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Shields azóta "stimmel" (stimmelés: az autizmusra jellemző ismétlődő mozgások gyűjtőneve. a
ford.) így, amióta az eszét tudja. Néhány babafotón látható, amint egy szövetdarabbal babrál. Más
képeken karokból és lábakból álló emberi pereccé hajtogatja magát. A most 28 éves Shields el sem
tudja képzelni, hogy akár egy órát is kibírjon stimmelés nélkül. Hangos, forgalmas környezetben,
például a metrón, amellyel a munkahelyére jár, ringatózással vagy összegörnyedéssel nyugtatja
magát. Amikor pedig kedvenc helyére, például a szomszédos mosodába látogat, izgatottan ugrál
fel-alá, és csapkod a kezével.

Mások nem mindig nézik jó szemmel a stimmelését vagy az ismétlődő viselkedéseit. A tanárai azt
mondták neki, hogy nyomja el a stimmelést, mert helytelennek és zavarónak tartották - ő pedig
megpróbálta elfojtani ezeket. Például hogy ne csettintgessen az ujjaival a középiskolában, néha
olyan erősen keresztbe tette az ujjait, hogy azok fájtak. Ettől azonban szinte lehetetlenné vált az
írás, és ez az iskolai munkája kárára ment.

"[A stimmelés] segít abban, hogy talajt érezzek a lábam alatt, amikor szorongok, vagy túlterhelt
vagyok, de ez egy módja annak is, hogy kifejezzem az örömömet, az elragadtatásomat, vagy az
izgatottságomat" - mondja. Shields autista, emellett Tourette-szindrómája és kényszerbetegsége is
van.

Miközben Raya Shields mindennapjait éli, olykor előre-hátra ringatózik, a kezével repked, és
ujjaival a szemhéját nyomkodja, hogy vizuális minták kaleidoszkópját hozza létre.

http://www.asdkviz.com/


Az ismétlődő viselkedések újraértelmezése az autizmusban

3
www.asdkviz.com

Ezért a tudósok kezdenek rájönni, hogy a viselkedésmódok elvétele többet árthat, mint használ az
autistáknak. "Megváltozott a gondolkodás az ismétlődő viselkedésekről" - mondja Benjamin Yerys,
a Pennsylvaniai Egyetem pszichiátriájának pszichológus adjunktusa.

A tanulmányok azonban azt sugallják, hogy néhány viselkedés, például a testringatás és a
karmozgások, segítenek a tipikus fejlődés irányításában. És sok nem autista gyermeknek is vannak
ismétlődő viselkedései, mint a lábak lóbálása, vagy a tárgyakkal való babrálás. Mi több, az elmúlt
évtizedben egyre több bizonyíték erősíti azt az elképzelést, hogy az ismétlődő viselkedések
segíthetnek az autistáknak az érzékszervi túlterhelés enyhítésében, a szorongás kezelésében és az
érzelmek kifejezésében.

Felnőttként Shields olyan autistákkal kezdett találkozni, akik a stimmelést identitásuk pozitív
részének tekintették. Idővel egyre inkább ő maga is elfogadta a saját stimmelését. Sőt, tavaly
Shields segített elindítani az első Nemzetközi Stimmelés Napot, hogy az autisták
megünnepelhessék ezt a vonásukat. A nap folyamán a közösségi médiában vagy a kávézókban
osztották meg a stimmelési élményeiket Kanada-szerte. Az esemény alulról indult, mondja Anne
Borden, az Autisták az Autistákért (A4A) társalapítója. Ez egy érdekvédelmi szervezet, amely segített
az esemény koordinálásában. "Ez tényleg arra volt példa, hogy az autisták visszaszereztek valamit,
amit a negatív és abuzív terápiák révén elvettek tőlük" - mondja.

Sok ember, akárcsak Borden és Shields, már régóta várja, hogy megváltozzon az ismétlődő
viselkedések megítélése.. A korlátozott és ismétlődő viselkedés az autizmus központi jellemzője, és
nemcsak az olyan ismétlődő mozgásokat foglalja magában, mint a kezek repkedésszerű mozgása,
hanem az egyes témák - például a vonatmenetrendek vagy a térképek - iránti intenzív érdeklődést
és a rutinok megváltoztatásának nehézségeit is. A legtöbb kutató a múltban úgy tekintett ezekre,
mint valamire, amit meg kell szüntetni vagy legalábbis minimalizálni kell - különösen, ha úgy tűnt,
hogy akadályozza a gyermek mindennapi életét.
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Kinél tipikus?

A terápia már nem alkalmaz ilyen szélsőséges elrettentő eszközöket; a terapeuták most arra
bátorítják a gyermekeket, hogy a kihívást jelentő viselkedésformák helyett alternatív viselkedési
formákat fogadjanak el - például a kézmozgások megfékezésére a kezek összekulcsolását. Sok
autista azonban még mindig tiltakozik ez ellen a megközelítés ellen. Shields szerint a stimmelés
megváltoztatására tett minden kísérlet az autisták elleni erőszak egy formája, mert megtagadja
tőlük a saját testük feletti kontrollt. "Mindenkinek nagyon kellene tartania minden olyan terápiától,
amelyik erre irányul vagy ez a célja" - mondja.

Az ismétlődő viselkedések gyökereivel kapcsolatos kutatások azt sugallják, hogy az autisták talán
csak az élvezet kedvéért stimmelnek: egyes ismétlődő viselkedések ugyanis aktiválják az agy
jutalom-áramköreit. "Nagyon sok autista kutató van, aki tényleg nagyon erősen hangsúlyozza ezt,
és azt hiszem, hogy ma már a szakma oda�gyel erre" - mondja Clare Harrop, a Chapel Hill-i Észak-
Karolinai Egyetem összefüggő egészségtudományok tanszékének adjunktusa. Mivel a szakértők
egyre inkább elfogadják a stimmelés pozitív oldalait, az autizmus terápiás terveit úgy alakítják ki,
hogy �gyelembe veszik azokat a célokat, amelyeket ezek a viselkedések oly gyakran szolgálnak.

Az ismétlődő viselkedések kiküszöbölésének gondolata az autizmusról szóló első beszámolók
némelyikéből eredt. Az 1940-es években Leo Kanner és Hans Asperger egyaránt úgy írta le a
viselkedéseket, mint az autisták számára a külvilág kizárásának módját. Ez a negatív nézet a
későbbi tanulmányokból nyert lendületet, amelyek szerint a viselkedések veszélyeztethetik a
szocializációt, zavarhatják a tanulást és károsíthatják a kognitív képességeket. Ennek
eredményeképpen egyes autizmus-terápiák, köztük a széles körben használt alkalmazott
viselkedéselemzés, kezdetben az ismétlődő viselkedések felszámolására összpontosítottak, akár
�zikai korlátozás, akár kézzel vagy árammal történő ütések útján.

http://www.asdkviz.com/
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Az ismétlődő viselkedések fejlődési mintái viselkedés-típusonként is eltérőek lehetnek. Wolff és
munkatársai 202 autista gyermek és 53 tipikus gyermek kisebb testvérénél követték nyomon az
ismétlődő viselkedést. (Az előbbieknél magasabb az autizmus későbbi diagnózisának
valószínűsége.) Azon kistestvérek körében, akiknél később autizmust diagnosztizáltak, a repetitív
motoros viselkedések - például a kezekkel repkedés és a ringatózás - kisgyermekkorban
folyamatosan növekedtek, míg mindenki másnál csökkentek. Más ismétlődő furcsaságok, mint
például a rutinok betartására való törekvés azonban minden gyermeknél nőtt, bár a növekedés az
autista gyermekeknél volt a legmarkánsabb. A csoport továbbra is nyomon követi az ismétlődő
viselkedésformákat az összes gyermeknél, amint elérik az iskoláskort.

Számos bizonyíték van arra, hogy egyes ismétlődő viselkedések nem is olyan szokatlanok. Az
ismétlődő mozgások, mint például a kar lengetése és a ritmikus lábmozgások fontos funkciókat
töltenek be a tipikus fejlődés során. A korai ismétlődő mozgások segítenek a csecsemőknek
felfedezni, hogyan mozog a testük, ameddig elérkeznek az olyan célzott mozgásokhoz, mint a
nyúlás és a kúszás. Az autista gyermekeknél ez utóbbi viselkedésmódok nem szüntetik meg teljesen
az ismétlődő viselkedéseket - mondja Jason Wolff, a minneapolisi Minnesotai Egyetem pedagógiai
pszichológia docense. "Az a fejlődési folyamat, amelyet minden gyermeknél látunk, az autista
gyerekeknél valamilyen módon megszakadhat" - mondja.

Az autizmusban az eltérő fejlődési pálya a megváltozott érzékszervi feldolgozást tükrözheti: Ha a
környezetből érkező szenzoros visszajelzések nem integrálódnak megfelelően a motoros jelekkel, az
autista csecsemők nem képesek a korai ismétlődő mozdulataikat összetettebb, célzott
mozdulatokká �nomítani.

Egy 2014-es tanulmány szerint idősebb korukban az autista és a tipikus gyermekek egyaránt
folytatják a repetitív viselkedést, például a tárgyakkal való babrálást játék közben. Az autista
gyerekek éppen csak több és többféle ilyen viselkedést mutatnak, mint a tipikus gyerekek.
Lehetséges, hogy az autista gyerekek viselkedését nehezebb új irányba terelni -mondja Harrop, aki
a kutatást vezette.

http://www.asdkviz.com/
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Mi értelme van?

Kapp megállapításai egybeesnek azzal, amit sok autista már évek óta mond. Más kutatások
eredményei is egyre inkább igazodnak ezekhez az elképzelésekhez. Az agyi képalkotó munka
például megerősíti, hogy egyes ismétlődő viselkedések örömteliek. Amikor autista felnőttek olyan
dolgok képeit nézik, amelyek a spektrumon lévőket gyakran érdeklik, például járművek és technika,
akkor fokozott aktivációt mutatnak egy olyan agyi régióban, amely a jutalmazással kapcsolatos.
Ugyanez a régió, a ventromediális prefrontális kéreg, az autista résztvevőknél kevésbé reagál a
pénzbeli jutalomra, mint a kontrollcsoportnál, ami arra utal, hogy az autisták másként ítélik meg a
jutalmazást.

Fontos lesz a kutatók számára, hogy összehasonlítsák az autisták ismétlődő viselkedésmintáit más
betegségekben, például �gyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban, rögeszmés-kényszeres zavarban
és skizofréniában szenvedő gyermekekéivel, mondja Wolff: "A számunkra igazán érdekes terület,
ahová eljuthatunk az, hogy megértsük a viselkedésminták hasonlóságait és különbségeit
mindenféle mentális állapotban, beleértve a tipikus fejlődést is".

Az ismétlődő viselkedések nemcsak a fejlődés során töltenek be fontos funkciókat. Úgy tűnik, hogy
számos módon segítik az autistákat.

Sok autizmussal élő ember folytat stimmelő mozgásokat, hogy megnyugodjon, és megbirkózzon a
nyomasztó gondolatokkal vagy érzésekkel. Egyes stimmelő viselkedések a kommunikáció egyik
módjaként szolgálhatnak - mondja Steven Kapp autizmus-kutató, aki az év elején 31 autista felnőtt
véleményét gyűjtötte össze. A bőr tépkedése például a stresszről tanúskodik; a nyitott tenyérrel
kifelé irányuló kézmozgások pozitív érzelmeket jelezhetnek, míg a testhez közeli kézmozgások
negatív érzéseket tükrözhetnek. A stimmelés nem más, mint a "fékezhetetlen érzelmek" levezetése -
mondja Kapp, az Egyesült Királyságban található Portsmouthi Egyetem pszichológia tanára.
"Nyilvánvalóan nem szükséges, hogy a boldogságot kezeljük".

http://www.asdkviz.com/
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Márciusban Goodwin és csapata 10 autista gyermeket és �atal felnőttet kért meg arra, hogy
szívritmus-érzékelőkkel ellátott mellényt viseljenek. Videokamerák rögzítették a résztvevők
testmozgását és a kezek repkedését a nap folyamán. A kutatók megállapították, hogy mindkét
viselkedés a szenzorok által rögzített jellegzetes szív- és érrendszeri mintával követhető: Körülbelül
négy másodperccel azelőtt, hogy a résztvevők ringatóztak vagy repkedtek, a szívverésük felgyorsult.
A szívritmus a mozdulatok megkezdésekor tetőzött, majd ismét lelassult.

Yerys és munkatársai új kutatása szerint az autista és a tipikus gyermekek között a caudate
nucleusban, egy másik, a jutalomérzet kialakításában szerepet játszó agyi régióban is vannak
különbségek. A tipikus gyermekekhez képest az autisták kevesebb aktivációt mutatnak ebben a
struktúrában a szociális gesztusokat vagy az elismerő arckifejezéseket bemutató videoklipek
hatására, és többet a különleges érdeklődési körükről szóló, személyre szabott videoklipek
hatására. Minél nagyobb az aktiváció egy speciális érdeklődési körre adott válaszként, annál
nagyobb a gyermek szociális akadályozottsága.

Az eredmények még inkább alátámasztják a szociális motivációs hipotézist, vagyis azt az
elképzelést, hogy az autisták a társas interakciót kevésbé tartják jutalmazónak, mint a különleges
érdeklődési köröket. A prioritások ilyen megváltozása állhat egyes ismétlődő viselkedések
hátterében, mondja Yerys. "Én hiszek abban, hogy minél több kutatást végzünk ezzel kapcsolatban,
véleményem szerint annál inkább azt találnánk, hogy az ismétlődő viselkedésekhez sok pozitív
kötődés és érzelem kapcsolódik".

Az ismétlődő mozgások segíthetnek az autistáknak abban is, hogy szabályozzák az őket érő ingerek
mértékét. „Ez az elképzelés már évtizedek óta létezik” - mondja Matthew Goodwin, a Massachusetts
állambeli Bostonban található Northeastern University egészségtudományi és informatikai
tanszékének docense. A kutatók azonban csak az elmúlt néhány évben tudták a hipotézist tesztelni,
köszönhetően az új testen viselhető technológiai eszközöknek, amelyek képesek a szívritmust és
más �ziológiai jeleket apró részletességgel nyomon követni.

http://www.asdkviz.com/
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Hol a határ?

Sok szakértő véleménye ma már az, hogy csak akkor kell beavatkozni, ha szükséges. Yerys például
azt mondja, hogy nem szeretné megszüntetni azokat a viselkedési formákat, amelyek csillapítják a
túlstimulációt vagy boldogságot váltanak ki. „De ugyanakkor klinikusként egyensúlyra törekszem
azzal, hogy megnézem, nem akadályozza-e valamelyik viselkedés a magasabb életminőség
elérését"- mondja Yerys.

Goodwin szerint meglepő a szívritmusnak a stim előtti kiugrása - ahogy az is, hogy ez a mintázat
különböző típusú mozgásoknál és különböző embereknél is érvényesül. Magyarázatként azt
mondja, hogy a kézmozgatás és a test ringatása segíthet az autistáknak a környezetükből érkező
inputok kezelésében, és egyesek talán még szándékosan is csinálják ezt. "Eredményeink azt
sugallják, hogy ezt a funkciót nem lehet kizárni" - mondja. Goodwin laboratóriuma �nom
eltéréseket talált abban is, ahogyan az emberek az ismétlődő viselkedéseket végzik, ami arra utal,
hogy a különböző emberek különböző módon használják ezeket a viselkedéseket.

Goodwin szerint eredményei rávilágítanak az ismétlődő motoros viselkedések céltalanságának
feltételezésével kapcsolatos veszélyekre. "Lehet, hogy [az autisták] okkal csinálják, és ki kellene
derítenünk ezt az okot, mielőtt úgy döntünk, hogy kivesszük őket a repertoárjukból".

Azzal, hogy egyre inkább tudatosul, hogy az ismétlődő viselkedésnek lehetnek előnyei, a klinikusok
új megközelítést kezdenek alkalmazni az autizmus kezelésében. Ahelyett, hogy kiküszöbölnék vagy
átirányítanák ezeket a viselkedéseket, megpróbálják megtudni, hogy mi mozgatja az egyes
személyek viselkedését, és hogy egyes viselkedésformákat jobb-e békén hagyni. "Megértettük, hogy
az egyénre szabottság és az egyén tiszteletben tartása fontos, így egy kicsit óvatosabbak vagyunk
azzal kapcsolatban, hogy mit célzunk meg, és miért?" - mondja Wolff.

http://www.asdkviz.com/
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Az érzékszervi túlterhelés kordában tartása, egyszerű módszerekkel, például napszemüveg vagy
napellenzős sapka viselésével enyhítheti a stimmelés iránti igényt bizonyos esetekben. Ugyanez
igaz az osztálytermekben és más potenciálisan túlstimuláló környezetekben, például repülőtereken
és stadionokban kijelölt, ingerszegény helyiségekre is.

Ezt az egyensúlyt megtalálni nem mindig könnyű. A szülők vagy gondviselők olykor arra kérik a
klinikusokat, hogy csak azon viselkedések kezelésére összpontosítsanak, amelyeket rendkívül
stresszesnek találnak - például ha a gyermek ismételten a falba veri a fejét vagy harap, vagy ha a
viselkedés korlátozza a családi életet. "Mindkét oldalon szükség van tanulásra és kommunikációra,
hogy közös megegyezésre jussunk arról, hogy mik a pozitívumai és az előnyei az ismétlődő
viselkedéseknek, és aztán arról is, hogy ezek hol jelentenek akadályt." - mondja Yerys. A klinikusok
kénytelenek beavatkozni, ha az ismétlődő viselkedés önsértésnek minősül, mondja.

A tudósok próbálják meghatározni, hogy pontosan mikor és hogyan kell beavatkozni ezekben az
esetekben. Shields azt mondja, hogy saját harapási ingereit "rágszerekkel" (chewelry), speciálisan
rágásra kialakított ékszerekkel, medálokkal és karkötőkkel vezeti le, amelyeket a saját karja helyett
harapdálhat, amikor izgatottnak érzi magát. De nincsenek olyan gyógyszerek vagy viselkedési
beavatkozások, amelyek hatékonyan megfékeznének minden ismétlődő viselkedést. "Általában nem
tudunk eleget arról, hogy miért fordulnak elő ezek a viselkedések, ami megnehezíti a kezelést" -
mondja Brian Boyd, a Lawrence-i Kansasi Egyetem alkalmazott viselkedéstudományi docense.

Egyes szakértők szerint a legjobb megközelítés az ismétlődő viselkedés hátterében álló tényezők,
például a változással szembeni általános diszkomfortérzet kezelése. Boyd csoportja például
kifejlesztett egy módszert, amely arra irányítja a szülőket, hogy autista gyermekeiknél a játékot és a
rugalmas viselkedést ösztönözzék az ismétlődő viselkedéssel szemben. A megközelítés ígéretesnek
bizonyult az ismétlődő viselkedések csökkentésében egy óvodáskorúakkal végzett kislétszámú
vizsgálatban. Egy másik terápia, az "Unstuck and On Target" (Lazíts és koncentrálj!), az autista
gyermekek merevségének enyhítését célozza, megtanítva őket a rugalmasság és a
problémamegoldás értékére.
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A beavatkozás legjobb módjainak megtalálása - és annak megtanulása, hogy mikor nem kell
beavatkozni - csak az autista közösség nagyobb mértékű bevonásával érhető el, beleértve azokat is,
akik minimálisan verbálisak, mondja Shields. Kimerítőnek találja, amikor néha megpróbálja
megfékezni a stimmelését a nyilvánosság előtt, hogy elkerülje a zaklatást vagy a bámulást. "Fontos,
hogy a kutatók felismerjék, hogy az autista emberek így mozognak a világban, és így vesznek részt
benne" - mondja. "Ez része annak, ahogyan tanulunk és feldolgozzuk az információkat, és ez egy
módja annak, ahogyan kifejezzük az érzéseinket és kommunikálunk."
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