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A szakemberek szerint a családok joggal kételkednek az ilyen egyértelmű ítéletekben. A
kisgyermekek esetében az efféle előrejelzések készítése különösen azért problematikus, mert
egyes gyermekek váratlan módon képesek megcáfolni ezeket. "Hatalmas eltéréseket látunk a
fejlődési pályák között." - mondja So Hyun "Sophy" Kim, a New York-i Weill Cornell Medicine
kórház klinikai pszichiátriájának pszichológus adjunktusa. "Nem mindig könnyű megjósolni, hogy
mi fog történni útközben."

A diagnózis a New Jersey állambeli Brickben élő McCafferty-t egy olyan orvosi „odüsszeiára”
indította el, ami sok szülő számára ismerős lehet: viselkedési tesztek sorozata,
étrendváltoztatások, terápiás lehetőségek listája. Néhány hónappal az „utazás” megkezdése után
a washingtoni Georgetown Egyetem autizmus-specialistája megvizsgálta a most 18 éves Justint,
és átfogó ítéletet hozott a jövőjéről. "A gyermeke soha nem fog beszélni vagy önállóan élni." -
mondta az orvos McCafferty-nek egyenesen a szemébe. A megrázó szavak úgy hullottak az
anyára, mint üllőre a kalapács. "Emlékszem, arra gondoltam, hogy ez egy igencsak durva ítélet,
amikor a gyerek még nem is szobatiszta."- mondja.

Kimberlee McCafferty  �áról, Justinról már csecsemőkorában  lehetett tudni, hogy valami nem
stimmel a gyerekkel. Az első születésnapja körül abbahagyta a gügyögést. Ritkán fogadta el a
felkínált ételt, vagy lépett kapcsolatba másokkal, és kedvenc időtöltése az volt, hogy a játékait
pörgette a parkettán. 2 éves születésnapja előtt Justin autizmus diagnózist kapott.

A kutatók képesek az évek múlása mentén nagyjából felvázolni az autizmussal
élő gyermekek életútját. De mennyire, és mire jó, ha belenézünk a
kristálygömbjükbe?

Ám a kutatók gazdag adatbázist gyűjtöttek össze arról, hogy az autisták az idő múlásával hogyan
teljesítenek, és bizonyos fajta árnyalt előrejelzéseket mégis tudnak adni. A kutatás az autista
gyermekek több, széles értelemben vett életút-pályájáról szól. Ezek elnagyolt vázlatok arról,
hogyan alakulhat egy gyermek serdülőkorára és felnőttkorára.
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 Az adatok a korai viselkedés nehezen észrevehető jellemzőire is rámutatnak, amelyek
utalhatnak a jövőbeli fejlődésre vagy bizonyos területeken jelentkező nehézségekre, valamint
olyan genetikai eltérésekre, amelyek befolyásolják a gyermek életútjának ívét. A kutatás egy
része segíthet a klinikusoknak felmérni az autista gyermekek mentális egészségügyi kihívásait,
például a szorongás és a depresszió kockázatát is.

Az ilyen előrejelzések általános képet adhatnak a családoknak arról, hogyan tervezzenek az
előttük álló évekre. "Függetlenül a kimeneteltől, a bizonytalanság nagy kihívást jelent a családok
számára." - mondja Anne Arnett, a seattle-i Washingtoni Egyetem gyermekpszichológusa. "Ha ki
tudjuk küszöbölni a bizonytalanságot, vagy legalább némi elképzelést tudunk adni nekik arról,
hogy mire számíthatnak az idő múlásával, az már önmagában is terápiás hatással lehet a
családokra, és segit a felkészülésben." Az előrejelzések olyan terápiák felé is terelhetik a
klinikusokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyerekek erősségeire építsenek, miközben
megpróbálják enyhíteni problémáikat. "Az agy fejlődési pályája nagyon sokféle lehet, és valóban
érdemes korai beavatkozásokat folytatni, hogy megpróbáljuk támogatni az agy fejlődését." -
mondja Arnett.

Külön utakon

Ha nem is hivatalosan, a klinikusok évtizedek óta adnak előrejelzéseket az autisták várható
életútjáról. Sokan meg�gyelték, hogy a korai fejlődés különböző mintázatai különböző
kimeneteleket jeleznek előre. Az autista gyermekek "felnőttként nem illeszkednek egy
uniformizált diagnosztikai "alakzatba" - írta Christopher Gillberg, a Göteborgi Egyetem
pszichiátere egy 1991-es tanulmányában. Az autista gyermekek életútjával kapcsolatos korai
kutatások azonban hiányosak voltak, részben azért, mert az autizmus diagnosztikai kritériumai
nem voltak olyan világosan meghatározva, mint manapság. Egyes kutatások úgynevezett
"gyermekkori pszichózisban" vagy "gyermekkori skizofréniában" szenvedő gyermekeket is
bevontak a vizsgálatokba, ami homályossá tette az eredmények jelentését.
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A témával kapcsolatos kutatások a 2000-es években felgyorsultak, amikor a kutatócsoportok
longitudinális vizsgálatokat és mélyreható szülői interjúkat végeztek, hogy feltárják az autista
gyermekek fejlődésének részleteit az idő múlásával. Egy 2004-es vizsgálatban a kutatók több
mint két évtized alatt 68 autista gyermeket vizsgáltak meg, és megállapították, hogy azok,
akiknek a nonverbális intelligenciahányadosa (IQ) 7 éves korukban legalább 70 volt, nagyobb
valószínűséggel beszéltek folyékonyan, és felnőttként bizonyos fokú önállóságot értek el. Egy
2005-ös, 72 autista gyermeket vizsgáló kutatás szerint pedig azok a gyermekek, akiknek a szülei
a gyerekek 10-12 hónapos korában autizmusra utaló szocializációs jelekről számoltak be, például
a szemkontaktus kerüléséről vagy a mosolygás hiányáról, nagyobb valószínűséggel küzdöttek
kortárskapcsolati problémákkal 3 vagy 4 éves korukban.

Nagyobb mintákból kiindulva a kutatók ezután elkezdték elkülöníteni a különböző fejlődési
pályákat. Egy 2012-es, mérföldkőnek számító tanulmányban egy kutatócsoport modellező
szoftver segítségével mintázatokat talált a kaliforniai Fejlesztési Szolgáltatások Hivatalánál
(Department of Development Services) nyilvántartott 6975 autista gyermek klinikai adataiban.
Az adatok között szerepeltek a klinikusok feljegyzései a gyermekek szociális készségeiről,
kommunikációjáról és ismétlődő viselkedéséről, körülbelül 3 éves koruktól kezdve, több mint
egy évtizedig. A kutatók hat csoportot azonosítottak, amelyeket a gyermekek működési szintje
jellemzett: magas, közepes-magas, közepes, alacsony-közepes, alacsony és későn érő.

Az első öt csoportban a gyermekek fejlettsége a diagnózis felállításának időpontjában nagyjából
előre jelezte, hogy hová fognak jutni 14 éves korukra. Azok, akik korán erős szociális, kognitív és
nyelvi készségekkel rendelkeztek, általában a legnagyobb fejlődést mutatták ezeken a
területeken, míg azok, akiknek a készségei kezdetben a legkorlátozottabbak voltak, a
legkevesebb fejlődést mutatták.
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A tanulmányt vizsgáló Christine Fountain, a New York-i Fordham Egyetem szociológusa szerint
azonban a későn érőknél más volt a helyzet. A későn érő pályán fejlődő gyerekek - a
vizsgálatban résztvevők mintegy 10 százaléka volt ilyen - kezdetben erős autista vonásokat
mutattak, például ismétlődő viselkedést és szociális nehézségeket, bár általában nem voltak
értelmi fogyatékosak. Szüleik segítségével, akik gyakran magasan képzettek és motiváltak voltak
arra, hogy a gyerekük legjobb terápiákat kapja, nagyot léptek előre a szociális és iskolai
teljesítményükben.

2015-ben kutatók egy másik csoportja 421 autista gyermeknél, akiket 2, 3 vagy 4 éves koruktól
6 éves korukig követtek, kétféle fejlődési életút-csoportot azonosított, amelyeket autisztikus
vonások, illetve életviteli készségek alapján de�niáltak. Fountain csoportjaihoz hasonlóan azok a
gyerekek, akik a legjobb készségekkel indultak, általában a legnagyobb fejlődést mutatták.
Körülbelül 11 százalékuknak voltak enyhe autisztikus vonásai, amelyek idővel fokozatosan
enyhültek, a fennmaradó 89 százaléknak pedig erőteljesebb autisztikus vonásai voltak, amelyek
viszonylag stabilak maradtak. Amikor a kutatók az "adaptív készségeket", vagyis az olyan
életvezetési készségeket vizsgálták, mint az öltözködés, az tisztálkodás vagy a biztonságos
átkelés az utcán, azt találták, hogy az alacsony készségszinttel induló gyerekeknél a készségek
csökkenésének tendenciája jelentkezett (29 százalék), a közepes készségekkel rendelkezőknél a
készségszint stabil maradt (50 százalék), az erős életvezetési készségekkel rendelkezőké pedig
inkább javult (21 százalék).

A kutatók tehát két olyan csoportot találták, akiknek fejlődésében jelentős pozitív változás
történt: Azt a 21 százalékot, akiknek javult az adaptív működésük, és azt a 11 százalékot,
akiknél az autisztikus vonások folyamatosan enyhültek. A gyermek autisztikus vonásainak szintje
azonban nem mindig jelezte előre az életvezetési képességek fejlődésének útját - mondja a
tanulmányt vezető Stelios Georgiades, a kanadai Ontario állambeli Hamiltonban található
McMaster Egyetem epidemiológusa. Néhány, intenzív ismétlődő viselkedést mutató gyermek
például erős adaptív készségeket fejlesztett ki a növekedés során. "Egyetlen gyermeket sem
lehet csak egyetlen terület segítségével leírni vagy jellemezni." - mondja Georgiades.
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Gary Stobbe, a washingtoni Seattle Children's Autism Center neurológusa és kollégái az ilyen
nagy vizsgálatokra, valamint saját klinikai tapasztalataikra támaszkodva háromfajta hosszú távú
életutat vázoltak fel az autista gyermekek számára. Az egyik végletben, amelyet a klinikusok
"optimális kimenetelnek" neveznek, a gyermekek olyan mértékben fejlődnek, hogy �atal
felnőttkorukra már nem felelnek meg az autizmus diagnosztikai kritériumainak. Ezeknek a
gyermekeknek az autista vonásai általában már a kezdetektől fogva enyhék, és már �atal
koruktól kezdve viszonylag magas fokú kognitív és motoros funkciókat mutatnak.

A második típusú pályán lévő gyermekek a vizsgált "közepes" vagy "mérsékelt" kísérleti
csoportba tartozóknak felelnek meg. Ők képviselik az autista gyermekek többségét, akik a
terápia során folyamatosan fejlődnek, és évről évre haladnak a fejlődési mérföldkövek felé. Bár
ezek a gyermekek egész életük során mutatják az autizmus jeleit, ezek a jelek sokuknál idővel
csökkennek, még felnőttkorukban is. "Ezek az egyének gyakran a 20-as éveikben is fejlődnek a
korábbi években elvégzett munka következtében." - mondja Stobbe. A harmadik típusú pályán
fejlődő gyermekek továbbra is jelentős autizmus-vonásokat mutatnak, mondja. Nekik
támogatásra van szükségük a napi feladatok elvégzéséhez, és jellemzően nem képesek önállóan
élni, gyakran állandó felügyeletet igényelnek. Az ilyen életút meghatározások azonban soha
nem abszolútak, mivel egyes autista gyermekek a gyermekkor közepén vagy végén átugranak
egyik életút pályáról a másikra, mondja Stobbe.

Korai mutatók

Az egyre növekvő számú kutatás további részleteket tesz hozzá ehhez a képhez, és azonosítja
azokat a jeleket, amelyekből valószínűsíthető, hogy a gyerek milyen általános életutat fog
követni. A korai szociális készségek megbízható indikátornak számítanak. Harold Doherty a
kanadai Frederictonból azt mondja, hogy amikor autizmussal élő �a, Conor kisgyermek volt, nem
nagyon reagált a szülei kezdeményezéseire, és nem mutatott érdeklődést az olyan társas játékok
iránt, mint a „kukucs”. Egyes kutatások szerint a Conorhoz hasonló, szociális gesztusokat
nélkülöző gyermekeknél később valószínűleg erőteljesebb autizmus tünetek jelentkeznek, és
készségeik alacsonyabb szinten fejlődnek.
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Egy 2017-es, 199 autista kisgyermek és óvodáskorú gyermek körében végzett vizsgálat során a
kutatók azt találták, hogy azok a gyermekek, akik a vizsgálat kezdetén kevés szociális-
kommunikatív gesztust tettek, például nem mutogattak és nem utánozták a felnőtteket, egy
évvel később a csoporton belül a legsúlyosabb autista vonásokkal rendelkeztek. Ezek a szociális
viselkedések jobban megjósolták az autizmus súlyosságát, mint az ismétlődő viselkedések vagy
az életvezetési készségek, állapították meg a kutatók. A most 25 éves Conor kevés szót mond,
időnként kiborul, és éjjel-nappal felügyeletre szorul. "Ez olyasmi, amivel a szülőknek tisztában
kell lenniük, mert lehet, hogy a gyermekük gondozást és segítséget igényel egész életében." -
mondja Doherty.

Ezzel szemben azok a gyerekek, akiknek az autizmus jellemzői a növekedés során csökkennek,
általában viszonylag már korán szociálisak. Egy 2020-as tanulmány szerint azok a kisgyermekek,
akik keresték a társas interakciókat és jó mutogatási készséggel rendelkeztek a tárgyak jelzésére,
serdülőkorukban csak enyhe autista vonásokat mutattak.

Egy másik előrejelző tényező a korai intellektuális képességek csoportja. Fountain kutatásában
azok az autista gyermekek, akik kisgyermekként értelmi fogyatékossággal (70 alatti
intelligenciahányadossal) éltek, 14 éves korukig valószínűleg jelentős nehézségeket mutattak
mind szociális, mind tanulmányi téren. Másrészről viszont a Fountain által vizsgált későn érőkhöz
hasonló gyerekek - akik idővel az autizmus jellemzőinek jelentős enyhülését és az életvezetési
készségek terén előrelépést mutatnak - általában azok, akiknek nincs értelmi fogyatékosságuk,
mondják a szakértők.

Az adaptív viselkedés korrelál a jövőbeli iskolai teljesítménnyel is. Egy 2020-as tanulmányban a
kutatók 98 autista felnőtt adatait elemezték egy olyan longitudinális vizsgálatból, amelyben
klinikusok értékelték a mindennapi életvitelüket és egyéb készségeiket 2 és 26 éves koruk
között. A kutatók egy modellező szoftver segítségével két csoportra osztották a résztvevőket,
alacsony illetve magas szintű mindennapi életvezetési készségekkel.
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Catherine Lord, a kutatás vezetője, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem pszichológusa szerint a
magas életviteli készségekkel rendelkező csoportba tartozó gyerekek nagyobb valószínűséggel
folytatták tanulmányaikat a középiskola után, mint az alacsony életviteli készségekkel
rendelkezők. „Az alapkészségek fejlesztése elősegítheti a kreatív gondolkodást és a tanulást.” –
mondja Lord. Az egyik autista �únak, akivel Lord találkozott, nehéz volt egy helyben ülve
maradni. Amikor azonban a terapeuták segítettek neki hosszabb ideig ülni, képes volt elmélyülni
művészi érdeklődésében. "Kiderült, hogy gyönyörű block-design-ok készítésére képes." - mondja
Lord. "A mi célunk, nem az, hogy üljön, hanem hogy eljussunk a block designokhoz."

A genetika is adhat támpontokat a gyermek jövőjével kapcsolatban. Az autista gyermekek
körülbelül egynegyedénél található autizmushoz kapcsolódó genetikai variáns, és ezek
némelyike jellegzetes fejlődési pályát eredményez. Tavaly szeptemberben Arnett és kollégái
közzétették az első jelentést a kognitív és adaptív készségek korai előrejelzőiről azoknál az
embereknél, akiknek az autizmussal összefüggésbe hozható öt gén egyikében mutáció van. Ezek
az ADNP, CHD8, DYRK1A, GRIN2B vagy SCN2A. Elemezték 65, e változatok valamelyikével
rendelkező, 5 és 21 év közötti személy adatait, akik egy nagyobb, folyamatban lévő vizsgálat, a
The Investigation of Genetic Exome Research (Genetikus Exom Kutatás) részesei a seattle-i
Washingtoni Egyetemen. A tudósok felmérték minden egyes személy képességszintjét, és
ezeket az adatokat kombinálták a családok visszaemlékezéseivel arról, hogy ezek a gyerekek
mikor érték el a korai mérföldköveket, például a járást és a beszédet.

A társadalmi-gazdasági státusz is számít. A Drexel Egyetem 2019-es jelentése szerint az
alacsony jövedelmű és kisebbségi csoportba tartozó autista gyermekek �atal felnőttkorban
általában kevésbé fejlett kommunikációs és alkalmazkodási készségekkel rendelkeznek, mint a
kiváltságosabb háttérrel rendelkező autista gyermekek.  Az alacsony jövedelmű gyermekek
minimálisan részesülhetnek korai terápiás programokban, amelyek a beszéd, a motoros és egyéb
nehézségeket kezelik. A családok részvétele ezekben a programokban előre jelzi "a hosszabb
távú eredményeket a serdülőkor és a felnőttkor során" - mondja Kim. "Ez valóban a szülők
bevonásának fontosságára utal", valamint az ilyen programokhoz való könnyű hozzáférés
szükségességére.
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A csapat megállapította, hogy a gyermekek fejlődési pályája attól függ, hogy milyen genetikai
variánst hordoznak. Az ADNP-variánst hordozó gyermekek szinte minden területen jelentős
motoros késést mutatnak, és általában 20 hónapos korukig vagy még későbbig nem kezdenek
járni. Azonban minél korábban járnak, annál magasabbak a nonverbális IQ-teszteken elért
eredményeik 4 és 16 éves kor között, és �atal felnőttkorban.

Arnett és más kutatók azt tervezik, hogy nagyobb csoportban vizsgálják meg az ilyen
variánsokkal rendelkező gyermekeket, és munkájukat kiterjesztik más, az autizmushoz
kapcsolódó génekre is, amelyekből jelenleg több mint 100 van.

A CHD8 variánssal rendelkező gyermekek esetében a korai mérföldkövek nem jelzik ilyen
megbízhatóan előre a kognitív fejlődésüket. De minél korábban beszélnek mondatokban (akár 1,
akár 4 éves korukban, például), annál jobbak lesznek az adaptációs készségeik a késői
gyermekkorban és �atal felnőttkorban. És minél korábban beszélnek a DYRK1A-változattal
rendelkező gyermekek, annál valószínűbb, hogy idősebb korukban javulnak a verbális IQ-
teszteken elért eredményeik.

Egy 2020-as tanulmányban például egy másik kutatócsoport azonosított egy KDM5A nevű gént,
amely, ha egerekben inaktiválják, zavart hangadáshoz, valamint ismétlődő viselkedéshez, gyenge
szociabilitáshoz és kognitív problémákhoz vezet. Ezután átkutatták az autista emberek DNS-
szekvenciáinak adatbázisát, és kilenc olyan személyt találtak, akiknél a KDM5A mutációi szintén
beszédhiánnyal, értelmi fogyatékossággal és fejlődési késéssel járnak. Az ilyen csoportok időbeli
követésével a kutatók gazdagabb képet kaphatnak a gyermekek valószínűsíthető életpályájáról.

A genetika útmutatást adhat a terápia irányításához. Ha egy gyermeknek egy olyan génváltozata
van, mint az ADNP, akkor előnyös lehet számára a motoros készségek fejlesztését célzó korai
terápia, valamint a kommunikációs képességeinek maximalizálását célzó folyamatos kezelés.
Hasonlóképpen, a DYRK1A variánssal rendelkező gyermekek, akik korán kimondják első
szavaikat, pro�tálhatnak az erős verbális képességeiket kihasználó terápiákból.
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A genetika azonban csak egy tökéletlen támpontot ad a gyermek hosszú távú fejlődéséhez. Az
összefüggések, amelyeket Arnett csoportja talált bizonyos gének és a fejlődés bizonyos fajtái
között, nem minden gyermekre érvényesek. Például egy CHD8 mutációval rendelkező gyermek,
aki a szokásosnál később kezdett el mondatokban beszélni, végül mégis erős adaptív
képességekkel rendelkezett. "Nagyon sok az egyéni variabilitás" - mondja Arnett. "Ez tényleg
csak egy becslés, egy találgatás. Nem jelenti azt, hogy ha a gyermeked pontosan 49 hónapos
korában beszél, akkor 6 éves korára az XYZ ponton lesz."

Mérés

Keveset tudunk arról, hogy az autizmus mutációi hogyan befolyásolják az autizmushoz
kapcsolódó egyéb mentális problémák kialakulását, de egyre több adat köti össze az autizmus
diagnózist más mentális állapotokkal. Lord és munkatársai éveken át követték nyomon az
autizmussal élő gyermekek és �atal felnőttek depresszióját, szorongását és a �gyelemhiányos
hiperaktivitás zavar (ADHD) tüneteit. Céljuk, hogy �gyelmeztessék a családokat a bajok jeleire,
hogy a gyermekeket még azelőtt kezelhessék, mielőtt komolyabb problémák alakulnának ki.

Egy 2020-ban közzétett tanulmányban Lord és csapata 194 autistát azonosított, akik részt
vettek ugyanabban a longitudinális vizsgálatban, amely a mindennapi életvezetési készségeket
mérte. Ez a tanulmány a résztvevők mentális egészségét is vizsgálta több ponton, körülbelül 2
éves koruktól 26 éves korukig, bár néhány résztvevő csak 12 vagy 13 éves korában csatlakozott
a vizsgálathoz. Lord és kollégái azt találták, hogy az ADHD, a szorongás és a depresszió az
autizmussal élő embereknél eltérő, de kiszámítható módon fejlődik. A résztvevők 40 százaléka,
akik 9 éves korukban jelentős ADHD-vonásokat mutattak, felnőttkorukban enyhébb ADHD
tüneteket produkáltak, ami arra utal, hogy ezek a vonások valószínűleg enyhülnek azoknál,
akiknél fennállnak (bár bizonyos nehézségek továbbra is megmaradhatnak).
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Más kutatók megtalálták a módját annak, hogyan lehet kiszűrni azokat, akiknél a legnagyobb
valószínűséggel állandósul a szorongás. A Torontói Egyetem pszichiátere, Danielle Baribeau már
régóta meg�gyelte, hogy a rutinokhoz szokatlanul ragaszkodó autista gyerekek ahogy idősödtek,
hajlamossá váltak a kifejlett klinikai szorongásra.

A szorongás azonban makacsabbnak bizonyult: A résztvevők körülbelül 74 százalékának volt
alacsony szorongási szintje 9 éves korától felnőttkorig, a többiek azonban gyermekkorukban
szorongóbbak voltak, és ez így is maradt. A depresszió jelentős tünetei, amelyek a résztvevők
mintegy 32 százalékánál fordultak elő, gyermekkorban inkább lecsengtek és ismétlődtek,
mielőtt 14 és 20 éves kor között kiugróan megnőttek.

Baribeau és kollégái ezért nyolc éven át, 3 éves koruktól kezdve évente egyszer 421 autista
gyermeket vizsgáltak szorongásos tünetekre. Ugyanezen időszak alatt háromszor mérték a
gyerekek ragaszkodásának mértékét a rutinokhoz. 2020 júliusában a kutatók arról számoltak be,
hogy a kisgyermekek 95 százalékánál, akiknél magas volt a "ragaszkodás a változatlansághoz”,
jelentős szorongás alakult ki az általános iskola kezdetére. "Ha van olyan gyerekünk, aki nagyon
merev és rugalmatlan, különösen 3-4 éves korában, �gyeljünk rá!" - mondja Baribeau.

De Lord is úgy találta, hogy ha jók az életviteli készségek 9 éves korban, ezek megóvják a
gyerekeket a súlyos szorongástól vagy más mentális problémáktól �atal felnőttként. Lord szerint
az, hogy már �atal korban sok mindenre képesnek érezzük magunkat, a későbbi pszichológiai
egészség egyik sarokköve. "Az idősebb gyermekek és felnőttek szülei azt mondják: "Csak azt
akarom, hogy a gyerekem boldog legyen" - mondja Lord. Boldogság azonban gyakran nem
létezik felelősségtudat és függetlenség nélkül.

Az érem másik oldala viszont az, hogy az erősebb szociális és kognitív készségekkel rendelkező
gyermekek érzékenyebbek lehetnek bizonyos típusú mentális egészségügyi kihívásokra, mondja
Stobbe. Tapasztalatai szerint gyakran ők azok, akik a leginkább szenvednek a szorongástól, a
depressziótól és a kapcsolódó állapotoktól, talán azért, mert élesen érzékelik, ha mások
kiközösítik, vagy másnak látják őket..
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 "Egy olyan gyerek, aki jó állapotban van, nagyobb a kockázatnak van kitéve, hogy, mondjuk,
zaklatják, vagy hogy olyan társuló mentális egészségi állapot alakul ki nála, mint a depresszió."
mondja Stobbe . Egy 2010-es kutatásban, amelyben 50 olyan 9-16 éves autista gyermeket
vizsgáltak, akik magas pontszámot értek el a globális funkciókat vizsgáló tesztben, 74
százalékuknál alakult ki társuló pszichiátriai probléma, például depresszió, szorongás vagy
viselkedészavar.

Azonban rengeteg bizonytalanság terhel minden ilyen előrejelzést. McCafferty kisebbik �a, Zach
- aki szintén autista – a későn érő típusba tartozik. Zach alig beszélt, miután kisgyermekkorában
súlyos regresszión ment át, és az óvodát speciális nevelési osztályban kezdte. Az általános
iskolában azonban jól boldogult, normál osztályokba került, és bekerült a középiskola
legjobbjainak társaságba. Most, hogy elvégezte a középiskolát, órákat tölt azzal, hogy hosszú
lánc-sms-eket vált a barátaival. McCafferty szerint Zach története rávilágít arra, hogy mennyire
nehéz megjósolni egy gyermek életútját. "Senki sem tudja megmondani, hogy milyenek lesznek
egy év múlva, nemhogy tíz év múlva".

A bizonytalanság nagy része Lord szerint abból adódik, hogy az, amit a családok tesznek, valódi
különbséget jelenthet. A személyre szabott terápia segíthet a gyerekeknek, hogy megcáfolják a
borúlátó előrejelzéseket. "A gyermek pro�lja alapján a klinikusok javasolhatják: 'Ennek a
gyermeknek strukturáltabb, asztalon végezhető terápiára van szüksége bizonyos készségek
fejlesztéséhez. Ha a gyermek nagyon jól beszél, akkor a természetesebb, kortársakra épülő
beavatkozás jobb lehet." - mondja Kim. Zach terapeutái a "�oor time"-ot javasolták, amelynek
során a szülei leültek vele a szőnyegre, és olyan tevékenységekkel erősítették a szociális
készségeit, mint például a borotvahabbal való szenzoros játék.

A fejlődéssel kapcsolatos bizonytalanságtól eltekintve a pálya felvázolása koncepcionális
akadályba is ütközik a mérési probléma miatt. Mi legyen a fejlődés mércéje? A szokásos
mérőszámok közé tartoznak az IQ-tesztek, valamint a viselkedési és szociális készségeket
vizsgáló felmérések eredményei.
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Az emberek azonban sokféleképpen fogják fel a sikert. Egyesek a felnőttkori függetlenséget
vagy az autista vonások enyhülését említik. Mások konkrét tanulmányi vagy társadalmi célokat
tűznek ki, például a felsőoktatásban való részvételt vagy a szoros, támogató kapcsolatok
fenntartását. "A siker lehet a puzzle kirakás képessége. Lehet a sakk, vagy egy videojáték" -
mondja Lord. "Lehet főzés, szusi készítése." Az ideális pálya felfedezése minden egyes gyermek
számára azt jelentheti, hogy rájövünk, milyen pályát akar a gyermek bejárni, és nem az, hogy mit
képzel el számára a családja.

Szinte mindig van remény, még azoknál a gyerekeknél is, akiknek sok támogatásra van
szükségük. Justin 18 évesen még mindig súlyos autista, kevés szót mond, és valószínűleg nem
lesz képes egyedül élni. De Justin fontos dolgokban már felülmúlta az előrejelzéseket. Úgy tud
kommunikálni, hogy szavakat és szimbólumokat gépel be az iPadjén, hogy közölje például azt,
hogy kivel szeretne találkozni, vagy mit szeretne enni. Emellett első osztályos szinten olvas, és
tudja, hogyan kell guglizni, hogy olyan témákról tájékozódjon, amelyek felkeltik az
érdeklődését, mint például a New Jersey-i Wildwood Boardwalk, ahol kisgyermekként járt. Most
már sokkal jobban boldogul a nyilvános helyeken, mint évekkel ezelőtt, és a vidámparkokban is
könnyedén eligazodik a nagy tömegben. A McCafferty család számára Justin fejlődése azt
mutatja, hogy bármennyire is fejlődik a tudomány, senki életútja sem számítható ki tökéletesen,
és ez talán így is van jól.

Fontos, hogy a bizonytalanság része legyen a klinikai képnek, mondják a szakértők és a családok.
A kőbe vésettnek tűnő, vészjósló előrejelzések elnyomhatják a családok motivációját a legjobb
támogatás keresésében. "Különösen a korai években," - mondja McCafferty - "szükség van arra,
hogy képesek legyünk minden energiánkat becsatornázni és minden belső erőforrásunkat
mozgósítani, hogy mindennel foglalkozzunk, az alvástól kezdve az evésen át a bilire szoktatásig,
az autóban utazásig, a nyilvános helyen mutatott viselkedésig. A szülőnek szüksége van
energiára, és ehhez reményre van szüksége".


