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Απόζπαζκα 
 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ απνηεινχλ κία νκάδα δηαηαξαρψλ κε 

πνηθίιε ζπκπησκαηνινγία θαη επξεία θιηληθή εηθφλα, κε θνηλέο ζπκπεξηθνξέο αιιά 

θαη κε δηαθνξνπνηήζεηο απφ άηνκν ζε άηνκν. Λφγσ ηνπ ζχλζεηνπ θαη πνιπδηάζηαηνπ 

ππνβάζξνπ ηνπο ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζκνχ απνηειεί αληηθείκελν 

κειέηεο δηαθφξσλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εηδηθνηήησλ. Αλ θαη ε πνξεία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζκαηνο δηαηαξαρψλ κέζα ζην ρξφλν είλαη ζρεηηθά ζχληνκε, ν 

αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ πξνζεγγίζεσλ θαη ζπδεηήζεσλ είλαη πςειφο. ηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη δηαηαξαρέο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: θάζκα απηηζκνχ, απηηζκφο, ζπκπησκαηνινγία, θιηληθή εηθφλα 

  



1. Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη νη 

δηαηαξαρέο πνπ απηφ ελέρεη, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κεγάιν εχξνο ζπκπησκάησλ, 

ζπκπεξηθνξψλ θαη, γεληθφηεξα, απφ κία πνιπεπίπεδε θαη πνηθίιε θιηληθή εηθφλα, 

θξίλεηαη, ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ πνξεία ηνπ φξνπ 

«απηηζκφο» θαη «απηηζηηθφ θάζκα», κέζα ζηνλ ρξφλν, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαηαξαρή απφ δηάθνξεο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Άιισζηε, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο, νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζρεηηθά ζχληνκε ηζηνξία, πινχζηα, φκσο, ζε 

ζεσξεηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο (Schreibman, 1988).  

Πην ζπγθεθξηκέλα,, φπσο αλαθέξεη ε Schreibman (1988) θαη ν Fisch (2012), ν φξνο 

«απηηζκφο» αλήθεη ζηνλ L. Kanner (1894-1981) ν νπνίνο ην 1943 δεκνζίεπζε ην 

άξζξν κε ηίηιν: « Autistic disturbances of affective content» (Kanner, 1943). ην 

άξζξν απηφ ν L. Kanner παξνπζίαζε 11 πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε θνηλά 

ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αδπλακία λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο άιινπο, 

θαζπζηέξεζε ζηελ απφθηεζε ηνπ ιφγνπ, ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή, κε θπζηνινγηθή, φκσο, ζσκαηηθή αλάπηπμε (Kanner, 1943; Schreibman, 

1988; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Έηζη, ν L. Kanner πεξηέγξαςε έλα 

«ζχλδξνκν» κε κία ζπλνδή θιηληθή εηθφλα πνπ ηε δηέθξηλε απφ άιιεο κνξθέο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ην νπνίν ν ίδηνο νλφκαζε πξψηκν βξεθηθφ απηηζκφ, κε ειηθία 

έλαξμεο ηα 2 πξψηα ρξφληα δσήο ηνπ αηφκνπ. O L. Kanner ππνζηήξημε φηη γηα λα 

δηαγλσζζεί έλα άηνκν κε πξψηκν βξεθηθφ απηηζκφ, είλαη απαξαίηεην λα πιεξνί δχν 

βαζηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα: α) ηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο ζηα εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα θαη β) ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (Fisch, 2012). 



Χο αίηηα ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ, ν ίδηνο ζεψξεζε ηνπο γνλείο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

παηδί, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελδείμεσλ νξγαληθήο παζνινγίαο (Schreibman, 1988). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν L. Kanner πεξηέγξαςε κία ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ πνπ 

πξνθαινχλ ζην παηδί πξψηκν βξεθηθφ απηηζκφ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα 

εμήο: γνλείο ηδηαίηεξα επθπείο, ζπλαηζζεκαηηθά ζπγθξαηεκέλνη θαη ςπρξνί πξνο ην 

παηδί θαη, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, νξγαλσηηθνί. Γη’ απηφ θαη  ηνπο νλφκαζε «γνλείο-

ςπγεία» (refrigerator type parents) (Screibman, 1988). 

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν φξνο «πξψηκνο βξεθηθφο απηηζκφο» 

δέρηεθε ηδηαίηεξε θξηηηθή, αθνχ ζεσξήζεθε φηη αλαθεξφηαλ ζε θιηληθά ζπκπηψκαηα 

πνπ αλήθαλ ζηελ πξψηκε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005) 

ή, θαηά κία ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, ζε άηππε αλάπηπμε ηνπ εγψ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Bender (1947) θαη ηε Rank (1955) αληίζηνηρα, φπσο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ηεο 

Schreibman (1988). Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε ζην L. Kanner, 

φπσο αλαθέξεη ε Schreibman (1988), ε M. Malher πεξηέγξαςε ηα παηδηά, πνπ είραλ 

δηαγλσζζεί κε πξψηκν βξεθηθφ απηηζκφ, ιφγσ ηεο παζνινγηθήο ζρέζεο παηδηνχ-

κεηέξαο, φηη είραλ αλαπηχμεη «ζπκβησηηθή ςχρσζε», ακθηζβεηψληαο ηελ ρξήζε ηνπ 

φξνπ ηνπ L. Kanner. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ απηηζκφ ζπλέβαιιαλ ζηελ 

εδξαίσζή ηνπ σο κία δηαγλσζηηθή θαηεγνξία κε ζπγθεθξηκέλε θιηληθή εηθφλα θαη 

ζπκπηψκαηα. Ο M. Rutter (1933-) ζπλέζεζε ηα επξήκαηα ηνπ L. Kanner, ζρεηηθά κε 

ηνλ πξψηκν βξεθηθφ απηηζκφ, κε ηα επξήκαηα πνπ είραλ αλαθχςεη κέρξη ηφηε θαη 

θαηέιεμε ζε ηέζζεξα βαζηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ (Volkmar, Paul, 

Klin & Cohen, 2005). Πην ζπγθεθξηκέλα, o M. Rutter πξφηεηλε: φηη α) ε εθδήισζε 

ηνπ απηηζκνχ μεθηλάεη, ζπλήζσο, ζηα 2 ½ ρξφληα ηνπ αηφκνπ, β) ην άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζιεηηνπξγία ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, απφ γ) δπζιεηηνπξγία 



ζηελ επηθνηλσλία θαη απφ δ) «αζπλήζηζηεο» ζπκπεξηθνξέο, παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ 

πεξηέγξαςε ν L. Kanner. Σέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο ζεσξήζεθαλ νη ζηεξενηππίεο, 

ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή. (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005) 

Απηά ηα, ζρεηηθά, απινπνηεκέλα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ M. Rutter απνηέιεζαλ 

γφληκν έδαθνο γηα ηε δηαηχπσζε κίαο ζεηξάο θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, πην 

εκπεξηζηαησκέλσλ, απφ ηνλ E. Ritvo γηα ηελ Δζληθή Δηαηξεία γηα ηα Απηηζηηθά 

Παηδηά (National Society for Autistic Children) ην 1978, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Volkmar, Paul, Klin θαη Cohen (2005). Αλαθνξηθά κε ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα, απηά 

εληνπίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγίεο α) ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, β) ζηελ 

θαηάιιειε απφθξηζε ζηα εξεζίζκαηα, γ) ζηελ νκηιία, ζηελ αληίιεςε θαη ζηε κε 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη δ) ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζρεηίδεηαη κε 

αλζξψπνπο θαη αληηθείκελα, κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν (Ritvo, 1978, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην βηβιίν ησλ Volkmar, Paul, Klin & Cohen (2005). 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζηαδηαθά ην θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηφζν σο φξνο, φζν θαη σο κία δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία, απμάλεηαη θαη φηη ηίζεληαη ηα ζεκέιηα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ πην εχθνιε 

ηελ πεξηγξαθή, ηε δηεξεχλεζε θαη ηε δηάγλσζή ηνπο.  

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο 

απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ ζπλεηέιεζε θαη ε L. Wing (1928-), ε ζπκβνιή ηεο νπνίαο 

είλαη, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Η L. Wing, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πεξηγξάςεη ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ απηηζκνχ, αλαθέξζεθε ζε 

ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά-ζπκπηψκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ ηα νπνία, πιένλ, 

είλαη γλσζηά σο ε ηξηάδα ηεο L. Wing. Σελ ηξηάδα απηή ζπληζηνχλ: α) ε δπζθνιία 

ησλ αηφκσλ απηψλ ζηελ επηθνηλσλία, β) νη δπζιεηηνπξγηθέο ηνπο θνηλσληθέο 



δεμηφηεηεο θαη γ) νη ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

θηλήζεηο (Cashin & Barker, 2009). Χο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιηληθήο εηθφλαο, ινηπφλ, 

ηνπ απηηζκνχ ε L. Wing αλαγλσξίδεη ηα ειιείκκαηα ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο ρξνηάο ζην ιφγν. ε 

φ,ηη αθνξά ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ε L. Wing αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία, ησλ 

αηφκσλ κε απηηζκφ, λα αιιειεπηδξάζνπλ κε έλα άιιν άηνκν, λα επηθνηλσλήζνπλ κε 

απηφ, λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ άιινπ αηφκνπ θαη λα 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ ηα δηθά ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο ζηεξενηππίεο, ε ίδηα 

ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

ελδηαθεξφλησλ, ελψ, πνιχ ζπρλά πξνηηκνχλ ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα 

αληηθείκελα, θαη πξνηηκνχλ λα αθνινπζνχλ ίδηεο θαη ζπλεζηζκέλεο ξνπηίλεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο. Αθφκε, αληηζηέθνληαη ζε νπνηαδήπνηε αιιαγή ησλ ζπλεζεηψλ ηνπο 

θαη ηεο ξνπηίλαο ηνπο (Cashin & Barker, 2009). 

ηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη εμέιημε ηνπ φξνπ «απηηζκφο» θαη «απηηζηηθφ θάζκα», 

ηδηαίηεξν ξφιν δηαδξακάηηζε ην Γηαγλσζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM) πνπ κέζα απφ ηηο 

επαλεθδφζεηο ηνπ βνήζεζε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ απηηζκνχ φρη κφλν σο κία 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, αιιά σο έλα θάζκα δηαηαξαρψλ κε δηαθνξεηηθή θιηληθή 

εηθφλα, κνξθή θαη βαζκφ δπζιεηηνπξγηψλ ζε επίπεδν αηφκνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ DSM ην 1952, φπσο αλαθέξνπλ νη 

Volkmar, Paul, Klin & Cohen, (2005) θαη Fisch (2012), ν φξνο «απηηζκφο» ή 

«απηηζηηθφ θάζκα» δελ αλαθέξεηαη σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. Τπνγξακκίδεηαη, 

φκσο, ζηελ θαηεγνξία «ρηδνθξεληθή αληίδξαζε, παηδηθήο ειηθίαο» (Schizophrenic 

reaction, childhood type) φπνπ νη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθέξνπλ φηη ζε 

πεξίπησζε δηάγλσζεο απηηζκνχ, ε δηάγλσζε αλήθεη ζηηο ζρηδνθξεληθέο αληηθάζεηο. 



Κάηη παξφκνην παξαηεξείηαη θαη ζηε δεχηεξε έθδνζε ηνπ DSM ην 1968, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε Fisch (2012), θαηά ηελ νπνία ν φξνο «απηηζκφο» αλαθέξεηαη, ζηα 

πιαίζηα ηεο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο «Παηδηθή ρηδνθξέλεηα» (Schizophrenia, 

childhood type). Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεηαη έλα απφζπαζκα ηεο δεχηεξεο έθδνζεο 

ηνπ DSM, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Fisch (2012) (ζει. 92): «Απηή ε 

θαηεγνξία είλαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα 

εθδειψλνληαη πξηλ ηελ εθεβεία. Η θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα έρεη απηηζηηθέο, 

άηππεο ζπκπεξηθνξέο, ζπκπεξηθνξέο απφζπξζεο∙ απνηπρία ζηελ αλάπηπμε 

ηαπηφηεηαο μερσξηζηά απφ ηε κεηέξα∙ θαη γεληθφηεξε εηθφλα αλνκνηνκνξθίαο, 

αλσξηκφηεηα θαη αλεπαξθή αλάπηπμε. Απηά ηα αλαπηπμηαθά ειιείκκαηα κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε λνεηηθή πζηέξεζε ηε νπνίαο ζα πξέπεη λα γίλεη δηάγλσζε.»  

Με βάζε απηφ ην απφζπαζκα, γίλεηαη θαηαλνεηφ, αθφκε, φηη ν απηηζκφο δε 

ιακβάλεηαη, αθφκε, ππφςε σο μερσξηζηή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, κε κία θιηληθή 

εηθφλα μερσξηζηή απφ ηηο ππφινηπεο κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο, αιιά σο έλα ζχλνιν 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ηα πεξηέγξαςε ν L. Kanner, νη νπνίεο 

απνηεινχλ κέξνο ζρηδνθξεληθφκνξθσλ δηαηαξαρψλ. 

Δλδηαθέξνλ, αθφκε, παξνπζηάδεη ε ηξίηε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ ησλ 

Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1980, φπνπ εηζάγεηαη, γηα πξψηε θνξά, ν 

φξνο «Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο» (Childhood Pervasive 

Developmental Disorder) (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). χκθσλα κε ηελ 

Fisch (2012) ζηε δηαγλσζηηθή απηή θαηεγνξία αλήθεη ν βξεθηθφο απηηζκφο «infantile 

autism» θαη νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε εθδήισζε ζηελ παηδηθή ειηθία 

«childhood onset pervasive developmental disorder». Ο βξεθηθφο απηηζκφο 

αλαθέξεηαη κε ηα εμήο δηαγλσζηηθά θξηηήξηα: α) εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ πξηλ 

ηνπο πξψηνπο 30 κήλεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, β) δηάρπηε έιιεηςε αληαπφθξηζεο 



ζηνπο αλζξψπνπο, γ) ειιείκκαηα ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο, δ) αλ ν 

ιφγνο έρεη αλαπηπρζεί, ηφηε, παξνπζηάδνληαη πεξίεξγνη ηξφπνη νκηιίαο, φπσο 

ερνιαιία, αδπλακία ρξήζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο κεηαθνξηθήο ρξήζεο ηεο γιψζζαο, 

ε) αθχζηθεο απνθξίζεηο ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο αληίζηαζε ζηελ 

αιιαγή ή ζπλερή ελαζρφιεζε κε έκςπρα ή άςπρα αληηθείκελα θαη ζη) απνπζία 

ςεπδαηζζήζεσλ, παξαηζζήζεσλ (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Fisch, 2012). 

ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηξίηεο έθδνζεο ηνπ εγρεηξηδίνπ, θαηνρπξψλεηαη σο 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ν φξνο «Γηάρπηε Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή-κε 

πξνζδηνξηζκέλε αιιηψο» (Pervasive Developmental Disorder-Not otherwise 

specified) πνπ αλήθεη ζηηο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, ελψ, ν φξνο βξεθηθφο 

απηηζκφο αιιάδεη ζε «Απηηζηηθή Γηαηαξαρή» (Autistic Disorder) θαη ζεκειηψλνληαη 

ηξία βαζηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζή ηεο. Σν Κξηηήξην Α αλαθέξεηαη 

ζηα πνηνηηθά ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ θαη πεξηέρεη 

πέληε ππνηχπνπο ηέηνησλ ειιεηκκάησλ. Σν Κξηηήξην Β αλαθέξεηαη ζηελ πνηνηηθή 

δπζιεηηνπξγία ηεο ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κε έμη ππφηππνπο 

ειιεηκκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην Κξηηήξην Γ πεξηιακβάλεηαη ν πεξηνξηζκέλνο 

αξηζκφο ζπκπεξηθνξψλ θαη ελδηαθεξφλησλ (Fisch, 2012), κε ηελ πεξηγξαθή έμη 

ππνηχπσλ. 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη, απηηζκφο, ζηαδηαθά, παχεη λα ζεσξείηαη κφλν έλα ζχλνιν 

ζπκπησκάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ηα νπνία έρνπλ αζαθή φξηα κε ηε ζρηδνθξέλεηα θαη 

ζεσξείηαη κία λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ηξίηε 

έθδνζε ηνπ DSM ε ζπκπησκαηνινγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο εμεηάδεηαη, 

κέζα απφ έλα αλαπηπμηαθφ πξίζκα. 



Αλαθνξηθά κε ην DSM-IV (APA, 2000) ε θαηεγνξία «Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο» (Pervasive Developmental Disorders) αληηθαζηζηά ηνλ φξν «Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή» θαη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ππφηππνπο: ηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, ηε δηαηαξαρή Rett,  ην ζχλδξνκν Asperger, ηελ παηδηθή απνδηνξγαλσηηθή 

δηαηαξαρή θαη ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά (Fisch, 2012; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). Η ηαμηλφκεζε 

απηή παξακέλεη θαη ζην DSM-IV-TR (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Αμίδεη, αθφκε, λα ζεκεησζεί φηη ε πέκπηε έθδνζε ηνπ DSM ην 2013 (Grzadzinski, 

Huerta & Lord, 2013) κεηέβαιε ξηδηθά ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ, αθνχ ε αληίζηνηρε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία νλνκάδεηαη, πηα, «Φάζκα 

Απηηζηηθήο Γηαηαξαρήο» (Autistic Spectrum Disorder) θαη νη ππνθαηεγνξίεο ησλ 

δηαηαξαρψλ θαηαξγνχληαη θαη ζεσξείηαη φηη ην άηνκν αλήθεη , πιένλ, ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ (Grzadzinski, Huerta & Lord, 2013; Guthrie, Lauren, Swineford, Wethervy 

& Lord, 2013). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ ηείλνπλ λα αλαθέξνληαη, ζπλήζσο ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, ζην 

ζχλδξνκν Asperger θαη ζηελ απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη 

ζηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά. Αλ θαη 

δελ είλαη ιίγνη απηνί νη νπνίνη κε ηνλ παξαπάλσ φξν αλαθέξνληαη, γεληθφηεξα, ζηηο 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ην ζχλδξνκν Rett, ζπλήζσο, δε ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ιφγσ ηνπ ζαθνχο λεπξνβηνινγηθνχ 

ππνβάζξνπ ηνπ. 

Καηαιήγνληαο, αλ θαη ν απηηζκφο σο φξνο θαη δηαγλσζηηθή θαηεγνξία έρεη 

θαηνρπξσζεί, ζρεηηθά πξφζθαηα, ην 1987 θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 



θάζκαηνο, σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, θαηνρπξψζεθαλ ην 2013, ν πξνζδηνξηζκφο, ε 

πεξηγξαθή θαη ε δηεξεχλεζή ηνπο έρνπλ καθξά ηζηνξία. Απηφ δείρλεη φηη πξφθεηηαη 

γηα κία νκάδα δηαηαξαρψλ κε πνιχπινθε θιηληθή εηθφλα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία 

κεγάιε πνηθηιία ζπκπησκάησλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Κάηη ην νπνίν 

αλαιχεηαη εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ανάλυση των Διαταραχών του Φάσματος του Αυτισμού 
 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε 

δηεξεχλεζε ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ. χκθσλα κε ηελ ηέηαξηε θαη 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ Δγρεηξηδίνπ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-

IV-TR) (APA, 2000), ε θαηεγνξία ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ 

πεξηιακβάλεη α) ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, β) ην ζχλδξνκν Asperger, γ) ηηο δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά, δ) ηελ 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ε) ην ζχλδξνκν Rett. Λφγσ ηεο 

θνηλήο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ησλ, ζρεηηθά, αζαθψλ θιηληθψλ νξίσλ ηεο απηηζηηθήο 

δηαηαξαρήο, ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger θαη ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ 

πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά ππάξρεη ε ηάζε, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

απηέο, λα νλνκάδνληαη Γηαηαξαρέο ηνπ Φάζκαηνο ηνπ Απηηζκνχ (Volkmar, Paul, Klin 

& Cohen, 2005).  

Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη φιεο νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο, αλαθέξνληαη ζε κία νκάδα λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε πνηνηηθά ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαζψο θαη κε ηελ εθδήισζε ζηεξενηππηθψλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, κε ζπλήζε ειηθία έλαξμεο ηα πξψηα ηξία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ 

(Scherer & Dawson, 2011; Freitag, 2007; Baron-Cohen, 2008; Johnson, Giarelli, 

Lewis & Rice, 2013). Η ρξήζε ηνπ φξνπ «θάζκα», αλ θαη αλαθέξεηαη ζε ππνηχπνπο 

ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε δηαθνξεηηθή αηηηνινγία, θιηληθή εηθφλα 

θαη δηαθνξεηηθφ βαζκφ γλσζηηθήο, θνηλσληθήο θαη γισζζηθήο δπζιεηηνπξγίαο, 

εμππεξεηεί ηε δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη, πνιιέο θνξέο, ζηε δηάθξηζε απηψλ ησλ 

ηξηψλ δηαηαξαρψλ κεηαμχ ηνπο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Scherer & 



Dawson, 2011). Απηφ γηαηί, πνιιέο θνξέο, έλα άηνκν πνπ δηαγλσζηηθά αλήθεη ζηηο 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδεη κία θιηληθή εηθφλα ε νπνία δελ εκπίπηεη, 

απνθιεηζηηθά, ζε έλα κφλνλ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ππνηχπνπο, φπσο 

ππνζηεξίδνπλ νη Loveland θαη Tunali-Kotoski ζην βηβιίν ησλ Volkmar, Paul, Klin 

θαη Cohen (2005). Άιισζηε, θαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο (απηηζκφο <εαπηφο <αὐ ηφο) 

ππνδειψλεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα απηψλ 

ησλ δηαηαξαρψλ, ηελ θνηλσληθή απφζπξζε ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απνκφλσζή ηνπ ζηνλ 

εαπηφ ηνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη, ηφζν νη δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, 

φζν θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, πνηθίινπλ σο πξνο ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ, απφ ήπηαο κνξθήο κέρξη βαξηάο, θαη σο πξνο ηα 

θιηληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

πεξηγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ θαη ηεο γεληθφηεξεο θιηληθήο ηνπο εηθφλαο, ζχκθσλα κε ην Δγρεηξίδην 

Γηάγλσζεο ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-IV-TR) θαη ηνπ εγρεηξηδίνπ 

Σαμηλφκεζεο ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ θαη Γηαηαξαρψλ ηεο πκπεξηθνξάο-ICD-10 

(Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2007), θαζψο θαη ηα ζπκπηψκαηα ησλ άιισλ δχν 

λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ (ζχλδξνκν Rett θαη απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο), κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

δηαηαξαρψλ. 

2.1. Απηηζηηθή Γηαηαξαρή: 

 

Η δηάγλσζε ηεο Απηηζηηθήο Γηαηαξαρήο, κε βάζε ην DSM-IV-TR, ζηεξίδεηαη ζε ηξία 

βαζηθά θξηηήξηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ νξηζκέλεο ππνθαηεγνξίεο. 



Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θξηηήξην Α αλαθέξεηαη ζηελ έληνλε έθπησζε ηεο ρξήζεο κε 

ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Χο ηέηνηνπ είδνπο ειιείκκαηα θαηαγξάθνληαη ηα εμήο: 1. ε 

αδπλακία βιεκκαηηθήο επαθήο, ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ εθθξάζεσλ ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, 2. ε αδπλακία, αθφκε, ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο, φπσο πξνβιέπεη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αηφκνπ, 3. ε 

έιιεηςε εθδήισζεο απζφξκεηνπ ελδηαθέξνληνο γηα λα κνηξαζηεί πξάγκαηα κε 

άιινπο, ή λα ζπκκεηάζρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο κε άιινπο 4. θαη ε έιιεηςε θνηλσληθήο 

ή ζπλαηζζεκαηηθήο ακνηβαηφηεηαο (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010; 

Wilmshurst, 2011). 

Σν θξηηήξην Β ζπλίζηαηαη ζηελ έθπησζε ηεο επηθνηλσλίαο ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηηο 

εμήο κνξθέο: 1. θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ή αδπλακία γηα 

πξνθνξηθφ ιφγν ε νπνία δε ζπλνδεχεηαη απφ αληηζηαζκηζηηθέο κε ιεθηηθέο 

ρεηξνλνκίεο, 2. ζε άηνκα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, ζε έλαλ βαζκφ, 

ηνλ πξνθνξηθφ ηνπο ιφγν, ε έθπησζε ζηελ επηθνηλσλία κπνξεί λα εθδεισζεί κε ηελ 

αδπλακία λα μεθηλήζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κία ζπδήηεζε κε θάπνηνλ άιινλ. Οη δχν 

άιιεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θξηηεξίνπ Β είλαη 3. ε επαλαιεπηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

θαη 4. ε έιιεηςε παηρληδηνχ, φπσο πξνβιέπεη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αηφκνπ 

(Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

ε φ,ηη αθνξά ζην θξηηήξην Γ πεξηιακβάλνληαη ηα επαλαιακβαλφκελα θαη 

ζηεξεφηππα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο θαη ελδηαθεξφλησλ κε ηε κνξθή: 1. κε 

θπζηνινγηθήο ελαζρφιεζεο κε αληηθείκελα ή δξαζηεξηφηεηεο, 2. ππεξβνιηθήο 

πξνζθφιιεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηειεηνπξγίεο θαη ζπκπεξηθνξέο, 3. ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο ζην πξφζσπν θαη ζην ζψκα θαη 4. κε θπζηνινγηθή θαη ππεξβνιηθή 

ελαζρφιεζε κε ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 



χκθσλα κε ηνπο Kring, Davison, Neale θαη Johnson (2010) θαη ηνλ Wilmshurst 

(2011), ε δηάγλσζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο γίλεηαη, ζπλήζσο, αθνχ ην άηνκν έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηνλ 3
ν
 ρξφλν ηεο  δσήο ηνπ. Γηα ηε δηάγλσζε ηεο Απηηζηηθήο 

Γηαηαξαρήο ζε έλα άηνκν, είλαη απαξαίηεην λα πιεξνχληαη δχν, ηνπιάρηζηνλ, 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ θξηηεξίνπ Α, θαη κία ζπκπεξηθνξά, ηνπιάρηζηνλ, απφ ην θξηηήξην 

Β θαη απφ ην θξηηήξην Γ, αληίζηνηρα, εθφζνλ ε δηαηαξαρή δελ εμεγείηαη θαιχηεξα σο 

ζχλδξνκν Rett ή σο απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Wilmshurst, 

2011). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηε δέθαηε έθδνζε ηεο Σαμηλφκεζε ησλ Φπρηθψλ 

Γηαηαξαρψλ θαη ησλ Γηαηαξαρψλ ηεο πκπεξηθνξάο (ICD-10) (WHO, 2007), ε 

απηηζηηθή δηαηαξαρή νλνκάδεηαη απηηζκφο ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Ο απηηζκφο ηεο 

παηδηθήο ειηθίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κε θπζηνινγηθή ή/θαη δηαηαξαγκέλε αλάπηπμε 

θαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα εθδειψλνληαη πξηλ ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ. Έλα άιιν 

ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αηφκνπ πνπ εληνπίδεηαη ζηελ 1. θνηλσληθή ζπλαιιαγή, 2. ζηελ επηθνηλσλία θαη 3. 

ζηηο πεξηνξηζκέλεο θαη επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο (WHO, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Volkmar, Paul, Klin & Cohen (2005), ην άηνκν κε δηάγλσζε 

απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, δπζθνιεχεηαη, ζε κεγάιν 

βαζκφ, λα δεκηνπξγήζεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ζπλνκήιηθνπο θαη δπζθνιεχεηαη 

ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα κε γλψξηκα άηνκα. Αθφκε ζηα 

θνηλσληθά ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή ζπγθαηαιέγεηαη ε 

πξνηίκεζή ηνπο λα πεξλάλε πνιχ ρξφλν κφλα ηνπο, λα κελ ελδηαθέξνληαη λα 

εκπιαθνχλ ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε έιιεηςε απζφξκεηνπ θαη ζπκβνιηθνχ 

παηρληδηνχ. ρεηηθά, αθφκε, κε ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ κε απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, ν Wilmshurst (2011) ζεκεηψλεη ηελ απνπζία ηνπ θνηλσληθνχ ρακφγεινπ 



θαη ηεο θνηλσληθήο κίκεζεο. Κνηλσληθψλ, δειαδή, δεμηνηήησλ ε έιιεηςε ησλ νπνίσλ 

επεξεάδεη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ζχκθσλα κε ηα αληίζηνηρα 

αλαπηπμηαθά ζηάδηα. Έηζη, ην άηνκν απηφ είλαη απνκνλσκέλν, αθνχ αδπλαηεί λα 

θαηαλνήζεη ηηο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. 

Αλαθνξηθά κε ηα ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη ηε γισζζηθή 

ηνπο αλάπηπμε, ηα ειιείκκαηα απηά πνηθίινπλ θαη εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ 

άηνκν ζε άηνκν. Σα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, γεληθφηεξα, είηε εκθαλίδνπλ 

γισζζηθή αλάπηπμε πνιχ θησρή, είηε νη γισζζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο αλαπηχζζνληαη 

θαζπζηεξεκέλα, ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην, θαη δπζθνιεχνληαη ζηελ 

έλαξμε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπδήηεζεο (Wilmshurst, 2011). χκθσλα κε ηνπο 

Loveland θαη Tunali-Kotoski, φπσο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ησλ Volkmar, Paul, Klin 

& Cohen (2005), έλαο κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ειηθία ησλ 5-6 εηψλ, εκθαλίδνπλ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ, φκσο, ε κε ιεθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηα εμσγισζζηθά ζηνηρεία 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιείκκαηα. Σέηνηνπ είδνπο ειιείκκαηα είλαη ν κνλφηνλνο 

ηξφπνο νκηιίαο, ζρεδφλ ξνκπνηηθφο, κε κία ηάζε, πνιιέο θνξέο, ην ηέινο ηεο 

πξφηαζεο λα κνηάδεη κε εξψηεζε, ελψ, δπζθνιεχνληαη, ηδηαίηεξα ζηελ ρξήζε θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο κεηαθνξηθήο εξκελείαο ηνπ ιφγνπ (Wilmshurst, 2011).  

Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γισζζηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή είλαη ε ερνιαιία. Η ερνιαιία εθδειψλεηαη, φηαλ ηα άηνκα κε απηηζηηθή 

δηαηαξαρή επαλαιακβάλνπλ απηφ πνπ ηνπο έρεη ιερζεί, κηκνχκελα θαη ηνλ ηφλν ηεο 

θσλήο (Wilmshurst, 2011). Οη Rydell θαη Mirenda (1997), φπσο αλαθέξνληαη απφ 

ηνπο Volkmar, Paul, Klin & Cohen (2005), εμεγνχλ φηη ε ερνιαιία κπνξεί λα 

απνηειεί κία επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή, ησλ αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ αδπλακία ηνπο λα παξάγνπλ, ζπλέρεηα, 



απζφξκεην ιφγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ερνιαιία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά, 

γηα ην άηνκν κε απηφλ ηνλ ηχπν ηεο δηαηαξαρήο, ζηελ απφθηεζε ηεο γισζζηθήο 

ηθαλφηεηαο, αθνχ, κε ηελ επαλάιεςε απηψλ πνπ έρνπλ ιερζεί, δηαηεξεί, θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν, ην θνηλσληθφ-δηαπξνζσπηθφ πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο.  

Αμίδεη, αθφκε, λα αλαθεξζεί φηη ε ερνιαιία κπνξεί, ζηαδηαθά, λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ βειηίσζε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο απζφξκεηεο νκηιίαο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 

2005; Wilmshurst, 2011). ε φ,ηη αθνξά, φκσο, ηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ θησρέο γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, ε χπαξμε ερνιαιίαο ή 

ζηεξενηππηθνχ ηξφπνπ νκηιίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ αξσγνί 

ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ, γηαηί, ζε έλαλ βαζκφ, πξνσζνχλ ηελ εκπινθή ηνπ ζηηο 

θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη ζην δηάινγν (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Δίλαη απαξαίηεην, αθφκε, λα αλαθεξζεί φηη ζηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή 

εληνπίδεηαη, ζπλήζσο, έθπησζε ηνπ λνεηηθνχ ηνπο δπλακηθνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζεκεηψλεηαη λνεηηθή πζηέξεζε ε νπνία θπκαίλεηαη 

απφ ήπηαο κέρξη βαξχηαηεο κνξθήο (Wilmshurst, 2011; Fisch, 2012). Ο Wilmshurst 

(2011), επηζήκαλε φηη ηα άηνκα πνπ έρνπλ λνεηηθφ δπλακηθφ πάλσ απφ 70, έρνπλ πην 

αλεπηπγκέλεο θνηλσληθέο θαη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο, θαη ηνπο απνδίδεηαη ν φξνο 

«άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο». Δπνκέλσο, ην λνεηηθφ δπλακηθφ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο έλαο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ζπλνδψλ ειιεηκκάησλ ηνπ. Η ρξήζε, φκσο, ηνπ φξνπ «πςειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφο» θαζηζηά, ζε κεγάιν βαζκφ, δπζδηάθξηηα θαη αζαθή ηα 

φξηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger. 

2.2. ύλδξνκν Asperger: 

χκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ DSM-IV-TR γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηάγλσζε 

ζπλδξφκνπ Asperger, είλαη απαξαίηεην παξαηεξεζεί πνηνηηθή δπζιεηηνπξγία ζηελ 



θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (θξηηήξην Α) κε ηελ εθδήισζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο 

παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο. Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο είλαη νη εμήο: 1. δπζθνιία ζηελ 

ρξήζε πνιιαπιψλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, φπσο βιεκκαηηθή επαθή, εθθξάζεηο 

πξνζψπνπ, 2. αδπλακία ζχλαςεο δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε ζπλνκήιηθνπο, 

ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αηφκνπ, 3. έιιεηςε απζφξκεηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ αηφκνπ γηα λα κνηξαζηεί ελδηαθέξνληα, δξαζηεξηφηεηεο κε 

άιινπο θαη 4. έιιεηςεο θνηλσληθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εγγχηεηαο (Johnson & 

Myers, 2007).  

Σν δηαγλσζηηθφ θξηηήξην Β αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο, επαλαιακβαλφκελεο θαη 

ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εθδήισζε 

κίαο, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο παξαθάησ ζπκπεξηθνξέο: 1. εθδήισζε ππεξβνιηθά 

εζηηαζκέλνπ ελδηαθέξνληνο, ή ζηεξενηππηθήο ελαζρφιεζεο κε κία δξαζηεξηφηεηα ή 

αληηθείκελν, κε κε θπζηνινγηθή επηκνλή θαη εζηίαζε ηεο πξνζνρήο, 2. επίκνλε 

πξνζθφιιεζε ζε δπζιεηηνπξγηθέο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο ή ηειεηνπξγίεο, 3. 

ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, φπσο ηίλαγκα, ή ρηχπεκα ησλ 

ρεξηψλ, 4. επίκνλε ελαζρφιεζε κε επηκέξνπο ηκήκαηα αληηθεηκέλσλ (Johnson & 

Myers, 2007; Willmshurst, 2011). 

Η δηάγλσζε ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger, θαηά ην θξηηήξην Γ, πξνυπνζέηεη φηη ηα 

πξναλαθεξζέληα ειιείκκαηα πξνθαινχλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή, 

εξγαζηαθή θαη ζε άιια είδε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Johnson & Myers, 2007). 

χκθσλα κε ην DSM-IV-TR (APA, 2000) θαη ηνπο Johnson θαη Myers (2007), ε 

δηάγλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λεπξναλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο απαηηεί λα κελ ππάξρεη 

θιηληθά ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο (θξηηήξην Γ), θαη ζηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε, ή ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ απηνβνήζεηαο, πξνζαξκνζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πεξηέξγεηαο γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο 



πξνβιέπεη ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αηφκνπ. Σέινο, ζεκαληηθφ είλαη ην άηνκν, γηα 

λα δηαγλσζζεί κε ζχλδξνκν Asperger, λα κελ πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα 

θάπνηα άιιε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ή γηα ζρηδνθξέλεηα (Johnson & Myers, 

2007; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Λακβάλνληαο ππφςε ην ICD-10 (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2007) ζηα πιαίζηα 

ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger, παξαηεξνχληαη πνηνηηθέο αλσκαιίεο ζηελ ακνηβαία 

θνηλσληθή ζπλαιιαγή, φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ απηηζκφ, θαη πεξηνξηζκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ζηεξενηππίεο. 

Έλα άηνκν πνπ έρεη δηαγλσζζεί κε ζχλδξνκν Asperger, ζε αληίζεζε κε ηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, δελ εκθαλίδεη θαζπζηέξεζε ζηε γισζζηθή αλάπηπμε, φπσο αλακέλεηαη 

απφ ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ηνπ αηφκνπ, ελψ, ε ηθαλφηεηα νκηιίαο ηνπ είλαη 

θπζηνινγηθή (Wilmshurst, 2011). Ο ιφγνο ηνπ, φκσο, ζπλήζσο, είλαη κνλφηνλνο, 

άθακπηνο, θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε πξνζσδίαο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηφλνπ 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Αθφκε, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εγγχηεηα, ζηελ αλαγλψξηζε θαη έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ (Willmshurst, 2011; 

Hoboken, 2005; Johnson & Myers, 2007).  

Δλψ, ηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή αδηαθνξνχλ γηα ηνπο άιινπο, ιφγσ ειιηπψλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger, ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πξνζεγγίδνπλ ηνπο άιινπο, αιιά κε παξάμελνπο θαη 

εθθεληξηθνχο ηξφπνπο, αλ θαη ζηελ βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία εκθαλίδνπλ νκαιή 

πξνζθφιιεζε ζηνπο γνλείο ηνπο ή ζηα άηνκα πνπ ηα θξνληίδνπλ (Volkmar, Paul, 

Klin & Cohen, 2005). Άιισζηε, ηα άηνκα κε ζχλδξνκν Asperger δελ θαηαλννχλ ηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ειιηπή 



ελζπλαίζζεζε (Johnson & Myers, 2007; Wilmshurst, 2011). Η έιιεηςε 

ελζπλαίζζεζεο θαη ακνηβαηφηεηαο έρεη σο απνηέιεζκα ην άηνκν λα κε κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη ηελ νπηηθή γσλία ηνπ άιινπ, πηνζεηψληαο έλαλ εγσθεληξηθφ ηξφπν 

ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Έηζη, ζην ιφγν ηνπ, πνιιέο θνξέο, εληνπίδεηαη αζπλέρεηα 

θαη απφηνκε κεηαπήδεζε απφ έλα ζέκα ζπδήηεζεο ζε έλα άιιν (Volkmar, Paul, Klin 

& Cohen, 2005). 

Γχν άιια πνιχ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ ζπλδξφκνπ 

Asperger, είλαη ε επίκνλε ελαζρφιεζε κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ε απνζήθεπζε 

πιήζνπο πιεξνθνξηψλ, φπσο ζεκαίεο θξαηψλ, πξνγξακκαηηζκφο ππνινγηζηψλ, 

δξνκνιφγηα ζπγθνηλσληψλ. ρεηηθά κε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ, ηα άηνκα κε 

ζχλδξνκν Asperger, ζπλήζσο, ζπγθεληξψλνπλ κία πιεζψξα ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, 

ρσξίο, φκσο, λα έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε θαη λα θαηαλννχλ, πιήξσο, ηη αθνξνχλ απηέο 

νη πιεξνθνξίεο (Wilmshurst, 2011). Μάιηζηα, ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε απηήλ ηε 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία καζαίλνπλ, ζπρλά, απφ κηθξή ειηθία λα κηιάλε θαη λα 

απνθσδηθνπνηνχλ ηηο ιέμεηο, ρσξίο λα έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε απηψλ πνπ ιέλε 

(ππεξιεμία) (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Johnson & Myers, 2007). 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην ζχλδξνκν Asperger, αλ θαη σο 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, δηαθέξεη ζε νξηζκέλα ζεκεία απφ ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, 

φπσο ζηε γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη, ζε έλαλ βαζκφ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

εκθαλίδεη θαη πνιιέο νκνηφηεηεο, φπσο δπζθνιία ζηε ζχλαςε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ θαη ζηελ ελζπλαίζζεζε. 

2.3. Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο-κε πξνζδηνξηζκέλεο δηαθνξεηηθά: 

Η θαηεγνξία απηή ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ αλαθέξεηαη ζηα άηνκα 

πνπ είηε δελ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα ζπκπησκάησλ ησλ άιισλ ηεζζάξσλ ηχπσλ 



δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, είηε, δελ εθδειψλνπλ ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο 

ησλ άιισλ δηαηαξαρψλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο (Wilmshurst, 2011). 

Σν DSM-IV-TR (APA, 2000) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε δηάγλσζε δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ-κε πξνζδηνξηζκέλσλ δηαθνξεηηθά ρξεζηκνπνηείηαη: «φηαλ 

ππάξρεη κηα ζνβαξή θαη δηάρπηε βιάβε ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο ή ησλ ιεθηηθψλ θαη κε ιεθηηθψλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, ή φηαλ 

ππάξρνπλ ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο, ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο, αιιά δελ 

πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα κηα εηδηθή δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, 

ζρηδνθξέλεηα, δηαηαξαρή ζρηδνθξεληθήο πξνζσπηθφηεηαο ή δηαηαξαρή απνθεπθηηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο» (ζει. 84). Αμίδεη, αθφκε, λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα δηαηαξαρψλ αλήθεη θαη ν άηππνο απηηζκφο. Η ζπγθεθξηκέλε δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, εμαηηίαο ηεο έλαξμήο ηεο ζε κεγαιχηεξε ειηθία ή/θαη, εμαηηίαο, 

εθδήισζεο άηππεο ζπκπησκαηνινγίαο (DSM-IV-TR, APA, 2000). 

Σν ICD-10 (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2007) ραξαθηεξίδεη ηηο δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο-κε πξνζδηνξηζκέλεο δηαθνξεηηθά σο «ππνιεηκκαηηθή 

δηαγλσζηηθή θαηεγνξία» ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαγλψζεηο δηάρπησλ 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ, ειιείςεη επαξθψλ ζηνηρείσλ, δελ πιεξνχλ ηα 

δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ησλ παξαπάλσ δηαηαξαρψλ. 

Σα ζπκπηψκαηα ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ πνπ δε κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ δηαθνξεηηθά εθδειψλνληαη, ζπλήζσο, ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ, απνθιείνληαο ηε δηάγλσζε άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). Σα 

θχξηα ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία 



εληνπίδνληαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, φπσο ζηελ απηηζηηθή 

δηαηαξαρή, αιιά κε πην ήπηα, πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, ειιείκκαηα ζην 

θαληαζηηθφ παηρλίδη θαη ζηεξενηππίεο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Τπνγξακκίδεηαη φηη ηα πξναλαθεξφκελα ειιείκκαηα είλαη ήπηαο κνξθήο θαη 

δηαθέξνπλ πνιχ ζε βαζκφ ζνβαξφηεηαο απφ εθείλα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. 

Αθφκε, ηα άηνκα κε απηφλ ηνλ ηχπν δηαηαξαρήο εκθαλίδνπλ νκαιή γισζζηθή 

αλάπηπμε (Luteijn et al., 2000; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Μέζα απφ κία ζχληνκε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά, θαηαλνεί θαλείο φηη 

ππάξρεη αζάθεηα ζρεηηθά κε ηελ θιηληθή εηθφλα ηεο δηαγλσζηηθήο απηήο θαηεγνξίαο 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010; 

Johnson & Myers, 2007; Seltzer et al., 2003). Απηφ, πνιιέο θνξέο, δεκηνπξγεί 

ζχγρπζε ηφζν ζηε δηάγλσζε φζν θαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο παξέκβαζεο ηνπ αηφκνπ κε 

απηήλ ηε δηάγλσζε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο θιηληθήο ηνπ εηθφλαο. Αθφκε, ε έιιεηςε 

ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηαηαξαρψλ πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά ηφζν 

απφ ηα δηαγλσζηηθά εγρεηξίδηα, φζν θαη απφ ηα εξεπλεηηθά θαη θιηληθά δεδνκέλα, 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ θψδηθα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ θιηληθψλ 

επαγγεικαηηψλ.  

2.4. Απνδηνξγαλσηηθή Γηαηαξαρή ηεο Παηδηθήο Ηιηθίαο: 

χκθσλα κε ην DSM-IV-TR, ν θχξηνο πεξηγξαθηθφο δείθηεο γηα ηελ 

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο νξίδεηαη απφ 4 δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Wilmshurst (2011) γηα ην 

θξηηήξην Α, παξαηεξείηαη ζην άηνκν κία «έληνλε παιηλδξφκεζε ζε πνιινχο ηνκείο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, αθνχ, φκσο, κέρξη ηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ε αλάπηπμή 



ηνπ ήηαλ ε αλακελφκελε» (ζει. 543). Γηα λα πιεξείηαη ην θξηηήξην Β, είλαη 

απαξαίηεην λα παξαηεξείηαη κία πξννδεπηηθή απψιεηα ηθαλνηήησλ πνπ είραλ 

θαηαθηεζεί, κέρξη ηα πξψηα δχν ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Η απψιεηα απηή ζα 

πξέπεη λα αθνξά δχν, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 1. γισζζηθή έθθξαζε 

θαη θαηαλφεζε, 2. θνηλσληθέο ή πξνζαξκνζηηθέο δεμηφηεηεο, 3. ιεηηνπξγία ηνπ 

εληέξνπ ή ηεο θχζηεο, 4. παηρλίδη, 5. θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, ζχκθσλα κε ην DSM-IV-

TR (APA, 2000). 

Η απψιεηα ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, είλαη απαξαίηεην, θαηά ην DSM-IV-TR (APA, 

2000), λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ άηππε ιεηηνπξγηθφηεηα, πνηνηηθή βιάβε (θξηηήξην Γ) 

ζε δχν, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηνπο παξαθάησ ηνκείο: 1. πνηνηηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 2. πνηνηηθά ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία θαη 

3.επαλαιακβαλφκελα θαη ζηεξενηππηθά κνηίβα ζπκπεξηθνξάο. ρεηηθά κε ην 

θξηηήξην Γ, ε δηάγλσζε γηα απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, θαζψο θαη εθφζνλ ην 

άηνκν δελ πιεξνί ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα θάπνηα άιιε δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή ή γηα ζρηδνθξέλεηα. 

ην δηαγλσζηηθφ εγρεηξίδην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο γηα ηελ Σαμηλφκεζε 

ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ θαη ησλ Γηαηαξαρψλ ηεο πκπεξηθνξάο, (Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο, 2007), ε άιιε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πεξίνδν θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο επίθηεησλ ηθαλνηήησλ, 

φπσο ε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ε θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα, ε επηθνηλσλία, νη νπνίεο, 

φκσο, κέζα ζε έλα δηάζηεκα κεξηθψλ κελψλ, γλσξίδνπλ έθπησζε θαη θζίλνπλ ζε 

ζεκείν νξηζηηθήο απψιεηάο. πλήζσο, ε έθπησζε θαη ε νξηζηηθή απψιεηα απηψλ ησλ 

ηθαλνηήησλ εθδειψλνληαη, έπεηηα απφ κία πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν είλαη 

θαθνδηάζεην, αλήζπρν, επεξέζηζην, αγρψδεο θαη ππεξδξαζηήξην. ηε ζπλέρεηα, 



παξαηεξνχληαη ειιείκκαηα ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ζηελ νκηιία θαη κία, 

γεληθφηεξε, απνδηνξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 

2007).  

Γεληθφηεξα, ε απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο εκθαλίδεηαη, 

ζπλήζσο, κεηαμχ ησλ 2-10 εηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ζρεηίδεηαη κε παιηλδξφκεζε ζε 

πξνεγνχκελα αλαπηπμηαθά ζηάδηα (Wilmshurst, 2011). Σα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηε δηάγλσζε είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κηιήζνπλ θαη, 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, έρνπλ 

θαθή πξφγλσζε (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Scherer & Dawson, 2011). O 

Hendry (2000), αθφκε, ππνζηεξίδεη, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Kring, 

Davison, Neale & Johnson (2010), φηη επηθξαηεί έληνλε αζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ 

εγθπξφηεηα απηήο ηεο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο θαη, ζρεηηθά, κε ηηο νκνηφηεηεο θαη 

ηηο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδεη κε ηηο ππφινηπεο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

θαη, ηδηαίηεξα, κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή. 

2.5. ύλδξνκν Rett: 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλδξνκν ην νπνίν εκθαλίδεηαη κφλν ζηα θνξίηζηα, κε ζαθέο 

λεπξνβηνινγηθφ ππφβαζξν θαη αηηηνινγία, ζρεηηθά κε ην νπνίν, ε αληίζηνηρε 

βηβιηνγξαθία εληνπίδεη αληηθαηηθέο απφςεηο γηα ην αλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο 

δηαηαξαρέο πνπ νλνκάδνληαη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Απηφ γηαηί ε 

θιηληθή εηθφλα ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ δηαθέξεη αξθεηά απφ ηηο ππφινηπεο δηαηαξαρέο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Απηφ, φκσο, δε ζεκαίλεη φηη ην ζχλδξνκν Rett δελ απνηειεί 

αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηα αληίζηνηρα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο 

λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, κπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ είηε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 



κελψλ, είηε κεηά ηνπο 5 πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, γηα ηε δηάγλσζή 

ηνπ απφ ηε γέλλεζε ηνπ αηφκνπ κέρξη θαη ηνπο 5 πξψηνπο κήλεο ζα πξέπεη λα 

παξαηεξεζεί θαηλνκεληθά θπζηνινγηθή: 1. πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή 

αλάπηπμε, 2. ςπρνθηλεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 3. πεξηθέξεηα ηεο θεθαιήο κεηά ηε 

γέλλεζε. Μεηά ηνλ 5
ν
 κήλα, είλαη απαξαίηεην λα είλαη παξφληα φια ηα παξαθάησ 

δηαγλσζηηθά ζηνηρεία: 1. επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θεθαιήο, κεηαμχ ησλ 5-48 

κελψλ, 2. απψιεηα ηεο ζθφπηκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρεξηψλ θαη επαλαιακβαλφκελεο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, 3. επηδείλσζε ηεο ςπρνθνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, 4. ειιηπήο 

θηλεηηθφο ζπληνληζκφο θαη αζηάζεηα, 5. θιηληθά ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή πζηέξεζε θαη 

6. ειιείκκαηα ζηε γισζζηθή έθθξαζε θαη θαηαλφεζε (APA, 2000; Wilmshurst, 

2011). 

Όπσο καο πιεξνθνξεί ην ICD-10 (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο, 2007), ην αίηην 

ηνπ ζπλδξφκνπ Rett ζεσξείηαη, αθφκε, άγλσζην. πλήζσο ε δηαηαξαρή αξρίδεη λα 

εθδειψλεηαη αλάκεζα ζηνλ 7
ν
 θαη 24

ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, θαηά ην νπνίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ αλαθφπηεηαη κε κεξηθή ή 

πιήξε απψιεηα ησλ επίθηεησλ ηθαλνηήησλ ησλ ρεξηψλ, ηεο νκηιίαο θαη κε 

επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θξαλίνπ. ηα ραξαθηεξηζηηθά, αθφκε, ηνπ 

ζπλδξφκνπ Rett αλήθνπλ νη ζηεξενηππίεο θαη ν ππεξαεξηζκφο. 

χκθσλα κε ηνπο Volkmar, Paul, Klin & Cohen (2005), θνληά ζηνπο 15 πξψηνπο 

κήλεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ, πεξίπνπ, ηα κηζά θνξίηζηα κε ζχλδξνκν Rett εθδειψλνπλ 

ζνβαξά αλαπηπμηαθά ειιείκκαηα θαη λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα. ηε ζπλέρεηα, κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ ην παηδί κε ζχλδξνκν Rett εκθαλίδεη απφηνκε έθπησζε ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ, φπσο ζην ιφγν, ζηηο ζθφπηκεο θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ, ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ «πιπζίκαηνο», ράλεη ην ελδηαθέξνλ πξνο ηνπο άιινπο, φκσο, 

δηαηεξεί ηε βιεκκαηηθή επαθή. 



ε φ, ηη αθνξά, αθφκε, ζηελ πνξεία ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζπγθεθξηκέλν ζπλδξφκνπ, 

ππάξρνπλ ηέζζεξα ζηάδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηκε έλαξμε (6-18 κήλεο) 

ηνπ ζπλδξφκνπ, παξαηεξείηαη παζεηηθφηεηα, επηβξάδπλζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θεθαιήο, γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο. ην δεχηεξν ζηάδην, ζην 

ζηάδην ηεο ηαρείαο επηδείλσζεο (1-4 έηε), παξαηεξείηαη απφηνκε έθπησζε ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, κε ηελ απψιεηα ηεο νκηιίαο θαη κε ηελ αχμεζε ησλ 

πεξηζηξνθψλ ησλ ρεξηψλ. ην επφκελν ζηάδην, ζην ζηάδην Plateau ή ηεο ςεπδνύο 

ζηαζηκόηεηαο (2-10 έηε), ελψ, βειηηψλνληαη ηνκείο, φπσο ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε, θαη ε πξνζνρή, επηβαξχλνληαη ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη, 

ζπλήζσο, ην άηνκν εθδειψλεη απξαμία. Πνιιά άηνκα κε ζχλδξνκν Rett, κπνξεί λα 

παξακείλνπλ ζην ζηάδην απηφ, ελψ, άιια, λα εκθαλίζνπλ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπο θαη λα ζπλερίζνπλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην. ην ηειεπηαίν ζηάδην 

(10 έηε θαη άλσ), ζην ζηάδην ηεο ύζηεξεο επηδείλσζεο ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ, 

ηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα απμάλνληαη, είλαη πηζαλή θαη ε πιήξεο αληθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ λα πεξπαηήζεη. Αθφκε, παξνπζηάδεηαη κπτθή αθακςία, ζθνιίσζε θαη βαξηάο 

κνξθήο έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. (Wilmshurst, 2011; Johnson & Myers, 

2007; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

2.6. Γηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ: 

Έπεηηα, απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο θιηληθήο ηνπο εηθφλαο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

δηαηαξαρέο απηέο θαη, ηδηαίηεξα ε απηηζηηθή δηαηαξαρή, ην ζχλδξνκν Asperger, θαη νη 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά, 

κνηξάδνληαη πνιιά θνηλά ζπκπηψκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ δηαηαξαρψλ, πνιιέο θνξέο, επηθαιχπηνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο άιιεο δηαηαξαρήο θαη φηη, πνιιέο θνξέο, ε θιηληθή εηθφλα ελφο 



αηφκνπ δελ εκπίπηεη, απνθιεηζηηθά, ζε κία δηαγλσζηηθά θαηεγνξία, αιιά, λα 

εκθαλίδεη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλήθνπλ θαη ζε άιιεο θαηεγνξίεο.  

Άιισζηε, ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηε κε ιεθηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη νη ζηεξενηππίεο είλαη θνηλά, ζε έλαλ βαζκφ, θαη ζηηο πέληε δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Γελ είλαη ιίγνη, αθφκε, απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά βξίζθνληαη 

ζε έλα ζπλερέο κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη κε ην ζχλδξνκν Asperger, 

ζπληζηψληαο έηζη, απηφ πνπ νλνκάδνπκε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

(Luteijn et al., 2000; Fisch, 2012). Αλ ππνζέζνπκε, ινηπφλ, φηη απηέο νη ηξεηο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο απνηεινχλ έλα θάζκα δηαηαξαρψλ κε αζαθή θιηληθά φξηα, 

ζπληζηψληαο έλα ζπλερέο, ηφηε έλα άηνκν κε απηηζηηθή δηαηαξαρή κπνξεί, θαηά ηελ 

πνξεία ηεο δσήο ηνπ, λα ζεκεηψζεη βειηίσζε θαη λα επαλαηνπνζεηεζεί ζην ζχλδξνκν 

Asperger ή ζηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη 

δηαθνξεηηθά θαη ην αληίζεην (Wilmshurst, 2011). Αληηιακβάλνληαο, ινηπφλ,  απηέο ηηο 

δηαηαξαρέο σο έλα θάζκα δηαηαξαρψλ, γίλεηαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κε πνιιά θνηλά ζηνηρεία αιιά θαη κε πνιχ ιεπηέο 

δηαθνξνπνηήζεηο (Luteijn et al., 2000; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005).  

ην ζεκείν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο «δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ» ηείλεη λα αλαθέξεηαη ζηηο ηξεηο απηέο δηαγλσζηηθέο 

θαηεγνξίεο. Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, πνιινί ζπγθαηαιέγνπλ ζε απηφ ην 

θάζκα θαη ηελ απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή ηεο παηδηθήο ειηθίαο (Seltzer et al., 2013; 

Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). Σν ζχλδξνκν Rett δηαθξίλεηαη, ζπλήζσο, 

απφ ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ, αθνχ, ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζαθέο 

λεπξνινγηθφ ππφβαζξν θαη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ κε απηφ ην ζχλδξνκν είλαη 

πνιχ πην επηβαξπκέλε απφ  ηηο άιιεο. Η ρξήζε, ινηπφλ, ηνπ φξνπ «θάζκα» γηα ηελ 



πεξηγξαθή ησλ παξαπάλσ δηαηαξαρψλ δείρλεη φηη, παξά ηελ εθηελή κειέηε θαη 

δηεξεχλεζε ησλ δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, αθφκε, είλαη δχζθνινο ν ζαθήο 

θαζνξηζκφο ηνπο, ελψ, ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ ειιεηκκάησλ, 

πνιιέο θνξέο, δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ έληαμε ηνπ 

ζε κία κφλν δηαγλσζηηθή θαηεγνξία. 

2.9. Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ κέζα από ηo DSM-5: 

Η 5
ε
 έθδνζε ηνπ DSM ην 2013 κεηέβαιιε ξηδηθά ηε, κέρξη ηψξα, εξεπλεηηθή θαη 

θιηληθή πξνζέγγηζε γχξσ απφ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη, 

γεληθφηεξα, γχξσ απφ ηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Η βαζηθή αιιαγή είλαη 

ε θαζηέξσζε ηνπ φξνπ δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ζηε ζέζε ησλ 

δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, θαη ε θαηάξγεζε ησλ πέληε δηαγλσζηηθψλ 

θαηεγνξηψλ (Zwaigenbaum, 2012; Guthrie et al., 2013). 

ηελ πξφζθαηε απηή έθδνζε, επαλαπξνζδηνξίζηεθε ν απηηζκφο θαη νη ζπλνδέο 

δηαηαξαρέο ηνπ, επεηδή, ήηαλ, ηδηαίηεξα, δχζθνιν αθφκε θαη γηα έκπεηξνπο θαη 

θαηαξηηζκέλνπο θιηληθνχο επαγγεικαηίεο λα δηαθξίλνπλ, πνιιέο θνξέο, ηηο 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ DSM-IV-TR (Zwaigenbaum, 2012). Έηζη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ην 

DSM-5, νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ απνηεινχλ κία δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία ςπρνπαζνινγίαο, νη νπνίεο εληνπίδνληαη, πηα, ζε έλα δηεπξπκέλν ζπλερέο 

αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, κε κία δηαβαζκηζκέλε θιίκαθα ζνβαξφηεηαο (ήπην-

κέηξην-ζνβαξφ) (Zwaigenbaum, 2012; Gradzinski et al., 2013). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

άηνκν πιένλ δε δηαγηγλψζθεηαη κε θάπνηνλ απφ ηνπο ηχπνπο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαηαξαρψλ, αιιά, ειέγρεηαη αλ αλήθεη ή φρη, ζην απηηζηηθφ θάζκα θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ν βαζκφο ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο. 

Γηα ηε δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, βάζεη ηνπ DSM-5, 

είλαη απαξαίηεην ην άηνκν λα πιεξνί ηα 4 θξηηήξηα ηνπ δηαγλσζηηθνχ εγρεηξηδίνπ: 1) 



ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία, 2) ζηεξενηππίεο θαη επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο, 3) ηα ζπκπηψκαηα λα είλαη έθδεια απφ ηελ παηδηθή ειηθία θαη 4) 

έθπησζε ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ (Kurita, 2011). Αμίδεη, αθφκε, 

λα ζεκεησζεί φηη ηα ειιείκκαηα ζηελ εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα ηεο νκηιίαο δε 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα ζπκπηψκαηα γηαηί δελ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πεξηζζφηεξσλ 

αηφκσλ κε απηφλ ηνλ ηχπν δηαηαξαρψλ  (Guthrie et al., 2013). 

χκθσλα κε ηνπο Buxbaum θαη Baron-Cohen (2013), νη ππνζηεξηθηέο ησλ αιιαγψλ 

απηψλ, ζηε δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ, επηζεκαίλνπλ φηη απηή ε 

ζπγρψλεπζε ησλ 5 δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ είλαη βνεζεηηθή, αθνχ αθνκνηψζεθαλ 

5 δηαηαξαρέο κε ρακειή εζσηεξηθή αμηνπηζηία, ζε έλα ζπλερέο δηαηαξαρψλ κε πςειή 

εζσηεξηθή αμηνπηζηία. Αθφκε, ζηα πιενλέθηεκα απηήο ηεο δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο 

θαηαηάζζεηαη ε νξζή θαη εκπεξηζηαησκέλε θαηαλνκή ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ 

θιηληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαζψο, θαη ε χπαξμε κίαο θιίκαθαο κέζα απφ ηελ νπνία 

επηζεκαίλεηαη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ (Buxbaum & Baron-Cohen, 2013). Η 

Huerta, αθφκε, θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ησλ Grzadinski et 

al., 2013), ππνζηεξίδεη φηη ην 90%, πεξίπνπ, ησλ παηδηψλ πνπ είραλ ιάβεη δηάγλσζε 

δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, βάζεη ηνπ DSM-IV-TR, ζα δηαηεξήζεη ηε 

δηάγλσζε απηή, παξά ηηο αιιαγέο ζην DSM-5. Απφ ηελ άιιε, φκσο, πιεπξά o 

McPartland θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ επηζήκαλαλ φηη κφλν ην 60% ησλ αηφκσλ ζα 

δηαηεξήζεη ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη κε ηηο αιιαγέο ζην DSM-5 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηεο Zwaigenbaum, 2012).  

ε φ,ηη αθνξά ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 5
εο

 έθδνζεο ηνπ DSM, έλαο κεγάινο αξηζκφο 

αηφκσλ κε δηάγλσζε δηάρπησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ δε ζα πιεξνί ηα θξηηήξηα 

ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, θαηά DSM-5. Απηφ πεξηπιέθεη ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

παξέκβαζε ηνπ αηφκνπ θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν δελ 



αλήθεη ζε απηήλ ηε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, παχεη λα δηθαηνχηαη νξηζκέλεο εηδηθέο 

ππεξεζίεο (Williams et al., 2013; Zwaigenbaum, 2012). Κξηηηθή, αθφκε, έρεη αζθεζεί 

ζην DSM-5 θαη ζηελ ρξήζε ηνπ φξνπ δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ γηαηί νη 

αιιαγέο ζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, θαη ζηε δηάγλσζε γεληθφηεξα ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, ζεσξνχληαη, ζε κεγάιν βαζκφ, πεξηνξηζηηθέο, αθνχ δε δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξνπνηήζεηο ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ θάζε 

αηφκνπ (Zwaigenbaum, 2012). Παξάιιεια, δεκηνπξγνχληαη εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε 

ηα άηνκα κε δηαγλψζεηο απηηζκνχ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή ζπλδξφκνπ Asperger 

(Buxbaum & Baron-Cohen, 2013). χγρπζε, αθφκε, πξνθαιεί ε εηζαγσγή κίαο λέαο 

δηαγλσζηηθήο θαηεγνξίαο, ηεο δηαηαξαρήο ηεο επηθνηλσλίαο (social-communication 

disorder). ηε δηαηαξαρή απηή εκπίπηνπλ άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ζηελ επηθνηλσλία (Buxbaum & Baron-Cohen, 2013). Η έιιεηςε, 

φκσο, εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηάθξηζή ηεο απφ ηηο δηαηαξαρέο 

ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. 

Μέζα απφ απηφ ην θεθάιαην, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ ζεσξνχληαλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο δηαηαξαρέο, ελψ, πιένλ έλα θάζκα 

ζπκπησκάησλ. Η δηάγλσζε ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη δχζθνιε, ελψ, ε πνξεία 

ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο δηαθνξνπνηείηαη θαζψο ην άηνκν 

αλαπηχζζεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε αθξηβήο πνξεία, ε εμέιημε θαη ε 

ζνβαξφηεηα ησλ ειιεηκκάησλ ηεο δηαηαξαρήο. Όια ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο δηαγλσζηηθέο αιιαγέο ηνπ DSM-5, αλ θαη βειηηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε γλψζε γηα 

ηελ νκάδα απηή ησλ δηαηαξαρψλ, κπνξεί λα έρνπλ αληίζεηα απνηειέζκαηα θαη λα 

απνπξνζαλαηνιίζνπλ απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θάζκαηνο ηεο δηαηαξαρήο. Παξφια 

απηά ε δηεξεχλεζε ηεο ζπκπησκαηνινγίαο θξίλεηαη αλαγθαία, αθνχ ε ζσζηή 

δηάγλσζε ζα θξίλεη θαη ζα θαζνξίζεη ηελ θαηάιιειε θαη ζηνρεπκέλε παξέκβαζε. 



3. Γηαθνξηθή δηάγλσζε θαη δεηήκαηα ζπλλνζεξόηεηαο 
ηα πιαίζηα ηεο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ απηηζκνχ, είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ απφ άιιεο 

δηαηαξαρέο κε παξφκνηεο θιηληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ε πξψηκε παηδηθή ςχρσζε, ην 

ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ, ε ςπραλαγθαζηηθή θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή θαη ε 

λνεηηθή πζηέξεζε. Παξάιιεια, θξίλεηαη αλαγθαία ε δηεξεχλεζε ηπρφλ ζπλλνζεξήο 

ςπρνπαζνινγίαο ή θάπνηαο άιιεο δηαηαξαρήο ε νπνία επεξεάδεη ηελ θιηληθή εηθφλα 

ηνπ αηφκνπ. 

3.1. Γηαθνξηθή δηάγλσζε 

3.1.1. Πξώηκε παηδηθή ςύρσζε/ζρηδνθξέλεηα 

Αλ θαη ε εθδήισζε δηαηαξαρψλ ζην θάζκα ηεο ςχρσζεο/ζρηδνθξέλεηαο ζηελ παηδηθή 

ειηθία είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα, είλαη απαξαίηεηνο ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηε 

δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ.  

Πξηλ απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ςχρσζεο θαη ησλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν απηηζκφο, πξηλ 

απνηειέζεη μερσξηζηή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία, ζεσξνχληαλ εθδήισζε 

ζρηδνθξεληθψλ ζπκπησκάησλ θαη ηα άηνκα κε απηηζκφ αλήθαλ ζηε δηάγλσζε ηεο 

παηδηθήο ζρηδνθξέλεηαο. Απηφ γηαηί ε χπαξμε παξάμελσλ ζπκπεξηθνξψλ, 

ειιεηκκάησλ ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ 

γηλφηαλ αληηιεπηή σο έλδεημε ζρηδνθξέλεηαο, αθφκε, θαη κε ηελ απνπζία 

παξαηζζήζεσλ θαη ςεπδαηζζήζεσλ (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Πιένλ, φκσο, είλαη γλσζηφ φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ε 

πξψηκε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα δηαθέξνπλ θαη απνηεινχλ δχν αξθεηά δηαθνξεηηθέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αθνχ ε ειηθία έλαξμεο ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ είλαη ε ειηθία ησλ 3
σλ

 εηψλ, ελψ ε πξψηκε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα 



εθδεισζεί απφ ηα 2-12 έηε ηνπ αηφκνπ, κε ζπλήζε έλαξμε ζηα 5 έηε ηνπ αηφκνπ. 

Αθφκε, αλ θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνπλ πςειή 

ζπλλνζεξφηεηα κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε, ζηε ζρηδνθξέλεηα ζηελ παηδηθή ειηθία δελ 

παξαηεξείηαη θάηη αληίζηνηρν. ηελ πξψηκε παηδηθή ζρηδνθξέλεηα, επίζεο, δελ 

παξαηεξείηαη ε ίδηα έληαζε ειιεηκκάησλ ζηελ πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, φπσο ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Volkmar, Paul, Klin & 

Cohen, 2005; Rutter et al., 1994). Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί απηέο ηηο 

δχν δηαηαξαρέο είλαη ε ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λεπξναλαηνκηθέο αιιαγέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα, ζπλήζσο, εθδειψλνληαη θαη πξηλ ηε γέλλεζε ηνπ 

αηφκνπ, ελψ, ην λεπξνβηνινγηθφ ππφβαζξν ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

γίλεηαη εκθαλέο κε ηελ εθδήισζε ησλ πξψησλ ζπκπησκάησλ, θνληά ζηε ειηθία ησλ 

3
σλ

 εηψλ (Breslin & Weinberger, 1990; Rutter et al., 1994). 

3.1.2. Φπραλαγθαζηηθή-Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή: 

ηα πιαίζηα ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο, είλαη απαξαίηεην λα απνθιεηζηεί ην 

ελδερφκελν ςπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο. Απηφ γηαηί νη 

ζηεξενηππηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο, νη ηειεηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά ηφζν ηεο ςπραλαγθαζηηθήο-

θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο, φζν θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010).  

Χο εηδνπνηφο δηαθνξά, φκσο, αλάκεζα ζε απηέο ηηο δχν δηαηαξαρέο, ιεηηνπξγεί ε 

χπαξμε, ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, έληνλσλ ειιεηκκάησλ ζηελ 

επηθνηλσλία, ζηε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα. Διιείκκαηα 

ηα νπνία απνπζηάδνπλ απφ ηα άηνκα κε δηάγλσζε ςπραλαγθαζηηθήο 

θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

 



3.1.3. Ννεηηθή πζηέξεζε: 

χκθσλα κε ηνπο Carpentieri θαη Morgan (1996), ην 80% ησλ παηδηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα εκθαλίδεη βαζκνινγία ρακειφηεξε απφ 70 ζε 

δνθηκαζίεο λνεκνζχλεο. Όκσο, ηα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε ζεκεηψλνπλ, 

ζπλήζσο, ρακειέο βαζκνινγίεο ζε  φιεο ηηο ππνθιίκαθεο ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

δνθηκαζηψλ λνεκνζχλεο, αληίζεηα κε ηα άηνκα, κε δηάγλσζε δηαηαξαρψλ ηνπ 

θάζκαηνο απηηζκνχ, ηα νπνία δελ έρνπλ νκνηφκνξθε επίδνζε (Kring, Davison, Neale 

& Johnson, 2010). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα εκθαλίδνπλ ρακειέο 

επηδφζεηο ζε δνθηκαζίεο αθεξεκέλεο ζθέςεο, ζπκβνιηζκνχ θαη ζε δνθηκαζίεο πνπ 

εκπιέθνπλ ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα. Οη επηδφζεηο ηνπο, φκσο, ζε νπηηθνρσξηθέο 

δνθηκαζίεο, είλαη πςειφηεξεο απφ ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε. Αθφκε, φπσο 

αλαθέξζεθε, ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα 

εθδειψζνπλ πνιχ πςειέο επηδφζεηο ζε κία ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα, φπσο ε 

αξηζκεηηθή (Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). 

Δίλαη ζεκαληηθφ, αθφκε, λα ζεκεησζεί φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ λνεηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

απηηζκνχ (δείθηεο λνεκνζχλεο 70-80) θαη ζπλδξφκνπ Asperger. Σα θιηληθά φξηα 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν δηαηαξαρψλ είλαη, ηδηαίηεξα, αζαθή θαη νη νκνηφηεηεο ηνπο 

ππεξηεξνχλ ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Χο θχξηα δηαθνξά ηνπο, φκσο, κπνξεί λα αλαθεξζεί 

ε βειηησκέλε γισζζηθή αλάπηπμε θαη ηθαλφηεηα ζπδήηεζεο ζηα άηνκα κε ζχλδξνκν 

Asperger, αληίζεηα κε ηα άηνκα κε πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο απηηζκφ (Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005; Wilmshurst, 2011). Αμίδεη, αθφκε, λα αλαθεξζεί φηη ηα 

άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνπλ πςειή ζπλλνζεξφηεηα 

κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε. 



3.2. πλλνζεξόηεηα: 

Ο φξνο «ζπλλνζεξφηεηα» αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε πξφζζεηεο ςπρνπαζνινγίαο ζε 

έλα άηνκν πνπ έρεη, ήδε, δηαγλσζζεί κε κία ςπρηθή δηαηαξαρή. ε φ,ηη αθνξά ζηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ε ζπλλνζεξφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

επηιεςία θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο, δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ-Τ), γελεηηθά ζχλδξνκα φπσο ην ζχλδξνκν ηνπ 

εχζξαπζηνπ Υ, απηνάλνζα λνζήκαηα. 

3.2.1. Δπηιεςία: 

χκθσλα κε ηνπο Dykens θαη Volkmar, φπσο αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ησλ Volkmar, 

Paul, Klin θαη Cohen (2005), ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ εθδήισζε επηιεπηηθψλ θξίζεσλ. 

Ο κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ ηεο ζρέζεο ηεο επηιεςίαο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε πεξί χπαξμεο θνηλψλ κεραληζκψλ 

πνπ ζπλδένπλ απηέο ηηο δχν δηαηαξαρέο (Berg & Plioplys, 2012). Η ζρεηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Berg θαη Plioplys 

(2012) επηζεκαίλεη φηη ε χπαξμε επηιεςίαο είλαη έληνλε ζε άηνκα κε λνεηηθή 

πζηέξεζε, θαη πην έληνλε ζηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ κε 

λνεηηθή πζηέξεζε, αληίζεηα κε ηα άηνκα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο κε, ζρεηηθά, 

θπζηνινγηθφ λνεηηθφ δπλακηθφ.  

Αθφκε, νη έξεπλεο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε έλα ζαθέο θαη εκπεξηζηαησκέλν 

ζπκπέξαζκα πνπ λα αηηηνινγεί ηε ζπλλνζεξφηεηα ησλ επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ζηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Όκσο, ε πιεηνςεθία ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί, ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα, εληζρχνπλ ηελ χπαξμε ηέηνηνπ είδνπο 

ζπλλνζεξφηεηαο θαη, παξάιιεια, ππνγξακκίδνπλ ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηε λνεηηθή 

πζηέξεζε (Berg & Plioplys, 2012; Bolton et al., 2011; Scherer & Dawson, 2011). 



3.2.2. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο: 

Αιιαγέο ζηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρνπλ 

εληνπηζηεί, αιιά ε δηάγλσζε δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ 

είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ησλ αηφκσλ απηψλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ, ιεθηηθά θαη κε, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (Lainhart & Folstein, 1994; 

Kring, Davison, Neale & Johnson, 2010). ε κία αλαζθφπεζε ηεο αληίζηνηρεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Lainhart θαη Folstein (1994), ππνγξακκίδεηαη 

φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζεσξνχληαη πιεζπζκφο πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο. Παξά ηε δπζθνιία εληνπηζκνχ 

δηαηαξαρψλ ζηε δηάζεζεο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαη 

αληηιεπηά κε ηε κνξθή αιιαγψλ ζηε δηάζεζε ηνπ αηφκνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ράλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζε αζρνιίεο πνπ ηνλ επραξηζηνχζαλ, 

παξαηεξνχληαη απμεκέλα αηζζήκαηα ζπκνχ, θαζψο, θαη αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

εηθφλα, ιφγσ έιιεηςεο πγηεηλήο (Lainhart & Folstein, 1994). Γίλεηαη, ινηπφλ, 

θαηαλνεηφ φηη αλ θαη θιηληθά ζπκπηψκαηα δηαηαξαρψλ ηεο δηάζεζεο κπνξνχλ λα 

παξαηεξεζνχλ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ε δηάγλσζε 

ζπλλνζεξφηεηαο είλαη κία δχζθνιε δηαδηθαζία ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αηφκσλ 

απηψλ σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο.  

3.2.3. Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθόηεηαο (ΓΔΠ-Τ) 

Αλ θαη ε δηάγλσζε ηεο ΓΔΠ-Τ απνηειεί θξηηήξην απνθιεηζκνχ δηάγλσζεο ησλ 

δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηα άηνκα θαη, ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζην απηηζηηθφ θάζκα, εθδειψλνπλ θαη ΓΔΠ-Τ (Goldstein & Schwebach, 

2004). Γελ είλαη ιίγνη απηνί πνπ έρνπλ πξνηείλεη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, κε έληνλα ειιείκκαηα ζηελ πξνζνρή θαη κε 

ππεξθηλεηηθφηεηα, λα δηαγηγλψζθνληαη θαη κε ΓΔΠ-Τ, ζηα πιαίζηα ζπλλνεζεξήο 

ςπρνπαζνινγίαο (Goldstein & Schwebach, 2004). 



Απφ ηελ άιιε, φκσο, πιεπξά ππνζηεξίδεηαη φηη νη δπζιεηηνπξγίεο ζηελ πξνζνρή θαη 

ε πςειή επεξεζηζηφηεηα ζρεηίδνληαη θαη κε κία ζεηξά λεπξναλαπηπμηαθψλ 

κεραληζκψλ θαη αληίζηνηρσλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, 

πξαγκαηνπνηψληαο, έηζη, δχζθνιε ηε δηάθξηζε αλ ηα ζπκπηψκαηα απηά νθείινληαη 

ζε κία πξφζζεηε ςπρνπαζνινγία, ην ΓΔΠ-Τ, ή αλ είλαη ζπκπεξηθνξέο ζηα πιαίζηα 

ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (Goldstein & Schwebach, 2004; Volkmar, Paul, Klin & 

Cohen, 2005). 

3.2.4. ύλδξνκν εύζξαπζηνπ Υ 

Σν ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ απνηειεί κία απφ ηηο πην ζπρλέο θιεξνλνκηθέο αηηίεο 

λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη πξνθαιείηαη απφ αιινηψζεηο ζην ρξσκφζσκα Υ (Wimshurst, 

2011; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Zafeiriou, Ververi & Vargianni, 2007). 

Οξηζκέλα απφ ηα βαζηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδξφκνπ 

είλαη ε επηκήθπλζε ηεο θεθαιήο, ε επηκήθπλζε ησλ γνλάδσλ, ε ππνηνλία, 

πξνβιήκαηα ζηε γιψζζα θαη ζηελ επηθνηλσλία, θαζψο θαη πςειή επαηζζεζία ζηνλ 

ήρν, ζηελ αθή θαη ζην θσο (Wimshurst, 2011; Zafeiriou, Ververi & Vargianni, 2007).  

Σν ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ έρεη ζεσξεζεί φηη πξνθαιεί δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Zafeiriou, Ververi & Vargianni, 2007). Η Fisch θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηεο (2012) επηζήκαλαλ πςειή ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδξφκνπ απηνχ κε ηνλ 

απηηζκφ θαη ιηγφηεξν κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε. Γελ είλαη αθφκα μεθάζαξν αλ ην 

ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ εκθαλίδεη ζπλλνζεξφηεηα κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ή αλ ηηο πξνθαιεί (Wimshurst, 2011; Volkmar, Paul, Klin & 

Cohen, 2005; Zafeiriou, Ververi & Vargianni, 2007). Άιισζηε, ε έληνλε ζπζηνιή, ε 

θνηλσληθή απνθπγή θαη ε έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο απνηεινχλ θιηληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν δηαηαξαρψλ, ρσξίο, φκσο, λα είλαη ζαθέο αλ πξφθεηηαη 

γηα έλδεημε ζπκπησκαηνινγίαο ή αηηηνινγίαο. 



3.2.5. Απηνάλνζα λνζήκαηα: 

Έρεη ππνζηεξηρζεί θαηά θαηξνχο φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

εκθαλίδνπλ ζπλλνζεξφηεηα κε απηνάλνζα λνζήκαηα. Πξφθεηηαη γηα κία άπνςε ε 

νπνία ζηαδηαθά απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ππνζηεξηθηέο, θαζψο ζηεξίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνπλ απμεκέλε 

αλνζνινγηθή απφθξηζε θαη απμεκέλν αξηζκφ θπηνθηλψλ. Απαηηείηαη, φκσο, αθφκε ν 

εκπεηξηθφο έιεγρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο γηα λα απνδεηρζεί αλ πξφθεηηαη, 

φλησο, γηα ζπλλνζεξφηεηα (Wimshurst, 2011; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; 

Zafeiriou, Ververi & Vargianni, 2007; Fisch et al., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Θεσξίεο γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ 
 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη εμεηάδνληαη βαζηθέο ζεσξίεο γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, πνπ δηεξεπλνχλ ηα ειιείκκαηα απηήο ηεο 

νκάδαο ησλ δηαηαξαρψλ. Οη ζεσξίεο απηέο είλαη ε ζεσξία ηνπ λνπ (ΘηΝ) θαη ε 

ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο. Αθφκε γίλεηαη αλαθνξά θαη ζε κία ζρεηηθά πην 

πξφζθαηε ζεσξία γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζηε ζεσξία ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο. Η εμέηαζε ησλ ηξηψλ απηψλ ζεσξηψλ 

έρεη σο ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ 

αηφκσλ κε δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην θάζκα θαζψο θαη ηε δπλαηή 

αηηηνιφγεζε ησλ ηδηαίηεξσλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

4.1. Θεσξία ηνπ Ννπ (ΘηΝ): 

Η πξνέιεπζε ηεο ΘηΝ απνδίδεηαη ζηνπο Premackθαη Woodruff (1978) θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνδίδεη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ζην ίδην 

θαη ζηνπο άιινπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ΘηΝ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ 

λα θαηαλνεί, λα πξνβιέπεη ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο επηζπκίεο, ηηο πξνζέζεηο ησλ άιισλ 

θαη γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ θφζκν θαη λα αληηδξά ζε 

αληηζηνηρία κε απηέο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Σε ζχλδεζε ηεο ΘηΝ κε ηηο απηηζηηθέο δηαηαξαρέο πξαγκαηνπνίεζε ν S. Baron-Cohen 

ζέηνληαο ην εξψηεκα αλ ην παηδί κε απηηζκφ έρεη αλαπηχμεη ηε ΘηΝ, ζην άξζξν κε 

ηνλ ίδην ηίηιν (Does the autistic child have a theory of mind?) (Baron-Cohen, Leslie 

& Frith, 1985; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005).  Η ΘηΝ έρεη αμηνινγεζεί κε 

δηάθνξεο δνθηκαζίεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: ζηηο 

δνθηκαζίεο εζθαικέλεο αληίιεςεο 1
νπ

 επηπέδνπ θαη ζηηο δνθηκαζίεο αληίιεςεο 2
νπ

 

επηπέδνπ. ηελ πξψηε θαηεγνξία ην παηδί αμηνινγείηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 



αλαπαξηζηά ηηο πεπνηζήζεηο  ησλ άιισλ γηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ελψ ζηε 

δεχηεξε θαηεγνξία αμηνινγείηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαπαξηζηά ηηο ςεπδείο 

πεπνηζήζεηο ελφο αηφκνπ γηα θάηη πνπ ζθέθηεηαη θάπνηνο άιινο γηα ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ (Frith & Happe, 1999). Οη Frith θαη Happe (1999) αλαθέξνπλ φηη απφ ηηο 

πην γλσζηέο δνθηκαζίεο εζθαικέλεο αληίιεςεο 1
νπ

 επηπέδνπ είλαη απηέο νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θαηαλφεζε φηη ε αιιαγή ζηε ζέζε ελφο αληηθεηκέλνπ, ελ αγλνία ηνπ 

αηφκνπ πνπ ζα θιεζεί λα ην βξεη, νδεγεί ζε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε γηα ην πνχ 

βξίζθεηαη απηφ ην αληηθείκελν.  

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κειέηεο κε ηέηνηνπ είδνπο δνθηκαζίεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ εκθαλίδνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ, λα 

«δηαβάζνπλ» δειαδή ην κπαιφ ηνπ άιινπ θαη λα πξνβιέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

(Baron-Cohen, 2008; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Kremer-Sadlik, 2013). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηα ζηε ΘηΝ γηα ηα άηνκα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 

ζπλίζηαληαη ζηε δπζθνιία ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ εζθαικέλε αληίιεςε ελφο 

αηφκνπ, ζην θαληαζηηθφ παηρλίδη θαη ζηελ πξνζπνίεζε (Baron-Cohen, 2008; 

Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Αθφκε, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ΘηΝ θαη ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα πεξίπινθα ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο 

ησλ Baron-Cohen (1991a) θαη Baron-Cohen, Spitz & Cross (1993), φπσο 

αλαθέξνληαη ζην βηβιίν ησλ Volkmar, Paul, Klin & Cohen (2005), κπνξνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ φηη αλ ν Johnπάξεη απηφ πνπ ζέιεη ζα ληψζεη ραξνχκελνο, αιιά δε 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη αλ ν John λνκίδεη φηη ζα πάξεη απηφ πνπ ζέιεη (αθφκε 

θαη αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ην πάξεη), ν ίδηνο ζα ληψζεη ραξνχκελνο. 

Δπηπξφζζεηα ζηα ειιείκκαηα ζηε ΘηΝ αλήθνπλ ε αδπλακία λα δηαθξηζεί πφηε έλα 



άηνκν ζθέθηεηαη ή επηζπκεί θάηη, ζχκθσλα κε ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ ηνπ, ε 

αδπλακία λα εμαπαηήζνπλ ηνλ άιινλ, λα θαηαλνήζνπλ ην πξαγκαηνινγηθφ κέξνο ηεο 

γιψζζαο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά ηνπ ιφγνπ (Baron-Cohen, 2008; 

Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, φηαλ εμεηάδνληαη κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

ΘηΝ, κπνξνχκε λα ηηο αληηιεθζνχκε ζαλ έλα είδνο ηχθισζεο ε νπνία θαζηζηά 

αδχλαηε ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ. Έηζη, 

ην άηνκν πεξηνξίδεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ, κφλν ζε εθείλα πνπ γλσξίδεη θαη ζπλεπψο ε 

αληίιεςή ηνπ γηα ην πεξηβάιινλ είλαη εγσθεληξηθή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην 

άηνκν κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ λα εθδειψλεη έληνλα ειιείκκαηα ζε 

επίπεδν ελζπλαίζζεζεο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα ζεσξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

άιισλ απξφβιεπηε θαη απεηιεηηθή, αθνχ δελ είλαη εθηθηή ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (Baron-Cohen, 2008; Volkmar, Paul, 

Klin & Cohen, 2005). 

Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε ΘηΝ θαη ηα ειιείκκαηα πνπ 

εθδειψλνπλ ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζχκθσλα κε απηήλ, 

δελ απνηεινχλ δείγκα λνεηηθήο πζηέξεζεο, αιιά κία ζεηξά ειιεηκκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). 

Άιισζηε, ε ΘηΝ δελ απνηειεί κία πιήξε πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ηνπ πνιχπινθνπ 

θαη πνιπδηάζηαηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ζπλνδψλ ειιεηκκάησλ ηνπ. 

4.2. Θεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο: 

Η ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο δηαηππψζεθε απφ ηελ U. Frith ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπσο αλαθέξνπλ νη Mottron, Burack, Iarocci, Belleville θαη Enns 

(2003). χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ έρνπλ ηελ ηάζε λα εζηηάδνπλ ζηηο ιεπηνκέξεηεο ελφο εξεζίζκαηνο θαη δελ 



αληηιακβάλνληαη ην εξέζηζκα σο έλαλ φινλ, αγλνψληαο, παξάιιεια, ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ εξεζίζκαηνο γίλνληαη αληηιεπηέο 

ζε βάξνο ηνπ εξεζίζκαηνο σο νιφηεηα (Mottron, Burack, Iarocci, Belleville & Enns, 

2003). ε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ δηαγλσζζεί κε θάπνηα 

δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηα άηνκα κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο 

αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζηνχλ φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εξεζίζκαηνο, λα ηηο 

ηνπνζεηήζνπλ ζε έλα ζπλερέο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αληηιεπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

(Happe, Briskman & Frith, 2001). Γη’ απηφ ην ιφγν ε U. Frith ππνζηεξίδεη φηη ηα 

άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην απηηζηηθφ θάζκα έρνπλ αδχλακε θεληξηθή ζπλνρή (Happe, 

Briskman & Frith, 2001). 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ έλα γφληκν έδαθνο γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο 

θαιχηεξα νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζκνχ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε εζηίαζε ησλ αηφκσλ, πνπ αλήθνπλ ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο, ζηηο ιεπηνκέξεηεο κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί, πνιχ ζπρλά, ηα ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα ηδηαίηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν κέξνο, θνκκάηη ή πιεπξά ελφο αληηθεηκέλνπ. Αλ αθφκε εμεηάζνπκε ηελ 

θιηληθή εηθφλα ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο 

θεληξηθήο ζπλνρήο, κπνξεί λα δνζεί κία πηζαλή εμήγεζε γηα ηε δπζθνιία ηνπο λα 

αληηιεθζνχλ ηη ζεκαίλεη ην βιέκκα ησλ αλζξψπσλ, αθνχ αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ. Αμίδεη, φκσο, λα αλαθεξζεί φηη ε 

αδπλακία ζηελ θεληξηθή ζπλνρή ησλ αηφκσλ απηψλ πέξα απφ ην κεγάιν αξηζκφ 

δπζθνιηψλ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί, ηνπο δίλεη πξνβάδηζκα, ζε ζρέζε κε ηα πγηή άηνκα, 

ζε δνθηκαζίεο πνπ απαηηνχλ ηε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ εζηίαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο  

ελφο αληηθεηκέλνπ φπσο ε δνθηκαζία Embedded Figuresθαη ε δνθηκαζία Block 

Design φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο Shah θαη Frith (1983) ζχκθσλα κε ην 



άξζξν ησλ (Happe, Briskman & Frith, 2001). Δπνκέλσο, ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη θαιχηεξα ζηελ αληίιεςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ελφο 

εξεζίζκαηνο απφ ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα, γη’ απηφ θαη πνιιέο θνξέο νη 

επηδφζεηο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα πςειέο φπσο ζηα καζεκαηηθά αιιά ε ηθαλφηεηά ηνπο 

γηα ιεθηηθή επηθνηλσλία ειιεηκκαηηθή. 

4.3. Θεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο: 

Η ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο δηαηππψζεθε απφ ηνλ S. 

Baron-Cohen ην 2002 θαη απνηειεί κία ζεσξία δχν παξαγφλησλ ε νπνία ζπκβάιιεη 

ζηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ, αιιά θαη ησλ άιισλ ηχπσλ ειιεηκκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Baron-Cohen, 2008; Baron-Cohen, 

2009; Merritt, 2012). Γηα ηε δηεξεχλεζε απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ ν S. Baron-Cohen 

αλαθέξεηαη δχν βαζηθέο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηε δεκηνπξγία 

θαη ρξήζε γλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΘηΝ αλαθέξεηαη ζηε γλσζηηθή πιεπξά ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ε ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο εζηηάδεη ζε 

έλα δεχηεξν ζηνηρείν ηεο ελζπλαίζζεζεο, ζηελ θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε 

ηνπ αηφκνπ ζηηο ζθέςεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ άιινπ (Baron-Cohen, 2008; 

Wakabayashi et al, 2007). Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία βαζίδεηαη θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα εθαξκφδεη γλσζηηθά ζπζηήκαηα. Η 

ζπζηεκαηνπνίεζε, ινηπφλ, είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα  αλαιχεη θαη λα 

δεκηνπξγεί γλσζηηθά ζπζηήκαηα. Χο ζχζηεκα νξίδεηαη νηηδήπνηε απνηειείηαη θαη 

αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. Έηζη, φηαλ ην άηνκν αλαιχεη θαη εθαξκφδεη 

ζπζηήκαηα, πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ έλα ζχζηεκα ψζηε λα 

θαηαλνήζεη πψο ιεηηνπξγεί θαη λα κπνξέζεη λα πξνβιέςεη πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί 

(Baron-Cohen, 2009; Baron-Cohen, 2008). χκθσλα κε ηνλ Baron-Cohen (2009) 



ηέηνηνπ είδνπο παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ είλαη ηα εμήο: ηα αξηζκεηηθά ζπζηήκαηα 

(φπσο ηα δξνκνιφγηα ησλ ζπγθνηλσληψλ), ηα κεραληθά ζπζηήκαηα (φπσο ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο κίαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο), ηα αθεξεκέλα ζπζηήκαηα (φπσο ε 

ζχληαμε ησλ ιέμεσλ κέζα ζην ιφγν). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία νη 

γπλαίθεο ππεξέρνπλ ησλ αλδξψλ αλαθνξηθά κε ηελ ελζπλαίζζεζε ελψ νη άλδξεο 

ππεξέρνπλ ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο (Baron-Cohen, 

2009; Baron-Cohen, Knickmeyer & Belmonte, 2005). 

ρεηηθά κε ηε ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο θαη ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ν Baron-Cohen (2008) ππνζηεξίδεη φηη ε 

ελζπλαίζζεζε ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη θάησ 

απφ ην κέζν φξν ελψ ε ηθαλφηεηά ηνπο γηα ζπζηεκαηνπνίεζε πην πάλσ απφ ην κέζν 

φξν. Η ρακειή ηθαλφηεηα γηα ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηε δπζθνιία 

ησλ αηφκσλ απηψλ γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία ελψ νη θαιχηεξεο 

επηδφζεηο ηνπο ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ηνλ πεξηνξηζκέλν 

αξηζκφ ελδηαθεξφλησλ ηνπο, ηελ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή θαη ηηο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπκπεξηθνξέο (Baron-Cohen, 2008; Merritt, 2012). Δπνκέλσο, αλαγλσξίδνληαο ζηα 

άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ  ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο, θαηαλνεί, αθφκε θαλείο γηαηί εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο εξεζηζκάησλ, αθνχ ε ηθαλφηεηα αληίιεςεο ησλ 

ιεπηνκεξεηψλ είλαη ηδηαίηεξα πςειή (Baron-Cohen, 2008; Baron-Cohen, 2009). 

Αθφκε, ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηελ θαηαλφεζε ηεο δπζθνιίαο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζην λα γεληθεχζνπλ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη λα ηηο εθαξκφζνπλ θαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα άηνκα κε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο δηαηαξαρέο αληηιακβάλνληαη ην 

θάζε ζχζηεκα σο μερσξηζηφ θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αδπλακία λα 



αλαγλσξίζνπλ έλα ίδην ζχζηεκα ζε έλα δηαθνξεηηθφ πιαίζην ππφ άιιεο ζπλζήθεο 

(Βaron-Cohen, 2009). 

ηα πιαίζηα εμέηαζεο ηεο ζεσξίαο ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο, 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί θαη ε ζεσξία ηνπ αθξαίνπ αξζεληθνχ εγθεθάινπ, 

κία ζεσξία επέθηαζε ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο. Η ζεσξία ηνπ αθξαίνπ αξζεληθνχ 

εγθεθάινπ έρεη εδξαησζεί ζηελ άπνςε ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ ζηελ ελζπλαίζζεζε θαη ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ππνζηεξίδεη φηη ηα 

άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλά ζηελ αλάιπζε 

ζπζηεκάησλ, εκθαλίδνπλ, φκσο, ειιείκκαηα ζηελ ελζπλαίζζεζε, θαηαηάζζνληαο 

ηνπο, έηζη, ζηελ θαηεγνξία Αθξαίνο Σχπνο S (Baron-Cohen, 2008; Baron-Cohen, 

Knickmeyer & Belmonte, 2005; Wakabayashi et al., 2007).  Απηφ κπνξεί λα 

ζπζρεηηζζεί, αθφκε, κε ηελ πςειή αλαινγία ησλ αλδξψλ ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο, ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο (Wakabayashi et al., 2007). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζεσξία ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο 

ζπζηεκαηνπνίεζεο δελ εζηηάδεη κφλν ζηηο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, αιιά παξάιιεια αλαθέξεηαη θαη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο φπσο ε 

πςειή ηθαλφηεηα γηα ζπζηεκαηνπνίεζε θαη ε εμαηξεηηθή αληηιεπηηθφηεηα γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο (Baron-Cohen, 2008; Baron-Cohen, 2009). Έηζη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

άηνκν κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ηθαλφ λα αληηιεθζεί έλα 

εξέζηζκα αιιά κε πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα, ε ζεσξία απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

άκβιπλζε ηεο ζηηγκαηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζηεξενηχπσλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ (Baron-Cohen, 2008; Baron-

Cohen, 2009).  



Απφ ηελ άιιε, φκσο, πιεπξά ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία έρεη δερζεί θξηηηθή γηαηί 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζε άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε ζχλδξνκν Asperger θαη ζε 

άηνκα κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα είλαη 

βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ ππφινηπνπ θάζκαηνο (Baron-Cohen, 

2008; Baron-Cohen, 2009). ε φ,ηη αθνξά αθφκε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία είλαη 

απαξαίηεηε ε εκπεηξηθή ηεο επηβεβαίσζε, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ απηφ ην 

ζεσξεηηθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη θαη απφ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα (Baron-Cohen, 2008; 

Baron-Cohen, 2009). 

Καηαιήγνληαο, ν αξηζκφο ησλ ζεσξηψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ηα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε θιηληθή ηνπο εηθφλα 

είλαη κεγάινο. Απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο ζεσξίεο είλαη ε ζεσξία 

ηνπ λνπ, ε ζεσξία ηεο θεληξηθήο ζπλνρήο θαη ε πην πξφζθαηε ζεσξία ηεο 

ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο. Οη ηξεηο απηέο ζεσξίεο ζπκβάιινπλ 

θαηαιπηηθά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, αθνχ δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα εμεηαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν θάζκα δηαηαξαρψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη γλσζηηθψλ 

ειιεηκκάησλ ησλ αηφκσλ απηψλ. 

 

 

 

 

 

 



5. Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ησλ δηαηαξαρώλ ηνπ απηηζηηθνύ 

θάζκαηνο 
 

Ο δηάινγνο πνπ αθνξά ζηα αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ηνπο 

πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ ηηο πξνθαινχλ, θαζψο θαη ζην ξφιν γνληδίσλ-

πεξηβάιινληνο αθνινπζεί καθξαίσλε πνξεία. Απφςεηο θαη επξήκαηα ζρεηηθά κε 

εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, 

δηαηππψλνληαη απφ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δηαηαξαρψλ 

αλαγλσξίζζεθε σο δηαγλσζηηθή θαηεγνξία.  

Δλ έηεη 2014, ε γλψζε καο γηα ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ 

έρεη ζεκεηψζεη ηδηαίηεξε πξφνδν, ρσξίο φκσο λα είλαη εχθνιε αθφκε ε εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην ηη πξνθαιεί ηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο 

ηνπ απηηζκνχ. Έηζη, ζην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ησλ βηβιηνγξαθηθψλ 

θαη εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο πηζαλνχο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαινχλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζκνχ θαη παξάιιεια γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα 

απνζαθεληζηεί ε ζπζρέηηζε ησλ γνληδίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ παζνγέλεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο δηαηαξαρψλ. 

5.1. Γνλίδηα, θιεξνλνκηθόηεηα θαη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο: 

Γηα πνιιά ρξφληα σο αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζεσξνχληαλ 

απνθιεηζηηθά νη γνλετθνί ηχπνη θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Όκσο, ηα ηειεπηαία 

πεξίπνπ 25 ρξφληα ε έξεπλα ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρεη πξνζαλαηνιηζηεί ζηε δηεξεχλεζε ηνπ γνληδηαθνχ, 

λεπξνβηνινγηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ θάζκαηνο ρσξίο φκσο λα αγλνεί ηε ζπκβνιή ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 



Πνιχ ζπρλά, ραξαθηεξηζηηθά ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ εκθαλίδνπλ κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ αηφκνπ ην νπνίν αλήθεη ζην απηηζηηθφ θάζκα. χκθσλα κε ηνπο 

Devlin θαη Scherer (2012) ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ ηα νπνία 

νλνκάδνληαη επξχηεξνο απηηζηηθφο θαηλφηππνο εκθαλίδεη ην 20% ησλ γνλέσλ πνπ ην 

παηδί ηνπο αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαη 

ζπλδπάδνληάο ηα κε ηα επξήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ κειέηεο κνλνδπγσηηθψλ  

δηδχκσλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ην θάζκα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζκνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή θιεξνλνκηθφηεηα. O Rosenberg θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2009) ππνζηεξίδνπλ φηη νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη κνηξάδνληαλ 60-90% ησλ 

απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελψ νη δηδπγσηηθνί κφλν ην 0-10%, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν ησλ Johnson, Giarelli, Lewis θαη Rice (2013). Σα εξεπλεηηθά απηά 

δεδνκέλα εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

εληνπίδνληαη ζε γνλίδηα έρνληαο έλα δπλαηφ θιεξνλνκηθφ ππφβαζξν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ έρεη επηζεκάλεη ηηο πηζαλέο αλσκαιίεο 

ζε επίπεδν γνληδηαθφ θαη λεπξνβηνινγηθφ θαη λεπξσληθήο νξγάλσζεο ηνπ εγθεθάινπ 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Άιισζηε, νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο θαηαηάζζνληαη πηα ζηηο λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο. Αμίδεη αθφκε λα 

αλαθεξζεί φηη πνιιά απφ ηα ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ απνδίδνληαη ζε δνκέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ θαη ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο 

ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ, θάηη ην νπνίν κπνξεί λα εμεγήζεη θαη 

νξηζκέλεο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005). Με ηελ εθδήισζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

απηηζκνχ έρνπλ ζπλδεζεί αθφκε νη λεπξψλεο Purkinje ηεο παξεγθεθαιίδαο ν αξηζκφο 

ησλ νπνίσλ είλαη κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ηα ηππηθά αλαπηπζζφκελα άηνκα. ην 

ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ππνγξακκηζηεί φηη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 



Purkinje λεπξψλσλ έρεη παξαηεξεζεί ζε εγθεθάινπο αηφκσλ πξηλ ηε γέλλεζή ηνπο ηα 

νπνία, ζηε ζπλέρεηα, εθδήισζαλ δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005). Απηφ ην εχξεκα εληζρχεη ηε λεπξνβηνινγηθή βάζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θάζκαηνο δηαηαξαρψλ, πξνζαλαηνιίδνληαο ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ 

ζε εγθεθαιηθέο δνκέο πνπ καξηπξνχλ ηελ πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Devlin θαη Scherer (2012), ζηε δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρεη 

ελνρνπνηεζεί έλαο κεγάινο αξηζκφο θαξπνηππηθψλ αιιαγψλ, θαζψο θαη αιιαγψλ ζε 

δνκέο ρξσκνζσκάησλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη φηη δηακνξθψλνπλ ηελ πξνδηάζεζε ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν θάζκα δηαηαξαρψλ. Αιιαγέο ζε γνλίδηα φπσο ην 

Reelin (RELN), ν κεηαθνξέαο ηεο αλζξψπηλεο ζεξνηνλίλεο (SLC6A4), ν ππνδνρέαο 

ηνπ γ-ακκηλνβνπηπξηθνχ νμένο (GABBAR), ν ππνδνρέαο ηεο αλζξψπηλεο νθπηνθίλεο 

(OXTR) θαη ηα γνλίδηα ηεο νηθνγέλεηαο neuroligin (NLGN) ζεσξνχληαη ππνςήθηα σο 

αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, αθνχ ζρεηίδνληαη κε γελεηηθά 

δίθηπα, κε ηε λεπξνγέλεζε, ηε δεκηνπξγία ζπλάςεσλ. Οη αιιαγέο ζηνλ αξηζκφ ηνπο 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Li, Zou & Brown, 2012; Devlin & Scherer, 2012). 

Σε γελεηηθή θαη ρξσκνζσκηθή βάζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ 

εληζρχεη κία ζεηξά γνληδηαθψλ ζπλδξφκσλ ηα νπνία πξνθαινχλ απηηζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη, θαηά άιινπο εξεπλεηέο, δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ (Johnson, Giarelli, Lewis, &Rice, 2013; Eapen, 2011). Άιισζηε, πεξίπνπ 

ην 10% ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρνπλ έλα γελεηηθφ 

ζχλδξνκν (Devlin & Scherer, 2012). Σέηνηνπ είδνπο ζχλδξνκα είλαη ην ζχλδξνκν 

Rett ην νπνίν αλήθεη ζηηο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ην ζχλδξνκν ηνπ 

εχζξαπζηνπ Υ, ε νδψδεο ζθιήξπλζε, κία πνιπζπζηεκαηηθή γελεηηθή δηαηαξαρή ηεο 



νπνίαο ε θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαινεζψλ φγθσλ ζην ζψκα θαη 

ηα πεξηζζφηεξα παηδηά κε νδψδε ζθιήξπλζε εθδειψλνπλ θαη απηηζηηθέο δηαηαξαρέο 

ή λνεηηθή πζηέξεζε. Απμεκέλν, αθφκε, ξίζθν γηα ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ζην 

απηηζηηθφ θάζκα πξνθαινχλ νη ηξηζσκίεο ΥΤΤ φπσο θαη ην ζχλδξνκν Klinefelter 

(XXY) (Johnson, Giarelli, Lewis, & Rice, 2013). Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη 

αλσκαιίεο πνπ πξνθαινχλ ηα ζχλδξνκα απηά, ζε επίπεδν ρξσκνζσκηθφ ζηνλ 

νξγαληζκφ, πξνθαινχλ θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλήθνπλ ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

απηηζκνχ θαη ζπλεπψο ην άηνκν δηαγηγλψζθεηαη θαη κε δηαηαξαρέο πνπ αλήθνπλ ζην 

απηηζηηθφ θάζκα (Eapen, 2011). Όκσο, δελ είλαη αθφκα μεθάζαξν αλ ηα ζχλδξνκα 

απηά απνηεινχλ αηηίεο ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ή πεξηπηψζεηο 

ζπλλνζεξφηεηαο. Αλ θαη ν κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ ζηε βηβιηνγξαθία αηφκσλ κε 

ηα παξαπάλσ ζχλδξνκα θαη ηε δηάγλσζε απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ, θαίλεηαη λα 

ππνγξακκίδεη κία πηζαλή αηηηψδε ζρέζε (Johnson, Giarelli, Lewis, & Rice, 2013; 

Eapen, 2011). Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη γνλίδηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

κε ηε λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ ζρεηηζηεί θαη κε ηηο δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ, φπσο επηζεκαίλεη ν Wegiel θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2010). 

Όπσο είλαη γλσζηφ ηα γνλίδηα δεκηνπξγνχλ ηελ πξνδηάζεζε ζην άηνκν φκσο θάησ 

απφ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, εθδειψλνληαη 

(Johnson, Giarelli, Lewis, &Rice, 2013). Απηφ ζεκαίλεη φηη λαη κελ ν ξφινο ησλ 

γνληδίσλ είλαη βαξπζήκαληνο αιιά παξάιιεια είλαη απαξαίηεην λα κελ 

ππνβαζκίδεηαη θαη ν ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο, φηαλ αλαηξέρεη θαλείο ζηελ 

αηηηνινγία ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη γεληθφηεξα ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 



5.2. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ 

θάζκαηνο 

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ νη ζχγρξνλεο κειέηεο εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ζηελ πξνγελεηηθή θαη πεξηγελεηηθή πεξίνδν θαζψο επίζεο θαη ζηνπο γνλείο θαη ζην 

γνλετθφ ηνπο ηχπν. Οη ηξεηο απηνί βαζηθνί παξάγνληεο έρεη απνδεηρζεί φηη 

ιεηηνπξγνχλ σο παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο. 

O Mamidala θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2013) ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηπρφλ 

δηαηαξαρέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηνπ ηνθεηνχ, ε ειηθία ηεο κεηέξαο, 

ην ρακειφ βάξνο ηνπ λενγλνχ θαη ν πξψηκνο ηνθεηφο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, δηεμήγαγαλ κία έξεπλα γηα λα αμηνινγήζνπλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηελ πηζαλή ηνπο ζρέζε κε ηηο δηαηαξαρέο ζην 

απηηζηηθφ θάζκα. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε ειηθία ησλ γνλέσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηεο κεηέξαο δειαδή απφ ηα 30 έηε θαη κεηά, απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο ην 

παηδί λα εθδειψζεη δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, φπσο αληίζηνηρα θαη νη 

επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ, επεηδή πξνθαινχλ ζηξεο ζην βξέθνο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θνιπηθή αηκνξξαγία, ε απψιεηα ακληαθνχ πγξνχ πξνθαινχλ ζηξεο ζην 

βξέθνο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζεσξεζεί παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηηο 

δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (Mamidala et al., 2013). Αμίδεη αθφκε λα 

ζεκεησζεί φηη ην θαζπζηεξεκέλν πξψην θιάκα ηνπ βξέθνπο, ε αλνμία θαη ην ρακειφ 

βάξνο ηνπ βξέθνπο κεηά ηε γέλλεζε ιεηηνπξγνχλ σο αξλεηηθνί πξνγλσζηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηελ νκαιή αλάπηπμή ηνπ θαη απμάλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ 

εθδήισζε δηαηαξαρψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Mamidala et al., 2013). 

ηα πεξηβαιινληηθά αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί αθφκε ε έθζεζε ηνπ βξέθνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, ζε 



ηεξαηνγφλεο νπζίεο φπσο ε ζαιηδνκίδε θαη ην βαιπξντθφ νμχ, θαζψο ζεσξνχληαη φηη 

πξνθαινχλ αλσκαιίεο ζηε θπζηνινγηθή νξκνληθή ιεηηνπξγία, επξήκαηα, φκσο, πνπ 

δελ έρνπλ ηχρεη επξείαο απνδνρήο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Liu, King & 

Bearman, 2010). Σν 1998 είρε ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε απηηζκνχ ην εκβφιην 

ηξηπινχλ (MMR) ην νπνίν ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ κε παηδηά κε απηηζκφ 

εθείλε ηελ πεξίνδν ζεσξήζεθε φηη πξνθαινχζε απηηζκφ, κέζα απφ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε βαξέα κέηαιια, δεκηνπξγψληαο έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη έλα 

κεγάιν αξηζκφ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ. Παξφια απηά ε ππφζεζε γηα ηα MMR εκβφιηα 

πιένλ ακθηζβεηείηαη θαη ζεσξείηαη αβάζηκε (Liu, King & Bearman, 2010). 

πκπεξαζκαηηθά νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ απνηεινχλ κία νκάδα 

δηαηαξαρψλ κε πνηθίια θαη πνιπδηάζηαηα αίηηα θαη κε πνιχ πςειή θιεξνλνκηθφηεηα 

πνπ αγγίδεη ην πνζνζηφ ηνπ 90%, παξφιν πνπ ε αθξηβήο ζπζρέηηζε απηηζκνχ θαη 

γνληδίσλ είλαη αθφκε ζρεηηθά αζαθήο (Zafeiriou et al., 2013). Σα δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δηαηαξαρψλ απνηειεί κία 

απφξξνηα γελεηηθψλ, επηγελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (Eapen, 

2011). 

 

 

 

 

 



 

6. Κιηληθή αμηνιόγεζε θαη εθηίκεζε 
 

6.1. Κιίκαθεο αμηνιόγεζεο 

Δθηφο απφ ηε ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ, απαξαίηεηε αθφκε είλαη ε ρξήζε 

ζηαζκηζκέλσλ ςπρνκεηξηθψλ θιηκάθσλ γηα ηελ εμέηαζε απηηζηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαζψο επίζεο ηεο 

γεληθφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Σέηνηνπ είδνπο θιίκαθεο είλαη: ε θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο ηνπ απηηζκνχ ηεο παηδηθήο ειηθίαο (CARS), ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε 

ηεο δηαγλσζηηθήο ζπλέληεπμεο ηνπ απηηζκνχ (ADI-R), ην δηάγξακκα δηαγλσζηηθήο 

παξαηήξεζεο απηηζκνχ (ADOS).  

6.1.2. Κιίκαθα αμηνιόγεζεο ηνπ απηηζκνύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο (CARS) 

Πξφθεηηαη γηα κία θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία ηαμηλνκεί ηα 

απηηζηηθά ζπκπηψκαηα ζε ήπηα-κέηξηα-ζνβαξά (Wilmshurst, 2011). χκθσλα κε 

ηνπο Volkmar, Paul, Klin θαη Cohen (2005), ε θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηνπ απηηζκνχ 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο θαη αμηφπηζηεο θιίκαθεο 

δηάγλσζεο ησλ δηαηαξαρψλ πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη αλαθέξεηαη ζε 

άηνκα πνπ είλαη 2 εηψλ θαη άλσ. Απνηειείηαη απφ 15 ππνθιίκαθεο (1. 

Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο γχξσ ηνπ, 2. Μίκεζε 3. πλαηζζεκαηηθή απφθξηζε 4. Υξήζε 

κεξψλ ηνπ ζψκαηνο 5. Υξήζε αληηθεηκέλσλ 6. Πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή 7. Οπηηθή 

αληαπφθξηζε 8. Αθνπζηηθή Αληαπφθξηζε 9. Γεπζηηθή, νζκεηηθή θαη απηηθή 

αληαπφθξηζε θαη ρξήζε 10. Φφβνο ή λεπξηθφηεηα 11. Λεθηηθή επηθνηλσλία 12. Με 

ιεθηηθή επηθνηλσλία 13. Δπίπεδν ελεξγεηηθφηεηαο 14. Δπίπεδν θαη ζπλέπεηα ζηελ 

πλεπκαηηθή αληαπφθξηζε 15. Γεληθέο εθηηκήζεηο) ζηηο νπνίεο ην παηδί βαζκνινγείηαη 

ζε κία ηεηξαβαζκηαία θιίκαθα, έπεηηα απφ παξαηήξεζε (Volkmar, Paul, Klin & 

Cohen, 2005; Geier et al., 2013). Σν κεηνλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο είλαη 



φηη δεκηνπξγήζεθε πξηλ ηελ έθδνζε ησλ DSM-IVθαη ICD-10, νπφηε είλαη δχζθνιν λα 

ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη ησλ θιηληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παξαπάλσ εγρεηξηδίσλ (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; 

Geier et al., 2013). Παξφια απηά, επεηδή θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ αηφκνπ θαη ζπλδπάδεη θαη ηελ θιηληθή παξαηήξεζε ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν 

θαη αμηφπηζην (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Geier et al., 2013; Wilmshurst, 

2011). 

6.1.2. Γηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ απηηζκνύ, αλαζεσξεκέλε έθδνζε 

(ADI-R) 

Η δηαγλσζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ απηηζκνχ απνηειεί κία εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε κε 

γνλείο κε ηξεηο ππνθιίκαθεο γηα ελήιηθα άηνκα (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; 

Wilmshurst, 2011). Οη ηξεηο ππνθιίκαθεο αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή εγγχηεηα ηνπ 

αηφκνπ, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηηο ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο (Patten, Baranek, 

Watson & Schultz, 2013). ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλέληεπμεο 

ζπγθαηαιέγεηαη ε δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ησξηλέο αιιά θαη πξφηεξεο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ θαη ε δηάθξηζε απηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη λνεηηθήο 

πζηέξεζεο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005).  

6.1.3. Γηάγξακκα δηαγλσζηηθήο παξαηήξεζεο απηηζκνύ (ADOS) 

Σν δηάγξακκα δηαγλσζηηθήο παξαηήξεζεο απηηζκνχ απνηειεί έλα πξσηφθνιιν γηα 

ηελ θιηληθή παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ παηρληδηνχ, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία γηα άηνκα πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ηα 2 έηε κέρξη θαη ηελ ελήιηθε δσή 

(Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Wilmshurst, 2011). ηα πιαίζηα ηεο 

δηαδξαζηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ADOS, ν θιηληθφο επαγγεικαηίαο παξαηεξεί ην άηνκν 

θαη πξαγκαηνπνηεί εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ κε βάζε ηνπο ηξεηο παξαπάλσ 

ηνκείο. 



6.2. Πξόζζεηεο θιίκαθεο αμηνιόγεζεο 

Γεδνκέλεο ηεο πνιπδηάζηαηεο θχζεο θαη θιηληθήο εηθφλαο ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη αλαγθαίν ν θιηληθφο επαγγεικαηίαο λα ρξεζηκνπνηεί 

θαη εξγαιεία ςπρνινγηθήο αμηνιφγεζεο ηα νπνία λα εμεηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ιεηηνπξγίεο φπσο ε λνεκνζχλε (φπσο ε θιίκαθα ηνπ Wechsler), ε πξνζαξκνζηηθή 

ζπκπεξηθνξά (φπσο ε θιίκαθα Vineland Adaptive Behaviour), ε κλεκνληθή 

ηθαλφηεηα (φπσο ε θιίκαθα ηνπ Wechsler) (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; 

Wilmshurst, 2011; Patten, Baranek, Watson&Schultz, 2013). Απηφ είλαη απαξαίηεην 

ψζηε ν θιηληθφο επαγγεικαηίαο λα δηακνξθψζεη κία αθξηβή θαη εκπεξηζηαησκέλε 

γλψκε γηα ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. 

6.3. Κιηληθή παξαηήξεζε  

Τςειήο ζεκαζίαο ζεσξείηαη ν ξφινο ηεο θιηληθήο παξαηήξεζεο. ηα πιαίζηα ηεο 

θιηληθήο παξαηήξεζεο ν θιηληθφο επαγγεικαηίαο έρεη ηελ επθαηξία ιακβάλνληαο 

ππφςε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην θαη ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ, λα αμηνινγήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα αιιειεπηδξά κε ηνπο άιινπο θαη λα αληαπνθξίλεηαη θαηάιιεια ζηα 

εξεζίζκαηα, ην ιφγν ηνπ, ηελ χπαξμε ζηεξενηππηψλ (Schreibman, 1988; Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Αθφκε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιηληθήο παξαηήξεζεο ν εηδηθφο θαηαλνεί θαιχηεξα 

πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ θαη πξνζπαζεί λα δψζεη απαληήζεηο ζε κία 

ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηθαλφηεηα γηα βιεκκαηηθή επαθή, ζηε ζρέζε κε 

ηνπο γνλείο, ζηελ αιιειεπίδξαζε κε παηρλίδηα. (Schreibman, 1988). 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θιηληθή παξαηήξεζε ζπκβάιινπλ ζηε 

δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρεη ζπιιέμεη ν θιηληθφο επαγγεικαηίαο απφ 

ηνπο γνλείο θαη ηηο θιίκαθεο αμηνιφγεζεο θαη ζπλάκα λα παξαηεξήζεη νξηζκέλεο 



ζπκπεξηθνξέο in vivo. Έηζη, δηακνξθψλεηαη κία πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ 

θιηληθή εηθφλα ηνπ αηφκνπ πνπ ζα νδεγήζεη θαη ζηε ζσζηή δηάγλσζε. 

Καζίζηαηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ε αμηνιφγεζε θαη ε εθηίκεζε ελφο αηφκνπ κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθε θαη πνιπζχλζεηε θαη 

φηη απαηηεί κία ζεηξά δηαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ, ςπρνκεηξηθψλ εξγαιείσλ θαη 

λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ. 

Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κία νιηζηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ε νπνία σο 

ζηφρν ηεο έρεη ηε δηεξεχλεζε ηφζν ησλ ειιεηκκάησλ, φζν θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αηφκνπ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θιηληθήο ηνπ εηθφλαο. Απηφ θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηαηί ε νξζή εθηίκεζε θαη δηάγλσζε ζα νξίζεη θαη ηελ 

επηθείκελε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Παξεκβάζεηο ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνύ 
 

Οη πξνηάζεηο ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ είλαη πνηθίιεο θαη εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θιηληθή εηθφλα ηνπ 

αηφκνπ, ηηο ηθαλφηεηεο  θαη  ηα ειιείκκαηά ηνπ. Οη παξεκβάζεηο ζε απηφ ην είδνο ησλ 

δηαηαξαρψλ δε ζηνρεχνπλ ζηελ πιήξε ζεξαπεία ηνπ αηφκνπ, αθνχ νη απηηζηηθέο 

δηαηαξαρέο αθνινπζνχλ ην άηνκν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, αιιά νη 

παξεκβάζεηο απηέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ άκβιπλζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ (Danial, Jeffrey & Wood, 2013). Απφ ηηο 

πην γλσζηέο θαη ζπρλά αλαθεξφκελεο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε γλσζηηθν-

ζπκπεξηθνξηθή  ζεξαπεία, ην πξφγξακκα ABA ηνπ Lovaas, ην πξφγξακκα TEACCH,  

ε ςπρνεθπαίδεπζε, ε εξγνζεξαπεία θαη ε παηγληνζεξαπεία θαη ε νηθνγελεηαθή 

ςπρνζεξαπεία (Danial, Jeffrey & Wood, 2013; Granovetter, 2013). 

7.1. Γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία 

Η γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο παξεκβάζεηο 

γηα ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ κε δχν θχξηνπο ζηφρνπο: ηε 

βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εθκάζεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ 

δεμηνηήησλ (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Granovetter, 2013). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξέκβαζεο βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθέο αξρέο: 

1. ηα γλσζηηθά ζρήκαηα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 2. ηα γλσζηηθά ζρήκαηα 

κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ θαη λα αιιάμνπλ θαη 3. ε αιιαγή ζηα γλσζηηθά ζρήκαηα 

πξνθαιεί θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Danial, Jeffrey & Wood, 2013). 

ηα πιαίζηα ηεο γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ πνιχ ζπρλά γίλεηαη εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ηεο ελίζρπζεο. Η 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εθαξκφδεηαη ζπρλά πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα κάζεη νξηζκέλεο 



ιεηηνπξγηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, θάζε θνξά πνπ ην άηνκν εθδειψλεη κία απφ ηηο 

επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο, εληζρχεηαη (Volkmar, Paul, Klin & Cohen; Danial, Jeffrey 

& Wood, 2013). Η ηερληθή ηεο ελίζρπζεο έρεη δηηηή ιεηηνπξγία, αθνχ κε ηελ 

ελίζρπζε θαη εδξαίσζε κίαο ιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε ρξήζε ηεο 

ηνπαιέηαο, αθνινπζεί ζπλήζσο θαη ε κείσζε κίαο άιιεο δπζιεηηνπξγηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. ρεηηθή κε ηελ ελίζρπζε είλαη θαη ε ηερληθή ηεο απφζβεζεο. ηα 

πιαίζηα ηεο απφζβεζεο ε ζηέξεζε ηεο ελίζρπζεο-επηβξάβεπζεο, φηαλ ην άηνκν δελ 

εκθαλίδεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά, έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εθδήισζεο ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα φκσο κε ηελ ελίζρπζε, ε 

ηερληθή ηεο απφζβεζεο, παξάιιεια κε ηε κείσζε κίαο ζπκπεξηθνξάο, δελ πξνηείλεη 

κία άιιε πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005; Kring, 

Davison, Neale & Johnson, 2010; Danial, Jeffrey & Wood, 2013). 

ηα πιαίζηα αθφκε ηεο γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο, ην άηνκν έρεη ηελ 

επθαηξία λα βειηηψζεη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δεμηφηεηεο θαη λα δηδαρζεί πψο λα 

πξνζεγγίδεη ηνπο άιινπο θαη λα αιιειεπηδξά. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε 

δηδαζθαιία πξνζαξκνζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εμηζνξξνπεηηθά ζηελ 

θνηλσληθή απφζπξζε θαη ζηα ειιείκκαηα επηθνηλσλίαο ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ 

απηηζηηθνχ θάζκαηνο (Danial, Jeffrey & Wood, 2013; Granovetter, 2013). Η 

εθκάζεζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ππνβνεζείηαη κε ηελ πξνβνιή βίληεν κε ηηο 

επηζπκεηέο ζπκπεξηθνξέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνβνιή βίληεν κε ηηο επηζπκεηέο 

ζπκπεξηθνξέο, βαζηζκέλε ζηελ θνηλσληθή κίκεζε ηνπ A. Bandura, ζπκβάιιεη ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνο επίηεπμε δεμηνηήησλ θαη ζηελ πην εχθνιε εθαξκνγή 

ηνπο. εκαληηθφ, φκσο, είλαη αθφκε, φιεο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ην άηνκν 

θαηαθηά, λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο γεληθεχεη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 



Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθή παξέκβαζε θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα ησλ ειιεηκκάησλ θαη, γεληθφηεξα, ηεο θιηληθήο εηθφλαο ηνπ αηφκνπ πνπ 

αλήθεη ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο δηαηαξαρψλ. Η δξάζε ηεο είλαη εζηηαζκέλε θαη, 

ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ηδηαίηεξα επηηπρήο, αθνχ εθπαηδεχεη ην άηνκν θαη ην 

θαζηζηά πην ιεηηνπξγηθφ ηφζν γηα ην ίδην, φζν θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπ ζπλαιιαγέο 

(Danial, Jeffrey & Wood, 2013). 

7.2. Πξόγξακκα ABA ηνπ Lovaas 

Σν πξφγξακκα ABA ή ην πξφγξακκα εθαξκνζκέλεο ζπκπεξηθνξηθήο αλάιπζεο, 

φπσο είλαη γλσζηφ, ηνπ ςπρνιφγνπ O. I. Lovaas (1927-2010) είλαη έλα πξφγξακκα 

παξέκβαζεο γηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Wilmshurst, 2011). 

Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ην νπνίν κεηψλεη ηηο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζπλάκα βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε. Η 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξέκβαζεο βαζίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο αξρέο ηεο 

ζπληειεζκέλεο κάζεζεο, ηεο κίκεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο.  

Σν πξφγξακκα είλαη εληαηηθφ, κε δηάξθεηα 3 ρξφληα θαη εθαξκφδεηαη ζε θιηληθά 

πιαίζηα θαη ζην ζπίηη ηνπ αηφκνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί φηη ε ειηθία 

έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί ην άηνκν λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηα 2,5 έηε θαη φηη 

ην πεξηερφκελν ηεο παξέκβαζεο δηαθνξνπνηείηαη κε ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην πξψην έηνο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηάιιειε θαη 

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηελ ηερληθή ηεο κίκεζεο θαη ηε κείσζε ηεο 

δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σν δεχηεξν έηνο ζπλήζσο εζηηάδεη ζηελ εθκάζεζε θαη 

ζηελ βειηίσζε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. ε φ,ηη αθνξά ζην ηξίην έηνο ην άηνκν έρεη 

ηελ επθαηξία λα δηδαρζεί θαη λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο, φπσο ε έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη καζεζηαθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα πξνζαξκνζηεί, 

φζν ην δπλαηφλ πην νκαιά ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Wilmshurst, 2011). 



7.3. Πξόγξακκα TEACCH 

Σν πξφγξακκα TEACCH, απφ ηνλ γεξκαλφ ςπρνιφγν E. Schopler (1927-2006) 

απνηειεί έλα ζχζηεκα δηδαζθαιίαο γηα ην άηνκν κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

αηφκνπ (Wilmshurst, 2011). Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξνγξάκκαηα 

παξέκβαζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ θαη γνλέσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα παξέκβαζεο ζηνρεχεη ζε κία δνκεκέλε δηδαζθαιία ηνπ αηφκνπ, ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ εθκάζεζε ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

επηθνηλσλίαο (Panerai et al., 2002). Όια απηά έρνπλ σο ζηφρν λα δηδάμνπλ ζην άηνκν 

πνπ αλήθεη ζην απηηζηηθφ θάζκα λα είλαη ζε ζέζε λα θαζηζηά γλσζηέο ηηο αλάγθεο 

ηνπ κέζα απφ ηελ βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ηνπ (Wilmshurst, 2011). 

Σν πξφγξακκα TEACCH ζπληζηά κία ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε νιηζηηθή θαη 

εμαηνκηθεπκέλε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηα θιηληθά πιαίζηα αιιά αθνξά θαη ηνπο γνλείο θαη ην ζρνιηθφ πιαίζην κε ην 

ηειεπηαίν λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε ηηο δηαηαξαρέο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ (Paneraietal., 2002; Wilmshurst, 2011; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 

2005). Θεσξείηαη αθφκε εμαηνκηθεπκέλε γηαηί δνκείηαη αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηεο, 

ηα ειιείκκαηα θαη ηηο καζεζηαθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη έηζη ην ζεξαπεπηηθφ 

πξφγξακκα έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζεκείν αλαθνξάο ην άηνκν πνπ αλήθεη ζην 

απηηζηηθφ θάζκα θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ ζε απηφ (φπσο ηε 

κείσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ αηφκνπ) (Virues-Ortega, 

Juliν & Pastor-Barriuso, 2013; Panerai et al., 2002). Αμίδεη αθφκε λα ζεκεησζεί φηη ην 

πξφγξακκα TEACCH κέζα απφ ηηο γισζζηθέο, θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξνζνρήο, θαζψο θαη ηελ ρξήζε ηεο 

εηθφλαο σο δηδαθηηθφ κέζν, ππνβνεζάεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαηαλφεζεο θαη 



επηθνηλσλίαο ακβιχλνληαο ηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ 

θαη θαζηζηψληαο ην πην ιεηηνπξγηθφ (Virues-Ortega, Julio & Pastor-Barriuso, 2013; 

Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Καηαιήγνληαο, φπσο ππνγξακκίδεη ε αλαζθφπεζε ησλ Virues-Ortega θαη Pastor-

Barriuso (2013), ην 30% ησλ νηθνγελεηψλ κε παηδηά κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχλ ην πξφγξακκα TEACCH. Απηφ ιεηηνπξγεί εληζρπηηθά ζηελ 

άπνςε θαηά ηελ νπνία πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθφ πνπ θαιχπηεη βαζηθέο πηπρέο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

7.4. Φπρνεθπαίδεπζε 

Χο ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε, ε Έλσζε Δηδηθψλ ζηελ Οκαδηθή Δξγαζία, φπσο 

αλαθέξεη ν Βαζηιφπνπινο (2010), νξίδεηαη εθείλε ε παξέκβαζε πνπ έρεη σο ζηφρν 

ηελ πξνζσπηθή, ηε δηαπξνζσπηθή αλάπηπμε θαη παξάιιεια ηελ πξφιεςε ησλ 

δπζθνιηψλ ηνπ αηφκνπ κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη ζπζηεκηθέο 

ζηξαηεγηθέο ζηα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο ζην εδψ θαη ζην ηψξα. Έηζη, ινηπφλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο, ηα άηνκα κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ελεκεξψλνληαη γηα επηζπκεηέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε εθπαίδεπζε θαη άζθεζή ηνπο ζηηο 

δεμηφηεηεο απηέο θαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο. Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξφ, φηη 

ε ςπρνεθπαίδεπζε απνηειεί κία δνκεκέλε, ππνζηεξηθηηθή θαη νκαδηθή παξέκβαζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ελεκέξσζε 

θαη κία ζεηξά γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθψλ ηερληθψλ, ιεηηνπξγεί ζαλ αξσγφο ηνπ 

αηφκνπ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, αθνχ πεξηιακβάλεη ηε δηδαζθαιία 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπ άγρνπο θαη δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζπλάκα πξνσζεί ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο. 



Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο είλαη ε δπλακηθή πνπ 

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηα άηνκα ηεο νκάδαο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην, πεξίπνπ, 

ειηθηαθφ θάζκα θαη έρνπλ παξφκνηεο ηθαλφηεηεο θαη δπζθνιίεο. Αθφκε, ε 

ςπρνεθπαίδεπζε μεθεχγεη απφ ηα απζηεξά, θιηληθά πιαίζηα θαη ζπρλά δηεμάγεηαη ζην 

ζρνιείν, ζηελ νηθνγέλεηα, ζε έλα πην θπζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηφζν 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ηε γελίθεπζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ πξνο 

απφθηεζε (Βαζηιφπνπινο, 2010). 

7.5. Άιιεο κνξθέο παξέκβαζεο: Δξγνζεξαπεία θαη παηγληνζεξαπεία 

ηα πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο, ην άηνκν βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ κέζα απφ 

ηελ θαηαζθεπή ρεηξνηερληψλ θαη κέζα απφ ηε δηαπξνζσπηθή εκπεηξία πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Μέζα απφ ηε δεκηνπξγία έξγνπ ακβιχλεηαη ε 

θνηλσληθή απνκφλσζε θαη απφζπξζε ηνπ αηφκνπ πνπ αλήθεη ζην θάζκα ησλ 

απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ. Μέζα απφ ηελ εξγνζεξαπεία αμηνινγνχληαη νη ηθαλφηεηεο 

θαη νη δπζθνιίεο ηνπ αηφκνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ζηαδίνπ (φπσο νη 

αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο, ε επηθνηλσλία, ε ηθαλφηεηα λα ληχλεηαη, ε ηθαλφηεηα 

ρξήζεο ηεο ηνπαιέηαο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάδεηαη έλα πξφγξακκα παξέκβαζεο. Σν 

παξφλ πξφγξακκα παξέκβαζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αηφκνπ ζε 

θαζεκεξηλέο ζπκπεξηθνξέο απαξαίηεηεο γηα ην άηνκν γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αηζζεηηθνθηλεηηθήο θαη ςπρνθνηλσληθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν 

ηελ θαηαζθεπή «έξγσλ». Η εξγνζεξαπεία αθφκε πξνηείλεη θαη ηπρφλ αιιαγέο ζην 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνάγνπλ ηελ θαιχηεξε βειηίσζε ηνπ αηφκνπ 

(Watling, Deitz, Kanny & McLaughlin, 1999; Kadar, McDonald & Lentin, 2012; 

Rodger & Polatajko, 2014). 

Μία πην ςπρνδπλακηθή παξέκβαζε είλαη ε παηγληνζεξαπεία. ηελ παηγληνζεξαπεία ην 

παηδί κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ καζαίλεη κεηαμχ άιισλ λα 



αιιειεπηδξά, λα επηθνηλσλεί, λα ρξεζηκνπνηεί ζπκβνιηζκνχο, θαη εθπαηδεχεηαη ζην 

θαληαζηηθφ παηρλίδη θαη ζηε κίκεζε. Η ζπγθεθξηκέλε κνξθή παξέκβαζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην θνπθινζέαηξν, θνπθιφζπηηα θαη άιινπ είδνπο παηρλίδηα, έρεη σο 

ζηφρν λα κεηψζεη ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ, λα θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη 

κέζα απφ ηα παηρλίδηα λα κάζεη λα επηθνηλσλεί. Αθφκε, ε παηγληνζεξαπεία βαζίδεηαη 

ζηελ ςπρνδπλακηθή ηδέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην παηδί πξνβάιιεη ζηα παηρλίδηα ηηο 

ζπγθξνχζεηο θαη ην άγρνο ηνπ αζπλεηδήηνπ ηνπ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ελήιηθα (Landreth, Ray, Sweeney, Homeyer & Glover, 2005). 

7.6. πζηεκηθή-νηθνγελεηαθή ζεξαπεία 

χκθσλα κε ηηο Solomon θαη Chung (2012), ε χπαξμε ελφο παηδηνχ κε δηαηαξαρέο 

ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ζηελ νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηα δπλακηθά ησλ κειψλ ηεο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γνλείο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαινχληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο, λα ην βνεζήζνπλ 

λα βειηηψζεη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ θαη παξάιιεια λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε (Solomon & Chung, 2012; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

ηα πιαίζηα ηεο ζπζηεκηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο, ηφζν νη ζχδπγνη φζν 

θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο καζαίλνπλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ λα 

αληηκεησπίδνπλ θαη λα ιχλνπλ επνηθνδνκεηηθά ηα αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα κε ην 

παηδί πνπ αλήθεη ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαζψο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

δπζθνιίεο. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ πξνζαξκνζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ νκαιή ζπκβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο, λα 

δηαπξαγκαηεπηνχλ ηε δπλακηθή ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα κπνξέζνπλ λα απνδερηνχλ ην 

παηδί κε ηηο δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ (Solomon & Chung, 2012; Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005; Μαιηθηψζε-Λνΐδνπ, 2012). Αθφκε, ε νηθνγελεηαθή 

ζεξαπεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά πξνο ηηο ππφινηπεο κνξθέο παξέκβαζεο, 



αθνχ νη γνλείο καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ σο «ζπκςπρνζεξαπεπηέο». Έηζη ε 

παξέκβαζε εθαξκφδεηαη θαη ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο 

πξνφδνπ ηνπ αηφκνπ (Solomon & Chung, 2012; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). 

πκπεξαζκαηηθά, ν κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζην άηνκν κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ππνγξακκίδεη ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηελ 

πνιπδηάζηαηε θχζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ. Άιισζηε, είλαη ζεκαληηθφ νη 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο λα είλαη εμαηνκηθεπκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζην θάζε 

άηνκν κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο. Όπσο ππνγξακκίδεη θαη ν 

Wilmshurst (2011) φζν πην λσξίο μεθηλήζεη ε παξέκβαζε, φζν πην κεγάιε είλαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη επθαηξίεο γηα γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ηφζν απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα επηηπρνχο έθβαζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



8. Οη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο θαη ε νηθνγέλεηα 
 

Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ιφγσ ηεο πνιχπινθεο θιηληθήο ηνπο 

εηθφλαο θαη ησλ ζπλνδψλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ειιεηκκάησλ ηνπ αηφκνπ, 

απνηεινχλ κία πξφθιεζε γηα ην ίδην ην άηνκν αιιά θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σν 

παξφλ θεθάιαην δηεξεπλά πψο νη γνλείο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

καζαίλνπλ λα δνπλ κε έλα παηδί κε δηαηαξαρέο ζην απηηζηηθφ θάζκα. 

χκθσλα κε ηνπο Volkmar, Paul, Klin θαη Cohen (2005), νη γνλείο κε παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κία ζεηξά 

θαηαζηάζεσλ ηδηαίηεξα ζηξεζνγφλσλ, πξηλ αθφκε δηαγλσζζεί φηη ην παηδί ηνπο 

αλήθεη ζην θάζκα απηφ. Πξηλ ηε δηάγλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο νη γνλείο πνιχ ζπρλά βηψλνπλ αηζζήκαηα αλεζπρίαο, θφβνπ, αγσλίαο θαζψο 

επηθξαηεί αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ην παηδί ηνπο θαη νη παξαπνκπέο απφ ηνλ έλα 

εηδηθφ ζηνλ άιινλ απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ ζηξεο.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε άπνςε θαηά ηελ νπνία ε αληίδξαζε ησλ γνλέσλ 

ζηε δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο έρεη πνιιά θνηλά ζεκεία κε 

ηελ αληίδξαζε ζηελ απψιεηα, ζα λα έρνπλ ράζεη ηελ ηδέα ηνπ παηδηνχ πνπ είραλ ζην 

κπαιφ ηνπο θαη φ,ηη ήιπηδαλ θαη είραλ επελδχζεη ζε απηήλ. Γη’ απηφ θαη ηα ζηάδηα 

κέρξη ηελ απνδνρή ηεο δηάγλσζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ γνλέσλ ζηα λέα δεδνκέλα 

είλαη παξφκνηα κε ηα ζηάδηα ηνπ πέλζνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

δηάγλσζεο ζπλήζσο αθνινπζεί ε αξρηθή θξαπγή. ην ζηάδην απηφ νη Horowitz, 

Bonanno, θαη Holen (1993) ππνζηεξίδνπλ φηη ην άηνκν, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

νη γνλείο, βηψλνπλ έληνλα αηζζήκαηα απψιεηαο, καηαίσζεο θαη αβνεζεζίαο. ην 

πξψην απηφ ζηάδην δελ εθιείπνπλ ηα αηζζήκαηα ελνρψλ, αθνχ νη γνλείο λνκίδνπλ φηη 



νη ίδηνη πξνθάιεζαλ ηε δηαηαξαρή θαη ηείλνπλ λα θαηεγνξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, 

πηνζεηψληαο έλαλ εζσηεξηθφ ηξφπν απφδνζεο αηηηψλ  ή λα αιιεινθαηεγνξνχληαη 

απνδίδνληαο ηα αίηηα θαη ηελ επζχλε έμσ απφ ηνπο ίδηνπο (Volkmar, Paul, Klin & 

Cohen, 2005). ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε άξλεζε θαη ε ακθηζβήηεζε ηεο δηάγλσζεο. 

Η άξλεζε ζπληζηά έλαλ πνιχ θνηλφ θαη ηζρπξφ κεραληζκφ άκπλαο κέζα απφ ηνλ 

νπνίν νη γνλείο αξλνχληαη, δελ απνδέρνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ην παηδί ηνπο 

(Horowitz, Bonanno & Holen, 1993; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Έηζη, ζηα 

πιαίζηα ηεο άξλεζεο νη γνλείο πνιιέο θνξέο αλαδεηνχλ δηάγλσζε απφ άιινπο 

εηδηθνχο πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη έρεη γίλεη ιάζνο ή δελ ην αλαθνηλψλνπλ ζηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

Καζψο νη γνλείο ζπλερίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ άξλεζε σο έλαλ ηξφπν λα 

απνθχγνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ηδέα φηη ην παηδί ηνπο έρεη δηαηαξαρέο ζην θάζκα 

ηνπ απηηζκνχ ζηαδηαθά δεζκεχνληαη ζπλήζσο ζε κία ζεηξά ζπλερψλ, 

δπζιεηηνπξγηθψλ ζθέςεσλ, ζρεδφλ θαηαλαγθαζηηθψλ. Έηζη, ζην ζηάδην απηφ πνιιέο 

θνξέο θνβνχληαη γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηνπο, πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηε 

δσή ηνπ παηδηνχ κεηά ην ζάλαηφ ηνπο, μαλαδνχλ ηε ζηηγκή πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθε ε 

δηάγλσζε θαη ζπρλά αλαθέξνληαη εθηάιηεο (Horowitz, Bonanno & Holen, 1993; 

Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 2005). Όηαλ ε δηαδηθαζία ηεο απψιεηαο αθνινπζεί κία 

απξφζθνπηε πνξεία ρσξίο νη γνλείο λα θαζειψλνληαη ζε θάπνην απφ ηα ζηάδηα, αιιά 

λα βηψλνπλ ην θάζε ζηάδην ζηα πιαίζηα ηνπ θπζηνινγηθνχ, έπνληαη ηα ζηάδηα ηεο 

δηεξεχλεζεο θαη ηεο απνδνρήο/ρξφληαο ζιίςεο (Horowitz, Bonanno & Holen, 1993). 

ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο νη γνλείο ζηαδηαθά απνδέρνληαη ηε δηάγλσζε θαη 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ηη ζεκαίλεη απηφ γηα ην παηδί ηνπο. Καηαλννχλ φηη ν ζρεδηαζκφο 

ελφο ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη ην παηδί λα 

βειηηψζεη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ, θαη έηζη αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα λα ην βνεζήζνπλ 



θαη ζηήξημε απφ ηελ νηθνγέλεηα. Σν ηειεπηαίν ζηάδην είλαη απηφ ην νπνίν ζα 

θαζνξίζεη θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε ησλ γνλέσλ πξνο ην παηδί. ην ζηάδην 

ηεο απνδνρήο/ρξφληαο ζιίςεο νη γνλείο απνδέρνληαη άλεπ φξσλ ην παηδί θαη 

πξνζαξκφδνληαη καδί κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

θαη ηθαλφηεηέο ηνπ αλαπηχζζνληαο ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο γηα ην παηδί θαη 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηα δπλακηθά θαη ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πεξηβάιινληνο (Horowitz, Bonanno & Holen, 1993; Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 

2005). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην είλαη πηζαλφ νη γνλείο λα 

απνδερζνχλ ην παηδί αιιά λα ληψζνπλ ζιίςε γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ (Volkmar, 

Paul, Klin & Cohen, 2005). 

Με ηελ πεξηγξαθή ησλ 5 ζηαδίσλ ηνπ πέλζνπο, θαηά ηνπο Horowitz, Bonanno & 

Holen (1993), γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηάγλσζε ελφο αηφκνπ κε δηαηαξαρέο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ απνηειεί έλαλ παξάγνληα ν νπνίνο κεηαβάιιεη ξηδηθά θαη 

δνθηκάδεη ηα δπλακηθά ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη εθηφο απφ ηνπ γνλείο επεξεάδεη 

θαη ηα αδέξθηα. Οη πξνθιήζεηο γηα έλα παηδί πνπ έρεη αδεξθφ έλα άηνκν κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη πνιιέο. Η κεηαμχ ηνπο ζρέζε εμαξηάηαη 

απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ησλ γνλέσλ, ψζηε ηα αδέξθηα λα κε ληψζνπλ φηη παξακεινχληαη, 

νχηε φκσο λα επσκηζηνχλ επζχλεο πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηελ ειηθία ηνπο. Η νπηηθή 

ελφο αηφκνπ κε αδεξθφ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ θαη απνηππψλεη πψο ελφο ηέηνηνπ είδνπο 

δηάγλσζε επεξεάδεη ηελ νηθνγέλεηα: «Ο αδεξθφο κνπ δηαγλψζζεθε κε απηηζκφ ην 

1974.[…] Απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε απαζρνινχζε ε επζχλε πνπ είρα γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αδεξθνχ κνπ. Γε κνπ ην είραλ δεηήζεη νη γνλείο κνπ, ε ζπκπεξηθνξά 

κνπ σο ν κηθξφηεξνο αδεξθφο λα θξνληίδεη ην κεγαιχηεξν δελ ήηαλ θάηη ζπλεζηζκέλν 

αιιά έγηλε έλαο ζηφρνο θαη κία πξνηεξαηφηεηα ηεο δσήο κνπ. Πξνζπάζεζα λα 



θαηαιάβσ ηνλ αδεξθφ κνπ. Ση ζέιεη; Πψο ληψζεη; Γηαηί θαίλεηαη λα κε κε αγαπάεη; 

[…] Κάζε κέξα, θξαηνχζα έλα εκεξνιφγην ησλ πεξίεξγσλ ζπλεζεηψλ ηνπ ζην κπαιφ 

κνπ, απηέο πνπ ηψξα αλαγλσξίδνπκε σο ηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ. […] 

Αξλνχηαλ λα έρεη βιεκκαηηθή επαθή κε εκέλα ή κε νπνηνλδήπνηε άιινλ. Έκαζα λα 

κελ πξνζβάιινκαη. Δίρε ερνιαιία θαη επαλαιάκβαλε γηα ψξεο ηηο ηειενπηηθέο 

δηαθεκίζεηο πνπ είρε αθνχζεη. Έκαζα λα εθηηκψ ηελ αθξίβεηά ηνπ, αθφκε θαη λα 

γειάσ κεξηθέο θνξέο κε ηα αζηεία ηνπ.» (ζει. 1021) (Volkmar, Paul, Klin & Cohen, 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αληί επηιόγνπ: πκπεξάζκαηα 
 

Μέζα απφ ηελ παξνχζα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη 

δηαηαξαρέο πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηεο θαη 

πνιπδηάζηαηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θιηληθή εηθφλα ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη 

πνιχπινθε θαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ, φπσο θαη ε αηηηνινγία ηνπ θάζκαηνο, αθφκε 

αζαθήο. Η ζπκπησκαηνινγία ησλ δηαηαξαρψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ πνιιέο 

θνξέο δηαθέξεη θαη πνηθίιεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαζηζηψληαο αθφκε πην δχζθνιε ηε 

δνπιεηά ησλ θιηληθψλ επαγγεικαηηψλ. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θάζκαηνο δηαηαξαρψλ θξίλεηαη 

αλαγθαία ε πνιχπιεπξε θαη δηεπηζηεκνληθή δηεξεχλεζή ηνπο ζε επίπεδν, δειαδή, 

ςπρνινγηθφ, ηαηξηθφ, λεπξνβηνινγηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ. Με ηνλ ίδην ηξφπν είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζεγγηζηεί θαη ε ζρεδίαζε ελφο παξεκβαηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα 

άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θάζκα. 

Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα δηαηαξαρψλ θαζηεξψζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα 

θαη φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πνηθηιία ζπκπησκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα φζν θαη ηα αλαθχπηνληα επξήκαηα λα 

αμηνπνηνχληαη ηφζν ζε επίπεδν γλψζεο αιιά θαη λα κεηαθξάδνληαη ζε έλαλ θαιχηεξν 

θιηληθφ ρεηξηζκφ ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ Διιάδα θαη ζηηο δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ νη κειέηεο 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξν αξηζκφ εξεπλψλ γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θάζκα δηαηαξαρψλ ζηελ Διιάδα είλαη επηηαθηηθή. 

Παξφια απηά ε ειιεληθή θνηλσλία δε γλσξίδεη πνιιά ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ 

θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη απηφ έρεη ζπλέπεηεο ηφζν ζηελ νκαιή έληαμε ηνπ αηφκνπ 



ζηελ θνηλσλία, φζν θαη ζην ζσζηφ ρεηξηζκφ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ. Αλ θαη ην 

ζηίγκα πνπ αθνινπζεί ην άηνκν κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ έρεη ακβιπλζεί, σο ειιεληθή θνηλσλία δελ είκαζηε εμνηθεησκέλνη κε 

ηα άηνκα κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο. Απηφ δε γίλεηαη αληηιεπηφ κφλν απφ ηα 

ζηεξεφηππα πνπ αθνινπζνχλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην απηηζηηθφ θάζκα αιιά θαη 

κέζα απφ ηελ έιιεηςε δνκψλ θαη ππνδνκψλ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηε δσή απηψλ ησλ 

αλζξψπσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εηδηθά ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ζαλ αξσγφο γηα ηα άηνκα κε 

δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ, φκσο, ε κέξηκλα γηα ηελ πνξεία ηνπο πέξα απφ 

ηα ζρνιηθά πιαίζηα είλαη ειιηπήο. Παξά ηελ χπαξμε ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ φπσο 

ν χιινγνο Αγάπεο, ε Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ, ε ζηάζε 

ηεο θνηλσλίαο καο πξνο ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρεη 

πεξηζψξην βειηίσζεο. Πεξηζψξην βειηίσζεο κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ 

απηψλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, απφ άπνςε δνκψλ θαη εηδηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Με απηφλ ηξφπν ζα 

κεγηζηνπνηεζεί θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ζα 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κία νιηζηηθή, απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε. 

Κξίλεηαη αλαγθαία, ινηπφλ, ε ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαηαξαρέο 

ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην θάζκα απηφ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή κία ζπζηεκαηνπνηεκέλε 

πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο απηψλ ησλ αηφκσλ ζηελ θνηλσλία, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ιεηηνπξγηθά κέιε ηεο κε ην δηθφ ηνπο 

ηξφπν. Με απηφλ ηξφπν ζα αξζεί ν απνθιεηζκφο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη ζα επαηζζεηνπνηεζνχκε νπζηαζηηθά απέλαληη ζηα άηνκα 

απηά.  
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