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Bennie elvitte Marcot egy orvoshoz, de nem kapott egyértelmű diagnózist. És amikor Marc 17
hónapos volt, és Bennie ismét teherbe esett, eszébe sem jutott, hogy a gyermek, akit kihord,
hasonló kihívásokkal nézhet majd szembe. Marc autizmus diagnózisát valamivel 3 éves kora előtt
erősítették meg, kishúgát, Juliát, pedig egy évvel később, 23 hónapos korában diagnosztizálták.
"Az ember egyszerűen nem hiszi el, hogy másodszorra is megtörténik, ha arra gondol: mi ennek
a valószínűsége?" - mondja Bennie, aki később megalapította a kanadai székhelyű Autism
Awareness Centre Inc. (Kanadai Tudatosság Központ) céget.

Bennie akkor még nem tudta, hogy az autizmus gyakran ismétlődik családokban. Az autista
gyermekek kisebb testvéreinél körülbelül hússzor nagyobb valószínűséggel diagnosztizálják ezt
az állapotot, mint az átlagpopulációban. Bennie gyermekei az 1990-es években születtek, és a
tudósok csak a következő évtizedben szereztek tudomást a kisebb testvérek autizmusának
nagyobb valószínűségéről. Bennie azt mondja, ha második terhessége előtt tudta volna, hogy
Marc autista, talán elkerülte volna, hogy újra teherbe essen.

Manapság, amikor könnyen hozzáférhetők az autizmus ismétlődésével kapcsolatos tények, és
egyre gyakrabban olyan tesztek is rendelkezésre állnak, amelyek képesek kimutatni az
autizmussal összefüggésbe hozható mutációkat a magzatokban, a Bennie-hez hasonló szülők
nehéz döntések előtt állnak. Néhány szülő bónuszként tekint minden, a születendő gyermekével
kapcsolatos ismeretre, és örömmel fogadják a lehetőséget, hogy felkészülhessenek egy
spektrumon lévő gyermekre - és, ha szükséges, korán elkezdhessék a terápiákat.

Maureen Bennie �a, Marc, 10 hónapos korában elkezdett lemaradni a fejlődésben. Születése óta
problémái voltak a táplálkozással és az alvással, Bennie pedig hamarosan aggódni kezdett.
"Voltak barátaim, akiknek ugyanebben az időben születtek gyermekeik." - mondja. "Marc tényleg
egy nagyon-nagyon más baba volt, minden szempontból."
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Egyelőre azonban a döntések nem szilárd tényeken alapulnak: A születés előtti szűrővizsgálatok,
például az ultrahangvizsgálat során az autizmusról nyújtott információk hiányosak, és csak utalni
tudnak a fokozott kockázatra. Egy 2016-os tanulmány például az ultrahangon észlelt vese-
rendellenességeket összekapcsolta a 17q12-es mikrodeléció lehetséges jelenlétével, ami az
autizmussal összefüggésbe hozható kromoszómarégió. Egy másik, az év elején közzétett
tanulmány kapcsolatot talált a túlzott agyi folyadék és az SCN2A, az autizmus egyik vezető
génjének mutációi között. Egyik összefüggés sem bizonyított azonban, ezért ezeknek a
szülőknek a mutációkat kimutató tesztekkel kellene megerősítést keresniük, mondja Ronald
Wapner, a Columbia Egyetem Genomikai Orvostudományi Intézetének reproduktív genetikai
igazgatója, aki az agyfolyadékkal kapcsolatos tanulmányt vezette. "Senkinek sem szabadna
pusztán egyetlen szűrővizsgálat alapján döntést hoznia, mindenkinek el kellene végeztetnie a
diagnosztikai vizsgálatot is." – mondja.

 Mások azonban aggódnak, hogy nem eléggé felkészültek arra, hogy vállalják egy fejlődési
kihívásokkal küzdő gyermek felnevelésének felelősségét. Lehet, hogy úgy döntenek, hogy
kevesebb gyermeket vállalnak egy autista gyermek után, vagy akár meg is szakítják a terhességet
a prenatális teszt eredménye alapján. A felmérésekben a nők "kínzó" helyzetként írják le ezeket
a döntéseket, és a további információk "őrült keresgéléséről" beszélnek.

A diagnosztikai tesztek azonban szintén nem véglegesek, mivel a kutatók még mindig csak
megérteni próbálják, hogy egy adott mutáció hogyan vezethet autizmushoz. "A legtöbb autizmus
valószínűleg poligénes, ami azt jelenti, hogy sok-sok gén járul hozzá" - mondja Neil Risch, a San
Franciscó-i Kaliforniai Egyetem genetikai epidemiológusa. Még ha két ember ugyanazt a
genetikai változatot hordozza is, "az egyiknek nagyon súlyos szindrómája lehet, a másiknak
pedig sokkal enyhébb - vagy egyáltalán nincs szindrómája" - mondja. Néhány szülő arról számol
be, hogy "még tájékozatlanabbnak" érzi magát a kromoszóma-mikroarray vizsgálat után, amely
képes kimutatni néhány, az autizmushoz kapcsolódó variánst - mondja.
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A várandós szülők választhatják a magzat teljes genomjának szekvenálását, amelyet invazív
eljárásokkal, például amniocentézissel vagy un. chorionvillus mintavétellel, vagy nem invazív
prenatális vizsgálatokkal nyerhetnek. A legtöbb invazív eljárás során az orvosoknak hosszú tűket
kell a terhes nő hasába szúrniuk, hogy genetikai anyagot nyerjenek a magzatból - és így növelik
a vetélés kockázatát. Ezzel szemben a nem invazív vizsgálatokhoz csak egy egyszerű vérvétel
szükséges az anyától, és nem jelentenek kockázatot a magzatra nézve.

Egyelőre kérdéses, hogy milyen technikát kell alkalmazni a magzati DNS-mintavételhez, mivel az
Amerikai Szülész-Nőgyógyászok Kollégiuma nem ajánlja a teljes genom szekvenálást a prenatális
diagnózisoknál, kivéve kutatási célokra. Ráadásul "drága és időigényes, és az értelmezéshez
speciális szakemberekre van szükség" - mondja Diana Bianchi, az Eunice Kennedy Shriver
Nemzeti Gyermekegészségügyi és HumánFejlesztési Intézet igazgatója. A genomszekvenálás
azonban valószínűleg egyre elterjedtebbé válik, ahogy a költségek csökkennek, és egyre több
ember jut hozzá a nem invazív vizsgálatokhoz.

Ha ez megtörténik, az valószínűleg számos kényes kérdést fog magával hozni - �gyelmeztetnek
a szakértők.  Egyesek szerint a tesztek még több terhesség-megszakításhoz  vezethetnek - a
társadalom neurodiverzitásának kárára. Izlandon például évente csak körülbelül két Down-
szindrómás gyermek született, mióta a 2000-es évek elején bevezették a szindróma prenatális
tesztelését.

Minél érzékenyebbé válnak az autizmusra vonatkozó prenatális tesztek, annál valószínűbb, hogy
egyre nagyobb kihívást jelentő dilemmák elé állítják a családokat. "Mit kellene vizsgálnunk? Mit
ne vizsgáljunk?" mondja Wapner. "Ahogy az eszközeink egyre jobbak lesznek, ezek a kérdések
egyre fontosabbá válnak; mindez egy nagyon nehéz vitát vetít előre."

https://www.asdkviz.com/
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Érzékeny vizsgálatok

A Down-szindróma nem invazív tesztje rendkívül pontos: Az érzékenysége és a speci�citása
egyaránt 99 százalék feletti. Az autizmusra vonatkozó nem invazív prenatális tesztek
hasznossága azonban korlátozott. Néhány kereskedelmi laboratórium, amely a teszteket kínálja,
azt állítja, hogy számos gén mutációit ki tudják szűrni, beleértve az autizmussal kapcsolatosakat
is. De így csak "az autizmus eseteinek nagyon kis százalékát" lehet azonosítani, �gyelmeztet
Wapner.

Ezek a nem invazív tesztek szokatlan, Bianchi szerint "fordított módon" kerültek a piacra .
Korábban a genetikai vizsgálatokat tudományos laboratóriumokban fejlesztették, majd az
eredményeket "a szakmai társaságok ajánlásainak segítségével kezdték használni a
betegellátásra" - mondja. A nem invazív teszteket viszont nagyrészt kereskedelmi cégek
fejlesztették ki. Minden egyes laboratórium saját, meghatározott autizmus génekre szűr, és
maga dönt arról, hogy a tesztekben mely gének lehetnek relevánsak. "Olyan ez, mint a
vadnyugat" - mondja Wapner.

A nem invazív tesztek 2011-es bevezetése előtt sok terhes nő a kockázatok miatt kihagyta a
prenatális DNS-vizsgálatot - kivéve, ha 35 évesnél idősebbek voltak, vagy ha a családjukban már
előfordultak bizonyos genetikai betegségek. A nem invazív tesztek az anya vérét elemzik, hogy
izolálják a placenta DNS-ének töredékeit, amelyek általában azonosak a magzati DNS-sel. A
tesztek nyolc évvel ezelőtti bevezetése óta az invazív szűrési módszerek használata csökkent -
2013 és 2017 között New Yorkban például több mint 40 százalékkal.

A teljes genom vagy legalább a fehérjéket kódoló részek szekvenálásával párosítva ezek a
tesztek sokkal hatékonyabbak lennének. Kimutathatnák például az autizmussal összefüggésbe
hozható kromoszómális mikrodeléciókat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy a mikroarray-
elemzésekkel kimutathatók legyenek. De több véletlenszerű és kétértelmű eredményt is
hozhatnak.

https://www.asdkviz.com/
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Tekintsünk egy 2017-es esettanulmányt egy 37 éves nőről, aki a terhesség 12. hetében nem
invazív vizsgálatot választott. Az eredmények aggasztóak voltak, a 13-as, 18-as, 21-es és X-
kromoszómákon problémákat jeleztek. Hat héttel később amniocentézist és mikroarray-elemzést
végeztek a páciensen, a magzati kromoszóma-rendellenességek vizsgálatára, és mindkettő
normálisnak bizonyult. A biztonság kedvéért azonban a laboratórium a nem invazív vizsgálat
során gyűjtött, feltételezhetően magzati DNS teljes genom szekvenálásával folytatta a
vizsgálatot. Fűrészfogas mintázatot találtak, amely rákra utal. Az orvosok a baba helyett a nő
miatt kezdtek aggódni, és azt tanácsolták, hogy végeztessen teljestest-szkennelést, amely a
máján mutatott ki elváltozásokat. A gyermekről kiderült, hogy jól van, de az anyánál negyedik
stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak.

"Egyre inkább felismerjük, hogy néha az anya az abnormális DNS-minták forrása" - mondja
Bianchi. A vizsgálathoz nyert DNS nem mindig a magzatból vagy a méhlepényből, hanem az
anyából származik. Mégis, egy terhes nőt, aki a teszt elvégzése előtt áll, valószínűleg nem
tájékoztatják arról, hogy esetleg nemkívánatos híreket kaphat a saját egészségéről. Egy több
mint 300 genetikai tanácsadó körében végzett felmérés szerint közülük csak minden harmadik
�gyelmeztette rendszeresen a nőket erre a lehetőségre. Egy holland bábák körében végzett
vizsgálat során pedig, amelyben olyan holland szülésznők vettek részt, akik rendszeresen adnak
tanácsot terhes nőknek a tesztekről, csak 59 százalékuk válaszolt helyesen a technológiával
kapcsolatos alapvető kérdésekre.

A prenatális genetikai tesztek eredményei még az ilyen jelenségektől függetlenül is zavaróak
lehetnek. Például nehéz megjósolni a terhesség alatt, hogy bizonyos mikrodeléciók milyen
hatással lesznek a gyermekre. "Lehet, hogy gyanúsnak tűnő genetikai variánsokat észlelünk" -
mondja Risch , „de anélkül, hogy később látnánk a megszületett gyermeket, nem igazán
jelenthetjük ki, hogy ez ok-okozati összefüggésben van". Más szóval, a "hamis pozitív" lelet
esélye nagyobb a születés előtt. Emiatt sok laboratórium óvatosabban nyilatkozik a szülés előtt
talált genetikai elváltozásokról, mint a szülés utániakról.

https://www.asdkviz.com/
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Etikai kihívások

A kutatások szerint sok pár nem látja értelmét a prenatális genetikai tesztelésnek, mivel az
autizmusra vonatkozóan nincs bizonyosság, míg a kétértelmű eredmények heves érzelmi
reakciókat okozhatnak. A tanulmányok azt is mutatják, hogy kevés pár - egy felmérés szerint
mindössze 15,9 százalék - szakítaná meg a terhességet, ha a prenatális teszt azt mutatná, hogy
gyermeküknél fennáll az autizmus súlyos formájának kockázata. Ugyanebben a felmérésben ez a
szám közel 43 százalék volt Down-szindróma esetén.

Az autizmusra vonatkozó kétértelmű eredményeknek, ha korlátozott mértékben is, hosszú
távúhatásai lehetnek. Egy 2018-as felmérésben Wapner és kollégái azt találták, hogy azok a
szülők, akik kétértelmű prenatális vizsgálati eredményeket kaptak, 12 hónapos korukban
kevésbé fejlettnek ítélték meg gyermekeiket, mint azok a szülők, akik normális eredményekkel
mentek haza. Ez a megítélés azonban megváltozott, mire a gyerekek 3 évesek lettek. Ekkor a
szülők közül már sokan azt mondták, hogy kezdték megbánni a tesztelésre vonatkozó
döntésükett.

Vannak szülők, akik a születés előtti autizmus kockázati vizsgálat kérését azzal indokolják, hogy
szeretnének felkészülni a beavatkozások minél korábbi megkezdésére. Jonathan Green, az
egyesült királyságbeli Manchesteri Egyetem gyermekpszichiátere olyan szociális-kommunikációs
terápiát dolgozott ki, amelyet a szülők és a klinikusok már 9 hónapos csecsemőknél is
alkalmazhatnak. Ő és csapata 28 olyan csecsemőn tesztelte a módszert, akiknek egy idősebb
testvére autista. Először videóra vették, ahogy a szülők otthon interakcióba lépnek a
gyermekeikkel. Ezután egy terapeuta leült a szülőkkel, hogy átnézzék és értelmezzék a
videókat. "Amit ezzel a kezeléssel elérni szeretnénk, az az, hogy javítsuk azt a módot, ahogyan a
szülő interpretálja a gyermek kommunikációját, és reagál rá. " - mondja Green. A kutatás még
korai stádiumban van, de úgy tűnik, hogy mind az autista, mind a tipikus gyermekek
kommunikációs készségeinek javára válik - mondja.
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Egy másik, jelenleg vizsgált korai terápia az oxitocint - a társas kötődésben szerepet játszó
hormont - célozza. Az autizmus patkánymodelljei, amelyeket orrukon keresztül oxitocinnal
kezelnek nem sokkal a születés után, kevesebb autizmushoz hasonló viselkedést mutatnak, mint
a kezeletlen patkányok. Lehetséges, hogy az autizmus egyes formáit már a születés előtt kezelni
lehet. Egereken a kutatók a CRISPR génszerkesztő eszközt használták az Angelman-szindrómáért
felelős káros genetikai mutációk kijavítására. Egy másik kutatásban vemhes anyapatkányokat
kezeltek egy bumetanid nevű vérnyomáscsökkentő gyógyszerrel közvetlenül a szülés előtt, és
úgy tűnik, hogy ez képes szabályozni az oxitocin rendszert, és enyhíti az autizmus jellemzőit a
kölykeikben.

Jelenleg a születés előtti genetikai vizsgálat legkonkrétabb előnye egyszerűen az lehet, hogy
segít a szülőknek jobban megérteni az autizmus előfordulásának valószínűségét egy másik
gyermeknél a családban, amivel sokan nincsenek tisztában. A kockázatok szülői megértésében a
tévedések attól függően változnak, hogy hol élnek. Az Egyesült Államokban végzett egyik
felmérésben az egy autista gyermeket nevelő szülők több mint 14 százaléka azt mondta, hogy
75 és 99 százalék között van annak a kockázata, hogy egy második gyermekük is a spektrumon
lesz. Spanyolországban a szülők körülbelül egyharmada szerint a kockázat pontosan 50-50
százalék; Tajvanon, ahol a fogyatékkal élőkkel szemben nagyobb a megbélyegzés, a szülők még
alacsonyabbra, körülbelül 33 százalékra becsülték a kockázatot.

Régiónként eltérő azoknak a szülőknek az aránya is, akik úgy döntenek, hogy nem vállalnak több
gyermeket, miután az egyiküknél autizmust diagnosztizáltak. Egy tanulmány szerint
Kaliforniában nagyjából minden harmadik szülő így dönt. Ezzel szemben egy dániai tanulmány
szerint ez az arány ott mindössze 6 százalék. A tanulmányt vezető kutatók rámutatnak, hogy
Dániában az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés miatt az autista gyermek vállalása
kevésbé jelenthet anyagi nehézséget.
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Maureen Bennie most azt mondja, hogy nem bánt meg semmit. Ha korábban tudott volna Marc
autizmusáról, és nem vállal több gyermeket, az szörnyű hiba lett volna. "Marc és Julia nagyon
támogatják egymást. Azt hiszem, ha nem lettek volna mindketten autisták, akkor sokkal
magányosabb és elszigeteltebb lett volna az életük." - mondja. Mindkét gyermeke jól boldogul
felnőttként, teszi hozzá: "Egy teszt soha nem fogja megmondani, hogy az a gyerek mennyire
boldogul majd az életben".
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