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Wstęp do zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), początkowo uważane za stosunkowo 
rzadko wstępujące, są aktualnie jednymi z częściej występujących zaburzeń 
neurorozwojowych rozpoznawanych w dzieciństwie. Obejmują charakterystyczne 
dla nich deficyty w zakresie: 

• zainteresowań - dzieci zamykają się w "swoim świecie", nie domagają się 
popularnych lub typowych zabawek, mogą godzinami bawić się lub 
obserwować jedną zabawkę lub rzecz (np. wozy strażackie, specyficzne 
programy telewizyjne, liście) oraz ciągle o nich opowiadać (każda próba 
zmiany tematu wiąże się z powrotem do specyficznego zainteresowania 
dziecka). 

• zachowań - osoby z ASD posiadają sztywność zachowania, która objawia się 
wystąpieniem oporu dziecka w momencie zaburzenia ustalonego lub 
zastanego przez nie porządku. Problemem może być zmiana kolejności 
wykonywanych czynności, np. podczas mycia się, zmiana trasy dojazdowej do 
przedszkola/szkoły czy naruszenie ustalonego porządku dnia. Częsta u osób 
z ASD jest powtarzalność zachowań takich jak układanie przedmiotów jeden 
na drugim lub w linii.  
Osoby z ASD często cierpią z powodu zaburzeń stymulacji – niektóre z 
bodźców są dla nich zbyt silne (zbyt mocno stymulujące, np. niektóre dźwięki, 
materiały – co wywołuje napad paniki lub agresji w pozornie normalnej 
sytuacji), a niektóre – zbyt słabe (np. własny dotyk). Częstym jest również 
występowanie zachowań autoagresywnych (stimming) – np. uderzanie 
głową o ścianę, szczypanie się, wyrywanie włosów, bicie samego siebie. 
Pojawienie się stimmingu może wynikać z właśnie niedostatecznej 
autostymulacji lub współistniejących zaburzeń lękowych. 

• relacji międzyludzkich i komunikacji społecznej - zaburzeniu ulega rozwój 
mowy (który zazwyczaj jest pierwszym zauważanym przez otoczenie objawem 
ASD). Dziecko może nauczyć się sylab i pierwszych słów, po czym po kilku 
miesiącach zapomina tego, czego się nauczyło. Często pojawia się język 
własny, używany do zabawy, jednak niemożliwa jest za jego pomocą 
komunikacja z rówieśnikami. Możliwe jest również niewykształcenie mowy. 
Dzieci, które wykształciły mowę mogą wygłaszać z pamięci w różnych 
nieodpowiednich momentach zdania zasłyszane w bajkach lub reklamach. 
Zaburzone jest również rozumienie przenośni i zwrotów niedosłownych. Dzieci 
z ASD nie reagują uśmiechem na twarze bliskich i sporadycznie nawiązują z 
nimi kontakt wzrokowy (błądzą wzrokiem, mają "pusty wzrok"). Zachowanie 
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dzieci z ASD w stosunku do rówieśników jest mniej poradne, z racji trudności z 
rozeznaniem czyjegoś nastroju, ubogiej mimiki czy braku umiejętności 
podtrzymania konwersacji. Napotykają również trudności w rozwijaniu 
empatii, mogą nie uwzględniać reguły wzajemności. Subtelne zmiany i znaki 
w zachowaniu, takie jak zmiana tonu głosu, uśmiech czy zmrużenie oka u osób 
postronnych mogą być niezauważane przez dzieci lub uważane za budzące 
dezorientację. Osoby z autyzmem wysokofunkcjonującym mogą zdawać 
sobie sprawę z tych trudności i jednocześnie próbować budować relacje i 
przyjaźnie, jednak ich zachowanie często jest odbierane przez rówieśników za 
dziwaczne i specyficzne, co może prowadzić do poczucia opuszczenia i 
alienacji. 

Należy mieć na względzie fakt, że nie wszystkie wyżej opisane objawy muszą 
występować u jednej osoby – zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się 
występowaniem szerokiego wachlarza bardziej lub mniej specyficznych objawów o 
zróżnicowanym nasileniu.  

Przyczyny występowania ASD nie są poznane – sugeruje się, iż etiologia obejmuje 
wiele czynników: 

• czynniki genetyczne - częstość występowania ASD u bliźniaków 
jednojajowych jest znacznie większa niż u bliźniaków dwujajowych oraz 
większa u rodzeństwa dzieci z ASD1. Jednakże, nie jest możliwe określenie 
ryzyka wystąpienia ASD u dziecka, ponieważ za występowanie objawów nie 
odpowiada jeden gen - aktualnie znanych jest około 30 genów, w których 
zmiany mogą być odpowiedzialne za występowanie zaburzeń ze spektrum 
autyzmu2. 

• zaburzenia budowy i funkcjonowania mózgu - nadaktywność ciał 
migdałowatych odpowiadających w mózgu za odczuwanie strachu, 
występowanie zmian w funkcjonalnym rezonansie magnetycznym podczas 
obserwowania twarzy ludzi w porównaniu z osobami zdrowymi, zmiany w 
poziomach neuroprzekaźników i inne3. 

• zaburzenia przebiegu ciąży i porodu – przypuszczalny jest związek 
występowania ASD z wewnątrzmacicznym zakażeniem wirusem różyczki4–6. 
Przeciwciała przeciwko strukturom centralnego układu nerwowego dziecka 
krążące w krwi matki (podobne do tych które powodują zapalenie mózgu 
Rasmussena) mogą być również odpowiedzialne za rozwój zaburzeń7. 
Sugeruje się także wpływ także innych czynników działających w trakcie ciąży 
takich jak zaburzenia rozwoju łożyska, niedotlenienie mózgu dziecka, 
depresja, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy czy inne zakażenia8.  
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• leki zażywane w ciąży – talidomid i kwas walproinowy zażywane w ciąży mają 
udowodniony negatywny wpływ na rozwój objawów ASD u dziecka9,10. 
Sugeruje się także negatywny wpływ inhibitorów wychwytu zwrotnego 
serotoniny (SSRI)11. 

• niedobory żywieniowe – występujące zarówno w ciąży, jak i u noworodka 
(witamina D, żelazo, kwas foliowy)12. 

• zanieczyszczenia środowiska – sugerowany jest wpływ zanieczyszczeń takich 
jak dym tytoniowy, spaliny samochodowe, pestycydy czy metale ciężkie13. 

• izolacja społeczna – niemal 10% dzieci wychowywanych w złych warunkach 
w rumuńskich sierocińcach, które zostały adoptowane w późniejszym czasie 
przez rodziny brytyjskie wykazywały objawy ASD14. 

Należy mieć na uwadze, że nie ma związku między częstszym występowania ASD u 
dzieci a szczepieniem przeciwko różyczce, śwince i odrze5. Czynnikami ochronnymi 
wydają się być: suplementacja w trakcie ciąży kwasu foliowego w dawce >600 ug, 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), witaminy D i żelaza oraz 
karmienie piersią8. 

 
Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 
Częstość występowania ASD w populacji światowej nie jest dokładnie określona. 
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje ją na 1:160, choć inne, nowsze źródła podają 
wartości nawet dwukrotnie wyższe15. Dane z najnowszego przeglądu literatury 
mówią, iż częstość występowania ASD na świecie wynosi 1:10016. Raportowana 
częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Europie jest zróżnicowana 
– od 20-30/100 tys. w Chorwacji po 1150/100 tys. w Szwecji. 
 

 
Przynajmniej 1 na 160 dzieci cierpi z powodu zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
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W Stanach Zjednoczonych 2,5% rodziców zgłasza, iż ich dziecko otrzymało 
diagnozę ASD17. W Polsce dokładna częstość występowania ASD nie jest znana – 
wstępne badania z dwóch województw określają ją na 350/100 tys. dzieci18. Wydaje 
się, że rosnąca w ostatnich latach ilość zarejestrowanych przypadków ASD wynika z 
większej ilości zdiagnozowanych przypadków aniżeli zmian w częstości 
występowania fenotypu ze spektrum autyzmu19. 
 
Dlaczego wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu jest tak 
ważne? 
 
Istnieje coraz więcej dowodów na to, że terapia rozpoczynająca się w okresie 
niemowlęcym lub przedszkolnym daje lepsze rezultaty dla dzieci i ich rodzin niż ta 
rozpoczynająca się w wieku szkolnym20. Grupa dzieci, których terapia rozpoczęła się 
w 7-15 miesiącu życia prezentowała mniejsze nasilenie objawów ASD niż dzieci, 
których terapia rozpoczęła się w 18-36 miesiącu, a wszystkie poddane terapii 
wykazywały mniejsze nasilenie objawów w porównaniu do grupy kontrolnej 21. 
Szacuje się, że każdy dolar wydany na wczesne interwencje w zakresie ASD może 
zaoszczędzić 7,16 dolara na późniejszej edukacji specjalnej, opiece społecznej i 
innych dodatkowych kosztach22. Nowsze kanadyjskie badania wskazują, iż 
społeczny koszt wspierania osoby z ASD waha się od 1,2 do 4,7 milionów dolarów w 
zależności od stopnia nasilenia objawów23. Samo opóźnienie w terapii powoduje 
również wzrost kosztów finansowych ponoszone przez społeczeństwo – o nawet 326 
tysięcy dolarów na jedną osobę z ASD24. 
 
Pomimo wysiłków organizacji społecznych wdrażających wczesną terapię ASD 
ograniczeniem jest późna identyfikacja występowania zaburzeń ze spektrum 
autyzmu25. Według 22 Corocznego Raportu dla Kongresu w Stanach Zjednoczonych 
11% dzieci w wieku szkolnym korzysta ze specjalnych potrzeb edukacyjnych (special 
education needs, SEN). Liczby te są znacznie mniejsze dla przedszkolaków (4,9%) 
oraz niemowląt i małych dzieci (1,6%). W Unii Europejskiej procent dzieci 
wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych waha się od 1% w Szwecji do 21% 
w Szkocji. W Polsce 3% dzieci ze wszystkich uczęszczających do szkół i przedszkoli 
otrzymało decyzję o konieczności korzystania z SEN26.  
 
Te statystyki wskazują na istotną potrzebę poprawy wczesnej diagnozy dzieci, które 
mogą wymagać specjalnej edukacji i terapii. Pomimo starań, dalej większość dzieci 
i ich rodzin nie otrzymuje diagnozy i wsparcia tak szybko, jak powinno to mieć 
miejsce. 
 
Postęp w wiedzy na temat neurobiologii. Ostatnie postępy w badaniach nad 
mózgiem pokazują, jak środowisko kształtuje mózg małego dziecka, gdy neurony 
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tworzą połączenia i dojrzewają w odpowiedzi na stymulację. Największy wpływ 
środowiska na rozwijający się mózg dziecka przypada na pierwsze kilka lat życia 
dziecka. Doświadczenia, jakich dozna dziecko w okresie swojego wczesnego 
dzieciństwa mają tak wielki wpływ na późniejszą strukturę mózgu, ponieważ 
rozwijający się mózg opiera się na zasadzie „użyj tego lub zapomnij”27. Jeśli dziecko 
nie otrzyma odpowiedniej stymulacji emocjonalnej, psychicznej, kognitywnej czy 
językowej, część połączeń neuronalnych jak i samych neuronów może zostać 
nieodwracalnie utracona. 

Gotowość pójścia do szkoły. Rozwój języka jest jedną z najważniejszych umiejętności 
w zakresie gotowości szkolnej. Płynność mówienia oraz zasób słownictwa dziecka 
rozpoczynającego przedszkole jest jednym z czynników prognostycznych sukcesu w 
szkole. Dzieci z problemami językowymi w wieku przedszkolnym  zazwyczaj osiągają 
gorsze wyniki w nauce w wieku szkolnym i mają zwiększone ryzyko rozwoju zaburzeń 
emocjonalnych i behawioralnych28,29. Dalsze badania przeprowadzane wśród 
przedszkolaków z problemami z mową konsekwentnie ukazują utrzymujące się 
zaburzenia komunikacji u znacznej części z tych dzieci i częste uczenie się 
„niepełnosprawności”30. Wczesna interwencja może zapobiec lub zmniejszyć 
nasilenie opóźnień językowych w przedszkolach, zwiększyć gotowość szkolną i 
zwiększyć późniejsze sukcesy w nauce. 

Skumulowane skutki ubóstwa i zagrożeń środowiskowych. Badania przeprowadzone 
wśród małych dzieci wychowanych w ubóstwie pokazuje dramatyczny, szkodliwy 
wpływ, jaki nieodpowiednie środowisko socjalne może mieć na zdolność dziecka do 
nauki mowy. Istnieją silne korelacje między ilością rozmów rodziców ze swoimi 
dziećmi a statusem społeczno-ekonomicznym, słownictwem dzieci i ich ilorazem 
inteligencji31,32. Zdolność dzieci do uczenia się języka krystalizuje się w wieku 3 lat, a 
na poziom tej zdolności znacząco wpływa środowisko życia. Dzieci w wieku szkolnym 
żyjące w ubóstwie są zagrożone większym ryzykiem wystąpienia niepełnosprawności 
rozwojowej i problemów z zachowaniem oraz częściej wymagają edukacji specjalnej 
niż inne dzieci33. Programy edukacyjne rozpoczynające się w wieku 3 lub 4 lat (w 
Polsce nawet w okresie późniejszym, kiedy dzieci trafiają do „zerówki”) mogą 
rozpoczynać się za późno, by wyrównać tak ogromne różnice pomiędzy dziećmi z 
rożnych środowisk. Wyzwaniem, przed którym stoimy, jest stworzenie programu 
mogącego wykryć dzieci ze wszystkich środowisk, by wcześnie i efektywnie poprawić 
ich rozwój oraz zwiększyć gotowość do nauki szkolnej. 
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Rola medyków we wczesnej diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 

Pracownicy opieki zdrowotnej są specjalistami, z którymi najczęściej styka się małe 
dziecko – kontakt dziecka z systemem podstawowej opieki zdrowotnej rozpoczyna 
się już podczas wizyty patronażowej. Przez okres niemowlęcy i wczesnego 
dzieciństwa mają miejsce spotkania z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i innymi 
pracownikami opieki zdrowotnej - na skutek wizyt z powodu zachorowania dziecka, 
kontrolnych, bilansowych czy kwalifikujących do szczepień. Uważa się, że to właśnie 
pracownicy opieki zdrowotnej mają największy wpływ na wczesną diagnostykę ASD 
i to oni są odpowiedzialni za znaczący trend spadku średniego wieku dzieci, kiedy 
stawiana jest diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu34. Rola ta wymaga jednak 
znacznej wiedzy na temat wczesnych objawów ASD oraz posiadania dodatkowych 
materiałów takich jak metody wczesnego przesiewu. 

Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne (American Academy of Pediatrics’ , AAP) 
rekomenduje wykonywanie przesiewowego badania w kierunku występowania 
objawów ASD u wszystkich dzieci w 18 i 24 miesiącu życia. Dodatkowe badania są 
zalecane jeżeli dziecko jest zagrożone wysokim ryzykiem występowania ASD (np. 
ASD w rodzinie, nietypowe zachowania, współistniejące choroby)35. W świetle 
obecnej wiedzy i przy dostępności testów przesiewowych, które są wystarczająco 
skuteczne u jeszcze młodszych dzieci, wydaje się, że diagnostykę ASD można 
rozpocząć już w 6 miesiącu życia. Drugi test w zależności od wyniku pierwszego może 
mieć miejsce w 9 miesiącu (jeśli pierwszy wskaże na problemy rozwojowe) lub 12 
miesiącu życia. 

W Europie wstępne programy mające na celu przesiewowe wykrywanie objawów ASD 
przeprowadzane są w Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii, 
Finlandii i Francji36,37. 

Problemem stojącym na przeszkodzie wdrożenia przesiewowego wczesnego 
wykrywania zaburzeń ze spektrum autyzmu w Polsce jest ciągle niewielka 
świadomość problemu i brak dostępności łatwego i szybkiego testu przesiewowego, 
co utrudnia lekarzom postawienie podejrzenia występowania choroby. Kolejnym 
utrudnieniem jest fakt, iż pomimo wczesnego wykrycia objawów, najważniejszym 
postępowaniem mającym na celu poprawę funkcjonowania dziecka jest wdrożenie 
szybkiej i skutecznej terapii, co w warunkach krajowych również może być 
utrudnione. 
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Jak można wcześnie wykryć występowanie zaburzeń rozwoju u dzieci? 
 
Ocena rozwoju sposobów komunikacji dziecka z otoczeniem wydaje się być 
najlepszym wskaźnikiem opóźnienia rozwojowego. Opóźnienia lub zaburzenia w 
rozwoju komunikacji są najczęściej występującym objawem u dzieci 
niepełnosprawnych38. Gdy u dziecka nie występują poważne problemy zdrowotne 
lub fizyczne to właśnie opóźnienie rozwoju języka staje się pierwszym ewidentnym 
objawem zaburzeń rozwojowych. Opóźnienie rozwoju języka może być głównym 
zaburzeniem lub odzwierciedlać występowanie opóźnień rozwojowych w innych 
obszarach (np. socjoemocjonalnym, poznawczym, motorycznym czy czuciowym). 

Większość dzieci wypowiada swoje pierwsze słowa między 12 a 15 miesiącem życia, 
jednak powszechnym jest czekanie do 18-24 miesiąca życia dziecka zanim zostanie 
wdrożona odpowiednia diagnostyka. Wynika to z dylematu, czy koniecznym jest 
skierowanie dziecka na ocenę rozwoju mowy u odpowiedniego specjalisty. Z jednej 
strony, wiele dzieci u których wykryto opóźnienie rozwoju mowy nadrabia zaległości 
względem rówieśników i należy je odróżnić od tej części, które będą miały 
utrzymujące się problemy językowe. Z drugiej, dzieci z opóźnionymi umiejętnościami 
językowymi należy zidentyfikować wcześnie, najlepiej przed rozwojem umiejętności 
korzystania z języka. Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich lat pozwoliły 
zidentyfikować zbiór predyktorów językowych, które są wskaźnikami późniejszego 
rozwoju umiejętności językowych i umożliwiają dzięki temu wcześniejszą i 
dokładniejszą identyfikację ewentualnych zaburzeń38–40. Są to: 

01. Okazywane emocje i kontakt wzrokowy (Emocje i kontakt wzrokowy) 
02. Sposób komunikacji przez dziecko (Komunikacja) 
03. Wykorzystywane gesty (Gesty) 
04. Wytwarzane dźwięki (Dźwięki) 
05. Słowa używane przez dziecko dziecko (Słowa) 
06. Rozumienie słów rodzica/opiekuna (Rozumienie) 
07. Użycie przedmiotów przez dziecko (Użycie przedmiotów). 
 
Badania te wykazały, że dzieci z opóźnionym rozwojem jedynie w zakresie używania 
słów z dużym prawdopodobieństwem nadrobią zaległości w stosunku do 
rówieśników, podczas problemy z mową będą się utrzymywać u dzieci, które 
wykazują odstępstwa od normy w aspektach określanych przez kilka z tych 
predyktorów. Zamiast czekać, aż dzieci zaczną w pełni świadomie używać słów, 
ocena predyktorów językowych jest skutecznym rozwiązaniem do usprawnienia 
wczesnego rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 



   

11 

Wczesne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 
Pierwsze objawy ASD często pojawiają się już w pierwszych sześciu miesiącach życia 
dziecka, zwykle nasilając się z czasem (choć wrażenie nasilania się może wynikać ze 
spowolnienia lub zatrzymania rozwoju umiejętności komunikacji i mowy w 
porównaniu do innych dzieci). Przykładowymi wczesnymi objawami występującymi 
u dziecka z ASD są41:  

• dziecko nie uśmiecha się do ludzi w 6 m.ż. 
• nie reaguje na swoje imię w 12 m.ż. 
• nie wskazuje ani nie używa gestów w 12 m.ż. 
• nie wypowiada pojedynczych słów w 16 m.ż. 
• nie wypowiada dwuwyrazowych fraz w 24 m.ż. 
• powtarza słowa lub frazy (echolalia) 
• mówi w specyficzny „płaski” sposób 
• unika kontaktu wzrokowego 
• woli bawić się w samotności 
• nie dzieli zainteresowań z innymi 
• nie udaje podczas zabaw (np. karmienia lalek) 
• układa zabawki w linię 
• bawi się zawsze w ten sam sposób 
• skupia się na częściach zabawki (np. kółkach) 
• staje się smutne, złe i drażliwe przez minimalne zmiany w otoczeniu 
• musi utrzymywać codzienną rutynę (np. kolejność czynności przed spaniem) 
• jest agresywne wobec innych i siebie 
• nie boi się lub boi się bardziej niż przeciętne dziecko 
• wykazuje nietypowe reakcje na dźwięki, zapachy, odczucia i wygląd (np. 

hałasy) 
• mimika dziecka jest uboga 
• unika lub opiera się przed fizycznym kontaktem 
• traci jakiekolwiek umiejętności nabyte wcześniej 

 
Współwystępowanie ASD z innymi chorobami. 
 
Niemal ¾ z dzieci z ASD cierpi z powodu innej choroby somatycznej lub zaburzenia 
psychicznego. Choroba współwystępująca może ujawnić się u dziecka z ASD w 
każdym momencie jego życia, a niektóre z nich z racji swoich objawów i powikłań 
wpływają zarówno na przeprowadzane interwencje i terapie, jak i na opóźnienie 
procesu diagnostycznego z racji nakładania się objawów zaburzeń. 
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Najczęstsze jednostki chorobowe współwystępujące z ASD to 42: 

• zaburzenia lękowe – u osób z ASD objawiają się częstszym występowaniem 
zachowań autodestrukcyjnych i mających na celu samostymulację (tzw. 
stimming – są to przykładowo manieryzmy dotyczące ruchów dłoni i palców, 
posturyzmy, nietypowe ruchy całego ciała, powtarzalne zachowania (np. 
otwieranie i zamykanie okien), stymulacja wizualna (np. kręcące się obiekty) 
czy słuchanie tej samej piosenki czy dźwięku non-stop), zadawaniem 
podobnych pytań w kółko oraz problemami ze snem43,44. Zaburzenia lękowe 
występują u 40-60% dzieci z ASD i są leczone metodami farmakologicznymi, 
terapią behawioralną i poznawczo-behawioralną (cognitive-behavioural 
therapy, CBT) i metodami relaksacyjnymi.  

• zaburzenia hiperkinetyczne – szczególnie zespół nadpobudliwości 
psychoruchowej z deficytem uwagi (attention-deficit hyperactivity disorder, 
ADHD), który nakładając się na ASD nasila objawy zaburzeń koncentracji, 
uwagi i przejawia się nadmierną impulsywnością45. Terapia polega na 
zastosowaniu metod behawioralnych i farmakoterapii. 

• zaburzenia snu – najczęściej obserwuje się problemy z zasypianiem, 
utrzymaniem snu, występowanie koszmarów sennych i somnambulizm 
(lunatykowanie). Występowanie problemów ze snem zaobserwowano u 2/3 
osób z ASD w którymś z etapów ich życia46,47.  

• zaburzenia depresyjne – u dzieci z ASD głównym objawem depresji jest 
nieznośny dla otoczenia, zmienny nastrój niż utrzymywanie się obniżonego 
nastroju i anhedonia. Depresja jest szczególnie częsta u dzieci wysoko 
funkcjonujących, które zdają sobie sprawę ze swoich trudności 
społecznych44,48. Najlepszą terapią depresji jest połączenie CBT wraz z 
farmakoterapią, co jest bywa trudne lub niemożliwe u dzieci z zaburzeniami 
rozwoju mowy. 

• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (obsessive compulsive disorder, OCD) -  
ciężkie do rozpoznania u dzieci z ASD z racji występowania u nich 
powtarzalnych myśli, słów i gestów. Kluczowe staje się odróżnienie tego, czy 
dana myśl/czynność jest niechcianym czynnikiem – wtedy staje się to 
objawem OCD. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne częściej występują u 
młodszych osób48. 

• zaburzenia dwubiegunowe – depresja w chorobie afektywnej dwubiegunowej 
u dzieci z ASD objawia się podobnie jak depresja bez manii (tj. głównie 
zmiana zachowania). Zaburzenia dwubiegunowe występują stosunkowo 
rzadziej u osób z ASD niż wyżej opisane zaburzenia psychiczne48.  
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• zespół Downa – u około 40% dzieci z trisomią chromosomu 21 można 
zaobserwować objawy ASD49.  

• zespół Tourette’a – objawia się występowaniem tików werbalnych i 
ruchowych u osoby chorej. Około 4-5% dzieci z ASD przedstawia objawy 
zespołu Tourette’a, a kolejne 10% prezentuje jakiś rodzaj tików. Zespół 
Tourette’a i tiki ruchowe częściej występują u dzieci z umiarkowaną i ciężką 
niepełnosprawnością umysłową50.  

• zespół łamliwego chromosomu X (fragile X syndrome, FRAX) – najczęstsza 
genetyczna przyczyna dziedziczonej niepełnosprawności intelektualnej 
występująca głównie u chłopców (dziewczynki zazwyczaj prezentują trudności 
w nauce). Mutacja genu FMR1 powoduje wystąpienie specyficznych objawów 
– charakterystycznego wyglądu twarzy (pociągła twarz, wysokie czoło, duży 
obwód czaszki, odstające uszy, zez, prognatyzm, nadmierna ruchomość w 
stawach), makroorchidyzmu (powiększenia jąder), zespołu Barlowa 
(wypadanie płatka zastawki mitralnej), przewlekłych zapaleń zatok i ucha 
środkowego, refluksu oraz napadów padaczkowych. Często występuje 
również nasilona nieśmiałość i utrudniony kontakt wzrokowy. Osoby z FRAX 
często prezentują objawy zbliżone do ADHD oraz ASD – stąd ciężkie 
różnicowanie. Jedynie część dzieci z ASD choruje na FRAX, jednakże wśród 
osób z FRAX aż 25-33% chorych cierpi z powodu zaburzeń ze spektrum 
autyzmu51,52. 

• stwardnienie guzowate (zespół Bourneville’a) – jedna z fakomatoz (chorób 
nerwowo-skórnych) charakteryzująca się występowaniem objawów skórnych: 
znamiona bezbarwne na tułowiu i kończynach, guzków Pringle’a na twarzy 
(czerwono-różowe grudki) oraz brązowożółtych włókniaków czoła jak i 
objawów neurologicznych (przede wszystkim padaczka, niepełnosprawność 
intelektualna, zaburzenia osobowości). W mózgu stwierdza się występowanie 
guzków wokół komór.  Częste są również niezłośliwe guzy powstające w sercu, 
nerkach, wątrobie i siatkówce. Pewne rozpoznanie stwardnienia guzowatego 
ustala się na podstawie występowania dwóch objawów dużych lub jednego 
objawu dużego i dwóch małych. Do objawów dużych należą między innymi 
zmiany skórne (guzki Pringle'a, ponad 3 znamiona bezbarwne) i zmiany 
narządowe (guzki korowe mózgu, guzy w sercu, nerkach). Nie ma możliwości 
całkowitego wyleczenia stwardnienia guzowatego. Stwardnienie guzowate 
występuje u do 4% osób z ASD51,52. 

• zaburzenia żołądkowo-jelitowe – bardzo częste są zaparcia, czynnościowe 
bóle brzucha, biegunki i nietrzymanie kału, rzadziej pojawiają się choroba 
refluksowa przełyku czy wzdęcia. Nie do końca poznana jest etiologia 
częstszego występowania tych problemów w populacji osób z ASD – sugeruje 
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się wpływ mikrobioty jelitowej, zwiększoną przepuszczalność jelit, 
spowolniony pasaż jelitowy czy błędy żywieniowe (osoby z ASD często cechują 
się przyzwyczajeniami co do ulubionych posiłków – czasami mogą być one 
jedynymi, które spożywają)53,54. 

• niepełnosprawność intelektualna – różnicowanie między występowaniem 
niepełnosprawności intelektualnej a ASD u dziecka oraz nakładaniem się tych 
obu zaburzeń jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, iż ocena ilorazu 
inteligencji (IQ) opiera się między innymi na ocenie umiejętności słownych i 
leksykalnych, z którymi osoby z ASD mogą mieć znaczny problem. Zazwyczaj 
dzieci z ASD radzą sobie z umiejętnościami niewerbalnymi, takimi jak puzzle 
czy rysowanie. Część naukowców uważa, że spadek IQ wynika z zaburzeń 
tworzenia i utrzymywania więzi51,52,55.  
Uważa się, że aktualnie niepełnosprawność intelektualna (tj. IQ <70) 
występuje u 30-40% dzieci z ASD, a kolejne 20-25% posiada niski 
prawidłowy iloraz inteligencji (IQ w granicach 71-85). Dane wcześniejsze 
sugerowały, że aż 50-60% dzieci z ASD może być niepełnosprawna 
intelektualnie – spadek tej wartości wynika przede wszystkim z rosnącą liczbą 
dzieci, która została poddana terapii poprawiającej ich funkcjonowanie w 
społeczeństwie. 

• zaburzenia ruchowe – obejmują one zarówno motorykę dużą (problemy z 
równowagą, niezdarność, problemy z chodzeniem) jak i małą (niezgrabne 
chwytanie, pisanie, używanie sztućców). Zaburzenia ruchowe mogą dotyczyć 
także aparatu mowy, co utrudnia rozumienie słów wypowiadanych przez 
dziecko. Około 80% dzieci z ASD przejawia zaburzenia ruchowe, które mogą 
być wykorzystane jako „wczesny sygnał” informujący o występowaniu ASD56. 

• padaczka i drgawki – występowanie padaczki u dzieci z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu może być powiązane genetycznie (ten sam gen 
odpowiada za występowanie objawów padaczki jak i ASD). 
Współwystępowanie obu tych zaburzeń określa się na 20-30% wszystkich 
osób z ASD. Występowanie drgawek najczęstsze jest u małych dzieci i 
nastolatków. Najbardziej narażone na wystąpienie epizodu drgawkowego są 
osoby z poważną niepełnosprawnością intelektualną, innym zaburzeniem 
neurologicznym czy te, które wykazują regres rozwojowy57. 
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Różnicowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 
Diagnozę ASD stawia się na podstawie wywiadu oraz obserwacji pacjenta w różnych 
warunkach i otoczeniu, poszukując podstawowych objawów behawioralnych. 
Rozpoznanie ustala psychiatra, opierający się na ocenie klinicznej i własnej wiedzy 
oraz doświadczeniu. Standaryzowane narzędzia mogą ułatwić rozpoznanie lub 
zwiększyć jego wiarygodność, umożliwiając szersze zrozumienie mocnych stron 
pacjenta oraz trudności odczuwanych przez niego i jego rodzinę, nie są one jednak 
niezbędne w każdej ocenie i nie powinny być stosowane w charakterze jedynej 
metody diagnostycznej. Przed postawieniem diagnozy ASD należy przeprowadzić 
wnikliwą diagnostykę różnicową, biorąc pod uwagę inne przyczyny, które mogą 
objawiać się podobnym obrazem klinicznym. Do chorób, z którymi należy różnicować 
ASD należą58: 

• globalne opóźnienie rozwoju  
• zaburzenia uczenia się  
• upośledzenie słuchu  
• upośledzenie wzroku  
• specyficzne zaburzenia rozwoju językowego  
• mutyzm selektywny  
• reaktywne zaburzenie przywiązania  
• brak możliwości interakcji  
• zespół Retta (jeżeli obecne są objawy regresyjne) 
• niektóre choroby związane z ASD  

o stwardnienie guzowate  
o zespół łamliwego chromosomu X  
o zespół Downa  
o nerwiakowłókniakowatość  
o nieleczona fenyloketonuria  
o zespół Smitha, Lemliego i Opitza  
o zespół CHARGE  
o dystrofia mięśniowa Duchenne'a  
o różyczka wrodzona  
o niedokrwistość z niedoboru żelaza 

Należy przeprowadzić ogólne badanie lekarskie z pełnym badaniem 
neurologicznym (szczególnie w poszukiwaniu cech fakomatoz i dysmorfii). 
Obserwacja zachowań w różnych miejscach (w domu, przedszkolu/szkole, wśród 
rówieśników) daje większe wyobrażenie o interakcjach społecznych dziecka.  

Badania dodatkowe przeprowadzane w celu rozpoznania lub wykluczenia 
powyższych stanów należy wykonywać tylko wtedy, gdy możliwe jest zapewnienie 
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pacjentowi właściwej opieki. Wyniki badań diagnostycznych rzadko są pomocne 
w ustaleniu swoistej przyczyny zaburzenia u 8–37% w zależności od badanej 
populacji59. U każdego dziecka powinno się przeprowadzić ocenę okulistyczną i 
laryngologiczną (ze szczególnym badaniem słuchu, nawet mimo poprawnego 
badania przesiewowego przy urodzeniu).. Konieczne mogą być również badania 
neuroobrazowe, EEG, kariotypu oraz badanie w kierunku łamliwego chromosomu X. 

 

Schemat 1. Schemat diagnostyczny postępowania w przypadku podejrzenia ASD u 
dziecka. 

Dalsza diagnostyka dziecka z podejrzeniem ASD. 
 
W razie podejrzenia ASD po dokonaniu ogólnej oceny rozwoju pacjenta należy 
skierować do ośrodka specjalistycznego w celu przeprowadzenia diagnostyki 
wielodyscyplinarnej. Oprócz rozpoznania ASD, zaburzeń uczenia się i chorób 
współistniejących diagnostyka powinna uwzględniać potrzeby dziecka zgodnie 
z jego dotychczasowymi umiejętnościami w celu określenia jego indywidualnego 
profilu. Należy uporządkować wcześniej zdobyte informacje, jak również dokonać 
oceny zdolności poznawczych, mowy, języka oraz ocenić funkcjonowanie rodziny 
dziecka. Wymaga to udziału grupy specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej, 
pediatrii, logopedii, psychologii, terapii zajęciowej oraz fizjoterapii. Praca 
wielodyscyplinarna wymaga starannej koordynacji, co bez wątpienia wpływa na 
czas trwania diagnostyki. By ułatwić dalszą diagnostykę, stosuje się 
standaryzowane metody prowadzenia wywiadu i obserwacji takie jak ADI-R czy 
ADOS-2. 

ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – Second Edition) to 
wystandaryzowany i częściowo ustrukturyzowany protokół obserwacji, który wraz z 
wywiadem ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) stanowią tzw. „złoty 
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standard” w diagnozie ASD60. ADOS-2 może być wykorzystywany jedynie przez 
magistrów psychologii oraz, po ukończeniu specjalnego szkolenia, przez innych 
odpowiednio przeszkolonych profesjonalistów (np. lekarzy psychiatrów). Może być 
używany w diagnozie dzieci i dorosłych od 1 r.ż. ADOS-2 składa się z pięciu modułów 
dobieranych w zależności od wieku i umiejętności osoby badanej (np. moduł 1 – dla 
dzieci powyżej 30 m.ż. nie posługujących się mową lub używających pojedynczych 
wyrazów, moduł 4 – dla nastolatków i dorosłych płynnie mówiących). Badanie 
narzędziem ADOS-2 trwa średnio 45-60 minut i składa się z 10-15 różnych 
aktywności, zależnych od modułu (m. in. obserwacja wolnej zabawy, reakcji na imię, 
zabawy bańki mydlanymi, kąpieli, a u osób starszych – przeprowadzenie rozmowy 
dotyczącej rozumienia emocji, relacji społecznych czy planów). 

Na podstawie całości obrazu klinicznego - wyników badania ADOS-2, badań 
przesiewowych, opinii psychologów i pedagogów, badań dodatkowych 
(laryngologicznych, okulistycznych, kariotypu i innych badań genetycznych w razie 
potrzeby) - lekarz psychiatra stawia rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 

Ryc. 2. Skład zestawu przedmiotów i zabawek do oceny interakcji wchodzących w 
skład zestawu ADOS. 
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Jak odpowiednio współpracować z osobą z ASD podczas wizyty w 
gabinecie lekarskim? 
 
Każda osoba z ASD jest inna – prezentuje różne nasilenie typowych i mniej 
charakterystycznych objawów zaburzeń ze spektrum, interesuje się innymi rzeczami 
i może inaczej reagować na typowe bodźce, które docierają z otoczenia. Należy 
również pamiętać, że zebranie wywiadu z racji zaburzeń w zakresie komunikacji 
może być utrudnione. Osoba z ASD, przestraszona lub zirytowana obecnością 
rozpraszających lub drażniących bodźców, może zachowywać się w sposób 
nietypowy, czasem uniemożliwiający badanie, a rzadko – nawet agresywny. 
Dlatego ważnym jest wiedzieć, jak unikać sytuacji, w których może dojść do eskalacji 
nieodpowiednich zachowań u osoby z ASD oraz jak im przeciwdziałać. 

01. Kiedy rozmawiasz z osobą z ASD, odłóż wszystko na bok (np. nie pisz, nie 
zaglądaj w ekran komputera). Poświęć mu całą uwagę. Wtedy zwiększysz szansę, że 
zwróci się do Ciebie. 
 
02. Jeśli próbujesz nawiązać kontakt z małym dzieckiem, mów do niego z „jego 
poziomu” - przysuń się i przykucnij jeśli trzeba.  
 
03. Mimo, że dzieci z ASD mają trudność z kontaktem wzrokowym, staraj się cały 
czas patrzeć tak, jakbyś rozmawiał z osobą bez takich trudności. Zazwyczaj nasza 
uwaga jest dla takiej osoby bardzo wzmacniająca, wtedy jest szansa, że zareagują 
na Ciebie i Twoje słowa. 
 
04. Jeśli rozmawiasz z osobą z ASD, mów powoli i używaj krótkich, twierdzących 
zdań. Ułatwi jej to zrozumienie Ciebie. 
 
05. Pamiętaj, że dzieci i dorośli z ASD mają trudność z rozumieniem metafor, mów 
więc jak najbardziej konkretnie.  
 
06. Zanim zaczniesz badanie, spróbuj zainteresować dziecko tym, co lubi. Dzieci z 
ASD często mają swoją ulubioną bajkę, grę, maskotkę czy temat, o którym mogą 
rozmawiać godzinami i zagłębienie się w ten temat pozwoli Ci zdobyć zaufanie 
pacjenta.  
 
07. Bądź wyrazisty – jeśli będziesz okazywał dużo emocji swoją postawą ciała i 
głosem, zwiększysz szansę na nawiązanie kontaktu. 
 
08. Kiedy u osoby z ASD eskaluje nieodpowiednie zachowanie najlepszą metodą jest 
zachowanie spokoju i ograniczenie bodźców zewnętrznych – nie należy usilnie 
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uspokajać i próbować „przemówić do rozsądku”. U młodszych oraz gorszej 
funkcjonujących osób skuteczne może okazać się odwrócenie uwagi poprzez 
wydawanie prostych próśb, by dziecko wykonało jakąś czynność, np. „pokaż nosek”, 
„trzymaj rączki z tyłu” – jednak zazwyczaj ten sposób działa u dzieci, które są już 
poddawane terapii i zostały nauczone takiego sposobu radzenia sobie ze stresem. 
 

Metody terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
 
Nie istnieje żadna pojedyncza metoda terapii, która byłaby skuteczna u wszystkich 
osób z ASD. Z racji występowania różnych koncepcji etiologii ASD (zarówno 
rozwojowych, psychologicznych i biologicznych) istnieje wiele metod 
terapeutycznych, które mają swoje zastosowanie w leczeniu zaburzeń ze spektrum. 
Należy mieć na uwadze, że nie każda metoda interwencji będzie skuteczna u danej 
osoby z racji występowania bardziej lub mniej nasilonych objawów samego ASD, jak 
i nakładania się objawów zaburzeń i chorób współwystępujących. Każda osoba z 
ASD jest inna i ta metoda, która działa na jedną z nich, może być nieskuteczna w 
przypadku innej. Metody psychologiczno-pedagogiczne są metodami stosowanymi 
z wyboru w terapii ASD, leczenie farmakologiczne dołącza się w razie potrzeby lub w 
przypadku chorób współistniejących. 

Metody psychologiczno-pedagogiczne 
Terapia behawioralna – według behawioryzmu uczenie się jest procesem 
prowadzącym do względnie trwałych zmian w zachowaniu. Teorie behawioralne 
opierają się przede wszystkim na warunkowaniu klasycznym (Pawłowa) oraz 
instrumentalnym, modelowaniu i naśladowaniu. Celem terapii jest intensywne (ok. 
40 godzin tygodniowo) uczenie dzieci rozmaitych umiejętności społecznych, 
komunikacyjnych, poznawczych oraz samoobsługi. Współcześnie programy 
behawioralne odchodzą od dyrektywnych założeń i kładą większy nacisk na 
interakcje inicjowane przez dzieci (wykorzystując zabawę i elementy naturalnego 
otoczenia dzieci - tj. uczenie incydentalne czy trening umiejętności kluczowych)61. 
Jest najpopularniejszą metodą terapii i prawdopodobnie jedną z 
najskuteczniejszych u większości dzieci z ASD62,63. 

Głównymi celami terapii behawioralnej są rozwijanie zachowań deficytowych (np. 
prawidłowej mowy, zabawy zabawkami, okazywania uczuć), redukcja zachowań 
niepożądanych (która jest podstawą skuteczności terapii) oraz generalizacja 
efektów terapii (tj. utrzymanie jej efektów w różnych środowiskach i w obecności 
różnych osób – dzieci te wprowadza się do różnych środowisk np. sklepów, galerii, 
by tam pracować nad ich zachowaniem). 
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Efektywność praktyk opartych na dowodach naukowych, z podziałem ze względu na wiek i 
sfery funkcjonowania wg raportu National Professional Development Center on Autism 
Spectrum Disorder (NPDC)64,65. 
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Cechami wspólnymi wszystkich nowoczesnych naturalistycznych interwencji 
rozwojowo-behawioralnych są: wykorzystanie relacji zdarzenie-zachowanie-
następstwa, wzmacnianie motywacji wewnętrznej dziecka, poszerzenie jego uwagi i 
modelowanie (społeczne uczenie się). 

Model TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapped Children) – jest to jeden z modeli opartych na analizie 
funkcjonowania dziecka z ASD na tle rozwoju typowego, dążeniu do wyrównywania 
braków oraz rozwijania optymalnych możliwości dziecka66. Przyjmuje się, że terapia 
ma charakter wielodyscyplinarny i holistyczny – łączy wiele metod i wykorzystuje 
różne sposoby interpretacji (łączy metody rozwojowe i behawioralne, jednak ze 
względu na swoje odmienności nie jest zaliczany do metod behawioralnych). Na 
podstawie testu Profilu Psychoedukacyjnego (PER-R), który bada umiejętności 
dziecka w wielu sferach kluczowych dla jego rozwoju, tworzony jest indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny, który określa mocne strony dziecka, jak i jego 
deficyty. 

Terapia więzi i przytrzymywania (holding) – metoda wywodzi się z założeń 
psychoanalitycznych -  uznaje, że jedną z podstawowych przyczyn występowania 
ASD u dziecka jest brak poczucia bezpieczeństwa w jego relacji z matką. Metoda ma 
prowadzić do odbudowania zerwanej więzi dziecka z matką poprzez przymuszanie 
dziecka do kontaktu z rodzicielką. W czasie sesji wyróżnia się trzy fazy – 
konfrontację, odrzucenie i rozwiązanie, przy czym ta druga jest najbardziej 
dramatyczną - dziecko za wszelką cenę próbuje się uwolnić. Podczas trzymania 
dziecka może ono krzyczeć, płakać, wyrywać się, prężyć, kopać, drapać lub bić 
matkę, a ona powinna odpowiadać na to swoją postawą pełną miłości. Terapia 
holding budzi zdecydowany sprzeciw zwolenników terapii niedyrektywnych, 
ponieważ uważają oni, że narzucanie czegokolwiek dziecku, a tym bardziej 
zmuszanie go siłą do kontaktu, jest niedopuszczalne67.  

Terapie niedyrektywne – zalecają powstrzymywanie się od wydawania poleceń w 
sytuacji terapeutycznej i podczas zabawy z dzieckiem; celem jest obniżanie lęku u 
osób z ASD oraz uczenie zachowań potrzebnych w środowisku. Najpopularniejszą 
metodą wśród terapii niedyrektywnych jest program Son-Rise (Metoda Opcji), która 
zakłada, że to rodzice są dla dziecka najlepszym źródłem informacji i włącza ich do 
programu terapeutycznego – stają się oni kluczowymi nauczycielami i terapeutami. 
Podczas tej terapii dołącza się do powtarzających się zachowań dziecka, co ułatwia 
kontakt wzrokowy, prowokuje rozwój społeczny dziecka i umożliwia włączanie innych 
osób do zabawy. Terapia Son-Rise wykorzystuje wewnętrzną motywację dziecka 
(poprzez korzystanie z zajęć wybieranych przez dziecko) i uczy poprzez zabawę 
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interaktywną, wykorzystując przede wszystkim naturalnie pojawiające się sytuacje 
podczas zabawy. Niestety, brakuje jednoznacznych rzetelnych danych na 
skuteczność Metody Opcji68,69. 

Podejścia wspomagające: 

• alternatywne i wspomagające metody komunikacji – część dzieci z ASD nie 
rozwija funkcjonalnej komunikacji, stąd pomocną jest alternatywna metoda 
komunikacji z użyciem systemu obrazkowego PECS (za pomocą którego 
można układać zdania) czy urządzeń generujących mowę (tabletów lub 
smartfonów). Badania nie potwierdzają negatywnego wpływu 
alternatywnych metod komunikacji na rozwój mowy u dzieci z ASD70.  

Ryc 2. Przykład obrazków stosowanych w systemie PECS. 

• technologie wspierające i adaptacyjne – wykorzystują nowe technologie 
(rzeczywistość rozszerzoną lub wirtualną) do treningu umiejętności 
społecznych, rozpoznawania emocji czy nawet trenowania rozmowy o pracę; 
zwiększa to samodzielność osób z ASD oraz ich umiejętności akademickie i 
zawodowe71–73. Badawczo stosuje się także roboty, używane ze względu na 
przewidywalność ich „zachowania” do stworzenia bezpiecznych warunków do 
treningu umiejętności społecznych i komunikacji74. 

• interwencje wspomagane przez zwierzęta – w praktyce najczęściej stosuje się 
konie lub psy (jako opiekunów lub w dogoterapii). Zastosowanie zwierząt w 
terapii wpływa na polepszenie uwagi oraz zwiększenie towarzyskości dzieci, 
jednak dowody na skuteczność tych metod nie są wysokiej jakości75,76. 

• podejście motoryczne i sensoryczne – istnieją dowody, że uprawianie sportu 
przez osoby z ASD wpływają pozytywnie na zdolności motoryczne, stereotypie 
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czy wydajność poznawczą; aktywność fizyczna jest zalecana na ogólnie 
pozytywny wpływ na zdrowie77. 

o arteterapia (terapia poprzez sztukę) – ma pełnić rolę rekreacyjną, 
edukacyjną, ekspresyjną (pozwala na uwolnienie emocji) oraz 
korekcyjną (przekształcanie szkodliwych mechanizmów na bardziej 
przydatne). Arteterapia likwiduje napięcia, pozwala odreagować 
negatywne emocje, integruje różne doznania i przykre doświadczenia. 
Stosuje się sztuki plastyczne (malowanie, rysowanie, lepienie, 
rzeźbienie – wiele dzieci ze względu na dysfunkcje sensoryczne nie lubi 
tej formy terapii), muzykę (muzykoterapia – zwykle jest ona bardzo 
przyjemna dla dzieci z ASD, może stanowić ich kanał komunikacyjny, 
wpływać pozytywnie na samopoczucie ale także stać się obsesją i 
wywołać lub wzmocnić proces samoizolacji)78. 

o Zmodyfikowana Metoda Dobrego Startu – obejmuje różnorakie 
ćwiczenia – początkowo dyscyplinujące i koncentrujące uwagę, 
następnie ruchowo-słuchowe i ruchowo-wzrokowo-słuchowe mające 
usprawnić umiejętności ruchowo-czuciowe. Końcowym etapem są 
ćwiczenia wokalno-rytmiczne, które usprawniają motorykę i percepcję 
słuchową. Warunkiem podjęcia pracy tą metodą jest osiągnięcie przez 
dziecko takiego funkcjonowania emocjonalno-społecznego, który 
umożliwi mu nawiązanie kontaktu z choćby jedną osobą. 

o Program Aktywności Knillów – zakłada, że dotyk jest niezwykle ważny 
dla rozwoju człowieka. Program ma na celu wykształcenie świadomości 
własnego ciała i nauczenie odbierania bodźców zmysłowych z 
otoczenia79. 

o video modeling – metoda opiera się na obserwacji, iż dzieci z ASD 
często odtwarzają sytuacje zaobserwowane na nagraniach wideo. 
Wykorzystując sekwencje nagrań modelowej zabawy, stara się 
nakłonić dziecko do odegrania zaprezentowanej sekwencji, najczęściej 
we współpracy z rodzicem lub rodzeństwem80. 

Metody biomedyczne 
U niektórych dzieci z ASD obserwuje się zaburzenia funkcji neuroprzekaźników 
(glutaminianu, GABA, acetylocholiny, dopaminy, noradrenaliny i serotoniny) oraz 
zaburzenia metaboliczne  (kwasu foliowego, kobalaminy, karnityny i metabolizmu 
mitochondriów) jednak ich związek z ASD nie jest jasny – nie wiadomo, czy 
odpowiadają za występowanie objawów ASD czy są skutkiem zaburzenia81–83. 

Farmakoterapia – nie istnieją leki, które mogłyby być stosowane rutynowo w celu 
redukcji objawów autyzmu. W przypadku występowania bardzo nasilonych 
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zachowań trudnych (dużej drażliwości, napadów złości, autoagresji) można 
stosować rysperydon lub arypiprazol, ale jedynie jeśli metody niefarmakologiczne 
zawiodły84–86. Badana jest również przydatność innych atypowych neuroleptyków tj. 
olanzapina, paliperydon czy zyprazydon85–87. 

Nie wykazano przydatności leków przeciwpadaczkowych oraz z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny88,89. Skuteczność trójcyklicznych leków 
przeciwdepresyjnych w redukcji objawów ASD jest również niewielka – dane na 
temat klomipraminy są sprzeczne, a na temat tianeptyny istnieją słabej jakości 
dowody90. Istnieją pojedyncze dowody na skuteczność buspironu i mirtazapiny91,92. 

Leki stosowane w leczeniu ADHD – metylofenidat i atomoksetyna - wydają się być 
skuteczne w terapii ASD, szczególnie w połączeniu z terapią behawioralną91,93. 
Obiecujące wyniki  przedstawiają badania nad klonidyną i innymi agonistami α2-
adrenergicznymi93,94. Nie udowodniono jednoznacznie skuteczności leków 
stosowanych w terapii otępień (szczególnie inhibitorów acetylocholinoesterazy), 
choć najbardziej obiecujące wyniki daje galantamina95.  

Metody farmakologiczne stosuje się przede wszystkim w przypadku zaburzeń 
współistniejących z ASD (np. zaburzeń lękowych, ADHD, depresji, zaburzeń snu). 
Często przepisywane są benzodiazepiny, a wstępne obiecujące efekty w zakresie 
wpływu na komunikację społeczną wykazano po zastosowaniu propranololu96,97. 

Immunoterapia – zaburzenia układu immunologicznego i współistnienie chorób 
autoimmunologicznych wymienia się jako czynniki rozwinięcia się zaburzeń ze 
spektrum autyzmu, jednak dowody dotyczą przede wszystkim przebiegu tych 
czynników podczas ciąży98. U niektórych dzieci z ASD odnotowuje się różne 
dysfunkcje układu immunologicznego tj. nieprawidłowe poziomy komórek układu 
immunologicznego, cytokin, immunoglobulin czy obecność przeciwciał 
przeciwneuronalnych, jednak ich związek z ASD jest niejasny99–101. Proponowaną 
metodą leczenia ASD jest dożylna terapia immunoglobulinowa (IVIG), jednak nie 
istnieją jednoznaczne dowody na jej skuteczność102,103. Obiecujące są wyniki 
skojarzenia rysperydonu z lekami przeciwzapalnymi i immunomodulującymi, a 
badana jest skuteczność sterydów oraz komórek macierzystych99,104. 

Wydaje się, że przezczaszkowa stymulacja magnetyczna może być skuteczna w 
terapii ASD105. Inne metody biomedyczne jak suplementacja dużymi dawkami 
kwasów omega-3, witaminą B6 i B12, magnezem, N-acetylocysteiną, karnityną, 
chelatacja metali, diety eliminacyjne (poza współistnieniem celiakii czy nietolerancji 
laktozy u dziecka z ASD) czy tlenoterapia hiperbaryczna nie mają potwierdzonej 
skuteczności, a mogą powodować skutki uboczne106–111. 
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Kwestionariusz CSBS-DP 
 
Kwestionariusz Communication and Symbolic Behavior Scales – Developmental 
Profile Infant/Toddler Checklist jest przeznaczony do pomiaru siedmiu predyktorów 
rozwoju języka u dziecka: 

01. Emocje i kontakt wzrokowy 
02. Komunikacja 
03. Gesty 
04. Dźwięki 
05. Słowa 
06. Rozumienie 
07. Użycie przedmiotów. 
 
Kwestionariusz jest pierwszym etapem rutynowego przesiewowego badania dzieci w 
wieku od 6 do 24 miesiąca życia, który ułatwia podjęcie decyzji o konieczności 
dalszej ewaluacji rozwoju językowego dziecka. Został zaprojektowany do użytku 
przez lekarzy rodzinnych, pediatrów oraz innych lekarzy w czasie rutynowych wizyt, 
badań przesiewowych czy wizyt szczepiennych, jednak korzystać mogą z niego 
również przedstawiciele pozostałych zawodów mających kontakt z małymi dziećmi.  

Kwestionariusz jest wypełniany przez opiekunów dziecka na podstawie codziennego 
zachowania badanego dziecka. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 5-10 
minut. Jeżeli opiekunowie nie są w stanie odpowiedzieć na przeczytane pytania, 
osoba przeprowadzająca badanie może przeprowadzić wywiad na podstawie pytań 
z kwestionariusza odpowiednio wyjaśniając treść pytań. 

Wszelkie prawa dotyczące kwestionariusza są zastrzeżone (Wetherby i Prizant, 
2001), jednak kwestionariusz pozostaje darmowy do użytku. Wersja polska jest 
dostępna na stronie projektu www.spojrzecwoczy.pl i udostępniana osobom 
zainteresowanym po uprzednim kontakcie (kontakt@spojrzecwoczy.pl). Dane 
dotyczące właściwości polskiej wersji kwestionariusza są w trakcie recenzji peer-
review. 

Kwestionariusz w wersji oryginalnej został zwalidowany na próbie 2000 
amerykańskich dzieci w wieku 6-24 miesięcy w mieszanej rasowo i etnicznie grupie. 
W 25 miesiącu życia dzieci zostały ponownie przebadane testem „Mullen Scales of 
Early Learning”, który bada motorykę małą i dużą, rozpoznawanie wzrokowe, 
zdolność rozumienia oraz do tworzenia słów i zdań. Na tej podstawie określono 
wartości statystyczne miar testu: 
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czułość – 78% 
swoistość – 84% 
procent testów fałszywie dodatnich – 17% 
procent testów fałszywie ujemnych – 4% 
 
przy średniej wieku badanych dzieci 14 miesięcy. Narzędzie CSBS-DP zostało uznane 
za najskuteczniejsze w przesiewowej diagnostyce ASD wśród populacji dzieci 
amerykańskich112. 

Punkty odcięcia dla składowych i wyniku całkowitego określono na wyniki poniżej 
1.25 odchylenia standardowego (tj. poniżej 10 percentyla). Oznacza to, że łącznie 
cztery końcowe pomiary (każda ze składowych i wynik całkowity) mogą podlegać 
pod rezultat występowania lub nie obaw (związanych z obecnością u dziecka 
objawów wskazujących na ASD). Jeżeli wynik składowej „Społeczne”, „Symboliczne” 
lub wynik całkowity nie spełniają kryteriów braku obaw odczytanego za pomocą 
tabeli wartości granicznych, dziecko powinno zostać poddane dalszym 
specjalistycznym badaniom w kierunku ASD. Jeżeli wynik składowej „Mowa” nie 
spełnia kryteriów braku obaw, powinno być uważnie obserwowane przez opiekunów, 
poddane ponownemu testowi przesiewowemu CSBS-DP po 3 miesiącach i w razie 
utrzymywania się niskiego wyniku – skierowane na specjalistyczne badania w 
kierunku ASD. 

Zaleca się stosowanie kwestionariusza do monitorowania rozwoju dziecka co 3 
miesiące pomiędzy 6 i 24 miesiącem życia. Kwestionariusz jest wypełniany przez 
rodziców, tak więc ich odczucia i sposób podejścia do zagadnień zawartych w 
narzędziu może wpływać na przeszacowanie lub niedoszacowanie zdolności i 
umiejętności badanego dziecka. Należy pamiętać, że dzieci posiadające 
specyficzne zaburzenia rozwoju języka, z zaburzeniami słuchu, wzroku, innymi 
zaburzeniami rozwoju i wieloma innymi nieprawidłowościami mogą również 
osiągnąć nieprawidłowy wynik w kwestionariuszu. 

Kwestionariusz powinien być używany tylko do oceny, czy potrzebne jest podjęcie 
dalszej diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Należy zachować 
ostrożność, by nie niepokoić nadmiernie rodziców. Częstym jest, że rodzice martwią 
się o rozwój języka swojego dziecka, zwłaszcza gdy zbliża się ono do 18 miesiąca 
życia. Zawsze należy rozpatrywać sytuację kliniczną dziecka w odniesieniu do 
znanych biologicznych lub środowiskowych czynników ryzyka. Przy podejmowaniu 
dalszych działań należy się kierować przede wszystkim oceną kliniczną dziecka. 
Należy pamiętać, że kwestionariusz nie jest przeznaczony do diagnostyki różnicowej. 
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