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Autizmus spektrum zavar

• Neurobiológiai fejlődési zavar
• Nagyrészt genetikailag meghatározott
• Jellegzetes neuroanatómiai, neurokémia eltérésekkel

•  Diagnosztikus triász:
• Kölcsönös szociális kapcsolatok károsodása
• Kommunikáció minőségi zavara
• Beszűkült, sztereotip tevékenység, érdeklődés

• Heterogén élethosszig tartó idegrendszeri 
fejlődési állapot viselkedésbeli eltérésekkel, 
melyek érintik a szociális kommunikációt és 
a rugalmas viselkedésszervezést



Spektrumszemlélet
● A tünetek megjelenési formája és súlyossága jelentősen 

különbözik: autizmus spektrum
● Széles megjelenési spektrum – súlyos és enyhébb 

viselkedési mintázatok, melyek akár csak 
környezetváltozás esetén fejeződnek ki

● DSM-V: egyetlen diagnosztikus kategória



DSM-5: Autizmus spektrum zavar
DSM-5

Klinikai szempontból is jelentős, 
tartósan fennálló elmaradás a társas 
kapcsolatokban és kommunikációban

A társas interakciókban használt verbális és 
nem-verbális kommunikáció
Társas és érzelmi kölcsönösség

Társas kapcsolatok kialakítása, fenntartása és 
megértése

Korlátozott és ismétlődő viselkedési, 
érdeklődési és cselekvési mintázatok

Sztereotip, repetitív mozgások, tárgyhasználat 
vagy beszéd
Szélsőséges ragaszkodás rutinokhoz, rituális 
cselekvési mintázatok
Korlátozott, rögzült érdeklődési területek, 
abnormális intenzitás vagy tárgy
Hiper- vagy hiporeaktivitás szenzoros 
ingerekre

A tüneteknek már kisgyermekkorban meg kell jelenniük



BNO-10: Pervazív fejlődési zavarok
• Gyermekkori autizmus (F8400)
• Atípusos autizmus (F8410)
• Rett-szindróma (F8420)
• Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar (F8430)
• Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral 

társuló túlzott aktivitás (F8440)
• Asperger-szindróma (F8450)
• Egyéb pervazív (átfogó) fejlődési zavar (F8480)
• Kmn. Pervazív fejlődési zavar



Epidemiológia
• Sokkal gyakoribb, mint korábban gondolták - átfogó nemzetközi 

tanulmányok alapján: 0,8-1% (1:88)
• Amerikai 2016-os adatok szerint prevalencia 1:68

• Felnőtteknél is ennyi! (Billsted 2005; Lord 2006; Brugha et al 2011)
•  Prevalencia növekedés oka: nagyobb ismertség, a diagnosztikus 

kritériumrendszer bővítése és a fejlettebb esetfelismerés, jobb 
diagnosztikus módszerek, magasan funkcionálók felismerési 
aránya nő

• Fiú/lány arány:  3-4/1
• Lányok aluldiagnosztizálva – magasan funkcionálóak jobban 

leplezik nehézségeiket a szociális tevékenységek megfigyelésével, 
utánzással és jobb kommunikációs képességgel



Történet
Kanner (1943), Asperger (1944)
• Kanner: súlyos, többnyire értelmi elmaradással járó klasszikus 

kisgyermekkori autizmus
•  Asperger: autizmus tünetei mellett kiemelkedő részképességek 

(„kis professzorok”)
•  Asperger genetikai faktorok szerepét vetette fel, „autisztikus 

pszichopátia”
50-60-as évek:
•  Autizmus a szülők hideg, elutasító tulajdonságaival összefüggő 

környezeti ártalom (Bettelheim, Eisenberg)
60-as évek: 
• Biológiai markerek: Epilepszia, Értelmi fogyatékosság



Történet II.
80-as évek: iker - és családvizsgálatok alapján: 

• Egypetéjű ikrekben az előfordulás 75-95%
• Kétpetéjű ikrekben az előfordulás 5-10%

Pszichiátriai betegségek közt az egyik leginkább genetikailag 
meghatározott: az öröklődés mértéke >90%

90-es évektől intenzív kutatás:
• Neurokognitív, Neuroanatómiai, Neurokémiai, Genetikai 

vizsgálatok
Jelenleg: az autizmus az egyik legintenzívebben kutatott 

kórállapot, az új ikerkutatások alapján
• az örökletesség mértékét lényegesen kisebbre  kb. 40-60%-ra 

becsülik (Hallmayer et al. 2011, Klei et al. 2012) 
• a környezet hatása (epigenetikai tényezők!) jelentős



Etiológia

• Biológiai alapú neurológiai fejlődési zavar, folyamatos kutatások

• Komplex genetikai háttér erős heritabilitással (60% konkordancia 
ikervizsgálatokból, testvérek közt 3-10%)

• Ismert genetikai állapothoz társul - kb. 10% 
• Fragilis X, sclerosis tuberosa, 15-ös, 21-es kromósza 

rendellenességek, stb
• Új mutáció - kb. 7-10% 
• Sok gén kis hatása egy epigenetikai mechanizmuson és környezeti 

tényezőkön keresztül befolyásolja a fenotípus megjelenését
• MMR-oltás és ASD kapcsolata nem igazolódott

• Pszichogén kórokok szerepe kizárható



Tüneti jellemzők

• Autisztikus triász (diád):
• kölcsönös szociális interakciók,
• kommunikáció,
• rugalmas gondolkodás, viselkedés zavarai

● Nagyfokú heterogenitás:
● a konkrét tünetekben, viselkedésben
● A triászon kívüli területeken

• A szociális interakció típusai (Lorna Wing):
• Nem/kevéssé kezdeményez kapcsolatot másokkal, a közeledést 

elutasítja („izolált”)
•  Gyakran kezdeményez kapcsolatot, de a közeledése furcsa, nem a 

társas helyzetnek megfelelő, kritikátlan („aktív, bizarr”)
•  Nem kezdeményez, de ha hívják, akkor csatlakozik a többiekhez, 

és elviseli, hogy irányítsák („passzív)



Kognitív eltérések

• Mentalizációs eltérések
Naiv tudatelméleti sérülések (Sally-Anne)

•  Végrehajtó (executiv) működések zavara
Tervezés és munkamemória területén

•  Gyenge centrális koherencia
Észlelési és feldolgozási munkamó
– előny is lehet!



Korai tünetek (12-24 hónap)
Szociális kommunikáció és 

interakció zavara Rugalmatlanságok

• sajátos beszédfejlődés: 
késése, megakadása vagy 
„plusz tünetek”: pl.: echolália 

• non verbális eszközökkel sem 
segíti a kommunikációt- gyenge 
gesztusrepertor, limitált 
arcmimika 

• szociális mosoly, másik arcának 
figyelése, szemkontaktus, 
közös figyelem hiánya 

• regulációs zavar, nehezen 
nyugtatható kisded 

• sajátos mozgásfejlődés, 
sztereotip mozgások 

• szenzoros ingerek 
preferenciája/averziója      
- étkezési problémák



TÜNETMAXIMUM   Óvodáskor
Szociális kommunikáció és 

interakció zavara Rugalmatlanságok

• beszéd:  sok/kevés, 
névmástévesztés, hangsúly, 
intonáció, hangerő nem 
adekvát, idioszinkrázia, 
neologizma, felnőttes szóford. 

• non-verbális kommunikáció: 
tekintethasználat, mimika, 
gesztusok 

• beszéd és gesztusok megértési 
nehézsége - a szociális 
tartalmak, többértelmű 
fogalmak, jelképek, irónia 
megértésének nehézsége, szó 
szerinti értelmezés

• szokatlan érdeklődés, 
ragaszkodások (rendhez, 
rutinhoz) 

• tevékenységváltási 
nehézség, változásokkal 
szemben heves ellenállás 

• irritabilitás, dührohamok 
• szokatlan játéktevékenyég: 

sorbarendezés, szerepjáték, 
„mintha-játék” hiánya, 
repetitív játék (pörgetés)



Óvodáskor
• Szociális interakció: társas érdeklődés hiánya, 

élménymegosztás hiánya, „egyirányú beszéd”, 
monologizálás 

• közös tevékenységbe nehezen bevonható, ritkán 
kezdeményez, passzív/inadekvát társas közeledések 

• mások érzéseire, szükségleteire kevéssé van tekintettel 
• empátia, vigasztalás elmaradása, nem keres vigaszt 
• nem kedveli a testi kontaktust 
• nyilvános helyen zavarba ejtően viselkedik (pl. hangos 

megjegyzéseket tesz az emberek külsejére) 

Kortársak között 
feltűnőbbek ezek 
a nehézségek!



Iskoláskor
Szociális kommunikáció és 

interakció zavara Rugalmatlanságok

• kortársakkal hiányzik a 
kölcsönösség, a szociális 
reakciókészség 

• közös játékban kevéssé 
vesz részt, vagy nem 
megfelelően 

• nincs személyes barátság 
• az absztrakt, elsősorban 

szociális tartalmakhoz 
kapcsolódó fogalmak 
megértése problémát 
okoz

• nagyon sok időt tölt 
passzívan, vagy szokatlan 
tevékenységgel 

• tanulási nehézség –  
diff.dg: figyelmi problémák 



Serdülő- és fiatal felnőttkor
• A serdülőkori idegrendszeri érési periódus az esetek 

egy részében állapotromlással jár! 
• Társas- és párkapcsolati nehézségek – inadekvát, 

egyoldalú közeledés 
• Saját másságukat megélik 
• Komorbiditások előtérben  - hangulati, szorongásos 

tünetképzés (ép értelműek veszélyezetetettek) 
• Az önálló élet kialakítása jó képességek mellett is 

nehéz – a többség élethosszig tartó támogatást 
igényel (a családjuk is) 

• A társas készségek az élet végéig fejleszthetőek



Komorbiditás
● 70%-ban van komorbiditás, főleg magasan funkcionálóknál 
● Tanulási nehézség 50%-ban 
● Értelmi fogyatékossággal is társulhat, de lehet kiemelkedő értelmi 

képesség is, nagy eltérés lehet a verbális és a non-verbális 
képességekben, ha bármelyik kiemelkedő is, attól a szociális funkció és 
a mindennapi adaptív képességek érintettek 

● 18-29%-ban epilepszia – életkori csúcs óvodáskorban és serdülőkorban, 
főleg gyenge értelmű, regresszióval társuló ASD-ben (10%-ban 
epileptiform EEG rohamok nélkül) 

● Pszichiátriai, viselkedéses és idegrendszeri fejlődési komorbiditás: 
ADHD, Tourette szindróma, Dyspraxia, Dyslexia, Kényszerbetegség, 
specifikus fóbiák, szorongás, hangulatzavarok, alvászavarok, táplálási 
nehézség/szelektív evés, Székletürítési nehézség/székrekedés, 
Oppozíciós magatartászavar, Viselkedészavar, Önkárosító magatartás 



Diagnózisalkotás menete

● Anamnézis fontossága, BNO-10 szerint tünetek már 3 éves kor 
előtt, tünetek csúcspontja 4-5 éves korban (DSM-5 szerint 
tünetek csak akkor manifesztálódnak, ha a környezeti elvárások 
meghaladják a képességeket) 

● Klinikai diagnózis alapja a fejlődési kórtörténet és a direkt 
viselkedésmegfigyelés. 

● A tünetekről információt több területről gyűjtjük: otthon, 
közösség, kortárscsoport – pervazív eltérések, de különböző 
mértékben jelenhetnek meg különböző területeken 

● Fizikális vizsgálat, látás/hallás probléma kizárása, genetikai 
vizsgálatok, ha van klinikai indikáció – EEG, képalkotó, GI vizsg 

● Autism Diagnostic Observational Schedule, Autism Diagnostic 
Interview-R



Lefolyás

• Legkorábban 18-20 hónapos kor körül diagnosztizálható
•  Legerőteljesebb tünetek 4 és 5 éves kor körül
•  Iskoláskorban többnyire csökkennek a tünetek – megtanul 

kompenzálni
•  Serdülőkor általában nehéz

• megéli a másságát
• nem tud eligazodni a túlzottan bonyolult kortárs szociális 

világban
•  Egyetem

• azonos érdeklődési terület
• kevésbé zárt szociális tér
• DE! kevesebb struktúra

•  Párválasztási gondok



Prognózis

• Életen át tartó állapot
•  Után követéses vizsgálatok alapján:

• Az esetek 1/6-ban önálló életvitelre képes
• 1/6 súlyos állapotú, intézeti elhelyezésben részesül
• 2/3-ban életen át tartó külső támaszra szorul

•  Jobb prognózis várható, ha:
• 5 éves korig megtanul beszélni
• Átlagos IQ esetén (kompenzációs technikák), de 

nagyobb a szuicid veszély



Terápia

• Az autizmus spektrum zavar jelen tudásunk szerint 
nem gyógyítható, de intenzív fejlesztéssel az állapot 
javítható.

•  Korai életkortól kezdődő, folyamatos, intenzív, 
autizmus specifikus fejlesztés

•  Egyéni fejlesztési terv - a gyermek és a család 
szükségleteihez adaptálva
• mentális kor
• képességprofil
• járulékos problémák figyelembevételével



Terápiás alapvetések

• Kognitív-viselkedésterápiás eszközök
• Szociális és kommunikációs készségek tanítása
• Tér- és időbeli strukturálás
• Vizuális támogatás
•  Zárt végű feladatok
• Jutalmazási rendszerek



Egyéb terápiás módszerek

• Szülők, testvérek támogatása
• Pszichoedukáció
•  Gyógyszeres kezelés:

• az autizmus tüneteire nem hat
• de a komorbid tüneteknek megfelelően fontos lehet



Köszönöm a figyelmet!


