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Az említett állapotok mind összefüggésbe hozhatók az autizmussal, ezért - nem meglepő módon
- számos kutató �gyelmét felkeltette az az elképzelés, hogy a vegetatív idegrendszer
működésének szerepe lehet az autizmusban. Arra régóta van bizonyíték, hogy az autistáknak
probléma helyesen megjósolni a környezetükben bekövetkező változásokat, és kevésbé tudnak
hozzászokni a háttérzajokhoz, de még a váratlanul ismétlődő eseményekhez is. "Sok okunk van
azt hinni, hogy az autizmussal élő személyek kevésbé kiszámíthatónak és nagyon lehengerlőnek
érzik a világot." - mondja Matthew Goodwin, a Massachusetts állambeli Bostonban található
Northeastern University kísérleti pszichológusa.

Akár egy repülőgép robotpilótája, ez a rendszer a környezetre reagálva folyamatosan �nom
beállításokat végez a test �ziológiájában. Ha a szervezet veszélybe kerül, a rendszer
"szimpatikus" ága felpörgeti a keringést, hogy felkészüljön a harcra vagy a menekülésre. Amikor
pihenésre vagy emésztésre van lehetőség vagy szükség, a "paraszimpatikus" ág lép működésbe,
ellazítva a szerveket és az izmokat.

Ha azonban a környezeti hatásra adott válasz rossz, az súlyos következményekkel járhat. Ha
például a szervezet túl sokáig marad feszült állapotban, felkészülve a veszélyre, még az azelőtt
ismerős dolgok is ijesztőnek tűnhetnek, ami szorongáshoz, szociális interakciókkal és alvással
kapcsolatos problémákhoz, sőt szív- és emésztési zavarokhoz is vezethet.

Hangos, váratlan korgás a gyomorból, fékezhetetlen késztetés az ásításra, galoppozó szívverés
egy prezentáció előtt… Ezeket és a hasonló testi történéseket – szívműködés,emésztés, alvás,
stressz - mind a vegetatív idegrendszerhez tartozó, egész testünket behálózó idegek irányítják.

A szívműködés vizsgálata képes feltárni az autizmus �ziológiáját, és
megerősíteni sok klinikus sejtését: az autizmussal élők erős
stresszben élnek.

https://www.asdkviz.com/
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Goodwin az 1990-es évek végén, egyetemi hallgatóként kezdett érdeklődni a vegetatív
idegrendszer iránt. Akkoriban azt vizsgálta, hogy az autizmussal élők gyakrabban vagy
intenzívebben élik-e meg a stresszt, mint a neurotipikus emberek. "Ebből mindjárt adódott a
feladat: Hogyan mérjük a stresszt?” - mondja.

Goodwin először azt akarta megérteni, hogyan reagálnak az autisták a mindennapi
stresszhatásokra, például egy hangos zajra. Ám a kutatásban résztvevők közül többen
minimálisan verbálisak voltak, és nem tudták könnyen kifejezni, mit éreznek. Ezért úgy döntött,
hogy �ziológiai méréseket is végez, és adatokat gyűjt.

A munka lassan haladt. A résztvevők gyakran váratlanul rohamot kaptak, és ezzel Goodwin
összes, a munkamenet során gyűjtött adata elveszett. De ahogy az ilyen epizódokról készült
videókat összekapcsolta a �ziológiai mérésekkel, kezdett rájönni, hogy a probléma lehetőséget
rejt magában: Észrevette, hogy néhány másodperccel azelőtt, hogy egy autista résztvevő
rohamot kapott, a �ziológiája is megváltozott. "Azóta is azt érzem a missziómnak, hogy
megpróbáljam megjósolni a viselkedést ezen változások alapján.”- mondja.

Goodwin egyike azon kutatóknak, akik autista emberek autonóm(vegetatív)  funkcióit vizsgálják.
Előzetes eredményeik arra utalnak, hogy az autisták és neurotipikus társaik között meggyőző
különbségek vannak, különösen a szívritmus ingadozásában, de e különbségek okai még nem
tisztázottak. Lehet, hogy az a feszült állapot, amiben élve egyes autisták megtapasztalják a
világot, úgy alakítja autonóm idegrendszerüket, hogy a szokásosnál kevésbé rugalmas legyen, és
huzamosabb ideig magas stresszállapotban maradjon.

De mélyebb kapcsolat is lehet az autizmus és a vegetatív rendszer között, mert ennek
rendellenes működése számos, az autizmussal összefüggésbe hozható tulajdonságot
eredményezhet. A szervezet �ziológiai állapotának rugalmatlan szabályozása magyarázatot adhat
több autista vonásra, például a szociális kihívásokra, az érzelmi kitörésekre, az érzékszervi
túlérzékenységre, a korlátozott és ismétlődő viselkedésre és a beszédfeldolgozás nehézségeire
is - állítja Stephen Porges, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem pszichiátria professzora.

https://www.asdkviz.com/
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A rugalmasság előnyei

Bár elméletét nem fogadják el széles körben, "az én szemszögemből nézve ez az autizmus teljes
újragondolását igényli." - mondja Porges. "Meg kell érteni, hogy az általunk autizmusnak
nevezett viselkedés nagy része valójában annak köszönhető, hogy az egyén idegrendszere
folyamatosan védekező állapotban van."

A kutatók már évek óta próbálják meghatározni az autizmus és a vegetatív idegrendszer
kapcsolatának jellemzőit. A probléma része, hogy a vegetatív szabályozás számos mutatóját kell
mérni, beleértve a bőrhőmérsékletet, a szívfrekvenciát, a véráramlást, az izzadást, sőt a máj- és a
bélműködést is.

Az elmúlt 50 évben az autizmuskutatók csak a szívműködés legalább nyolc mutatóját vizsgálták,
köztük a szívperiódust, vagyis a szívverések közötti intervallumot; a szívritmus variabilitását,
vagyis a szívfrekvencia ingadozását; és a légzési szinusz aritmiát, vagyis a szívverés és a légzés
szinkronizálásának variabilitását. Néhány ezek közül, például a szívfrekvencia-variabilitás,
többféleképpen is kiszámítható.

A lehetséges mérések e széles skálája, valamint a mérés módjának fejlődése ellentmondásos
eredményekhez vezetett. Az elmúlt öt évben azonban néhány eredményt független csoportok
képesek voltak megismételni, mondja Michelle Patriquin, a texasi Houstonban található Baylor
College of Medicine pszichiátria és viselkedéstudományok adjunktusa. "Azt hiszem, ez
mostanában kezdi igazán érdekelni az embereket.”

A kutatók által nyomon követett autonóm (vegetatív) jelek közül a szívfrekvencia-variabilitás és a
hozzá kapcsolódó mérőszám, a légzési szinusz aritmia lehet a legjelentősebb az autizmus
szempontjából, mondja Patriquin. "Úgy tűnik, hogy ez a legfontosabb mutató, mert ez korrelál
leginkább az érzelmi és viselkedési eredményekkel."

https://www.asdkviz.com/
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A tudósok elmélete szerint a magasabb pulzusszám-variabilitás együtt jár az aktívabb
paraszimpatikus idegrendszerrel, amelynek segítségével a test szervei jobban el tudnak lazulni.
Az elmélet szerint a szívverések közötti időbeli eltérés akkor a legalacsonyabb, amikor
stresszesek vagyunk. (Pánikállapotban ugyanis a pulzusszám jellemzően felszökik, és emelkedett
marad, amíg le nem nyugszunk.) Ezzel szemben a variabilitás magas, amikor nyugodtak vagyunk.

Egyes tanulmányok kimutatták, hogy az alacsonyabb szívfrekvencia(pulzus)-variabilitásnak
nemcsak az autizmushoz, hanem a depresszióhoz, a pszichózishoz és a skizofréniához is köze
van. "A pulzus-variabilitást számos �zikai és pszichológiai rendellenességnél használták már az
egészség mérőszámaként" - mondja Adam Guastella, az ausztráliai Sydney Egyetem professzora
és klinikai pszichológusa, aki e munkák egy részét végezte.

Guastella csoportja megállapította, hogy a tipikus emberek körében a pulzus-variabilitás
tükrözheti, hogy az egyén mennyire képes felismerni egy másik ember érzelmeit. Minél
alacsonyabb a variabilitás, annál gyengébb a szociális jelzések felismerésének képessége.
Guastella és kollégái 2015-ben 13 tanulmány átfogó analízisét végezték el, amely közel 800
neurotipikus résztvevőnél szintén összefüggésbe hozta a pulzus-variabilitás növekedését a jobb
szociális készségekkel és a stressz csökkenésével. Azt is megállapították, hogy oxitocin (a társas
kötődéssel összefüggő hormon) beadása növelheti a pulzusszám-variabilitást.

Az autizmussal élők esetében is számos tanulmány utalt arra, hogy az alacsonyabb pulzus-
variabilitás gyenge szociális készségekkel és értelmi károsodással jár együtt. Egy 2016-os
tanulmány szerint a nagyobb szociális kihívásokkal küzdő autista tinédzser �úknál alacsonyabb a
légzési szinusz aritmia, mint azoknál, akiknek jobbak a szociális készségeik.

https://www.asdkviz.com/
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Az erősen változó pulzusszám olyan vegetatív rendszert tükrözhet, amely jobban reagál a
környezet változásaira. Minél érzékenyebb a rendszer, annál több �ziológiai támogatást kap az
illető az adott helyzethez való alkalmazkodáshoz - mondja Sara Webb, a seattle-i Washingtoni
Egyetem pszichiátria és viselkedéstudományok professzora. "A vegetatív idegrendszer
kihasználja a test működésének összes �ziológiai lehetőségét, hogy az egyén valóban a legjobb
állapotban legyen a környezet pontos érzékeléséhez."- mondja.

Webb laboratóriumában egy videó vízben úszkáló vidrákat, majd a jégen átbattyogó pingvinek
sorát mutatja. A háttérben lágy, hangszeres zene szól. Egy kétéves kislány átszellemülten
bámulja a képernyőt. Egy etetőszékben ül, hét vagy nyolc felragasztott érzékelővel a hátán.
Mindegyik érzékelő egy vékony kábelhez, illetve ezek egy kis vevőegységhez csatlakoznak,
amelyet a kislány egy hátizsákban visel. A vevőegység vezeték nélkül továbbítja a jelet egy
számítógépre, amely összegyűjti az élettani adatokat, többek között a kislány szívritmusát. A
beállítás célja, hogy megpróbálja rögzíteni a gyerek "nyugalmi állapotát", mondja Webb, de
nevetve hozzáteszi: " A gyerekek állandóan stimulálódnak, ők sosem teljesen nyugodtak."

Webb és munkatársai ezt a berendezést használták 137, köztük 71 autizmussal élő kisgyermek
szívfrekvencia-változékonyságának vizsgálatára. Az egyes gyerekekkel végzett két ülés után
azonban - az átlagos értékeket �gyelembe véve -  nem találtak különbséget a két csoport között.
Ez akár csapást is jelenthetne a hipotézisükre, hogy az autizmus és a vegetatív idegrendszeri
különbségek összefüggenek. De amikor a csapat közelebbről megvizsgálta az autista gyermekek
eredményeit, mégis találtak összefüggést a csoporton belül: a magasabb szívfrekvencia-
variabilitás együtt járt a jobb nyelvi képességekkel.

https://www.asdkviz.com/
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És a szívverés folytatódik…

Ugyanebben a kutatásban Patriquin autonóm idegrendszeri különbségeket talált 23 fő 4 és 7 év
közötti autista gyermeknél, akiket szociális feladatokkal szembesítettek. A nagyobb
szívfrekvencia-variabilitással összefüggő nagyobb légzési szinuszaritmiával rendelkezők szociális
készségei, közös �gyelme és nyelvi képességei is jobbak voltak. "Bizonyos �ziológiai állapotra
van szükség ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk szociálisan beilleszkedni." - mondja. "Ha állandóan
„üss vagy fuss” üzemmódban vagy, előfordulhat, hogy dadogsz, romlik a beszédkészséged, a
hangod remegni kezd, vagy egyáltalán nem is beszélsz."

Lehet egy másik oka is annak, hogy a Webb vizsgálatában szereplő tipikus és autista
kisgyermekek csak elhanyagolható különbségeket mutattak a vegetatív funkciókban. Lehetséges
ugyanis, hogy a különbségek csak hosszabb idő után válnak nyilvánvalóvá. "Nagyon foglalkoztat,
hogy az élettapasztalatok és az állandó szorongás hatással vannak-e az általános szívfrekvencia-
variabilitásra" - mondja Tessel Bazelmans, a londoni King's College kutatója, aki Webb
munkatársa. Ennek az elképzelésnek a megerősítése olyan vizsgálatot igényel, amely több éven
keresztül követi a vizsgált személyeket.

Webb magyarázatot kínál a neurotipikus és autista csoportok közötti különbségek hiányára is:
Lehet, hogy a vegetatív különbségek csak bizonyos helyzetekben jelentkeznek, például amikor a
gyermeket egy konkrét feladat elé állítják. Ezért egy következő vizsgálatban Webb csapata azt
tervezi, hogy a gyerekeket tanulás közben vizsgálja meg. A tanulás olyan helyzet, amelyben a
különböző autonóm állapotok előnyösek vagy hátrányosak lehetnek. Például egy kis stressz
segíthet annak, aki tesztet ír, míg a nyugodt állapot jobban szolgálja azt, aki egy új fogalmat
próbál elsajátítani.

https://www.asdkviz.com/
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Autisták esetében még nem létezik ilyen hosszabb időtartamot felölelő vizsgálat, de vannak
olyan kutatások, amelyek pillanatfelvételt nyújtanak az időbeli lefutásról. Egy kutatás például azt
mutatja, hogy felnőttkorban az autisták szívfrekvencia-variabilitása alacsonyabb, mint tipikus
társaiké. Egy márciusban közzétett tanulmányban pedig a kutatók 118 gyermek - közülük 12
autista - szívfrekvenciáját és légzési szinuszaritmusát követték nyomon. Az 1 hónapos és 6 éves
kor közötti szakaszban valamennyi gyermeknél csökkent a szívfrekvencia, és nőtt a légzési
szinusz aritmia. A 18 hónapos kor után azonban a légzési szinusz aritmia növekedése lelassult az
autista gyermekeknél. "Az autista gyerekek hirtelen „leestek” a tipikus fejlődési görbéről." -
mondja Stephen Sheinkopf, a vizsgálat vezetője, a Rhode Island-i Providence-ben található
Brown Egyetem pszichiátria és emberi viselkedés docense.

Azok a kisgyermekek, akik átlag alatti eredményt érnek el a szociális érzékenységet vizsgáló
teszteken, a Patriquin és munkatársai által végzett tanulmány szerint hasonló platót vagy
késlekedést mutatnak a légzési szinusz aritmia emelkedésében. Egy utólagos elemzésben a
viselkedési problémákat mutató 4 éveseknél is csökkent légzőszervi szinusz aritmiát találtak.
Egyik vizsgálatban szereplő gyermek sem rendelkezett autizmus diagnózissal, de szociálisan
visszahúzódóak vagy agresszívek voltak, mindkettő összefüggésbe hozható az az autizmussal.

A neurotipikus és az autizmusra jellemző vonásokkal rendelkező gyermekek fejlődése közötti
eltérés �nom, de jelentős lehet. A két fejlődési görbe elszakadása egybeesik azzal az életkorral,
amikor az autizmus jellemzői gyakran felszínre kerülnek. És megerősíti azt az elméletet, hogy az
autizmusban a vegetatív idegrendszer működése módosul. "Ez különböző hipotéziseket vethet
fel." - mondja Sheinkopf. Porges elképzeléseivel ellentétben Sheinkopf elmélete azt sugallja,
hogy az autizmus vonásainak megjelenése a gyermekek számára különösen nagy kihívást jelent,
ami felerősíti a stresszválaszt, és erőteljesebb „üss vagy fuss” reakciókhoz vezethet.

https://www.asdkviz.com/
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Tekintettel arra, hogy az autizmus nagyon heterogén, a kutatók talán soha nem lesznek képesek
egyértelmű vegetatív idegrendszeri különbségeket kimutatni az autista és a tipikus emberek
között. A tudósok azonban vizsgálják annak lehetőségét, hogy a szívtevékenység az autistáknál a
jóllét és a szociális funkciók jelzőszámaként szolgálhat. Ha például kiderül, hogy a vegetatív
működés összhangban van a szociális viselkedéssel, a kutatók mérhetnék a szívfrekvencia-
variabilitást, hogy felmérjék a szociális készségfejlesztő tréningek sikerességét. Ez a
megközelítés különösen előnyös lenne a korlátozott verbális képességekkel rendelkező egyének
esetében.

A vegetatív idegrendszeri különbségek segíthetnek a klinikusoknak abban is, hogy viselkedési
előrejelzéseket tegyenek. Goodwin és munkatársai egy olyan csuklóra erősíthető eszközt
teszteltek, amely nyomon követi a pulzusszámot, a bőrhőmérsékletet és az izzadságot.
Júniusban arról számoltak be, hogy ezen adatok felhasználásával az esetek 84 százalékában
pontosan felismerték egy autista személy közelgő agresszív kitörését egy perccel azelőtt, hogy
az bekövetkezne. Goodwin szerint még nem világos, hogyan lehet a legjobban kihasználni ezt az
előrejelzési lehetőséget, de "Ha csak 60 másodperccel tudunk előre látni, már az is nagyon
jelentős.”- mondja.

A vegetatív funkciók nyomon követése új megvilágításba helyezheti az ismétlődő viselkedéseket
is. Konkrétan segíthet megerősíteni (vagy cáfolni) azt az elképzelést, hogy a "stimming", az
ismétlődő mozgások, mint például a ringatózás vagy a „repkedés” segít az autistáknak önmaguk
megnyugtatásában. A pulzusszám adatok sokkal jobban megerősíthetik a nyugodt vagy izgatott
állapotukat, mint bármely más rendelkezésre álló eszköz.

Ha elég korán mérik és elemzik a vegetatív adatokat, még a jelenleg használatos módszereknél
is korábban jelezhető az autizmus. "Az az álmom, hogy egy olyan vizsgálatot végezzünk méhen
belül, ahol elkezdjük mérni a szívfrekvencia-variabilitást a magas kockázatú csecsemőknél." -
mondja Patriquin. Az alacsony pulzus-variabilitású csecsemők számára előnyös lehet a "kenguru-
módszer", amikor az anya hosszabb ideig a csupasz bőréhez szorítja a csecsemőt. Egyes kutatások
szerint az ilyen beavatkozás módosíthatja a vegetatív működést.

https://www.asdkviz.com/


A szív titkai autizmusban 

10

www.asdkviz.com

Hasonló megközelítések a felnőtteknek is segíthetnek. Porges úttörő szerepet játszott a "Safe
and Sound Protocol" (Biztonságban - Egészségben Protokoll) kidolgozásában, amit autistákon
kezdett el tesztelni, zenével csökkentve a stresszt. „Ha be tudunk avatkozni, és nyugodtabbá
vagy biztonságosabbá tudjuk tenni a �ziológiai állapotot, spontán kialakul valamilyen szociális
viselkedés." – mondja Porges.

„Ha van valami, ami részletes betekintést nyújthat az autizmus élményébe, az a vegetatív
idegrendszer működésének mérése.”- mondja Patriquin. A szívritmus megugrása vagy a légzés
megváltozása "világosabb képet adhat arról, hogy milyen az autizmussal élők belső élete." A
családtagok, a klinikusok és a tanárok ennek segítségével jobban megérthetik, hogy mit él át egy
ilyen személy, túl azon, amit a viselkedésén keresztül mutat. „Ezekben az emberekben más
történik belül, mint a neurotipikusok esetében. És ezért lehet az, hogy az autizmussal élők
másképpen is éreznek".

https://www.asdkviz.com/

