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Zmote o avtizmu 

 Avtizem je lahko posledica hladnih staršev in njihovih    
slabih pristopov 
 

 Vse osebe z avtizmom imajo določene genialne     
sposobnosti  

 
 V “avtistični školjki” je zaprta normalna oseba 
 
 Oseba z avtizmom nima čustev in ne more razviti 

privrženosti z drugimi ljudmi 
        

 Osebe z avtizmom so agresivne in nevarne za druge   
 
 



Kaj je avtizem? 
infantilni avtizem. L.Kanner, 1943. H. avtistična psihopatija Asperger, 1944 

Pervazivna razvojna motnja = Motnja iz avtističnega 
spektra 
 

 

 

 

pred 3.letom 
življenja 



OSNOVNE SKUPINE DIAGNOSTIČNIH KRITERIJEV 

(Ameriško združenje psihiatrov DSM IV)  

Kvalitativna motnja socialnih interakcij 

 

a) Motnja neverbalnih oblik vedenja 

b) izraz obraza, drţa telesa, geste 

c) ne  razvija odnosa s sovrstniki 

d) nima spontane delitve interesa uţivanja ali doseţkov 

e) nima socialne ali emocionalne recipročnosti 



Kvalitativna motnja komunikacije  

 

1) zaostajanje v jezikovnem razvoju ali mutizem,  

    nima kompenzacije alternativni komunikaciji (geste, 

mimika) 

2) nima iniciranja in vzdrţevanja dialoga tudi ko 

obstaja govor 

3) stereotipna in repetitivna uporaba govora ali 

idiosinkratski govor 

4) izostanek različnih spontanih oblik igre, imitacije  

“pretvarjanja” primernega razvojni stopnji 



Omejeni ponavljajoči se vzorci vedenja, interesov in 

aktivnosti 

1) okupiranost z enim ali večimi stereotipnih 
modelov interesa  

 
2) nefleksibilno vztrajanje v ritualih ali 

nefunkcionalnih rutinah  
 
3) stereotipni in repetitivni motorični manirizmi  
 
4) trajna okupacija z deli predmetov 





 

 

Korespodenca klasifikacije avtističnega spektra motenj 
Volkmar, Klin, Cohen, 1997 

SVETOVNA ZDRAVSTVENA 

ORGANIZACIJA (WHO) 

Mednarodna klasifikacija 

bolezni 

(ICD-10, 1992, 1993)  

- Otroški avtizam 

- Atipični avtizam 

- Rettov sindrom 

- Druga dezintegrativna motnja v 

otroštvu 

- Hiperaktivna motnja z MDR 

- Aspergerjev sindrom 
 

AMERIŠKO ZDRUŢENJE 

PSIHIATROV (APA) 

Diagnostični in statistični priročnik 

mentalnih motenj  

(DSM-IV 1994) 

Avtistična motnja 

PDD-NOS neopredeljena 

Rettova motnja 

Dezintegrativna motnja v otroštvu 

Ni paralelne kategorije 

Aspergerjeva motnja 
 



 Avtizem NI BOLEZEN,  je razvojna motnja  ( v 

novejšem času se koristi tudi termin “condition” -

stanje)  

 Otroci z avtizmom imaju poseben način vnašanja 

in procesiranja informacij (učenja) ter zahtevajo 

poseben naćin inštrukcije da bi napredovali, 

ampak APSOLUTNO LAHKO NAPREDUJEJO! 



Prevalenca 

Variira znotraj spektra 

 

Klasičen  avtizem  

Lotter 1966 – 4,5 od 10 000 

Wing in Gould 1979 - 5 od 10 000 

Ehlers in Gillberg 1993 -10 od 10 000 

Fombonne 2003-(metaanaliza), razpon 

 3-31 od 10 000 

Asperger sindrom je pogostejški kot klasičen avtizem  

Ehlers in Gillberg 1993 – 36 od 10 000 

Scott 2002- 50 od 10 000 

Scott 2008 -123 od 10 000 

 

Verjetnost  obstajanja velikega števila mejnih primerov  – nezadostno 

izraženih simptomov za diagnostiko.  

 

 



 Podatki govorijo, da je pogostost PRM 30-60 

primerov na 10,000 prebivalcev za sve oblike 
PRM 

 2.5 10,000 za Aspergerjev sindrom 
 0.2 10,000 za dezintegrativno motnjo v otroški 

dobi 
 Povečevanje števila primerov je verjetno odraz 

boljše diagnoze 

Prevalenca 



 1 od 150 otrok v ZDA je diagnosticiran z motnjo iz AS  

1.5 miljonov američanov imajo neko motnjo iz AS 

(www.autisticservices.org/ CDC, 2007) 

 Po podatkih AE: 0.6% populacije  v spektru, da je v Evropi  

okoli 5000 000 oseb z MAS. (skupaj z vsemi članicami Sveta 

Evrope ) www.autismeurope.org  

 

 V primerjavi z drugimi razvojnimi motnjami / stanji, 

Avtizam (3.4 otroci na vsakih 1000 rojenih) je manj pogosto  

edino od IT ( M R (9.7 otrok na vsakih 1000), ampak je 

pogosteje od cerebralne paralize (2.8 na 1000), motnje sluha 

(1.1 na 1000), in motnje vida (0.9 na 1000). 

(www.autisticservices.org/ CDC, 2007) 

 

 

Prevalenca – še nekaj dejstev 



RASA I SPOL 

 Rasa ne igra nobene vloge v pojavnosti MAS 

 Obstaja različna zastopanost spolov pri MAS 

 4 do 5 dečkov : 1 dekletu 

 Avtizem i PRM ki niso drugače specificirane

lahko zajamejo dečke do 5 krat pogosteje  
 Pri Aspergerjevem sindromu je pogostost pri 

dečkih 10 krat večja 

 Samo Rettov sindrom je pri ženskah pogostejši 

Rasa in spol 



 

1. Depresija in anksioznost (60% AS sy) –možna kot 
posledica MAS 

Psihoza: simptom ki ga je najtežje točno 
diagnosticirati pri otrocih z MAS 

Avtizem se je še do nedavnega pogosto identificiral 
kot shizofrenija, ki se je začela v otroštvu 

  

DSM vzpostavlja kriterije, ki razlikujejo avtizem in 
shizofreniju z začetkom v otroštvu 

 

2. Obsesivno kompulzivni (8-10%) - razlika od obsesivnega 
interesa 
 

3. Epilepsija 10-30 % različitih oblika  

 

4. Tuberozna skleroza (4%)-tumori na mozgu  i drugim  
vitalnim organima 

Komorbiditeta 
 otežujoči faktorji za postavljanje diagnoze 



5  Fragilni X (2-5%) v nekih študijah je najdeno, da 1/10 
moških z avtistično motnjo ima sindrom fragilni X 

 

6  Senzorične motnje –variiraju glede na jakost in vrsto – 
preobčutljivost na zvok, teksturo, okus, vonj, nižja 
raven občutljivosti na bolečino, določene zvoke ....  

Komorbiditet 

 otežujoči faktorji za postavljanje diagnoze 



.... 

 Intelektualne težave so prisotne pri okoli 85-90% oseb z 
avtizom: 

 10-15%  povprečna ali nadpovprečna inteligenca 

 25-35%  mejna/lahka MDR 

 50-65%  zmerne do težke MDR 

 

 nerazvit govor pri okoli 50% oseb z avtizmom 

Avtizem in… 



Etiologija motnje 

 je še vedno uganka ker… 

precizna, točna etiologija – 
patogeneza ni homogena 

okoljski 
faktorji (bio. 

ne soc.) 

MOŢGANI  

(nevro-kemični-

trukturalni ???) 



........  

Specifičen vzrok je neznan 

 

Povsem je edino ovržena teorija o EMOCIONALNO 
HLADNIH  starših kot izvoru in vzroku avtizma 

 Biokemične abnormalnosti 

 Metabolna motnja  

 Neurofiziološke in strukturalne abnormalnosti 

 Genetični faktorji 

 Psihodinamični vplivi in drugo 

Etiologija motnje 



Genetično dedovanje 
do 20 genov povezanih z avtizmom  
povečana konkordancija pri identitičnih dvojčkih 
(ujemanje je 60%)  
Mnoge študije so pokazale, da imajo nekateri 
asimptomatski sorodniki otrok z avtizmom,  določene 
abnormalnosti metabolizma serotonina podobne tistim, 
ki jih imajo otroci z avtizmom 
Povečan rizik razvoja avtizma pri bratih in sestrah  
vezanost na genetske bolezni 
    (fragilni X sindrom, tuberozna skleroza, Wiliams-
Beuren, Prader Will sindrom, Downov sindrom) 
Rettov sindrom – v 80% primerih X vezana mutacija za 
protein MECP 2 (deduje se iz matere na sina) 
 čeprav se zdi, da je genetska baza dobro definiran način 
genetske trasmisije je neznan 

Etiologija motnje 



Motnje nevroanatomskih struktur 
 Nevroanatomske in nevroimaging študije odkrivajo 

abnormalnosti celične konfiguracije na nekaterih
področjih možganov, vključno z frontalnimi in 
temporalnimi režnji in cerebelumom 

 
 Povečanje amigdale in hipocampusa je običajno v 

otroštvu in se razlikuje od osebe do osebe. Hughes 
(2007) je našel prisotnost slabe konektivnosti pri 
otrocih z avtizmom in drugimi PRM 

 
 atrofija možganov, atrofija levega temporalnega 

režnja, disfunkcija leve možganske hemisfere 
(odgovorna za pomnenje in kritično presojanje, 
nemogoča kompenzacija nasprotni hemisferi), 
razširjen levi lateralni ventrikel 

 
 

Etiologija motnje 



Zrcalni nevroni  

(Mirror neurons)  

 so celice v  premotornem korteksu 

 1990- so najdene pri opicah makao 
      “opica vidi – opica dela” celice 
 Aktivirajo se  ko opica gleda neko aktivnost in ko sama 

izvaja aktivnost 
 Kasnejše raziskave (neuroimaging in EEG)  so potrdile 

obstajanje teh celic tudi pri ljudeh 
 Pri ljudeh so odgovorne tudi za višje kognitivne procese - 

jezik, imitacija, sposobnost učenja iz tujih aktivnosti, 
dekodiranje namena neke aktivnosti, empatija. 

 karakteristike avtizma kažejo na disfunkcijo prav teh 
nevronov 

Linda Oberman, Jamie Pineda, 2005. Center for Brain and Cognition 

University of Carolina San Diego,  

 



 Infekcije  

 

 Infekcijska osnova nastanka avtistične motnje pri 
nekaterih osebah je sugerirana po pojavu velikega 
števila avtističnih otrok, ki so se rodili materam, ki 
so bile okužene tekom epidemije rdečke 

 
 To odkritje podpira hipotezo, da je infekcija 

sprožilec razvoja avtistične motnje pri fetusu 

Etiologija motnje 



Izpostavljenost toksinom  

 Ekspozicija toksinom, kot mogoči vzrok avtizma, je 

vseeno pretežno bazirana na anekdotnih primerih  
 Tako se je na Japonskem smatralo, da bi lahko to 

bil rezultat uživanja velike količine rib v prehrani 
Cepivo –imunizacija  

 Pri nekaterih otrocih se je avtizem razvil po 
cepljenju, vključno s cepljenji proti rdečkam, 
ošpicam in mumpsu 

 Več študij je pokazalo da ne obstaja povezava med 
cepljenjem in razvojem avtizma in podobnih stanj  

 

Etiologija motnje 



Imunološki procesi 

 

 hiperserotoninemija povezana z autoimunskimi 

procesi 

 

  v družinah otrok z avtizmom so najdene 

avtoimune bolezni po materini strani, ki niso 

povezane s CŽS (centralni živčni sistem) 

 

 

Etiologija motnje 



Obstetrične komplikacije 

Obstetrične komplikacije so združene z 

povečanim rizikom avtistične motnje  
Če obstetrične komplikacije povzročajo 

avtizem ali so potem avtizem in 

obstetrične komplikacije rezultat istega 

stanja, to ostaja nejasno 

Etiologija motnje 



Neurobiokemične motnje 

 povečanje serotonina v plazmi (pri tretjini),  

 motnje metabolizma katekolamina, endogenih 

opiatov in oskitocina 

 Abnormalnosti vedenja drugih vrst, ki je združeno z 

disfunkcijo serotonina in nevropeptida, oksitocina 

in vazopresina, sugerira da morda obstaja

nevrofiziološka disfunkcija ki zajema eno ali več

teh substanc pri osebah z avtizmom  

 

Etiologija motnje 



Okoljski faktori – biološki 
  so lahko “sprožilec” za nastanek avtizma 

 
 prenatalne in perinatalne komplikacije se veliko 

raziskujejo 
 

 potrjene komplikacije - apnea, krvavitev tekom 
nosečnosti, nizki APGAR, kajenje matere, 
perzistiranje primitivnih refleksov – ampak ne 
obstajajo univerzalne komplikacije ki bi bile vsem 
skupne in ki bi diskriminirale avtistično motnjo  
 

 povezanost avtizma i žive  - povećanje žive u kosi 
djece sa autizmom????? 

Etiologija motnje 



Zaključek 

 Še veliko je neraziskanega in nepojasnjenega 

 

1.  Še vedno ne obstajajo preizkave za avtizem 
ampak samo ocena vedenja 

2.  Diagnoza je problematična: komorbiditeta in 
subjektivnost diagnostičnih postopkov  

3.  Do kod se razprostira kontinuum? 



 


