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Stephanie Dehennin, egy Belgiumban élő autista illusztrátor, irtózik a gyengéd érintésektől, de
nem zavarja a határozott ölelés. "Valóságos dühöt érzek, ha valaki megsimogat, vagy nagyon
�noman megérint." - mondja. Ugyanakkor Dehennin kifejezetten keresi az erős, külső nyomást,
hogy enyhítse a stresszt. "Beszorítom magam például az ágyam és az éjjeliszekrényem közé." –
mondja.

Az autizmussal élők érintésre adott erős reakcióinak gyakori előfordulása azért �gyelemre méltó,
mert az autizmus közismerten heterogén állapot. "Az érintéssel kapcsolatos reakciók a lehető
legáltalánosabb vonások." - mondja Gavin Bollard, egy Ausztráliában élő autista blogger, aki saját
és autista �ai tapasztalatairól ír. Ezeket a reakciókat gyakran általános túlérzékenységként írják
le, de ennél összetettebbek, mert az autisták néha vágynak az érintésre, néha pedig
visszariadnak tőle. Sok spektrumon lévő ember számára ezek az érzések olyan intenzívek, hogy
igyekeznek saját „érintésvilágot” kialakítani. Egyesek éjszakánként nehéz takarókat pakolnak
magukra az erősebb nyomás elérésére, mások levágják a ruhájukról a címkéket.

A legkisebb érintés is képes teljesen elvonni Kirsten Lindsmith �gyelmét. Amikor például valaki
kezet ráz vele, vagy a macskája odabújik hozzá, számára nehéz bármi másra gondolni.
"Kiszakadok az időből, amíg ez az érzés tart." - mondja. Néhány mindennapi dolog, például a
keze benedvesítése, kínszenvedés számára: "Általában ahhoz a zsigeri, visszataszító érzéshez
hasonlít számomra, amit akkor érez az ember, ha belenyúl egy halom rothadó szemétbe." -
mondja a 27 éves autista író.

Az autizmussal élők szokatlanul reagálnak a gyengéd vagy "affektív” érintésre,
ami szociális és érzelmi információkat közvetít. Reakcióikból kiderülhet,
hogyan alakul ki az autizmus.
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A reakciók közös pontja az affektív érintés megváltozott észlelése lehet, amelyet csak néhány
évtizede fedeztek fel. Az un. diszkriminatív tapintás azt jelzi, hogy mikor, milyen erővel és hol ér
minket valami hatás a bőrünkön. Az affektív érintés ezzel szemben az árnyalt szociális és érzelmi
információkat közvetíti. Az olyan érintések, amelyeket az autizmussal élők esetleg
kellemetlennek találnak, mint például a lágy simogatás, ez utóbbi rendszerhez kapcsolódnak.

Hatodik érzék

Az affektív érintéssel kapcsolatos kutatások még csak most kezdődnek, de a szakértők szerint
izgalmas az a gondolat, hogy összefüggésben lehet az autizmussal. Egyre több tanulmány utal
arra, hogy az affektív érintés legalábbis részben felelős azért, hogy képesek vagyunk kialakítani
az én fogalmát, amiről régóta gondolják, hogy az autizmussal élő embereknél másképp működik.
Még újabb az az elképzelés, hogy az érintés atipikus észlelése lehet az autizmus egyik oka.

"Talán ez valóban egy olyan biológiai marker, amely lehetővé teszi számunkra az autizmus
okainak jobb megértését és esetleg az autizmus korai felismerését." - mondja Kevin Pelphrey, a
charlottesville-i Virginia Egyetem idegtudomány kutatója.

Bár számos anekdota ismert az autizmussal élők megváltozott tapintás-érzékeléséről, a
különbségek számszerűsítése nehéz. Vannak kísérletek, ahol az autisták olyan enyhe nyomást is
észlelnek a bőrükön, amelyet tipikus társaik nem vesznek észre. Mások azonban alacsonyabb
érzékenységet mutatnak, mint a kontrollcsoportok, vagy egyáltalán nem mutatnak mérhető
különbséget a kontrollcsoportokhoz képest. "Van egy csomó klinikai bizonyíték, de a tényleges
empirikus vizsgálatok zavarosak." - mondja Carissa Cascio, a Tennessee állambeli Nashville-ben
található Vanderbilt Egyetem Orvosi Központ pszichiátriai és viselkedéstudomány docense.

https://www.asdkviz.com/
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A C-taktilis rostok csak bizonyos típusú érintésekre reagálnak. A kutatók egy speciális technikát,
az úgynevezett "mikroneurográ�át" használják a rostok kutatására és aktivitásuk mérésére. A
módszer lényege, hogy egy akupunktúrához hasonló tűt szúrnak a bőrbe, általában a könyök
közelében, majd elektromos impulzusokat vezetnek be. Minél közelebb kerül a tű az ideghez,
annál kevesebb áram szükséges a bizsergető érzés kiváltásához. Ha a tű eléri az ideget,
megkezdődhet az ideg elektromos aktivitásának mérése. A rendszert úgy állítják be, hogy az
idegek egy hangszóróban kattogást vagy dobpergés szerű hangot produkáljanak, amikor aktívak.
A C-taktilis rostok akkor recsegnek a leghangosabban a hangszóróban, amikor a résztvevőt
�noman, másodpercenként néhány centiméternél nem gyorsabban haladva a bőrőn, 32 Celsius-
fokos hőmérsékleten, vagyis az emberi bőr hőmérsékletével megegyezően, megsimogatják.
Mivel a jelek ezekben a rostokban lassan terjednek, a recsegő hang a hangszóróban körülbelül
fél másodpercet késik.

Első pillantásra ezek az idegrostok feleslegesnek tűnnek. Nem segítenek például abban, hogy
egy ceruzát megtartsunk, vagy érzékeljünk egy vibráló telefont. Csak olyan bőrfelületen
találhatók, például az arcon és az alkaron, amelyeken szőrzet is van. De nincsenek jelen az
ujjbegyekben, a tenyérben, a talpon vagy a nemi szerveken, vagyis azokon a testrészeken,
amelyekre általában az érintéssel kapcsolatban gondolunk. Mégis, a tanulmányok azt mutatják, a
C-taktilis rostok adják a �zikai érintkezés érzelmi jellegét. Ezek közvetítik a melengető
érzéseket, amelyeket például egy barát simogatása okozhat, vagy a jeges borzongást, ami egy
idegen ember érintését követheti.

A zavar egyik oka, hogy nem minden kutatás vagy klinikai beszámoló tesz különbséget az
affektív és a diszkriminatív érzékelés között. A diszkriminatív érzékelés a nyomásról, a rezgésről
és a bőr megnyúlásáról közvetít jeleket. Ezek a jelek a vastag, úgynevezett A- típusú
idegrostokon keresztül, több mint 300 km/órás sebességgel száguldanak az agy érzékelő
régióiba. Az affektív tapintásjelek viszont lassabban, a vékonyabb C-típusú idegrosotokon
keresztül haladnak, fájdalmat, viszketést és hőmérsékletet közvetítve. A C-típusú idegrostok
azon fajtája, amely a szociális érintést közvetíti - az úgynevezett C-taktilis rostok - az agy érzelmi
központjaiba vezetnek.

https://www.asdkviz.com/


Miért nem szereti sok autizmussal élő ember a gyengéd, „a�ektív” érintést?

Page 5

www.asdkviz.com

Ezek az idegrostok az emberek közötti kommunikáció egyik módját teszik lehetővé, mégpedig
nem a �zikai információ, hanem az intimitás közvetítő csatornájaként. "Ezek az idegrostok
olyasmit jeleznek, ami valójában nem is érintés. Ez olyasvalami, aminek még nem adtunk nevet."
- mondja Håkan Olausson, a svédországi Linköping Egyetem klinikai idegtudomány professzora,
aki az 1980-as években egyik felfedezője volt ezeknek az idegrostoknak. (Jobb szó híján ő még
mindig érintésnek nevezi, amit ezek a rostok közvetítenek).

Olausson és mások sokat tanultak az affektív érintésről egy, az orvosi szakirodalomban „G.L.”
betegként ismert nő esetéből. 1979 áprilisában ez a nő Guillain-Barré-szindrómával jelentkezett
be egy montreali kórházba. Ez egy autoimmun betegség, ami az izom- és érzékelő neuronokat
támadja meg. Az ő esetében a betegség elpusztította az A típusú idegrostjait, de a C típusúakat
megkímélte. A nő tapintás-érzékelése egyfajta „vakság”-nak felelt meg: Bár már nem érezte az
érintést, a mozgást vagy a nyomást a bőrén, de az érintésre tudott érzelmi reakciót adni. Ez korai
jele volt annak, hogy ezek az idegrostok valóban érzelmi töltést hordoznak.

A hipotézis megerősítésére Olausson és kollégái az agyi képalkotáshoz fordultak. 2002-ben
szkennelték G.L.-t miközben megérintették a bőrét. Ez nem váltott ki reakciót a
szomatoszenzoros kéregben, amely rendszerint az A típusú rostoktól kapja a bemenetet, de az
érzelmeket feldolgozó hátsó inzula reagált. A nő arról számolt be, hogy egy gyenge, nehezen
behatárolható, kellemes érzést érzett. Úgy tűnik, hogy az idő múlásával az agya a diszkriminatív
érzékelés elvesztését az affektív érzékelési rendszer újrahasznosításával kompenzálta. "Amikor
legutóbb, körülbelül egy évvel ezelőtt találkoztunk, azt mondta, hogy a mindennapi életben -
például amikor felveszi a harisnyáját – ismét elkezdte érzékelni a tapintást." - mondja Olausson.

https://www.asdkviz.com/
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Kutatócsoportja további bizonyítékokat gyűjtött a C típusú idegrostok és az érzelmi
kommunikáció összefüggésére egy távoli észak-svédországi közösség mintegy 20 tagjának
tanulmányozásával. Ezek az egyének mindannyian osztoznak a C-típusú idegrostok veleszületett
elvesztésében, vagyis bizonyos értelemben G.L. állapotának fordítottját képviselik. Öt ember
vizsgálata során a bőr simogatására válaszul nem mutattak aktivitást az inzulában, és az érzést
kevésbé kellemesnek értékelték, mint a kontrollcsoport tagjai. Bizonyos szempontból az érintés-
élményük hasonlíthat az autistákéhoz, bár nincs bizonyíték arra, hogy az autizmus különösen
elterjedt lenne ebben a közösségben.

Még akkor is, ha mindkét érintési rendszer ép, a szociális kontextus tompíthatja vagy erősítheti
az érzelmi érintés érzékelését. Egy februárban közzétett tanulmányban a kutatók 27
neurotipikus felnőtt agyát vizsgálták meg. Amikor egy laborasszisztens megsimogatta a
résztvevők alkarját, agyuk szociális területei, például a felső halántéklebeny gyrus, aktivitást
jeleztek. Amikor a résztvevők a saját karjukat simogatták, ezek a területek nem mutattak
aktivitást, ami várható volt, mivel ez nem társas jellegű érintés. Ami váratlan volt, hogy a
résztvevők diszkriminatív érzékelésért felelős agyi területei is inaktívak maradtak. Úgy tűnik, a
saját karjuk simogatásával általánosan érzéketlenné tették a testüknek ezt a részét az érintéssel
szemben.

https://www.asdkviz.com/
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Sok kutató szerint az affektív tapintás-érzékelő rendszer egy erőteljesen megnyilvánuló
mechanizmusra utal, ami az autizmus gyökereivel is összefügghet. A csecsemő életének első
heteiben és hónapjaiban az érintés az érzékelés és a szociális interakció egyik domináns módja.
"A világod nagy része a gondozód érintésén keresztül jut el hozzád a rengeteg ölelés és ringatás
útján." - mondja Cascio. Ha a csecsemők ezen érintés-érzékelése valamilyen módon megváltozik,
az megváltoztathatja azt is, ahogyan elhelyezik magukat a világban, és ahogyan megtanulnak
másokkal interakcióba lépni. Ezek a változások viszont felelősek lehetnek az autizmusra jellemző
szociális kihívásokért.

A jelen cikkhez megkérdezett kutatók többsége támogatja ennek az elképzelésnek valamelyik
változatát, de hozzáteszik, hogy ez még mindig csak feltételezés. "Még nincsenek rá erős
bizonyítékaink." - mondja Cascio. Ami bizonyítékuk van, az egy három láncszemből álló logikai
gondolatsor mentén helyezkedik el.

Egy kísérő tanulmányban a csapat az alanyok érintés-érzékenységét úgy mérte, hogy az
alkarjukat ú.n. von Frey-szálakkal – ezek műanyag szálak, amelyek mérhető erőt fejtenek ki -
bökdösték, miközben egy laborasszisztens simogatta a karjukat, vagy a résztvevők simogattak
egy párnát vagy a saját alkarjukat. A párna simogatása nem volt hatással a résztvevők érintés-
érzékenységére, amit az bizonyított, hogy tapintás érzékeléséhez ugyanakkora erővel kellett a
bőrükre nyomni a von Frey-szálakat, mintha egyáltalán nem simogatták volna a párnákat. Ezzel
szemben, amikor egy laborasszisztens simogatta meg a résztvevőt - ami egy szociális gesztus -, a
kutatóknak erősebben kellett bökdösniük a résztvevő karját a von Frey-rostokkal ahhoz, hogy
annak érintését érezzék. Még nagyobb erőt kellett kifejteniük, amikor a résztvevők a saját
karjukat simogatták. "A saját karunk megérintése elzsibbasztja ezt a területet." - mondja a
vizsgálatot vezető Rebecca Boehme, aki szintén a Linköping kutatója. Ezek az eredmények
együttesen azt sugallják, hogy az affektív érintési rendszer az emberi érintés felismerésére
valamint az én és a másik ember megkülönböztetésére van hangolva.

Az én érzékelése

https://www.asdkviz.com/
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Az első láncszem az a meg�gyelés, hogy az affektív érintés kulcsfontosságúnak tűnik az én-
érzetünk meghatározásában. Ennek a gondolatnak a bizonyítására néhány kutató a "gumikéz-
illúzió" néven ismert kísérlethez fordult, amelyben a kísérletvezető egyszerre simogatja a
résztvevő kezét és egy kitömött gumikesztyűt, amíg a résztvevő össze nem téveszti a hamis
kezet a sajátjával. A neurotipikus embereknél az illúzió akkor a legerősebb, amikor a simítás
sebessége és a használt textúrák a C-taktilis rostok csúcsválaszát váltják ki. "Az egyén számára
szinte észrevétlen változást hajtunk végre, de ez nagy változást okoz az érzékelésükben" -
mondja Aikaterini Fotopoulou, a University College London kognitív idegtudomány kutatója.

Egy másik jele annak, hogy az affektív érintés fontos az önérzékelés szempontjából, olyan
emberektől származik, akik stroke-on estek át, és úgy érzik, hogy az egyik karjuk nem a sajátjuk.
Hét olyan emberen végzett vizsgálatukban, akik elvesztették a bal karjuk felismerésének
képességét, Fotopoulou és munkatársai simogatták a „hiányzó” kart, hogy aktiválják a résztvevők
C-érzőrostjait. A résztvevők ezután arról számoltak be, hogy újra kapcsolatba kerültek „elveszett”
végtagjukkal. „Ilyen dolgokat mondtak: Miután megérintetted, azt mondtam a karomnak, de jó,
hogy újra itt vagy!" - mondja Fotopoulou.

A második láncszem inkább elméleti: ha az affektív érintés képes átrajzolni egy személy határait
úgy, hogy egy hamis kezet összetévesszenek a sajátjukkal, akkor talán ez a kapcsolat felelős
azért, hogy ezek a határok egyáltalán kialakultak. A gondolatsornak ez a láncszeme azt állítja,
hogy a testérzet egyetlen nagy gumikéz-illúzió lehet, amelyet a sok ölelésből alakul ki, amit
kaptunk csecsemőként. "Megmozdítom a lábamat, vagy az ujjaimat, és akkor jön a válasz: De
hiszen ez én vagyok!" - mondja Anna Ciaunica, a University College London elme-�lozófusa, aki
Fotopoulou-val dolgozik együtt.

https://www.asdkviz.com/
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A harmadik láncszem a másik két gondolatot az autizmushoz kapcsolja. Cascio és mások azt
találták, hogy az autisták kevésbé fogékonyak a gumikéz-illúzióra, mint a neurotipikus emberek,
ami arra utal, hogy én-érzékelésük valahogy kevésbé rugalmas. Ez a merevség magyarázhatja azt
az erős reakciót, amelyet sokan közülük az érintésre adnak. "Ha nagyon merev határa van a saját
testednek, akkor természetesen minden más, ami hozzád ér, zavarni fog." - mondja Boehme. Sok
autista állítja is, hogy az érintéssel kapcsolatos érzéseik közvetlenül az énérzetükkel vannak
összefüggésben. Kirsten Lindsmith erről így írt blogjában: "Amikor kezet rázok valakivel, úgy
érzem, mintha egy részemet – a lét-érzetemet, a tudatosságomat, az identitásomat - az
érintéssel egy másik ember kisajátítja, és már nem érzem magam teljesen autonómnak."
Dehennin azt állítja, hogy ő is átéli ezt az érzést: "Gyakran érzem úgy, hogy nem vagyok ’belül’ a
testemben. Ezen segít az erős külső nyomás.”

Cascio szerint a legérdekesebb az volt, hogy a kontrollcsoportoknál különösen a zsákvászon
érintése aktivizálta a szociális agyi régiókat, annak ellenére, hogy a zsákvászonnak nincs
nyilvánvaló szociális jelentősége. Ezt az aktivitást ő tudatalatti mérlegelésként értelmezi –
vagyis, hogy az agy mérlegeli, hogy zsákvászon érintését a szociális jelzések függvényében
pozitívnak vagy negatívnak kell-e tekinteni. "Olyan feldolgozást látunk azokban a régiókban,
amelyek alapján azt gondolhatjuk, hogy az alanyok tudat alatt megpróbálják kitalálni, mennyire
kellemes vagy kellemetlen, amit érzenek." - mondja. Az autista résztvevők szociális agyterületein
azonban úgy tűnik, hogy nem mutatkozik ez a belső mérlegelés. Vagy ha mégis, ahogy Cascio
újabb munkája is mutatja, akkor az késleltetve jelentkezik.

Több képalkotó vizsgálat is arra utal, hogy az autistáknak megváltozott az érzelmi érintés-
érzékelésük. Cascio 2012-ben például egy kísérletsorozatot vezetett, amelyben egy
laborasszisztens puha kozmetikai ecsettel, göcsörtös zsákvászonnal vagy karcos műanyaghálóval
simogatta autista és tipikus felnőttek alkarját. Mindkét csoport nagyjából ugyanúgy írta le az
egyes textúrákat, de az agyi képalkotás kimutatta, hogy másképp dolgozták fel az érzéseket: Az
autista csoport a kontrollcsoporthoz képest nagyobb aktivitást mutatott a diszkriminatív
tapintással kapcsolatos agyi régiókban, és kevesebbet az affektív tapintással kapcsolatos
régiókban.
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Egy másik kísérletben az autisták és a kontrollcsoport tagjai egyaránt azt mondták, hogy
kellemes számukra az az érzés, amikor egy akvarell festéshez használatos ecsettel ritmikusan
megsimogatják a karjukat vagy a kezüket. "A szakma nagy része erre azt mondaná: "Íme ez
zsákutca: ezek szerint az autizmus mégsem befolyásolja az érintés-érzékelést." - mondja
Pelphrey. Az agyi szkennelések azonban ismét egyértelmű különbségeket mutattak a csoportok
között. A C típusú idegrostokban gazdag alkar megsimogatásánál a kontrollcsoportok szociális
agyterületei aktivizálódtak, de a tenyér simogatása, amely túlnyomórészt A típusú idegrostokat
tartalmaz, nem váltott ki ilyen hatást. Az autista résztvevőknél a simogatás helye nem számított:
szociális agyi aktivitásuk a tipikus résztvevők érzékelésének szélső határai között maradt, és nem
változott a simogatás helyétől függően.

Úgy tűnik, hogy az autisták a fájdalmat is másképp dolgozzák fel, ami a C típusú idegrostjaikban
mutatkozó lehetséges különbségeket tükrözheti. 2017-ben Cascio laboratóriuma egy körülbelül
2,5 cm átmérőjű melegítőpárnát erősített autista és neurotipikus önkéntesek vádlijára. Ezután
15 másodpercre igen magas, 49 Celsius-fokra emelték a hőmérsékletet. (A párna nem volt elég
forró ahhoz, hogy megégesse a bőrt.) Mindkét csoport 10-ből 7-re értékelte a fájdalmat. Az agyi
képalkotás azonban ismét árnyaltabb képet nyújtott. A fájdalomra reagáló agyterületeken (mint
például az elülső cinguláris kéreg, az insula és a talamusz), a neurotipikus embereknél a reakció
30 másodpercig tartott, és a hő lekapcsolása után is fennmaradt. Az autistáknál ez a reakció már
10 másodperc után alábbhagyott, annak ellenére, hogy a hőhatás még mindig be volt kapcsolva.
"Ha az adatokat nézzük, tényleg úgy tűnik, hogy valami kikapcsolja a fájdalomreakciót." - mondja
Cascio.
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Más kutatók ki�nomultabb megközelítéssel végzik az érintés vizsgálatát idősebb autista
gyermekek és felnőttek esetében. Nekik még sok munkájuk van hátra. Az érintés érzelmi
minőségét nehéz mérni, részben azért, mert nem csak a �zikai ingerektől függ. A C típusú
idegrostokról még sok mindent nem tudunk, és ha csak egyszerűen megkérdezzük az
embereket, hogy mit éreznek, akkor az érintés-érzékelés fontos jellemzői homályban
maradhatnak.

A láncszemek összekapcsolása

Az, hogy mindezek a kísérleti bizonyítékok mit jelentenek, még mindig nem világos, eltekintve
attól, hogy általánosságban megerősítik, hogy autistáknál valami szokatlan történik a C típusú
idegrostok aktivitásában és az érintés érzékelésében. Bármilyen különbségek is léteznek, úgy
tűnik, hogy azok már az élet korai szakaszában jelentkeznek. A szülők gyakran emlékeznek arra,
hogy autista gyermekeik csecsemőként visszariadtak az érintéstől, és kerülték, hogy felemeljék
őket. "A csecsemők a felemelésre vagy úgy reagálnak, hogy ellenállnak, vagy kimerevítik a
testüket, ezzel valójában segítik a felemelést." - mondja Pelphrey. De azok a csecsemők, akiknél
később autizmust diagnosztizálnak, gyakran egyiket sem teszik, emiatt furcsa módon
nehezebbnek érezhetik a testüket, mint amilyenek valójában, mondja.

Kutatócsoportja azt vizsgálja, hogy a csecsemők szokatlan érintésérzékenysége előre jelezheti-e
a későbbi autizmus diagnózist. Az autizmussal élő gyermekek kistestvéreit vizsgálják, akiknél
fokozott a kockázata annak, hogy diagnosztizálják náluk az állapotot. A kutatók azt tervezik, hogy
3, 6, 9 és 12 hónapos korban rögzítik a csecsemők reakcióit a tenyerükön és az alkarjukon
történő érintésre, keresve a különbségeket a diszkriminatív, illetve az affektív érintés-
érzékelésben."Remélhetőleg ki tudunk fejleszteni valamit, ami szűrőként szolgál majd." - mondja
Pelphrey.
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A kutatóknak azt is meg kell vizsgálniuk, hogy az affektív érintésbeli különbségek hogyan
illeszkednek az autizmus tágabb értelemben vett megtapasztalásába. A nyers érzeteken felül az
érintéssel kapcsolatos kulturális normák is változóak, és a szociális helyzeteket feszültté tehetik
az autizmussal élők számára. Egy távolító hátralépés visszautasításnak, egy el nem fogadott
kézfogás érdektelenségnek vehető. Sok autista azt mondja, hogy gyermekkorában megtanulta
elfojtani az érintéssel kapcsolatos érzéseket, hogy megfeleljenek a tipikus elvárásoknak, ami
kiszolgáltatottá teszi őket a bántalmazással szemben. " Azt a szót, hogy ’nem!’, kiirtották
belőlünk." - mondja Ashley Smith-Taylor, aki autista érdekvédő és négy neurodiverz gyermek
édesanyja.

Szintén a terület felett lebeg egy régi elmélet, a "hűtőszekrény-anya" hipotézise. Az 1940-es
évektől az 1960-as évekig egyes pszichológusok az autizmust az olyan a szülőknek
tulajdonították, akik nem törekedtek arra, hogy érzelmi kapcsolatot teremtsenek gyermekeikkel,
beleértve az ölelést is. "Volt ez a tendencia, hogy a szülőket, és különösen az anyákat
hibáztatták." - mondja Cascio. Ő és mások hangsúlyozzák, hogy ha az autizmus valóban az
érintés-érzékelésből ered, akkor az az idegrendszer mélyéről fakad, és egyáltalán nem függ
össze a neveléssel. Az is lehet, hogy már az anyaméhben kezdődik. Az első és második
trimeszterben a magzatot un. lanugo szőrzet borítja, ami a méhen belül stimulálhatja a C típusú
idegrostokat. A fejlődésnek ebben a szakaszában ezek a rostok biztosítják az első érzékszervi
bemenetünket. "Ez a bemenet az én elméletem szerint az a folyamat, amelyik alapvetően
elkezdi tudatosítani a fejlődő agyban, hogy teste is van." - mondja Francis McGlone, az Egyesült
Királyságban található Liverpool John Moores Egyetem idegtudományi professzora.
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McGlone elismeri, hogy nincsenek szilárd bizonyítékok, amelyek az autizmust a korai életkori
affektív érintés hiányával hozzák összefüggésbe, de ő nem is vár ilyesmire. Egy olyan eszközt
fejleszt, amelyet az inkubátorokba helyezve a C típusú idegrostok stimulálására lehetne
használni a koraszülött csecsemőknél. "A C-taktilis idegrosotok olyanok, mint az atom�zikában a
Higgs-bozonok, vagyis a azok a részecskék, amelyeket sokáig nem találtak, pedig biztosak voltak
létezésükben, hogy a világegyetem megmagyarázható legyen. A C-idegrostok talán ilyen rejtett
mozaik-darabok, amelyek megmagyarázzák, hogyan szocializálódik az agy. Ezzel összekapcsolják
a gondolati láncszemeket." - mondja. Az általa fejlesztett eszköz sok gyermek számára hasznos
lehet, még akkor is, ha kiderül, hogy az affektív érintésnek kevés köze van az autizmus
eredetéhez.
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