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Rebecca Wiesenthal csak akkor kezdett el aggódni legidősebb �a, John nyelvi fejlődése miatt,
amikor a �ú 3 éves lett, és elkezdte az óvodát. John nem beszélt sokat, de amikor beszélt,
kitalált szavakat használt - például "toj" a tej helyett, amit az óvónők nem értettek. "A férjemnek
szótárt kellett készítenie az óvónőknek, hogy megértsék, mit mond a gyerek." - mondja
Wiesenthal. De ő maga is későn kezdett beszélni, majd 3 éves korában hirtelen teljes
mondatokat produkált. Úgy gondolta, hogy �a nyelvi fejlődése ugyanezt a mintát követheti.

5 éves korára John ugyanazokat a szavakat használta, mint a társai, bár gyakran rossz sorrendben
- "mint Yoda a Csillagok háborújában", mondja Wiesenthal. Miután egy tanár azt javasolta, hogy
vizsgáltassák meg a �út, nincs-e fejlődési rendellenessége, Wiesenthalék elvitték Johnt
különböző szakemberekhez, és végül autizmus diagnózist kapott.

A most 18 éves John nem az egyetlen a családban, aki a spektrumon van. Öccsénél, a 15 éves
Benjinél kisgyermekként diagnosztizálták az autizmust. (Két másik testvére, Jesse és David
nincsenek a spektrumon.) Több mint egy évtizeddel John diagnózisa után apját, Rallis rabbit is
autizmussal diagnosztizálták. "Ez sok mindent megmagyarázott." - mondja nevetve Wiesenthal.
"Rallis olyan, mint John és Benji. A családnak ez a része nehezen tűri a változásokat". Amikor
például bútorokat kell áthelyezni vagy fürdőszobai csaptelepet cserélni, mondja, a férjének el
kell hagynia a házat, a két autista �ú pedig megpróbálja a dolgokat a régi helyükre rakni.

.

Az autisták rokonai gyakran rendelkeznek az állapot enyhe vonásaival.
Ezeknek a családtagoknak a tanulmányozása bővítheti az autizmusról alkotott
ismereteinket

Visszatekintve Wiesenthal azt gyanítja, hogy néhai édesapja, aki természettudományokat oktató
tanár volt, szintén autista lehetett. Soha nem diagnosztizálták, de nem volt szociális, és mint sok
más érintett, ő is mereven ragaszkodott a rutinjaihoz. "Nem szerette, ha emberek jöttek
hozzánk." - mondja. Az étkezéseknek pontosan ugyanolyanoknak kellett lenniük: "Hétfőn ezt
ettük, kedden azt. Krumpli, hús és zöldség volt mindig. Nekem küzdenem kellett, hogy rizst
vagy tésztát kapjak.”

https://www.asdkviz.com/
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!Ismerd meg a szülőket

A szélesebb autizmus fenotípus (fenotípus: egy speci�kus jelleg megjelenése - a ford.) fogalma
Susan Folstein és Michael Rutter pszichiáterek mérföldkőnek számító kutatásaiból született.
1977-ben elvégezték az autizmus első ikervizsgálatát, amelyben 21 olyan brit egypetéjű és
kétpetéjű ikerpárt elemeztek, akik közül legalább az egyik testvérnél fennállt az autizmus.
Kimutatták, hogy az autizmus mindkét ikernél gyakrabban fordul elő, ha az ikrek egypetéjűek,
ami erős bizonyítékot szolgáltatott az autizmus genetikai gyökereire. De még akkor is, ha csak az
egyik iker autista, a nem érintett iker néha megkésett nyelvi fejlődéssel, valamint helyesírási és
olvasási nehézségekkel küzd. Ez a megállapítás arra a következtetésre vezette Folsteint és
Ruttert, hogy "az autizmus genetikailag összefügg a kognitív zavarok szélesebb körével".

Folstein a kilencvenes évek elején ezt az elképzelést továbbgondolta, és az elsők között kezdte
vizsgálni az autista gyermekek szüleit. Kutatócsoportja például észrevette, hogy az autista
gyermekek szüleinek egy része enyhe nyelvi nehézségekkel küzd - emlékszik vissza egy kutató,
Landa, aki akkoriban Folsteinnel dolgozott együtt. "Ha ezek a szülők megszólaltak, túlságosan
hosszan beszéltek, vagy néha nagyon nehezen fogalmazták meg a gondolataikat."- mondja.

1991-ben a kutatócsoport összeült, hogy összevessék megállapításaikat Joseph Piven-nel, aki
szintén észrevett olyan jellemzőket, mint a merev gondolkodás az autista gyerekek szüleinél.
Landa emlékszik, hogy Piven leírta az egyik apát, aki nem volt hajlandó feladni egy levelet a
feleségének munkába menet, mert emiatt meg kellett volna változtatnia az útvonalát. "Arra
jöttünk rá, hogy ezek a különböző vonások, amelyeket észrevettünk, egybecsengtek az autizmus
jellemzőivel, de szubklinikai jellegűek voltak, és nem minden családtagnál fordultak elő." -
mondja Landa.

https://www.asdkviz.com/
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A kutatók azt, amit tapasztaltak, az autizmus "enyhébb változatának" nevezték el, mondja Landa.
A következő öt év során egy sor tanulmányban arról számoltak be, hogy az autisták szülei között
magasabb volt az autizmus jellemzőinek szintje, mint a Down-szindrómás vagy a tipikus
gyermekek szülei között. Az autisták szülei között a pszichiátriai zavarok, különösen a szorongás,
valamint a nyelvi és szociális készségekkel kapcsolatos problémák előfordulási gyakorisága is
megemelkedett. Losh és csapata ugyanezekből a vonásokból sokat talált azoknál a nőknél is,
akiknek gyermekük törékeny X-szindrómás, ami az összes autista eset körülbelül 5 százalékát
teszi ki. A nőknek nincs törékeny X-szindrómájuk, de "premutációt" hordoznak az FMR1-ben, az
állapotot okozó mutálódott génben. "Az, hogy néhány, az anyáknál meg�gyelhető tulajdonság
nagyon hasonlít az autizmus szélesebb fenotípusában meg�gyeltekre, azért izgalmas, mert ez az
FMR1-et az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos tulajdonságokba vonja be" - mondja Losh.

Egy szemmozgást követő eszköz segítségével Losh kutatócsoportja néhány kevésbé nyilvánvaló
furcsaságot is talált néhány autista gyermek szülőjénél, beleértve a �gyelem és a nyelvi
feldolgozás árulkodó mintáit, amelyek megkülönböztetik ezeket a szülőket mind a neurotipikus
emberektől, mind az autistáktól.

"Hajó ... csillag ... ceruza." Wiesenthal a számítógép képernyőjén lévő tárgyak neveit sorolja,
miközben Losh laboratóriumában van egy télies februári napon, hogy részt vegyen néhány
tesztvizsgálatban. Szemei, amelyeket a tekintet-követő berendezés �gyel, tárgyról tárgyra,
balról jobbra és fentről lefelé mozognak, mintha egy könyv egyik lapját olvasná. Egy
másodpercig habozik, majd folytatja: "... szék ... hal ... kulcs". Ugyanezt a gyakorlatot már
elvégezte színekkel, betűkkel és számokkal. "Kíváncsi lennék, hogy apám hogyan teljesítené
ezt." - mondja, amikor befejezi.

https://www.asdkviz.com/
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A tesztelt készség neve "gyors automatizált megnevezés". Látszólag egyszerű, de az emberek
szeme olvasás közben jellemzően az egyik szóról vagy tárgyról a másikra ugrik, szakkádnak
nevezett gyors szemmozgással. A tekintet-követő készülék monitorán ezek az ugrások vékony
piros vonalak formájában jelennek meg, amelyek úgy haladnak végig a képernyőn, mint a
lecsévélődő fonalak. A szó vagy tárgy regisztrálásához azonban az olvasó szemének rövid időre
meg kell állnia egy �xációs ponton, amelyet egy piros pont jelöl. Ennek a válasznak az időzítése
megköveteli, hogy az agy szinkronizálja az érzékszervi bemenetet, a �gyelmet és a végrehajtó
funkciókat. "Ez egy közvetett ablak a kognitív képességeinkre." - mondja Kritika Nayar, Losh
laboratóriumának végzős hallgatója, aki ezt a munkát vezeti.

A neurotipikus embereknél a szemek vezetik a vizsgált működést, egy vagy két tárggyal néznek
előbbre annál a tárgynál, amit éppen megneveznek. A neurotipikus emberek általában csak egy
pontra �xálnak, és folyékonyan, egymás után mondják ki a neveket, miközben a piros, �xációs
pont egyenletesen ugrál egyik tárgyról a másikra. Az autisták kevésbé folyékonyan nevezik meg
a képernyőn lévő tárgyakat: A tekintetük minden egyes tárgy körül ugrál, mielőtt megállapodna
egy �xációs ponton, és általában hosszabb ideig nézik ezeket, tekintetük megakad a tárgyakon,
és visszapillantanak az előző tárgyakra. A monitoron a piros pont többnyire a tárgy hangos
megnevezésével együtt mozog, és nem ugrik előbbre, a következő tárgyra.

A szélesebb autizmus fenotípus jellemzőivel rendelkező szülők szépen illeszkednek a kognitív
középmezőnybe. Gördülékenyebben teljesítenek, mint az autisták, de gyakrabban akadnak el, és
több ponton �xálódnak, mint a neurotipikus emberek, amit a mindennapi életben észre sem
vennének. (Losh megosztja az eredményeket a résztvevőkkel, ha kérik, bár ezek az eredmények
csak a csoportkülönbségek szempontjából jelentősek, az individuális résztvevő számára nem
feltétlenül értelmezhetőek.)

https://www.asdkviz.com/
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Lehetőség a beavatkozásra

A széles autizmus-fenotípus felismerése a génekkel való összefüggés felfedezésén túlmenően
fontos klinikai értékkel is bír: segíthet a tudósoknak megérteni, hogyan fejlődnek az autizmus
jellemzői az idő függvényében. "Ezért olyan fontos az autizmussal kapcsolatos szubklinikai
aspektusok vizsgálata, és nemcsak a genetikai vizsgálatok szempontjából, hanem azért is, hogy
meg tudjuk jósolni, mi következik be később, ha a dolgokat nem kezelik." - mondja Landa. Ő azt
tanácsolja a szülőknek, hogy már a fejlődési késés első jelére keressenek gyermekeik számára
fejlesztő foglalkozásokat. A „várjunk, majd meglátjuk” helyett a „cselekedjünk, majd meglátjuk”
szemléletet javasolja.

Az autizmus egyes örökletes vonásai már jóval azelőtt megjelenhetnek, hogy az állapot
diagnosztizálható lenne. Az ikrekkel végzett vizsgálatok például azt mutatják, hogy a
csecsemőknek az emberi szem és arc bámulása iránti preferenciája a tárgyakkal szemben a
genetika szigorú szabályozása alatt áll. Egy 2013-as tanulmány szerint már 6 hónapos
csecsemők, akiknél később autizmust diagnosztizálnak, csökkenő érdeklődést mutatnak a
szemkontaktus iránt.

Az autizmus szélesebb fenotípusa nem egyformán jelentkezik azoknál az embereknél, akikre ez
jellemző. De mivel a fent említett feladat automatikus, és speci�kus agyi áramkörökhöz kötődik,
Losh szerint hasznos marker lehet mind az autizmusra, mind a szélesebb autizmus fenotípusra
történő vizsgálatok esetén. Segíthet továbbá megtalálni az állapot különböző genetikai
tényezőit. "Ez egy potenciálisan erőteljesebb megközelítés a gén és a viselkedés közötti
összefüggések megállapítására, mintha csak az autizmust önmagában vizsgálnánk.” - mondja.

https://www.asdkviz.com/
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Azonban nem minden olyan csecsemőnél diagnosztizálnak autizmust, aki már korán
érdektelenséget mutat a szemkontaktus iránt. A kimenetel attól függhet, hogy a csecsemőnek
milyen egyéb genetikai örökségei vannak. A kutatások például azt mutatják, hogy az autizmus
vagy az autizmus szélesebb fenotípusának előfordulása a családban a szemkontaktus iránt
érdektelen baba esetében az autizmus diagnózisának esélyét növeli, mert ez kettős genetikai
találatot jelent: "Fejlődési szempontból a két tényező egyike sem elegendő önmagában, de a
kettő kombinációja különösen problémás lehet.” - mondja John Constantino, a St. Louis-i
Washington Egyetem pszichiátria és gyermekgyógyászat professzora.

Constantino további korai vonások után kutat, amelyek a családi előzményekkel párosulva
lehetőséget adhatnak a beavatkozásra. "Ha tudnánk, melyek ezek a konkrét tényezők, és
egyénileg meg tudnánk célozni őket, mielőtt az autizmust vennénk célba, akkor még azelőtt
elejét vehetnénk a dolognak, mielőtt ezek a potenciális problémák kombinálódnak." - mondja.

Két lehetséges tényező a �gyelemhiányos hiperaktivitási zavarra való hajlam és a motoros
képességek problémái. Azoknál a csecsemőknél, akiknek idősebb testvérük autista, és 6 hónapos
korukban a motoros képességeik gyengén fejlettek, az autizmus diagnózisát lehet előre jelezni
24-36 hónapos korukra, valamint a gyengébb nyelvi kifejező képességeket 30 - 36 hónapos
korukra. Egy külön kutatás azt is megállapította, hogy a 14 hónapos korban jelentkező
problémák a korai közös �gyelem, a szociális kommunikáció és a nyelvi problémák területén,
előre jelzik a 8-12 éves korban jelentkező szociális kommunikációs nehézségeket, még azoknál
a gyermekeknél is, akiket később a széles autizmus fenotípusba sorolnak, és nem autizmus
diagnózist kapnak. Egy 2011-es tanulmány szerint a szociális kihívásokat kezelő terápiák
előnyösek lehetnek az autista kisgyermekek számára. "Ha ezt korán észrevesszük, az pozitív
irányba változtathatja meg a fejlődés menetét." - mondja Landa.

https://www.asdkviz.com/
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Egyelőre nem ismert, hogy van-e alkalmas idő-ablak a beavatkozásra, de Constantino több okból
is optimista. Néhány lányt soha nem diagnosztizálnak, pedig csecsemőként ugyanazokat a
vonásokat mutathatják, mint a később diagnosztizált �úk. Ennek az lehet az oka, hogy a lányok
genetikailag eleve kevésbé sérülékenyek az autizmusra, mint a �úk. De ez valamiféle tanult
kompenzációt is tükrözhet. "Valahogyan képesek olyan módon helyrehozni a dolgokat, amit
remélhetőleg egy beavatkozással utánozni tudunk." - mondja.

Az autista lányok és az autista gyermekek lányestvérei talán úgy kompenzálnak, hogy az agy
több - vagy más - részét használják a szociális kommunikáció kezelésére, mint az autista �úk és a
neurotipikus lányok - mondja Kevin Pelphrey, a charlottesville-i Virginia Egyetem Harrison-Wood
neurológia professzora. "Lehet, hogy náluk is vannak ezek a �nom szociális nehézségek, de ott
van kompenzáció és reziliensek."

Constantino is rámutat arra, hogy néhány autista ikerpár között is van "mozgástér a vonások
közötti eltérésre", mivel ők, annak ellenére, hogy hasonló genetikával rendelkeznek, a súlyosság
szempontjából eltérő vonásokat mutatnak. A 2019-es Nemzetközi Autizmus-kutató Társaság
(ISAR) éves találkozóján Constantino és kollégái például arról számoltak be, hogy az ikrek
nagyobb valószínűséggel mutatnak különböző szintű autista vonásokat, ha ikerpárként
összességében súlyosabb vonásokkal rendelkeznek.

Ez a fajta mozgástér Kim Sebenoler egypetéjű iker�ai, a 18 éves Mark és Jack esetében is
nyilvánvaló. Mindketten autisták, de Jacknek erősebb a nyelvi képessége és nagyobb a szociális
érzékenysége. A Constantino vizsgálataiban való részvétel révén Sebenoler felfedezte, hogy ő
maga egy ritka genetikai változatot hordoz, amely összefügg az autizmussal, bár nála nem
jelentkezik ez az állapot. Lányánál, a 20 éves Sarah-nál három évvel ezelőtt diagnosztizáltak
autizmust. Sarah kevesebb támogatásra szorul, mint testvérei, de szorongással és depresszióval
is küzd. A leg�atalabb Sebenolert, a 11 éves Nicholas-t �gyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral
diagnosztizálták, de nem autista.

https://www.asdkviz.com/
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Sem Sebenoler, sem a férje, aki szerinte "szuper szociális", nem tudott beszámolni a
családjukban előforduló autizmusról. De miután gyermekeiknél diagnosztizálták az állapotot,
eszükbe jutott egy nagybácsi, akinek problémái voltak a személyközi készségek terén, és nem
tudta munkahelyét megtartani. Sebenoler azt mondja, hogy mind a négy gyermekéhez
hasonlóan neki is van némi szenzoros érzékenysége. Például vinil kesztyűt kell felvennie,
mielőtt nyers csirkéhez nyúlhatna, mert annyira zavarónak találja a hús állagát. "Azon tűnődöm
magamban, hogy van az, hogy én ezt a genetikai változatot hordozom, és tudom, hogy vannak
problémáim, de ezek nem úgy jelentkeznek, mint a gyerekeimnél." - mondja.

Sok család számára az autizmus szélesebb fenotípusának megismerése a laboratóriumon vagy a
klinikán kívül is valódi értékkel bír. Amikor egy szülő rájön, hogy esetleg �gyelemzavarai vagy
szorongása van, vagy nem fogja fel a �nom szociális jeleket, az megmentheti a kapcsolatait,
mondja Landa. "Ezek a dolgok nem csak az autizmus körén belül fontosak."- mondja.

Pelphrey, akinek egy autista �a és egy autista lánya van, azt is mondja, hogy a szélesebb
autizmus fenotípus gondolata több szinten is hasznos. "Ez egy olyan konstruktum, amely klinikai
szempontból segít megérteni, hogyan kell együttműködni a családokkal." - mondja. Ez fontos,
mert a mintanagyság növelése a kutatási lehetőségeket is bővíti. Azt mondja, hogy ő is felismeri
a szélesebb autizmus fenotípus egyes aspektusait magában és néhány ismerősében. Ezen
túlmenően a vonások szélesebb spektruma önmagában is érdekes világot teremt, mondja. "A
szélesebb autizmus fenotípusú emberek a precizitás egy olyan elemét tudják produkálni, egy
olyan elemzési és érvelési képességet, amely nagyon fontos lehet egy sokszínű társadalom
számára".

Ha a szülők ezen a kontinuumon látják magukat és autista gyermekeiket, az a kötődés egyik
pontját is jelentheti. "Megkérem a szülőket, hogy beszéljenek arról, hogyan ismerik fel
magukban a gyermekeik �nomabb vonásait." - mondja Losh. Egy apa elmondta neki, hogy ő és
autista �a szívesen trombitálnak együtt. "Ennél is több, együtt fényesítik a trombitájukat, mert
mindketten élvezik ezt az aprólékos, részletekbe menő rutint."

https://www.asdkviz.com/
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A Wiesenthal családban a rabbi apa és �a a zsidó hagyományok iránti intenzív érdeklődésben
osztozik. Rallis közel két évtizedet töltött egy most megjelent imakönyv összeállításával, �a,
John pedig a zsidó törvények árnyalatainak szakértője. Az anya, Rebecca néhány évvel ezelőtt
visszament a főiskolára, és a tervek szerint 2020 májusában fog diplomázni egészségtudományi
menedzsment szakon. A diploma átadó ünnepség szombatra esik. John pedig a részletekre való
�gyelme révén már azt is kikutatta, hogy az épület, ahol a diplomaosztásra kerül sor, az „eruv”-
jukon belülre esik. (Azt a zárt területet hívják így, ahol a zsidó szombatot betartó zsidók
szombaton is tevékenykedhetnek.)
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