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Az autista gyermekek gyakran esetlenek, �zikailag ügyetlenek vagy a mozgásuk
koordinálatlan. Ez a kevéssé vizsgált és szinte mindenütt jelenlévő tulajdonság a
kutatókat töprengésre késztette: Lehet-e a motoros probléma az autizmussal élők
szociális nehézségeinek egyik forrása?

Ugyanakkor Maceynek nem okoz gondot a házukban való mozgás, mert kevés a lépcső, és az
édesanyja soha nem változtat a szobák elrendezésén. Victoria legnagyobb aggodalmát az
okozza, hogy Macey mozgásproblémái zavarják a gyerek társas életét.

A 6 éves Macey számára az iskolai ebédidő inkább frusztrációs félóra, mint rövid megszabadulás
a matematikától és az olvasástól. Macey édesanyja Victoria, így írja le Macey tipikus
ebédszünetét: A San Franciscótól egy órányira északra fekvő speciális iskolai osztályban Macey
osztálytársai egy nagy, négyzet alakú asztalnál ülnek, csevegnek, és egymás tányérjából
kapkodják az ételt. Macey eközben elkülönítve, egy kis fehér asztalnál ül a sarokban, egy
könyvespolccal szemben. Jobb kezével megfogja egy kanál nyelét, ügyetlenül próbálja kanalazni
a rizst, majd az egészet az ölébe borítja. Szeretne a nagy asztalnál ülni a társaival, de mégis egy
segítővel együtt távol ül a többi gyerektől, hogy a lehető legkevésbé zavarják őt evés közben.
(Victoria kérte, hogy a magánéletük védelme érdekében csak keresztnevüket használjuk.)

Ebéd után a gyerekek kiözönlenek a játszótérre. Macey, aki sisakot visel, a segítője kezét fogva
követi őket. Tud járni, de gyakran megbotlik az egyenetlen felületeken, és elesik. Hajlamos
rosszul megítélni a magasságot, és egyszer izomhúzódást szenvedett, miközben a játszótéri
eszközökön mászott. Amikor 3 éves volt, megbotlott, és fejjel előre kiesett a homokozóból,
felhorzsolta az arcát, letörte az egyik fogát, egy másik foga pedig kiesett.
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Macey természeténél fogva szociális. Szereti érintkezni a felnőttekkel, de néha frusztrált, ha
nem értik meg őt. A társaival nehezebb a helyzet. Tavaly egy délután Macey �gyelte, ahogy a
bátyja és az unokatestvérei a ház előtt bicikliznek. Amikor a bátyja szünetet tartott, és az
oldalára döntötte a biciklijét, Macey odaballagott, és megpróbált rá felkapaszkodni. "De ez nem
sikerült." - emlékszik vissza Victoria. "Rossz az egyensúlyérzéke, és attól féltem, hogy leesik, és
megsérül." Victoria óvatosan elvezette a lányát a biciklitől, miközben Macey könnyes arccal azt
kiabálta: "Biciklizni akarok!".

Macey-nek valószínűleg egész életében ilyen motoros problémái lesznek. Az állapotát a 15-ös
kromoszómán egy kis DNS-szakasz extra példánya jellemzi, ami a dup15q szindróma nevű
tünetegyüttest okozza. Mint a legtöbb ilyen szindrómás gyermek, Macey is autista.

Az autizmussal élők körülbelül 80 százalékának van valamilyen mozgásproblémája, az
ügyetlenségtől vagy a mechanikus járásmódtól kezdve a Macey-hez hasonló súlyosabb
nehézségekig. "Nagyon-nagyon gyakori, hogy az autizmussal élő gyermekeknél a motoros
kontroll egyértelműen sérült." - mondja Stewart Mostofsky, a marylandi Baltimore-ban található
Kennedy Krieger Intézet Idegfejlődési és Képalkotó Kutatási Központjának igazgatója.

Gyakoriságuk ellenére a mozgásproblémákat nem tekintik az autizmus alapvető jellemzőjének,
azaz nem szükségesek az autizmus diagnózisához, és az állapotot meghatározó szociális
nehézségekhez és ismétlődő viselkedéshez képest kevésbé tanulmányozták ezeket. "Sok éven
át �gyelmen kívül hagyták, hogy az autizmussal élő gyermekeknél ez is egyfajta kihívás." -
mondja Nicole Rinehart, az ausztráliai Melbourne-ben található Deakin University Deakin Child
Study Centre igazgatója.

Néhány tudós, köztük Rinehart és Mostofsky, pontosan méri a Maceyhez hasonló gyerekek
mozgását, hogy megtalálják azokat az agyi jellemzőket, amelyek a motoros nehézségek
hátterében állhatnak. Mivel a motoros problémák gyakran csecsemőkorban jelentkeznek, jóval az
autizmus egyéb jellemzői előtt, néhány kutató merész elképzeléssel állt elő:
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Mozgásproblémák

Az elmélet a következőképpen szól: Azoknak a gyerekeknek, akik nehezen fedezik fel a
környezetüket, kimaradnak a szociális interakciók lehetőségeiből, így nehezebben tanulják meg
a kommunikációs és szociális készségeket. Később, gyermekkorukban, ügyetlenségük
megakadályozza őket abban, hogy csoportos tevékenységekben vegyenek részt, ami tovább
súlyosbítja szociális problémáikat. Az elképzelés ellentmondásos, de ha igaznak bizonyul, akkor
azok a terápiák, amelyek megtanítják az autizmussal élőket arra, hogyan mozogjanak
gördülékenyebben, segíthetnek nekik a másokkal való interakcióban is.

Leo Kanner 1943-ban feljegyezte annak a 11 gyermeknek a kórtörténetét, akiknél elsőként
diagnosztizálták az autizmust. A szülők közül néhányan elmondták neki, hogy gyermekeik későn
tanultak meg járni. És amikor a szülők a kicsikért nyúltak, hogy felemeljék őket, a gyerekek nem
emelték fel a karjukat, vagy nem húzták be a lábukat, ahogyan a csecsemők általában teszik,
amikor felemelik őket. Egy évvel később Hans Asperger osztrák gyermekorvos négy autista �únál
szintén furcsa gesztusokat és testtartást írt le. Az egyik �út, Fritzet úgy jellemezte, hogy "nem
volt ura a testének" és "szörnyű" kézírása volt, írásos beszámolójának angol fordítása szerint. Egy
másik �úról Asperger azt írta: "Képtelen volt elkapni egy labdát, bármennyire is könnyűvé
próbálták tenni számára".

Az ezt követő évtizedekben a tudósok az autizmus más, következetesebb és nyugtalanítóbb
jellemzőire, például a szociális problémákra és a kommunikációs nehézségekre
összpontosítottak. Az 1980-as években azonban a motoros képességek standardizált tesztjei
kezdték megerősíteni ezeket a kezdeti meg�gyeléseket.

A mozgásprobléma lehet az autizmussal élők szociális nehézségeinek egyik forrása.
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A mozgásproblémák egyénenként változnak, de a legtöbb autista embernek nehézséget okoz a
mozgások koordinálása, például a fej elfordítása, miközben egy tárgyért nyúl, valamint az
egyensúlyérzékkel kapcsolatos problémák. Talán ennek következtében számos mindennapi
feladattal is gondjaik vannak, a �nommotoros feladatoktól kezdve, mint például az ing
begombolása, egészen a nagymotoros képességekig, mint például a futás, az ugrás vagy a labda
elkapása.

Az eddig rendelkezésre álló kutatások arra utalnak, hogy ezek a nehézségek már korán
elkezdődnek. A házi videók elemzéséből kiderül, hogy a később autizmussal diagnosztizált
gyermekek csecsemőként általában nehezen fordulnak meg és ülnek fel, és későn tanulnak meg
kúszni. Mozgásuk gyakran aszimmetrikus. Járás vagy kúszás közben a test egyik oldalán lévő
végtagok nem tükrözik a másik oldalon lévőket. A szülők beszámolnak ezekről a
meg�gyelésekről az orvosoknak. Például, hogy gyermekük elmaradt tipikus társaitól a járásban,
vagy nehezen tanulja meg az összetett, összehangolt mozgásokat, például a triciklizést. "Ha
megkérdezzük bármelyik autista gyermek szülőjét, szinte mindenki egyetért abban, hogy ez
valós probléma." - mondja Mostofsky.

Victoria tudta, hogy valami nincs rendben, amikor Macey 2 éves koráig nem tanult meg járni. De
még azután is, hogy Macey elkezdett járni, mozgása bizonytalan maradt. "Úgy ment, mint egy
részeg tengerész." - mondja Victoria.

Nem világos, hogy az autizmussal élőknél mi okozza az ilyen problémákat, de az új kutatások
kezdenek némi támpontot nyújtani. Egy több mint 2400 autista gyermeket vizsgáló, még nem
publikált tanulmány arra utal, hogy a spektrumon lévő többi gyermekhez képest azoknál, akik
bizonyos, az autizmushoz erősen kapcsolódó ritka mutációkat hordoznak, nagyobb
valószínűséggel fordulnak elő motoros problémák. Ez arra utal, hogy az autizmussal élők egyes
motoros problémáinak genetikai hátterük van.



Összefügghet-e az autizmussal élők mozgása a társas nehézségeikkel? 

6

www.asdkviz.com

Mozgásvizsgálatok

Más kutatók olyan számítási módszereket alkalmaznak, amelyek feltárják, hogy bizonyos
feladatok során a test mely részei nem mozognak megfelelően. Amikor az autizmussal élő
emberek végrehajtják a feladatokat, jellegzetes nehézségek mutatkoznak, amelyek az érintett
agyi területekre vagy idegi áramkörökre utalnak. Ez az információ a kutatók számára
felhasználható annak azonosítására, hogy pontosan mi az, ami nem működik megfelelően.

Rinehart egy decemberi reggelen egy kis, sötét melbourne-i laboratóriumban �gyeli, ahogy egy
akkor 12 éves Catherine nevű lány végigsétál a szobát átlósan átszelő barna padlószőnyegen.

A szőnyegben lévő nyomásérzékelők érzékelik a lány lépteit. A szőnyeget vezetékek kötik össze
a sarokban lévő számítógéppel, amely valós időben gyűjti az adatokat, és kiszámítja Catherine
járási sebességét, lépéshosszát és a lábfejei közötti távolságot. Rinehart az automatizált
rendszert arra használja, hogy összehasonlítsa az autista gyerekek járását tipikus társaik járásával.
(Catherine, Rinehart lánya nem autista. A kutatót őt kérte meg a technológia bemutatására).

Catherine lépésének hossza és szélessége nagyon egyenletes. Ezzel szemben Rinehart szerint
az autista gyerekek általában széles lábtartással rendelkeznek, és lépéseik hossza és szélessége
folyamatosan változik. Ezek a mintázatok magyarázatot adhatnak arra, hogy miért tűnik úgy, hogy
egyes autistáknak szokatlan a járási stílusuk, még ha nehéz is pontosan meghatározni, hogy mi a
furcsa a mozgásukban.

Rinehart kollégája, Jennifer McGinley egyre növekvő nehézségű feladatok során vezeti végig
Catherine-t. A lány simán végigsétál a szőnyegen egy keskeny fekete vonalon, mintha kötélen
egyensúlyozna, és minden egyes lépésnél a felemelt lábának sarkát közvetlenül a lehelyezett
lába elé rakja. Az autizmussal élő gyerekek ennél a gyakorlatnál sokszor megbotlanak a vonalon,
vagy úgy sétálnak rajta, hogy a lábuk nem áll a saroktól a lábujjig az utasításnak megfelelően. Ez
a kisagy, a mozgást koordináló agyi régió problémáinak klasszikus jele.
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Catherine-t ezután arra kérik, hogy olyan gyorsan sétáljon, amilyen gyorsan csak tud, miközben
megnevez háziállatokat, vagy a lakásban jellemzően megtalálható bútordarabok at. Ebből a
tesztből az derül ki, hogy a multitasking (több feladat egyidejű végzése) okozhat-e
nehézségeket. "Ha megnézünk egy játszóteret, nem gyakran látunk olyan gyerekeket, akik
egyszerre csak egyféle feladatot végeznek, például lassan és csendben sétálnak egyedül." -
mondja McGinley. "Ezért meg kell vizsgálnunk, hogyan boldogulnak, amikor egyszerre több
dolgot is kell csinálniuk." Ennél a feladatnál Catherine valamivel lassabban sétál, mint akkor,
amikor nem kellett kérdésekre válaszolnia. Az autizmussal élő emberek ilyen esetben még
lassabban vagy ingadozóbban járnak, mint általában, ami arra utal, hogy a �gyelemproblémák is
szerepet játszhatnak a mozgásbeli kihívásaikban.

A járásról alkotott teljesebb kép érdekében Rinehart csapata a közeli Kingston Centre klinikán
elhelyezett 3D-s nyomkövető rendszert használ a végtagok és a törzs mozgásának mérésére.
Anna Murphy kutató bemutatja, hogyan működik a rendszer 7 éves �án, Liamon, aki nem autista.
"Anya csontvázzá változtat engem." - mondja Liam, miközben édesanyja lehúzza a pólóját, és kis
fényvisszaverő jelölőket erősít a csupasz vállára, könyökére, mellkasára és hátára, valamint a
csípőjére, combjára, térdére, vádlijára és bokájára. Murphy négy további érzékelővel ellátott,
rugalmas fejpántot csúsztat a �ú homloka köré, és egy kisebb, két érzékelővel ellátott pántot
helyez a csuklójára.

Ahogy Liam végigsétál a padlóra rögzített fekete műanyagcsíkon, a terem hátsó részéhez közeli
számítógéphez csatlakoztatott nyolc infravörös kamera követi a jeladók mozgását. Liam teste
neonzöld csontvázként jelenik meg a számítógép képernyőjén. A rendszer olyan paramétereket
mér, mint a törzs és a medence dőlésszöge, valamint a felsőtest általános mozgási foka. Murphy
még nem publikált adatai azt mutatják, hogy az autizmussal élők felsőteste hajlamos
előrebillenni járás közben, és lépéseik közben jobban rugóznak, mint tipikus társaik. Ezek az
eredmények összhangban vannak a kétdimenziós lépéselemzés eredményeivel. "Ha több a
mozgás a törzsben, akkor hajlamosabbak vagyunk arra, hogy alul instabilabbak legyünk, így ezt a
lépés kiszélesítésével kompenzáljuk." - mondja Murphy.
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Mozgásfejlődés

Rinehart és kollégái az ilyen típusú vizsgálatoktól azt remélik, hogy végül képesek lesznek
azonosítani azokat a mozgásmintákat, amelyek megkülönböztetik az autizmust másfajta
állapotoktól. A kutatócsoport már 2 éves autizmussal élő gyermekeket is felvesz a vizsgálati
csoportba, hogy kiderítsék, vajon ugyanezek a megváltozott járás-mintázatok jelennek-e meg a
az autizmussal élő kicsiknél is.

"A kutatócsoport munkája igazán �gyelemre méltó" - mondja Shafali Jeste, a Los Angeles-i
Kaliforniai Egyetem pszichiátria és neurológia docense. "Sokan látjuk, hogy az autizmussal élő
gyermekeknek mozgásszervi problémáik vannak, de ez eddig a klinikai meg�gyelés szintjén
maradt; ez a kutatócsoport ezt a klinikai meg�gyelést valami mérhetővé és számszerűsíthetővé
változtatja."

A csecsemők jellemzően nagyrészt a testük mozgása révén tanulnak meg beszélni, legalábbis az
egyik vezető elmélet szerint. Amikor a csecsemők a szüleik felé nyújtják a kezüket, vagy játékot
hoznak oda nekik, a szülők verbálisan válaszolhatnak, ami segít a babáknak megtanulni
kommunikálni. Azok a csecsemők, akik a szokásosnál kevesebb felfedezést tesznek, "nem
ugyanúgy élik meg a szavakat" - mondja Anjana Bhat, a Newark-i Delaware Egyetem
�zikoterápiás docense.

Az autizmussal élő csecsemőknél a motoros problémák korán jelentkeznek, jóval a szociális és
kommunikációs nehézségek előtt, amelyek általában csak a gyermek első születésnapja után
válnak észrevehetővé. Ezek a meg�gyelések az úgynevezett "baby sibs", azaz az autizmussal élő
gyermekek �atalabb testvéreinek vizsgálatából származnak, akiknél fokozottan fennáll az
autizmus kialakulásának kockázata. A később autizmussal diagnosztizált csecsemők már 3-6
hónapos korukban késést mutatnak a forgolódásban és a fejük felemelésében. Emellett nem
nyúlnak olyan gyakran a körülöttük lévő dolgok után, mint a tipikus csecsemők, valamint nehezen
fogják meg és manipulálják a játékokat.
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Még ha a gyerekek végül el is sajátítják ezeket a képességeket, "fontos, hogy egy csecsemőnek
legyenek testtartás-szabályozási és tárgy-megragadási kihívásai." - mondja Rebecca Landa, a
Kennedy Krieger Intézet Autizmus és Kapcsolódó Rendellenességek Központjának igazgatója, aki
néhány vizsgálatot vezetett. Az állás és a járás megtanulásának késedelme vagy zavara
korlátozza a gyermek képességét arra, hogy felfedezze a környezetét és interakcióba lépjen
másokkal. "Ezek az egyszerű, jelentéktelennek tűnő apróságok idővel összeadódhatnak, és a
gyermeket más késések kockázatának teszik ki, például a nyelvi vagy a szociális interakciók
terén." - mondja Landa.

Néhány tanulmány megállapította, hogy a csecsemőkorban motoros késedelemmel küzdő
kistestvérek nehezen tanulnak meg beszélni és szavakat érteni. A motoros nehézségek
súlyossága a szociális problémáik mértékét is előre jelzi. Bhat és mások szerint a csecsemőkori
mozgásproblémák fokozott mértékben hatnak a kommunikációra és a szociális fejlődésre.

De nem mindenki ért egyet ezzel a hipotézissel. A motoros problémák kialakulhatnak a szociális
problémák előtt, de ez nem jelenti azt, hogy ezek ok-okozati összefüggésben állnak egymással,
állítja Mostofsky: "Nem hiszem, hogy ez az érv megállja a helyét." Véleménye szerint a
mozgásproblémák csak látszólag előzményei meg a szociális nehézségeknek, mert a motoros
készségek korábban fejlődnek, mint a szociális készségek. "A motoros fejlődés problémái inkább
az élet első éveiben �gyelhetők meg." - mondja. Ebben a korai szakaszban "nem biztos, hogy a
szociális-kommunikatív fejlődésben problémás jeleket észlelünk, mert akkor ezekből még nem
sok mindent lehet észlelni."

Mostofsky szerint a motoros és szociális hiányosságok egy mélyebb probléma megnyilvánulásai,
bizonyos agyi régiók közötti hibás kapcsolatoknak tudhatók be. A megzavart kapcsolatok
megnehezítik az autizmussal élők számára a vizuális információk beépítését a mozgások
megtervezésébe. Ez a képesség kulcsfontosságú a társas interakciókhoz, amilyenek például a
megfelelő gesztusok és arckifejezések használata egy másik személy szavaira vagy
cselekedeteire adott válaszként.
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Mozgásfejlesztés

Ezt az elképzelést alátámasztandó, a kutatócsoport 2009-ben arról számolt be, hogy amikor az
autista gyermekek megtanulnak egy robotkart irányítani, elsősorban a propriocepcióra (a saját
izmaik visszajelzéséből nyert érzetekre) támaszkodnak, nem pedig a vizuális információkra, mint
a tipikusan fejlődő gyermekek. Minél kevésbé támaszkodnak a gyerekek a vizuális információkra,
annál súlyosabbak a szociális készségekkel kapcsolatos problémáik. Arról is beszámoltak 2015-
ben, hogy az autista gyerekeknek nehezebb elkapni egy labdát, mint a �gyelemhiányos
hiperaktivitás-zavarban szenvedő gyerekeknek. "Ez egy olyan feladat, ahol egy dobott tárgy
közeledik feléd, és a vizuális input alapján kell gyorsan hozzáigazítanod a mozdulataidat." –
mondja Mostofsky.

A kutatócsoport képalkotó vizsgálatokból származó adatokkal is rendelkezik, amelyek
alátámasztják az elméletet: A vizuális és motoros agyi régiók közötti legnagyobb
szinkronizációval rendelkező tipikus gyermekek rendelkeznek a legjobb utánzási képességekkel.
Az autizmussal élő gyermekeknél ezek a régiók gyakran nincsenek szinkronban, és azoknál,
akiknél a legkevésbé vannak szinkronban, ott a legsúlyosabbak az autizmus jellemzői.

Még az olyan kutatók is, mint Mostofsky, akik általában nem hisznek abban, hogy a
mozgásproblémák megzavarják a szociális készségeket, azt mondják, hogy a motoros
készségeket javító kezelések segíthetnek az autizmussal élőknek a társas készségekben. Számos
kisebb tanulmány utal arra, hogy a mozgásalapú terápiák fokozzák a szociális készségeket, a
kommunikációs képességeket, javítják a �gyelmet és a viselkedést.

Az autista gyermekek szülei egyre inkább az olyan programok felé hajlanak, amelyek a �zikai
készségek tanítását ígérik. Például egy nyári program, amelynek célja az autista gyermekek
megtanítása a kerékpározásra, néhány nap alatt zsúfolásig megtelt - mondja a program vezetője,
Megan MacDonald, a Corvallis-i Oregon Állami Egyetem adjunktusa. "Ez egyértelműen jelezte
számunkra, hogy szükség van az ilyen lehetőségekre" - mondja.
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Más kutatók is indítottak hasonló programokat. Mostofsky csoportja olyan videojátékot fejleszt,
amely segít az autista gyerekeknek egy avatár utánzásával megtanulni táncolni, azzal a céllal,
hogy erősítse az agyuk vizuális és motoros területei közötti kapcsolatokat. Mostofsky azt jósolja,
hogy a játék mind a motoros képességeket, mind a szociális készségeket erősíteni fogja. Az
eredmények értékeléséhez a kutatásban résztvevő gyerekek agyát a videojáték előtt és után is
szkennelik.

Néhány program kombinálja a �zikai és a szociális fejlesztést. Shafali Jeste ACEing Autism nevű
programja, amely alapvető teniszkészségeket tanít, 2008-ban indult. Az edzők az autizmussal
élő gyermekeket szociális jelzésekre tanítják, többek között arra, hogyan kövessék és
értelmezzék a partner mozdulatait, hogy megjósolják a következő lépését. Jeste most indít egy
kísérleti tanulmányt, amely legalább 20 autista gyermek bevonására irányul, és amely
szabványosított tesztek és más mennyiségi mérések segítségével fogja felmérni, hogy a program
javítja-e a gyermekek motoros készségeit, a szemkontaktust és más viselkedésformákat.

Rinehart és kollégái hasonló irányvonalak mentén az Ausztrál Labdarúgó Ligával együttműködve
létrehozták az AllPlay programot, amely autista vagy más fejlődési rendellenességgel küzdő
gyermekeket tanít meg sportolni. Az edzők módosítják a szokásos tevékenységeket és
gyakorlatokat: Az edző például közelebb helyezheti a gyermeket a gólvonalhoz, vagy könnyebb
labdát használhat. A program természetesen ötvözi a testnevelést a szociális tréninggel, mivel a
szülők és a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy új emberekkel találkozzanak, csoportban
játsszanak, megtanuljanak megbirkózni a tömeggel, és felkészüljenek a másokkal való �zikai
kapcsolatra. Rinehart csapata azt tervezi, hogy a program előtt és után megmérik az autista
gyerekek járásmintáit és szociális készségeit.
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Egyelőre ő és a férje egyedül teszik a legjobbat, amit tudnak. Azon gondolkodnak, hogy
vásárolnak egy háromkerekű triciklit, amely nem igényel egyensúlyozást. Ez biztonságban
tartaná Macey-t miközben lehetővé tenné számára, hogy más gyerekekkel játsszon.

Bármennyire is szeretné Victoria beíratni Maceyt valami hasonlóra, a lánya még túl �atal.
"Hatéves, de a mentalitása egy háromévesé" - mondja Victoria. Egy időben Macey egy
kisgyermekeknek szóló vasárnapi iskolai programra járt, ahol az érzelmi vagy értelmi
korosztályához tartozó, de testileg nála kisebb gyerekekkel érintkezhetett. A gyülekezet
azonban úgy döntött, hogy Macey túl nagy testalkatú ahhoz, hogy a nála évekkel �atalabb
gyerekekkel játsszon. "A többi szülő attól félt, hogy Macey ráesik egy másik gyerekre és sérülést
okoz, vagy valami ilyesmi." - mondja Victoria.


