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MAGAZYN CENTRUM MEDYCZNEGO WIELKOSZYNSKI

Czas i ignorancja. Pierwsze symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) 
bywają lekceważone przez lekarzy, do których trafiają rodzice zaniepokojeni
zachowaniem i rozwojem dzieci. Atypowe zachowania dzieci bywają w pierwszych 
latach podciągane pod szeroką normę rozwojową. Należą do nich zaburzenia 
zachowania, zaburzenia rytmów dobowych, zaburzenia społeczne, które odbie-
gają od normalnego rozwoju dziecka w danym okresie rozwojowym. Rodzicom 
tłumaczy się często, że są to przejściowe deficyty, z których dziecko wyrośnie, 
bo np. jedne dzieci zaczynają mówić wolniej, inne szybciej; bo zmiana środowiska 
przedszkolnego spowoduje, że dziecko lepiej się zsocjalizuje, itd. A czas ucieka...

Niestety doświadczenia pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Trudności dzie-
ci z ASD pogłębiają się wraz z wiekiem, osiągając punkt kulminacyjny w wie-
ku dojrzewania, gdy hormony szaleją. Takie podejście jak wyżej i ignorowanie 
przez środowisko medyczne problemu jest dla dziecka niezwykle szkodliwe, 
ponieważ im wcześniej rozpoczęte leczenie i terapie, tym większe szanse na 
wyprowadzenie dziecka z deficytów i poprawę sytuacji. Im młodszy mózg, 
tym neuroplastyczność większa i tym możliwości kształtowania mózgu większe. 
Największą poprawę można wypracować u dziecka do 5. roku życia. Im starsze 
dziecko i im bardziej utrwalone zaburzenia, tym jest to trudniejsze.

dalszy ciąg rozmowy na stronie nr 5

Panie Profesorze, co w Pana opinii stanowi największy problem
w diagnostyce autyzmu?

Czy rzeczywiście stan dziecka z zaburzeniami spektrum autyzmu może się 
poprawić wraz z wiekiem i dziecko może z takich zaburzeń „wyrosnąć”?
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Diagnoza „autyzm” nie powinna kończyć procesu diagnostycznego! To dopiero punkt wyjścia do poznania przyczyn zaburzonego rozwoju dziecka. 
Poznanie tych przyczyn daje szanse na leczenie i często znaczącą poprawę stanu zdrowia, a nawet „wyleczenie autyzmu” i zmianę pierwotnej 
diagnozy. Tworzeniu obecnego magazynu „Szkiełko i oko” przyświecała myśl, by pomóc rodzicom dzieci autystycznych i pokazać narzędzia do 

realnej poprawy stanu zdrowia, bo autyzm można leczyć! Zapraszamy do lektury - prof Tomasz Wielkoszyński
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dr Magdalena Cubała-Kucharska - ekspert w zakresie autyzmu, praktyk pracujący na co dzień z dziećmi autystycznymi.
Współpracowała z Autism Research Institute, ruchem Defeat Autism Now. Praktykowała jako specjalista do spraw autyzmu 

w Wielkiej Brytanii w Breakspear Medical Group, Hemel Hampstead oraz Autism Treatment Trust w Edynburgu.
Od ponad 20 lat prowadzi Instytut Arkana.

Rozmowa z dr Magdaleną Cubałą-Kucharską
CZY AUTYZM MOŻNA LECZYĆ?

Od lat 60., kiedy doktor Bernard Rimland pierwszy zaczął 
szukać przyczyn medycznych autyzmu, tych przyczyn me-
dycznych do tej pory nie udało się odnaleźć. Również próba 
znalezienia genu autyzmu się nie powiodła. Wiemy dzisiaj na 
podstawie bardzo zaawansowanych badań genetycznych, 
że takiego pojedynczego genu nie ma. Im lepiej poznajemy 
zagadnienia autyzmu, tym bardziej rozumiemy, że zaburzenia 
behawioralne, bo do takich właściwie autyzm należy, mogą 
być przykrywką dla bardzo wielu chorób, które mogą leżeć 
u podłoża autyzmu. Tego typu badania intensywnie prowadzi 
się już na świecie i wiemy coraz więcej na temat chorób, któ-
re współwystępują z autyzmem oraz chorób, które mylnie 
diagnozujemy jako autyzm.

Autyzm uważany jest nie za chorobę, ale za odrębną ścieżkę 
neurorozwojową. Choć nie jest to diagnoza medyczna, tyl-
ko wyłącznie diagnoza behawioralna, bardzo często mamy 
tendencję, jako lekarze do lekceważenia wszystkich obja-
wów medycznych, które u dziecka autystycznego występują. 
Czyli np. mówimy, że jeżeli dziecko ma moczenie  nocne, to 
autyzm tak ma. Jeżeli u dziecka są biegunki czy zaparcia, to 
mamy tendencje do twierdzenia, że skoro pacjent jest auty-
styczny, to u autystyka nic wielkiego się nie dzieje, bo tak 
bywa. A przecież dzięki współczesnej medycynie z bardzo 
rozwiniętą diagnostyką, jeśli nie nalepimy etykiety dziecku, 
mamy szansę dużo efektywniej mu pomóc.

Jestem pierwszym lekarzem, który lata temu zajął się tema-
tyką autyzmu w Europie i z tej perspektywy mogę stwierdzić, 
że świadomość stopniowo rośnie. Np. ostatnio z definicji 
autyzmu  usunięto agresję. Przynajmniej nie możemy na au-
tyzm zrzucać napadów agresji i autoagresji, które do tej pory 
były klasyfikowane jako „autyzm tak ma”. Coraz częściej zada-
jemy sobie pytanie, co sprawia, że dziecko czy dorosły pacjent 
mogą być agresywni czy autoagresywni i czy przypadkiem 
nie jest to ból w przebiegu choroby. Dr Timothy M. Buie na 
ostatniej konferencji poświęconej autyzmowi prezentował 
przypadki dzieci z takimi napadami, które były przypisywane 
atakom złości związanym z autyzmem, a miały po prostu bar-
dzo silny refluks żołądkowo-przełykowy, który towarzyszył 
infekcji jelitowej.

Co w trzeciej dekadzie XXI wieku świat medyczny wie 
o autyzmie?

Co w takim razie z Zespołem Aspergera? Czy i w tym przy-
padku istnieją stany zapalne oraz choroby współistniejące? 

U jakiej części dzieci leczonych w Pani gabinecie diagno-
zuje Pani choroby zakaźne?

Czy potrafi Pani powiedzieć, jakiej pomocy i  jakiego 
leczenia dzieci autystyczne potrzebują najbardziej?

Gdy u dziecka zostanie postawiona diagnoza autyzm,
od czego warto więc zacząć poszerzoną diagnostykę?

Jak powinna wyglądać dieta dziecka ze spektrum autyzmu?

Kierunków diagnostycznych w poszerzaniu diagnostyki 
autyzmu jest kilka. Który z nich jest najważniejszy?

Czy informacje, które Pani przedstawiła, oznaczają, że 
diagnoza autyzm nie jest właściwą diagnozą z medycz-
nego punktu widzenia?

Pani słowa zabrzmiały niczym apel do rodziców
i lekarzy, żeby odeszli od myślenia na skróty, że „autyzm 
tak ma”. Czy w związku z rosnącą świadomością na 
temat autyzmu ta kwestia ulega poprawie?

Zespół Aspergera jest również zaburzeniem ze spektrum 
autyzmu, w którym również występują choroby współistnie-
jące. W najnowszej klasyfikacji odchodzi się od nazewnic-
twa zespół Aspergera, ponieważ granica między autyzmem 
i zespołem Aspergera jest bardzo płynna. Zespół Aspergera 
kojarzony z geniuszami takimi, jak np. Einstein, rzuca
nieprawidłowe światło na postrzeganie autyzmu. Idea, że
typowy autystyk jest osobą genialną, która ma tylko pro-
blemy z ekspresją tego, co czuje, w większości przypadków 
nie jest prawdziwa. Statystyki są nieubłagane. Niestety 70% 
- 80% osób z autyzmem ma różnego stopnia upośledzenia 
umysłowe. 

Aktywne, ale również przebyte infekcje czynnikowe widuję 
u około 50% pacjentów. Jeśli u pacjentów podejrzewam stan 
zapalny i np. występuje zwiększone wydalanie kwasu chino-
linowego i/lub kryptopiroluria, to w tym momencie szukamy 
czynnika zakaźnego i poszerzamy badania o różnego rodzaju 
panele zakaźne czy wirusowe. Dawniej popularna była jer-
sinioza, którą zaczęłam wykrywać dzięki laboratorium CM 
Wielkoszyński. Potem na prowadzenie wysunęła się kam-
pylobakterioza. W tej chwili częste są przypadki zespołów 
wywołanych przez paciorkowce i infekcje wirusowe, choć 

80% dzieci autystycznych miewa zaburzenia żołądkowo-je-
litowe oraz stany zapalne jelit. Warto przeprowadzić bada-
nia w celu zdiagnozowania zespołu dysbiozy jelita cienkiego, 
czyli rozrostu bakteryjnego w jelicie SIBO, czy ostatnio mod-
nego SIFO, czyli przerostu grzybów w obrębie jelita cien-
kiego. Wyleczenie jelita, czyli odpowiednie poprowadzenie 
pacjentów gastrologicznie, enterologicznie i dietetycznie 
przynosi 80% efektu w postaci poprawy stanu dziecka. 
U swoich pacjentów bardzo często wykonuję badania me-
taboliczne. Korzystam z panelowych badań metabolicz-
nych Metabolomix ze Stanów Zjednoczonych, które znane 
są z dokładności. Profile metaboliczne pozwalają stwierdzić, 
czy występują zaburzenia jelitowe w postaci dysbiozy bakte-
ryjnej, grzybiczej, bądź dysbiozy spowodowanej bakteriami 
Clostridium. Dają również wgląd w detoksykację wątrobową, 
zwłaszcza jeśli chodzi o detoksykację nadmiaru amoniaku, 
działanie mitochondriów i stanu odżywienia organizmu, 
zwłaszcza w kwestii witamin z grupy B, a także witamin 
z grupy A, E oraz pierwiastków ważnych dla życia, takich jak 
cynk lub magnez.

Bardzo często zapominamy w gabinetach lekarskich o cho-
robach współistniejących z autyzmem i o chorobach, które 

Dieta powinna być dobrana w zależności od tego, jaki 
problem i nietolerancje oraz alergie pokarmowe dominują 
u dziecka. W jelitach dzieci autystycznych bardzo często 
występuje nadmiar bakterii, które wytwarzają metan albo 
siarkowodór, lub bakterii, które produkują kwas mlekowy. 
Jeżeli np. u pacjentów, którzy mają nadmiar bakterii siarko-
wodorowych w jelicie, zastosujemy dietę obfitą w brokuły 
i żółtka jajek, możemy doprowadzić do pogorszenia stanu 
pacjenta. Modne jest stosowanie probiotyków u dzieci, na-
tomiast jeśli dzieci mają zaburzenia flory bakteryjnej, pole-
gające na nadmiernym rozroście dobrych bakterii, probiotyki 
są szkodliwe. Jeżeli pacjentom, którzy mają nadmiar bakterii 
probiotycznych, damy dużo inuliny, też możemy doprowadzić 
do pogorszenia ich stanu. Dlatego przed ustaleniem diety naj-
pierw należy przeprowadzić badania. 

leżą u podłoża wystąpienia zaburzeń autystycznych u da-
nego pacjenta. Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, 
że autyzm bywa mylony z chorobami zakaźnymi oraz au-
toimmunologicznymi zapaleniami mózgu. Często korzystam 
z laboratorium CM Wielkoszyński w diagnozowaniu chorób, 
które przebiegają pod maską autyzmu, a które w rzeczywi-
stości są chorobami zakaźnymi lub procesami autoimmuni-
zacji, w których organizm zaczyna zwalczać własne komórki. 
W mojej praktyce zdarzają się przypadki rzadkiej choroby 
odzwierzęcej brucelozy, na którą chorują całe rodziny. Inne 
choroby przebiegające jako neuroinfekcje to borelioza, bar-
tonelloza, toksoplasmoza, toksokaroza oraz różnego rodza-
ju zakażenia wirusowe. Zwłaszcza w lżejszych przypadkach, 
nieraz okazuje się, że dziecko wcale nie cierpi na autyzm czy 
zespół Aspergera, tylko na chorobę zakaźną, która nie zosta-
ła w porę wykryta. W gronie naukowym bardzo podkreślamy, 
że zwłaszcza przewlekłe choroby zakaźne, takie jak borelioza, 
batronelloza, zakażenia wywoływane przez paciorkowce lub 
wirusy oraz autoimmunologiczne zapalenia mózgu mogą być 
mylone z autyzmem, ponieważ bardzo podobnie się objawia-
ją. Objawy charakterystyczne to mgła mózgowa, zaburzenie 
kontaktu, przewlekłe zmęczenie, apatia, zaburzenia snu. Gdy 
w takiej sytuacji dziecko trafia na diagnozę behawioralną, do-
staje diagnozę autyzm. I wtedy nie szuka się dalej przyczyny, 
co jest ogromnym błędem. 

GOŚĆ SPECJALNY

Z uwagi na to, że coraz więcej badań i metaanaliz wskazuje 
na udział zaburzeń żołądkowo-jelitowych u dzieci autystycz-
nych, jest to jeden z głównych tropów. Amerykańska Aka-
demia Pediatrii w 2011 roku zajęła stanowisko, że u dzieci 
z autyzmem należy większą uwagę poświęcić diagnozowaniu 
i leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Dużo zachowań 
autystycznych, może być też indukowanych przez różnego 
rodzaju procesy zapalne w organizmie. Jeśli dziecko przej-
dzie infekcję płodową wywołaną np. przez wirusy lub tok-
soplazmy, może rozwijać się tak, jakby miało autyzm i taką 
diagnozę dostaje, a w rzeczywistości są to zmiany behawio-
ralne, które są spowodowane czynnikiem infekcyjnym, więc 
ten kierunek również warto zweryfikować.

trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy są one przyczyną 
autyzmu, czy przyczyniają się do gorszego funkcjonowania 
w przebiegu autyzmie. 
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Opieka nad autystycznym pacjentem jest bardzo trudną 
sztuką. Diagnoza autyzm nie powinna ograniczać lekarza, 
ponieważ lekarz w dalszym ciągu ma patrzeć na dziecko, 
jak na pacjenta, a nie przez pryzmat autyzmu, tłumacząc 
nim różne objawy. Rodzic nie powinien zostać sam w gąsz-
czu pytań, tym bardziej, że autyzm ma przebieg bardzo 
niejednorodny. A żeby zrobić odpowiednie badania, trzeba 
wiedzieć, czego szukać. Dlatego zawsze zbieram bardzo do-
kładny wywiad. Trzeba zapytać rodzica, czy dziecko miało 
regres. Bo jeżeli rozwijało się neurotypowo do pierwszego 
roku życia, a potem po drugim roku życia przestało się roz-
wijać, należy zapytać, co się stało koło drugiego roku życia. 
Rodzice najczęściej mówią o szczepionkach, dlatego, że to 
najłatwiejsze do zapamiętania. Dopiero w czasie wywiadu 
i odpowiednich pytań okazuje się, że dziecko miało infekcje 
ucha czy niekończące się biegunki, które mogły być spowo-
dowane przez pałeczki z rodzaju Campylobakter. Zdarza się, 
że dziecko zostało ukłute przez kleszcza, albo zjadło psią 
kupę i zaraziło się toksokarozą. Miałam taki przypadek, kiedy 
mama dopiero w trakcie wywiadu przypomniała sobie mo-
ment, kiedy dziecko stało w piaskownicy i zaczęło jeść psią 

A co dla rodzica dziecka autystycznego powinno być
najważniejsze?

Lekarze pierwszego kontaktu mają różny poziom wie-
dzy o  autyzmie i  często opieka medyczna pozostawia 
wiele do życzenia. Na co zwracać szczególną uwagę na 
linii pacjent – rodzina – lekarz?

Ciąg dalszy rozmowy z prof. Tomaszem Wielkoszyńskim

DIAGNOZA: „AUTYZM” I CO DALEJ? 

Patrzeć na dziecko z autyzmem tak, jak gdyby to było każde 
inne dziecko. Jeśli dziecko jest trudne, nie daje spać, szukaj-
my przyczyn. Nie dajmy się zamknąć w stereotypie, że au-
tyzm tak ma. Jeśli dziecko nie daje nam spać w nocy, kręci 
się, czy ma napady złości, należy zastanowić się, co dziecku 
może być, a nie sięgać po psychotropy. I zamiast błądzić po 
obrzeżach różnych teorii, które są prawdziwe dla wąskiej 
grupy osób, skupić się na podstawach, czyli obserwować 
nie tylko zachowanie po różnych produktach spożywczych, 
ale również stolec, kształt brzucha, jego obwód. To niezwykle 
cenna wiedza, którą możemy przekazać lekarzowi, by mógł 
zlecić dodatkowe badania i pomóc dziecku. Niestety należy 
tu uczciwie powiedzieć, że nie jest tak w każdym przypad-
ku i zdarzają się sporadyczne przypadki, gdy dziecku nie da 
się pomóc. Natomiast w mojej praktyce bardzo wiele dzieci 
zmieniło diagnozę. Najpierw dziecko miało diagnozę
autyzm nisko funkcjonujący, potem uznawano, że diagnosta 
musiał się pomylić, a ostatecznie okazywało się, że dziecko 
w ogóle nie ma autyzmu. Wiąże się to zawsze z ogromnym 
wysiłkiem rodziców włożonym w leczenie i rozwój dziecka, 
którym towarzyszę w tym procesie i których podziwiam za 
poświęcenie dla swoich dzieci.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera,
to stale powiększający się wór, którego dna ciągle nie od-
kryto i w którym kumulują się różne czynniki. Na pewno jeden 
czynnik nie wystarczy do wywołana zaburzenia u dziecka. 
Musi dojść do wystąpienia kilku różnych czynników i pre-
dyspozycji genetycznych. A czynników wyzwalających jest 
wiele, dlatego jeśli chcemy poznać odpowiedź na pytanie 
o czynniki wyzwalające, diagnostyka musi być wielokierun-
kowa. Nie mamy jednego badania, które potwierdzi lub wy-
kluczy autyzm. 

W procesie diagnostycznym sięgamy po wiele różnych ba-
dań, dotyczących różnych aspektów autyzmu, zarówno in-
fekcyjnych, jak i immunologicznych, autoimmunologicznych, 
niedoborowych, toksycznych, metabolicznych, hormonal-
nych oraz badających poziom umysłowy i emocjonalny pa-
cjenta. Wybór badań często zależy od historii dziecka, czyli 
tego, co działo się z nim od urodzenia i jakie były podejrze-
wane czynniki wywołujące regres. Każda rodzina ma swoją 
historię i na jej podstawie można mniej więcej zdefiniować 
kluczowe czynniki sprawcze oraz dobrać dominujący kieru-
nek diagnostyki, a później terapii. Należą do nich zarówno 
ciężkie infekcje, jak i te z pozoru niegroźne, które u dzieci 
z autyzmem mają z reguły charakter nawracający i mocno 
obciążają układ odpornościowy. Duża część dzieci auty-
stycznych ma defekty immunologiczne. Są to nieprawidło-
we i często za słabe odpowiedzi w stosunku do bakterii, 
grzybów czy innych patogenów. U tych dzieci częściej i in-
tensywniej rozwijają się infekcje, które łatwiej przechodzą 
w fazę przewlekłą, ponieważ układ immunologiczny nie 
potrafi sobie z nimi poradzić, tak jak ma to miejsce w przy-
padku zdrowych dzieci lub też reaguje w sposób niepra-
widłowy, często myląc „najeźdźcę” z własnymi komórkami. 

Pytanie, które na pewnym etapie zadaje sobie chyba 
każdy rodzic dziecka autystycznego, brzmi: „Skąd się to 
wzięło?”. Co medycyna wie o przyczynach autyzmu?

Jakie zatem czynniki powinny zostać wzięte pod uwagę 
w diagnostyce dziecka autystycznego czy dziecka
z zespołem Aspergera?

Taki proces diagnostyczny bywa kosztowny, nie lepiej 
skoncentrować swoje wysiłki na terapiach stymulujących 
neurorozwój dziecka? Po co w ogóle zajmować się
badaniem przyczyn autyzmu?

Terapie są potrzebne i konieczne, jednak by dziecku skutecz-
nie pomóc, nieodzowna jest również diagnostyka. Inaczej 
nie będziemy wiedzieć, z czym właściwie mamy do czynie-
nia. W publikacjach naukowych opisywane są spektakular-
ne przypadki „wyzdrowień z autyzmu” zarówno u dzieci, jak 
i u dorosłych. Może okazać się, że „autyzm”, to tak naprawdę 

Skąd u małych dzieci biorą się takie choroby,
jak autoimmunologiczne zapalenie mózgu?

W badaniach nieraz widzimy cechy przebytego albo
aktywnego zakażenia paciorkowcowego, które manifestu-
je się jako tzw. PANDAS (dziecięce autoimmunologiczne 
neuropsychiatryczne zaburzenia związane z infekcjami  pa-
ciorkowcowymi). W konsekwencji zakażenia paciorkowcem 
grupy A, często powodującym anginy lub zapalenia uszu, 
rozwija się reakcja autoimmunologiczna obejmująca komórki 
nerwowe. Budowa antygenowa paciorkowca jest na tyle po-
dobna do struktury naszych komórek nerwowych, że układ 
odpornościowy w trakcie walki z paciorkowcem w pewnym 
momencie zaczyna mylić paciorkowca z własnymi neuronami 
i kieruje własną odpowiedź immunologiczną nie w kierun-
ku bakterii, tylko własnych tkanek, uszkadzając je. W ten 

Pochodnych morfiny w pożywieniu jest cała masa. Pochod-
ne morfiny mogą pojawić się też po spożyciu soi czy szpi-
naku. Dzieje się tak u osób z zespołem przesiąkliwego jelita, 
bez względu na to, czy osoba ma autyzm czy nie. Często 
zdesperowani rodzice wykluczają gluten, który wg moich 
osobistych badań stanowi problem u 5% pacjentów. Mądra 
decyzja o wykluczeniu glutenu powinna być poprzedzona 
odpowiednimi badaniami. Często ważniejsze niż wyklucze-
nie glutenu jest wyeliminowanie z diety składników, które 
fermentują i mogą podrażnić istniejące w jelitach bakterie, 
ponieważ metabolity bakteryjne mają gorsze działanie na 
organizm niż gluten i produkty jego trawienia (np. gluteno-
morfiny).

Jakie efekty przynosi wyleczenie stanu zapalnego jelit 
i zaburzeń żołądkowo-jelitowych u dzieci z autyzmem?

Bardzo różnie. Dzieci zaczynają nawiązywać kontakt z oto-
czeniem, dlatego że nie są tak zatopione we własnym bólu, 
który utrudniał im funkcjonowanie. Dziecko jest spokoj-
niejsze, więcej patrzy w oczy, częściej się uśmiecha. Jest 
bardziej chętne do tego, żeby się bawić, powtarzać nowe 
słowa, nie budzi się tak często w nocy, nie krzyczy, znika 
wybiórczość pokarmowa i dziecko rozszerza dietę. Często 
słyszę słowa: dziękuje Pani Doktor, bo dzięki Pani leczeniu 
mogę iść z dzieckiem do kościoła czy supermarketu. 
Pamiętajmy, że u każdego z nas istnieje tzw. oś jelitowo-mó-
zgowa, co oznacza że zaburzenia funkcjonowania naszego 
przewodu pokarmowego mogą mieć bezpośredni wpływ na 
nasz mózg. Dotyczy to zarówno substancji wytwarzanych 
przez mikrobiom jelit, jak i wchłanianych z pożywienia.

Czy są jakieś stałe zalecenia, które daje Pani rodzinom 
swoich autystycznych pacjentów i mogłaby je Pani 
przekazać czytelnikom magazynu „Szkiełko i Oko”?

Pierwsza rada: proszę wyłączyć telewizor oraz ogra-
niczyć dziecku korzystanie z telefonu komórkowego 
i komputera. W dobie wszechobecnych mediów dzieci 
są przebodźcowane, co nie jest fizjologicznym stanem 
i odbija się na ich nadmiernym pobudzeniu i długofa-
lowo na rozwoju.

Druga rada: jak najszybciej zdjąć pampersa, jeśli dziec-
ko go ma. Np. miałam pacjenta z infekcjami dróg mo-
czowych który sikał co 15 minut. Rodzina nie widziała 
tego i dopiero, gdy pampers został wyjęty, okazało się, 
że ważnym powodem stanu dziecka była bardzo po-
ważna infekcja dróg moczowych z podwyższonym po-
ziomem amoniaku, który wpływał na proces poznaw-
czy. Po wyleczeniu infekcji dróg moczowych rozwój 
dziecka się poprawił.

Trzecia rada: zobaczyć, co dzieje się z jelitami – czy 
dziecko oddaje regularne stolce, jakie są kupy. Jeśli 
u większości pacjentów, nawet gdy mają zaburzenia 
genetyczne, rozwiążemy problemy jelitowe i poprawimy 
pracę układu odpornościowego, stan ogólny także się 
poprawia.

kupę. Niedługo potem zaczął następować stopniowy regres. 
Po wyleczeniu zarażenia bakteryjnego stan dziecka znaczą-
co się poprawił. 

Swego czasu dużo mówiło się o tym, że u dzieci
autystycznych po spożyciu glutenu pojawia się w mózgu 
morfinopodobna substancja. Jakie jest zdanie Pani
Doktor na temat glutenu w diecie pacjentów ze spektrum?

autoimmunologiczne zapalenie mózgu, które znika lub ulega 
znaczącej poprawie po zastosowaniu leków immunosupre-
syjnych lub immunomodulujących. Przewlekłe zapalenie mó-
zgu może mieć podłoże infekcyjne (np. neuroborelioza) lub 
autoimmunologiczne. Może przebiegać jako oddzielna jed-
nostka chorobowa, której objawy choroby naśladują autyzm, 
bądź też nakładać się na spowodowane innymi czynnikami 
zaburzenia ze spektrum autyzmu i pogłębiać jego przebieg.
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Jakie badania należy wykonać u dziecka, żeby
dowiedzieć się, czy może mieć autoimmunologiczne 
zapalenie mózgu?

Jakie jeszcze czynniki oprócz infekcyjnych warto
diagnozować, ponieważ odgrywają ważną rolę
w przebiegu autyzmu?

Czy to oznacza, że na objawy autyzmu mają wpływ 
wirusy i bakterie?

Co daje taka wiedza uzyskana z badań metabolicznych 
na temat dziecka?

Jeśli chodzi o aspekty diagnostyczne PANDAS, to w suro-
wicy dziecka poszukujemy zarówno przeciwciał skierowa-
nych przeciw paciorkowcom, jak i autoprzeciwciał przeciw 
antygenom neuronalnym (np. tubulinie, lizogangliozydowi 
GM1, receptorom dopaminowym D1 i D2, NSE, itp.).  Od-
rębnym od PANDAS i PANS zagadnieniem, wymagającym 
także odrębnej diagnostyki, są autoimmunologiczne zapa-
lenia mózgu związane z obecnością przeciwciał przeciw 
receptorom (np. przeciw receptorom NMDA, AMPA 1 i 2, 
CASPR2, GABA-B, LGI1 i DPPX), neuroprzekaźnikom (np. 
przeciw serotoninie). Już w najbliższym czasie badania te 
będą dostępne w naszym laboratorium. Wspomnieć należy 
też, że u dużej części dzieci z ASD wykrywa się autoprze-
ciwciała skierowane przeciw receptorom kwasu foliowe-
go. Związek ten niezbędny jest dla prawidłowego rozwoju 
i funkcjonowania każdej komórki nerwowej, a neurony osób, 
u których występują powyższe przeciwciała, nie są w stanie 
w prawidłowy sposób zaopatrywać się w tę witaminę, pomi-
mo prawidłowego jej stężenia we krwi.

Nie tylko wirusy i bakterie, ale również pasożyty i grzyby. 
Jeśli dziecko ma zakażenie grzybicze przewodu pokarmowego, 
powstają zaburzenia wchłaniania, które wpływają na całość 
metabolizmu i pogarszają stan pacjentów z autyzmem. Ne-
gatywny wpływ na zachowanie i na odporność mają me-
tabolity wydzielane przez grzyby. Podobnie niekorzystnie 
oddziałują toksyny grzybicze, tzw. mykotoksyny, na które 
dziecko jest narażone, gdy przebywa w zagrzybionych po-
mieszczeniach. Jakikolwiek stan zapalny w organizmie bę-
dzie generować wolne rodniki i mediatory stanu zapalnego, co 
pośrednio będzie kształtować przebieg zaburzeń metabo-
licznych i immunologicznych. U znacznej liczby autystyków 
wykrywamy takie bakterie, jak Bartonella, Borrelia, a czasa-
mi pierwotniaki z rodzaju Babesia. Doświadczenia diagnosty 
wymaga stwierdzenie, czy zakażenie jest aktywne, pasożyty 
są żywe i replikują się np. w układzie nerwowym, czy jest to 
zakażenie uśpione, które nie ma prawdopodobnie wpływu na 
przebieg autyzmu. Przykładem jest zakażenie toksoplazmą, 
która jest pasożytem powodującym powstawanie m.in. za-
burzeń społecznych i zaburzeń empatii. Przeprowadzono ba-
dania, z których wynika, że toksoplazmoza występuje u 95% 
seryjnych zabójców. Istnieją również doniesienia naukowe, 
że w przypadku autyzmu toksoplazma może wpływać na 
rozwój aspołecznych zachowań, tak jak pierwotniak wpływa 
na zachowanie zakażonej nim myszy, która np. przestaje bać 
się kotów. Jakkolwiek toksoplazmozy w populacji ogólnej jest 
zdecydowanie mniej niż kilka dekad temu, ponieważ warunki 
życia poprawiły się w stosunku do tych sprzed 30 lat. Dodat-
nie wyniki w kierunku toksoplazmozy obserwujemy obecnie 
w 5-10% próbek pochodzących od dzieci autystycznych. 
W takiej sytuacji zdiagnozowanie i wyleczenie czynnika in-
fekcyjnego pozwala często osiągnąć znaczącą poprawę.

W diagnostyce dzieci z ASD dużą rolę odgrywają badania 
w kierunku zaburzeń metabolicznych i chorób niedoboro-
wych. Dość często obserwujemy np. łagodną hiperamo-
nemię czyli podwyższone stężenie amoniaku we krwi oraz 
kryptopirolurię, czyli nasilone wydalanie kryptopiroli z mo-
czem. Aby wykryć te zaburzenia metaboliczne konieczne jest 
pobranie i zabezpieczenie materiału biologicznego (krew, 
mocz) w ściśle kontrolowanych warunkach oraz szybkie wy-
konanie oznaczeń, gdyż oznaczane związki cechują się wy-
jątkowo małą stabilnością w pobranym materiale. Kolejnym 
etapem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowych stężeń 
tych metabolitów jest ustalenie przyczyny danego zaburze-
nia, czyli np. poszukiwanie defektów metabolicznych w cy-
klu mocznikowym lub diagnostyka niedoborów aktywnych 
form witamin B6 (5-fosforanu pirydoksalu)  lub B1 (pirofos-
foranu tiaminy). Do częstych niedoborów obserwowanych 
u dzieci z ASD zaliczyć też można niedobór cynku, manganu 
i żelaza, a także niedobory witamin rozpuszczalnych w tłusz-
czach – głównie A, D i E. Wszystkie te badania wykonujemy 
w laboratorium CM Wielkoszyński. Bardzo dużo informacji 
dostarczają kompleksowe badania metaboliczne czyli tzw. 
profile metabolitów organicznych. Badanie to pozwala ocenić 
jednocześnie różne funkcje metaboliczne organizmu, czy-
li zarówno metabolizm węglowodanów, białek, tłuszczów, 
mechanizmy detoksykacji organizmu, równowagę mikrobio-
ty jelitowej, obecność ewentualnej grzybicy oraz niedobory 
niektórych pierwiastków śladowych i witamin. Na podstawie 
doświadczeń dzieci z ASD mogę stwierdzić, że praktycznie 
każde dziecko ma jakieś zaburzenia metaboliczne, co poka-
zują przekroczone wartości referencyjne w praktycznie każ-
dym wyniku takiego profilu.

Zdarza się, że obserwowane ewidentne zaburzenia w bada-
niach profili związków organicznych w moczu nasuwają po-
dejrzenia odnośnie ściśle zdefiniowanych tzw. bloków me-
tabolicznych, czyli zaburzeń uwarunkowanych genetycznie 
i dotyczących nieprawidłowej funkcji konkretnego enzymu. 
Dostarczają również dowodów na obecność np. grzybicy, 
lambliozy czy przerostów bądź niedoborów bakteryjnych 
w przewodzie pokarmowym, które mogą wymagać dalszej 
diagnostyki. Do zaburzeń metabolizmu może dojść również 
na podłożu niedoborów witamin i mikroelementów, które 
warunkują aktywność pewnych enzymów, stymulując ich 
działanie w przemianach metabolicznych. Ich brak jest prze-
słanką do konkretnego postępowania leczniczego. Takim 
przykładem może być kryptopiroluria - zaburzenie opisane 
po raz pierwszy w latach 60. u chorych ze schizofrenią, któ-
re polega na tym, że niedobór witaminy B6, manganu, cynku 
i różnych innych mikroelementów i witamin, powoduje nie-
prawidłową przemianę hemoglobiny. W wyniku tych prze-
mian powstają toksyczne związki, które uszkadzają układ 
nerwowy. Zlikwidowanie tych niedoborów likwiduje również 
skutki zaburzenia. Kryptopiroluria występuje o około 50% 
dzieci z ASD, więc warto wykonać badanie w jej kierunku 
u dzieci, które mają typowe dla kryptopirolurii objawy, ta-
kie jak np. zaburzenia koncentracji (często przypominające 

20-30% – Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego

20-30% – Jersinioza i kampylobakterioza

5-10% – Toksoplazmoza

10-20% – Aspergiloza i inne grzybice

15-20% – PANS/PANDAS

Ponad 50% – Kandydoza 

50% – Kryptopiroluria

Choroby współistniejące u pacjentów z autyzmem

Niektóre podejrzenia odnośnie zaburzeń genetycznych war-
to potwierdzić badaniem genetycznym, szczególnie wtedy, 
gdy można podjąć pewne kroki terapeutyczne. Dotyczy to 
np. zaburzeń cyklu mocznikowego powodującego zwiększone 
stężenie amoniaku we krwi, który potrafi mocno uszkodzić 
tkankę nerwową. W tej sytuacji możemy podawać choremu 
np. aminokwasy, których deficyt wynika z defektu konkret-
nego enzymu (np. cytrulinę w defekcie karbamoilotrans-
ferazy ornitynowej) lub substancje, które unieszkodliwiają 
(wiążą) amoniak w odrębnych, niezależnych od cyklu mocz-
nikowego (czyli tzw. alternatywnych) szlakach metabolicz-
nych (np. kwas benzoesowy lub fenylomasłowy). Części za-
burzeń genetycznych nie jesteśmy w stanie zmodyfikować. 
Natomiast nawet w takiej sytuacji można w pewnych ob-
szarach poprawić funkcjonowanie dziecka. U zdecydowanej 
większości dzieci autystycznych występują niekorzystne 
zmiany flory jelitowej oraz nietolerancje pokarmowe. W je-
licie dochodzi do przerostów bakterii czy niedoborów bifi-
dobakterii wspomagających pracę jelit oraz właściwe wchła-
nianie substancji z pożywienia. Odpowiednio modyfikując 
dietę oraz wykluczając alergizujące dzieci produkty i ocenia-
jąc mikrobiom, jesteśmy w stanie wprowadzić do flory jelit 
określone szczepy bakterii, które wpłyną na funkcjonowanie 
dziecka. Jedne z nich mają wpływ na trawienie glutenu, inne 
na powstawanie neuroprzekaźników czyli np. syntezę se-
rotoniny lub GABA, a jeszcze inne na metabolizowanie hi-
staminy. Przypomnijmy bowiem, że mikroflora jelitowa jest 
ważnym producentem niektórych neuroprzekaźników (sero-
tonina, dopamina, GABA) i być może, to co żyje w naszym 
jelicie, bezpośrednio lub pośrednio wpływa na nasz nastrój 
i zachowanie.

Podaje Pan Profesor przykłady procesów odwracalnych. 
A co, jeśli badania wykażą defekt genetyczny, czyli
mutację jakiegoś genu, którego nie da się naprawić?

Jaki efekt zdrowotny uzyskują pacjenci po wyleczeniu za-
każenia paciorkowcem lub innego czynnika powodujące-
go np. autoimmunologiczne zapalenie mózgu?

Mamy kilkoro takich pacjentów. Te dzieci zostały zakwali-
fikowane do badań klinicznych lub specjalnych programów 
lekowych i dostają np. cyklicznie preparaty ludzkich
immunoglobulin (IVIG), co prowadzi do zatrzymania postę-
pu choroby i normalizuje funkcję układu odpornościowe-
go. W niektórych krajach podejmowane są również próby 
podawania dzieciom z PANDAS lub PANS (zespół ostrych 
dziecięcych zaburzeń neuropsychiatrycznych) przeciwciał 
monoklonalnych o działaniu immunosupresyjnym i wyga-
szającym proces zapalny w mózgu. Podkreślić tu jednak 
należy, że w przypadku zespołów typu PANDAS, w których 
powstaniu uczestniczy czynnik zakaźny (np. paciorkowce), 
pierwszym etapem terapii powinna być eliminacja tego 
czynnika z organizmu dziecka, a więc odpowiednio dobra-
ne i podawane przez odpowiednio długi czas antybiotyki. 
Często leczenie takie daje bardzo dobre efekty i nie musimy 
wtedy sięgać po drogie lub obarczone większym ryzykiem 
leczenie immunosupresyjne. Czasem jednak terapie te są 
konieczne i również dają spektakularne efekty.

właśnie sposób rozwija się proces autoimmunologiczny, któ-
ry niszczy komórki układu nerwowego powodując zaburze-
nia neurologiczne i psychiczne, mylnie diagnozowane jako 
autyzm. Ciekawostką może być fakt, że identyczne do wy-
krywanych u dzieci chorych na PANDAS, autoprzeciwcia-
ła skierowane przeciw pewnym składnikom komórek ner-
wowych, opisano niedawno u chorych na neuroboreliozę 
(zwłaszcza przewlekłą i niepoddającą się antybiotykoterapii). 
Wniosek jest taki, że infekcje, niezależnie od tego czym zo-
stały spowodowane, mogą być czynnikiem prowadzącym do 
powstania reakcji autoimmunologicznej, a więc takiej, która 
polega na nadmiernej aktywności naszego własnego układu 
odpornościowego skierowanej przeciwko organizmowi
gospodarza.

Choroby w przebiegu zaburzeń spektrum autyzmu - procent 
wykrytych zakażeń u dzieci z autyzmem badanych

w Laboratorium Centrum Medycznego Wielkoszyński:

20-30% – Borelioza/bartonelloza

ADHD), przewlekłe zmęczenie, problemy z pamięcią świeżą, 
nadwrażliwość na stres/nadreaktywność, zaburzenia obse-
syjno-kompulsywne (OCD), psychotyczne lub depresyjne, 
zaburzenia trofiki skóry, włosów i paznokci, częste infekcje 
(niedobór IgA), częste bóle głowy lub brzucha, cechy nad-
wrażliwości na substancje chemiczne lub alergie/nietoleran-
cje pokarmowe oraz wiele innych.

Znamy się na diagnostyce autyzmu
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Badania immunologiczne

CO BADAĆ, KIEDY I DLACZEGO? - CZYLI PRAKTYCZNY 
PORADNIK: DIAGNOSTYKA W AUTYZMIE

Badania serologiczne (badanie przeciwciał) lub odpowiedzi komórkowej 

Badania w kierunku zaburzeń metabolicznych

Stężenie immunoglobulin 
(IgG, IgA i IgM całkowite)

Badania w kierunku chorób odklesz-
czowych (np. boreliozy, bartonelloz 
i babeszjozy), które często powodują 
zaburzenia neuropsychiczne u dzieci. 

Panel IMK mały, 
Panel IMK duży (immunofenotyp 

krwinek białych)

Badania w kierunku zakażeń wiruso-
wych – głównie powodowanych przez 
wirusy cytomegalii (CMV) i Epsteina-
-Barr (EBV) oraz pozostałe wirusy gru-
py Herpes (opryszczki) – HSV-1, HSV-
2, HHV-6 i HHV-7.

Panel Th1/Th2

Badania oceniające odporność
humoralną, czyli produkcję
immunoglobulin (przeciwciał).

W przypadku częstych, nawracają-
cych infekcji, równolegle z diagnosty-
ką niedoborów odporności, wskazane 
jest poszukiwanie konkretnych (naj-
częściej występujących) zakażeń bak-
teryjnych i wirusowych. Dość często 
mamy do czynienia z całym komplek-
sem przewlekłych zakażeń toczących 
się aktualnie u dziecka. Ich rozpozna-
nie może być przesłanką do wdroże-
nia leczenia przeciwbakteryjnego lub 
przeciwwirusowego. Z pośród metod 
diagnostycznych stosowanych w tym 
celu najczęściej wykorzystujemy tech-
niki serologiczne (np. ELISA i Western 
Blot) oraz metody oceniające odpo-
wiedź komórkową (EliSpot i LTT). 

Badania oceniające odporność ko-
mórkową czyli ilość limfocytów T 
pomocniczych (Th), supresorowych/
cytotoksycznych (T s/c), limfocytów 
B oraz komórek NK (dodatkowo
limfocyty B1 w panelu IMK dużym). 

Ocena równowagi pomiędzy
odpowiedzią typu Th1 i Th2.
Ocena nasilenia stanów zapalnych
(produkcji czynników prozapalnych) 
i mechanizmów wygaszania
odpowiedzi zapalnej (produkcja 
cytokin przeciwzapalnych).

Zaburzenia ze spektrum autyzmu 
(ASD) często współistnieją z wro-
dzonymi lub nabytymi defektami im-
munologicznymi i przejawiają się np. 
częstymi/nawracającymi infekcjami 
dróg oddechowych, moczowych lub 
przewodu pokarmowego. Wykrycie 
takich defektów immunologicznych 
stanowi punkt wyjścia do dalszej 
diagnostyki i leczenia poszczegól-
nych infekcji i/lub odpowiedniego 
wsparcia układu immunologicznego 
za pomocą środków immunostymulu-
jących. Wśród dzieci z autyzmem bar-
dzo często zaburzone są odpowiedzi 
typu Th1 i Th2 – pojawia się brak 
równowagi między mechanizmami 
odpowiedzialnymi za odpowiedź ko-
mórkową na zakażenia wewnątrzko-
mórkowe (np. wirusy, borelie, barto-
nelle) i własności żerne fagocytów, 
a mechanizmami sterującymi odpo-
wiedzią komórkową i reakcjami aler-
gicznymi. Bardzo często obserwujemy 
nasiloną produkcję cytokin prozapal-
nych (np. TNF alfa i INF gamma), co 
świadczy o toczącym się stanie za-
palnym (przewaga odpowiedzi typu 
Th1), jakkolwiek zdarzają się też przy-
padki wrodzonych defektów produkcji 
interferonu gamma (przewaga odpo-
wiedzi Th2).

Bartonellozy oraz borelioza występują 
u 20-30% diagnozowanych pacjentów 
z autyzmem, a ich leczenie z reguły 
znacznie poprawia stan pacjentów. 
Objawy neuro-psychiczne tych cho-
rób odkleszczowych mogą w pewnym 
zakresie imitować objawy ASD lub też 
zaostrzać przebieg tych zaburzeń.

Każde dziecko w pewnym wieku zakaża 
się takimi wirusami, jak CMV, EBV, HSV-
1 czy HHV-6 i HHV-7. U dzieci z niedo-
borami odporności zakażenia te mogą 
dłużej być aktywne lub zajmować układ 
nerwowy. Zadaniem wykonywanych 
badań jest odróżnienie zakażenia będą-
cego już w fazie uśpionej od zakażenia 
aktywnego (w diagnostycznie trudnych 
przypadkach warto wykonać dodatko-
wo badania techniką PCR).
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Badania w kierunku zakażeń
paciorkowcowych 

(diagnostyka zespołu PANDAS).

Czynnik infekcyjny, w tym wypadku 
paciorkowiec ropotwórczy, może wy-
zwalać w organizmie dziecka reakcję 
autoimmunologiczną, myloną niejed-
nokrotnie z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu i nazywaną PANDAS. 
W późnym etapie przebiegu tego 
schorzenia, oprócz przeciwciał prze-
ciw paciorkowcom, możemy również 
wykrywać autoprzeciwciała przeciw-
ko składnikom komórek nerwowych, 
np. przeciw tubulinie, gangliozydom 
czy receptorom dopaminowym, 
świadczące o procesie autoagresji 
obejmującym mózg.

PANS i PANDAS również wpisuje się 
w zaburzenia typu ASD i u około 
15-20% dzieci jest to dodatkowy 
czynnik, który nasila przebieg 
zaburzeń autystycznych. U więk-
szości dzieci leczenie PANS i PAN-
DAS wprowadzone w odpowiednim 
momencie powoduje zatrzymanie 
i przemodelowanie układu odporno-
ściowego oraz zatrzymanie mecha-
nizmów odpowiedzi autoimmunolo-
gicznej. 

Stężenie amoniaku
i aminokwasów w osoczu

Czynnikami, które powodują wyso-
ki poziom amoniaku w osoczu mogą 
być zarówno zaburzenia mikroflory 
jelitowej, które zdarzają się u dzieci, 
oraz zespół cieknącego jelita, czy-
li uszkodzenie kosmków jelitowych 
powodujące, że większa ilość meta-
bolitów bakteryjnych przedostaje się 
z jelita do krwi. Innym czynnikiem po-
wodującym hiperamonemię są scho-
rzenia wątroby, np. wrodzone defekty 
enzymatyczne cyklu mocznikowego 
lub stłuszczenie tego narządu.

Amoniak jest czynnikiem stymulu-
jącym mózg do większej aktywności 
metabolicznej oraz uszkadzającym 
komórki nerwowe. Znormalizowanie 
poziomu amoniaku powoduje czę-
sto poprawę widoczną w zmniejsze-
niu napędu oraz zmniejszeniu agresji 
u dzieci autystycznych. Diagnostykę 
przyczyn wysokiego stężenia amo-
niaku ułatwia badanie oceniające stę-
żenia poszczególnych aminokwasów 
w osoczu (zaburzeniom cyklu mocz-
nikowego towarzyszą charaktery-
styczne zmiany stężeń tych związków 
we krwi).

Wydalanie kwasu orotowego
z moczem

Test z allopurinolem w kierunku
defektu OCT

Szczegółowa diagnostyka przyczyn 
podwyższonego stężenia amonia-
ku w osoczu (czyli hiperamonemii) 
– test wykrywający defekt jednego 
z kluczowych enzymów cyklu mocz-
nikowego - karbamoilotransferazy 
ornitynowej (OCT). Kwas orotowy 
jest związkiem, który powstaje jako 
produkt uboczny przy defekcie tego 
enzymu (OCTD).

U pacjentów z ciężkim defektem OCT 
wydalanie kwasu orotowego jest stale 
podwyższone, a u pacjentów z łagod-
niejszą formą OCTD (np. u których 
tylko jeden gen enzymu OCT jest 
zmutowany), kwas orotowy będzie 
pojawiać się  w moczu dopiero po 
podaniu allopurynolu lub znacznym
obciążeniu białkiem (okresowo).

Badanie ocenia spoczynkowe (wyj-
ściowe) wydalanie kwasu orotowe-
go z moczem oraz wydalanie tego 
związku po jednorazowym podaniu 
allopurynolu, który w przypadku ist-
niejącego, łagodnego defektu OCT, 
dodatkowo nasila powstawanie kwasu 
orotowego. Publikacje wskazują, że 
czułość próby z allopurinolem jest 
bardzo wysoka i wykrywa ponad 90% 
przypadków. W dodatniej próbie z al-
lopurynolem wydalanie kwasu oroto-
wego z moczem wzrasta co najmniej 
kilkukrotnie.
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Ocena stężeń wybranych neuroprzekaźników (serotonina, dopamina) i ich metabolitów

Ocena wydalania z moczem
metabolitów dopaminy (HVA 
– kwasu homowanilinowego) 
i serotoniny (5-HIAA – kwasu 

5-hydroksyindolilooctowego) oraz 
kwasu chinolinowego

Powstawanie amin biogennych bę-
dących neuroprzekaźnikami czyli 
głównie dopaminy, serotoniny, me-
latoniny, a także innych neurotrans-
miterów jak acetylocholiny, GABA 
itp. uzależnione jest od wielu czyn-
ników, jak np. biodostępność subs-
tratu do danej syntezy (np. tyrozyny 
do produkcji dopaminy, tryptofanu 
do produkcji serotoniny i melatoni-
ny), a także od aktywności enzymów 
odpowiedzialnych za poszczególne 
przemiany, częściowo uwarunkowanej 
też genetycznie. Niestety u dzieci 
z ASD obserwujemy często defekty 
aktywności tych enzymów, co szcze-
gólnie w sytuacji niedoborów np. 
pochodnych witaminy B6 czy B12 
powoduje znaczące zahamowanie 
szybkości danej przemiany bioche-
micznej (produktu jest mało, za to 
zostaje nadmiar nieprzerobionego 
substratu). Neurotoksyczny metabolit 
- kwas chinolinowy powstaje z tryp-
tofanu w procesach zapalnych to-
czących się w mózgu. W warunkach 
fizjologicznych tryptofan przekształ-
cany jest kolejno do 5-HTP, seroto-
niny i melatoniny, a jego ostatecznym 
produktem degradacji wydalanym 
z moczem jest kwas 5-hydroksyin-
dolilooctowy (5-HIAA). Przeniesienie 
przemian tryptofanu w stronę two-
rzenia neurotoksycznego kwasu chi-
nolinowego skutkuje jednocześnie 
zahamowaniem prawidłowej ścieżki 
metabolicznej prowadzącej do
powstania serotoniny i melatoniny.
Efektem tych zjawisk będzie zabu-
rzony stosunek stężeń kwasu chi-
nolinowego do 5-HIAA w moczu, 
który z jednej strony odzwierciedla 
niedobory serotoniny i melatoniny, 
a z drugiej – dokumentuje toczący się 
w mózgu proces zapalny. Alternatyw-
ną drogą oceny produkcji serotoniny 
jest jej oznaczenie we krwi pełnej lub 
płytkach krwi. Badanie to uzupełnia 
ocenę jej metabolizmu dokonywaną 
przez oznaczenie wydalania kwasu 
5-hydroksyindolilooctowego
(5-HIAA) z moczem

U większości dzieci z ASD istnieje 
nadprodukcja dopaminy. Dzieci są 
wtedy nadpobudliwe i hiperreaktywne.
Opisywane są też niedobory se-
rotoniny, co ma wpływ na funkcje 
poznawcze i odczuwanie szczęścia, 
zaburzenia z kręgu obniżonego na-
stroju, a nawet myśli samobójcze 
- obecne prawdopodobnie również 
u małych autystyków. Jesteśmy 
w stanie ocenić równowagę pomię-
dzy aktywnością układu dopami-
nergicznego a serotoninergicznego 
z wykorzystaniem małoinwazyjnych 
metod diagnostycznych. Podstawą 
jest ocena stężeń wybranych związ-
ków w moczu reprezentujących pro-
dukcję dopaminy (HVA), serotoniny 
(5-HIAA) oraz stężenia serotoniny we 
krwi lub płytkach krwi. Możliwe jest 
modelowanie tej równowagi poprzez 
odpowiednie modyfikacje diety i su-
plementację.   Wysokie stężenie kwa-
su chinolinowego w moczu oznacza 
prawdopodobnie stan zapalny w mó-
zgu. Należy wykonać badania w celu 
ustalenia przyczyny – poszukać przy-
czyn infekcyjnych lub mechanizmów 
autoimmunologicznych prowadzą-
cych do rozwoju zapalenia mózgu 
i wprowadzić odpowiednie leczenie 
przeciwinfekcyjne, immunomodulują-
ce lub immunosupresyjne.

Kryptopiroluria (KPU) to zaburzenie 
metaboliczne często związane z nie-
doborami cynku, witaminy B6 oraz 
manganu, które może prowadzić 
m.in. do przewlekłego zmęczenia, 
zaburzeń koncentracji, nietolerancji 
leków oraz problemów dermatolo-
gicznych i endokrynologicznych (np. 
niedoczynność tarczycy). To relatyw-
nie niedrogie badanie, które warto 
wykonać u pacjentów, u których 
dominuje zmęczenie, niechęć do wy-
siłku, problemy z pamięcią i koncen-
tracją, a także zespoły lękowe, obse-
syjno-kompulsywne, depresyjne lub 
psychotyczne.  

Witaminy z grupy B (czyli B1, B2, B6, 
B12 i kwas foliowy) wpływają m.in. na 
syntezę neuroprzekaźników (dopami-
ny, serotoniny i melatoniny) w mózgu, 
uczestnicząc w procesach metylacyj-
nych. Każde zaburzenie dostępności 
aktywnych metabolitów tych wita-
min będzie skutkować zaburzeniami 
powstawania neuroprzekaźników, 
a więc wpływać na sferę psycho-fi-
zyczną naszego organizmu. Bardzo 
powszechne są niedobory witaminy 
D prowadzące nie tylko do rozwoju 
krzywicy, osteopenii czy osteopo-
rozy, ale także w znaczący sposób 
zmniejszające odporność organizmu 
na czynniki infekcyjne i stres. Podob-
ne immunostymulujące działanie ma 
retinol czyli witamina A. Ponadto wi-
taminy A i E są silnymi, naturalnymi 
antyoksydantami, które chronią nasze 
komórki przed niekorzystnym wpły-
wem wolnych rodników tlenowych.

Kryptopiroluria może mieć podłoże 
genetyczne. Dotyczy około 10% 
całej populacji i może dotyczyć
nawet 50% osób z autyzmem. 
Wykrycie podwyższonego wydalania 
kryptopiroli (nazywanych również 
hemopirolaktamem – HPL) z moczem
informuje nas o obecności tych 
zaburzeń. Konieczna jest dalsza 
diagnostyka, czyli ocena gospodarki 
witaminą B6 oraz stężenia pierwiast-
ków (cynku, miedzi i manganu) we 
krwi. Leczenie polega na suplementacji 
i przekłada się na lepsze funkcjono-
wanie pacjentów z ASD.

Ustalenie przyczyny niedoboru 
i wyrównanie tych zaburzeń może 
znacznie usprawnić równowagę 
neuroprzekaźników i spowodować 
znaczną poprawę funkcjonowania 
dziecka. Poza czynnikami pokarmo-
wymi (wybiórczość pokarmowa, aler-
gie i nietolerancje pokarmowe, zabu-
rzenia trawienia i wchłaniania),
za przyczyny stwierdzanych niedo-
borów uważamy defekty metabolicz-
ne, które prowadzą do powstawania 
zbyt małych ilości biologicznie ak-
tywnych metabolitów witamin (np. 
5-fosforanu pirydoksalu z witaminy 
B6 lub pirofosforanu tiaminy z wita-
miny B1). W przypadku stwierdzenia 
niedoborów witaminy D pod uwagę 
należy brać sposób odżywiania, eks-
pozycję na promienie słoneczne oraz 
zapotrzebowanie organizmu (w nie-
których sytuacjach wzrasta ono kil-
kukrotnie) – prowadzenie sensownej 
suplementacji wymaga okresowych 
kontroli poziomu aktywnego metabo-
litu witaminy D czyli 25-OH-D w su-
rowicy.

Badanie w kierunku
kryptopirolurii (KPU)

Testy w kierunku niedoborów witamin 
(B1, B2, B6, B12, kwasu foliowego 

oraz witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach – witaminy A, E i D).

Ocena stężenia serotoniny we krwi 
pełnej lub płytkach krwi
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Badania w kierunku chorób autoimmunologicznych (z autoagresji)

Badania w kierunku nietolerancji gliadyny, białek mleka i innych składników pokarmowych
(tzw. nietolerancje pokarmowe) oraz diagnostyka choroby trzewnej (celiakii)

Badania oceniające nasilenie stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego

Panel autoimmunologiczny
w autyzmie

Panel nietolerancji pokarmowych 
(IgG-zależnych; 108 pokarmów), 
Duży panel alergii pokarmowych 
(IgE; 20 alergenów), Małe pane-
le alergii pokarmowych – nabiał 
i orzechy,  owoce, warzywa, mąka 
i mięso (każdy zawiera 11 alerge-
nów + CCD), IgE całkowita,
przeciwciała przeciw tTG IgG i IgA, 
przeciw gliadynie (IgG i IgA) oraz 
deamidowanym peptydom gliadyny 
(anty-DGP IgG i IgA)

Przeciwciała przeciw receptorom 
dopaminowym D1 i D2, tubulinie, 
przeciw gangliozydom
(m.in. lyso-GM1).

Przeciwciała przeciw  receptorom 
NMDA, AMPA1 i 2, CASPR2,

LGI1 i GABA B.

Przeciwciała przeciw receptorowi 
kwasu foliowego (anty-FOLR1)

Panel obejmuje wykonanie podsta-
wowej diagnostyki chorób autoim-
munologicznych, tj.: przeciwciała 
przeciwjądrowe i przeciwcytoplazma-
tyczne (ANA), przeciwciała przeciw 
gangliozydom IgG i IgM, przeciwciała 
przeciw mielinie (anty-MBP) i prze-
ciwciała antyneuronalne. Powinien 
być wykonany u każdego dziecka 
z ASD już w pierwszych etapach dia-
gnostyki immunologicznej.

Reakcje immunologiczne wynikające
z kontaktu w pokarmem są powszech-
nym zjawiskiem u dzieci autystycz-
nych i mogą przybierać różne postaci. 
Postać IgE-zależna powoduje reakcję 
natychmiastową i jest to wtedy typo-
wa reakcja alergiczna. W przypadku 
tzw. nietolerancji pokarmowych wy-
stępuje reakcja IgG-zależna. Wtedy 
reakcje są przesunięte w czasie, mniej 
charakterystyczne i mogą mieć róż-
ny i atypowy przebieg oraz odległą 
lokalizację (np. bóle głowy, objawy 
reumatologiczne, skórne, osłabienie 
i przewlekłe zmęczenie, itp.). U dzieci 
z objawami ze strony przewodu po-
karmowego warto również wykluczyć 
celiakię, czyli chorobę trzewną (gene-
tycznie uwarunkowaną nietolerancję 
glutenu). W tym celu wykonujemy 
badania przeciwciał przeciw trans-
glutaminazie tkankowej (anty-tTG IgG 
i IgA) oraz deamidowanym peptydom 
gliadyny (anty-DGP IgG i IgA).

Przeciwciała przeciw receptorom
dopaminy D1 i D2, tubulinie i lizo-
gangliozydowi GM1 opisywane są 
m.in. u dzieci z zespołem PANDAS. 
Miano przeciwciała anty-D1R i an-
ty-D2R jest związane z nasileniem 
dysfunkcji ruchowych (np. tików) 
u dzieci z PANDAS. Przeciwciała an-
ty-lizoGM1 opisano również
u pacjentów z późną neuroboreliozą 
niereagującą na antybiotykoterapię. 

Diagnostyka autoimmunologicznych 
zapaleń mózgu – rzadkich chorób au-
toimmunologicznych, których objawy 
mogą imitować ASD, zaburzenia za-
chowania, schizofrenię i inne choroby 
psychiczne.

Autoprzeciwciała przeciw receptorowi 
kwasu foliowego blokują przyswajanie 
kwasu foliowego przez neurony, co 
powoduje zaburzenia metylacji, za-
kłócające produkcję neuroprzekaź-
ników (dopaminy, serotoniny i mela-
toniny). Przeciwciała te wykrywane 
są u około kilkunastu procent dzieci 
z autyzmem (częściej u dzieci nisko 
funkcjonujących).

Badania zawarte w panelu mają za 
zadanie z jednej strony wykluczyć 
obecność tzw. układowych chorób 
tkanki łącznej (kolagenoz), a z dru-
giej – pomóc w rozpoznaniu patolo-
gii dotyczących układu nerwowego 
i opartych na zjawiskach autoimmu-
nologicznych. Przeciwciała antyneu-
ronalne to przeciwciała skierowane 
przeciw antygenom zlokalizowanym 
w komórkach układu nerwowego. 
Ich obecność może być związana 
z autoimmunologicznymi chorobami 
układu nerwowego. Kwas foliowy 
jest substancją niezbędną dla każdej 
komórki, w szczególności komór-
ki układu nerwowego. Dostaje się 
do nich za pośrednictwem specjal-
nego receptora na ich powierzch-
ni i uczestniczy m.in. w procesach 
powstawania neuroprzekaźników. 
Jeśli jednak układ odpornościowy 
wytworzy przeciwciała przeciw tym 
„kanałom” transportującym kwas fo-
liowy do komórki, to dojdzie do ich 
zablokowania, w wyniku czego ko-
mórki nie będą w stanie zaopatrywać 
się w kwas foliowy (pomimo, że jego 
podaż i stężenie we krwi będą prawi-
dłowe).

Duża część dzieci z ASD nie toleruje 
glutenu, jak i białka mleka – czyli kaze-
iny. Ich podawanie może nasilać sta-
ny zapalne w organizmie oraz wiązać 
się z nasileniem zaburzeń zachowania 
(powstawanie peptydów morfinopo-
dobnych). Wykrycie przeciwciał klasy 
IgE lub IgG przeciw danym składnikom 
pokarmowym powinno skłaniać do 
wprowadzenia diety eliminacyjnej 
(z wykluczeniem danego składnika). 
W przypadku wykrycia przeciwciał 
charakterystycznych dla celiakii (an-
ty-tTG i/lub anty-DGP) konieczna 
jest dalsza diagnostyka gastroente-
rologiczna (biopsja śluzówki dwu-
nastnicy) i dożywotnie prowadzenie 
diety eliminacyjnej (bezglutenowej). 
Czułość powyższych badań diagno-
stycznych jest najwyższa w trakcie 
stosowania diety zawierającej nie-
tolerowany składnik. Podczas sto-
sowania diety eliminacyjnej wykry-
cie swoistych przeciwciał może być 
utrudnione, bądź nawet niemożliwe! 

Przeciwciała przeciw receptorom 
dopaminowym, tubulinie i ganglio-
zydom są głównie opisywane u pa-
cjentów z zespołem PANDAS, czyli 
u pacjentów z autoimmunologicznym 
powikłaniem zakażenia paciorkow-
cowego, które może dawać objawy 
imitujące zaburzenia ze spektrum au-
tyzmu (objawy psychiatryczne i neu-
rologiczne, np. zaburzenia
obsesyjno-kompulsywne i tiki).

Wymienione przeciwciała występują 
głównie w autoimmunologicznych 
zapaleniach mózgu innych niż PAN-
DAS. Ich oznaczenie pozwala wyklu-
czyć inne jednostki chorobowe z ob-
jawami podobnymi do zaburzeń ze 
spektrum autyzmu.

U części autystyków opisywano wy-
stępowanie przeciwciał przeciw se-
rotoninie w osoczu i surowicy. Przy 
obecności tych autoprzeciwciał, po-
mimo prawidłowego stężenia seroto-
niny we krwi, jej duża część jest wią-
zana z przeciwciałami, co powoduje, 
że dostępność biologicznie aktywnej 
serotoniny jest niewielka. W związku 
z tym może prowadzić to do niedo-
boru serotoniny w układzie nerwo-
wym. Przypuszcza się, że podobną, 
negatywną rolę, mogą odgrywać au-
toprzeciwciała skierowane przeciw 
melatoninie, która powstaje w szy-
szynce z serotoniny i której niedobór 
często obserwujemy w ASD (zabu-
rzenie rytmów dobowych, trudności 
z zasypianiem, krótki sen, itp.).

W przebiegu wszystkich procesów 
zapalnych, niezależnie od przyczyny 
(bakteryjnej, grzybiczej, wirusowej, 
autoimmunologicznej, itp.), dochodzi 
do nasilonego wytwarzania reaktyw-
nych form tlenu i azotu. Prowadzi to 
do zaburzenia równowagi redox or-
ganizmu i wyczerpania mechanizmów 
obrony antyoksydacyjnej. Warto 
przeprowadzić badania, które ocenia-
ją stężenie wybranych wskaźników 
tej równowagi i oceniają poziom wol-
norodnikowych uszkodzeń komórek 
oraz możliwości walki ze stresem ok-
sydacyjnym.

U dzieci z ASD duże znaczenie może 
mieć zarówno ocena stężenia seroto-
niny w płytkach krwi lub krwi pełnej, 
jej metabolitów w moczu (5-HIAA), 
jak i poszukiwanie przeciwciał prze-
ciw serotoninie. Szczególnie wska-
zane jest wykonanie takich badań 
u dzieci z zaburzeniami nastroju (ob-
jawy depresyjne, chwiejność emocjo-
nalna, wybuchowość i agresja) oraz 
zaburzeniami snu i rytmów
dobowych.

Badania pozwalają ocenić poziom 
równowagi między wytwarzaniem 
wolnych rodników, a procesami ich 
unieszkodliwiania, czyli ilością anty-
oksydantów - substancji, które neu-
tralizują w organizmie działanie wol-
nych rodników. Przewaga produkcji 
wolnych rodników może wskazywać 
na toczący się proces zapalny (nie-
stety nie wskazuje, gdzie konkretnie 
ma on miejsce). Mając wyniki tych 
badań, możemy skutecznie wesprzeć 
organizm odpowiednią  suplementa-
cją. Ponadto problemy z detoksykacją 
związane są z niedoborem glutationu, 
gdyż jest on niezbędny w procesach 
unieszkodliwiania wielu substancji 
w wątrobie.

Badania w kierunku autoprzeciwciał 
przeciw serotoninie i melatoninie

Panel „stres oksydacyjny” (FRAP – cał-
kowity potencjał anyoksydacyjny oso-
cza, AGE – zaawansowane produkty 
glikacji białek, TOS – całkowity potencjał 
oksydacyjny, MDA – dialdehyd malo-
nowy, nitrotyrozyna, glutation zredu-
kowany)
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Diagnostyka zakażeń grzybiczych oraz ekspozycji na grzyby środowiskowe i ich toksyny

Przeciwciała przeciw Candida 
(ELISA IgG, IgA, IgM), przeciwcia-
ła anty-CAGTA, przeciwciała an-
ty-mannanowe IgG, przeciwciała 
anty-Candida – odczyn hemaglu-
tynacji biernej, EliSpot Candida, 
przeciwciała anty-Aspergillus (ELI-
SA IgG, IgM), przecwiciała anty-
-Aspergillus – odczyn hemagluty-
nacji biernej, Aspergillus -  antygen 
galaktomannanowy Aspergillus, 
EliSpot Aspergillus, Panel IgG grzy-
bów pleśniowych.

U dzieci autystycznych bardzo czę-
sto występuje grzybica układu po-
karmowego spowodowana inwazją 
drożdżaków z rodzaju Candida (kan-
dydoza). Objawia się ona dolegli-
wościami jelitowymi (gazy, wzdęcia, 
przelewania, fermentacja, zwiększony 
napęd po spożyciu cukrów). Zdarzają 
się również aspergilozy i inne grzybi-
ce układowe. Diagnostyka zakażeń 
grzybiczych polega na poszukiwaniu 
zarówno swoistych dla grzyba prze-
ciwciał. Objawy ASD mogą również 
nasilać się podczas i po ekspozycji 
na grzybicze toksyny środowiskowe 
(mykotoksyny). Zjawisko to częściowo
związane jest z występującymi defek-
tami procesów detoksykacji i elimina-
cji ksenobiotyków (defekty genetycz-
ne). Wykrycie aktywnego zakażenia 
grzybiczego możliwe jest głównie 
dzięki badaniom: przeciwciała anty-
-CAGTA, przeciwciała anty-Candi-
da – odczyn hemaglutynacji biernej, 
EliSpot Candida, Aspergillus – odczyn 
hemaglutynacji biernej, Aspergil-
lus, antygen galaktomannanowy 
Aspergillus, EliSpot. Oceny ekspozycji 
środowiskowej najczęściej dokonuje-
my badając przeciwciała IgG w pane-
lu grzybów pleśniowych.

Zaburzeniom ze spektrum autyzmu 
dość często towarzyszą defekty 
immunologiczne, co powoduje, że 
grzyby łatwiej rozmnażają się w or-
ganizmie dziecka. Dodatkowo często 
zwiększone spożycie cukru (wybiór-
czość pokarmowa) stymuluje rozrost 
grzyba w układzie pokarmowym. 
Drugą kwestią jest narażenie na my-
kotoksyny grzybów występujących 
w środowisku. Uwarunkowania ge-
netyczne zwiększają destrukcyjne 
działanie mykotoksyn na organizm 
dziecka autystycznego. Prawidłowe 
rozpoznanie pozwala na podjęcie le-
czenia przeciwgrzybiczego (w przy-
padku stwierdzenia infekcji grzybiczej) 
lub podjęcie działań zmierzających do 
ograniczenia ekspozycji na mykotok-
syny środowiskowe wraz ze wspar-
ciem wewnątrzustrojowych mechani-
zmów detoksykacyjnych.

Diagnostyka chorób pasożytniczych

U dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu znacznie częściej obserwu-
jemy występowanie chorób paso-
żytniczych przewodu pokarmowego. 
Jest to spowodowane m.in. nieprze-
strzeganiem zasad higieny oraz czę-
sto występującymi defektami immu-
nologicznymi. Toksyny wydzielane 
przez pasożyty mogą dodatkowo na-
silać zaburzenia autystyczne, a nawet 
je indukować, jak ma to miejsce np. 
w przypadku toksoplazmozy.

Istnieją przypuszczenia, że toksopla-
zmoza w przebiegu autyzmu może 
wpływać na nasilenie zachowań 
aspołecznych. Leczenie przeciwpa-
sożytnicze dość często prowadzi do 
odciążenia układu odpornościowego 
i ostatecznie przekłada się na osła-
bienie intensywności zarówno obja-
wów ze strony przewodu pokarmo-
wego, jak i nasilenia objawów ASD.
Ponadto obecność pasożytów prze-
wodu pokarmowego może prowadzić 
do powstania zaburzeń wchłaniania, 
wywoływać niedobory witamin oraz 
wtórną alergizację i objawy pozaje-
litowe (zmęczenie, zaburzenia kon-
centracji, niedokrwistość, bóle głowy, 
itp.).

Panel pasożytniczy podstawowy - 
przeciwciała przeciw: Toxoplasma (IgG, 
IgA, IgM, awidność IgG), Lamblia (IgG, 
IgA, IgM), Toxocara (IgG, IgA), Ascaris 
(glista ludzka – IgG, IgA).

Diagnoza ASD, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu, bywa mylnie stawiana u pacjentów,
u których prawdziwym źródłem zaburzeń są inne jednostki chorobowe:

Odpowiednia diagnostyka i leczenie części wymienionych zaburzeń prowadzi do
znaczącej poprawy, a nawet powrotu do zdrowia.

Jeśli nie autyzm, to co?

Zespół PANS

Choroby genetyczne o dobrze zde-
finiowanym podłożu molekularnym 
(np. zespół Retta, zespół łamliwego 

chromosomu X).

Wrodzone defekty metaboliczne 
(np. dotyczące enzymów cyklu 
mocznikowego lub defektów 
enzymów mitochondrialnych)

Bartonelloza i/lub babesjoza

Neuroborelioza
Autoimmunologiczne 

zapalenie mózgu
(o różnej etiologii)

Zespół PANDAS
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Dwa punkty widzenia 
W magazynie przedstawiliśmy dwa punkty widzenia - dr Magdaleny
Cubały-Kucharskiej, lekarki od lat specjalizującej się w leczeniu autyzmu 
i prof. Tomasza Wielkoszyńskiego, lekarza diagnosty doświadczonego
w diagnostyce autyzmu. Jeśli jesteś Rodzicem dziecka z ASD, to do Ciebie 
należy wybór drogi leczenia Twojego dziecka. Mamy nadzieję, że dzięki tej 
publikacji choć trochę pomogliśmy w podjęciu trudnych decyzji. 

W dalszej kolejności 
pomyślałbym
o badaniach

przeciwciał prze-
ciwreceptorowych 

związanych z autoim-
munologicznymi zapa-
leniami mózgu, a także 
bardziej szczegółowej 

ocenie równowagi 
immunologicznej 

organizmu.

Zalecam również pod-
stawowy panel badań 

immunologicznych 
w autyzmie,

obejmujący m.in. 
stężenia immunoglo-
bulin (IgG, IgA, IgM), 

autoprzeciwciała 
przeciw receptorom 
kwasowi foliowego 
i receptorom dopa-
minowym D1 i D2, 

serotoninie, tubulinie 
i gangliozydom oraz 
składnikom mieliny. 
(czyli badania wcho-
dzące w skład panelu 
autoimmunologiczne-

go w autyzmie)

Kolejne badania, które 
zalecam, to ocena 

stresu oksydacyjnego 
i nitrozacyjnego dająca 
ogólną odpowiedź na 

pytanie, czy
w organizmie jest stan 
zapalny i jak organizm 
sobie z nim radzi oraz 

badania oceniające 
stężenie amoniaku, 
aminokwasów i wy-
krywające niedobory 
najważniejszych wi-
tamin oraz mikroele-

mentów (np. witaminy 
B6, B1, B2, B12,

H, D, A i E).

Warto oznaczyć
również stężenie 

kryptopiroli (hemopi-
rolaktamu) w moczu, 

ponieważ, nie jest 
to drogie badanie, 

a u dużej liczby dzieci 
wykrywana jest kryp-

topiroluria, w przypad-
ku której za pomocą 
suplementacji można 
osiągnąć znaczącą 

poprawę.

W pierwszej kolejności 
proponuję zacząć od 

zbadania tła
infekcyjnego, czyli 
bakterii, wirusów, 

grzybów i pasożytów, 
a także sprawdzić 

wydalanie z moczem 
metabolitów grzybów 

(np. arabinozy
i arabinitolu) oraz 

bakterii gnilnych, czyli 
pochodnych indolu.

Diagnostyka autyzmu
rekomendacje prof. Tomasza Wielkoszyńskiego 

Opracowanie: Anna Meller


