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Az autizmus neurobiológiai és genetikai háttere
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Abstract: Autism is one of the most disabling illness of neurologic, emotional and intellectual 
development. Autism occured more frequently in families where there was already an autistic 
member. The human brain is an extraordinarily complex organ, made up of different 
structures, each serving a distinct function. The development of  the various parts of the brain 
is regulated by the complex interplay of genetics and environment. One of the most pressing 
questions to answer is what part (or parts) of the brain are damaged in autism? The areas 
which appear to be prime candidates are the structures of the limbic system and the 
cerebellum. Although suggestive evidence for the existence of autism-related genes has been 
found for several chromosomal regions, currently the attention is focusing  on five different 
chromosomes: 2,3,7,15 and X. 
Keywords: limbic system, cerebellum, Purkinje cells, neurotransmitters, chromosomes 
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Az autizmust 1943-ban azonosította Leo Kanner amerikai pszichiáter. 
A szóban forgó zavart koragyermekkori autizmusnak nevezte el. Kanner a 
beszéd rendellenességei mellett a kapcsolatteremtés zavarát, a sztereotip 
játéktevékenységet és a kényszeres egyformaságra való törekvést írta le 
(Kanner,1943). A DSM-IV meghatározása szerint az autizmus  az agyi mű-
ködés súlyos, pervazív (alapvető fejlődési területeket érintő, átható), egész 
életen át tartó zavara, amely a szociális viselkedés, a kommunikáció, a kép-
zeleti működés és a rugalmas gondolkodás területein megmutatkozó fo-
gyatékosságban jelentkezik. El kell különíteni egy másik pervazív zavartól, 
az Asperger-szindrómától, amelyre nem jellemző a beszédben, a kognitív 
képességekben és a környezet iránti kíváncsiságban való jelentős elmara-
dás.

Az autizmus tünetei alapvetően három fejlődési területen jelentkez-
nek: az emberi kapcsolatokban, a kommunikációban valamint a tevékeny-
ség és játék területén. Valójában az autista gyermeknek az idegrendszer ki-
egyensúlyozatlan működéséből származó súlyos neurológiai rendellenes-
ségei vannak. A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 év között mutat-
ják. Közvetlen környezetükhöz való kapcsolatuk, alkalmazkodásuk ezután 
lényegesen javulhat, az alapprobléma azonban nem változik. 100 típusosan 
autista gyermek közül kb. 5 válik önálló felnőtté, 25-30 jelentős fejlődést 




