
Autizmus és függőség 

Page 1

www.asdkviz.com

Autizmus és függőség

www.spectrumnews.org

Írta: Maia Szalavitz   Megjelent: Spectrum 2017. március 1.   Fordította: Farkas János

https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/autisms-
hidden-habit/

A SPECTRUM az autizmuskutatás vezető online folyóirata. 

Az eredeti cikkben található linkek segítségével további információk érhetők el. 

http://www.asdkviz.com/
https://www.spectrumnews.org/
https://www.spectrumnews.org/features/deep-dive/autisms-hidden-habit/


Autizmus és függőség 

Page 2

www.asdkviz.com

Stoner már három éve próbál kijönni a függőségéből. "Szeretem az autizmusomat, most, hogy
már tudom, mi az." - mondja. "Nem minden részét szeretem – például nem szeretem a
szorongást -, de az autizmussal, mintha minden értelmet nyert volna."

Az új címke megkönnyebbülést jelentett számára. Megértette sajátos megszállottságait, például,
hogy miért érdeklik annyira a pólókon lévő címkék. A diagnózis megmagyarázta számára, miért
volt olyan nehéz beilleszkednie gyerekként, miért voltak problémái a szobatársakkal a főiskolán,
és miért küzdött felnőttként is a társas kapcsolatokkal. "Hihetetlen, hogy az autizmust még senki
sem említette korábban velem kapcsolatban, pedig ahogy visszagondolok, és vannak képek is
erről, olyan 3 éves koromban tényleg repkedtem a kezeimmel".

A most 44 éves Stoner végül 2013-ban került elvonóra, miután letartóztatták, mert rezet lopott
egy elhagyatott házból. Ekkor már nyilvánvaló volt, hogy heroinfüggő. De még így is több évnek
kellett eltelnie ahhoz, hogy megkapja az autizmus diagnózist, ami igazán segített neki
megérteni önmagát.

Shane Stoner függősége 2008-ban kezdődött. Elvesztette állását, szülei elváltak, apja meghalt -
majd egy rokona heroint adott neki. "Úgy éreztem, hogy a heroin önbizalmat ad." - mondja
Stoner. "Reggel képes voltam kikelni az ágyból, és végig tudtam csinálni a napot. Nem számított,
mi történik, éreztem, hogy minden rendben lesz." Megszűnt az állandó szorongása.

Régebben úgy gondolták, hogy az autizmussal élők nem szoknak rá az
alkoholra vagy más drogokra, de az új kutatások mást sugallnak.
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Egészen a közelmúltig a kutatók úgy vélték, hogy az autizmussal élők körében ritka a függőség,
bár erre nem volt sok szilárd bizonyíték. Ennek ellenére hihetőnek tűnt: Sok autista ember
hajlamos szigorúan betartani a szabályokat, ami miatt úgy tűnhet, kisebb az esély, hogy
kipróbálják az alkoholt vagy az illegális drogokat. Mivel az autizmussal élők gyakran
elszigetelődnek, ez megvédheti őket a társak nyomásától, ami gyakran vezet drogok
kipróbálásához �atal korban. Másrészt évtizedekkel ezelőtt az autizmussal diagnosztizáltak
zömében súlyosan érintettek voltak, és valakinek, aki nem képes az önálló életre, kevés
lehetősége van arra, hogy függővé váljon.

Egy új svédországi tanulmány szerint azonban az átlagos vagy átlagon felüli intelligencia
hányadosú (IQ) autista emberek több mint kétszer nagyobb valószínűséggel válnak drog- vagy
alkoholfüggővé, mint társaik. A kockázat még magasabb azoknál, akiknek �gyelemhiányos
hiperaktivitási zavaruk (ADHD) is van. Ez a tanulmány az első, amely az autizmussal élők körében
vizsgálja a függőség általános kockázatát.

Más kutatások is meglepő biológiai és pszichológiai hasonlóságokat találnak a függőség és az
autizmus között. "Ez a két kutatási terület egymástól valójában függetlenül fejlődött, de úgy
gondolom, hogy sok új eredmény születhet az összekapcsolásukból" - mondja Patrick Rothwell, a
minneapolisi Minnesota Twin Cities-i Egyetem idegtudományi adjunktusa. Rothwell 2016-ban
nyitott egy laboratóriumot, amely a függőség és az autizmus közötti biológiai és viselkedési
párhuzamok tanulmányozására összpontosít.

Mindkét állapotban az emberek ismétlődő viselkedésmódokat használnak az érzelmi
problémákkal való megbirkózásra, valamint impulzivitásukban és kényszerességükben is vannak
hasonlóságok. A két állapot ugyanazokat az agyi régiókat érinti, és ugyanazok a gének is
érintettek benne. Ezek az összefüggések egy új kutatási területet indíthatnak el, amely végül
segíthet mind az autizmus, mind a függőség kezelésének és megelőzésének javításában.



Autizmus és függőség 

Page 4

www.asdkviz.com

A 20. század nagy részében az autizmussal diagnosztizáltak többsége a spektrum súlyosabbik
végén helyezkedett el. Ebben a nagyrészt nonverbális populációban a függőség valószínűtlennek
tűnt. De 1994-ben, amikor a "Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvében"
(DSM) az Asperger-szindróma kategóriája megjelent, a spektrum kiterjedt azokra az emberekre,
akiknek sokkal több lehetőségük volt az alkoholhoz és más kábítószerekhez való hozzáférésre.
Mégis, éveken át megmaradt az a feltételezés, hogy a függőség olyan probléma, amelyet az
autista közösség nyugodtan �gyelmen kívül hagyhat.

Amikor Espen Arnevik, , a norvégiai Oslói Egyetem pszichológia docense, egy tavaly megjelent
tanulmányához áttekintette a szakirodalmat, mindössze 18 olyan tanulmányt talált, amely az
autizmus és a függőség közötti átfedést vizsgálta. Ezek mindegyike főként speciális mintákat
vizsgált, például függőség miatt kezelt embereket vagy a büntető igazságszolgáltatás
rendszerébe keveredett embereket, nem pedig az általános népességet.

Arnevik megállapította, hogy az alkoholizmus és a függőség együttes előfordulási gyakorisága az
autista embereknél 0,7 százaléktól 36 százalékig terjedt. Mivel az adatok annyira szórtak, a
tartományt nem lehetett tovább szűkíteni. Összességében azonban "a legtöbb tanulmány
lényegesen alacsonyabb előfordulási gyakoriságra utal, mint az általános népességben" - mondja
Arnevik. Az Egyesült Államokban az alkoholizmus élethosszra vetített előfordulása 14 százalék;
más anyagfüggőségek esetében ez az arány 2-3 százalék körül mozog (e csoportok között van
némi átfedés).

Tekintettel arra az uralkodó véleményre, hogy a függőség ritka az autizmussal élők körében, a
svéd tanulmány eredményei sokakat megleptek. A tanulmányban az 1973 és 2009 között
született 1,3 millió svéd országos egészségügyi nyilvántartási adatait elemezték, és 26 986
olyan embert azonosítottak, akiknél autizmust diagnosztizáltak. A kutatók azt is meghatározták,
hogy az autizmussal élők közül hányan rendelkeztek további diagnózissal: értelmi
fogyatékossággal, szerhasználati zavarral vagy ADHD-val.
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Összességében az autizmus diagnózisa megduplázza a függőség kockázatát - állapították meg a
kutatók. A megnövekedett kockázat a 100-as vagy annál magasabb IQ-val rendelkezők körében
koncentrálódik. De az ADHD egész spektrumban nagymértékben növeli a kockázatot: Az
autizmussal és értelmi fogyatékossággal élők körében az ADHD négyszeresére növeli a függőség
kockázatát; a tipikus vagy annál magasabb IQ-val rendelkező autisták körében az ADHD
nyolcszorosára növeli a kockázatot.

Ezek az eredmények nem feltétlenül állnak ellentétben a korábbi adatokkal, amelyek szerint az
autizmussal élők körében alacsonyabb a függőség kockázata - mondja Paul Lichtenstein, a
svédországi Karolinska Intézet genetikai epidemiológia professzora, aki részt vett a kutatásban.
A fő tanulság szerinte az, hogy a kockázat az értelmi képességek szintjétől függően változik. A
korábbi kutatások gyakran sokkal nagyobb arányban vonták be az értelmi fogyatékossággal
élőket, ami torzíthatta az eredményeket.

Másrészt Svédországban az autizmust gyakran később diagnosztizálják, mint az Egyesült
Államokban, és a spektrum enyhébb végén lévők aránya magasabb lehet. Ez okozhatja, hogy a
függőségi kockázat növekedése nagyobbnak tűnik, mint amekkora valójában - jegyzi meg Jeremy
Veenstra-VanderWeele, a Columbia Egyetem pszichiátria docense. "Szeretném látni, hogy a
tanulmány eredményei megállják-e a helyüket, ha az autizmus diagnózisa a viszonylag korai
felismerés tipikus mintáját követi, nem pedig a meglehetősen késői diagnózisét"." Egy másik
lehetőség: Tekintettel a spektrumon belüli emberek széles skálájára, lehetséges, hogy az
autizmus egyes típusai növelik a kockázatot, míg mások csökkentik azt.

A svéd megállapítás kevésbé meglepő az autizmussal élők számára. A most 55 éves Matthew
Tinsley mindig is az alkoholt és a vényköteles gyógyszereket kereste szorongásának
csökkentésére. Tinsley a szerzője az "Asperger-szindróma és alkohol: Ital és megbirkózás az
élettel" című könyvnek, amely egyike a témával foglalkozó kevés műnek. (Tinsley 2004 óta nem
iszik.) Kiskorától kezdve édesanyja szorongás elleni gyógyszereit szedte, amikor túlterheltnek
érezte magát. "Nagyon stresszesnek találtam, ha emberek között voltam." - mondja.
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A főiskolán felfedezte, hogy az alkohol is megkönnyíti a szocializálódást. "Mindenki más iszik, ez
társadalmilag elfogadott, és ha iszol, beilleszkedsz, mert mindenki más is ezt csinálja" - mondja.
"Ez elveszi a helytelen viselkedés érzését az ivásnál." Tinsley hozzáteszi, hogy 40 éves korára
már "halálos" mennyiségű alkoholt ivott: naponta 3 liter gint. Ez májzsugorhoz vezetett, és
2004-ben elvonóra ment. Ahogy Stoner esetében is, az autizmus 2005-ös diagnózisa
megkönnyebbülést jelentett. Miután rájött, hogy van magyarázat az érzékszervi és szociális
nehézségeire, elkezdett kíméletesebb lenni önmagával, és egészségesebb módszereket talált a
megküzdésre.

Az autizmus és a függőség közötti kapcsolat nem meglepő a spektrumon belüli emberekkel
foglalkozó klinikusok számára sem. Valerie Gaus, egy New York-i pszichológus szerint autista
kliensei közül az idősebbek inkább az alkoholhoz fordulnak, míg a �atalabbak inkább marihuánát
használnak.

Eric Hollander, a New York-i Albert Einstein Orvosi Főiskola autizmus és kényszerbetegség
programjának igazgatója, hasonló mintát lát. Azt mondja azonban, hogy ő inkább viselkedési
függőségeket, például szerencsejáték-függőségeket kezel. "Sok impulzív viselkedésű autista
emberrel dolgozom." - mondja Hollander. "Valójában ez az egyik fő célpontja a kezelésnek.
Lehet, hogy elvesztették a kontrollt az internetes vásárlás vagy az internetes játékok terén, vagy
egyszerűen csak internetfüggővé váltak.”

Hollander megvizsgálta a hasonlóságokat a kényszerbetegség, a függőség és az autista emberek
impulzív és kényszeres viselkedése között. Azt javasolja, hogy ezeket az állapotokat, amelyeket
egyaránt ismétlődő gondolkodás és viselkedés jellemez, a diagnosztikai irányelvekben
"obszesszív-kompulzív vagyis kényszeres spektrumzavarok" néven csoportosítsák.
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Az impulzivitás - gyors, gondolkodás nélküli cselekvés - és a kényszeresség, vagyis az, hogy
valaki képtelen abbahagyni egy megkezdett tevékenységet, mindkettő az önkontroll, vagyis a
"végrehajtó funkciók" problémája. Az impulzivitás szorosan összefügg a függőség kialakulásának
kockázatával. A kábítószer függőséget a negatív következmények ellenére is fennmaradó
kényszeres kábítószer-használatként határozzák meg. Az autizmussal élő emberek mind az
impulzivitás, mind a kényszeresség jeleit mutatják. Például gyakran ismétlődő, kényszeres
viselkedésformákat alkalmaznak - ezeket nevezik "stimming"-nek -, hogy az érzékszervi ingerek
hiányát vagy túltengését kezeljék. A függőség esetében a különböző típusú kábítószerek
fokozhatják vagy csökkenthetik az érzékelést.

Tanea Paterson, az Új-Zélandon élő kétgyermekes anya a társadalmi stressz és érzékszervi
problémáinak kezelésére is használt drogokat. A heroin és más illegális opioidok keveréke, az
általa választott drog "elviselhetőbb szintre tekerte le az érzékeimet" - mondja. A drogok
használata Paterson számára rutint is biztosított. "Kiszámíthatóvá vált egy kiszámíthatatlan világ."
– mondja.

Paterson már több, mint 10 éve nem függő, de csak 2015-ben tudta meg, hogy autista. A �ánál
már korábban autizmust diagnosztizáltak, és meggyőzte a diagnosztizáló terapeutát, hogy
diagnosztizálja őt is. Paterson számára is megkönnyebbülést hozott a diagnózis: "Sok
bűntudattól és szégyentől szabadított meg, sok-sok szempontból." - mondja.

Patersont tinédzserként zaklatták és kirekesztették, mielőtt olyan társakra talált, akik marihuánát
használtak és elfogadóbbak voltak vele. Azt mondja, ebben a csoportban nagyobb biztonságban
érezte magát. Más autizmussal és függőséggel élők szintén arról számolnak be, hogy a
drogkultúra segít nekik abban, hogy elfogadottnak érezzék magukat: Ha az emberek be vannak
tépve, a szokatlan viselkedésük nem meglepő, így az autizmussal élők nem tűnnek ki közülük.
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A kényszer lehet drogfogyasztás, de lehet az autizmusra jellemző ismétlődő viselkedés is.
Mindkét esetben a striatum irányítja a merev viselkedést. Lehetséges, hogy az autizmussal élő
vagy függőségben szenvedő embereknél a striatum hajlamosabb arra, hogy megrekedjen egy
ismétlődő mintában. "A viselkedési mintákat nagyon nehéz megváltoztatni, ha egyszer már jól
beidegződtek." - mondja Rothwell, aki azon kevés kutatók közé tartozik, akik az autizmust és a
függőséget is vizsgálják. "Ez mindenképpen egy olyan koncepció, amely szerintem nagyon
fontos mind az autizmus ismétlődő tünetei, mind a függőség megszokott mintái szempontjából."

Paterson, az új-zélandi nő, aki korábban opioidokat használt, azt mondja, hogy saját
viselkedésében is látja ezeket a mintákat: "Az autista tehetetlenségre gondolok : először nem
tudom elkezdeni, azután nem tudom abbahagyni. A következetesség, a kiszámíthatóság és a
megszállottság kényelmes biztonságot rejt.

A fűggőségről tudható, hogy a stratumban végbemenő változásokkal függ össze. Ez az agy azon
központi régiója, amely szerepet játszik az örömben, a motivációban és a szokásokon alapuló
viselkedésben. A függőség időszakában a droggal kapcsolatos viselkedés feletti kontroll a
striatum egyik régiójából egy másikba helyeződik át.

Mielőtt a kábítószer-használat függőséggé alakulna, a kábítószerrel kapcsolatos agyi aktivitás
elsősorban a ventrális területen jelentkezik, amely a motivációval és az örömkereséssel
kapcsolatos. Ebben a szakaszban az emberek elsősorban azért szednek drogokat, mert azok
vigasztalást vagy örömöt nyújtanak. A ventrális régió különösen az impulzív viselkedéshez látszik
kapcsolódni. A függőség előrehaladtával azonban a cselekvés egy része a dorzális striatum felé
mozdul el, amely régió a viselkedés programozottabb mintákba történő automatizálásában vesz
részt, amit meghatározott jelzések indíthatnak el. Ez az automatizálás hasznos lehet, amikor egy
összetett táncmozdulatot vagy más készséget egyetlen, akaratlagos cselekvéssé alakítunk, de
olyan kényszert is létrehozhat, amelyet, ha egyszer elszabadul, nehéz megfékezni.

Mélyebb kapcsolatok az agyban



Autizmus és függőség 

Page 9

www.asdkviz.com

A függőség az agy endogén opioidrendszerére is hatással van, amely a legtöbb ember számára
az öröm és a kényelem élményét okozza, amikor társaságban van. Azok az egerek, amelyekből
hiányoznak az ebben a rendszerben szerepet játszó gének, a szokásosnál kevésbé szociálisak, és
az autizmusra emlékeztető sztereotip viselkedést mutatnak. "Van néhány nagyon érdekes adat,
amely arra utal, hogy az opioid jelátvitelben hiányosság állhat fenn, ami az autizmus egyik
tényezője lehet" - mondja Rothwell.

A függőség és az autizmus között genetikai kapcsolat is lehet. Rothwell például azt találta, hogy
az NLGN3, az autizmus egyik gén-jelöltje igen aktív a nucleus accumbensben, a ventrális
striatumban található egyik régióban, amely a vágyakozással és a kábítószer-használattal áll
kapcsolatban. "Ez azért volt szembetűnő, mert ez a régió is egy fontos függőségi gócpont" -
mondja Rothwell.

A 16p11.2 kromoszóma régió az autizmus egyes eseteiben törlődik, és az egereknél, ahol ez a
deléció előfordul, a nucleus accumbens megnagyobbodást mutat. A CNTNAP4, egy másik
autizmus gén-jelölt, szintén a striatumban aktív. A fehérje hiányos egereknél a nucleus
accumbensben megemelkedett a dopaminszint, ami a függőség kezdetén gyakori agyi állapot.

Kihívást jelentő neurokémiai kapcsolatok is vannak. Úgy tűnik, hogy az oxitocin, a dopamin és az
agy természetes opioidjai közötti kölcsönhatások a striatumban mindkét állapot esetében
fontosak: Az oxitocin feltehetően összekapcsolja az egyes emberek emlékezetét az
élvezetekkel, és ezáltal szociális kötődéseket hoz létre. Ez a folyamat az autizmusban szenvedő
emberek egy részénél talán nem működik, és a szocializálódást nem érzik hasznosnak vagy
kellemesnek. Itt is lehetnek párhuzamok a függőséggel. A függőségben szenvedő emberek
ugyanis gyakran számolnak be arról, hogy a társas kapcsolatokat nehéznek vagy akár
lehetetlennek érzik, míg a drogokban vigaszt találnak.
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Az autizmus és a függőség kutatása már közös nevezőre jutott egy gyógyszer esetében: ez a
baclofen, amely az Egyesült Államokban izomgörcsök kezelésére engedélyezett gyógyszer. A
baclofen egy változata az autizmus és a vele összefüggő törékeny X-szindróma kezelésére is
tesztelés alatt áll.

A gyógyszert Franciaországban is széles körben alkalmazzák az alkoholizmus kezelésére, bár a
klinikai vizsgálatok vegyes eredményeket mutattak. A preklinikai kutatások pedig arra utalnak,
hogy segíthet az opioid- és kokainfüggőség kezelésében.

A spektrumon élő, függőségben szenvedő emberek számára azonban nem könnyű segítséghez
jutni. Nincs egyetlen tanulmány sem arról, hogy mi a legjobb módja az ilyen személyek
kezelésének. Valójában okkal feltételezhető, hogy a legtöbb függőségi kezelés nem alkalmas az
autizmussal élő emberek számára.

A függőségi terápia ugyanis főként csoportos üléseken zajlik, szigorú szabályok szerint, amelyek
megkövetelik a tagok részvételét és az érzelmi problémák megfogalmazását. Az autizmussal élő
emberek ezekre az elvárásokra dühvel és szorongással reagálhatnak, amit a tanácsadók dacnak
értelmezhetnek. Azok esetében, akiket a büntető igazságszolgáltatási rendszer kötelez a
részvételre, a megfelelés elmulasztása akár bebörtönzéshez is vezethet.

Az autizmussal összefüggő Rett-szindrómában és a törékeny X-szindrómában szerepet játszó
gének szintén megjelennek a függőségi kutatásokban. Az idegtudósok megdöbbenve
tapasztalták, hogy a MeCP2 - amely a Rett-szindrómában mutálódik - rendkívül aktívvá válik az
agyban, amikor a patkányok nagy mennyiségű kokainhoz jutnak. A törékeny X-szindrómában
mutálódott FMR1 gén, úgy tűnik, hasonló kapcsolatban áll a kokainfüggőséggel

Az autizmus és a függőség közötti összefüggések jobb megértése fontos terápiás ismeretekkel
szolgálhat mindkét problémára vonatkozóan - mondja Robert Malenka, a kaliforniai Stanford
Egyetem pszichiátriaprofesszora, aki Rothwell-lel együtt dolgozott az NLGN3 kutatásán. "Az
egyik területen dolgozó klinikusoknak oda kellene �gyelniük arra, hogy mi történik a másik
területen." - mondja.
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Stoner most sorstárs-szakértőként dolgozik a Kenmore Clubban, a Rappahannock Area
Community Services nevű kormány által �nanszírozott projektben, a virginiai Fredericksburgben.
Azt mondja, hogy a szervezet személyesebb megközelítése jobban megfelel az igényeinek. A
projektben fejlődési és pszichiátriai rendellenesség különböző formáival élő embereket
képeznek ki arra, hogy segítsék egymást. Szerinte, amíg több kutatás nem készül, addig az
autizmussal és a függőséggel egyaránt küzdő embereknek maguknak kell megtalálniuk az utat a
legjobb ellátáshoz.

Stoner például azt mondja, hogy nehezen viselte az elvonót, mert sok órát kellett
csoportterápián és 12 lépéses programokon, köztük az Anonim Narkósok és az Anonim
Alkoholisták programjain töltenie. "Nagyon nehezen tudtam elfogadni." - mondja. Amikor egy
csoport előtt vagy az Anonim Alkoholisták gyűlésén kellett beszélnie, "úgy éreztem, az agyam
kiürült" - mondja. A többi taggal is nehezen tudott kapcsolatot teremteni. Kétszer is
elutasították, mielőtt talált valakit, aki a "szponzora", vagyis felépülésének mentora lett volna.

Tekintettel ezekre a nehézségekre, a függőségben szenvedő autista embereket segítő
programoknak talán kevésbé a csoportterápiákra, és inkább az egyéni gondozásra kell
támaszkodniuk.


