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Most, 15 évesen, Nicholas 18 centivel magasabb, és közel 50 kilóval nehezebb vagyis
veszélyesen elhízott. Szülei frusztráltak, mert Nicholas-t nem érdeklik a fogyás egészségügyi
előnyei, és nem vesz tudomást azokról a tényezőkről sem, például a társas elfogadásról, amelyek
más gyerekeket esetleg motiválhatnak.

Az elhízás a Bavarók tágabb családjában is jelen van, de az aktív életmód segít Christophernek,
az ikrek szüleinek és húguknak abban, hogy a felesleges kilókat kordában tartsák. Nicholas
azonban nem osztja a sport iránti szeretetüket. Motoros nehézségei vannak, és csak minimálisan
verbális. Gyakran mondja hogy „nem”, amikor a többiek biciklitúrára vagy hosszú sétára hívják őt.

Amikor Nicholas kicsi volt, a túlsúlya jelentéktelennek tűnt a kommunikációs nehézségeihez és
órákon át tartó dührohamaihoz képest, amelyek során kivörösödött arccal kiabált, vagy
elbarikádozta magát a szobájában. Mire azonban 10 éves lett, 85 kilójával és 160 centis
magasságával a testtömegindexe (BMI) a korabeli �úk legmagasabb százalékosztályába került. A
gyermekorvos csak annyit tudott javasolni, hogy a szülei számolják a kalóriákat. Ez azonban nem
vált be.

Nicholas Bavaro mindig is nagyobb termetű volt, mint az ikertestvére. Születésekor közel egy
kilóval volt nehezebb, mint Christopher, és mire a �úk egy évesek lettek, édesanyjuk, Lynette,
más különbségeket is észrevett közöttük. Christopher gügyögött, szemkontaktust létesített és
mutogatott, miközben a család Long Island-i (New York) otthonában totyogott, Nicholas nem így
viselkedett, és őt hamarosan autizmussal diagnosztizálták.

Az autizmus biológiája, a kapcsolódó viselkedésmódok és kezelések mind-
mind komoly elhízási kockázatnak tehetik ki a spektrumon élőket.
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Nicholas helyzete gyakori az autista �atalok körében. Egy 2014-es, több mint 6000 spektrumon
élő gyermek és tinédzser bevonásával készült kutatás szerint ők több, mint kétszer nagyobb
valószínűséggel túlsúlyosak, és közel ötször nagyobb valószínűséggel elhízottak, mint tipikus
társaik. Ezek a statisztikák számos kapcsolódó egészségügyi probléma magasabb arányát is
jelentik. A tajvani Nemzeti Egészségbiztosítási Kutatási Adatbázis 2016-os elemzése kimutatta,
hogy az autizmussal élő tizenévesek közel háromszor nagyobb valószínűséggel szenvednek 2-es
típusú cukorbetegségben, mint tipikus társaik. Az Egyesült Államokban élő 48 762 autista
gyermek orvosi kartonjának 2016-os áttekintése kimutatta, hogy náluk az elhízással összefüggő
egyéb betegségek, például a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a nem alkoholos
zsírmáj betegség is jelentősen magasabb arányban fordulnak elő.

"Elhízást okozó környezetben élünk." - mondja Carol Curtin, a Massachusettsi Egyetem Eunice
Kennedy Shriver Központjának (Worcester) családorvosi és közegészségügyi docense. "Még
mindig nem világos, hogy ezek a gyerekek csak fogékonyabbak-e erre a környezetre, vagy
vannak-e egyedi kockázati tényezők. Még nem tudtunk olyan longitudinális vizsgálatokat
végezni, amelyekből megtudhatnánk, mi a helyzet".

Az eddigi kutatások arra utalnak, hogy az autizmussal élők elhízása más, mint az átlagos
populációé. Egyrészt úgy tűnik, hogy a súlyproblémák az autizmusban sajátos lefolyásúak: a kilók
�atalabb korban kezdenek felszaporodni, és gyakrabban maradnak meg felnőttkorban is. Sok
autista személynek érzékenyebben működnek az érzékszervei, és szeretik a rutint, ezért
idegenkednek az új ízektől és étel-textúráktól, továbbá hajlamosak az egészségtelen étkezési
szokásokra. A motoros és szociális akadályozottság valamint a képernyők iránti vonzalom pedig
korlátozhatja a �zikai aktivitást.

Sajnos a Nicholas-hoz hasonló gyermekek esetében még kevéssé ismerik fel ezeket az
eltéréseket, és testsúlycsökkentő programok eddig szinte kizárólag a tipikus gyermekek számára
készültek. "Ha az iskola után minden nap speciális oktatáson veszel részt, hogyan fog beleférni a
sport?" - kérdezi Sarabeth Broder-Fingert, a Bostoni Egyetem gyermekorvosa. "Ha van egy
gyerekünk, aki nem beszél, a táplálkozásról sem lehet vele beszélgetni.”
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Egyre nagyobb a probléma

Egyes kutatók olyan programokat alakítanak ki, amelyek segítenek az autizmussal élő
gyerekeknek abban, hogy bővítsék a fogyasztott ételek választékát, és életmódjuk kevésbé
legyen mozgásszegény. A beérkező adatok arra utalnak, hogy ezek a születőben lévő programok
a �zikai egészségen túlmutató előnyökkel is járnak: néhány érintett �atal esetében a szociális
működést és az önbecsülést is fokozhatják.

A gyermekkori elhízással kapcsolatos komoly aggodalmak először az Egyesült Államok Nemzeti
Egészségügyi Statisztikai Központjának 2002-es jelentése után merültek fel. Néhány éven belül
ugyanez az aggodalom jelentkezett az autizmussal élő gyermekeket kezelő klinikusoknál is.

2005-ben Curtin és munkatársai 140 olyan gyermek és tinédzser kórlapjának áttekintését
végezték el, akik a bostoni Tufts Medical Center speciális nevelési igényű gyermekeket kezelő
klinikán fordultak meg. Azt remélték, hogy képet kaphatnak az elhízás gyakoriságáról ebben a
csoportban. Az általuk áttekintett adatok között 42 autizmusban érintett, 3 és 18 év közötti
gyermek adatai szerepeltek, akiknek csaknem ötöde túlsúlyos volt. Úgy találták, ez a hányad a
spektrumon lévő tizenévesek körében 50%-ra emelkedett. A gyermekek több mint
egyharmadának a BMI-je (testtömeg index) a 85. százalékosztály fölött volt, ami az elhízás
kockázatának teszi ki őket.

Nagyobb vizsgálatok később megerősítették a mintát. Egy 2015-ös tanulmányban a kutatók arról
számoltak be, hogy a spektrumon lévő gyermekek körében a súlyproblémák korán kezdődnek: 2-
5 éves kor között 16 százalékuk túlsúlyos, további 16 százalékuk pedig elhízott.
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Az olyan viselkedési problémákhoz képest, mint az agresszió, a �zikai egészség problémáinak
következményei kevésbé tűnhetnek sürgetőnek, pedig szinte mindegyikük növeli az elhízás
kockázatát. Az autizmussal élő gyermekek túlnyomó többségének alvásproblémái vagy gyomor-
és bélrendszeri problémái vannak, és mindkettő hozzájárulhat a súlyproblémákhoz. Sokan
szednek gyógyszereket epilepszia, szorongás vagy depresszió miatt, amelyek szintén a kilók
felszedését okozhatják. A súlygyarapodás gyakori mellékhatása az olyan antipszichotikumoknak,
mint a riszperidon és az aripiprazol, márpedig kizárólag ezek azok a gyógyszerek, amelyeket az
Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala engedélyezett az autizmushoz
kapcsolódó problémák kezelésére.

Ráadásul egyes autista gyermekek genetikai hajlamot mutatnak az elhízásra. "Az ilyen
gyerekeknél inkább a hormonok és a biokémia különbségei járulhatnak hozzá az elhízáshoz, mint
a túl sok képernyőidő" - mondja Broder-Fingert.

Egy tavalyi tanulmányból kiderült, hogy sok tipikus gyermekkel ellentétben, akik
tinédzserkorukban kinövik a súlyproblémákat, az autizmussal élőknél ez általában nem történik
meg. Ezek az eredmények nem voltak meglepőek Curtin számára, aki 2005-ös elemzése óta
igyekezett felhívni a �gyelmet az autizmusban előforduló elhízásra. Amikor azonban Curtin
további kutatásokhoz kért �nanszírozást, határozottan elutasították. "Senki sem hitt abban, hogy
ez egy probléma" - mondja. "Az autizmusban leginkább a viselkedésre összpontosítanak, a testi
egészséget nagyrészt �gyelmen kívül hagyják."

2010-ben két tudóscsoport megállapította, hogy a 16-os kromoszómán 25 gén deléciójával
(hiányával) rendelkező egyéneknél sokkal nagyobb valószínűséggel fordul elő autizmus,
megkésett fejlődés és elhízás, mint a kontrollcsoportoknál. A 16p11.2 néven ismert deléció az
autizmussal élőknek csak 0,5 százalékát érinti, de az ilyen delécióval rendelkező egyének közel
3 százaléka elhízott is.
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A 11-es kromoszómán található nagy deléció, amely autizmussal és �gyelemhiányos
hiperaktivitási zavarral hozható összefüggésbe, az értelmi fogyatékossággal és elhízással
összefüggő gének azonos szakaszába esik. A 15-ös kromoszómán található nagy deléció pedig
Prader-Willi-szindrómához vezet, amit értelmi fogyatékosság és egyes esetekben autizmus
jellemez. Az ezzel a szindrómával élő gyermekek már kisgyermekkorban hajlamosak a súlyos
túlevésre, ami már ebben a korban extrém elhízáshoz vezethet.

Úgy tűnik, hogy ezek az autizmussal összefüggésbe hozható ritka kromoszóma-deléciók mind
befolyásolják a szervezet étkezési igényét és jóllakottság érzetének képességét. Az étvágy és az
evés veleszületett szabályozása azonban azoknál az autista gyermekeknél is megváltozhat,
akiknek nincs ilyen deléciójuk, mondja Paula Krakowiak, a Davis-i Kaliforniai Egyetem kutatója.
Krakowiak megjegyzi, hogy egyes kutatások az autizmust összefüggésbe hozták gyulladásokkal,
amelyek megzavarhatják az anyagcserét, vagyis a szervezet azon képességét, hogy egyensúlyba
hozza az elfogyasztott ételt és az elégetett energiát. "Az immunrendszer rendellenessége egy
pozitív visszacsatolási hurkot hozhat létre, ahol a gyulladás és súlygyarapodás még több
gyulladást okozhat, és így tovább" - mondja. "Ez a két rendszer kölcsönhatásban és átfedésben
van egymással."

A következő évben újabb bizonyíték érkezett arra, hogy ezek a gének szerepet játszanak a
testsúlyban. Ugyanezen tudósok közül néhányan azt találták, hogy létezik ellenkező
forgatókönyv is: a 16-os kromoszóma ezen régiója mentén lévő duplikáció (megkettőződés)
növeli az extrém soványság kockázatát. A duplikációval rendelkező gyermekek gyakrabban
érintettek autizmusban és értelmi fogyatékosságban, valamint alacsony a születési súlyuk. Míg a
delécióval rendelkező gyermekek, hajlamosak az állandó éhségérzetre, a duplikációval
rendelkezők gyorsan jóllakhatnak, és nehezen híznak.
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A kockázatok mérlegelése

Az olyan gyulladásos állapotok, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a cöliákia és a
reumatoid artritisz szintén gyakoribbak azoknál a nőknél, akiknek gyermeke autizmusban
érintett. Egy 2016-os tanulmányban Krakowiak és kollégái megállapították, hogy a terhességi
cukorbetegségben szenvedő nők néha magzatellenes antitesteket termelnek, vagyis olyan
molekulákat, amelyekről úgy gondolják, hogy megtámadják a magzati agyat, és növelik a
gyermek autizmusának kockázatát. Ezek az antitestek különösen gyakoriak voltak azoknál a
nőknél, akiknek gyermekei a spektrum súlyosabb végén helyezkednek el. Az anya elhízása
bizonyos immunmolekulák magas szintjét termeli, ami viszont ezen antitestek termelődéséhez
vezethet.

Mivel az elhízás öröklődik, a szülők hízási hajlama átöröklődhet a gyermekeikre. "Ezeknek a
gyerekeknek nagy része egyszerűen csak szokatlanul hajlamos arra, hogy könnyen hízzon" -
mondja Krakowiak.

Egyes tudósok az autizmus és az elhízás közötti biológiai összefüggések feltárásán dolgoznak,
míg mások, köztük Curtin, stratégiákat dolgoznak ki a spektrumon lévő �atalok
súlygyarapodásának kezelésére. Amikor az Egyesült Államok Anya- és Gyermekegészségügyi
Hivatala körülbelül öt évvel ezelőtt felhívást tett közzé a fejlődési rendellenességgel élő
gyermekek elhízásával kapcsolatos kutatásra, Curtin az elsők között jelentkezett. 2013-ban
kollégáival együtt hároméves támogatást kapott az Egészséges Testsúlyt Kutató Hálózat
elindítására. Az Hivatal 2017-ben újabb öt évre megújította a csoport �nanszírozását. A
hálózatnak mintegy tucatnyi állandó kutatója van, akik másodlagos elemzéseket végeznek a
meglévő adatkészleteken. Emellett kísérleti projekteket �nanszíroznak, és segítenek a tagoknak
külső �nanszírozás igénylésében, hogy az elhízás kockázati tényezőit és kezeléseit vizsgálják a
speciális szükségletű gyermekek körében.
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Az egyik fő kutatási kérdés az, hogy az autizmus hogyan erősíti fel az elhízás általános
kockázatait. Vegyük például az étrendet, mondja Brooke Sweeney, a Children's Mercy-Kansas City
testsúlykezelő klinika orvosigazgatója. A legtöbb gyermek a magas szénhidrát-, zsír- és
kalóriatartalmú ételek, például a csirkefalatkák és a sült krumpli felé vonzódik. Ezek szinte
minden amerikai étterem gyermekmenüjének alapételei. A tipikus gyerekek idővel hajlamosak
változatosabbá tenni étrendjüket, és végül még a brokkolit, a spenótot és más zöldségeket is
megtanulják szeretni. „Az autista gyermekek számára azonban nagyobb kihívást jelent a magas
kalóriatartalmú étrendtől és az ismert kedvencektől való elszakadás.” - mondja Sweeney. (A
szűkreszabott étrend eltérő ízei a spektrumon lévő gyermekeknél más étkezési zavarokhoz is
hozzájárulhatnak.)

Emellett ők általában kevésbé aktívak, mint társaik. Egy 2016-os felmérés szerint az autizmussal
élő serdülők 60 százalékkal kisebb valószínűséggel sportolnak hetente három vagy több napon,
és 74 százalékkal kisebb valószínűséggel sportoltak az előző évben, mint társaik. Ennek több oka
is van: a tipikusan fejlődő gyerekek nem hívják meg az autizmussal élőket, hogy csatlakozzanak a
játékokhoz vagy a csapatokhoz, utóbbiak pedig azért kerülhetik a csapatsportokat, mert nem
tudják, hogyan kapcsolódjanak a többi játékoshoz, vagy attól tartanak, hogy nem értik a
szabályokat. "Az iskolai testnevelésórákon a csapatsportok szabályai szerint zajlik a játék" -
mondja Kristi Menear, a Birminghami Alabama Egyetem testneveléssel és speciális neveléssel
foglalkozó kutatója. "Az autizmusban érintett gyerekeknek azonban nehézségeik vannak a sok
ismétlés nélküli, változó szociális kontextusú tevékenységekkel."

A motoros problémák csak tetézik ezeket a szociális kihívásokat. Kutatások hosszú sora mutatta
ki, hogy a spektrumon élő egyéneknek nehézségeik vannak az olyan motoros készségekkel, mint
a futás, az egyensúly, a hajlékonyság és a szem-kéz koordináció, miközben ezek kulcsfontosságú
készségek minden sportban.
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Az autizmusban érintett gyermekek súlyproblémáinak megelőzése érdekében Curtin és más
kutatók az elhízáshoz hozzájáruló genetikai feltételek korai szűrését javasolják. Azt is
hangsúlyozzák, hogy a szülőket meg kell tanítani az egészséges rutinra. 2013-ban Curtin
elindította az "Health U" programot, amely az értelmi és fejlődési fogyatékossággal élő
tizenévesekkel foglalkozó klinikusok számára nyújt útmutatást. A tanfolyamon áttekintik a
táplálkozást és a testmozgást, és arra ösztönzik a tizenéveseket, hogy vegyenek részt
�tneszórákon, kóstoljanak meg különböző gyümölcsöket és zöldségeket, és játsszanak interaktív
játékokat, amelyek segítenek nekik a �zikai aktivitást beépíteni a házimunkába vagy akár a
tévénézésbe. "Igyekszünk érdekessé és szórakoztatóvá tenni számukra az egészet, és gyakran
olyan dolgokat is kipróbálnak, amelyeket korábban talán nem tettek volna." - mondja Curtin.

Bármilyen szórakoztató is, ez a fajta nevelés nem minden családnál működik, és nem is mindig
elegendő. Néhány kutató, köztük Broder-Fingert, a spektrumon lévő �atalok számára adaptálja a
gyermekkori elhízás általános gyermekorvosi kezelését. A tipikus gyerekeknek szóló
programokhoz képest ezek a kezdeményezések lassabban közelítik meg a fogyást, és több
választási lehetőséget adnak a gyerekeknek. "Nem kell újra feltalálni a kereket, csak néhány
apró, de fontos változtatást kellett végrehajtani." - mondja Broder-Fingert.

Carrie Cariello felidézi, hogy autizmussal élő �ának, Jacknek, négy testvérénél tovább tartott
megtanulni biciklizni, és hajlamos volt gyakrabban elesni, ami sok szorongást váltott ki belőle.
"Három évvel ezelőtt Jack a kocsifelhajtón esett el, és csak néhány karcolása volt. De több mint
egy évbe telt, mire újra elkezdett biciklizni" - mondja Cariello. Ennek eredményeképpen a most
13 éves Jack - aki Cariello szerint minden este csirkefalatkákat enne, ha hagyná. Ideje nagyobb
részét magányos, ülő tevékenységekkel tölti.

A klinikusok például azt tanácsolhatják egy tipikus gyermek szüleinek, hogy egyszerre dobják ki
az összes cukros italt a házból, és helyettesítsék azokat vízzel, abból kiindulva, hogy a gyermek
először talán vonakodik és nyafog, de majd enged a szomjúságnak. Egy autizmussal élő gyermek
azonban nem biztos, hogy ilyen könnyen váltana. Curtin ehelyett azt javasolja, hogy naponta csak
egy üdítőt helyettesítsünk ásványvízzel, és fokozatosan haladjunk a teljes váltás felé.
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A Dél-Karolinai Orvosi Egyetem klinikáján Eve Spratt pszichiáter hozzászokott ahhoz, hogy olyan
családokat fogadjon, akik már mindent megpróbáltak, és feladták a küzdelmet. Ezeknek a
családoknak előzőleg olyan dolgokat mondtak, hogy " a gyerek egyen több gyümölcsöt és
zöldséget" - mondja Spratt.  „De ez lehetetlen volt, ha a gyerekeik esetleg csak négyféle ételt
ettek, és semmi zöldhöz nem nyúltak.” A szülőknek gyakran azt mondták, hogy vegyék el a
gyerek iPadjét, és küldjék ki őt játszani. Egyik sem igazán jó választás, ha a képernyőidő
elvesztése órákig tartó dührohamot idézhet elő, vagy ha a gyerek elkóborolhat, eltévedhet vagy
megsérülhet. A Spratthez forduló szülők tudták, hogy gyermekük �zikai egészségi problémáival
muszáj foglalkozniuk, de nem találtak semmi olyat, ami működött volna.

Spratt 2014-ben kezdett társ-táborvezetőként egy hathetes napközis nyári tábort vezetni
autizmusban vagy más betegségben szenvedő tizenévesek és �atal felnőttek számára. Ez a
program azóta a tanév alatti, iskola utáni órákkal bővült. Az ételek változatosságának növelése
érdekében Spratt és kollégái bemutatják a résztvevőknek az egyetem kertjét, megmutatják
nekik, hogyan termesztik a zöldségeket, ezek milyen tápanyagokat tartalmaznak, és hogyan
néznek ki frissen szedve. „Ez a megközelítés felkelti a tizenévesek érdeklődését, hogy
megkóstolják a zöldségeket.” - mondja. A program stresszkezelési technikákat, például jógát és
mélylégzést, valamint testmozgást is tartalmaz. A érzékszervek fokozott működése miatt sok
autizmussal élő �atal nem szeret izzadni, és nem kedvelik az edzéssel járó lüktető ritmust vagy a
hangos zenét a testmozgás-órákon. Ezért amikor edzenek, Spratt bekapcsolja a ventilátorokat,
csökkenti a zene hangerejét, és segít nekik megtanulni, hogyan tolerálják a kellemetlenséget.
"Arra kérem őket, hogy legyenek elég bátrak ahhoz, hogy egy kicsit kilépjenek a
komfortzónájukból." - mondja.

Az elmúlt három év alatt a résztvevők közül kevesen fogytak jelentős mértékben, de a legtöbben
abbahagyták a hízást, és izomzatuk fejlődött. A 2015-ös tábor legtöbb résztvevője arról számolt
be, hogy most már több gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt, és kevésbé depressziós. Spratt és
kollégái az Amerikai Gyermek- és Serdülőpszichiátriai Akadémia 2016-os ülésén ismertették az
eredményeket.
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Számos kisebb tanulmány azt mutatja, hogy a spektrumon lévő gyermekek esetében a
rendszeres testmozgás javíthatja a hangulatukat és az önértékelésüket, valamint fejlesztheti a
szociális készségeiket és az önkontrolljukat. Spratt szerint jó érzés ezeket az átalakulásokat látni.
"Sokan ezek közül a gyerekek közül nem gondolták volna, hogy képesek sportolni, így amikor
ténylegesen elkezdenek részt venni az edzéseken, sokkal jobban érzik magukat." - mondja.
Spratt felidézi az egyik lányt, aki a program kezdetén alig beszélt a táborbeli társaival, de két év
részvétel után ma már a tábor vezetői közé tartozik.

Lynette Bavaro többféle mozgásprogramot is kipróbált a �ával, Nicholasszal, hogy aktívabbá
tegye, mígnem megtalálta azt, amelyik működött. A program alapítója az alkalmazott
viselkedéselemzésben, az autizmus legelterjedtebb terápiájában szerzett képzettségére
támaszkodva dolgozta ki Nicholas számára a programot. A gyakorlatok során medicinlabdákat,
kalisztenikus (saját testsúlyt használó) tornagyakorlatokat és kisebb akadályokat használnak
Nicholas motoros képességeinek fejlesztésére és anyagcseréjének felpörgetésére.

Nicholas már több éve részt vesz a programban. Nem fogyott, de nem is hízott tovább. Kitartása
is javult, amikor a családjával együtt kirándul és biciklizik - bár ezeket a kirándulásokat még
mindig gyakran kihagyja. "Nem kell, hogy szeresse a sportot" - mondja az édesanyja - "de az,
hogy szinte minden nap látom, hogy aktív, segít abban, hogy tudjam, egészségesebb lesz azután
is, hogy én már nem leszek." Azt mondja, Nicholas vigyorog és bólogat, amikor elindul, hogy
végigcsinálja az edzés rutinját. Ez fontos lépés a helyes irányba.


