
 

 

 

 

TÉNYEK és LÉNYEG rovat  

hírek a tudomány világából 

 

Készítette: Dr. Madarassy-Szűcs Anna 

Az érzékelési eltérések korosztálytól és intellektustól függetlenül megfigyelhetők az autista 

személyek esetén. Számos szakember a legmeghatározóbb eltérésként tartja számon, hiszen 

nagymértékben befolyásolja az érintettek mindennapjait. Az eltérő információfeldolgozásnak 

ráadásul nem egyszerűen eltérő viselkedés a következménye, hanem a tipikustól eltérő nyelvi-

kommunikációs, társas, érzelmi és kognitív kivetülései is vannak.  

Noha a nevezéktan kuszasága miatt a kapcsolódó szakirodalmi eredmények sokszor nehezen 

összevethetők, a téma fontosságát növeli, hogy egy gyermek atipikus szenzoros 

információfeldolgozása az esetek zömében – különösen az elkerülés és érzékenység – esetén, 

megnövekedett szülői megterheléssel is jár. Ne felejtsük el azt se, hogy a korábbi generációkban 

fel nem ismert szenzoros érzékenység és/vagy az autizmus spektrumállapot a szülők 

mindennapjait is meghatározzák. Ezek befolyásolhatják a gyermekkel való korai kapcsolatot, 

mint például  az érintéssel, hanggal kapcsolatos diszkomfort érzés – a síró csecsemő 

vigasztalása, szoptatása terén. Fontos megjegyezni, hogy nem minden érzékelési eltérés okoz 

funkciózavart az autizmusban, sőt ezek az eltérések előnyt is jelenthetnek.  

A szenzoros információk feldolgozásáról és ennek zavaráról egyre többször hallhatunk, az 

egyszerűsítő magyarázatok azonban nagyfokú torzítás veszélyével is fenyegetnek.  

Alapvetően fontos érteni, hogy rengeteg versengő elmélet létezik, melyek közül elképzelhető, 

hogy sosem találunk egyetlent, amely minden érzékelési, észlelési eltérést megmagyaráz. A 

témában magyar nyelven Olga Bogdashina, Peter Vermeulen és Francesca Happé 

könyveiben is rengeteg hasznos információra lelhetünk. 

A rovat terjedelmi limite miatt csak elgondolkoztató megjegyzésként hivatkoznék arra, hogy a 

témában számos kutatás szerint az emberi érzékelés során a kiváltott válasz nem tükörképi, 



„hűséges” leképeződése a kiváltó ingernek. Az érzékszervi inger által kiváltott viselkedésben 

valójában nem biztos, hogy az inger jellegének van akkora szerepe, mint a befogadó aktuális 

agyi állapotnak, amely az egyén viselkedését szervezi. Ezek alapján pl. az a gyermek, akit 

„szenzorosan túlérzékenynek” titulálnak, mert a legapróbb gyűrődés is zavarja a zoknijában, 

lehet, hogy sokkal inkább egy központi idegrendszert érintő végrehajtó funkciózavar miatt 

képtelen zoknit hordani. Az apró, irreleváns információ, vagyis „zaj” (zokni gyűrődése) 

kiszűréséért ugyanis ezek a végrehajtó funkciók is felelnek. Külön gondolatébresztő a modern 

Bayes-i modellek alapján leírható eltérő agyi működés az autizmusban, melynek lényege 

Pellicano és Burr felvetései alapján az, hogy az autista emberek agya nem hagyatkozik 

megfelelően a megalapozott előfeltételezésekre, mivel nem képes hatékonyan figyelembe venni 

a korábban szerzett tapasztalatokat. Lawson és munkatársai ezzel szemben inkább a túlságosan 

pontos, precíz előfeltételezésekben valószínűsítenek eltérést: ha minden apró részletre 

kiterjedő, „abszolút” előfelvetésekkel élünk, agyunk az apró változások, váltások kapcsán is 

folyamatos hibaüzeneteket generál. A relativitással (pl: szociális kontextus) szinkron nő a 

hibaüzenetek mennyisége, ez pedig folyamatos készenléti állapotot eredményez. Hosszútávon 

pedig ez az állandó készenléti állapot, szorongáshoz és másodlagos hangulati, érzelmi zavarok 

kialakulásához vezethet. 

Nem lenne védhető dolog egy színvak gyereket hibáztatni azért, mert nem megfelelően 

különböztet meg bizonyos színeket, az autista embereket mégis nagyon gyakran méltatlanul 

hibáztatják eltérő érzékelésükből fakadó működésük miatt. A probléma megoldásban kiemelt 

szerepe kell legyen a neurotipikus környezet edukációjának. 

Ezesetben a neurotipikus érzékelést is kihívás elé állítva, nem elég a látható tartományra 

koncentráljunk. A fülünket könnyen befoghatjuk a hangos zene hallatán, és ezt látva, a 

környezet érzékenyebb tagjai vélhetően azonnal levesznek a hangerőből. De vajon a szívünkre 

hogyan tapasztjuk a kezünket, a gondolatainkkal hogyan tanuljuk meg a „csendesebb helyre 

menteni” magunkat vagy mást, mikor szükségünk van rá?  
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