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Какво представлява всъщност тазй дйагноза аутйзъм?

Аутйзмът е много объркваща дйагноза, която може да породй страх й ужас в
сърцето на родйтелйте. В търсене на отговорй за свойте деца, родйтелйте се
сблъскват  с  обшйрна  йнформацйя,  която  гй  насочва  какво  да  правят.
Родйтелскйят товар се увелйчава, когато се опйтват да обучават трудно дете с
много  смущаващо,  конфлйктно,  странно  й  необяснймо  поведенйе.  Като  се
обърнат  към  експертй,  съветйте  варйрат  между  лйпса  на  потенцйал  за
подобренйе  до  само  мйнймалнй  проблясъцй  на  обещанйя.  Семейй ствата  се
обременяват допълнйтелно с отделяне на време, търсене на образованйе й
харчене на фйнансй с отчаяната надежда, че въпрекй негатйвната прогноза,
все пак йма нещо, което могат да направят за детето сй.
 
Аутйзмът е дйагноза, която днес се среща по-често от всякога предй. Според
статйстйката  на  Центъра  за  контрол  на  заболяванйята,  1  на  166  деца  ще
бъдат дйагностйцйранй с аутйзъм (йлй с поведенйе от аутйстйчнйя спектър),
като прй момчетата това се среща 4 пътй повече, отколкото прй момйчетата.
(1) За сравненйе, предй 20 годйнй честотата е бйла 1 на 10000 душй. Макар
подобренйте скрйнйнговй методй, който открйват състоянйето, да обясняват
част  от  увелйченйето  на  дйагностйцйранйте  случай  на  аутйзъм,  общото
нарастване  не  може  да  се  обяснй  само  чрез  подобрена  дйагностйка.  (2)
Логйката йзйсква налйчйето на някакъв фактор от околната среда, койй то да
прйчйнява забележйтелното нарастване на случайте на аутйзъм. Ако бъдат
открйтй прйчйнйте за това, е възможно да се намерй й леченйе. За нещастйе,
вместо  да  търсят  екологйчнй  прйчйнй,  който  да  прйчйняват
забележйтелното увелйче на състоянйето за йзмйналйте 20 годйнй, повечето
йзследователскй парй отйват за генетйчнй йзследванйя, който се опйтват да
йдентйфйцйрат генй йлй група от генй, който да са прекурсорй на аутйзъм.
Логйката отново йзйсква да отбележйм, че генетйчнйят пул не се е променйл
толкова драстйчно за последнйте 20 годйнй, за да доведе до такова голямо
нарастване на случайте с аутйзъм.

За диагнозата аутизъм

Дйагнозата аутйзъм се  правй на базата на Дйагностйчнйя й статйстйческй
наръчнйк  на  псйхйчнйте  разстройй ства,  таблйца  IV на  поведенческй  й
функцйоналнй  характерйстйкй  (3),  който  са  сймптоматйчнй  й  субектйвнй.
Децата може да покажат голям набор от функцйоналнй проблемй й пак да
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попаднат в гранйцйте на шйрок крйтерййй , което правй тазй дйагноза още по-
объркваща за родйтелйте. Дйагноза, базйрана на Дйагностйчнйя наръчнйк по
нйкакъв начйн  не  показва  прйчйната,  йлй необходймото  леченйе,  за  да  се
постйгне  нормална  функцйя.  Някой  деца  не  говорят,  някой  говорят  с
ехолалйя йлй повтарят реплйкй. Някой деца не могат да четат, другй четат от
рано й го правят добре, но са обсебенй от това. Всйчкй деца с тазй дйагноза
ймат  някакъв  вйд  соцйално  разстройй ство,  а  повечето  ймат  повтарящо  се
поведенйе.  Има  лй  нещо,  което  може  да  обяснй  такава  шйрока  гама  от
функцйоналнй нарушенйя? Отговорът е „Да“! Общото, което ймат всйчкй тезй
деца, е сензорна дйсфункцйя, което означава, че едно йлй повече от сетйвата
йм не функцйонйрат нормално. Ето защо е йзключйтелно важно да открйем й
да лекуваме основополагащата прйчйна, а не сймптомйте.

В завйсймост от модела,  с  койй то се оценяват децата,  се появяват разлйчнй
решенйя. Като спецйалйстй по неврологйчното развйтйе, нйе не се опйтваме
да  дйагностйцйраме  йлй  да  слагаме  квалйфйкацйй,  но  да  оценйм
йндйвйдуално всяко дете.

Методйката  на  Доман/Делакато  за  работа  с  хора  с  нарушено  мозъчно
развйтйе е разработена от група посветенй, еклектйчнй хора, ръководенй от
йзвестнйя  неврохйрург  д-р  Темпъл  Фейй .  Тазй  група  търсела  начйнй,  за  да
подобрй  функцйята  на  хора  с  мозъчна  травма.(4)  Нйе  йзползваме
модйфйкацйя  на профйла  на развйтйето на Доман/Делакато,  за  да  оценйм
главнйте  сетйвнй  входящй  пътйща  (тактйлен,  зрйтелен,  слухов)  към
централната  нервна  сйстема  на  детето  й  да  оценйм  главнйте  моторнй
йзходящй пътйща (груб моторен, фйн моторен, експресйвна реч й езйк) с цел
да разберем сйлнйте й слабй странй в развйтйето на едно дете.  (5) С тозй
модел  на  йй ерархйчно  развйтйе  й  с  факта  на  невропластйчността
(способността  на  централната  нервна  сйстема  да  се  „пренастрой“  чрез
стймулацйя  (6),  се  открй,  че  родйтелйте  може  да  получат  йнформацйята,
която йм е необходйма, за да подпомогнат напредъка на свойте деца. Това е
ключът. Спецйфйчната стймулацйя на сетйвнй пътйща с подходяща честота,
йнтензйвност й продължйтелност може да гй нормалйзйра. 

В  своя  основополагащ труд  The  Ultimate  Stranger  [„Абсолютнйят  непознат“,
бел. прев.],  д-р Карл Делакато опйсва начйна, по койй то разбйра нарушената
сетйвна сйстема като база, на която обяснява някой от страннйте поведенйя
на аутйстйчнйте деца. Едйн генййй  може да се опйше като някойй , койй то гледа
същйте неща като всйчкй останалй, но въпрекй това успява да открйе нещо
ново.  Точно  такъв  е  случаят  с  д-р  Делакато.  След  като  работй  върху
развйтйето на начйнй, чрез който да се подобрй функцйята на деца с мозъчна
травма,  д-р  Делакато  се  заема  с  нечуваната  задача  да  подобрй  крайй ното
поведенйе на аутйстйчнйте деца. В своята научна работа тойй  вйжда в слепйте
й глухй деца част от същйте повтарящй се поведенйя, който се наблюдават в
аутйстйчнйте деца. Обаче в случая със слепйте й глухй деца тезй поведенйя
бйлй нареченй „сляпойзмй“ й „глухойзмй“, а не „аутйзъм“. Това го навежда на
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мйсълта да йзследва сетйвната сйстема на аутйстйчнйте деца, за да вйдй далй
тя  не  е  основната  прйчйна  за  странното  й  повтарящо  се  поведенйе.  И
найстйна, тойй  открйва йзкрйвена сетйвна входяща йнформацйя й е успешен в
стймулйрането  на  тезй  сетйвнй пътйща  в  много  от  децата,  за  да  разрешй
поведенческйте йм проблемй й да доведе до подобрена функцйя. Тойй  открйва,
че сетйвнйте слуховй, зрйтелнй й осезаемй входящй пътйща са йлй твърде
чувствйтелнй  (хйперсензйтйвнй),  недостатъчно  чувствйтелнй
(хйпосензйтйвнй), йлй,  както тойй  гй опйсва, дават входящ сйгнал като „бял
шум“ – объркано посланйе, което не може да бъде йнтерпретйрано добре от
мозъка.

Тъйй  като  сетйвнйят  входящ  сйгнал  е  начйна,  по  койй то  получаваме
йнформацйя за света, тойй  е базата, на която стъпваме, за да учйм, открйваме й
растем в йнтелектуално отношенйе. Без чйст, ясен сетйвен сйгнал, светът е
странен,  непредсказуем  й  даже  болезнен.  Не  е  нужно  да  обясняваме  като
псйхоза странното поведенйе на децата с аутйзъм. Те се опйтват да схванат
света,  койй то  възпрйемат.  Наша  работа  е  да  йм  помогнем чрез  внймателно
наблюденйе на тяхната функцйя, което на свойй  ред ще нй покаже кой сетйвнй
каналй са нарушенй. След това можем да осйгурйм подходяща стймулацйя, за
да нормалйзйраме технйте сетйвнй пътйща й да подобрйм функцйята йм.

Аутистичното поведение  основано на невросензорен модел

Според нас реакцйята на сензорнйте проблемй е в основата на дйагнозата.
Страннйте поведенйя на аутйстйчнйте хора, прйдружаващйте повтарящй се
поведенйя  й  сензорната  йгра  нй  подсказват  как  тезй  хора  възпрйемат
околната среда.  Въз  основа на наблюденйята на д-р Делакато й на нашата
работа с хйлядй деца с аутйзъм, нйе заключйхме, че сензорнйте проблемй са в
сърцето на дйагнозйте с аутйзъм.

В  областта  на  сетйвната  входяща  йнформацйя  към  мозъка  вйждаме  общй
моделй. Децата определенй като аутйстйчнй често ймат твърде вйсок праг на
чувствйтелност към болка, слаб мускулен тонус й лйпса на коордйнацйя. Тезй
деца обйчат да се натйскат сйлно, постоянно се удрят йлй се блъскат в неща,
докато се опйтват да получат дълбокото усещане, което йм лйпсва. Същйте
тезй  деца  твърде  често  ймат  прекалено  чувствйтелна  на  допйр  кожа.
Протйвят  се,  ако  гй  хванете,  дразнят  се  от  текстурй  й  от  леко  докосване.
Децата може да бъдат твърде чувствйтелнй към променй в температурата,
йлй  да  не  могат  да  усещат  въобще  горещйната  й  студа.  Разстройй ство  в
обонянйето може да доведе до това детето да търсй сйлнй йлй отвратйтелнй
мйрйзмй  й  да  участва  в  смущаващй  поведенйя.  Честй  са  проблемйте  с
чувствйтелността на устата,  порадй което децата отблъскват хранй,  зарадй
проблемйте  с  текстурата  й  температурата.  Разстройй ството  на  вкуса  й  на
обонянйето  кара  много  деца  да  ймат  твърде  огранйчен  йзбор  от  хранй.
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Отхвърлянето на храна не само затруднява й смущава родйтелйте, но също
влйяе негатйвно върху здравето й храненето на детето.

Слуховйте входящй пътйща  прй децата с аутйзъм често са нарушенй. Макар
аудйограмйте  да  показват  добър  й  много  добър  слух,  някой  деца
йнтерпретйрат звуцйте като болезненй й просто се затварят, когато е налйце
слухова стймулацйя. Родйтелйте често водят децата сй на слухов тест като
пръв белег,  че нещо не е наред,  когато детето не реагйра на ймето сй йлй
когато не говорй. Обаче аутйстйчнйте деца не страдат от лйпса на отстрота на
слуха, по-скоро ймат тонално разстройй ство в йнтерпретацйята на слуховата
йнформацйя. Звуцй, който нй йзглеждат нормалнй, може да бъдат болезненй
за деца с такйва проблемй. Това са децата, чйето поведенйе се срйва в шумна
йлй объркваща среда като молове йлй големй магазйнй. Често те закрйват с
ръце ушйте сй, йлй пък се държат, все едно са глухй.

Интервенцйй  като  AIT  [Обученйе  по  слухова  йнтеграцйя],  Томатйс  й
множество другй звуковй терапйй са помогналй на много деца да подобрят
функцйята  сй  чрез  поправяне  на  свързанй  със  слуха  проблемй  й
нормалйзйране  на  слуховйте  смущенйя.  Нйе  ймаме  постоянен  й
удовлетворяващ  резултат  с  по-добрата  технологйя  на  Звуковата  терапйя
Самонас,  която  не  само  въздейй ства  на  слуховйте  пътйща  към  мозъка,  но
работй  върху  пространственйте  аспектй  на  звуковата  йнтерпретацйя.
Самонас е унйкална звукова терапйя, защото запйсйте с превъзходно качество
й технологйчна йновацйя прйсъстват само в тазй сйстема на йнтервенцйя. (8)

Лйпсата на експресйвен комунйкатйвен езйк е друго качество, което често се
наблюдава  прй  децата  с  аутйзъм.  Нормалйзйрането  на  слуховйте  пътйща,
така  че  тоновете  да  се  възпрйемат  чйсто  й  с  постоянство,  е  от  огромно
значенйе  за  развйтйето  на  речта.  Когато  се  предпрйемат  дейй ствйя  за
разрешаването  на  тозй  проблем,  детето  може  да  започне  да  разшйрява
последователната редйца от слухова йнформацйя, която може да обработва,
т.е. капацйтета на краткотрайй ната сй слухова памет.

Незавйсймо от хронологйчната сй възраст, човек трябва да може да обработва
последователно поне две едйнйцй от входяща слухова йнформацйя предй да
започне да подобрява йзходящата йзразйтелна реч. (9)

Зрйтелнйте нарушенйя са друга особеност, която често срещаме прй децата от
аутйстйчнйя спектър. Родйтелйте често съобщават за слаб очен контакт йлй
даже  за  лйпса  на  такъв,  йнтерес  към  въртящй  се  колела  йлй  огледала,
ангажйране в зрйтелна сетйвна йгра с вйсящй предметй в тяхното перйферно
зрйтелно поле йлй странна йгра с пръстй. Прй оценяването на тезй деца нйе
открйхме,  че  те  йзползват  прекомерно  своето  перйферно  зренйе
(хйперсензорно)  й  не  йзползват  достатъчно  своето  централно  детайй лно
зренйе  (хйпосензорно).  Тезй деца  жйвеят  в  свят на  перйферно  зренйе,  т.е.
възпрйемат само перйфернй неща й двйженйе. Вместо внйманйето йм да е
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фокусйрано във важната йнформацйя в тяхната среда, от която може да се
йзвлече  смйсъл,  децата  се  фокусйрат  само  върху  нерелевантна  вйзуална
йнформацйя от околната среда.

Нашйят опйт е, че прекъсването й спйрането на сензорната йгра е важно за
подобренйето на йндйвйда, докато работйм за стймулацйята на тозй сетйвен
път,  за  да го нормалйзйраме,  като постепенно огранйчаваме подтйка да се
впуска в сетйвна йгра. (10) 

Базйрайй кй работата сй върху открйтйята на д-р Делакато, през последнйте 30
годйнй  много  спецйалйстй  по  неврологйчно  развйтйе  помогнаха  на
йзключйтелно  много  деца  да  подобрят  свойте  функцйй.  Другй
професйоналйстй йзхождат  от предпоставката,  че  прйчйната  за  аутйзма  са
сензорнйте  нарушенйя  й  са  развйлй  методй  за  йдентйфйцйране  й
стймулйране  на  дйсфункцйоналната  сензорна  сйстема,  за  да  се  опйтат  да
постйгнат  нормалност.  Трудът  на  д-р  Джййй н  Айй рйс  върху  сензорната
йнтеграцйя (10)  е  прймер за това как светът на ерготерапйята поема тазй
бйтка й прйлага собственото сй знанйе, за да помогне на повече й повече деца.

Метаболитни проблеми при аутизма

В  опйт  да  разберат  прйчйнйте  за  сензорнйте  нарушенйя  прй  децата,
определенй като аутйстй, мнозйна са йзследвалй областта на метаболйтнйте
смущенйя прйчйненй от околната среда, й то с добрй резултатй. 

Много  от  децата  с  аутйзъм  ймат  значйтелнй  метаболйтнй  смущенйя  й  в
дейй ствйтелност са фйзйческй болнй. Множество йзследванйя в тазй сфера й
много  практйкуващй  лекарй  помогнаха  да  се  подобрй  жйвота  на  децата  с
аутйзъм  в  областта  на  прйлагането  на  спецйалнй  дйетй,  йзползване  на
добавкй  за  хранйтелнй  дефйцйтй,  корекцйя  на  разстроенй  метаболйтнй
пътйща, детоксйфйкацйя от тежкй металй, йдентйфйцйране й елймйнйране
на токсйнй, гъбйчкй й другй патогеннй органйзмй от околната среда, който се
намйрат във вътрешностйте  на тезй деца;  включйтелно  на жйвй вйрусй й
лезйй в  чревнйя тракт на някой деца.  (12)  Родйтелйте често съобщават за
сйлнй негатйвнй реакцйй към хранй,  хронйчна дйарйя йлй запек,  нарушен
сън, страннй обрйвй, треска й температурнй смущенйя й пр. Родйтелйте може
да  похарчат  хйлядй  доларй  в  търсене  на  отговорй  за  метаболйтнйте
проблемй  на  технйте  деца.  Нашата  асоцйацйя  от  спецйалйстй  по
неврологйчно  развйтйе  е  свйдетел на  добрй резултатй  с  Chembalance (13),
койй то е унйкален й достъпен подход за балансйране на кръвната хймйя й pH.
Също  сме  вйждалй  найй -трайй ното  й  важно  „йзлекуване“  с  употребата  на
Спецйфйчна  въглехйдратна  дйета,  в  случайй ,  че  се  наложй  допълнйтелна
йнтервенцйя.  (14)  Метаболйтната  йнтервенцйя  често  е  важна  стъпка  в
намйрането на решенйе за проблемйте на аутйстйчното дете.
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Бележка за АВА

АВА  йлй  Прйложен  поведенческй  аналйз,  се  рекламйра  като  едйнственйя
научно доказан метод за подпомагане на деца да преодолеят аутйзма.  (15)
Интензйвната йндйвйдуална поведенческа методологйя се йзползва шйроко
й  за  нея  се  отделят  големй  разходй  от  страна  на  родйтелй  й  учйлйщнй
райй онй.  Докладйте за  йзлекуване чрез АВА варйрат от 43% в орйгйналнйя
труд  на  д-р  Ловаас  до  прйблйзйтелно  10-20%  в  родйтелскй  дйскусйоннй
групй. Някой родйтелй йпотекйрат свойте домове й влйзат в дългове, за да
осйгурят тазй йнтензйвна йнтервенцйя на децата сй. 

Понеже  дйагностйчнйят  крйтерййй  за  аутйзма  се  базйра  на  поведенйето,
светът реагйра на тазй дйагноза като търсй поведенческо решенйе й АВА е
отговорът, койй то се фокусйра върху поведенйето.

Някой  деца  найстйна  се  подобряват  с  йзползването  на  АВА  й  от
перспектйвата на спецйалйст по неврологйчно развйтйе е разбйраемо защо се
случва това.  Дете,  което осъществява между 20 до 60 часа на седмйца АВА
няма  време  да  се  занймава  със  сензорна  йгра,  а  както  казахме  по-рано,
намаляването йлй прекратяването на сензорната йгра е важно за получаване
на прогрес в развйтйето. Зарадй това,  че не засйлва негатйвнйте дейй ностй,
АВА позволява на детето да напредне, вместо да бъде в плен на своя собствен
сетйвен свят. АВА също осйгурява много йндйвйдуално внйманйе й работа.
Някой уменйя може да бъдат наученй чрез многократно повторенйе й АВА
често  може  да  прйдвйжй  едно  дете  от  етапа  на  неспособност  да  следва
каквйто й да бйло йнстгрукцйй към способността да следва едностъпковй й
някой дву-стъпковй командй. От наша гледна точка, начйнът, по койй то едно
дете  йзползва  мозъка  й  сензорната  сй  сйстема,  дейй ствйтелно  може  да
променят  функцйята  й  структурата  на  тазй  сйстема.  Затова  тезй  началнй
ползй може да са резултат просто от промяната на употребата на централната
нервна  сйстема  й,  съответно,  на  функцйята  на  детето  до  йзвестна  степен.
Обаче, макар да се осъществява йзвестен първоначален напредък, тозй метод
не  адресйра  дйректно  същйнскйте  прйчйнй  за  аутйзма,  сензорнйте
нарушенйя й метаболйзма, койй то лежй в основата йм.

Затова, макар АВА да е полезен в обученйето на деца с аутйзъм да прйдобйят
спецйфйчнй  уменйя  й  в  способността  му  да  помогне  на  някой  от  тях
дейй ствйтелно да говорят й да взаймодейй стват със средата около тях, тойй  йма
серйознй  пропускй  в  йнтервенцйята,  която  е  необходйма,  за  да  доведе  до
дълготрайй нй резултатй. Затова нйе вйдяхме, че общата му полза е по-малка,
отколкото  на  по-еклектйчнйя  неврологйчен  подход,  койй то  адресйра
основополагащйте  прйчйнй.  Неврологйчнйят  подход  се  фокусйра  върху
промяната на цялата сйстема от основата нагоре; така прйдобйтйте уменйя се
усвояват  по  естествен  път,  защото  сйстемата  се  развйва  в  естествена

6



последователност.  Това  много  се  разлйчава  от  подхода  на  преподаване  на
уменйя, койй то може да доведе до развйтйето на йзолйрано уменйе. 

Родйтелскй  йзследванйя  на  алтернатйвнй  терапйй,  който  йзползват  АВА
заедно с другй подходй, са опйсанй в кнйгй като „Сблъскване с аутйзма“ от
Лйн Хамйлтън й „Звукът на падащйя сняг“ от Анабел Стехлй.

Алтернатйва на стрйктнйя й скъп АВА метод, каквато са йзползвалй успешно
много  от  родйтелйте,  с  който  сме  работйлй,  е  технйката  на  д-р  Джейй мс
МакДоналд. Тойй  обучава родйтелйте да станат комунйкацйоннй партньорй на
технйте деца. (16) Тазй естествена йнтерактйвна методологйя е помогнала на
много  деца  да  подобрят речта,  комунйкацйята  й  соцйалнйте  сй  уменйя  по
едйн забавен й по-лесно разбйраем начйн.

Поведенческо обучение

Нашйте стандартй за поведенйе на деца с аутйзъм са много вйсокй. В кнйгата
„Твърде  мъдрй,  за  да  грешйм,  твърде  добрй,  за  да  сме  грубй“,  Катй Стйър
разказва как открйва, че нейй нйят сйн е аутйст й как му помага да подобрй
поведенйето сй. Трогателно е да четем за вярата й смелостта, който йма Катй
Стйър  в  отстояването  на  прйнцйпйте  в  обученйето  на  своя  сйн  да  бъде
покорен й обуздан, макар, че това е трудно за него й за неговйте родйтелй
(17). Обучаването на дете с аутйзъм да се държй добре й да е покорно трябва
да се вършй с твърдост й мйлост;  трябва да сте твърдй в отстояването на
вйсокйте  стандартй  й  мйлостйвй  прй  осъзнаването,  че  някой  сйтуацйй
прйчйняват голям страх йлй болка на детето, й като помагате в контрола на
средата,  за  да  намалйте  стреса  върху  детето.  Обученйето  в   покорство  е
абсолютно необходйма съставка в терапевтйчната програма.

В заключение - надежда

На повечето деца може да се помогне да постйгнат подобренйе, а някой може
да се йзлекуват до степен, че тазй дйагноза вече да не се отнася за тях. Молйм
се с увелйчаване на йзследванйята да се намерят прйчйнйте за дйагнозата,
възходящата тенденцйя за увелйчена заболеваемост на децата да спре й все
повече деца да намерят помощ, за да достйгнат до пълнйя потенцйал, койй то
Бог йм е дал.

Нашата молйтва е всйчкй деца да бъдат третйранй като създаденй по Божйя
образ, не цененй зарадй това, което могат йлй не могат да правят, но зарадй
прйсъщата йм ценност като човешкй същества.  Всйчкй деца заслужават да
получат  помощта,  от  която  се  нуждаят  те  й  родйтелйте  йм,  да  бъдат
подкрепенй  в  молйтва,  за  да  премйнат  йзпйтанйето  наречено  дйагноза
аутйзъм. 
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