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Kelly tanárai azt feltételezték, hogy értelmi fogyatékosságban szenved, amit akkoriban mentális
retardációnak neveztek. Aztán 9 éves kora körül egy rutin szemvizsgálat az iskolában kimutatta,
hogy alig lát. Szemüveggel két év alatt az angol kivételével minden tantárgyból felülmúlta
társait, akiknél előzőleg gyengébben teljesített. És kiderült, hogy �gyelt mind az
osztályteremben mind a szülei beszélgetéseiben elhangzottakra. Végül 13 éves korában egy
pszichológus az autizmus egy formájával, a pervazív - másként nem meghatározott - fejlődési
zavarral diagnosztizálta.

A most 29 éves, főiskolát végzett Kelly a New York állambeli Malone-ban dolgozik támogató
szakemberként, aki autista, értelmi fogyatékos és hasonló állapotokkal küzdő embereknek segít
abban, hogy megtanulják, hogyan végezzenek olyan alapvető feladatokat, mint a vásárlás,
beleértve az ehhez szükséges kommunikációs készségeket is. Elmondása szerint munkája során
gyakran találkozik a sajátjához hasonló történetekkel - autista emberekkel, akikről tévesen azt
hitték, hogy értelmi fogyatékosok. "Túl sok olyan esetet láttam, amikor az autizmussal élő
emberek, miután megoldották egy zavaró problémájukat, elkezdtek igazán jól teljesíteni" -
mondja. "Furcsák vagyunk, ezt nem lehet tagadni. De különbség van a másság és aközött, hogy
valaki egyszerűen nem érti a dolgokat."

Nem sokkal azután, hogy Patrick Kelly 5 évesen iskolába került, a tanárai azt mondták a
szüleinek, hogy speciális osztályba kell járnia. Tanulmányi teljesítménye gyenge volt,
viselkedése pedig zavaró: kezeivel „repkedett”, előre-hátra hintázott, csuklójával a fejét ütötte,
és többször verte az iskolai asztalt. Gyakran úgy tűnt, mintha nem �gyelt volna az emberekre,
amikor beszéltek hozzá. A távolba bámult, fejét oldalra fordítva.

Az szakemberek gyakran keverik össze az autizmust és az értelmi fogyatékosságot, és ez nem
csoda: A kettő közötti különbségtétel biológiai háttere homályos. A tudományos tisztánlátás attól
függ, tudjuk-e, hol keresztezi egymást a két állapot, és hol válnak el útjaik.

https://app.designrr.io/projectHtml/825453?token=aacc46b2f4e470b9b9b2614190fa4baf&embed_fonts=


Autizmus és/vagy  értelmi fogyatékosság: az elmosódó határvonal 

 3
www.asdkviz.com

Az orvostudomány az autizmust és az értelmi fogyatékosságot egykor gyakorlatilag
elválaszthatatlannak tartotta. Az 1980-as években az autizmus diagnózissal rendelkező emberek
69 százalékának volt egyúttal értelmi fogyatékossági diagnózisa is. 2014-re a kettős diagnózisok
aránya - a mentális retardációt ma már értelmi fogyatékosságnak nevezik - 30 százalékra
csökkent, mivel a kutatók pontosították az autizmus diagnosztikai kritériumait.

Ezek az adatok azonban képlékenyek, mivel az autizmus és az értelmi fogyatékosság közötti
határvonal továbbra is homályos. Az orvosok gyakran összekeverik az egyik állapotot a másikkal,
vagy csak az egyiket diagnosztizálják, amikor mindkettő fennáll. A genetikai átfedések tovább
homályosítják a képet. A legtöbb autizmussal összefüggésbe hozható gén egyben értelmi
fogyatékosságot is okoz. A kutatók pedig akadályokba ütköznek, ha a kettő közötti „demarkációs”
vonalat keresik, többek között az autizmus-kutatásokat előnyben részesítő �nanszírozás miatt,
valamint azon egyszerű ténynél fogva, hogy általában könnyebb az értelmi fogyatékosság nélküli
autistákat tanulmányozni, mint az értelmi fogyatékossággal élőket.

E kihívások leküzdése széles körű következményekkel járna. A laboratóriumban az autizmus és
az értelmi fogyatékosság közötti biológiai különbségek feltárása új ismeretekhez vezethetne az
egyes állapotok okainak feltárásában. Átalakíthatná a kutatást, mivel lehetővé tenné a kutatók
számára, hogy pontosan dokumentálják a tanulmányaikban résztvevők diagnózisát. "A tét a
tudományunk állapota" - mondja Somer Bishop, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem klinikai
pszichológusa. "Úgy gondolom, hogy ha �gyelmen kívül hagyjuk az egyes állapotok egyedi
sajátosságait, akkor lelassítjuk a tudományos haladást.”

A klinikumban a világosabb diagnózisok sok embert irányítanának a számukra legmegfelelőbb
szolgáltatásokhoz. "Ki kell derítenünk, hogy ki az, aki csak autista, ki az, aki csak értelmi
fogyatékos, és ami fontos, ki az, aki értelmi fogyatékos és autista is" - mondja Audrey Thurm, a
marylandi Bethesdában található National Institute of Mental Health klinikai
gyermekpszichológusa. "Ez emberek millióit jelenti, akiknek többet lehetne segíteni, ha pontos
diagnosztikai megkülönböztetéssel a megfelelő csoportba sorolhatnánk őket, és a megfelelő
szolgáltatásokat kaphatnák".

http://www.asdkviz.com/
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Az igazi gond

Az Egyesült Államok oktatási minisztériuma szerint 2014-ben az Egyesült Államok iskoláiba
mintegy 600 000 gyermek járt elsődleges autizmus diagnózissal, és 400 000 olyan gyermek
volt, akinél értelmi fogyatékosságot diagnosztizáltak. Ezek a számok azonban csak annyira
pontosak, amennyire a diagnózisok azok. A két állapot szétválasztása pedig kihívást jelent azóta,
hogy az autizmust először az 1940-es években leírták. "Az autizmus és az értelmi fogyatékosság
megkülönböztetésének problémája egyidős az állapot leírásával" - mondja Thurm. "Ez már a
kezdetektől fogva komoly gondot jelentett."

Az értelmi fogyatékosságot a gondolkodás, a problémamegoldás, az összetett gondolatok
megértése és más kognitív képességek nehézségei jellemzik. Diagnózisa a 70-es vagy annál
alacsonyabb intelligenciahányadoson (IQ) alapul. Az autizmust ezzel szemben elsősorban a
szociális nehézségek, a kommunikációs problémák és az ismétlődő viselkedések határozzák meg.
Az értelmi fogyatékosság azonban a megkésett fejlődési lépcsőfokok egész sorával jár együtt,
amelyek magukban foglalhatják a szociális különbségeket is, és amelyek tévútra vezethetik a
klinikusokat. Bishop szerint csak akkor van értelme autizmussal diagnosztizálni valakit, ha a
szociális képességekben mutatkozó elmaradás nagyobb, mint ami a személy fejlettségi
szintjéhez képest elvárható lenne. Látott egy 50-es IQ-val rendelkező tinédzser �út, aki szociális
problémákkal küzdött egy átlagos középiskolában. Egy kutatási projekt részeként magas
pontszámot ért el egy autizmus-szűrésen. De mivel a szociális készségei megfeleltek a
körülbelül 7 éves mentális korának, az autizmus diagnózisa nem volt helyénvaló. Bishop volt az
első klinikus, aki megmondta az édesanyjának, hogy a �ú értelmi fogyatékos.

Ugyancsak Bishop volt az első, aki diagnosztizált egy 7 éves értelmi fogyatékos kislányt is, aki a
klinikájára jött. A kislány kerekesszékben ült, alig követte a tárgyakat a szemével, és képtelen
volt beszélni vagy szociálisan másokkal kapcsolatba lépni. Fejlődési elmaradásai miatt egy
csecsemő szintjén állt, ezért túl �atal volt ahhoz, hogy autizmusra teszteljék. Egy neurológus
mégis beutalta a kislányt egy autista klinikára, részben azért, mert a szülők olvastak olyan
szolgáltatásokról, amelyek segítenek a nonverbális autista gyerekeknek megtanulni beszélni.

http://www.asdkviz.com/
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Az értelmi fogyatékosság szigorú vizsgálata azonban korántsem általános. Catherine Lord, a Los
Angeles-i Kaliforniai Egyetem klinikai pszichológusa szerint, bár ez számít a legjobb
gyakorlatnak, a klinikusok nem mindig végeznek IQ-tesztet az autizmus diagnosztizálásának
keretében, ami azt jelenti, hogy sok esetben az értelmi fogyatékosságot nem is fedezik fel.

A szülők és a klinikusok előítéletessége is korlátozza az értelmi fogyatékosság diagnózisok
számát. A szülők azért kérhetnek autizmus diagnózist, mert így gyakran könnyebb a
szolgáltatásokhoz hozzájutni, mint az értelmi fogyatékosság esetében, vagy egyáltalán csak
autizmus diagnózissal lehet hozzájutni ezekhez a szolgáltatásokhoz. Bishop szerint a klinikusok
is tudják, hogy az autizmus diagnózisa milyen ajtókat nyit meg, és ezért szintén az autizmus
diagnózis irányába tévedhetnek , különösen, akkor ha nem biztosak a diagnózisban. Lehet, hogy
nehezükre esik az autizmus lehetőségét lesöpörni az asztalról. "Egyszerűen szörnyű dolog arra
kérni egy klinikust, hogy keményen húzza meg a vonalat, és döntsön úgy, hogy "Ez nem lehet
autizmus"" – mondja Bishop "Akkor az a gyerek talán nem kapja meg azt, amire szüksége van."

Az értelmi fogyatékosság diagnózisa még az autizmusnál is nagyobb stigmával járhat. Az értelmi
fogyatékossággal élő emberek hátrányos megkülönböztetéssel szembesülnek a lakhatás, a
foglalkoztatás és más területeken. A társadalmi kirekesztés az értelmi fogyatékossággal élők
esetében sokkal szélsőségesebb lehet, mint az autisták esetében, akiknek általában nagyobb és
szervezettebb támogató csoportjaik vannak. És sokan azt hiszik, hogy az értelmi fogyatékosság
�x és megváltoztathatatlan. (Valójában az értelmi fogyatékos emberek gyakran javulnak a
szokásos autizmus-terápia, az alkalmazott viselkedéselemzés (ABA) hatására.)

Aztán ott vannak az olyan emberek, mint Kelly, akik autisták, de tévesen értelmi fogyatékosnak
jelölik őket. Egy 2009-es kutatás szerint ez a fajta összetévesztés aránytalanul gyakran fordul
elő a faji és etnikai kisebbségi csoportokhoz tartozó gyermekek körében. A kutatók
megállapították, hogy amikor a klinikusok nem fehér gyermekeknél azonosítják az értelmi
fogyatékosságot, nagyobb valószínűséggel hagyják abba más problémák keresését, mint a fehér
gyermekeknél.

http://www.asdkviz.com/
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 Vanessa Bal, a New Jersey állambeli Piscatawayben található Rutgers Egyetem klinikai
pszichológusa szerint az értelmi fogyatékosságot túldiagnosztizálhatják azoknál az autistáknál is,
akik kevés szót használnak vagy egyáltalán nem beszélnek. Az iskoláskorú autista gyerekek
mintegy 30 százaléka minimálisan beszél, és az emberek hajlamosak helytelen feltételezésekre
az ilyen gyerekek intelligenciájával kapcsolatban. Bal és kollégái 2016-ban arról számoltak be,
hogy az autista, minimálisan verbális gyerekek mintegy felének a kommunikációs nehézségeik
alapján vártnál magasabb a nonverbális IQ-ja.

Kelly szerint az intelligenciával kapcsolatos téves feltételezések hatalmas részét képezhetik
annak problémának, ahogy az értelmi fogyatékosságot tévesen diagnosztizálják az autistáknál.
Ezek a feltételezések szerinte gyakran a nyelvi készségek túlzott �gyelembevételéből és a
viselkedésre vonatkozó korlátozó normákból erednek. Elméletének tudományos alátámasztása
van. Egy 2007-es, 38 autista gyermeket vizsgáló tanulmányban a kutatók azt találták, hogy a
vizsgálatban résztvevők a nonverbális intelligenciateszteken átlagosan 30 százalékponttal
magasabb pontszámot értek el, mint a tipikus verbális képességekkel rendelkező emberek
számára készült teszten. Néhány esetben a különbség elérte a 70 pontot is.

Eközben az autizmust nehéz felismerni az értelmi fogyatékos embereknél. Egy 2019-es,
kutatásokat áttekintő tanulmányban Thurm és munkatársai rámutattak, hogy a két standard
autizmus-diagnosztikai eszközt - az Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) és az
Autism Diagnostic Interview-Revised (Autizmus Diagnosztikai Interjú-Revideált) - nem validálták
a súlyos vagy mély intellektuális fogyatékossággal élő emberek esetében.

Bishop szerint a klinikai kihívások miatt lehetséges, hogy az autizmus-vizsgálatokba és
adatbázisokba bevont emberek egy része értelmi fogyatékos, nem pedig autista. "Próbálunk
többet megtudni az autizmusról, miközben valójában azt akarjuk tudni, hogyan segíthetünk az
embereknek" - mondja Bishop. "Ha hatalmas mintáink vannak, amelyeket olyan gyerekek
bevonásával „szennyeznek”, akik valójában nem felelnek meg a kritériumoknak, akkor nehéz
megmondani, hogy mi micsoda".

http://www.asdkviz.com/
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Genetikai válaszút

Eddig genetikai szinten sincs egyértelmű válasz arra, hogy mi micsoda. Az autizmus legfontosabb
génjei közül sok, ha nem a legtöbb, az értelmi fogyatékosságban is szerepet játszik. Ahhoz, hogy
megpróbálják kideríteni, mely gének kapcsolódnak elsősorban az egyes állapotokhoz, egy
kutatócsoport több mint 35 000 embertől gyűjtött adatokat elemzett, amelyeket több
adatbázisból, többek között az Autism Sequencing Consortiumból és a UK10K Consortiumból
gyűjtöttek össze, amelynek célja közel 10 000 teljes genom szekvenálása.

Ezeket az adatokat felhasználva a csapat a 102 legfontosabb autizmussal is kapcsolatba hozható
gén mintegy felét kategorizálta úgy, hogy ezek az autizmusban kissé gyakoribbak. A másik fele
valamivel gyakoribb volt a megkésett fejlődés esetében, amely kategóriába az értelmi
fogyatékosság is beletartozik. A februárban publikált munka azonban jelentős genetikai
átfedésre utal az állapotok között. "Ez az első alkalom, hogy ezt ilyen jól tudtuk számszerűsíteni"
- mondja Stephan Sanders, a vizsgálat vezetője, a San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem
genetikusa. "Genetikai szinten az autizmussal illetve a megkésett fejlődéssel küzdő csoport
számos génje közös". Valójában kétséges, hogy az úgynevezett "autizmusgének" bármelyike
speci�kusan az autizmusra jellemző-e. Egy 2020-as szakirodalmi áttekintés során a kutatók
megvizsgálták a ritka autizmus-mutációk azonosítására tett erőfeszítéseket, és nem találtak
egyetlen olyan gént sem, amely anélkül növelné az autizmus esélyét, hogy egyidejűleg ne
növelné az értelmi fogyatékosság vagy egy kapcsolódó állapot esélyét is.

Ez az átfedés talán a legnyilvánvalóbb bizonyos ritka szindrómák esetében, amelyekben az
autizmus és az értelmi fogyatékosság mind genetikai, mind klinikai szempontból
elválaszthatatlanul összekeveredik. A Phelan-McDermid-szindróma például általában a SHANK3
nevű gén mutációjából ered, és erősen összefügg mind az értelmi fogyatékossággal, mind az
autizmussal. A vizsgálatok szerint a gén mutációja az értelmi fogyatékosok körülbelül 1,7
százalékánál, a csak autizmussal élők 0,5 százalékánál, és az autizmussal élők akár 2
százalékánál is előfordulhat, ha az autizmus mellett közepes vagy súlyos értelmi fogyatékosság
is fennáll. A Phelan-McDermid-szindrómában szenvedők akár 90 százalékánál diagnosztizálnak
autizmust.

http://www.asdkviz.com/


Autizmus és/vagy  értelmi fogyatékosság: az elmosódó határvonal 

 8
www.asdkviz.com

A törékeny X-szindróma esetében hasonló történik. Az állapot jellemzően az FMR1 gén
nagyszámú ismétlődéséből ered, és jelentős átfedést mutat az autizmussal. Itt sem sikerült
egyértelműen elkülöníteni a mutáció értelmi fogyatékosságban betöltött szerepét az
autizmushoz való hozzájárulásától. "Ha meg akarjuk érteni, hogy ezek a gének hogyan
befolyásolják az idegrendszeri fejlődést, meg kell értenünk, hogy a gének mennyire okoznak
értelmi fogyatékosságot, illetve hogy a sérülések mennyire speci�kusak az autizmusra" - mondja
Thurm.

Az autizmussal foglalkozó kutatók mégis többnyire hajlamosak megkerülni a két állapot közötti
különbségből adódó problémát úgy, hogy egyszerűen kizárják az értelmi fogyatékossággal és
autizmussal egyaránt diagnosztizált embereket az autizmus-vizsgálatokból. Egy 2019-es
elemzés például kimutatta, hogy az autizmussal kapcsolatos 301 tanulmányban a résztvevőknek
csak 6 százaléka volt értelmi fogyatékos, miközben az autisták körében ez az arány 30 százalék.
"Ha �gyelmen kívül hagyunk minden sajátosságot, ami az egyes állapotokat
megkülönböztethetővé teszi, akkor lelassítjuk a tudományos haladást." – mondja Somer Bishop.

A szakértők szerint a logisztikai kihívások magyarázzák a „hanyag” kutatások egy részét. Az
értelmi fogyatékossággal élők általában viselkedési és kommunikációs nehézségekkel küzdenek,
ami megnehezítheti számukra, hogy végigüljék a vérvételeket, agyi szkenneléseket és más
orvosi eljárásokat. A korlátozott verbális képességekkel rendelkező vagy a kutatási gyakorlatokat
nem teljesen értő felnőttek nem biztos, hogy megbízhatóan beleegyeznek a kutatási
vizsgálatokba. A kutatók szándékosan egy szűk csoportot is vizsgálhatnak, hogy elkerüljék az
adatokban jelentkező komplikációkat.

Valószínűleg a pénz is szerepet játszik. Bishop szerint az autizmus esetében összességében
bőségesebb a �nanszírozás, mint az értelmi fogyatékosság esetében, és az utóbbi állapotnak
kevesebb és kevésbé hangos szószólója van. Ennek eredményeképpen az olyan ritka állapotokat,
mint az Angelman-szindrómát és a Phelan-McDermid-szindrómát tanulmányozó kutatók az
autizmusra gyakorolt hatásokat hangsúlyozzák, és kevesebb �gyelmet fordítanak az ilyen
állapotú emberek kifejezett értelmi fogyatékosságára. A genetikai vizsgálatokban a releváns
géneket autizmus-génekként jelölik meg. "Minden gyerek, aki valamilyen értelmi fogyatékossági
diagnózissal rendelkezik, külön �gyelmet érdemel." - mondja Bishop.

http://www.asdkviz.com/
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Út a tisztánlátáshoz

Az autizmus és az értelmi fogyatékosság egyértelmű elkülönítéséhez először is jobb
diagnosztikai mérésekre van szükség. "Azt hiszem, hogy a segítségnyújtás sok lehetőségét
szalasztjuk el azzal, hogy olyan méréseket használunk, amelyek gyakran csak annyit mondanak,
hogy ’Ez a személy tényleg sérült’. A mérések középpontjában éppen annak kellene állnia, hogy
megpróbáljuk megérteni az árnyalatokat." – mondja Bal.

Ezeknek az árnyalatoknak a megragadása érdekében az egyik csapat az ADOS egy olyan
változatát fejleszti és teszteli, amely pontosabb autizmusdiagnózist biztosít a minimálisan
verbális felnőtteknél. Egy másik csoport egy iPad-alapú eszközt értékel a kommunikációs
nehézségekkel küzdő emberek kognitív képességeinek mérésére, ami egy standard kognitív
felmérés adaptált változata. Az új verzió többek között több utasítást tartalmaz, és több gyakorló
kérdést biztosít, mint a standard teszt. A csoport 242 törékeny X-szindrómás, Down-szindrómás
vagy az értelmi fogyatékosság más formáiban szenvedő gyermeken és �atal felnőttön tesztelte
az elemet - és azt találták, hogy a legalább 4 éves mentális korú résztvevők több mint 80
százalékánál érvényes eredményeket szolgáltat.

Szintén fejlesztés alatt állnak azok a technikák, amelyek a kognitív funkciókat mély értelmi
fogyatékosoknál a tekintetük követésével mérik fel: Ahelyett, hogy az emberek egy táblagépen
a válaszokra mutatnának, a szemükkel válaszolnának a kérdésekre. Az eljárás lehetővé tenné a
kognitív képességek vizsgálatát olyan emberek esetében, akiknek korlátozottak a motoros
képességeik, és a beszéddel is gondjaik vannak. Különböző típusú mobil agyszkennerek, köztük
egy módosított kerékpáros sisak és speciális fej-befogadó eszközök is lehetővé teszik a kutatók
számára, hogy az agyi aktivitást olyan értelmi fogyatékos embereknél is mérjék, akiknek
nehézséget okoz a nyugalomban maradás.

http://www.asdkviz.com/
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A genetikai oldalról Sanders azt mondja, hogy csoportja eredményei kiindulópontot jelentenek a
két állapot biológiájának megértéséhez, ami végül kezelésekhez vezethet. Például az egyik gén
mutációja nagymértékű változást okozhat a szociabilitásban és kismértékű változást a kognitív
képességekben, egy másik gén mutációja pedig ennek ellenkezőjét eredményezheti. A kutatók
ezután az egyes mutációkat állatmodelleken és őssejteken tanulmányozhatnák. "Elég sok olyan
ember van, aki megfelel az autizmus diagnosztikai küszöbértékének, és normális IQ-val
rendelkezik. És vannak olyanok, akiknek csökkent a kognitív képességük, de a szociabilitásuk
nem romlott" - mondja Sanders. "Ha valaha is meg akarjuk próbálni, hogy olyan dolgokat
fejlesszünk ki, amelyek segíthetnek ezeknek az embereknek, meg kell értenünk ezt a
különbséget".

A családok közvetlenül is pro�tálhatnának a tisztánlátásból, mondja Tina Hyser, a minnesotai
Eaganban dolgozó háziorvos, akinek 11 éves �a, Will már az első születésnapján fejlődési
késéseket mutatott. Hyser és férje, Andy először 3 éves korában kértek autista állapotfelmérést
Will számára. Akkoriban a �ú csak két szavas mondatokban beszélt, ha egyáltalán beszélt. A
motoros képességek terén is lemaradásban volt; nem tudott könnyedén felmászni a csúszdához
vezető lépcsőn, és lecsúszni, mint a legtöbb 3 éves gyerek. A dühkitörései pedig szélsőségesek
voltak. De a család akkoriban Wisconsin egy vidéki részén élt, és a vizsgálatok nem voltak
átfogóak.

Will 5 éves korában autizmus diagnózist kapott. Végül 9 évesen, amikor a minnesotai
Minneapolis közelében élt, alapos vizsgálaton esett át, és autizmussal és értelmi
fogyatékossággal is diagnosztizálták. Most otthoni fejlesztésben részesül, de Hyserék még
mindig gyakran bizonytalanok abban, hogyan támogassák őt a legjobban. Will autizmusa nem
feltétlenül tipikus: szemkontaktust teremt, és érdeklődik a társas érintkezés iránt. Andy szerint
sok rohama abból ered, hogy nem képes felfogni az idő fogalmát. A gondolkodás és az érzelmek
közötti összefüggések jobb megértése segíthet a családnak abban, hogy döntéseket hozzon Will
gondozásának módjáról. "Bárcsak jobban ki tudnánk bontani és jobban megértenénk, hogy Will
állapotának melyik része autizmus és melyik része értelmi fogyatékosság.” - mondja Tina.
"Nagyon remélem, hogy megtanulhatjuk, hogyan támogassuk jobban a hozzá hasonló
gyerekeket."

http://www.asdkviz.com/
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Kelly szerint ennek a kettősségnek a jobb megértése segíthet a neurotipikus embereknek
megérteni a hozzá hasonló autistákat. Kelly szerint például előfordulhat, hogy néha azért nem
beszél nyilvános helyen, mert túlterheltnek érzi magát, és nem azért, mert nincs mit mondania.
És amikor egy beszélgetés során elfordítja a tekintetét, az azért van, mert kellemetlennek találja
a szemkontaktust, nem pedig azért, mert nem �gyel vagy nem érti miről van szó.

Véleménye szerint az autisták az intelligenciát a szociális készségektől különállónak tekintik, míg
a neurotipikus emberek ezeket a tulajdonságokat gyakran összefonódva látják. Szerinte az a
tendencia, hogy az autizmussal élőknél értelmi fogyatékosságot feltételeznek, ebből a
félreértésből fakad, amit részben jobb kommunikációval lehetne feloldani. "Szerintem óriási a
szakadék a két csoport látásmódja között, és közel sincs elég ember, aki ténylegesen beszélne
velünk erről."
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