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Recenzia

Autizmus z pohľadu neuropsychobiológie

Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vy-
šlo v týchto dňoch unikátne dielo Autizmus z pohľadu neu-
ropsychobiológie (Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2010, 257
s. ISBN 978-80-223-2825-8), ktoré ako editorka a hlavná au-
torka v spolupráci s ďalšími poprednými odborníkmi v tejto
oblasti pripravila doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.,
prednostka Fyziologického ústavu LF UK v Bratislave. Doc.
Ostatníková sa orientuje na výskum mozgu a vyššej nervo-
vej činnosti v norme i patológii, prednáša na viacerých fa-
kultách UK, je zakladateľkou vedeckej školy, ktorá sa venuje
štúdiu pohlavných hormónov a ich vplyvu na kognitívne fun-
kcie mozgu v súvislosti s pohlavným dimorfizmom. V rámci
grantových projektov sleduje aj možnú účasť testosterónu
v etiológii autizmu.
Autorka predkladá komplexný materiál, v ktorom si síce

nenárokuje na kompletný a vyčerpávajúci pohľad na autiz-
mus, ale v skutočnosti ide o jedinečné knižné spracovanie
problematiky, ktoré prináša o autizme komplexné poznatky

tak z pohľadu lekárov, ako aj tých, ktorí sa o týchto pacien-
tov starajú.
V úvode knihy rodičia autistických detí vykresľujú plas-

tický obraz života s takýmito pacientmi. Editorka im dala
prvé najcennejšie stránky knihy, pretože ide o reálne živo-
tom prinášané skúsenosti a dotyky s touto chorobou. Tieto
skúsenosti obohacujú čitateľa o nezameniteľné informácie.
O autizme z pohľadu klinického psychiatra píše doc. J. Pe-

čeňák. Výstižne definuje autizmus ako neurovývinové ocho-
renie, ktoré má zásadné špecifiká v detstve i v dospelosti, bez
účinnej možnosti farmakologickej liečby. Riešením sú špecia-
lizované tímy odborníkov zamerané na včasnú diagnostiku
a kontinuálnu starostlivosť. Doc. Ostatníková v podrobnom
prehľade definuje autizmus ako neurovývinové ochorenie. Na
báze priblíženia základných funkcií nervového systému a jeho
vývojových charakteristík sa dostáva až k dôsledkom porúch
vývinu mozgových štruktúr a ich vzťahu k autizmu.
Diferenciálno-diagnostický pohľad spracovali psychológo-

via Mgr. Jánošíková, PhD. a spol., ktorí sa v samostatnej
časti venujú aj vzťahom autizmu a Aspergerovho syndrómu.
Ako jedno z rozhodujúcich kritérií opisujú profil kognitív-
nych schopností a kognitívnu hypertrofiu a hypotrofiu. Zá-
kladnou charakteristikou autizmu ostáva vysoká variabilita
a nehomogénnosť jeho klinického obrazu (v limite od poško-
denia až po nadpriemer inteligencie).
Psychológ Mgr. Krajmer uvádza najdôležitejšie psycholo-

gické teórie autizmu (teória sociálneho oslabenia, exekutív-
nej dysfunkcie, slabej centrálnej koherencie, magnocelulárnu
teóriu, teóriu zrkadlových neurónov, slepotu mysle, empati-
zácie a systemizácie).
Pre rodiny pacientov i odborníkov je cenná Segalova prí-

ručka pre prax (návod na prežitie. . .). Tu sú podrobne roza-
nalyzované jednotlivé kritické obdobia od raného veku die-
ťaťa cez socio-komunikačné deficity a ich prekonávanie až
po riziká školského veku a poruchu osobnosti v dospelosti.
Autori nezabúdajú na rady rodičom.
Genetik a patofyziológ MUDr. Ing. et Mgr. P. Celec,

PhD., približuje genetiku autizmu ako ochorenia s vysokou
heritabilitou. Napriek sústredenému štúdiu v najvyspelejších
krajinách sveta však výsledky zatiaľ neviedli k vysvetleniu
patogenézy ochorenia, ktorá by mohla viesť k účinnej liečbe.
Doc. Ostatníková v druhej časti knihy približuje zásadné

výsledky svojho výskumu, z ktorého podáva podstatné časti
vo vzťahu k autizmu. Venuje sa problematike pohlavného
dimorfizmu a úlohe testosterónu v kognitívnych procesoch,
opisuje tzv. organizačné a aktivačné účinky testosterónu na
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kogníciu. Z týchto súvislostí je zrejmé, že testosterón ako
pohlavný hormón si zaslúži pozornosť aj vo vzťahu k au-
tizmu. Predpokladá sa, že autistický mozog sa vyvíja ako
hypermaskulinizovaný v dôsledku vysokých hladín androgé-
nov počas vývinu dieťaťa pred narodením (teória hypermuž-
ského mozgu autistov). Osobitne cenná je kapitola hlavnej
autorky o výskume empatie a systemizovanosti u detí s As-
pergerovým syndrómom, ktorý zorganizovala na Slovensku.
Táto časť monografického charakteru dvíha publikáciu na
úroveň priekopníckej práce v danej oblasti.
Komplexnosť pohľadu dopĺňajú precízne spracované kapi-

toly RNDr. Schmidtovej o testosteróne a RNDr. Kelemeno-
vej o neuromediátoroch v etiopatogenéze autizmu. Posledne
menovaná autorka spracovala aj úvod do experimentálnej
medicíny autizmu – animálne modely autizmu. V závere
knihy sú definované úlohy detského neurológa v manažmente
starostlivosti o dieťa s autizmom a komplexný model multi-
disciplinárnej starostlivosti o takéhoto pacienta. Dr. Schmid-
tová približuje systém práce centier špeciálno-pedagogického
poradenstva, ale aj celý systém ďalších špecializovaných cen-
tier a občianskych združení, ktoré zakladajú rodičia autis-
tických detí (kontakty).

Záverom môžem konštatovať, že vznikla cenná odborno-
vedecká publikácia, ktorá je cenným študijným materiálom
i praktickou pomôckou pre lekárov, psychológov a psychiat-
rov, genetikov a výskumných pracovníkov, ale aj rodičov
a ďalších, ktorí sa o autistické dieťa starajú. Doc. Ostat-
níková urobila významný krok v oblasti, ktorá je doslova

”
tabu“, kde vzniká množstvo pracovných hypotéz, ale stále
sa nenachádza spôsob, ktorý by viedol k možnej liečbe. Len
sústredený výskum a ďalšie konkrétne nové poznatky na
multidisciplinárnej báze môžu viesť k úspechu v tejto oblasti.
Treba povedať, že úspech je mimoriadne očakávaný. Nám
neostáva iné, ako zablahoželať k priekopníckej práci a za-
želať editorke i autorom získanie takých poznatkov, ktoré
povedú k prepracovanému (spoznanie etiopatogenézy) a do-
plnenému (účinná liečba) vydaniu tejto pozoruhodnej pub-
likácie už v skorej budúcnosti. . .

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.


