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A pubertás különösen nehéz időszak lehet a spektrumon élő �atalok számára. Az autizmust
meghatározó jellemzők - beleértve az érzékszervi és érzelmi problémákat, az ismétlődő viselkedést
és a szociális árnyalatok érzékelésének hiányát - megnehezíthetik számukra, hogy megbirkózzanak
a szexuális érésükkel, miközben egyre inkább érdeklődnek a barátságok és a randizás iránt. Az
autista lányoknak különösen nehéz lehet a társas élet, mivel nehezen tudják megérteni a nem
autista lányok interakcióinak bonyolultságát. A depresszió, a szorongás és az étkezési zavarok
szokatlanul gyakoriak az autista serdülőknél: Egy 2006-os tanulmány kimutatta, hogy 109 autista
�atal 72 százalékának volt depressziója, szorongása vagy más mentális egészségi problémája. Igaz
viszont, hogy egy 2016-os, több mint 50 000 gyermek és serdülő körében végzett felmérés szerint
kevesebb, mint 20 százalékuknak volt mentális egészségügyi problémája. Az autista tinédzsereknél
a rohamok és a kognitív visszaesés kockázata is fokozottan fennáll.

Henry első iskolai évei elég rázósak voltak: 7 éves korában autizmussal diagnosztizálták .
Tennessee-ben, ahol iskolába járt, az osztályában nehezen tudta kontrollálni az érzelmeit és
feldolgozni az érzékszervi információkat. Mire Henry 10 éves lett, a szülei rájöttek, hogyan lehet
ezeket a problémákat terápiával és gyógyszerekkel enyhíteni.

Aztán jött a pubertás. Henry szeszélyessé és érzékenyebbé vált. Egy osztálytársának tulajdonított
vélt sérelem érzelmi kitörést váltott ki belőle. "Nem tudott visszarázódni a megszokott
kerékvágásba" - mondja édesanyja, Elisa. "A nap hátralévő részében feldúlt volt." (Henry és Elisa
vezetéknevét a magánéletük védelme érdekében nem írjuk le.)

Henry kirohanásait egyre nehezebb volt kezelni, ahogy a kis�ú közel két méter magasra nőtt.
Tavaly, 13 éves korában, amikor új gyógyszerekhez kellett alkalmazkodnia, ingerlékenysége és
kényszeres viselkedése annyira elfajult, hogy Elisa és férje két hétre kivették Henryt az iskolából.
"Annyira szomorú volt" - emlékszik vissza Elisa. "Szörnyű volt." A zűrzavart tetézte Henry
kibontakozó szexualitása, amit a szociális készségekkel kapcsolatos kihívások csak bonyolítottak.
Durva vicceket mondott, nem sejtve, hogy a szülei sértőnek találják majd. Volt, hogy megkért egy
lányt, akit alig ismert, hogy legyen a barátnője. "Remélem, hogy valahogy csak végig tudjuk
csinálni ezt a pubertás-kori utazást" - mondja Elisa. "Mert ez egy hullámvasút."
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A további kutatások rámutathatnak arra, hogy az autista tinédzserek számára milyen típusú
kezelések és támogatások a legjobbak a felnőttkorba való átmenet során. Eközben a
pszichológusok a tizenévesek tapasztalatairól és tanulási módszereiről szerzett ismereteiket az
autista �atalok számára kidolgozott új szexuális és párkapcsolati felvilágosító programokba építik
be.

A tudományos közösség mégis kevés �gyelmet fordított az autisták életének erre a fejlődési
fordulópontjára és az ezzel járó drámai biológiai változásokra - mondja Kathy Koenig, a Yale
Egyetem Child Study Centerének munkatársa. Nem világos, hogy az autista �atalok a tipikus
korban lépnek-e a pubertáskorba, és még kevésbé, hogy a pubertás kezdete hogyan hat a fejlődő
agyukra. "A szakirodalom nagy része a múltban nagyon is a leg�atalabb gyerekekre
összpontosított" - mondja Koenig. Az amerikai autizmus kutatásokra költött dollároknak például
2016-ban mindössze 2 százalékát fordították az autista �atalok felnőttkorba való átlépésekor vagy
annál később felmerülő kihívásainak kutatására - derül ki az Interagency Autism Coordinating
Committee jelentéséből.

A tudás hiányának tudatosításával azonban néhány kutatónak sikerült támogatást szereznie az
autista serdülők szexuális fejlődésének tanulmányozására. Azt vizsgálják, hogy ezek a �atalok
megemelkedett stressz-szintet tapasztalnak-e, és ha igen, ez milyen �zikai és pszichológiai
ártalmakkal járhat. Azt is vizsgálják, hogy mi történik az agyban, és a korai adatok arra utalnak,
hogy az autista és nem autista tinédzserek között különbségek vannak a kulcsfontosságú agyi
hálózatok aktivitásában. "Az a kritikus életszakasz, amikor az autista gyerekek elérik a pubertást, és
átmennek a serdülőkoron, nagyon kevéssé van kutatva" - mondja Kevin Pelphrey, a charlottesville-i
Virginia Egyetem idegtudományokkal foglakozó kutatója.
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Pubertás: a kétütemű fejlődési modell
A pubertás lehet, hogy hullámvasút, de nem egyetlen gyors menet. Fázisokban zajlik, és jelentős
változásokkal jár az agy szerkezetében és működésében. Ebben az időszakban épülnek le az agyban
az élet első évtizedében keletkezett, nem használt agysejtek közötti kapcsolatok (szinapszisok).     
 A  „metszés” a serdülőkor előtt kezdődik az alapvető érzékszervi és motoros funkciókért felelős
régiókban. Az utolsó területek között, ahol ez az érési folyamat végbemegy, van a dorsolaterális
prefrontális kéreg, amely a magasabb kognitív funkciókban, például az impulzuskontrollban, a
döntéshozatalban, az ítélőképességben, a szociális készségekben és az érzelmi szabályozásban vesz
részt.

Eközben a serdülőkorban felgyorsul a hosszú távú jelátvitel az agyban, mivel az idegrostok kötegei
körül zsíros szigetelő burok keletkezik, ami új idegpályák keletkezését eredményezi. Ez az agyi
átalakulás jellemzően jobb kognitív készségeket, például jobb problémamegoldást, valamint
érzelmi érettséget és erősebb identitástudatot eredményez. És bár sok spektrumon élő �atal mutat
hasonló fejlődést, egy nagy részhalmaz nem.

Ennek az eltérésnek a jeleit már évtizedekkel ezelőtt kezdték észrevenni. 1970-ben az angliai
Maudsley Kórház pszichiáterei megállapították, hogy a kezelés során a legnagyobb fejlődést elérő
autisták mintegy felénél nem fejlődtek ki a serdülőkorban kulcsfontosságú szociális és személyközi
készségek; azt is megállapították, hogy e tinédzserek mintegy negyedénél epilepszia alakult ki.
Svéd kutatók 1982-ben öt olyan autista tinédzsert írtak le, akiknek a pubertáskor kezdetét
követően csökkentek a képességeik, vagy súlyosabbá váltak az autizmus vonásai.
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Lucina Uddin, idegtudományokkal foglalkozó kutató évek óta szeretné tisztázni, hogyan néz ki a
pubertás az autista agyban. A �oridai Miami Egyetemen Uddin képalkotó eljárások segítségével
vizsgálja az agyi konnektivitást - vagyis azt, hogy autista embereknél az agyi régiók milyen
mértékben aktiválódnak együttesen. Egy 2015-ben publikált tanulmányban kollégájával, Jason
Nomival együtt 26 gyermek, 28 serdülő és 18 felnőtt spektrumon élő személy, valamint 72 hasonló
korú és intelligenciahányadosú nem autista személy agyi konnektivitását kutatta. Az agyban 18
neurális hálózatot vizsgáltak - köztük a salience (kiugró ingerekre reagáló) hálózatot, amely
meghatározza, hogy mely ingerekre irányul a �gyelmünk, valamint az agy alapértelmezett
üzemmódjáért felelős hálózatot, amely az érzelmeket és gondolatokat dolgozza fel, amikor az agy
nyugalmi állapotban van. A kutatók ezekben a hálózatokban azt találták, hogy az autista
gyermekeknél a konnektivitás általában atipikus, de az életkor előrehaladtával fokozatosan egyre
jobban hasonlít a nem autista társaikéhoz, az autista serdülőknél már kevesebb az eltérés, az
autista felnőtteknél pedig még kevesebb.

Két nagyobb, 2011-ben és 2015-ben publikált tanulmány arról számolt be, hogy az idősebb autista
serdülőknél több gondot okoz az adaptív viselkedés - az olyan életvezetési készségek terén, mint a
kommunikáció, a fürdés és az öltözködés -, mint a �atalabb autista gyermekeknél. Egy 2013-as
kutatásban pedig 185 autista gyermek serdülőkorban csak szerény fejlődést mutatott a végrehajtó
funkciók, például a rövid távú memória és az önkontroll terén, holott ezek a készségek jellemzően
gyorsan fejlődnek, ami hatással van a tervezés és a szoros barátságok kialakításának képességére.
Az ilyen fejlődési visszaesések az autisták lemaradásához vezethetnek, mivel a serdülőkorban
elsajátított készségek előre jelzik a felnőttkori működést - mondja Suzy Scherf, a University Park-i
Pennsylvania Állami Egyetem pszichológusa.

http://www.asdkviz.com/


Pubertás és autizmus: egy felderítetlen terület

6
www.asdkviz.com

Eközben a kutatók egyre több jelét láttak annak, hogy a serdülőkor különösen sérülékeny időszak
lehet az autista gyermekek számára. 2015-ben Scherf és a Pennsylvaniai Állami Egyetem
posztdoktori munkatársa, Giorgia Picci, egy kétütemű modell segítségével fogalmazták meg ezt a
feltevést. Az első ütemet az idegi fejlődés zavarai jelentik az anyaméhben vagy a korai
gyermekkorban. A második ütem a serdülőkorban következik be, amikor az idegi áramkörök nem
alakulnak át úgy, mint a legtöbb tinédzser esetében. Scherf szerint ez a huzalozási különbség azt
jelentheti, hogy az agy nem tud lépést tartani a neurotípusos világ társadalmi és gyakorlati
követelményeinek növekedésével. Ennek eredményeként az autista tinédzserek nem megfelelően
reagálhatnak a szociális jelzésekre, nem képesek az önállósághoz szükséges készségek
elsajátítására, és fokozottan ki vannak téve a mentális egészségügyi problémák kockázatának. A
felmerülő genetikai bizonyítékok alátámasztják ezt az elképzelést: Egy 2017-es tanulmány 5551
gyermeket vizsgált az Egyesült Királyságban 8, 11, 14 és 17 éves korban a szociális-kommunikációs
nehézségek szempontjából, és azt találta, hogy 11 és 17 éves kor között a szociális készségeket
szabályozó genetikai variánsok egy egyedi készlete lép működésbe az autista tinédzsereknél.

A modell második üteme segíthet azt is megmagyarázni, hogy miért alakul ki sok autista
tinédzserben epilepszia. Az autista gyerekek legfeljebb 13 százalékának van epilepsziája, de ez az
arány a pubertáskorban 26 százalékra ugorhat. A rohamok hirtelen jelentkezhetnek, és nyelvi
nehézségeket, motoros problémákat és regressziót okozhatnak. "Nem tudjuk, miért történik ez" -
mondja Pelphrey, akinek saját autista lányánál a pubertáskorba lépve rohamok alakultak ki.

Az eredmények felkeltették Uddin kíváncsiságát, hogy mi történik a gyermekkor és a serdülőkor
között, ezért írt egy kutatási pályázatot annak tanulmányozására, hogy hogyan változik az agyi
konnektivitás a pubertás során autista gyermekeknél. "Ezt soha nem �nanszírozták" - mondja.
Szerinte ennek egyik oka az, hogy a pubertás bonyolult; szakaszosan zajlik, és az egyének
különböző időpontokban lépnek be ezekbe a szakaszokba. A szülők beszámolói, az önbevallás vagy
a vizuális vizsgálatok támpontot adhatnak az egyéni szakaszokra, bár ezek gyakran nem pontosak;
a pubertással kapcsolatos hormonok szintjének mérése pontosabb eredményt adhat, de a vérvétel
sok autista számára kihívást jelent. Így annak biztosítása, hogy azonos fejlődési fázisban lévő
gyermekeket hasonlítson össze, nehezen valósítható meg.
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Még nem teljesen világos, hogy ez a második ütem hogyan jelentkezik az agyban, részben azért,
mert az Uddinéhoz hasonló kutatási javaslatok �nanszírozása hiányzik. Mégis, néhány
nyomravezető adat már kiderült a meglévő longitudinális vizsgálatokból, amelyekben a kutatók a
gyermekeket a serdülőkoron keresztül követik, anélkül, hogy a pubertást önmagában vizsgálnák.
Egy 2019-es tanulmányban például a kutatók 16 autista és 22 nem autista tinédzser esetében
vizsgálták a salience (a kiugró ingerekért felelős) hálózat, az alapértelmezett (nyugalmi) üzemmód
hálózat és a központi végrehajtó (�gyelemszabályozásért felelős) hálózat közötti kapcsolódást. Két
időpontban, három év különbséggel szkennelték a tinédzserek agyát, amelyek a korai-középső és a
késői serdülőkort reprezentálták. A nem-autista tinédzsereknél a végrehajtó és a nyugalmi
hálózatok közötti agyi kapcsolat gyengülését észlelték a három év alatt, ami valószínűleg e
hálózatok fokozott elkülönülését és specializálódását tükrözi. Az autista tinédzsereknél ez nem így
volt, ami az agyfejlődés egyik olyan különbségére utal, amely meghatározhatja a serdülőköri
átmenet eltérését az autizmussal élőknél.

Pelphrey vezeti azon kevés erőfeszítések egyikét, amelyek a serdülőkori átmenetet jellemző agyi
változások meghatározására irányulnak. Pelphrey csoportja 2012 óta 620 autista és nem autista
gyermeket követett nyomon 6 és 17 év között, évente történő klinikai és agyi képalkotó
vizsgálatokkal. A kutatók szekvenálták a gyerekek genomját is, és vérmintákból mérték a
génexpressziót. A csapat 2017-ben Kiváló Autizmus Kutatási Központ- ként ötéves, megújuló
támogatást nyert, hogy ezen a csoporton keresztül vizsgálják, mi történik a pubertáskorban.

Ahogy Uddin javasolta, Pelphrey csoportja mágneses rezonanciás képalkotás és
elektroenkefalográ�a segítségével vizsgálja az autizmushoz kapcsolódó agyi rendszerek változásait,
beleértve a �gyelmet, a nyugalmi agyi üzemmódot és a központi végrehajtó hálózatokat. A kutatók
a hormonszinteket is nyomon követik, hogy lássák, azok hogyan állnak kölcsönhatásban az
agyműködéssel, mivel a nemi hormonok köztudottan segítik az idegrendszer szerveződését
serdülőkorban. Egy februárban közzétett tanulmány például azt sugallja, hogy a nem autista �atal
fér�aknál a pubertáskori tesztoszteron-expozíció befolyásolja, hogy az agy hogyan reagál a
szociális jelzésekre.
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A pubertás: veszélyes zóna

Pelphrey szerint a sok kérdés közül az egyik, amelyre a kutatása választ adhat az, hogy az autista
serdülőknél a pubertáskorban csökken-e az agyi rendszerek összekapcsolódási képessége, és ha
igen, milyen következményei vannak ennek a csökkenésnek a serdülőkortól a felnőttkorig tartó
nyomonkövetéses vizsgálatokban. Pelphrey és kollégái azt is megpróbálják megjósolni, hogy kiknél
áll fenn a rohamok kockázata. Azt tervezik, hogy nyugalmi állapotú agyi felvételeket táplálnak be
egy számítógépbe, és egy gépi tanulási algoritmus segítségével azonosítják azon serdülők agyi
jellemzőit, akiknél rohamok alakulnak ki. Ezt követően a modell tesztelését és �nomítását egy nagy
adatbázis, például az Autism Brain Imaging Data Exchange segítségével kívánják elvégezni.
"Reméljük, hogy a végén több ezer emberről készült felvétellel rendelkezünk majd", amelyekkel
tesztelhetjük a modellt - mondja. Ha a tanulmány sikeres lesz, az eredmények segíthetnek abban,
hogy legalább egyetlen olyan "csavart labdát" előre jelezzenek, amelyet a pubertás ad fel sok
autista tinédzsernek és családjuknak.

Az agy pubertáskori átalakulása az érzelmek felerősödéséhez és gyors hangulatváltozásokhoz is
vezet: a tinédzserek ingadoznak a vidámság, az ingerlékenység, az eufória és a szorongás között.
Úgy tűnik, hogy ez a folyamat autista gyermekeknél felerősödik, és a következményeket nehezebb
mérsékelni, részben azért, mert az autista gyermekek nehezen tudják felfogni, mi történik velük.
Amikor a 16 éves Brendan Toh, aki autista és minimálisan verbális, 12 évesen elérte a pubertáskort,
egyre agresszívebbé vált, és egyre több önkárosító viselkedést mutatott, emellett csipkedett és
harapott. "A pubertás még egy átlagos gyermeknél, egy �atalembernél is elég nehéz átmenet" -
mondja az édesanyja, May Ng, az angliai Liverpooli Egyetem gyermekendokrinológusa. Ng szerint
az autista tinédzserek számára, akik nem értik, mi történik, még nehezebb lehet kezelni a helyzetet.

Más spektrumon lévő tinédzserek látszólag azért szenvednek, mert éppen eléggé értik, mi történik
velük ahhoz, hogy tudják, mi hiányzik nekik. Amy Gravino, aki ma érdekvédő az autista szexualitás
területén, 14 évesen vágyott barátokra, és élesen tudatában volt annak, hogy nem tud
beilleszkedni. Az iskolában senki sem akart vele lógni; a barátai csak azok voltak, akikkel
chatszobákban levelezett, és akik a Backstreet Boysnak, egy 1990-es évekbeli �úbandának voltak a
rajongói, akárcsak ő.
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Úgy tűnik, Gravino kirekesztettség- érzése gyakori az autista lányok körében. Egy 2018-as
felmérésben 40 autista lány szülei számoltak be arról, hogy lányaiknak jelentős nehézséget okozott
a többi lánnyal való szocializálódás, és elutasítást tapasztaltak. "A lányoknak elég ki�nomult
módszereket kell kifejleszteniük a többi lánnyal való interakcióra, hogy lépést tudjanak tartani a
negyedik, ötödik, hatodik osztályba érve" - mondja Koenig, aki a tanulmányt vezette. "Ezekben az
időszakokban sok kötekedés és kiközösítés történik. Sok a kapcsolati agresszió." Gravino számára az
érzelmi fájdalom olyan éles volt korai tizenéves korában, hogy öngyilkossági gondolatai támadtak,
mondja.

A sehová sem tartozás érzése hozzájárul a depresszió és a szorongás magas gyakoriságához az
autista serdülők körében. "Sokuknak gondjaik vannak a társas kommunikációval, és ezzel
megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy serdülőkorukban potenciálisan sok lehetséges pszichológiai
behatás érje őket" - mondja Blythe Corbett pszichológus a Tennessee állambeli Nashville-ben
található Vanderbilt Egyetemről. Egy 2020-as minnesotai tanulmányban a kutatók megállapították,
hogy 1104 autista tinédzser és �atal felnőtt 30 éves korára közel háromszor nagyobb
valószínűséggel szenvedett depresszióban és több mint háromszor nagyobb valószínűséggel
szorongásban, mint nem autista társaik. Tragikus, hogy egy 2013-as tanulmány szerint az autista
gyerekek 28-szor nagyobb valószínűséggel terveznek vagy kísérelnek meg öngyilkosságot, mint
nem autista társaik.

Az étkezési zavarok, amelyek ritkán fordulnak elő a pubertás előtt, valószínűleg szintén
aránytalanul nagymértékben érintik az autista �atalokat. Egy több mint 5000 serdülőt vizsgáló
tanulmány megállapította, hogy minél több autista vonása van egy tizenéves lánynak, annál
gyakoribb a rendellenes étkezési viselkedése.
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Életre szóló leckék

Egyes kutatók egy másik kulcsfontosságú kérdést is vizsgálnak: Vajon az autista gyerekek előbb
érik el a pubertáskort, mint a többi gyerek? Ha igen, akkor még inkább kívülállónak érezhetik
magukat, ami súlyosbítja a társadalmi elszigeteltségüket, és potenciálisan hozzájárulhat a mentális
egészségügyi problémák kialakulásához, mondja Corbett. Az erre az időkülönbségre vonatkozó
adatok azonban ellentmondásosak. Egy 2017-es tanulmány, amelyben 3454 nem autista és 94
autista 8-15 éves gyermek vett részt, nem mutatott különbséget a két csoport között; a pubertás
jeleit a szülők vagy a vizsgálat alanyai saját maguk jelentették, és ezek közé tartozott a
menstruáció, a testszőrzet fejlődése és a hang elmélyülése. Egy 2020-as, 239 fős, 10 és 13 év
közötti gyermeket vizsgáló tanulmányban Corbett és kollégái ezzel szemben azt találták, hogy az
autista lányoknál 9,5 hónappal korábban kezdődik a menstruáció, mint nem autista társaiknál. (A
�úknál nem volt különbség a pubertás kezdetében.) Ha az eredményeket más kutatások
megerősítik, akkor aláhúzható annak a fontossága, hogy az autista lányokat már korábbi
életkorban személyre szabott szexuális nevelésben kell részesíteni, hogy demiszti�kálják a
pubertást, és felkészítsék rá őket, mondja Corbett.

Corbett és kollégái azon dolgoznak, hogy a depresszió és a szorongás szempontjából
veszélyeztetett gyermekeket a tizenéves kor előtt és a tinédzser korban azonosítani lehessen. Több
mint 100 autista és hasonló számú kontrollcsoportba tartozó gyermek pszichológiai stressz-szintjét
�gyelik. Minden egyes gyermek stressz-szintjét 10-13 éves korától kezdve úgy állapítják meg, hogy
négy éven keresztül rendszeres időközönként mérik a nyál kortizolszintjét és a kísérleti személy
arousal (izgalmi) szintjét két szociális feladat - egy beszéd megtartása és egy társukkal folytatott
beszélgetés - során. Ha a klinikusok azonosítani tudják azokat a markereket, amelyek jelzik például,
hogy mely tizenéves kor alatti gyerekeknél lesz később valószínűleg problémásabb a pubertás,
akkor korán elkezdhetik a beavatkozásokat. "Készen kell állnunk" - mondja Corbett.

Az autista serdülők az érzelmi küzdelmek közepette gyakran szánalmasan felkészületlenek a
pubertáskor �zikai változásaira. Amikor Gravino 12 évesen először menstruált, az autista kislány
zavarba jött. Öt alsóneműt is elhasznált, mire édesanyja rájött, hogy mi történik. "Anyukám egy nap
bejött a fürdőszobába, és azt mondta: "Ó, te már nő vagy!" - meséli Gravino. "Fogalmam sem volt,
hogy mi történik."
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A kutatások azt mutatják, hogy az autista �atalok kisebb valószínűséggel részesülnek bármiféle
szexuális felvilágosításban, akár az iskolában, akár otthon, mint nem autista társaik. "Ezeknek a
gyerekeknek rengeteg szakember van az életükben, így az, hogy soha nem beszéltek senkivel a
szexuális fejlődésről, eléggé megdöbbentő" - mondja Laura Graham Holmes, a New York-i Hunter
College klinikai pszichológusa, aki segít egy autizmus-speci�kus, egészséges kapcsolatokra
vonatkozó tanterv kidolgozásában. Az adatok azt sugallják, hogy a párkapcsolati tréning szintén
kritikus fontosságú e populáció számára. Az autizmussal élő serdülők és felnőttek körében a
szexszel és szexualitással kapcsolatos tapasztalataikról végzett felmérés szerint sok autizmussal élő
ember szeretne romantikus kapcsolatot, de nem érzi magát felkészültnek arra, hogy találjon vagy
kialakítson egyet.

A szexuális szabályok - gyakran ki nem mondott és árnyalatokkal átszőtt - meg nem értése olyan
botlásokat eredményezhet, mint a provokatív beszéd és a szexualitás nyílt megvitatása. Szexuális
bűncselekményekhez is vezethet, amelyekben az autista emberek elkövetőként vagy áldozatként
szerepelhetnek. Előfordul, hogy az autista tinédzserek nyilvánosan maszturbálnak, SMS-ekkel,
telefonhívásokkal bombázhatnak, vagy követhetnek valakit, aki iránt érdeklődnek, olyannyira, hogy
az már zaklatásnak minősül. Az is lehetséges, hogy illegális pornográ�át töltenek le. Másrészt az
autisták, különösen a lányok, fokozottan ki vannak téve a szexuális, �zikai és érzelmi bántalmazás
kockázatának.

A hagyományos szexuális felvilágosítás hiányos lehet az autista tinédzserek számára, mert nekik
több részletre van szükségük, és több szociális hiányosságot kell pótolniuk, mint a nem autista
diákoknak. Az eltérő megközelítés fontossága különösen azoknál mutatkozik meg, akiknek sok
támogatásra van szükségük. Ezeknél az egyéneknél az ismétlés, a vizuális eszközök és a szabályok
kulcsfontosságú tanítási eszközök, mondják a szakértők. Ng és férje már régóta használta a Picture
Exchange Communication System-et(PECS), amely különböző képeket ábrázoló kártyákat tartalmaz,
hogy segítsen nekik Brendannel kommunikálni - például elmagyarázni, mi történik egy orvosi
rendelésen, vagy hogyan kell kérni egy kedvenc játékot vagy rágcsálnivalót. Ng egy új
kártyakészletet alkalmazott a pubertás elmagyarázására. Több hónapon keresztül használta ezeket a
kártyákat, hogy megnyugtassa Brendant, és elmagyarázza neki, hogy amit átél, az természetes. A
kártyák fontos tanulságokat közvetítettek, például azt, hogy az önkielégítés rendben van, amíg csak
a hálószobában, csukott ajtó mellett teszi.
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A kutatók többféle új szexuális felvilágosító és szociális programot dolgoznak ki és tesztelnek a
spektrumon lévő serdülők számára. Tavaly az Organization for Autism Research létrehozta a Sex Ed
for Self-Advocates (Szexoktatás érdekérvényesítőknek) nevű önállóan használható online
útmutatót, amely kilenc fejezetet tartalmaz olyan témákról, mint a pubertás, a szexuális
irányultság, a nemi identitás, a szexuális aktivitás, valamint az online kapcsolatok és a biztonság.
"Az internet, mint közvetítő médium előnye, hogy az emberek privát módon foglalkozhatnak ezzel.
A saját tempójukban haladhatnak" - mondja Jessica Penwell Barnett, az ohiói Daytonban található
Wright State University szociológusa, aki a szexuális aktivitásra vonatkozó részt írta. Az anyagba
azonban nem lehet beépíteni a személyes tanítási technikákat, például a szerepjátékot és a
korrekciós visszajelzést, amelyek segítenek az autista tinédzsereknek a társas kapcsolatok
kiépítésében.

E kapcsolatok kiépítése a célja a Connecticut állambeli New Havenben az autista lányok és nők
számára szervezett SELF (Socialize, Experience, Learn and have Fun) nevű programnak. Koenig azért
fejlesztette ki a SELF-et, hogy orvosolja az autista lányok egyedülálló szociális kihívásainak
leküzdésére irányuló terápiák hiányát. A lányok olyan tevékenységekre jelentkeznek, mint a jóga és
a művészeti órák, amelyek lehetőséget adnak nekik arra, hogy más lányokkal találkozzanak, és jól
érezzék magukat. Beszélgetnek zenéről és �lmekről, arról, hogy kiket kedvelnek, és olyan
interakciókról, amelyeket zavarónak találnak, például arról, hogy egy �ú miért keresett folyton
kifogásokat, amiért nem adta meg a telefonszámát. "Ezek a gyerekek valóban kapcsolatokat
alakítottak ki egymással" - mondja Koenig. "Teljes mértékben elfogadták egymást."

A Tackling Teenage Training nevű program egyéni szex- és párkapcsolati órákat kínál olyan autista
tinédzsereknek, akiknek az intelligenciahányadosa legalább 80-as. Egy tréner 18 ülésen keresztül,
többek között vizuális eszközök és szerepjátékok segítségével tanítja meg a tinédzsert olyan
témákra, mint a testváltozások, az önkielégítés, a barátság és a határok felismerése. Egy kísérleti
projekt során 23 autista �ú és 7 autista lány, akik átlagosan 15 évesek voltak, a tréning után
szigni�kánsan jobban teljesítettek a szexuális fejlődés különböző aspektusait vizsgáló teszteken,
mint a tréning előtt. Egy 189 résztvevővel végzett utóvizsgálat megerősítette az eredményeket. A
programot a világ különböző pontjain tesztelték, és több csoport is kiterjesztette azt az
egyszemélyes formáról a csoportosra.
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2019 szeptemberében Henry beiratkozott a programba, és ennek köszönhetően új ismereteket
szerzett a kapcsolatokról, a kommunikációról és a szexualitásról. Otthon a szülei is tanítottak
szabályokat neki, például a megfelelő sms etikettet. Ez a fejlesztés éppen időben jött: a képzés
elvégzése után Henry bejelentette, hogy barátnője van. "Annyira büszke volt" - mondja Elisa.
"Mindenkinek elmondta."

Elisa reméli, hogy a konkrét tudnivalók és szabályok, amelyeket Henry megtanul, nem felejtődnek
el, miközben önállósodik. Tudja, hogy nem fog örökké hallgatni a szüleire: "Melyik 17 éves mondja
azt, hogy ’Igazatok van, anya és apa, köszönöm, hogy ezt elmondtátok.’?". Bár Henry barátnőjével
kapcsolatos izgatottsága aranyos volt, Elisa és a férje aggódtak, hogy még túl éretlen egy ilyen
kapcsolathoz. Aggodalmuk nem tartott sokáig: a pár körülbelül két hét után szakított. Henry talán
még tényleg nem állt készen arra, hogy barátnője legyen. Legalábbis még nem egészen.
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