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Kristen Bottema-Beutel, aki a Massachusetts állambeli Boston College speciális oktatással
foglalkozó docenseként az AIM Projektben dolgozott, úgy véli, a területnek sürgősen át kell
értékelnie ezeket az állításokat és iránymutatásokat. "Meg kell értenünk, hogy rendkívül
alacsony a jelenlegi bizonyítottsági küszöbünk ahhoz, hogy valamit bizonyítékokon alapulónak
nyilvánítsunk." -  mondja. "Nagyon valószínűtlen, hogy ezek a terápiák valóban azokat a
változásokat eredményezik, amelyeket állítunk."

Pedig Whitehouse megállapításai nem voltak egyedülállóak. Egy másik 2020-as tanulmány, az
Autism Intervention Meta-Analysis Project (AIM Project), valamint az elmúlt évtizedben készült
felülvizsgálatok sora szintén rávilágít arra, hogy az autizmus terápiák legtöbbjénél hiányoznak a
tudományos bizonyítékok. Ennek ellenére a klinikai irányelvek és a �nanszírozó szervezetek
továbbra is hangsúlyozzák az olyan terápiás gyakorlat hatékonyságát, mint az alkalmazott
viselkedéselemzés (ABA). A korai beavatkozás pedig továbbra is szinte általános ajánlás az
autista gyermekek számára a diagnózis felállításakor.

Andrew Whitehouse, a Telethon Kids Institute és a perthi Nyugat-Ausztráliai Egyetem autizmus-
kutatással foglalkozó professzora számára ez sokkoló élmény volt. "Annyira abszurd, hogy a
tudomány elveinek hű követése ide vezethet.” - mondja. "Ez egy el nem mondott történet."

Heteken belül számos klinikus, terápiás szolgáltató és szakmai szervezet azzal fenyegetőzött,
hogy beperli Whitehouse-t, vagy panaszt fog tenni ellene a munkáltatójánál. Néhányan a
családját is zaklatták, veszélyeztetve ezzel biztonságukat, mondja Whitehouse.

Andrew Whitehouse sosem gondolta volna, hogy autizmus-kutatóként végzett
munkája veszélybe sodorhatja. Pedig pontosan ez történt nem sokkal azután, hogy ő
és kollégái 2020-ban arról számoltak be, hogy a klinikán alkalmazott autizmus-
intervenciók eredményességét csak kevés esetben támasztják alá szilárd tudományos
bizonyítékok.
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Nem világos, miért igaz ma is, hogy a sok évtizedes, elkötelezett kutatás ellenére, az autizmus
terápiákra vonatkozó minőségi adatok hiányosak. A probléma oka részben az lehet, hogy az
autizmus-kutatók nem tudnak megegyezni abban, hogy a bizonyítékok milyen küszöbértéke
elegendő ahhoz, hogy egy terápiáról azt mondhassuk, hogy működik. A szakértők szerint az
összeférhetetlenségek rendszere is mesterségesen alacsonyan tartja ezt a mércét.

Eközben a klinikusoknak napi döntéseket kell hozniuk, hogy megpróbálják ellátni az autista
gyermekeket és segítsenek családjaiknak, mondja Brian Boyd, a Kansasi Egyetem alkalmazott
viselkedéstudományi professzora, aki az osztálytermi alapú beavatkozásokat tanulmányozza.
"Nem várhatnak mindig arra, hogy a tudomány utolérje a szükségleteiket."

Whitehouse szerint azonban a klinikusoknak etikai felelősségük is van a beavatkozások
biztonságosságának és költségeinek mérlegelésében. Ez különösen igaz annak fényében, hogy
sok autista ember számolt be arról, hogy bizonyos terápiák, mint például az ABA, �zikai vagy
érzelmi sérüléseket okoztak nekik, tehát olyan nemkívánatos élményeket, amelyekről később
ritkán esik szó.

" Ezt a párbeszédet a tudományos bizonyítékoknak kell vezérelnie.”- mondja Whitehouse, aki
reménykedik a terület jövőjében, annak ellenére, hogy a problémák továbbra is fennállnak. Több
csoport is elindult azon az úton, amit a területnek követnie kell: a ki�nomultabb, a különböző
terápiákat összehasonlító és a résztvevők szükségleteihez alkalmazkodó vizsgálatok útján. „Ez a
terület most kezdi megszerezni azokat a magas színvonalú bizonyítékokat, amelyekre szüksége
van.” -  mondja Whitehouse.

Az autizmussal kapcsolatos beavatkozásokkal foglalkozó tudomány problémái a terület 1970-es
és 80-as évekbeli kialakulásáig nyúlnak vissza. Néhány kezdeti tanulmány, bár akkoriban
úttörőnek számított, kis mintanagysággal dolgozott, és statisztikai hiányosságok jellemezték. Ole
Ivar Lovaas 1987-es, korszakalkotó ABA kutatása például "kvázi-kísérleti" volt, mivel a
résztvevőket nem véletlenszerűen osztották be a vizsgálati csoportokba. Más korabeli
tanulmányok pedig az "egyedi eset" módszert követték, amelyben a résztvevők saját maguk
szolgáltak kontrollként.
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Miközben más tudományágak kutatói a randomizált, kontrollált vizsgálatokat - amelyeket széles
körben a kezelésekkel kapcsolatos kutatások „arany standardjának” tartanak - kezdték előnyben
részesíteni, az autizmus terápiákkal kapcsolatos kutatások ezzel nehezen tudtak lépést tartani,
állítja Jonathan Green, az Egyesült Királyságban működő Manchesteri Egyetem gyermek- és
ifjúságpszichiátriai professzora. Néhány kutató kezdettől fogva úgy vélte, hogy a randomizált,
kontrollált vizsgálatok nem etikusak és nem is kivitelezhetőek egy olyan összetett állapot
esetében, mint az autizmus. Ez az ellenállás pedig a szakterületen belül a bizonyítékok
alacsonyabb szintű elfogadásának kultúrájához vezetett - mondja Green, aki a PACT nevű szülői
beavatkozáson alapuló fejlesztést dolgozta ki.

"A régi elképzeléseken alapuló módszerek, továbbra is velünk vannak." - mondja, és valószínűleg
akadályozzák, hogy a terület a hatékonyabb beavatkozások felé haladjon. "Az igazi mulasztás
ebben az, hogy milyen lehetőségek maradnak ki amiatt, hogy nem jól végezzük a dolgunkat."

A Project AIM szerint az ABA-val kapcsolatos beavatkozásokat vizsgáló tanulmányoknak kevesebb
mint egyharmada randomizált, kontrollált vizsgálat. Az amerikai klinikusok számára kiadott
országos jelentésekben szereplő tanulmányok nagy részét pedig az egyedi esetek alkotják.
Például a 2021-es National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice (NCAEP) jelentés 28
gyakorlatot ítélt bizonyítékokon alapulónak, köztük számos viselkedésterápiás beavatkozást,
azonban az áttekintett tanulmányok 85 százaléka egyedi eseten alapul. Ugyanígy a 2015-ös
National Standard Report (NSP) is 14 hatékony beavatkozást azonosított autista gyermekek,
serdülők és �atal felnőttek esetében, de olyan kutatásokra támaszkodik, amelyek 73 százaléka
egyedi esetre épül.

Ha kizárnánk az egyedi esetekre vonatkozó tanulmányokat, azzal fontos információkat hagynánk
�gyelmen kívül, mondja Samuel Odom, az Észak-Karolinai Egyetem Chapel Hill-i egyetemének
vezető kutatója, aki egyik vezetője volt az NCAEP felülvizsgálatának, és hozzájárult a 2015-ös
NSP-jelentés elkészítéséhez is. Szerinte a kutatóknak a randomizált, kontrollált vizsgálatok
alternatíváira van szükségük. "Ha a módszertani szigor tekintetében nagyon mélyre fúrunk le, azt
találjuk, legalábbis a fejlődéslélektanban, hogy semmi sem működik".
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Azonban Micheal Sandbank, az austini Texasi Egyetem speciális oktatással foglalkozó adjunktusa
szerint az egyedi esetek nem alkalmasak a hosszú távú fejlődés nyomonkövetésére, amelyekre
gyakran az intenzív beavatkozások fókuszálnak. Sandbank vezette az AIM projektet, amelyből a
csapat döntése alapján teljesen kihagyták az egyedi esetekre vonatkozó vizsgálatokat. Az ilyen
típusú tanulmányok segíthetnek a kutatóknak kimutatni a változásokat bizonyos készségekben,
például az iskolai osztálytermi rutinok elsajátításában, mondja, de "nem tehetünk ajánlásokat az
egyedi eseteken alapuló kutatás-tervezés egész irodalma alapján."

E folyamatos vita közepette egy még fenyegetőbb hatás leselkedik a terület bizonyítékokkal
kapcsolatos problémájára: az összeférhetetlenségek összefonódó rendszere. Ezek az erők voltak
azok, amelyek olyan erősen visszavágtak, amikor Whitehouse és csapata hiányosságokat tárt fel a
beavatkozások szakirodalmában – mondja Sandbank.

"A status quo érvényesítési törekvéseinek van egy igazán baljós oldala. " - mondja Whitehouse,
aki randomizált, kontrollált vizsgálatokat végzett az autizmus jeleit mutató csecsemők megelőző
terápiájának feltárására. Az autizmus-terápiák több milliárd dolláros iparágat alkotnak, legalábbis
az Egyesült Államokban, nagyrészt az állami szintű biztosítási kötelezettségeknek és az ABA-
szolgáltatókat támogató pénzügyi cégeknek köszönhetően. Egyesek szerint a befektetések
növelik az ellátáshoz való hozzáférést, de Whitehouse szerint az autizmus terápiák még
pro�torientáltabbá válása veszélyeztetheti a terület elkötelezettségét a minőségi bizonyítékok
iránt. A magántőke pro�tot követel, és "a pro�t és a jó klinikai gyakorlat közötti feszültségben a
pro�t mindig győzni fog." - mondja.

Bottema-Beutel szerint a pénzügyi szempontok számos potenciális összeférhetetlenséget is
táplálnak a területen. Ezek az egymással versengő érdekek megakadályozhatják a bizonyítékok
kritikus értékelésében való előrelépést, mondja, mert "sok összeférhetetlenség van egymásra
rétegződve, amelyek nagyon megnehezítik a kutatók számára, hogy szükség esetén irányt
váltsanak, és azt mondják, hogy ez így nem jó."
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Bottema-Beutel úgy tudja, hogy a viselkedésterápiával kapcsolatos kutatásokat publikáló
folyóiratok, például a Journal of Applied Behavior Analysis szerkesztőbizottságában gyakran
dolgozik számos, az ABA terápia végzésére kiképzett, tanúsított viselkedéselemző (BCBA). Sok
BCBA is hozzájárult az NSP jelentéshez, amely a viselkedésterápiákat a "bevált beavatkozások"
listájára vette fel. A jelentést pedig részben a May Institute �nanszírozta, egy olyan nonpro�t
szervezet, amely ABA szolgáltatásokat nyújt szerte az Egyesült Államokban. A BCBA-k és a May
Institute részvétele megjelenik a jelentésben, de az esetleges összeférhetetlenséget nem
hozzák nyilvánosságra. Bottema-Beutel szerint nem arról van szó, hogy a gyakorló BCBA-kat el
kellene tiltani az ilyen kutatásoktól, de az összeférhetetlenséget világosan ki kell mondani, hogy
mások ennek tudatában olvashassák munkájukat.

Az NSP-jelentés közzétételekor még nem volt jellemző a kutatási programokon belüli
potenciális összeférhetetlenség szigorú számonkérése, mondja Cynthia Anderson, a May Intézet
ABA terápiákat vezető alelnöke és az intézet Nemzeti Autizmus Központjának igazgatója. "Nem
hiszem, hogy bárkiben felmerült, hogy ezen gondolkodni kellene." - mondja.  Anderson és
csapata most egy új jelentésen dolgozik, amelyben például olyan kérdéseket vizsgálnak, hogy
kinek használnak a terápiás beavatkozások, és azt is tervezik, hogy nyilvánosságra hozzák a May
Intézet �nanszírozását, mondja.

Az NCAEP-jelentésen, amely számos viselkedésterápiát tudományos bizonyítékokon alapuló
gyakorlatként sorolt fel, ABA-háttérrel rendelkező kutatók is dolgoztak, de a csapatból senki sem
pro�tált anyagilag az eredményekből, mondja Odom. Szerinte a szakirodalom értékelésében az
elfogultsági hatás elkerülésének kulcsa az, hogy nyitottnak kell lenni bármilyen típusú
beavatkozásra, amelyik kiállja a próbát, akár viselkedésterápia, akár nem. "Megpróbáltunk
valóban az adatokra támaszkodva dolgozni.”- mondja. 

Az elfogultság elkerülése akkor is nehéz lehet, ha az autizmussal kapcsolatos beavatkozásokat
ugyanazok a kutatók tesztelik, akik létrehozzák őket. Ez gyakori átfedés, amelyről ritkán
számolnak be a közzétett munkákban.
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„A kutatókat ritkán motiválják arra, hogy kilépjenek a saját laboratóriumukból, és a
beavatkozásokat független laboratóriumokkal, vagy velük együttműködve teszteljék.” - mondja
Connie Kasari, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem humán fejlődés és pszichológia professzora,
aki a JASPER nevű, játékalapú beavatkozást fejlesztette ki. "Ez őrültségnek tűnik, de minden a
pénztől függ." Ennek ellenére Kasari azt mondja, ő optimista a terület kilátásaival kapcsolatban.
"Van még hová fejlődnünk, és úgy érzem, megvan a helyes irány. Csak lépnünk kell."

Ennek értelmében a területen végzett randomizált, kontrollált kísérletek száma a 2000-es
mindössze 2-ről 2018-ra 48-ra ugrott, és ezek többsége 2010 után történt, egy 2018-as
áttekintés szerint. Ugyanakkor ugyanez a felülvizsgálat kimutatta, hogy ezeknek a randomizált
vizsgálatoknak csak 12,5 százalékában volt alacsony az elfogultság kockázata.

Sandbank szerint a kutatóknak szakítaniuk kell a saját beavatkozásaik tesztelésének
módszerével, és előnyben kell részesíteniük a kísérletek független megismétlését. Lehetséges,
hogy ezek a vizsgálatok kevésbé ígéretes eredményeket hoznak, mint az eredeti munka,
mondja, de "nem szabad attól félnünk, hogy ez kiderül."

Az előrelépéshez a területnek az egy beavatkozást egy kontrollal tesztelő vizsgálatokon túl
olyan kutatások felé kell elmozdulnia, amelyek több beavatkozást hasonlítanak össze, mondja
Tony Charman, az angliai King's College London klinikai gyermekpszichológia professzora.
Szerinte a cél az kell, hogy legyen, hogy a családok egyidejűleg ismerjék meg a különböző
kezelések előnyeit és hátrányait, hogy megalapozott döntést hozhassanak. "Ettől még nagyon
messze vagyunk".

Csak néhány tanulmány hasonlította össze a különböző kezelések hatásait. Egy 2021-es kutatás
például azt találta, hogy az ABA-alapú beavatkozás, illetve az Early Start Denver Model (ESDM,
egy naturalisztikus beavatkozás, amely a gyermek érdeklődését használja fel az új készségek
megtanítására) egyforma eredményességűek voltak. Több hasonló vizsgálat segíthetne feltárni,
hogy mely beavatkozások nyújtják a legtöbb előnyt a legkevesebb idő és költség ráfordítás
mellett.
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A kutatók a szekvenciális beavatkozásokat is tesztelik. Kasari és csapata például a JASPER egy
formáját teszteli az ABA egyik változata előtt és után. Kasari szerint egyes gyermekek jobban
teljesítenek, ha egy strukturált megközelítéssel, például az ABA-val kezdenek, míg másoknál
előnyös lehet egy olyan naturalisztikus megközelítéssel kezdeni, mint a JASPER. Ezek a
szekvenciális, többszörös hozzárendelésű, randomizált vizsgálatok – úgynevezett SMART-
vizsgálatok - segítenek majd azonosítani, hogyan lehet személyre szabni a kezelési stratégiákat
az egyének számára, mondja.

Green szerint az autizmus elleni beavatkozások valódi előmozdításához felülről lefelé irányuló
változásokra van szükség a tudomány szabályozásában. "A kísérletekről szóló beszámolóknak sok
követelménynek kell megfelelnie." Szerinte számos autizmus szaklapnak szigorítania kell az
autizmusterápiákról szóló  tanulmányok közzétételére vonatkozó kritériumait.

Továbbá, a kutatóknak olyan �nanszírozásra van szükségük, amely ösztönzi őket az összetett,
költséges vizsgálati tervek, például a SMART-vizsgálatok, valamint a független replikációk
folytatására.

Végső soron a terület előrehaladásához az szükséges, hogy az egyes kutatók maguk vállalják a
felelősséget a magas színvonalú tudományos munka végzéséért, ahelyett, hogy a
szemrehányásokat kiszervezik, mondja Whitehouse. "A kultúraváltás nehéz, de kritikus
fontosságú ahhoz, hogy teljesítsük a gyermekeknek és családoknak tett klinikai ígéretünket,
miszerint biztonságos és hatékony terápiákat nyújtunk."
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