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S t r e s z c z e n i e

Wstęp. Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurorozwojowym, którego 
występowanie może być związane z niewłaściwymi warunkami prenatalnymi czy komp-
likacjami w trakcie ciąży. Obecnie nie ma jednego testu medycznego, który mógłby 
pozwolić na zdiagnozowanie tego zaburzenia. 

Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie analizy stabilności posturalnej dzieci 
z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, jak również biomechanicznej analizy ich chodu, 
uwzględniającej pomiar parametrów czasowo-przestrzennych oraz siłę i nacisk pod stopami.

Materiał i metoda. Badaniami zostało objętych 19 dzieci z diagnozą zaburzenia rozwo-
jowego ze spektrum autyzmu oraz 21 dzieci zdrowych. Podczas badania dzieci chodziły 
po platformie bez obuwia z dowolną prędkością. Zbadano takie czynniki jak parametry 
czasowo-przestrzenne chodu oraz siłę i nacisk pod stopami. Podczas badania stabilności 
posturalnej dzieci wykonywały 30-sekundową próbę spokojnego stania. 

Wyniki. Analiza wykazała istotne statystycznie różnice w dwóch parametrach 
stabilności posturalnej. W poszczególnych parametrach chodu różnice nie były istotne 
statystycznie, jednak u dzieci z ASD występowały różnice pomiędzy wynikami obu kończyn. 

Wnioski. Wyniki potwierdziły postawioną hipotezę, że u dzieci ze spektrum autyzmu 
występują zaburzenia stabilności posturalnej. We wzorcu chodu prezentują one mniejsze 
obciążenie przedniej części stopy, a siła jej nacisku podczas chodu nie odbiega od siły 
nacisku stopy dzieci zdrowych. Badania wykazały także, iż wzorzec przetoczenia stóp 
u dzieci z ASD różni się od wzorca prawidłowego.
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A b s t r a c t

Introduction. Autism is a neurodevelopmental disorder whose occurrence may be as-
sociated with improper prenatal conditions or complications during pregnancy. There is 
currently no single medical test that could allow diagnosing this disorder. 

Objective. The aim of the work was to analyse the postural stability of children with 
developmental disorders as the autism spectrum disorder, as well as the biomechanical 
analysis of their gait, including the measurement of time-space parameters and strength 
and pressure underfoot. 

Material and Method. 19 children with autism spectrum disorder diagnosis and  
21 healthy children were included in the study. During the test, children walked on the 
platform without footwear at any free speed. Factors such as time-space parameters of 
walking as well as strength and pressure under feet were examined. During the postural 
stability test, children made a 30-second attempt without any extra movement. 

Results. The analysis showed statistically significant differences in the two parameters 
of postural stability. In individual gait parameters, the differences were not statistically 
significant; however, in children with ASD, there were differences between the results of 
both limbs. 

Conclusions. The results confirmed the hypothesis that in children with autism spec-
trum, there is abnormal postural stability. In the gait pattern, they present a lower load 
on the anterior part of the foot, and the strength of its pressure during walking does not 
differ from the pressure of the foot of healthy children. The studies have also shown that 
the pattern of transfusion in children with ASD differs from the normal pattern.

Z a b u r z e n i a  z e  s p e k t r u m  a u t y z m u

Autyzm należy do zespołu chorób definiowanych jako całościowe zaburzenia 
rozwojowe [1]. W celu ujednolicenia kryteriów diagnozowania autyzmu, zosta-
ły one opublikowane w książce Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatryczne-
go „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” oraz w „Międzyna-
rodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10”. 
W najnowszej klasyfikacji DSM-5 połączone zostały cztery całościowe zaburzenia 
rozwoju: zaburzenie Aspergera, zaburzenie autystyczne (autyzm dziecięcy i aty-
powy), dziecięce zaburzenie dezintegracyjne oraz całościowe zaburzenia roz-
wojowe niezdiagnozowane inaczej, w jedno – zaburzenie ze spektrum autyzmu 
(Autism Spectrum Disorders, ASD). 

Do kryteriów diagnostycznych według DSM-5 należą:
a. trwałe deficyty z zakresu komunikacji i interakcji społecznej,
b. powtarzające się, ograniczone wzorce zainteresowań i zachowań,
c. symptomy muszą pojawić się we wczesnym dzieciństwie,
d. symptomy powodują istotne klinicznie upośledzenie w zakresie życia spo-

łecznego i zawodowego [3, 4, 5].
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E t i o p a t o g e n e z a  i  o b r a z  k l i n i c z n y

W badaniach epidemiologicznych odnotowuje się wzrost częstości wy-
stępowania autyzmu. Zaburzenie 3–4 razy częściej dotyczy mężczyzn niż ko-
biet. Naukowcy koncentrują się także na poznaniu genezy zaburzeń ze spek-
trum autyzmu. Przyjmuje się, że występowanie autyzmu może być związane 
z niewłaściwymi warunkami prenatalnymi, wiekiem matki, zażywaniem leków  
oraz komplikacjami w trakcie ciąży. Do innych czynników ryzyka można zaliczyć 
także cukrzycę matki i wydłużony czas porodu. Autyzm dziecięcy jest dziś uzna-
wany za uwarunkowany genetycznie. Występowanie cech autystycznych nie jest 
jednak specyficznie związane z żadnym genem [6, 7, 8].

Autyzm może współwystępować z upośledzeniem intelektualnym, dlate-
go bardzo ważne jest użycie odpowiedniego narzędzia do ich zróżnicowania. 
Charakterystyczne dla zaburzeń rozwoju cechy ujawniają się najczęściej wraz 
z wiekiem dziecka. W celu postawienia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu 
należy zaobserwować kliniczne objawy we wczesnym okresie życia. Najczęściej 
pojawiają się one pomiędzy 6. a 12. miesiącem życia. Pomimo braku różnic w wy-
glądzie zewnętrznym u dzieci z autyzmem można zaobserwować szereg różnic 
dotyczących m.in. zachowania, komunikacji oraz zdolności percepcji [2, 9, 10]. 

Zaburzenia w kontaktach społecznych są jednymi z pierwszych objawów au-
tyzmu. Zdrowe niemowlęta już od 2–3 miesiąca życia poszukują kontaktu z in-
nymi poprzez zwracanie głowy w kierunku dźwięków, patrzenie na twarz, chwy-
tanie palca czy też uśmiechanie się. U większości dzieci, u których rozwinął się 
autyzm, występują trudności z angażowaniem się w interakcje międzyludzkie. 
Około 8–10 miesiąca życia nie reagują one na swoje imię oraz wykazują mniejsze 
zainteresowanie otoczeniem. W dzieciństwie autystycy mają problem z graniem 
w gry, gdyż nie naśladują działań innych. Nie reagują także w typowy sposób na 
uczucia, które okazują wobec nich rodzice. Są jednak do nich bardzo przywiąza-
ni. Mają problem ze zrozumieniem tego, co czują i myślą inni, gdyż nie posiadają 
umiejętności interpretowania gestów i mimiki. U autystyków występuje trudność 
postrzegania rzeczy z perspektywy innych osób, co zakłóca zdolność rozumie-
nia i przewidywania ich działań. Powszechny jest także problem w regulowaniu 
emocji, rozumiany najczęściej jako utrata kontroli m.in. wybuch płaczu. Jest on 
szczególnie widoczny w nieznanych lub frustrujących sytuacjach. Frustracja nie-
kiedy może prowadzić do samookaleczeń, takich jak pociąganie za włosy czy 
uderzenia w głowę [9, 11].

Różnice pomiędzy dziećmi prawidłowo rozwijającymi się a dziećmi autystycz-
nymi widoczne są również w zakresie komunikacji. U dzieci z autyzmem występuje 
tendencja do opóźnienia gaworzenia i mowy, a tworzone wypowiedzi często ogra-
niczone są do monosylab. Nierzadkie jest także występowanie echolalii, w której 
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dziecko powtarza zwroty lub słowa wypowiedziane przez inne osoby. Niektórzy 
autystycy rozwijają umiejętność mowy na zaawansowanym poziomie, posługując 
się bogatym słownictwem. Mają oni jednak problem z podtrzymaniem rozmowy. 
Prowadzą monologi na wybrane przez siebie tematy, nie pozwalając rozmówcy na 
włączenie się w dyskusję. Inną częstą trudnością jest brak rozumienia tonu głosu, 
wyrażeń czy języka ciała, których nie należy rozumieć dosłownie. Są to przede 
wszystkim problemy w pojmowaniu metafor czy sarkazmu. Osoby dotknięte auty-
zmem nie potrafią także posługiwać się językiem ciała [11].

Kolejnym objawem autyzmu są powtarzane wzorce zachowań. Należą do 
nich m.in. skakanie, kołysanie czy też porządkowanie rzeczy. Dzieci autystyczne 
potrafią spędzić dużo czasu na ustawianiu zabawek w określony sposób, zamiast 
używać ich do zabawy. Zarówno dzieci, jak i dorośli z autyzmem potrzebują spój-
ności w otoczeniu oraz czynnościach codziennych. Próby jej zakłócenia mogą być 
dla tych osób bardzo stresujące. Powtarzające się zachowania czasami przybie-
rają także formę obsesji lub skrajnych zainteresowań symbolami czy pojęciami 
z zakresu nauk ścisłych. Autystycy posiadają dużą zdolność koncentracji, fiksacji 
na jednym przedmiocie oraz myślenia abstrakcyjnego [11, 12].

Specyficzne dla autyzmu są również duże zróżnicowania w odbiorze bodź-
ców. Najczęstsza jest nadwrażliwość słuchowa, rzadziej wzrokowa. Autystycy 
mogą odczuwać proste bodźce jako nieprzyjemne lub bolesne. Nadwrażliwość 
objawia się jako niemożność noszenia ubrań czy też przebywania w jasno oświe-
tlonym pomieszczeniu. Uwaga u chorych określana jest jako podzielna, ale ła-
twa w rozproszeniu. Od rówieśników odróżnia ich natomiast doskonała pamięć. 
Ogranicza się jednak do wąskiej sfery zainteresowań i rzadko jest wykorzystywa-
na w praktyce [9, 11, 13]. 

N a r z ę d z i a  d i a g n o s t y c z n e 

Obecnie nie ma jednego testu medycznego, który mógłby pozwolić na zdia-
gnozowanie autyzmu. Lekarze i psycholodzy stosują jednak ocenę behawioralną, 
polegającą na wywiadzie oraz obserwacji pacjenta w różnorodnym otoczeniu 
i warunkach. Najczęściej rodzice są pierwszymi osobami zauważającymi odmien-
ne zachowanie dziecka, takie jak brak kontaktu wzrokowego i gaworzenia czy 
też nietypowe bawienie się zabawkami. Wszystkie problemy, które przykuły uwa-
gę rodziców, zobowiązują do wykonania dalszej diagnostyki. Objawy zaburzeń 
ze spektrum autyzmu są różne w zależności od wieku dziecka. Do wystawienia 
ostatecznej diagnozy jest uprawniony tylko lekarz. Podczas oceny rozwoju lekarz 
wykonuje pełne badanie neurologiczne oraz wyklucza choroby skórno-nerwo-
we i dysmorfię. Wszystkie dzieci poddawane są również badaniu w kierunku 
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występowania zespołu łamliwego chromosomu X oraz ocenie kariotypu. EEG 
oraz badania neuroobrazowe wykonywane są tylko wtedy, gdy u dziecka wystą-
pią istotne klinicznie objawy. Niekiedy zaburzenie ze spektrum autyzmu jest dia-
gnozowane w późniejszym okresie życia, często w odniesieniu do problemów 
emocjonalnych lub społecznych, a także trudności w uczeniu się. Podobnie jak 
w przypadku małych dzieci, diagnoza nastolatków i dorosłych obejmuje obser-
wację i wywiad przeprowadzany przez specjalistę [1, 7].

M e t o d y  t e r a p i i

Terapia dzieci ze spektrum autyzmu zawsze musi być dobrana indywidualnie 
i rozpocząć się jak najwcześniej. Powinna być przeprowadzona w sposób komplek-
sowy i nie być oparta tylko na jednej metodzie. Prawidłowe w planowaniu terapii 
jest połączenie metod behawioralnych oraz edukacyjnych. Przed jej rozpoczęciem 
określa się obszary, w których występują deficyty oraz silne strony autystyków, 
dzięki czemu plan terapii dostosowany jest do ich potrzeb. Celem leczenia jest 
przede wszystkim poprawa umiejętności komunikacji i uczenia się oraz wspoma-
ganie prawidłowego rozwoju. Wyniki zależne są jednak od wybranej metody. Istot-
ny jest również kontakt z rodziną pacjenta. Rodzice powinni zostać przeszkoleni, 
w jaki sposób postępować z dzieckiem w warunkach domowych [14].  

Obecnie dostępnych jest wiele metod terapii dzieci z zaburzeniami ze spek-
trum autyzmu. Można je podzielić na metody całościowe, ukierunkowane tyl-
ko na to zaburzenie, m.in. metoda behawioralna, Opcji czy TEACCH (Treatment 
and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, Pro-
gram Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych oraz Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji)  
oraz metody wspierające terapię, takie jak metoda Weroniki Sherborne, Integra-
cja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu (MDS) czy Thomatisa [14].

M e t o d y  a n a l i z y  c h o d u

Najprostszą metodą analizy chodu jest ocena wizualna. Ma ona charakter su-
biektywny i polega na obserwacji pacjenta w odniesieniu do prawidłowych para-
metrów. Analiza wizualna ze względu na brak możliwości rejestracji etapów cho-
du, nie jest najdokładniejszym narzędziem diagnostycznym [15]. Drugą najczęściej 
stosowaną metodą oceny chodu jest analiza z wykorzystaniem zapisu wideo. Zo-
staje w niej zmniejszona wymagana odległość, którą pacjent ma pokonać w trak-
cie badania. Metoda ta pozwala również na oglądanie zapisu lokomocji w trakcie 
interpretacji wyników pomiaru, co czyni ją bardziej dokładną [15]. Do pomiaru sił 
i nacisku najczęściej stosuje się platformy dynamometryczne oraz pedobarografię. 
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Pierwsza z nich pozwala na ocenę sił reakcji podłoża w momencie kontaktu całej 
stopy z podłożem. We wnętrzu platformy znajduje się wiele generatorów pozwa-
lających na rejestrację momentu siły nacisku. W pedobarografii natomiast stosuje 
się matę położoną na podświetlonej, szklanej płycie. W momencie nacisku stopy 
osoby badanej, w szkle następuje zmiana wielkości współczynnika odbicia światła. 
Powoduje to, iż staje się ono ciemniejsze. Ta zmiana rejestrowana jest poprzez ka-
merę filmującą dolną część szklanej płyty. Monochromatyczny obraz ulega obrób-
ce, zmieniając się w kolorową mapę. Znajdujące się na niej różne barwy, pozwalają 
na ocenę rozłożenia obciążeń w stopie [15]. 

M a t e r i a ł  i  m e t o d a

Badaniami zostało objętych 40 dzieci w wieku przedszkolnym – 19 dzie-
ci  z diagnozą zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu (grupa badana)  
oraz 21 dzieci zdrowych, tzw. neurotypowych (grupa kontrolna – ryc.1).

 

Ryc. 1. Liczebność badanej grupy

Badania zostały przeprowadzone w przedszkolach integracyjnych na terenie 
Poznania w terminie od września 2017 r. do czerwca 2018 r. Do pomiaru wy-
korzystano platformę pedobarograficzną Footscan z systemem Footscan 7 Gait 

Liczebność badanej grupy
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2nd Generation. Podczas badania dzieci chodziły po platformie bez obuwia z do-
wolną prędkością. Zbadano takie czynniki, jak parametry czasowo-przestrzenne 
chodu oraz siłę i nacisk pod stopami.

Analizie poddano parametry dynamiczne pod trzema strefami stopy, w tym: 
maksymalną siłę – Max F [N], maksymalny nacisk – Max P [N/cm2] oraz czas, w któ-
rym zarejestrowano największą siłę – Time Max F [% of stance time].

Parametry czasowo-przestrzenne, które zostały ocenione to czas kontak-
tu poszczególnych części stopy podczas chodu [% of stance time] oraz czas 
przetoczenia stopy [s]. Podczas badania stabilności posturalnej dzieci wyko-
nywały 30-sekundową próbę spokojnego stania. Znajdowały się w pozycji 
neutralnej, tj. bez obuwia, ręce wzdłuż tułowia, stopy ustawione na szerokość 
bioder, oczy otwarte ze wzrokiem skierowanym na wprost. Zarejestrowano 
przesunięcia środka nacisku COP w dwóch płaszczyznach ruchu: strzałkowej 
(oscylacje przednio-tylne COP z podziałem na część przednią – forefoot i tylną 
– backfoot) oraz czołowej (oscylacje boczne COP x także z podziałem na część 
przednią – forefoot i tylną – backfoot) [mm]. Z przebiegu COP obliczono wskaź-
nik stabilności ciała dziecka w postaci wypadkowej trajektorii przemieszczeń 
COP w kierunku bocznym i przednio-tylnym (COP Path length) [mm].

W y n i k i

Analiza statystyczna polegała na opracowaniu parametrów zebranych 
podczas badań przez System Footscan 7 Gait 2nd Generation. Dla oszaco-
wania różnic wyników uzyskanych przez dzieci ze spektrum autyzmu i przez 
dzieci zdrowe wykonano analizę różnicy średnich w grupach niezależnych 
z wykorzystaniem testu „t”, wraz z określeniem istotności statystycznej 
otrzymanych wyników. O wyborze tego testu zdecydował charakter zmien-
nych. Wszystkie analizy przeprowadzone zostały w oparciu o program staty-
styczny SPSS w wersji 25.

Podstawowe pytanie badawcze dotyczyło różnic w poszczególnych fa-
zach chodu oraz równowagi podczas próby spokojnego stania, między 
dziećmi ze spektrum autyzmu a dziećmi zdrowymi. Każdemu z analizowa-
nych kategorii towarzyszyła zatem robocza hipoteza badawcza zakładają-
ca obecność istotnych statystycznie różnic między wynikami uzyskanymi 
przez te dwie grupy dzieci. Analiza wykazała jednak brak istotnych staty-
stycznie różnic w zdecydowanej większości zbadanych kategorii. W po-
szczególnych kategoriach istnieją różnice w wynikach uzyskiwanych przez 
dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci zdrowe, nie są one jednak istotne 
statystycznie. 
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4 .1.  P a r a m e t r y  s t a b i l n o ś c i  p o s t u r a l n e j

W dwóch kategoriach – Forefoot COP x, left oraz Backfoot COP y, right  od-
notowano istotne statystycznie różnice. Statystyki dla badanych podczas próby 
spokojnego stania parametrów przedstawiono poniżej (Tabela 1). 

Tabela 1. Statystyki dla grup przy pomiarze wartości Forefoot COP x, left [mm]

Forefoot 
COP x, left

Rozpoznanie N Średnie wyników z odchyleniem 
standardowym

Wartość 
p

dzieci ze spektrum 
autyzmu 19 -80,68 ± 26,8

0,014
dzieci zdrowe 21 -63,55 ±13,7

Test „t” różnicy średnich dla grup niezależnych wskazuje na występowanie 
istotnej statystycznie różnicy między średnimi wyników uzyskanych przez dzieci 
ze spektrum autyzmu, a tymi uzyskanymi przez dzieci zdrowe (p = 0,014, ryc. 2). 
Oznacza to, że dzieci ze spektrum autyzmu uzyskują w analizowanej skali wyniki 
niższe (wynik wyrażony jest w liczbie ujemnej) niż dzieci zdrowe.

Ryc. 2. Wykres skrzynkowy dla wartości [mm]

Drugim parametrem, który w analizie wykazał istotność statystyczną, był 
Backfoot COP y, right (Tabela 2). 

 Forefoot COP x, left 
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Tabela 2. Statystyki dla grup przy pomiarze wartości Backfoot COP y, right [mm]

Backfoot 
COP y, right

Rozpoznanie N Średnie wyników z odchyleniem 
standardowym Wartość p

dzieci ze spektrum 
autyzmu 19 -44,64 ± 11,3

0,019

dzieci zdrowe 21 -53,49 ±11,5

Test „t” różnicy średnich dla grup niezależnych wskazuje na występo-
wanie istotnej statystycznie różnicy między średnimi wyników uzyskanymi 
przez dzieci ze spektrum autyzmu, a tymi uzyskanymi przez dzieci zdrowe  
(p = 0,019, ryc.3). Oznacza to, że dzieci ze spektrum autyzmu uzyskują 
w analizowanej skali wyniki wyższe (wynik wyrażony jest w liczbie ujemnej), 
niż dzieci zdrowe. 

Ryc. 3. Wykres skrzynkowy dla wartości Backfoot COP y, right [mm]

Podczas próby spokojnego stania zbadano również maksymalny zakres prze-
mieszczeń COP w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej [mm] – COP Path Length 
(Tabela 3). 

Backfoot COP y, right
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Tabela 3. Statystyki dla grup przy pomiarze wartości COP Path legth [mm]

COP Path 
legth

Rozpoznanie N Średnie wyników z odchyleniem 
standardowym

Wartość p

dzieci ze spektrum 
autyzmu 19 1572,44 ± 453,3

0,3
dzieci zdrowe 21 1426,80 ± 455,5

Porównanie średnich wyników obu grup nie wykazało jednak istotności sta-
tystycznej (p>0,05, ryc.4). 

Ryc. 4. Wykres słupkowy średnich wartości COP Path length [mm]

Zarówno u dzieci ze spektrum autyzmu, jak i u dzieci zdrowych, przemiesz-
czenia COP podczas próby spokojnego stania wykazywały odchylenia. U dzieci 
z ASD były one jednak bardziej znamienne i występowały częściej. 

4 . 2 .  P a r a m e t r y  d y n a m i c z n e  c h o d u 

Drugą część badania chodu stanowiły pomiary parametrów dynamicz-
nych. Wyniki zostały zebrane z 3 części stóp – przedniej (Forefoot), śródstopia  
(Midfoot) oraz pięty (Heel).  

COP Path length
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M a x  F  [ N ]

Porównując średnie otrzymanych wyników maksymalnej siły, można stwier-
dzić, iż dzieci ze spektrum autyzmu podczas chodu obciążają przednią część 
stopy w mniejszym stopniu, w porównaniu do zdrowych rówieśników. W dwóch 
pozostałych częściach stopy, średnie uzyskanych wyników pomiędzy grupami 
różniły się nieznacznie. Poniżej przedstawione zostały statystyki dla pomiaru 
maksymalnej siły w trzech częściach stopy (Tabela 4, ryc. 5).

Tabela 4. Statystyki dla grup przy pomiarze wartości Max F [N]

Rozpoznanie

Dzieci ze spektrum autyzmu Dzieci zdrowe Wartość p

Forefoot L 168,08±85,4 196,30±80,5 0,2

Forefoot P 183,40±69,4 195,86±79,9 0,6

Midfoot L 59,51±39,2 64,45±29,8 0,6

Midfoot P 56,42±35,5 60,85±33,8 0,6

Heel L 137,02±58,3 141,73±50,0 0,7

Heel P 146,64±50,2 141,22±52,2 0,7

L – kończyna lewa; P – kończyna prawa

Ryc. 5. Wykres średnich wartości Max F [N]

Wykres średnich wartości Max F
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M a x  P  [ N / c m 2]

Analizując maksymalny nacisk pod stopami w ich poszczególnych częściach, 
różnice średniej pomiędzy dwoma badanymi grupami wynosiły około 1 N/cm2. 
Uzyskane wyniki świadczą o tym, iż siła nacisku stopy podczas chodu dzieci 
z ASD nie odbiega od siły nacisku stopy dzieci zdrowych (Tabela 5, Ryc. 6). Po-
twierdzają to także wartości p>0,05 wszystkich parametrów mówiące o braku 
istotności statystycznej pomiędzy grupami.

Tabela 5. Statystyki dla wartości Max P [N/cm2]

Rozpoznanie
Wartość pDzieci ze spektrum 

autyzmu Dzieci zdrowe

Forefoot L 17,53±8,2 17,61±5,9 0,9

Forefoot P 17,22±5,6 18,11±6,9 0,6

Midfoot L 9,12±4,5 8,68±3,6 0,7

Midfoot P 7,87±4,0 8,73±6,9 0,6

Heel L 17,96±9,5 18,24±6,6 0,9

Heel P 17,59±5,7 18,36±6,1 0,6

L – kończyna lewa; P – kończyna prawa 

Ryc. 6. Wykres średnich wartości Max P [N/cm2]

Wykres średnich wartości Max P
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T i m e  M a x  F  [ %  o f  s t a n c e  t i m e ]

Średnie wyników dla czasu, w którym podczas chodu zarejestrowano naj-
większą siłę przedstawiono w Tabeli 6, ryc. 7.

 
Tabela 6. Statystyki dla wartości Time Max F [% of stance time]

Rozpoznanie

Wartość p
Dzieci ze spektrum 

autyzmu Dzieci zdrowe

Forefoot L 77,29±11,1 68,08±17,9 0,6

Forefoot P 77,69±8,7 72,71±17,3 0,2

Midfoot L 46,28±18,9 41,46±13,5 0,3

Midfoot P 47,48±24,6 42,54±14,4 0,4

Heel L 22,99±14,7 20,35±7,9 0,4

Heel P 25,82±14,8 18,42±7,1 0,5

L – kończyna lewa; P – kończyna prawa 

Ryc. 7. Wykres średnich wartości dla Time Max F [% of stance time]

Rozpoznanie
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Porównanie wyników parametru czasu maksymalnej siły podczas cho-
du w obu grupach wykazała, iż nie ma pomiędzy nimi istotności statystycznej 
p>0,05. Uzyskane wyniki mówią zatem, że dzieci z ASD podczas chodu obcią-
żają kończyny z podobnym naciskiem, co dzieci zdrowe, a czas trwania najwięk-
szego obciążenia jest w obu grupach podobny. Różnice czasu maksymalnego 
nacisku występują jednak pomiędzy poszczególnymi częściami stóp. Największa 
siła nacisku występuje w przedniej części stopy, stopniowo zmniejszając się, by 
w okolicach pięty osiągnąć najniższą wartość.

4 . 3 .  P a r a m e t r y  c z a s o w o - p r z e s t r z e n n e  c h o d u

Podczas badania parametrów czasowo-przestrzennych chodu, główny-
mi wartościami podlegającymi ocenie były czas kontaktu poszczególnych 
części stopy podczas chodu (Contact time Forefoot, Midfoot, Heel) [% of 
contact time] oraz czas przetaczania stopy (Time change heel to forefoot) 
[s] (Tabela 7, ryc.8). 

C o n t a c t  t i m e  [ %  o f  s t a n c e  t i m e ]

Tabela 7. Statystyki dla wartości Contact time [% of stance time]

Rozpoznanie

Wartość p
Dzieci ze spektrum 

autyzmu Dzieci zdrowe

Forefoot L 91,80±11,0 87,74±20,4 0,4

Forefoot P 94,12±10,5 88,31±19,5 0,2

Midfoot L 81,61±11,2 74,45±18,33 0,1

Midfoot P 78,80±20,7 74,20±17,6 0,4

Heel L 58,88±21,8 52,74±16,6 0,3

Heel P 62,13±16,0 53,09±15,2 0,8

L – kończyna lewa; P – kończyna prawa
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Ryc. 8 Wykres średnich wartości Contact Time [% of stance time]

Uzyskane wyniki pozwalają na wysunięcie wniosku, iż dynamika chodu dzieci 
z obu badanych grup nie różni się znacząco. Potwierdzają to wartości p>0,05.

T i m e  c h a n g e  h e e l  t o  f o r e f o o t  [ s ]

Statystyki dla wartości Time change heel to forefoot przedstawiono w Ta-
beli 8, ryc. 9.

Tabela 8 Statystyki dla wartości Time change heel to forefoot [s]

Rozpoznanie Dzieci ze spektrum 
autyzmu Dzieci zdrowe

Kończyna L P L P

Średnie wyników z odchyleniem 
standardowym 0,36± 0,4 0,26± 0,2 0,25± 0,1 0,24 ±0,1

L – kończyna lewa; P – kończyna prawa

Contact Time
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Ryc. 9 Wykres średnich wartości Time change heel to forefoot [s]

Wartości p = 0,3 dla kończyny lewej oraz p=0,8 dla kończyny prawej uka-
zują, iż w badaniu parametru „Time change heel to forefoot” nie występuje istot-
ność statystyczna pomiędzy grupami. Warta zauważenia jest jednak różnica cza-
su przetoczenia stopy prawej i lewej u dzieci ze spektrum autyzmu. Wynosi ona 
0,1 sekundy, co w porównaniu do czasu trwania pełnego przetoczenia stopy, sta-
nowi znaczącą różnicę, niewystępującą u dzieci zdrowych. Daje to podstawę do 
stwierdzenia, że wzorzec przetoczenia stopy u dzieci z ASD różni się od wzorca.

Podsumowane wyniki pozwalają na stwierdzenie braku istotnych różnic 
w badanych parametrach chodu oraz równowagi podczas próby spokojnego 
stania pomiędzy dziećmi ze spektrum autyzmu a dziećmi zdrowymi. Wystę-
pujące jednak u dzieci ze spektrum autyzmu częste różnice pomiędzy wyni-
kami obu kończyn, pozwalają na stwierdzenie, iż w ich wzorcu chodu wystę-
pują nieprawidłowości.

D y s k u s j a

Według D. Kindregan i innych w ostatnich 20 latach częstość występo-
wania autyzmu uległa znacznemu wzrostowi. Fakt ten może wynikać jednak 

Time change heel to forefoot
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z ułatwionego dostępu do metod diagnostycznych oraz poszerzenia wiedzy na 
temat zaburzeń neurorozwojowych [15].

Naukowcy w swoich artykułach często podejmują tematykę autyzmu. Maya 
Shetreat-Klein i inni w Abnormalities of joint mobility and gait in children with autism 
spectrum disorders twierdzą, iż głównym przedmiotem badań w tej tematyce są 
zaburzenia komunikacji społecznej, ograniczone zainteresowanie otoczeniem 
oraz stereotypowe zachowania. Znacznie rzadziej podejmowana jest tematyka 
nieprawidłowości motorycznych u dzieci z ASD [16].

Chód na palcach jest najlepiej udokumentowaną i zarazem najczęstszą 
anomalią chodu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Występuje on 
u małych dzieci i zanika około 3 roku życia. Shulman i inni uznawali chód na 
palcach w późniejszym wieku za znacznik ogólnego opóźnienia rozwoju. Zde-
cydowana większość badanej przez niego grupy dzieci, które we wzorcu chodu 
reprezentowały cechy chodu na palcach, wykazywała również znaczne opóź-
nienia rozwoju mowy oraz opóźnienia intelektualne. Neurologiczne podstawy 
takiego rodzaju chodu pozostają jednak do tej pory kontrowersyjne i nie do 
końca wyjaśnione [17].

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań maksymalnej siły i nacisku 
w poszczególnych 3 częściach stóp podczas chodu dzieci ze spektrum autyzmu 
oraz dzieci zdrowych. Wyniki pierwszego z badanych parametrów znacznie od-
biegają od tych uzyskanych przez Shulmana. Dzieci ze spektrum autyzmu prezen-
towały we wzorcu chodu mniejsze obciążenie przedniej części stopy w stosunku 
do grupy zdrowych rówieśników, a chód na palcach w badanej grupie występował 
dosyć rzadko. Różnice pomiędzy grupami nie były także istotne statystycznie. 

Ze względu na różnorodność uzyskiwanych przez naukowców wyników ba-
dań chodu dzieci z ASD, Chang-Soo Yang i in. zwracają uwagę na konieczność 
przeprowadzenia badań koncentrujących się na innych czynnikach wpływających 
na poszczególne parametry chodu. Zaliczają do nich wiek, funkcjonowanie po-
znawcze oraz poziom sprawności fizycznej [18]. 

W opisanych w tej pracy badaniach, z 97 parametrów tylko 2 wykazały istot-
ność statystyczną pomiędzy grupami. Dotyczyły one jednak równowagi podczas 
próby spokojnego stania. W niektórych parametrach chodu widoczne są różnice 
pomiędzy wynikami obu kończyn, szczególnie u dzieci z ASD. Pozwala to stwier-
dzić, że dzieci autystyczne nie wykazują prawidłowego wzorca chodu. Różnice 
pomiędzy kończynami mogą być spowodowane dominacją jednej ze stron ciała. 

Do tej pory większość badań symetrii chodu w autyzmie koncentrowała się 
na małych dzieciach. Kilka z tych badań odnotowało asymetrie. Jednak do tej 
pory niewiele wiadomo na temat utrzymywania się tych odchyleń w rozwoju. 

Do nieprawidłowości motorycznych występujących u dzieci z autyzmem można 
zaliczyć także zaburzenia koordynacji ciała. Moseley i Pulvermüller w artykule What 
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can autism teach us about the role of sensorimotor systems in higher cognition? New clues from 
studies on language, action semantics, and abstract emotional concept processing, oprócz za-
burzeń koordynacji, nawiązują także do niestabilności postawy dzieci z ASD. Według 
autorów może ona utrudniać normalny rozwój poznawczy i społeczny [19]. 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na platfor-
mie rejestrującej wychylenia ciała podczas próby spokojnego stania. Wartości COP 
Backfoot i Forefoot różniły się istotnie statystycznie pomiędzy grupami. Dzieci 
z ASD osiągnęły większe wartości wychyleń. Wyniki te sugerują, że występuje u nich 
zmniejszona stabilność postawy. Podobny rezultat osiągnęli Zheng Wang i inni, któ-
rzy w artykule Postural orientation and equilibrium processes associated with increased po-
stural sway in autism spectrum disorder (ASD) twierdzą także, iż wykonywanie czynności 
życia codziennego może powodować u dzieci z ASD konieczność dynamicznej zmia-
ny swojego COP, a co za tym idzie, ryzyko częstszych upadków [20].

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż badanie dzieci w wieku przedszkolnym jest 
bardzo trudne. Na wyniki badań mogą wpływać takie czynniki jak zaangażowanie 
dziecka w wykonanie ćwiczenia czy jego humor w dniu przeprowadzania badania 
[21]. Każde dziecko było przebadane tylko raz. Nie pozwala to więc wykluczyć, 
iż wyżej wymienione czynniki miały wpływ na uzyskane wartości. Ze względu na 
niedużą grupę badaną, potrzebne są zatem dalsze prace, aby te wyniki potwier-
dzić. Większa świadomość zaburzeń chodu i równowagi u dzieci z ASD może być 
korzystna dla planowania ich leczenia.

W n i o s k i

Wyniki potwierdziły postawioną hipotezę, że u dzieci ze spektrum autyzmu 
występują zaburzenia stabilności posturalnej. We wzorcu chodu prezentują one 
mniejsze obciążenie przedniej części stopy, a siła jej nacisku podczas chodu nie 
odbiega od siły nacisku stopy dzieci zdrowych. Badania wykazały także, iż wzo-
rzec przetoczenia stóp u dzieci z ASD różni się od wzorca prawidłowego.
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