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A "regresszió" eme klasszikus leírása szerint egy jól beszélő, kíváncsi, 2 éves gyermek hirtelen
visszahúzódóvá válik. Közömbös marad a neve hallatán, kevesebbet beszél, mint korábban, vagy
teljesen elveszíti a beszédkészségét. Az emberek helyett inkább dolgokkal játszik, a sok új tárgy
és tevékenység felfedezése helyett néhány tárgy és tevékenység megszállottja lesz. Elveszíti
számos korábban elsajátított képességét, és elkezd hintázni, pörögni, lábujjhegyen járni vagy a
kezével repkedni. Rémült szülei gyakran ezen a ponton keresnek szakértői válaszokat erre a
változásra.

Az autizmus kialakulásának ezt a kettősségét Sally Ozonoff sokáig igaznak tartotta. A tankönyvek
és cikkek, amelyeket diákként olvasott az 1980-as években, a regressziót az autizmus egyik
altípusaként írták le, afféle kivételként az állapot gyakoribb, "korai megjelenésű" változata alól,
amelyet sokan veleszületettnek tartottak. Az autizmus tanulmányozása - emlékszik vissza
Ozonoff - ennek a felosztásnak az elfogadását jelentette.

Az azóta eltelt évtizedekben azonban ezek az egykor egyértelmű határok kezdtek elmosódni. Az
epidemiológiai kutatások szerint az autizmus diagnózisok 15-40 százaléka a regresszív típusba
tartozik, de a becslések a regresszió meghatározásának módjától függően nagyon eltérőek. És a
de�níciótól függetlenül a regresszió gyakoriságának becslései (főként az Egyesült Államokban
mértek szerint) általában emelkedtek, ahogy a vizsgálatok egyre nagyobbak és szigorúbbak
lettek, mondja Ozonoff. Ez a változékonyság és a becslések növekedése egyaránt
megkérdőjelezte a regresszió kivételesnek tekintett uralkodó nézetét.

Az autizmussal kapcsolatos egyik legrégebbi, az állapot elnevezésével egyidős elképzelés az,
hogy az autizmusnak két típusa van: az egyik, amelyik a születéstől fogva jelen van, és egy
másik, amelyik kisgyermekkorban hirtelen jelentkezik. Az utóbbi típus, legalábbis a fenti
elképzelés szerint, a már meglévő készségek gyors elvesztésével jár.

A regresszió, vagyis egyes, már megszerzett képességek elvesztése, amely
autista kisgyermeknél fordul elő, valószínűleg kevésbé hirtelen jelentkezik, és
gyakrabban fordul elő, mint azt bárki gondolná.
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Ma Ozonoff, a Kaliforniai Egyetem Davis-i MIND Intézetének pszichiátria és viselkedéstudomány
professzora, egyike azon kutatók egyre növekvő csoportjának, akik szerint a regresszív és nem
regresszív autizmus közötti egyszerű felosztás szinte biztosan téves. Véleményük szerint, ami az
elmúlt 15 évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott, a kutatóknak és a klinikusoknak végleg le
kellene mondaniuk erről a felosztásról..

"Szerintem a legtöbb autizmussal élő gyermek valóban veszít bizonyos képességeket, de hogy
mennyit, mikor, és mit veszítenek, az gyermekenként változó." - mondja Catherine Lord, a New
York-i Presbyterian Kórház Autizmus és Fejlődő Agy Központjának igazgatója. "Úgy gondolom,
hogy az érintettek regresszív vagy nem regresszív kategóriába sorolása időpocsékolás és téves
elnevezés."

Ez a gondolat volt az egyik fő téma, ami folyamatosan uralta a hozzászólásokat azon a
regresszióval foglalkozó konferencián, amelyet az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi
Intézete tartott tavaly februárban. Egyik kutató a másik után írta le az autizmus olyan
megjelenési mintáit, amelyek ellentmondtak a két kategóriába sorolt nézetnek. Többen például
arról számoltak be, hogy minél alaposabban vizsgálják a gyermek első évéből származó otthoni
videókat vagy más, ebből az időből származó feljegyzéseket, például a klinikusok vagy gondozók
jelentéseit, azoknál a gyermekeknél, akiknél végül regresszív autizmust diagnosztizáltak, egyre
több korai jelét észlelik az autizmusnak.

Chawarska nézete számos kutatás eredményeit tükrözi, amelyek "a kialakulási minták széles
skáláját" mutatják, ahogyan azt Amanda Brignell, a Melbourne-i Egyetem autizmus-kutatója és
munkatársai egy 2016-os tanulmányban kifejtik. A skála főbb pontjai:

Ezeknek a korai jeleknek az erőssége változó, és gyakran nehezen észrevehetőek, de több
területen is megmutatkoznak a mozgástól és a tekintetkövető-mintázattól a nyelvi válaszokig és
a szociális interakciókig. A regressziót nem eseménynek, hanem folyamatnak kell tekinteni,
amely időnként gyors lefolyású, de általában elhúzódó - mondta Katarzyna Chawarska, a Yale
Egyetem Gyermek Kutatási Központjának kutatója a konferencián. Szerinte, ha megpróbáljuk
elkülöníteni a regresszáló gyerekeket a nem regresszálóktól, az olyan, mint egy „vonal a
homokban”, vagyis egy megbízhatatlan jel egy változékony terepen.
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- a "korai kialakulás" (korai fejlődési késések, képességvesztés nélkül);

- a "késés és visszafejlődés" (korai fejlődési késések, majd képességvesztés);

- az "egyenletesség" (nincs korai késés vagy képességvesztés, de fejlődési nyereség sincs);

- a közönséges "regresszó" (nincs fejlődési késés az egyértelmű képességvesztés előtt).

Ezek a fejlődési pályák annyira különböznek egymástól időzítésük, sebességük, mélységük és
hatásuk tekintetében, hogy szavak és zárójelek garmadája szükséges ahhoz, hogy megpróbáljuk
őket egy bináris keretbe szorítani.

Mindezek alapján Ozonoff szerint nem regresszióról, hanem különböző kialakulási mintázatokról
kellene beszélnünk. Az autizmus kezdetének valódi klinikai képe nem fekete-fehér, vagy akár
spektrális, hanem a lehetőségek komplex kaleidoszkópja. "Én már nem is nevezem a jelenséget
regressziónak" - mondja. "Én kialakulási módként gondolok rá: hogyan kezdődnek a tünetek".

Éles megosztottság

Ahhoz, hogy megértsük ezt az eltávolodást a veleszületett illetve regresszív autizmus
kettősségétől, érdemes átgondolni, hogyan alakult ki ez a megosztottság. Ahogy Steve
Silberman újságíró "Neurotörzsek " című bestsellere leírja, a kettősség Leo Kanner 1943-as, az
autizmust leíró korszakalkotó tanulmányából ered. A 11 gyermeket vizsgáló tanulmányban
Kanner azt állította, hogy egy új fejlődési szindrómát azonosított. Bár ez a szindróma, amit
autizmusnak nevezett, nagymértékben átfedésben volt egy tágan értelmezett fejlődési
állapottal, amelyet akkoriban mások "gyermekkori skizofréniának" neveztek, Kanner szerint ez
önálló szindróma, mivel "az élet kezdetétől fogva" jelen van, még ha csak később válik is
nyilvánvalóvá. Ezzel szemben a gyermekkori skizofrénia, állította, általában csak "legalább két
évnyi, lényegében átlagos fejlődés után" jelentkezik.

https://www.asdkviz.com/
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A 11 gyermek vonásainak veleszületett minőségére helyezett hangsúly döntő jelentőségű volt
Kanner azon állítása szempontjából, hogy egy új szindrómát fedezett fel. Ahogy Silberman
mondja, "Kanner-nek szüksége volt erre a kettősségre, hogy önálló felfedezést tulajdoníthasson
magának".

Kanner húzása bevált. Dolgozata hamarosan új betegségként és új kutatási területként határozta
meg az autizmust. Azt az elképzelést is bebetonozta, hogy az autizmusnak két típusa van, a
veleszületett és a regresszív, amelyeket a különböző kezdetek, a feltehetően különböző
etiológiai háttér, és más-más fejlődési utak különböztetnek meg. A gyermekkori skizofréniát
vizsgáló kutatók �noman tiltakoztak, mondván, hogy a Kanner által leírt 11 gyermek nagyon
hasonlít az általuk vizsgált gyermekekhez. Később, az 1950-es években maga Kanner is
megjegyezte, hogy a veleszületett és a regresszív autizmus közötti határvonal elmosódott. De
ekkorra, jegyzi meg Silberman, Kanner már megengedhette magának ezt a visszavonulást, mert
a hírneve már biztosítva volt, amit meg is érdemelt.

Ám a kettősség így is megmaradt, és a körülötte kialakult hatalmas szakirodalom következetesen
vagy veleszületettnek, vagy regresszívnek minősítette az autizmust. Bár ez az éles felosztás
értékes kutatásokat inspirált, problémákat is okozott. Kanner, a maga idejében, és utána más
kutatók is, leginkább Bruno Bettelheim, a regresszióra hivatkozva azt bizonygatták, hogy a hűvös
un. "fridzsider" anyák vagy a dolgozó nők valahogy eltorzíthatják gyermekeik fejlődését. (Kanner
végül visszavonta ezt a nézetet.) Később az oltásellenes csoportok bizonyítékként hivatkoztak a
regresszióra, amely gyakran abban a korban jelentkezik, amikor a gyermekek több oltást is
kapnak, így szerintük az oltások autizmust okozhatnak. Ez a hamis, többszörösen megcáfolt
érvelés hozzájárult például a Minnesota-ban nemrég kitört kanyarójárvány, a szamárköhögés és
más súlyos betegségek megjelenéséhez.

https://www.asdkviz.com/
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Valójában 70 év autizmus-kutatás után még mindig nincs egyértelmű de�níció arra vonatkozóan,
hogy mi a regresszió. Brian Barger és Jonathan Campbell pszichológusok az elmúlt években
keményen küzdöttek ezzel a problémával, miközben több mint 100 tanulmányt fésültek át. Arra
a következtetésre jutottak, hogy a regresszióval foglalkozó szakirodalom "nélkülözi a központi
koncepciót", és "nincs általánosan elfogadott központi de�níciója".

Egy 85 tanulmányt tartalmazó meta-analízis során a szerzőpáros a de�níciók tarka sokaságát
fedezte fel gyakorlatilag a regresszió minden olyan típusára, amelyet az autizmus-kutatásban
általában leírnak : köztük van a nyelvi regresszió, a szociális regresszió, a motoros regresszió, a
"vegyes" regresszió, a "fejlődési regresszió", az egyszerű regresszió és még a "meghatározatlan
regresszió" is. A nyelvi regresszió esetében például nem találtak egyetértést abban, hogy egy
gyermeknek hány szóval kell rendelkeznie, majd ezek közül hányat kell elveszítenie, illetve
mennyi ideig kell használnia a szavakat ahhoz, hogy elvesztésük regressziónak minősüljön.
Lehet, hogy az egyik tanulmány szerint ez csak egyetlen szó - mondja Barger, - míg egy másik
20 szót vagy két- és háromszavas mondatok használatát követeli meg. Az egyik labor azt
mondhatja, hogy a gyermeknek legalább három hónapig kell rendelkeznie a nyelvi készségekkel,
mielőtt elveszíti azokat, egy másik viszont ezt az ablakot mindössze egy hétre rövidíti le.

Más meghatározások is hasonlóan zavarosak voltak. A "szociális regresszió" egy, a listán szereplő
készségcsoportok közül különböző készség-alcsoportok elvesztését jelentette, amely többek
között tartalmazta az érzelmi kifejezőkészséget, a közös �gyelmet, a szemkontaktust, a
játékkészséget és a gyermek saját nevének hívására adott válaszát. A "nyelvi-szociális regresszió"
meghatározásai a nyelvi és a szociális készségek elvesztésének különböző keverékeit és
mértékeit is magukban foglalták. A "vegyes regresszió" de�níciói felölelték a nyelvi, szociális
képességek vagy más készségek elvesztését. Itt olykor pontosan meghatározott (pl. motoros)
készségek, néha nem speci�kus, néha pedig reménytelenül tág (pl. "fejlődési") készségek
szerepelnek. Talán a legkövetkezetesebb, bár aligha a leghasznosabb meghatározás a " nem
speci�kus regresszió, ", ami természetesen mindig meghatározatlan volt.

https://www.asdkviz.com/
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Ez a de�níciós katasztrófa - írta Barger és Campbell egy tavalyi tanulmányában - "ellentmondásos
eredményekkel jellemezhető szakirodalmat" hozott létre. Barger szerint ez segít
megmagyarázni a regresszió elterjedtségére vonatkozó becslésekben meg�gyelhető hatalmas
eltéréseket is. "Ha nincs világos elképzelésed arról, hogy mit keresel, akkor nem tudod
egyértelműen bizonyítani, hogy amit keresel, az a független, megismételt kutatások
körülményei között ugyanúgy néz ki." A probléma, röviden, nem olyan, mintha almát és
narancsot hasonlítanánk össze. Inkább olyan, mintha almát, narancsot, ananászt, spenótot és
csirkesalátát állítanánk egymás mellé. Nem csoda, hogy Barger és Campbell arra a
következtetésre jutott, hogy "az eddigi kutatásokat előzetesnek kell tekinteni".

Szerintük, és sokan mások szerint az ilyen jellegű de�níciós és mérési problémák elfedhetik a
regresszió valódi elterjedtségét. Campbell, a Kentucky Egyetem pszichológiaprofesszora szerint
a regresszió az autista gyermekeknél nem valamilyen rendkívüli folyamat lehet. "Szerintem
problémáink vannak a dolog de�níciójával. Vannak mérési problémák is. És maga a jelenség is
bonyolult." - mondja. "A regresszió egy nagyobb, a szokásostól nem eltérő fejlődési folyamat
része lehet. Nem kizárt, hogy ez nem csak az autizmusra jellemző; elképzelhető, hogy más
gyerekek is vannak, aki készségvesztésen, fejlődési késéseken és hirtelen változásokon mennek
keresztül."

Világosság és apró jelek

Az emberi természet hajlamos arra, hogy ott keresse a dolgokat, ahol könnyűnek hiszi, hogy
megtalálja, mert ott világos van, még akkor is, ha lehetséges, hogy a keresett dolog valójában
sötét helyen található.

Így például a regresszió keresésekor a kutatók és a szülők egyaránt hajlamosak csak a könnyen
meg�gyelhető nyelvi készségekre összpontosítani, amelyek általában a második életévben
jelennek meg (és később néha visszafejlődnek). Ha azonban túlságosan is erre az egy
képességre összpontosítanak, bármennyire is fontos ez, �gyelmen kívül hagyhatják vagy
megfeledkezhetnek a kevésbé könnyen észrevehető területekről, például az érzékszervi és
motoros képességek terén korábban elért nyereségekről vagy veszteségekről.
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"A legtöbb esetben az autizmus valószínűleg együtt jár azzal, amit jelenleg regressziónak
nevezünk." - mondja Joseph Piven, a Chapel Hill-i Észak-Karolinai Egyetem
pszichiátriaprofesszora. Hozzáteszi, hogy ez már a beszéd kialakulása előtt is előfordulhat a
nyelvtől eltérő területeken, ahol kevésbé valószínű, hogy észreveszik, és "sokkal nehezebb
nevén nevezni".

Piven és kollégái egy 2015-ös tanulmányban dokumentálták ezt a vakfoltot. Felmérték 210
autista gyermek csecsemő testvérét (akik maguk is nagy autizmus-kockázatnak vannak kitéve),
valamint 98 olyan családból származó csecsemőt, amelyben nem fordult elő autizmus. Néhány
havonta, 6 hónapos kortól kezdve számos fejlődési mérést végeztek. Ezután a 24 hónapos
korban végzett, több mérésen elért pontszámok alapján a gyermekeket négy csoportba sorolták:
egy alacsony kockázatú csoportba, amely nem mutatta az autizmus jeleit, egy magas kockázatú
csoportba, amely szintén nem mutatta az autizmus jeleit, és két további magas kockázatú
csoportba, amelyeket az autizmus észlelt jegyeinek száma és súlyossága alapján "mérsékelt"
vagy "súlyos" kategóriába soroltak.

A tanulmány legfontosabb megállapítása az volt, hogy azok a gyermekek, akiknél később
autizmust diagnosztizáltak, már 6 hónapos korban �nom, de jellegzetes szenzoros és motoros
jegyeket mutattak, amelyek addig észrevétlenül maradtak. Ezek a jelek olyan területeken
mutatkoztak, amelyeket a szokásos autizmus-szűrések nem értékelnek, és a legtöbb szülő, de
még a szakemberek is, �gyelmen kívül hagyhatják őket más, súlyosabb problémák hiányában. Az
Autism Observation Scale for Infants (AOSI Autizmus Obszervációs Skála Meg�gyelő
Csecsemőknek), ami a kommunikatív viselkedést vizsgálja, 6 hónapos korban nem mutatott ki
jelentős különbségeket a négy csoport között. 12 hónapos korban pedig ugyanez a szűrő csak
abban a csoportban mutatott ki �nomabb autista vonásokat, amelyet végül 24 hónaposan a
"súlyos" csoportba soroltak.

Mint a kutatók mondják, korai lenne ezeket az újonnan felismert jeleket az autizmus végleges
előjeleinek tekinteni, mert előfordulhatnak kisebb mértékben a tipikusan fejlődő gyermekeknél
is, bár ezt a kutatók nem vizsgálták. A vizsgálatnak nem volt célja diagnosztikai markerek
létrehozása. De arra utal, hogy az autizmus �nom jelei már korán jelentkeznek. "Az én
véleményem a témával kapcsolatban az, hogy a regresszió téves elnevezés." - mondja Piven.
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Más kutatók úgy találták, hogy a korai szociális változások is könnyen elkerülhetik a �gyelmet.
Egy 2011-es tanulmányban Ozonoff és munkatársai regresszív autista gyermekek otthoni videóit
nézték meg az első két évük során, és négy kialakuló szociális készségüket pontozták: a
hangképzést, az arcok �gyelését, a kölcsönös mosolyt és a mutogatást, mint a másik személy
�gyelmének irányítását. Az ezekre a viselkedésekre koncentráló meg�gyelők a gyerekek 12 és
24 hónapos kora között a szociális regresszió jeleit vették észre a később autizmussal
diagnosztizált gyermekek mindegyikénél, jóval azelőtt, hogy a gyermekeket diagnosztizálták
volna, és mielőtt bárki más észrevett volna bármi rendellenességet. A szülők és a standard
autizmus szűrők, mint például az Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS, Autizmust
Diagnosztizáló Obszervációs Skála), nem szűrték ki ezeket a problémákat. Bár a gyermekek
kétharmadánál a videós előzmények a szociális regresszió valamilyen formáját mutatták, a szülők
akkor ezt nem vették észre.

A regresszióról alkotott képet tovább bonyolíthatja néhány bizonyíték arra, hogy ez tipikus
gyermekeknél is előfordul. Egy Brignell és kollégája, Angela Morgan által vezetett csoport
például azt találta, hogy körülbelül minden hetedik tipikusan fejlődő kisgyermek valamikor
visszafejlődik a tekintetkövetésben és az érzelmek kimutatásában, szemben az autista
gyermekekkel, ahol ez minden negyediknél fordul elő. A legfontosabb különbség azonban az,
hogy az autizmussal élő gyerekek kevésbé képesek pótolni ezeket a veszteségeket, mint a
tipikusan fejlődő gyerekek. A kutatók megállapították, hogy a tipikusan fejlődő kisgyermekek 26
százaléka más területeken is visszafejlődhet, például a szociális érdeklődés, a szociális ingerekre
adott mosoly vagy a szociális impulzusra adott fejmozgás terén, szemben a spektrumon lévő
gyermekek 41 százalékával. "A képességvesztés" - mondja Brignell - "nem csak az autizmus
spektrumzavarra jellemző".

Még ezekkel a regresszív epizódokkal együtt is, mind a tipikusan fejlődő, mind az autizmussal
élő gyermekeknél általában az első és a második életévük között mindezeken a területeken
képességfejlődési nyereség észlelhető, bár a legtöbb autizmussal élő kisgyermeknél ez
lassabban történik.

https://www.asdkviz.com/
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Utólag visszatekintve

A regressziós szakirodalom végső, de központi problémája, hogy nagymértékben támaszkodik a
retrospektív tanulmányokra, tehát azokra, amelyek az események rekonstruálásától, nem pedig
azok bekövetkezésekor történő meg�gyelésektől függenek. Ezekben a vizsgálatokban a kutatók
megkérik a már diagnosztizált, vagy autizmus felmérésre érkező gyermek szüleit, hogy
emlékezzenek vissza gyermekük fejlődésére, kiemelve a képességek bármilyen észrevehető
csökkenését. Ha a szülők a fejlődés tipikus menetére emlékeznek, amely hirtelen megtorpant, a
kutatók a gyermek autizmusának kezdetét regresszívnek tekinthetik. Ozonoff és mások az elmúlt
évtizedben prospektív vizsgálatokat vagy otthoni videókat a használtak a szülők
visszaemlékezéseinek ellenőrzésére. Munkájukból kiderült, hogy a szülők emlékezete, mint a
legtöbb ember emlékezete, megdöbbentően megbízhatatlan lehet.

Az emberek hajlamosak arra, hogy úgy emlékezzenek vissza dolgokra, hogy azok megfeleljenek
aktuális benyomásaiknak vagy hiedelmeiknek. Ez az un. megerősítési torzítás egy formája. Ennek
eredményeképpen előfordulhat, hogy egy problémás tinédzserre makacsabb kisgyermekként
emlékeznek, mint amilyen valójában volt, vagy elfelejtik, hogy egy elfogadható viselkedésű, 10
éves gyerek 2 évesen lehetetlenül viselkedett. Különösen kockázatos a szülőket arra kérni, hogy
emlékezzenek vissza az autizmus jeleit mutató gyermek fejlődésére. Amellett, hogy nehéz
észrevenni az enyhe visszafejlődést (amelyet még a kutatók is elmulaszthatnak), ezek a halvány
jelzések nagy valószínűséggel feledésbe is merülhetnek. A problémát súlyosbítja, hogy a tipikus
visszaemlékezési módok könnyen a gyermek legnagyobb, legemlékezetesebb hibái felé
terelhetik a szülő emlékezetét, ami a hirtelen visszafejlődés illúzióját kelti.

Ezt az illúziót tovább fokozhatja az úgynevezett teleszkóphatás: Minél több idő telik el egy
jelentős esemény bekövetkezése után, annál valószínűbb, hogy az ember az eseményre való
emlékezés során azt időben későbbre helyezi. Vagyis az emlékezet a távoli eseményeket
közelebb hozza, mint egy távcső, amely egy távoli tárgyra fókuszál.

https://www.asdkviz.com/
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A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem kutatójának, Vanessa H. Balnak egy 2011-es kutatása
egyike azon tanulmányoknak, amelyek azt mutatják, hogy a teleszkóp hatás hogyan ösztönzi a
visszaesés hamis érzékelését. Bal azt találta, hogy azokban az esetekben, amikor a gyerekek
képességeket szereztek, majd elvesztették azokat, a szülők úgy emlékeztek mind a képességek
megjelenésére, mind az eltűnésére, mintha az később - a jelenhez közelebb - történt volna,
mint ahogy azt a feljegyzések mutatták. Ezek a hibák az esemény és a visszaemlékezés között
eltelt idővel arányosan nőttek. Egy 18 hónapos gyermek szülei például egy adott időpontban
pontosan emlékezhettek, hogy egy képesség 13 hónapos korban jelent meg. Három évvel
később azonban előfordulhat, hogy ezt a mérföldkövet 18 vagy 20 hónapos korra teszik. Ez a
teleszkóphatás okozhatta, hogy a legtöbb vizsgálatban a regresszió állítólagos átlagos életkorát
18-20 hónapban állapították meg.

Ozonoff most egy olyan tanulmányon dolgozik, amelyet - félig irónikusan - "Mindenki
visszafejlődik" címmel jelentet meg. Nem azt akarja mondani, hogy a késői regresszió soha nem
fordul elő, hanem azt, hogy az állítólagosan veleszületett és a látszólag regresszív autizmus
közötti különbségtétel túlhangsúlyozása csak eltereli a �gyelmet a lényeges kérdésekről.
Szerinte jobb megközelítés, ha inkább több olyan tényezőre gondolunk, amelyek a kezdetek
kaleidoszkópszerű skáláját hozhatják létre. "Nem két vagy négy kategóriában gondolkodom az
autizmus kezdetéről." - mondja. "Nem sok különböző dolog van, hanem egy dolog, ami
különböző esetekben különbözőképpen néz ki".

Az autista gyermekek agysejtjeinek korai túlburjánzása magyarázatot adhat erre a sokféleségre.
Egy 2001-es kis terjedelmű tanulmány megállapította, hogy az autista gyermekeknél az agy 24
hónapos korig abnormálisan gyorsan látszik növekedni. Később viszont úgy tűnik, hogy ezeknek
a gyerekeknek az agyában a szinaptikus metszés - egy olyan folyamat, amely a neuronok közötti
kapcsolatokat visszametszi - gyorsabb ütemben megy végbe, mint a tipikus gyerekeknél.
(Számos más tanulmány azt találta, hogy az autista gyermekeknél inkább túl sok szinapszis van,
mint túl kevés.)

https://www.asdkviz.com/
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2015-ben a néhai Annette Karmiloff-Smith, idegtudományokkal foglalkozó kutató közzétett egy
tanulmányt, amelyben az autizmus kialakulását a fentiek és más eredmények alapján a "túlzott
metszés" hipotézisében foglalta össze. Szerinte a túl sok növekedés, majd a túl sok visszavágás
vezet az autizmus vonásainak megjelenéséhez. Kevesebb mint két évvel később Piven arról
számolt be, hogy a túlnövekedés időzítése egybeesik a második év közepével, amikor gyakran
megjelennek a szociális és nyelvi problémák. Amikor Piven csoportja alaposan megvizsgálta 15
autizmussal diagnosztizált gyermek strukturális agyi szkenneléseinek sorozatait, a gyermekek
agyában 6 és 12 hónapos koruk között túlnövekedési mintázatot találtak, még azoknál a
gyermekeknél is, akiknél 18 hónapos korukig nem mutatkoztak autizmusra utaló vonások.

 Ez a megállapítás szépen alátámasztja azt az elképzelést - ami a túlburjánzási hipotézis kulcsa -,
hogy a második évben megjelenő viselkedési regresszió a korai csecsemőkorban vagy még a
születés előtt kezdődő atipikus folyamatokból ered.

Karmiloff-Smith és mások azt feltételezték, hogy a folyamatos atipikus fejlődés fokozatosan
elegendő atipikus agyi aktivitást generál ahhoz, hogy felülírja a tipikus viselkedést irányító
folyamatokat. Így végül a fejlődő agy, miután létrehozott egy olyan viselkedést, mint például a
korai beszéd, elveszíti az erre való képességét. A hirtelennek tűnő veszteség valójában hosszú
időn át tart.

Kevin Mitchell, az írországi Trinity College Dublin idegfejlődés-genetikusa szerint az elképzelés
"tökéletesen illeszkedik" a dinamikus agyfejlődés egyik vezető elméletéhez. E dinamikus vagy
"neurokonstruktivista" elmélet szerint, amelyet Karmiloff-Smith különösen erőteljesen
fogalmazott meg, az olyan atipikus kimenetelű fejlődés, mint az autizmus, nem egyszerűen
súlyos genetikai hibák vagy ettől független környezeti hatások miatt alakulnak ki, hanem az
összetett idegfejlődési folyamatok rendellenes kibontakozása következtében.

Idővel ezek a folyamatok hozzák létre azokat a jó és rossz különbségeket, amelyek
valamennyiünket különbözővé tesznek. Az autizmus esetében pedig egyszerűen olyan
különbségeket hozhatnak létre, amelyek feltűnőbbek és több következménnyel járnak.

https://www.asdkviz.com/
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A Kanner-féle veleszületett/regresszív kettősség elhagyása gazdag elméleti és kísérleti terepet
nyitna meg ennek az elméletnek a feltárására. És talán azonnali hasznot is hozhatna. Ha a
klinikusok felismerik, hogy az autizmus jellemzően nem hirtelen, hanem fokozatosan jelenik
meg, és megtanulják korábban észrevenni a jeleket, több lehetőségük lesz arra, hogy segítsenek
a gyermeknek, és megfeleljenek az atipikus fejlődés által jelentett kihívásoknak. A
gyermekorvosok elkezdhetnék a szociális és a motoros készségek mérését is a rutinszerű
gyermekorvosi látogatások alkalmával. Ozonoff szerint "mindannyiunknak, szülőknek és
szakembereknek, alapvetően másképp kellene gondolkodnunk az autizmus kialakulásáról".
Megjegyzi, hogy az agy fejlődésének ez a dinamikusabb, sokoldalúbb szemlélete nemcsak
hasznos lehet, de nagy valószínűséggel elméletileg is igaz.
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