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Que son els TEA
▪

grup de trastorns bastant comuns i heterogenis que es
manifesten prest i que alteren la comunicació i sociabilitat i
mostren conductes repetitives i alteracions de la sensibilitat.

▪

Es manifesten com un espectre que va de lleuger a molt greu.

▪

Tenen un component genètic molt potent.

▪

L’evolució es bastant millor del que era, però molts necessitaran
ajut en la vida adulta.

HISTÒRIA DEL TEA

Símptomes del Trastorns de l’Espectre de l’Autisme
A.

3
B.

2

Deficiències persistents en la comunicació e interacció social en contexts
diversos, manifestat (actualment o per els antecedents) :
1.

Deficiències en la reciprocitat sòcio-emocional:

2.

Deficiències en les conductes comunicatives no verbals:

3.

Deficiències en el desenvolupament, manteniment y comprensió de les relacions:

Patrons restrictius y repetitius de comportament, interessos o activitats per 2:
1.

Moviments, utilització de objectes o llenguatge estereotipats o repetitius.

2.

Insistència en la monotonia, excessiva inflexibilitat de rutines o patrons ritualitzats de
comportament verbal o no-verbal:

3.

Interessos molt restringits i fixes anormals en quant a la intensitat o focus:

4.

Hiper- o hipo-reactivitat als estímuls sensorials o interès inhabitual per aspectes
sensorials.

Deficiències en la reciprocitat sòcio-emocional
▪

Apropament social anormal, fracàs en la conversa

▪

Passant per disminució de interessos, emocions o afectes compartits.

▪

Fins a fracàs en el inici o resposta a les interaccions socials

▪

Poc interès en les idees dels altres

▪

Dificultat per intuir com els altres:

▪

▪

Pensen o senten.

▪

Reaccionaran, diran o faran.

Dificultats per saber com el que fan/diuen impacta en els demés

Deficiències en les conductes comunicatives no verbals:
▪

Des de comunicació vernal i no-verbal poc integrada

▪

Passant per anomalies del contacte visual i del llenguatge
corporal o deficiències en la comprensió i l’ús del gest

▪

Fins a falta total d’expressió facial i de comunicació no verbal.
▪

No mirar a la cara

▪

Gests limitats

▪

Cara seria quant conta un acudit

▪

No assenyalar per compartir plaer

▪

Emprar als altres per collir, assenyalar objectes

▪

Prosòdia i pragmàtica del llenguatge alterada

Deficiències en el desenvolupament, manteniment y
comprensió de les relacions:
▪

Des de dificultats per adaptar la conducta als diferents contexts
socials

▪

Passant per compartir joc imaginatiu o fer amics

▪

Fins a absència total de interès en els altres.
▪

Xerra igual a un company que al director de l’escola

▪

Fa renous quant hi ha d’haver silenci.

▪

Es massa carinyos amb els companys, els fa petons

▪

No te por de la gent que no coneix, partiria amb tothom

▪

No sap jugar a jocs participatius, futbol, parxís

▪

No te cap interès en tenir o fer companys

Patrons restrictius i repetitius de comportament,
interessos o activitats
Moviments, utilització d’objectes o
parla estereotipada o repetitiva

Insistència en la monotonia,
inflexibilitat o patrons ritualitzats de
comportament

▪

Estereotípies motores simples

▪

Gran angoixa davant petits canvis

▪

Alinear objectes

▪

Dificultats en les transicions

▪

Col·locar les coses al mateix lloc

▪

Patrons de pensament rígids

▪

Ecolàlies

▪

Rituals per saludar

▪

Frases idiosincràtiques

▪

Sempre per el mateix camí

▪

Emprar frases fetes

▪

Sempre menja el mateix

▪

Fer moure objecte davant els ulls

▪

Mateix interès

Patrons restrictius i repetitius de comportament,
interessos o activitats
Interessos molt restringits i fixes
anormals en la intensitat o focus

Hiper- o hipo-reactivitat als estímuls
sensorials o interès inhabitual per
aspectes sensorials.

▪

Objectes inusuals

▪

Indiferència al mal o temperatura

▪

Interessos circumscrits

▪

Resposta adversa al:

▪

Interessos perseverants

▪

Gran preocupació davant coses
poc més poc manco comunes.

▪

No xerra d’altre cosa.

▪

So

▪

Textures, tacte...

▪

Ungles, cabells...

▪

Ensumar, palpació excessiva.

▪

Fascinació llums, moviments,
angles...

Epidemiologia
▪

Entre un 1,5% i un 2%

▪

Augment principalment a càrrec de:

▪

▪

Millor identificació

▪

Identificació de casos més lleus

▪

Identificació de TEA a gent que no te una discapacitat intel·lectual

A adults 1%, majoria no havien estat identificats.

ETIOLOGIA
▪

Ambiental:
▪

Avançada edat materna i/o paterna

▪

Embaràs:
▪
▪
▪

▪
▪

< de 24 mesos entre embarassos
< 32 setmanes d'embaràs, < 1.500g al néixer i percentil > 95
Medicacions: àcid valproic
Hipertensió, sobrepès, alteracions metabòliques maternes
Infeccions, malalties autoimmunes

▪

Pol·lució ambiental

▪

Estrès matern

▪

No amb vacunes

ETIOLOGIA
▪

Patologies pediàtriques associades:
▪

15-65% de nins amb discapacitat intel·lectual

▪

75% de nins amb TEA te un o mes trastorns específic de l’aprenentatge

▪

Fins al 87% trastorns de la comunicació

▪

9% tics

▪

Trastorns de la son 40%

▪

Dietes molt restrictives 61%

▪

Obesitat 23%

▪

Alteracions gastrointestinals 47%, restrenyiment 12%

▪

Epilèpsia 8% especialment en Discapacitat Intel·lectual i nines

ETIOLOGIA
▪

Genètica:
▪

74-93% del risc d’Autisme

▪

Gens que regulen funció neuronal i regulen expressió genètica.

▪

7-20% dels germans tindran autisme, x 3-4 si es el tercer germà.

▪

3-4 vegades més comú en nins que nines

▪

Tuber esclerosis i X-fràgil (representa <2% de menors amb TEA)

▪

16p11.2 delecions i duplicacions i duplicació maternal 15q11–q13

▪

De novo CHD8, però en < 0,5%

▪

Tests: XFràgil

Microarrays

GWAS

Trastorn
▪

No es una alteració local o de un sistema del cervell

▪

Alteració de tot el cervell, reorganització, que comença molt prest

▪

▪

Sobrecreixement

▪

Desenvolupament accelerat del cervell durant les primeres fases

▪

Connexions alterades:
▪

En general manco connexions

▪

Àrees amb excés de connexions: frontal i occipital

Alteracions en la sensibilitat de l’ambient i patrons d’aprenentatge anòmals
podrien ser les causes de la reorganització de les connexions.

Patrons d’activació genètica

Diferències en el creixement
(6-12 mesos)

Diferències en el creixement

Descoordinació de la connectivitat

Diferències en la connectivitat

Tractament infants
▪

PREST: tractaments mediats per els pares:
Tractaments que ensenyen als pares i cuidadors a fer feina
plegats amb els nins “engagement” evitant ser directius i creant
oportunitats per atenció conjunta i joc, perquè el nin cada cop
culli més iniciativa.
▪

Developmental Individual-Difference Relationship-Based Model (DIR) or
Floortime

▪

Early Social Interaction (ESI)

▪

Early Start Denver Model (ESDM)

▪

Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation (JASPER)

▪

Preschool Autism Communication Trial (PACT)

Tractament infants
▪

Intervencions conductuals que segueixen el desenvolupament (ABA)

Intervencions conductuals intenses que donen importància al joc, interacció
social I iniciació comunicativa per part del nin I que tenen conseqüències
naturals vers recompenses. Terapeuta entre 15-20h per setmana.
▪

Early Achievements

▪

Enhanced Milieu Teaching (EMT)

▪

Early Start Denver Model (ESDM)

▪

Incidental Teaching (IT)

▪

Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation (JASPER)

▪

Pivotal Response Treatment (PRT)

▪

Project ImPACT (Improving Parents As Communication Teachers)

▪

Reciprocal Imitation Training (RIT)

▪

Social Communications/Emotional Regulation/Transactional Support (SCERTS)

▪

TEACHH a l’escola

Tractament escolars, adolescents i adults
▪

PREST: tractaments mediats per els pares:
Tractaments que ensenyen als pares i cuidadors a fer feina
plegats amb els nins “engagement” evitant ser directius i creant
oportunitats per atenció conjunta i joc, perquè el nin cada cop
culli més iniciativa.
▪

Developmental Individual-Difference Relationship-Based Model (DIR) or
Floortime

▪

Early Social Interaction (ESI)

▪

Early Start Denver Model (ESDM)

▪

Joint Attention Symbolic Play Engagement and Regulation (JASPER)

▪

Preschool Autism Communication Trial (PACT)

Tractament escolars, adolescents i adults
▪

Grups d’habilitats socials: pares, nins i mesclats, amb manuals.

▪

SCERTS

▪

Històries socials: poden disminuir conductes disruptives

▪

Terapia cognitiu conductual amb reducció d’anxietat.

▪

Parent-child interaction therapy augmenta l’afecta positiu compartit

▪

Intervencions conductuals: per gent amb TEA que es agressiva.

▪

Ajuda i supervisió laboral

▪

Ajuda a la família a casa seva, educació i pràcticament.

per pares i nins. Fer la terapia amb els pares en vers de educar els pares
molt millor.

Tractament farmacològic
▪

Com ara, només per patologia associada.
▪

Per la irritabilitat, agitació, agressivitat:
▪

▪

Simptomatologia TDAH
▪

▪

Antipsicòtics i estabilitzadors de l’humor

Epilèpsia
▪

▪

Antidepressius

Psicosis:
▪

▪

Metilfenidat, amfetamina, atomoxetina i guanfacina.

Depressió, ansietat:
▪

▪

Antipsicòtics atípics: risperidona, quetiapina, aripiprazol, olanzapina.

Antiepilèptics

En estudi un parell de molècules per tractar els TEA.

FUTUR
▪

Millorar identificació

▪

Oferir tractaments a edats més joves

▪

Millorar i augmentar els serveis que s’ofereixen:
▪

Suport, formació i terapia per les famílies

▪

Suport, formació i teràpia a les escoles.

▪

Adoptar les intervencions que hem anomenat

▪

Per cada 1000 dòlars que es gasten en respir estalviem 8% de tractaments
psiquiàtrics

▪

Les coses han millorat i milloraran més

