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Slavin szorongása, ami gyakran az obszesszív-kompulzív zavarra (OCD) jellemző negatív
gondolatokban és rutinokban nyilvánult meg, nem volt újdonság a számára. Gyermekként
gyakran érezte úgy, hogy páros számú nyeldeklést kell végeznie, mielőtt belép egy szobába,
vagy négyig, hatig vagy nyolcig kell számolnia és nyelnie - fél lábbal a levegőben -, mielőtt rálép
egy járdakőre. Felnőttként gyakran érezte magát rosszul tömegben, és ismétlődően kezet kellett
mosnia, hogy ne érezze úgy, hogy fertőződött mások bacilusaitól vagy személyiségétől. A
depressziója is megszokott volt, ez okozta, hogy elzárkózott a barátaitól és a kollégáitól.

Ezúttal, mivel Slavin depressziója és szorongása súlyosbodott, orvosa pszichológushoz
irányította. "Hetekre, hónapokra volt időpontom előre lefoglalva" - emlékszik vissza. De
körülbelül 10 perccel az első ülés kezdete után a pszichológus hirtelen irányt váltott: ahelyett,
hogy tovább kérdezgette volna a gyermekkoráról vagy meglévő mentális egészségügyi
problémáiról, azt akarta megtudni, hogy beszélt-e már vele valaki az autizmusról. Véletlenül egy
rokona éppen két nappal korábban említette Slavinnek az autizmust, arra gondolva, hogy ez
esetleg magyarázhatja visszahúzódását a társas helyzetektől. Slavin keveset tudott erről az
állapotról, de elismerte, hogy lehetséges. Mire a terápiás ülés véget ért, a pszichológusa már
szinte biztosra ment: "Azt mondta nekem, hogy vagy magasan funkcionáló autizmusom van, vagy
valamilyen agykárosodásom" - emlékszik vissza Slavin kuncogva. Alig néhány évvel korábban
ugyanis egy orvos OCD-vel diagnosztizálta, most pedig az új pszichológusa autizmus diagnózissal
is ellátta.

Steve Slavin 48 éves volt, amikor egy pszichológusnál tett látogatása váratlan úton indította el.
Abban az időben már kétgyermekes családapa volt, aki a zeneiparban csinált karriert: reklámok
és slágerlisták vezető zenéit komponálta. De nehéz éve volt. A szokásosnál kevesebb volt az
ügyfél, édesanyjánál rákot diagnosztizáltak, valamint szorongással és depresszióval küzdött,
ezért be kellett zárnia a hangstúdióját.

Az autizmus és az OCD gyakran járnak együtt. A tudósok mindkettőt

tanulmányozzák, hogy megértsék, miben különböznek.
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Hiányos diagnózisok

Első pillantásra úgy tűnik, hogy az autizmusnak és az OCD-nek kevés közös vonása van. Mégis,
klinikusok és kutatók találtak átfedést a kettő között. A kutatások szerint az autizmussal élők akár
84 százalékánál is fennáll valamilyen szorongás, és akár 17 százalékuk szenvedhet OCD-től. Egy
2017-es tanulmány szerint pedig az OCD-sek még nagyobb hányadának lehet diagnosztizálatlan
autizmusa is.

Az átfedés egy része téves diagnózisokat tükrözhet, mert az OCD rituáléi hasonlíthatnak az
autizmusban gyakori ismétlődő viselkedésekre, és fordítva. De egyre nyilvánvalóbb, hogy
Slavinhez hasonlóan, sok embernél mindkét állapot fennáll. Egy 2015-ös tanulmány szerint az
autizmussal élőknél kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak később OCD-t, mint a
nem autizmussal élőknél. (Ez a tanulmány közel 3,4 millió dániai ember egészségügyi adatait
követte nyomon 18 éven keresztül.) Hasonlóképpen, ugyanezen tanulmány szerint, az OCD-vel
diagnosztizált embereknél négyszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizálnak később
autizmust, mint a tipikusan fejlődő egyéneknél.

Kényszeres gondolatok és cselekvések bárkinél előfordulhatnak. Gyakori, hogy valaki azon
aggódik, hogy bekapcsolva hagyta a sütőt, vagy, hogy szorongva kutat a táskájában a kulcsok
után. "Ezek tényleg a normális élettapasztalatok részei" - mondja Ailsa Russell, a Bath Egyetem
(Egyesült Királyság) klinikai pszichológusa. A legtöbb ember megtalálja a módját annak, hogy
elhessegesse ezeket a kellemetlen gondolatokat, és továbblépjen. Az OCD-ben érintetteknél
azonban ezek az aggodalmak idővel felgyülemlenek, és megzavarják a mindennapi működést.

Az elmúlt évtizedben a kutatók elkezdték együtt vizsgálni ezt a két állapotot, hogy kiderítsék,
hogyan hatnak egymásra, illetve miben különböznek egymástól. Ezek a különbségek nemcsak a
helyes diagnózisok felállítása, hanem a hatékony beavatkozások kiválasztása szempontjából is
fontosak lehetnek. Úgy tűnik, hogy az OCD-ben és az autizmusban egyaránt érintett emberek
egyedi tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek különböznek bármelyik állapot külön-külön
megélhető tapasztalataitól. És ezeknek az embereknek az OCD esetében alkalmazott szokásos
beavatkozások, például a kognitív viselkedésterápia (CBT), kevés enyhülést nyújthatnak.
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Néhányan, mint Slavin, lépéseket vagy lélegzetvételeket számolnak, hogy elnyomják a
rettegésüket attól, hogy valami rossz fog történni. Mások "ellenőrökként" írják le magukat, akik -
újra és újra - utánajárnak, hogy megfelelően végeztek-e el egy feladatot. Megint mások, a
"takarítók", akik a mocsoktól és a szennyeződéstől való félelmükre reagálva folyamatosan
mosakodnak. "Legtöbbször a kényszerbetegségben szenvedő emberek is tudják, hogy ez nem
igazán ésszerű" - mondja Russell, de úgy érzik, hogy az aggodalmaik és a rituáléik csapdái fogva
tartják őket.

A közös vonások miatt nehéz megkülönböztetni az autizmust és az OCD-t. Még egy képzett
klinikus szemével nézve is hasonlíthatnak az OCD kényszerei a sok autista által mutatott
"ragaszkodás az egyformasághoz" tünethez, vagy a repetitív viselkedésekhez, beleértve a
kopogtatást, a tárgyak rendezését és a mindig ugyanazon az útvonalon való közlekedést. A két
állapot átfedéseinek kibogozása gondos munkát igényel.

Az OCD és az autizmus közötti átfedés még mindig nem tisztázott. Egy 2015-ös elemzés szerint
mindkét állapot járhat érzékszervi ingerekre adott szokatlan reakciókkal. Egyes autizmusban
érintett személyek úgy érzik, hogy az érzékszervi túlterhelés gyakran okoz stresszt és
szorongást. Slavin például retteg a rendőrségi szirénáktól és a kapucsengők felcsendülő
hangjaitól, amelyeket az idegrendszerében felrobbanó bombához hasonlít. Egyes kutatók szerint
az autizmussal élők szociális problémái hozzájárulhatnak szorongásukhoz, ami szintén az OCD
egyik összetevője. Érvelésük szerint a szociális jelek leolvasási képességének hiánya
elszigetelődéshez vagy zaklatáshoz vezethet, ami tovább táplálja a szorongást. "Bonyolult dolog
a szorongást az autizmustól elkülöníteni" - mondja Roma Vasa, a marylandi Baltimore-ban
található Kennedy Krieger Intézet pszichiátriai szolgáltatásainak igazgatója.

A 2015-ös elemzés szerint az egyik döntő különbség az, hogy a kényszeres gondolatok
kényszercselekvéseket váltanak ki, de autizmus tüneteket nem. Egy másik megkülönböztetési
lehetőség, hogy az OCD-ben szenvedő emberek nem tudják kicserélni a számukra szükséges
konkrét rituálékat. "Szükségük van arra, hogy a dolgokat egy bizonyos módon tegyék, különben
nagyon szoronganak, és kényelmetlenül érzik magukat." – mondja Vasa.

https://www.asdkviz.com/
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A klinikusok sokáig �gyelmen kívül hagyták mind Slavin OCD-jét, mind autizmusát, noha gyakran
járt pszichológus-rendelőbe, mialatt London északnyugati külvárosában felnőtt. Első hat évében
nem beszélt, és azt mondja, emlékei között logopédusok és pszichiáterek gyakori látogatásai
szerepelnek. Még azután is, hogy beszélni kezdett, szociálisan visszahúzódó volt, és nem
szerette a szemkontaktust. Szorongás és gyomorfájás gyötörte. Körülbelül 11 évesen
"gyermekkori skizofréniát" diagnosztizáltak nála, és váliumot továbbá lítiumot írtak fel neki. Az
orvosok �gyelmeztették a szüleit, hogy talán egész életére intézetbe kell őt helyezni. Ehelyett
egy progresszív bentlakásos iskolába járt, és - ahogy ő fogalmaz - "egy kicsit működőképesebb"
emberként végzett. A zene iránti szenvedélyének élt, megismerkedett feleségével, Bonnie-val,
és családot alapított.

A klinikusoknak tehát meg kell vizsgálniuk, hogy az illető miért hajt végre egy adott cselekvést.
Ez a feladat kétszeresen is nehéz, ha a személy nem tudja megfogalmazni a tapasztalatait. Az
autizmusban érintetteknél hiányozhat a megfelelő önismeret, illetve verbális, kommunikációs
vagy intellektuális problémáik lehetnek, ami téves vagy hiányos diagnózisokhoz vezet, mint ami
Slavin esetében is történt.

Ezzel szemben az autizmussal élőknek gyakran egész repertoárjuk van az ismétlődő
viselkedésekből, amelyek közül választhatnak. "Ők csak keresnek valamit, ami megnyugtatja
őket, nem pedig  bizonyos viselkedést használnak erre. " - mondja Jeremy Veenstra-
VanderWeele, a Columbia Egyetem pszichiátriaprofesszora.

egy

Sok évvel későbbi autizmus diagnózisa erőt adott számára - mondja, - de új komplikációkat is
felvetett. Amikor például klinikusokkal beszélgetett, úgy tűnt, hogy autizmusa mindig háttérbe
szorította egyéb kihívásait, köztük auditív feldolgozási zavarát. "Ha egyszer már diagnosztizálták
az autizmust, az orvosok azt mondják: Ó, ez az autizmus miatt van, és nem �gyelnek az
árnyalatokra" - mondja. Úgy találta, hogy senki sem tudta megmondani neki, hogy egy adott
viselkedés az OCD-nek vagy az autizmusának a következménye, illetve, hogy mit tegyen ellene.

https://www.asdkviz.com/
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Közös biológiai háttér

Jacob és kollégái több ezer gyermeknél követik nyomon az ismétlődő viselkedésformák
megjelenését, amelyek 3 éves korukra autizmushoz vagy OCD-hez köthetők -. "Az agy
szempontjából ezek az állapotok mind összefüggnek." - mondja. A tudósok ugyanis
megállapították, hogy néhány közös idegpálya és agyterület fontos szerepet játszik mind az
autizmusban, mind az OCD-ben. Az agyi képalkotás főleg a striatumra utal, amely a motoros
funkciókkal és a jutalmazással kapcsolatos agyterület. Egyes tanulmányok szerint az autizmussal
és az OCD-vel élők egyaránt rendelkeznek szokatlanul nagy caudate nucleusszal, ami egy, a
striatumon belüli struktúra.

Állatokon végzett vizsgálati modellek is a striatumra utalnak. Veenstra-Vander Weele az
autizmust és az OCD-t olyan rágcsálókon tanulmányozza, amelyek repetitív viselkedést mutatnak.
Ő és más idegrendszert kutató tudósok mindkét állapotnál rendellenességeket találtak az
agykéreg-striatum-thalamus-agykéreg hurokban. Ez az idegpályákból álló rendszer a striatumon
keresztül fut, és szerepet játszik abban, hogy hogyan kezdünk és hagyunk abba egy viselkedést,
valamint a szokások kialakulásában.

Slavin kérdéseire egyszer talán választ kaphatunk, mivel egyre több kutató együtt vizsgálja az
autizmust és az OCD-t. „Alig 10 évvel ezelőtt gyakorlatilag senki sem foglalkozott ezzel.” -
mondja Suma Jacob, a minneapolisi Minnesotai Egyetem pszichiáter docense. Amikor
bejelentette, hogy mindkét állapotot szeretné kutatni, "a szakterület vezető tanácsadói azt
mondták, hogy választanom kell a kettő közül egyet" - mondja. Ez mostanában változik, részben
azért, mert a kutatók felismerték, hogy milyen sok embernél van jelen mindkét állapot
egyszerre.

Egy másik kutatási irányvonal az interneuronokat emeli ki, amelyek gyakran gátolják a sejtek
közötti elektromos impulzusokat. A striatumban lévő interneuronok működésének megszakítása
egerekben olyan rángatózást, szorongást és ismétlődő viselkedést képes létrehozni, amely
hasonlónak tűnik az OCD vagy a Tourette-szindróma vonásaihoz.

https://www.asdkviz.com/
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A kutatók által feltárt közös agyi „huzalozás” egy része genetikai átfedést tükrözhet. A 2015-ös
dán tanulmány megállapította, hogy az autizmussal élőknek a kontrollcsoporthoz képest nagyobb
valószínűséggel vannak OCD-ben érintett rokonaik. A két állapot genetikai összehasonlításainak
eredményei eddig ellentmondásosak, amihez hozzájárulhat, hogy keveset tudunk az OCD
genetikájáról. " Szinte kínos hogy mennyivel többet tudunk az autizmus genetikájáról, mint az
OCD genetikájáról." - mondja Pittenger. Ez a hiányosság magyarázatot adhat arra, hogy egy
2018-as, genomszintű asszociációs vizsgálatokról készült metaanalízis, ami több mint 200 000,
25 különféle állapottal, köztük autizmussal és OCD-vel élő ember vizsgálatát ölelte fel, miért
nem talált közös variánsokat az OCD és az autizmus között.

Egy másik csoport még nem publikált munkája arra utal, hogy a ritka "de novo” mutációk,
amelyek spontán módon fordulnak elő, jelentősen növelhetik az autizmus vagy az OCD
kockázatát. A kutatók által mindkét diagnózissal összefüggésbe hozott gének egy része az
immunrendszer működésével kapcsolatos, ami arra utal, hogy a környezeti tényezők és az
immunrendszer közötti kölcsönhatás szerepet játszhat. A mindkét állapottal összefüggésbe
hozható gének listáján szereplő további gén, a CHD8, a gén kifejeződést szabályozza.

Különösen hím egereknél, a striatumban lévő interneuronok működésének megzavarása az
egerek szociális interakcióban is meredek visszaesést eredményez, ami az autizmussal való
kapcsolatra utal. "Láss csodát, az egerek szociális sérülése ebben a modellben megegyezik azzal,
amit az autizmus kutatással összefüggő állatmodellekben láttunk." - mondja Christopher
Pittenger, a Yale Egyetem OCD-kutatási klinikájának igazgatója, aki ezt a munkát vezette. „Ezért
az interneuronok közös célpontjai lehetnek az autizmus és az OCD kezelésének.”  -  mondja. 

A beavatkozás adaptálása

Amíg a tudósok ezeket az előzetes eredményeket nem tudják összekapcsolni a az idegpályákkal,
addig az új, gyógyszeres kezelések messze vannak. De a mindkét állapottal élőknek más úton is
van lehetőségük segítséget találni.

https://www.asdkviz.com/
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Egy hűvös decemberi estén néhány ember szerte az Egyesült Királyságban  bejelentkezett  egy
havonta tartott "OCD & Autizmus Támogató Csoport" találkozóra, amelyet az OCD Action, egy
brit székhelyű jótékonysági szervezet szervez OCD-sek számára. A csoport létszáma ülésről
ülésre változik, de ezen a bizonyos estén, néhány nappal karácsony előtt, mindössze négyen
hívják a csoportot.

A foglalkozás során egy Michelle nevű nő (a hívás alatt mindenki csak a keresztnevét használja)
elmagyarázza, hogy csak akkor tudja elhagyni a házat, ha meggyőződött róla, hogy minden
kapcsoló és készülék ki van kapcsolva. Thomas órákat veszít a napból az állandó zuhanyozás
miatt. Mindketten beszélnek szociális nehézségekről, és arról, hogy ez mennyire szorongóvá
teszi őket. Gyakran aggódnak amiatt, hogy mit gondolnak róluk az emberek, és hogy az OCD
vagy az autizmus okozta ismétlődő viselkedésük miatt furcsának tűnnek-e mások szemében.

Mint a legtöbb támogató csoportos találkozó, ez a hívás is megnyugtatja a résztvevőket, hogy
nincsenek egyedül. A telefonálók friss híreket és tippeket is megosztanak egymással, például
azt, hogy időzítő használatával csökkenthetik a kézmosásra fordított időt. A hívók közül hárman
említik a kognitív viselkedésterápiát, ami segíthet nekik megérteni és kezelni a kényszeres
gondolataikat és cselekvéseiket. Azonban más beszélgetős terápiákhoz hasonlóan, ez a terápia
sem mindig hatékony az autizmussal élők esetében. Slavin-nek például nem segített. Ő azt
gyanítja, hogy képtelen volt követni a terapeuta megközelítését auditív feldolgozási nehézségei
és kognitív rugalmatlansága miatt, amit autizmusának tulajdonít. "Sok spektrumon lévő
embernek gondot okoz egy helyzet elképzelése, illetve annak elképzelése, hogyan lehetne
ennek a helyzetnek más kimenetele, ezért a hagyományos kognitív viselkedésterápia nem
mindig működik" – mondja Slavin, aki ehelyett - vegyes sikerrel - antidepresszánsokkal kezeli
kényszerbetegségét.

Egyes kutatók megpróbálják a CBT-t az autizmussal élők számára adaptálni, többek között azzal,
hogy "gondoskodnak arról, hogy valaki észrevegye és értékelje az érzelmi állapotukat" - mondja
Russell. A londoni King's College munkatársaival együttműködve Russell egy kísérleti kutatásban
azt találta, hogy a módosított kezelési módszerek segítenek néhány, autizmussal és OCD-vel is
élő felnőttnek kezelni a szorongását. Egy későbbi, nagyobb vizsgálat sikerében bízva, kollégáival
együtt januárban útmutatót tettek közzé a klinikusok számára.

https://www.asdkviz.com/
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A CBT személyre szabottabb változata működhet olyan személyeknél is, akiknél autizmus és
OCD is fennáll. A különböző módosított módszerek közé tartozik a szülők bevonása a
foglalkozásokba, a használt nyelvezet igazítása az autista személy képességeihez, vizuális
eszközök használata és a gyermekek jutalmazása. Egy kísérletben ezeket az adaptációkat a
standard CBT-vel hasonlítják össze több mint 160 autista és OCD-s gyermeknél. A még nem
publikált eredmények arra utalnak, hogy a standard CBT hasznos, de az egyénre szabott
megközelítés a legjobb az összes közül.

Slavin látja a személyre szabottabb kezelési lehetőségek előnyeit, bár ő maga még nem próbálta
ki. Az OCD Action és az autizmussal foglalkozó nonpro�t érdekvédelmi csoportokkal
együttműködve megismerte a két állapot sokféleségét. "Majdnem olyan, mintha minden egyes
embernek más diagnózisra, minden egyes embernek más kategóriára lenne szüksége, mert
mindenki annyira más." - mondja.

Egy évtizeddel autizmus diagnózisa után Slavin szívesen osztja meg tapasztalatait, részben
azért, hogy ellensúlyozza az információforrások hiányát, amellyel ő kezdetben szembesült.
2010-ben elindított egy weboldalt, majd később egy YouTube-sorozatot, hogy leírja, mit tanult
az autizmussal való életről.

"Egyszerűen úgy tekintek az autizmusra, mint egy olyan körülményre, amit az ember a saját
javára fordíthat, ha azt gondolja: "Oké, megbocsátom magamnak, ha nem egészen úgy értem
meg a dolgokat, ahogyan más emberek. Szinte élvezetes, hogy egy kicsit furcsa vagy, egy kicsit
más vagy bizonyos szempontból ... De a kényszerbetegség, abban egyszerűen semmi jó nincs."-
mondja Slavin.

Októberben egy könyvet adott ki, ami az általa elért fejlődés krónikája. Egyelőre a könyv
munkacíme így kezdődik:"A normálisat keresve".( A könyv megjelent, és angol nyelven elérhető
az amazon.com honlapon, címe: Looking for Normal: Autism and Other Complicated Stuff by
Steve Slavin, Marshwood 2020.- a ford.)

https://www.asdkviz.com/

