
Rozdział 1

Różne znaczenia autyzmu

ińarrl szczęście urodzić się w roku 1947. Gdybym uro-

dziłasię dziesięć latpóźniej,moje zycie jako osoby z au-

tyzmem byłoby zupełnie inne. W roku l947 diagnoza autyzmu

miała zaledwie cztery lata. Niemal nikt nie wiedział, co to zna-

czy. Kiedy filama zauważyła u mnie objawy czegoś, co teIaz na-

zywalibyśmy autyzmem zachowania destrukcyjne, niezdolność

do nrówienia, wrazliwość na kontakt fizyczny, f-ascynację wiru-
jącymi przedmiotami i tak dalej - zrobiła to, co ulvażała za roz-

sądne. Zabrała mnie do neurologa.

Bronson Crothers był dyrektorem oddziału neurologicz-
nego w Bostońskim Szpitalrr Pediatrycznym od czasu jego zało-

żeniaw roku l920. Pierlvszą rzecząj którą w. rnoim przypadku
zrobił doktor Crothers, było badanie z zastosowaniem elektro-

encefalografr-r, czyli EEG. żeby sprawdzić, czy nie cierpię na

epilepsję petit łnul. Następnie zbadał mi słuch, by upewnić się,

ze nie jestem głLrcha. ,,No cóz, to z pewnością dziwna mała

clziewczynka" powiedział namie. Kiedy zaczęłam trochę mó-

wić. doktor Crothers zmodyfikował swoją ocenę: ..To dziwna
mała dziewczvnka, ale nauczy się mówić", Diagnoza brzmjała..

uszkodzenie mózgu.
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Skierował nas do specjalistki z dziedziny logopedii, która

prowadziła rnałą szkołę w suterenie swojego domu, Można po-

wiedzieć, że reszta lczęszczających tam dzieci równteż miała

uszkodzenia mózgu - były tam dzieci z zespołem Dorvna i in-

nyml zaburzeniami. Chociaż nie byłam głucha, rniałam problemy

ze słyszeniem spółgłosek, takich jak na przykład ,,k" w słowie

,,kubek". Kiedy dorośli mówili szybko, słyszałam tylko samo-

głoski i myślałam, że mają swój własny, odmienny język, Mó-

wiąc powoli. moja pani logopeda pomagała mi usłyszeć spół-

głoski, a kiedy porviedziałam kubek, wymawiając ,,k", chwaliła

mnie tak, jak chwaliłby dziecko terapeuta behawioralny i dzisiaj.

W tym samym czasie lnama zatrudniła nianię, która stale

bawiła się z mojąsiostrąi ze mnąw tzw.zabawy naprzemienne,

Podejście niani także było podobne do tego, którym posłirgują

się współcześnie terapeuci behawioralni. Zadbała o to, zeby

każda gra, w którą grałyśmy we trójkę, miała naprzemienny cha-

rakter. podczas posiłków uczono mnie zachowania przy stole

i nie pozwalano kręcić widelcem nad głową, Miałarn w ciągu

dnia tylko godzinę, kiedy rnogłam wracać do autyzmu - po obie-

dzie.Przezresztę dnia musiałam żyć w świecie, który nie koły-

sał się i nie r,virował.

Praca mamy była heroiczna. Istotnie, trdało jej się odkryć na

własną rękę standardową terapię, którą dzi siaj posługtrj ą si ę tera-

peuci. Chociaż spierają się oni co do korzyści płynących z okre-

ślonych aspektów róznych terapii" to podstarł,owa zasada każdej

z nich iest taka sama _ codzienna praca z dzieckiem r,r, układzie

jeden na jeden, 20 do 40 godzin tygodniorvo, To zasada, którą

stosowano takze w pracy ze lnną.

Praca mamy była jednak oparta na pierwszej diagnozie

uszkodzenia mózgu. zaleclwie dziesięć lat później lekarz za_

1. Różne znaczenia autyzmu

pewne postawiłby zupełnie i
pacjentki lekarz prawdopodt

problem psychiczny - to \§sz}

słałby mnie na leczenie psl"cb

Mimo że sporo napisała

prawdę nie napisałam, jak sta

ciwieństwie do zapalenia op*

giny, autyzmu nie da się zdią

- jak zobaczymy w dalsze_i i

mują próby opracowania poz

jak w przypadku wielu zlblrz
sj a czy zabvzęnia obseslj n.>

się na podstawie obsenr acii i

i oceny są subiekĘwnę - a ze(

osoby. Diagnostyka może bl,

zmięnińa sięprzez lata i rlci

Dtagtoza autyzmu narc

Kanner, lekarz pracując1 ni

i pionier psychiatrii dziecią-

ukowym. Kilka lat rrczśni
ojca, Olivera Tripletta Jr.- pn

Na trzydziesfu trzech strona

|at życia swojego syna Donl

chęci bycia ze swoją matkg

cie nieświadomy" u,szl-stkic

w złość, nie reaguje- kied1

kazuje wyj ątkową fascrna,

mimo wszystkich problemt

równięż nienvykłe talenq--'

Psalm 23 (.,Pan jest moim t



1, Różne znaczenia autyzmu

pewne postawiłby zupełnie inną diagnozę. Po badaniu małej

pacjentki lekarz prawdopodobnie powiedziałby mamie:,,To
problem psychiczny - to wszystko dzieje się w jej umyśle" i po-

słałby mnie na leczenie psychiatryczne.

Mimo ze sporo napisałam o autyzmie, to nigdy tak na-

prawdę nie napisałam, jak stawiana jest taka diagnoza. W prze-

cilvieństwie do zapalenia opon mózgowych, raka płuc czy an-

giny, autyzmu nie da się zdiagnozować w laboratorium, chociaż
jak zobaczymy w dalszej części książki - naukowcy podej-

mują próby opracowania pozwalających na to metod, Podobnie

1ak rv przypadku wielu zaburzeń psychicznych, takich jak depre-

sj a c zy zabur zenl a ob se syj no -kompul sywne, autyzm r ozp oznaj e

się na podstawie obserwacji i oceny zachowania. Te obserwacje

i oceny są subiektywne, a zachowanie rózni się w zalezności od

osoby. Diagnostyka może być więc myląca i niejasna. Diagnoza

zrnieniała stę przez lata i wciąz się zmienia.

Diagnoza autyzmu narodzlła się w roku 1943, kiedy Leo

Kanner, lekarz pracujący na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa

i pionier psychiatrii dziecięcej. zaproponował ją w artykule na-

ukowym. Kilka lat wcześniej dostał list od zaniepokojonego

ojca, Olivera Tripletta Jr., prawnika z Forest w stanie Missisipil.
Na trzydziestu trzech stronach Triplett opisał szczegółowo pięć

|at życia swojego syrra Donalda. Pisał, że Donald nie wykazuje

chęci bycia ze swoją matką Mary. Jest momentami ,,całkowi-
cie nieświadomy" wszystkich ludzi wokół siebie. Często wpada

rł, złość. nie reaguje, kiedy się do niego mórł-i po imienitL. wy-

kazuje wyjątkową fascynację wirującymi przedmiotatni. Po-

mimo wszystkich problemów rozwojowych Donald wykazuje

również niezwykłe talenty. W lvieku dwóch lat zapamiętał cały

Psalm 23 (,,Pan jest moim pasterzem. . ."). Potrafi rł,yrecytor,vac
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25 pytań i odpowiedzi zKatęchizmu Prezbiteriańskiego, i to co
do joty. Uwielbia recytować alf-abet wspak. Ma idealne wyczu-
cie dźwięków.

Mary iOliver zawieżli swojego synaz Missisipi do Balti-
more, źeby spotkać się z Kannerem, W ciągu następnych kilku
lat Kanner zaczfi rozpoznawać r.r innych dzieci cechy podobne
do tych, jakie wykazyrvał Donald. Czy jest w tym jakiś wzor'!

- zastanawiał się. Czy wszystkie te dzieci cierpią na ten sam
zespół chorobowy? W roku 1943 Kanner opublikował ar§kuł
naukowy zatytułowany Autystyczne zaburzenia kontalrtu afek-

Ęwnego lv czasopiśmie ,,Nervous Child". Przedstawił w nim
historie przypadków jedenaściorga dzieci, które według je_eo

odczucia miały ten sam zestaw objawów -- które dziś rozpozna-
libyśmy jako spójne z autyzmem: chęc przebywania w samot-
ności, potrzeba robienia wcią tego samego. Potrzeba bycia sa-

motnym w śr,viecie, który nigdy się nie zmienia.
Od samego początku lekarze i psychiatrzy byli bezradni

i nie w-iedzieli, co zrobic z autyzmem. C4l źrodłem obserrł,o-

wanych zachowań są czynniki biologiczne, czy psychiczne? Czy
dzieci przyszły z nimi na świat'? A moze to świat im je zaapli-
kował'J C.zy autyznjest produktem natury, czy wychowania'?

Sam Kanner, przynajmniej rra początku, skłaniał się ku bio-
logicznemu wyjaśnieniu autyzmu. W artykule z 1943 roku za-
Ll\Ąraza, że zachowania autystyczne przejawiają się w bardzo
wczesnym wieku. W ostatnim akapicie pisze: ,,Musimy zatem
przypLlszczac, że te dzieci przyszły na świat z wrodzoną nie-
zdolnością tr,vorzenia zwykłych, inspirowany ch przez biologię,
afektywnych kontaktów, zludźrnj, tak jak inne dzieci przycho-
dząna świat z r.vrodzonynr upośledzeniem intelektualnym ltrb
fizycznym (,slc.'1":,

'1 
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Istnieje jednak pewien aspekt obserwacji, który nie da-
\\ ał tnu spokoju. ,,Niełatwo ocenic takt, że wszyscy nasi pa-

cjenci pochodząod bardzo inteligentnych rodziców. Jedno jest
pe\\-ne, w ich środowisku rodzinnym występuje duża doza za-
chorvań obsesyjnych" - niewątpliwie myślał o trzydziesto-
trzystronicowym 1iście Tripletta.,,Bardzo szczegółowo pfo-
lvadzone dzienniki i raporty, pamiętanie po latach. że dzięcl
nauczyły się recytowac 25 pytań i odpowiedzi z Katechizmu
Prezbiteriańskiego, śpiewac 37 przedszkolnych piosenek lub
rozrożniac l B symfbnii, to wymowna ilustracja obsesyjnych
zachowań rodzicielskich".

.,Widzimy wyraznie i inny t-akt" pisał Kanner. ,,W całej
gl-Lrpie są bardzo nieliczni ojcowie i matki o ciepłych sercach.
\\'lviększości rodzice, dziadkolvie i krewni to osoby zaabsorbo-
rvane abstrakcjami natury literackiej, naukowej czy artystycznej,
o ograniczonym prawdziwym zainteresowaniu innymi iudźmi''.

Te obserwacje Kannera nie pogrążają rodziców tak mocno.

1ak się wydaje. Na tym wczesnym etapie badań nad autyzmem
Kanner wcale nie sugerował istnienia zl,viązku przyczynowo-
-skutkowego. Nie twierdził, że kiedy rodzice zacholvują się
\\-ten sposób, powoduje to. ze ich dzieci zachowują się
\\, t a m t e n sp o s ó b.Zauważał natonriastpodobieństwo rnię-
dzy rodzicami i swolmi pacjentami. Rodzice i iclr dzieci osta-
tecznie mają tę samąpulę genów. Zachowania obu pokoleń mo-
gły być spowodowane tym samym dzirł,actwem biologiczrrym.

Wkole.jnym arlykule, z roku 1949. Kanner odrł,raca się jed-
nak od biologii, żeby przyjrzeć się psvchologii]. Artykuł miał
dziesięć i pół strony, z czego pięć i pół Kanner poświęcił zacho-
rvaniu rodzicórv. Jedenaście lat pózniej r,v wywiadzie udzielo-
n;-,nr tygodnikowi .,Time" powiedział, że dzieci autyStyCZne to
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często latorośle rodziców, ,,którym udało się na tyle samych się-

bierozmrozić, by wydać na świat dziecko"4. Kanner był przecież
naczęInym ekspertem od autyzmu, a zatem jego postawa iprze-
konania ŃształtowĄ sposób myślenia medycyny na ten temat

na co najmniej ćwierć wieku.

W późniejszym okresie ĘciaKanner uttzymywń, że ,,źle
go cytowano", przypisując mu stwierdzenie, że ,,to wszystko

wina rodziców"s. Skarżył się również, żel<rytykom często zda-

rzało się przeocryć jego początkowąskłonność ku wyjaśnieniom

biologicznym. Sam Kanner nie był fanem Zygmlnta Freuda.

W książce wydanej w l94I roku napisał: ,,Jeśli ktoś chce czcić
Wielkiego Boga Nieświadomości i jego niezachwianych inter-

pretatorów, nic go przedĘm nie powstrzyma".

Kanner był jednak również dzieckiem swoich czasów i jego

najbardziej produktywne lata przypadĘ na czasy rozwoju psy-

choanalizy w Stanach Ąednoczonych. Kiedy przyglądał się
skutkom autyzmu, może początkowo mówił sobie, że auĘzm
ma naturę biologiczną ale sam zaplątń się w szukanill przy-

czyn p sychi czny ch. I ki edy p o szukiwał zło czyńc ow, l<tót zy wy -

rządzili krzywdę psychice dziecka, wskazń na podejrzanych,

których zwykle ma na celowniku psychoanaliza , rodziców
(azwłaszcza matkę).

Sposób myślenia Kannera prawdopodobnie skompliko-
wał również fakt, że dziecięce zachowania. które są produktem

kiep skie go wychowani a, mo gą pr Tpominać zachow ania dzie ci
zauĘzmem. Dzieci auĘstyczne mogąwydawać się opryskliwe,
podczas gdy w tzeczywistości po prostu nie rozumieją ogólnie
przyjętej symboliki i zachowń społecznych. Miewają napady

złości. Nie potrafią usiedzieć na miejscu, nie dzielą się zabaw-

kami, nieustannie przerywająrozmowy dorosĘm. Jeżeli ktoś ni-

1. Różne znaczenia autyzmu
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gdy bliżej nie przyglądał się zachowaniorn dzięci z autyzmem,

mógłby bęz trudu doiść do wniosku, ze problem tkwi w rodzi-

cach. nie dzieciach.

Kanner zrobił poważny błądzakŁadając, ze skoro nieodpo-

rviednie wychowanie moze doprowadzić do złych zachowań,

to rł,szystkie zŁe zachowania są wynikiem niekompetencji ro-

dzicielskich. Założył, ze zdolność trzylatka do wymienienia

rr szystkich prezydentów i wiceprezydentów Stanów Zjedno-

czonych nie moze pozostawac bezzwiązku z interwencjązze-
\\,nątrz. Założył, ze psychicznie izolacyjne l, fi,zycznie destruk-

cljne zachowania dziecka nie mogąnie być spowodowane ptzez

emocjonalnie zdystansowanych rodziców.

W gruncie rzeczy Kanner odwrócił kolejność relacji przy-

czynowo-skutkorł,ej. Dziecko nie zachowywało się w sposób

psychicznie izolacyjny i fizycznte destrukcyjny, dlatego, ze ro-

dzice byli zdystansowani emocjonalnie. Odwrotnie, rodzice byli

enrocjonalnie zdystansowani, ponieważ dziecko zachowywało

się w sposób psychicznie izolacyjny l fizycznie destrukcyjny.

Przykładem może byc tu moja matka. Pisała w dzienniczku, ze

kiedy nie odwzajemniałam jej uścisków, myślała: Jeżeli Temple

mnie nie chce, to będę tr4lmała się na dystans'. Problern nie po-

legał jednak na tym, że ja jej nie chciałam. Sensoryczne przecią-

zenie wywołane uściskiem było jak zwarcie w moim układzie

nerwowym. (Oczywiście w tamtych czasach nikt nie rozumiał,

co to znaczy nadwrażliwośc sensoryczna. O tym powiern wię-

cej w rozdziale 4).

Odwrócona logika Kannera znalazła największego en-

tuzjastę w osobie Bruna Bettelheima, wpływowego dyrek-

tora podlegającej pod Uniwersytet Chicagowski Szkoły Orto-

genicznej dla dzieci zaburzonych. W roku 1967 opublikował

17



18 l. Mózg autystyczny

książkę zatytułowanąThe Empty Fortress: Infantile Auti,słn ąnd

the Birth ol' the Self'(Ptłsta .ftlrteca. Autyzm dziecięcy i naro-

dziny v,łasnego .la), która spopularyzorvała Kannerowskie po-

jęcie chłodnej matki. Podobnie jak Kanner, Bettelheim uważał,

że autyzmma prawdopodobnie naturę biologiczną. I jak w przy-

padku Kannera, jego sposób myślenia o autyzmie był mimo

wszystko oparly o zasady psychoanalizy. Bettelheim twierdził,

ze nie można mówić o biologicznej determinac1l do manifesto-

wania objawów autyzmu, tylko o biologicznej predvspclz_y-c:ji do

tych objawów. Autyzm miał być uśpiony, dopóki nie po_|awiają

się nieudolni rodzice, ktorzy tchną weń życle*i .

Jeżeli mama nie zaprowadziłaby mnie do neurologa, pew-

nie w końcu sama zaczęłaby się obwiniać o to, że jest chłodną

matką. Kiedy się urodziłanr, miała zaledwie dziewiętnaście lat

i byłam jej pierwszym dzieckiem. Tak jak rviele rnłodych ma-

tek, które borykają się z ,,niegrzecznym" zachowaniem swoich

dzieci, moja matka początkorvo zakładała. ze pewnie robi coś

nie tak. Doktor Crothers jednakże rozwiał jej lęki. Kiedy byłam

w drugiej lub trzeciej klasie, mama uzyskała od lekarza pełnąin-

formację na temat terapii Kannera. Poinformowano.ją, że przy-

czynąmoich zachowati jest uraz psychiczny i do czasu, kiedy

sanra nie będę potrafiła go rozpoznać, jestem skazana na pozo-

stanie w moim małym świecie izolacji.

Jednak problemem nie był uraz psychiczny i rnatka o tym

wiedziała. Podejście psyclroanaliIyczne do zaburzeń psychicz-

nych polegało na znalezieniu przyczyny określonego zachowa-

'k W dziesięć lat po śnielci Bettelheirla rv 1990 rokLr. rvy,jaśrriono jego repu-
tację. Pojawiły się dowody, że kłamał na tenlat srł,ojej eclrrkacji" plagiatował,
prorvadził fikcy.lne badania i kłamał. że jest lekalzerrr. ale jeszcze bardziej
obciąźające były oskarżenia o fizyczllą i psychiczną przemoc rvobec b_vł,vch

5tudelttó\\ rr Szkolc Olrogenicznej.

1, Różne znaczenia autyzn-]!

nia i próbie jej usunięcia. lv[ama

zr obić z przy c7;yfrąmoj ego zaci

mym zachowaniu. Pod ąlTn \\zg

Dogonienie jej zalęło psychiatr

Ludzie często pytają mnie:

że jesteś dzieciakiem au§-s§,cż

Ąciu był jeden kluczo§,\ mon

na etapy przedi po objarł-ienil

lat pięćdziesiątych jednak tali I

ja, psychiatria dziecięca § tar

Słowa auĘzm oraz aut}|sfr,c:ry,

tach Amerykańskiego Torr-arz

rych podjęto próbę stuorzenia

w formie pierwszego vldania

sĘkt Zaburzeń Psychicml ch

1952, kiedy miałam pięć lat,

pierwszy miało na celu opix

mianowicie schizofrenii, \a p

cje schizofre niczne, Ęp dzieci

psychotycznych u dzieci, man

autyzmęm" - bez dalszl,ch rr

Matkaprzypomina sobie

ciu lekarzy, który mórvił rr pt

nych". Nikt jednaknie okresli

do czasu, kiedy miałam drł-a

tam, żemyślałam wtedy,: _\b t

wtedy wciĘ nie potraflłablr

polegaj ą zachow ania au§ s§

komu wyjaśnić, dlaczego ma

znajomości i znajdyu,aniem 1

l



-, Różne znaczenia autyzmu

nia i próbie jej usunięcia. Mama założyła, ze nie jest w stanie nic

zrobić z przyczynąmojego zachowania, więc skupiła się na sa-

1ll.v-In zachowaniu. Pod tym względem wyprzedziła srvoje czasy.

Dogonienie jej zajęło psychiatrii dziecięcej kilka dekad.

Ludzie często pytają mnie: ,.Kiedy tak naprawdę odkryłaś,

że jesteś dzieciakiem autystycznym?", tak, jak gdyby w moim

ży,ciu był jeden kluczo\\,y moment, jak gdyby było podzielone

na etapy przed i po objawieniu. Pojęcie autyzmri na początku

Iat pięćdziesiątych jednak tak nie funkcjonowało. Podobnie jak

1a. psychiatria dziecięca w tamtych czasach była wciąż młoda.

Słolł,a cllrtvzm oraz autvstłc;ł.y ledwie pojawiły się w dokumen-

tach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. w któ-

n clr podjęto próbę str.vorzenia standardów chorób psychicznych

rr formie pielwszego wydania Podręcznika Diagnostyki i Staty-

stl,ki Zaburzeń Psychicznych (DSM), opublikowanego w roku

1952, kiedy miałam pięć lat. Pojalvienie się tych słów po raz

pierlvszv miało na celu opisanie objawórł, odrębnej choroby,

lniatrowicie schizofienii. Na przykład, pod nagłówkiem,,Reak-

cje schizofl,eniczne, typ dziecięcy" było odniesienie do ,,reakcji
ps.vchotycznych u dzieci, manif-estujących się przede wszystkinr

autvzn-lem" bez dalszych wyjaśnieri, cz,ym jest sam autyzm.

Matka przypomina sobie jednego z pierwszych w moim ży-

ciu lekarzy, który mówił w przelocie o ,,tendencjach autystvcz-

llvch". Niktjednak nie określił mnie słowem,,a u ty s ty c z n a"

do czastt, kiedy miałarn dwanaście czy trzynaście lat. Pamię-

tam, że myślałam wtedy: ],{o lak, to jct.jestenl inn.ą. Jednak nawet

utedy r,vciąż nie potrafiłabym powiedziec clokładnie, na czym

polegają zachowania autystyczne. Wciąz nie potrafiłabynl ni-

komu wyjaśnić, dlaczego mam takie kłopoty z na\\ iązyrł aniem

znaj onrości i znaj dyrł,an iem przyj aciół.
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20 l. MóZg autystyczny

Nawet kiedy skończyłam trzydziestkę i pracowałam nad

doktoratem na Uniwersytecie lllinois w Urbana-Champaign,

wciąż nie dostrzegałam roli, jaką auĘzm odegrał w moim ży-

ciu. Jednym z wymogów skończenia studiów doktoranckich

było zaliczenie kursu ze statystyki, a z tego przedmiotu byłam

beznadziejna. Spytałam, czy mogę studiować statystykę indywi-

dualnym tokiem, a nie z resztą grupy i powiedziano mi, że jeśli

chcę dostać na to zgodę, będę musiałaprzejśc procedurę .,oceny

psychoedukacyjnej". 11 i22 gnrdnia 19B2 roku spotkałam się

z psychologiem i wypełniłam kilka standardowych testóws. Dzi-

siaj, kiedy wyciągam zteczkl sprawozdanie z testów i czytam je

ponownie, wyniki krzycząwnlebogłosy: Osoba, która pisała te

tes Ę, .j es t auĘs tyczncł !

W jednym z nich dostałam wynik na poziomie drugiej

klasy podstawówki. Miałam zidentyfikować słowo wymawiane

z prędkościąjednej sylaby na sekundę. Podobny wynik otrzy-

małam z testu rozumienia zdań, w których arbitralnie wybrane

symbole zastępowały zwykłe rzeczowni ki, na ptzykład symbol

flagi oznaczał słowo ,,koń".

|,Io cóż pomyślałam ocz,vwiście, słabo mi poszło na te-

stctch. Jednym z wymogów było zapamiętywanie świeżo na-

uczonych poj ęć. F laga oznacza,,koni a", trój kąt oznacza,,łódkę",

a kwadrat oznacza,,kościół". Zaraz, chwileczkę. Co właściwie

oznacza flaga'? Albo, ze sylaba trzy sekundy temu brzmiała tak,

1ak lnod, a dwie sekundy temu brzmiała 1ak er, sylaba sekundę

temu to a, ateraz ta sylaba to tor. Zaraz. chwileczkę. Jak brzmiała

ta pierwsza sylaba'/ Wykonanie zależało od sprawności pamięci

krótkotrwałej, a (tak, jak to bywa z wieloma osobami auĘsĘcz-
nynri, czego dowiedziałam się później), moja parnięć krótko-

tr-wała była słaba. Jeszcze coś nowego'? Czegoś jeszcze nie wiem']

]. Różne Znaczenia autyzmu
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1. Różne znaczenia autyzmu

Był i drugi kraniec dostałam dużo punktów w teście an-

tonimów i synonimów, bo kojarzyłam słowa z testu z pojawia-
jącymi się w mojej głowie obrazami. Kiedy psycholog prowa-

dzący badanie mówił,,stop", widziałam znak stopu. Jeśli mówił

,,idź",widziałam zielone światło. Nie był to jednak jakiś tam so-

bie znak stopu, ani nie wiadomo jakie zielone światło, widzia-
łam konkretny znak stopu i konkretne zielone św,iatło ze swojej

przeszłości. Widziałam ich całe mnóstlvo. Przyporninałam sobie

narvet sygnalizację świetlną na przejściu granicznym z Meksy-

kiem czerwone światło, które zmieniało się w zielone, jeżeli

celnicy nie chcieli przeszukiwać czyjegoś bagażu a to światło

widziałam ponad dziesięc lat wcześniej.

I znow pojawia się pytanie co z tego? Według mnie wszy-

scy myśleli obrazami. Ja po prostu z jakiegoś powodu byłam

w tym lepsza niż większość ludzi, ale to już wiedziałam. Na tym

etapie życia już od wielu lat robiłam rysunki architektoniczne.

Pamiętam moment, gdy kończyłam rystrnek, patrzyłam na niego

i myślałam: },Iie mogę uw*ierzyc, że to moja praca! O czym nie

pomyŚlałam, to, że mogę l,q,konl,wac tego rodzajtt tysunki, bo

chodziłąm po ogrodzie, zapttlttiętywctłam najdrobniejsze szcze-

gółv. magazl,nol,yałam obra^: v, mózgu jak komputer i później

sięgałam po nie, kiedr- chciałctm. Potrat'ię robić takie rysttnki,

bo jestem osobą ąLrry+styczną. Podobnie nie pomyślałam, że ttz1,-

skałam w*ynik w szóstlltll percent.yltl w rozltmow,aniu logicznynt

i dz i e w i ęc d z i e s i clty m p i ątym w- ttm i ej ęm o ś c ictc h v, e r b a l ny c h., p o -

nielł,aż je,stem osobą autystl,czllą. A powodem, dla którego nie

lnyślałam w takich kategoriach było to, że ,,osoba autystyczna"

to pojęcie, które dopiero zacz7,nało rvchodzić w zycie,

Oczywiście słow,o clllty2ry było częścią leksykonu psy-

chiatrycznego od roku 1943, więc świadclmość tego, ze 1udzie
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l. Mózg autystyczny

chorują na autyzm, istnieje co najmnie.i tak samo długo. Jednak
definicja autyzmu była. łagodnie mówiąc, dosyć luzna . Jeżeli
ktoś inny nie wytknął mi dziwności mojego zachowania, nie my-
ślałam o sobie jako osobie z ailtyz,męm. Ibezwątpienia nie by-
łam pod tym względem wyjątkiem.

Drugie wydanie DSM ujrzało światło dzienne w,roku l968
i w przeciwieństwie do pierwszego, z roku 1952, zawierało
więcej niż jedną wzmiankę o autyzmie. Z tego co pamiętam,
słowo alllts 4,czny pojawiło się tam dwa ruz,y, ale podobnie, jak
w DSM-I, służyło do opisu objawów schizofrenii i nie miało
związku z sanoistną diagnozą, ,,Autystyczne, atypowe zacho-
wanie polegające na wycofywaniu się'' - czytamyw tekście pod-
ręcznika -,,myślenie autystyczne'' - czytamy gdzie inrlziej.

W latach siedemdziesiątych w psychlatrii nastąpiła rady-
kalna zmiana sposobu myśIenia. Zamiast,tak jak dawniej. zapo-
mocą psych oanaIizy poszukiwać pTzy czyn ) psychiatrzy zaczęli
skupiac się na skutkach. Zamiast traktowac pobieznie kwestię
precyzj i di agnozy, psych iatrzy zaczęlipodejmowac próby kl asy-
fikowania objawów w sposób spójny i uporządkorvany. Postano-
wili, ze nadszedł czas, by psychiatria stała się nauką.

Porł,odów zmiany kierunku myślenia bvło kilkar. W roku
l973 David Rosenhan, psychiatra z Uniwersytettl Stanforda.
opublikował artykuł naukowyl0, w którym opisał prorł,okację,
którą przeprowadził wraz ze współpracolvnikami. Zgłaszali się
do szpitali, udając schizofieników, Okazało się. ze byli na tyle
wialygodni, że psychiatrzy skierowali ich do szpitali psychia-
trycznych i ł.brew ich woli trzymali na oddziałach zamkniętych.
Na ile wiarygodna naukorvo może być specjatizacja meclyczna,
jeżeli jej eksperci tak łatr,vo stawia_|ą błędne diagnozy - chybione
diagnozy. które mogą mieć tragiczne konsekwencje?

1. Różne znaczenia autyzmu
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1. Różne znaczenia autyzmu 23

U m iejętność,,pobrania" obrazów za pamiętanych podczas wizyt na fermach

bydła, wykorzystana po to, by stworzyć ten plan dwupiętrowej rampy zała-

dunkowej, nie wydawała mi się niezwykła. @ Temple Grandin
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24 l. Mózg aUtystyczny

Drugi powód zmiany miał podłoże socjologiczne. W roku
1912 ruch prarv gejów i lesbijek zaprotestował przeciwko kla-
syfikacji w DSM homoseksualizmu jako choroby psychicznej
j ako czegoś, co trzeba leczy ć. Bitwa została wygrana i zaczęto
się zastanawiać, do jakiego stopnia wiarygodna jest jakakolwiek
z diagnoz z DSM,

Prawdopodobnie jednak najsilniejszy wpływ na zmianę
spojrzenia psychiatrii i odwrót od koncentracji na przyczynach
narzecz koncentracji na skutkach, od poszukiwania urazów psy-

chicznych do katalogowania objawór.l, rniało pojawienie się le-
ków. Okazało się, ze psychiatrzy nie muszą szukać przyczyn
symptomów, żeby skutecznie leczyc pacjentów. Mogą ulżyć
cierpieniu |ecząc same objawy.

Żeby leczyć objawy, musieli jednak wiedzieć, które leki
działająna które schorzenia, co oznacza, ze musieli wiedzieć,
czym sąte schorzenia. To z kolei oznaczŃo,ze musząrozpozna-
wać objawy w jakiś sensowny ispójny sposób.

Jednym z efektów takiego bardziej rygorystycznego po-

dejścia było to, że gnrpa zadaniowa Amerykańskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego postawiła sobie wreszcie oczywiste
pytanie czym jest zachowanie alltystyczne, które jest obja-
wem schizofrenii'/ Aby odpowiedzieć na to pytanie. grupa za-
daniowa musiała oddzielić zachowania autystyczne od innych
objawów, wskazujących na schizofrenię (urojenia, halucyna-
cje i tak dalej), Aby jednak opisać zachowanie autystyczne,
trzeba było opisać całą ich gamę - innymi słowy zrobić li-
stę objawów. A lista objawów, które nie pokrywały się z in-
nyrni objawami schizofrenii. wskazała na możliwość istnie-
nia odrębnej cliagnozy autyzmu dziecięcego lub zespołu
Kannera,

- Różne znaczenia autyzmu

DSM-III, opublikowany rr,
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'. Różne znaczenia autyzmu

DSM-III, opublikowany w l980 roku, opisuje autyzm wcze-
snodziecięcy w ramach szerszej kategorii, zwanej całościowymi
zaburzeniami rozwoju (CZR ). Zeby otrzymać diagnozę autyzmu
\\ czesnodziecięcego, pacjent musiał spełniać sześć kryteriów.

Jednym z nich była nieobecność objawów sugerujących schi-
zofl,enię.

Pozostałe objawy to:

. ujawnienie się choroby przed trzydziestym miesiącem
życia,

. uogólniony brak reakcji na innych ludzi,

. poważny deficyt rozwoju językowego,

. jeżeli mowa jest obecna, występują specyficzne wzorce,
takie jak bezpośrednia i opóźniona echolalia, język meta-

fory czny, odwracanie kolejności zaimków,
. dziwacznę reakcje narożne aspekty środowiska, naprzy-

kład opór wobec zmian, dziwaczne zainteresowania lub
przywiązanie do przedmiotów ożywionych lub nieoży-
wionych.

Opis był jednak mało precyzyjny. Stał się czymś w rodzaju

ruchomego celu, zmieniając się z każdą nową edycją DSM,
kiedy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne próbowało
doprecyzowac, czym naprawdę jest autyzm i znaleźc wspólną
trajektorię wszystkich diagnoz psychiatrycznych, których kształt
zależy od obserwacji zachowania. W 1987 roku w uaktualnio-
nej wersji DSM-Ill, DSM-III-R nie tylko zmieniono nazwę
diagnozy (z autyzmu wczesnodziecięcego na zabvrzenie au-

n,styczne), ale rozszerzono liczbę kryteriów diagnostycznych
z sześciu do szesnastu, podzielono jenatrzy kategorie i określono
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26 l. MÓz9 aUtystyczny

dokładnie, ze osoba musiprzejawiać w sumie co najmniej osiem
objawów, przy czym co najmniej dr,va pochodzące z katego-
rii A, jeden z kategorii B ijeden z kategorii C. Ta wraźliwość
rodem z menll w chińskiej restauracji doprowadziła do zwięk-
szenia częstotliwości stawiania diagnozy autyzmu. W badaniach
z 1996 rokuil porównano kryteria z DSM-III i DSM-III-R, które
zastosowano w przypadku próby 194 przedszkolakow z ,,wyraź-
nym upośledzeniem społecznym", Zgodnie z DSM-Ill 51% tych
dzieci to dzieci autystyczne . Zgodnie z DSM-III-R 910ń tvclt są-
mych dziecito dzieci autystyczre.

W wydaniu DSM z roku l987 rozszerzono równieżwcze-
śniejszą diagnozę atypowego uogólnionego zaburzenia rozwoju,
tak że obejmowała przypadki, w których objar,vy były łagodniej-
sze lub te, w których obecna była większość, lecz nie wszyst-
kie objawy, tworząc cliagnozę całościoweg o zaburzeniarozwoju
niezdiagnozowanego inaczej (PDD-NOS). W DSM-IV opubli-
kor.ł,anym w 1994 roku, jeszcze bardziej skomplikowano deflni-
cję autyzmu. dodając zupełnie nową diagnozę zespół Asper-
gera. W 1981 roku brytyjska lekarka i psychiatra Lorna Winglr
przedstarviła anglojęzycznej publiczności prace austriackiego
pediatry Hansa Aspergera z lat 1943 i 1944. Kiedy Kanner pró-
bował zdefiniować aulyzm, Asperger identyfikował kategorię
dzieci rł,ykazuj ących charakterystyczne zachowan i a :,,brak em-
pati i, ni ewielka zdo lnośc nawi ązywan ia przy jażni,j edno stronne
rozmowy, intensywne angażowanie się w bardzo specyficzne ro-
dzaje zainteresowań i niezborne ntchy''. Zauważył równiez, ze
dzieci te mogły w nieskończoność mówić o swoich ulubionych
tematach - nazwałje ,,profesorkami". Asperger nazwał ten ze-
spół objawów ,,psychopatią autystyczną', ale doktor Wing była
przekonana. ze z uwagi na dość nieszczęsne skojarzenia, które

], Różne znaczenia autyzmu
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gęra przez psychiatrię. Jednak- j

tę diagnozę wrazz PDD-NOS i

,,obj awów-autystycznych-ale-niez

zespół Aspergera w sposób istou

tyzm w ogóle.

Włączenie auĘzmu do DS\l
z punktu widzenia sformalżota

podczas gdy stworzenie PDD-\O

i włączenie zespołu Aspergera dt

istotne, poniewaz umoźli*,iło sp

spektrum.

Zesp ół Aspergera, formalnie

syfikacją DSM-IV nie był forma_

ciu zablrzeń pod ogólnym hasłel

woju (PDD), razem z zabttzeńe

zespołem Retta i dziecięcym zal

Szybko jednak zyskał reputac_|ę

Ęzm:rl" i kiedy w roku 2000 pt

wydanie DSM-IV diagnosryc1 z

ściowe zaburzenie roauoju ofzz zł

(ASD). Po jednej stronie spel-trul

upośledzone. Po drugiej stronie

Steve'a Jobsa.

Częścią problemu jest slasl

nie przypadek, że kiedy pojęcie

słownika zarówno popularnego-.!



1. Różne znaczenia autyzmu

wywołuje słowo psl,cł opatia,,,neutralna nazwa zespół Asper-

gera będzie bardziej adekwatna".

To rozbudowanie DSM jest wazne z dwóch powodów,

Co oczywiste, z powodu tbrmalnego uznania prac Asper-

gera przez psychiatrię. Jednak, jeśli spojrzy się zbiorczo na

tę cliagnozę wraz z PDD-NOS i kryteriami diagnostycznymi

,,obj awów-alltystycznych-ale-ni ezupełn i e-obj awów-autyznru",

zespół Aspergera lv sposób istotny zmienia spojrzenia na au-

tyzm w ogóle.

Włączenie autyzmu do DSM-III w 1980 roku było ważne

z punktu widzenia sformalizowania autyzmu jako diagnozy,

podczas gdy stworzenie PDD-NOS w DSM-III-R w roku 1987

i włączenie zespołu Aspergera do DSM-IV w roku 1994 było

istotne, poniewaz umozliwiło spojrzenie na autyzm jako na

spektrum.

Zespół Aspergera, fbrmalnie rzecz btorąc, zgodnie z kla-

syfikacją DSM-IV nie był formą autyzmu był jednym z pię-

ctu zablyzeń pod ogólnym hasłem całościowe ,zaburzeniaroz-

lvoju (PDD), razem z zaburzęniem autystycznym, PDD-NOS,

zespołem Retta i dziecięcym zaburzeniem dezintegracyjnym,

Szybko j edriak zyskał reputacj ę,,wysokofunkcj onuj ącego au-

tyzmu" i kiedy w roku 2000 pojawiło się nowe poprawione

rvydanie DSM-IV diagnostycy zamiennie uzywali pojęć cało-

,śc.iow,e zahtu,zenie rozw,ojtt oraz zaburzenie ze spektrttm aut):zmu

(ASD). Po jednej stronie spektrum możnaztalęźc osoby ciężko

trpośledzone. po drugiej stronie można znaleźc Einsteina albo

Steve'a Jobsa.

Częścią problemu jest właśnie skala. Prar,vie na pewno to

llie przypadek, ze kiedy pojęcie spektrum autyzmu weszło do

słorł,nika zarówno popularnego, jak i medycznego, częstość jego
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28 l. Mózg autystyczny

lĘcia osiągnęła stopień epidemii. Jeżeli świat medyczny do-
staj e nową d iagno zę, któr a słuĘ do opi su znany chzachowań, to
oczywiście przypadki stawiania takiej diagnozy wzrosną.

Czy takrzeczywiście było? Jeżeli tak, to czy nie dostrzegli-
byśmy spadku liczby innych diagnoz,które wcześniej opisywĄ
przypadki au$zmu lub zespołu Aspergera?

I rzecrywiście, widzimy dowody na spadek ich liczby.
W Wielkiej Brytanii niektóre objawy auĘzml wcześniej roz-
poznawano jako objawy zaburzeń mowy czy zaburzeń języko-
wych, a liczba tych diagno z w \atach dziewięćdziesiątych rze-
czywiście spadała proporcjonalnie do wzrosfu liczby diagnoz
auĘzml, W Stanach Zjednoczonych te same objawy zostaŁyby
zdiagnozowane jako przejaw opóźnienia umysłowego i rze-
czywiście, kiedy zaczęła rosnąć liczba diagnoz auĘzmu, ilość
tamtych zaczęła maleć. Badanie przeprow adzone na Uniwersy-
tecie Columbial3 na grupie 7003 dzięci z Kalifornii zdiagno-
zowanych w latach 1992-2005 jako autystyczne wykazŃo, że
631 dzieciom - czyli mniej więcej jednemu dziecku na jede-
naście - zmieniono diagnozę z opoźnienia umysłowego na au-

Ęzm. Kiedy naukowcy uwzględnili badanych, któr5lm wcześniej
nie postawiono żadnej diagnozy, okazało się, że udziń ticzby
dzieci,którym według starszych kryteriów diagnosĘcznych po-
stawiono by diagnozę opożnienia umysłowego, a teraz otrzy-
mĄ diagno zę alĘzmu wynosi %.

Późniejsza analiza danych tej samej populacji ujawniłala,
żę dzięci mieszkające bliżej dzieci z auĘzmem mają większą
szansę na właśnie taką diagnozę. Być może dzieje się tak dla-
tego, że ich rodzice lepiej znająobjawy. Czy dziecko zaczyna
mówić obardzo określonych porach? Czy dziecko uszłwnia
się i nie chce być przyniane? Czy potrafisię bawić w,,kosi kosi

], Różne znaczenia autyzmu
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- łózne znaczenia autyzmu

łapci"? Czy podejmuje kontakt wzrokowy? Nie dość tego, że te-

raz dzleci, które kiedyś otrzymałyby diagnozę opóźnienia umy-

słorvego, z większym prawdopodobieństwem zdiagnozowano

lr jako autystyczne, to większa liczba dzieci otrzymałaby dia-

gnozę autyzrnu, kropka. A to wystarczy, żeby wyjaśnić szesna-

stoprocentowy wzrost liczby dzieci autystycznych w tej samej

populacji.

Efekty zwiększonej świadomości tego, czym jest autyzm

l zespół Aspergera widzę już jedynie przyglądając się słucha-

.zom przychodzącym na moje wystąpienia. Kiedy zaczęłam

prowadzić wykłady o autyzmie w latach osiemdziesiątych,

rł iększość osób auĘstycznych wśród publicznośclbyła z końca

spektrum - z poważnymi zaburzeniami, bez zdolności mowy.

I ci ludzie do dziś się pokazują.Terazjednak znacznte częściej

u iduję dzieci, które są bardzo nieśmiałe, pocą im się dłonie

i rnyślę sobie: ly'o, dobrze, są podobne do mnie w*prawdzie

w spektrum autyzmu, ale na jego wysoko.funkcjorutjącym krańcu.

Czy ich rodzice w latach osiemdziesiątych wpadliby na pomysł,

żeby przebadać dzieci pod kątem autyzmu? Pewnie nie. I wi-

duję dzieci o dziwacznym wyglądzie, kujonów, których nazy-

rl,am ,,Steve Jobs Juniors". Myślę o dzieciakach, z którymi cho-

dziłam do szkoły były takie, jak te tutaj, ale nikt nie przyklejał

rrn etykiety. Teraz byłoby inaczej.

Niedawno prowadziłam pogadankę w szkole dla uczniów

autystycznych mówiłam do setki małych dzieci siedzących na

podłodze w sali gimnastycznej. Nie wierciły się za bardzo, więc

pewnie były na wysokofunkcjonującym końcu spektrum, ale ni-

gdy nie wiadomo. Na moje oko wyglądały zupełnie jak dzie-

ciaki, które widziałam kilka miesięcy wcześniej podczas pik-

niku naukowego w stanie Minnesota. Czy dzieciaki w szkole
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30 l. Mózg autystyczny

dla uczniów autystycznych otrzymały taką diagnozę tylko po
to, zeby mogły chodzić do szkoły, w której pozwala się im na
zajmowanie tym, co robią najlepiej - naukami ścisłymi, histo-
riączy jakąkolwiek innądziedziną na której się zafiksowali?
Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, czy niektó re z dz,ieci z pik-
niku naukowego nie pasują do diagnozy autyzmu albo zespołu
Aspergera'/

Liczba diagnoz zaburzeń ze spektrum autyzmu wzrosła dra-
ma§cznie prawie na pewno takżę z innego powodul5, chociaż
nie poświęcono llu ażtyle uwagi, ile się polł,inno - z powodu
błędu drukarskiego. To szokujące, ale prawdziwe. W DSM-IV
opis całościowego zaburzenia rozrvoju niezdiagnozowanego ina-
czej (PDD-NOS), który rniał się pojawić w druku, wyglądał tak:

,,Ostre i uogólni one upośledzenie interakcj i społecznych 0 raz w er-
balnych lub niewerbairrych zdolności komunikacyj rrych'' (moje
podkreślenie). Pojawiło się jednak co innego, mianowicie: .,Ostre
i uogólnione upośledzenie zwrotne interakcji społecznej lull wer-
balnych i niewerbalnych zdolności komunikacyjnych'' (moje pod-
kreślenie). Zamiast spełniać oba kryteria, by otrzymać diagnozę
PDD-NOS, pacjent musiał spełniac jedno z nich,

Nie sposób dowiedziec się, ilu lekarzy postawiło błędną
diagnozę PDD-NOS w oparciu o ten błędny opis, Sformułowa-
nie poprawiono w rvydaniu DSM-IV-TR z roku 2000, Mimo to
nie wiemy, ilu lekarzy rł,ciąz stawia błędną diagnozę tylko dla-
tego, ze do tego czasu stała się ona standardenl.

Jeśli dodarrry do siebie te czynniki luzne standardy, dołą-
czenie zespołu Aspergera. PDD-NOS oraz zaburzeri ze spektrum
autyzmu, podwyzszoną ślviadomość, błącl w druku - to zdziwi-
łabym się, gdyby częstotliwość stawiania diagnozy autyzmu nie
przypominala epidem l l.

' 
. Różne znaczenia autyzmu
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l, Róźne znaczenia autyzmu

Wcale nie twierdzę , że przez lata liczba przypadków autyzmu

rzecryłviście nie wzrosła. Wydaje się, że czynniki środowiskowe

rnaj ąwpływ n a autyzm- ś ro do1,1,,i s kou,e nie §lko w znaczeniu obec-

rlości toksyn w powietrzu, czy lekórv we krwi matki, ale i innych

czynników, takich jak wiek ojca w momencie poczęcia dziecka,

który zdaje się mieć \\,pływ na liczbę mutacji genowych lł,nasie-

niu, czy też waga matki podczas ciąĄ (patrz rozdział 3). Jeżeli

ztnlany środowiskor,ve byĘ zmianami na gorsze jeśli na rynku

pojawia się lek, a później odkrywamy, że wyłvoŁlje on objawy au-

tYZlTlu ltrb ogólnokrajowa zmiana profilu zatrudnienia sprawia, ze

u,ięcej par czeka kilka lat, zanim decydują się na dziecko -ltczba
przypadków moze wzrosnąc. Jeżeli środowisko zmienia się na lep-

sze jeślipomoc dla dzieci zzaburzeniami ze spektrum auĘzmu

1est dostępna w społeczności, co skłania rodziców do odwiedza-

nia lekarzy do momentu, kiedy ich dzieckcl dostanie ,,właściwą"

diagnozę cóż^ Iiczba przypadków rownież może wzrosnąć,

Niezależnie clcl kombinacj i czynników statystyka przypad-

kólv diagnoz autyzmu mówi, że jest ich coraz więcej. W roku

] 000 Centru m Zv, alc zania i Zapobie gani a Chorobom powołały

do życia Sieć Monitorowarria Autyzmu i Z,aburzeń Rozwojo-

ri,ych (ADDM)'6, by zbterac dane od ośmiolatków i określać

szacunkowo liczbę przypadków autyzmu oraz innvch zaburzeń

rozwojowych w Stanach Zjednoczonych. Dane z 2002 roku

u skazują że jedno na 150 dzieci cierpi na zaburzenia ze spek-

trum autyzmu. Dane z roku 2006 podnoszą tę liczbę do jednego

na l l0 dzieci. Danę z 2008 roku ostatnie, do których mam do-

stęp, kiedy piszę ten tekst i podstawa dla najnowszego raporfu

z marca 2012 roku wskazują na jeszcze wyższąliczbę przy-

padkórv autyzl,nu, jedno na 88 dzieci. A to siedemdziesięciopro-

centowy wzrost w ciągtr zaledrvie sześciu 1at.
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W grupie badanych było 337 093 dzieci z czternastu spo-

łeczności w tyluz stanach, innymi słowy ponad 80ń amerykań-

skich ośmiolatków tamtego rokl. Zważrywszy nawielkość i za-

kres tej próby, lderzalący jest brak spójności geograficznej.

Liczba dzieci z rozpoznaniem zablrzeń ze spektrum alĘzmu
była bardzo zróżnicowana między społecznościami, brakowało

w tym wzoru - sięgała od niskiej liczby jednego dziecka na2l0
do wysokiej -jednego na 47. Wjednej ze społeczności u jednego

na 33 chłopców stwierdzono ASD. Liczba przypadkow zabl-
rzęń zę spektrum alĘzmu wśród dzieci czarnoskórych wzrosła

o 9I%o od2002 roku. Wśród dziecipochodzących z Ameryki Po-

fudniowej ten wzrost był jeszczebardziej drastyczny - o IIDYo.

Co się tu dzieje? ,,Na łm etapie nie jest to jasne" - napi
sała na CNN.com Catherine Lord, dyrektorka OśrodkaAuĘzmu
i Ronvoju Mózgu w Nowym Jorku po tym, jakukazńsięraport

z20l2 roku. Aniestety DSM-S* wydanyw 2013 rokuwięle nam

w tej materii nie wyjaśnia (patrz rozdział 5).

Wszyscy wiemy, jak to jest, kiedy sprzątamy w szafie

i w pewnym momencie bałagan robi się jeszcze większy, niż
kiedy zaczynaliśmy. W takim właśnie punkcie jesteśmy w hi-

storii autyzmu. W pewnym sensie naszawiedza na temat auĘ-
zmu niepomiernie wzrosła od lat czterdziestych, ale pod innymi
względami tak samo trudno nam się w tym wszystkim zorien-

tować, jak kiedyś.

Na szczęścieuwńam, że jesteśmy gotowi przejśćprzezten
punkt maksymalnego zamieszania. Jeffrey S. Anderson, dyrek-

tor laboratorium funkcjonalnego neuroobrazowania Uniwersy-

* Powodem zmiany numeracji z cyfr rzymskich na arabskie jest możliwość
łatwiejszej aktualizacji: 5.1, 5.2 itp.
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1 . Różne znaczenia autyzmu

tetu Medycznego W Utah, mówi: ,,Istnieje długoletnia tradycja
w medycynie, zgodnie z ktorąchoroby zaczynające w psychia-
trii, przenoszą się do neurologii'' - na przykład epilepsja. Te-
raz autyzm dołącza do tradycji, Wreszcie ujawnia swoje sekrety
nauce dzięki dwóm nowym ścieżkom baclań, o których będzie
mowa w kolejnych dwóch rozdziałach.

Tutaj, na połce szaĘ odpowiadającej rozdziałowi 2, poło-
zvmy neuroobrazowanie. A tam, na półce sza§ odpowiadającej
rozdziałowi 3 genetykę. Teraz mozna już zacząc z dużądozą
celvności sprzątac tę szafę i na nowo układać w niej rzeczy,bo
]Iamy nowy sposób myślenia o autyzmie.

Czry chodzl o nasz umysł?

Nie. Chodzi o nasz mózg.


