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Mnenje o potrebnih diagnostičnih postopkih za oceno možnega vpliva živega srebra na razvoj avtističnih motenj pri vašem sinu

Gospod Danilo Koren
Na vašo prošnjo naj bi, glede na lastne izkušnje s področja vpliva živega srebra (Hg) na človeka, podal mnenje o možnem vplivu Hg na razvoj avtizma pri vašem sinu. Mnenje podajam brez kakršne koli materialne zahteve, z namenom, da bi razjasnil nekatera vaša     »nejasna« spoznanja in stališča o vlogi Hg pri avtizmu in da bi preprečil morebitne                 »nemedicinske« neustrezne terapevtske ukrepe ter hkrati spodbudil stroko za obravnavo avtizma z vidika možnih vplivov Hg. 

Mnenje o potrebnih diagnostičnih postopkih, ki naj bi osvetlilo morebitne možne povezave Hg in avtizma pri vašem sinu, sloni na proučitvi njegove dosedanje med. dokumentacije in kratkega povzetka spoznanj o teoriji vpliva Hg na razvoj avtizma. Kljub temu, da je mnenje namenjeno predvsem staršem, se v besedilu ni bilo mogoče izogniti nekaterim izrazito strokovnim izrazom.

1. Pregled zdravstvene dokumentacije.

Na osnovi anamnestičnih podatkov povzemam, da je mati med nosečnostjo in verjetno tudi v obdobju dojenja, ki je trajalo 14 mesecev, dvakrat mesečno jedla testenine s tunino omako, kar lahko predstavlja določen manjši vir vnosa metil-Hg v telo. Iz razpoložljive zdravstvene dokumentacije je ugotoviti, da je bil otrok v prvi polovici leta 2000 cepljen z Di-Te-Per, kasneje pa je bil vključen v program ostalih cepljen. Po podatkih ustrezne službe ZVD RS (ustno sporočilo) v letu 2000 Di-Te-Per cepivo ni več vsebovalo Thimerosala - etilne spojine Hg. Kljub temu ne moremo zagotoviti, da otrok ni prejel cepiva, ki vsebuje Thimerosal.

Pri otroku je bil postavljen sum na avtizem, pri preventivnem zdravstvenem pregledu v starosti treh let. V nadaljnjih preiskavah je bila izključena celiakija, EEG ni kazal abnormnosti, vsebnost Cu, Al, Zn, Pb v krvi in organskih kislin v urinu je bila v mejah normale, genetika na FragilniX je bila negativna (izvidov urina na peptide ni v priloženi med. dokumentaciji iz leta 2006). Na predlog razvojnega nevrologa dr. Marte Macedoni-Lukšič iz Pediatrične klinike je bil otrok leta 2006 zaradi avtizma (F62) vključen v celostno timsko obravnavo

2. Avtizem in Hg (povzetek dosedanjih spoznanj)

Avtizem je razvojno nevrološka motnja, kjer so poleg genetskih dejavnikov pomembni tudi nekateri okoljski dejavniki. Pri določenem delu otrok z avtizmom (do 12 %) se avtizem prekriva z nekaterimi znanimi genetskimi presnovnimi ali nevrološkimi motnjami. Med okoljskimi dejavniki, ki se povezujejo z razvojem avtističnih motenj je poleg teorije o presežku opioidov, ki naj bi izvirali iz kazeina in glutena in teorije o razvojno nevroloških motnjah po cepljenju proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (Goldman,Yazbak, 2004), znana tudi teorija o vplivu Thimerosala , ki ga otrok prejme s cepivom Di-Te-Per in nekaterimi drugimi cepivi. Ta teorija je bila kritično ocenjena zlasti v nekaterih študijah v ZDA (Bradstreet in sod., 2004). Nekatere študije so pokazale, da se avtizem pri cepljenih otrocih s cepivom, ki vsebuje Thimerosal, pojavlja od 2 do 6x bolj pogosto, kot pri otrocih, kjer cepivo ni vsebovalo Thimerosala (Geier, Geier, 2004). To stanje pa se lahko poslabša tudi pri dodatni izpostavljenosti metil-Hg, saj je škodljivo delovanje obeh spojin Hg v osrednjem živčevju dokaj slično (Sanfeliu in sod.,2003). Opravljene študije so pripomogle k temu , da danes cepiva namenjena otrokom ne smejo več vsebovati Thimerosala..

Raziskave so pokazale tudi na možnost povezave med moteno presnovo metionina (v ciklusu metilacije in transsulfiracije) pri avtizmu in delovanjem Thimerosala. Motena presnova metionina je povezana z znižanjem cisteina in s tem tudi glutationa, kar povečuje občutljivost na oksidativni stres, katerega dodatno poveča še Hg zaradi sproščanja prostih radikalov. Znižane vrednosti reduciranega glutationa pa obenem znižujejo učinkovitost izločanja Hg iz celice (James in sod., 2004; Bradstreet, 2004; Clarkson, 2002). Na osnovi rezultatov nekaterih raziskavah je bila postavljena domneva, da prav znižanje glutationa in zvišane vrednosti Hg lahko pomembno vpliva tudi na povečano sintezo testosterona ( zaviranje aktivnosti »hidroksisteroid transferaze«), kar je bilo deloma potrjeno tudi pri kliničnem opazovanju (Tordjman in sod.,1997; Lutchmaya in sod., 2004; Geier, Geier, 2004).

Vsebnost Hg v biološkem materialu ni zanesljiv kazalnik pretekle izpostavljenosti, posebno pri otrocih z avtizmom, zaradi relativno kratke razpolovne dobe in relativno nizke doze etil-Hg, ki ga otrok prejme pri cepljenju. Test izplavljanja Hg z DMPS (Dimaval) ali DMSA pa nam običajno omogoča oceno pretekle izpostavljenosti (mobilizacije Hg iz telesnih zalog), zlasti v kombinaciji s kazalniki toksičnih učinkov Hg na sintezo in presnovo porfirinov (Woods,1996), kateri so bili v zadnjem obdobju uporabljeni tudi v raziskavah pri otrocih z avtizmom (Nataf in sod., 2006).

3. Ocena možnega vpliva Hg na razvoj avtizma

Na osnovi razpoložljivih podatkov ocenjujem, da je bil otrok morda že prenatalno in med dojenjem izpostavljen nižjim količinam metil-Hg (vsebnost metil-Hg v mediteranski tuni je običajno precej povišana; glej meritve Odseka za kemijo okolja, IJŠt), pri tem pa zaradi cepljenja z Di-Te-Per, ni možno povsem izključiti izpostavljenost Thimerosalu v prvem letu starosti. Da bi pri otroku vendarle ocenili morebitne potencialne vplive Hg na razvoj avtizma bi bilo smiselno, da se opravijo dodatne preiskave bioloških kazalnikov motenega metabolizma metionina, nekaterih biomarkerjev oksidativnega stresa in drugih učinkov Hg (sinteze testosterona) ter oceni zaloge Hg v telesu.

Predlagam, da se za oceno možne povezave pretekle izpostavljenosti Hg in vpliva na avtizem pri vašem sinu opravijo naslednje preiskave:
(a) določitev metionina, cisteina/cistina, homocisteina in adenosina v plazmi, kot kazalnike motene presnove metioina (za določitev celotnega profila biomarkerjev, ki jih predlaga James in sod.,2004, trenutno ni na razpolago ustrezne laboratorijske metodologije, zato bi presejalno določili le nekatere parametre);
(b) določitev reduciranega (GSH) in oksidiranega (GSSG) glutationa ter razmerje GSH/GSSG, kot kazalnike oksidativnega stresa;
(c) določitev testosterona v plazmi, kot kazalnika vpliva Hg na sintezo testosterona
(d) določitev vsebnosti celokupnega Hg v laseh, krvi in urinu, kot okvirnega kazalnika izpostavljenosti organskim in anorganskim spojinam Hg.
(e) določitev coproporfirina, precoproporfirina in pentacarboksi porfirina v urinu (pred in po testu izplavljanja ), kot kazalnike učinkov in kumulativne izpostavljenosti Hg Trenutno pri nas ni razvite metodologije za določitev omenjenih biomarkerjev, možna pa je povezava z drugimi laboratoriji (npr. Laboratoire Philipe Auguste v Parizu). Zaradi obstoječe opreme ( KC,KIKKB in IJŠt) je moženj hiter razvoj te metodologije tudi pri nas.
(f) test izplavljanja Hg v urinu z DMPS ali DMSA po preizkušenem protokolu, ki ga izvaja »Autism Research Institut (2005)« . Pred izplavljanem je potrebno izključiti možno preobčutljivost na DMPS ali DMSA. Test naj bi bil opravljen hospitalno.
(g) pred in po izplavljanju je indicirana tudi določitev nekateri esencialnih elementov (Zn, Cu, Se) v plazmi in določitev α1-microglobulina, albumina in encima NAG v urinu za oceno delovanja ledvic ter ostale osnovne laboratorijske preiskave. 

4. Zaključki in predlogi

Na osnovi določitve profila bioloških kazalnikov motene presnove metionina in oksidativnega stresa bo, po mnenju Jamesa in sod. (2004), možno predvideti ali je smiselno vpeljati ciljno dopolnitev prehrane (Folna kislina, betain, B6 in B12 vitamin in drugo) za izboljšanje oziroma dvig nivoja cisteina in povečanje sinteze glutationa (GSH) v telesu, z namenom, da bi zmanjšali učinke oksidativnega stresa. Zelo pomembno je, da pred izplavljanjem ne dodajamo N-acetilcisteina ali alfa lipoične kisline za dopolnitev pomanjkanja cisteina in povečanje sinteze glutationa, kajti pred izplavljanjem obstoja možnost prerazporeditve Hg iz ledvic v osrednje živčevje. Na osnovi testa izplavljanja  in določitve profila porfirinov v urinu pa bo z večjo verjetnostjo možno oceniti ali sploh obstajajo indikacije za terapevtsko izplavljanje Hg, od katerega je po oceni nekaterih raziskav možno pričakovati zmanjšanje toksičnih učinkov Hg, in morebitno  izboljšanje stanja autizma (Autism Research Institute, San Diego, Californija, 2005; Nataf in sod.,2006). S terapevtskimi posegi za znižanje morebitnega porasta testosterona, zaradi toksičnih učinkov Hg pa ocenjujem, da ni na razpolago dovolj kliničnih izkušenj pri otrocih z avtizmom.
Ker doslej pri nas obravnava otrok z avtističnimi motnjami ni bila usmerjena v proučevanje povezav z Hg, bo verjetno realizacija predlagane obravnave nekoliko otežena. Vsekakor brez timskega pristopa to je sodelovanja pediatra-razvojnega nevrologa, kliničnega psihologa, kliničnega toksikologa, biokemikov in analitikov, zlasti analitikov težkih kovin in nekaterih specifičnih bioloških kazalnikov ne bo šlo. Dosedanja spoznanja o teoriji vpliva Hg na razvoj avtizma bi bilo smiselno nadgraditi z nadaljnjim raziskovalnim delom, kajti le na ta način to teorijo lahko ovržemo ali pa potrdimo. Prav zato sem se odločil, da svoje mnenje pošljem tudi vsem tistim, ki so kakor koli vključeni v raziskovalno delo s področja Hg in avtizma.
Staršem pa kljub težavam na katere so pri zdravljenju otroka naleteli, še nadalje priporočam, da celostno timsko obravnavo za razvoj otroka še nadalje podpirajo, ker je za razvoj otroka izredno pomembna.


Lepo vas pozdravlja
     					 Prim. dr. Alfred Bogomir Kobal, dr. med.
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