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Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół 
Kannera, Zespół Aspergera. Leo Kanner (1943) Hans 
Asperger (1944) 

autos (gr.) - sam 

  “zamknięcie we własnym świecie”, 

  izolowanie się od innych osób, 

  brak dążenia do przebywania z innymi, 

 niezdolność do tworzenia więzi emocjonalnych, 

 dobry potencjał intelektualny. 

 

W typowych przypadkach pojawia się w pierwszych trzech 
latach życia. Ocenia się, że występuje u około 2 do 6 na 
1000 osób, przy czym jest cztery razy częstszy u mężczyzn 
niż u kobiet. 
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Nowa klasyfikacja zaburzeń 

neurorozwojowych 
DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders) 

 Zaburzenia ze spektrum autyzmu - ASD 

(autism spectrum disorders) 

zamiast 

 Całościowych Zaburzeń Rozwoju 

 (zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera, 

dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, inne 

całościowe zaburzenia rozwoju) 
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Koncepcja autystycznego spektrum 

zaburzeń (ASD) 
 Symptomy mogą występować w rozmaitych 

kombinacjach i nasileniu 

 Współczesna definicja autyzmu 

oraz kryteria diagnostyczne odnoszą się 

do wskaźników behawioralnych 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum 
disorders ASD) – grupa zaburzeń 
neurorozwojowych, charakteryzujących się 
znacznymi trudnościami w interakcjach społecznych 
i społecznej komunikacji, którym towarzyszą 
ograniczone, powtarzane i stereotypowe wzorce 
zachowania (DSM 5) 
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Autyzm - triada nieprawidłowości 

 

(1) problemy w tworzeniu relacji społecznych, 

(2) deficyty w komunikowaniu się (werbalnym 

i niewerbalnym), 

(3) znacznie ograniczony repertuar aktywności, 
zachowań i zainteresowań.  

Nieprawidłowości muszą wystąpić 

w przynajmniej jednym z tych obszarów 

przed ukończeniem przez dziecko 

36 miesiąca życia 

Narzędzie przesiewowe do oceny ryzyka autyzmu:  

M-CHAT-R http://badabada.pl/pro/m-chat-r-f 
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Niektóre przyczyny wzrostu liczby osób z diagnozą zaburzeń 

ze spektrum autyzmu 

a) lepsza wykrywalność (m.in. badania przesiewowe 

i dostępność usług diagnostycznych), 

b) wzrastająca świadomość i wiedza na temat autystycznego 

spektrum zaburzeń u rodziców i specjalistów 

c) tendencja klinicystów do diagnozowania autyzmu w celu 

umożliwienia dziecku skorzystania z większego zakresu usług 

d) zmiana sposobu definiowania autyzmu (od autyzmu 

wczesnodziecięcego do autystycznego spektrum zaburzeń), 

e) działanie nierozpoznanych dotąd czynników 

środowiskowych. 
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Prawidłowości rozwojowe 

 
Prawidłowy wczesny rozwój społeczny dziecka: 

- zainteresowanie ludźmi vs obiektami 

mechanicznymi (badania nad niemowlętami 

wkrótce po urodzeniu), 

- uśmiech „społeczny” (2-4 mies. życia), „afekt 

społeczny” 

- wyciąganie rąk do innej osoby, reakcja 

antycypacyjna, 

 - synchronia emocjonalna (4 mies. życia); procedura 
„kamiennej twarzy” – brak reakcji na nietypowy 
wygląd innej osoby 

- lęk separacyjny (6-8 mies. życia do 2 r.ż.) 
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 przywiązanie (tworzenie emocjonalnych, 

uczuciowych więzi z opiekunem) – lęk przed 

obcymi ma wartość przystosowawczą, 

 naśladowanie, 

 gaworzenie, 

 wskazywanie – tworzenie wspólnego pola 

uwagi, 

 zabawa społeczna, 

 zabawa na niby. 
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Niektóre oznaki zaburzeń ujawniające się 

we wczesnym rozwoju społecznym dzieci z ASD: 

 brak (ograniczone) zainteresowanie ludźmi, 
(traktowanie przedmiotowe), 

 trudności w tworzeniu więzi emocjonalnych 

 zaburzenia empatii – brak współdzielenia 
emocji, synchronii. 

 zaburzone niewerbalne zach. społ. – kontakt 
wzrokowy, dystans fizyczny. 

 opór i negatywizm w relacjach społecznych, 

 zaburzone relacje z rówieśnikami. 

 dzieci z autyzmem charakteryzuje “bardzo 
silne pragnienie samotności”(Kanner, 1943) 
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Autyzm dziecięcy 

 Nieprawidłowy lub upośledzony rozwój wyraźnie widoczny przed 3 rokiem życia w co 
najmniej jednym z następujących obszarów: 

 1. rozumienie i ekspresja językowa używane w społecznym porozumiewaniu się, 

 2. rozwój wybiórczego przywiązania społecznego lub wzajemnych kontaktów społecznych, 

 3. funkcjonalna lub symboliczna zabawa. 

 C. W sumie co najmniej sześć objawów spośród wymienionych w punktach (1), (2) i (3), przy czym                        
co najmniej dwa z nich z punktu (1) i po co najmniej jednym z punktów (2) i (3): 

 

Jakościowe nieprawidłowości wzajemnych interakcji społecznych przejawiane co najmniej 
w dwóch                  z następujących obszarów: 

 a. niedostateczne wykorzystanie kontaktu wzrokowego, wyrazu twarzy, postaw ciała i gestów                               
do odpowiedniego regulowania interakcji społecznych, 

 b. niedostateczny (odpowiednio do wieku umysłowego i mimo licznych okazji) rozwój związków 
rówieśniczych obejmujących wzajemnie podzielane zainteresowania, czynności i emocje, 

 c. brak odwzajemniania społeczno-emocjonalnego, przejawiający się upośledzeniem lub 
odmiennością reagowania na emocje innych osób, albo brak modulacji zachowania odpowiedniej do 
społecznego kontekstu, albo słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i 
komunikacyjnych, 

 d. brak spontanicznej potrzeby dzielenia się z innymi osobami radości, zainteresowań lub osiągnięć 
(np. brak pokazywania, przynoszenia lub podkreślania wobec innych osób przedmiotów swego 
indywidualnego zainteresowania). 
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Autyzm dziecięcy: 

 nie gaworzy, nie wskazuje, nie wykonuje 
świadomych gestów po pierwszym roku 
życia 

 nie mówi ani jednego słowa w wieku 16 
miesięcy 

 nie składa słów w pary w wieku 2 lat 

 nie reaguje na imię 

 traci zdolności językowe lub społeczne 
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 Dziecko z autyzmem jako uczestnik interakcji: 

- ma trudności z tworzeniem wspólnego pola uwagi, 

- analiza bodźców społecznych zabiera mu znacznie 

więcej czasu niż rówieśnikom 

 (Sigman i wsp., 1992: dziecko z autyzmem bawi się 
dłużej zabawkami w sytuacji, gdy dorosły symuluje, 
że się zranił), 

- nie umie odpowiednio interpretować sygnałów 

o znaczeniu społecznym, ani na nie odpowiadać. 

Konieczne może być stosowanie alternatywnych 
metod komunikacji np. Makaton (system gestów i 
symboli graficznych). 
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W konsekwencji dziecko: 

- izoluje się, nie inicjuje kontaktu i nie odpowiada na 

zachęty, 

- sprawia wrażenie, jakby nie było zainteresowane 

obecnością i zachowaniem innych ludzi, 

- w kontaktach społecznych okazuje mało 

pozytywnych emocji, 

- częściej protestuje, przerywa kontakt, 

- nie potrafi bawić się z innymi. 
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Objawy społeczne  

 
 Dzieci z ASD zdają się z ogromną trudnością przyswajać zwykłą 

ludzką codzienność dawania i brania. Nawet w pierwszych 
miesiącach życia wiele z nich nie próbuje odpowiadać na czyjąś 
obecność i unika kontaktu wzrokowego. Wydają się obojętne na 
ludzi, często wolą być same. 

 

 Dzieci z ASD wolniej uczą się interpretować myśli i uczucia innych. 
Subtelne znaki, takie jak uśmiech, zmrużenie oka albo grymas, mogą 
nic dla nich nie znaczyć. 

 

 Dodatkowym problemem u ludzi z ASD jest trudność w widzeniu 
spraw z perspektywy innej osoby (brak teorii umysłu). Większość 
pięciolatków rozumie, że ktoś może mieć inne wiadomości, uczucia 
i cele niż one. Osoba z ASD nie posiada takiego zrozumienia, co 
uniemożliwia jej przewidzenie i zrozumienie działań innych ludzi. 
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Różnice w diagnozowaniu Zespołu 

Aspergera i autyzmu dziecięcego 
 Różnica w diagnostyce obu zespołów 

odnosi się również do wieku 

diagnozowanych dzieci 

 średni wiek diagnozy dzieci z zespołem 

Aspergera wynosi osiem lat 

 autyzm dziecięcy wykrywany jest około 

trzeciego roku życia. 
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Problemy charakterystyczne dla 

osób z zespołem Aspergera 
 Deficyty w zakresie odbioru i 

przetwarzania bodźców sensorycznych  

 - Problemy w zakresie rozwoju czynności 

poznawczych: 

 zaburzenia w zakresie teorii umysłu  

 zaburzenia w zakresie centralnej 

koherencji 

 - Zaburzenia funkcji wykonawczych 
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 Integracja  sensoryczna  

 
  organizacja wszystkich odbieranych 

bodźców 

   proces, w którym mózg człowieka 
otrzymując  informacje ze zmysłów dokonuje 
ich: 

   rozpoznania,  

   segregowania, 

   interpretacji,  

 integrowania ich ze sobą i na tej podstawie 
tworzenia odpowiedniej reakcji 
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Teoria umysłu 

 Rozpoznawanie i rozróżnianie własnych stanów umysłowych 
(emocjonalnych i motywacyjnych) 

 Wiedza kiedy i o czym się myśli, czego się pragnie, do czego 
się zmierza.  

 Umiejętność określenia czynników, które wpływają na 
motywację (np. czyjeś krytyczne oceny czy uwagi), na 
myślenie (np. brak lub posiadanie jakiś informacji) i na 
działanie (np. posiadane umiejętności), 

 Obserwacja własnej aktywności umysłowej , 

 Wnioskowanie o analogicznych stanach umysłowych 
występujących u innych ludzi w określonych okolicznościach 
(na podstawie obserwacji zachowań oraz wiedzy o ludzkim 
umyśle), 

 Przewidywanie zachowania ludzi w określonych 
okolicznościach (na podstawie obserwacji zachowań oraz 
wiedzy o ludzkim umyśle 
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Zaburzenia centralnej koherencji 

 niezdolność do zrozumienia głównej idei zadania; 

 postrzeganie wszystkich szczegółów jako równie 
ważnych; 

 przewaga pamięci odtwórczej (słuchowej, wzrokowej) 
nad pamięcią deklaratywną; 

 uczenie się schematyczne, bez wychwytywania sensu; 

 preferowanie uczenia się sekwencjami, krok po kroku, 
często tracąc z oczu sens całości zadania; 

 trudności z nowymi sytuacjami i nauką; 

 powolne przetwarzanie informacji; 

 „sztywny” sposób myślenia; 

 interpretowanie dosłowne; 

 skupianie się na nieistotnym detalu 
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Zaburzenia funkcji wykonawczych 

 Trudności z planowaniem;  

 Niezdolność do przełączania się między 
zadaniami; 

 Niezdolność do generowania nowych pomysłów; 

 Nieumiejętność inicjowania i podtrzymywania 
działań zmierzających do osiągnięcia określonego 
celu; 

 Nieumiejętność elastycznego dostosowywania się 
do charakteru zadania, utrzymania koncentracji na 
zadaniu i pobudzenia poznawczego potrzebnego 
do jego wykonania 
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Rozpoznanie zespołu zaburzeń 

autystycznych ASD 

 Nie ma jednego, uniwersalnego testu pozwalającego na rozpoznanie autyzmu. Największe 

możliwości postawienia właściwej diagnozy ma interdyscyplinarny zespół złożony ze 

specjalistów wykorzystujących sprawdzone metody, tj.:  

 wywiad diagnostyczny – ADI (autism diagnostic interview),  

 diagnostyczna skala obserwacyjna autyzmu - ADOS (autism diagnostic observation scale) 

oraz  

 testy psychometryczne pozwalające na ustalenie słabych i mocnych stron umiejętności 

intelektualnych dziecka.  

Rozpoznanie autyzmu jest łatwiejsze w przypadku dzieci starszych, ponieważ objawy stają się 

bardziej wyraźne. Jednak możliwie wczesna diagnoza i rozpoznanie mają ogromne znaczenie, 

ponieważ oznaczają wczesną interwencję, a to może w sposób znaczący zmienić jakość życia 

tych dzieci. 
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Jak pomóc dziecku z ZA 

 W przypadku autyzmu – działania terapeutyczne 
specjalistyczne, w przypadku ZA można włączyć działania 
wychowawcze 

 Należy ustalić jasne zasady zachowania  i konsekwentnie ich 
przestrzegać. Jasność  i sztywność zasad, jakie obowiązują 
oraz niemożność ich obejścia, skłania dziecko do ich 
większego respektowania. 

 

 Należy kierować do dziecka jasne, proste komunikaty, 
pozbawione aluzji, metafor, wyrażeń abstrakcyjnych, 
ogólnikowych zwrotów typu: „dlaczego to zrobiłeś?”  

 

 Należy unikać pytań wymagających opisowych odpowiedzi. 
Należy być tak precyzyjnym,  jak to tylko możliwe.  
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Jak pomóc dziecku z ZA 

 Należy rozpoznać, jakie sytuacje są najbardziej stresujące, co 
jest frustrujące dla dziecka i trzeba ich unikać.  

 

 Narastanie problemów  może wskazywać na narastanie 
stresu i poczucia utraty kontroli i bezpieczeństwa.   

 

 W wielu przypadkach jedynym sposobem zlikwidowania 
stresu u ucznia jest fizyczne opuszczenie miejsca lub  sytuacji 
wywołującej stres.  

 

 Dzieci z Zespołem Aspergera wymagają wsparcia dorosłych 
w ich kontaktach z rówieśnikami. Warto nadawać dziecku 
określoną rolę, aranżować zajęcia w grupach, dzięki czemu 
wykonywałyby coś wspólnie z innymi. 
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