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Az autizmus sokat dicsért viselkedésterápiája, az Early Start Denver Model
(ESDM) nem biztos, hogy olyan hatékony, mint azt megalkotói remélték.

Az ESDM terápiáról készült legújabb kutatás szerint a terápia nem javította jobban a gyermekek
intelligenciahányadosát (IQ) vagy adaptív viselkedését, mint más kezelések. Az ESDM-mel kezelt
gyermekek nyelvi képességei némileg javultak, de a három vizsgálati helyszín közül ez csak kettőre
igaz.
Független szakértők szerint az eredmények kiábrándítóak, és megkérdőjeleznek néhány, az
eredmények előállításához használt módszert.
"Vannak megválaszolandó kérdések azzal kapcsolatban, hogy pontosan hogyan születtek az
eredmények." - mondja Jonathan Green, az Egyesült Királyságban található Manchesteri Egyetem
gyermek- és ifjúságpszichiátria professzora, aki nem vett részt a vizsgálatban. "Az a mód, ahogyan a
vizsgálatról beszámoltak, nem teljesen átlátható".
Az ESDM során a szülők vagy a gondozók a gyermek érdeklődését felhasználva egyszerre több
készséget gyakorolnak. Például felhasználhatják a gyermek érdeklődését a hasábokkal való játék
iránt arra, hogy az utánzás, a nyelvi és a motoros készségek fejlesztésén dolgozzanak.
Green szerint számos terápia kevésbé intenzív erőfeszítést igényel, mégis jobb eredményeket hoz.
Például a Preschool Autism Communication Trial (PACT) - amelyben Green is részt vesz - és a
JASPER az ESDM-hez szükséges idő töredékét igényli. A PACT bizonyítottan tartós javulást
eredményez az autizmus jellemzőiben, a JASPER pedig a nyelvi készségeket segíti elő.
"Figyelembe véve az autizmussal kapcsolatos beavatkozások jelenlegi általános kontextusát, az
ESDM-mel kapcsolatos új eredmények rendkívül kiábrándítóak." - mondja Green.

Az ESDM alkotói vitatják az eredmények ilyen értelmezését. "Bizonyára több kiváló minőségű
kezelés létezik, de számomra a vizsgálat eredménye azt mondja, hogy az ESDM ezek közé tartozik." -
mondja Sally Rogers, a Kaliforniai Egyetem Davis MIND Intézetének pszichiátria és
viselkedéstudományok professzora, aki a vizsgálatot vezette. "Lehet, hogy nem jobb, mint amit a
gyerekek a közösségben kapnak, de kezelési csoportban, következetesen kiváló eredményeket érnek
el".
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Nincsenek garanciák
Az ESDM 2010-ben nagyon ígéretesnek tűnt, amikor Rogers és kollégái arról számoltak be, hogy 24
autista gyermeknél jobban növelte az IQ-t, javította az adaptív viselkedést és enyhítette az
autizmus alapvető jellemzőit, mint a standard kezelések kombinációja.
Egy 2015-ös utóvizsgálat azt sugallta, hogy a terápia tartós hatással bír. Az akkori kritikusok
azonban megjegyezték, hogy a vizsgálatban csak 39 gyermek vett részt, akiknek többsége jómódú
fehér családokból származott, és hogy sok értékelés a szülők beszámolóin alapult.
Az új vizsgálatban 118, 14 és 24 hónap közötti gyermek vett részt három helyszínen: a
gyermekeket véletlenszerűen osztották be az ESDM-be vagy a szülők által választott más helyi
terápiákba. A közösségben elérhető terápiák közé tartozott az alkalmazott viselkedéselemzés, a
foglalkoztató terápia és a nyelvi terápia. A szülők tudták, hogy gyermekük melyik csoportba került,
de az értékelők nem.
Két éven keresztül a gyermekek heti átlagban 17 órát kaptak ESDM-ből vagy 14 órát más
kezelésekből. A vizsgálat kezdetén, valamint a kezelés első és második éve után a kutatók a
gyermekek nyelvi, motorikus készségeit és vizuális észlelését a Mullen Scales of Early Learning
(Korai tanulás Mullen-skálája) segítségével értékelték. Emellett a szülőkkel készített interjúk alapján
értékelték az adaptív viselkedést, valamint az autizmus súlyosságát az ADOS Autism Diagnostic
Observation Scale (Autizmus Diagnosztikai Meg�gyelési Skála) segítségével.
Mindössze 81 gyermek fejezte be a vizsgálatot. Az ESDM-csoportban 55 gyermekből 10, a
kontrollcsoportban pedig 63 főből pedig 27 gyermek esett ki. Green és mások szerint ez a
lemorzsolódás szokatlanul magas.
A három helyszínre átlagolva az adatok arra utalnak, hogy az ESDM jobban javítja a nyelvi
készségeket, mint a többi kezelés. Ez a hatás azonban az egyik helyszín adataiból nem derül ki. A
munka januárban jelent meg a Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
című folyóiratban.
"Átlagos különbségek ténylegesen vannak a kontroll és az ESDM-kezelés csoportjai között," -
mondja Gerhard Hellemann, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem statisztika adjunktusa, aki az
adatok elemzését vezette, de "nem tudjuk garantálni, hogy minden egyes helyszínen ez az átlagos
hatás érvényesül."
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Magasra tették a lécet

Néhány független szakértőt azonban ez nem győzött meg. Az új vizsgálat nem tudta megismételni
a Mullen-pontszámok és az adaptív viselkedés javulását, ami "a legtöbb szakember �gyelmét
felkeltette az eredeti tanulmány iránt." - mondja Jeremy Veenstra-VanderWeele, a Columbia Egyetem
pszichiátriaprofesszora, aki nem vett részt a kutatásban.
"A korábbi eredmények többségét nem sikerült megismételni." - mondja Connie Kasari, a Los
Angeles-i Kaliforniai Egyetem emberi fejlődés és pszichológia professzora, aki nem vett részt a
munkában.

Az ESDM-mel foglalkozó kutatók először egy 2014-es konferencián mutatták be az eredményeket.
Akkor arról számoltak be, hogy az ESDM a három helyszín közül kettőn javította a gyermekek IQ-ját
és nyelvi képességeit, ami ellentmond az új kutatási jelentésnek.
Az eredmények azért változtak, mert a kollégák megkérdőjelezték a konferenciára készült
jelentésben szereplő statisztikai elemzést, mondja Rogers.
"Az első elemzés soha nem került a sajtóba, nem is nyújtottuk be, mert nem volt megfelelően
elkészítve." - mondja. "Az akkori elemzés minden egyes részét újra elkészítette egy másik
statisztikus.”
Egyes szakértők szerint azonban az új statisztikai módszereket nehéz értelmezni. Rogers azt
mondja, hogy csapata megváltoztatta az elsődleges kimeneti mérőszámot is, vagyis azt a konkrét
javulási mutatót, amelynek pozitív változását a kutatók a vizsgálattól remélték. "A 2014-es
prezentációban valóban meghatároztunk egy elsődleges változót az elemzéshez, és arról
számoltunk be a konferencián. Ez az un. „fejlődési hányados” volt, vagyis a gyermek fejlődésének
átfogó mérőszáma. Az új kutatás elsődleges kimeneti mérőszáma a nyelv.
A szakértők szerint az elsődleges kimeneti mérőszám megváltoztatása problematikus.
"A múltban sok vizsgálatról számoltak be többféle kimeneteli mérőszámmal, majd a kutatók
kiválasztották azt, ami az eredmény szempontjából a legpozitívabbnak tűnt." - mondja Green. "Ezt
hívják post hoc kutatásnak, és ez az, amit nem szabadna tenni."
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Mégis, ha az eredményeket nézzük, az ESDM részben azért is mutathatott gyengébb hatást az új
vizsgálatban, mint 2010-ben, mert az új kutatásban a kontrollcsoportok jelentősen többet
pro�táltak az egyéb terápiákból, mint a 2010-es vizsgálatban résztvevők. Ez annak a jele, hogy a
terápiák idővel javulnak, mondja Elizabeth Berry-Kravis, a chicagói Rush Egyetem
gyermekgyógyász professzora, aki nem vett részt a munkában.
"A mérce magasabbra került ennél az új tanulmánynál." - mondja.
A kontrollcsoportokat kezelő terapeuták közül néhányan az ESDM által inspirált módszereket
alkalmazhattak, ami összehasonlításban szintén csökkentheti az ESDM terápia nyilvánvaló hatásait.
"Állandóan beszélek olyan terapeutákkal, akik azt mondják: "Ó, igen, mi hivatalosan nem csináljuk
az ESDM-et, de tudjuk, mi a módszertana, és ilyesmiket mi is beépítünk a terápiáinkba." - mondja
Berry-Kravis.


