
Tulburările de spectru autist (TSA) 

 

Autismul este actualmente cea mai comună tulburare de comportament diagnosticată 
printre copii1. Autismul nu este o boală, ci un sindrom cu multiple cauze, atât nongenetice, cât și 
genetice2. 

Autismul sau, mai bine spus, TSA, este format dintr-un set variat de tulburări de 
comportament. Cele 3 caracteristici de bază, dezvoltate în general până la varsta de 3 ani1, sunt 
lipsa reciprocității sociale, comunicare verbală și nonverbală incoerente, comportament 
inflexibil, limitat și repetitiv3. Pe baza acestora sunt diagnosticați aproximativ 1 din 54 de copii. 
De asemena, TSA nu ține cont de rase, etnii sau statuturi socio-economice4, incidența fiind 
aceeași în toată lumea. Un lucru interesant este că autismul se întâlnește de 4 ori mai des la 
bărbați decât la femei.  

Din studiul incidenței autismului printre adulți realizat de CDC în 2020 aflăm că 
aproximativ 2,21% din populația SUA sunt diagnosticați. TSA este o condiție permanentă, ce 
însoțește purtătorul pe toată durata vieții. În aceste condiții, precum copiii, mulți adulți cu autism 
au nevoie de servicii de sprijin și suport5. 

Cauzele autismului au fost îndelung speculate de cercetători, subiectul fiind unul discutat 
și studiat la nivel global. Au fost identificați diversi posibili factori de risc, cum sunt vaccinurile, 
predispoziția genetică, vârsta înaintată a părinților și alți factori de mediu.  

Asocierea vaccinurilor cu autismul datează din anii 1990, însă în zilele noastre avem mult 
mai multe studii care neagă existența vreunei legături. CDC ne asigură că nici vaccinurile, nici 
ingredientele vaccinurilor nu sunt periculoase, susținându-și punctul de vedere cu cercetările din 
2011 (IOM, analizând 8 vaccinuri administrate copiilor și adulților, a demonstrat că sunt sigure, 
cu foarte puține excepții) și 2013 (CDC a adus completări studiului anterior)6. 

Dată fiind complexitatea TSA, până în prezent nu există un tratament pentru acestea7. În 
consecință, TSA este considerată a fi o uriașă nevoie nesatisfacută și o povară nedorită atât 
pentru persoanele cu autism și familiile lor, cât și pentru întreaga societate8. În prezent, 
majoritatea studiilor referitoare la TSA se concentrează ori pe înțelegerea bazei genetice a acestui 
sindrom, ori pe explorarea efectelor oxitocinei asupra creierului celor afectați.  

Cum au descoperit cercetătorii că genele sunt implicate în autism? Primul studiu pe 
gemeni, realizat în 1977, a demonstrat că autismul se poate moșteni. Când unul dintre gemenii 
identici are autism, există o probabilitate de 80% ca și celălalt sa dezvolte această tulburare. În 
cazul gemenilor fraterni, dacă unul are autism, pentru celălalt există o probabilitate de 40% să 
prezinte și el tulburarea9. 

În 2014, în cadrul celui mai mare studiu de acest gen de până atunci, cercetătorii au folosit 
secvențierea ADN-ului pentru a descoperi zeci de gene ce pun în lumină riscul pentru autism. 
Grupul de cercetători implicat în studiu a examinat mai mult de 14.000 de mostre de ADN care 
proveneau de la copii afectați, părinții lor, precum și de la oameni neînrudiți. Astfel, au reușit să 
identifice 107 gene care, cel mai probabil, contribuie la riscul pentru aceste tulburări de 



comportament10. Studiind în continuare legăturile dintre gene și efectele cumulative pe care le 
produc, putem ajunge să înțelegem cauzele ce stau la baza TSA și, implicit, un diagnostic 
corespunzător fiecărei forme de autism. 

Pe de altă parte, oxitocina, un hormon al creierului, este asociată și cu empatia și 
reacțiile/abilitățile sociale. Astfel, mai mulți oameni de stiință au încercat sa descifreze efectele 
oxitocinei asupra organismului, sperând a descoperi un tratament cu impact real pentru tulburări 
de dezvoltare, în special autismul și schizofrenia11. 

În concluzie, tratamentul cu oxitocină, unul dintre puținele disponibile în prezent, care 
datorită rezultatelor pozitive ale studiilor în acest domeniu, este unul de care cu siguranță ne 
vom ajuta în viitor. Totodată, și genetica reprezintă un domeniu fascinant, complex și plin de 
întrebări ale căror răspunsuri nu și le-au găsit încă. Astfel, sunt de părere ca aprofundarea 
cercetărilor în viitor pe cele două directii si, mai ales, combinarea si armonizarea rezultatelor lor, 
va aduce mari progrese în tratamentele pentru TSA. Până atunci, ceea ce putem face este 
conștientizarea diferențelor dintre noi, oamenii “normali”, și cei afectați de TSA, cât și faptul că 
acestea se bazează pe cauze biologice și nu pe alegeri făcute de ei. În acest moment, acceptarea 
și susținerea celor afectați de TSA reprezintă cel mai mare ajutor pe care ei îl pot primi, iar noi 
oferi. 

 

 

Efectul oxitocinei asupra creierului. Într-un șoarece cu comportament social limitat, o 
injecție de oxitocină activează un set specific de circuite, îmbunătățindu-i abilitătile sociale. 

(imagine preluată din 12) 
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