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Az elmúlt évtizedben azonban a tudatelmélet és az autizmus kapcsolata újabb érdeklődést váltott
ki a kutatók körében, akik szerint az eredeti koncepció bizonyos aspektusai még mindig relevánsak
lehetnek az autizmus szempontjából. "Az emberek azt hitték, hogy ennek az elméletnek vége, a
polcon fog porosodni." - mondja Uta Frith, a University College London kognitív fejlődés
tanszékének emeritus professzora, aki az elsők között mutatta ki, hogy az autisták rosszul
teljesítenek a szokásos tudatelméleti feladatokban. Most azt állítja, hogy a szakterület talán mégis
újra előveszi ezt az elméletet.

Ez történt azzal az elmélettel is, mely szerint az autistáknak nehézségeik vannak a "tudatelmélettel"
(elmeolvasás, mentalizáció – a ford.), vagyis azzal a képességgel, hogy megértsék mások
gondolatait és érzelmeit. Az eredetileg 1985-ben megalkotott elmélet az 1990-es években egyre
inkább a kutatók �gyelmének előterébe került. Egyesek odáig mentek, hogy ez az elmélet mindent
megmagyaráz az autizmussal kapcsolatban. De egy idő után sokan úgy tekintettek rá, mint ami már
a múlté, és nem foglalkoztak többet vele.

A tudomány fejlődési folyamata ritkán lineáris. Az új felfedezések módosíthatják vagy
teljesen átírhatják az elméleteket. De olykor a régi elképzelések új formában
feltámadnak.

https://www.asdkviz.com/
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Frith érdeklődése az autizmus és a tudatelmélet iránt egy olyan teszttel kezdődött, amelynek célja
annak megállapítása volt, hogy a gyerekek milyen életkortól kezdve képesek mások
gondolkodására következtetni. Ő és kollégái a tesztet két babáról, Sallyről és Anne-ről szóló
történethez adaptálták: Sally egy üveggolyót tesz egy kosárba, majd elmegy. Anne kiveszi az
üveggolyót a kosárból, és egy dobozba teszi. Amikor Sally visszatér, a klinikus megkérdezi a
gyermeket, hogy vajon hol keresi a visszatérő Sally az üveggolyót? Frith és kollégái szerint 4 éves
korára a legtöbb nem autista és Down-szindrómás gyermek helyesen tud válaszolni: Sally a
kosárban fogja keresni az üveggolyót, ahol hagyta, amikor kiment. Ezek a gyerekek megértik, hogy
Sally fejében "hamis vélekedés" él, mert nem tudhatja, hogy Anne elmozdította az üveggolyót,
amíg ő, Sally, kint volt. Ezzel szemben az általuk vizsgált autista gyerekek többsége, beleértve a 4
évesnél idősebbeket is, nem tudott helyesen válaszolni, ami arra utal, hogy ez a nehézség
valamilyen módon az autizmus jellemzője.

A javasolt elmélet megmagyarázni látszott az autizmusban jelentkező szociális nehézségeket,
valamint azt, hogy az autisták miért nem hazudnak vagy miért nem tudnak titkot tartani, mondja
Francesca Happé, a kognitív idegtudományok professzora a londoni King's College-ban. "Ezt
megelőzően egyszerűen csak arra gondoltunk, hogy az autista emberek nem túlságosan
érdeklődnek a szociális dolgok iránt. Tényleg ennyire kialakulatlanok voltak az elgondolásaink.
Ezzel az elmélettel, ezek a rejtélyes dolgok hirtelen a helyükre kerültek, és értelmet nyertek az
autizmussal kapcsolatban.” "Ez tényleg lenyűgöző elképzelés volt." - mondja Noah Sasson, a dallasi
Texasi Egyetem pszichológiaprofesszora, aki az autizmusban előforduló társas interakciókat
tanulmányozza.

Egységesítő koncepció

https://www.asdkviz.com/
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A tanulmányok gyorsan kimutatták, hogy az autista gyermekekre egyedülálló módon jellemző,
hogy nem képesek egy másik ember téves vélekedését átvenni és megérteni. Simon Baron-Cohen, a
brit Cambridge-i Egyetem Autizmus Kutatóközpontjának igazgatója, az 1985-ös Sally-Anne-
tanulmány társszerzője, 1989-es tanulmányában kimutatta, hogy az autizmussal élő gyerekek
neurotipikus társaiknál rosszabbul teljesítettek olyan teszteken is, amelyek összetettebb,
"másodfokú" perspektíva-átvételt igényeltek. (Ebben a tesztben azt vizsgálják, hogy egy gyerek
hogy vélekedik egy másik gyerek vélekedéséről egy harmadik személy viselkedésével kapcsolatban.
- a ford.)

1990-ben Baron-Cohen azt állította, hogy a tudatelmélettel kapcsolatos nehézség az autizmus azon
fő jellemzője, amely szociális kihívásokhoz vezet. Ebben az értelemben szerinte az autizmust az
"elmevakság kognitív rendellenességeként" lehetne leírni, és állítása alátámasztására népszerű
könyvet írt "Elmevakság" címmel.

Rövidesen más kutatók is különböző eredményekről számoltak be a tudatelmélet és az autizmus
kapcsolatának alátámasztására. Például: az autizmussal élő gyerekek spontán beszéde viszonylag
kevés olyan mondatot és szót tartalmaz, amelyek mentális állapotokat jelölnek. Vagy: azok, akik
átmennek az alapvető tudatelméleti teszteken, még mindig nehezen értelmezik az átvitt módon
értelmezendő beszédet, például a szarkazmust. Az un. Heider-Simmel attribúciós tesztben animált
háromszögek speciális mozgása alapján a neurotipikus gyerekek képesek a háromszögeknek a
mozgásuknak megfelelő gondolatokat és érzéseket tulajdonítani. Ám erre autizmussal élő társaik
csak kisebb valószínűséggel képesek. (

 - a ford.)
http://asdkviz.com/html-gyak/gondolatok-

erzelmek/1.107.2/index.html

Frith kezdeti megállapításait érdekes kutatások tömege követte, mondja Matthew Lerner, a Long
Island-i Stony Brook Egyetem Autizmus Szakterületének kutatási igazgatója. "Legalábbis eleinte ez
az irány meglehetősen gyümölcsöző volt."- teszi hozzá.

„Elmevakság”

https://www.asdkviz.com/
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Repedések az elmélet falain

Baron-Cohen és kollégái ebben az időszakban azt is megállapították, hogy a neurotipikusokhoz és a
Tourette-szindrómásokhoz képest az autisták kevésbé képesek mások lelkiállapotának
értelmezésére abban a tesztben, ahol emberek tekintetének fényképe alapján kell érzelmeket
tulajdonítani. Az autisták a neurotipikusoknál rosszabb eredményt értek el az empátiás képesség
felmérésénél is, ami arra késztette a kutatócsoportot, hogy egy 2004-es tanulmányban már azt
állítsák, hogy az autizmus egy "empátiás rendellenesség."

Baron-Cohen ennek megfelelően frissítette az elmevakság elméletét, azt sugallva, hogy az
elmeolvasás képessége csak egy része a tágabb empátia képességnek. Szerinte az autizmusban
egyensúlyhiány áll fenn az empatizálás és a szisztemizálás között, vagyis az emberek és a
rendszerek megértésének képessége között, az utóbbi javára. Az autisták nem érzéketlenek, mondja
Baron-Cohen. "Lehet, hogy nehézségeik vannak az érzelmek és a mentális állapotok olvasásával" -
mondja, de ettől még az empátia más formáival rendelkeznek, és ezt a helyzetet időnként
félreértelmezte az autista közösség.

Egyes kutatók és autisták szerint az az elképzelés, hogy hiányzik belőlük az empátia, hozzájárult az
autizmussal kapcsolatos káros sztereotípiák kialakulásához. "Sok autista azt állítja, hogy túlságosan
is magas az érzelmi empátia szintjük, és túlzottan rezonálnak más emberek érzelmeire." - mondja
Happé.

Az autisták empátiakészségének hiányát állító elképzeléssel szembeni ellenérzések, valamint az
autizmus időközben változó de�níciói megakasztották további kutatási eredmények születését. "A
kutatók egyszerűen már nem tudták azonosítani ezeket a jellemzőket." - mondja Lerner. „Azzal, hogy
a populáció egyre heterogénebbé vált, a felmérések eredményei pedig egyre speci�kusabbak lettek,
a jelenség kimutathatósága leolvadt.”

Az empátia kérdése

https://www.asdkviz.com/
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Javítási kísérletek

De a tudatelméleti tesztek is kezdtek problémásnak bizonyulni. A kezdeti vizsgálatok kicsik és
következetlenek voltak. Ahogy Frith és mások is leírták, sok az olyan autista ember, akiknek a
szociális viselkedése atipikus a mindennapi életben, mégis átmennek a tudatelméleti teszteken. És
nem volt világos, hogy a laboratóriumi tesztek valójában mit is mérnek. "Ha a tudatelméleti
feladatban nyújtott teljesítményt szembeállítjuk azzal a viselkedési teljesítménnyel, ami valójában
történik az iskolában, a játszótéren, a barátokkal, ezek nem feltétlenül felelnek meg egymásnak.” -
mondja Erin Libsack, Lerner laboratóriumának PhD hallgatója.

Sőt, úgy tűnt, hogy a nyelvi képességek például jobban befolyásolják a hamis vélekedés tesztjén és
a Baron-Cohen-féle tekintet-olvasási teszten elért pontszámokat, mint maga az autizmus. Azt is
megállapították, hogy egy autista személy teljesítménye egy tudatelméleti teszten nem
befolyásolja a többi teszten nyújtott teljesítményét. És az is kiderült, hogy sok tudatelméleti és
empátia teszt eredménye a korral változik.

Hogy megpróbálják betömni az elmélet repedéseit, a kutatók a képalkotó berendezések által
nyerhető adatokhoz fordultak. A funkcionális mágneses rezonancia (fMRI) vizsgálatok eredményei
arra utalnak, hogy – szemben az autistákkal - a nem autista emberek gondolatban másképp
reagálnak egy-egy olyan történetre, amelyben szándékosan illetve akaratlanul okoznak kárt egy
másik személynek. Ez az autizmussal élőkre nem áll fenn, mint ahogy az sem, hogy élénk agyi
tevékenységgel reagálnak egy szarkasztikus jelenetre. Ugyanakkor az fMRI azt is kimutatta, hogy az
autista és a nem autista emberek agya hasonlóan reagál egy hamis vélekedéssel kapcsolatos
feladatra.

"Tényleg azt gondoltuk, hogy ha az autisták másképp próbálnak megoldani egy tudatelméleti
tesztet, mint a neurotipikus emberek, akkor azt kellene látnunk, hogy más agyterületeket
használnak, talán kiterjedt frontális területeket, vagy valami hasonlót. És ezt nem igazán így
találtuk." - mondja Happé.

https://www.asdkviz.com/
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Metareprezentáció

Egyes kutatók felvetették, hogy az alexitímia - a saját érzelmek felismerésének nehézsége –
hatással van az autistáknál a tudatelméleti tesztek eredményeire. Mások azt állítják, hogy
tudatelmélet több kognitív komponensre bontható, és az autistáknak csak ezek egy részével vannak
nehézségeik. Az autizmus heterogenitása valószínűleg tovább homályosítja ezen jelenségek
kimutathatóságát, mondják a kutatók. Egyes autisták teljesen képtelenek, mások csak gyengén
képesek, megint mások a neurotipikusok teljesítényétől nem különbözően teljesítenek a
tudatelméleti teszteken.

Ezért Frith szerint nem lehet olyan tudatelméleti tesztet tervezni, amelyen az autisták
valamennyien megbuknának. Ehelyett – mondja Frith - a területnek olyan megközelítésekre van
szüksége, amelyek lehetővé teszik az egyéni teljesítménybeli különbségek �gyelembevételét, és
amelyek így magyarázatot adhatnak a szociális és kommunikációs készségek egyéni különbségeire
is.

Az elmúlt egy évben a kutatók a genetika, az egyes neuronok tanulmányozása és az
elektroenkefalográ�a (EEG) felé fordultak, hogy megmagyarázzák ezen egyéni különbségek egy
részét. Tavaly júniusban Lerner, Libsack és munkatársaik azonosították az EEG-válasz egy olyan
komponensét, amely az autista illetve a nem autista résztvevők esetében függött az adott
személynek a tudatelméleti feladatban nyújtott teljesítményétől. Ezt az EEG választ korábbi
tanulmányok összefüggésbe hoztak a metareprezentációval (a mások gondolataiban történő
leképeződés leképeződése saját gondolatainkban, t.képpen elmeolvasás- a ford.). Lerner
kutatócsoportjának megállapítása szerint a talált speciális EEG válasz milyensége összefügg a
résztvevők autizmusának súlyosságával, ami arra utal, hogy a tudatelméleti készség alakíthatja a
személy szociális viselkedését.

https://www.asdkviz.com/
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Kettős empátia

Lerner szerint az a megállapítás, hogy az autisták általában rosszabbak a metareprezentációban,
pontosan ugyanaz, amit néhány tudatelmélet-kutató már az 1980-as években feltételezett. Mások
évekig megkérdőjelezték ezt az elképzelést, mert nem volt általánosan kimutatható, de ez a
mostani felfedezés egy olyan "idegi eltérés" felé mutat, amely talán általánosan kimutathatóvá
teszi az összefüggést, mondja Lerner.

Ha sikerül kideríteni, hogy hogyan kapcsolódik ez a marker az autista emberek életének más
aspektusaihoz, például ahhoz, hogy hogyan végzik a napi feladatokat, az segíthet megjósolni az
illető fejlődésének jövőbeli kimenetelét, mondja Libsack.

Egyre több kutató teljesen új irányba terjeszti ki a tudatelméleti vizsgálatokat. Azt a kérdést vetik
fel, hogy az elmeolvasás nehézségei talán kétirányúak az autista és nem autista emberek között.
Damian Milton autizmus-kutató, a Participatory Autism Research Collective elnöke, aki maga is
autista, ezt az elképzelést "kettős empátia-problémának” nevezte el.

Amint Elizabeth Sheppard, a Nottingam-i Egyetem pszichológia professzorának kutatásaiból
kiderült, a nem-autisták "gyengék" az autisták gondolataiban való olvasásban, bár Sheppard szerint
a kutatásnak ez a területe még kezdeti stádiumban van. De támogatottsága egyre nő, különösen az
autisták körében, akik kevéssé hisznek az empátia hiányát feltételező elméletekben. "Elég
forradalminak tűnő időszakot élünk." - mondja Sheppard. 

Ez az újfajta gondolkodásmód új felismeréseket hozhat a területre, mondja Frith és Baron-Cohen,
de ők továbbra is kitartanak amellett, hogy az autisták tudatelmélettel kapcsolatos nehézségei
befolyással vannak az állapotot leginkább jellemző szociális viselkedésre.
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