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"Talán nem szükséges energiát és erőforrásokat fordítani azon a viselkedések a csökkentésére,
amelyek maguktól úgyis csökkenni fognak" - mondja Valérie Courchesne, a kanadai Torontóban
található Centre for Addiction and Mental Health (Mentális Egészség és Szenvedélybetegségek
Központja) posztdoktor kutatója, a második kutatás vezetője.

Az eredmények újból alátámasztják azt az érvet, hogy a korlátozott és ismétlődő viselkedés, mint
tünet, túlságosan sokféle viselkedés-fajtát tartalmaz ahhoz, hogy egy kalap alá vehessük ezeket.
Ugyanis egy olyan alapvető diagnosztikai jellemzőről van szó, amely magában foglalja az
ismétlődő mozgásokat, az egyformasághoz való ragaszkodást, az érzékszervi túlérzékenységet és a
korlátozott érdeklődést is.

"Ez egy összetett viselkedési tartomány, amely több különböző részterületet foglal magában.
Ezeknek valószínűleg különböző okai vannak, és különböző kezelésekre reagálhatnak." - mondja
Mirko Uljarević, az ausztráliai Victoria államban található Melbourne-i Egyetem vezető kutatója, aki
az egyik kutatást irányította.

Benjamin Yerys, a philadelphiai Pennsylvaniai Egyetem pszichiátriai pszichológia adjunktusa, aki
nem vett részt egyik kutatásban sem, azt mondja, hogy ha nyomon követjük, hogyan változnak
ezek a viselkedések az idő múlásával, az segíthet a klinikusoknak jobb stratégiákat kidolgozni az
autista gyermekek és tizenévesek támogatására. Egy gyermek, akinek például 3 éves korában egy
bizonyos típusú viselkedés miatt valamilyen támogatásra van szüksége, 13 éves korában már lehet,
hogy nincs erre szüksége, illetve, hogy egy másik típusú támogatást kell számára biztosítani.

Két új kutatás szerint a korlátozott és ismétlődő viselkedés egyes típusai az életkortól és az
intellektuális képességektől függően idővel gyakoribbá válnak az autista gyermekek és tinédzserek
körében, míg más viselkedés típusok gyakorisága csökken.

Az autista gyerekek és tinédzserek az érzelmek szabályozására néhány korlátozott és ismétlődő
viselkedést (vigasztaló rituálékat) használnak, ezért az érzelmi szabályozást célzó terápiák
előnyösebbek lehetnek, mint a konkrét viselkedéseket célzó terápiák.
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Nemi különbségek
Uljarević és csapata 17 581 autista gyermek és tizenéves esetében elemezte a SPARK nevű
genetikai nyilvántartásban szereplő, a szülők által bejelentett adatokat a korlátozott és ismétlődő
viselkedés súlyosságáról, a nyelvi képességekről és a kognitív funkciókról. (A SPARK-ot a Simons
Foundation, a Spectrum anyaszervezete �nanszírozza.) A korlátozott és ismétlődő viselkedés
különböző típusait öt csoportba sorolták: ismétlődő motoros viselkedés, ragaszkodás az
egyformasághoz, önsértő viselkedés, kényszerek és szűk érdeklődési kör.

Az autista �úknál súlyosabbak az ismétlődő motoros viselkedések és a szűk érdeklődési körök, mint
az autista lányoknál, míg a kényszeres és az önsértő viselkedés esetében éppen ellenkező a helyzet,
derül ki a tanulmányból. A súlyosabb ismétlődő motoros viselkedés tendenciájában alacsonyabb
szintű kognitív és nyelvi képességekkel és �atalabb életkorral járt együtt. A tanulmány
augusztusban jelent meg a Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
című folyóiratban.

A cikk szerint az alacsony intelligenciahányadossal (IQ) rendelkező résztvevők körében a szűk
érdeklődési kör is erősebben érvényesül. A szülők által kitöltött kérdőív (az ún. Repetitive Behavior
Scale-Revised- Ismétlődő Viselkedések Felülvizsgált Skálája) azonban nem különbözteti meg az
intenzitásukban szokatlan szűk érdeklődési köröket a tartalmukban szokatlanoktól, mondja
Uljarević. "Világos, hogy az érdeklődés e két különböző típusának valószínűleg különböző
mechanizmusai vannak, és különböző módon kapcsolódhatnak az olyan tényezőkhöz, mint pl. az
IQ.”

A másik tanulmány 205 autista gyermeknél 15 féle korlátozott és ismétlődő viselkedést
dokumentált három időpontban, a diagnózistól 11 éves korig, az Autism Diagnostic Interview-
Revised (Autizmus Diagnosztikai Felülvizsgált Interjú) segítségével, ami a szülők beszámolóira
támaszkodik. A szűk érdeklődési kör és a zajérzékenység az életkor előrehaladtával nőtt, míg a
tárgyak ismétlődő használata, a szokatlan szenzoros érdeklődés, az összetett manírok és a szokatlan
foglalatosságok csökkentek - derül ki a tanulmányból.
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A támogatás testreszabása

Úgy tűnik, hogy néhány fejlődési pálya az életkorral módosul, az IQ-tól függően. Például a
rutinoktól való eltéréssel kapcsolatos nehézségek az életkor előrehaladtával egyre gyakoribbá
váltak a 93 alatti IQ-val rendelkező gyermekek körében, de a 93-as vagy annál magasabb IQ-val
rendelkezők körében nem változtak. A munka augusztusban jelent meg a Molecular Autism című
folyóiratban.

"Ezeknek a viselkedéseknek a fejlődésben betöltött szerepe nagyon összetett és még mindig
kevéssé érthető." - mondja Courchesne.

Yerys szerint a kutatások együttesen alátámasztják azt az elképzelést, hogy a különböző korlátozott
és ismétlődő viselkedések dinamikus kapcsolatban állnak egymással, és így az egyiket javító
stratégiák felerősíthetik a másikat. Például egy olyan gyermek, aki különösen érzékeny a hangokra,
hozzászokhat a fülvédő használatához, ami a rutinra való ráutaltságot növeli, így ragaszkodása az
egyformasághoz növekedhet.

Ahelyett, hogy az egyes viselkedési formákat vennék célba, a klinikusok inkább segíthetnek az
autista gyermekeknek és tinédzsereknek, ha a viselkedésük hátterében álló alapvető problémákkal
foglalkoznak. Például a �atal autisták végrehajtó funkciós készségeinek támogatása segíthet nekik
abban, hogy rugalmasabban álljanak a változásokhoz - mondja Yerys.

Courchesne szerint a szorongás kezelése is hasznos lehet. Sok autista �atal azt mondja, hogy
korlátozott és ismétlődő viselkedésük segít nekik az érzelmeik szabályozásában és az
önnyugtatásban. Ezért, ha az érzelmi szabályozásra összpontosítunk, nem pedig a konkrét
viselkedésre, az valószínűleg hatékonyabb megküzdési készségeket eredményez - teszi hozzá.
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Courchesne szerint az eredmények rávilágítanak az egyénenként változó korlátozott és ismétlődő
viselkedések tanulmányozásának fontosságára. A viselkedések túl �nom kategorizálása azonban
azzal a veszéllyel jár, hogy az egymáshoz való viszonyuk észrevétlen marad, teszi hozzá. Némi
összevonás hasznos lehet a közös viselkedési mechanizmusok és a kezelési célpontok kutatásában.

Ennek érdekében Uljarević és kollégái egy új klinikai eszközön dolgoznak, amellyel jobban meg
lehet ragadni az egyéni korlátozott és ismétlődő viselkedések teljes skáláját, és nagyobb
betekintést lehet nyerni a fejlődésben betöltött szerepükbe, miközben a kategóriaszintű felosztás is
megmarad.

(Az alábbi linken megtalálható egy, a cikkhez tartozó interaktív ábra, ami a különféle repetitív
viselkedések előfordulásának változását mutatja 6-11 éves kor között.)
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