
Nadwrażliwość zmysłowa wiąże się z 

nerwicą natręctw  

 

Nadmierne przywiązanie do dziecięcych rytuałów oraz nadwrażliwość smakowa i dotykowa, 

np. na teksturę tkaniny, mogą zwiastować rozwój zaburzeń obsesyjno kompulsywnych 

(ZOK). Wg psychologów, kiedy dzieci doświadczają podwyższonej wrażliwości zmysłowej, 

odwołują się do zachowań rytualnych, by lepiej poradzić sobie ze środowiskiem. W dłuższej 

perspektywie może to prowadzić do ZOK (Journal of Behavior Therapy and Experimental 

Psychiatry). 

Prof. Reuven Dar z Uniwersytetu w Tel Awiwie nabrał podejrzeń, że może tak być, gdy 

pracował z pacjentami z ZOK, którzy wspominali, iż jako dzieci byli bardzo wrażliwi na 

dotyk i smak. Potem dzięki badaniom kwestionariuszowym potwierdzono, że rzeczywiście 

istnieje bezpośredni związek między sposobem, w jaki układ nerwowy zarządza 

napływającymi danymi czuciowymi a rytualnymi i obsesyjno-kompulsywnymi 

zachowaniami. 

W ramach pierwszego studium rodziców przedszkolaków proszono, by wypełnili 3 

kwestionariusze. Pierwszy dotyczył stopnia rytualizacji zachowania, np. potrzeby powtarzania 

określonych działań lub porządkowania obiektów w określony sposób. Drugi oceniał lęk, 

dlatego wypytywano o reakcje na obcych, przywiązanie do członków rodziny czy 

zamartwianie się o rezultaty działań. Trzeci kwestionariusz służył do zbadania reakcji na 

codzienne doświadczenia zmysłowe, w tym dotyk oraz nieznane/nietypowe smaki i zapachy. 

W drugim studium 314 dorosłych poproszono o wzięcie udziału w online'owym sondażu. Tak 

jak w przypadku dzieci, dotyczył on 3 podstawowych obszarów: tendencji obsesyjno-

kompulsywnych, poziomu lęku oraz wrażliwości na stymulację smakowo-dotykową. 

W obu grupach wiekowych wykryto silny związek między nadwrażliwością a tendencjami 

obsesyjno-kompulsywnymi. U dzieci prowadziło to do zachowań rytualnych, a u dorosłych 

do objawów ZOK. 

Dar uważa, że gdy dziecko jest bardzo wrażliwe na jakąś woń lub dotyk, odbiera świat jako 

agresywny, zagrażający. Rytualizm jest więc mechanizmem obronnym, który pozwala 

odzyskać kontrolę nad światem i sobą. 
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W przyszłości Dar chce zgromadzić dużą grupę dzieci i przeprowadzić badania podłużne, 

które pozwoliłyby lepiej zrozumieć związek między nadwrażliwością sensoryczną w 

dzieciństwie a ZOK w dorosłości. 
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