
Причини за аутизма

Причините за аутизма все още са неизвестни, но много експерти смятат, че 
и генетичните и средовите фактори имат значение. Една популярна теория 
е, че някои инидивиди се раждат с генетична предразположеност към 
аутизъм и нещо в средата отключва това състояние, независимо дали това 
става още вътреутробно или малко след раждането.

Генетични фактори за аутизма
Изследванията показват, че гените – особено наследствените гени и 
извънредните ДНК мутации – играят основна роля за развитието на 
аутизма. Но все още не е изолиран ген, който да е носител на това 
нарушение. Учените вярват, че поне 5 до 20 главни гена са свързани с 
аутизма, но много други също подсилват за риска.
Информацията за доказателствата на наследствеността при аутизма идва от 
изследвания на близнаци. Множество проучвания показват, че когато 
единият от еднояйчни близнаци има аутизъм, другият също ще развие 
нарушението в 9 от 10 случая. При двуяйчни близнаци – които са генетично 
сходни колкото нормални братя и сестри – процентър е само 1 от 10 случая.
Големите епидемиологични проучвания също показват, че по-възрастните 
родители също са подложени на риск от раждането на аутистични деца. 
Възрастта на бащата се явавява особено важна. Скорошно Израелско 
проучване открива, че деца, родени от бащи над 40 години, са поне шест 
пъти по-предразположени от развиването на аутизъм, от децата на 
по-млади родители под 30 години. Този висок риск се дължи на 
генетичните мутации в спермата, които са все повече и повече с 
напредването на възрастта при мъжа.
Но макар че някои специфични хромозомни абнормалности и мутации се 
явяват причина за аутизма, в повечето случаи интеракцията от множество 
гени води до предразположеност към аутизъм, но без непременно да го 
причинява.

Средови фактори за аутизма
Докато гените не обясняват напълно риска от аутизъм или увеличаващия 
се брой нови случаи, учените търсят обяснения от средата. Идеята е, че 
токсините, химикалите и другите вредни елементи от средата може да 
предизвикват аутизъм, като повлияват развитието на мозъка и мозъчните 
функции.
Докато голямото внимание е било съсредоточено върху ваксините като 
вероятна причина за аутизма, значителен набор от проучвания 
предполагат, че нарушението е причинено от фактори на средата, които са 
се случили преди ваксините и дори още преди раждането.
Доказателства има и за това, че аутизма може би се дължи на излагане на 
вирусни инфекции, пестициди, инсектициди и на предписани лекарства 
увреждащи плода, по време на бременността или в първите месеци след 
раждането. Настоящи проучвания също са открили, че кислородната 
недостатъчност по време на раждането или по време на бременността 



увеличават риска от аутизъм.
Други средови фактори, които са проучвани, включват замърсяването на 
въздуха, хранителните оцветители, живака в рибата и определени 
химикали, използвани за изработката на пластмасови и синтетични 
материали. Тези субстанции са особено опасни за малките бебета, чиито 
мозъци са по-предразположени да абсорбират токсините и по-малко 
ефективни в тяхното пречистване.


