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Mielőtt Gabriel még beszélni tudott volna, apja akkori barátnője elmondta neki, hogy az anyja
elhagyta őt. Hároméves korában szexuálisan zaklatta őt egy unokatestvére. Az iskolakezdés után
kíméletlenül bántalmazták, 7 éves korára a depresszió jeleit mutatta, 11 éves korára pedig azt
kezdte mondani az édesanyjának, hogy nem akar élni. Körülbelül három évvel ezelőtt, egy nyári
táborban majdnem megfulladt. Nem sokkal később életveszélyes hőgutát kapott, amikor a lego
készletét akarta kivenni a kocsi csomagtartójából, és véletlenül bezárta magát. Hat hónappal
ezelőtt, közvetlenül a nagymamája halála után öngyilkosságot kísérelt meg.

"Annyi bántás érte, és annyi zűrzavar volt az életében, hogy nehezen veszi észre a stabilitást." -
mondja az édesanyja, Kristina. (Kristina és Gabriel vezetéknevét a család magánéletének
védelme érdekében nem közöljük.) "A világ kaotikus és őrült a tipikusan fejlődő emberek
számára is. Gabriel számára nyomasztó és zavaros". A most 13 éves Gabriel körülbelül öt évvel
ezelőtt kezdett el terapeutához járni, és tavaly PTSD-t diagnosztizáltak nála.

Gabriel autizmusa hozzájárult a legtöbb megrázó eseményhez, amin keresztülment. A klinikusok
azt gyanítják, hogy az autisztikus állapot növeli a traumák bizonyos fajtáinak, például a
zaklatásnak és a bántalmazás más formáinak a kockázatát. Mégis kevés kutatás vizsgálta ezt a
lehetőséget vagy az ilyen traumák pszichológiai utóhatásait, beleértve a PTSD-t is.

Az autizmus és a poszttraumás stressz zavar számos közös vonásban osztozik, de a

köztük lévő kapcsolatot eddig nagyrészt �gyelmen kívül hagyták. Autistának lenni

sokszor azt jelenti, hogy �atal kortól kezdődően traumatikus események sorozatát

kell elviselni. És sokak számára ezek az események súlyos és tartós poszttraumás

stressz zavarhoz (PTSD: Post Traumatic Stress Disorder) vezethetnek.
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Kerns szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy más pszichiátriai állapotokhoz hasonlóan a
PTSD egyszerűen másképp jelentkezik az autizmussal élőknél, mint az átlagpopulációban.
"Lehetségesnek tűnik számomra, hogy nem arról van szó, hogy a PTSD kevésbé gyakori náluk,
hanem arról, hogy esetleg nem jól mérjük, vagy arról, hogy a traumatikus stressz másképp
fejeződik ki a spektrumon lévő embereknél" - mondja Kerns. "Úgy tűnik, hogy �gyelmen kívül
hagyjuk a jelenség egy hatalmas részét."

Kerns és néhány más kutató megpróbálja jobban megérteni az autizmus és a PTSD közötti
kölcsönhatást, ami reményeik szerint új információkkal láthatja el, és módosíthatja a Gabrielhez
hasonló �atalok kezelését. Minél jobban beleássák magukat, annál inkább azt találják, hogy sok
autista embernél lehet valamilyen formája a PTSD-nek. " Próbáljuk összerakni a darabokat, és
igazolni, hogy ez egy fontos terület, amely további vizsgálatokat igényel" - mondja. "Ez egyben
felhívás a szakma számára, hogy kezdjük el ezt vizsgálni."

"Tudjuk, hogy az autizmussal élő gyerekek körülbelül 70 százalékának van társult pszichiátriai
rendellenessége" - mondja Connor Kerns, a kanadai Vancouverben található Brit Columbia
Egyetem pszichológia adjunktusa. A depresszió, a szorongás és a kényszerbetegség gyakrabban
fordulnak elő az autisták körében, mint az átlagpopulációban, de a PTSD-t eddig nagyrészt
�gyelmen kívül hagyták. Néhány évvel ezelőttig csak néhány tanulmány foglalkozott a
problémával, és a legtöbbjük szerint az autisták kevesebb mint 3 százalékának van PTSD-je, ami
nagyjából ugyanannyi, mint a tipikus gyermekeknél. Ha ez igaz lenne, mutat rá Kerns, akkor a
PTSD egyike lenne azon kevés pszichiátriai állapotnak, amely nem gyakoribb az autizmussal
élőknél, mint tipikus társaiknál.

http://www.asdkviz.com/
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Ezeknek a kutatóknak nem lesz könnyű dolguk. A tipikus populációban a PTSD meglehetősen jól
de�niált. A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvének (DSM-5), a pszichiátriai
diagnózisokat tartalmazó útmutatója szerint a PTSD általában azután alakul ki, hogy valaki egy
félelmetes vagy életveszélyes eseményt lát vagy él át. A kezdeti epizód után az arra való
emlékezés pánikot, extrém ijedtségi re�exeket és �ashbackeket válthat ki. Ezen túlmenően
azonban a PTSD megnyilvánulási formái igen változatosak: hiperéberséghez és dührohamokhoz
vezethet, de visszatérő rémálmokat és egyéb alvászavarokat is okozhat. Emellett depressziót,
tartós félelmet, agressziót, ingerlékenységet, koncentrációs és emlékezési nehézségeket is
eredményezhet.

"Ha kiszámoljuk, a DSM-5 PTSD-kritériumai szerint a PTSD-t leíró tüneteknek 636 000
különböző kombinációja létezik" - mondja Danny Horesh, az izraeli Ramat Gan-ban található Bar-
Ilan Egyetem Trauma- és Stresszkutató Laboratóriumának vezetője. „Tekintettel az autizmussal
élő emberek összes olyan vonására, amelyek lefedhetik ezeket a permutációkat, sok okunk van
azt feltételezni, hogy a PTSD-nek az autista verziója nagyon eltérő lehet" - mondja.

Az előzetes vizsgálatok most kezdik megerősíteni ezt az elképzelést, és azt mutatják, hogy a
spektrumon lévő embereknél más lehet az, ami traumának számít. Ofer Golannal, a Bar-Ilan
autizmus-szakértőjével és másokkal együtt Horesh elkezdte vizsgálni, hogy hol találkozik a PTSD
és az autizmus. A csoport több, mint 130 résztvevőt toborzott, köztük diákokat és autizmussal
diagnosztizált személyeket, akiknél megpróbálták meghatározni, hogy hol helyezkednek el a
spektrumon, és hogy a PTSD hagyományos jelei mutatkoznak-e náluk.

A bántalmazás, a szexuális és más erőszak, a természeti katasztrófák és a háborús élmények
mind a PTSD gyakori okai az általános népességben. Az autisták körében azonban kevésbé
szélsőséges élmények - tűzriadó, bürokratikus papírmunka, a család kedvenc háziállatának
elvesztése, vagy akár egy idegen félvállról jövő megjegyzése, -  mind destabilizáló hatásúak
lehetnek, beleértve mások bántalmazásként nehezen értelmezhető viselkedését velük szemben.

http://www.asdkviz.com/
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"A szakirodalomból tudjuk, hogy az autizmussal élő személyek sokkal inkább ki vannak téve a
zaklatásnak, kiközösítésnek, ugratásnak stb." - mondja Golan. "És a klinikán láthatjuk, hogy
nagyon érzékenyek az ilyen eseményekre". Az autista diákok körében Golan és Horesh úgy
találta, hogy a szociális incidensek, mint például a kiközösítés, erősebben jelzik előre a PTSD-t,
mint az olyan erőszakos események, mint a háború vagy a terrorcselekmények, amelyek nem
ritkák Izraelben. A tipikusan fejlődő diákok körében a kutatók ezzel éppen ellentétes tendenciát
látnak. Tekintettel ezekre a különbségekre, valamint az autisták kommunikációs nehézségeire, az
ő PTSD-jüket igencsak nehéz lehet felismerni és megoldani.

"Annyira abszurd, hogy ma már kiváló kezelések vannak az autizmusra, és kiváló kezelések
vannak a PTSD-re, és olyan sok kutatás folyik ezekkel a beavatkozásokkal kapcsolatban. De a mai
napig senki sem kapcsolta össze a kettőt" - mondja Horesh. "Hogyan kezeljük a PTSD-t autista
embereknél? Senki sem tudja igazán."

A konvergencia jellemzői

Nehéz lehet külön kezelni az autizmust és a PTSD-t azoknál az embereknél, akik mindkét
betegségben szenvednek, mivel a kettő közötti határok gyakran annyira elmosódnak. Mégis,
furcsa módon éppen ez lehet a kulcs a kezelésükhöz. A kutatók úgy találták a PTSD-vel illetve az
autizmussal átfedésben lévő egyéb állapotok esetében, akkor a leghatékonyabb a terápiák
kidolgozása, ha mindkét állapotot egyszerre veszik tekintetbe.

A PTSD és a kábítószer használat például gyakran együtt jelentkezik, de évtizedekig senki sem
értette a köztük lévő dinamikát. Miután azonban a klinikusok mindkettőre egyszerre kezdték el
tanulmányozni és kidolgozni a kezeléseket, képesek voltak olyan személyre szabott és hatékony
programot létrehozni, amely mindkét állapotot képes enyhíteni. "Ez a mi modellünk" - mondja
Horesh. "Bizonyítsuk be melyik állapot milyen betegséggel társul, határozzuk meg, hogy miért,
majd dolgozzunk ki erre a speciális betegségcsoportra jó és pontos beavatkozásokat".

http://www.asdkviz.com/
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A kutatók vizsgálataik során fontos átfedéseket fedeznek fel az autizmus és a PTSD között. Egy
103 főiskolai hallgatóból álló csoportban például azt találták, hogy azok a hallgatók, akik több
autista tünettel rendelkeznek, több olyan jelét mutatják a PTSD-nek, mint például a
traumaforrások elkerülése és a negatív hangulatváltozások. "A legmagasabb kockázatú csoport az
autizmusban egyben a PTSD-ben is a legmagasabb kockázatú csoport volt." - mondja Horesh.

A kutatók találtak néhány váratlan jellegzetességet is: A PTSD-tünetek és az autista vonások
közötti kapcsolat - egyelőre ismeretlen okokból - erősebb a fér�aknál, mint a nőknél, annak
ellenére, hogy a tipikusan fejlődő nőknél két-háromszor nagyobb valószínűséggel alakul ki
PTSD, mint a tipikusan fejlődő fér�aknál. Ez a fajta eltérés a nemek között a kezelésekben is
szerepet játszhat. A több autisztikus vonással rendelkező embereknél a PTSD egy sajátos
formája jelenik meg, amelyet a hiperarousal (fokozott gerjesztettség) jellemez: könnyebben
megijednek, nagyobb valószínűséggel szenvednek álmatlanságban, hajlamosak a dühre és a
szorongásra, vagy nagyobb koncentrációs nehézségekkel küzdenek, mint a PTSD más formáinál.
Horesh szerint ennek az PTSD altípusnak a felismerése különösen hasznos lehet a diagnózis és a
megelőzés, valamint a kezelések kifejlesztése szempontjából, mert a PTSD-re jellemző
vonásokat egyébként tévesen az autizmusnak tulajdonítanák, és �gyelmen kívül hagynák.
"Tudjuk, hogy minden egyes PTSD más ’színű’, és más-más formában jelentkezik a klinikán." -
mondja.

Tekintettel a PTSD diagnózisok alacsony arányára az autizmussal élőknél, Kerns megkérdőjelezi,
hogy a DSM-5 PTSD-kritériumai elég érzékenyek-e ahhoz, hogy felismerjék ennek jeleit az
autista populációban, és lehetségesnek tartja, hogy a klinikusoknak mind az okokra mind
tünetekre tekintettel egy másik PTSD alcsoport kellene keresniük.

Kerns és munkatársai interjúkat készítenek autista felnőttekkel és gyerekekkel, valamint néhány
kevésbé verbális autista gondozójával, hogy többet tudjanak meg arról, mi számít az ő számukra
traumának. Eddig 15 felnőttet és 15 gondozót kérdeztek meg. Azt mondja, ebből megtanulta,
hogy minden feltételezést az alapoktól kezdve ellenőrizni kell. "Óvatosnak kell lenni a
neurotipikusokra szabott de�níciók alkalmazásával, mert sok mindent �gyelmen kívül
hagyhatunk." - mondja.

http://www.asdkviz.com/
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A résztvevőkkel a trauma lehetséges okairól beszélgetve Kerns ezt mondja: "Mindenfélét
hallottam a szexuális és érzelmi bántalmazástól és a szörnyű zaklatástól kezdve a sokkal tágabb
megfogalmazásokig, például milyen az, amikor az ember egész életét egy olyan világban éli le,
ahol 50%-kal kevesebb inputot kap, mint mindenki más, mert szociális hiányosságai vannak.
Vagy az, hogy szenzorosan állandóan túlterheltnek érzed magad. Vagy, hogy úgy érzed, a
társadalomban marginalizálódsz a másságod miatt. Vagyis maga az autizmus élménye lehet az
ehhez társuló trauma hátterében."

Az egyik szülő, akivel Kerns beszélt, autista �ával egy védett helyre költözött, hogy
elmeneküljön az intenzív családon belüli erőszak elől. A �a szemtanúja volt a bántalmazásnak,
de úgy tűnt, hogy a költözés, a rutin megváltozása és a családi kedvenc háziállat hirtelen
elvesztése, amelyet hátra kellett hagynia, jobban érintette, mint az átélt erőszak. Kerns szerint a
költözés után rosszabbodott a �ú önsértő magatartása, és folyton a házi kedvencet kérte. "Három
évvel később még mindig azt kérte, mert ez volt azon kevés kapcsolat egyike, amellyel egy
másik lényhez kötődött."

Egy másik esetben egy 12 éves �úval készített interjút, aki nem volt hajlandó iskolába menni, és
kórházba került, mert önsértéssel fenyegetőzött. Mint kiderült, a trauma oka a gyakori, fülsértő
iskolai tűzriadó gyakorlat volt.

Beszélt egy 53 éves nővel, akinél bénító, traumatikus stresszt okozott az a papírmunka, amelyet
minden évben el kellett végeznie, hogy jogosult legyen lakhatási és más típusú támogatásokra.

A PTSD megnyilvánulása autista embereknél, váratlan formákat ölthet, és súlyosbíthatja az
autista vonásokat: például a készségek vagy a kommunikáció visszafejlődését, valamint a
sztereotip viselkedést és beszédet. Kerns és munkatársai e meg�gyelések alapján autizmus-
speci�kus trauma-felméréseket terveznek létrehozni, és ezeket nagyobb léptékben tesztelni.

http://www.asdkviz.com/
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A kutatásnak ez az iránya még mindig a kezdeti stádiumban van, mert nehéz elkülöníteni a
korrelációt az ok-okozati összefüggéstől. Más szóval, vajon az autizmus hajlamosít-e valakit a
poszttraumás stresszre, vagy az autizmussal élők érzékenyebbek a traumatikus események
átélésére? Vagy mindkettő igaz? A tudósok egyszerűen még nem tudják a választ, bár egyes
tanulmányok szerint az autista gyermekek sokkal érzékenyebben reagálnak a stresszes
élményekre, de nem rendelkeznek a megnyugvást segítő megküzdési készségekkel, így talán
hajlamosabbak a PTSD-re.

Még ha a trauma ismert és dokumentált is, a spektrumon lévő személy kezelése nem könnyű. Ha
a gyerekek nem beszélnek, vagy egyszerűen csak másképp látják a világot, a szakemberek
nehezen találják meg a leghatékonyabb módszert, hogy segítsenek nekik feldolgozni az
élményeiket.

"Van bizonyíték arra, hogy a spektrumon élő gyermekek hajlamosak másképpen és szó szerint
értelmezni a kérdéseket, vagy hogy a tipikusan fejlődő gyermekekhez képest inkább elkerülik a
traumájukkal kapcsolatos kérdéseket." - mondja Daniel Hoover, a baltimore-i Kennedy Krieger
Intézet Gyermek- és Családi Traumatikus Stressz Központjának klinikai gyermek- és serdülőkori
pszichológusa. "Ezért olyan módszerekre van szükségünk, amelyek jobban megfelelnek vagy
adaptáltak a spektrumon lévő gyermekek számára, és amelyek nem igazán léteznek, vagy
fejlesztés alatt állnak."

Az egyén kezelése

http://www.asdkviz.com/
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A PTSD egyik leghatékonyabb kezelése, legalábbis a gyermekek és serdülők esetében, a
traumaközpontú kognitív viselkedésterápia. Ez a kezelés többirányú megközelítést alkalmaz,
amely mind a gyermekeket, mind a szüleiket vagy gondviselőiket bevonja a beszélgető-
terápiába és az oktatásba. Mindannyian megtanulják, mi a trauma, hogyan igazodjanak el a
potenciálisan kényes helyzetekben, valamint beszélgetnek a kommunikációs eszközökről és a
nyugtató technikákról a szorongás pillanataiban. A klinikusok arra ösztönzik az érintett
gyermekeket, hogy beszéljék ki a traumatikus élményt, vegyék át az irányítást a narratíva felett,
próbálják átértelmezni és kevésbé fenyegetővé tenni azt. Az autista gyermekek esetében
azonban, akik kevésbé verbálisak, mint a tipikus gyermekek, vagy egyszerűen csak kevésbé
hajlamosak újra és újra elmélyedni az emlékeikben, ez a megközelítés különösen nagy kihívást
jelenthet.

"Az autizmusnak számos olyan alapvető jellemzője van, amely a szokásos pszichoterápiákat
némileg bonyolultabbá teszi" - mondja Hoover. A tipikus gyerekek általában vonakodnak
beszélni a traumatikus élményeikről, de általában végül mégis hajlandóak, mert tudják, hogy ez
jót tesz nekik - mondja. "A spektrumon lévő gyerekek gyakran kevésbé hajlandóak, mert
rendkívül szorongóak, és mert nem látják a fától az erdőt". Megjegyzi, hogy az autista gyerekek
annyira a jelenre és a rutinhoz kötődhetnek, hogy nehezen vesznek részt olyan kezelésben,
amely a pillanatnyi szorongásukat fokozza, még akkor is, ha tudják, hogy hosszú távon segíthet.

Az autista gyermekekkel való munka során a klinikusok különösen nehéznek találták azt is, hogy
szétválasszák a gyermek és a szüleik értelmezését egy potenciálisan traumatikus eseményről,
hiszen a szülők teljesen más értelmezést adhatnak egy eseménynek, mint a gyerek. A valódi
okra rakódó rétegek lehámozására Hoover és Krieger munkatársai egy gra�kus, interaktív
telefonos alkalmazást fejlesztettek ki, amely segít a gyerekeknek - még a minimálisan
beszédképes gyerekeknek is - képek segítségével beszámolni az élményekről és a hozzájuk
kapcsolódó érzelmekről. (A csoport jelenleg tárgyalásokat folytat egy kiadóval, és reméli, hogy
az alkalmazást néhány éven belül nyilvánosan elérhetővé teheti.)

http://www.asdkviz.com/
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A spektrumon élő gyermekeknél általában sokkal hosszabb időbe telik, amíg javulást mutatnak,
mint tipikus társaik. "Tovább tart nekik, mire elfogadják a kezelést, kényelmesen érzik magukat
benne, és tovább tart az is, amíg gondolkodásukba integrálják az ezzel kapcsolatos fogalmakat." -
mondja Hoover.

Ez Gabriel esetében is igaznak bizonyult. Kristina szerint Hoover felügyelete alatt Gabriel
fejlődik, de sokáig tartott, amíg megnyílt. "Voltak napok, amikor csak ült a székben, és bámult Dr.
Hooverre, de nem válaszolt neki." - mondja.

Nagymamája ez év eleji halála után Gabriel nagyon félt attól, hogy Kristina is meghalhat. Amikor
Hoover megpróbált erről beszélni a �úval, Gabriel magába zárkózott, és nem akart belemenni a
témába. De éppen a múlt héten, mondja az édesanyja, Gabriel végre megnyílt. "Ő és Dr. Hoover
egymásnak adták az ötleteket: Hogyan tudnánk kezelni ezeket a gondolatokat? Hogyan
irányítsuk át őket?" A párbeszéd azt mutatta, hogy Gabriel kezdett úrrá lenni a saját története
felett, és egy nyomasztó emlékből valami kezelhetőbbé változtatta azt.

Néhány héttel ezelőtt Gabriel azzal fordult az édesanyjához, hogy attól fél, újra megpróbálja
megölni magát. "Korábban boncolgatnom kellett, hogy mi történhetett, de most Gabriel a saját
szavait használja" - mondja Kristina - "Ez hatalmas előrelépés ahhoz képest, ahol korábban volt".
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