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Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie

Autism – Contemporary View

Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Mirosław Jasiński

Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

STRESZCZENIE
Autyzm jest schorzeniem obejmującym szereg objawów i 
należy do całościowych zaburzeń rozwoju, charakteryzujących 
się opóźnieniem lub nieprawidłowościami w zakresie rozwoju 
relacji społecznych, zachowania, komunikacji oraz funkcji 
poznawczych. Za „ojca autyzmu” uważany jest amerykański 
psychiatra Leo Kanner, który w roku 1943 opisał 11 przypadków 
dzieci z takimi cechami, jak: brak zdolności do nawiązywania 
relacji z innymi ludźmi, zaburzenia w komunikacji werbalnej, 
zachowania stereotypowe. Zespół tych objawów Kanner okre-
ślił jako autyzm wczesnodziecięcy. W pierwszych latach XXI 
wieku obserwuje się wzrost częstości występowania autyzmu. 
Jest ona oceniana na 30 przypadków na 10000 dzieci. Pomimo 
badań prowadzonych w wielu ośrodkach etiopatogeneza auty-
zmu nadal nie została do końca poznana. Przeważa pogląd, iż 
przyczyną autyzmu są procesy patofizjologiczne będące skut-
kiem zarówno wpływów środowiskowych, jak również pre-
dyspozycji genetycznych. Nie wykryto typowych dla autyzmu 
zaburzeń neurologicznych, choć u niemal wszystkich osób z tym 
schorzeniem występowały pewne zaburzenia. Autyzm dzie-
cięcy charakteryzuje się występowaniem czterech grup cech. 
Są to: upośledzenie funkcjonowania społecznego, zaburzenia 
komunikacji, ograniczony i powtarzający się wzorzec zaintere-
sowań i aktywności oraz wczesny początek. Podstawą leczenia 
autyzmu jest odpowiednia psychoterapia. W terapii wykorzy-
stywane są formy zabawowe, muzykoterapia, hydroterapia, 
hipoterapia, terapia ruchem. Leczenie farmakologiczne dotyczy 
zaburzeń współistniejących, takich jak napady padaczkowe czy 
zaburzenia zachowania. Najlepsze efekty terapeutyczne dotyczą 
rozwoju emocji i nawiązywania kontaktów społecznych. 
Słowa kluczowe: całościowe zaburzenia rozwoju, autyzm, 
terapia, genetyka, środowisko.

ABSTRACT
Autism is a disease involving numerous symptoms. The dis-
ease belongs to general developmental disorders characterised 
by delay or abnormalities in scope of development of social 
relations, behaviour, communication and cognitive functions. 
An American psychiatrist, Leo Kanner, who in 1942 described 
11 cases of children with features including: lack of ability to 
establish relation with other people, verbal communication 
disorders, stereotypical behaviour, is recognised as a “father 
of autism”. That set of symptoms was referred to by Kanner 
as Early Infantile Autism. The growth of autism incidence is 
observed in the first years of the XXI century. It is estimated 
as 30 cases per 10000 children. Despite studies carried out in 
numerous centres, aetiopathogenesis of autism is still not fully 
understood. The opinion prevails that the disease is caused 
by pathophysiological processes resulting both from environ-
mental influences and genetic predispositions. No neurological 
disturbances were discovered that would be typical for autism, 
but almost every person with the disease has some disorders. 
Infantile autism is characterised by presence of four groups 
of features. They are: social function impairment, communi-
cation disorders, limited and repeatable scheme of interests 
and activities, and early onset. An appropriate psychotherapy 
constitutes the basic therapy of autism. The therapy uses play, 
therapy with music, hydrotherapy, hippotherapy and movement 
therapy. Pharmacotherapy is related to coexistent disorders, 
such as: epileptic seizures or behavioural disorders. The best 
therapeutic effects are achieved in scope of development of 
emotions and establishment of social relations. 
Keywords: general development disorders, autism, environ-
ment, genetics, therapy.

Au�y�m, będący schor�e��em obejmującym s�ereg 
objawów, �al�c�a s�ę do całośc�owych �abur�e� ro�woju 
�a�g. pervasive developmental dis order, PDD�, k�óre cha-
rak�ery�ują s�ę opóź��e��em lub ��epraw�dłowośc�am� w 
�akres�e ro�woju relacj� społec��ych, �achowa��a, komu-
��kacj� ora� fu�kcj� po��awc�ych. Opróc� au�y�mu d��e-
c�ęcego do całośc�owych �abur�e� ro�woju wg klasyf�kacj� 
ICD-10 �al�c�a�e są rów��eż: au�y�m a�ypowy, �espół 
Re��a, �espół Aspergera, d��ec�ęce �abur�e��a de����egra-
cyj�e ��espół Hellera� ora� �abur�e��a h�perk��e�yc��e � 
�owar�ys�ącym upośled�e��em umysłowym � rucham� s�e-

reo�ypowym�. Au�y�m d��ec�ęcy, a s�c�egól��e jego e��olo-
g�a, od daw�a bud�� bard�o duże �a���eresowa��e badac�y 
� �adal po�os�aje s�osu�kowo słabo po��a�y [1-3]. 

�o ra� p�erws�y au�y�m �os�ał op�sa�y �a poc�ą�ku 
XIX w�eku pr�e� fra�cusk�ego lekar�a I�arda. Za „ojca 
au�y�mu” uważa s�ę jed�ak ameryka�sk�ego psych�a�rę 
Leo Ka��era, k�óry w roku 1943 w ar�ykule p�. Autistic 
disturbances of affective contact op�sał 11 pr�ypadków 
d��ec� charak�ery�ujących s�ę �ak�m� cecham�, jak brak 
�dol�ośc� do �aw�ą�ywa��a relacj� � ���ym� ludźm�, 
�abur�e��a w komu��kacj� werbal�ej, �achowa��a s�e-



� �

M. Chrościńska-Krawczyk, M. Jasiński

N e u r o l o g i a  D z i e c i ę c a

p R A C A  p O G L ą D O W A / R E V I E W  p A p E R

reo�ypowe. Zespół �ych objawów �os�ał określo�y pr�e� 
Ka��era jako „au�y�m wc�es�od��ec�ęcy”. W rok póź��ej 
aus�r�ack� ped�a�ra Ha�s Asperger op�sał pr�ypadk� kl�-
��c��e osób, u k�órych wys�ępowały podob�e objawy do 
�ych wys�ępujących w au�y�m�e, jed�ak posług�wa��e s�ę 
mową po�os�awało praw�dłowe [1,4-6].

��erws�e bada��a ep�dem�olog�c��e do�yc�ące ro�po-
ws�ech��e��a au�y�mu �os�ały pr�eprowad�o�e pr�e� V. 
Lo��er w W�elk�ej �ry�a��� w la�ach 60. XX w�eku. Na �ch 
pods�aw�e s�w�erd�o�o, że c�ęs�ość wys�ępowa��a au�y-
�mu wy�os�ła 4-6 �a 10000 [5]. Na�om�as� wy��k� bada� 
pr�eprowad�o�ych w la�ach 90. mów�ą już o 10-20 �a 
10000 [5,7].  �rowad�o�e w c�ągu os�a���ch la� bada��a 
ep�dem�olog�c��e sugerują, że c�ęs�ość �achorowa� �a 
au�y�m w dals�ym c�ągu w�ras�a. U chłopców wys�ępuje 
o� c��erokro���e c�ęśc�ej ��ż u d��ewc�y�ek [8,9]. 

E��opa�oge�e�a au�y�mu ��e �os�ała do ko�ca po��a�a. 
W poc�ą�kach bada� �ad �ym schor�e��em pr�eważały 
poglądy o jego psychoge��ym pochod�e��u. W myśl �ej 
�eor�� d��ecko s�awało s�ę au�ys�yc��e w wy��ku pr�eży-
c�a „�raumy” we wc�es�ym okres�e ro�woju, a wys�ąp�e-
��e objawów chorobowych wy��kało � ��epraw�dłowych 
relacj�, jak�e �achod��ły m�ęd�y ��emowlęc�em a „��m�ą”, 
odr�ucającą pos�awą ma�k�. Au�orem ko�cepcj� „��m�ej” 
ma�k� jes� Ka��er. Jed�ak w póź��ejs�ych la�ach wycofał 
s�ę o� � �ej �eor�� [5]. 

Is���eją �eor�e do�yc�ące p�erwo��ego def�cy�u psy-
cholog�c��ego w au�y�m�e. ��erws�a � ��ch sugeruje, że 
p�erwo��y def�cy� w au�y�m�e do�yc�y ��w. �eor�� umysłu, 
���. pr�yp�sywa��a sob�e � ���ym odm�e��ych s�a�ów psy-
ch�c��ych, k�órych celem jes� pr�ew�dywa��e � wyjaś��a��e 
d��ała�. I��a �eor�a �akłada, że p�erwo��y def�cy� w au�y-
�m�e do�yc�y fu�kcj� wyko�awc�ych, � róż�ego rod�aju 
�rud�ośc�am� w �akres�e um�eję��ośc� pla�owa��a � orga-
���owa��a. �ą o�e pr�yc�y�ą słabych wy��ków w �es�ach 
badających fu�kcje pła�a c�ołowego. Żad�a � �ych �eor�� 
��e wyjaś��a jed�ak pr�yc�y� obserwowa�ych w au�y�m�e 
�achowa� s�ereo�ypowych ora� ��sk�ego �lora�u ���el�ge�-
cj� u w�ęks�ośc� chorych [5]. 

Obec��e u��aje s�ę, że schor�e��e �o jes� uwaru�ko-
wa�e w�eloc�y���kowo. Na ujaw��e��e s�ę �ego schor�e-
��a wpływają pr�ypus�c�al��e uwaru�kowa��a ge�e�yc��e 
� c�y���k� środow�skowe [6] W�ele bada� pr�emaw�a �a 
�ym, że pr�yc�y�ą au�y�mu d��ec�ęcego jes� orga��c��e 
us�kod�e��e OUN.  Jed�ak ��e udało s�ę do�ychc�as 
wyodręb��ć żad�ego us�kod�e��a s�ruk�ur mó�gu, k�óre 
odpow�adałoby �a wys�ąp�e��e objawów chorobowych. 
Jak wyka�ują �aj�ows�e bada��a, �m�a�y w obręb�e OUN 
w au�y�m�e ��e są um�ejscow�o�e w ko�kre��ym rejo��e 
mó�gu, lec� obejmują róż�e jego s�ruk�ury [10]. W bada-
��ach �euroobra�owych pr�eprowad�o�ych u d��ec� au�y-
s�yc��ych �aobserwowa�o w�ros� obję�ośc� �s�o�y s�arej 
ora� obję�ośc� mó�gu [11]. Jak podaje �lauche Joh�so� 
� wsp. makrocefal�ę ro�po��a�o u 20-30% d��ec� � au�y-
�mem. Na�om�as� bada��a McAlo�a� � wsp. wyka�ały ��e-
praw�dłowośc� w a�a�om�� � s�ruk�ur�e układu l�mb�c��ego 
[12]. ��w�erd�o�o rów��eż u d��ec� � au�y�mem �m�a�y w 
obręb�e móżdżku ora� pła�a skro��owego [13,14]. Od k�lku 
la� w �eurob�olog�� au�y�mu pr�yw�ą�uje s�ę dużą wagę 

do kwes��� �euro�ów lus�r�a�ych. Zos�ały o�e odkry�e �a 
poc�ą�ku la� d��ew�ęćd��es�ą�ych pr�e� grupę włosk�ch 
�aukowców pod k�eru�k�em G�acomo R���ola��ego � U��-
wersy�e�u w �arm�e. Jes� �o grupa �euro�ów, k�óre ulegają 
ak�ywacj� podc�as wyko�ywa��a pew�ych c�y��ośc� lub 
obserwowa��a �ch u ���ych lud��. U c�łow�eka �euro�y 
lus�r�a�e odpow�adają prawdopodob��e rów��eż �a  �ak�e 
emocje, jak empa��a, �dol�ość ro�po��awa��a pew�ych 
emocj� � ���e�cj�. Uak�yw��ają s�ę �arów�o wówc�as, gdy 
sam� dośw�adc�amy emocj�, jak rów��eż gdy w�d��my je 
u ���ych. �r�ypus�c�a s�ę, że objawy au�y�mu mogą być 
�w�ą�a�e � �abur�o�ym � ��epraw�dłowym fu�kcjo�owa-
��em �euro�ów lus�r�a�ych [15,16]. 

W os�a���ch la�ach bada��a uk�eru�kowa�e są �a 
pos�uk�wa��a ge�e�yc��ego podłoża au�y�mu. �ugeruje 
s�ę �w�ą�ek au�y�mu � �espołem kruchego chromosomu 
X [17]. �ada��a prowad�o�e pr�e� Chr�s��a� � wsp. ora� 
We�ss � wsp. dowod�ą, że mecha���mem ge�e�yc��ym 
�w�ą�a�ym � �abur�e��am� au�ys�yc��ym� są ��epraw�dło-
wośc� chromosomowe, �ak�e jak m�krodelecje � m�krodu-
pl�kacje [18,19]. �o�ad�o bada��a ge�e�yc��e wska�ują �a 
�w�ą�ek �ego schor�e��a � ��w. markeram� au�y�mu, �ak�m� 
jak C-Harvey-�os o�koge� � ge�em EN 2. Jed�ak pom�mo 
swego �aawa�sowa��a bada��a ge�e�yc��e ��e wyjaś��ają, 
jak�ego rod�aju pa�olog�a pr�eka�u ge�e�yc��ego odgrywa 
rolę w pa�oge�e��e au�y�mu. Najbard��ej prawdopodob�e 
jes� w�eloge�owe d��ed��c�e��e �ego schor�e��a [2,20]. 
Is���eją jed�ak do��es�e��a mów�ące o �ym, że mu�acja w 
pojedy�c�ym ge��e może doprowad��ć do �abur�e� au�y-
s�yc��ych w �w�er�ęcych modelach dośw�adc�al�ych [21]. 
I��ym obs�arem współc�es�ych bada� �ad e��olog�ą au�y-
�mu są �ra�sm��ery sy�ap�yc��e, a w s�c�egól�ośc� pod-
wyżs�o�y po��om sero�o���y [22] obserwowa�y u chorych 
ora� �abur�e��a w �ra�sm�sj� ep��efry�y � �orep��efry�y. 
�ra�a pod uwagę jes� rów��eż �adm�er�a ak�ywacja recep-
�orów op�o�dowych w mó�gu � �m�a�y w �euro�ra�sm�sj� 
oksy�ocy�y. Na�om�as� Melke � wsp. w swo�ch bada��ach 
s�w�erd��l� ��sk� po��om mela�o���y u chorych � �abur�e-
��am� au�ys�yc��ym� [23]. �rowad�o�o rów��eż bada��a 
�ad rolą układu au�o�mmu�olog�c��ego w e��olog�� au�y-
�mu. U d��ec� � �ym schor�e��em s�w�erd�a�o obec�ość 
pr�ec�wc�ał pr�ec�w b�ałkom m�el��y jak rów��eż pod-
wyżs�o�y po��om gra�ulocy�ów �asadochło��ych � kwa-
sochło��ych [24]. �poro ko��rowersj� � dyskusj� bud�� 
pow�ą�a��e e��olog�� au�y�mu �e s�c�ep�e��em skojar�o�ą 
s�c�ep�o�ką pr�ec�wko odr�e, św��ce � różyc�ce �MMR�. 
�r�eprowad�o�e do�ychc�as bada��a �apr�ec�ają �s���e��u 
�ak�ego �w�ą�ku [25,26]. 

N�e wykry�o do�ychc�as  �ypowych dla au�y�mu �abu-
r�e� �eurolog�c��ych, choć u ��emal ws�ys�k�ch osób � 
�ym schor�e��em wys�ępowały pew�e ��epraw�dłowośc�. 
�yły �o �ajc�ęśc�ej �abur�e��a w ry�m�e okołodobowym, 
��epraw�dłowe w�orce ruchowe, a �akże �abur�e��a �w�ą-
�a�e � dom��acją półkulową [5]. �adac�ka wys�ępuje u 
około 20%-35% osób � au�y�mem [2], a ��epraw�dłowo-
śc� w �ap�s�e EEG c�ęs�o pochod�ą � pła�ów skro��owych 
[2]. U w�ęks�ośc� d��ec� �abur�e��em �owar�ys�ącym jes�  
upośled�e��e umysłowe. C�ęs�o u d��ec� do�k��ę�ych �ych 
schor�e��em wys�ępują �abur�e��a �achowa��a � emocj� 
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pod pos�ac�ą �adruchl�wośc�, wybuchów �łośc�, agresj� 
� c�ęs�o d��ec� �e skło��e są do �achowa� �w�ą�a�ych � 
samous�kod�e��am� [2,4]. 

Au�y�m d��ec�ęcy charak�ery�uje wys�ępowa��e c��e-
rech grup cech. �ą �o: 1. Upośled�e��e fu�kcjo�owa��a 
społec��ego. 2. Zabur�e��a komu��kacj�. 3. Ogra��c�o�y 
� pow�ar�ający s�ę w�or�ec �a���eresowa� � ak�yw�ośc�. 4. 
Wc�es�y poc�ą�ek.

Ce��ral�e m�ejsce w obra��e kl���c��ym au�y�mu 
�ajmują �abur�e��a w komu��kacj� społec��ej. �ard�o 
waż�ym syg�ałem �apow�adającym ro�wój au�y�mu jes� 
�abur�e��e relacj� m�ęd�y ma�ką � d��eck�em. D��ecko 
au�ys�yc��e ��e u�r�ymuje w�roku �a �war�y ma�k�, a 
jego spojr�e��e błąd�� w pr�es�r�e�, jakby pa�r�ąc pr�e� 
osobę, a ��e �a ��ą. Objaw �e� jes� określa�y jako „pus�e” 
spojr�e��e. �o�ad�o d��ecko � au�y�mem ��e reaguje �a 
bodźce � syg�ały �e s�ro�y ma�k�. �ro�� s�ę pr�ed ko��ak-
�em f��yc��ym, ��e odpow�ada uśm�echem �a jej w�dok. 
„���yw��eje” pr�y prób�e pr�y�ule��a. Już w p�erws�ych 
m�es�ącach życ�a pojaw�ają s�ę s�ereo�yp�e. W okres�e ��e-
mowlęcym �ależą do ��ch �ajc�ęśc�ej: obraca��e dło�m� � 
porus�a��e palcam� bard�o bl�sko oc�u. C�ęs�o ro�wojow� 
au�y�mu �owar�ys�ą �abur�e��a s�u ora� łak��e��a [2,4,5]. 
W 2-3 r.ż. w obra��e kl���c��ym au�y�mu pojaw�ają s�ę 
�ajbard��ej charak�erys�yc��e objawy: �abur�e��a ro�woju 
mowy ora� ��e�dol�ość do �aw�ą�ywa��a komu��kacj� 
społec��ej. D��ecko ��e �wraca uwag� �a o�ac�ających 
je lud��. To �ak jak gdyby o�ac�ający je św�a� po�os�a-
wał po�a kręg�em jego �a���eresowa�. U��ka ko��ak�u 
f��yc��ego: pr�y�ule��a, pocału�ku. Objawem u�r�ymują-
cym s�ę jes� u��ka��e ko��ak�u w�rokowego � brak reakcj� 
emocjo�al�ych. ��ars�e d��ec� � au�y�mem ��e pos�adają 
�dol�ośc� �aw�ą�ywa��a w�ę�� społec��ych w ko��ak�ach 
� rów�eś��kam�. N�e uc�es���c�ą w �abawach, po�os�ają 
po�a grupą [1,2]. D��ec� do�k��ę�e au�y�mem baw�ą s�ę w 
s�ereo�ypowy sposób: w�elokro���e urucham�ają �abawk� 
mecha��c��e lub układają w�ele pr�edm�o�ów w s�eregu, 
�aws�e w �ej samej kolej�ośc�. �r�yw�ą�ują dużą wagę do 
�achowa��a ��e�arus�o�ego s�a�u o�oc�e��a. N�epokojem 
� lęk�em reagują �a �ajdrob��ejs�e �awe� �m�a�y. Jeśl� 
�abur�y s�ę  por�ądek, bud�� �o u d��ecka agresje, ��epokój 
ruchowy � �as�le��e s�ereo�yp�� [1]. Charak�erys�yc��ym, 
choc�aż ��e specyf�c��ym objawem w au�y�m�e są �abu-
r�e��a ro�woju mowy. D��ec� � �ym schor�e��em �a�wy-
c�aj �a�r�ymują s�ę �a e�ap�e głuże��a lub gawor�e��a. Ok. 
4-5 r.ż. mogą pojaw�ć s�ę pojedy�c�e słowa, pros�e �da��a 
ale ��e służą o�e do �aw�ą�ywa��a w�ę�� ���erperso�al�ej. 
Objawem �ypowym w obs�ar�e �abur�e� mowy jes� echo-
lal�a c�yl� pow�ar�a��e �asłys�a�ych słów, p�erws�ych lub 
os�a���ch jego sylab. D��ecko � au�y�mem ��e odpow�ada 
�a s�aw�a�e pr�e� ���ych py�a��a, ale c�ęs�o pow�ar�a je, 
używając �ych samych słów � ���o�acj� głosu. N�epraw�d-
łowo używa �a�mków osobowych, �p. „�y”, „o�” �am�as� 
„ja”. D��ec� �e �asła��ają us�y, jakby ��e chc�ały słuchać. 
�ywa �ak, że ��e reagują �a głoś�ą mowę, �a �o po�raf�ą 
�areagować pa��c��ym wręc� lęk�em �a s�ep�y � s�eles�y 
[4,5]. Ogra��c�o�y � pow�ar�ający s�ę w�or�ec ak�yw�o-
śc� � �a���eresowa� obejmuje: opór wobec jak�chkolw�ek 
�m�a�, pr�yw�ą�a��e do ru�y�owych �achowa� � ry�uałów, 

macha��e rękam�, pr�yw�ą�a��e do ��e�wykłych pr�ed-
m�o�ów ��p. kos�a �a śm�ec��, pochło��ęc�e wybra�ym� 
ob�ek�am� ��p. ro�kładam� ja�dy poc�ągów c�y c�ęśc�am� 
samochodowym�� [1,2].

W ogrom�ej w�ęks�ośc� pr�ypadków ro�wój d��ec� 
� au�y�mem od poc�ą�ku jes� ��epraw�dłowy. R�ad��ej 
s�w�erd�a s�ę �ahamowa��e ro�woju w 2 lub 3 r.ż., gd��e 
po okres�e �ormal�ego ro�woju �as�ępuje fa�a regresj�, w 
k�órej d��ecko �rac� �aby�e wc�eś��ej um�eję��ośc� komu-
��kacj�, ���erakcj� społec��ych ora� �abawy.  

W d�ag�os�yce róż��cowej au�y�mu d��ec�ęcego �ależy 
brać pod uwagę [2,4]: 1. Au�y�m a�ypowy. Cechuje go 
póź��ejs�y poc�ą�ek wys�ąp�e��a objawów. N�epraw�d-
łowy lub upośled�o�y ro�wój s�aje s�ę wyraź��e w�doc��y 
w w�eku 3 la� lub póź��ej. 2. Zespół Aspergera. Ro�wój 
słow��c�wa � opa�owa��e �asad grama�yk� jes� praw�dłowy. 
Jed�ak mowa jes� �a�wyc�aj ��e�a�ural�a, peda��yc��a. 
C�ęs�e są mo�olog� �a ulub�o�y �ema�. Relacje społec��e 
są ��e�dar�e, s�ereo�ypowy jes� reper�uar ak�yw�ośc� � 
�a���eresowa�. 3. Upośled�e��e umysłowe. �om�mo opóź-
��e� ro�wojowych w �akres�e mo�oryk�, mowy � fu�kcj� 
po��awc�ych d��ec� �e wyka�ują �dol�ość do �aw�ą�ywa-
��a relacj� społec��ych. 4. Zespół Re��a. Wys�ępuje wyłąc�-
��e u d��ewc�y�ek. Od ok. 12 m�es�ąca życ�a �as�ępuje 
regres w ro�woju: spowol��e��e w�ros�u głowy, charak-
�erys�yc��e s�ereo�yp�e �ypu „myc�a rąk”, ep��ody h�per-
we��ylacj� � ��eprowokowa�ego śm�echu � upośled�e��e 
spraw�ośc� mo�oryc��ej. 5. Zabur�e��a de����egracyj�e 
– Zespół Hellera. �o okres�e całkow�c�e praw�dłowego 
ro�woju pr�e� p�erws�ych 2-6 la� �as�ępuje fa�a regresj�, 
k�óra prowad�� do ��ac��ego upośled�e��a umysłowego 
� cecham� au�ys�yc��ym�, u�r�ymująca s�ę całe życ�e. 6. 
Zabur�e��a h�perk��e�yc��e � �owar�ys�ącym upośled�e-
��em umysłowym � rucham� s�ereo�ypowym�. 

Zarów�o w pr�ypadku podejr�e��a, jak  ro�po��a�ego 
już au�y�mu pow���y �os�ać wyko�a�e �as�ępujące bada-
��a: EEG, bada��a �euroobra�owe �KT lub MR�, bada��a 
ge�e�yc��e �u każdego d��ecka pow���a być pr�eprowa-
d�o�a oce�a kar�o�ypu ora� bada��e w k�eru�ku łaml�wego 
chromosomu X�, bada��a w k�eru�ku chorób me�abol�c�-
�ych ora� pr�eby�ych wew�ą�r�ło�owo ��fekcj� w�ruso-
wych [26]. W prak�yce d�ag�os�yc��ej, pomoc�ej pr�y 
ro�po��a��u au�y�mu, s�osowa�e są rów��eż �as�ępujące 
skale: 1. Kwes��o�ar�us� do oce�y ry�yka ro�woju au�y-
�mu CHAT �Checklist for Autism in Todllers� au�ors�wa 
�. �aro�a-Cohe�a, J.Alle�, C. G�lberga. 2. �kala Oce�y 
Au�y�mu D��ec�ęcego CAR� �Childhood Autism Rating 
Scale� E. �choplera, R. R�chlera, �.Re��er. 3. L�s�a Zacho-
wa� Au�ys�yc��ych A�C �Autism Behavior Checklist� 
opracowa�a pr�e� D.A. Krug, J.R. Ar�ck � �.J. Almo�d. 4. 
�kala D�ag�os�yc��a Zespołu Aspergera A�D� �Asperger 
Syndrome Diagnostic Scale� au�ors�wa �. Myles, �. �ock � 
�. ��mpso�. 5. Kry�er�a d�ag�os�yc��e Zespołu Aspergera 
Ch. G�llberga �Gillberg’s Criteria for Asperger Syndrome�. 
6. �ołud��owokal�for��jsk�e Tes�y I��egracj� �e�soryc��ej 
J. Ayeres �C�IT �Southern California Sensory Integration 
Tets�.

�om�mo �s���e��a w�elu me�od �erapeu�yc��ych s�o-
sowa�ych u d��ec� � całośc�owym� �abur�e��am� ro�woju 
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��e ma jed�ak �adal a�� �erap�� a�� leku, k�óry byłby sku-
�ec��y w 100%. Lec�e��e pow���o obejmować podejśc�e 
behaw�oral�e ora� edukacyj�e [3]. Najc�ęśc�ej s�osowa�ą 
� �ajpopular��ejs�ą me�odą jes� �erap�a behaw�oral�a. Jej 
celem jest uczenie dziecka odpowiednich  lub redukcja 
��epraw�dłowych �achowa�. Do s�osowa�ych obec��e 
me�od �erapeu�yc��ych �ależą: ���egracja se�soryc��a, 
�erap�a wg W. �herbor�, VIT �video-trening�, ��dyw�du-
al�a praca � psycholog�em, logopedą, �re���g um�eję��ośc� 
społec��ych, me�ody opar�e �a a�al���e �achowa�, me�oda 
uła�w�o�ej komu��kacj�, dogo�erap�a, h�po�erap�a, mu�y-
ko�erap�a [3,5]. Farmako�erap�a w au�y�m�e do�yc�y �abu-
r�e� współ�s���ejących. ��osuje s�ę selek�yw�e ��h�b��ory 
�wro��ego wychwy�u sero�o���y w �abur�e��ach obse-
syj�o-kompulsyj�ych, rysperydo� w pr�ypadku agresj� � 
drażl�wośc�, mela�o���ę w �abur�e��ach s�u [6,27]. �pore 
�a���eresowa��e, s�c�egól��e �e s�ro�y rod��ców d��ec� � 
au�y�mem, bud�� s�osowa��e d�e� be�glu�e�owych � be�-
ka�e��owych. Jed�ak do�ychc�as brak jes� w�arygod�ych 
da�ych �aukowych, k�óre po�w�erd�ałyby sku�ec��ość 
�ak�ch d�e� w au�y�m�e [6].

�raw�e połowa d��ec� au�ys�yc��ych �abywa um�eję�-
�ośc� posług�wa��a s�ę mową. Najleps�e efek�y �erapeu-
�yc��e do�yc�ą ro�woju emocj� � �aw�ą�ywa��a ko��ak�ów 
społec��ych. Leps�e rokowa��e jes� u �ych d��ec�, u k�ó-
rych objawy au�ys�yc��e pojaw�ły s�ę po wc�eś��ejs�ym 
praw�dłowym ro�woju. W dorosłym życ�u ok. 10% osób 
� au�y�mem pracuje � fu�kcjo�uje samod��el��e. Jed�ak 
��ew�elu � ��ch po�yskuje dobrych pr�yjac�ół, �aw�era 
�w�ą�k� małże�sk�e lub �os�aje rod��cam� [2,4].

�om�mo s�eregu bada� prowad�o�ych �ad e��opa�o-
ge�e�ą � �erap�ą au�y�mu problem �e� ��e �os�ał jes�c�e 
do ko�ca �bada�y � wyjaś��o�y. �rowad�o�e w os�a���ch 
la�ach bada��a wska�ują �a �o, �ż w pa�oge�e��e au�y�mu 
�s�o��ą rolę odgrywają c�y���k� ge�e�yc��e � �abur�e��a 
�eurolog�c��e. Jedy�ą s�a�są dla d��ec� do�k��ę�ych �ą 
chorobą jes� wc�es�e jej ro�po��a��e � wdroże��e odpo-
w�ed��ej psycho�erap��. �om�mo �ego, ��ew�ele osób � 
au�y�mem w dorosłym życ�u jes� �dol�ych do samod��el-
�ej eg�ys�e�cj�. 
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