и жестова продукция.

Таблица 4. Ранни симптоми в областта репетитивно поведение при 
ретроспективни и при проспективни изследвания 7, 8

Ретроспективни По-често лапане на обектите, необичайни пози, намалени 
изследователски действия в периода 0-6м.в., по-често авто-
стимулационно поведение, намалена подвижност, абнормен 
мускулен тонус, необичайни модели на движение.

Проспективни Ограничена игра и повишени атипични маниеризми (напр, 
махане, клатене). 

Други области, в които се описват абнормности в развитието са перцеп-
тивната интеграция, отношението към храната, физическото развитие или 
соматични симптоми. Примери за това са описание на поведението от стра-
на на родителите като “твърде кротко и спокойно” или “много неспокойно”, 
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хиперреактивност към звуци, хипореактивност към зрителна стимулация. 
Зрителното внимание може да е с атипично удължена фиксация или забаве-
но ориентиране по звук, наблюдава се прекалена избирателност към храна-
та с фиксиране към консистенция, цвят или вкус, чест запек. В допълнение 
се описва атипичен растеж на обиколката на главата (при раждане в норма 
или долногранично, на 7-9 м.в. се ускорява, на 2-4 г.в e увеличена).9, 10, 11, 12

Споделено внимание

Елементи на споделеното внимание са обект на интензивни изследва-
ния. Като най-ранен маркер за нарушение в инициацията на споделеното 
внимание се описва липсата на антиципаторна усмивка (това е усмивка, коя-
то се появява при поглеждане към предмет и е вече налице, когато поглежда 
към насрещния човек) на 8м.в. Липсата или отложената реактивна усмивка 
(която се появява след поглеждане към насрещния) няма сигурно диагнос-
тично значение в ранната диагностика на аутизъм.15 Липсата на посочване с 
пръст е значим симптом на 12 м.в., а на алтерниращ поглед (поглед към по-
соченото място, последван от поглед към очите на отсрещния) – след 14 м.в. 

В домена поддържане на споделеното внимание първият значим фено-
мен е липсата на поглед в показваната посока на 8 м.в. Липсата на соченето 
с пръст е значимо на 12м.в., а липсата на интегриране на очен контакт, во-
кализация и жест в социалната интеракция – на 15 м.в.15 

Зрително внимание

Едни от най ранните описани белези при деца, по-късно диагностицира-
ни с РАС, е ангажирането на зрителното внимание. Множество изследвания 
показват, че редуцирането на очния контакт се установява статистически 
на 6м.в., но повечето от тях отбелязват, че в рутинното клинично наблю-
дение разликите с контроли са незабележими и могат да бъдат установени 
само със специализиран софтуер. 

Warren Jones и Ami Klin през 2013 изследват зоните на фиксация на 
зрителното внимание чрез специализарана апаратура. Установяват, че нор-
мално на 2 мес.в. то е фиксирано предимно в очите на отсрещния. С нара-
стване на възрастта, постепенно се включва и зоната на устата, като при 
децата с РАС се ангажира и тялото (ръцете). След 6м.в. вече се открива 
статистически значимо намаление на зрителното внимание, насочено към 
очите и по-често ангажиране със зони извън лицето на отсрещния фиг.1.13

Подобни различия се установяват и при измерването на ангажираност-
та на зрителното внимание с обекти в ръцете на отсрещния – със значимо 
повишаване при децата с РАС.13 
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Нарушения се отбелязват и в пренасочването на зрителното внимание 
между ръцете, устата и очите на отсрещния, особено когато той изговаря 
думи. Нормално след 9м.в. децата отместват поглед от обекта още преди да 
го достигнат с ръка, докато децата с РАС на 12 м.в. задържат поглед върху 
предмета за по-дълго след като са го хванали. 

На 6, 9 и 12м.в. децата с РАС по-дълго ангажират визуалното си внима-
ние при изследване на обект в сравнение с контролите.14

Фигура 1. Кадри от клипове с образи на насрещно говорещ човек, показва-
щи разпределението и пренасочването на зрителното внимание при деца на 6м.в, 
по-късно диагноситцирани с РАС (първа и трета колона от ляво на дясно) и при 
контроли (втора и четвърта колона от ляво на дясно). 

Стереотипно поведение

Еквивалентите на стереотипното поведение по време на игра са проучвани 
чрез запис на поведението на 12 м.в. Децата с РАС по-често въртят или клатят 
предмета, с който играят, докато при опитите за търкаляне на обекта не се открива 
съществена разлика.16 

Настояването за неизменчивост в най-ранните етапи на развитието се откри-
ват и в моторната активност, измерена чрез броя промени на позата. При деца с 
РАС на 6, 9 и 12 м.в. те са с 50 % по-малко, докато на 14 м.в. изглежда “наваксват” 
и започват по-често да сменят позата си. Друг двигателен маркер може да бъде за-
бавеното моторно развитие, като липсата на изправяне с поддръжка на 9 и 12 м.в.17

Дисхармонично развитие
Разглеждайки част от аутистичната симптоматика като развитийно несъответ-

на някои автори показват, че „изпреварващи развитието” възможности също могат 
да са ранен маркер за РАС. Във фокуса на ранната диагностика при РАС са разви-
тийни постижения, характерни за възраст по-висока от календарната и съче-
тани с липса на множество предшестващи или очаквани за календарната възраст 
постижения. Такива деца остават впечатление за дисхармоничност в развитието и 
по-късно са диагностицирани с РАС.
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Ранен симптом в тази област е изразеното “вглеждане” в очите на другия още 
на 2 м.в. Подобен е и повишения отговор при повикване на име на 4 м.в.Това 
са и най-ранните значими описани симптоми при РАС.18 Сходно значение имат и 
добре известните феномени при децата с РАС като интерес към букви, цифри, 
знаци и физични характеристики на обектите. Като дисхармоничност може да се 
разглежда и използването на думи на чужд език, при липсата на развита съответно 
на възрастта реч на майчиния език.

Маркери за добър потенциал

От друга страна, определени прояви, често приемани за патологични, могат 
да са белег за по-висок потенциал. Лицево декодиране на 5 м.в. при игра на крие-
ница или следенето на движението на устата на отсрещния са позитивен белег за 
говорното развитие при деца с РАС. Тези данни дават основание за дискутиране на 
хипотезата за ранни компенсаторни симптоми в патогенезата на РАС. 

Обобщение

Въпреки множеството трудности при диагностицирането на РАС в ранна въз-
раст са налични множество данни, които да подпомогнат този процес

Ранни симптоми, на които трябва да се обръща внимание са: 
На една годишна възраст:
1. По-рядко гука или не използва срички;
2. Не имитира по подражание произведените от родителя звуци/звукосъчета-

ния;
3. Има редуциран очен контакт;
4. Не използва поздравителни или подбудителни жестове – детето не маха за 

довиждане, не сочи, не повдига ръце;
5. Не имитира прости действия по подражание;
6. Не променя изражението си по подражание, когато родителят го прави;
7. Не се обръща повикано по име;
8. Ангажира се за дълго с малки части на играчките; 
9. Не се радва на социални игри като гоненица, криеница, гъделичкане, закач-

ки („Ку-ку-дзак”, „Гъди-гъди”, „Буба-лази”, „Дай боц!”);
10. Не иницира контакт с родител или не провокира повторение на интересно 

за него действие;
11. Рядко сменя положението си (намалена моторна активност);
12. Показва изоставане в езиковото и/или емоционално-социалното развитие, 

оценено по методиката на Манова-Томова.

На две годишна възраст:
1. Налице са някои от симптомите за едногодишна възраст;
2. Не използва думи до 16 м.в.;
3. Не използва фрази до 24 м.в.;
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4. Не използва схематични жестове (например „Как прави багера?”);
5. Не се включва или не разбира символна игра;
6. Не изпълнява прости команди;
7. Показва моторни стереотипии;
8. Ангажира се с нефункционални части на играчките
9. Харесва да върти или търкаля обектите; 
10. Харесва въртящи се обекти;
11. Показва регрес в развитието;
12. Показва рисково поведение, оценено с M-CHAT.

Въпреки постиженията в областта на ранната диагностика при РАС, трябва да 
се има предвид, че проявите не са нозоспецифични и могат да бъдат симптоми и 
на други невроразвитийни разстройства, поради което все още са нужни допълни-
телни изследвания в тази област и вероятно създаване на по-прецизни критерии за 
ранна диагноза.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ 
РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Елена Тимова

През 1943 г. Лео Канер въвежда термина аутизъм в детската психиа-
трия, като представя 11 случая на деца с особено поведение. Нарича новия 
синдром „ранен детски аутизъм” и го характеризира като „неспособност на 
детето да се свърже с хората по нормалния начин”. 

Познаването на разстройствата от аутистичния спектър (РАС) е от зна-
чение както за лекарите-специалисти и работещите с тях други професио-
налисти, така и за педиатрите и общопрактикуващите лекари, които отбли-
зо следят развитието на децата в първите години на живота и се сблъскват с 
тревогите на родителите за им.5

Същността на психологичното изследване е в получаването на досто-
верна оценка на слабите и силните страни в детското развитие, като ком-
понент от мултидисциплинарната оценка, необходима за разграничаване 
на развитийните дефицити. Получените от него количествени и качествени 
оценки на отделните сфери на развитието са необходими за поставянето на 
диагноза и изграждането на оптимална терапевтична стратегия. 

Причини за насочване към психолог

Децата с аутизъм често още през първите години от живота изглеждат 
различно, странно в сравнение с останалите.3 За отбелязване са няколко ос-
новни характеристики на децата с аутизъм: Не реагират на приближаващи 
се към тях обекти и лица. Нерядко се създава впечатление, че не чуват и 
не виждат дори при силни сензорни стимули. Твърде често, в определени 
ситуации, те използват примитивни, неподходящия реакции . Те често де-
монстрират понижен или липсващ социален интерес - липсва интеракция. 
Нарушена е социалната комуникация, като се открива редуциран или липс-
ващ очен контакт, беден лицеизраз, нарушена лицева експресия. Затруднени 
или липсващи са контактите с връстници. Липсва инициация и поддържане 
на междуличностна интеракция и игрова дейност, както и социално-емо-
ционална реципрочност. Характерно е и желанието за осамотяване. 

Отбелязва се също преангажираност с нефункционални части и физич-
ни характеристики на обектите, провокиращи сензорно стимулиране. 
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Подобен тип стимулационно поведение самоторните стереотипии като 
поклащане на тялото, пляскане с ръце или пръсти, въртене или еднообразно 
движение на цялото тяло.

Някои деца с РАС се самонараняват. Могат да проявяват категорична 
безучастност и апатия. Често присъства маладаптивно поведение с внезап-
ни пристъпи на гняв и раздразнение при фрустрация. 

Езиковото развитие на повечето от децата с аутизъм е с дефицити в екс-
пресивната реч, мутизъм, както и ехолалия при отправени към тях въпроси, 
чути фрази или звукове. Уменията за самообслужване се формират трудно. 
Символната игра е ограничена или липсва. Участието в учебната дейност е 
неадаптивно. 

В повечето случаи именно родителите са тези, които рано забелязват 
особености в поведението на детето, ставащи повод за притеснение и тър-
сене на помощ от специалисти - личен лекар, педиатър, психолог, логопед, 
психиатър, детски невролог. Важен момент в ранната интервенция е спе-
циалистът-немедик да познава добре характеристиките на развитийните де-
фицити, за да насочи родителите към мултидисциплинарна оценка. 

 
Цел и етапи на психологическото изследване 

Целта на изследването е да се направи възможно най-пълна оценка на 
способностите на детето, като се изследват когнитивните и социо-комуни-
кативните възможности и поведението.

Етапите на изследването са: 
• Изследване на поведението и комуникацията в свободна игра и/или 

игра с друго дете. 
• Изследване чрез стандартизирани методики на психичното функцио-

ниране и интелекта. В този етап отново се използва наблюдението, което е 
важен метод за оценка на качествените дефицити на детето. 

Етапите на изследването не следват точно определен ред, а се адаптират 
към индивидуалните особености, поведение и възрастта на детето.. Про-
дължителността на изследването е различна за всяко дете, като са необхо-
дими поне две, а понякога три или повече срещи. 
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Характерни особености в отделните области на изследване

В социо-комуникативната област 
Социо-комуникативните дефицити и отклонения при децата с РАС за-

сягат невербалната и вербалната комуникация.4 Способността им да из-
ползват невербалната комуникация е качествено нарушена. Дефицити се 
установяват в социалната насоченост, социалното съотнасяне, споделеното 
внимание и социалното въображение.5

Социална насоченост е умението на детето да бъде провокирано към 
социален контакт чрез погледа и лицевата експресия на обгрижващия. Де-
тето проявява интерес към другия човек и проследява това, с което той се 
занимава. 

Социално съотнасяне е способността да следи, да реагира и да се ори-
ентира по тези социални сигнали (лицеизраза, мимиката, жеста) и според 
това да определи поведението си. 

Споделеното внимание е способлността да споделят интереси, жела-
ния и емоции с други индивиди. То се развива преди речта, поради което 
повечето типично развиващи се превербални деца имат изградени умения 
за общуване и изразяване. При децата с аутизъм тези умения са ограниче-
ни, тъй като те нямат способността да споделят преживяванията си с други 
индивиди.

Липсата на социална и емоционална реципрочност е друг характе-
рен симптом при аутизъм. Нормално е кърмачето да гледа в очите на въз-
растния и да реагира чрез социална усмивка или плач, на който възрастният 
откликва. От своя страна звуците, които възрастният издава или жестоми-
миката, която използва, провокират нов емоционален отговор от страна на 
детето. При аутизъм разбирането на емоционалното състояние на другите 
и възможността за емпатия остават винаги дефицитни, макар и в различна 
степен. Детето с такова разстройство има нарушен отговор на чувствата на 
другите хора, както и липса на моделиране на поведението в съответствие 
със социалното обкръжение. Установява се слаба интеграция между соци-
алното, емоционалното и комуникативното поведение. Въпреки, че е оп-
исвано като част от нарушението в емоционалното развитие, по-скоро се 
касае за когнитивен дефицит и се обозначава като нарушено социалното 
въображение.4 
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В речта 
При повечето деца с аутизъм се наблюдава задръжка или отсъствие 

на речевата експресия. При други се установява нормално ранно речево 
развитие, последвано от бърз регрес на усвоените речеви умения. Речевият 
дефицит не се съпровожда с опити за компенсация посредством жестове 
или мимики като алтернатива на комуникацията. При всички деца с аути-
зъм се установяват нарушения на мета-комуникативно ниво - нарушена е 
семантиката и прагматиката на речта. Липсва умение да се води реципрочна 
комуникация.7

При децата с налична вербална експресия, тя често се характеризира с 
отложена или непосредствена ехолалия и използване на речта, несъответ-
стващо на стимула и ситуацията. Фразите, които хората с аутизъм използват 
са извън контекста и те нямат особена комуникативна стойност. Типично 
развиващите се деца също често преминават през етап на ехолалична реч 
преди 3-годишна възраст. Разликата между тях и тези с аутизъм обаче е, че 
вторите остават на етап ехолалична реч с месеци и години.8 

Друга особенност в развитието на речта е, че при аутистичните деца се 
наблюдават трудности при употребата на лични и притежателни местои-
мения.

Разбирането на речта (рецептивна реч) при хората с аутизъм в пове-
чето случаи също е на по-ниско ниво.9 Уменията за разбиране на преносен 
и скрит смисъл са нарушени. Хората с аутизъм възприемат това, което се 
казва или е написано, в твърде буквален смисъл.

Имитация 
Наблюдава се дефицит в уменията за вербална и жестова имитация. 

Имитирането е основен и съществен метод, както за изучаване на околната 
среда, така и за взаимодействие с другите индивиди. Имитирането е и ран-
ната основа, върху която може да се изрази споделеното внимание. От своя 
страна това е важно за изграждането на символност, а по-късно и на сим-
волната игра. Имитирането е област, в която често се откриват дефицити 
при децата с аутизъм, които са в основата на неспособността им да развият 
въображаема игра.

Игра
Способността за изпълнение на инструкции, спазването на правила и 

зачитането на граници са ограничени при аутизъм. Липсва иницииране на 
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съвместно действие и споделяне на интерес от общата игра. Тя е лишена от 
въображение и символност, бедна е или ангажирана със специфични и не-
функционални свойства на предметите. Тези деца почти винаги използват 
играчките стереотипно, не по тяхното функционално предназначение. На-
пример, вместо да играе с количка по обичайния начин (движейки я по пода 
с издаване на съответни звуци), в повечето случаи аутистичното дете държи 
колата и постоянно върти колелата й. Съществува изразена тенденция при 
играта да отсъства типичният социален елемент, чрез който играчките или 
обектите се използват за въоражаеми игри чрез пресъздаване на реални жи-
тейски ситуации например да се имитира пиене на чай, хранене на кукла, 
слагане да спи и т.н. 

Поведение 
В поведението е налице стереотипност и ритуалност, като са . харак-

терни са повтарящи се еднообразни, еднотипни или тясно ограничени спе-
циални интереси. Например продължително наблюдаване на движещи се 
обекти, минаване по един и същи маршрут, стереотипни и повтарящи се 
движения като въртене на пръсти пред очите, тичане или въртене в кръг, и 
др. Често интересът е фиксиран върху части от обекти или нефункционални 
елементи от обекти като колела на детски колички, очи на кукли и други. 
Чест и необичаен е интересът към нефункционални сетивни свойства на 
обектите като мирис, вкус, повърхност и други. 

Когато ритуалите или повтарящите действия се остранят от обстанов-
ката последствията могат да бъдат предизвикателно поведение, раздразни-
телност и гневни „избухвания”.7 Дистрес се наблюдава и при промяна на 
заобикалящата ги среда. 

Поведенческите нарушения при децата с РАС могат да се изразяват 
също чрез агресия, автоагресия, неадекватни емоционални реакции, липса 
на спонтанност и инициативност, особенни хранителни навици. 

Изследване на социо-комуникативното развитие

Оценката на социо-комуникативните умения се основава както на на-
блюдението и интеракцията с детето, така и на структурирани и полуструк-
турирани методики. 

Чрез тях се оценяват спонтанното поведение на детето, действията му 
при изпълнение на поставени задачи, способността му да спазва правилата, 
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да осъществява и подържа контакт и интеракция с изследващия или друго 
дете. По-долу са представени някои от използваните тестове.

1. Early Social Communication Scales (ESCS, Seibert & Hogan, 1982; реви-
зирана версия и верификация на Guidetti & Tourrette, 1993, с участиетот на J. 
L. Adrien, бълг. адаптация Х. Манолова и сътр.). Чрез този тест се изследва 
социалната интеракция, споделеното внимание, регулацията на поведение-
то и отговора, инициацията и поддържането на комуникацията. Изследват 
се и съчетанията между комуникативните функции и комуникативни роли.10

2. M-CHAT – (Modified Checklist for Autism in Toddlers). Методът е пред-
назначен за скрининг на нарушения от аутистичния спектър при деца до 
3 годишна възраст. Основната цел на скрининга е оценката на рисковете 
от РАС. Не всички деца определени с помоща на този метод като рискови 
покриват диагностичните критерии за РАС, но при абнормни резултати се 
налага допълнителна по-задълбочена оценка на развитието. 

3. C.A.R.S. (Childhood Autism Rating Scale) е предназначена за деца над 
2 годишна възраст. Представлява рейтинг скала за диагностика и оценка на 
тежестта на РАС, която се използва в две форми – едната за клинични психо-
лози, а втората за родители (или хора, които се грижат за детето). Формата 
за клиничния психолог съдържа 15 раздела и изисква наблюдение на пове-
дението на детето. Формата за родители съдържа 36 въпроса. CARS се из-
ползва за диагностика на РАС и за планиране на клиничните интервенции.

4. Тест за Теория на ума. Според тази теория човек има вродена способ-
ност да разпознава, разбира и предсказва състоянията, желанията, убежде-
нията и емоциите на друг човек, без да му приписва своите собствени таки-
ва. Теорията на ума е ментална функция, която започва да се изгражда още 
при кърмачета и е напълно завършена във възрастта между три и четири 
години. Споделеното внимание може да се разглежда, като предшественик 
на теорията на ума. 

Първи използват термина "теория на ума" Premack и Woodruff (1978) в 
разработката си „Притежават ли шимпанзетата теория на ума“. Те го дефи-
нират като способността да се правят изводи за състоянието на другите като 
се тълкуват „социалните знаци” и се предвижда поведението на другите 
съгласно тях. Simon Baron-Cohen, Alan M.Leslie и Uta Frith (1985) разработ-
ват тази теория в монографията „Притежава ли детето с аутизъм теория на 
ума?“ Франческа Хапе продължава разработването на теорията през 1991г. 
в дисертацията си „Теория на ума и комуникация при аутизма“ и излага раз-
работен от ня текст.
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Тест за теория на ума на Франческа Хапе (1991)
Тестовият материал съдържа 24 истории с нарастваща трудност, подпо-

могнати от визуален стимулен материал в картинна форма. 

Катя и Ели си играят вкъщи. Ели взима един 
банан от чинията с плодове и го държи изправен 
до ухото си. Поглежда към Катя и казва:
"Виж! Този банан е телефон!"

Вярно ли е това, което е казала Ели?

Защо Ели е казала такова нащо? 

Сашо иска да излезе навън с приятелите си, но 
много го боли корема. Тпй знае, че ако майка му 
забележи, че е болен, няма да го пусне да играе 
навън. Сашо отива в стаята при майка си и я пита:
"Мамо, мога ли да изляза да играя навън?"
1. Коя картинка показва как изглежда Сашо, когато 
говори с майка си?

2. Защо?

3. Коя картинка показва как Сашо наистина се 
чувства?

Митко и Сашо си играят вкъщи. Те са обърнали 
кухненската маса, настанили са се в нея и гребат 
със сгънати на руло вестници. Когато майка имк 
идва и ги вижда, тя се засмива и ги пита: "Какво 
правите?"
"Тази маса е пиратски кораб" - отговаря Митко 
- "По-добре и ти се качи преди да си потънала, 
защото си във водата!"

Вярно ли е това, което е казал Митко?

Защо Митко е казал такова нещо?
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Представените 24 истории могат да се предоставят на детето в случаен 
ред или от по-лесната към по-трудната. Първият въпрос, който следва след 
всяка от историите е: “Вярно ли е... ?”. Вторият въпрос: “Защо той/тя каза 
това?” 

Към описания инструмент е добавен още един, условно наречен “Вто-
ри тест”, който се състои от още 8 подобни истории, една част от които е 
разработена от J. Sutton (Sutton, Smith & Swettenham, 1999), а друга - от S. 
Baron-Cohen (1988). 

Изследваните лица се оценяват по няколко критерия: схващане, обо-
сновка (т.е. коректно ли са разбрани мотивите на действието) и декодиране-
то на различни мисли и чувства, отразени в историята. Тестовите елементи 
от т.нар. „Втори тест“ изследват разчитането на невербална информация и, 
в частност, лицевата експресия, както и взаимоотношенията в детския ко-
лектив – нещо, което създава определени затруднения при деца с аутизъм и 
синдром на Аспергер.14

Често децата с аутизъм дават еднакви и стереотипни отговори без да 
разбират по-дълбокия смисъл. Те се затрудняват да проследят историята 
в цялост, както и нейната логична подредба. Те не могат да се ориенти-
рат в ситуация, когато един предмет приема функции на друг предмет, или 
един човек се преструва. Например, повечето деца с аутизъм биха приели 
за объркващо, когато един банан (който според техните представи е крив, 
жълт плод) се използва като телефон. Децата с типично развитие не биха се 
затруднили да използват банана символично, без да престават да го разпоз-
нават като банан.

Изследване на когнитивните способности и интелекта

1. Методика на Манова – Томова за изследване на интелектуалното раз-
витие от раждането до 3 годишна възраст. Тя е добре позната на обощпрак-
тикуващите лекари и педиатрите в България. Макар и публикувана през 
1974 г. тя се използва масово поради всеобхватността на изследването и 
възможността за количествена оценка на развитието както цялостно, така и 
по области като реч, груба моторика, сензорна дейност и фина моторика и 
емоционално –социално развитие. 

2. Скринингов тест за детско развитие Denver II. Чрез него се оце-
нява дали детето може да изпълни сътветна за възрастта задача. Денвър 
II - тестът съдържа 125 показателя за изследване, разпределени в четири 
функционални области – говор, личностно-социална сфера, фина моторика 
и адаптивност, груба моторика.

3. Рейтингова скала за оценка на детското развитие (Developmental 
Profile 3) e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. 
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Чрез него се изследват следните области: Физическо развитие - груба мо-
торика, координация, сила, гъвкавост и други двигателни умения. Адап-
тивно поведение - способност да се справя с обкръжаващата среда - да се 
храни, да се облича, да използва съвременни технологии и да се грижи за 
себе си и за останалите. Социо-емоционално развитие - умения за меж-
дуличностни отношения, социо-емоционално разбиране, умения за разби-
ране и справяне в социални ситуации и начин на отношение към приятели, 
роднини и възрастни. Когнитивно развитие - интелектуални способности 
и предпоставки за успеваемост в училище. Комуникация - рецептивна и 
експресивна реч, способност за разбиране и изразяване – устно, писмено 
или чрез жестове.

4. Станфордска ревизия на Бине-Терман (Binet-Terman) (Л.Терман, 
М.А.Мерил - 1960). Методиката е приложима за проследяване на интелек-
туалното развитие във възрастта от 3 до 16 години. Адаптирана е за Бълга-
рия през 1973 год., от Г.Пирьов. В стълбицата на всяка възраст са дадени 
по 6 тестови задачи за решаване. Тук отново важна роля играе правилната 
интерпретация не само на количествените постижения, но и на наличните 
качествени нарушения. 

5. Raven Progressive Matrices се състои от усложняващи се 5 групи сти-
мули по 12 задачи, при които трябва да се определи липсващия елемент. 
Фигурите представляват различни по сложност комбинации, от които липс-
ва един малък отрязък. Изследваният трябва да схване принципа, въз осно-
ва на който да попълни липсващата част.

Тестът изследва способността за логически отношения, изразени в не-
словесни задачи и е метод за определяне на аналогичното мислене. Дава 
възможност за оценка на IQ, предимно невербален.

Матриците на Рейвън са подходящи за изследване на нормални и из-
оставащи в умственото си развитие деца и възрастни. Те са приложими и 
при индивиди с речеви нарушения или при липсваща реч. Разрешаването на 
тестовите задачи не се ограничава по време за изпълнението им.

6. Wechsler Intelligence Scale for children (HAWIK-R). Чрез теста се оце-
нява вербален, невербален и общ коефициент на интелигентност (IQ). Вер-
балните субтестове включват общи познания, словесно богатство, аритме-
тично мислене, общо разбиране и откриване на общото. Към невербалните 
субтестове се отнасят допълване, мозайка, сглобяване, подреждане на кар-
тини и цифров код. От скоро вече е налична новата версия на теста, адапти-
рана и ревизирана за България - Скала за интелигентност на Wechler за деца 
(WISC-IV). Тестът на Wechler служи не само за оценка на когнитивните 
функции на индивида, но обхваща обусловените от възпитанието говорни и 
други способности. 
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Интерпретация и анализ на резултатите 
от психологичното изследване 

Правилната интерпретация и анализ на психологичното изследване са 
необходими, тъй като без целенасочена оценка трудно може да се изясни 
какво е нивото на развитие в определена област на детето с РАС. При хората 
с умствен дефицит е характерна „хармоничност” на изоставането, поради 
което интелектуалното им развитие и нивото на различните умения и спо-
собности в различните сфери могат да се предскажат с приблизителна точ-
ност. За разлика от тази група характерна особеност на пациентите с РАС е 
липсата на ”хармоничност” в развитието им, както и несъответствие в по-
следователността и степента на развитие и придобитите умения. Например, 
детето може да се научи да чете преди да е научило цветовете. Може да е 
способно да нарисува много детайлна картина, но да не умее да нарисува 
основните геометрични фигури. Друга наблюдавана особенност е способ-
ността за използване на сложна реч. Когато повтаря нещо, което е чуло, 
детето се затруднява да изрази какво иска.

Интелектуалното функциониране на децата с аутизъм варира в широки 
граници. Голям процент от децата с класически аутизъм са с умствено изо-
ставане. Има и деца с високи нива на интелектуално функциониране – с IQ 
между 70 и 100%. 

Към РАС се включват два невропсихологични профила: класически 
аутистичен със значимо по-ниски вербални спрямо невербални умения, и 
„Asperger-подобен" профил с предимно дяснохемисферна дисфункция - де-
фицит на социални умения, перцептивно –двигателен дефицит, дефицит на 
общата и фината моторика и формално по-добро общо интелектуално и ре-
чево функциониране, макар и с дезадаптиращи особености.5 

При всички деца с аутизъм се откриват речеви дефицити. При тези, 
които са вербални понякога прави впечатление овладяване на речта до оп-
ределена степен, но се регистрира наличие на дефицити в прагматичните 
и семантичните аспекти на езиковата употреба. Като цяло резултатите от 
вербалните тестове са драстично по-ниски от тези при невербалните про-
би. Понякога се наблюдава дисхармоничност и във възможностите по от-
делните компоненти на вербалната сфера (речников запас, отличаване по 
общ признак, общо разбиране на нещата). Например, в някои случаи въз-
можностите за класиифициране по общ признак са над средната стойност 
на нормата, а уменията за общо разбиране е доста под долната граница на 
нормата. Постиженията от невербалните проби при децата с РАС в повечето 
случаи отговарят на очакваното за възрастта. Регистрират се добри пости-
жения при задачи от конструктивен тип. 
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При интерпретиране на резултатите от теста на Wechler при част от де-
цата с РАС имат предимство в определени области (субтестовете: „мозай-
ка „и „сглобяване на фигури“) и изразени дефицити в други (субтестовете: 
„общо разбиране“, „допълване“ и „аритметично мислене“, както и при сло-
весните задачи). Добри резултати могат да се отчетат в области от интеле-
кта, които не изискват нито разбиране на социалните взаимоотношения и 
взаимодействия, нито необходимост да събират и обединяват голямо коли-
чество информация в съгласувано и единно цяло. Задачи, отговарящи на 
тези условия са запаметяването на думи, факти, фигури или друга визуална 
информация. Често се регистрират много добри възможности на запаметя-
ване, но без да се разбира смисъла на запаметеното. 

Дефицитите на вниманието са друга особеност на познавателното 
функциониране на хората с аутизъм. Причини за намалената концентрация 
на вниманието могат да бъдат интересите, които са различни от областта, 
в която се очаква от тях да се концентрират, или неразбирането на средата, 
върху която се очаква да се концентрират, както и липсата на мотивация.11

Много деца имат изолирани постижения - изключително високи в опре-
делени области и теми (география, електроника и др.). Това обаче е съпро-
водено с ниски стойности по показатели като социални интеракции и общо 
разбиране на околния свят, което затруднява общото функциониране на ли-
чността. Голяма част от децата със синдром на Asperger обаче са с нормален 
или висок интелектуален потенциал. Независимо от високите резултати по 
IQ-тестове тези деца са имат абнормно функциониране и несъответствия 
между интелектуални показатели и справяне в ежедневни и социални си-
туации.16 Когато придобият умение, то се характеризира със стереотипност 
и често невъзможност да се пренесе в непозната, различна ситуация (неи-
зменност на наученото).17

Психологическата оценка включва изследване на когнитивното и со-
цио-комуникативното развитие, нивото на адаптивни умения и ресурсите 
на детето и обкръжението му.4 Тя е много важна при избор на поведението, 
което спазва мултидисциплинарният екип (детски психатри, педиатри, не-
вролози, клинични психолози, психиатри и други професионалисти). Прог-
нозата и ориентирането към конкретно място за дълготрайни интервенции 
са следствие на цялостната психологическа оценка, докато диагнозата РАС 
сама по себе си не е достатъчна за това.4 Цялостното развитие на децата с 
аутизъм е силно зависимо от нивото на образователната намеса и подкрепа, 
които те получават. Ранната дагноза, която в развитите страни до голяма 
степен се основава на скрининг на 18-месечна възраст от обкопраткикува-
щите лекари, позволява ранна интервенция. Ранните интервенции с голяма 
честота и интервенции с интеракционен и поведенчески характер са свър-
зани с по-добра прогноза.5)
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РОЛЯТА НА ИНТЕРАКЦИОННАТА ДИАГНОСТИКА 
В ПРОДРОМАЛНАТА ФАЗА НА 

АУТИСТИЧНОТО РАЗСТРОЙСТВО

Йорданка Пискова и Десислава Търтова

„...Реципрочността трябва да се развива по-целенасочено при не-ау-
тистите и да се прилага по-щедро към аутистите” – M. A. Gernsbacher

Днес се приема, че аутизмът се характеризира с отсъствие на емоционална 
и социална реципрочност в интеракциите и комуникациите, което отсъства 
в описанията и диагностичните класификации до 1994 г.1,2 Реципрочността 
е поведение на взаимен и симетричен обмен на влияния или действия меж-
ду индивиди по време на комплексни интеракции, чиито корени намираме в 
първите интеракции майка-новородено. Реципрочността е основна характе-
ристика на интеракциите „родител-дете” и е основен фактор за емоционал-
но-социалното и когнитивно развитие.

Значение на интеракциите „родител-дете” 
за развитието на детето

Съществува консенсус относно значението на интеракциите „роди-
тел-дете” за развитието на детето.3,4,6,7 Чрез интеракциите „родител-дете” и 
интуитивната родителска дидактика (като медиатор и организатор на ран-
ния детски опит) се реализират: 1. Когнитивното развитие (организация на 
процеса на опознаване, разбиране и структуриране на света и явленията 
в него); 2. Речево-комуникативното развитие; 3. Афективно-поведенческа 
авторегулация и емоционално-социалното развитие; 4. Емоционална при-
вързаност и сигурна връзка „дете-родител”, основи на менталното здраве в 
ранна детска възраст. 

Роля ня интеракциите за развитието на привързаността 

Развитието на привързаността и емоционалната връзка „родител-дете” 
преминава през 4 фази (Ainsworth, 1972). 

1. Пре-фаза на привързаността - 0-3 месеца. 
2. Създаване на връзката и привързаността - 3-6 месеца. 
3. Специфична връзка и привързаност - от 6-7 месеца. 
4. Целе-корегиращо партньорство - от 3 години. 

Най-късно от фаза 2 или 3 предречевата и неречева комуникация се из-
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пълва със значение и във взаимодействие с деликатно сензитивния парт-
ньор се диференцира като средство за достигане на близост. Дори беглото 
споменаване на горепосочените данни подчертава излючителното значение 
на възрастовия период от 0 до 3 години за възникването на матрицата за 
емоционална сигурност във връзката „родител-дете”, върху която се из-
гражда менталното здраве на личността през целия живот.3, 4

Когнитивното развитие на детето зависи от качествата на връзката „ро-
дител-дете”. При детето съществува универсална зависимост между пове-
денията на привързаност и на експлорация: при активиране системата на 
привързаността (например при болест, отделяне, стрес, страх, несигурност 
и пр.) се потиска системата на експлорация на околния свят (респ. на про-
цесите на научаване и интеграция на опита от страна на детето) и обратно 
- при успокояване на системата на привързаност (при достъпност и сигур-
ност на родителя) се активира системата на експлорация (детето се впуска в 
изследване на околния свят, трупа опит и реализира оптимални характерис-
тики и темп на развитие).3, 4, 6

Роля ня интеракциите за развитието на социалното 
(споделеното ) внимание

Социалното (споделеното) внимание (СВ) е основен елемент на разви-
ващата се социална ориентация и координация. Нарушенията в развитието 
му в края на първата и през втората година от живота на детето играят кри-
тична роля във формирането на т.н. поведенчески фенотип на разстройства-
та от аутистичния спектър (РАС*). Този тип нарушения в комуникативното 
поведение са между най-ранните аутистични признаци.11, 12

Таблица 1. Фази на типично развитие на социалното (споделеното) внимание.

Възраст Интеракционен 
контекст Типични поведения на детето

0-3 мес.
Диада майка-дете 

(face-to-face, 
близък контакт) 

Погледово-мимически контакт 
(фиксиране) и вокални “диалози” и “подава-
ния”; вниманието е погълнато от 
действията на социалния партньор, зрително 
проследяване, афективно “настройване”

4-6 мес.

Фино-моторни 
дейности с 

предмет 
и вокализации

Предметни манипулации, селективно внима-
ние към предмети и детайлите им; автономно 
инициирана вокализация 
(детето само инициира воколизации)

*Забележка: В представения текст понятията „аутизъм”, „аутистично 
разстройство” и „разстройство от аутистичния спектър (РАС)” се използват 
в общ, широк смисъл, като термин, непрецизиран от психиатрична гледна точка
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6-12 
мес.

Триада 
„родител-дете-

обект на интерес”

Алтернантно погледово поведение 
(редуващо се зрително проследяване):
- Отговаря на вниманието на родителя като 
открива обекта на неговия интерес в 
полезрението си чрез проследяване 
посоката на погледа, на обръщането на 
главата и на посочване с ръка от родителя 
(Реагира на СВ);
- Посочва с поглед, пръст и ръка обекти 
като поддържа редуващ се (алтернантен) 
погледов контакт м/у родителя и обекта; 
държи и показва/подава обекта на интерес 
(Инициира СВ).

18 мес.
Дистантни 

триадни 
интеракции

Отговаря на вниманието на родителя като 
открива обекта на неговия интерес в 
пространството извън полезрението си, 
чрез проследяване само посоката на 
погледа на родителя.

Н. Papoušek и M. Papoušek (1987) посочват следните фактори, оказващи 
негативно влияние върху реализирането на интеракции с оптимални харак-
теристики:6, 7, 8, 9 

1. Пропуснати възможности за комунициране от периода на новороде-
ното поради перинатални усложнения; 

2. Заболяване на детето, което ограничава интуитивните родителски 
умения; 

3. Нехармоничен (несъгласуван) интеракционен стил (труден темпера-
мент на детето, отсъствие на интеракционна реципрочност у родителя); 

4. Прекомерни изисквания към превербалните комуникации (слепота 
или глухота на единия от интеракционните партньори).

.
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Функционална структура на интеракцииите 
и комуникациите родител-дете

1. Форми (контекст) на изява през І-вата година. 
В диагностичната оценка е включено наблюдение на интеракциите в 

различен контекст на ежедневието: а) Face-to-Face интеракции и превербал-
ни комуникации; б) Интеракции по време на обгрижване, специално при 
хранене и къпане; в) Игрови интеракции; г) Дидактични интеракции; д) 
Триадни интеракции.6, 7, 8

2. Интуитивни родителски компетенции и адаптивни поведения. 
Те се оценяват по следните адаптивни функции и съответстващите им 

поведенчески характеристики: (Табл. 2, Фигура 1 и 2)3,4,5,6,7,10

Таблица 2. Адаптивни функции и характеристики на 
интуитивните родителски компетенции и поведения

Адаптивни функции 
на интеракциите 
родител-дете

Характеристики на родителското поведение

1. Подпомагане на 
афективно-
поведенческата 
регулация на детето

Родителят прилага индивидуални за детето прак-
тики и ритуали за успокояване, предпазване от въз-
буда и разплакване и постигане на спокойно актив-
но състояние на детето (привличане и поддържане 
на вниманието) (Фигура 1).

2. Сензитивност, 
респонсивност 
и реципрочност

Родителят оценява правилно детските сигнали 
и поведения; стимулира детето дозирано (по ин-
тензивност, комплексност и време), със стимули, 
оптимално адаптирани към индивидуалното раз-
витийно ниво, умения, предпочитания, интереси и 
намерения на детето; съобразява се с неговата мо-
ментна перцепционна и интеракционна готовност.

3. Структуриране на 
опита на детето 
(социокомуникативен 
и сензомоторен)

Родителят представя протопипни модели на вока-
лизации, говор и мимики; мултисензорни стимули 
(обекти с различни сензорни характеристики) с 
ритмични повторения и игрови вариации; съгласу-
ва по време своя отговор спрямо детския сигнал; 
въвежда нов средови опит (обекти и явления) през 
познати дейности, ритуали и игри (Фигура 2).
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4. Трениране на 
процедуралното учене 
и съзряващите умения

Родителят опростява или диференцира качествата 
на обектите и явленията; с действията си той ком-
пенсира перцепционно-моторната незрялост на 
детето (представя нов обект като прави възможно 
зрително-моторното възприемане и манипулиране 
от страна на детето); мотивира детето (чрез погле-
дово поведение, вокализация, артикулация, жесто-
ве и комплексни действия) за осмисляне на вокал-
ната и жестова комуникация, за реципрочност на 
превербалния и невербалния диалог, за съвместни 
действия, за насочване и поддържане на триъгъл-
ното внимание, за изява на инициативност и авто-
номност.

 

Фигура 1. Подпомагане на афективно-поведенческата регулация на дете-
то: родителят регистрира признаците на възбуда при 4-седмичното си бебе, при 
първото къпане в нова ваничка (юмручета, напрегната мимика и поглед, вперен в 
майката) и подава сигнали на сигурност и спокойна радост, което води у детето до 
промяна в мимиката (погледа), отваряне на дланите и активни движения на край-
ниците във водата,10
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Фигура 2. Структуриране на опита на детето (социокомуникативен и сен-
зомоторен): майката инсценира един ранен вариант на играта „ку-ку-зак” при дете 
на 4-5 мес., с трениране на перцепцията, интегративния баланс внимание-антици-
пация и на пика на игровата възбуда („съспенс”).10

Някои методи и скали за оценка на интеракциите 
в диадата „майка-дете”, приложими в практиката

1. Натуралистичен подход на изследване: наблюдение и оценка на ре-
акциите и поведението на детето и родителя в естествена домашна среда 
(при вземане на ръце, прегръщане, люлеене, сензорна стимулация, нежно 
говорене, обгрижване, игра, хранене, приспиване, превербален диалог) 
(Фиг. 3).3, 4, 9, 10
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Фигура 3. Примери за натуралистичен подход на изследване на 
интеракциите (GAIMH – German-speaking Assossiation of Infant Mental Health).

2. Видео-анализ на структурирани face-to-face и Still Face интеракции 
в лаборатория за поведенчески анализ. Still face парадигмата (SFP, Tronick 
et al., 1978; Фиг. 4.) представя комуникативните умения на кърмачето на 2-4 
месечна възраст, проявени в реакциите му спрямо противоречивите сигнали 
от страна на майката: след обичайни по структура и интензивност игрови 
face-to-face интеракции, майката изведнъж заема индиферентна поза, ми-
мика и зрително поведение. От 2 месечна възраст, типичната поведенческа 
реакция на детето в две-минутния период на прекъсване на интеракция-
та включва: промяна в зрителното поведение (мимика на учудване), спи-
ране на усмивката и вокализацията, изява на мрънкане, плач и протестни 
вокализации, отместване на погледа, “протестна” поза на тялото. След 4 
месечна възраст към описаната реакция се прибавят и протягане на ръце 
към майката, интензивни иницииращи („призивни”) вокализации и целена-
сочена общо-моторна активност за търсене на физическа близост с майката. 
В периода на „връщане” на майката в предходния интеракционен стил на 
диадата, при детето се регистрират по-ниско ниво на позитивен и по-високо 
ниво на негативен афект в сравнение с изходния период. Тази почти уни-
версална реакция на кърмачетата е доста стабилен показател за интактност 
и пълноценност на интеракционния и комуникативен стил на конкретната 
диада.5,6,7,8,9
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Фигура 4. Still face парадигмата (SFP, Tronick et al., 1978): безизразно лице на 
майката за 2 минути и наблюдение реакциите на детето.

3. Мюнхенската клинична диагностика на интеракциите и комуника-
циите в диадата родител-дете, създадена от Н. Papoušek и M. Papoušek, из-
ползва видео-регистрация в специална лаборатория и екипен микро-анализ 
с помощта на специална дигитална програма. 

Целта на този метод не е поставяне на диагноза при един от интерак-
ционните партньори, а анализиране на моделите на интеракции на диадата 
като фактор за развитието на пре-вербалните комуникации и на афективно-
поведенческата авто-регулация в търсене отговора на въпроса: дали промя-
на в поведенческия стил на родителя ще доведе до промяна в поведенчески-
те модели на детето – практическа парадигма за ранна интервенция.5,6,7,8,9

Фигура 5. Лабораторията за микро-видео-aнализ 
(Клиника по педиатрия, УМБАЛ «Св. Георги» Пловдив). 
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Прилагането на Интеракционна диагностика и интервенция в полу-
структурирана или друга тестова ситуация предоставя много добри въз-
можности за диференциална диагностика при други комуникативни и пове-
денчески нарушения и атипично развитие10, 23

Продpомална фаза на аутистичното разстройство

През 70-те и 80-те години на 20-ти век, в резултат на натрупаните дан-
ни от ретроспективни проучвания на домашни видео-записи и на родител-
ски интервюта за поведението на детето през първата година, започва да 
се формира термина “Пре-аутистично” развитие или „продромална” фаза 
на аутизма, което се свързва с изследователите-клиницисти H. Massie, C. 
Trevarthen, F. Muratori и H. Alonim.13,14,15,16

По-късно усилията за все по-ранно идентифициране на риска от РАС 
намират израз в редица проспективни проучвания в ранна детска възраст 
(РДВ) при сиблинги на деца с аутизъм.17, 18, 19, 20, 21 Рискът за развитие на ау-
тизъм сред популация от т.н. широк спектър на аутистичен поведенчески 
фенотип (ВАР – Broader Autistic Phenotype), при която има субклинични ха-
рактеристики, свързани с емоционално-социалната реципрочност, комуни-
кативните умения и специалните интереси19 се оценява на 4 - 18,7 % в едни 
проучвания, и на 18 – 40 % в други. 

В таблица 3 са представени симптомните констелации на „Скала за 
ранни пре-аутистични признаци в първите 18 месеца” (Early Signs of Pre-
Autism Scale for Infants, Н. Alonim, 2005)13 и показателите на „Скала за на-
блюдение за аутизъм в първите 18 месеца” (Аutism Observation Scale for 
Infants, Bryson & Zwaigenbaum, 2008).17, 18

Преобладаващата част от показателите в двете скали по дефиниция са 
интеракционни характеристики и следователно интеракционната диагно-
стика е специфичен метод за тяхната оценка.

ESPASI се кодира като наличие или отсъствие на посочените симптом-
ни констелации. Като преаутистично развитие се приема обща оценка за 
наличие на най-малко 2 от общо 8 показателя за продължителност от най-
малко 3 последователни седмици. Скалата е обвързана с непосредственото 
прилагане на интервенционна програма, изградена върху концепциите за 
връзката майка-дете и за афективно-поведенческата хомеостаза в кърмаче-
ска възраст13, 14 (Фиг. 6)
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Таблица 3. Методики за откриване на ранни признаци на РАС. 

Early Signs of Pre-Autism 
Scale for Infants (ESPASI),

(Н. Alonim, 2005)
- за 2 - 18 месечна възраст

Autism Observation Scale for Infants 
(AOSI)

Bryson & Zwaigenbaum, 2008, 2009
- за 6-18 месечна възраст

1. Свръх-пасивност
2. Хипер-активност 
3. Липса на интерес към или 
съпротива при хранене 
4. Липса на реакция на звук 
и на присъствието на 
родителя 

5. Отдръпване при докосва-
не от родителя 
6. Отсъствие на директен 
погледов контакт с хора 
7. Забавено моторно разви-
тие
8. Бързо нарастване на 
обиколката на главата

1. Зрително проследяване 
2. Неангажираност на вниманието 
3. Ориентация по името си 
4. Диференциран отговор на емоционален 
лицеизраз
5. Антиципаторна реакция (социална р-я на 
очакване)
6. Имитация на действия
7. Социална вокализация
8. Погледов контакт 
9. Реципрочна социална усмивка
10. Координация на погледа и действието
11. Поведенческа реактивност 
12. Сгушване
13. Утешаемост 
14. Социален интерес и споделен афект 
15. Преходи между отделните 
поведенческите състояния
16. Моторен контрол 
17. Атипично двигателно поведение 
18. Атипично сензорно поведение
19. Ангажираност на вниманието
20. Настойчиво желание за притежаване 
на предмет
21. Споделяне на интерес.
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Фигура 6. Пре-аутустични симптоми - отбягване на зрителен контакт, 
отсъствие на сгушване при вземане на ръце и моторна свръх-пасивност 

в първите 6 месеца от живота.25

AOSI измерва следните симптомни констелации: социални комуника-
ции и реципрочност (показатели 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 21), атипични 
моторни и сензорни поведения (показатели 10, 12, 16, 17, 18), поведенческа 
реактивност (показатели 11, 15) и неангажираност на вниманието (показа-
тели 2, 19, 20) в 5 тестови дейности (изследващият систематично и стандар-
тизирано стимулира изявата на таргетни поведения (Фиг. 7), в зависимост 
от възрастта: зрително проследяване и отклоняване на зрителното внима-
ние, социална усмивка и диференцирана реакция на емоционална мимика, 
имитация на лицево-орално движения или действияе с предмет, антиципа-
торна социална реакция при игра „ку-ку-зак” и ориентация по името си) и 
в 2 периода на свободна игра с определен набор от играчки. Кодирането се 
извършва по скала от 0 (типично поведение), до 2 или 3 (наличие на ати-
пични признаци); общата оценка е сумата от кодовете на всички показатели, 
максимум 44.

Авторите на проспективни изследвания, приложили AOSI на 7 и на 14 
месечна възраст в групи с висок и нисък риск от изява на аутистично раз-
стройство подчертават, че въпреки малката разлика в общата оценка на по-
ведеческия фенотип между двете групи, оценките на показателите за зри-
телно поведение и за социална ангажираност (показатели 4, 5, 7, 9, 12, 13, 
14, 21) показват значими разлики.20

Необходимо е да се подчертае, че все още не са установени сигурни 
диагностични поведенчески маркери за аутистично разстройство в кърма-
ческата възраст. Данните от приложението на AOSI показват прогностична 
валидност на общата оценка на 12 - месечна възраст, но не и на тази на 6 
месечна възраст. 

Дори общото познаване на тези скали дава възможност на педиатрите и 
ОПЛ да насочват вниманието си не толкова към доказване на преаутистич-
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но развитие, колкото към търсене, откриване и насочване за детайлно на-
блюдение на онези кърмачета и деца до 18 - месечна възраст, които изявяват 
различни симптомни констелации за атипично социално-комуникативно 
развитие, придружено в различна степен от афективно-поведенчески ди-
срегулации, атипични постурално-координационни двигателни модели и 
сензорно-интегративна дисфункция. Честотата на споменатите специфични 
нарушения в ранното развитие показват в последните години епидемиоло-
гична честота, подобна на тази при аутистичните разстройства. 

Фигура 7. Изследване по AOSI (изследващият стимулира изявата у детето 
на антиципаторна социална реакция при игра „ку-ку-зак”)

Алармиращи признаци за атипично 
социо-комуникативно развитие в първите две години

І. Атипични превербални комуникации и социално внимантие - от-
съствие на емоционална и социална реципрочност в интеракциите.

От 0 до 6-9 месечна възраст се оценяват следните поведенчески харак-
теристики: 

1) Привличане от човешкото лице (зрителен контакт - зрителна фик-
сация и проследяване, проста имитация на мимически движения, сигнали-
зиране на интеракционно „претоварване” – желание за преустановяване на 
контакта); 

2) Слухово ориентиране към човешки глас; 
3) Споделяне на афект и иницииране на контакт (социална усмивка, 

гукане, призивни вокализации, прото-диалог; координация (реципрочност 
и поддържане) на комуникативния репертоар чрез поглед, мимика, жест, во-
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кализация); 
4) Ефект от интуитивната родителска ко-регулация (афективна регула-

ция, регулация на вниманието, ниво на пре-вербално развитие); 
5) Ориентация към действията на родителя (наблюдава го, привлича 

вниманието му; антиципация на действията (намеренията) на родителя – 
рутинни сомато-сензорни игри със „съспенс”); 

6) Имитационни умения; 
7) Развитие на споделеното внимание (детето проследява посоката на 

погледа на родителя, проследява посоката на посочване с ръка от родителя; 
фиксира погледа си върху обекта на общ интерес, използва императивно и 
декларативно посочване; наблюдава се т.н. триъгълно внимание); 

8) Баланс между социалното и несоциално внимание (експлоративна 
активност при достъпност на обекта на привързаност; социално реферира-
не). 

След 9 месечна възраст се търсят следните сигнални признаци: 
1) Отсъствие на зрителен контакт след 3 месечна възраст; 
2) Отбягване на погледа при опит за контакт, „празен поглед”; 
3) Отсъствие на имитиране; 
4) Стереотипни вокализации и атипични качествени особености на 

предречевата прозодика; 
5) Отсъствие на декларативно посочване и наличие на атипични импе-

ративни жестове и действия; 
6) Отсъствие на символни жестове; 
7) Нарастващи изяви на не-социално внимание (комуникативни сиг-

нали към предмети и обекти, експлоративна активност с предмети, трудни 
преходи от действия с един към действия с друг предмет или от едно към 
друго действие с един и същ предмет, неподвижност на не-социалното вни-
мание). 

ІІ. Афективно-поведенченски дисрегулации от 6-7 до 18 месечна въз-
раст

В този възрастов перид наблюдението върху поведението на детето по-
казва: 

1) Не комуницира афекти: 
а) отсъствие на емоционална и социална реципрочност в интеракци-

ите (отхвърля комуникативните сигнали на майката, афективна изолация), 
б) екстремни и неутешаеми страхово-тревожни състояния в обичай-

на обстановка или отсъствие на реакция на страх от непознати; 
в) ексцесивен плач и дисфорична възбуда; 
г) неудоволствие за игра; 
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д) проблеми в обгрижването (хранене, къпане, обличане-събличане, 
приспиване, консолидация на нощния сън); 

2) Особености на поведенческите реакции на детето и на майката по 
време на стрес (Оценка на: поглед, вокализации, докосвания, поведения на 
близост при вземане на ръце, модели на комунициране на афекта.); 

3) Атипична емоционална автономност (дисрегулация на поведенче-
ските системи привързаност – експлорация – автономност). 

ІІІ. Моторна и сензорно-интегративна дисфункция в първата годи-
на от живота. 

В случая се касае за атипично сензо-моторно поведение, което не е при-
чинено от определен неврологичен синдром, а се провокира от определени 
характеристики на средата (сензорни и социо-комуникативни). 

A. Моторни поведения: 1. Атипично или отсъстващо постурално нагаж-
дане в скута на майката (постурална антиципация, „сгушване”, в типичните 
случаи е налице от периода на новороденото); 2. Общо-моторна хипоактив-
ност в първите 4-6 мес.; Хипертонус и двигателно неспокойствие (след 6-7 
месечна възраст); 3. Не протяга ръце за тактилен контакт с лицето на май-
ката; 4. Не протяга ръце за вземане на ръце; 5. Постурална нестабилност, не 
толерира положение по корем, незрял контрол на положението на главата в 
пространството; 6. Закъсняло посягане и хващане (незряла зрително-мотор-
на координация в положение по гръб; пролонгирана орална експлорация на 
предмети и на собствените си ръце, дори след 12 месечна възраст; мануален 
маниеризъм); 7. Атипично развитие на оралната моторика; 8. Погледово-
мимически маниеризъм.

Б. Сензорно-интегративна дисфункция: 1. Сензорна хиперсензитивност 
(слухова, тактилна, вестибуларна и проприоцептивна), водеща до импул-
сивна сензорна защита (отбрана) спрямо определени сензорни модалности 
и до импулсивност. 2. Сензорна хипосензитивност, водеща до поведение на 
импулсивно търсене на сензорна свръхстимулация по определени сензорни 
канали. 3. Селективно отвращение към храни с определени характиристи-
ки (вкусово-обонятелни и/или екстеро- и проприоцептивна хиперсензитив-
ност). 

Изводи.
• Интеракционната диагностика и интервенции са метод, съпровож-

дащ психо-педагогическите терапевтични интервенции, прилагани при ау-
тистичните растройства. 

• Интеракционната диагностика придобива диагностично значение за 
ранната идентификация на деца с висок риск за аутизъм във възрастта на 
обхват от AOSI (след 6 месечна възраст). 
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• Интеракционната диагностика и интервенция е индицирана при 
всички форми на афективно-поведенчески дисрегулации и атипично социо-
комуникативно развитие още от ранна кърмаческа възраст, независимо от 
тяхната генеза или нозологична принадлежност. 
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ФУНКЦИОНАЛНИ ОБРАЗНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ АУТИЗЪМ

Катерина Габерова

Въведение

Разстройствата от аутистичния спектър се харатеризират с нарушено 
функциониране на всички сфери на социалната комуникация – вербално и 
невербално общуване, ограничена активност и интереси, стереотипно по-
ведение. Днес се приема, че аутизмът се дължи на церебрална дисфункция. 
В полза на тази хипотеза е честата комбинация на РАС с коморбидност и 
умствено изоставане (до 70 % от случаите), епилепсия (в 33%) и установя-
ваната генетичната предиспозиция. Приема се, че при сиблинги рискът от 
поява на РАС е 3-5 % по-голям, в сравнение с общата популация.

При редица случаи на РАС в рамките на синдромен аутизъм се откриват 
мозъчни структурни промени, което също подкрепя хипотезата за церебрал-
на дисфункция. Получените обаче резултати от образни изследвания (ком-
пютърна томография и магнитно-резонансна томография) при несиндромен 
аутизъм не дават категорични доказателства за наличие на неокортикално 
увреждане. Напредъкът в образните методи на изследване на нервната сис-
тема вероятно ще дадат възможност за откриване на церебрална дисфунк-
ция, както на структурно, така и на функционално ниво. Новите методи на 
изследване дават възможност за определяне на глюкозния метаболизъм и/
или мозъчния кръвоток в покой и при изпълняване на определена сензорна, 
моторна или когнитивна задача. Те са неинвазивни същевременно с висо-
ката информативност и навярно ще имат принос в разкриване на енигмата, 
наречена аутизъм. 

Резултати от структурни образни изследвания

Конвенционалните методи за изследване на мозъчната структура са 
компютърната томография (КТ) и (структурната) магнитно-резонасна томо-
графия (МРТ). Компютърната томография е по-слабо информативен метод, 
позволяващ откриването само на груби структурни аномалии. Чрез МРТ, и 
най-вече чрез новите методики на воксел-базирана морфометрия и тракто-
графия, се получава значително по-прецизна и комплексна информация за 
структурата на сивото и бялото мозъчно вещество.
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Конвенционални структурни методики

Получените резултатите при използването на тези методи нерядко са 
противоречиви. Търсят се нарушения в структурата на церебелума, който 
е свързан не само с моторна координация, но и с модулацията на езика, 
висшите корови функции и емоциите. Функционалното значение на мал-
кия мозък в когнитивното планиране, асоциативното заучаване и перцеп-
цията правят много вероятна хипотезата, че увредата му лежи в основата 
на появата на РАС. Най-често при РАС се установява намален обем на VI 
и VII лобул малкия мозък.1,6 Откриват се аномалии и в структури на лим-
бичната система – амигдала, хипокамп, предна цингуларна кора. Счита се, 
че тези структури вземат участие в създаването на функционални кръгове, 
свързани с регулирането на емоциите, паметта и когнитивното решаване на 
проблемите. Представяните в световната литература резултати нерядко са 
противоречиви – според едни автори посочените корови и подкорови зони 
са с намален, а според други – с увеличен обем.2,3,4

Откриват се също аномалии в corpus callosum „свързващото звено“ меж-
ду двете хемисфери. Най-често се установява намален обем на каудалната 
трета на corpus callosum, като тази находка се открива и при изключване от 
проучването на пациенти с ментална ретардация.5,6

Откриването на нарушения в неокортикални зони чрез използването на 
конвенционални методи често е несигурно. В няколко проучвания се уста-
новява намален обем на gyrus temporalis superior и областта на Wernicke. 
Тези проучвания обаче не изключват пациентите с ментална ретардация и 
не се приемат като репрезентативни. Известен факт е макрокранията, ус-
тановявана при пациенти с РАС. След въвеждсането на образните методи 
на изследване при аутисти се доказа наличието на по-голям обем мозъчно 
вещество в сравнение със здрави контроли.

Интересна е динамиката в обема на мозъчното вещество при пациенти 
с РАС - свръхрастеж в първите четири години от живота и задръжка на ско-
ростта на растежа (плато), а по-късно - корова атрофия.7 За по-точна оценка 
на какво се дължи този процес – нарастване на сивото или на бялото веще-
ство, може да бъде използвана методиката на воксел-базираната морфоме-
трия (VBM). 

Воксел-базираната морфометрия 

Чрез VBM е възможно измерване на обема на мозъчното вещество, като 
то се разделя на триизмерни структури - воксели. Чрез VBM може да се 
определи доколко в даден случай се отнася до промени в структурата на 
сивото или бяло мозъчно вещество и то в една и съща зона. 
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Обемът на сивото мозъчно вещество се оценява чрез два показателя – 
кортикална дебелина и кортикална повърхност – първият е свързан с броя на 
дендритите, вторият със степента на гирификация. Изследването на дина-
миката в посочените показатели се определя и промяната в обема на сивото 
мозъчно вещество. Намаляването на кортикалната дебелина и повърхност 
в дадена зона е сигурен белег за локална загуба на сиво мозъчно вещество.

Резултатите от изследванията на деца с аутизъм чрез VBM обаче също 
не са еднопосочни. В по-голяма част от съобщенията се посочва наличието 
на увеличен обем на сивото и бялото мозъчно вещество в голямомозъчните 
хемисфери и малкия мозък.8 От друга страна, намаляването на обема на си-
вото вещество в области на мозъка, свързани със социалните функции, като 
дясната темпоропариетална връзка, се приема от някои автори като специ-
фично за аутизма.9 При деца с аутизъм и изоставане в НПР се откриват в 
множество зони на мозъчната кора симетрично намаление в дебелината й 
- фронтобазално, в n.accumbens, в малкомозъчните хемисфери, перисилви-
евите зони, включително insula и putamen (фиг. 1). Не се откриват промени 
в бялото мозъчно вещество.10

 
Фигура 1. Области с намален обем на сивото вещество, насложени върху Т1 

образи от МРТ при деца аутизъм и изоставане в НПР10 
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Интересен резултат е променената гирификация при нормална корти-
кална дебелина, което насочва към променена структура и/или свързаност 
на мозъчната кора при запазен обем. Абнормна гирификация е установе-
на в gyrus frontalis superior двустранно, дясната Силвиева бразда, sulcus 
temporalis sup. и sulcus frontalis inf.11

Трактография 

За определяне на нарушенията в структурата и свързаността на бяло-
то мозъчно вещество се използва трактографията, която се основава на 
т.нар. изобразяване на дифузионния тензор (diffusion tensor imaging, DTI). 
Методът използва физичния феномен анизотропна дифузия, която се дъл-
жи на ограничаване на свободната дифузия на водата вследствие плътно 
пакетиране на аксоните в бялото мозъчно вещество. В този случай трите 
вектора, характеризиращи дифузията на водната молекула в пространство-
то, описват елипсоид. След математическа обработка на векторите, харак-
теризиращи всяка една елипса, се получава графичен образ, съответстващ 
на направлението на несвободната дифузия. Този образ до голяма степен 
съответства на направлението на влакната, формиращи пътищата в бялото 
мозъчно вещество. 

Параметърът, определящ направлението на влакната в бялото мозъчно 
вещество се означава като FA (fractional anisotropy, фракционална анизотро-
пия) - сборна величина от собствените вектори на всички елипсоиди в раз-
глеждания участък. Друг параметър, изолзван при трактографията, е ADC 
(apparent diffusion coefficient, видим дифузионен коефициент) – маркер за 
матурацията на бялото мозъчно вещество, основан на степента на рестри-
кция на водните молекули. По-ниската FA корелира с неправилна организа-
ция на влакната, докато по-високият ADC – с недобра миелинизация. 

Всички автори, използващи DTI като метод за изследване на пациенти 
с аутизъм, намират сходни данни – ниска FA и висок ADC в различни зони 
на главния мозък – corpus callosum, fasciculus longitudinalis sup, fasciculus 
uncinatus.12 Тези данни насочват към нарушена микроструктура на бялото 
мозъчно вещество както в късите асоциативни влакна, така и в големи пъ-
тища като corpus callosum, capsula interna, малкомозъчните крачета.13 Ус-
тановена е също така зависимост между ниска FA във фронто-темпорални 
пътища и по-лош резултат от въпросника за аутизъм ADI -R. Освен това, 
нарушенията в церебеларните пътища и splenium corporis callosi корели-
рат с тежестта на стереотипиите. Също така, ниската FA в фронто-стри-
ато-темпорални пътища пък показва правопропорционална зависимост с 
комуникативните способности.14 Възможни структурни причини за посоче-
ните по-горе абнормности в изследването на бялото мозъчно вещество при 
пациенти с РАС биха могли да бъдат нарушена миелинизация, нарушена 
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организация, нарушена матурация, намалена аксонална плътност, а те от 
своя страна биха могли да са причината за нарушена функционална връзка 
между отделни полета в мозъчната кора. 

Функционални невроизобразяващи методи

Конвенционални функционални невроизобразяващи методи

Сцинтиграфските функционални методи използват маркирани с ради-
оизотопи вещества за изясняване на някои функции на ЦНС. Чрез SPECT 
(еднофотонна емисионна компютърна томография) се изследва мозъчният 
кръвоток, а чрез РЕТ (позитронно-емисионна томографя) - мозъчният ме-
таболизъм (кислородна екстракция и консумация на глюкоза). Предимство-
то на методите е, че се изследват едновременно няколко зони. Недостатък 
– високата цена и все още трудно достъпните радиолиганди.

Промените в мозъчната перфузия при аутизъм могат да се обобщят 
като по-слабо кръвоснабдяване при покой, по-нисък приток на кръв при 
извършване на определена функция, както и наличие на вазоконстрикция 
в зони, в които би следвало да настъпва вазодилатация. Хипоперфузията е 
най-изразена битемпорално, по-сигнификантно в десния gyrus frontalis,15 в 
инсулата билатерално и в малкия мозък.17 Установена е по-голяма перфузия 
на дясната хемисфера в сравнение с лявата, респективно хипоперфузия на 
зоната на Wernicke.17

 
Фигура 2. Лявотемпорална хипоперфузия при пациент с аутизъм16

Чрез РЕТ с използване на радиолиганд, свързващ се с активирани микро-
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глиални клетки, е доказана патологична микроглиална активация в множе-
ство зони на ЦНС (церебелум, среден мозък, понс, gyrus fusiformis, предна 
цингуларна кора, орбитофронтална кора) при пациенти с РАС в сравнение 
със здрави контроли.18 Тези резултати корелират с една от хипотезите за па-
тофизиологията на аутизма - за хроничното мозъчно възпаление. 

Функционална магнитнорезонасна томография (фМРТ, fMRI)

Този метод на изследване в последните 10 години се утвърждава като 
един от най-точните, безопасни и информативни за функцията на ЦНС. Чрез 
него се измерва нивото на оксигенация в определена област на мозъка въз 
основа на разликата в магнитните свойства на оксихемоглобина и дезокси-
хемоглобина. При подаване на сигнал настъпва първоначален спад в нивото 
на оксихемоглобин, последван от силно увеличаване на нивото му (след 3-6 
сек), след което ново намаляване. Този ефект предизвиква сигнал, който се 
улавя от МРТ като BOLD сигнал (blood oxygen level dependent). За полу-
чаване на разлики в кръвотока се използва т.нар парадигма - редуване на 
тестови сигнал с пауза, вследствие на което в активираните воксели BOLD 
сигналът се усилва и отслабва в зависимост от функционалното състояние 
на невроните и последващите промени в метаболизма им. Благодарение на 
този метод може да бъде визуализирана функцията на определена група 
неврони при извършването на точно определена дейност, както и едновре-
менната активация на различни, понякога отдалечени една от друга групи 
неврони при извършване на една и съща дейност (синхронизация между 
функционално свързани неврони). 

Чрез проучванията с фМРТ са получени ценни данни за функционал-
ни нарушения в зони, участващи в лицевата експресия, говора, социалното 
функциониране. 

При използване на парадигмата смислена реч-безсмислени звукосъче-
тания при здрави контроли се установява: активация на левия gyrus temp.
sup. при слушане на смислена реч; активация на десния - при слушане на 
безсмислените звукосъчетания. При пациенти с аутизъм липсва активация 
на специфичните зони, свързани с речта, а се открива активация предимно 
на дясната хемисфера.19 Друго проучване, свързано с речевата функция при 
пациенти с РАС открива патология при синхронизацията на отделни зони, 
свързани с речевата функция.20 При поставяне на задача, свързана с постро-
яване на изречения чрез зададени думи липсва типичната последователна 
активация на зони, свързани с речта. Налице е патологично висока актива-
ция на зоната на Wernicke и ниска активация на зоната на Broca. 

Счита се, че част от патологията при пациенти с РАС е свързана с невъз-
можността да бъде разпознато и възприето човешко лице. При използване 
на парадигма „наблюдаване на човешко лице – наблюдаване на предмет” се 
установява патологично ниска активация на gyrus fusiformis.21
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Фигура 2. фМРТ при използване на парадигма лице-предмет и промени, 
настъпващи в gyrus fisufirmis21

Според други автори патологията не се състои в невъзможност за раз-
познаване на лице, а в невъзможност за определяне на емоцията, която из-
разява това лице.22 Основанията за това заключение е липсваща активация 
на амигдалата и sulcus temporalis sup. при пациенти с РАС при наблюдаване 
на човешки лица, изразяващи различна емоция. Тези две зони са ангажира-
ни в т.нар теория на ума (theory of mind) - мозъчна функция, която е отго-
ворна за изпитването на емпатия и разбирането на мислите на другите. При 
други парадигми, тестващи тази мозъчна функция, като например вникване 
в мисленето на друг човек, при пациенти с РАС се открива по-слаба акти-
вация не само на амигдалата, но и на темпоро-париетални региони в дясна 
хемисфера и на медиалния префронтален кортекс.23

Чрез фМРТ е доказано и нарушение и в екзекутивните функции при 
пациенти с РАС. При т.нар. задача Tower of London (построяване на фигура 
по образец), се наблюдава ниска активация на фронто-париетални региони, 
нарушена синхронизация между тези региони и по-силно от обичайното 
активиране на церебелума (фиг. 3).24
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Фигура 3. Понижена активация на райони, свързани с екзекутивнте функции 
при пациенти с аутизъм (Asd), сравнени с контроли (Ctrl).24

Хипербарна оксигенация - опит за корекция 
на функционалните дефицити

Един от алтернативните методи за лечение на пациенти с РАС е хипер-
барната оксигенационна терапия (ХБОТ) - терапия с кислород под пови-
шено налягане. Използва се подаване на 100% О2 при налягане > 1.3 Atm. 
Обичайно се препоръчват 10-20 процедури за постигане на ефект. Теоре-
тичната обосновка на ХБОТ са хипотезите за хронично възпаление в ЦНС 
и за нарушено кръвоснабдяване, основани на някои данни от PET, SPECT 
и фМРТ. Предполага се, че евентуален благоприятен ефект от ХБОТ може 
да се дължи на намаляване на възпалителната активност, повишаване на 
кислородното ниво с над 20-30% от обичайното, ускоряване на неоваскула-
ризацията, деактивиране на токсични метаболитни продукти, стимулиране 
на хемопоезата, реактивиране на „лениви“ (idling) неврони и намаляване на 
концентрацията на свободни радикали. 
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Въпреки теоретично предполагаемото положително въздействие, на 
практика не се открива статистически значим ефект от ХБОТ при пациенти 
с РАС. През 2012г. е проведено рандомизирано проучване, включващо 40 
деца с аутизъм, лекувани с ХБОТ. Родителските въпросници CGI – score 
(Clinical Global Impression) и ATEC (Autism Treatment Evaluation Checklist) 
показват подобрение при 30% от децата предимно в рецептивната реч, об-
щуването и зрителния контакт. Оценката на наблюдаващия медицински 
екип обаче не открива подобно подобрение.25

Към момента ХБОТ не е одобрен метод за лечение на аутизъм според 
Американската педиатрична асоциация. 

Заключение

Изброените в изложението методи за изследване на структурните и 
функционални особености на ЦНС при пациенти с аутизъм не представля-
ват диагностични методи за широката клинична практика, а само за научни 
цели. Голяма част от получените резултати са противоречиви и не намират 
потвържедние при серийни проучвания. 

Таблица 1. Обобщение на локализациите на най-често откриваните наруше-
ния при структурни и функционални образни изследвания на пациенти с 

РАС. 
Легенда - ++ - описват се сходни нарушения в две и повече проучвания; 

+ - нарушение, установено само при едно проучване; +/- - противоречиви 
данни при различни проучвания; - - не е открито нарушение

Структура Структурни 
нарушения

Функционални 
нарушения

Церебелум ++ ++
Корпус калозум + +
Gyrus fusiformis + ++
Gyrus temporalis sup ++ ++
Амигдала +/- +
Зона на Wernicke +/- +
Орбито-фронтален кор-
текс - ++

От таблица 1 е видно, че функционалните образни методи са по-инфор-
мативни от структурните за топична диагностика при РАС.
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Мозъчните структури, чиито нарушения показват най-значима връзка с 
РАС, са тези, свързани с т.нар. "теорията на ума" - дясната темпоро-парие-
тална връзка и двустранните с/без дясно доминиране gyrus fusiformis, gyrus 
temporalis sup., амигдала и префронтален кортекс.

Структурната и функционална образна диагностика не показва конкрет-
ната причина, водеща до нарушения в тези структури. 

На този етап функционалната образна диагностика остава метод на из-
бор за изследователски цели, но не и за диагностика на пациенти с РАС. 
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ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ НА РАЗСТРОЙСТВОТО ОТ 
АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР СЪС 

СПЕЦИФИЧНОТО ЕЗИКОВО НАРУШЕНИЕ

Ралица Йорданова

Въведение

Нарушението в речевото развитие е една от най-честите причини за 
търсене на медицинска помощ при деца с аутизъм. Връзката между раз-
стройството от аутистичния спектър (РАС) и специфичното езиково нару-
шение (СЕН) е широко дискутирана през 60-те и 70-те години, когато някои 
изследователи приемат аутизма за форма на езиково нарушение. И двете 
заболявания са с неизяснена етиология и се характеризират с наличие на 
езикови и комуникативни нарушения. Това дава основание на някои автори 
да смятат, че СЕН, прагматичното езиково нарушение и разстройствата от 
аутистичния спектър са континнум от нарушения,1 докато други считат, че 
се касае за отделни категории нарушения с различен морфолоичен субстрат 
и етиология.2 

И двете заболявания – РАС и СЕН, представляват невроразвитийни раз-
стройства с изразена хетерогенност : 

Според критериите на DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders) РАС включва нарушения в две ключови области: 1) дефицити в 
социалната комуникация и интеракция и 2) ограничено и репетитивно по-
ведение, интереси и дейности.3 

СЕН се определя като неспособност за придобиване на езикови умения 
при нормален интелект, интактен слух, липса на неврологичен, физически, 
социален или емоционален проблем и адекватна възможност за научаване 
на език. Езиковото развитие изостава и съответства на дете от по-малка въз-
раст. Разграничават се три основни вида СЕН, засягащи съответно: експре-
сивната реч; рецептивната реч; експресивната и рецептивната реч.4 Повече-
то деца със СЕН имат нарушения в структурирането на езика (фонология, 
морфология, семантика и синтаксис), докато при други затрудненията са в 
социалната употреба (прагматика) на езика. Последната група се обособя-
ва като прагматично езиково нарушение (ПЕН).5 В средата на 80-те години 
ПЕН е подтип на СЕН,6 а в DSM 5 то вече е класифицирано като отделна 
нозологична единица.3 

Дефицитите в прагматиката са свързани със социалната интеракция и 
са считани за коров симптом на аутизма. От друга страна, при някои деца 
с РАС се срещат и структурни нарушения в езика, които са сходни с тези 
при СЕН. Това дава основание децата с РАС да бъдат разделени на такива с 
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нарушение в структурата на езика и такива без нарушения в структурата на 
езика (с нормално езиково развитие).7

Въпреки ясните диагностични критерии на тези нарушения нерядко 
разграничаването им в клиничната практика е предизвикателство. От една 
страна СЕН е една от основните диференциални диагнози на аутизма8 от 
друга страна, често езиковите нарушения се срещат при РАС като комор-
бидни състояния. Освен това, СЕН може да предизвика затруднение в кому-
никацията, който е основен симптом на РАС.

Клинични прояви

Разграничаването между СЕН и РАС е подкрепено от проучване на 
L.Bartak et al. (1974). В него сравняват деца с аутизъм и СЕН- рецептивен 
тип. Те използват качествени и количествени методики, тестващи комуни-
кацията и поведението. На фиг. 1, 2 и 3 са представени част от резултатите 
на проучването. Видно е, че при децата с аутизъм честотата на симптоми-
те от областите „невербалата комуникация“ и „езиковата употреба“ много-
кратно надвишава тази при децата със СЕН. Същевременно, някои типични 
за РАС симптоми като липса на използване на жестове, ехолалия, липса на 
въображаема игра и обсесивни действия се срещат и при децата със СЕН, 
макар и по-рядко.

 

Фигура 1. Честота на симптоми от областта „Езиково развитие“ 
при деца със СЕН и аутизъм9
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Фигура 2. Честота на симптоми от областта „Езикова употреба“ 
при деца със СЕН и аутизъм9

 
Фигура 3. Честота на симптоми от областта „Невербална комуникация“ 

при деца със СЕН и аутизъм9

Поставянето на диагнозата РАС или СЕН се влияе също така и от проме-
ните на диагностичните критерии през годините. При проучване на 38 лица 
на възраст от 15 до 31 години с поставена в детството диагноза изоставане 
в езиковото развитие D. V. Bishop и сътр. (2008) доказват, че към датата на 
проучването 12 от тях отговарят на критериите за аутизъм. При повечето от 
тях в детството са били установявани нарушения в социалната употреба на 
езика, но тогава не са отговаряли на критериите за аутизъм.10 Според авто-
рите разширяването на критериите за РАС е едно от възможните обяснения 
за нарастващата му честота в последните години. 

Две проучвания, прилагащи стандартизирани диагностични методи-
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ки за аутизъм, показват припокриването на симптомите между СЕН и ау-
тизъм. OT Layfer и сътр. (2008)11 установяват, че 41 % от децата със СЕН 
отговарят на критериите за аутизъм в частите, изследващи социалната ко-
муникация в диагностичните инструменти Autism Diagnostic Observational 
Schedule (ADOS) и Autism Diagnostic Interview - Revised (ADI-R).12,13 При 
друго проучване, използващо инструментите ADOS и Social Comunication 
Questionaire,14 LM Reisinger и сътр. (2011) сравняват деца с аутизъм и с 
прагматично езиково нарушение. Te установяват нарушения във всички из-
следвани области и при двете групи деца. Подчертават, обаче, наличието на 
по-тежки нарушения в социокомуникативното развитие и на повече ограни-
чени и репетитивни поведения при децата с аутизъм.15 

Езиковото развитие при децата с аутизъм варира в широки граници, 
като дефицитите в тази област на развитието не са еднакви. При някои деца 
с РАС и с изоставане в езиковото развитие, профилът на нарушенията в 
езика е сходен с този, характерен за СЕН - засяга се основно структурата на 
езика.16 От друга страна, повторението на безсмислени думи, което е спе-
цифичен тест за СЕН,17 се изпълнява от децата с аутизъм, които имат изо-
ставане в говорното развитие, почти както от децата с нормално развитие.18 
Това свидетелства за различни подлежащи невропсихологични дефицити 
при двете нарушения.18 

Невроморфологични промени при деца с РАС и СЕН

Макрокранията е описана още от Leo Kanner и е често срещана при деца 
с РАС.19 При проучване на W.Woodhouse и сътр. (1996), сравняващо обикол-
ката на главата при деца с РАС и при такива със СЕН, се установява, че про-
центът на макрокрани при РАС е значително по-висок (29,7 %) от този при 
СЕН (9 %). В същото проучване, обаче, установяват още по-висока честота 
на макрокрания - 63,6 % при варианта на СЕН, наречен „семантично-пра-
гматично езиково нарушение“.20 Този резултат повдига класификационни 
въпроси, но също така дава основание за търсене на обща невроанатомична 
връзка между „семантично-прагматичното езиково нарушение“ и аутизъм.

Изследвания на бялото мозъчно вещество. При две отделни прочва-
ния MR Herbert и сътр. (2003) установяват чрез магнитно-резонансна томо-
графия (МРТ) увеличен обем на бялото мозъчно вещество при деца с аути-
зъм и при други с изоставане в езиковото развитие.21, 22 Увеличаване обема 
на corona radiata при деца с високофункциониращ аутизъм и при деца със 
СЕН е установено и при друго подобно проучване.22 

От друга страна, при изследване чрез дифузионно-претеглена МРТ на 
fasciculus longitudinalis superior, който свързва областта на Broca с областта 
на Wernicke, не се откриват разлики в дифузионният коефициент между де-
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цата с аутизъм, които имат и езиково нарушение, и контролната група. За 
разлика от тях при децата със СЕН се установява значително намаляване 
на дифузионния коефициент в тази област спрямо контролите. Тези данни 
насочват по-скоро към различна невроанатомична основа на двете групи 
нарушения.23 

Изследвания на мозъчната асиметрия чрез волуметрия. L.De Fossé и 
сътр. (2004) провеждат проучване на четири групи деца: аутисти с езиково 
нарушение, аутисти без езиково нарушение, деца със СЕН и здрави контро-
ли. Чрез МРТ волуметрия са изследвани свързаните с езика мозъчни струк-
тури. Установява се обърната асиметрия при децата с аутизъм, които имат и 
езиково нарушение, и при децата със СЕН - и при двете групи десния долен 
фронтолатерален гирус, включващ областта на Broca, е по-голям от левия, 
както е при здравите десноръки. Същевременно асиметрията в областта на 
Wernickе при горните две групи е сходна с тази при децата с нормално раз-
витие и при децата с аутизъм, но без езиково нарушение - откриват се по-
големи леви структури. Авторите заключават, че това изследване подкрепя 
фенотипната прилика между СЕН и аутизъм и че обръщането на асиметрия 
в областта на Broca е по-характерно за СЕН, отколкото за аутизъм.24

В друго проучване същата група изследователи установява при деца с 
аутизъм, които имат и езиково нарушение, и при деца със СЕН асиметрия в 
малкомозъчните структури, която е контралатерална на абнормностите във 
фронталната кора. Заключават, че при тези деца е нарушено развитието на 
фронтоцеребеларния път, водещо до нарушение в моторния контрол, речта, 
когницията, работната памет и вниманието.25

Генетични фактори 

Проучвания при близнаци показват възможна генетична етиология при 
РАС и СЕН. Конкордантността при аутизъм е 70-90 % за еднояйчни и 0-10 
% за двуяйчни близнаци, а при СЕН - съответно 70-96 % и 46-69 %.26,27 Тези 
данни показват, че при СЕН също има висока генетична предиспозиция, но 
факторите на средата имат по-голямо значение в сравнение с аутизма.

При други фамилни проучвания е установена по-висока честота на РАС 
сред сибсите на децата със СЕН, сравнено с общата популация. Това дава 
основание за търсене на обща генетична основа на двете заболявания.28,29 

Съществуват данни за общи молекулярно-генетични етиологични фак-
тори. Кандидат-гени за езиково нарушение при аутизъм са открити в хро-
мозоми 2q, 7q и 13q21. Гени от хромозоми 7q и 13q са смятани за общ гене-
тичен рисков фактор при пациенти със СЕН и аутизъм, но има малко данни, 
потвърждаващи тази хипотеза.2 Серия от изследвания сочат гена CNTNAP2 
като етиологичен фактор както за аутизъм, така и за СЕН.30 Същото се отна-
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ся и за гените FOXP2 и CMIP.2,31 Дисфункции в гените SLIT и ROBO, които 
експресират протеини, регулиращи аксоналното свързване, също се асоци-
ират с аутизъм, дислексия и езикови нарушения.32

Отличителни характеристики на РАС и СЕН

Въпреки наличието на някои клинични, морфологични и генетични 
прилики между РАС и СЕН, съществуват симптоми, които позволяват кли-
ничното им разграничаване. На Табл. 1 са представени основните диферн-
циално-диагностични характристики между двете групи нарушения според 
NICE (National Institute for Health and Care Excellence) в Обединеното крал-
ство:8

Таблица 1. Диференциялна диагноза на СЕН и РАС8

Възможни области на 
припокриване между 

РАС и СЕН

Основни характеристики за разграничаване на 
СЕН от РАС

Симптоми, характерни 
за СЕН

Симптоми, характерни 
за РАС

Нарушение в структура-
та и/или употребата на 
езика

Компенсаторно развитие 
на невербалната 
комуникация

Ехолалия

Възможно изоставане в 
развитието на игровата 
дейност и въображението

По-често нормална игро-
ва дейност и 
въображение

Ригидни репетитивни 
поведения; 
Липсва въображаема 
игра;
Стереотипии

Възможно засягане на 
социалната комуникация

Относително добре раз-
вита реципрочна социал-
на интеракция и емпатия

Силно нарушена социал-
на комуникация;

Възможно засягане на 
способността на детето 
да създава и поддържа 
приятелства след преду-
чилищна възраст

Положителна нагласа 
към създаване на прия-
телства в предучилищна 
възраст

Стремеж към усамоте-
ност

Други специфични симп-
томи

Нарушено повтаряне на 
безсмислени думи

Абнормно поведение при 
шум и други сетивни 
стимули 
Прекомерно съсредото-
чаване върху определени 
интереси
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Заключение

Независимо от големия брой изследвания през последните години, все 
още няма ясен отговор за патогенетичната връзка между РАС и СЕН. Въ-
преки това диференцирането на двете заболявания по клинични данни най-
често е достатъчно надеждно.
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АУТИЗЪМ И ЕПИЛЕПСИЯ

Иглика Соткова

Терминология

Епилептичните пристъпи са епизоди от внезапно настъпващо коли-
чествено и/или качествено разстройсто на съзнанието, на сензорната, дви-
гателната и вегетативната функция, които са израз на хиперсинхронните 
разряди на кортикалните неврони.1 Клиничната манифестация зависи от ло-
кализацията им и разпространението в мозъка. Разграничават се следните 
видове епилетичните пристъпи: 

1. Генерализирани, които от своя страна са тонично-клонични, клонич-
ни, тонични, атонични, миоклонични, абсанси, както и специфични по ха-
рактер пристъпи - миоклонични абсанси, миоклонии на клепачите. 

2. Фокални, сред които има такива без увреда и с увреда на съзнанието. 
Първите се подразделят на пристъпи с моторна, автономна дисфункция, със 
сетивни или психични феномени. Пристъпите с увреда на съзнанието се 
подразделят на такива с еволюция към двустранни конвулсии и съответгно 
с тонични, клонични или тонични и клонични гърчове. 

3. Епилептични спазми - фокални,генерализирани или некласифицира-
ни. 

Епилепсията се диагностицира като хронично неврологично заболя-
ване при наличие най-малко на два спонтанни епилептични припадъка. 
Четотата и сред общатата популация е 2 -3 %.1

Аутизмът според DSM 5 е разстройство на развитието, характеризи-
ращо се с дефицит в социалните взаимодействия и комуникациите, стере-
отипно поведение, стереотипни интереси и дейности. Според Центъра за 
контрол на заболяванията (CDC) в САЩ се среща при 1 от 88 деца.2

Съчетание на аутизъм с епилепсия

1.Форми на изява и взаимодействие. Епилепсията и аутизмът могат 
да се изявят независимо един от друг при един и същ пациент или да са 
различни клинични прояви на едно и също генетично заболяване, например 
синдром на чуплива Х хромозома, синдром на Рет. Епилепсията сама за 
себе си, изявила се в ранните етапи от развитието на детето, може да доведе 
до мозъчна дисфунция, включително и нарушение от аутистичния спектър, 
(например синдром на West). Фокална мозъчна лезия, засягаща области, 
считани за отговорни за аутизъм, например лимбична ситема, може да дове-
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де до равитие на аутизъм и да отключи епилепсия, която от своя страна да 
влоши аутизма. Освен това, при предразположени деца епилетичният про-
цес може да доведе до сензорна или когнитивна дисфунция, наподобяващи 
аутистично поведение.3

2.Честоти при коморбидност. Около една трета (между 7 и 42%) от па-
циентите с аутизъм имат епилепсия.3 Абнормалности в ЕЕГ се срещат при 
35-65 % от пациентите с аутизъм, а епилептиформени промени на ЕЕГ, но 
без пристъпи има при 8-20 % от аутистите. 

Таблица 1. Честота на епилепсия и коморбидности при аутизъм (4).

Епилепсия при аутисти 
Възраст

До 5 години Над 10 години 
Без умствено изоставане и ДЦП 2% 8%

С умствено изставане 16% 27%
С умствено изоставане и ДЦП 35% 67%

3. Особености на епилепсията при коморбидност с аутизъм. 
При първичен (идиопатичен) аутизъм епилепсията има два пика на из-

ява: до 5 годишна и след 10 годишна възраст през юношеството до зрялата 
възраст. Преобладаващо е засегнат женския пол. С напредване на възрастта 
при коморбидност с аутизъм, умствено изоставане или фамилност с епи-
лепсиярискът от епилепсия нараства. При тези пациенти най-често се сре-
щат парциални пристъпи с промени в съзнанието, атипични абсанси, гене-
рализирани тонично-клонични и миоклонични пристъпи. В ЕЕГ най-често 
се установяват фокални острия централно, париетално, фронтално, мулти-
фокални острия и центротемпорални пики, както при Роландовата епилеп-
сия.3,4 Ремисия на епилепсията при тях се постига по-трудно само в 16 %.3 
При съчетание на епилепсия и аутизъм смъртността е по-висока.
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Таблица 2. Епилепсия при синдромен аутизъм5

Синдром Честота на Възраст на 
изява на 

епилепсията

Пристъпи/
епи синдром Прогноза

Аутизъм Епилепсия

Туберозна 
склероза 60 % 80-90 % 3 месеца

Инфантилни 
спазми – 33 

%
Ремисия - 30 % 

Rett 90 % 70-90%
1-5 години

Пик – 3 
години

Всички, 
ранни 

фебрилни 
гърчове 

Медикаментозно 
резистентна – 34 

% 

Синдром 
на чупли-
ва Х хро-
мозома

25 % 
при 

момчета
20-30 % 4-7 години Роландова 

епилепсия 
Добра 

прогноза 

Angelman 25 % 30 % 1-3 години
Атипични 
абсанси, 

миоклонични 

Често 
медикаментозна 
резистентност 

4. Генетика. При коморбидност на аутизъм с епилепсия най-често от-
криваните промени са мутации в гени за рецептори на гамааминомаслена 
киселина (GABA),6 полиморфизъм на натриевите канали, мутации в гени-
те за формиране на синапсите (невролигини, невроксин, SHANK3).7 Генът 
CNTNAP2 е установен при фамилии с епилепсия, кортикална дисплазия и 
аутистични прояви.8

Таблица 3. Гени при коморбидност на аутизъм с епилепсия9

Ген Локус Тип 
мутация Предаване Фенотипна 

изява Протеин

SCN1A 2q24

точкова 
мутация De novo

РАС, Е, УИ Nav1.1 
(Na+канал)

делеция доминантно 
унаследяване

SCN2A 2q24-q24.3
делеция De novo

РАС, Е, УИ Nav1.2 
(Na+канал)точкова 

мутация унаследена

SCN3A 2q24 делеция De novo Е, УИ Nav1.3 
(Na+канал)

SCN1B 19q31.1 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E β1 субединица 

(Na+канал)

KCNA1 12p13 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E, УИ Kv1.2 (K+канал)
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KCNQ2 20q13.3
точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване Е, УИ Kv7.2 (K+канал)

делеция De novo

KCNQ3 8q24 точкова 
мутация неизвесно Е Kv7.3 (K+канал)

KCNMA1 10q22 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване РАС, Е, УИ KCa1.1 (K+канал)
De novo

CACNA1A 19q13 точкова 
мутация

De novo
E, УИ Cav2.1

(Ca2+канал)доминантно 
унаследяване

GABRA1 5q34-q35 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E

A1 субединица 
(GABAA 
рецептор)

GABRG2 5q34 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E, УИ

γ субединица 
(GABAA 
рецептор)

CHRNA2 8q21 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E α2 субединица 

(nACh рецептор)

CHRNA4 20q13.2-
q13.3

точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E, УИ α4 субединица 

(nACh рецептор)
De novo

CHRNB2 1q21 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E β2 субединица 

(nACh рецептор)
De novo

NLGN3 Xq13.3 точкова 
мутация унаследена РАС

инхибиторна 
синаптична 
формация

NLGN4 Xq22.31
точкова 
мутация унаследена РАС, УИ синаптична 

формация
делеция

CDH8 16q21 делеция унаследена РАС синаптична 
формация

PCDH10 4q28.3 делеция унаследена РАС синаптична 
формация

PCDH19 Xq22
делеция De novo

E, УИ синаптична 
формацияточкова 

мутация унаследена

NRXN1 2p16.3
делеция рецисивно 

унаследяване РАС, Е, УИ, 
Ш

синаптична 
формацияточкова 

мутация De novo
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CNTNAP2 7q35
делеция рецисивно 

унаследяване РАС, Е, УИ, 
Ш

синаптична 
формацияточкова 

мутация De novo

SHANK2 11q13.4
делеция De novo

РАС, УИ синаптичния 
скелетточкова 

мутация унаследена

SHANK3 22q13.3
делеция De novo

РАС, УИ, Ш синаптичния 
скелетточкова 

мутация унаследена

SYNGAP1 6p21.3

точкова 
мутация De novo

РАС, Е, УИ синаптичен 
RasGAP

делеция унаследена, 
De novo

CDKL5 Xp22

точкова 
мутация De novo

Е, УИ

Циклин-з
ависима 
подобна 
киназа 5делеция унаследена

ARX Xp22.13 дуплика-
ция унаследена РАС, Е, УИ

Aristaless 
свързан 
хоумбокс 
протеин

ATP1A2 1q21-23 точкова 
мутация

доминантно 
унаследяване E, УИ Натрий-калиева 

AТaфаза

Легенда: РАС – разстройство от аутистичния спектър; E – епилепсия; УИ - умствено 
изоставане; Ш – шизофрения; (в червено са маркирани гени, в които се откриват мутации 
както при РАС така и при епилепсия.)

  

Епилептични нцефалопатии и аутизъм

Епилептичната енцефалопатия е тежко хронично неврологично заболя-
вание. Характеризира се с епилетична електрична активност, която води до 
прогресивно нарушение в психомоторното развитие. Изявава се клинично в 
ранна възраст, има агресивна епилептиформена ЕЕГ активност, резистент-
ни на лечение полиморфни пристъпи, когнитивен дефицит, поведенчески 
разтройства, неврологичен дефицит и риск от ранна смърт.10

1. Синдром на West. Дебютира на възраст между 4-8 месеца. Характе-
ризира се с триадата инфантилни спазми, хипсаритмия на ЕЕГ и регрес в 
НПР Разделя се на: симтоматичен с-м на West (80%) при мозъчни структур-
ни аномалии, метаболитни заболявания, пре-, пери- и постанатални хипок-
сично-исхемични инциденти, хромозомопатии и др.; криптогенен (10-15%); 
идиопатичен (5-30%). Аутизъм се среща в 35% от случаите със синдром на 
West.10
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Фигура 1. Хипсаритмия10

2. Синдром на Lennox-Gastaut. Началната клинична изява на епилеп-
сията е във възрастта между 1 - 7 години с пик на 3 – 5 години. Характе-
ризира се с полиморфни пристъпи, които могат да са тонични, атонични 
и атипични абсанси, пароксизмална бърза активност 10 Hz в съня бавни 
(<2.5Hz) генерализирани синхронни комплекси пика-бавна вълна; когни-
тивни и поведенчески отклонения. Синдромът на Lennox-Gastaut е най-чес-
то симтоматичен (след синдром на West), и в малък процент - идиопатичен. 
При тези деца често се установяват нарушения от РАС.10

3. Епилептичен синдром с непрекъснати комплекси пика – бавни 
по време на бавновълнов сън (continuous spikes and waves during slow 
sleep, CSWSS). В еволюцията на заболяването условно могат да се обособят 
три стадия:

Първи (преди установяване на CSWSS). Характерни са предимно нощ-
ни редки пристъпи. В 40 % от случаите първият пристъп е унилатерален, 
продължава над 30 мин. и преминава в хемиконвулсивен епилептичен ста-
тус.

Втори (откриване на CSWSS), обикновено 1-2 години след първия прис-
тъп гърчовете зачестяват. Появява се и невропсихологична симтоматика, из-
разяваща се в когнитивен дефицит, речеви нарушения, психози, аутистични 
прояви. На ЕЕГ се откриват непрекъснати комплекси пика-бавна, предста-
вляващи 85 %11 от не-REM съня.

Трети – 2 – 7 години след поставяне на диагнозата. През този период 
ЕЕГ се нормализира, настъпва подобрение в невропсихологичната симто-
матика, но рядко се въстановява нормалното състояние на детето.12
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Фигура 2. ЕЕГ запис в будно състояние (awake) и в сън (asleep) при пациент с 
непрекъснати острия – бавни по време на бавновълнов сън (CSWSS).

4. Синдром на Landau-Kleffner. Началото е на възраст най-често меж-
ду 3-6 години. Наблюдава се загуба на езиковите умения по тип на вербална 
слухова агнозия. В 3/4 от случаите се наблюдават епилептични пристъпи. 
В ЕЕГ най-честите промени са заднотемпорални фокуси от пика-бавна въл-
на, мултифокални или бисинхрони разряди предимно в бавновълнов сън, с 
еволюция до CSWSS.

Таблица 4. Диференциална диагноза на синдром на Landau-Kleffner 
със синдром с непрекъснати острия – бавни по време на 

бавновълнов сън (CSWSS).13,14

Синдром Landau-Kleffner CSWSS
CSWS 80 % 100 %

Локализация на пиките Предимно темпорално Предимно фронтално
Пристъпи 75 % 95 %

Първични езикови 
нарушения 

Вербална слухова 
агнозия

Експресивна > 
рецептивна реч

Психомоторен/
поведенчески дефицит 45 % 95 %

Прогноза 50 % нормален живот 25 % нормален живот
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Таблица 5. Диференциална диагноза на синдром 
на Landau-Kleffner с аутизъм13

Заболяване/
синдром Landau-Kleffner Аутизъм

Възраст на регрес 
(в години) 3 - 6 < 3

Тип регрес 
Предимно езиково 
( по тип вербална 
слухова агнозия) 

Предимно в поведението 
и комуникативни умения, 

интереси 
ЕЕГ`промени +++ Липсват

Трудности при поставяне на диагнозата епилепсия при деца 
с разтройство от аутистичния спектър

1. Разграничаването на често срещаните при аутисти поведенчески па-
роксизмални епизоди (втренчване, стереотипни движения, автостимуция) 
от, епилептичните пристъпи е трудно. 

При РАС се наблюдават различни пароксизмални неепилетични със-
тояния,15 които създават диференциално диагностични проблеми. Те са:

а. Двигателни - ”shuddering” атаки, миоклонии по време на сън, тико-
ве, хорея ,дистония, ”startle”реакции, тортиколис, мастурбация;

б. Със загуба на съзнание или мускулен тонус - синкопи, нарколепсия/
катаплексия, дефицит на внимание; 

в. нарушения на перцепцията - главоболие/мигрена, замаяност/верти-
го, болка в корема; 

г. Поведенчески - удряне на главата, нощни кошмари, нощни страхове, 
сомнамбулизъм; 

д. С нарушения в дишането - апнея, АРС (цианотични, бледи); 
е. Гастроинтестинални – ГЕР (синдром на Сандифер); 
ж. Кардиогенни - например удължен QT интервал; 
з. Ендокринни – хипогликемия, електролитни нарушения. 

2. Неразпознаване на атнипично протичащи епилептични пристъпи под 
маската на леко помрачение на съзнанието, неадекватно поведение, нару-
шение на съня, психози. 

3. Анамнестични данни за пристъпи, но с нормална ЕЕГ. В тези случаи 
е възможно огнището да е с мезиофронтална, мезиотемпорална и хипокам-
пална локализация. Необходима и МРТ на ЦНС.

4. Осъществяването на класическа ЕЕГ в будност или сън е затруднено 
поради поведенческите отклонения на децата и продължителността на из-
следването. Анестезията не е подходяща, тъй като се потиска кортикалната 
фунция и шансът за регистриране на пики е по-малък.10
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Показания за провеждане на ЕЕГ на деца с аутизъм.
Според Американската академия по неврология и Американското дру-

жество по детска неврология е неоправдано провеждане на ЕЕГ при всяко 
дете със съмнение за РАС. ЕЕГ в сън е необходимо при деца с анамнеза за 
типични или атипични епилетични пристъпи и при анамнеза за регрес в 
развитието (значима загуба на социални и комуникативни умения) устано-
вен във всяка възраст, особено в ранна детска и предучилищна.2

Епилетиформена активност без пристъпи - за и против антикон-
вулсивна терапия.

Между 8 и 20 % от пациентите с РАС имат епилетиформени промени 
в ЕЕГ, без да са имали пристъпи. Най-често промените са фокални острия 
с различна локализация - темпорално, париетално или центротемпорално. 
На този етап няма убедителни доказателства за пряка връзка между фокал-
ните промени в ЕЕГ и аутистичния регрес. При тежки ЕЕГ промени - гене-
рализирана епилептиформена активност от пика-бавна вълна, както е при 
ЕSES и при някои фокални епилепсии като роландова или мезиотемпорална 
епилепсия16 е доказана появата на траен когнитивен регрес и аутистични 
прояви. 

Таблица 6. За и против провеждане на антиконвулсивно лечение при деца с 
епилетиформени промени на ЕЕГ, но без епилептични пристъпи.

ЗА ПРОТИВ
1. ЕЕГ промените могат да влошат 
когнитивните функции 
2. Възможно е наличието на субкли-
нични пристъпи. ЕЕГ находката може 
да е предшественик на бъдеща епилеп-
сия 
3. Задължително лечение при с-м на 
Landau Kleffner - и др. епилептични 
енцефалопатии с доказан аутистичен 
регрес

1. Няма сигурни данни, че при 
повлияване на ЕЕГ промените когни-
тивната и поведенческите функции се 
подобряват
2. Странични ефекти на антиконвусан-
тите, включително върху поведенче-
ските фунции

Терапия на епилепсията при аутизъм

На този етап липсват широкомащабни рандомизирани контролирани 
проучвания за ефективността и страничните реакции на антиконвулсантите 
при пациенти с РАС. Публикувани са проучвания при малък брой пациен-
ти за положителен ефект на леветирацетам по отношение на настроението 
и поведението, както и на валпроат и ламотрижин върху поведенческите 
фунции. Подобни съобщения има и за немедикамнетозните терапевтични 
методи като рестриктивната кетогенна диета и стимулацията на вагусовия 
нерв.12, 13, 14
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Таблица 7.  Ефекти на някои aнтиконвулсанти при аутизъм

Антиконвулсант Ефект при аутизъм

Видове Мехнизъм на 
действие

Видове прис-
тъпи, които 
повлиява

Положителен Отрицателен Странични 
реакции

Бензодиазепини GABA 
рецептори

Допълваща те-
рапия предимно 
при генерализи-
рани пристъпи- 
миоклонични 
и др. 

Епизоди на 
нервнопсихична 
възбуда, гняв, 
страх 

Парадоксален 
ефект Привикване

Levetiracetam Блокер на SV 
протеин 

Допълваща 
терапия при 
парциални и 
миоклонични 
гърчове

Подобрение в 
хиперактивността 
и промените в 
насторнието 

Психози 
Хематологични, 
кожни, суицид-
ни мисли 

Valproic acid 

Модулация 
на Na-кана-
ли и GABA 
рецептори

Всички видове 
пристъпи

Социализация, 
стереотипии, 
агресия 

Когнитивни 
функции 

Затлъстяване, 
косопад, 
хепатотоксич-
ност 

Lamotrigine 
Модулация на 

Na– и Ca 
канали 

West Sy, Lenox 
-Gastaut 

Социализация, 
стереотипии, 
агресия

-

Двойно виж-
дане, дискор-
дианционни 
нарушения 

Carbamazepinе Модулация на 
Na-канали/

Парциални и 
вторично 
генерализирани 

Агресия, 
стереотипии -

Замаяност, 
главоболие, 
хематологични 
отклонения 

Изводи 

При пациенти с РАС електроенцефалографията е показана при сигурни 
данни за аутистичен регрес, съмнение за клинични или субклинични епи-
лептични пристъпи или фамилност с епилепсия. При липса на пристъпи ле-
чение се провежда само при тежки епилептиформени промени в ЕЕГ, които 
могат да доведат до клинична изява на пристъпи или да влошат когнитив-
ното развитие. При децата с РАС е необходим интегриран подход и решения 
от мултидисциплинарен екип, включващ педиатри, психиатри, невролози, 
генетици, психолози и педагози.
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ЧРЕВНА МИКРОФЛОРА ПРИ АУТИЗЪМ

Мариана Мурджева

Връзката между разстройствата на аутистичния спектър (РАС) и проме-
ните в нормалната микробна флора в организма са обект на непрекъснати 
проучвания през последните десетилетия. Интересът се провокира от все 
още неизвестните патогенетични механизми на РАС. Фокусът на изслед-
ванията е насочен към: особеностите на чревната флора при децата с РАС; 
механизмите, по които някои бактерии и техните метаболитни продукти 
биха могли да участват в развитието му; микробиологичните изследвания и 
евентуално антибиотично лечение при РАС. 

Видове нормална чревна микрофлора и нейната функция

Наличието на гастроинтестинални симптоми, като коремни болки, диа-
рия, хроничен запек, гастро-езофагеален рефлукс и други, при голяма част 
от децата с РАС, води до хипотезата за евентуална роля на чревната микроф-
лора в патогенезата на аутизма. 

Нормалната микрофлора на човешкото тяло, известна като микробиом, 
е съвкупността от бактерии, които обитават организма и участват във физи-
ологичните му процеси. В здравите индивиди микробиомът не предизвиква 
заболявания, т.е. има симбиоза, “мирно съвместно съществуване” с орга-
низма. В замяна на предоставените им хранителни вещества и "подслон, 
живеещите при човека в комфорт“ микроби хранят и защитават своите до-
макини. По този начин те се превръщат в необходим елемент за тяхното 
благополучие. При определени условия това взаимно изгодно съжителство 
може да бъде нарушено. Броят на микробните клетки в човешкото тяло е 10 
пъти по-голям от собствените му клетки! В един грам чревно съдържимо 
на здрав възрастен човек има около 1000 вида бактерии. Микробиомът е с 
тегло около 2 кг, броят на бактериите в него е 1012-13 и в тях има около 3 
млн. гени.1,2,3

Съставът на нормалната чревна флора (НЧФ) зависи от външни факто-
ри - начин на раждане, майчина микрофлора, хигиенни навици, начин на 
хранене, прием на антибиотици.1 Той се променя с възрастта (таблица 1). 
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Таблица 1. Състав на чревния микробиом в зависимост от възрастта

Възраст Преобладаващи бактерии в нормалната 
чревна микрофлора

Новородено:
- per vias naturalis
- с цезарово сечение

Lactobacillus и Prevotella
Staphylococcus, Propionibacterium и 
Corynebacterium

Кърмаче:
- на естествено хранене
- на изкуствено хранене

Bifidobacterium
Enterobacteriaceae

Възрастни Bacteroides, Eubacterium, Clostridium, 
Ruminococcus

Микробната колонизация започва още преди раждането чрез преми-
наване на микробна флора към плода през плацентата. Най-често това са 
бифидобактерии, лактобацили и ентерококи. При новороденото видът на 
микрофлората в дебелото черво зависи от начина на раждане.1 В чревния 
тракт на новородените по нормален път деца (per vias naturalis) се поселват 
бактерии от род Lactobacillus и Prevotella. Тези с цезарово сечение придоби-
ват бактерии като Staphylococcus, Propionibacterium и Corynebacterium. При 
цезарово сечение колонизацията на чревния тракт с бактерии е недостатъч-
на, което се обяснява с липсата на контакт с микроорганизми от родовия 
канал на майката. Освен това, микрофлората е с малко видово разнообразие, 
както е при изкуствено хранените кърмачета. Подобна е микрофлората в 
червата при възрастни, които използват на т.нар. западна диета - храна с мно-
го висококалорични продукти и малко фибри. При кърмачетата на естест-
вено хранене чревната флора е богата на микроорганизмите Staphylococcus, 
Streptococcus, Bifidobacterium, Enterobacteriaе. При възрастни НЧФ е пред-
ставена основно от анаеробите Bacteroides, Eubacterium, Clostridium и 
Ruminococcus. 

Бактериите в чревния тракт произвеждат антибактериални пептиди и 
други субстанции с бактерицидно действие. Те са и физическа бариера на 
локално ниво за възпиране на болестотворните микроби. Бактериите от 
НЧФ подпомагат също развитието на имунната система, участват в сми-
лането на растителните полизахариди и са основен източник на витамини 
D и К. Нормалната чревна флора въздейства върху естествените невроен-
докринни механизми, които контролират стреса и болката. Това става чрез 
изпращане на сигнали от вегетативната нервна система към главния мозък 
или чрез промяна на нивата на някои сигнални молекули в ЦНС.1 
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Тези функции на НЧФ, както и богатата инервация на гастроинтести-
налния тракт (ГИТ) са в основата на хипотезите за връзка между микроор-
ганизмите в ГИТ и невропсихиатричната патология като депресия, афек-
тивни разстройства, болестта на Паркинсон, Алцхаймер, РАС и синдрома 
на дразнимото черво.4,5 Предположението за връзка между чревния микро-
биом и болестите е изказано още от Хипократ (460-370 г пр.н.е.) - ”Всички 
болести се зараждат в стомашно-чревния тракт”. Бащата на съвременната 
психиатрия - френският лекар д-р Филип Пинел (1745 -1828) също изказва 
подобна хипотеза -"основната причина за безумието е разположена в облас-
тта на стомаха и червата".

Чревна микрофлора при аутизъм

При пациенти с аутизъм е описана видово бедна, но специфична 
микрофлора, представена главно от Clostridium, Desulfovibrio, Sutterella, 
Candidа.6, 7, 8, 9, 10 Промените във видовия състав на НЧФ при РАС вероятно 
са показателни за чревна дисбиоза, но причинно-следствена връзка между 
видовете микроорганизми и РАС не е доказана.

Клостридиите са анаеробни спорообразуващи бактерии, нормално 
присъстващи в чревния тракт при възрастни. При РАС се наблюдава уве-
личение на Clostridium bolteae и Clostrodium histolyticum във фецеса.6,10 До-
пуска се, че при деца с аутизъм тези бактерии предизвикват метаболитен 
дисбаланс в червата.

Suterella е Грам-отрицателен микроаерофил, който се развива в ограни-
чено присъствие на кислород. При изследване на чревен биоптат и фецес от 
деца с аутизъм и храносмилателни нарушения при 50 % от тях се доказва 
Sutterella, докато този бактерий, напълно липсва при контролната група от 
не-ауисти.9,11

Desulfovibrio е Грам-отрицателен анаеробен извит бактерий (вибрион), 
произвеждащ ендотоксин. Присъства в червата на деца с регресивен аути-
зъм. Неговият свръхрастеж, както и този на Clostridium difficile в червата, 
се дължи на продължително лечение с пеницилин и цефалоспирини, които 
унищожават НЧФ и предразполагат поселването на други бактерии в чрев-
ния тракт. Desulfovibrio редуцира сулфати и е конкурент на организма за 
сяра. При деца с РАС кръвните нива на сяра са намалени, а e увеличена урин-
ната й екскреция.8 Desulfovibrio продуцира и сероводород, който уврежда 
митохондриите. Проучване в Словакия върху 10 деца с аутизъм, изследвани 
за фекална микрофлора и сравнени със здрави контроли показва, че значи-
телно е намалено количеството на анаеробните бактерии Bacteroides, които 
индуцират адекватен имунен отговор с коректен Th1/Th2 баланс, а са увели-
чени Desulfovibrio, които корелират с тежестта на аутизма.3, 12 Finegold и съ-
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автори (2012) също доказват, че увеличението на бактериите Desulfovibrio 
се асоциира с регресивен аутизъм.8

Освен тези промени в НЧФ, Kang DW et al. (2013) установяват при 20 
деца с аутизъм и гастро-интестинални симптоми намаление в количеството 
на бактериите, участващи във ферментацията на въглехидратите в червата 
(Prevotella, Coprococcus и Veillonellaceae).13 

Не всички проучвания върху НЧФ при аутизъм приемат участието на 
нарушения микробиом в развитието на заболяването.14 S.V. Gondalia et al. 
(2012) не приемат хипотезата, че гастроинтестиналната дисфункция при 
РАС се дължи на чревната микрофлора и предполагат, че симптомите от 
стомашно чревния тракт могат да се обяснят с повишената тревожност и 
рестриктивната диета.14

Хипотези за развитие на аутизма от променената 
нормална чревна микрофлора 

Допуска се, че промените в НЧФ при аутизъм могат да са резултат от 
хирургични интервенции на храносмилателния тракт, пернициозна анемия, 
лъчетерапия, антибиотична терапия, психоемоционален стрес или диетич-
ни грешки.15 Редукцията в разнообразието на чревния микробиом при РАС 
вероятно води до загуба на ключови сигнали, необходими за мозъчната ма-
турация при децата.

Една от хипотезите за развитие на аутизма се основава върху приема 
на антибиотици по време на бременността и раждането по повод на 
различни инфекции като грип, сепсис от стрептококи група В и други.3 
Лечение с антибиотици - кратко или продължително, унищожава не само 
болестотворните, но и полезните бактерии в червата, които контролират 
растежа на патогенните. Така след антибиотично лечение се освобождава 
пространство за развитието на други патогенни микроорганизми и с всеки 
курс на антибиотична терапия полезните микроби в чревната флора ста-
ват по-малко, а патогенните все повече. Точно такава микрофлора майките 
предават и на своето дете. Затова се счита, че антибиотичната терапия по 
време на бременността влияе и върху структурата на микробиома на плода 
в продължение на седмици и месеци след раждането. Кохортно проучване 
в Дания на 96736 деца на възраст от 8 до14 години, родени през периода 
1997-2003 г., установява, че 1% от тях (976 деца) са с РАС. Приемането на 
сулфонамиди и Penicillin през втори и трети триместър на бременността от 
майките им води до увеличаване на риска за поява на РАС с 50%.16 Доми-
нирането на болестотворни бактерии в червата ограничава производството 
на полезните витамини и ензими, а продукцията на токсични вещества от 
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микробите може да доведе до злокачествени трансформации, чернодробна 
и бъбречна патология, хипертония, атеросклероза и отклонения в имунната 
реактивност.15

Според втора хипотеза цезаровото сечение заменя постнаталната коло-
низация от нормалната вагинална майчина микрофлора с предимно кожна, 
а променената микробна флора поставя децата в увеличен риск за развитие 
РАС.3

Хипотезата за лактазния дефицит свързва аутизма с генетично детер-
минирана въглехидпатна малдигестия и малабсорбция.3 Това повишава ри-
ска от имунопатологични реакции катохранителна алергия и автоимунни 
болести. Lucarelli и съавт. (1995) допускат, че децата с аутизъм развиват 
по-често хранителна алергия в сравнение с останалите.17

Четвърта хипотеза допуска, че присъствието на необичайните бактерии 
Suterella, Desulfovibrio и Clostridium в червата при РАС индуцира възпали-
телна реакция в чревната лигавица с увеличение на проинфламаторните 
цитокини TNF-alpha, IL-6 и IL-8. Намалява количеството на NK-клетките, 
на Тh1 лимфоцитите и на секреторните IgA, които „тапицират” чревната 
лигавица и не допускат прикрепването на патогени към нея.

Пети хипотетичен механизъм за развитие на аутизъм, свързан с проме-
нената НЧФ, обяснява появата на състоянието с различни токсини и потен-
циално вредни вещества от микробна дейност (таблица 2).

Таблица 2. Вещества, продуцирани от нормалната микрофлора с по-
тенциална патогенна роля при РАС 7,18,19

Токсини и вредни вещества Източник
Ацеталдехид и алкохол Candida
Невротоксини Clostridium, плесени
Пропионова к-на (PPA) Clostridium,Desulfovibrio, 

Propionibacterium, Е 280*
Оксалова киселина Candida

*PPA се съдържа и в E280, използван в производството на хляб и други тес-
тени изделия под формата на калциева или натриева сол - пропионат.

Пропионовата киселина (PPA) е късоверижна мастна киселина. Тя на-
рушава транспорта на карнитина, който пренася мастните киселини към 
митохондриите, и нарушава по този начин тяхната оксидацията. PPA има 
разнообразни ефекти: промени в генната експресия, акумулиране на ти-
розин хидролаза, увеличена продукция на катехоламини. Повишава също 
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контрактилността на чревната гладка мускулатура, предизвиква артериална 
дилатация, активира мастоцитите, повишава екскрецията на серотонин от 
ентерохромафинните клетки и хиперактивира мезокортикалната допами-
нова система.20 При експерименти с плъхове, както и при индивиди с РАС 
е установено, че PPA предизвиква възпалителна реакция с увеличаване на 
астроцити, микроглия и цитокини, повишен оксидативен стрес, митохон-
дриална дисфункция и изчерпване на глутатиона.20).

Връзка на аутизма с ваксината срещу 
морбили, рубеола и паротит

През 1998 година английският гастроентеролог Andrew Wakefield съ-
общава в сп. Lancet за установено заболяване у деца с аутизъм, което той 
е нарекъл „аутистичен ентероколит”. Твърди се за наличие на тежки ен-
доскопски възпалителни промени като язви и абсцеси при деца с аутизъм, 
които според него са пряко свързани с приложената ваксина срещу морби-
ли, паротит и рубеола. Описаните от Wakefield находки впоследствие не се 
доказват при изследвания на много по-голям брой деца с аутизъм.21 По-къс-
но сп. Lancet оттегля статията на Wakefield като основана на „непроверени и 
лъжливи” данни, а Wakefield е дискредитиран заради конфликт на интереси 
с друга фармацевтична фирма - производител на ваксини, и медицинските 
му права са отнети. През 2011 г. статия в сп. British Medical Journal разкри-
ва оригиналните данни на Wakefield и доказва, че децата в публикуваното 
от него проучване всъщност са нямали описаните възпалителни промени в 
червата.22 

Микробиологична диагностика при аутизъм 

Посочените по-горе относително специфични промени в НЧФ при аути-
зъм биха могли да имат диагностично и терапевтично значение, но все още 
ползата от микробиологичната диагностика не е доказана. Целта тази ди-
агностика при РАС е да открие количествени и качествени промени в НЧФ 
с предполагаемо патогенетично значение като се изследва чревния микро-
биом в неговата съвкупност и видово разнообразие. За съжаление възмож-
ностите на повечето микробиологичните лаборатории у нас в тази насока 
са ограничени. Напълно реални обаче остават микробиологичните методи 
за доказване на чревните бактерии Salmonella, Shigella, E. coli и гъбички, 
които могат да се асоциират с чревно разстройство и да подпомогнат дифе-
ренциалната диагноза при аутизъм с чревна симптоматика. Те се извърш-
ват във всяка микробиологична лаборатория в страната. В лаборатории с 
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по-високо ниво на компетентност (университетските и референтните към 
Националния център по заразни и паразитни болести в София) могат да се 
изследват и чревните анаероби C. tetani, C. perfringens, C. difficile. Тестовете 
за доказване на Desulfovibriо и Sutterella, както и комплексно изследване на 
видовия състав на НЧФ се правят само във високо-специализирани лабора-
тории в Англия, САЩ, Канада, Австралия с модерни методи - PCR, FISH, 
микрочипов анализ.22

Чрез теста за органични киселини (Organic Acid TestOАТ) се доказват 
до 70 органични киселини в урината. Той се използва при пациенти с РАС 
и други невропсихиатрични проблеми. Включва панел от уринни показа-
тели за анализ на урина. Разработен е от W. Shaw в САЩ.19 Органичните 
киселини са повишени вследствие продукция от абнормната чревна флора. 
Те се резорбират от чревната лигавица и екскретират с урината.3 Доказва-
нето им в нея дава индиректна информация за наличната чревна флора. На-
пример увеличението на оксалатите в урината е резултат на метаболизма 
на гъбичките Aspergillus, Penicillium и Candida. Друга органична киселина 
- 3-(3-hydroxyphenyl)-3-hydroxypropionic acid (HPHPA), е намерена във ви-
соки концентрации в урината на деца с аутизъм и възрастни с диария, пре-
дизвикана от Clostridium difficile. Това вещество е метаболит на m-тирозин 
(3-hydroxyphenylalanine), влияе на катехоламинованта секреция в мозъка и 
предизвиква стереотипно поведение и хиперреактивност при експеримен-
тални животни.19

Анализът на НЧФ и посочените метаболитните тестове не се препо-
ръчват като рутинни изследвания при деца с аутизъм в съвременните аме-
рикански и европейски ръководства, тъй като доказателствата за тяхната 
диагностична и терапевтична стойност са недостатъчни.24,25

Терапевтични възможности, 
насочени към чревната микрофлора

Антимикробната терапия при аутизъм се препоръчва само от някои ав-
тори като част от комплексния подход при заболяването, фокусиран към на-
рушенията в НЧФ.8, 26, 27, 28, 29 Това предполага не само рационална, правилна 
и точно дозирана употреба на антибиотици и антимикотици, но и прилагане 
на пробиотици, пребиотици, синбиотици, фекална трансплантация на мик-
робиом, например с Bacteroides, както и здравна профилактика на бремен-
ните.3 

Целта на предлаганото антибиотичното лечение при аутизъм е овла-
дяване на свръхрастежа на някои чревни анаеробни бактерии, за които се 
подозира, че имат отношение към развитието на РАС. Индикациите за из-
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ползването на антибиотици обаче не са добре уточнени, въпреки че се при-
лагат от отделни автори при деца с аутизъм и хронична диария, както и при 
регресивен аутизъм.26, 27, 28, 29, 30 В ръководство за аутизъм на Обединеното 
кралство и в препоръките на Американската педиатрична асоциация не се 
препоръчва системното приложение на антибиотици при деца с аутизъм,, 
тъй като хипотезата за участието на НЧФ в развитието на заболяването не е 
убедително доказана.24,25

Счита се, че ефектът от антибиотичното лечение при аутизъм е време-
нен, защото спорите на анаеробните бактерии (клостридии) инфектират 
непрекъснато чревния тракт от външната среда.30 Те са устойчиви форми 
на бактериите, които се откриват по мебели, телефони, нокти, подове, пам-
перси, бижута (най-често пръстени), санитарни възли, стетоскопи, подлоги. 
Попаднали при благоприятните условия на чревния тракт, спорите на ана-
еробните клостридии се превръщат във вегетативни клетки и след няколко 
седмици отново завладяват пространствено и количествено дебелото черво. 
Ето защо личната и обществената хигиена при отглеждане на болното дете 
е много важна.

Пробиотиците, заедно с антибиотиците и антимикотиците, се отнасят 
към групата на т.нар. „биологично-базирани”средства в насоките за меди-
каментозна терапия на РАС.24 И те са с недоказан, но предполагаем ефект за 
възстановяване на нормалната микробна флора при аутистичните деца. Оп-
итът с тях е ограничен върху животински модели и здрави доброволци.31,32 
Прилагането на Lactobacillus rhamosus (JB-1) за повече от 28 дни на мишки 
намалява депресивното им поведение и безпокойствол31 Допуска се, че тре-
тирането с Bacteroides fragilis под формата на пробиотик при мишки с аути-
зъм намалява вредните метабoлити, свързани с развитие на заболяването.32

Заключение

Изследванията върху ролята на чревния микробиом за развитието на 
аутизма са все още в начален етап. Някои проучвания установяват при деца 
с регресивен аутизъм видово бедна, но специфична чревна микрофлора, 
представена предимно от Clostridium, Sutterella, Desulfovibrio. Етиологич-
ната й връзка с аутизма се предполага, но не е доказана. Предполага се, че 
влиянието на микробиома върху мозъчната функция при аутизъм е свързано 
с продукция на токсични субстанции (невротоксини, пропионова киселина 
и други), които влияят върху невротрансмитерите. Отделни проучвания де-
монстрират, че чревната дисбиоза при аутизъм може да бъде повлияна от 
антимикробни средства и/или пробиотици. Липсва категорично обоснован 
терапевтичен антимикробен подход и засега индивидуалното поведение е 
водещо. 
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА 
АУТИЗМА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА МЕДИЦИНАТА 

НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
Иван Янков

Увод

Счита се, че децата с разстройства от аутистчния спектър (РАС) страдат 
по-често от оплаквания от страна на гастроинтестиналния тракт (ГИТ). От 
друга страна засягането на храносмилателната система влошава значително 
хода на заболяването и снижават качеството на живот на детето. Въпреки 
това, точната честота на оплакванията, механизмът на тяхното участие в 
клиничната картина на РАС, и оптималното им повлияване все още оста-
ват неясни. Едно от основните затруднения за оценка честотата, тежестта и 
характера на оплакването са комуникативните затруднения, които изпитват 
децата с РАС.

Съществуват ръководства и препоръки за диагностициране и поведение 
при деца с РАС, но все още не са изготвени такива с насоченост към забо-
ляванията на ГИТ. 

Честота и оценка на оплакванията от страна на ГИТ

Реалната честота на оплакванията от страна на ГИТ при деца с РАС 
е неизвестна. Основният проблем пред изследователите е разпознаването 
на симптомите и оценката им по вид и тежест. В повечето проучвания се 
използват въпросници за родители, в които те характеризират вида на оп-
лакването, тежестта и продължителността му. Това създава предпоставки за 
невярна оценка, тъй като всеки симптом се пречупва през представите, зна-
нията и очакванията на родителите. Според различни източници честота на 
гастроинтестинални оплаквания при деца с РАС варира от 9 %3 до 80,2 %15 
като преобладават междинни честоти – 24 %,24 42 %27 и 70 %л36 Големите 
разлики в съобщаваните данни само илюстрират, че проблемът е неуточнен. 

Съобщават се следните честоти на отделните оплаквания от страна на 
ГИТ – запек от 4 - 85 %, хронична диария - 17 – 38 %, оригване -20 %, уве-
личено образуване на газове - 60,3 %, хронична коремна болка 36 – 37,9 %, 
подуване на корема -37,9 %, ГЕР - 15,5 % и свръхчувствителност към храна 
-14 - 60 %.15, 22, 24, 36, 37

При сравняване на отговорите на родителите с оценката на детски гас-
троентеролог се установяват чести разминавания по отношение на вида и 
тежестта на оплакването. С изключение на запека, повечето други оплак-
вания, за които родителите съобщават не се потвърждават от специалиста. 
При сравнение на деца с РАС и без РАС не се открива статистически досто-
верна разлика във вида, тежестта и оценката на оплакванията по родителски 
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данни.12 Освен това, относителният дял на децата с оплаквания от страна на 
ГИТ преди изявата на РАС е еквивалентен с този след поставяне на диагно-
зата. Подобно на децата от общата популация, децата с РАС страдат по-чес-
то от функционални, отколкото органични заболявания на ГИТ.3

Има ли повишен интестинален пермеабилитет 
при децата с РАС?

Теорията за т.нар. пропускливо черво („leaky gut”) при деца с РАС се оп-
итва да обясни развитието на заболяването и/или обострянето на симптоми-
те с навлизане в кръвта на „токсини” и чревни бактерии през пропусклива 
чревна стена. 

Фигура 1. Предполагаеми механизми на увеличаване на 
интестиналния пермеабилитет при РАС28

На Фиг. 1 са представени няколко варианта на пропускливост на чрев-
ната стена. Парацелуларният път е физиологичен механизъм за абсорбция 
на малки молекули (глюкоза, аминокиселини) и вода. При физиологични 
условия той функционира без да се влияе от цитокините. Парацелуларната 
пора също може да е физиологична и свързана с акта на хранене. Параце-
луларният теч (leak) е патологично състояние на увеличен интерстициален 
пермеабилитет (ИП), който е доказан при възпалителни чревни заболявания 
и други състояния (табл. 1). Парацелуларната пора и теч са обратими фе-
номени при предразположени индивиди, които се регулират от цитокините. 
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Може да бъде сформиран патологичен кръг на самоподдържане на увели-
чения ИП чрез възпалителни медиатори. Засега това е доказано само при 
хронични възпалителни заболявания, при които възпаление и увеличен ИП 
се откриват при всички пациенти .

Повечето изследователи не приемат концепцията за т.нар. пропускливо 
тънко черво, тъй като липсва експериментален животински модел или ла-
бораторен тест, с който да  бъде доказан (Табл. 1). Недоказано напълно е и 
участието на тумор-некротизиращият фактор алфа и интерлевкин гама във 
формирането на парацелуларен теч при деца с РАС.4, 18, 28, 30, 32

Съобщените при децата с РАС инфилтрация?? на lamina propria с лим-
фоцити и моноцити5 и сигнификантно повишен интестинален пермеабили-
тет8, 9 не са потвърдени в методично издържани двойно-слепи рандомизира-
ни изследвания26

Таблица 1. Класификация на заболяванията по отношение нивото на 
доказателствата за наличие на нарушен интестинален пермеабилитет (ИП)28

Заболявания с доказано наличие на нарушен ИП и наличен 
експериментален модел

• Възпалителни чревни заболявания
• Болест присадка срещу приемник (Graft vs. Host Disease) 
• Захарен диабет тип I 
• HIV/СПИН
• Синдром на мултиорганна недостатъчност

Заболявания с непостоянно нарушен ИП 
• Целиакия (наличен експериментален модел модел)
• Синдром на раздразнения колон (липсва експрементален модел)

Заболявания, при които наличието на нарушен ИП е само подозирано и 
липсва експериментален модел

• Аутизъм 
• Екзема
• Псориазис 
• Астма
• Остър панкреатит
• Депресия
• Болест на Паркинсон
• Фибромиалгия 
• Ревматоиден артрит
• Алкохолна цироза
• Неалкохолен стеатохепатит 
• Синдром на хронична умора 
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Ваксини и засягане на ГИТ

През 2003 г. са съобщени резултатите от 5 многоцентрови проучвания 
за липсата на връзка между комбинираната ваксина срещу морбили, паро-
тит и рубеола, и развитието на РАС при ваксинирани деца.39 През 2010 г. 
след анализ на първичните данни, статиите на Wakefield А. са изтеглени от 
редакционния съвет на Lancet, като спекулативни и основани на манипули-
рани данни. Препоръчано е те да не бъдат цитирани.31 Впоследствие редица 
автори отхвърлят и тезата на А.Wakefield за специфична за аутистите енте-
ропатия с отлагания на Ig A и съставки на комплемента. Не е потвърдена и 
връзката между РАС и често срещаната чревна лимфо-нодуларна хиперпла-
зия.31, 39

Активност на тънкочревните ензими и секретинова секреция

В края на 90-те години на 20-ти век е изказана хипотезата за намалена 
секреция на секретин и снижена активност на тънкочревните дизахаридази 
при деца с РАС. По този начин са обяснявани по-честите оплаквания от 
подуване на корема, хроничната диария и коремен дискомфорт при деца-
та с аутизъм. Опит за корекция на нарушенията е правен чрез инфузионно 
приложение на секретин и перорален прием на храносмилателни ензими. 
Редица автори съобщават за известен ефект в отворени едноцентрови про-
учвания с малък брой пациенти.14, 16, 21, 22 В 5 големи двойно-слепи, рандо-
мизирани и плацебо-контролирани проучвания не е доказана полза от при-
ложението на секретин. Децата с РАС, при които е приложен секретин не 
снижават достоверно честотата на оплакванията си и не подобряват симп-
томите на аутизма.39 

В друго двойно-сляпо рандомизирано проучване не е доказана и полза-
та от приложението на храносмилателни ензими при деца с РАС.25

Роля на екзоморфините

Отдавна е известна възможността на екзогенни белтъчни субстанции 
да се метаболизират в ГИТ до опиоподобни вещества с известен афинитет 
към опиоидните рецептори. Пръв J. A Panksepp (1979) съобщава за вероятна 
връзка между екзогенните опиоиди (екзоморфините) и аутизма.29 Предпо-
лага се, че екзоморфините преминават нетрансформирани през хемато-ен-
цефалната бариера. Има съобщения за откриването им в непроменен вид в 
кръвта и урината на деца с РАС.11 

Като прекурсори на екзоморфини до момента са идентифицирани реди-
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ца храни – млечните α-, β- и κ-А1казеини, млечните α- и β-лактоалбумини, 
лактоферинът, житните глутен и глиадин, ечемичните протеини хордеин, 
авенин, секалин и зеин, оризовият албумин, соевият α-протеин, спаначни-
ят рубиско, животински/птичи хемоглобин, серумни албумин и γ-глобулин, 
а също така и яйчен овалбумин.35 Опиоподобни вещества, идентични с 7- 
β-казоморфините от говеждия казеин, са доказани и при смилането на чо-
вешка кърма.20 Най-висока концентрация на 7- β-казоморфини е намерена в 
коластрата, за разлика от тази в зрялото мляко.17

При човека е доказано, че след попадането им в кръвообращението, ек-
зоморфините бързо се метаболизират от ензима дипептидилпептидаза-4. Не 
е доказано снижаване активността или липса на този ензим при деца с РАС. 
Освен това, е регистриран и много нисък афинитет на 7- β-казоморфините 
към опиоидния µ-рецептор.11 Опитите за откриване на глиадоморфини, 7- 
β-казоморфини, делторфин 1 и 2 в урината на деца с аутизъм са неуспеш-
ни.11, 33 Не е доказана категорично връзката между екзоморфините и разви-
тието или влошаването на симптомите на РАС.11, 34

Ефективни ли са елиминационните диети и 
необходима ли е добавка към храната?

При деца с РАС въз основа на теорията за „токсичността на екзоморфи-
ните” е предложено провеждането на строга елиминационна безказеинова 
и безглутенова диета. В редица публикации се посочва ползата им по от-
ношение на оплакванията от страна на ГИТ и общото състояние на паци-
ентите. Тези съобщения обаче са базирани на данни от анкети на родители 
за оценка на ефекта от диетите или в едностранни слепи проучвания.19, 38 
Съобщава се за положителен ефект от елиминационната диета до 1 месец 
след началото за безказеиновата и след 1 до 3 месеца за безглутеновата.1 
Все пак, до момента няма доказателства, които да подкрепят универсалното 
приложение на безглутенова и безказеинова диета.7, 23 

Децата с РАС не страдат по-често от целиакия в сравнение със здрави-
те си връстници.2 Съществува хипотеза за т.нар. нецелиакична глутенова 
чувствителност (NCGS), протичаща с коремни и невропсихиатрични симп-
томи. При нея в кръвта не се откриват специфичните за целиакия антиен-
домизиумни и антитрансглутаминазни антитела, а се доказва само чрез 
елиминиционна и провокационна проба. Все още съществуването на NCGS 
като заболяване не е още общоприето.40
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Препоръки

На основата на голям фактологически материал, основан на двойносле-
пи рандомизирани проучвания са дадени следните препоръки от Европей-
ската агенция за безопасност на храните (EFSA) от 2009г.11 

• Не се установява връзка между приема на 7- β-казоморфини и подоб-
ните им опиоподобни пептиди и причиняването или влошаването на пред-
полаганите заболявания;

• EFSA не препоръчва разглеждането на получените от храната пепти-
ди като опасни.

Препоръките от Национален институт за здраве и качество на гри-
жите в Обединеното кралство (NICE) от 2013 г.27

• При деца с РАС не трябва да се използват елиминационните диети 
(например безглутенова или безказеинова диети) за повлияване проявите на 
заболяването;

• Не трябва да се използват по никакъв повод при деца с РАС:
- omega-3 мастни киселини за терапия на нарушенията в съня;
- приложение на секретин;
- приложението на хелатори.

Препоръки на група експерти от 2010 г..6

• Децата с РАС, които имат оплаквания от страна на ГИТ трябва да 
бъдат изследвани по същия начин, както деца без РАС и аналогични оплак-
вания;

• Оплакванията, които се съобщават като чести при деца с РАС, са 
също чести и при деца без РАС;

• Честотата на оплакванията от страна на ГИТ при деца с РАС е неиз-
вестна;

• Не е установено наличието на специфично за аутизма гастроинтес-
тинално заболяване;

• Доказателствата за увеличен интестинален пермеабилитет при деца 
с РАС са ограничени;

• Деца с РАС, които имат оплаквания от ГИТ, са с повишен риск от 
влошаване на аутистичните симптоми;

• Лекуващият екип трябва да е запознат със симптомите на изява на 
гастроинтестиналното заболяване и да проследи хранителния статус на де-
тето;

• Не се препоръчва безглутенова или безказеинова диети, както и ком-
бинирането им при деца без доказана целиакия или алергия към белтъка на 
кравето мляко;
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• Включването на специалисти (алерголози, гастроентеролози, нутри-
ционисти) в лечението на деца с РАС може да е от полза.

Очакват се нови научни доказателства относно ролята на храносмила-
телния тракт при аутизъм, които да отговорят на въпросите на клиницис-
тите и на нуждите на пациентите и техните семейства. Дотогава основната 
роля на нутриционистите и останалите медицински специалисти ще бъде 
да осигурят досатъчен прием на макро- и микронутриенти, дори в условия-
та на инициирана и провеждана от родителите диета.41
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ПРИЛАГАНЕТО НА ПАРАЦЕТАМОЛ ПРЕ- И 
ПОСТНАТАЛНО ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ

Дамянка Гетова 

До скоро в литература се приемаше, че прилагането на парацетамол по 
време на бременност, в кърмаческа и ранна детска възраст е относително 
безопасно. Напоследък се появяват популационни и експериментални дан-
ни, свързващи приложението на парацетамол при бременни и новородени с 
развитието на аутизъм.1, 2, 3

Основните факти произлизат от САЩ, където парацетамолът масово се 
употребява без рецепта, особено през последните 20 години.1 Той се прила-
га като обезболяваща терапия непосредствено преди раждането и веднага 
след него, а след това масово при деца до 2 годишна възраст при фебрилни 
състояния, болка или ваксинация. Началото на масовата употреба на пара-
цетамол съвпада със значително нарастване на честотата на поява на ау-
тизъм.2 Съществуват две хипотези, обясняващи връзката на парацетамол и 
аутизъм. Те са насочени съм особеностите във фармакокинетиката и фарма-
кодинамиката на медикамента при деца с аутизъм. 

Фармакокинетика на парацетамола

Парацетамолът се метаболизира по 4 пътя в черния дроб.4 При възрас-
тен човек двата главни пътя са глюкурониране и сулфониране. След това 
той се екскретира под формата на неактивни и нетоксични метаболити. 
Глюкуронирането е развито при възрастните, докато при децата до 10-12 
годишна възраст преобладава сулфонирането. Новородените имат още по-
нисък капацитет на глюкурониране в сравнение с по-големите деца (Табли-
ца 1). Ниското тегло при раждането и  хипербилирубинемията при такива 
бебета още повече намаляват този капацитет. 

Таблица 1. Съотношение на двата основни метаболитни пътя 
за парацетамол при деца и възрастни.

Отношение глюкуниране/сулфониране
Новородено Едногодишно дете Възрастен
0.12 – 0.28 0.7 2.0
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Децата с аутизъм имат абнормно нисък капацитет за сулфониране и не 
могат да  метаболизират адекватно парацетамола.5

Третият метаболитен път на парацетамола включва участието на ензи-
мите от групата на СУР450 и се образуват се активни метаболити. Те се 
свързват с клетъчния глутатион и образуват нетоксични конюгати, които се 
екскретират. Образуването на активни метаболити и недостига на глутати-
он може да доведе до намаляване на способността за екскреция и детокси-
кация. Наблюдават се явления на оксидативен стрес на клетъчно ниво, ак-
тивиране на имунната система, загиване на хепатоцити, нефропатия, астма 
и др.6

Активността на някои ензими като супероксид дисмутаза, глутатион 
редуктаза  и глутатион пероксидаза, е здраво свързана със серумните нива 
на витамин D при бременни жени. Затова фетусите на майки с дефицит на 
витамин D са по-лесно раними и трудно преодоляват оксидативния стрес, 
предизвикан от прилагането на парацетамол през последните дни на бре-
менността. Прилагането на парацетамол като оксидативен стресов агент 
крие риск от развитие на аутистичен спектър при бременни жени с дефицит 
на витамин D и новородени деца от такива майки.7

При бременни жени в края на бременността липсата на глутатион се 
асоциира с преклампсия и риск за бебето. Това води до активиране на про-
инфламаторния цитокин интерлевкин, дори при прилагането на терапев-
тични дози парацетамол.

Четвъртият път на метаболизъм на парацетамола е свързан и с механи-
зма на аналгетичното му действие. Той включва деацетилиране в черния 
дроб и образуване на пара-аминофенол, който се свързва с арахидоновата 
киселина в главния и гръбначния мозък.  Пара-аминофенолът играе основ-
на роля и в нефротоксичността на парацетамола. Това обяснява и появата 
на невротоксичност и възможност за аутистични прояви при увреждане на 
главните метаболитни пътища в черния дроб или техен намален капацитет.

Съществуват данни в литературата, че при интоксикация с парацетамол 
може да се приложи N-ацетилцистеин, който  намалява оксидативния стрес, 
апоптозата, митохондриалната дисфункция и невровъзпалението при реди-
ца неврологични заболявания, включително и при аутизъм като безопасно и 
с добра поносимост лекарство.8

От гореизложеното се налага обобщението, че пренаталното и непо-
средствено след раждането прилагане на парацетамол може да има значим 
ефект върху развитието на нервната система на бебето. При бременност 
може да се активира имунната система на майката и да се повлияе мозъчно-
то развитие на плода. При новородени недоразвитието на глюкуронидазния 
път в комбинация със слабо развито сулфониране, което е типично за деца 
с аутизъм, може да доведе до използването на субоптимални вторични ме-
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таболитни пътя, които са потенциал за развитие на нежелани неврологични 
увреди при чувствителни индивиди.

Фармакодинамика на парацетамол

Отдавна е известно е, че парацетамолът потиска болката и понижава 
повишената телесна температура, като това действие е предимно на пери-
ферно ниво и по-слабо се повлияват термочувствителните зони в мозъка.

От 2005г се появиха нови данни за взаимодействие на парацетамолът с 
канабиноидните рецептори от подтип1 (СВ1 рецептори) в главния и гръб-
начния мозък. Естественият канабиноид в мозъка е анандамид. Установено 
е, че пълната блокада на канабиноидните рецептори СВ1 напълно премахва 
аналгетичната активност на парацетамола. От друга страна се знае, че кана-
биноидната система играе важна рола в развитието на ЦНС и активирането 
й може да предизвика дълготрайни функционални промени в структури, от-
говорни за паметовите процеси.9

Двата подвида канабиноидни рецептори СВ1 и СВ2 имат различна ло-
кализация. СВ1 са предимно в ЦНС, ВНС и в периферните органи. В ЦНС 
те са предимно в малкия мозък, хипокампа и базалните ядра. По време на 
феталното развитие СВ1 рецепторите и ендоканабиноида анандамид са от-
говорни за невроналната диференциация и правилната аксонална миграция, 
както и за позиционирането на синапсите.10 Прилагането на парацетамол по 
време на бременността може да модулира СВ1 рецепторите и да промени 
нормалното мозъчно развитие, което косвено да обясни появата на аутизъм 
при децата.11 

Заключение 

Прилагането на парацетамол при деца до 2 годишна възраст трябва да 
става само след строга преценка на рисковете и ползата от лечението с него. 
Парацетамолът потиска имунната система, повлиява невроналните струк-
тури в мозъка и метаболизма в черния дроб при деца. Опасността от поява 
на токсични метаболити е особено голяма при тях и клинично се наблюдава 
влошаване на аутистичните прояви. При деца с аутизъм е по-добре в такива 
случаи средство на избор на бъде ибупрофен от групата на НСПВС с добър 
аналгетичен ефект.
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ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИИ ПРИ РАБОТАТА 
С ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА 

ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

Виргиния Милкова, Стефка Цветанова

Изследванията сочат, че ранното диагностициране и последващите те-
рапевтични интервенции при деца с разстройства от аутистичния спектър 
(РАС) или генерализирано разстройство в развитието (ГРР) води до пози-
тивни резултати. Основният въпрос, който стои пред терапевтите е как от 
многото възможни терапевтични подходи и техники, да изберат най-подхо-
дящите и най-ефективните за конкретния случай. Поради широкоспектър-
ния характер на ГРР и индивидуалните им вариации няма единен и универ-
сален подход за повлияване на симптоматиката. Поради това е необходимо 
терапевтът да се уповава на собствения си опит, на информацията, която 
получава от родителите, учителите и близките на детето, но не на последно 
място и на детайлното познание за същността, целта и ефективността на 
методите и техниките, които прилага в работата си. 

Известните подходи за подкрепа и терапия се определят до голяма сте-
пен от теорията за причинните фактори и механизми за проявление на аути-
зма и се ръководят от принципа SPELL – съкращение, означаващо Structure 
(структура), Positive Approach (положителен подход), Empathy (емпатия, 
съчувствие), Low arousal settings (среда с ниска възбудимост), Links (връз-
ки с родителите, други професионалисти и обществеността). Програмата е 
приложима при 24 - часов работен ден в училища-интернати. По-подробно 
авторите описват:

- Структура – Дава се възможност на детето да предвижда събития-
та, което намалява тревожността, позволявайки му да се концентрира върху 
обучението.

- Положителен подход – Изискванията към детето не са прекалено 
високи, така че да предизвикват тревожност, нито прекалено ниски, така 
че да предизвикат отегченост. Адекватните изисквания дават увереност и 
сигурност на децата.

- Емпатия – Необходима е от страна на учителя, за да вникне в уни-
калната гледна точка на детето. Това позволява да се състави програма, въ-
плъщаваща индивидуалния стил на учене.

- Среда с ниска възбудимост – Класната стая и училището пред-
лагат защитена атмосфера, в която са налице възможности за релаксация. 
Използват се различни техники за релаксация, с помощта на които се пости-
га по-голяма хармония. Децата постепенно се насърчават да опитват нови 
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преживявания и да бъдат по-самостоятелни. .
- Връзки – Работи се в тясна връзка с общообразователните и спе-

циални училища, родителите и другите специалисти, необходими за разви-
тието на децата с РАС.

В Карин дом подходът към децата с РАС е цялостен. С тях работят екип 
от специалисти, според нуждите на конкретното дете (психолог, логопед, 
рехабилитатор, музикотерапевт и др.). Поради комплексните и специфични 
потребности на различните деца с аутизъм, както и промяната в интензив-
ността на проявите, целта на нашата терапия е прилагането на еклектичен 
подход, включващ в себе си комбинацията от множество терапевтични ме-
тоди и средства. Част от методите използваме в чист вид, като за целта те-
рапевтичният екип е обучен, супервизиран и сертифициран (като например 
PECS). Други методи модифицираме според нуждите на децата и ресурсите 
на семействата (например Монтесори). За нуждите на децата с РАС използ-
ваме и елементи от методите ABA, MAKATON, TEACCH. Опирайки се на 
натрупания в годините терапевтичен опит, наблюдения, професионален об-
мен на специалисти от различни чуждестранни центрове ние разработва-
ме и прилагаме иновативни за страната ни методи (например Терапевтична 
употреба на трамплин). В рамките на една терапевтична сесия специалис-
тът има свободата да използва един или друг метод, комбинация от два или 
три метода едновременно, според нуждите на детето с аутизъм. Добре под-
готвените терапевти умеят да оценят потребностите и нуждите на детето 
и да съобразят ефективността на всеки един метод в комбинацията му с 
други. Чест пример за това е използването на методите PECS, MAKATON, 
TEACCH в групова или индивидуална терапевтична сесия, базирана на 
сензорни занимания. Или пък прилагането на PECS, MAKATON по време 
на терапевтична сесия на трамплин. Поради спецификата на нуждите на 
децата с аутизъм по време на групова работа в Монтесори среда терапевти-
те подпомагат избора на детето чрез визуално разписание на дейностите и 
продължителността на играта с тях. 

Подходът ТЕАССН (Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children – Третиране и обучение на аутистични 
и сходни комуникационно – увредени деца).

Подготвената, подкрепяща и добре структурирана среда е ключов еле-
мент в терапията на децата с РАС. Тези качества притежава обособената по 
система TEACCH среда. 

Програмата е създадена от проф. Ерик Шоплер в началото на 70-те го-
дини на XX век във Факултета по психиатрия в Университета на Северна 
Каролина с цел терапия и оказване на подкрепа на хората РАС и техните се-
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мейства. В прагматичен аспект целта на програмата е да помогне на хората 
с аутизъм да преодолеят собствените си ограничения. Това е структурирана 
методика, основана на убеждението, че е необходимо околната среда да се 
приспособи (адаптира) към децата с аутизъм, вместо от тях да се изисква 
обратното. Целта е средата да стане по-лесно разбираема за детето.2

 Подходът ТЕАССН е многостранен инструмент за разбиране на децата 
с аутизъм и осигуряване на индивидуалната подкрепа, от която те се нуж-
даят. С годините практика специалистите, работещи по този метод са се 
убедили и изпробвали многократно предимствата му: 

• Намаляване на зрителните и слуховите дразнители – изчистена среда 
с цел стимулиране на съсредоточаването и подобряване на качествата на 
внимание.

Хората с аутизъм мислят повече визуално отколкото вербално. Те ми-
слят в картини, а не в думи. Говоримият език за тях е особено труден поради 
бързата преходност на въприятието. 

• Използването на TЕАССН подобрява качествата на внимание и оси-
гурява по-добри възможности за учене.1

Хората с аутизъм са заинтересувани от детайлите, а не от общите поня-
тия Аутистичното дете гледа на света през тясна пролука и вижда отделен 
детайл, но му се губи цялостната картина. Поради тази причина при невни-
мание е възможно да се изпуснат части или цели инструкции, което от своя 
страна би могло да доведе по-неточни отговори, оттам съответно до повече 
грешки и като краен резултат – до намаляване на мотивацията за повторен 
опит.

Например, показваме картинка на куче и казваме ”куче”. Ако детето 
с аутизъм погледне картинката, но не „чуе” думата, то няма да научи тази 
асоциация. По същия начин, ако чуе думата, но не обърне внимание на кар-
тинката, то няма да свърже думата с обекта „куче“. Така е очевидно, че този 
дефицит на внимание може и оказва сериозен негативен ефект върху про-
цеса на учене.

За подобряване на качествата на вниманието помага и използването на 
подложки, прегради, различни цветове и т.н.

• Усилване на визуалната стимулация - Както споменахме по-горе, де-
цата и хората с аутизъм мислят предимно визуално. На визуално мислещите 
може да се помогне с визуална подкрепа и използване на визуална структу-
ра (разписание на дейностите)– средата става по-разбираема, намалява се 
стресът и се подобрява качеството на процеса на учене.

 



236 Педиатрични аспекти на аутизма

Фигура 1. Индивидуално визуално разписание
По принцип използването на „предмети в помощ” се смята за най-под-

ходящо в ранния стадий на развитие. В по-късен етап се използват сним-
ки и едва след това - символи. Нормалната последователност от предмет 
към символ може да не е най-подходяща методично. Понякога детето с РАС 
намира нарисуван символ за по-малко объркващ, отколкото детайлна фо-
тография (поради склонността за възприемане на подробности, а не на ця-
лостното; освен това използваната снимка, която не съответства напълно на 
реалния предмет или място, би довела до объркване и неприятни изживя-
вания).

• Слагане на „етикети”- Картинните символи би трябвало първо да се 
свързват с нещата, които представят. Символът се прикрепя към предмета 
или мястото, което обозначава, например „бисквита”, „тоалетна”. 

• Предлагане на ясни граници - Както физически, така и визуални. 
Нивото на структурираност зависи от тежеста на аутистичното нарушение, 
мястото на детето в спектъра на аутизъма, от неговото общо ниво на специ-
фични образователни потребности. 

• Физическа структура - Пространството трябва да се раздели така, 
че да дава на децата ясни физически и визуални граници и да се сведат до 
минимум разсейващите фактори. Да се помогне на детето да разбере очак-
ванията за всяка област, например обособяване на отделно работно място за 
всяко дете. Пространствата могат да се разграничат с помощта на шкафове, 
паравани, маркировки по пода и т.н.
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Фигура 2. Индивидуални работни места по метода TEACCH

• Повишаване на разбирането. За да се помогне на детето с аутизъм 
да разбере по-добре ежедневието си и нещата, които се изискват от него е 
нужно то да бъде обучавано в рутина: т.е. първо работа, после игра, след 
това закуска, пак работа, музика, разходка и т.н. Използването на визуални 
подсказки или реални предмети, на ясни инструкции и т.н. свеждат вербал-
ната информация до разбираемо за детето ниво. 

Фигура 3. Обучение в рутина „Първо работя с цифрите – после бисквита”

• Подобряване на успешността. Даване на точна структура и организа-
ция, при което детето се фокусира върху конкретната задача. Много важен 
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аспект е така да организираме собствената си работа, че детето при първия 
си опит да успее да се справи. За тази цел представяме дейността първона-
чално в опростен вид, като впоследствие я усложняваме. Създадена е т.нар. 
техника „обратна верижка” - например при обучаване на детето в умението 
да подрежда пъзел, първо го учим да слага 1 елемент, след усвояването – да 
слага 2 елемента, след това - 3 елемента и т.н. 

• Понижаване на тревожността, предсказуемост. Според ТЕАССН 
се изисква създаването на структурирана обучителна система. В тази сре-
да има предвидим ред. Той включва организиране на мястото и рутинните 
дейности. Изграждането на структурирана обучителна система намалява 
безпокойството у децата с РАС и позволява внасянето на промени в това, 
което правят и в начина, по който го правят. От съществена важност за де-
цата с РАС е техният свят да се променя по определени стъпки от познатото 
по предвидим начин. За тях е много важно да започнат с безопасен, познат 
свят и по системен начин да научават да се справят с нова информация и 
ситуации, например посещение в сладкарница- вълнуващо/ натоварващо, 
има нужда от въвеждане. Децата с РАС учат най-добре в предсказуема среда 
и рамка.

Фигура 4. Дневна групова програма
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• Помощ при осъществяването на преход. Децата с аутизъм трудно раз-
бират кога една дейност е приключила. За да се подпомогнат, се използват 
различни кутии, кошници и т.н., които визуално и физически дават сигнал, 
че нещо се е случило и приключило. Поради склонността към фиксиране е 
необходимо в много случаи (и особено когато са се занимавали с приятна 
или любима дейност) да им се предложи друго занимание.

• Разбиране на понятието за „Край” - едно от първите и основни уме-
ния, на които се обучават децата с аутистични прояви е да довършват зада-
чите си. Детето с аутизъм има ограничено разбиране за време и това ни кара 
да сме ясни за това кога е време детето да приключи с дадена задача (фиг. 
5).

 
Фигура 5. Индивидуално работно място с кутии за „начало” и „край”

 Фигура 6. Друг начин за разбиране на понятието за „Край” и прибиране на 
„дейността“ на определеното за целта място.
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Тази честа и последователна употреба на концепцията за завършек поз-
волява на децата да се отдалечават от неприятните изживявания и така се 
намалява безпокойството.

• Умения за комуникация – Едно от основните затруднения при деца-
та с РАС е комуникацията. Много често дори децата да знаят думи, не ги 
използват, за да комуникират с тях. Подходът TEACCH се фокусира върху 
развитието на експресивната реч. Системата за комуникация за всяко дете, 
трябва да бъде:

- проста;
- лесна за използване;
- смислена за детето.

Методи и подходи за подобряване на комуникативните умения

Основен момент в терапевтичната работа с децата с РАС е подпомага-
нето и развиването на уменията за комуникация. За тази цел използваме 
различни методи и подходи. Сред тях най-използваните са помощните ко-
муникатори, PECS и МАКАТОН.

PECS (Picture Exchange Communication System).3 Системата е раз-
работена от A.Bondy и L.Frost през 2002г. Тя е предназначена за обучение на 
деца с РАС, които нямат развита реч. 

Системата е бързо усвояема, функционална и позволява на детето да 
проявява самоинициатива. Нейните теоретични основи комбинират прин-
ципи на приложния поведенчески анализ, типичното развитие на езика и 
речта, и насоки, установени в сферата на допълващата и алтернативна ко-
муникация. Според научни изследвания PECS позволява на децата и младе-
жите с РАС да разрушат критичните комуникационни и социални бариери. 
Неприемливото в различен контекст поведение също намалява, тъй като 
децата все повече са в състояние да постигнат целите си и да удовлетворят 
потребностите си чрез общуването посредством картинки, а в последствие 
и чрез произнасяне на думи.

Целта на програмата PECS е детето само да търси общуване, да увели-
чава социалните си взаимодействия, а не изцяло да зависи от възрастния. 
Системата се базира на образното мислене, което е характерно за децата с 
РАС и поради това е изключително ефективна. Децата се научават да дона-
сят и подават картинки с изображения на неща от средата, които са желани 
от тях. Изображенията са лесни за разбиране, което позволява на децата да 
общуват с всеки, а не само с тези, които са били обучавани да използват 
системата. 

Основната цел на PECS е бързото придобиване на определени комуни-
кативни умения и особено способността да инициират спонтанно комуни-
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кация и да взаимодействат с друг човек. В предварителния етап на обуче-
нието се определят предпочитаните от детето предмети като наградите са 
реални и мотивиращи. 

Системата може да се преподава и използва навсякъде, където детето 
комуникира в ежедневието си. По време на първите етапи е необходимо с 
детето да работят двама възрастни. Единият възрастен поема ролята на Ко-
муникативен Партньор (КП), а другият е Физически Подсказвач (ФП). На 
по-късен етап ролята на ФП отпада.

Обучението чрез PECS се преподава в шест ясно структурирани фази, 
които от своя страна са разделени на отделни етапи - трудно понякога раз-
личими един от друг. Те са следните: 

• Първа фаза. Физическа размяна на картинка с предмет;
• Втора фаза. Дистанция и постоянство;
• Трета фаза. Различаване на картинките;
• Четвърта фаза. Построяване на изречения чрез фразова лента;
• Пета фаза. Отговаряне на въпрос “Какво искаш”?;
• Шеста фаза. Коментиране.3

Целта на PECS е функционалната комуникация - детето да се научи да 
изразява и коментира желанията си. Много е важно децата да се научат да 
имитират действия, звуци и думи, да седят тихо на стола, да гледат някого 
с очакване. Но това не са необходими условия за това едно дете да се научи 
на функционална комуникация. За функционалната комуникация е необхо-
димо детето да се обърне към някого и да му предаде съобщението.1,2,3,5

Фигура 7. Показва как децата се научават самостоятелно да общуват с помо-
щта на комуникативни табла в работните си стаи.
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МАКАТОН е система за алтернативно общуване. Наименованието е 
образувано от имената на нейните създатели: Marget Walker, Kathy Jonston 
и Tommy Corfort. В „Карин Дом“ при работа с деца с РАС се използват и 
елементи от тази система. Тя е разработена през 1970 г. и от тогава е един 
от най-разпространените и влиятелни педагогически подходи за деца с теж-
ки затруднения в ученето. Прилага се като основен или допълващ метод за 
развиване на комуникацията и при деца с аутизъм. Включва три основни 
елемента: жестове, символи и реч. За МАКАТОН е важно да се знае, че:

- използването е забавно за децата;
- трябва да се използва при всички ежедневни дейности;
- жестът трябва да е съпроводен с дума, за да се стимулира развитие-

то на комуникационните умения.4

Приложен поведенчески анализ 
(Applied Behaviour Analysis, ABA)

Повечето деца с РАС имат сериозни съпътстващи поведенчески и обу-
чителни затруднения. За преодоляванете им и смекчаване на симптомите се 
прилагат като допълващи терапевтични техники и елементи ABA.

Първоначално базиран на работата на B.Skinner, те се оказват ефектив-
ни при работата с деца с РАС както и при други нарушения в развити.7 По-
знат е още като метода Lovaas. Води началото си от изследванията, които 
Lovaas и екипът му провеждат през 60-те години в Калифорнийският уни-
верситет в Лос Анджелис.6 След дългогодишно проучване се доказва, че 
ABA е ефективен метод за редуциране на деструктивните поведения като 
самонараняване, внезапните пристъпи на агресия, неподчинение и автос-
тимулация, обичайно наблюдавани при аутистите. Системата е препоръчи-
телна и за обучение на недоразвити умения като сложна комуникация, со-
циални и игрови умения и самообслужване.5 Програмите базирани на ABA 
добиват все по-голяма популярност не само сред професионалисти, но и 
сред обществото.5

Системата ABA е набор от принципи, които формират основата на 
много поведенчески терапии. Приложен означава, че интервенциите са 
фокусирани върху постигането на социално-важните цели, които помагат 
на хората да бъдат по-успешни в естествена среда, като дом, училище и 
общност. Поведенчески означава, че АВА се фокусира върху това, което 
хората казват или правят, а не интерпретации или предположения относно 
поведението. Анализът означава, че оценките се използват за идентифи-
циране на взаимоотношенията между поведението и аспектите на околната 
среда (например, да се анализира когато Ванко крещи, дали това е защото 
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му е дадена трудна задача или защото това му позволява да забави, или да 
избегне тази дейност).

Приложният поведенчески анали (АВА) се основава на науката за по-
ведението. Тя включва общи "закони" за това как работи поведението и как 
се извършва обучението. Същността на метода се състои в поощряване на 
желаното поведение и редуциране и елиминиране на нежеланото поведе-
ние. Целта е, чрез система от възнаграждения да се подобри поведението 
и умението за общуване на детето, да се стимулира играта и социалното 
взаимодействие.5 

В основата на приложно-поведенческите терапии е заложено разбира-
нето и модифицирането на поведението в контекста на средата. „Поведе-
ние” означава всички видове действия и умения (не само неподходящото 
поведение). „Средата” включва всички видове физически и социални съби-
тия, които могат да променят или да бъдат променени от нечие поведение.

Чрез АВА се следват желанията и интересите на детето, като се ана-
лизира поведението му и съответно се моделира чрез поощряване на полез-
ното и адаптивно поведение. Работи се индивидуално с детето, а родителите 
се обучават с оглед да са в състояние да продължат терапията вкъщи. Целта 
на ABA е подобряване на езиковите и комуникативни умения, на паметта, 
вниманието, социалните умения и академичните познания (фиг. 8 и фиг. 
9). Постига се редуциране на неприемливото поведение и използване на 
придобитите знания и умения в различни ситуации, което подобрява функ-
ционирането на децата в естествената им среда.

  

Фигура 8 и 9. Примерни упражнения от АВА терапевтични сесии

Колкото по-рано се започнат интервенции, основаващи се на АВА, тол-
кова по-големи са шансовете детето целенасочено да развие и придобие 
умения за учене. Друга основна характеристика е индивидуалното обуче-
ние - един учител (терапевт) работи с едно дете. Чрез него детето придо-
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бива определени знания и умения, от които то ще се нуждае в определена 
ситуация. 

Началният етап на терапията включва опознаване на детето. По-
конкретно какво то харесва и какво не харесва. Важно е да се изгради топло 
и подкрепящо социално взаимодействие между детето и терапевта. Бавно-
то, спокойно говорене и многото игра действат позитивно и благоприятно 
в изграждането на такива взаимоотношения. Средата също има огромен 
ефект върху поведението на децата с РАС. Хаотичната среда (многото шум, 
жега, хора и т.н) често предизвиква поведенчески взривове.5

В АВА терапията се включват много различни практики. Те се основа-
ват на т.нар. "триетапни ситуации": предходност – поведение - последи-
ци. Предходността е това, което се случва преди поведението да е налице, 
а последицата е това, което се случва след като вече имаме поведението. 
Това означава, че поведението се появява в отговор на събития или условия 
в средата (т.е. предходност) и продължава поради неговите резултати (т.е. 
последствия). Например, дете може да хленчи, когато от него се изисква да 
рецитира дълго или скучно стихотворение. Това хленчене може да доведе 
до забавяне на приключването на дейността, докато родителят го убеждава 
да продължи да извършва действието.

В АВА обикновено се включват следните техники:
1. Управление на последствията от поведението чрез възнаграждава-

не на позитивното поведение и задържане на положителните последици 
(фиг.10 и фиг. 11);

2. Реорганизиране на предходното поведение, за да се насърчи позитив-
но поведение и да се сведе до минимум вероятността от проблемно пове-
дение, като например, изясняване на очакванията, опростяване на задачите, 
предоставяне право на избор;

3. Преподаване на умения, които позволяват на индивидите да бъдат 
по-успешни и по-малко зависими от проблемно поведение, за да посрещат 
нуждите си.

Фигура 10. Система за награди „Аз работя за…“
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Фигура 11. Детето получава своята „награда“ след като е спечелило 
три звездички/ точки (изпълнено определено условие).

Допълващи терапии и методи

Терапевтична употреба на трамплин

Използването на трамплин е иновативен терапевтичен метод за страна-
та ни. Чрез упражнения на трамплин се развиват и насърчават моторните 
умения, усещането на собственото тяло, баланса, координацията и кому-
никацията. Тази терапия стимулира реакциите за балансиране, вестибулар-
ните и проприоцептивните реакции. Тя насърчава правилното отчитане на 
времето и очакването като защитни реакции. Отскачането често помага за 
подобряване на зрителния контакт и контрола на вниманието. Повишава се 
вокализацията при някои деца, стимулират се инициирането на комуника-
ция и релаксацията. Терапията се провежда от обучени за целта кинезитера-
певти, рехабилитатори, ерготерапевти и работещите в екип с тях логопеди, 
специални педагози, психолози и родители. Използвана разумно, тя може 
да бъде много полезен инструмент за подпомагане на комуникацията при 
деца с РАС като им дава възможност да осъществяват контрол и да искат 
още забавление (фиг.12).
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Фигура 12. Терапевтична употреба на трамплин 
(екип от кинезитерапевт и специален педагог)

Терапия чрез изкуство

Арт-заниманията имат за цел да създадат пространство, в което децата 
да усвояват артистични умения и да изразяват себе си чрез средствата на 
изобразителното изкуството, музиката и театъра. Според възможностите и 
потребностите на детето с аутизъм се работи за развитие на общата и фина-
та моторика, сензорна интеграция, пространствена ориентация, развитие на 
паметовите и мисловни процеси, насърчаване на волята и самостоятелнос-
тта при изпълнение на творческите задачи, насърчаване на познавателното 
развитие. Постига се по-пълно себеизразяване – „споделяне чрез творчест-
во”.

Музикотерапия. 
Различни научни изследвания доказват, че музиката оказва въздействие 

върху развитието на нервната система, нормализира ритъма на дишане и 
пулса, сваля мускулното напрежение и влияе позитивно на настроението на 
децата. Музикалната терапия, която прилагаме е ориентирана в посока сен-
зорна и емоционална стимулация, установяване на контакт както с терапе-
вта, така и с околния свят, себеизразяване, развитие и укрепване на грубата 
и фина моторика.

Сензорно-базираните дейности са част от най-често прилаганите те-
рапевтични въздействия в нашия център. Те включват дозирано стимули-
ране на всички сетива на децата с нарушения от аутистичния спектър, след 
предварителна оценка на сензорните им дефицити и потребности. Под фор-
мата на игра с всевъзможни материи и консистенции се развива и интегрира 
сетивният опит на децата с нарушения от аутистичния спектър (фиг.13). 
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Провеждане на сензорно-базирани кръгови дейности в индивидуал-
ни и групови сесии, които се планират от екип специалисти. Използва се 
сензорно-моторен подход в т.нар. „Сензорно кръгче“.

Работа в мултисензорна стая, която е едно ценно допълнение в ця-
лостната терапевтична програма на децата с нарушения от аутистичния 
спектър. Мултисензорната стая дава възможности за стимулация на всички 
сетива – зрение, слух, обоняние, вкус, докосване и вестибуларен опит (Фиг. 
14). 

Фигура 13. Сензорна стимулация чрез брашно и вода

Фигура 14. Комуникация в мултисензорна стая.
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Обучение в ежедневни умения. Съществен елемент от терапевтичния 
план на децата с нарушения от аутистичния спектър е обучението им в еже-
дневни умения. Специалистите работят за подобряване на способността на 
детето да участва в значими за него дейности от ежедневието като ходене, 
хранене, сън, игра, грижа за себе си. Дава се възможност на детето да пра-
ви това, доколкото е възможно самостоятелно, за да може то да придобие 
чувство за благосъстояние и увереност, че упражнява контрол върху заоби-
калящата го среда.

Социална интеграция. Организират се дейности, свързани със соци-
алната интеграция на децата с аутизъм – празнуване на празници, органи-
зиране на общи мероприятия с връстници от общообразователни детски 
градини и училища, посещения на изложби, концерти, театър, цирк, слад-
карница, пазаруване в магазини и други.

 
Заключение:

Съществуват редица терапевтични техники и методи, които са доказа-
ли своята ефективност в практиката. Всеки един от тях има своите сил-
ни страни и предимства. Умелото им съчетаване увеличава ефективността 
и дава най-добър резултат. Приложението им изисква добра теоретична и 
практическа подготовка на специалистите. Професионалното използване на 
всеки един от посочените методи самостоятелно или в комбинация с други 
подходи дава резултати, но изисква време, постоянство и последователност 
на интервенциите. Посочените подходи не са универсално „лекарство“ сре-
щу проявите на аутизма. Те подпомагат значително социалното функцио-
ниране, повишават знанията и уменията на децата от аутистичния спектър, 
предлагат решения на актуални затруднения в ежедневието и обучението на 
децата от аутистичния спектър, за да могат те да разгърнат потенциала си за 
развитие и социално включване. Истински ефективна е тази терапия, която 
изхожда от индивидуалните нужди и потребности на конкретното дете и 
неговото семейство в техния социален контекст.

Снимките на деца, използвани по-горе са предоставени със съгласието 
на техните родители. Използваме случая да изкажем благодарност на ро-
дителите, с чиито деца работим, за огромното, безгранично търпение и 
последователността, с която следват насоките ни. Резултатите в рабо-
тата на специалистите се дължат и на тях!
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FLOORTIME КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД 
ПРИ ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО

Александра Джонова

Създател на подходът Floortime е детският психиатър д-р Stanley 
Greenspan (1941 – 2010), изследовател в областта на ранното детско раз-
витие. Като терапевтичен подход Floortime принадлежи към един по-ця-
лостен подход - DIR (developmental, individual-difference, relаtionship-based 
approach) – развитиен подход, отчитащ индивидуалните различия и базиран 
на взаимоотношенията. Наименованието "Floortime" може да бъде преведе-
но като "Игра на пода" или "Време на пода с детето". 

Подходът има терапевтичен ефект при широк кръг проблеми в разви-
тието - в двигателната, емоционалната, социо-комуникативната, езиковата 
и познавателната сфера. Приложим е при деца с невроразвитийни разстрой-
ства, при емоционални и поведенчески проблеми. Насочен е не само към 
детето със специални потребности, а към цялото семейството като система. 
Основната цел е стимулиране на социо-комуникативното и емоционално 
развитие. 

Интервенциите се провеждат както в специализирана, така и в естест-
вената среда на детето. Като илюстрация на същността на подхода може да 
се използва един цитат на S. Greenspan: “Научаването първо възниква като 
част от емоционалните интеракции. Те включат инициации, които дете пра-
ви, за да ангажира другите хора, за да взаимодейства с тях, за да комуникира 
с тях и си обяснява света чрез тях.”

Подходът Floortime е игрова терапия, насочена към стимулиране и раз-
виване на социо-комуникативни умения чрез създаване на емоционална 
връзка с детето, съобразно неговите индивидуални потребности и възмож-
ности. Цели улесняване на психичното развитие на детето, а не толкова на-
учаване на специфични умения. Основна цел е увеличаване и обогатяване 
на интеракциите „възрастен – дете” и чрез това - развиване на други базови 
умения - езикови, когнитивни, игрови.

Ранно идентифициране на проблеми в развитието на детето и своевре-
менното включване в терапевтични интервенции имат важно значение за 
очаквано положително повлияване върху функционирането на детето. Под-
ходът подчертава важността на невербалната фаза в развитието на детето. 
Важни компоненти, които се анализират в комуникацията са лицевата екс-
пресия, интонацията, с която получаваме или подаваме вербално послание, 
жестовете, речта и съчетаването им с комуникативна насоченост. Развитие-
то се разглежда като кумулативно натрупване на елементрани умения, към 
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които се прибавят нови по-сложни и така се формират комплекси от социо-
комуникативни умения. 

Фигура 1. Етапи на формиране на социо-комуникативни умения 
според S. Greenspan

Авторът описва следните базови стадии на емоционалното развитие 
(functional emotional developmental capacities - FEDCs), на които се основа-
ва модела DIR/Floortime и през които преминава социо-комуникативното и 
емоционално развитие на малкото дете:

Регулация и интерес към света – през първите няколко месеца

Бебето показва реакция на външни стимули като глас на възрастен, свет-
лина, звуци, докосване и движение и по този начин дава отговор – взира се 
или се обръща по посока на звука или светлината. Съществуват индивиду-
ални различния в степента на сензитивност при всяко дете. Ангажиране с 
възрастния започва от 2 до 5 месец. Бебето се усмихва и вокализира в си-
туации на удоволствие и контакт с възрастния. Може да бъде ангажирано в 
кратки емоционални “диалози”. 

Преднамерени и целенасочени 
емоционални интеракции - 5-10 месец

Бебето започва да трансформира емоциите в сигнали за комуникация. В 
този период възрастните започват да “разчитат” тези сигнали и да отговарят 
на тях, както и бебето започва да “разчита” и отговаря на възрастните. На-
блюдават се редици от двупосочни интеракции, в които бебето отговаря с 
лицева експресия, звуци, жестове често спонтанни, а при паузи показва ре-
акции, които подканят възрастния. Появяват се т. нар. “кръгове на комуни-
кация”. Такъв пример е следният: майката се усмихва, после малкото дете й 
отговаря с усмивка, а след кратка пауза то на свой ред се усмихва, а майката 
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му отговаря. 
Детето може да бъде ангажирано по-дълго с появата на споделено 

внимание. Започва да решава социални проблеми (“social problem-solving”) 
- 10-18 месеца. 

Появяват се съчетавания на очен контакт с жест и/или дума с цел по-
стигане на желана цел, иницииране на игра или отговаряне на възрастния. 
Имитацията на действия се увеличава като социална функция. Пример за 
решаване на проблем е следната ситуация: Детето хваща за ръка майката и 
я води, за да й покаже, че иска да излезе навън.

Използване на думи и идеи - започва от18 - 30 месец. 

Детето използва целенасочени думи или фрази с комуникативна цел. 
Появява се символна игра и игра с връстници и възрастни. 

Логическо и емоционално мислене 
и усещане за реалност – от 30 – 42 месеца

Детето свързва повече идеи и представи в едно цяло. В игрите на “на 
ужким” води диалог, като отговаря на въпроси – къде/защо/кога. Започва да 
свързва представите за време и пространство и да планира. 

 
Като част от DIR, подходът Floortime се фокусира върху насърчаването 

на детето да усвои описаните по-горе умения чрез създаване на интеракции, 
базирани върху емоционалната връзка между партньорите “дете-родител”. 
Той е описан като модел, повтарящ естественото общуване между детето и 
родителите и формиращ се в процеса на развитие при всички деца. Успеш-
ното преминаване на детето през тези етапи е от значение не само за очак-
ваното емоционално развитие при детето, но и за когнитивното развитие 
и формирането на личността. Развитието е представено като „дърво”, като 
основата са социо-комуникативните възможности и ниво на емоционално 
развитие.

 
Цели на интервенциите при подхода Floortime е детето да се подпо-

могне и стимулира в следните насоки: 
• Повишаване на възможностите да реагира и откликва в споделени 

занимания, стимулирано от възрастния;
• Иницииране на дейности, които му доставят радост и удоволствие;
• Повишаване на флексибилността към промените в средата;
• Регулиране на поведението;
• Участие в повече и по-продължителни “кръгове на комуникация”;
• Медииране на по-успешни модели за постигане на желани цели;
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• Стимулиране на жестовата и вербална комуникация, както и използ-
ване на подходящи средства в общуването с детето от страна на възрастния;

• Детето да изпитва удоволствие в терапевтичния процес.

Базовите стъпки в подхода Floortime са:
• Възрастният следва детето в неговите интереси и предпочита-

ни дейности и стимулира споделено внимание и ангажиране, независи-
мо от естеството на дейността.

Важен въпрос е какви неща ангажират детето. Те трябва да се приемат 
безрезервно от родителите като нещо важно, щом като са важни за детето. 
Трябва да има и разбиране и приемане на етапа на развитие, в който се на-
мира детето в актуалния момент. Например, детето се ангажира дълго време 
в разплитане на чорапи, като дърпа нишките и играе с тях. Възрастния може 
да седне на пода и да започне да прави същото заедно с детето.

• Следвайки детето възрастният участва в неговата игра и на 
свой ред се стреми към стимулиране и включване на детето в ситуации 
на споделено внимание и интеркции

Например, при установяване на контакт, възрастният взима и слага чо-
рапа върху ръката си или го скрива в кутия. Детето дава отговор на пове-
дението на възрастния, който би могъл да бъде негативен или пасивен или 
положителен. Авторите на подхода разглеждат и негативните реакции на 
детето също като сигнали за комуникация. Целта е детето да не остава па-
сивно в интерактивните сеанси.

• Подпомагане на детето да усвои нови умения и знания в интерак-
циите си с него

Например, търсене на скрит обект. Детето търси начин да реши пробле-
ма като дърпа ръката на възрастния към кутията. 

Фигура 2. Базови стъпки при подхода Floortime
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 Таблица 1. Силни страни и предизвикателства на подхода Floortime

Силни страни Предизвикателства
Приложим от ранна възраст, 
включително кърмаческа, и при 
широк спектър от развитийни 
проблеми, както и към деца в норма

Нужда от специалисти в областта на 
ранните интервенции

Включва родителите Ресурси на специалиста (редуване на 
фокуса от детет към родителите и об-
ратно) и нужда от работа в екип (су-
первизия)
Обучение на родителите и 
включване на сиблингите 

Ресурси на специалиста и нужда от 
работа в екип (супервизия)

Приложим в ежедневни ситуации 

Изисква спонтанност; ниско 
структуриран подход 

Индивидуален подход 

Индивидуален подход Сесии с детето всеки ден (примерно 
3-4 пъти дневно по 15-20 минути) 

Намалява спонтанност на 
родителите 

Включва оценка на други 
потребности на детето – логопедична 
работа, ерготерапевт и др. 

Колаборация между специалистите и 
обучение на родителите 

 

Използвана литература:

1. Greenspan, S., Wiederer, S. 1997. The Child with Special Needs: Encouraging Intellectual 
and Emotional Growth. 

2. Greenspan, S., Wiederer, S. 2003. Engaging Autism: The Floortime Approach to Helping 
Children Relate, Communicate and Think .

3. http://www.stanleygreenspan.com/
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ И АЛТЕРНАТИВНИ ТЕРАПИИ
ПРИ РАЗСТРОЙСТВАТА ОТ АУТИСТИЧНИЯ 

СПЕКТЪР – НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗАД ТЯХ

Елена Енева, Георги Искров, Румен Стефанов

Въведение

Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) са качествени нарушения 
в нервно-психичното развитие, характеризиращи се с липса на емоционал-
на и социална съответност при социалните взаимодействия, нарушена ко-
муникация и повтарящи се, стереотипни модели на поведение и интере-
си. Те са част от генерализираните разстройства в развитието, код F84 по 
Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, 
свързани със здравето, Десета ревизия.1 

Невъзможността за бързо и пълно излекуване от РАС е предпоставка за 
предлагането на голямо разнообразие от терапевтични подходи. В България 
неконвенционалните методи за благоприятно въздействие върху здравето, 
наричани алтернативни терапии, включват по законово определение  из-
ползването на нелекарствени продукти от органичен или минерален про-
изход, нетрадиционни физикални методи, хомеопатия, акупунктура и аку-
пресура, ирисови, пулсови и аурикуларни методи на изследване, диетика и 
лечебно гладуване.2 Голяма част от терапиите при аутизма попадат именно в 
групата на т.нар. допълнителни и алтернативни терапии (ДАТ). Някои ДАТ 
са популярни сред родителите и се възприемат от някои специалисти като 
конвенционални терапевтични подходи при РАС. Показателен е фактът, че 
до 70 % от родителите на деца с РАС са използвали ДАТ, в сравнение с 
около 28 % от родителите на децата с други хронични заболявания.3 Неза-
висимо от общото название, съществува разлика между допълнителните и 
алтернативните терапии. Докато първите се използват комплементарно с 
конвенционалните методи, вторите се използват самостоятелно.4

Настоящото проучване има за цел да обобщи и представи резултати 
от систематични обзори, анализиращи ефективността на ДАТ при РАС. Те 
предоставят информация с най-висока степен на обективност и валидност. 
(Диаграма 1).
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Големи по обем рандомизирани контролирани клинични проучвания 

Малки по обем рандомизирани контролирани клинични проучвания 

Нерандомизирани клинични проучвания с паралелна контрола 
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Кохортни проучвания 

Проучвания случай – контрола  

Срезови проучвания  

Екологични наблюдения 

Серия от доклади на случаи 

Доклад на случай 

Диаграма 1. Пирамида на доказателствата. Степента на обективност 
и валидност нараства към върха.

Материал и методи

За целите на настоящето изследване е въведена следната условна класи-
фикация на ДАТ при РАС (Диаграма 2).
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Диаграма 2. Класификация на терапевтичните подходи при РАС



257Допълнителни и алтернативни терапии при разстройствата...

Като алтернативни терапевтични подходи са считат хомеопатията, аку-
пунктурата и йогата. Допълнителните терапии от своя страна са разделени 
на биологични и небиологични в зависимост от вида на предполагаемото 
или доказано въздействие върху организма. Биологичните терапии включ-
ват въздействия върху стомашно-чревния тракт (храносмилателни ензими, 
пробиотици, диета без глутен и без казеин, специфична въглехидратна ди-
ета, антибиотична терапия, противогъбични средства), въздействия върху 
невротрансмитерите (витамин С, витамин В6 и магнезий, витамин В12, 
фолиева киселина, диметилглицин, аминокиселини, окситоцин, есенциал-
ни мастни киселини, мелатонин, секретин) и въздействия върху имуните-
та (интравенозни имуноглобулини, имуномодулиращи терапии, хелиращи 
(хелатиращи) агенти, хипербарна оксигенация). Небиологичните форми на 
лечение включват поведенчески терапии (обучение за сензорна интегра-
ция, музикотерапия, поведенческа оптометрия, подпомогната комуникация, 
неврофийдбек, интервенции, базирани на компютърни технологии, интер-
венции с помощта на животни) и манипулационни методи (физиотерапия, 
масаж, хиропрактика, краниосакрална манипулация).

Направен е обзор и критичен анализ на рецензирани систематични об-
зори в научните бази данни MEDLINE и Cochrane. Използвани са ключови 
думи и комбинации за търсене на английски език въз основа на приложе-
ната класификация за ДАТ при РАС. Търсенето е осъществено без ограни-
чения в периода на публикуване на систематичните обзори. Допълнително 
са прегледани библиографиите на всички значими систематични обзори по 
темата.

Резултати и дискусия

Въпреки широкото приложение на ДАТ при РАС, няма достатъчно ба-
зирана на доказателства информация за ефективността на отделните видове 
терапии. Позитивен ефект при липса на съществени негативни странични 
ефекти са отчетени при прилагането на терапия с витамин С, витамин В6 
и магнезий, окситоцин, есенциални мастни киселини, мелатонин, хипер-
барна оксигенна терапия, обучение за сензорна интеграция, музикотерапия, 
подпомогната комуникация, интервенции с помощта на компютри и на жи-
вотни (Таблица 1). Изброените ДАТ обикновено водят до подобрения в по-
ведението и комуникацията.

Отхвърлена като доказано неефективна е терапията чрез интравенозно 
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вливане на секретин.8,13-14 Терапията с хелиращи агенти е свързана с висок 
риск.7 С недостатъчно потвърден позитивен ефект са интраназалното при-
лагане на окситоцин, методите за сензорна интеграция, компютърно асис-
тираната комуникация, неврофийдбек, интервенциите с участие на живот-
ни и приемът на комбинацията на витамин В6 с магнезий, и ненаситените 
мастни киселини (Таблица 1).

Диетата без глутен и без казеин, често избирана от родителите, е една от 
най-добре проучените ДАТ по отношение на брой проучвания и общ брой 
на изследваните лица. Рандомизираните контролирани клинични проуч-
вания, считани за златен стандарт в съвременната медицина, не доказват 
ефективност на този терапевтичен подход. Диетата трябва да се прилага под 
лекарски контрол.8-9

Таблица 1. Ефективност на допълнителните 
и алтернативни терапи (ДАТ) при РАС

Терапия Обосновка Източник Заключение
Алтернативни терапии

Хомеопатия

Повлияване на съпътстващи 
симптоми като проблеми със 
съня, тревожност, хиперак-
тивност чрез хомеопатични 

лекарства

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Акупунктура

Система за въздействие на 
тялото, чрез прилагане на 

убождане или натиск върху 
определени негови точки, 

широко използвана от тради-
ционната китайска медицина.

Lee MS et al, 2012 
(систематичен 

обзор на 11 
проучвания) 

Подобрение в 
лингвистичните 
способности и 
когнитивните 

функции5-6

Cheuk DK et al, 
2011 (системати-

чен обзор на 
14 проучвания)

Йога

Система за въздействие върху 
тялото, която подобрява 

усещането за спокойствие и 
балансираност.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Допълнителни биологични терапии

Интравенозни 
имуноглобу-

лини

Цели повлияването на пред-
полагаеми имунни дефицити 

у децата с РАС.

Rossignol D, 2009 Положителен 
ефект при 
наличие на 

доказан имунен 
дефицит7-8Levy S et al, 2008
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Хипербарна 
оксигенна 
терапия

Осигурява кислород под 
налягане по-голямо или равно 
на 2 атмосфери. Смята се, че 
повишава кръвотока и дос-
тъпа на кислород до мозъка 
и намалява възпалителните 

процеси.

Rossignol D, 2009 
Levy S et al, 2008

Положителен 
ефект върху 

силни възпали-
телни процеси, 

подобрено пове-
дение, недоста-

тъчно проучено7-8
Levy S et al, 2008

Храносмила-
телни ензими

При децата с РАС често се 
наблюдават гастроинтести-
нални симптоми. Част от 
тях могат да се дължат на 

недостатъчно разграждане на 
храната, най-вече на проте-

ините. Наличието на остатъч-
ни пептиди в тънките черва 
може да предизвика биоло-
гични ефекти и промени в 

поведението.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Пробиотици

Пробиотиците се приемат с 
цел промяна състава на чрев-
ната микрофлора, в полза на 
определени видове благопри-
ятни бактерии. Предполага 

се, че така може да се възста-
нови нормалния бактериален 
баланс, бариерната функция 
на епитела на червата и да 

се подобрят свързаните с тях 
поведенчески симптоми.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Диета 
без глутен 

и без казеин

Смята се, че някои пептиди 
с опиоидни свойства, полу-

чени при храносмилането на 
млечни или зърнени храни, 
могат да преминат вътреш-

ната лигавица на червата, ако 
нейната цялост е нарушена от 
имунологични фактори или 
лезии и чрез кръвообраще-

нието да стигнат до мозъка и 
централната нервна система и 
да им въздействат. От диетата 
се премахват потенциалните 
източници на тези пептиди.

Mari-Bauset S et 
al, 2014 (система-
тичен обзор на 32 

проучвания) 
Подобрено пове-
дение, недоказа-
но от по-строго 

проведените 
проучвания. По-

ниска костна 
плътност, нега-
тивно влияние 

върху социалната 
интеграция8-9

Levy S et al, 2008
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Специфична 
въглехидратна 

диета

Прилагането й се основава 
на идеята, че в храносми-
лателния тракт на децата 

с аутизъм има прекомерно 
разрастване на бактерии и 
гъбички, предизвикващи 

ферментационни процеси и 
отделяне на токсини. Диета-
та разграничава храните на 
позволени и забранени въз 
основа на съдържащите се 
в тях въглехидрати. Позво-
лени са монозахаридите, 

чиято структура позволява 
лесно да бъдат абсорбира-
ни през стените на червата. 
Комплексните въглехидрати 
като ди- и полизахаридите 

не се усвояват бързо и могат 
да подхранват бактериите в 

червата, предизвиквайки раз-
растване на колониите им и 

възпаление на чревната стена, 
затова не се консумират. Чрез 
диетата се цели ограничаване 

храненето на бактериите и 
възстановяването на баланса 

в чревния тракт.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Антибиотична 
терапия

Честите респираторни и 
гастроинтестинални инфек-
ции, които развиват децата с 
РАС през първите си години, 

са довели до предположе-
нието, че възможна причина 
за аутизма са имунологични 
дисфункции или чревна дис-
биоза. Чрез антибиотиците се 
цели овладяване на потенци-

ални инфекции.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Противо-
гъбични 
средства

Предполагаемото свръхко-
лонизиране на организма от 
гъбички, поради прекалена 

употреба на антибиотици или 
консумация на захар се смята 
за възможна причина за РАС.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-
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Витамин С

Витамин С не се прилага ин-
дивидуално, а обикновено е 

част от мултивитаминни пре-
парати, приемани от децата с 
РАС за понижаване на оксида-

тивния стрес в организма.

Rossignol D, 2009
Намалено стере-
отипно поведе-

ние7-8

Levy S et al, 2008

Фолиева 
киселина

Излагането на токсични 
агенти или други ендогенни 
причинители на оксидати-
вен стрес могат да нарушат 
невроналната функция и да 
доведат до регрес в разви-
тието . При деца с РАС са 

отчетени абнормни нива на 
антиоксиданти, трансферин, 
липидни пероксидази, метио-
нин и други, макар и без ясна 

клинична връзка.

Levy S et al, 2008 Недостатъчно 
проучен ефект8

Витамин В6 
и магнезий

Смята се, че Витамин В6 
повлиява нарушенията в 

метаболизма при децата с 
аутизъм, а магнезият компен-
сира възможните му негатив-
ни ефекти върху периферните 

нерви.

Levy S et al, 2008 Положителен 
ефект в областта 

на вербална и 
невербална кому-
никация, недоста-
тъчно проучен8,10

Nye C et al, 2005 
(систематичен 

обзор на 3 проуч-
вания)

Витамин В12

Има особено важно значение 
за регенерирането и растежа 
на невроните. Наличието му 
значително подобрява когни-
тивните функции. Стимулира 
растежа и апетита у децата.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Диметилгли-
цин

Съставна част от различни 
аминокиселини, хормони и 
невротрансмитери. Изглеж-

да, че играе важна роля в 
неврологичните функции и в 

имунната система.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Аминокисе-
лини

Аминокиселините са прекур-
сори на невротрансмитерите 
и в някои случаи самите те 

играят ролята на  невротран-
смитери. Приемането им като 
хранителна добавка цели да 
подобри функциите на нерв-

ната система.

Rossignol D, 2009 Положителен 
ефект7
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Окситоцин

Нивата на окситоцин влияят 
на социалното развитие и 

поведенията на привързване, 
които са нарушени при РАС.

Preti A et al, 2014 
(систематичен 

обзор на 7 проуч-
вания)

Намаляване на 
стереотипните 

поведения и 
тревожността, 
подобрение в 

комуникацията и 
социалното взаи-

модействие
Подобрено 

разпознаване 
на емоциите и 
задържане на 

погледа11

Есенциални 
мастни 

киселини

Есенциалните мастни ки-
селини имат важна роля в 

развитието на мозъка и не се 
произвеждат в тялото. Из-

следванията на кръвна плазма 
на деца с аутизъм са отчели 

понижени техни нива.

Bent S et al, 2009 
(систематичен 

обзор на 6 проуч-
вания) 

Подобрени говор-
ни и обучителни 

умения, подо-
брено поведение, 
намалена тревож-

ност8,12Levy S et al, 2008

Мелатонин

Мелатонинът е хормон, 
произвеждан от епифизата, 

който регулира съня. Клинич-
ните проучвания са доказали 
нарушения в производството 

му при хора с РАС.

Rossignol D, 2009

Подобрен сън7-8

Levy S et al, 2008

Интравенозен 
секретин

Първоначално са описани 
трима пациенти, подложени 
на диагностична ендоскопия 

поради стомашно-чревни 
оплаквания, по време на 

която са получили интраве-
нозно секретин като част от 
ендоскопията. Последвалото 

подобрение у тях било припи-
сано на секретина.

Williams K et al, 
2012 (системати-
чен обзор на 14 

проучвания) 
Неефективен, не 
се препоръчва 
прилагане8,13-14

Krishnaswami S et 
al, 2011 (система-
тичен обзор на 7 

проучвания)

Levy S et al, 2008
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Хелиране 
(хелатиране)

Съществува хипотеза, че 
аутизмът се причинява от 

интоксикация на организма 
с тежки метали, привнесени 

чрез ваксини или замърсяване 
на околната среда. Предпола-
га се, че децата с аутизъм не 
могат да изхвърлят живака 

от организма си и той оказва 
негативно влияние върху дей-
ността на имунната и други 

системи. Хелирането е метод 
за извеждането на тежките 

метали от организма.

Levy S et al, 2008

Недостатъчно 
изследван ефект, 
риск от смърт7, 8

Rossignol D, 2009

Допълнителни небиологични терапии

Обучение за 
сензорна 

интеграция

Децата с РАС често проявяват 
съпътстващи трудности при 
обработката на сензорната 

информация. Чрез обучение-
то за сензорна интеграция се 

цели повишаване на себерегу-
лацията.

Case-Smith J et al, 
2015 (системати-
чен обзор на 19 

проучвания) 

Положителен 
ефект, недоста-
тъчно доказан

Слабо подобрени 
комуникация, 

цялостно поведе-
ние, подобрение 
при слуховите 
проблеми15-16

Sinha Y et al, 2011 
(систематичен 

обзор на 6 проуч-
вания)

Музико-
терапия

Техника, която използва 
музиката и нейните елементи, 
за да стимулира комуникаци-
ята и изразяването – основни 
проблеми при децата с РАС.

Gold C et al, 2006 
(систематичен 

обзор на 3 проуч-
вания)

Подобрена вер-
бална и жестова 
комуникация17

Поведенческа 
оптометрия

Наличието на слаб очен 
контакт, взиране в светлини 

или във въртящи се обек-
ти, фотофобия, странично 
гледане и други трудности 

предполагат наличие на зри-
телна дисфункция. Тя влияе 
на когнитивното развитие, 
усвояването на езика, соци-
ално-емоционалните изяви, 
развитието на възприятията, 

може да засегне общата и 
фина моторика. Корекцията 
на зрителните проблеми е 
начин за повлияване и на 
поведението на децата.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-
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Краниосакрална 
манипулация

Това са физически манипу-
лации на черепа, гръбнач-

ния стълб и тазовите кости, 
извършвани от хиропрактори, 

остеопрактори и други спе-
циалисти (известни у нас като 
"чакръкчии") , чрез които се 

цели регулация на гръбначно-
мозъчната течност. Същест-

вува хипотеза, че проблемите 
с обучението, поведението 
и емоциите могат да бъдат 

предизвикани от прекъсвания 
или блокажи в протичането 
на гръбначномозъчната теч-
ност, които краниосакралния 

масаж премахва.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Подпомогната 
комуникация

Подпомогнатата комуникация 
е метод, при който родители, 

медицински персонал или 
учители помагат на невербал-
но дете с аутизъм да изписва 
изречения като посочва букви 
на табло или подпомагат ръ-

ката му, за да натисне опреде-
лени бутони на клавиатура.

Schlosser RW et 
al, 2008 (система-
тичен обзор на 11 

проучвания)

Методът не 
се базира на 

обективни факти 
– доказано е, че 
съобщенията се 

изписват от пома-
гащите хора, а не 
от децата с РАС18

Неврофийдбек

Това е вид биофийдбек 
терапия, при която в реално 
време се показва активност-
та на мозъка, регистрирана 

чрез ЕЕГ, с цел обучаване на 
саморегулация на мозъчната 

дейност.

Holtmann M et al, 
2011

Не повлиява РАС, 
повлиява съпът-

стващия синдром 
на дефицит на 

вниманието и хи-
перактивност.19

Интервенции, 
базирани на 
компютърни 
технологии

Повечето деца, включително и 
тези с РАС проявяват интерес 

към компютърните технологии. 
Това е причината за възниква-
нето на множество техноло-

гични въздействия, обхващащи 
употребата на интерактив-
ни компютърни програми, 

виртуална реалност и роботи. 
Използват се основно за обу-

чаване на вербално назоваване 
на предмети, разпознаване на 
емоции, теория на ума и раз-

познаване на лица

Grynszpan O et al, 
2013

Положителен 
ефект върху 

говора, разпозна-
ването на емоции 

и социалното 
взаимодействие 

20-23

Fletcher-Watson S, 
2014

Ploog B, 2013

Ramdoss S et al, 
2012
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Интервенции 
с 

помощта на 
животни

Интервенциите с помощта 
на животни са насочени към 
конкретни цели, при тях жи-
вотните отговарят на опреде-
лени критерии, а напредъкът 
се измерва. Тези интервенции 
се насочват или прилагат от 

специалист с опит в тази сфе-
ра и са насочени най-вече към 

стимулиране на социалното 
взаимодействие, комуникаци-
ята и изграждане на отноше-

ния на привързаност.

O'Haire M, 2013 
(систематичен 

обзор на 14 проуч-
вания) 

Подобрена соци-
ална интеракция 
и комуникация, 
намалени про-
блемно пове-
дение, тежест 
на аутистич-

ните прояви и 
стрес.24-25

Berry A et al, 2013 
(систематичен 

обзор на 6 проуч-
вания)

Физиотерапия
Стреми се да повлияе на сен-
зорно-моторните симптоми 

на РАС.

Не са намерени 
систематични 

обзори
-

Масаж

Подобрява цялостната 
циркулация в тялото и цели 
да подпомогне сензорната 

интеграция.

Lee MS et al, 2011 
(систематичен 

обзор на 6 проуч-
вания)

Подобрена сензо-
рика, поведение, 
говор и социални 

умения.26

Хиропрактика

Съществува теория, че симп-
томите на РАС се базират 
на абнормна обработка на 

сензорната информация. При 
промяна в нормалната биоме-
ханика на гръбначния стълб и 
неговите свързани структури 
се нарушава функционира-
нето на нервната система, 

поради биомеханично прето-
варване на гръбначния мозък, 
което променя еферентната 

соматомоторна и висцеромо-
торна активност.

Чрез хиропрактиката се кори-
гира нарушената биомехани-
ка на гръбначния стълб, което 
цели да доведе до подобрение 
в сензорно-моторната инте-

грация.

Alcantara J et al, 
2011 (система-

тичен обзор на 5 
проучвания)

Недостатъчно 
доказан положи-
телен ефект по 
отношение на 

сензорната инте-
грациял27

Систематични обзори за ефективността на голяма част от тези тера-
пии – хомеопатия, йога, антивирусни агенти, храносмилателни ензими, 
пробиотици, специфична въглехидратна диета, антибиотици, противогъ-
бични средства, витамин В12, диметилглицин, поведенческа оптометрия, 
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краниосакрална манипулация, физиотерапия, транскраниална магнитна 
стимулация – не бяха открити по зададените ключови думи в базите данни 
MEDLINE и Cochrane.

Все пак, липсата на научно издържани доказателства за ефективността 
на ДАТ при РАС не е пречка за все по-широкото навлизане на тези терапев-
тични способи. Така по данни на HH Wong и съавт. в зависимост от възрас-
тта и степента на разстройството, средно от 7 до 9 ДАТ биват прилагани 
при дете с аутизъм в САЩ, като текущо биват използвани 4-6 различни ДАТ 
едновременно. Тези терапии се насочват основно към гастроинтестинални-
те симптоми (запек, диария, болки в стомаха), неврологичните (припадъци, 
главоболие), алергични (екзема, астма) и имунологичните сиптоми (чести 
настинки, ушни инфекции, пневмония). По отношение на цялостната кар-
тина на заболяването, ДАТ се използват за подобряване на концентрацията 
и вниманието, предизвикване на релаксация, подобряване на гастроинтес-
тиналните смущения и нарушенията в съня, подобряване на комуникацията 
и речта, тактилната и слухова сензитивност, повлияване на леки припадъци 
и поддържане на добро общо здраве.4

Обяснението за прилагането на ДАТ, въпреки отсъствието на общопри-
ети данни за ефективността, е, че те предлагат алтернатива на дългия и тру-
ден процес на стандартна поведенческа и обучителна терапия като прокла-
мират по-бързо и по-лесно (почти магическо) подобрение на симптомите 
и дори излекуване. Друга причина за предпочитанията към ДАТ e и по-
трудният достъп до стандартната терапия в  специализиран център, докато 
голяма част от ДАТ могат да се прилагат у дома. Освен това, ДАТ могат да 
се разглеждат като „по-естествени” и близки до природата, съответно като 
потенциално по-безопасни в сравнение с някои лекарства. Практикуващите 
ДАТ специалисти се възприемат като по-отворени към емоционалните нуж-
ди на родителите и предпочитани по тази причина. Родителите, които при-
лагат ДАТ, обикновено са по-образовани и ги използват и за повлияване на 
собственото си здраве.4 От друга страна, значителните финансови средства, 
време и енергия, които се инвестират за ДАТ биха могли да се пренасочат 
към стандартна терапия с доказана ефективност.

Заключение

Голяма част от ДАТ, до които прибягват родителите на деца с РАС, не 
са достатъчно добре проучени по отношение на техния терапевтичен ефект. 
Повечето заключения за ползите от тях са направени на базата на малки 
извадки или описания на единични случаи. Необходими са повече рандоми-
зирани контролирани клинични проучвания за правилна и адекватна оценка 
на приложението на ДАТ при РАС.
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