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A Lancet autizmussal foglalkozó bizottságának tagjai szerint olyan ajánlásokat sikerült
megfogalmazni, amelyek bármely országban alkalmazhatók, függetlenül az erőforrások szintjétől. A
10 ország 32 képviselőjéből álló csoport először a kanadai Montrealban megrendezett International
Society for Autism Research (Nemzetközi Autizmuskutatási Szövetség, ISAR) 2019.évi
konferenciáján találkozott, majd 2019 végén a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen, 2020
februárjában pedig a Lancet folyóirat londoni irodájában, közvetlenül a világjárvány kezdete előtt.
(A bizottság két tagja, Paul Wang és Alison Holbrook, a Spectrum anyaszervezete, a Simons
Alapítvány alkalmazásában áll.)

"A kérdés nem az, hogy abba kéne-e hagynunk az ilyen kutatásokat, mert ezt semmiképpen sem
szabad abbahagynunk." - mondja Lord. " A kérdés az, hogy mit tegyünk addig, ameddig ezek a
kutatások eredményre vezetnek?”

Az iránymutatás egy olyan javaslat-sor részét képezi, ami az autizmussal élők orvosi ellátása és az
állapotra vonatkozó klinikai kutatások javítására irányul. A további ajánlások között szerepel a
személyre szabott orvoslás felé való elmozdulás, a szolgáltatások adaptálása az alacsony és közepes
jövedelmű országok számára, valamint az olyan kutatási projektek �nanszírozásának előtérbe
helyezése, amelyek azonnal javíthatják az autista emberek életét.
A csoport úgy döntött, hogy a hosszabb távú célok helyett inkább a következő öt évben
megvalósítható fejlesztésekre összpontosít, mondja Catherine Lord, a Los Angeles-i Kaliforniai
Egyetem pszichiátria és nevelés professzora, aki a The Lancet (az egyik legtekintélyesebb orvosi
folyóirat- a ford.) szerkesztői által összehívott csoport egyik vezetője volt. Ez elfordulást jelent az
olyan alapkutatásoktól, mint a biomarkerek azonosítása vagy a génspeci�kus kezelések
kifejlesztése.

A "mélyautizmus" kifejezést olyan autistákra kellene használni, akiknek egész
életükön át, 24 órás gondozásra van szükségük - jelentette be ma egy
autizmuskutatókból, klinikusokból, autista felnőttekből és autisták szüleiből
álló csoport.
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A jelentés, amelyet kedden egy virtuális rendezvényen mutatnak be, fontos referenciaként szolgál
az autizmuskutatók számára - mondta Sven Bölte, a stockholmi Karolinska Institutet gyermek- és
ifjúságpszichiátriai professzora, aki nem tagja a bizottságnak.

A kutatóknak világszerte vannak információik arról, hogyan lehetne javítani az autizmussal élők
életét, de eddig nem használták fel ezeket megfelelően - mondja Tony Charman, az egyesült
királyságbeli King's College London klinikai gyermekpszichológia tanszékvezetője, a csoport társ-
vezetője. "A bizottság létrejötte felszólítás a cselekvésre." - mondja.

A bizottság jelentése formálisan bevezeti a "mélyautizmus" kifejezést a súlyos értelmi
fogyatékossággal, korlátozott kommunikációs képességekkel vagy mindkettővel rendelkező
autistákra. A jelentés megjegyzi, hogy a kifejezést nem szabad 8 évesnél �atalabb gyermekek
esetében használni, inkább a serdülők és felnőttek esetében lehet megfelelő.

"A fő cél az volt, hogy felhívjuk a �gyelmet arra, hogy ezek a gyerekek és felnőttek léteznek, és
hogy nagyon is szükségük van különféle szolgáltatásokra." - mondja Lord. "És azt, hogy milyenekké
válnak, nem 2 éves, hanem csak 8-9 éves korukban jelezhetjük előre, és ezzel kell terveznünk a
számukra.”

A bizottság elemzése szerint, amit három adatbázis - a norvég Mother, Father and Child Cohort, a
brit Special Needs and Autism Project és az amerikai Early Diagnosis Study – alapján végeztek, a
mélyautizmus diagnózisa az autisták 18-48 százalékát érintheti. Az amerikai csoportban például a
18 serdülő közül, akik 12 éves korukban megfeleltek a mély autizmus kritériumainak, 15 még 23
éves korában is megfelelt ezeknek; közülük 9-en éltek bentlakásos otthonban, 6-an pedig otthon
éltek "magas szintű támogatással."
A mélyautizmus kifejezés üdvözlendő kezdeményezés, mondja Bölte, aki az Egészségügyi
Világszervezet Funkcióképesség, Fogyatékosság és Egészség Nemzetközi Osztályozása számára az
autizmus funkcionális kategóriáinak meghatározásán is dolgozott. Szerinte ez segíthet a
kutatóknak abban is, hogy világossá tegyék, kik vesznek az részt az egyes vizsgálatokban.
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"Az autizmus egy hatalmas spektrum, és vannak nagyon-nagyon magas klinikai ellátást és
szolgáltatást igénylő emberek." - mondja Bölte. "Ők nagyon átfogó klinikai �gyelmet igényelnek."

A megjelölés azonban ellentmond a személyre szabott ellátás hangsúlyozásának, ami a jelentés egy
másik helyén szerepel - mondja Kelly Israel, az Autistic Self Advocacy Network (Autizmussal Élők
Érdekvédelmi Hálózata) politikai elemzője, aki nem vett részt a bizottság munkájában.

"A mélyautizmus kifejezés úgy tűnik, mintha megpróbálná ezeket az embereket beskatulyázni." -
mondja Izrael. "Lényegében aláássák a saját álláspontjukat."

Az ellátás javítása érdekében minden országnak legalább az autizmus előfordulását �gyelemmel
kell kísérnie a lakosság körében, és olyan szolgáltatásokat kell nyújtania, amelyek �gyelembe
veszik az emberek erősségeit és gyengeségeit, a társbetegségeket és a vonások súlyosságát.

"Csak ha tudjuk, hogy hány embernél fordul elő egy bizonyos állapot, akkor tudunk olyan dolgokat
megvalósítani a rendszerünkben, amelyek megfelelnek ezen személyek különféle igényeinek." -
mondja Charman.

E célból további kutatásokra van szükség azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű terápia
hatékony, milyen életkorban és kiknél - jegyzi meg a bizottság.

"Ezekre a kérdésekre nem kaptunk elég jó választ, annak ellenére, hogy az elmúlt 20 évben
rengeteget foglalkoztak a kísérleti beavatkozásokra irányuló kutatásokkal." - mondja Charman.
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A jelentés szerint a kutatóknak "túl kellene lépniük" az alapvető eset-kontroll típusú beavatkozások
tanulmányozásán, ehelyett a különböző típusú, időtartamú és intenzitású beavatkozások relatív
hatékonyságát kellene tesztelniük. A véletlenszerű kiválasztáson alapuló vizsgálatoknak hosszú
távú nyomon követést is kell tartalmazniuk; az országoknak együtt kell működniük olyan
tanulmányok készítésében, amelyeknek a mérete lehetővé teszi az autisták közötti egyéni eltérések
�gyelembevételét; a vizsgálatokat és az életkilátások mérését pedig az autistákkal és gondozóikkal
együttműködve kell megtervezni.
"Teljesen igazuk van abban, hogy a „evidencia alapúság” kész zűrzavar." - mondja Izrael. "Több
kutatásra van szükség arra vonatkozóan, hogy mely szolgáltatások és támogatások működnek a
legjobban az autisták esetében. Erre kétségbeejtően nagy szükség van."

Mind Bölte, mind Izrael szerint hasznos lett volna a jelentésben több útmutatás arra vonatkozóan,
hogyan határozzuk meg az egyes beavatkozások eredményeit, és hogyan dolgozzanak a kutatók az
autisták által kívánt eredmények elérése érdekében.

Gauri Divan, a bizottság tagja, az indiai Goában található Sangath nonpro�t szervezet
gyermekfejlesztési csoportjának igazgatója szerint az ajánlás azon része, amelyik a klinikai
vizsgálatokra fordítandó többlet�nanszírozásra vonatkozik, különösen az alacsonyabb jövedelmű
országok számára jelent segítséget.

"Velünk élnek azok a családok és gyerekek, akiknek segítségre van szükségük." - mondja.
"Támogatásra van szükségünk a kutatásba bevonható létszám bővítéshez, ezek megvalósításhoz, és
úgy gondolom, hogy a kapacitás már megvan erre."

A bizottság támogatja a "lépcsőzetes gondozás" elnevezésű kezelési megközelítést, amely a
családokat a legkevésbé költségigényes, de megfelelő kezelési lehetőséggel indítja, és csak
szükségleteknek megfelelően irányítja a gyermekeket intenzívebb szolgáltatásokba. Ezt a
megközelítést kulturálisan megfelelő módon kell alkalmazni, és az ország rendelkezésre álló
erőforrásainak függvényében lehet adaptálni - jegyzi meg a jelentés.

A kezelési folyamatnak �gyelembe kell vennie az egyéni, illetve kisgyermekek esetében a
gondviselők preferenciáit, valamint a család rendelkezésre álló otthoni idejét és erőforrásait is.
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"Ez nagyon távol áll a biológiától, de hatalmas szerepet játszik abban, hogy tulajdonképpen mi
történik az autista gyerekekkel és felnőttekkel." - mondja Lord.

Angelina Kakooza Mwesige, az ugandai Kampalában található Makerere Egyetem
gyermekgyógyászat és gyermekegészségügy docense szerint a bizottság ajánlása, miszerint a
diagnózis helyett az egyén szükségleteire kell összpontosítani, segít kikerülni a késedelmes vagy
pontatlan diagnózisokat azokban az országokban, ahol nincsenek szakemberek vagy kulturálisan
megfelelő szűrőeszközök. A gondozók képzésére vonatkozó javaslat pedig segít a szolgáltatásokhoz
való hozzáférés javításában is, mondja.
Divan szerint a forráshiánnyal küzdő országok számára hasznos a bizonyítékokkal alátámasztott
beavatkozások listája, akárcsak a nem bizonyított és potenciálisan káros "terápiáké".

"Ezekre a kezelésekre a jelentésben felhívják a �gyelmet, ami szerintem nagyon fontos." - mondja
Divan. "Legalább most már nagyon világosan ki lehet mondani, amikor egy szülő vagy egy család
fordul hozzád, hogy a bizottság szerint ez káros.”

A Lancet-bizottságokat általában nem hívják össze újra, de Charman azt mondja, reméli, hogy a
jelentés felhívja a �gyelmet arra, hogy az egyéneknek lehetővé kell tenni, hogy tájékozottan
dönthessenek az ellátásukról, és segít olyan környezetet teremteni, ahol több választási lehetőség
áll rendelkezésükre.

"Nem minden évben ül össze egy Lancet bizottság. " - mondja Charman. "Ez egy olyan lehetőség,
amelyet szeretnénk a lehető legjobban kihasználni."
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