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Wykaz stosowanych skrótów
ADOS-2 (ang. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Editon) Protokół Obserwacji
do Diagnozowania Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, Wydanie Drugie

AOI (ang. area of interest) obszar zainteresowania
ARI (ang. autism risk index) wskaźnik ryzyka autyzmu
ASD (ang. autism spectrum disorder) zaburzenia ze spektrum autyzmu
ASRS (ang. Autism Spectrum Rating Scales) Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum
Autyzmu

DGI (ang. dynamic geometric images) dynamiczne obrazy geometryczne
DSI (ang. dynamic social images) dynamiczne obrazy społeczne
DSR Dziecięca Skala Rozwojowa
EDA (ang. electrodermal activity) reakcja elektrodermalna, inna nazwa GSR
EEG elektroencefalografia
ESCS (ang. Early Social-Communication Scales) Skale Wczesnej Komunikacji Społecznej
fMRI (ang. functional magnetic resonance imaging) funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu
magnetycznego

GSR (ang. galvanic skin response) reakcja skórno-galwaniczna, inna nazwa EDA
IDS-P (ang. Intelligence and Development Scales for Pre-school Children) Skale Inteligencji
i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

KDEF (ang. Karolinska Directed Emotional Faces) baza zdjęć twarzy nacechowanych emocjonalnie
z Instytutu Karolinska w Szwecji

LED (ang. light emitting diode) dioda elektroluminescencyjna
NT grupa dzieci neurotypowych
NSCRs (ang. non-specific skin conductance responses) niespecyficzne reakcje przewodnictwa skóry
PDD-NOS (ang. pervasive developmental disorder not otherwise specified) całościowe
zaburzenie rozwoju niezdiagnozowane inaczej

PPV (ang. positive predictive value) dodatnia wartość predykcyjna
SCL (ang. skin conductance level) poziom przewodnictwa skórnego
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SCR (ang. skin conductance response) reakcja przewodnictwa skórnego
SD (ang. standard deviation) odchylenie standardowe
SRS-2 (ang. Social Responsiveness Scale, Second Edition) Skala Reagowania Społecznego
tDCS (ang. transcranial direct current stimulation) przezczaszkowa stymulacja prądem stałym
tES (ang. transcranial electrical stimulation) przezczaszkowa stymulacja elektryczna
VABS (ang. Vineland Adaptive Behavior Scales) Skale Oceny Zachowań Adaptacyjnych Vinelanda
VET (ang. visual exploration task) zadanie eksploracji wizualnej
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Streszczenie
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorder; ASD)
występują u ok. 1% populacji światowej (Elsabbagh i wsp. 2012, GBD 2015
Disease and Injury Incidence and Prevalence 2016, Baio i wsp. 2018) i dotyczą
takich obszarów funkcjonowania jak interakcje społeczne i komunikacja,
stereotypowe zachowania, zainteresowania i wzorce aktywności. Obecnie są
one diagnozowane przez zespół specjalistów głównie na podstawie obserwacji
zachowania dziecka i wywiadu z rodzicami/opiekunami. Opracowanie nowej,
obiektywnej metody wspomagającej proces diagnostyczny mogłoby ułatwić
rozpoznanie ASD, zwłaszcza u najmłodszych dzieci i odpowiednio wcześnie
pomóc we wdrożeniu terapii. Zazwyczaj jednymi z pierwszych symptomów
zaburzeń autystycznych obserwowanych u dzieci są problemy w interakcjach
społecznych i komunikacji. Zaburzenia uwagi wzrokowej na bodźce społeczne
były obserwowane już u sześciomiesięcznych dzieci z grupy ryzyka ASD,
u których w późniejszym czasie potwierdzono diagnozę ASD (Chawarska
i wsp. 2013). Wykrywanie tych zaburzeń przy pomocy pomiarów aktywności
wzrokowej z zastosowaniem okulografii (kamery śledzącej, gdzie dziecko
patrzy) może być pomocne we wczesnej diagnostyce ASD.
Zaburzenia uwagi wzrokowej obserwowane u dzieci z ASD mogą przejawiać
się m.in. problemami z nawiązaniem i utrzymaniem kontaktu wzrokowego
(Senju i Johnson 2009, Jones i Klin 2013), niepodążaniem za spojrzeniem
i gestami drugiej osoby (Billeci i wsp. 2016), ograniczonym zainteresowaniem
innymi ludźmi (Swettenham i wsp. 1998) czy nieskupianiem uwagi na twarzy
drugiej osoby, zwłaszcza gdy patrzy ona bezpośrednio w oczy i mówi do
dziecka (Chawarska i wsp. 2012). Dzieci z ASD mogą również częściej skupiać
wzrok na przedmiotach niż na ludziach (Wilson i wsp. 2010, Shic i wsp. 2011)
lub częściej patrzeć na nieistotne społecznie części ciała (Pelphrey i wsp.
2002, Speer i wsp. 2007, Chawarska i Shic 2009). Osoby ze spektrum autyzmu
zazwyczaj mają także problem z rozumieniem stanu emocjonalnego innych
ludzi, w tym ich wyrazu twarzy, co może wynikać z zaburzeń w rozwoju teorii
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umysłu (Baron-Cohen i wsp. 1985). Obniżone zainteresowanie interakcjami
społecznymi u małego dziecka pociąga za sobą szereg następstw, szczególnie
w obszarze rozwoju komunikacji. Odpowiednio wczesna diagnoza ASD
pozwala na wdrożenie efektywnej terapii, która często jest w stanie usprawnić
funkcjonowanie społeczne i komunikację dziecka (Rogers i Vismara 2008).
Celem projektu było zaprojektowanie stanowiska badawczego i oprogramowania do pomiarów okulograficznych i EDA u małych dzieci, jak również opracowanie i walidacja wartości diagnostycznej materiału wizualnego (filmu diagnostycznego) i jego atrakcyjności dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz zbadanie
tolerancji procedur pomiarowych przez małe dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Ponadto poddano ocenie możliwość pomiaru i użyteczność analizowanych wskaźników okulograficznych, jak również użyteczność pomiaru
reakcji elektrodermalnej do wspomagania diagnozy zaburzeń ze spektrum
autyzmu.
Projekt został przygotowany i był prowadzony przez trzech partnerów: firmę
Neuro Device, Fundację SYNAPSIS oraz firmę Media Bridge. Więcej informacji
na temat konsorcjantów można znaleźć w rozdziale „Informacje o projekcie”.
W projekcie opracowano nowe narzędzie diagnostyczne mające na celu analizę
uwagi wzrokowej i reakcji elektrodermalnej u małych dzieci (18-60 miesięcy)
podczas oglądania krótkiego, atrakcyjnego dla dzieci filmu przygotowanego
przez firmę Media Bridge. Jego scenariusz został stworzony przez specjalistów
z Fundacji SYNAPSIS na podstawie dotychczasowych badań naukowych.
Podczas oglądania filmu na ekranie komputera dziecko siedziało swobodnie
w fotelu, a jego aktywność wzrokowa była rejestrowana przez umieszczony pod
monitorem okulograf. Scenariusz filmu został opracowany w taki sposób, aby
możliwe było zdiagnozowanie obecnych w ASD problematycznych aspektów
uwagi wzrokowej oraz nietypowych reakcji emocjonalnych w odpowiedzi na
dynamiczne bodźce społeczne. Badano m.in. fiksację wzroku dziecka na twarzy
aktorki podczas scen zawierających kontakt wzrokowy i mowę kierowaną do
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dziecka, reakcję na sceny współdzielenia uwagi, preferencję atrakcyjnych
przedmiotów ponad bodźce społeczne, reakcję na sceny nacechowane
emocjonalnie.
Oprócz modułu diagnostycznego, w projekcie opracowano również program
stymulacyjny SENSEAS do wspomagania terapii. Jest to aplikacja komputerowa
zawierająca krótkie filmy i interaktywne zadania, ćwiczące uwagę wzrokową
dzieci z ASD z wykorzystaniem okulografu. U dzieci z ASD uczestniczących
w sesjach terapeutycznych zastosowano tradycyjne interwencje prowadzone
przez terapeutów, mające na celu poprawę funkcjonowania w obszarze uwagi
wzrokowej, a po wdrożeniu programu stymulującego SENSEAS w trakcie sesji
z terapeutą stosowano również 10-15 minutowe ćwiczenia z programem
SENSEAS. Omówienie i opracowanie wyników modułu terapeutycznego nie
jest przedmiotem niniejszej publikacji.
W module diagnostycznym projektu wzięło udział 22 dzieci ze
zdiagnozowanym ASD i 22 dzieci neurotypowych, dobranych do grupy ASD
pod względem wieku i płci. Ocenę funkcjonowania dzieci przeprowadzono
z zastosowaniem tradycyjnych narzędzi psychologicznych. U dzieci z grupy
klinicznej autyzm dziecięcy został rozpoznany przez lekarza psychiatrę
zgodnie z kryteriami diagnostycznymi ICD-10 (WHO 1992). Dodatkowo,
w celu potwierdzenia rozpoznania, posłużono się badaniem ADOS-2,
wchodzącym w skład „złotego standardu” w diagnostyce ASD. Rozwój
dzieci z grupy kontrolnej przebiegał w sposób prawidłowy, co weryfikowano
przy użyciu ADOS-2. W badaniach ADOS-2 wykorzystano moduły T (dla
najmłodszych dzieci od 12 do 30 miesiąca życia), moduł 1 (dla dzieci od 31
m.ż. niemówiących lub mówiących co najwyżej prostymi zdaniami) i moduł
2 (dla dzieci posługujących się mową zdaniową). Uzyskany wynik pozwala na
ocenę poziomu nasilenia objawów ze spektrum autyzmu (od wysokiego do
braku lub minimalnych oznak ASD). Ostateczna kwalifikacja dzieci do projektu
przeprowadzana była przez Głównego Badacza, doświadczonego specjalistę
psychiatrę. Ponadto, rodzice/opiekunowie wypełniali kwestionariusz ASRS
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(Autism Spectrum Rating Scales) w wersji pełnej. Przeprowadzono również
badania poziomu rozwoju dzieci z wykorzystaniem testu DSR (Dziecięca
Skala Rozwojowa) lub IDS-P (Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku
Przedszkolnym) w zależności od wieku dziecka.
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Zaburzenia uwagi wzrokowej obserwowane
u osób z ASD
Już noworodki wykazują naturalną tendencję do podążania wzrokiem za
twarzami, a ich uwaga wzrokowa jest w szczególności przyciągana przez
spojrzenie drugiej osoby (Morton i Johnson 1991, Batki i wsp. 2000, Farroni
i wsp. 2002). Według badań naukowych dzieci, u których w późniejszym
czasie zdiagnozowano zaburzenia autystyczne, w pierwszych miesiącach
życia wykazują dość prawidłową preferencję względem bodźców społecznych
i odpowiedź na kontakt wzrokowy, co może świadczyć o braku deficytów we
wrodzonych mechanizmach preferencji twarzy (Jones i Klin 2013). U dzieci
rozwijających się prawidłowo tendencja do podążania wzrokiem za twarzami
i spojrzeniem innych osób wzrasta wraz z wiekiem, a u dzieci z późniejszą
diagnozą ASD następuje znaczący spadek podążania za wzrokiem drugiej
osoby po drugim miesiącu życia i już u sześciomiesięcznych dzieci można
zaobserwować znaczące różnice w uwadze wzrokowej względem ludzkiej
twarzy (Zwaigenbaum i wsp. 2005, Bryson i wsp. 2007, Chawarska i wsp. 2013,
Jones i Klin 2013). Poprzez kontakt wzrokowy ludzie przekazują sobie wiele
niewerbalnych informacji, w tym na temat ich stanu emocjonalnego i intencji.
Nawiązanie kontaktu wzrokowego jest ponadto sygnałem wyrażającym
zainteresowanie drugą osobą. Zaburzenia kontaktu wzrokowego są jednym
z symptomów zaburzeń ze spektrum autyzmu i jednym z ważniejszych
kryteriów diagnostycznych. Podczas badania klinicznego ocenia się m.in.
inicjowanie kontaktu wzrokowego i odpowiedź na próbę nawiązania kontaktu
wzrokowego, jak również ilość i jakość kontaktów społecznych inicjowanych
przez dziecko oraz reakcji na nie. Problemy z kontaktem wzrokowym są
jednym z pierwszych zauważalnych objawów autystycznych u małych dzieci
(Jones i Klin 2013) i są charakterystyczne dla osób z ASD w każdym wieku
(Pelphrey i wsp. 2002). Zaburzenia w kontakcie wzrokowym przyczyniają się
do problemów z prawidłowym nawiązywaniem i modulowaniem interakcji
społecznych (Yoder i wsp. 2009). Wykazano, że dzieci i dorośli z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu mają problemy z rozróżnieniem spojrzenia
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bezpośredniego od spojrzenia odwróconego (Howard i wsp. 2000, Senju i wsp.
2003). Istnieją dwie główne hipotezy odnośnie przyczyn zaburzeń w kontakcie
wzrokowym u osób z ASD. Pierwszą z nich jest awersja do patrzenia w oczy ze
względu na związane z tym negatywne odczucia, drugą – obojętność względem
kontaktu wzrokowego wynikająca z braku zrozumienia jego istotności.
Dowody popierające obie teorie są niejednoznaczne. Za awersją do kontaktu
wzrokowego przemawiają wyniki badań, w których u osób z ASD podczas
kontaktu wzrokowego obserwowano pobudzenie układu współczulnego
(Kylliainen i Hietanen 2006), a także aktywację ciała migdałowatego
(Dalton i wsp. 2005, Tottenham i wsp. 2014). Według relacji starszych dzieci
i dorosłych z ASD kontakt wzrokowy wywołuje u nich poczucie niepokoju lub
zagrożenia (Corden i wsp. 2008, Tottenham i wsp. 2014). Zgodnie z hipotezą
awersyjności, motywacją do stronienia od kontaktu wzrokowego jest chęć
uniknięcia nadmiernego pobudzenia ze strony układu współczulnego i ciała
migdałowatego, a ich nadmierna aktywacja jest uważana za przyczynę, a nie
konsekwencję unikania kontaktu wzrokowego. Według hipotezy obojętności
względem kontaktu wzrokowego, osoby z zaburzeniami autystycznymi nie
odbierają sygnałów społecznych zawartych w bezpośrednim spojrzeniu, przez
co mają tendencje do pomijania obszaru oczu jako nieistotnego (Davies i wsp.
2011). Wyniki badań okulograficznych na grupie dwuletnich dzieci z diagnozą
ASD wykazały, że podczas oglądania filmu z kobietą patrzącą na wprost
(w kamerę), po nakierowaniu wzroku dziecka na obszar jej oczu, nie miały
one problemu z utrzymaniem kontaktu wzrokowego i nie unikały patrzenia
w oczy. Ponadto, dzieci z ASD po nakierowaniu wzroku na obszar oczu
fiksowały na nim wzrok nawet dłużej niż dzieci neurotypowe, co przemawia
za hipotezą obojętności na kontakt wzrokowy (Moriuchi i wsp. 2017). Autorzy
tych badań sugerują, że nietypowa reakcja emocjonalna na kontakt wzrokowy
u starszych dzieci i dorosłych z ASD może być raczej konsekwencją rozwojową,
a nie pierwotną przyczyną zaburzeń w kontakcie wzrokowym. Zaburzenia
lękowe u osób z diagnozą ASD są częściej obserwowane w starszym wieku
i prawdopodobnie nie są przyczyną deficytów w interakcjach społecznych
(White i wsp. 2009, van Steensel i wsp. 2011).
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Spontaniczne monitorowanie kierunku spojrzenia innych osób rozwija się
pod koniec pierwszego roku życia i jest niezbędne do rozwoju umiejętności
współdzielenia uwagi. O polu wspólnej uwagi mówimy, kiedy dwie osoby (lub
więcej) skupiają uwagę na przedmiocie lub zdarzeniu i jednocześnie zdają
sobie sprawę z tego, że uwaga innych osób jest skierowana na ten sam obiekt.
Wspólna uwaga może być postrzegana jako bardziej wyrafinowana forma
komunikacji – komunikacja wewnętrznych stanów emocjonalnych i intencji
między dwiema osobami w odniesieniu do osoby trzeciej lub obiektu, przy
użyciu takich sygnałów niewerbalnych jak kontakt wzrokowy, kierunek
spojrzenia, gesty lub dotyk. Umiejętności te, zwane również “wymianą
triadyczną”, zazwyczaj rozwijają się u dzieci pod koniec pierwszego roku
życia, kiedy to reprezentowane są głównie przez komunikację niewerbalną.
Wspólna uwaga jest wykorzystywana zarówno do komunikowania i wyrażania
uczuć lub opinii dotyczących przedmiotu, zdarzenia lub osoby, jak i do żądania
lub zainicjowania działania osoby trzeciej w odniesieniu do przedmiotu,
zdarzenia lub osoby. Pierwsza forma współdzielenia uwagi (wyrażania
emocji lub zwracania uwagi na obiekt itp.) jest znana jako deklaratywna
(lub protodeklaratywna). Drugi rodzaj współdzielenia uwagi (żądanie lub
inicjowanie jakiegoś działania związanego z przedmiotem itp.) jest określany
jako imperatywny (lub protoimperatywny) (Bates i wsp. 1975). Przykładem
imperatywnej wspólnej uwagi może być kierowanie przez dziecko dłonią
dorosłego w celu otrzymania zabawki pozostającej poza jego zasięgiem,
co można postrzegać jako żądanie zachowania. Przykładem zachowania
deklaratywnego może być wskazywanie przez dziecko obiektu lub wydarzenia,
które mu się podoba (np. książeczki) i spoglądanie między przedmiotem
a osobą dorosłą podczas uśmiechania się. Można to zachowanie postrzegać
jako reprezentujące zainteresowanie dziecka komunikacją lub przyjemność
z dzielenia zainteresowania z drugą osobą.
Właśnie w tym deklaratywnym zachowaniu, wyrażaniu i dzieleniu się
emocjami i zainteresowaniami z rodzicami, rodzeństwem lub przyjaciółmi
u dzieci z zaburzeniami autystycznymi obserwuje się największe deficyty
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(Charman i wsp. 1997, Stone i wsp. 1997). W przeciwieństwie do tego,
zachowania imperatywne często są dość dobrze rozwinięte i dzieci z autyzmem
mogą być wprawne w ich stosowaniu, np. wskazywaniu na przedmiot, który
jest dla nich za wysoko. W tym czasie nie skupiają jednak uwagi na osobie,
a jedynie używają jej jako „narzędzia” do realizacji celu.
Wspólna uwaga rozwija się przed mową i służy dziecku jako sposób komunikacji
swoich intencji i próśb, a także odczuć i reakcji na otaczające je zdarzenia
i przedmioty. Z tego względu zaburzenia mechanizmów współdzielenia uwagi
u dzieci z ASD utrudniają im znacznie dzielenie się doświadczeniami z innymi,
a także zrozumienie intencji innych osób. Umiejętność współdzielenia uwagi
u dziecka jest kluczowa dla rozwoju mowy i zasobu słownictwa (Charman
2003, Mundy i wsp. 2007). Odpowiednio dobrana terapia jest w stanie poprawić
rozumienie sygnałów niewerbalnych niezbędnych do współdzielenia uwagi,
jak również nauczyć dziecko inicjowania wspólnej uwagi z innymi (Murza
i wsp. 2016).
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Badania naukowe z zastosowaniem
okulografii u osób z ASD
W badaniach okulograficznych (ang. eye-tracking) u osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu wykorzystywano następujące modele eksperymentalne:
zadania antysakadowe (ang. anti-saccade tasks), zadania sakadowe kierowane
pamięcią (ang. memory-guided saccade tasks), test przerwy i test nakładania,
różnorodne zadania oglądania obrazów lub scen.
Zadania antysakadowe
W tym zadaniu osoba badana proszona jest o fiksację wzroku w centrum
ekranu. Następnie w jednym z rogów ekranu wyświetlany jest bodziec,
a badany musi zahamować odruchową sakadę w jego kierunku, generując
wolicjonalną sakadę w kierunku przeciwnym. U ludzi z ASD częstotliwość
popełniania błędu w tym zadaniu jest wyższa (Minshew i wsp. 1999, Goldberg
i wsp. 2002, Luna i wsp. 2007, Benson i wsp. 2009). Minshew i wsp. (1999)
argumentuje, że u osób z ASD problemy z przeniesieniem uwagi obserwowane
w tym zadaniu odzwierciedlają problemy z wolicjonalnym przeniesieniem
uwagi, a nie z odruchowym, kontrolowanym przez móżdżek przeniesieniem
uwagi wzrokowej, która jest poprawna u osób z ASD.
Zadania sakadowe kierowane pamięcią
W zadaniach sakadowych kierowanych pamięcią uczestnicy fiksują wzrok na
centralnym punkcie, podczas gdy bodziec jest prezentowany z boku ekranu.
Zadaniem jest blokowanie sakady w kierunku bodźca do czasu zniknięcia
punktu fiksacji. Te zadania są wykorzystywane w celu oceny pamięci,
blokowania, dokładności i latencji sakad. Jednakże wyniki badań u osób z ASD
są niejednoznaczne.
Test przerwy i test nakładania
Testy przerwy i nakładania pozwalają zbadać skupienie, oderwanie
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i przeniesienie uwagi. Uczestnicy obserwują centralny punkt fiksacji, który
pojawia się przed prezentacją bodźców z jednej lub drugiej strony ekranu.
W teście przerwy punkt fiksacji znika zanim pojawi się bodziec. W teście
nakładania punkt fiksacji jest obecny w momencie wyświetlania bodźca.
Ruchy gałek ocznych badanego są interpretowane jako miara zdolności
do skupienia lub oderwania uwagi. Latencja sakad jest zazwyczaj dłuższa
w teście nakładania ze względu na skupienie uwagi na punkcie fiksacji podczas
wyświetlania bodźca. Testy przerwy i nakładania były wykorzystywane
w badaniach nad autyzmem ze względu na problemy z oderwaniem uwagi
(Wainwright-Sharp i Bryson 1993, Landry i Bryson 2004). Dotychczasowe
wyniki badań u osób z ASD są niespójne, w niektórych badaniach osoby z ASD
wykazują krótszy czas latencji. Interesujące badania przeprowadzono na
małych dzieciach z grupy ryzyka ASD, 6-miesięcznych (Zwaigenbaum i wsp.
2005) i 9-miesięcznych (Elsabbagh i wsp. 2009), mających starsze rodzeństwo
ze zdiagnozowanym ASD. Elsabbagh i wsp. (2009) zaobserwowali obniżenie
czasu oderwania uwagi i obniżone ułatwienie (w teście przerwy) u dzieci
z rodzeństwem z ASD w porównaniu do dzieci z neurotypowym rodzeństwem.
Zweigenbaum i wsp. (2005) nie zaobserwowali różnic u dzieci 6-miesięcznych,
ale różnice pojawiły się w wieku 12 miesięcy.
Zadania oglądania obrazów lub scen
Okulografia była również wykorzystywana do badania uwagi społecznej
poprzez prezentację złożonych, naturalistycznych zdjęć lub filmów,
wzbogacanych niekiedy o dźwięk.
Klin i wsp. (2002) po raz pierwszy zastosowali tę metodę do badania
deficytów społecznych u osób z ASD. Osoby z ASD wykazywały krótszy czas
fiksacji na obszarze oczu, a dłuższy na innych obszarach. Wykazano również
różnice w kompetencjach społecznych według Protokołu Oceny Zachowań
Adaptacyjnych Vinelanda (VABS) i narzędzia ADOS.
W publikacji (van der Geest i wsp. 2002b) przedstawiono wyniki dwóch
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badań. W pierwszym wykorzystano bodźce przedstawiające zdjęcia twarzy
nacechowanych emocjonalnie, w drugim – zdjęcia neutralnych twarzy
w różnej orientacji przestrzennej. W pierwszym badaniu zaobserwowano,
że zarówno neurotypowo rozwijające się dzieci (średni wiek 10,1 lat), jak
i dzieci z ASD (średni wiek 10,6 lat) wykazały ten sam czas fiksacji zarówno
na twarzach neutralnych, jak i pokazujących emocje. W porównaniu z innymi
częściami twarzy w obu grupach czas fiksacji był najdłuższy dla oczu i ust.
Jednakże wyniki drugiego badania wykazały, że u dzieci neurotypowych
(średni wiek 9,9 lat) czas fiksacji wzroku spada podczas obserwacji twarzy
w orientacji odwróconej o 180°, podczas gdy u dzieci z ASD (średni wiek 10,8
lat) nie zaobserwowano takiej prawidłowości. U dzieci z ASD czas fiksacji
był porównywalny, niezależnie czy twarz była prezentowana w orientacji
normalnej czy odwróconej o 180°, ujawniając niższą wrażliwość na orientację
przestrzenną twarzy. Brak efektu orientacji przestrzennej twarzy u dzieci
z ASD zinterpretowano jako zaburzenie w mechanizmach przetwarzania
obrazów ludzkich twarzy.
Stosując podobne podejście, lecz zastępując fotografie kolorowymi,
schematycznymi odwzorowaniami ludzkich postaci, van der Geest i wsp.
(2002a) zaobserwowali u dzieci neurotypowych (średni wiek 9,9 lat) i z ASD
(średni wiek 10,6 lat) podobnie dłuższy czas i liczbę fiksacji dla ludzkich
postaci w odróżnieniu od przedmiotów. Wyniki tych badań nie popierają
tezy, że dzieci z ASD wykazują nietypowe przetwarzanie wzrokowych
bodźców społecznych i neutralnych przedmiotów. Przeprowadzenie badań
w ściśle laboratoryjnych warunkach z zastosowaniem tego rodzaju bodźców
prawdopodobnie nie odzwierciedla naturalnych bodźców społecznych.
Poszerzając zastosowane powyżej modele eksperymentalne, Dalton i wsp.
(2005) również przeprowadzili dwa badania analizujące fiksację wzroku
i aktywność obszarów mózgu odpowiedzialnych za rozpoznawanie twarzy i ich
wyrazu emocjonalnego z wykorzystaniem fMRI (funkcjonalne obrazowanie
metodą rezonansu magnetycznego). W pierwszym badaniu, podobnie jak
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van der Geest i wsp. (2002b), autorzy wykorzystali bazę zdjęć emocjonalnych
i neutralnych twarzy (Karolinska Directed Emotional Faces, KDEF). W drugim
badaniu wykorzystano zadanie rozpoznawania znajomych twarzy. W obu
badaniach u młodzieży z ASD ((I) 15,9 lat; (II) 14,5 lat), w porównaniu do
neurotypowych rówieśników ((I) 17,1 lat; (II) 14,5 lat), zaobserwowano krótszy
czas fiksacji wzroku na obszarze oczu, skorelowany z obniżoną aktywacją
zakrętu wrzecionowatego i podwyższoną aktywnością ciała migdałowatego.
Podwyższona aktywność ciała migdałowatego podczas obserwacji twarzy
sugeruje wzmożoną odpowiedź emocjonalną w ASD. Nie zaobserwowano
różnic w czasie fiksacji na obszarze ust i reszty twarzy.
Chawarska i Shic (2009) wykorzystali bazę fotografii twarzy KDEF w badaniach
nad aktywnością wzrokową i rozpoznawaniem twarzy u małych dzieci
z ASD (średni wiek (I) 26,9 miesięcy; (II) 46,4 m) i neurotypowych ((I) 26,3
m; (II) 46,3 m). Dzieci neurotypowe w obu grupach wiekowych (2 i 4 lata)
w podobny sposób obserwowały fotografie i rozpoznawały znajome twarze.
Dzieci z ASD miały trudności z rozpoznawaniem znajomych twarzy, co
można przynajmniej częściowo przypisać ograniczonemu skanowaniu
twarzy wzrokiem, ze skupieniem uwagi głównie na oczach, z relatywnym
pominięciem obserwacji obszaru ust. Uwaga wzrokowa u dzieci z ASD była
w większym stopniu skupiona na nieistotnych społecznie częściach twarzy,
co wskazuje na zaburzenie w mechanizmach rozpoznawania twarzy. Ponadto,
uwaga wzrokowa dotycząca głównych obszarów twarzy spadała z wiekiem,
sugerując kumulatywny efekt nieprawidłowych doświadczeń społecznych na
rozwój przetwarzania obrazu twarzy.
Wilson i wsp. (2010) dokonali komputerowej edycji 20 fotografii naturalnych
scen tak, aby przedstawiały ludzi i przedmioty, takie jak samochód, lody. Dzieci
z ASD (średni wiek 10,13 lat) podczas pasywnego oglądania zdjęć, podobnie
jak dzieci neurotypowe (10,65 lat), najpierw kierowały wzrok na postaci ludzi,
jednak szybkość pierwszej fiksacji wzroku na ludziach była znacząco wolniejsza
niż u dzieci rozwijających się prawidłowo. Ponadto, podczas gdy sumaryczny
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czas fiksacji wzroku na postaciach ludzi u dzieci neurotypowych był dłuższy
niż na przedmiotach, to u dzieci z ASD czas fiksacji był porównywalny dla
bodźców społecznych i przedmiotów, ze szczególnie obniżonym czasem
fiksacji na twarzach.
Bradshaw i wsp. (2011) poszerzyli tradycyjne modele eksperymentalne
o badanie zaburzeń pamięci przy użyciu wizualnego porównywania par
kolorowych obrazków (neutralne twarze, proste przedmioty, skomplikowane
wzory z klocków). Celem powyższego badania było określenie, czy u dzieci
z ASD zaburzenia rozpoznawania bodźców dotyczą jedynie twarzy czy również
bodźców niespołecznych (średni wiek dzieci z ASD – 39 miesięcy; dzieci
neurotypowych – 36 miesięcy). Wyniki tych badań potwierdziły poprzednie
doniesienia świadczące o specyficznych zaburzeniach w kodowaniu
i rozpoznawaniu twarzy u dzieci z ASD (Klin i wsp. 1999, Chawarska i Shic
2009). Ponadto w powyższych badaniach zaobserwowano przewagę dzieci
z ASD w rozpoznawaniu skomplikowanych wzorów z klocków, zwracając
uwagę na zorientowany na szczegółach sposób przetwarzania bodźców
niespołecznych.
Odchodząc od statycznych bodźców w stronę interaktywnych modeli
eksperymentalnych, w badaniach okulograficznych u dzieci z ASD wiele
zespołów badawczych wykorzystało bodźce audiowizualne.
Speer i wsp. (2007) wykorzystali 20 cyfrowych bodźców, aby zbadać
preferencyjne fiksacje wzroku na obszarze oczu, ust, twarzy, innych częściach
ciała lub przedmiotach (średni wiek grupa ASD – 13,6 lat; kontrolna – 13,3
lat). Podobnie jak w badaniach Klin i wsp. (2002) bodźce pochodziły z filmu
„Kto się boi Virginii Woolf?” ze względu na sportretowane w nim silne emocje
międzyludzkie. W porównaniu do grupy kontrolnej dzieci z ASD wykazywały
znacząco krótszy czas fiksacji wzroku na obszarze oczu i znacząco dłuższy czas
fiksacji na reszcie ciała postaci.
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W badaniach Jones i wsp. (2008) przebadano zachowania wzrokowe
dwuletnich dzieci ze zdiagnozowanym ASD (2,28 lat), dzieci neurotypowych
(2,03 lat) i dzieci z opóźnieniami rozwoju, ale bez ASD (2,06 lat). Jako bodźce
wykorzystano wideoklipy z aktorką patrzącą centralnie w kamerę, odgrywającą
rolę opiekunki i zwracającą uwagę dziecka poprzez piosenki i rymowanki
na tle zabawek i przedmiotów z pokoju dziecięcego. Zbadano preferencyjną
uwagę wzrokową, mierzoną jako procent czasu fiksacji na obszarze oczu, ust,
ciała lub przedmiotów. U dzieci z ASD zaobserwowano znacząco niższą uwagę
wzrokową na obszarze oczu, a wyższą na obszarze ust. Procent fiksacji wzroku
na obszarze oczu był tym niższy, im wyższy stopień nieprawidłowości rozwoju
społecznego wg pozycji dotyczących afektu społecznego narzędzia ADOS. Nie
zaobserwowano różnic w uwadze wzrokowej między dziećmi neurotypowymi
a dziećmi z opóźnionym rozwojem.
Bodźce audiowizualne pochodzące z telewizyjnych programów dla dzieci
zastosowano w badaniach Nakano i wsp. (2010). U dzieci z ASD (średni wiek
4,92 lat), w porównaniu do dzieci neurotypowych (3,08 lat), zaobserwowano
krótszy czas fiksacji wzroku na twarzach i preferencję fiksacji wzroku na
literach. Co istotne, nie zaobserwowano różnicy między dziećmi z ASD
a kontrolnymi w długości czasu fiksacji na obszarze oczu lub ust.
Shic i wsp. (2011) zbadali preferencje wzrokowe małych dzieci z ASD (20,7
miesięcy), dzieci neurotypowych (19,6 miesięcy) i dzieci z opóźnionym
rozwojem psychoruchowym (19,3 miesięcy) podczas oglądania wideoklipu,
przedstawiającego kobietę i dziecko układających proste puzzle. Dzieci z ASD
wykazywały mniejsze zainteresowanie aktywnością postaci i skupiały się
bardziej na przedmiotach w tle, np. zabawkach. Podczas patrzenia na postacie,
dzieci z ASD spędzały mniej czasu na obserwacji twarzy, a więcej na obserwacji
ciała.
Jones i Klin (2013) przeprowadzili badania podłużne, w których obserwowali
aktywność wzrokową u dzieci w wieku od 2 do 24 miesięcy podczas oglądania
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tego samego wideoklipu jak w publikacji (Jones i wsp. 2008); przedstawiającego
aktorkę patrzącą w kamerę i odgrywającą rolę opiekunki. U dzieci; u których
później zdiagnozowano ASD, pomiędzy drugim a szóstym miesiącem życia
następował znaczący spadek procentowego udziału czasu fiksacji wzroku
na obszarze oczu i pozostawał on na niskim poziomie w późniejszym wieku.
Takiego spadku nie odnotowano u dzieci neurotypowych.
Rice i wsp. (2012) zbadali uwagę wzrokową u dzieci z ASD (10,0 lat)
i kontrolnych (9,5 lat) podczas oglądania 5-7 minutowego wideoklipu,
zawierającego dynamiczne sceny społeczne (dziewczynka próbuje być
zaakceptowana przez rówieśników w szkole; chłopcy grający w baseball). Aby
pozwolić na pełną swobodę podczas oglądania (ang. free-viewing), okulograf
został zamontowany na daszku czapki. W grupie dzieci z ASD, w porównaniu
do dzieci z grupy kontrolnej, odnotowano znaczące różnice w czasie fiksacji
wzroku na obszarze oczu, ust, ciała i przedmiotach.
Hosozawa i wsp. (2012) badali uwagę wzrokową, mogącą mieć wpływ na
uczenie się mowy. Podczas oglądania materiału wideo z nagraną sceną
rozmowy dzieci neurotypowe (37,7 miesięcy) adekwatnie przenosiły wzrok
pomiędzy oczami i ustami rozmówców. Dzieci z ASD (58,3 miesięcy) przenosiły
wzrok niezgodnie z kontekstem sceny.
W badaniach Chawarskiej i wsp. (2013) nad aktywnością wzrokową
sześciomiesięcznych dzieci pozwolono na swobodę podczas oglądania
w celu wykrycia spontanicznej regulacji uwagi wzrokowej i odpowiedzi
na wielomodalne bodźce. Bodziec stanowiły 3-minutowe filmy, w trakcie
których aktorka robiła kanapki, czasem patrzyła w kamerę, próbując zwrócić
na siebie uwagę dziecka również mową, patrzyła na zabawki, które czasem
pozostawały bez ruchu, a czasem się ruszały. Sześciomiesięczne dzieci
z późniejszą diagnozą ASD wykazywały obniżoną uwagę na sceny społeczne,
a w przypadku gdy skupiały uwagę, ich czas fiksacji wzroku był krótszy na
bodźcach społecznych, w szczególności na twarzach. Zaburzeniom uwagi
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wzrokowej na bodźcach społecznych nie towarzyszył wzrost uwagi na innych
bodźcach (przedmiotach).
Pierce i wsp. (2011) zbadali preferencje wzrokowe u 110 dzieci (wiek 12-43
miesiące), skierowanych do Autism Center of Excellence (UCSD, Uniwersytet
Kalifornijski w San Diego) z powodu niepokojących wyników testów
rozwojowych w wieku 12 miesięcy (ang. 1-Year Well-Baby Check-Up Approach)
lub w przypadku zgłoszenia bezpośrednio przez rodziców. Jako bodziec
zastosowano film (GeoPref Test) z równolegle prezentowanymi dynamicznymi,
geometrycznymi obrazami (DGI) i dynamicznymi, społecznymi obrazami
(DSI). Wyniki badań wykazały, że dzieci z ASD spędzały znacząco więcej
czasu fiksując wzrok na obrazach geometrycznych w porównaniu do dzieci bez
diagnozy ASD. Jeśli dziecko spędzało przynajmniej 69% czasu na obserwacji
obrazów geometrycznych, to ze 100% pewnością można było przewidzieć
u niego diagnozę ASD. Celem badań opublikowanych w 2016 roku (Pierce
i wsp.) było przeanalizowanie preferencji wzrokowych u większej liczby dzieci
(334; wiek 10-49 miesięcy) i wyjaśnienie, czy nietypowe preferencje wzrokowe
są specyficzne dla ASD czy są też obserwowane u dzieci z opóźnieniem
rozwoju psychoruchowego lub mowy. W badaniach z 2016 roku około 20%
dzieci z ASD wykazywało silną preferencję dla obrazów geometrycznych.
Tego typu preferencji nie zaobserwowano w innych grupach badawczych, tj.
u dzieci neurotypowych, dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
lub mowy, u typowo rozwijającego się rodzeństwa dzieci z ASD, dzieci
z innymi rozpoznaniami (wcześniactwo, prenatalna ekspozycja na narkotyki
itd.). W badaniach wykazano również, że dzieci z ASD preferujące obrazy
geometryczne, wykazywały znacząco mniejszą liczbę sakad podczas oglądania
obrazów geometrycznych w porównaniu do innych dzieci. Dzieci z wysoką
preferencją dla obrazów geometrycznych wykazywały również największe
nasilenie objawów ASD, gorszy rozwój umiejętności językowych i najniższe
wyniki IQ. Natomiast dzieci z ASD, które wykazywały silną preferencję dla
obrazów społecznych miały lepszy rozwój umiejętności językowych, wyższe
IQ i mniej objawów ASD niż dzieci preferujące DGI. Pomimo że procentowy
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czas fiksacji na obrazach geometrycznych był najwyższy w grupie dzieci
z ASD, to nie zaobserwowano statystycznie istotnej różnicy między tą grupą
a grupą dzieci z niektórymi cechami ASD. Ponadto, we wszystkich grupach
dzieci zaobserwowano wzrost czasu fiksacji na obrazach geometrycznych wraz
z wiekiem. W badanej grupie dzieci określono dodatnią wartość predykcyjną
(PPV) testu GeoPref jako biomarkera ASD na poziomie 90% (przy przyjęciu
69% preferencji obrazów geometrycznych jako punktu odcięcia).
W badaniach Frazier i wsp. (2016) na podstawie pomiarów okulograficznych
opracowano Obiektywny Wskaźnik Ryzyka Autyzmu. Badania przeprowadzono
na dzieciach w wieku 3,0-8,11 lat. Zastosowano szereg bodźców takich
jak: fotografie twarzy, dynamiczne sceny przedstawiające wspólną uwagę,
dynamiczne sceny badające teorie umysłu, animacje ruchu biologicznego.
W drugiej turze badań zastosowano najbardziej obiecujące bodźce na
podstawie pierwszej tury: dynamiczne sceny wspólnej uwagi i dynamiczne
sceny dziecka opowiadającego żart. Obiektywny Wskaźnik Ryzyka Autyzmu
(ang. Objective Autism Risk Index; ARI) obliczono na podstawie czasu fiksacji
wzroku na poszczególnych Analizowanych Obszarach (AOIs). Wskaźnik ARI
w wysokim stopniu różnicował dzieci z ASD od dzieci neurotypowych. ARI był
skorelowany z wynikami testu ADOS-2 i testu SRS-2.
Klin i wsp. (2009) po raz pierwszy zbadali postrzeganie ruchu biologicznego
u dzieci z ASD (średni wiek dzieci z ASD 2,05 lat; dzieci neurotypowe 2,05
lat). Ruch biologiczny jest postrzegany przez normalnie rozwijające się dzieci
od pierwszych dni życia, a obszary mózgu odpowiedzialne za to postrzeganie
pokrywają się z obszarami postrzegania wyrazu twarzy i kierunku wzroku.
Tak więc postrzeganie ruchu biologicznego może być interpretowane jako
prekursor zdolności rozpoznawania intencji innych ludzi. W badaniach
jako bodziec zastosowano animację ruchu biologicznego z użyciem
schematycznych postaci z punktowo zaznaczonymi stawami (ang. pointlight animation). Dwulatki z autyzmem nie fiksowały wzroku na animacjach
ruchu, a ich zachowanie podczas oglądania można wyjaśnić jako reakcję na
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nieprzewidywalne, przypadkowe ruchy, które były lekceważone przez dzieci
kontrolne.
W badaniach Noris i wsp. (2011), podczas częściowo ustrukturyzowanych
interakcji z testu ESCS (ang. Early Social-Communication Scales), takich jak
dmuchanie baniek mydlanych, bawienie się zabawkowym samochodem itp.
wykorzystano specjalnie zaprojektowany dla dzieci okulograf, zamontowany
na daszku czapki (WearCam). Dzieci z ASD (średni wiek 5,3 lat) częściej
kierowały wzrok w dół, a także w większym stopniu i dokładniej skanowały
peryferyjne pole widzenia niż dzieci neurotypowe (średni wiek 3,3 lat).
W kolejnej publikacji ci sami autorzy (Noris i wsp. 2012) odnotowali, że
podczas naturalnych interakcji z testu ESCS dzieci z ASD (średni wiek 5,3
lat) kierowały wzrok znacząco rzadziej i krócej na oczy eksperymentatora
w porównaniu do dzieci prawidłowo rozwijających się (średni wiek 3,3 lat).
Większość badań z zastosowaniem okulografii u osób z ASD potwierdza,
że uwaga wzrokowa dzieci z ASD podczas patrzenia na oczy jest zaburzona
(Pelphrey i wsp. 2002, Trepagnier i wsp. 2002, Dalton i wsp. 2005, Nacewicz
i wsp. 2006, Dalton i wsp. 2007, Boraston i wsp. 2008, Corden i wsp. 2008, Jones
i wsp. 2008, Sterling i wsp. 2008).
Jednakże, są również badania ujawniające prawidłowe skanowanie
wyizolowanych obrazów twarzy przez osoby z ASD (van der Geest i wsp. 2002b,
Rutherford i Towns 2008).
Jak można zatem interpretować te pozornie sprzeczne wyniki? Według
jednej z hipotez, deficyty uwagi na bodźce społeczne u osób z ASD mogą być
zaobserwowane w okulografii jedynie wtedy, gdy bodźce są wystarczająco
złożone/realistyczne. Ta hipoteza jest poparta wynikami systematycznych
badań nad złożonością bodźców i zawartością treści społecznych na
aktywność wzrokową u dzieci z ASD (Speer i wsp. 2007). Autorzy prezentowali
badanym dzieciom bodźce różniące się pod względem zawartości społecznej
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(1 lub 3 osoby) i złożoności sensorycznej (statyczne, bez dźwięku lub film
z dźwiękiem). Różnice w aktywności wzrokowej zaobserwowano jedynie
dla filmowych bodźców pokazujących interakcje międzyludzkie. W innych
badaniach nad złożonością bodźców wykorzystano rysunki twarzy, zegarów
i prostych lub złożonych, bezsensownych przedmiotów (Kemner i wsp.
2007). Złożoność definiowano w tym wypadku jako liczbę linii i punktów
wchodzących w skład rysunku. Badania wykazały, że zarówno dzieci z ASD, jak
i neurotypowe fiksowały wzrok dłużej na złożonych bodźcach, dowodząc, że
złożoność bodźców ma większe znaczenie dla czasu fiksacji niż ich zawartość
semantyczna lub społeczna.
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Badania kliniczne nad zastosowaniem
okulografii jako biomarkera ASD
Okulografia ma duży potencjał jako metoda wspomagająca diagnozę ASD
ze względu na możliwość ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń uwagi
wzrokowej, a także ze względu na jej nieinwazyjność i dobrą tolerancję
procedury nawet u osób z głębszymi zaburzeniami behawioralnymi.
Obecnie w Europie (badanie EU-AIMS) i w Stanach Zjednoczonych (badanie
ABC-CT) trwają zakrojone na szeroką skalę, wieloośrodkowe badania kliniczne,
mające na celu wyłonienie skutecznych biomarkerów diagnostycznych
dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, wśród których obok markerów
biochemicznych, genetycznych i EEG badano zastosowanie okulografii
(Loth i wsp. 2017, McPartland i wsp. 2018). W obu badaniach klinicznych
zastosowano bodźce wizualne zawierające ruch biologicznych, dynamiczne
sceny społeczne, test przerwy i test nakładania, wyszukiwanie wzrokowe
w statycznych obrazach i badanie odruchu źrenicznego. Wieloośrodkowe
badania kliniczne prowadzone w Europie (EU-AIMS; (Loth i wsp. 2017))
przeprowadzono w czterech kohortach uczestników (w sumie ponad 800 osób),
podzielonych ze względu na wiek i stopień funkcjonowania intelektualnego
(A. dorośli 18-30 lat, B. nastolatkowie 12-17 lat, C. dzieci w wieku 6-11 lat
z IQ > 75, D. nastolatkowie i dorośli w wieku 12-30 lat z IQ 50-75). Ponadto
w projekcie EU-AIMS zrekrutowano kilkadziesiąt par monozygotycznych
i dizygotycznych bliźniąt z diagnozą ASD u obojga lub jednego z bliźniąt
(Isaksson i wsp. 2018). Według wstępnego raportu (McPartland i wsp. 2018)
do amerykańskich badań klinicznych (ABC-CT) zrekrutowano dzieci w wieku
6-12 lat i IQ 60-150 (200 z ASD i 75 neurotypowych). W obu badaniach do
charakteryzacji nasilenia objawów ASD u uczestników zastosowano ADOS-2
i wywiad ADI-R. Obecnie oba badania kliniczne są w toku i nie opublikowano
jeszcze wyników ich badań okulograficznych.
Firma farmaceutyczna Janssen opracowała aplikację JAKE (Janssen Autism
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Knowledge Engine), zbierającą i analizującą dane z biosensorów mogących
mieć zastosowanie w diagnostyce ASD, takich jak okulograf, czujnik reakcji
elektrodermalnej i pulsu, akcelerometr, EEG, jak również pozwalającą na
zbieranie tradycyjnych danych klinicznych (Ness i wsp. 2017). W badaniach
klinicznych testowano procedury i użyteczność aplikacji u 29 dzieci
i nastolatków ze zdiagnozowanym ASD i 6 dzieci neurotypowych. W badaniach
okulograficznych zastosowano bodźce wizualne zawierające: 1. dynamiczne
sceny społeczne, jak w publikacji Chawarskiej i wsp. (2012), z kobietą
mówiącą do dziecka, zawierające również sceny współdzielenia uwagi, ale
przystosowane dla nieco starszych dzieci; 2. statyczne zadanie eksploracji
wizualnej (ang. Visual Exploration Task; VES) wg (Sasson i wsp. 2008); 3.
ruch biologiczny; 4. zadanie monitorowania aktywności, jak w publikacji
Shic i wsp. (2011), przedstawiające kobietę bawiącą się z dzieckiem,
z różnymi przedmiotami w tle. Nie opublikowano jak dotąd wyników badań
okulograficznych.
W założeniach powyższych badań klinicznych przewidziano, że badania
okulograficzne mogą być pomocne nie tylko przy stawianiu diagnozy ASD, ale
przy ocenie głębokości zaburzeń u danej osoby i jako prognostyk skuteczności
terapii.
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Badania naukowe nad zastosowaniem
pomiaru EDA u osób z ASD
Reakcja elektrodermalna (ang. electrodermal activity; EDA) często nazywana
również reakcją skórno-galwaniczną (ang. galvanic skin response; GSR) to
miara zmian oporu elektrycznego skóry, zależnego od stopnia jej nawilżenia,
wywołanego przez zmiany aktywności ekranowych gruczołów potowych,
kontrolowanych przez układ współczulny (Boucsein 2012). Zmiany te mogą być
traktowane jako objaw przeżywania emocji lub spontanicznej reakcji na bodźce
(Sohn i wsp. 2001). Galwanometr rejestruje zmiany w oporze elektrycznym
skóry w trakcie przepływu słabego prądu elektrycznego (metoda Féré’go). Opór
maleje wraz ze zwiększaniem się potliwości skóry, co z kolei jest związane z
aktywacją autonomicznego układu nerwowego w organizmie (Boucsein 2012).
Aktywacja autonomicznego układu nerwowego idzie w parze z pobudzeniem
fizjologicznym, w związku z czym zmiany w oporze elektrycznym skóry
mogą korelować z przeżywaniem emocji (Sequeira i wsp. 2009). W badaniach
z wykorzystaniem EDA analizuje się zazwyczaj dwa komponenty. Pierwszy
reprezentuje tzw. aktywność toniczną. Są to wszystkie powolne zmiany
w ogólnym poziomie przewodnictwa skórnego (skin conductance level,
SCL). Drugą składową aktywności elektrodermalnej jest tzw. aktywność
fazowa, która nakłada się na ogólny sygnał SCL, najczęściej w odpowiedzi na
bodźce zewnętrzne. Tę składową określa się mianem odpowiedzi fazowych
wywołanych lub też reakcji przewodnictwa skórnego (skin conductance
responses, SCRs) (Benedek i Kaernbach 2010). Zmiany zarówno w sygnale
SCR, jak i SCL są powiązane m.in. z procesami poznawczymi (m.in. uwagą,
lękiem), reakcją na bodźce sensoryczne, a także odpowiedzią na efekt nowości.
Ponadto, niespecyficzne reakcje przewodnictwa skóry (NSCRs) mogą zachodzić
spontanicznie, bez bezpośredniego związku z żadnym stymulującym bodźcem.
Takie spontaniczne zmiany można zaobserwować co 1-3 minuty.
W badaniach naukowych pomiary aktywności elektrodermalnej u dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykonywano w stanie spoczynkowym,
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jak też w odpowiedzi na różnego rodzaju stymulację sensoryczną lub zadania
społeczno-emocjonalne.
Hirstein i wsp. (2001) zmierzyli reakcję elektrodermalną u dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (n=25, wiek 3-13 lat) oraz u osób
neurotypowych (n=25, dzieci i dorośli) podczas kontaktu wzrokowego z matką
lub podczas patrzenia na neutralny przedmiot. U osób neurotypowych
zaobserwowano wzrost akty wności fazowej EDA podczas kontaktu
wzrokowego, w porównaniu z patrzeniem na przedmiot. U dzieci z ASD nie
zaobserwowano takiej reakcji. Podczas badań zauważono również, że u wielu
dzieci z autyzmem aktywność toniczna podczas naturalistycznych interakcji
z dorosłymi była inna niż u osób neurotypowych. U około dwóch trzecich
przebadanych dzieci z zaburzeniami autystycznymi, aktywność toniczna SCL
była znacząco wyższa niż u grupy kontrolnej, a u pozostałej jednej trzeciej
niższa. Autorzy sugerują, że dzieci z podwyższoną reaktywnością układu
współczulnego mają tendencję do zachowań samostymulujących w celu
obniżenia nadmiernego pobudzenia, a dzieci z obniżoną reaktywnością układu
współczulnego mogą wykazywać zachowania autoagresywne.
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego (McCormick i wsp. 2014)
przeprowadzili pomiary aktywności elektrodermalnej u małych dzieci (2-4
lata) z ASD i dzieci neurotypowych podczas różnych stymulacji sensorycznych,
powtarzalnych zachowań i zabawy. W badaniach tych nie zaobserwowano
istotnych statystycznie różnic, w aktywności tonicznej EDA, ani w aktywności
fazowej EDA, w odpowiedzi na różne metody stymulacji pomiędzy dziećmi
autystycznymi a neurotypowymi.
W badaniach Kylliainen i Hietanen (2006) badano reakcję elektrodermalną
u wysokofunkcjonujących dzieci z ASD (n=12) i dzieci neurotypowych (n=12)
w wieku szkolnym na bezpośredni kontakt wzrokowy lub odwrócone spojrzenie. Bodziec stanowił 6-sekundowy film prezentowany na ekranie komputera, przedstawiający twarz kobiety lub mężczyzny patrzących centralnie
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w kamerę (spojrzenie na wprost) lub spoglądających w prawo lub lewo (odwrócone spojrzenie). W trakcie filmu następowało zbliżenie kamery na twarz
aktora, co miało odwzorować zbliżanie się tej osoby do badanego. U dzieci
z autyzmem zaobserwowano większy wzrost reakcji elektrodermalnej w odpowiedzi na spojrzenie na wprost w porównaniu do spojrzenia odwróconego,
podczas gdy u dzieci neurotypowych nie zaobserwowano różnic w odpowiedzi fazowej w zależności od kierunku wzroku. Wyniki te sugerują, że u dzieci
z ASD reakcją na bezpośredni kontakt wzrokowy jest większy wzrost pobudzenia fizjologicznego niż w odpowiedzi na odwrócone spojrzenie, co mogłoby
świadczyć o reakcji awersyjnej.
W kolejnych badaniach Kylliainen i wsp. (2012) przeanalizowali reakcję
elektrodermalną u dzieci z ASD (n=14) i neurotypowych (n=15) w wieku
szkolnym, w odpowiedzi na zdjęcie twarzy przedstawiające różny stopień
otwarcia oczu (zamknięte, otwarte, szeroko otwarte). U dzieci neurotypowych
nie zaobserwowano różnic w odpowiedzi fazowej w trakcie oglądania zdjęć
z różnym stopniem otwarcia oczu, podczas gdy w grupie dzieci z ASD reakcja
elektrodermalna była obniżona przy oglądaniu twarzy z zamkniętymi oczami,
a wzrastała wraz z ich otwieraniem. Oprócz EDA w odpowiedzi na bodźce,
przeanalizowano również asymetrię w aktywności EEG z obszarów czołowych,
która może być interpretowana jako motywacja do podjęcia kontaktu ze
względów pozytywnych lub negatywnych (lewa półkula) lub motywacja do
uniknięcia kontaktu (prawa półkula) (Harmon-Jones i wsp. 2010). U dzieci
neurotypowych w odpowiedzi na zdjęcia z normalnie otwartymi oczami
w porównaniu do zdjęć z zamkniętymi lub szeroko otwartymi oczami,
odnotowano względny wzrost aktywności EEG lewostronnych obszarów
czołowych, mogący świadczyć o motywacji do nawiązania kontaktu. U dzieci
autystycznych nie odnotowano różnic w asymetrii aktywności czołowego
EEG przy oglądaniu zdjęć z różnym stopniem otwarcia oczu. Podsumowując,
wyniki aktywności elektrodermalnej w tym badaniu potwierdzają poprzednio
zaobserwowany wzrost pobudzenia fizjologicznego u dzieci z ASD
w odpowiedzi na kontakt wzrokowy (Kylliainen i Hietanen 2006). Autorzy
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sugerują jednak, że wzrost pobudzenia nie był spowodowany awersyjnością
kontaktu wzrokowego, co jest poparte wynikami EEG, w których nie
zaobserwowano asymetrii świadczącej o motywacji do unikania kontaktu.
Pomiarów aktywności elektrodermalnej można również dokonywać podczas
naturalistycznych zadań i interakcji społecznych (Fenning i wsp. 2017, Prince
i wsp. 2017). W takich badaniach analizowany jest zazwyczaj ogólny toniczny
poziom przewodnictwa skórnego SCL lub inne parametry, a nie specyficzne
reakcje fazowe SCR.
W badaniach Prince i wsp. (2017) analizowano toniczną odpowiedź
elektrodermalną jako miarę pobudzenia fizjologicznego w naturalistycznym
kontekście zabawy u 2-letnich dzieci (n=27) z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu i bez nich. Odkryto, że małe dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu mają większy toniczny wzrost poziomu przewodnictwa skóry niż ich
typowi rówieśnicy w odpowiedzi na czynności związane z zabawą. W grupie
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zaobserwowano pozytywny związek
między zachowaniami restrykcyjnymi i powtarzającymi się a wzrostem
poziomu przewodnictwa skórnego SCL w odpowiedzi na zabawki mechaniczne,
podczas gdy w przypadku zabawek biernych zaobserwowano przeciwny
wzorzec. To wstępne badanie jest pierwszym, które bada toniczny poziom
aktywności elektrodermalnej u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu w trakcie naturalistycznych zadań opartych na zabawie i podkreśla
potencjał reakcji elektrodermalnej jako miary indywidualnej zmienności
w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wczesnego rozwoju.
W badaniach Fenning i wsp. (2017) mierzono aktywność elektrodermalną
w odpowiedzi na różnorodne, naturalistyczne lub ustrukturyzowane
zadania u dzieci z ASD (4-11 lat) o różnym nasileniu symptomów autyzmu
i poziomie funkcjonowania intelektualnego. Do pomiarów EDA zastosowano
bezprzewodowe urządzenie zakładane na nadgarstek, co zwiększyło
tolerancję pomiarów u dzieci. W badaniach stwierdzono, że częstotliwość
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niespecyficznych odpowiedzi przewodnictwa skórnego (NSCRs), jak
również wzrost zmienności sygnału EDA podczas wykonywanych zadań
były pozytywnie skorelowane z nasileniem objawów autystycznych,
przedstawionych jako wynik porównawczy ze skali ADOS-2. Poziom
funkcjonowania intelektualnego nie miał wpływu na zaobserwowaną korelację
między wynikami EDA a nasileniem objawów ASD.
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Informacje o projekcie
Nazwa projektu
“Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania terapii
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
Cel projektu
Celem projektu było zaprojektowanie stanowiska badawczego wraz
z oprogramowaniem do pomiarów okulograficznych i EDA u małych dzieci,
jak również opracowanie i walidacja wartości diagnostycznej materiału
wizualnego (filmu diagnostycznego) i jego atrakcyjności dla dzieci w wieku
2-5 lat. Zbadano również tolerancję stosowanych procedur pomiarowych przez
małe dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Ponadto poddano ocenie możliwość
pomiaru i użyteczność analizowanych wskaźników okulograficznych, jak
również użyteczność pomiaru reakcji elektrodermalnej do wspomagania
diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Informacje o konsorcjantach
Projekt został przygotowany przez trzech partnerów, których specjaliści,
kompetencje, umiejętności oraz zaplecze techniczne wzajemnie się
uzupełniały:
Neuro Device Group – firma specjalizuje się w rozwoju innowacyjnych
rozwiązań z zakresu badania i leczenia chorób układu nerwowego.
Portfolio firmy obejmuje wiele pionierskich na skalę światową projektów
przygotowywanych we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi
i globalnymi przedsiębiorstwami. Naukowcy i inżynierowie tworzący
zespół Neuro Device pracują m.in. nad neuroprotezowaniem, stymulacją
mózgu i wykorzystywaniem okulografii, poprawiając komfort życia
ludzi na całym świecie. W ofercie firmy znajdują się m.in. urządzenie do
nieinwazyjnej neurostymulacji tES oraz pierwsze na świecie urządzenie
wspierające terapię afazji.
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Fundacja SYNAPSIS – krajowy lider w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń
ze spektrum autyzmu, wprowadzania najnowszych technik terapeutycznych
oraz ośrodek referencyjny i szkoleniowy w zakresie terapii ASD, odznaczony
Nagrodą Marszałka Województwa Mazowieckiego Pro Mazowia za działalność
społeczną i terapeutyczną;
MEDIA BRIDGE – spółka posiadająca unikalne zaplecze produkcyjne
oraz zespół z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie nowych
mediów, w tym produkcji oprogramowania działającego na zróżnicowanych
platformach sprzętowych, m.in. na bazie chmury, materiałów audiowizualnych
i interaktywnych dla dzieci, głównie w zakresie edukacji i sztuki.
Informacje o badaczach
Badanie było prowadzone przez interdyscyplinarną grupę badaczy będących
specjalistami w swoich dziedzinach.
Główny Badacz – Kierownik Badania:
Michał Wroniszewski – specjalista psychiatra, Fundacja SYNAPSIS
Współbadacze:
1. Paweł Soluch – neuropsycholog, Neuro Device Group
2. dr Mateusz Orzechowski – elektronik medyczny, Neuro Device Group
3. Joanna Grochowska – psycholog, Fundacja SYNAPSIS
4. dr Anna Guzik-Kornacka – neurobiolog, Fundacja SYNAPSIS
5. Ewa Ramus – inżynier biomedyczny, Neuro Device Group
6. Sylwia Szostakowska – inżynier biomedyczny, Neuro Device Group
Zespół terapeutów i pracowników SYNAPSIS biorących udział
w czynnościach związanych z projektem:
1. Paulina Brewczyńska Wasiak – fizjoterapeuta
2. Agata Bujnik – pedagog specjalny
3. Dorota Czynajtis – psycholog
4. Zuzanna Domasiewicz – psycholog, konsultacja merytoryczna niniejszej
publikacji
5. Agnieszka Dubiel – logopeda
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6. Aleksandra Duszczyk – pedagog specjalny
7. Bogumiła Gajewska – psycholog
8. Paulina Lasocka – pedagog specjalny
9. Ewa Pęczkowska – psycholog
Zespół pracowników firmy Neuro Device Group odpowiadających
za wartość merytoryczną raportu:
• Paweł Soluch - kierownik projektu,
• Przemysław Kunert – kierownik merytoryczny projektu,
• Sylwia Szostakowska, Justyna Żurawska - analiza danych i wsparcie
merytoryczne
• Mateusz Orzechowski, Ewa Ramus – konsultacja merytoryczna
Finansowanie
Projekt finansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Czas realizacji projektu
Projekt realizowano od 01.2017 do 06.2019
Miejsce realizacji projektu
Projekt był realizowany w siedzibie Fundacji SYNAPSIS mieszczącej się przy
ul. Ondraszka 3 w Warszawie.
Zgoda komisji bioetycznej
Wszystkie procedury badawcze wykonywane w ramach projektu zostały
zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Warszawie.
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Metodyka badania
Uczestnicy badania
W badaniu wzięły udział dzieci w wieku 18-60 miesięcy w momencie
zakwalifikowania do projektu (data pierwszej wizyty diagnostycznej)
z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzmu dziecięcego, autyzmu
atypowego, zespołu Aspergera, całościowych zaburzeń rozwojowych,
nieokreślonych), postawioną przez lekarza specjalizującego się w psychiatrii
dzieci i młodzieży. Grupę kontrolną stanowiły dzieci rozwijające się
prawidłowo (neurotypowe), dobrane do grupy dzieci z ASD pod względem
wieku i płci. Rodzice lub opiekunowie podpisali świadomą zgodę na udział
dzieci w badaniu i wypełnili ankietę demograficzną. Kryteria wykluczające
udział w badaniach stanowiły stwierdzone wady wrodzone, problemy/
trudności rozwojowe (inne niż ASD), zespoły lub choroby genetyczne, duże
wady wzroku lub słuchu. Badania były prowadzone przez zespół terapeutów
Fundacji SYNAPSIS.

Narzędzia badawcze
Stanowisko badawcze
W ramach projektu zaprojektowano i wykonano stanowisko badawcze składające
się ze stoliczka i fotelika odpowiednich dla małych dzieci, komputera, dwóch
monitorów (jeden do wyświetlania bodźców wizualnych dla dzieci, drugi do obsługi
oprogramowania przez terapeutę), okulografu do pomiaru uwagi wzrokowej u dzieci,
kamery do zapisu przebiegu sesji oraz urządzenia do pomiaru reakcji elektrodermalnej
(EDA) (patrz rycina 1). Obsługa stanowiska odbywała się za pomocą dedykowanej
aplikacji opracowanej przez firmę Media Bridge, pozwalającej na odtwarzanie specjalnie
zaprojektowanych materiałów multimedialnych wraz z jednoczesnym zapisem reakcji
psychofizjologicznych rejestrowanych za pomocą okulografu i urządzenia do pomiaru
EDA. Stanowisko obsługiwali przeszkoleni w tym celu terapeuci. Wszelkie dane
osobowe uczestników, badania oraz wyniki ich badań były zapisywane w bezpiecznej
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bazie, do której dostęp mają wyłącznie osoby do tego uprawnione. Zaślepienie
badania dla badaczy realizowane było na dwóch płaszczyznach: sprzętowej i osobowej.
Pierwsza z nich dotyczy zautomatyzowania procesu rejestracji danych realizowanego
przez aplikację komputerową. Zapobiega to możliwości ingerencji ludzkiej w zebrane
dane. Zaślepienie osobowe realizowane było w taki sposób, że badacz wykonujący
nie dokonywał oceny wyników okulograficznych, ani dotyczących zmiany
zaangażowania emocjonalnego (EDA). Procedura ta wykonywana była
przez innego badacza, który nie uczestniczył w badaniu danego dziecka. Z uwagi
na kodowanie karty obserwacji klinicznej (CRF) następowała też automatyczna
anonimizacja danych osobowych dziecka, stąd też dla badacza dokonującego analizy
wyników badanie było zaślepione.
Okulografia
W badaniach wykorzystano okulograf Tobii Pro X3-120, który przymocowuje
się pod monitorem komputera. Jest to niewielkie urządzenie do badań
naukowych o kompaktowej obudowie w formie czarnej listwy, połączone
z komputerem za pomocą złącza USB. Okulograf zbiera dane z częstotliwością
próbkowania 120 Hz i dokładnością 0,4°, zapewniając wysoką czułość,
a także kompensację ruchów głowy, co pozwala na względną swobodę ruchu
uczestnika badania. Odległość badanego od monitora powinna wynosić 50-90
cm, a zakres ruchu głowy dla odległości 80 cm wynosi 40 cm × 50 cm (długość
× wysokość). Podczas badania dziecko siedziało swobodnie w fotelu na wprost
monitora, w odległości około 70 cm (rycina 1).
Okulograf składa się ze źródeł światła LED w paśmie bliskiej podczerwieni,
któr ych światło odbija się od powierzchni źrenicy oka, tworząc
charakterystyczne wzory. Wzory te są rejestrowane przez wysokiej
czułości kamery, a następnie zapis ten jest analizowany z wykorzystaniem
zaawansowanego algorytmu. Program sterujący przetwarza te obrazy i w czasie
rzeczywistym dostarcza danych o chwilowym kierunku linii wzroku, tzn. na
który punkt ekranu spogląda dziecko. Każdorazowo, przed rozpoczęciem
właściwego badania okulograficznego niezbędne jest dokonanie kalibracji
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okulografu (rycina 1). W tym celu na monitorze komputera wyświetlana
była poruszająca się kropka, na której dzieci miały za zadanie skupiać wzrok.
Kropka ta zatrzymywała się w pięciu miejscach ekranu, które stanowiły punkty
kalibracyjne. Na koniec tego procesu, terapeuta przeprowadzający badanie
uzyskiwał informację, czy kalibracja powiodła się i w razie potrzeby mógł ją
powtórzyć.
Pomiar reakcji elektrodermalnej
Podczas oglądania filmu mierzona była również reakcja elektrodermalna (ang.
electrodermal activity; EDA) przy pomocy bezprzewodowego, nieinwazyjnego
urządzenia nBracelet opracowanego przez Neuro Device Group (rycina 2).
Urządzenie to łączy się z komputerem za pomocą bezprzewodowego protokołu
Bluetooth.
W odróżnieniu od typowych pomiarów reakcji elektrodermalnej, gdzie
elektrody pomiarowe zakłada się na palce dłoni lub podeszwę stopy,
opracowane przez firmę Neuro Device Group urządzenie pomiarowe
w postaci kostki wielkości klocka domino przykłada się do wewnętrznej strony
nadgarstka. Ma to na celu zwiększenie tolerancji pomiarów u dzieci z ASD.
W badaniach urządzenie było mocowane do nadgarstka dziecka przy pomocy
bandaża adhezyjnego.
W pomiarach aktywności elektrodermalnej podczas oglądania filmu
diagnostycznego przeanalizowano dwie główne składowe: powolne zmiany
w ogólnym poziomie przewodnictwa skórnego (ang. skin conductance
level, SCL) oraz aktywność fazową, która nakłada się na ogólny sygnał SCL,
najczęściej w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne. Składową tę określa się
mianem odpowiedzi fazowych wywołanych lub też reakcji przewodnictwa
skórnego (ang. skin conductance responses, SCRs). Urządzenie ma również
możliwość pomiaru pulsu, ale ze względu na dużą ruchliwość dzieci podczas
badania, uzyskane dane nie były wiarygodne i zostały wykluczone z analizy.
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Przezczaszkowa stymulacja elektryczna
(dotyczy modułu terapeutycznego)
Przezczaszkowa stymulacja elektryczna (ang. transcranial electrical
stimulation; tES) to nieinwazyjna metoda stymulacji wybranych obszarów
mózgu prądem o niskim natężeniu, stosowana w celu modulacji wzbudzenia
korowego. Charakter zmiany korowej zależy od biegunowości elektrod
przykładanych do skóry głowy – dodatniej elektrody anodowej oraz ujemnej
elektrody katodowej. Stymulacja anodowa zwiększa wzbudzenie i spontaniczną
aktywność korową, co wspomaga procesy plastyczne. Stymulacja katodowa
redukuje wzbudzenie, hamując aktywność korową (Nitsche i wsp. 2005).
Istnieje wiele publikacji naukowych sugerujących wpływ stymulacji na procesy
poznawcze [więcej w artykule przeglądowym (Kuo i Nitsche 2012)], szczególnie
uczenie się oraz pamięć długotrwałą (Malenka i Bear 2004) (Rioult-Pedotti
i wsp. 2000). Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym badana jest pod kątem
wykorzystania w rehabilitacji językowej i ruchowej osób dotkniętych udarem,
a także terapii schizofrenii, depresji, epilepsji oraz innych zaburzeń o podłożu
neurologicznym (Nitsche i wsp. 2015).
Za zgodą rodziców u kilkorga dzieci z prawidłowym zapisem EEG zastosowano
podczas sesji terapeutycznych przezczaszkową stymulację prądem stałym
(tDCS). Najnowsze badania sugerują, że w autyzmie występuje obniżona
reakcja przednich obszarów lewego płata skroniowego na język i nietypowa
nadmierna aktywacja przednich obszarów prawego płata skroniowego
(Flagg i wsp. 2005, Eyler i wsp. 2012). Wyniki tych badań, jak również raporty
przypadków pacjentów, u których zaburzenia w lewym płacie skroniowym
mające różne etiologie (DeLong i wsp. 1981, Gillberg 1986, Gillberg 1991,
Hoon i Reiss 1992) wywoływały przejściowe zaburzenia podobne do autyzmu,
skłaniają do hipotezy, że zwiększenie aktywności przednich obszarów
lewego płata skroniowego poprzez stymulację anodalną przy równoczesnym
obniżeniu aktywności przednich obszarów prawego płata skroniowego
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(stymulacja katodalna) mogłoby być korzystne dla osób z ASD (Chi i Snyder
2014). W celu przeprowadzenia stymulacji tych obszarów zwilżone elektrody
umieszczano w okolicy przedniego płata skroniowego (ang. anterior temporal
lobe). W odniesieniu do systemu 10-20 (system rozmieszczenia elektrod
wykorzystywanym do badań z użyciem EEG) anoda umieszczana była na lewej
półkuli, pomiędzy lokalizacją T7 i FT7. Katodę umieszczano na prawej półkuli,
między lokalizacją T8 i FT8. Obie elektrody unieruchamiano za pomocą
elastycznego czepka zakładanego na głowę (rycina 3). Czas stymulacji wynosił
21 minut, z czego pierwsze i ostatnie 30 sekund stanowiło powolne ustawianie
odpowiedniego prądu. Stymulacja docelowa, z intensywnością 1 mA, trwała
więc 20 minut.
Testy psychologiczne wykorzystane w badaniach
Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie poddano badaniom
z wykorzystaniem następujących testów psychologicznych: ADOS-2, ASRS,
DSR lub IDS-P.
ADOS-2 (ang. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) – Protokół Obserwacji do Diagnozowania Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, Wydanie
Drugie. To narzędzie diagnostyczne wchodzące w skład „złotego standardu”
w diagnostyce ASD. ADOS-2 ocenia obecność objawów zaburzeń ze spektrum
autyzmu, które pogrupowano w następujących obszarach: język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i ograniczone zainteresowania. Dodatkowo ocenia się inne
zachowania odbiegające od normy, nie będące objawami ASD, ale mogące
wpływać na decyzję o ostatecznym rozpoznaniu. Podczas badania trwającego około 40-60 minut certyfikowany diagnosta proponuje dziecku kilkanaście wspólnych aktywności, wykorzystując wystandaryzowany zestaw pomocy
(zabawki, książki itp.), a bezpośrednio po badaniu ocenia zachowanie dziecka
według ściśle określonych kryteriów, otrzymując w efekcie wynik końcowy,
wskazujący w module T na ryzyko wystąpienia ASD, w pozostałych modułach
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na natężenie objawów ASD. W badaniach wykorzystano moduły T (dla najmłodszych dzieci od 12 do 30 miesiąca życia), moduł 1 (wiek 30-60 miesięcy; dla dzieci w okresie przedwerbalnym lub używających pojedynczych słów)
i moduł 2 (wiek 30-60 miesięcy; dla dzieci mówiących zdaniami). Dla modułów
1 i 2 wynik całkowity zostaje zakwalifikowany do jednej z dwóch kategorii –
„spektrum autyzmu” lub „poza spektrum” – w zależności od tego, czy wynik
całkowity przekracza określony punkt odcięcia. Dla modułu T, ze względu na
wczesny wiek badanych dzieci, wynik całkowity ujmowany jest na trzystopniowej „skali niepokoju” związanej z wystąpieniem ASD. W celu porównania
wyników pomiędzy uczestnikami, całkowite wyniki badania dla modułów 1
i 2 przeliczane są na wyniki porównawcze, mieszczące się na skali od 1 do 10
i odzwierciedlające natężenie objawów charakterystycznych dla ASD.
Oprócz w yniku całkowitego szczegółowo przeanalizowano w yniki
w następujących pozycjach protokołu ADOS-2:
1. Nietypowy kontakt wzrokowy
2. Współdzielenie radości podczas interakcji
3. Reakcja na inicjowanie wspólnej uwagi
4. Jakość inicjowania kontaktów społecznych
5. Poziom zaangażowania – brak pozycji w M2
6. Nietypowe zainteresowania sensoryczne
7. Nadaktywność
ASRS (ang. Autism Spectrum Rating Scales) to zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy

Spektrum Autyzmu przeznaczony do badania zachowań związanych
z ASD u dzieci i młodzieży w wieku 2-18 lat. W badaniach wykorzystano
kwestionariusze dla rodziców dzieci w wieku 2-5 lat w wersji pełnej,
zawierające 70 pytań, na których wypełnienie potrzeba około 15-20
minut. Wypełniając kwestionariusz należało wziąć pod uwagę zachowania
zaobserwowane w ciągu ostatnich czterech tygodni. Wyniki zostały
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ocenione w skali od 0 do 4. Wynik surowy jest przeliczany na skalę tenową
i percentylową. Normy dla kwestionariusza ASRS są przedstawione w skali
tenowej, ze średnią 50 i odchyleniem standardowym 10. Im więcej zachowań
powiązanych z ASD zauważa rodzic i opisuje w kwestionariuszu, tym wyższy
wynik tenowy. Podczas projektu rodzice dwukrotnie wypełniali kwestionariusz
ASRS w trakcie trwania badań okulograficznych, co miało za zadanie
wychwycenie zmian w funkcjonowaniu dziecka w tym czasie, w tym również
zmian u dzieci poddanych programowi terapeutycznemu.
DSR (Dziecięca Skala Rozwojowa) to test służący do diagnozowania aktualnego
poziomu rozwoju dziecka, przeznaczony dla małych dzieci w wieku od 2
miesięcy do 3 lat. Na DSR składa się Skala Wykonaniowa i Skala Obserwacyjna.
Skala Wykonaniowa zawiera 10 testów (Manipulacja, Percepcja, Bazgranie
i rysowanie, Klocki, Porównywanie, Pamięć, Mowa, Słownik, Zachowania
społeczne i Motoryka). Poczynając od 4. miesiąca życia można przeprowadzić
analizę profilową. Skala Obserwacyjna pozwala na podstawie obserwacji
dziecka w trakcie badania ocenić cechy jego temperamentu: Wigor,
Adaptacyjność, Rytmiczność i Wrażliwość. W projekcie przeprowadzono
badania dzieci skalą wykonaniową, a wynik surowy przeliczono na skalę
stenową i percentylową. W projekcie badania skalą DSR zastosowano u dzieci
w wieku do 35 miesięcy.
IDS-P (ang. Intelligence and Development Scales for Pre-school Children) Skale
Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pozwalają na
wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. IDS-P składa
się z 18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak:
Zdolności poznawcze (testy: Percepcja wzrokowa, Uwaga selektywna, Pamięć
fonologiczna, Pamięć wzrokowo-przestrzenna, Rozumowanie przestrzenne,
Rozumowanie pojęciowe, Pamięć słuchowa); Umiejętności psychomotoryczne
(testy: Motoryka, Manipulacja, Koordynacja wzrokowo-ruchowa), Kompetencje
społeczno-emocjonalne (test Kompetencje społeczno-emocjonalne);
Matematyka (test Rozumowanie logiczno-matematyczne), Język (testy:
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Mowa czynna, Słownik, Mowa bierna). Motywacja (test Odraczanie nagrody,
skale: Wytrwałość, Satysfakcja z osiągnięć). W związku z tym, że w projekcie
uczestniczyły dzieci od 18 do 60 miesiąca życia, w przypadku gdy niemożliwe
było użycie skali IDS-P ze względu na wiek, przeprowadzano badanie skalą
DSR. Wyniki łączne pierwszej części skali, mierzące zdolności poznawcze są
podstawą do obliczenia ilorazu inteligencji, który może być interpretowany
jako wskaźnik inteligencji płynnej. Możliwe jest również podanie wyniku
w Skali Inteligencji Ogólnej, który jest sumą średnich wyników przeliczonych
Sali Inteligencji Płynnej i Skali Inteligencji Skrystalizowanej.
Wynik testu to iloraz inteligencji dewiacyjny IQ ze średnią 100 i odchyleniem
standardow ym 15. Wyniki przedstawiono w formie surowej bądź
przeliczeniowej (znormalizowanej dla poszczególnych grup wiekowych;
średnia 10, odchylenie standardowe 3, zakres 1-19 punktów).

Rycina 1.
Stanowisko do prowadzenia pomiarów okulograficznych. Okulograf zamontowany jest pod monitorem
komputera. Podczas badania dziecko siedzi swobodnie w fotelu, a czujnik do pomiaru EDA przykładany jest
do nadgarstka i owijany bandażem adhezyjnym. Zdjęcie przedstawia moment przygotowania do pomiaru
okulograficznego.
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Rycina 2.

Bezprzewodowe urządzenie do pomiaru EDA umieszczane po wewnętrznej stronie nadgarstka;
źródło: Neuro Device Group
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Rycina 3.

Zestaw do przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (tES) składający się ze stymulatora oraz
dwóch elastycznych elektrod, przykładanych do powierzchni skóry głowy i unieruchamianych
czepkiem. Źródło: Neuro Device Group
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Materiał badawczy
Film diagnostyczny
Na potrzeby projektu opracowano scenariusz filmu diagnostycznego jako
potencjalne nowe narzędzie wspomagające diagnozę ASD u małych dzieci.
Film ten uwzględnia problematyczne aspekty uwagi wzrokowej u dzieci z ASD.
Z przeglądu literatury naukowej wynika, że największą wartość diagnostyczną
mają dynamiczne bodźce społeczne (nie statyczne fotografie), zwłaszcza
w połączeniu z mową i kontaktem wzrokowym (Chawarska i wsp. 2012, Guillon
i wsp. 2014, Papagiannopoulou i wsp. 2014). Dzieci z ASD mogą też mieć
problemy ze współdzieleniem uwagi (nie podążają za wzrokiem lub gestami
innej osoby (Bruinsma i wsp. 2004)), a także rozpoznawaniem i reagowaniem
na emocje drugiej osoby (Celani i wsp. 1999).
Poszczególne sceny filmu zostały opracowane tak, aby możliwe było
zdiagnozowanie m.in. zaburzeń w kontakcie wzrokowym, współdzieleniu
uwagi, reagowaniu na emocje drugiej osoby.
Film diagnostyczny, którego scenariusz opracowali specjaliści z Fundacji
SYNAPSIS, został wyprodukowany przez firmę Media Bridge. Film rozpoczyna
się i kończy krótką sceną z animowaną, atrakcyjną dla dzieci postacią robota
Robi (rycina 4). Robi, witając i żegnając się z dzieckiem, ma za zadanie skupić
jego uwagę na centralnej części ekranu. Następnie wyświetlany jest film
z kobietą siedzącą przy biurku, patrzącą centralnie w kamerę i zwracającą
się do dziecka, a w tle znajdują się kolorowe półki z zabawkami, które mogą
odciągać uwagę dziecka (dystraktory). Film składa się z czterech scen,
wyświetlanych w następującej kolejności: „Świnka”, „Miś i wóz strażacki”,
„Budzik i kołeczki” oraz „Kot i pies”. Kobieta, patrząc centralnie w kamerę,
recytuje wierszyk o śwince (rycina 5), którego wizualizacja treści pojawia się
na części ekranu, w kolejnych scenach „Miś i wóz strażacki” (rycina 6) oraz
„Kot i pies” (rycina 8) pokazuje dziecku różne atrakcyjne zabawki (niektóre są
animowane) w celu zbadania reakcji na inicjowanie wspólnej uwagi. Badana
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jest też reakcja na sceny nacechowane emocjonalnie, kiedy to w scenie
„Budzik i kołeczki” (rycina 7) kobieta uderza się w palec, po czym werbalnie
i niewerbalnie pokazuje emocje. Całkowita długość filmu to 4 minuty 7 sekund.
Procedura badawcza
W ramach projektu przygotowano dwa moduły: diagnostyczny i terapeutyczny.
Docelowo moduł diagnostyczny ma służyć wspomaganiu procesu diagnozy
zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Przedmiotem niniejszego badania jest ocena wartości diagnostycznej systemu,
który bazuje na pomiarze reakcji psychofizjologicznej, mierzonej za pomocą
okulografii i EDA (opis w Rozdziale Narzędzia badawcze) podczas oglądania
materiału multimedialnego.
W ramach modułu diagnostycznego przeprowadzono jednokrotne badanie
ADOS-2 w celu oceny nasilenia objawów zaburzeń ze spektrum autyzmu
u dzieci zakwalifikowanych do grupy ASD lub wykluczenia ASD u dzieci
neurotypowych, 2-3 sesje z pomiarem okulograficznym i EDA w odstępach 2-3
miesięcy dla dzieci z ASD lub jedną sesję dla dzieci neurotypowych (w trakcie
sesji rodzice wypełniali ASRS). Ponadto przeprowadzono jednokrotne badanie
testami DSR lub IDS-P (testy dobrano do wieku) w celu oceny ogólnego
poziomu rozwoju dzieci.
W ramach modułu diagnostycznego wyłoniono dwie grupy badawcze:
• dzieci z ASD moduł diagnostyczny (grupa ASD-D) n=22
• dzieci neurotypowe moduł diagnostyczny (grupa NT) n=22
Celem modułu terapeutycznego było przeprowadzanie ćwiczeń mających na
celu wspomaganie oddziaływań terapeutycznych w obszarze nieprawidłowości
uwagi wzrokowej u dzieci z ASD. Interakcja dziecka z materiałem
wyświetlanym na ekranie jest możliwa dzięki użyciu okulografu. Ocenę
wpływu terapii na uwagę wzrokową umożliwia moduł diagnostyczny.
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Dzieci z ASD wzięły udział w sześciu sesjach terapeutycznych. Część sesji była
prowadzona przez terapeutów, część z użyciem programu stymulacyjnego
SENSEAS. Ponadto dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę i dostarczyli
prawidłowe wyniki badania EEG dziecka, poddano dodatkowo przezczaszkowej
stymulacji elektrycznej w trakcie sesji terapeutycznych (ang. transcranial
electrical stimulation; tES). Przed i po zakończeniu terapii przeprowadzono
pomiary okulograficzne i EDA podczas oglądania filmu diagnostycznego w celu
oceny wpływu terapii na uwagę wzrokową.
W ramach modułu terapeutycznego przeprowadzono, podobnie jak w module
diagnostycznym, jednokrotne badanie ADOS-2 w celu oceny nasilenia objawów
zaburzeń ze spektrum autyzmu, 2-3 sesje z pomiarem okulograficznym i EDA
w odstępach 2-3 miesięcy (w trakcie sesji rodzice wypełniali ASRS) oraz
jednokrotne badanie testami DSR lub IDS-P, w zależności od wieku dziecka,
w celu oceny ogólnego poziomu rozwoju dzieci. Ponadto przeprowadzono
sześć sesji terapeutycznych nakierowanych na problematyczne aspekty uwagi
wzrokowej.
W ramach modułu terapeutycznego wyłoniono dwie grupy badawcze:
• dzieci z ASD poddane terapii problemów z uwagą wzrokową
(grupa ASD-T),
• dzieci z ASD poddane terapii problemów z uwagą wzrokową
i stymulacji tES (grupa ASD-TS).
Analiza wyników modułu terapeutycznego nie jest przedmiotem niniejszej
publikacji.
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Rycina 4.
Animowana postać robota Robi, rozpoczynająca film diagnostyczny w celu skupienia uwagi dziecka na
centralnej części ekranu, a także pojawiająca się w jego kolejnych scenach dla uatrakcyjnienia filmu dzieciom.
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Rycina 5.
Ujęcie z filmu diagnostycznego – scena „Świnka”. Kobieta recytuje wierszyk, którego wizualizacja treści
pojawia się na trzymanej w rękach planszy. Badana jest m.in. reakcja na ciągły kontakt wzrokowy.

Rycina 6.
Ujęcie ze sceny „Miś i wóz strażacki”, mającej na celu zbadanie m.in. reakcji na inicjowanie wspólnej uwagi
przez osobę występującą w filmie.
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Rycina 7.
Ujęcie ze sceny „Budzik i kołeczki”. mającej na celu zbadanie m.in. reakcji na emocje drugiej osoby.
Kobieta uderza się w palec i pokazuje emocje werbalnie i niewerbalnie.

Rycina 8.
Ujęcie ze sceny „Kot i pies”, mającej na celu m.in. zbadanie reakcji na inicjowanie wspólnej uwagi przez
występującą w filmie osobę.
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Wskaźniki okulograficzne
Dane pozyskane z sesji okulograficznych posłużyły do analizy uwagi wzrokowej
dzieci w poszczególnych fragmentach filmu, na wyznaczonych obszarach
zainteresowania (ang. Area of Interest; AOI). Ze względu na obserwowane
u dzieci z ASD deficyty uwagi wzrokowej związane z postrzeganiem twarzy,
najważniejszym elementem analizy okulograficznej jest obszar obejmujący
twarz aktorki (AOI Twarz). Podczas jego analizy wyróżniamy dodatkowo obszar
zainteresowania oczy (AOI Oczy) i usta (AOI Usta). W poszczególnych scenach
filmu analizowano również skupienie uwagi na rozpraszających elementach
tła (AOI Dystraktory) oraz na obiekcie wskazywanym przez aktorkę w scenach
współdzielenia uwagi (AOI Target). Na podstawie danych okulograficznych
wyznaczono następujące wskaźniki:
• Dystrybucja uwagi (%) – procentowy wskaźnik skupienia wzroku na
obszarze zainteresowania (AOI), obliczony na podstawie sumarycznego
czasu trwania fiksacji i sakad (ang. dwell time).
• Czas do pierwszej fiksacji (ms) – określa, jak szybko osoba badana
zareagowała na wskazówkę podczas scen współdzielenia uwagi (ang.
time to first fixation). Wskaźnik wyliczany jest jako czas od przekazania
informacji przez aktorkę (w formie głosowej lub/i gestykulacji) do
przeniesienia wzroku badanego na docelowy przedmiot w scenach
współdzielenia uwagi (target).
Hipotezy badawcze
Na podstawie przeglądu literatury przewiduje się następujące wyniki.
Deficyty uwagowe związane z postrzeganiem twarzy
Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na twarzy
aktorki będzie niższy u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na obszarze
oczu aktorki będzie niższy u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
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Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na obszarze ust
aktorki będzie niższy u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Deficyty uwagowe związane z postrzeganiem twarzy w momentach,
kiedy aktorka bezpośrednio zwraca się do dziecka
Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na twarzy
aktorki podczas bezpośredniego zwracania się do dziecka będzie niższy
u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na obszarze
oczu aktorki podczas bezpośredniego zwracania się do dziecka będzie niższy
u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Przewiduje się, że procentowy czas skupienia uwagi wzrokowej na obszarze
ust aktorki podczas bezpośredniego zwracania się do dziecka będzie niższy
u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Deficyty uwagowe związane ze współdzieleniem uwagi
Przewiduje się, że podczas współdzielenia uwagi średni czas do pierwszej
fiksacji w grupie ASD będzie dłuższy niż w grupie NT.
Skupianie wzroku na rozpraszających elementach tła (dystraktorach)
Przewiduje się, że procentow y czas skupienia uwagi wzrokowej na
dystraktorach będzie wyższy u dzieci z grupy ASD w porównaniu do dzieci NT.
Reakcja pobudzeniowa na bodziec afektywny (reakcja na ból
odczuwany przez aktorkę)
Pobudzenie, mierzone za pomocą EDA, w reakcji na ból prezentowany przez
aktorkę, będzie wyższe w grupie NT niż w grupie ASD.
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Reakcja pobudzeniowa na bezpośrednie zwracanie się do dziecka
Pobudzenie, mierzone za pomocą EDA, w reakcji na bezpośrednie zwracanie
się przez aktorkę do dziecka będzie wyższe w grupie ASD niż w grupie NT.
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Wyniki
Charakterystyka grup badawczych w module diagnostycznym
Przedmiotem niniejszego projektu była ocena wartości pomiarów
okulograficznych i reakcji elektrodermalnej podczas oglądania opracowanego
w projekcie filmu diagnostycznego do wspomagania diagnozy zaburzeń
ze spektrum autyzmu u małych dzieci. W badaniach brały udział dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci neurotypowe w wieku od 18 do
60 miesięcy (tabela 1). Obie grupy liczyły po 22 dzieci, w tym 6 dziewczynek
i 16 chłopców, co odzwierciedla rozkład płci w populacji dzieci z ASD. Grupę
dzieci neurotypowych dobrano parami do grupy ASD pod względem wieku
i płci.
Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie, również neurotypowe, zostały
poddane badaniu ADOS-2, z wykorzystaniem modułu odpowiedniego do
wieku i poziomu funkcjonowania językowego dziecka. Wyniki modułu T
dla dzieci do 30. miesiąca życia podano w trzystopniowej skali niepokoju.
Wszystkie dzieci z grupy ASD przebadane tym modułem uzyskały wynik 2,
co odpowiada klasyfikacji ADOS-2 „Niepokój umiarkowany do znacznego”,
a dzieci neurotypowe wynik 0, co odpowiada klasyfikacji „Brak lub nieznaczny
niepokój”. Wynik modułów 1 i 2 przeliczono na wynik porównawczy
w zakresie 1-10, odzwierciedlający nasilenie objawów zaburzeń ze spektrum
autyzmu. Dzieci zakwalifikowane do grupy ASD w wieku powyżej 30 miesięcy
uzyskały wynik porównawczy ADOS-2 średnio na poziomie 6,1 (SD 1,2) co
odpowiada umiarkowanemu nasileniu objawów związanych ze spektrum
autyzmu. Dzieci z grupy neurotypowej uzyskały wyniki w zakresie 1 do 3,
świadczące o niskim nasileniu lub braku objawów związanych ze spektrum
autyzmu i potwierdzające, że dzieci te były poza spektrum autyzmu. Istotny
przy interpretacji wyników badań okulograficznych może okazać się fakt,
że u wszystkich dzieci z grupy ASD w badaniach skalą ADOS-2 odnotowano
problemy z modulowaniem kontaktu wzrokowego podczas nawiązywania,
kończenia lub regulowania interakcji społecznych. W grupie neurotypowej
57

problemy z modulowaniem kontaktu wzrokowego zauważono u trojga dzieci.
Zaburzenia w reakcjach na inicjowanie wspólnej uwagi zaobserwowano
u siedmiorga dzieci z grupy ASD, w tym czworo dzieci zauważało odległy
obiekt, gdy spojrzenie diagnosty w jego kierunku było wsparte wskazaniem,
dwoje dzieci nie reagowało nawet po wskazaniu palcem, ale zauważało obiekt
po uruchomieniu go, a jedno dziecko nie zwracało uwagi na obiekt docelowy,
nawet gdy został on uruchomiony. W grupie dzieci neurotypowych sam
kierunek spojrzenia diagnosty był wystarczający dla wszystkich dzieci do
uwspólnienia uwagi na obiekcie docelowym. Zaburzenia w jakości inicjowania
kontaktów społecznych według oceny skalą ADOS-2 zaobserwowano
u wszystkich dzieci z grupy ASD i w nieznacznym stopniu u pięciorga dzieci
z grupy neurotypowej. W grupie dzieci z ASD dwanaścioro dzieci wykazywało
zaburzenia we współdzieleniu radości podczas interakcji z diagnostą, w tym
troje dzieci nie okazywało przyjemności z interakcji z diagnostą, podczas gdy
wszystkie dzieci neurotypowe reagowały prawidłowo.
Oprócz oceny ADOS-2, rodzice dzieci biorących udział w projekcie
wypełniali kwestionariusz ASRS w wersji pełnej. Dzieci z grupy ASD
uzyskały średnio wynik ogólny ASRS w skali tenowej równy 61,6 (SD 12,0),
co odpowiada klasyfikacji nasilenia objawów ASD „Podwyższone”. Dzieci
z grupy neurotypowej uzyskały średnio wynik ogólny ASRS w skali tenowej
równy 44,6 (SD 9,0), odpowiadający klasyfikacji „Przeciętne”. Średni wynik
ASRS w skali Relacje społeczne/Komunikacja dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu wynosił 68,3 (SD 10,0), co odpowiada klasyfikacji nasilenia
objawów „Wysokie”, a dla dzieci neurotypowych 46,3 (SD 8,7), odpowiadający
klasyfikacji „Przeciętne”.
Dzieci biorące udział w projekcie przebadano także odpowiednimi dla wieku
testami oceniającymi ich ogólny poziom rozwoju. Średnia poziomu rozwoju
dzieci do 35. miesiąca życia z grupy ASD, u których udało się wykonać badanie
Dziecięcą Skalą Rozwojową, była znacząco poniżej normy w populacji ogólnej
i wynosiła 17,4 centyla, przy czym wariancja wyników DSR wśród tych dzieci
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była wysoka, odchylenie standardowe wynosiło 33,4 centyla. Średnia poziomu
rozwoju dzieci neurotypowych przebadanych skalą DSR była powyżej normy
w populacji ogólnej i wynosiła 69,0 centyla, a odchylenie standardowe –
20,4. Średnia ilorazu inteligencji płynnej (niezwiązanej z doświadczeniami
środowiskowo-kulturowymi), wyznaczonego w badaniach Skalą Inteligencji
Płynnej IDS-P w grupie dzieci z ASD, u których badanie się powiodło, wynosiła
97 punktów z odchyleniem standardowym 18,8, a u dzieci neurotypowych 116
punktów z odchyleniem standardowym 15,1. Nie u wszystkich dzieci z grupy
ASD udało się wykonać pełne badania testami DSR lub IDS-P, ze względu na
to, że okazały się dla nich zbyt trudne; liczebność przebadanych grup podano
w tabeli 1.
Diagności przeprowadzający badania ADOS-2 zebrali również informacje
o stopniu rozwoju mowy u dzieci biorących udział w badaniach. W grupie
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 55% dzieci wypowiadało
przynajmniej pojedyncze słowa nieecholaliczne i było komunikatywne,
a w grupie neurotypowej dzieci mówiące stanowiły 95% (jedno niewiele

mówiące dziecko było w wieku 23 miesięcy). Dzieci niemówiące w grupie ASD
mówiące dziecko było w wieku 23 miesięcy). Dzieci niemówiące w grupie ASD b
były w wieku od 18 do 51 miesięcy.
wieku od 18 do 51 miesięcy.
Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych w module diagnostycznym

Tabela 1. Charakterystyka grup badawczych w module diagnostycznym
Charakterystyka grup
N – liczebność grup
Średni wiek w miesiącach (SD)
Płeć, % chłopców
ADOS-2 M 1-2a N=17 (SD)
ADOS-2 M Tb N=5
ASRSc (SD)
ASRS RSKd (SD)
DSRe (SD)
IDS-P IQ płynnyf (SD)
Dzieci mówiąceg

ASD
22
41,5 (12,2)
73%
6,1 (1,2)
2
61,6 (12,0)
68,3 (10,0)
17,4 (33,4) N=7
97 (18,8) N=11
55%

NT
22
41,9 (12,4)
73%
1-3
0
44,6 (9,0)
46,3 (8,7)
69,0 (20,4) N=8
116 (15,1) N=14
95%

ASD – grupa dzieci z diagnozą ASD; NT – grupa dzieci neurotypowych; SD – odchylenie standardowe;
b
porównawczy
dla modułów 1 i 2 ADOS-2 w przedziale 1-10; średnia wyników dla modułu T
ASD – grupa dzieci z diagnozą ASD; NT – grupa dzieci neurotypowych;c SD – odchylenie standardowe;
przedstawionych w trzystopniowej skali niepokoju od 0 do 2; średnia wyników ogólnych ASRS w skali te
e
d średnia wyników skali Relacje społeczne/Komunikacja ASRS w skali tenowej; średnia wyników DSR
f
centylowej, badano dzieci w wieku do 35. miesiąca; IDS-P dewiacyjny iloraz inteligencji płynne
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e,f
stosowano u dzieci od 36. miesiąca życia; nie u wszystkich dzieci z grupy ASD było możliwe przeprow
g
pełnej oceny skalami DSR lub IDS-P; dziecko wypowiada przynajmniej pojedyncze słowa, jest komunika

a wynik porównawczy dla modułów 1 i 2 ADOS-2 w przedziale 1-10; b średnia wyników dla modułu T
ADOS-2 przedstawionych w trzystopniowej skali niepokoju od 0 do 2; c średnia wyników ogólnych ASRS
w skali tenowej; d średnia wyników skali Relacje społeczne/Komunikacja ASRS w skali tenowej; e średnia
wyników DSR w skali centylowej, badano dzieci w wieku do 35. miesiąca; f IDS-P dewiacyjny iloraz inteligencji
płynnej, skalę stosowano u dzieci od 36. miesiąca życia; e,f nie u wszystkich dzieci z grupy ASD było możliwe
przeprowadzenie pełnej oceny skalami DSR lub IDS-P; g dziecko wypowiada przynajmniej pojedyncze słowa,
jest komunikatywne, dane zebrane przez diagnostów podczas badania ADOS-2

Wstępne wyniki badań okulograficznych
Informacje ogólne dotyczące analizy danych okulograficznych
Poniżej przedstawiono częściowe wyniki analizy badań okulograficznych
dotyczące czasu skupienia wzroku na wybranych obszarach zainteresowania
(ang. dwell time) takich jak twarz aktorki, jej oczy, usta, a także obiekty
odciągające uwagę dzieci, tzw. dystraktory. Analizie poddane zostały dane
zebrane podczas pierwszej sesji okulograficznej. Ze względu na różnorodną
budowę materiałów filmowych (liczba elementów na ekranie, dynamika),
każda ze scen filmu została potraktowana jako oddzielny materiał do analizy.
W pierwszej kolejności przedstawiono analizę czasu skupienia wzroku dla
każdej ze scen filmu. Następnie przedstawiono wyniki analizy czasu skupienia
wzroku w wybranych fragmentach scen, podczas których aktorka patrzyła
bezpośrednio w kamerę i mówiła do dziecka, co miało naśladować zaproszenie
do nawiązania kontaktu. Obecnie prowadzone są dalsze analizy danych
okulograficznych pozyskanych z modułu diagnostycznego, w tym reakcji na
inicjowanie wspólnej uwagi i na emocje aktorki.
Podczas wstępnej analizy odrzucono 24 z 176 scen (13,6%). Utrata danych
mogła być związana z mruganiem oraz odwracaniem wzroku od ekranu. Do
dalszych etapów zakwalifikowano sceny, w których całkowity czas patrzenia
na ekran wynosił więcej niż 70%. Spośród wyeliminowanych scen 21 należało
do grupy ASD (24% spośród wszystkich scen w grupie ASD), 3 sceny dotyczyły
dzieci z grupy NT (3% spośród wszystkich scen w grupie NT). Finalne
liczebności grup dla poszczególnych bodźców przedstawia tabela 2. Wyjściowa
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Spośród wyeliminowanych scen 21 należało do grupy ASD (24% spośród wszystkich scen

grupie ASD), 3 sceny dotyczyły dzieci z grupy NT (3% spośród wszystkich scen w grup

NT). Finalne liczebności grup dla poszczególnych bodźców przedstawia tabela 2. Wyjściow
(maksymalna) liczebność pojedynczej grupy wynosiła 22 osoby.
(maksymalna) liczebność pojedynczej grupy wynosiła 22 osoby.

Tabela 2. Całkowity czas patrzenia na ekran (%) podczas oglądania poszczególnych sc
filmu

Tabela 2. Całkowity czas patrzenia na ekran (%) podczas oglądania poszczególnych scen filmu

Nazwa sceny

Grupa

Liczebność grupy

Średnia

Odchylenie standardowe

Budzik i kołeczki
Budzik i kołeczki
Kot i pies
Kot i pies
Miś i wóz strażacki
Miś i wóz strażacki
Świnka
Świnka

ASD
NT
ASD
NT
ASD
NT
ASD
NT

18
22
18
21
16
21
16
21

91.6
94.7
95.6
94.9
89.8
97.3
93.3
94.8

10.9
7.4
5.8
6.0
9.6
1.7
7.9
5.7

Prezentowanedane
dane pokazują,
pokazują, że
że dzieci
dzieci zz grupy
grupy ASD
ASDbyły
byłyczęściej
częściejwyłączone
wyłączone z dalszy
Prezentowane
analiz, gdyż
nie spełniały
warunku
70%warunku
skupienia 70%
wzroku
na scenach
filmu.na
Mogło to b
z dalszych
analiz,
gdyż nie
spełniały
skupienia
wzroku

scenach
filmu. Mogło
to być spowodowane
problemami
spowodowane
niespecyficznymi
problemami niespecyficznymi
ze skupieniem uwagi,
częstymi u ze
dzieci z gru
skupieniem
uwagi,warto
częstymi
u dzieci
grupy
ASD.wariancję
Co więcej,
warto zwrócić
ASD. Co więcej,
zwrócić
uwagęz na
większą
wyników
w grupach ASD d

uwagę
na większąscen.
wariancję
wyników
w grupach
ASD dla
poszczególnych
poszczególnych
Wartości
odchyleń
standardowych
pokazują,
że dzieci z ASD
scen. Wartości odchyleń standardowych pokazują, że dzieci z ASD są bardziej
bardziej zróżnicowane między sobą pod względem utrzymania uwagi w porównaniu do dzie
zróżnicowane między sobą pod względem utrzymania uwagi w porównaniu do
z grupy NT (wyjątkiem jest scena „Kot i pies”).
dzieci z grupy NT (wyjątkiem jest scena „Kot i pies”).
Scenariusz filmu diagnostycznego był pierwotnie pisany z myślą o dzieciach w wieku do

miesięcy. filmu
W celudiagnostycznego
sprawdzenia atrakcyjności
filmu dla
starszych
dzieci
przeanalizowano wi
Scenariusz
był pierwotnie
pisany
z myślą
o dzieciach
dzieci, do
które
nie spełniały
kryterium
70% czasu
skupienia wzroku
na starszych
ekranie. Dwoje dzie
w wieku
36 miesięcy.
W celu
sprawdzenia
atrakcyjności
filmu dla
neurotypowych,
które niewiek
spełniło
tego które
kryterium
3 scen filmu,
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czym
dziecko
uwagę
na scen
scenie
„Kot
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dzieci
z ASD,starsze
które wskupiało
przypadku
różnych
filmu
niei skupiało
wzrokuprzez
na ekranie prz
7,2%, a w przypadku młodszego dziecka dla dwóch scen było to ponad 60%.
70% czasu, było w wieku od 27 do 53 miesięcy (średnio 39,4). W grupie dzieci z ASD cz
Jedenaścioro dzieci z ASD, które w przypadku różnych scen filmu nie skupiało
skupienia wzroku na ekranie poniżej 40% czasu był obserwowany u trojga dzieci w wieku 4
wzroku na ekranie przez 70% czasu, było w wieku od 27 do 53 miesięcy
(średnio 39,4). W grupie dzieci z ASD czas skupienia
wzroku na ekranie poniżej
49
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40% czasu był obserwowany u trojga dzieci w wieku 44-53 miesięcy dla scen
filmu „Kot i pies” oraz jednego z nich również dla sceny „Miś i wóz strażacki”.
Podsumowując te dane, najkrótszy czas skupienia wzroku na ekranie był
obserwowany u dzieci powyżej 44. miesiąca życia, zwłaszcza podczas oglądania
sceny „Kot i pies”.
Homogeniczność grup i normalność rozkładu
Homogeniczność grup sprawdzono za pomocą testu Levene’a. Dla każdej
przedstawionej sceny filmu porównano wariancję wśród grup ASD
i NT. Zgodnie z wynikami testu warunek homogeniczności wariancji został
spełniony (p > 0,05).
W celu analizy normalności rozkładu w poszczególnych grupach badawczych
wykonano test Shapiro-Wilka. Następnie wykonano test t-studenta (dla
grup o rozkładzie normalnym) lub test Welcha (dla grup, w których nie
zaobserwowano rozkładu normalnego).
Dystrybucja uwagi wzrokowej na wyznaczonych obszarach
zainteresowania
Dla poszczególnych scen filmu wyznaczono dystrybucję procentowego
udziału czasu skupienia wzroku (ang. dwell time) na wybranych obszarach
zainteresowania (ang. area of interest; AOI). Jako główny obszar
zainteresowania wybrano twarz aktorki. Następnie uszczegółowiono analizę
skupienia wzroku na twarzy, wyodrębniając dodatkowo obszar oczu i ust.
Ponadto przeanalizowano skupienie wzroku na rozpraszających elementach
tła, czyli dystraktorach.
Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze twarzy aktorki
Poniżej przedstawiono porównanie procentowego udziału czasu skupienia
wzroku na twarzy aktorki podczas oglądania poszczególnych scen filmu
diagnostycznego (tabela 3). Różna liczebność grup dla poszczególnych scen
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wynika z opisanego powyżej kryterium wyboru danych okulograficznych
z minimum 70% czasu skupienia wzroku na ekranie. W scenach „Miś
i wóz strażacki” oraz „Świnka” zaobserwowano znaczące różnice w poziomie
procentowego skupienia uwagi wzrokowej na twarzy aktorki. Dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podczas oglądania tych scen skupiały
wzrok znacząco krócej na twarzy aktorki niż dzieci neurotypowe. Szczegółowy
opis różnic statystycznych podano poniżej.
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w poszczególnych
scenach
filmu
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diagnostycznego

Grupa grupy
Liczebność
grupyOdchylenie
Średnia standardowe
Odchylenie standardowe
Nazwa sceny Nazwa sceny
Grupa Liczebność
Średnia
Budzik iASD
kołeczki 18 ASD
18
8.02
Budzik i kołeczki
15.35
8.0215.35
Budzik
i
kołeczki
NT
22
19.71
9.34
Budzik i kołeczki
NT
22
19.71
9.34
Kot i pies
18
8.71
Kot i pies
ASD
18 ASD
13.46
8.7113.46
Kot
i
pies
NT
21
16.54
10.86
Kot i pies
NT
21
16.54
10.86
Miś
i
wóz
strażacki
ASD
16
17.13
10.50
Miś i wóz strażacki ASD
16
17.13
10.50
Miś i wóz
21
9.82
Miś i wóz strażacki
NTstrażacki
21 NT
30.96
9.8230.96
Świnka
ASD
16
17.53
10.97
Świnka
ASD
16
17.53
10.97
Świnka NT
21
31.41
10.06
Świnka
21 NT
31.41
10.06
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– twarz,
testu t-studenta/testu
Welcha
zainteresowania
– twarz, wyniki
testu wyniki
t-studenta/testu
Welcha

wyniki testu t-studenta/testu Welcha

t p-wartość
df
Nazwa sceny Nazwa sceny
t
df
Budzik i-1.59
kołeczki37.89 -1.59
Budzik i kołeczki
0.12137.89
Kot
i
pies
-0.98
Kot i pies
-0.98 36.86 0.33336.86
Miś
i
wóz
strażacki
Miś i wóz strażacki -4.08
31.25 -4.08
0.00031.25
Świnka -3.95 30.88 -3.95
Świnka
0.00030.88

dp-wartość
Cohena
0.121
-0.497
0.333
-0.310
0.000
-1.367
0.000
-1.327

d Cohena
-0.497
-0.310
-1.367
-1.327

t – wartość
– ilość stopni
swobody;
efektu d Cohena
t – wartość krytyczna
testu;krytyczna
df – ilośćtestu;
stopnidfswobody;
wartość
efektuwartość
d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
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Analiza
wyników
wykazała,
różnica j
(M = 17.13, SD = 10.50) niż wśród dzieci z grupy NT (M = 30.96, SD = 9.82).
istotna statystycznie
t(31.25)
= 4.08,
p <0.001;
wielkość
efektu
d Cohena = 1.36
istotna statystycznie
t(31.25) = 4.08,
p <0.001;
wielkość
efektu
d Cohena
= 1.367.
Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna statystycznie t(31.25) =

TWARZ – Świnka
AOI TWARZAOI
– Świnka
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Średni
poziom
procentowego
skupienia
uwagi na
wzrokowej
twarzy„Śwink
w sc
Średni poziom procentowego skupienia uwagi
wzrokowej
twarzy wnascenie

4.08, p <0.001; wielkość efektu d Cohena = 1.367.
AOI TWARZ – Świnka
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na twarzy w scenie
„Świnka” wśród dzieci z grupy ASD był niższy (M = 17.53, SD = 10.97) niż
wśród dzieci z grupy NT
(M = 31.41, SD = 10.06). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
statystycznie t(30.88) = 3.95, p <0.001; d Cohena = 1.327.
Różnica w dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na twarzy między grupą ASD i NT
podczas oglądania bodźca Budzik i kołeczki oraz Kot i pies jest nieistotna
statystycznie (patrz tabela 4).

Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze zainteresowania
– oczy i usta
W celu pogłębienia wniosków dotyczących różnic w uwadze wzrokowej
dotyczącej twarzy aktorki, w danych okulograficznych poddanych analizie
wyodrębniono dodatkowo obszar oczu i ust aktorki.

Obszar zainteresowania – oczy
Skupienie wzroku na obszarze oczu, zwłaszcza jeśli wzrok aktorki w materiale
filmowym skierowany był na wprost, można interpretować jako zdolność do
utrzymania bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Problemy w kontakcie
wzrokowym są istotnym kryterium diagnostycznym zaburzeń ze spektrum
autyzmu. Poniżej przedstawiono analizę uwagi wzrokowej na obszarze oczu
aktorki w poszczególnych scenach filmu (tabela 5). W dalszej części rozdziału
przedstawiono dodatkowo wyniki analizy uwagi wzrokowej badanych dzieci
w momentach, gdy aktorka patrzyła na wprost.
Podobnie jak w wynikach analizy uwagi wzrokowej na obszarze całej
twarzy, w analizie procentowego udziału czasu skupienia uwagi wzrokowej
na obszarze oczu aktorki w poszczególnych scenach filmu, u dzieci z ASD
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części rozdziału przedstawiono dodatkowo wyniki analizy uwagi wzrokowej badanych dzi
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Tabela 5. Statystyki opisowe dla dystrybucji uwagi wzrokowej na oczach

Nazwa sceny
Grupa Liczebność grupy Średnia Odchylenie standardowe
Nazwa sceny
Grupa Liczebność grupy Średnia Odchylenie standardowe
Budzik i kołeczki
ASD
18
10.89
6.39
Budzik i kołeczki
ASD
18
10.89
6.39
Budzik i kołeczki
NT
22
14.42
9.77
Budzik i kołeczki
NT
22
14.42
9.77
Kot i pies
ASD
18
12.01
8.68
Kot i pies
ASD
18
12.01
8.68
Kot i pies
NT
21
13.24
11.40
Kot i pies
NT
21
13.24
11.40
Miś i wóz strażacki ASD
16
13.78
8.38
Miś i wóz strażacki ASD
16
13.78
8.38
Miś i wóz strażacki NT
21
25.63
12.63
Miś i wóz strażacki NT
21
25.63
12.63
Świnka
ASD
16
14.99
8.29
Świnka
ASD
16
14.99
8.29
Świnka
NT
21
25.97
13.31
Świnka
NT
21
25.97
13.31
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Tabela
6. Porównanie
średnichuwagi
dlawzrokowej
dystrybucji
uwagi zainteresowania
wzrokowej (%)

obsza
średnich dla dystrybucji uwagi wzrokowej (%)
zainteresowania – oczy, wyniki testu t-studenta testu Welcha
zainteresowania – oczy, wyniki testu t-studenta testu Welcha

Tabela
6. Porównanie
wyniki testu t-studenta
testu Welcha

Nazwa sceny
t
df
p-wartość
Nazwa sceny
t
df
Budzik i kołeczki
-1.37 36.41 0.178
Budzik i kołeczki
-1.37 36.41
Kot i pies
-0.38 36.54 0.704
Kot i pies
-0.38 36.54
Miś i wóz strażacki -3.42 34.45 0.002
Miś i wóz strażacki -3.42 34.45
Świnka
-3.08 33.85 0.004
Świnka
-3.08 33.85

d Cohena
p-wartość
-0.418
0.178
-0.120
0.704
-1.076
0.002
-0.960
0.004

d Cohena
-0.418
-0.120
-1.076
-0.960

t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

AOI OCZY – Miś i wóz strażacki
AOI OCZY – Miś i wóz strażacki
52
AOI OCZY – Miś i wóz strażacki
52
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na oczach podczas
oglądania sceny „Miś i wóz strażacki” wśród dzieci z grupy ASD był niższy
(M = 13.78, SD = 8.38) niż wśród dzieci z grupy NT (M = 25.63, SD = 12.63).
Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna statystycznie t(34.45) =
3.42, p <0.01; d Cohena = 1.076.

65

„Miś i wóz strażacki” wśród dzieci z grupy ASD był niższy (M = 13.78, SD = 8.38) niż wśr

dzieci z grupy NT (M = 25.63, SD = 12.63). Analiza wyników wykazała, że różnica je
istotna statystycznie t(34.45) = 3.42, p <0.01; d Cohena = 1.076.
AOI OCZY – Świnka

Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na oczach podczas
AOI OCZY – Świnka
oglądania sceny „Świnka” wśród dzieci z grupy ASD był niższy (M = 14.99, SD
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na oczach podczas oglądania sce
= 8.29) niż wśród dzieci z grupy NT (M = 25.97, SD = 13.31). Analiza wyników
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dziec
wykazała,
różnica
jest
istotna
statystycznie
3.08,
p <0.01;
d

grupy =NT
(M = 25.97, SD = 13.31). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istot
Cohena
0.960.
statystycznie t(33.85) = 3.08, p <0.01; d Cohena = 0.960.
Różnica w dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na oczach między grupą ASD i NT
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statystycznie (patrz tabela 6).
oglądania bodźca Budzik i kołeczki oraz Kot i pies jest nieistotna statystycznie (patrz tabela 6

Obszar zainteresowania – usta
Obszar zainteresowania – usta

Oprócz analizy uwagi wzrokowej na obszarze oczu, w poszczególnych scenach
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filmu diagnostycznego przeanalizowano również procentowy czas skupienia
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z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odnotowano znacząco krótszy czas skupienia wzroku

„Miś i wóz strażacki” oraz „Świnka” w porównaniu do dzieci neurotypowych. Poniżej

ustach aktorki w scenach „Miś i wóz strażacki” oraz „Świnka” w porównaniu do dzie

przedstawiono wyniki analiz statystycznych.

neurotypowych. Poniżej przedstawiono wyniki analiz statystycznych.
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Nazwa sceny
Budzik i kołeczki
Budzik i kołeczki
Kot i pies
Kot i pies
Miś i wóz strażacki
Miś i wóz strażacki
Świnka
Świnka

Grupa
ASD
NT
ASD
NT
ASD
NT
ASD
NT

Liczebność grupy
18
22
18
21
16
21
16
21

Średnia
9.78
12.49
8.55
13.13
12.81
22.58
13.58
26.81

Odchylenie standardowe
6.35
7.92
6.85
12.06
11.01
11.70
11.87
12.24

Tabela 8. Porównanie średnich dla dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na obszar
zainteresowania – usta, wyniki testu t-studenta/testu
Welcha
66
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Tabela 8. Porównanie średnich dla dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na obszarze zainteresowania – usta,
wyniki testu t-studenta/testu Welcha

Nazwa sceny
Budzik i kołeczki
Kot i pies
Miś i wóz strażacki
Świnka

t
-1.20
-1.48
-2.60
-3.31

df
37.99
32.48
33.38
32.94

p-wartość
0.238
0.148
0.014
0.002

d Cohena
-0.373
-0.457
-0.857
-1.095

t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

AOI USTA – Miś i wóz strażacki
AOI USTA – Miś
i wóz
strażacki
Średni
poziom
procentowego skupienia uwagi wzrokowej na ustach podczas o

Średni poziom„Miś
procentowego
skupienia
ustach
i wóz strażacki”
wśróduwagi
dzieci wzrokowej
z ASD był na
niższy
(M podczas
= 12.81, SD = 11
oglądania sceny „Miś i wóz strażacki” wśród dzieci z ASD był niższy (M =
dzieci NT (M = 22.58, SD = 11.7). Analiza wyników wykazała, że różni
12.81, SD = 11.01) niż wśród dzieci NT (M = 22.58, SD = 11.7). Analiza wyników
statystycznie t(33.38) = 2,6, p <0.05; d Cohena = 0,857.
wykazała, że różnica jest istotna statystycznie t(33.38) = 2,6, p <0.05; d Cohena
= 0,857.
AOI USTA – Świnka

AOI USTA – Świnka
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na ustach podczas o

Średni poziom„Świnka”
procentowego
skupienia
wzrokowej
na ustach
wśród dzieci
z ASDuwagi
był niższy
(M = 13.58,
SD = podczas
11,87) niż wśród d

oglądania sceny
„Świnka”
wśród
dzieciwyników
z ASD był
niższy że
(Mróżnica
= 13.58,
= statyst
26.81,
SD = 12.24).
Analiza
wykazała,
jestSD
istotna
11,87) niż wśród dzieci NT (M = 26.81, SD = 12.24). Analiza wyników wykazała,
= 3.31, p <0.01; d Cohena = 1.095.
że różnica jest istotna statystycznie t(32.94) = 3.31, p <0.01; d Cohena = 1.095.

Różnica w
dystrybucji
uwagi
na ustach
grupą ASD
Różnica w dystrybucji
uwagi
wzrokowej
(%)wzrokowej
na ustach(%)
między
grupąmiędzy
ASD i NT
oglądania
bodźca
Budziki ikołeczki
kołeczki oraz
jestjest
nieistotna
statystycznie (
podczas oglądania
bodźca
Budzik
orazKot
Koti pies
i pies
nieistotna
statystycznie (patrz tabela 8).

Dystrybucja uwagi wzrokowej na elementach odciągających uwagę (dystra
Dystrybucja uwagi wzrokowej na elementach odciągających uwagę
(dystraktory)Poza analizą uwagi wzrokowej na twarzy aktorki, przeanalizowano rów

procentowego skupienia uwagi wzrokowej dzieci na atrakcyjnych przedm
Poza analizą uwagi wzrokowej na twarzy aktorki, przeanalizowano również
plecami, tzw. dystraktorach (kolorowe zabawki, półki). Częstsze skupian
poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej dzieci na atrakcyjnych
zamiast
na twarzy mogłoby
świadczyć
o obniżonej
przedmiotachprzedmiotach
za jej plecami,
tzw. dystraktorach
(kolorowe
zabawki,
półki). prefere
społecznych.
Efektu
takiego możnazamiast
się również
spodziewać
w scenach z
Częstsze skupianie
wzroku
na przedmiotach
na twarzy
mogłoby

intensywnym kontaktem wzrokowym, co może być niekomfortowe dla dzieci z
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ze spektrum autyzmu i powodować
uciekanie wzrokiem na inne obiekty. W sce

strażacki” zaobserwowano znacząco dłuższy czas skupienia wzroku na dystrak

świadczyć o obniżonej preferencji bodźców społecznych. Efektu takiego można
się również spodziewać w scenach z bezpośrednim, intensywnym kontaktem
wzrokowym, co może być niekomfortowe dla dzieci z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu i powodować uciekanie wzrokiem na inne obiekty. W scenie
„Miś i wóz strażacki” zaobserwowano znacząco dłuższy czas skupienia wzroku
na dystraktorach u dzieci z grupy ASD niż u dzieci z grupy NT. Szczegółowe
wyniki dystrybucji uwagi wzrokowej na dystraktorach dla poszczególnych scen
filmu przedstawiono poniżej (tabela 9).
Tabela 9. Statystyki opisowe dla dystrybucji uwagi wzrokowej na dystraktorach

Nazwa sceny
Grupa Liczebność grupy Średnia Odchylenie standardowe
Nazwa sceny Budzik iGrupa
Liczebność
standardowe
kołeczki
ASD grupy
18 Średnia Odchylenie
6.32
8.43
Budzik i kołeczki
ASD
18
6.32
8.43
Budzik i kołeczki
NT
22
3.58
6.58
Budzik i kołeczki
NT
22
3.58
6.58
Kot i pies
ASD
18
3.03
8.76
Kot i pies
ASD
18 NT
8.760.53
Kot i pies
21 3.03
1.14
Kot i pies
NTstrażacki
21 ASD
1.1415.74
Miś i wóz
16 0.53
9.78
Miś i wóz strażacki
ASD
16
15.74
9.78
Miś i wóz strażacki NT
21
9.26
6.85
Miś i wóz strażacki
21 ASD
6.8514.66
Świnka NT
16 9.26
17.90
Świnka
16 NT
17.90
Świnka ASD
21 14.66
3.38
4.72
Świnka
NT
21
3.38
4.72

Tabela 10. Porównanie średnich dla dystrybucji uwagi wzrokowej (%)
obszar
dystraktory, wyniki zainteresowania
testu t-studenta/testu–Welcha
dystraktory, wyniki testu t-studenta/testu Welcha
zainteresowania – dystraktory, wyniki testu t-studenta/testu Welcha
Tabela
10. Porównanie
średnich dlaśrednich
dystrybucji dla
uwagidystrybucji
wzrokowej (%)uwagi
na obszarze
zainteresowania
Tabela
10. Porównanie
wzrokowej
(%) –na

Nazwa sceny
t
df
p-wartość d Cohena
Nazwa sceny Budzik itkołeczki
df
p-wartość
Cohena
1.13
31.78 d0.269
0.367
Budzik i kołeczki
1.13
31.78
0.269
0.367
Kot i pies
1.20 17.49 0.245
0.417
Kot i pies
1.20
17.49 2.26
0.24525.61 0.417
Miś i wóz
strażacki
0.033
0.787
Miś i wóz strażacki
0.03316.59 0.787
Świnka 2.26 25.61 2.46
0.025
0.921
Świnka
2.46
16.59
0.025
0.921
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

AOI DYSTRAKTORY – Miś i wóz strażacki
AOI
DYSTRAKTORY –– Miś
Miś ii wóz
wóz strażacki
AOI
DYSTRAKTORY
strażacki
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na dystraktorach w
Średnipoziom
poziomprocentowego
procentowego skupienia
wzrokowej
na na
dystraktorach
w scenie „Mi
Średni
skupieniauwagi
uwagi
wzrokowej
dystraktorach
wóz strażacki” wśród dzieci z grupy ASD był wyższy (M = 15.74, SD = 9
w scenie
„Miś i wóz
strażacki”
grupy
ASD (M
był =wyższy
15.74,
wóz strażacki”
wśród
dzieci zwśród
grupydzieci
ASD zbył
wyższy
15.74,(M
SD= =
9.78) niż wśr
dzieci
z
grupy
NT
(M
=
9.26,
SD
=
6.85).
Analiza
wyników
wykazała,
że różn
SDdzieci
= 9.78)
niż wśród
dzieci
z grupy
(M Analiza
= 9.26, SD
= 6.85).
Analiza wyników
z grupy
NT (M
= 9.26,
SD =NT
6.85).
wyników
wykazała,
że różnica jest istot
2,26, p <0.05; dt(25,61)
Cohena == 0,787.
wykazała, że statystycznie
różnica jestt(25,61)
istotna=statystycznie
2,26, p <0.05; d
statystycznie t(25,61) = 2,26, p <0.05; d Cohena = 0,787.

AOI DYSTRAKTORY – Świnka
AOI DYSTRAKTORY – Świnka
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Nie był spełniony warunek homogeniczności danych. Zarejestrowan
Nie był spełniony warunek homogeniczności danych. Zarejestrowano zbyt du

Cohena = 0,787.
AOI DYSTRAKTORY – Świnka
Nie był spełniony warunek homogeniczności danych. Zarejestrowano zbyt
duże zróżnicowanie wyników wewnątrz grup, dlatego dane nie podlegają
interpretacji.
Różnica w dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na dystraktorach między grupą
ASD i NT podczas oglądania bodźca Budzik i kołeczki oraz Kot i pies jest
nieistotna statystycznie (patrz tabela 10).
Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarach zainteresowania
w momentach bezpośredniego zwracania się aktorki do dziecka

Bardziej szczegółowej analizy danych okulograficznych dokonano
w wyznaczonych segmentach czasowych, w których aktorka patrzyła wprost
w kamerę i mówiła do dziecka (ang. dyadic bid). Z literatury naukowej wynika,
że taki rodzaj bodźca ma duży potencjał diagnostyczny (Chawarska i wsp.
2012) i może służyć
wczesny
prognostyk
rozwoju
dzieci z ASD
dzieci zjako
ASD
(Campbell
i wsp. 2014).
Konstrukcja
scen (Campbell
filmu pozwoliła na w
i wsp. 2014). Konstrukcja
filmu pozwoliła
na wybranie
kilku
fragmentów,
fragmentów, scen
dla których
sumarycznie
wyznaczono
wskaźniki.
Podsumowan
dla których sumarycznie wyznaczono wskaźniki. Podsumowanie liczby tych
fragmentów scen i sumaryczny czas ich trwania przedstawiono w tabeli 11.
fragmentów scen i sumaryczny czas ich trwania przedstawiono w tabeli 11.
Tabela 11.
Liczba
fragmentów
i czasów
scen,wwkamerę
których
aktorka
Tabela 11. Liczba fragmentów
i czasów
trwania
scen, w których
aktorkatrwania
patrzyła wprost
i mówiła

patr

do dziecka (ang. dyadic bid).

kamerę i mówiła do dziecka (ang. dyadic bid).

Nazwa sceny
Budzik i kołeczki
Kot i pies
Miś i wóz strażacki
Świnka

Liczba fragmentów
5
5
5
1

Czas trwania [s]
10.78
8.84
7.40
20.93

Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze twarzy aktorki podczas be
zwracania się do dziecka

Oglądając fragmenty scen „Budzik i kołeczki”, „Miś i wóz strażacki” oraz „Św

których aktorka patrzyła bezpośrednio w kamerę i mówiła do dziecka, dzieci z
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ze spektrum autyzmu skupiały
wzrok znacząco krócej na twarzy aktor

neurotypowe, co szczegółowo opisano poniżej (tabela 12.)

Nazwa scenyBudzik i kołeczki
Liczba fragmentów
5
Budzik i kołeczki
Kot i pies5
5
Kot i pies Miś i wóz5 strażacki 5
Miś i wóz strażacki
Świnka 5
1
Świnka
1

Czas trwania10.78
[s]
10.78
8.84
8.84
7.40
7.40
20.93
20.93

Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze twarzy aktorki podczas
Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze twarzy aktorki podczas bez
bezpośredniego
zwracania
się do
Dystrybucja uwagi
wzrokowej
nadziecka
obszarze twarzy aktorki podczas bezpośrednieg
zwracania się do dziecka
zwracania się do dziecka
Oglądając fragmenty
scen „Budzik
i kołeczki”,
i wóz strażacki”
Oglądając fragmenty
scen „Budzik
i kołeczki”,
„Miś i „Miś
wóz strażacki”
orazoraz „Świn
Oglądając fragmenty scen „Budzik i kołeczki”, „Miś i wóz strażacki” oraz „Świnka”, podcza
„Świnka”, podczas
bezpośrednio
kamerędoi mówiła
którychktórych
aktorka aktorka
patrzyła patrzyła
bezpośrednio
w kamerę w
i mówiła
dziecka, dzieci z z
których aktorka patrzyła bezpośrednio w kamerę i mówiła do dziecka, dzieci z zaburzeniam
do dziecka, ze
dzieci
z zaburzeniami
ze spektrum
spektrum
autyzmu skupiały
wzrok autyzmu
znacząco skupiały
krócej nawzrok
twarzy aktork
ze
spektrum
autyzmu
skupiały
wzrok
znacząco
krócej
na
twarzy
aktorki
znacząco krócej
na twarzy
niż dzieci
neurotypowe,
szczegółowo niż dziec
neurotypowe,
coaktorki
szczegółowo
opisano
poniżej (tabelaco
12.)
neurotypowe,
szczegółowo
opisano
poniżejco(tabela
12.) opisano poniżej (tabela 12.)
Tabela
Statystyki
opisowe
dystrybucji
uwagi wzrokowej
Tabela 12. Statystyki
opisowe12.
dla dystrybucji
uwagi
wzrokowej dla
na twarzy
podczas bezpośredniego
zwracania

na twa
Tabela 12. Statystyki opisowe dla dystrybucji uwagi wzrokowej na twarzy podcza
się do dziecka
bezpośredniego zwracania się do dziecka
bezpośredniego zwracania się do dziecka
Nazwa sceny
Grupa Liczebność grupy Średnia Odchylenie standardowe
Nazwa scenyBudzik i kołeczki
Grupa Liczebność
Średnia Odchylenie
standardowe
ASD grupy
18
21.60
13.88
Budzik i kołeczki
ASD
18
21.60
13.88
Budzik i kołeczki
NT
22
31.87
17.48
Budzik i kołeczki
NT
22
31.87
17.48
Kot i pies
ASD
18
19.26
12.94
Kot i pies Kot i piesASD
18 NT
19.26
12.94
21
17.81
12.24
Kot i pies Miś i wózNT
21 ASD
17.81
12.24
strażacki
16
27.79
19.98
Miś i wóz strażacki
ASD
16
27.79
19.98
Miś i wóz strażacki NT
21
48.57
14.69
Miś i wóz strażacki
21 ASD
48.57
14.69
Świnka NT
16
14.69
9.87
Świnka
16 NT
14.69
9.87
Świnka ASD
21
28.02
10.18
Świnka
NT
21
28.02
10.18

Tabela 13. Porównanie średnich dla dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na tw
aktork
t-studenta/testu Welcha
wyniki testu t-studenta/testu Welcha
wyniki testu t-studenta/testu Welcha
Tabela
13. Porównanie
średnich dla
dystrybucji
wzrokowej
(%) na wzrokowej
twarzy aktorki,
wyniki
Tabela
13. Porównanie
średnich
dlauwagi
dystrybucji
uwagi
(%)
na testu
twarzy

Nazwa sceny
t
df
p-wartość d Cohena
Nazwa scenyBudzik i kołeczki
t
df -2.07
p-wartość
d Cohena -0.643
37.98 0.045
Budzik i kołeczki
0.04535.38 0.721
-0.643
Kot i pies-2.07 37.980.36
0.116
Kot i pies Miś i wóz0.36
35.38
0.721
0.116
strażacki -3.50 26.53 0.002
-1.211
Miś i wóz strażacki
0.00232.95 0.000
-1.211
Świnka -3.50 26.53-4.01
-1.326
Świnka
-4.01
32.95
0.000
-1.326
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena
t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

56
56
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na twarzy wśród
AOI TWARZ – Budzik i kołeczki

dzieci z grupy ASD był niższy (M = 21.60, SD = 13.88) niż wśród dzieci z grupy
NT (M = 31.87, SD = 17.48). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
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statystycznie t(37.98) = 2.07, p <0.05; d Cohena = 0.643.
AOI TWARZ – Miś i wóz strażacki
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na twarzy wśród
dzieci z grupy ASD był niższy (M = 27.79, SD = 19.98) niż wśród dzieci z grupy
NT (M = 48.57, SD = 14.69). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
statystycznie t(26.53) = 3.50, p <0.05; d Cohena = 1.211.
AOI TWARZ – Świnka
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na twarzy wśród
dzieci z grupy ASD był niższy (M = 14.69, SD = 9.87) niż wśród dzieci z grupy
NT (M = 28.02, SD = 10.18). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
statystycznie t(32.95) = 4.01, p <0.001; d Cohena = 1.326.
Różnica w dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na twarzy między grupą ASD i NT
podczas oglądania bodźca Kot i pies jest nieistotna statystycznie (patrz tabela
13).
Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze oczu podczas
bezpośredniego zwracania się do dziecka
W wybranych fragmentach scen, podczas których aktorka patrzyła na wprost
i mówiła do dziecka, oprócz uwagi wzrokowej na całej twarzy przeanalizowano
również uwagę wzrokową na jej oczach i ustach. Skupienie wzroku na obszarze
oczu aktorki, gdy patrzyła wprost w kamerę można interpretować jako
zdolność do utrzymania przez dłuższy czas kontaktu wzrokowego. W trakcie
oglądania fragmentów scen „Miś i wóz strażacki” oraz „Świnka”, podczas
których aktorka patrzyła na wprost i mówiła do dziecka, dzieci z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu skupiały wzrok znacząco krócej na oczach aktorki niż
dzieci neurotypowe. Szczegółowe porównanie wyników dla poszczególnych
scen znajduje się poniżej (tabela 14).
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Tabela 14. Statystyki opisowe dla dystrybucji uwagi wzrokowej na oczach podczas próby nawiązania kontaktu
z dzieckiem

Grupa grupy
Liczebność
grupyOdchylenie
Średnia standardowe
Odchylenie standardowe
Nazwa sceny Nazwa sceny
Grupa Liczebność
Średnia
Budzik
i
kołeczki
ASD
18
16.27
12.42
Budzik i kołeczki
ASD
18
16.27
12.42
Budzik iNT
kołeczki 22 NT
22
21.78
14.18
Budzik i kołeczki
21.78
14.18
Kot i pies
18
16.24
13.67
Kot i pies
ASD
18 ASD
16.24
13.67
Kot
i
pies
NT
21
14.05
12.61
Kot i pies
NT
21
14.05
12.61
Miś i wóz
strażacki
16
23.47
16.50
Miś i wóz strażacki
ASD
16 ASD
23.47
16.50
Miś i wóz
21
40.79
18.88
Miś i wóz strażacki
NTstrażacki
21 NT
40.79
18.88
Świnka
ASD
16
12.74
7.69
Świnka
ASD
16
12.74
7.69
Świnka NT
21
23.82
13.42
Świnka
21 NT
23.82
13.42

15.dlaPorównanie
dlanadystrybucji
uwagi (%)
wzrokowej
(%)
Tabela
15. Porównanie
średnich
dystrybucji
wzrokowej
(%)
obszarze wzrokowej
zainteresowania
– oczy,
Tabela
15. Tabela
Porównanie
średnichuwagi
dlaśrednich
dystrybucji
uwagi
na obszar
wyniki testu t-studenta/testu Welcha

zainteresowania
– oczy,
testu t-studenta/testu
Welcha
zainteresowania
– oczy, wyniki
testu wyniki
t-studenta/testu
Welcha
t p-wartość
df
Nazwa sceny Nazwa sceny
t
df
Budzik i-1.31
kołeczki37.79 -1.31
Budzik i kołeczki
0.19837.79
Kot
i
pies
0.52
Kot i pies
0.52 35.01 0.61035.01
Miś
i
wóz
strażacki
Miś i wóz strażacki -2.97
34.27 -2.97
0.00534.27
Świnka -3.16 32.83 -3.16
Świnka
0.00332.83

dp-wartość
Cohena
0.198
-0.410
0.610
0.167
0.005
-0.968
0.003
-0.978

d Cohena
-0.410
0.167
-0.968
-0.978

t – wartość
– ilość stopni
swobody;
efektu d Cohena
t – wartość krytyczna
testu;krytyczna
df – ilośćtestu;
stopnidfswobody;
wartość
efektuwartość
d Cohena

t – wartość krytyczna testu; df – ilość stopni swobody; wartość efektu d Cohena

– Miś i wóz strażacki
AOI OCZY –AOI
MiśOCZY
i wóz strażacki
AOI OCZY – Miś i wóz strażacki
Średni
poziom procentowego
skupienia
uwagi na
wzrokowej
na oczach
Średnipoziom
poziom
procentowego
skupienia
wzrokowej
oczach
wśród
dzieciwśród
z grupd
Średni
procentowego
skupieniauwagi
uwagi
wzrokowej
na
oczach
wśród

ASD
był
23.47,
SD
16.50)dzieci
niżwśród
wśród
dzieci
grupy
NT (M
ASDzbył
niższy
23.47,(M
SD===23.47,
16.50)SD
niż==16.50)
wśród
z grupy
NTzz(M
= 40.79,
SD=
dzieci
grupy
ASD(M
był=niższy
niższy
(M
niż
dzieci
grupy
18.88).
AnalizaAnaliza
wyników
że różnica
jest
istotna
statystycznie
t(3
NT18.88).
(M = 40.79,
SDwyników
= 18.88).
wyników
wykazała,
że różnica
jest istotna
Analiza
wykazała,
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statystycznie (patrz tabela 15).
Dystrybucja uwagi wzrokowej na obszarze ust podczas bezpośredniego
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Poniżej podano szczegółowe porównanie dla poszczególnych scen (tabela 16).
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Tabela 16. Statystyki opisowe dla dystrybucji uwagi wzrokowej na usta podczas próby nawiązania kontaktu
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dzieci z grupy ASD był niższy (M = 19.54, SD = 19.02) niż wśród dzieci z grupy
NT (M = 37.86, SD = 20.95). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
statystycznie t(33.86) = 2.78, p <0.05; d Cohena = 0.909.
AOI USTA – Świnka
Średni poziom procentowego skupienia uwagi wzrokowej na ustach wśród
dzieci z grupy ASD był niższy (M = 10.67, SD = 10.11) niż wśród dzieci z grupy
NT (M = 24.39, SD = 11.65). Analiza wyników wykazała, że różnica jest istotna
statystycznie t(34.34) = 3.83, p <0.05; d Cohena = 1.246.
Różnica w dystrybucji uwagi wzrokowej (%) na ustach między grupą ASD i NT
podczas oglądania bodźca Kot i pies oraz Budzik i kołeczki jest nieistotna
statystycznie (patrz tabela 17).
Wstępna analiza pomiarów reakcji elektrodermalnej
Podczas oglądania filmów diagnostycznych, oprócz badań okulograficznych,
prowadzono pomiar reakcji elektrodermalnej (EDA) dzieci z wykorzystaniem
bezprzewodowego urządzenia zakładanego na nadgarstek (ryc. 2). Nie
u wszystkich dzieci udało się dokonać pomiarów reakcji EDA ze względu na
to, że dzieci nie chciały zakładać urządzenia pomiarowego, lub próbowały je
zdjąć w trakcie pomiaru. Ze względu na bardzo dużą wariancję sygnału EDA
pomiędzy dziećmi, niemożliwa była analiza ilościowa danych i porównanie
wyników pomiarów pomiędzy grupą dzieci z ASD i dzieci neurotypowych.
Obecnie trwa analiza jakościowa danych EDA dla każdego z dzieci, u którego
pomiary się powiodły. Przykładowy zapis reakcji elektrodermalnej podczas
oglądania filmu diagnostycznego u jednego dziecka z grupy ASD przedstawiono
na rycinie 9. W zapisie sygnału EDA można wyróżnić dwa komponenty reakcji
elektrodermalnej. Komponent pierwszy to tzw. aktywność toniczna, inaczej
poziom przewodnictwa skórnego (SCL). Jest to ogólny poziom sygnału EDA,
w tym przypadku ulegający powolnemu spadkowi w miarę oglądania filmu.
Drugi obserwowany komponent to aktywność fazowa, zwana też reakcją
przewodnictwa skórnego (SCR), którą można zaobserwować na poniższym
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wykresie jako raptowny wzrost sygnału EDA (pik) w odpowiedzi na bodziec.
W przykładowym zapisie sygnału EDA piki SCR obserwowano przed kolejnymi
scenami filmu, kiedy na ekranie pojawiała się animowana postać robota
Robi, jak również na początku scen, kiedy pojawiała się aktorka witająca się
z dzieckiem oraz inne, nowe, atrakcyjne przedmioty i/lub animowane postacie.
W scenie „Budzik i kołeczki” nie zaobserwowano wyraźnego sygnału SCR
w momencie, w którym aktorka uderza się w palec, co mogłoby świadczyć
o odpowiedzi na bodziec nacechowany emocjonalnie.

Rycina 9.
Prz ykładowy zapis sygnału EDA u jednego z dzieci z grupy ASD podczas oglądania f ilmu
diagnostycznego. Kolejność występowania bodźców (zaznaczonych na szaro): 1) Świnka, 2) Miś
i wóz strażacki, 3) Budzik i kołeczki 4) Kot i pies
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Dyskusja
Projekt “Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki i wspomagania
terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” był prowadzony przy
udziale trzech parterów: firmy Neuro Device Group, Fundacji SYNAPSIS oraz
firmy Media Bridge. W ramach projektu zawarto dwa moduły: diagnostyczny
i terapeutyczny. Niniejsza publikacja przedstawia częściowe wyniki z badań
przeprowadzonych w ramach modułu diagnostycznego.
W ramach analizy danych okulograficznych wyznaczono dystrybucję
procentowego czasu skupienia uwagi wzrokowej dzieci podczas oglądania
filmu diagnostycznego na wybranych obszarach zainteresowania. Pozostałe
wskaźniki psychofizjologiczne opisane w rozdziale „Metodyka badania” są
poddane dalszej analizie.
Analiza procentowego czasu skupienia uwagi wzrokowej na takich obszarach
zainteresowania jak twarz aktorki, a także bardziej szczegółowo – jej oczy
i usta – wykazała, że podczas oglądania dwóch pierwszych scen filmu, tj.
„Świnka” oraz „Miś i wóz strażacki”, dzieci ze zdiagnozowanym ASD skupiały
wzrok istotnie krócej na tych obszarach niż dzieci neurotypowe. Różnice
w procentowym czasie skupienia na tych obszarach zainteresowania podczas
oglądania dwóch pozostałych scen filmu, tj. „Budzik i kołeczki” oraz „Pies
i kot”, nie były istotne statystycznie.
Ponadto, analiza uwagi wzrokowej dzieci na rozpraszających elementach
tła, takich jak kolorowe półki i znajdujące się na nich zabawki w scenie „Miś
i wóz strażacki” wykazała, że dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze
spektrum autyzmu skupiały wzrok znacząco dłużej na dystraktorach niż dzieci
neurotypowe.
Analiza czasu skupienia wzroku na obszarze twarzy aktorki we fragmentach
scen „Świnka”, „Miś i wóz strażacki” oraz „Budzik i kołeczki”, podczas których
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aktorka stale patrzyła w kamerę i mówiła do dziecka, wykazała, że dzieci z ASD
skupiały wzrok znacząco krócej na twarzy aktorki niż dzieci neurotypowe.
Ponadto, czas skupienia wzroku na obszarze oczu i ust aktorki we fragmentach
scen „Świnka” i „Miś i wóz strażacki”, z kontaktem wzrokowym i mową
kierowaną do dziecka, był również krótszy w grupie dzieci z ASD niż w grupie
dzieci neurotypowych. Wyniki te potwierdzają przyjęte przez nas hipotezy
badawcze zakładające, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
będą skupiać wzrok krócej na twarzy aktorki, a dłużej na przedmiotach
w jej otoczeniu. Może to świadczyć o problemach w utrzymaniu kontaktu
wzrokowego lub o obniżonej uwadze względem bodźców społecznych i jest
zgodne z wynikami dotychczasowych badań naukowych (Wilson i wsp. 2010,
Chawarska i wsp. 2012, Rice i wsp. 2012).
Podsumowując, wstępne wyniki badań okulograficznych wykazały, że pomiary
uwagi wzrokowej podczas oglądania opracowanego w ramach projektu
materiału diagnostycznego mają potencjał jako narzędzie wspierające
diagnozę u małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Film diagnostyczny składał się z czterech scen wyświetlanych w następującej
kolejności: „Świnka”, „Miś i wóz strażacki”, „Budzik i kołeczki” oraz „Kot i pies”.
Różnice w dystrybucji uwagi wzrokowej na obszarze twarzy aktorki pomiędzy
grupami dzieci były najbardziej zauważalne dla dwóch pierwszych scen, a po
przeanalizowaniu fragmentów z ciągłym kontaktem wzrokowym i mową –
również w scenie „Budzik i kołeczki”. Różnice obserwowane w scenie „Świnka”
są zgodne z przewidywaniami, ze względu na to, że została ona zaprojektowana
z myślą o badaniu reakcji dzieci na ciągły kontakt wzrokowy i preferencji
uwagi wzrokowej względem ludzi. Otrzymane wyniki świadczą o tym, że
badanie uwagi wzrokowej podczas oglądania sceny „Świnka” może zostać
wykorzystane do wspomagania diagnozy u dzieci z podejrzeniem zaburzeń
ze spektrum autyzmu. Podczas oglądania tej sceny dzieci ze zdiagnozowanym
ASD skupiały wzrok krócej na twarzy, jak również na oczach aktorki niż
dzieci neurotypowe, co można interpretować jako problem z utrzymaniem
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kontaktu wzrokowego. Wyniki okulograficzne są wsparte wynikami badań
ADOS-2, podczas których u wszystkich dzieci z grupy ASD zdiagnozowano
problemy w modulowaniu kontaktu wzrokowego. Dotychczasowe badania
naukowe wykazały, że twarze nie tylko przyciągają, ale też zatrzymują uwagę
prawidłowo rozwijających się dzieci na dłużej niż inne rodzaje bodźców,
podczas gdy dzieci z zaburzeniami autystycznymi szybciej przenoszą uwagę
wzrokową z twarzy na inne bodźce (Chawarska i wsp. 2003, Chawarska i wsp.
2010). W scenie „Świnka”, oprócz ciągłego kontaktu wzrokowego, zawarto
mowę kierowaną do dziecka, gdy aktorka wita się z dzieckiem i recytuje
wierszyk. Czas skupienia wzroku na obszarze ust aktorki wśród dzieci z ASD
był znacząco krótszy niż w przypadku dzieci neurotypowych. Może to wynikać
z opóźnienia rozwoju mowy obserwowanego w grupie dzieci z ASD, w której aż
45% dzieci było niemówiących, podczas gdy w grupie neurotypowej – tylko 5%.
Krótszy czas skupienia wzroku na ustach aktorki w grupie ASD i tym samym
pomijanie ust osoby mówiącej jako mało istotnego bodźca może więc wynikać
ze słabszego rozumienia języka mówionego. Jednakże, należy zwrócić uwagę,
że brak lub nieznacznie aktywne używanie mowy nie jest równoznaczne
z brakiem biernego rozumienia mowy. W przyszłości należałoby wykonać
również analizę Mowy Biernej z wykorzystaniem testu IDS-P i przeanalizować
wyniki testów Mowa/Słownik z badania DSR.
Z badań naukowców z Uniwersytetu Yale wynika, że bodźce takie jak
w scenie „Świnka”, z ciągłym kontaktem wzrokowym i mową kierowaną do
dziecka, mające odzwierciedlać zaproszenie do interakcji w diadzie (ang.
dyadic bid), czyli interakcji dwóch osób twarzą w twarz, mają dużą wartość
diagnostyczną (Chawarska i wsp. 2012) i były z sukcesem używane do
diagnozowania prawdopodobieństwa rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu
już u sześciomiesięcznych dzieci (Chawarska i wsp. 2013). Tego typu bodźce
mogą znaleźć również zastosowanie w prognozowaniu rozwoju dzieci z już
zdiagnozowanym ASD. W badaniach Campbell i wsp. (2014) wykazano, że
wśród dwudziestomiesięcznych dzieci z ASD, około jedna trzecia z nich miała
duże trudności w utrzymaniu skupienia wzroku na twarzy aktorki podczas
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oglądania sceny z zaproszeniem do interakcji w diadzie. W wieku trzech lat
dzieci te miały najgłębsze zaburzenia poznawcze i najsłabszy rozwój mowy.
Pozostałe dwie trzecie dzieci z ASD były w stanie skupić uwagę wzrokową
na twarzy aktorki, a w wieku 3 lat były lepiej funkcjonujące. Spośród nich
najlepszy rozwój mowy w wieku 3 lat wykazywały te, które najdłużej skupiały
wzrok na ustach mówiącej aktorki.
W badaniu dystrybucji uwagi wzrokowej na twarzy aktorki znaczące różnice
statystyczne pomiędzy dziećmi z ASD a neurotypowymi odnotowano również
podczas oglądania sceny „Miś i wóz strażacki”. Wyniki dotyczące niższego,
procentowego czasu skupienia wzroku na twarzy aktorki w całej scenie, jak
również w jej fragmentach, w których aktorka patrzy w kamerę i zwraca się do
dziecka, w grupie dzieci z ASD można interpretować jako obniżoną preferencję
bodźców społecznych oraz problemy z bezpośrednim kontaktem wzrokowym.
Należy zwrócić uwagę, że w tej scenie pojawia się animowany wóz strażacki,
który przemieszcza się, wydaje dźwięki, jedzie gasić pożar poza kadrem filmu,
co może potencjalnie stanowić bardziej atrakcyjny bodziec dla dzieci z ASD
niż twarz aktorki. Scena „Miś i wóz strażacki” została zaprojektowana z myślą
o zbadaniu reakcji dzieci na inicjowanie wspólnej uwagi. Analizy dotyczące
reakcji dzieci na kierunek spojrzenia, ruch głowy i wskazanie palcem są
w dalszym ciągu prowadzone. Interesujące będzie zbadanie, na ile wyniki
badań okulograficznych dotyczących współdzielenia uwagi będą korelować
z wynikami testów klasycznych. Z badań przeprowadzonych skalą ADOS2 wynika, że siedmioro dzieci z grupy ASD miało problemy z rozumieniem
inicjowania wspólnej uwagi i nie reagowało na kierunek spojrzenia diagnosty,
a niektóre nie reagowały również na wskazanie palcem, podczas gdy wszystkie
dzieci z grupy neurotypowej wykonywały to zadanie bezbłędnie. Badanie
reakcji na inicjowanie wspólnej uwagi zostanie przeprowadzone również
podczas oglądania sceny „Kot i pies”.
W projekcie, oprócz pomiarów okulograficznych, w trakcie oglądania filmu
diagnostycznego badano również reakcję elektrodermalną, która może być
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interpretowana jako objaw przeżywania emocji lub spontanicznej reakcji na
bodźce (Sohn i wsp. 2001). Nie u wszystkich dzieci udało się dokonać tych
pomiarów. Zwłaszcza dzieci z ASD nie były chętne do zakładania urządzenia
pomiarowego, oklejanego bandażem adhezyjnym lub też próbowały je zdjąć
w trakcie pomiaru. Terapeuci przeprowadzający badania sugerują, że dzieci
z ASD wymagają treningu, aby przyzwyczaić się do tej procedury pomiarowej.
Należy zastanowić się też nad ewentualną zmianą sposobu mocowania
czujnika EDA, na przykład na bransoletkę przypominającą zegarek, frotkę czy
bransoletkę zapinaną na rzep. Bandaż adhezyjny został wybrany ze względu
na to, aby małe dzieci uczestniczące w projekcie nie mogły w łatwy sposób
samodzielnie zdjąć czujnika/urządzenia, jednak tolerancja tej metody nie
była zbyt dobra. Ze względu na dużą wariancję danych EDA pomiędzy dziećmi,
analiza ilościowa danych nie jest możliwa. Obecnie trwa analiza jakościowa
danych dla poszczególnych dzieci.
Celem projektu była również ocena funkcjonalności stanowiska do
pomiarów okulograficznych, oprogramowania modułu diagnostycznego
oraz atrakcyjności filmu diagnostycznego dla dzieci w wieku 18-60 miesięcy.
W trakcie realizacji projektu dokonywano kilku modyfikacji stanowiska. Po
zakończeniu projektu, zaplanowane jest spotkanie wszystkich terapeutów
przeprowadzających badania i zebranie ich opinii. Z pierwszych relacji
terapeutów wynika, że kilka aspektów mogłoby jeszcze zostać udoskonalonych.
Uwagi na temat stanowiska pomiarowego dotyczyły fotela, na którym
siedziały dzieci podczas badania. Był on zbyt niski i musiał być podnoszony
do uzyskania odpowiedniej wysokości wzroku dziecka względem monitora.
Sam film diagnostyczny, którego scenariusz był pierwotnie pisany dla dzieci
w wieku do 36 miesiąca, zdawał się być najbardziej atrakcyjny dla dzieci 2-3
letnich, zaś dla starszych dzieci mógł być nużący. O atrakcyjności filmu dla
dzieci w różnym wieku można też pośrednio wnioskować, analizując całkowity
czas skupienia wzroku na ekranie. Podczas wyświetlania poszczególnych scen
filmu diagnostycznego przyjęto kryterium 70% całkowitego czasu skupienia
wzroku na ekranie jako kwalifikujące dane do analizy. Analizując wiek dzieci,
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które nie spełniły tego kryterium, zauważono, że najkrótszy czas skupienia
wzroku na ekranie obserwowano u dzieci w wieku powyżej 44 miesiąca,
zwłaszcza podczas oglądania sceny „Kot i pies”. Może to świadczyć o niższej
atrakcyjności filmu diagnostycznego, szczególnie sceny „Kot i pies”, dla
starszych dzieci. Wpływ na czas skupienia wzroku na tej scenie mógł mieć
również fakt, że była ona wyświetlana jako ostatnia i dzieci mogły już być
zniecierpliwione badaniem. Dla wykluczenia wpływu znużenia na czas
skupienia uwagi wzrokowej na poszczególnych scenach filmu mogłaby być
użyteczna randomizacja kolejności wyświetlania scen.
Pomimo podjęcia najwyższych starań, badania przeprowadzone w ramach
tego projektu miały pewne ograniczenia. W module diagnostycznym
brały udział dwie grupy dzieci: dzieci ze zdiagnozowanym ASD i dzieci
neurotypowe. Grupy te były dobrane do siebie pod względem wieku i płci,
ale ogólny poziom rozwojowy dzieci neurotypowych, według oceny skalą
DSR lub IDS-P, był wyższy niż dzieci z grupy ASD. Z tego powodu celowe
byłoby uwzględnienie w projektowaniu przyszłego badania również grupy
dzieci z opóźnionym rozwojem lub dzieci neurotypowych dobranych pod
względem wieku rozwojowego. Badania takie oceniłyby specyficzność
wpływu zaburzeń ze spektrum autyzmu na zaobserwowane deficyty w uwadze
wzrokowej i wykluczyły ewentualny wpływ różnic, wynikających ze zdolności
poznawczych dzieci. Z dotychczasowych badań naukowych, w których
uwzględniono również dzieci z opóźnieniem rozwoju wynika jednak, że tego
typu deficyty uwagowe są specyficzne dla dzieci z ASD (Jones i wsp. 2008,
Chawarska i wsp. 2012). Wiek dzieci biorących udział w badaniu to 18-60
miesięcy. Pierwotnie scenariusz filmu diagnostycznego był pisany z myślą
o dzieciach w wieku 2-3 lata. Rozszerzenie wieku wynikało z trudności
organizacyjnych przy rekrutacji odpowiednio licznych grup w założonych
w projekcie ramach czasowych.
Podsumowując, stworzony system z powodzeniem został użyty w badaniach
dzieci w wieku 18-60 miesięcy. Na tym etapie analiz wykazano potencjał
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diagnostyczny dwóch spośród czterech scen diagnostycznych („Świnka”, „Miś
i wóz strażacki”). Nie wykazano potencjału diagnostycznego dla scen „Kot
i pies” oraz „Budzik i młotek”, co może być spowodowane efektem znużenia
związanym z brakiem randomizacji wyświetlanych w filmie scen. Określenie,
czy sceny „Kot i pies” oraz „Budzik i młotek” mogą być podstawą do wsparcia
diagnozy, może stanowić przedmiot dodatkowych badań.
Ocena przydatności wskaźnika EDA wymaga zwiększenia liczebności grupy
badawczej, a także udoskonalenia sposobu mocowania urządzenia (bardziej
przyjaznego dla dzieci i zwiększającego ich tolerancję podczas zbierania
danych).
Obecnie prowadzone są dalsze analizy, obejmujące aspekt współdzielenia
uwagi, których celem jest wyłonienie kolejnych wskaźników pozwalających
na wsparcie diagnostyki autyzmu. Dotychczas otrzymane wyniki są obiecujące,
natomiast finalna ocena przydatności systemu do wsparcia diagnozy autyzmu
może zostać dokonana po zakończeniu wszystkich zaplanowanych analiz.
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