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Choroby spektrum autystycznego charakteryzują się utrzymującymi się zaburzeniami w komunikacji 

socjalnej i interakcjach społecznych z towarzyszącymi powtarzającymi się stereotypiami 

(schematami) nietypowych zachowań. Autyzm jest chorobą układu nerwowego, która najczęściej 

objawia się w okresie dziecięcym i ma wpływ na całe życie pacjenta, wywołując zaburzenia zdolności 

efektywnej komunikacji socjalnej i oddziaływania z otoczeniem. 

Jeśli chodzi o potoczne rozumienie chorób ze spektrum autystycznego to uważane są one za 

jednostki chorobowe należące do szerokiej grupy zaburzeń neurorozwojowych o dokładniej 

niesprecyzowanej etiologii. Zespół chorobowy zazwyczaj pojawia się przed ukończeniem 3-go roku 

życia, chociaż najczęściej jest diagnozowany, kiedy dziecko ma około 4.5 roku i objawy są najbardziej 

widoczne. 

W 2016 roku platforma CDC podała, że około 1 na 68 dzieci w Stanach Zjednoczonych było 

zdiagnozowane, jako ASD. Ta liczba pozostaje niezmieniona od 2014 roku, który był pierwszym 

rokiem, kiedy nie zanotowano wzrostu. 

Celem mojej pracy była ocena zastosowania techniki aCGH do diagnozy pacjentów z ASD; a także 

analiza wyników i korelacja zmian genetycznych ze stanem klinicznym pacjentów. Ocena 

heterogenności choroby i wyodrębnienie najczęstszych aberracji genetycznych z zastosowaniem 

wykrytych potencjalnych nowych genów-kandydatów w dalszych badaniach. 

Metoda hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) jest z dużym sukcesem stosowana w 

genetycznej diagnostyce molekularnej do rozpoznawania i badania wielu chorób a także w pracach 

doświadczalnych na zwierzętach. Stały rozwój tej techniki z wprowadzaniem nowych chipów 



genowych o coraz większej gęstości dostarcza coraz większej dokładności umożliwiając otrzymanie 

dużej ilości dobrej jakości danych. 

Wnioski: 

1. Wykonane badania molekularne genmu pacjentów z ASD z wykorzystaniem techniki aCGH mogą 

służyć, jako badanie przesiewowe. 

2. Najczęściej obserowowane CNV: del 16p11.2, 2p11, 3p25, 22q13.3 i Xp13.1. 

3. Patogeneza chorób ze spektrum autyzmu jest wysoce heterogenna – stąd wiele trudności 

diagnostyczno – interpretacyjnych wyników badań otrzymanych metodą aCGH. 

Reasumując, wyniki moich badań są zgodne z założeniem, że autyzm nie jest jednorodną chorobą a 

mechanizm dziedziczenia jest genetycznie wysoko heterogenny. Także zmiany genetyczne 

powstające de novo wciąż nie są w wystarczającym stopniu poznane. Moje stwierdzenie opieram 

między innymi na fakcie, że nie wyodrębniłem żadnej zmiany liczby kopii fragmentów DNA, która 

pokrywałyby rejon pojedynczego genu. Rezultaty tych badań z powodu ograniczonej ilości pacjentów 

nie pozwoliły na próbę określenia optymalnego zestawu genów, które mogłyby być uważane za 

pierwszorzędowe czynniki ryzyka w występowaniu ASD i użyte do zoptymalizowanie molekularnych 

paneli diagnostycznych. Co więcej, CNV, które były określone u badanych pacjentów z ASD występują 

dość powszechnie także w innych chorobach układu nerwowego. 


