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Prehľadová práca

Autizmus ako pervazívna komplexná vývinová porucha so širokým spektrom

intelektových schopností

D. Ostatníková, Z. Lišková, M. Martinková1

Autism as pervasive complex developmental disease with broad spectrum of

intellectual abilities

Súhrn

Autizmus je pervazívna komplexná vývinová porucha s častým prejavom už v útlom veku a veľmi varia-
bilnými príznakmi. Môže byť spojená s rôznymi intelektovými schopnosťami. V rámci autistického spektra
vyčleňujeme Aspergerov syndróm (vysokofunkčný autizmus) s normálnou až vysokou inteligenciou a nerov-
nomerným kognitívnym profilom. Etiológia autizmu je neznáma, uvažuje sa o štruktúrovej anomálii mozgu,
vplyve testosterónu na atypický rozvoj mozgových hemisfér v prenatálnom vývoji. V ostanom období stú-
pajúca prevalencia a perzistencia autizmu do dospelosti si vyžaduje multidisciplinárny prístup a spoluprácu
profesionálov s rodičmi.

Kľúčové slová: autizmus, vývin mozgu, lateralita, testosterón.

Summary

Autism is a complex pervasive developmental disorder with early childhood onset and very variable symp-
toms. It can be associated with various levels of intellectual ability. In autism spectrum, Asperger disorder
(high functioning autism) includes normal to high intelligence and unequal profile of cognition. Etiology
of autism is unknown, structural brain anomalies and influence of testosterone on atypical development of
brain hemispheres are considered. Multidisciplinary approach and cooperation of professionals and parents
is necessary because of recently increasing prevalence and persistence of autism until adulthood.

Key words: autism, brain development, laterality, and testosterone.

Vďaka multidisciplinárnemu prístupu k poruchám mysle
a kognície vyriešili kognitívne neurovedy už koncom minu-
lého tisícročia mnoho problémov, veľa otázok však zostáva
pre vedu a prax ešte nevysvetlených a nedoriešených. Jed-
nou zo súčasných výziev je autizmus ako pervazívna kom-
plexná vývinová porucha s častým prejavom už v útlom veku
ale veľmi variabilnými príznakmi. Jej prevalencia je 5–15 na
10 000 obyvateľov a je 4-krát častejšia u jedincov mužského
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pohlavia (Croonenberghs a Deboutte, 2002). Táto včasná
a v ostatnom období stúpajúca prevalencia v detskom veku
(Posserud a spol., 2006) a perzistencia do dospelosti nabáda
k multidisciplinárnemu prístupu, k poznaniu valídnych diag-
nostických nástrojov a komunikácii a spolupráci profesioná-
lov s rodičmi. Jedným z najdôležitejších cieľov, ktoré by táto
spolupráca spolu s včasnou diagnostikou mala naplniť je bez-
odkladné uplatňovanie intervenčných programov (Baghdadli
a spol., 2006).
Diagnostika autizmu vychádza zo známej autistickej

triády: Základné charakteristiky porúch autistického spek-
tra sú podľa MKCH-10 z roku 1993 nasledovné:
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1. narušená sociálna interakcia,

2. narušená spoločenská komunikácia,

3. porucha predstavivosti a stereotypne sa opakujúca čin-
nosť a aktivity.

Uvedené charakteristiky predstavujú prejavy nedostatku
sociálnej inteligencie/kompetencie (empatie a intuitívnej
psychológie), pričom sa priamo nevzťahujú ku kognitívnemu
potenciálu jedinca, hoci ho zásadne ovplyvňujú. Atypické zá-
ujmy môžu odrážať mieru kognitívnej inteligencie jedinca.
Čím vyššia je kognitívna inteligencia, tým úspešnejšia môže
byť intervencia. V rámci autistických prejavov nájdeme je-
dincov rôzneho stupňa inteligencie/kognitívnych schopností,
a to je jeden z dôvodov, prečo hovoríme o autistickom spek-
tre skôr ako o autizme (Peeters a Gillberg, 1985). Asper-
gerov syndróm (AS) ako samostatná kategória v rámci au-
tistického spektra bol do klasifikácie amerického diagnostic-
kého manuálu (DSM-IV) zavedený v roku 1994. Hlavným
rozdielom oproti autizmus je, že nie je oneskorený vývoj
reči a porucha kognitívnych schopností, preto sa Asperge-
rov syndróm (AS) často označuje ako vysokofunkčný autiz-
mus (HFA) (Woodbury-Smth a spol., 2005). Diagnózu AS
môžeme stanoviť len ak dieťa nemá zníženú inteligenciu.
Zatiaľčo meranie IQ detí s AS môže zodpovedať ich schop-

nostiam, IQ detí s HFA sa určuje ťažko, okrem iného aj
vzhľadom na ich extrémne nízku mieru spolupráce. Pre au-
tistov je typický nerovnomerný kognitívny profil, tzv. ostrov-
čekovité schopnosti, ktoré nie sú založené na bežnom mecha-
nickom učení, ale na implicitnom rozoznávaní inherentných
vzorov a pravidiel (Frith, 1981).
Často sa uvádza, že aj osoby autistického spektra s vyso-

kou inteligenciou obyčajne postrádajú spontánnosť aj origi-
nálne, kreatívne myslenie a abstrakciu. Autistom chýba ab-
strakcia emocionálna, sociálna. Nedostatok kognitívnej ab-
strakcie však pravdepodobne klesá s rastúcim IQ a učením
sa pravidiel v oblasti sociálnej. Čím majú autisti vyššie IQ,
tým bohatšiu abstrakciu môžu mať v oblasti kognitívnej.
V ostatných desaťročiach sa spektrum porúch, ktoré s au-

tizmom súvisia, pomenúva v literatúre spoločne ako autis-
tický syndróm, čím sa chce naznačiť, že tieto poruchy zdie-
ľajú jeden alebo viac spoločných znakov či faktorov, ktoré
v konečnom dôsledku vedú k autistickým prejavom. Ob-
javujú sa publikácie, ktoré zdôrazňujú možnosť štruktúro-
vých anomálií mozgu. Zistenie nižšieho objemu bielej hmoty
v mozgu autistov najmä v corpus callosum a tiež v pravej
mozgovej hemisfére by mohlo mať súvis s ich zníženou sociál-
nou autistov (Weiter a spol., 2005). Vyšší objem sivej hmoty,
ktorý sa našiel pri výskume mozgu autistických chlapcov
v porovnaní s kontrolným súborom (Weiter a spol., 2004),
môže naznačovať poruchu vo vývine centrálnych nervových
štruktúr. Predpokladom fyziologického vývinu mozgu je pro-
ces plánovanej smrti neurónov (apoptosis), čo súvisí s reduk-
ciou neurónov – sivej hmoty a zvýšenie myelinizácie v urči-
tých neurónových prepojeniach, čo súvisí s prírastkom bielej
hmoty. Porucha v mechanizme apoptózy by mohla byť jed-

nou z mnohých príčin väčšieho objemu sivej mozgovej hmoty
u pacientov s autistickou poruchou (Fatemi et al., 2001).
Anomálne prepojenie oboch mozgových hemisfér a poru-

cha vo fyziologickom vývine mozgových hemisfér pod vply-
vom pohlavných hormónov by mohli naznačiť ďalší z mecha-
nizmov vzniku autizmu. Pohlavné hormóny spolu s neuro-
transmitermi a tropnými faktormi výrazne modulujú moz-
govú aktivitu v určitých vývinových štádiách s kognitívnymi
dôsledkami. Degenerácia monoamínových systémov s násled-
nou moduláciou neurálnej aktivity celého predného mozgu
môže mať vplyv na správanie v dôsledku nevyváženosti ak-
tivácie a inhibície mozgových oblastí u autistov (Rubens-
tein a Merzenick, 2003). Green a spol., (2001) poukazujú na
zmeny metabolizmu oxytocínu v mozgu autistov.
Pri sledovaní hladín testosterónu intelektovo nadaných

detí sa zistili rozdiely oproti ich rovesníkom z bežnej po-
pulácie v predpubertálnom veku, čo naznačuje hormonálne
ovplyvňovanie kognície v ranej ontogenéze (Ostatníková
a spol., 2000, 2002). Predpoklad vysokých hladín testos-
terónu počas intrauterínneho vývinu je jedným z možných
priamych vysvetlení vyššieho výskytu autizmu u chlapcov
v porovnaní s dievčatami.
Profesor Baron-Cohen so spolupracovníkmi (2005) vyslo-

vili predpoklad, že pohlavné rozdiely vo všeobecnej populácii
tvoria bázu pre pochopenie príčin autizmu.
Pohlavné rozdiely vo všeobecnej populácii sú primárne

podmienené geneticky s následnými hormonálnymi odlišnos-
ťami, ktoré uplatňujú svoj vplyv už počas včasného intrau-
terínneho vývinu. Pohlavná diferenciácia vo svojich dôsled-
koch prekračuje rámec reprodukčnej biológie a má vážne dô-
sledky na iné fyziologické pochody, ktoré vedú k odlišnému
správaniu sa a mysleniu dospelých mužov a žien. Súčasné
poznatky o mechanizme účinku testosterónu sú založené na
dvoch zásadných zisteniach. Mozog je osobitne senzitívny na
účinok testosterónu počas relatívne krátkeho intervalu počas
intrauterínneho života. V tomto kritickom období organizuje
mozgové štruktúry

”
mužským smerom“. Časť jeho účinku sa

dosahuje prostredníctvom lokálne sa tvoriacich metabolitov
testosterónu, z ktorých najdôležitejší je paradoxne ženský
pohlavný hormón estradiol. I keď dnes už vieme, že tes-
tosterón je primárne zodpovedný za pohlavnú diferenciáciu
mozgu, jej detailné prejavy ešte celkom preskúmané nie sú.
Na animálnych modeloch sa dokázal vplyv pohlavných ste-
roidov na zvýšenie počtu nervových buniek a na zväčšenie
ich objemu, na zmeny v počte a distribúcii synaptických
spoejní neurónov, v hustote axonálnej inervácie a v hustote
dendritov (MacLusky a spol., 1997).
Podľa teórie, ktorú na základe svojich štúdií v 80. rokoch

postulovali Geschwind a Galaburda (1985), sa predpokladá
vplyv zvýšených hladín testosterónu počas intrauterínneho
života na nerovnomerný vývin mozgových hemisfér. Testos-
terón in utero inhibuje rozvoj najmä zadných častí ľavej he-
misféry, čo spôsobuje kompenzačný rast v zrkadlových ob-
lastiach pravej hemisféry a tiež priľahlých oblastí vľavo. Táto
vývinová nerovnomernosť má podľa teórie niekoľko dôsled-
kov. Okrem špecifického nadania v matematike, v priestoro-
vých schopnostiach, a v hudbe má zvýšená hladina testoste-
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rónu ďalšie dôsledky na lateralitu rečových centier a rozvoj
atypickej dominancie, t.j. presun centier pre reč z ľavej hemi-
sféry a odklon od typickej dominancie pravej ruky v moto-
rických činnostiach. Spomalený vývin ľavej hemisféry vedie
podľa hypotézy k deficitnému vývinu imunitného systému,
čo sa prejavuje ako alergické reakcie s nástupom v detskom
veku.

Úloha imunitného systému pri vzniku autizmu je sporná,
avšak prednedávnom publikoval Pardo so spolupracovníkmi
(2006) zistenia, ktoré podporujú abnormality neuroimunit-
ného systému u autistických pacientov.

Dôsledkom atypického vývinu mozgových hemisfér pod
vplyvom testosterónu by mohol byť rozvoj tých oblastí ľavej
hemisféry, ktoré majú na starosti analytické a systematické
spracovávanie informácii na úkor oblastí súvisiacich s rozvo-
jom verbálnych komunikačných schopností v tej istej hemi-
sfére. Testosterónom modulovaný rozvoj tých štruktúr, ktoré
riadia vizuopriestorové spracovanie vnemov umožňuje lepšie
rozmýšľanie a vyjadrovanie sa pomocou obrazov v súvislosti
s lepšou priestorovou orientáciou, ktorá môže byť dôslekom
lepšieho vyvinutia okcipitoparietálnych oblastí pravej hemi-
sféry na úkor tých oblastí v tej istej hemisfére, ktoré sa
spájajú s vývinom citového života a emaptie. Testosterón
je jedným z hormónov, ktorý spôsobuje trvalé zmeny v ar-
chitektúre limbicko-hypotalamických okruhov vrátane zmien
v počte neurónov, hustote axonálnych spojení, architektúry
dendritov a neurotransmiterovom fenotype (Simerly, 2005).
A práve atypická organizácia mozgu autistov môže byť pod-
kladom teórie

”
extrémne mužského mozgu“ autistov, ktorú

postuloval. Baron-Cohena (2005). Teória je založená na po-
znatku, že muži sú viac systemizovaní a ženy viac empatické.
Systemizácia je sklon k analyzovaniu systému a odhaľovaniu
pravidiel, podľa ktorých sa konkrétny systém riadi v snahe
predpovedať jeho správanie. Empatizácia je snaha odhaľo-
vať mentálne stavy a reagovať na ne patričnými emóciami
v snahe predpovedať a reagovať na správanie inej osoby. Na
záklede výsledkov EQ (kvocient empatizácie) a SQ (kvocient
systemizácie) majú jedinci v autistickom spektre poruchu
empatizácie a sú intaktní alebo superiórni v systemizácii.
Redukovaná schopnosť empatie u ľudí s AS (vysoko funkč-
ným autizmom) bola zistená viacerými metódami, rovnako
ako zvýšená systemizácia (Baron-Cohen a spol., 2005) Ok-
rem preukazných výsledkov v testoch sa systemizácia potvr-
dzuje často empiricky ako silné zameranie pozornosti a zá-
ujmu týchto jedincov na oblasti, ktoré sa koncentrujú na
systémy a to nielen u ľudí s AS ale aj u širšieho spektra
autistov. Predpokladá sa, že mozog mužov je viac laterali-
zovaný ako mozog žien, čo vyplýva z včasnej maskulinizá-
cie mozgových štruktúr testosterónom (Geschwind a Gala-
burda, 1985). To nasvedčuje významnú úlohu testosterónu
v etiológii autizmu.

V profile intelektuálneho výkonu autistov bez intelekto-
vého deficitu sa poukazuje na výskyt vysokého skóre v never-
bálnych subtestoch priestorovej predstavivosti v porovnaní
s výrazne nižším skóre v subtestoch verbálneho porozume-
nia. Nejde o univerzálny profil autistického spektra, ale javí
sa byť pre autizmus špecifický, nemení sa vekom a úrovňou

schopností a nevyskytuje sa pri iných druhoch mentálneho
handicapu alebo vývinovej poruche. Práve tieto špecifické
kognitívne schopnosti orientácie v priestore sú viazané na
pravú mozgovú hemisféru v okcipitoparietálnych oblastiach.
Vplyv testosterónu na priestorové schopnosti sa preukázal na
zmenách v úspešnosti riešenia testov priestorovej predstavi-
vosti počas cyklického kolísania hladín testosetrónu u oboch
pohlaví v rámci cirkalunárnych cyklov (Celec a spol., 2002).

V princípe môžeme uvažovať o modeli odlišného senzoric-
kého vnímania a spracovania senzorických vnemov u autis-
tov v zmysle lepšej vizuálnej pamäti a priestorovej predstavi-
vosti. Tieto predpoklady podporujú zistenia abnormálneho
kortikálneho spracovania sluchových podnetov u detí aj do-
spelých s autizmom (Boddaert a spol., 2004), čo môže mať
za následok inadekvátne správanie ako odpovede na sluchové
podnety a časté poruchy rečových funkcií autistov. Iarocci
a McDonald (2006) publikovali v rámci súčasných percepč-
ných teórií koncepciu multisenzorickej integrácie.

Rojas so spolupracovníkmi (2005) zistili pri porovnaní au-
tistických a kontrolných detí na základe MRI vyšetrenia re-
dukovaný objem mozgovej hmoty v ľavom planum tempo-
rale, v oblasti, ktorá je morfologickým ekvivalentom Wer-
nickeho rečovej oblasti, u autistov. Ľavé palnum temporale
je štandardne lepšie vyvinuté ako pravé u ľudí s typickou or-
ganizáciou rečových centier v ľavej mozgovej hemisfére. Ne-
prítomnosť štandardnej asymetrie naznačuje poruchu nor-
málneho vývinu mozgových štruktúr pri autizme. Fyziolo-
gické pozorovania dokazujú, že aktivácia mozgu pri rečových
funkciách je u žien viac bilaterálna, z čoho sa usudzuje na
väčšiu interhemisférovú konektivitu (Shaywitz a spol., 1995,
Baxter a spol., 2003). Naopak mozgové hemisféry mužov me-
nej spolupracujú pri kognitívnom zaťažení ako mozog žien
(McGlone, 1980; Hines a Green, 1991; Sanders a Wright,
1997). Poruchy laterality vo vzťahu k ručnosti môžu pris-
pieť k odhaleniu vývinových pochodov v mozgu u autistov.
Autistickí pacienti s anamnézou včasných porúch reči majú
atypickejšiu dominanciu hemisfér mozgu ako zdraví jednci
(Escalante a spol., 2003). V publikovanej práci Herberta so
spolupracovníkmi (2002) sa na základe vyšetrenia pomocou
magnetickej rezonancie zistila u 7–11-ročných autistických
chlapcov abnormálna asymetria v kôrových asociačných ob-
lastiach súvisiacich s rečou v porovnaní s kontrolným sú-
borom chlapcov. Bonvillian a spol. (2001) zisťovali ručnosť
u autistických jedincov a zistili výrazne nižšiu lateralitu (vý-
raznu pravorukosť alebo ľavorukosť) u nehovoriacich autis-
tických detí používajúcich znakovú reč.

Autistická triáda poškodenia s poruchami komunikácie
sociálnej interakcie a záujmov sa často spája s mentál-
nou retardáciou. No nie každý autista je intelektovo defi-
citný. Práve spomínanné behaviorálne charakteristiky môžu
viesť k nesprávnej intervencii a následnému zhoršeniu stavu,
v ktorom sa autista nachádza. Naopak, správnou diagnosti-
kou a prístupom možno pod obalom hlboko mentálne de-
ficitného človeka, ktorý mu prisúdila väčšinová spoločnosť,
objaviť vysokofunkčného autistu s normálnym, či dokonca
nadpriemerným IQ.
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Práve toto posolstvo stimulovalo autorky tohto príspevku
k jeho napísaniu.
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