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A tapasztalt klinikusok már régóta érzik, hogy az autizmussal élőknél fokozottan fennáll az
"öngyilkossági hajlam", amely magában foglalja az öngyilkosságra irányuló gondolatokat, terveket
és kísérleteket. Gyanújuk az elmúlt években beigazolódott. Az autizmussal élő serdülők és felnőttek
körében végzett számos nagy tanulmány kimutatta, hogy a levertség és az öngyilkossági
gondolatok riasztóan gyakoriak különösen a spektrum enyhébb végén elhelyezkedő, úgynevezett
magasan funkcionáló autizmus vagy Asperger-szindróma esetén. Ugyanakkor ezt az öngyilkossági
hajlamot nehéz felismerni, mivel az autizmussal élő emberek atipikus módon beszélnek saját
érzelmeikről: például beszámolhatnak öngyilkossági szándékról úgy is, hogy közben nem érzik
depressziósnak magukat.

Bianca viselkedése jól tükrözi az autizmusban előforduló érzelmi zavarok különös paradoxonát, a
rendellenességnek egy olyan aspektusát, amely csak az elmúlt néhány évben kapott �gyelmet.
Gyakran előfordul, hogy az autizmussal élő emberek látszólag érzelemmentesek, közömbösek, és
alig hajlandók a saját vagy mások érzelmeiről beszélni. De lehetnek olyan érzelmi kitöréseik is,
amelyekben drámai, sokkoló módon azzal fenyegetőznek, hogy véget vetnek az életüknek.

Biancánál 13 éves korában diagnosztizálták az autizmus egy Asperger-szindrómának nevezett,
magasan funkcionáló formáját, de ahogy idősebb lett, hangulatai robbanásszerűen kezdtek
megváltozni. Néha azt mondta az édesanyjának: „Ha megölnél, akkor egyikünknek sem kellene
többet szenvednie.” - emlékszik vissza Kathy.

Bianca Marshack tinédzserként gyakran kapott dührohamokat látszólagos apróságok miatt, például,
amikor édesanyjától, Kathy-től, nem a kedvenc, mirelit csirkés vacsoráját kapta . A dühroham
olykor kontrollálhatatlanná vált, és Bianca azzal fenyegetőzött, hogy megöli magát. "Megpróbáltam
átölelni, megnyugtatni, és azt mondogattam neki: "Itt vagyok, én mindig itt vagyok veled." -
emlékszik vissza Kathy Marshack, aki pszichológusként dolgozik Portland-ben, Ohio államban.

Az öngyilkossági gondolatok riasztóan gyakoriak az autizmussal élőknél. Hamis az az
elképzelés, hogy az autista embereknek nincsenek erős érzelmeik. Sokan közülük
különösen érzékenyek a depresszióra és a kétségbeesésre.
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Rejtett járvány

A legfrissebb, a The Lancet Psychiatry című szaklap júniusi számában megjelent tanulmányban az
Asperger-szindrómával diagnosztizált felnőttek egy csoportjának kétharmada mondta, hogy
valamikor már gondolt arra, hogy öngyilkosságot követ el, 35 százalékuk pedig konkrét terveket
szőtt vagy meg is kísérelte. "Ezek olyan emberek, akik egész életükben azért küzdöttek, hogy
beilleszkedjenek." - mondja a kutatás vezetője, Simon Baron-Cohen, a brit Cambridge-i Egyetem
fejlődési pszichopatológia professzora - "És eközben ők tényleg szenvednek."

A kutatók szerint az autizmussal élőknél meg�gyelhető néhány kognitív mintázat, például az, hogy
hajlamosak egy adott gondolatmenetben megrekedni, és ez különösen sebezhetővé teheti ezeket
az embereket az öngyilkosság szempontjából. Ezen új bizonyítékok birtokában kezdik keresni a
kutatók az öngyilkossági hajlam beazonosításának és megelőzésének módjait ebben a
populációban. "Ez egy nehéz helyzetben lévő közösség." - mondja Katherine Gotham, a Tennessee
állambeli Nashville-ben található Vanderbilt Egyetem pszichiátria adjunktusa, aki az autizmussal
élők depresszióját tanulmányozza. "Erről többet kell megtudnunk, tennünk kell ellene valamit, és
minél gyorsabban, annál jobb."- mondja.

Az autizmus-kutatók sokáig nagyrészt �gyelmen kívül hagyták az öngyilkossági hajlam
problematikáját. "Amikor elkezdtem autista emberekkel foglalkozni, mindenki azt hitte, hogy ezek
az emberek nem lehetnek depressziósak." - mondja Janet Lainhart, a Madisonban található
Wisconsini Egyetem pszichiátriaprofesszora. Úgy gondolták, hogy az autizmussal élő embereknek
kevés tapasztalata van az érzelmekkel kapcsolatban, nem beszélve az öngyilkosságra ösztönző
kétségbeesésről.

Az 1990-es és 2000-es években az autizmussal kapcsolatos tudatosság és ismeretmennyiség már
gyorsan nőtt, mégis kevés alapos kutatás vizsgálta ezt a témát. Az egyik legkorábbi, 2007-ben
végzett kutatás csupán néhány ember bevonásával készült, de határozottan azt sugallta, hogy
gyakoriak a tartós, komoly öngyilkossági gondolatok. Ebben a vizsgálatban tíz Asperger-
szindrómás serdülő válaszolt egy részletes kérdőíven arra, hogy milyen gyakran voltak különböző
öngyilkossági gondolataik az előző hónapban. A válaszadók fele az öngyilkossági kockázatot jelző
tartományba esett.
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Bár az Asperger-szindróma már nem hivatalos diagnózis a Mentális zavarok diagnosztikai és
statisztikai kézikönyvében (DSM 5), a kifejezés még mindig használatos sok országban, és sok
ember még mindig azonosítja magát ezzel a megnevezéssel.

Az elmúlt néhány évben nagyobb kutatások megerősítették, hogy az autista �atalok körében
gyakori az öngyilkosság. Tavaly a kutatók arról számoltak be, hogy 791, 16 évesnél �atalabb autista
gyermek közül 14 százalékuk beszélt öngyilkosságról vagy kísérelt meg öngyilkosságot, szemben
az autizmus nélküli gyermekek mindössze 0,5 százalékával. Egy másik, 102 fős, 7 és 16 év közötti,
szorongó és magasan funkcionáló autista gyermeket vizsgáló tanulmány szerint 11 százalékuknak
voltak öngyilkossági gondolatai és erre utaló viselkedése.

A tizenévesek már eleve nagyobb öngyilkossági kockázatnak vannak kitéve a serdülőkor érzelmi és
beilleszkedési zűrzavara miatt. Az autizmus fokozza ezeket a nehézségeket, mondja Oren
Shtayermman, a New York-i Technológiai Intézet Egészségügyi Szakmai Iskolájának docense, aki a
2007-es kutatást vezette. "Ahogy az érintettek serdülőkké válnak, egyre inkább kiközösítik őket a
kortárs-csoportjaikból." - mondja. "Egyre inkább elszigetelődnek a társadalomtól."

Az életkor előrehaladása nem hozza feltétlenül magával az elszigeteltség érzésének enyhülését.
Több mint 2000 autizmussal élő kaliforniai felnőtt orvosi kartonjának még nem publikált elemzése
szerint 2008 és 2012 között az érintettek 1,8 százaléka kísérelt meg öngyilkosságot, míg a
kontrollcsoportok esetében ez az arány 0,3 százalék volt.

Rehan Siddiqui 2001 elején, az egyetem második szemeszterében súlyos depresszióba esett.
"Igazából nem voltak barátaim. Jártam órákra, előadásokra, de nem volt kivel lógni." Ebben az
időszakban néha arra gondolt, hogy véget vet az életének, de túl mélyen depressziós volt ahhoz,
hogy bármit is tegyen. "Azt mondtam, bárcsak meghalnék autóbalesetben, és hasonlók." - emlékszik
vissza. Amikor majdnem két évvel később Asperger-szindrómát diagnosztizáltak nála, ez nagy
megkönnyebbülés volt számára: "Végre volt oka annak, hogy miért vagyok ennyire más." – mondja.
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A depresszió új arca

Egyes kutatók szerint a Siddiquihoz hasonló emberek érzékenyebbek lehetnek az öngyilkosságra,
mint azok, akiket már gyermekkorukban diagnosztizáltak. Ők ugyanis éveket vagy évtizedeket
töltöttek úgy, hogy nem tudtak magyarázatot adni a küzdelmeikre, és nem kaptak segítséget.
Baron-Cohen kutatásának 374 résztvevőjét például átlagosan 31 éves korukban diagnosztizálták.
Kilencszer nagyobb valószínűséggel éltek meg öngyilkossági gondolatokat, mint az átlagpopuláció.

A kaliforniai vizsgálatban részt vevő autista felnőttek több mint ötször nagyobb valószínűséggel
kíséreltek meg öngyilkosságot, mint a kontrollcsoport tagjai. "Azt hiszem, ez csak a jéghegy csúcsa,
ha tágabb értelemben vesszük az öngyilkossági gondolatokat." - mondja Lisa Croen, a Kaiser
Permanente, egy kaliforniai székhelyű nonpro�t egészségügyi rendszer autizmus-kutatási
programjának igazgatója.

Az autizmussal élők közül sokan intenzíven vágynak társas és romantikus kapcsolatokra,
függetlenségre és értelmes munkára, de kevés olyan program van, ami segíthet nekik ezen alapvető
emberi vágyak teljesítésében.

Siddiqui azt mondja, abban reménykedik, hogy "szép, független életet élhet". Jelenleg lakótársával
él együtt, és örül, hogy nemrégiben kapott egy autót, mert ez segít neki abban, hogy jobban részt
tudjon venni a társasági életben. De a depressziós rohamok miatt, amelyek különösen télen
súlyosak, időnként képtelen dolgozni. "Vannak hullámvölgyeim. Az ideális az volna, ha egy olyan
munkát kapnék, amellyel állami támogatás nélkül is el tudnám tartani magam."-mondja.

A neurotipikusok körében az öngyilkosságra hajlamos emberek többsége depressziós. Ez igaz az
autizmussal élőkre is. És mivel az autizmussal élők között eleve magas a depressziósok aránya, nem
meglepő, hogy gyakran kísérelnek meg öngyilkosságot.
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Mégis, a depresszió hagyományos szűrőprogramjai �gyelmen kívül hagyhatják az autizmussal élők
érzelmi tapasztalatait. Baron-Cohen vizsgálatában az öngyilkossági hajlam sokkal gyakoribb volt,
mint a szokásos módon diagnosztizált depresszió. Bár a résztvevők 66 százaléka számolt be
öngyilkossági gondolatokról, kevesebb mint feleannyian számoltak be depressziós érzésekről. Ez
azonban nem azért van, mert nincsenek ilyen érzéseik. "Lehet, hogy nem tudnak ezekhez az
érzésekhez hozzáférni, vagy nincs meg a szókincsük az érzelmi állapotuk leírásához." - mondja
Baron-Cohen. Ez az alexitímiának nevezett állapot gyakori az autizmussal élőknél.

Ha azonban a klinikusok �gyelnek, hallhatnak utalásokat a depresszióra, jóllehet, nem a
megszokottakat. Az autizmussal élő emberek valószínűleg nem írják le magukat depressziósnak,
ehelyett "sajátos módon magyarázzák érzelmi fájdalmukat" - mondja Lainhart.

Egy klinikus visszaemlékszik egy autista egyénre, aki annyira mélyen szomorú és reménytelen volt,
hogy úgy jellemezte magát, hogy "én már maga a sötétség vagyok". Egy autizmussal élő lány azt
mondta, hogy állandóan arra gondol, hogy itt az ideje, hogy elhagyja ezt a bolygót, és egy másik
galaxist keressen, ahol jobban beilleszkedik és barátra talál.

Az autizmussal élők gondolkodásmódja önmagában is veszélyeztetettebbé teheti őket az
öngyilkosságra. Például gyakran eszükbe sem jut, hogy másokhoz forduljanak, amikor feldúltak,
ami nem csoda, hiszen a segítségkérés is szociális készség.

Hajlamosak a merev, rugalmatlan gondolkodásra is, így, ha egyszer az öngyilkosság gondolata
gyökeret ver a fejükben, az ott is maradhat. Gotham és kollégái megállapították, hogy az ismétlődő
gondolkodás hozzájárul a depresszióhoz. "Úgy gondolom, hogy valami hasonló történhet az
öngyilkosság gondolatával is." - mondja.
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Az autizmussal élők gyakran nehezen tudják megérteni mások gondolatait és érzéseit, beleértve a
jövőbeli önmagukról alkotott képet is. Ennek következtében nehezen hiszik el, hogy valaha is
jobban fogják érezni magukat. A mindennapi élet apró, de összetett problémái is könnyen
túlterhelhetik őket, amelyekre szélsőséges gondolatokkal vagy kijelentésekkel reagálhatnak.

A szorongó és magasan funkcionáló autista gyerekek körében végzett vizsgálatban a kutatók azt
találták, hogy a gyerekek néha �gyelemfelkeltés céljából fenyegetőztek öngyilkossággal, vagy
azért, hogy elmeneküljenek egy kellemetlen helyzetből. "Gyakran ez a reakció, ha valamilyen
korlátot állítanak a gyermek elé." - mondja Eric Storch, a tanulmány vezetője, a tampai Dél-Floridai
Egyetem gyermekgyógyász, pszichológus és pszichiáter professzora. Például a szülő bejelentheti,
hogy ideje abbahagyni a videojátékot, mire a gyermek dührohamot kap, elveszti az önuralmát, és
azt mondja, hogy megöli magát.

A szándék megalapozottságától függetlenül a szülőknek és a klinikusoknak komolyan kell venniük
az autizmussal élő emberek öngyilkossági fenyegetéseit. "Ez a legfőbb kísérletük arra, hogy
komolyan jelezzék, segítségre van szükségük." - mondja Lainhart.

Storch és kollégái öngyilkosságra hajlamos autista tizenévesek számára dolgoznak ki programot
egy hasonló, Tourette-szindrómásoknak készült program alapján. Baron-Cohen csoportjának
következő lépése egyszerű, de szokatlan: a kutatók azt tervezik, hogy az Asperger-szindrómásoktól
kérdezik meg, mi segíthetene nekik. "De óvatosnak kell lennünk, nehogy a megszokott
megoldásoknál kössünk ki." - mondja Baron-Cohen. Például a telefonos krízisvonalakat gyakran
ajánlják az öngyilkossági gondolatookal küzdő depressziósok számára, de az autizmussal élők
szociális nehézségeik miatt valószínűleg nem fognak telefonálni.
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Lánya diagnózisa óta Kathy Marshack pszichoterápiás praxisa arra irányult, hogy olyan családoknak
segítsen, akiknek gyermeke vagy szülője az autizmus spektrumán van. "Akkoriban megrémített,
hogy Bianca öngyilkosságra készül." - mondja Marshack. De visszatekintve úgy gondolja, a lánya
valószínűleg nem volt elég empatikus ahhoz, hogy felismerje, milyen hatással van a halálvágyáról
szóló könyörgése az édesanyjára. "Erős fájdalmat érzett, és azt próbálta mondani, hogy
tehetetlennek érzi magát."
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