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Wprowadzenie

Kolejny, 25. numer czasopisma adresowany jest do wszystkich osób zaintereso-
wanych tematyką rzadkich zespołów genetycznych uwarunkowanych dziedzicznie, 
jak i zaburzeń neurorozwojowych, w tym ze spektrum autyzmu (ASD) – nauczy-
cieli, pedagogów, rehabilitantów, terapeutów, pracowników służb medycznych i so-
cjalnych, a także studentów i rodziców. Część artykułów w nim zawartych powstała 
w wyniku dyskusji prowadzonych podczas konferencji poświęconej zagadnieniom 
związanym z tematyką rzadkiego zespołu genetycznego kruchego chromosomu X 
i zaburzeń neurorozwojowych, która została zorganizowana przez Fundację „Ro-
dzina FRA X” w Międzyborzu oraz Fundację Placówek Terapeutycznych „JAŚ 
I MAŁGOSIA” w Szczecinku.

Zaburzenia neurorozwojowe to szerokie spektrum pojęć obejmujących szereg 
nieprawidłowości związanych z rozwojem poszczególnych sfer, charakterystycz-
nych dla danego wieku rozwojowego. Osoby z zaburzeniami rozwoju wymagają 
kompleksowego wsparcia, a więc rzetelnej diagnozy, terapii, doboru odpowiedniej 
ścieżki edukacji na miarę potrzeb, wspomagania ze strony rodziny i przemyślanych 
rozwiązań z zakresu polityki społecznej. Obecnie obserwuje się rosnącą liczbę osób 
z diagnozą zaburzeń neurozwojowych. Być może związane jest to ze znaczną ewo-
lucją diagnostyczną w ostatnim dziesięcioleciu i istotnymi zmianami obejmującymi 
dotychczasowe definiowania pojęć.

Publikację tę rozpoczyna artykuł napisany przez lekarzy genetyków z Uniwer-
sytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy w swojej pracy zawodowej na co dzień 
zajmują się diagnozą i problematyką chorób rzadkich. Autorzy w swoim artykule 
opisują istotne zagadnienia związane z zespołem kruchego chromosomu X, po-
cząwszy od patogenezy zespołu, poprzez objawy, po strategie leczenia, zwracając 
czytelnikowi uwagę na nowe horyzonty terapii i na poradnictwo genetyczne, które 
ze względu na specyfikę dziedziczenia tego zespołu powinno obejmować również 
badania genetyczne nawet dalszych krewnych.

Pięć kolejnych opracowań poświęconych jest problematyce spektrum autyzmu 
(ASD). Dotykają one takich kwestii jak: symptomatologia, diagnoza, terapia dziecka 
ze spektrum autyzmu. Trzy następne związane są z kognitywistyką i zagadnienia-
mi neuropoznawczej teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu, a także jej funk-
cjonowania w praktyce, diagnozy neuropoznawczej oraz terapii czy egzemplifikacji 
na przykładzie indywidualnego przypadku. W dalszych artykułach zawarta została 
problematyka związana z rolą integracji sensorycznej, zagadnieniami medycznymi 
dotyczącymi zaburzeń metabolicznych, stresu oksydacyjnego, stanów zapalnych, 
bólu neuropatycznego, traumy pourazowej, ale także zaburzeń neurorozwojowych 
w Alkoholowym Zespole Płodowym (FAS).
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Tom kończy bardzo istotny głos osoby z niepełnosprawnością, który skłania do 
refleksji i pewnych przemyśleń w podejmowaniu pracy terapeutyczno-rehabilita-
cyjno-edukacyjnej, a co najważniejsze, akcentuje, że należy podejmować działania 
w nawiązywaniu współpracy we wszystkich obszarach z osobami na co dzień mie-
rzącymi się ze swoimi niedyspozycjami.

Na koniec warto przytoczyć wypowiedź 18-letniego ucznia z zespołem kruche-
go X jako wskazówkę dla osób, którym bliskie są poruszone tu zagadnienia: „Uro-
dziłem się z jakąś chorobą, z którą jest mi ciężko, ale mam kolegów i koleżanki 
w szkole, do której chodzę”.

Wszystkim autorom dziękujemy za napisanie tekstów i współpracę.

Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak



Introduction

The subsequent volume of the journal is addressed to all readers interested in 
rare genetically determined syndromes and neurodevelopmental disorders, includ-
ing autism spectrum (ASD) – teachers, educational advisors, therapists, health and 
social care workers, university students, and parents. Some of the included articles 
have resulted from the discussion at the conference dedicated to the issues of rare 
fragile X syndrome (FXS) and neurodevelopmental disorders which was organized 
by Rodzina FRA X (FRA X Family) Foundation in Międzyborze and JAŚ I MAŁGO-
SIA Foundation of Therapeutic Centres in Szczecinek.

Neurodevelopmental disorders constitute a wide spectrum of notions which 
comprise a lot of anomalies, typical for particular developmental ages and associat-
ed with the development of particular spheres. People with developmental disorders 
require complex support – a reliable diagnosis, therapy, choosing the appropriate 
educational path adjusted to their needs, family support and well-adjusted solu-
tions concerning social policy. Currently, the number of people with the diagnosed 
neurodevelopmental disorders is increasing. This might result from the substantial 
diagnostic evolution in the last decade and many important changes in defining 
notions. 

The volume opens with the study written by physicians geneticists from the 
Medical University of Wrocław, who deal with the diagnosis and subject matter 
of rare diseases on a daily basis. In their article, the authors describe some signifi-
cant issues related to fragile X syndrome, including the syndrome pathogenesis and 
treatment strategies, drawing attention to the new horizons in therapy and to ge-
netic counselling, which due to the specificity of inheritance should involve genetic 
tests even in the case of distant relatives.

The next five studies are devoted to the issues of autism spectrum (ASD) and 
they concern such issues as: symptomatology, diagnosis, therapy of a child with 
ASD. Three consecutive ones are associated with cognitive science and such issues 
as: the neurocognitive theory of mind in autism spectrum people, its functioning in 
practice, neurocognitive diagnosis, therapy and case study exemplification. The fol-
lowing articles pertain to: the role of sensory integration, medical issues concerning 
metabolic disorders, oxidative stress, inflammatory conditions, neuropathic pain, 
posttraumatic shock, as well as neurodevelopmental disorders in fetal alcohol syn-
drome (FAS).

The volume is completed with an important standpoint of a disabled person, 
which triggers off reflection in undertaking therapeutic, rehabilitation and educa-
tional work and, first of all, stresses that activities should be undertaken in collabo-
ration in all fields with people who daily struggle against their incapabilities.
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What is worth presenting in the end are the words of an 18-years-old learner 
with fragile X syndrome as a guideline for people interested in the discussed issues: 
„I was born with a disease with which life is hard, but I have friends at the school 
I attend.”

We would like to express our gratitude to all authors for writing the texts and for 
their valuable collaboration. 

Magdalena Bełza-Gajdzica, Joanna Kulisiak-Kaźmierczak
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