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Περίληψη 

Ο αυτισμός αποτελεί μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία τυπικά διαρκεί 

καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου.  Τα κλινικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν 

ποιοτικά ελλείμματα στην επικοινωνία, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και στερεότυπα 

ενδιαφέροντα.  Η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 

δραματικά, με το ποσοστό να κυμαίνεται σε 1/150 άτομα.  Ο αυτισμός προσβάλλει κυρίως 

άνδρες με αναλογία φύλου 4:1 και παρουσιάζει συννοσηρότητα με άλλες ιατρικές 

καταστάσεις όπως το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ χρωμοσώματος και την οζώδη 

σκλήρυνση.  Έχουν διατυπωθεί διάφορες γνωστικές θεωρίες σχετικά με τα συμπτώματα του 

αυτισμού όπως για παράδειγμα η Θεωρία του Νου ή η Θεωρία του άκρως "αρσενικού" 

εγκεφάλου, οι οποίες υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από γνωστικές 

ανεπάρκειες οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν σε προβλήματα στην επικοινωνία.  Κατά 

καιρούς, έχουν διατυπωθεί επίσης διάφορες θεωρίες αιτιολογίας για το Φάσμα του αυτισμού, 

υποδεικνύοντας ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς, γενετικούς και οργανικούς παράγοντες.  

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική ανάπτυξη, η νοητική ανάπτυξη και η στερεότυπη 

συμπεριφορά.  Μέχρι πρόσφατα, μια διάγνωση του αυτισμού γινόταν με βάση τα 

διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV, ενώ το Μάιο του 2013 δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη 

έκδοση του DSM το DSM-V, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές και ενδιαφέρουσες αλλαγές 

στα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού.  Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή η 

οποία δεν θεραπεύεται, ωστόσο παρουσιάζονται κάποιες εκπαιδευτικές/υποστηρικτικές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις, βιοχημικές και νευροβιολογικές προσεγγίσεις αλλά και μια 

προτεινόμενη φαρμακοθεραπεία.  Από τις πιο σημαντικές δομές οι οποίες έχουν μελετηθεί 

όσον αφορά τη νευροβιολογία του αυτισμού είναι η παρεγκεφαλίδα, το μεσολόβιο, η 

αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος, οι εγκεφαλικοί λοβοί αλλά και οι νευροδιαβιβαστές. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται τελικά ότι ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από μια 

πολυπαραγοντική αιτιολογία, ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι νευρολογικές 

μελέτες συνέβαλλαν στην κατανόηση του αυτισμού.   

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, ποιοτικά ελλείμματα, νευροβιολογία, συννοσηρότητα, 

θεραπευτικές προσεγγίσεις 
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Abstract 

Autism is a neurodevelopmental disorder which typically lasts throughout the life of 

an individual.  Clinical features include qualitative deficits in communication, repetitive 

behavior and stereotyped interests.  The incidence of autism in recent years has increased 

dramatically, with the percentage rate ranges in 1/150 persons.  Autism mainly affects men 

with a sex ratio of 4:1 and it has comorbidity with other medical conditions such as Fragile X 

syndrome and tuberous sclerosis.  There have been several cognitive theories about the 

symptoms of autism such as Theory of Mind or the "Extreme Male Brain Theory" which 

support that people with autism are characterized by cognitive deficiencies which then lead to 

problems in communication.  At times, there have also been various reasons about the 

symptoms of autism spectrum, suggesting psychological, environmental, genetic and organic 

factors.  People with autism have deficits in different areas such as social and emotional 

development, language development, cognitive development and stereotyped behavior.  Until 

recently, a diagnosis of autism was based on the diagnostic criteria of DSM-IV, and in May 

2013 was published the revised edition of the DSM DSM-V, that includes several interesting 

changes in the diagnostic criteria of autism.  Autism is a developmental disorder that cannot 

be cured, but there are presented some educational/supportive therapeutic approaches, 

biochemical and neurobiological approaches and a recommended medication.  Among the 

most important structures which have been studied concerning the neurobiology of autism is 

the cerebellum, corpus callosum, the amygdala and the hippocampus, the cerebral lobes and 

neurotransmitters.  The review of the literature eventually seems that autism is characterized 

by a multifactorial etiology, while important is the fact that neurological studies contributed 

to the understanding of autism. 

 

Key Words: autism, qualitative deficits, neurobiology, comorbidity, therapeutic approaches 
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Εισαγωγή 

Οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ASD) αποτελούν μια ομάδα διαταραχών με 

σύνθετο χαρακτήρα αλλά και ποικίλη συμπτωματολογία.  Ο αυτισμός αποτελεί μέρος αυτών 

των διαταραχών και αναφέρεται σε μια σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή που τυπικά 

διαρκεί καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου (Frith, 1989) και εμφανίζεται πριν από την 

ηλικία των τριών ετών (Ming, Brimacombe & Wagner, 2007).  

Χαρακτηρίζεται από ποιοτικές αποκλίσεις και αδυναμίες σε διάφορους τομείς όπως 

είναι η επικοινωνία (λεκτική και μη λεκτική), η αντίληψη, η γλώσσα, η φαντασία αλλά και η 

συμπεριφορά, η μίμηση και η μάθηση.  Αυτές οι αδυναμίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον 

τρόπο ζωής του ατόμου, δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή του ζωή, τη 

λειτουργικότητά του αλλά και την κοινωνική του ζωή.  Ο αυτισμός δεν είναι το ίδιο σοβαρός 

σε όλους.  Μπορεί να είναι ήπιος, μέτριος ή πιο σοβαρός καθώς η κλινική εικόνα των 

ατόμων με αυτισμό μεταβάλλεται με την ηλικία.  Συχνά παρουσιάζονται αλλαγές, όπως 

διακυμάνσεις, υποτροπές ή ακόμα και πρόοδος (Frith, 1989).  Είναι μια διαταραχή που 

μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξαρτήτως κοινωνικής, οικονομικής τάξης ή 

φυλής  ωστόσο είναι τέσσερις φορές πιο πιθανό να εμφανιστεί σε αγόρια απ' ότι κορίτσια, 

ενώ συνήθως εμφανίζεται μαζί με άλλες ιατρικές καταστάσεις, όπως η νοητική 

καθυστέρηση.  Σήμερα, 1 στα 150 άτομα διαγιγνώσκονται με αυτισμό (APA, 2000).  

Αρχικά, ο όρος «αυτισμός» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον ψυχίατρο 

Eugen Bleuler (1911) για να περιγράψει ορισμένους πάσχοντες από σχιζοφρένεια οι οποίοι 

χαρακτηρίζονταν από απόσυρση από την κοινωνική ζωή και στροφή στον εαυτό.  

Πρωτοπόροι στην έρευνα του αυτισμού ήταν οι Leo Kanner (1943) και Hans Asperger 

(1944), οι οποίοι ανέλυσαν και παρουσίασαν τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες για να 

ερμηνεύσουν την διαταραχή.  Και οι δυο συμπέραναν πως τα αυτιστικά άτομα έχουν κάποιες 

δυσκολίες στην επικοινωνία, την κοινωνική προσαρμογή αλλά και σε επίπεδο 

συναισθήματος ή ενστίκτου.  Ωστόσο, παρουσιάζουν εξαιρετικές διανοητικές ικανότητες και 

επιτεύγματα σε διάφορους τομείς (Gilberg & Ehlers, 1998).  Όπως αναφέρει η Frith (1989) 

«τόσο ο Kanner στη Βαλτιμόρη όσο και ο Asperger στη Βιέννη κατέγραψαν περιπτώσεις 

περίεργων παιδιών, τα οποία από κοινού παρουσίαζαν μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα.  Πάνω από όλα, τα παιδιά αυτά έδειχναν ανίκανα να καλλιεργήσουν και να 

διατηρήσουν φυσιολογικές σχέσεις με άλλους ανθρώπους.  Σε αντίθεση με τη σχιζοφρένεια του 

Bleuler, η διαταραχή αυτή έμοιαζε να υφίσταται εκ γενετής».  
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Ο αυτισμός γενικά αποτελεί μια νέα διάγνωση, ωστόσο η διαταραχή από μόνη της 

υπήρχε πάντα, πιθανότατα από τις  απαρχές της ανθρώπινης κοινωνίας.  Ίσως άργησε να 

χαρακτηριστεί ως αυτοτελής νοσολογική οντότητα γιατί ήταν σπάνια ή επειδή σχετιζόταν 

συχνά με άλλες δυσκολίες μάθησης.  Ήδη από το 19ο αιώνα υπήρχαν κάποιες θεωρίες για τα 

αίτια του φαινομένου, οι οποίες σήμερα, όπως είναι φυσικό έχουν μεταβληθεί.  Για 

παράδειγμα η θεωρία ότι ο αυτισμός ίσως οφείλεται σε ψυχοδυναμικές συγκρούσεις μητέρας 

και παιδιού σήμερα έχει καταρριφθεί, καθώς ο αυτισμός εμφανίζεται στον πληθυσμό 

ανεξάρτητα από κοινωνικοπολιτικές και ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις των γονέων.  

Μόλις από το 1960 και μετά εδραιώθηκε μια πιο επιστημονική προσέγγιση, ότι δηλαδή ο 

αυτισμός ίσως οφείλεται σε βιολογικούς και γενετικούς παράγοντες.  Σήμερα, η ολοένα και 

συχνότερη εμφάνιση του φαινομένου έχει συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής 

γνώμης αλλά και σε μία επίμονη διαμάχη των ερευνητών σχετικά με το ρόλο των γονιδίων ή 

του περιβάλλοντος στην αιτιολογία του αυτισμού.  Και για τις δύο παραπάνω θέσεις έχουν 

γίνει αρκετές έρευνες, καμία όμως μέχρι σήμερα δεν ικανοποιεί όλες τις περιπτώσεις ατόμων 

με αυτισμό. 

Ωστόσο, ακόμα και πριν από το 1940 διατυπώθηκαν κάποιες θεωρίες που ανέφεραν 

πως ο αυτισμός ίσως σχετίζεται με κάποια παθολογία του εγκεφάλου.  Σχεδόν οκτώ 

δεκαετίες μετά την υπόθεση ότι ο αυτισμός οφείλεται σε παθολογία του εγκεφάλου, σήμερα, 

η πορεία της μελέτης του αυτισμού στρέφεται και πάλι στο ζήτημα της εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας.  Σημαντική είναι και η πρόοδος στην έρευνα που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία χρόνια στην αναζήτηση κάποιων βασικών νευροβιολογικών χαρακτηριστικών του 

αυτισμού (Baron-Cohen, 2004).  Ένα από τα πρώτα γεγονότα που ενισχύουν την άποψη περί 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας ήταν το εύρημα ότι το 1/3 περίπου των αυτιστικών εφήβων 

παρουσίαζαν επιληπτικές κρίσεις εντελώς ξαφνικά, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ύπαρξης 

πολλών οργανικών σημείων και νευρολογικών ανωμαλιών, ενώ από συμπεριφορική άποψη, 

η νοητική καθυστέρηση υποδεικνύει την ύπαρξη πρώιμης εγκεφαλικής δυσλειτουργίας.   

Ακόμα και παλιότερες νευροψυχολογικές μελέτες αναφέρουν πως  οι αδυναμίες που 

παρουσιάζουν τα άτομα με αυτισμό σε διάφορους τομείς όπως η μνήμη, η προσοχή ή η 

γλώσσα, αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκεφαλικής δυσλειτουργίας σε  διάφορες περιοχές του 

εγκεφαλικού φλοιού (Dawson, 1996).  Επιπλέον έρευνες έχουν φέρει στην επιφάνεια 

σημαντικά ευρήματα, που σχετίζονται με τα επίπεδα της σεροτονίνης στο αίμα πολλών 

αυτιστικών παιδιών (Gabriele, Sacco & Persico, 2014), ενώ με τη  μέθοδο της μαγνητικής 

τομογραφίας  έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα των ατόμων με αυτισμό 
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(Becker & Stoodley, 2013).  Την άποψη περί εγκεφαλικής δυσλειτουργίας στον αυτισμό 

ενισχύουν και άλλα ευρήματα.  Για παράδειγμα έχουν παρατηρηθεί ευρήματα που 

σχετίζονται με τον όγκο του κροταφικού λοβού στα αγόρια και συγκεκριμένα μεταβολές του 

όγκου στην περιοχή της άνω κροταφικής έλικας (Jou, Minshew, Keshavan, Vitale & Hardan, 

2010). Άλλες έρευνες αναφέρουν μιτοχονδριακές ανωμαλίες στον κροταφικό λοβό 

αυτιστικών παιδιών (Tang, Rios, Kuo, Akman, Rosoklija, Tanji  et al., 2013).  Τα διαθέσιμα 

ευρήματα ωστόσο, δεν επαρκούν για να αποδοθεί η αιτιολογία της διαταραχής του αυτισμού 

αποκλειστικά και μόνο σε νευροβιολογικούς παράγοντες.  O σύνθετος χαρακτήρας του 

αυτισμού εξακολουθεί να συναρπάζει τους ερευνητές.  Εδώ και χρόνια ερευνητές από 

διάφορα επιστημονικά πεδία έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη του αυτισμού, αναζητώντας την 

καλύτερη πρόγνωση, την πρώιμη διάγνωση,  αλλά και τους αποτελεσματικότερους  τρόπους 

θεραπείας-βελτίωσης της κατάστασης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση του αυτισμού μέσα από 

εμπειρικές μελέτες οι οποίες σχετίζονται με τη νευροβιολογία του αυτισμού, δηλαδή πως 

συσχετίζεται η δυσλειτουργία του εγκεφάλου με τη διαταραχή αυτή.  Στο πρώτο κεφάλαιο, 

θα γίνουν ορισμένες αποσαφηνίσεις σχετικά με τη βιβλιογραφία και τον ορισμό του 

αυτισμού, αλλά και μια ιστορική και κλινική οριοθέτηση του.  Στη συνέχεια, παρουσιάζεται 

η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού μέσα από ενδιαφέροντα επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά 

και ο ενδεχόμενος ρόλος του φύλου στη διαταραχή, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου 

περιγράφονται πιθανές συννοσηρότητες του αυτισμού με άλλες καταστάσεις.  Το δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται σε κάποιες γνωστικές θεωρίες για τον αυτισμό, όπως για παράδειγμα 

τη Θεωρία του Νου ή τη Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής.  Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται η 

πιθανή αιτιολογία του αυτισμού με βάση ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς, γενετικούς και 

οργανικούς παράγοντες.  Το τέταρτο κεφάλαιο   περιλαμβάνει νευροεπιστημονικές 

προεκτάσεις.  Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στις νευροαπεικονιστικές και νευροφυσιολογικές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Φάσμα του Αυτισμού.  Έπειτα, αναφέρονται 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που έχουν μελετηθεί στον αυτισμό όπως για 

παράδειγμα η παρεγκεφαλίδα, το μεσολόβιο ή η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος.  Η εμπλοκή 

των εγκεφαλικών λοβών όπως οι μετωπιαίοι ή οι κροταφικοί λοβοί αναφέρονται επίσης σε 

αυτό το κεφάλαιο, όπως και κάποιοι νευροδιαβιβαστές που έχουν συζητηθεί σχετικά με την 

παθολογία του αυτισμού, όπως η σεροτονίνη ή το γ-αμινοβουτυρικό οξύ.  Το κεφάλαιο 

κλείνει με μια σύντομη αναφορά στους νευροτροφικούς παράγοντες, όπως ο BDNF για τους 

οποίους έχει γίνει λόγος σχετικά με το ρόλο του στον αυτισμό.  Το πέμπτο κεφάλαιο 
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περιλαμβάνει τα ζητήματα κλινικής πρακτικής.  Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά στην 

κλινική εικόνα του αυτισμού αλλά και την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του σύμφωνα με το 

DSM-IV αλλά και τις πρόσφατες αλλαγές που περιλαμβάνει το DSM-V. Θα αναφερθούν 

επίσης κάποια από τα γνωστά εργαλεία για την αξιολόγηση του αυτισμού.  Στο έκτο 

κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες θεραπευτικές προσεγγίσεις που δυνητικά βοηθούν το ίδιο το 

άτομο που παρουσιάζει αυτισμό αλλά και τις οικογένειες των ατόμων αυτών.  Αυτές 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, βιοχημικές και 

νευροβιολογικές προσεγγίσεις αλλά και φαρμακοθεραπεία.  Τέλος, μέσα από τα 

συμπεράσματα και τη συζήτηση, θα γίνει μια απόπειρα κατανόησης και αποσαφήνισης της 

νευροβιολογίας του αυτισμού, ενώ θα αναφερθούν κάποιες προτάσεις για τη μελλοντική 

έρευνα της νευροβιολογικών χαρακτηριστικών του αυτισμού.   
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1. To φάσμα του αυτισμού 

Οι διαταραχές του φάσματος του αυτισμού είναι νευρολογικές αναπτυξιακές 

διαταραχές με ποικίλη συμπτωματολογία  και αιτιολογία.  Ο όρος «φάσμα» υποδηλώνει μία 

εντυπωσιακή ποικιλία στην κλινική εικόνα των ατόμων με αυτισμό σε διάφορους τομείς, 

όπως είναι η επικοινωνία ή η μάθηση και η μνήμη.  Mετά τη συνδρομή των Kanner και 

Asperger στη μελέτη του αυτισμού, προέκυψε η ανάγκη για την οριοθέτηση του πολύπλοκου 

ζητήματος του αυτισμού.  Σειρές ερευνών ανέδειξαν τον αυτισμό ως ένα αυτοτελές 

παθολογικό σύνδρομο μέσα από επίσημα διαγνωστικά κριτήρια.  Τα δύο διαγνωστικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του αυτιστικού φάσματος είναι το DSM 

(Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Παθήσεων) της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρίας και το ICD-10 (Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων και 

Συναφών Προβλημάτων Υγείας) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  Εδώ και χρόνια, η 

ανάγκη των ανθρώπων να μελετήσουν και να ορίσουν τη διαταραχή του αυτισμού, έχει 

συμβάλλει σε μια κλινική αλλά και ιστορική οριοθέτησή του, που χρήζει επιστημονικής 

σημασίας.  

 

 

 

1.1 Ορισμός– Ιστορική αναδρομή 

Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από τον ελληνικό όρο «εαυτός» και 

περιγράφει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του.  Είναι μέρος μιας ομάδας 

διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές αυτιστικού φάσματος και περιλαμβάνει αδυναμίες 

και δυσκολίες σε τρείς κυρίως τομείς: την λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και τα περιορισμένα ενδιαφέροντα.  Ο αυτισμός είναι 

ανεξάρτητος δημογραφικών παραγόντων, όπως είναι η σειρά γέννησης, η ηλικία της 

μητέρας, η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ή το επάγγελμα.  Σύμφωνα με νεότερες 

έρευνες ο αυτισμός εντοπίζεται με την ίδια συχνότητα σε όλες τις κοινωνικές τάξεις 

(Fombonne, 2003· Fombonne, 2005).  Ο Ελβετός ψυχίατρος Eugen Bleuler (1911)  ήταν ο 

πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο αυτισμό για να ονομάσει αυτιστικά τα παιδιά που 

κλείνονται στον εαυτό τους και είναι απομακρυσμένα από την πραγματικότητα.  O όρος 

αρχικά αναφερόταν σε μια ανωμαλία της σχιζοφρένειας και περιέγραφε την απόσυρση από 
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την κοινωνική ζωή και την στροφή προς τον εαυτό.  Έτσι προέκυψαν οι λέξεις «αυτιστικός» 

και «αυτισμός».  Λίγα χρόνια αργότερα, ο αυτισμός γίνεται αυτόνομο παθολογικό σύνδρομο 

με τη συνδρομή του Αμερικανού ψυχιάτρου Leo Kanner.  O Kanner το 1943 διαπίστωσε πως 

οι ασθενείς του είχαν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά τους: 

υπερβολική μοναχικότητα, επιθυμία για διατήρηση της ομοιότητας, υπερευαισθησία σε 

κάποια ερεθίσματα, καθυστερημένη ηχολαλία, επαναλαμβανόμενο στερεότυπο παιχνίδι, 

καθυστέρηση στην ανάπτυξη της γλώσσας, εξέχουσα μνήμη κ.ά.  Ήδη από το 1938 ο Kanner 

είχε αντιληφθεί ότι ορισμένα ψυχωτικά παιδιά διέφεραν από τα υπόλοιπα και ότι τα 

προβλήματα που παρουσίαζαν ήταν εμφανή από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής τους.  

Έτσι, από τα ποικίλα συμπτώματα που παρουσίαζαν θεώρησε ως πιο σημαντικά την 

υπερβολική απομόνωση και την εμμονή στη διατήρηση της ομοιότητας.  Ο Kanner  

περιέγραψε τη συμπεριφορά παιδιών ασθενών του, σε άρθρο του με τον τίτλο «Αυτιστικές 

διαταραχές συναισθηματικής επαφής» χρησιμοποιώντας τον όρο «Πρώιμος Βρεφικός 

Αυτισμός» για να χαρακτηρίσει την ασθένειά τους (Kanner, 1967).  

Το 1944, ο Hans Asperger, περιέγραψε και αυτός με τη σειρά του ένα σύνδρομο 

παρόμοιο με αυτό που είχε περιγράψει ένα χρόνο πριν ο Kanner, το σύνδρομο Asperger, το 

οποίο πήρε και το όνομά του.  Τα άτομα με σύνδρομο Asperger έχουν δυσκολίες στην 

επικοινωνία, ενώ παρουσιάζουν παράξενα ενδιαφέροντα και ασυνήθιστες συμπεριφορές, 

παρόμοιες με αυτές του αυτισμού.  Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαταραχή του αυτισμού με 

πιο ήπιο χαρακτήρα, ενώ διαφέρει από τον αυτισμό από το γεγονός ότι οι νοητικές 

λειτουργίες των ατόμων με σύνδρομο Asperger δεν παρουσιάζουν καθυστέρηση ή 

επιβράδυνση.  Ωστόσο, πριν από τις παρατηρήσεις του Kanner και Αsperger, η κλινική 

εικόνα των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάπτυξή τους χαρακτηριζόταν εντελώς 

διαφορετικά, αλλά πάντα σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη της εποχής.  Πριν το 1943,  

η κλινική εικόνα τέτοιων παιδιών ερμηνευόταν σύμφωνα με την ψυχιατρική κλινική εικόνα 

ενός ενηλίκου.  Έτσι λοιπόν χρησιμοποιούσαν- την διαδεδομένη τότε- έννοια της ψύχωσης  

για να χαρακτηρίσουν αυτά τα παιδιά, με αποτέλεσμα οι περιπτώσεις των παιδιών που 

παρουσίαζαν δυσκολίες και ελλείμματα στην ανάπτυξή τους, να χαρακτηριστούν ως 

περιπτώσεις παιδικής σχιζοφρένειας.  Η υπόθεση  της σχιζοφρένειας σχετικά με την 

εμφάνιση και την πορεία του αυτισμού άρχισε να απορρίπτεται, ύστερα από σειρές ερευνών 

οι οποίες αναδείκνυαν  σημαντικά ευρήματα ικανά να αποσυνδέσουν οριστικά τις έννοιες 

αυτισμός και σχιζοφρένεια (Kolvin, Humphrey & McNay, 1971· Rutter, 1972).  Αρχικά, ο 
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Kolvin και συν. (1971) σε ένα δείγμα 24 παιδιών βρήκαν ότι στο 80% του δείγματος η 

σχιζοφρένεια εμφανιζόταν μετά τα 8,5 έτη.  Αντίθετα, υπάρχουν νεότερες μελέτες οι οποίες 

υποστηρίζουν ότι ο αυτισμός μπορεί να εμφανιστεί και πριν την ηλικία των τριών ετών,  

ακόμα και από τις πρώτες εβδομάδες ζωής ενός εμβρύου (Elsabbagh & Johnson, 2010).  

Ακόμα και ο Kraepelin (1896), o άνθρωπος που μελέτησε βασικές πτυχές της σχιζοφρένειας, 

ανέφερε ότι μόνο το 6% περίπου του δείγματός του, αποτελούμενο από περισσότερες από 

1.000 περιπτώσεις, εκδήλωσε την ασθένεια πριν την ηλικία των 15 χρόνων.  Αντιθέτως, ο 

αυτισμός εκδηλώνεται σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πριν την ηλικία των τριών ετών.  Η 

σχιζοφρένεια μπορεί να εμφανιστεί στην παιδική ηλικία αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο έως 

και απίθανο πριν την ηλικία των 5-6 χρόνων.  

Αν και νεότερες έρευνες έχουν πια αποσυνδέσει οριστικά τους όρους σχιζοφρένεια 

και αυτισμός, ωστόσο οι δύο όροι ταυτίστηκαν αρκετά στο παρελθόν με αποτέλεσμα να 

δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα στη διάγνωση των παιδιών με δυσκολίες στην  

επικοινωνία.  Ίσως η ταύτιση των όρων να εξυπηρετούσε την ελλιπή μόρφωση των ειδικών 

εκείνης της  εποχής  ή το γεγονός πως  και  οι δύο όροι σχετιζόταν με ένα είδος κοινωνικής 

μειονεξίας.  Ακόμα, ένα σημαντικό σημείο για τον ορισμό και την κατανόηση του αυτισμού, 

είναι ότι παρά το γεγονός ότι αυτισμός και νοητική υστέρηση συχνά συνυπάρχουν, ωστόσο 

δεν ταυτίζονται.  Άτομα με αυτισμό ή με σύνδρομο Asperger σημειώνουν τιμές  ίσες ή 

μεγαλύτερες από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, σε κάποιες δοκιμασίες των κλιμάκων 

για την αξιολόγηση της νοημοσύνης (WISC, WAIS).  Ένα παράδειγμα στο οποίο τα άτομα 

με αυτισμό σημειώνουν υψηλότερες τιμές από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα είναι το 

Τεστ Σχεδιασμού Κύβων (Block Design Test) για την εκτίμηση των οπτικο-χωρικών και 

κινητικών δεξιοτήτων.  

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι  η μελέτη του 

αυτισμού δεν αποτελούσε εύκολη υπόθεση για τους ερευνητές.  Ειδικότερα εκείνη την  

εποχή, η έλλειψη διαγνωστικών κριτηρίων και η ευκολία με την οποία απέδιδαν όρους όπως 

"ψύχωση" ή "ψυχικό τραύμα", δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο την κατανόηση και τη 

διάγνωση του αυτισμού.  Ωστόσο, οι έρευνες των Rutter (1978), Newson (1978) και Wing 

(1988, 1996), συνέβαλλαν στη διαμόρφωση διαγνωστικών κριτηρίων, της τριάδας των 

συμπτωμάτων του αυτισμού (δυσκολίες στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία,  

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και περιορισμένα ενδιαφέροντα), αλλά και στην 
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οριοθέτηση του αυτισμού ως μία αυτόνομη και εκτεταμένη αναπτυξιακή διαταραχή.  Η 

εξέλιξη του όρου του αυτισμού επισημοποιείται με τα δύο επίσημα ταξινομικά συστήματα 

που χρησιμοποιούν την τριάδα των συμπτωμάτων.  Το DSM–IV  της Αμερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρίας και το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  Τα παραπάνω 

διαγνωστικά εγχειρίδια περιλαμβάνουν όπως προαναφέρθηκε τον αυτισμό, αλλά και 

διαταραχές οι οποίες είναι συναφείς με τον αυτισμό και περιγράφονται ως «Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές».  Αυτές είναι για παράδειγμα το σύνδρομο Asperger ή το 

σύνδρομο Rett, ενώ για να καλυφθούν και οι άτυπες μορφές του αυτισμού εισάγονται οι 

έννοιες  Άτυπος Αυτισμός και Διαταραχή της Ανάπτυξης Μη Αλλιώς Προσδιοριζόμενη.  

Ωστόσο, το Μάιο του 2013 δημοσιεύτηκε η πιο αναθεωρημένη έκδοση του DSM, το DSM-

V, το οποίο παρουσιάζει αρκετές αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια του αυτισμού και οι 

οποίες θα περιγραφούν σε επόμενο κεφάλαιο.  Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί το 

γεγονός πως η συχνότητα του αυτισμού έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και 

κυρίως μετά την τελευταία αναθεώρηση των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-V.  Στο 

επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια επιδημιολογικά και δημογραφικά στοιχεία για τον 

αυτισμό αλλά και οι λόγοι για τους οποίους σήμερα γίνεται λόγος για  "επιδημία αυτισμού".  

 

1.2 Επιδημιολογικά Στοιχεία 

Η σημερινή εικόνα για την συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού έχει προκαλέσει 

ιδιαίτερη ανησυχία στους ερευνητές, καθώς  σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα αναφέρουν 

πως το ποσοστό είναι αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.  Διάφορες 

επιδημιολογικές μελέτες αλλά και δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά 

αναφέρουν μια ραγδαία αύξηση στο ποσοστό αυτό, κάνοντας λόγο πλέον για μία "επιδημία 

αυτισμού" (Blackeslee, 2002· Manning, 2004).  Αρχικά, ο Kanner (1943) ανέφερε ότι η 

συχνότητα του αυτισμού ανέρχεται σε ποσοστό 4-5/10.000 άτομα.  Ωστόσο, από τις πρώτες 

επιδημιολογικές μελέτες για τον αυτισμό ήταν αυτές του Lotter (1966, 1967), ο οποίος 

βασίστηκε στα κριτήρια του Kanner (1943).  Σε δείγμα με  παιδιά ηλικίας 8-10 ετών από την 

πόλη Middlesex, ανέφερε την εμφάνιση αυτιστικών στοιχείων σε ποσοστό 4,5/10.000 άτομα.  

Νεότερες σχετικές έρευνες αναφέρουν πως το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο.  Πλήθος 

επιδημιολογικών ερευνών από το 1960 μέχρι και σήμερα, αναφέρουν ότι η συχνότητα του 

αυτισμού ανέρχεται σε 12,7/10.000 άτομα (Baird, Charman, Cox, Baron-Cohen, 
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Swettenham, Wheelwright et al., 2001· Fombonne, 2003· Wing & Poter, 2002).  Στις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναφέρεται αύξηση κατά 10%, καθώς το ποσοστό 

αυξήθηκε από 1/2.500 άτομα τη δεκαετία του ’70, σε 1/250 άτομα τη δεκαετία του ’90 

(DeFrancesco, 2001).  Πράγματι, πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι το ποσοστό των ατόμων 

που διαγιγνώσκονται με αυτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπολογίζεται ότι 

είναι περίπου 1 στα 68 άτομα  (Matelski & Van de Water, 2015).  Σε σχετικές έρευνες 

συμπεριλαμβανομένων δώδεκα χωρών (Η.Π.Α, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, 

Ισλανδία, Σουηδία, Γερμανία, Καναδάς, Γαλλία, Ινδονησία, Νορβηγία, Ιρλανδία), από το 

1966 έως το 1998, ο επιπολασμός κυμαινόταν από 0,7-21,1/10.000 άτομα, με μέση τιμή 

5,2/10.000 άτομα (Fombonne, 1999).  Επίσης, πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα, η οποία 

περιλαμβάνει ως επί το πλείστον οικογένειες με υψηλά εισοδήματα, αναφέρει ποσοστά σε 

χώρες όπως η Σουηδία (72,6/10.000 άτομα το 1999), η Νότια Κορέα (94/10.000 άτομα το 

2011), το Ηνωμένο Βασίλειο (116,1/10.000 άτομα το 2006), και η Ιαπωνία (181,1/10.000 

άτομα το 2008) (Hansen, Schendel & Parner, 2015).  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το ποσοστό 

επίπτωσης και επιπολασμού του αυτισμού σε παιδιά ηλικίας 8 ετών αυξήθηκε δραματικά 

στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ παρέμεινε σταθερό μέχρι το 2010 (Taylor, Jick & 

MacLaughlin, 2013).  Στη μελέτη της Elsabbagh και συν. (2012) παρέχεται μια 

ενδιαφέρουσα ανασκόπηση των επιδημιολογικών ερευνών για τις Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος.  Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, η συχνότητα του αυτισμού σε παγκόσμιο 

επίπεδο είναι 62/10.000 άτομα, ενώ οι ερευνητές προτείνουν ότι κρίνεται άμεση η ανάγκη 

για διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα, 

κυρίως σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 

Για την Ελλάδα δεν έχουν γίνει επιδημιολογικές έρευνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία  της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, υπάρχουν 4.000−5.000 

παιδιά και ενήλικες με κλασικό αυτισμό και 20.000–30.000 άτομα με Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές (Λαζαράτου, 2010), με τα ποσοστά αυτά πιθανότατα να είναι 

μεγαλύτερα από τα πραγματικά. 

Επιπλέον, έρευνες υποστηρίζουν πως το αυξημένο ποσοστό του αυτισμού σχετίζεται 

με την ηλικία.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία από το Γραφείο Ειδικών 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (1992-2001), σε παιδιά ηλικίας 6-17 ετών ταξινομημένα σε 13 

κατηγορίες αναπηρίας, οι ερευνητές υπολόγισαν το ποσοστό εμφάνισης αυτιστικών 

στοιχείων και άλλων προβλημάτων υγείας.  Το ποσοστό αυτό φαίνεται να είναι αυξημένο για 

τα παιδιά που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1987-1992, με την αύξηση αυτή να κυμαίνεται στο 
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50% για κάθε δύο χρόνια.  Μια ακόμα μελέτη που συνηγορεί υπέρ της άποψης πως το 

ποσοστό του αυτισμού σχετίζεται με νεότερες ηλικίες, είναι μια έρευνα η οποία διεξήχθη 

στην Φινλανδία (Kielinen, Linna & Moilanen, 2000).  Συγκεκριμένα, έφηβοι ηλικίας 15-18 

ετών σημείωσαν χαμηλότερο ποσοστό (6,1/10.000 άτομα), σε σχέση με τις ηλικίες 5-7 ετών, 

στις οποίες το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο (20,7/10.000 άτομα).  Ωστόσο, η παραπάνω 

εικόνα επιπολασμού πιθανότατα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και αυτό γιατί 

υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που αιτιολογούν το αυξημένο ποσοστό.  Αρκετά ερευνητικά 

δεδομένα αποδεικνύουν πως η υιοθέτηση μιας ευρύτερης έννοιας του αυτισμού με την 

αναδιάταξη των διαγνωστικών κριτηρίων δικαιολογεί το αυξημένο ποσοστό (Fombonne, 

2005· Taylor, 2006).  Ακόμα, η διεύρυνση κάποιων όρων σχετικά με τον αυτισμό δημιουργεί 

αλληλοεπικάλυψη στις υποομάδες του φάσματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές διαγνώσεις από τους ειδικούς.  Διάφοροι άλλοι παράγοντες όπως για 

παράδειγμα η εύκολη πρόσβαση στα διαγνωστικά εργαλεία, η καλύτερη ενημέρωση και 

εκπαίδευση σε θέματα διάγνωσης και αξιολόγησης αλλά και διάφορες οργανώσεις γύρω από 

το φάσμα του αυτισμού (Action For Autism, Autism Society Of America), συνέβαλαν στο 

φαινόμενο.  

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι  η στάση της επιστημονικής κοινότητας.  

Οι Wakefield, Murch, Anthony, Linnell, Casson, Malik και συν. (1998), έκαναν λόγο για  

συσχέτιση του τριπλού εμβολίου κατά της ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) με τον 

αυτισμό, καθώς τα αυτιστικά στοιχεία άρχισαν να εμφανίζονται μετά τη χορήγηση του 

τριπλού εμβολίου (το παρόν κείμενο λόγω επικρίσεων από την επιστημονική κοινότητα και 

λόγω παραποιημένων στοιχείων έχει αποσυρθεί από το περιοδικό).  Ως αποτέλεσμα, η 

εξάπλωση του συγκεκριμένου εμβολίου στην αγορά συνδέθηκε με αύξηση του ποσοστού 

διαγνώσεων αυτισμού (Taylor, 2006).  Τα αποτελέσματα της έρευνας του Wakefield και συν. 

συζητήθηκαν έντονα από την επιστημονική κοινότητα η οποία έκανε λόγο για μικρό μέγεθος 

δείγματος (n=12) αλλά και για κερδοσκοπική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της έρευνας του Wakefield, σειρές ερευνών αντέκρουσαν την 

παραπάνω υπόθεση με το επιχείρημα ότι πρόκειται για παραποιημένα στοιχεία τα οποία 

οδηγούν σε μια εσκεμμένη απάτη (Dales, Hammer & Smith, 2001· Taylor, Miller, 

Farrington, Petropoulos, Favot-Mayaud & Waight , 1999).  Λίγο αργότερα, η εφημερίδα 

British Medical Journal δημοσίευσε μια σειρά από άρθρα τα οποία έκαναν λόγο για απάτη με 

απώτερο στόχο το οικονομικό κέρδος (Deer, 2010· Deer, 2011).  Η απάτη του Wakefield 

θεωρήθηκε ως η πιο σοβαρή απάτη στην ιστορία της ιατρικής (Rao & Andrade, 2011).  
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Φαίνεται πως γενικότερα ο εμβολιασμός και οι ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος 

απασχόλησαν ιδιαίτερα τους επιστήμονες εκείνη την εποχή οι οποίοι σύνδεσαν την εμφάνιση 

τέτοιων ασθενειών με τα συμπτώματα του αυτισμού.  Για παράδειγμα η Chess το 1971, 

ανακάλυψε ένα υψηλό ποσοστό αυτισμού σε παιδιά με σύνδρομο συγγενούς ερυθράς (CRS).  

Το παραπάνω εύρημα, ενίσχυσε την άποψη της επιστημονικής κοινότητας πως η προσβολή 

του ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη έχει ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση αυτιστικών συμπτωμάτων στους απογόνους.  Το ποσοστό εμφάνισης της ερυθράς 

σε παγκόσμιο επίπεδο κυμαίνεται στο 80-85% (Plotkin, 2006).  Αρκετά παιδιά με αυτισμό 

δεν έχουν αντισώματα κατά της ερυθράς, σε σχέση με τα παιδιά που εμφανίζουν το 

σύνδρομο της συγγενούς ερυθράς.  Ωστόσο, άτομα που έχουν εμβολιαστεί κατά της ερυθράς, 

εμφανίζουν πιθανότητες επαναμόλυνσης από την ασθένεια.  Να σημειωθεί το γεγονός πως 

εμβολιασμένοι πληθυσμοί δεν εμφανίζουν αυτιστικά συμπτώματα. (Hutton, 2016).  

Επιπλέον, συχνά οι επιδημιολογικοί δείκτες παρερμηνεύονται, με αποτέλεσμα αυξημένα 

ποσοστά εμφάνισης μιας ασθένειας.  Ο επιπολασμός (prevalence), αναφέρεται στο ποσοστό 

που μετρά τις νέες αλλά και υπάρχουσες περιπτώσεις εκδήλωσης μιας ασθένειας, ενώ η 

επίπτωση (incidence), αναφέρεται στο ποσοστό εκείνο το οποίο μετρά μόνο τις νέες 

περιπτώσεις εκδήλωσης μιας ασθένειας.  Η διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών γίνεται με 

βάση ένα συγκεκριμένο δείγμα του πληθυσμού με τους εξής τρόπους: μετρώντας το ποσοστό 

εμφάνισης των νέων περιπτώσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (incidence rate), 

μετρώντας το ποσοστό εμφάνισης νέων περιπτώσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

στην οποία όλος ο πληθυσμός θεωρείται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο για να εκδηλώσει την 

ασθένεια (cumulative incidence), μετρώντας τον επιπολασμό μιας συνθήκης σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή (point prevalence) και τέλος, μετρώντας τον επιπολασμό ενός 

αποτελέσματος σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (period prevalence), τρόπος ο οποίος 

χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά (Coggon, Rose & Barker, 1997).  Στη μελέτη του αυτισμού, 

το σφάλμα στη διεξαγωγή επιδημιολογικών ερευνών είναι ότι τα ποσοστά του πληθυσμού 

ερμηνεύονται μόνο ως νέες περιπτώσεις, με τη συνθήκη να λαμβάνει χώρα στον ίδιο 

πληθυσμό (Fombonne, 2003· Tidmarsh & Volkmar, 2003).  Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, οι επιδημιολογικές μελέτες παρουσιάζουν αρκετά μεθοδολογικά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα μια αυξημένη εικόνα επιπολασμού σε μορφή επιδημίας.  Είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να υπολογιστούν επακριβώς τα ποσοστά επιπολασμού και επίπτωσης για τον 

αυτισμό, καθώς το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται πρέπει να προσεγγίζει τον συνολικό 

πληθυσμό-στόχο (Elsabbagh et al., 2012).  Αναμφίβολα, το ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά, 

αλλά δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος για "επιδημία του αυτισμού".  
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Όπως όλες οι διαταραχές, έτσι και ο αυτισμός έχει τεράστιες επιπτώσεις όχι μόνο για 

τα ίδια τα άτομα που εμφανίζουν τη διαταραχή και τις οικογένειες τους, αλλά και για την 

πολιτεία η οποία χρηματοδοτεί τις δράσεις γύρω από τον αυτισμό.  Μία μελέτη η οποία 

μελετά το άμεσο (π.χ. υγεία, ταξίδια για θεραπεία) και έμμεσο (απώλεια ή έλλειψη 

απασχόλησης) κόστος του αυτισμού, έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ίδρυμα Ψυχικής 

Υγείας, χρηματοδοτούμενη από το Ίδρυμα Shirley (Järbrink & Knapp, 2001). Τα 

αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης έδειξαν ότι το μέσο κόστος ζωής για ένα άτομο με 

αυτισμό εκτιμάται ότι είναι 2,940,538 λίρες, ενώ το κόστος για τα άτομα με σύνδρομο 

Asperger αγγίζει τις 525,070  λίρες.  Το κόστος για την ιδρυματική φροντίδα ανέρχεται στις 

40.000 λίρες ανά άτομο ετησίως, ενώ το μέσο κόστος για την φοίτηση σε ειδικό σχολείο 

ανέρχεται στις 30.000 λίρες, σε σύγκριση με 10.000 λίρες για την φοίτηση σε ένα κανονικό 

σχολείο.  Επιπλέον, περιλαμβάνονται γενικές δαπάνες όπως έξοδα για φαρμακευτική αγωγή, 

νοσοκομειακές υπηρεσίες, φροντίδα για ανάρρωση κ.ά.  Μία ακόμη σχετική μελέτη έδειξε 

ότι το κόστος που περιλαμβάνει έξοδα θεραπείας σε ψυχολόγους ή λογοθεραπευτές  

κυμαίνεται στα 2,4 εκ. δολάρια  ανά οικογένεια στις Η.Π.Α και 1,5 εκ. λίρες στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (Buescher, Cidav, Knapp & Mandell, 2014).  Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω 

δεδομένα, κρίνεται άμεση η ανάγκη για μια έγκυρη διάγνωση του αυτισμού από τους 

ειδικούς, αλλά και η διεξαγωγή αξιόπιστων επιδημιολογικών ερευνών που να μετρούν το 

πραγματικό ποσοστό εμφάνισης της διαταραχής του αυτισμού.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

το γεγονός πως τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν νοητική υστέρηση σε ποσοστό περίπου 

70%, ενώ σε ποσοστό 20% οι νοητικές τους λειτουργίες κυμαίνονται σε φυσιολογικό 

επίπεδο.  Ακόμη, ένα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 10%, παρουσιάζει εξαιρετικές 

νοητικές δεξιότητες.  Πράγματι, διάφοροι ερευνητές έχουν επισημάνει το γεγονός πως τα 

άτομα με αυτισμό μπορούν να είναι ιδιαίτερα ευφυή σε διάφορους τομείς της ζωής τους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η μελέτη του Darius (2007), στην οποία 

αναφέρεται η σύνδεση του Συνδρόμου του "ειδήμονα" με τον αυτισμό (“Savant syndrome”), 

σύνδρομο το οποίο χαρακτηρίζει άτομα ιδιαίτερα λειτουργικά, με εξαιρετικές ικανότητες και 

επίπεδο νοημοσύνης σε διάφορους τομείς, όπως η ζωγραφική, η μουσική ή η τέχνη. 

 

1.3 Αυτισμός και Διαφοροποίηση του Φύλου 

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου και για τα δύο φύλα επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς 

παράγοντες.  Αυτή η αλληλεπίδραση είναι που διαμορφώνει στην πορεία τις γλωσσικές και 
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επικοινωνιακές ικανότητες του ατόμου (Hines, 2011).  Σήμερα, υπάρχουν έρευνες οι οποίες 

υποστηρίζουν πως στις περισσότερες περιπτώσεις η πλειονότητα των αυτιστικών είναι 

άνδρες, με αναλογία φύλου 4:1 (Lord & Schopler, 1987· Werling & Geschwind, 2013), ενώ 

όσον αφορά το δείκτη νοημοσύνης η αναλογία αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη με τιμή 9:1 

(Wing, 1981), εύρημα το οποίο αποδεικνύει τη συσχέτιση του φύλου με τον αυτισμό.  

Πράγματι, ήδη από τη δεκαετία του ’90 υπήρχαν ερευνητικά δεδομένα που συνέδεαν τον 

αυτισμό με το ανδρικό φύλο.  Η πρώτη σχετική θεωρία αναπτύχθηκε από τους Baron-Cohen 

και Hammer το 1997.  Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η ανάπτυξη αυτιστικών 

χαρακτηριστικών αποτελεί μια  "ακραία μορφή του αρσενικού εγκεφάλου" ("extreme male 

brain theory").  Αυτό σημαίνει πως τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν τις τυπικές 

λειτουργίες του "ανδρικού εγκεφάλου" σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες, με βάση τον 

φυλετικό διμορφισμό του εγκεφάλου.  Η έννοια του φυλετικού διμορφισμού του εγκεφάλου, 

αναφέρεται στις μορφολογικές διαφορές των δύο φύλων όσον αφορά κάποια χαρακτηριστικά 

του εγκεφάλου (π.χ. μέγεθος), ενώ η πλαγίωση αναφέρεται στον τρόπο οργάνωσης των 

λειτουργιών των ημισφαιρίων και την πλευρά του σώματος που χρησιμοποιείται 

περισσότερο από κάθε άνθρωπο.  Για παράδειγμα το αριστερό ημισφαίριο παρουσιάζει 

μεγαλύτερη εξειδίκευση σε γλωσσικές διεργασίες και είναι υπεύθυνο για την κίνηση της 

δεξιάς πλευράς του σώματος, ενώ το δεξί ημισφαίριο παρουσιάζει μεγαλύτερη εξειδίκευση 

σε μη- λεκτικές πληροφορίες και είναι υπεύθυνο για την κίνηση της αριστερής πλευράς του 

σώματος.  Αναφέρεται ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε λεκτικές και 

κοινωνικές δεξιότητες, ενώ οι άνδρες σε δεξιότητες "συστηματοποίησης" και σε οπτικο-

χωρικές δεξιότητες (Baron-Cohen, Richler, Bisarya, Gurunathan & Wheelwright, 2003).  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος, αυτά φαίνονται να συνδέονται με 

το αριστερό ημισφαίριο.  Ωστόσο, σε άλλες έρευνες υποστηρίζεται ότι ο αυτισμός ίσως 

σχετίζεται τελικά με το δεξί ημισφαίριο.  Στην έρευνα του Mason, Williams, Kana, Minshew 

και Just (2008) κατά τη διαδικασία κατανόησης της αφήγησης ενός κειμένου, τα παιδιά με 

αυτισμό ενεργοποίησαν περισσότερο το δεξί ημισφαίριo.  Διάφορες περιοχές του εγκεφάλου 

όπως η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος (οδοντωτή έλικα), αποδεικνύουν τον φυλετικό 

διμορφισμό.  Συγκεκριμένα, βρέθηκε αυξημένος όγκος αμυγδαλής στους άνδρες και 

αυξημένος όγκος του ιπποκάμπου στις γυναίκες (Giedd, Castellanos, Rajapakse, Vaituzis & 

Rapoport, 1997), εύρημα το οποίο επιβεβαιώνεται και από έρευνες με ζωικά μοντέλα (Payne, 

Machado, Bliwise & Bachevalier, 2010).   
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Τα στεροειδή του φύλου (οιστραδιόλη, προγεστερόνη, τεστοστερόνη), κατευθύνουν 

την προσθήκη νέων κυττάρων κατά τη διάρκεια της εφηβείας, για να διατηρήσουν και να 

ενισχύσουν το φυλετικό διμορφισμό στον ενήλικα μετέπειτα εγκέφαλο (Perry, Farquharson 

& Ahmed, 2008).  Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία του "άκρως αρσενικού εγκεφάλου", η 

πρώιμη έκθεση σε τεστοστερόνη επηρεάζει το φυλετικό διμορφισμό και αποτελεί παράγοντα 

κινδύνου για διαταραχές που σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση και συγκεκριμένα 

τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.  Πράγματι, σε μια έρευνα μετρήθηκαν τα επίπεδα 

τεστοστερόνης σε αμνιακό υγρό και βρέθηκε ότι η τεστοστερόνη συσχετίζεται με τα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού (Knickmeyer & Baron-Cohen, 2006).  Ακόμη, έρευνες με 

ζωικά μοντέλα έδειξαν ότι η έκθεση σε τεστοστερόνη κατά την προγεννητική περίοδο οδηγεί 

σε αυξημένη αρρενοποίηση κατά τη διάρκεια της κύησης (Hines, 2006).  Επιπλέον, η έκθεση 

σε τεστοστερόνη σχετίζεται με την εξειδίκευση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων (Westergaard, 

Chavanne, Lussier, Suomi & Higley, 2000).  Η υπόθεση η οποία υποστηρίζει ότι η 

τεστοστερόνη κατέχει καίριο ρόλο στην εγκεφαλική ασυμμετρία και την πλαγίωση, 

ονομάζεται "Υπόθεση του Μεσολοβίου" (Callosal Hypothesis) και αναπτύχθηκε από τους 

Wiltelson και Nowakowski το 1991.  Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, οι μη δεξιόχειρες 

άνδρες έχουν μικρότερο σε μέγεθος μεσολόβιο και συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ του 

σώματος και του σπληνίου (τμήμα το οποίο αναφέρεται ως "ισθμός").   Η εξειδίκευση των 

ημισφαιρίων στους άνδρες προκύπτει από το "κλάδεμα" των νευραξόνων στο μεσολόβιο, 

εύρημα το οποίο αναφέρεται σε κάποιες έρευνες (Hollier, Maybery & Whitehouse, 2014· 

Piven, Arndt, Bailey & Andreasent, 1996).  Η παραπάνω επίδραση δεν έχει παρατηρηθεί σε 

γυναίκες (Hollier et al., 2014· Witelson, 1989).  Μία ακόμη θεωρία η οποία αναπτύχθηκε 

από τους Geschwind και Galaburda (GBG: Geschwind-Behan-Galaburda, 1987), υποστηρίζει 

πως ίσως η τεστοστερόνη προκαλεί επιβράδυνση στην  ανάπτυξη του αριστερού ημισφαιρίου 

(που σχετίζεται με τη γλώσσα), και αντισταθμιστική αύξηση στο δεξί ημισφαίριο, 

δημιουργώντας αντίστροφη εγκεφαλική πλαγίωση.  Αν και οι παραπάνω θεωρίες έχουν 

καταρριφθεί από κάποιους ερευνητές (Boyczuk, Baker, Bryden & Cinelli, 2014· 

Westerhausen, Kreuder, Sequeira et al., 2004),  ο ρόλος της τεστοστερόνης φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός για τον φυλετικό διμορφισμό.  Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν τις 

δύο παραπάνω θεωρίες (Kalmady, Agarwal, Shivakumar, Jose, Venkatasubramanian & 

Reddy , 2013· Lust, Geuze, Van de Beek, Cohen-Kettenis, Groothuis & Bouma , 2010) ενώ 

στη έρευνα του Hollier και συν. (2014), συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω θεωρίες, οι 

ερευνητές συμπέραναν  πως η έκθεση του εμβρύου σε τεστοστερόνη σχετίζεται με την 

πλαγίωση της γλώσσας, εύρημα το οποίο σχετίζεται με την "Yπόθεση του Mεσολοβίου".   
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Οι ορμόνες ασκούν σημαντική επίδραση στον καθορισμό της ανατομικής και 

λειτουργικής συμμετρίας του εγκεφάλου.  Από τις πρώτες σχετικές μελέτες ήταν αυτή του 

Goldstein, Seidman, Horton, Makris, Kennedy, Caviness και συν. (2001).  Στην παραπάνω 

μελέτη, σε τυπικά αναπτυσσόμενους εγκεφάλους ενηλίκων, βρέθηκε μεγαλύτερος φυλετικός 

διμορφισμός στις περιοχές οι οποίες εκφράζουν υψηλά επίπεδα υποδοχέων ανδρογόνων και 

οιστρογόνων κατά την εμβρυική ανάπτυξη.  Ο αναπτυσσόμενος "αρσενικός" εγκέφαλος 

εκτίθεται απότομα σε υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης, λόγω της έκκρισης γοναδοτρόπων 

ορμονών από την υπόφυση (ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη, ωχρινοτρόπος ορμόνη).  Οι 

αυξημένες ποσότητες ανδρογόνων προκαλούν ανάπτυξη των πρωτευόντων (εξωτερικά 

γεννητικά όργανα, ικανότητα σπερματογένεσης) και εμφάνιση των δευτερευόντων 

φυλετικών χαρακτηριστικών (αυξημένη μυϊκή ανάπτυξη, βαθιά φωνή και έντονη τριχοφυΐα).  

Εκτός από τα ανδρογόνα, ο "αρσενικός εγκέφαλος" εκτίθεται αμέσως και σε υψηλά επίπεδα 

οιστρογόνων λόγω της αρωματοποίησης της τεστοστερόνης (διαδικασία κατά την οποία η 

τεστοστερόνη μετατρέπεται σε οιστραδιόλη και η ανδροστενδιόνδη σε οιστρόνη).  Αντίθετα, 

το θηλυκό πρότυπο του εγκεφάλου εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα οιστρογόνων μόνο κατά την 

περίοδο της εφηβείας.  Διάφορες μελέτες σήμερα αποδεικνύουν πως τα οιστρογόνα και όχι 

τα ανδρογόνα είναι σημαντικά για την κατανόηση του φυλετικού διμορφισμού.  Ας μην 

ξεχνάμε το γεγονός πως στη διαφοροποίηση του φύλου κύρια επίδραση κατέχουν τόσο τα 

ανδρογόνα όσο και τα οιστρογόνα.  Στη μελέτη του Mottron, Duret, Mueller και συν. (2015) 

οι ερευνητές αναφέρονται σε ένα "θηλυκό προστατευτικό μοντέλο" σχετικά με την εμφάνιση 

του αυτισμού.  Συγκεκριμένα, βρέθηκε μεγαλύτερος αριθμός CNVs στις γυναίκες σε σχέση 

με τους άνδρες, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν μια 

ανθεκτικότητα στις μεταλλάξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τον αυτισμό.  Σε άλλη 

μελέτη οι ερευνητές βρήκαν ότι κορίτσια με αυτισμό παρουσιάζουν μεγαλύτερες 

επαναλήψεις ή διαγραφές των CNVs (Gilman, Iossifov, Levy, Ronemus, Wigler & Vitkup, 

2011).  Στην ίδια μελέτη βρέθηκε ότι οι γυναίκες έχουν δύο φορές περισσότερες πιθανότητες 

από τους άνδρες να μεταφέρουν CNVs τουλάχιστον 400 κιλοβάσεις σε μάκρος (όσο 

μεγαλύτερο το CNV, τόσο πιο πιθανό είναι να προκληθούν ανωμαλίες σε σημαντικά για την 

ανάπτυξη γονίδια).  Ωστόσο, η πιο πιθανή εξήγηση της υπεροχής του ανδρικού φύλου στον 

αυτισμό ίσως είναι ότι οι άνδρες κατέχουν μόνο ένα χρωμόσωμα Χ, το οποίο παρουσιάζει 

ευαισθησία σε διάφορες μεταλλάξεις.  Αρκετά γονίδια του αυτισμού φαίνονται να 

συνδέονται με το χρωμόσωμα Χ ωστόσο, το πιθανότερο είναι να εμπλέκονται και διάφοροι 

άλλοι παράγοντες. 
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Ένας άλλος παράγοντας που θεωρείται ότι σχετίζεται με τις διαφορές φύλου στην 

εμφάνιση των χαρακτηριστικών του αυτισμού είναι η έκθεση σε βαλπροϊκό οξύ - φάρμακο 

το οποίο χρησιμοποιείται για την επιληψία και την διπολική διαταραχή- το οποίο θεωρείται 

ότι σχετίζεται με την ανάπτυξη συμπτωμάτων αυτιστικής συμπεριφοράς σε ανθρώπους αλλά 

και σε τρωκτικά.  Για παράδειγμα, μετά από χορήγηση βαλπροϊκού οξέος παρατηρήθηκε 

μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση μόνο σε αρσενικά τρωκτικά, ενώ στα θηλυκά 

παρατηρήθηκαν λίγα μόνο ελλείμματα.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η 

πρώιμη έκθεση σε βαλπροϊκό οξύ οδηγεί σε αλλαγές στην διαφοροποίηση γλουταμινεργικών 

νευρώνων και προκαλεί διαταραγμένη μετα-συναπτική ωρίμανση μόνο σε αρσενικά βρέφη 

(Roullet, Lai & Foster, 2013).  

Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά τη διάρκεια 

της εμβρυικής ζωής, διάφοροι ενδοκρινικοί παράγοντες διαμορφώνουν τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο σύμφωνα με δύο διαφορετικά πρότυπα.  Είτε ως πιο κοινωνικό και λιγότερο 

χωρικό (θηλυκό πρότυπο εγκεφάλου), είτε ως περισσότερο χωρικό και λιγότερο κοινωνικό 

(αρσενικό πρότυπο εγκεφάλου).  Πράγματι, σύμφωνα με τον Baron-Cohen (2008), το 

σύστημα της ενσυναίσθησης  οδηγεί σε δύο τύπους γνωσιακού προφίλ.  Το "γνωσιακό 

προφίλ ενσυναίσθησης", το οποίο φαίνεται να είναι χρήσιμο για την  κατανόηση του 

κοινωνικού κόσμου και το "γνωσιακό προφίλ συστηματοποίησης", που σχετίζεται με την 

ανάλυση συστημάτων και την εξερεύνηση.  Η ενσυναίσθηση ορίζεται ως η ταύτιση 

συναισθημάτων με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου (Rogers, 1980).  Θεωρείται 

ότι η πλειονότητα των γυναικών εκφράζει το "γνωσιακό προφίλ ενσυναίσθησης", ενώ η 

πλειονότητα των ανδρών παρουσιάζει το "γνωσιακό προφίλ συστηματοποίησης" (Baron-

Cohen et al., 2003).  Επιστρέφοντας στην θεωρία του "άκρως αρσενικού εγκεφάλου", τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν το "γνωσιακό προφίλ συστηματοποίησης"  (Baron-Cohen et 

al., 2003· Baron-Cohen, 2008).  Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα των Wilson, Happe, 

Wheelwright, Ecker, Lombardo, Johnston και συν. (2014), οι ενήλικες άνδρες με αυτισμό 

διακρίνονται από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα με βάση τις επιδόσεις τους σε κάποιες 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες (π.χ. αναγνώριση προσώπων, αναγνώριση συναισθημάτων 

κ.λπ.), ενώ έχει βρεθεί  ότι οι γυναίκες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στην αναγνώριση 

προσώπων ή συναισθημάτων αλλά και σε λεκτικές δοκιμασίες (Baron-Cohen, 2008).  

Ακόμα, στην έρευνα των Goldenfeld, Baron-Cohen και Wheelwright (2005), οι ερευνητές 

υποστήριξαν πως η τιμή του πηλίκου του αυτιστικού φάσματος προβλέπεται από το "πηλίκο 

της ενσυναίσθησης" (E.Q.: "Empathy Quotient"), στο οποίο οι γυναίκες παρουσιάζουν 
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καλύτερες επιδόσεις από τους άνδρες στο Έργο των Σύνθετων Εκφράσεων του Προσώπου 

(Facial Expressions).  Αντίθετα, ο Baron-Cohen και συν. (1997, 2003), πρότειναν  ότι οι 

άνδρες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις στο "πηλίκο συστηματοποίησης" (S.Q: 

"Systemizing Quotient"), στο Έργο των Ενσωματωμένων Εικόνων (The Embedded Figures 

Task, O΄Riordan & Plaisted, 2001), αλλά και στο Τεστ Νοητικής Περιστροφής (Mental 

Rotation Task, Collins & Kimura, 1997).  Μέσα από τις επιδόσεις των δύο φύλων στις 

παραπάνω νευροψυχολογικές δοκιμασίες, αποδεικνύονται οι διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στα δύο γνωσιακά προφίλ που προαναφέρθηκαν.  Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω 

νευροψυχολογικά τεστ, αποδεικνύεται πως οι επιδόσεις των ανδρών με αυτισμό όσον αφορά 

την ικανότητα ενσυναίσθησης, είναι μικρότερη από τον γενικό πληθυσμό.  Αντίθετα, οι 

επιδόσεις των ανδρών με αυτισμό είναι καλύτερες στο τεστ για την επίδοση της ικανότητας 

συστηματοποίησης.  Η ύπαρξη των δύο γνωσιακών προφίλ αλλά και η θεωρία του "άκρως 

αρσενικού εγκεφάλου", φαίνονται χρήσιμα στοιχεία, καθώς λαμβάνουν υπόψη 

νευροψυχολογικά ευρήματα, όπως για παράδειγμα τον φυλετικό διμορφισμό και προσπαθούν 

να εξηγήσουν γιατί περισσότεροι άνδρες από ότι γυναίκες, λαμβάνουν διάγνωση αυτισμού.  

Ωστόσο, υπάρχουν εμφανείς διαφορές στην ανάπτυξη των αυτιστικών συμπτωμάτων στα δύο 

φύλα, με τις διαφορές αυτές να ερμηνεύονται διαφορετικά για κάθε φύλο.  Να σημειωθεί το 

γεγονός πως η κοινωνική αλληλεπίδραση - η οποία παρουσιάζει ελλείμματα και δυσκολίες 

όταν υπάρχει αυτισμός- είναι μια αναπτυξιακή διαδικασία η οποία επηρεάζεται όχι μόνο από 

το φύλο και τις διάφορες ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά και από την ενδεχόμενη 

ενίσχυση συμπεριφορών στην πορεία (Goldman, 2015).  

 

1.4 Αυτισμός και συννοσηρές καταστάσεις 

Ο αυτισμός δεν αποτελεί μια μεμονωμένη διαταραχή, καθώς υπάρχει συσχέτιση του 

αυτισμού με διάφορες γενετικές και ιατρικές καταστάσεις.  Περίπου σε ποσοστό 10-15% τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα το 

Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ Χρωμοσώματος (2-4%) και η οζώδης σκλήρυνση (Fombonne, 

2005· Volkmar, Lord, Bailey, Schultz & Klin, 2004).  Μία ακόμα κατάσταση η οποία 

συνυπάρχει συχνά με τον αυτισμό είναι η νοητική υστέρηση.  Αν και παλαιότερες έρευνες 

αναφέρουν ποσοστό 70%, νεότερες έρευνες αναφέρουν μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 

30%, το οποίο σχετίζεται με ελαφριά ή μέτρια νοητική υστέρηση και ποσοστό 40%, 

αναφερόμενο σε σοβαρή ή βαριά νοητική υστέρηση (Fombonne, 2003).  Μία γνωστή 
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χρωμοσωμική ανωμαλία η οποία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά του 

αυτιστικού φάσματος είναι το Σύνδρομο του εύθραυστου Χ χρωμοσώματος (FXS).  Το 

παραπάνω σύνδρομο συχνά προκαλεί νοητική υστέρηση, ενώ συνήθως εμφανίζεται κυρίως 

στα αγόρια.  Χαρακτηρίζεται από γλωσσικές ανωμαλίες, απουσία βλεμματικής επαφής και 

απομόνωση του ατόμου.  Το Σύνδρομο του εύθραυστου Χ  χρωμοσώματος σχετίζεται με το 

γονίδιο FMR1, το οποίο βρίσκεται στο χρωμόσωμα Xq23.3 και προκαλεί ανώμαλη 

μεθυλίωση, διαδικασία η οποία έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με τα αυτιστικά συμπτώματα.  Το 

FXS προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στερεότυπη 

συμπεριφορά, ενώ αντιπροσωπεύει περίπου το μισό των περιπτώσεων με νοητική υστέρηση 

και περίπου το 30% των ατόμων με αυτισμό (Belmonte, Allen, Beckel-Mitchener, Boulanger, 

Carper & Webb , 2004).  

Μια ακόμα ιατρική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζει συχνά τα άτομα με αυτισμό 

είναι η οζώδης σκλήρυνση (Curatolo, Napolioni & Moavero, 2010· Numis, Major, 

Montenegro, Muzykewicz, Pulsifer & Thiele , 2011).  Η οζώδης σκλήρυνση αποτελεί ένα 

αυτοάνοσο νόσημα το οποίο προκαλεί καλοήθεις καρκινικές βλάβες σε διάφορα όργανα του 

ανθρώπου.  Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν επιληπτικές κρίσεις, μαθησιακές δυσκολίες, 

προβλήματα συμπεριφοράς αλλά και δερματικές βλάβες (Napolioni & Curatolo, 2008).  Η 

οζώδης σκλήρυνση σχετίζεται με δύο γονίδια.  Το ένα γονίδιο βρίσκεται στο χρωμόσωμα 9 

που κωδικοποιεί την "αμαρτίνη" και χαρακτηρίζει το σύμπλεγμα TSC1 (tuberus sclerosis 

complex 1) και το άλλο στο χρωμόσωμα 16  που κωδικοποιεί την "τουμπερίνη" και 

χαρακτηρίζει το σύμπλεγμα TSC2 (tuberus sclerosis complex 2).  Ασθενείς με οζώδη 

σκλήρυνση εμφανίζουν συχνά βρεφικούς σπασμούς, χαμηλή νοημοσύνη αλλά και αυτιστικά 

χαρακτηριστικά (Crino, Nathanson & Henske, 2006).  To FXS και η οζώδης σκλήρυνση 

αποτελούν μονογονιδιακά σύνδρομα που σχετίζονται με παθολογικούς φυσιολογικούς 

μηχανισμούς.  Πιο συγκεκριμένα σχετίζονται με ανώμαλη μετάφραση του mRNA, η οποία 

οδηγεί στη συνέχεια σε αυξημένη πρωτεΐνοσύνθεση, διαδικασία η οποία έχει βρεθεί ότι 

σχετίζεται με τον αυτισμό (Santini, Huynh, Mac Askill, Carter, Pierre, Ruggero  et al., 2013). 

Αυτοάνοσες ασθένειες της μητέρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αυξάνουν τον 

κίνδυνο για ένα παιδί  με αυτιστικά χαρακτηριστικά (Atladóttir, Pedersen, Thorsen, 

Mortensen, Deleuran, Eaton et al., 2009· Gesundheit, Rosenzweig, Naor, Lerer, Zachor, 

Procházka et al., 2013).  Αυτοάνοσα νοσήματα μεταφέρονται από τη μητέρα στο νεογνό 

μέσω της μεταφοράς αντισωμάτων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ερυθηματώδη 

λύκου στα νεογνά.  Η ανοσοσφαιρίνη G μεταφέρεται μέσω του πλακούντα και προσδίδει 
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παθητική ανοσία στο νεογνό, μάλιστα από το πρώτο τρίμηνο της ζωής του.  Ωστόσο, μερικές 

φορές αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει την εισβολή αυτοαντισωμάτων (αντισώματα που δρουν 

εναντίον των "ιδίων" αντιγόνων του οργανισμού), σε μητέρες που έχουν παιδιά με αυτισμό 

(Nordahl, Braunschweig, Iosif, Lee, Rogers, Ashwood et al., 2013· Singer, Morris, Gause, 

Gillin, Crawford & Zimmerman , 2008),  ενώ έχει βρεθεί ένας συνδυασμός μητρικών 

αντισωμάτων ο οποίος συνδέεται με την στερεοτυπική συμπεριφορά (Braunschweig, 

Krakowiak, Duncanson, Boyce, Hansen, Ashwood et al., 2013).  Επίσης, αναφέρεται θετική 

συσχέτιση μεταξύ του υποθυρεοειδισμού και του αυτισμού (Morgan, Roy & Chance, 2003), 

του διαβήτη τύπου 1 (Xu, Jink, Bowers, Liu & Bao, 2014), της ψωρίασης, της ρευματοειδούς 

αρθρίτιδας και του συστηματικού ερυθηματώδη λύκου (Vinet, Pineau, Clarke, Scott, 

Fombonne, Joseph et al., 2015).  Ακόμα, έχουν βρεθεί αυξημένες πιθανότητες για  

φλεγμονώδη νόσο του εντέρου σε σχέση με το γενικό πληθυσμό (Kohane, McMerry, Weber,  

MacFadden, Rappaport, Kunkel et al., 2012)  αλλά και για άσθμα και αλλεργίες (Croen, 

Grether, Yoshida, Odouli & Van de Water, 2005).  Να σημειωθεί το γεγονός πως μελέτη στη 

Σουηδία αναφέρει πως οποιαδήποτε αυτοάνοση ασθένεια, έχει 50% κίνδυνο για διάγνωση 

αυτισμού από την ηλικία των 10 ετών (Keil, Daniels, Forssen, Hultman, Cnattingius, 

Söderberg  et al., 2010), ενώ ο Megson (2000), σε σχετική έρευνα, αναφέρει πως η 

αυτοανοσία είναι συχνή όχι μόνο σε παιδιά με αυτισμό αλλά και στους γονείς και συγγενείς 

τους. 

Σειρές ερευνών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της 

διαταραχής του αυτισμού και του μεγέθους της κεφαλής, με αντικρουόμενα αποτελέσματα. 

Οι δύο καταστάσεις που αναφέρονται είναι η "μικροκεφαλία" (microcephaly) και η 

"μεγαλοκεφαλία" (macrocephaly).  Η "μικροκεφαλία"  αποτελεί μία πάθηση κατά την οποία 

ο εγκέφαλος δεν αναπτύσσεται φυσιολογικά, με αποτέλεσμα το μέγεθος της κεφαλής να 

είναι μικρότερο από το κανονικό.  Το βρέφος μπορεί να γεννηθεί με φυσιολογικό ή 

μικρότερο μέγεθος κεφαλής, αλλά στην πορεία το μέγεθος του κρανίου γίνεται όλο και 

μικρότερο.  Ασθενείς με την παραπάνω πάθηση παρουσιάζουν συχνά νοητική υστέρηση, 

μειωμένες κινητικές ικανότητες, μη φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου, μη φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου και επιληπτικές κρίσεις (Lancaster, Renner, Martin, Wenzel, 

Bicknell, Hurles et al., 2013).  Σύμφωνα με τους Jackson, Mc Hale, Campbell, Jafri, Rashid, 

Mannan και συν. (1998), οφείλεται σε μετάλλαξη σε ένα από τα γονίδια της "μικροκεφαλίας" 

και ορίζεται ως μια περίμετρος κεφαλής (head circumference) μικρότερη από το μέσο όρο 
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ηλικίας και φύλου τουλάχιστον κατά δύο σταθερές αποκλίσεις (Leviton, Holmes, Allred & 

Vargas, 2002). 

Η "μεγαλοκεφαλία" (macrocephaly), είναι μία κατάσταση κατά την οποία το μέγεθος 

της κεφαλής είναι ασυνήθιστα μεγάλο (τουλάχιστον 2,5 τυπικές αποκλίσεις μεγαλύτερο σε 

σχέση με το βάρος και το φύλο).  Μπορεί να οφείλεται σε αιμάτωμα, σε  διεύρυνση 

εγκεφάλου, σε υδροκεφαλία (νερό στον εγκέφαλο), σε κρανιακή υπερόπτωση (υπερανάπτυξη 

οστών) κ.ά., ενώ οι Siniscalco, Cirillo, Bradstreet και Antonucci (2013), υποστηρίζουν πως 

πρόκειται απλά για αύξηση του συνολικού όγκου του εγκεφάλου.  Η παθολογική 

"μεγαλοκεφαλία" χαρακτηρίζεται ως "συνδρομική" όταν σχετίζεται και με άλλες 

αξιοσημείωτες καταστάσεις ή ως "μη συνδρομική" αλλιώς (Williams, Dagli & Battaglia, 

2008).  

Στην έρευνα του Fombonne, Roge, Claverie, Courty και  Frémolle (1999), με δείγμα 

126 παιδιά με αυτισμό από τη Νότια Γαλλία ηλικίας 2-16 ετών, βρέθηκε "μεγαλοκεφαλία" σε 

ποσοστό 16,7% (HC >97o  εκατοστημόριο), ποσοστό μεγαλύτερο του αναμενόμενου.  Η 

εμφάνιση "μεγαλοκεφαλίας" ήταν συχνή στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ αξίζει να 

αναφερθεί πως η κατάσταση δεν σχετίζεται με το αναπτυξιακό επίπεδο, το φύλο, την 

παρουσία επιληψίας ή τη σοβαρότητα των αυτιστικών συμπτωμάτων.  Αντίθετα, στην ίδια 

μελέτη, βρέθηκε παρουσία "μικροκεφαλίας" σε ποσοστό 15,1% (HC <3ο εκατοστημόριο), 

ενώ αυτή τη φορά η "μικροκεφαλία" σχετίστηκε και με άλλους παράγοντες και ιατρικές 

καταστάσεις.  Διαφορετικά αποτελέσματα για τις δύο παραπάνω παθήσεις βρέθηκαν στην 

πρόσφατη έρευνα των Cederlund, Miniscalco και Gillberg (2014).  Τριάντα τρία παιδιά (5 

κορίτσια και 28 αγόρια) αξιολογήθηκαν στην έρευνα όσον αφορά διάφορους παραμέτρους 

της ανάπτυξης (π.χ. ύψος, βάρος, περίμετρος κεφαλής).  Ως "μεγαλοκεφαλία" στην 

παραπάνω μελέτη ορίστηκε μία τιμή HC >97η εκατοστιαία μονάδα και ≥2 τυπικές 

αποκλίσεις όσον αφορά το βάρος και το ύψος.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας 

μόνο ένα από τα 33 παιδιά (3%) παρουσίασε "μεγαλοκεφαλία", ενώ κανένα από τα παιδιά 

δεν εμφάνισε "μικροκεφαλία", άρα δεν υπάρχει καμία ισχυρή ένδειξη μεταξύ της 

κατάστασης της "μεγαλοκεφαλίας" και του αυτισμού.  Ωστόσο, οι ερευνητές πρότειναν  πως 

χρειάζονται να γίνουν περισσότερες μελέτες όσον αφορά τις δύο ιατρικές καταστάσεις και 

τον αυτισμό, με δείγμα ένα μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών με αυτισμό.  

Η επιληψία, αποτελεί μια νευρολογική κατάσταση που επίσης σχετίζεται με τον 

αυτισμό.  Αποτελεί μια διαταραχή του εγκεφάλου η οποία περιλαμβάνει υποτροπιάζοντες 
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(επαναλαμβανόμενους) σπασμούς.  Η εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων ξεκινά από τον 

εγκέφαλο, γι’ αυτό και όταν συμβαίνει ένας σπασμός, διαταράσσεται η φυσιολογική χημική 

ισορροπία του εγκεφάλου.  Πλήθος ερευνών υποστηρίζουν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα 

στην επιληψία και τα αυτιστικά συμπτώματα (Cukier, Dueker, Slifer, Lee, Whitehead, 

Lalanne et al., 2014· Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005· Levisohn, 2007).  Υποστηρίζεται 

πως σε ποσοστό 20-30% οι ασθενείς με αυτισμό εμφανίζουν επιληπτικές κρίσεις (Kagan-

Kushnir, Roberts & Snead, 2005), ενώ αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου σε αυτιστικούς 

ασθενείς (Isager, Mouridsen & Rich, 1999).  Μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης έχουν τα 

κορίτσια, ασθενείς με βαριές μειονεξίες, με κινητικές διαταραχές, με λεκτική ακουστική 

αγνωσία,  ή με οικογενειακό ιστορικό επιληψίας (McVicar, Ballaban-Gill, Rapin, Moshe & 

Slinnar, 2005).  Μία επιληπτική κρίση μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο με αυτισμό σε 

οποιοδήποτε χρόνο, ενώ ο τρόπος εκδήλωσης της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.  

Κάποιοι ασθενείς εμφανίζουν την πρώτη τους επιληπτική κρίση κατά την πρώιμη παιδική 

ηλικία, οι περισσότεροι κατά την περίοδο της εφηβείας, ενώ δύνανται να εμφανίσουν 

διάφορους τύπους επιληψίας ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαταραχής (McVicar et al., 

2005).  Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν εστιακές κρίσεις (απλές ή σύνθετες), αλλά και 

μυοκλονικές ή ατονικές κρίσεις.  Ωστόσο, έχει βρεθεί πως οι περισσότεροι ασθενείς 

εμφανίζουν περισσότερους από έναν τύπους επιληψίας (Rossi, Posar & Parmeggiani, 2000).  

Σε μελέτη του Gillberg (1991), στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με αυτισμό και επιληψία, 

βρέθηκε πως το 82% παρουσίαζε σύνθετες εστιακές κρίσεις, το 50% των ατόμων είχε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα από την φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε ένα ποσοστό 30% η 

φαρμακευτική αγωγή δεν είχε αποτέλεσμα.  Υπολογίζεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς με 

αυτισμό λαμβάνουν αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή ωστόσο, δεν υπάρχουν ευρήματα 

ικανά να αποδείξουν ότι η αντιεπιληπτική φαρμακευτική αγωγή έχει θετική επίπτωση στην 

εκδήλωση του αυτισμού (McVicar et al., 2005).  Στην έρευνα των Belsito, Law, Kirk, Landa 

και Zimmerman (2001), βρέθηκε πως η χορήγηση λαμοτριγίνης δεν είχε ουσιαστική δράση 

σε 28 ασθενείς.  Αντίθετα, την ίδια χρονιά, στην έρευνα των Hollander, Dolgoff-Kaspar, 

Cartwright και Novotny  (2001), αναφέρθηκε βελτίωση των συμπτωμάτων σε 10 από 14 

ασθενείς, μετά από χορήγηση βαλπροϊκού νατρίου.  

Ένα ακόμα γεγονός που ανησυχεί τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές σχετικά με την 

συννοσηρότητα του αυτισμού, είναι ότι το 1/3 των παιδιών ηλικίας 18-24 μηνών, 

παρουσιάζει παλινδρόμηση στην ανάπτυξη του λόγου.  Η παλινδρόμηση στην εξέλιξη του 

λόγου  αλλά και η εμφάνιση επιληψίας, είχε ως αποτέλεσμα τη σύνδεση του αυτισμού με το 
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επιληπτικό σύνδρομο Landau-Kleffner ή αλλιώς επίκτητη επιληπτική αφασία. Τα 

συμπτώματα αυτού του συνδρόμου περιλαμβάνουν κοινωνική απομόνωση, στερεότυπη 

συμπεριφορά, αλλά και προβλήματα ανάπτυξης του λόγου.  Σύμφωνα με τις δύο μελέτες των 

Tuchman και Rapin (1997, 2002), η παλινδρόμηση αυτή εμφανίζεται το ίδιο σε αυτιστικούς 

ασθενείς με ή χωρίς επιληψία, ενώ οι ασθενείς συχνά παρουσιάζουν παθολογικό 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.  Καταλήγοντας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία αναφέρονται 

ενδεικτικά κάποιες ιατρικές καταστάσεις και σύνδρομα τα οποία κατά καιρούς έχουν 

συνδεθεί με τη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.  Αυτές είναι η εγκεφαλίτιδα, οι 

νεογνικοί βρεφικοί σπασμοί (Kolvin, Ounsted & Roth, 1971), οι λοιμώξεις του αυτιού κατά 

την πρώιμη και βρεφική νηπιακή ηλικία, η νευροϊνωμάτωση, το σύνδρομο Down, η 

εγκεφαλική παράλυση σε ποσοστό 5%, η  φαινυλκετονουρία (Manzi, Loisso, Gianna & 

Curatolo, 2008), αλλά και η κατάθλιψη, το αυξημένο στρες και οι φοβίες (Matson & Nebel-

Schwalm, 2007).  Επίσης αναφέρονται η έντονη υπερκινητικότητα, οι διαταραχές ύπνου και 

διάθεσης, το Σύνδρομο Angelman, το Σύνδρομο Cornelia de Lange, το Σύνδρομο Williams 

(Sanders, Ercan-Sencicek, Hus, Luo, Murtha, Moreno-De-Luca et al., 2011) και το Σύνδρομο 

Prader-Willi (Johnson, Gaitanis & Morrow, 2011).  Τέλος, αναφέρονται η δυστροφία 

Duchenne (Caglayan, 2010), το Σύνδρομο ΧΥΥ, αλλά και το Σύνδρομο Turner και Smith-

Lemli-Opitz.  Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται κάποιες γνωστικές και νευρωνικές 

θεωρίες σχετικά με την ανάπτυξη της διαταραχής του αυτισμού, αλλά και κάποιες θεωρίες 

αιτιολογίας, με σκοπό να διασαφηνιστεί η πολύπλοκη αιτιολογία του φάσματος.  
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2. Γνωστικές Θεωρίες για τον Αυτισμό 

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 υπήρχαν κάποιες θεωρίες γνωστικής ψυχολογίας 

οι οποίες προσπάθησαν να εξηγήσουν τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μελετώντας τη 

συμπεριφορά.  Οι γνωστικές θεωρίες υποστηρίζουν πως ο αυτισμός σχετίζεται με γνωστικές 

ανεπάρκειες, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια σε προβλήματα στην επικοινωνία (Bailey, 

Phillips & Rutter, 1996).  Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική βιβλιογραφία οι θεωρίες αυτές 

είναι τέσσερις και περιλαμβάνουν την Θεωρία του Νου (ΘτΝ), τη Θεωρία της Κεντρικής 

Συνοχής, τη Θεωρία των Επιτελικών Δυσλειτουργιών και τη Θεωρία του Άκρως "αρσενικού" 

Εγκεφάλου οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

2.1 Η Θεωρία του Νου 

Η Θεωρία του Νου (ΘτΝ), περιλαμβάνει την ικανότητα για σχηματισμό θεωρίας του 

νου, η οποία σχετίζεται με την κατανόηση των ατομικών μας γνωστικών διεργασιών αλλά 

και των άλλων, σε μια προσπάθεια ερμηνείας, κατανόησης και πρόβλεψης αντίστοιχων 

συμπεριφορών.  Σύμφωνα με τους Mitchell και Saltmarsh (1994), η «ανάγνωση του νου» 

(mind-reading) αναφέρεται στην κατανόηση επιθυμιών και πεποιθήσεων του ίδιου του 

ατόμου αλλά και των άλλων, οι οποίες σχετίζονται και με την πρόβλεψη μελλοντικής 

συμπεριφοράς,  ενώ σύμφωνα με τον Happé (2003), πρόκειται για έναν προδιαγεγραμμένο 

γνωστικό μηχανισμό.  Η ικανότητα για σχηματισμό Θεωρίας του Νου, σύμφωνα με τη 

φιλοσοφία, σχετίζεται με τη γλώσσα (Davidson, 1987),  και αυτό γιατί η γλώσσα αποτελεί το 

μέσο για επικοινωνία, αναπαράσταση, προθέσεις, νοήματα κ.λπ.  Από τους πρώτους 

ερευνητές που μελέτησαν τις νοητικές καταστάσεις μέσω της γλώσσας ήταν ο Piaget (1959), 

ο οποίος συμπέρανε ότι παιδιά ηλικίας 2-7 ετών παρουσιάζουν εγωκεντρισμό.  Επόμενη 

σχετική έρευνα έγινε από τους Bretherton και Beeghly (1982), οι οποίοι βρήκαν ότι τα 

περισσότερα παιδιά ηλικίας περίπου 2,5 ετών χρησιμοποιούσαν ικανοποιητικό λεξιλόγιο σε 

σχέση με τα βασικά συναισθήματα (χαρά, λύπη, έκπληξη, φόβος).  Ακόμα, ο Shultz (1980), 

υποστήριξε ότι παιδιά ηλικίας 3-5 ετών είχαν ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την 

αξιολόγηση κάποιων ενεργειών, όπως λάθη, αντανακλαστικά ή παθητικές κινήσεις.  Από τις 

παραπάνω έρευνες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η γλώσσα αποτέλεσε από νωρίς σημαντικό 
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στοιχείο για την κατανόηση της πρόθεσης του νου.  Η ικανότητα για Θεωρία του Νου 

αποδεικνύεται και μέσα από εργαστηριακά πειράματα με ζώα.  Πιο συγκεκριμένα, στη 

μελέτη των Premack και Woodruff (1978) σε μία ομάδα πιθήκων προβλήθηκε μια 

βιντεοκασέτα η οποία περιελάμβανε εναλλακτικές λύσεις από έναν ηθοποιό σε απλά 

καθημερινά προβλήματα (π.χ. έξοδος από ένα κλειδωμένο κλουβί, συμμετοχή σε 

δυσπρόσιτες περιοχές που περιελάμβαναν φαγητό κ.ά.).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι πίθηκοι αναγνώρισαν την κασέτα που είχαν δει και εφάρμοσαν τις εναλλακτικές 

λύσεις που υποδεικνυόταν σε αυτήν, οι οποίες ταίριαζαν στον εκάστοτε σκοπό της 

δοκιμασίας.  

Ακόμα, η Θεωρία του Νου περιλαμβάνει την κατανόηση αστείων/χιούμορ, την 

διαδικασία της ενσυναίσθησης αλλά και την αντίληψη της προσποίησης.  Στα παιδιά με 

αυτισμό, τα ελλείμματα περιλαμβάνουν τη μίμηση, την παρατήρηση από κοινού, το 

λειτουργικό και συμβολικό παιχνίδι, αλλά και την ενσυναίσθηση. Η μίμηση και η 

ενσυναίσθηση αποτελούν διεργασίες που σχετίζονται με το σύστημα των κατοπτρικών  

νευρώνων, ενώ τα ελλείμματα στις παραπάνω διεργασίες, είχαν ως αποτέλεσμα τη σύνδεση 

της διαταραχής του αυτισμού με το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων.  Η πιο 

διαδεδομένη δοκιμασία της Θεωρίας του Νου είναι η δοκιμασία κατανόησης εσφαλμένων 

αντιλήψεων.  Σε αυτήν τη δοκιμασία, ο συμμετέχων παρακολουθεί μια σειρά από γεγονότα, 

που περιλαμβάνουν συνήθως κούκλες.  Κατά την διαδικασία, η κούκλα "έχει" μία πεποίθηση 

για την θέση ενός αντικειμένου, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική θέση του 

αντικειμένου.  Στη συνέχεια, ο συμμετέχων δίνει μια απάντηση σχετικά με την κατεύθυνση 

την οποία πρέπει να κοιτάξει η κούκλα.  Ως σωστή απάντηση, ορίζεται η κατανόηση της 

ψυχικής κατάστασης της κούκλας.  Σύμφωνα με την έρευνα των Baron-Cohen, Leslie και 

Frith (1985), το 80%  των παιδιών με αυτισμό απέτυχε στην παραπάνω δοκιμασία.  Σε 

νεότερη μελέτη, οι Colle, Baron-Cohen και Hill (2007), σχεδίασαν ένα λεκτικό έργο 

εσφαλμένων αντιλήψεων για να ελέγξουν τις επιδόσεις των παιδιών με αυτισμό.  Στην 

έρευνα συμμετείχαν 16 παιδιά με ελαφριάς μορφής αυτισμό, 18 παιδιά με ειδικές γλωσσικές 

διαταραχές και 15 τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, τα παιδιά με αυτισμό σημείωσαν τις χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες δύο 

ομάδες ελέγχου.  Επίσης, οι ερευνητές τόνισαν πως η ικανότητα για Θεωρία του Νου μπορεί 

να υπάρχει ανεξάρτητα από την ικανότητα για γλώσσα, ενώ οι αδυναμίες των ατόμων με 

αυτισμό φαίνεται να είναι καθολικές.   
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Ήδη από την ηλικία των 6 ετών, τα παιδιά παρουσιάζουν μια αρκετά λογική θεωρία 

του νου, η οποία μοιάζει με αυτή των ενηλίκων.  Ωστόσο, η ανάπτυξη της ικανότητας για 

Θεωρία του Νου ξεκινάει από πολύ νωρίτερα.  Από την ηλικία των 6 μηνών περίπου, το 

βρέφος μπορεί να διακρίνει μεταξύ έμψυχων και άψυχων αντικειμένων, ενώ στην ηλικία των 

12 μηνών, αναπτύσσει τη γνωστική ικανότητα για τριαδική αναπαράσταση (αντίληψη 

παιδιού, αντίληψη μεσάζοντα όπως για παράδειγμα η μητέρα, και αντίληψη του 

αντικειμένου).  Μεγαλώνοντας, αρχίζει να διακρίνει μεταξύ των δικών του πεποιθήσεων και 

των άλλων (Brüne & Brüne-Cohrs, 2006).  Ο Baron-Cohen (1997), αναφέρθηκε στην 

έλλειψη για ικανότητα Θεωρίας του Νου και χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως "νοητική 

τύφλωση".  Ωστόσο, φαίνεται πως η Θεωρία του Νου αναπτύσσεται στα παιδιά με αυτισμό 

χωρίς να συμβαίνει κατά την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξης (Happé, 1994).  

Μία νεότερη θεωρία την οποία ανέπτυξαν οι Klin, Jones, Schultz και Volkmar 

(2003), υποστηρίζει ότι εξαρχής η νόηση των ατόμων με αυτισμό είναι διαφορετική από 

αυτήν του υπόλοιπου κόσμου ("The Enactive Mind Hypothesis").  Για παράδειγμα το βλέμμα 

των παιδιών με αυτισμό διαφέρει, καθώς η περιοχή των ματιών συγκεκριμένα δεν εστιάζει 

αρκετά κατά την διαδικασία της προσοχής.  Αντίθετα, τα τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα 

είναι συνεχώς προετοιμασμένα να ερμηνεύουν κοινωνικές έννοιες.  Η Θεωρία του Νου 

ουσιαστικά μοιάζει αναμφισβήτητη, καθώς παρά τα 30 περίπου χρόνια έρευνας θεωρείται 

ακόμα ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν ελλείμματα στη Θεωρία του Νου.  Η 

ανάπτυξη της Θεωρίας του Νου αλλά και οι δεξιότητες και ικανότητες που απορρέουν από 

αυτή, μπορούν να αποκτηθούν μέσα από τη μαθησιακή διαδικασία.  Καταλήγοντας, η 

κοινωνική νόηση δεν περιλαμβάνει μόνο την κατανόηση της συμπεριφοράς αλλά και ένα 

σύνολο ικανοτήτων και δεξιοτήτων (π.χ. πρόβλεψη, ενσυναίσθηση, κ.ά).  Συνεπώς, η 

ικανότητα για Θεωρία του Νου αποτελεί ένα μόνο μέρος του συνόλου των ικανοτήτων για 

κοινωνική νόηση.  Άλλωστε, υπάρχουν κάποιες θεωρίες οι οποίες υποστηρίζουν πως η 

ανάπτυξη της θεωρίας του νου δεν σχετίζεται απαραίτητα με την κοινωνική ικανότητα και το 

αντίστροφο (Peterson, Slaughter & Paynter, 2007).  

 

2.2 Η Θεωρία των Επιτελικών Δυσλειτουργιών 

Οι επιτελικές λειτουργίες (Executive Functions), αποτελούν νοητικές λειτουργίες οι 

οποίες περιλαμβάνουν την ικανότητα για σχεδιασμό (planning), την ικανότητα για λήψη 
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αποφάσεων, τη νοητική ευελιξία (cognitive flexibility), τον έλεγχο των κινήσεων, τη 

διαχείριση της προσοχής, την μνήμη εργασίας και γενικά ανώτερες λειτουργίες οι οποίες 

ελέγχουν και ρυθμίζουν τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα του ατόμου.  Όπως αναφέρει 

και ο Baron-Cohen (2004): «Οι επιτελικές λειτουργίες είναι μεταγνωστικές ικανότητες οι 

οποίες επιτρέπουν στο άτομο να αντιλαμβάνεται τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, να 

ανταποκρίνεται σε αυτά, να έχει ευελιξία αλλαγής κατεύθυνσης, να προβλέπει μελλοντικούς 

στόχους, να αναλογίζεται τις συνέπειες και να ανταποκρίνεται σε μία κοινή λογική, 

αξιοποιώντας αυτές τις ικανότητες».  

Αρκετές έρευνες έχουν συσχετίσει τις αδυναμίες στις επιτελικές λειτουργίες με τα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού (Rosenthal, Wallace, Lawson, Wills, Dixon, Yerys et al., 

2013· Teunisse, Cools, van Spaendonck, Aerts & Berger, 2001).  Σε αντίθεση με τη Θεωρία 

του Νου, οι επιτελικές λειτουργίες δεν προήλθαν από νευροψυχολογικές έρευνες.  Αντίθετα, 

αναπτύχθηκαν από επιστήμονες οι οποίοι παρατήρησαν ότι κάποια συμπτώματα του 

αυτισμού ήταν παρόμοια με συμπτώματα που συνδέονται με συγκεκριμένες εγκεφαλικές 

βλάβες και τα οποία δεν μπορούσαν εύκολα να εξηγηθούν από τη  Θεωρία του Νου.  Τα 

συμπτώματα αυτά περιελάμβαναν την εμμονή στη διατήρηση της ομοιότητας, την αδυναμία 

προσοχής και την έλλειψη ελέγχου των παρορμήσεων.  Τα παραπάνω συμπτώματα φαίνεται 

να είναι παρόμοια με αυτά που εμφανίζουν τα άτομα με δυσλειτουργία σε επίπεδο 

επιτελικών λειτουργιών (Dysexecutive Syndrome, Baddeley & Wilson, 1988).  Τα παραπάνω 

άτομα εμφανίζουν συμπτώματα που περιλαμβάνουν μειωμένη προσοχή, φτωχή μνήμη, 

δυσκολία στην ικανότητα σχεδιασμού και προβλήματα λόγου.  Πράγματι, οι πρώτες έρευνες 

σχετιζόταν με δυσλειτουργίες σε επίπεδο επιτελικών λειτουργιών και συγκεκριμένα με 

βλάβη στον προμετωπιαίο φλοιό (Rabbit, 2004), ενώ άλλες έρευνες έχουν προσθέσει ή έχουν 

διακρίνει ως υπεύθυνες περιοχές το φλοιό της πρόσθιας αύλακας του προσαγωγίου και το 

ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (Osaka, Osaka, Kondo,Morishita, Fukuyama & Shibasaki, 

2004· Tamminga & Carter, 2000).  Ωστόσο, τα ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες δε 

σχετίζονται αποκλειστικά με το μετωπιαίο λοβό.  Σύμφωνα με έρευνες, οι επιτελικές 

λειτουργίες φαίνονται να σχετίζονται και με την παρεγκεφαλίδα (Schweizer, Levine, 

Rewilak, O'Connor, Turner, Alexander et al., 2008) και τον βρεγματικό λοβό (Collette, Van 

der Linden, Laureys, Delfiore, Degueldre, Luxen et al., 2005).  

Οι αδυναμίες των ατόμων με αυτισμό διαφαίνονται μέσα από διάφορες κλινικές 

δοκιμασίες.  Δοκιμασία η οποία εκτιμά την ικανότητα σχεδιασμού τον κινήσεων είναι οι 

Πύργοι του Ανόι (Tower of Hanoi).  Στην παραπάνω δοκιμασία, σύμφωνα με τους Ozonoff 
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και Jensen (1999), τα άτομα με αυτισμό σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις.  Άλλες δοκιμασίες οι 

οποίες εκτιμούν τις επιτελικές λειτουργίες των ατόμων με αυτισμό και συγκεκριμένα την 

ικανότητα για σχεδιασμό, είναι οι Πύργοι του Λονδίνου (Tower of London), η οποία 

αποτελεί μια παραλλαγή των Πύργων του Ανόι, και οι κάλτσες του Cambridge (Stockings of 

Cambridge).  Σε σχετική έρευνα του Ozonoff, Cook, Coon, Dawson, Joseph, Klin  και συν. 

(2004), στην οποία συμμετείχαν 79 άτομα με αυτισμό και 70 τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, 

βρέθηκε πως τα άτομα με αυτισμό σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις.  Ακόμα, τεστ που 

μετρούν την ικανότητα για νοητική ευελιξία περιλαμβάνουν το Τεστ Κατηγοριοποίησης των 

Καρτών του Wisconsin (WCST) και μια ειδική δοκιμασία μετατόπισης προσοχής της 

Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) (αναφέρεται ως 

Intradimensional-Extradimensional Shift Test).  Σειρές ερευνών αναφέρουν πως τα άτομα με 

αυτισμό κάνουν αρκετά λάθη στις παραπάνω δοκιμασίες σε σχέση με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα (Bennetto, Pennington & Rogers, 1996· Ozonoff et al., 2004).  Όσον 

αφορά την ικανότητα για αναστολή κυρίαρχων αποκρίσεων, αυτή μετράται με το Stroop 

Test, αλλά και τη δοκιμασία πρόσβασης μέσω παράκαμψης (Detour Reaching Task).  Και σε 

αυτές τις δύο δοκιμασίες τα άτομα με αυτισμό αντιμετωπίζουν δυσκολίες (Bíró & Russell, 

2001). Καταλήγοντας, αξίζει να αναφερθεί το γεγονός πως η Θεωρία των Επιτελικών 

Δυσλειτουργιών εξηγεί αρκετά καλά τα χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Ωστόσο, τα 

ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες δεν παρατηρούνται μόνο στον αυτισμό αλλά και σε 

διάφορες άλλες διαταραχές, καθώς ο όρος "επιτελικές λειτουργίες" αποτελεί έναν ευρύ όρο, 

ο οποίος περιλαμβάνει πολλές ικανότητες.  Η φύση της παραπάνω συσχέτισης μελετάται 

ακόμα από τους ερευνητές.  Για παράδειγμα στη μελέτη του Yerys, Hepburn, Pennington και 

Rogers (2007), στην οποία συμμετείχαν παιδιά με αυτισμό, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ 

επιτελικών λειτουργιών και αυτισμού.  

 

2.3 Η Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής 

Η Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής ή αλλιώς η ασθενής Θεωρία της Κεντρικής 

Συνοχής ("Cental Coherence Theory") η oποία αναπτύχθηκε από τους Frith (1989, 2003) και 

Happé (1994, 1999), εξηγεί μερικά μη κοινωνικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, όπως για 

παράδειγμα την εμμονή στην λεπτομέρεια και την ομοιότητα.  Ο εγκέφαλος αποτελείται από 

νευρωνικές συνδέσεις μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η λειτουργική επικοινωνία των 

περιοχών του εγκεφάλου.  Σύμφωνα με τη Θεωρία της Κεντρικής Συνοχής, τα άτομα με 
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αυτισμό επεξεργάζονται τις πληροφορίες με έναν λεπτομερειακό τρόπο, εμμένοντας στα 

συστατικά στοιχεία και όχι το σύνολο.  Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μειωμένες συνδέσεις και 

μη λειτουργική επικοινωνία των περιοχών του εγκεφάλου.  Αντίθετα, τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα επεξεργάζονται τις πληροφορίες εξάγοντας ένα γενικό συμπέρασμα.  

Οι Frith και Happé, πρότειναν ότι τα άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από αδυναμία στην 

κεντρική συνοχή.  Έρευνες υποστηρίζουν πως η ολιστική προσέγγιση στην επεξεργασία 

πληροφοριών σχετίζεται με το δεξί και όχι το αριστερό ημισφαίριο (Fink, Halligan, Marshall, 

Frith, Frackowiak & Dolan, 1997· Heinze, Hinrichs, Scholz, Burchert & Mangun, 1998).  

Ακόμα, στην έρευνα των Just, Cherkassky, Keller και Minshew (2004), στην οποία 

συμμετείχε μία ομάδα ατόμων με αυτισμό και μία ομάδα με τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, 

οι ερευνητές εξέτασαν με τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, τις περιοχές 

Broca και Wernicke.  Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στον μετωπιαίο λοβό, είναι υπεύθυνη 

για το σχηματισμό των λέξεων, ενώ η περιοχή Wernicke, που βρίσκεται στον κροταφικό 

λοβό (περιοχή άνω κροταφικής έλικας), σχετίζεται με την κατανόηση του προφορικού και 

γραπτού λόγου.  Και οι δύο ομάδες ενεργοποίησαν και τις δύο περιοχές κατά τη διαδικασία 

του πειράματος, στην οποία οι συμμετέχοντες διάβαζαν κάποιες προτάσεις και απαντούσαν 

σε απλές ερωτήσεις.  Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό ενεργοποίησαν περισσότερο την περιοχή 

Wernicke.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι ερευνητές υποστήριξαν πως τα άτομα με 

αυτισμό εστιάζουν σε μεμονωμένες λέξεις παρά σε προτάσεις.  

Επίσης, σύμφωνα με νευροψυχολογικές δοκιμασίες έχει αποδειχτεί η μειωμένη 

ικανότητα των ατόμων με αυτισμό για συνεκτικότητα.  Για παράδειγμα στη μελέτη του Ring, 

Baron-Cohen, Wheelwright, Williams, Brammer, Andrew και συν. (1999), αξιολογήθηκαν 

άτομα με αυτισμό και τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα κατά τη διάρκεια του Τεστ των 

Ενσωματωμένων (Ένθετων) Εικόνων (Embedded Figure Test).  Ενώ ήταν αναμενόμενο οι 

δύο ομάδες να ενεργοποιήσουν διαφορετικές περιοχές, προς έκπληξη των ερευνητών, οι δύο 

ομάδες ενεργοποίησαν τις ίδιες περιοχές.  Η ομάδα ελέγχου εμφάνισε μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση σε προμετωπιαίες περιοχές, ενώ η πειραματική ομάδα έδειξε μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση και σε προμετωπιαίες, αλλά και σε ινιακο-κροταφικές περιοχές.  Άρα τα άτομα 

με αυτισμό βασίζονται αρκετά στο οπτικό σύστημα ανάλυσης χαρακτηριστικών.  Διάφοροι 

ερευνητές υποστηρίζουν πως αυτή  η αδυναμία στην συνεκτικότητα οφείλεται είτε σε 

αυξημένη νευρογένεση, είτε σε καθυστερημένη ή αποτυχημένη απόπτωση (Happé & Frith, 

2006· Hill & Frith, 2003),  ενώ άλλοι ερευνητές κάνουν λόγο για διαταραχή στη λειτουργία 

των αστροκυττάρων (Courchesne & Pierce, 2005).  Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι δεν 
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υπάρχει σημαντική διαφορά στις επιδόσεις των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα σε κάποιες νευροψυχολογικές δοκιμασίες.  Για παράδειγμα στη 

μελέτη του White και Saldaña (2011) σε δύο μεγάλα δείγματα ατόμων με αυτισμό (n=45 και 

n=62), σε παιδιά ηλικίας 6-16 ετών οι δύο ομάδες παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις στο 

Έργο των Εντεταγμένων Φιγούρων για την  αξιολόγηση της κεντρικής συνοχής.  Οι 

ερευνητές υποστηρίξαν ότι οι νευροψυχολογικές έρευνες που αναφέρουν αδυναμία των 

ατόμων με αυτισμό όσον αφορά την κεντρική συνοχή παρουσιάζουν μεθοδολογικά 

προβλήματα και ετερογένεια.  

 

2.4 Η Θεωρία του  Άκρως "αρσενικού" Εγκεφάλου 

Η Θεωρία του Άκρως "αρσενικού" Εγκεφάλου αποτελεί μια γνωστικο-

νευροεπιστημονική θεωρία η οποία λαμβάνει υπόψη της τον φυλετικό διμορφισμό, 

προσπαθώντας να  εξηγήσει τα χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Σύμφωνα με κλινικές 

έρευνες, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, οι γυναίκες παρουσιάζουν 

καλύτερες επιδόσεις στην ικανότητα για ενσυναίσθηση και κοινωνική επικοινωνία, ενώ οι 

άνδρες παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την ικανότητα για συστηματοποίηση 

και οπτικο-χωρικές δεξιότητες.  Αυτός ο διαχωρισμός φάνηκε να σχετίζεται με την δράση 

της τεστοστερόνης στα δύο φύλα, με την έρευνα να συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  Φαίνεται 

ότι η ικανότητα της ενσυναίσθησης σχετίζεται με το αριστερό ημισφαίριο (Baron-Cohen, 

2003), ενώ η ικανότητα για συστηματοποίηση με το δεξί ημισφαίριο.  Η παραπάνω θεωρία 

λοιπόν εξηγεί τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος με βάση τις φυλετικές διαφορές 

του εγκεφάλου.  

Καταλήγοντας, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω γνωστικές θεωρίες για τον 

αυτισμό, αντιλαμβάνεται κανείς την ανάγκη των ερευνητών για δημιουργία θεωριών οι 

οποίες περιγράφουν και μελετούν τον αυτισμό με βάση τα ποικίλα χαρακτηριστικά του.  

Αρχικά, η Θεωρία του Νου, αν και προσφέρει μια ιδιαίτερα ικανοποιητική εξήγηση όσον 

αφορά τα χαρακτηριστικά του αυτισμού, ωστόσο εστιάζει περισσότερο στα κοινωνικά και 

επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα υπόλοιπα μη κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα τη στερεότυπη συμπεριφορά και τα 

επαναλαμβανόμενα ενδιαφέροντα (Hill & Frith, 2003).  Για μια έγκυρη διάγνωση αυτισμού 

λαμβάνονται υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά της διαταραχής.  Επίσης, η Θεωρία του Νου 

αδυνατεί να εξηγήσει το γεγονός ότι μερικά άτομα με αυτισμό μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
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λειτουργικά σε διάφορους τομείς όπως η μουσική ή η ζωγραφική, κάτι που διαφαίνεται μέσα 

από τις υψηλές επιδόσεις των ατόμων με αυτισμό σε διάφορες νευροψυχολογικές 

δοκιμασίες.  Η Θεωρία των Επιτελικών Δυσλειτουργιών εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθμό την 

στερεότυπη συμπεριφορά και τα επαναλαμβανόμενα ενδιαφέροντα.  Ωστόσο, αυτά τα 

χαρακτηριστικά  μπορεί να υπάρχουν και σε τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, απλά στην 

πορεία της ζωής τους να μειώνονται και σταδιακά να εξαφανίζονται (Petrus, Adamson, 

Block, Einarson, Sharifnejad & Harris, 2008), αλλά δεν εξηγεί τα μη κοινωνικά και άτυπα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού (Hill & Frith, 2003).   Όσον αφορά τη Θεωρία της Κεντρικής 

Συνοχής, αυτή λαμβάνει υπόψη ανώτερες νοητικές λειτουργίες όπως η γλώσσα και η 

προσοχή, ενώ εξηγεί μόνο τα μη κοινωνικά χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Αν και έχει 

βρεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό επικεντρώνονται σε μεμονωμένες λέξεις και όχι σε 

προτάσεις ωστόσο, η παραπάνω θεωρία δεν αναφέρει σε πιο επίπεδο υπάρχει αδυναμία για 

συνοχή λέξης, πρότασης ή φράσης (Baron-Cohen, 2003).  Επίσης, διάφορες έρευνες 

υποστηρίζουν ότι η αδυναμία για συνοχή δεν σχετίζεται αποκλειστικά με τον αυτισμό, καθώς 

παρατηρείται και σε άλλες διαταραχές, όπως για παράδειγμα στη σχιζοφρένεια, την 

κατάθλιψη ή τις γλωσσικές διαταραχές (Bishop & Norbury, 2005· Hermelin & O’Connor, 

1967).  Τέλος, η Θεωρία του Άκρως "αρσενικού" Εγκεφάλου δεν κάνει λόγω για ελλείμματα 

σε κάποιους τομείς, αλλά για την ύπαρξη δύο γνωσιακών προφίλ.  Με βάση αυτή τη θεωρία, 

αντιλαμβάνεται κανείς γιατί τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν προβλήματα στην 

επικοινωνία, αλλά σημειώνουν ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά διαδικασίες 

συστηματοποίησης.  Αν και παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες, αναγνωρίζει την ύπαρξη 

πολλαπλών συστημάτων στον εγκέφαλο, ενώ μέχρι πρόσφατα, ήταν η μόνη θεωρία που 

εξηγούσε την υπεροχή του ανδρικού φύλου στον πληθυσμό.   Σύμφωνα με  τους Rajendran 

και Mitchell (2007), ίσως οι παραπάνω θεωρίες να προωθούν μία συγκεκριμένη θεραπευτική 

παρέμβαση για όλα τα άτομα με αυτισμό.  Μία νέα θεωρία που εξηγεί την επικράτηση του 

ανδρικού φύλου στον αυτισμό περιγράφεται στη μελέτη  του Mottron, Duret, Mueller, 

Moore,  d’Arc, Jacquemont και συν. (2015). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι διαφορές φύλου 

όσον αφορά τον αυτισμό μπορούν να εξηγηθούν λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου στα 

δύο φύλα.  Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι άνδρες είναι πιο ευαίσθητοι σε 

σχέση με τις γυναίκες όσον αφορά διαταραχές που σχετίζονται με γονίδια που εμπλέκονται 

στην πλαστικότητα του εγκεφάλου.  Καταλήγοντας, διάφορες θεωρίες έχουν προταθεί για 

την εξήγηση των χαρακτηριστικών του αυτισμού.  Ωστόσο, κάνοντας λόγο για μια 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή όπως ο αυτισμός, είναι αναπόφευκτο να μην σχετίζονται 

διάφοροι περιβαλλοντικοί, γενετικοί και οργανικοί παράγοντες.  
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3. Αιτιολογία 

Από τις πρώτες περιγραφές  του Leo Kanner (1943) και Hans Asperger (1944) για τον 

αυτισμό, έγινε αντιληπτό από τους ερευνητές ότι δεν πρόκειται για μία απλή διαταραχή με 

ξεκάθαρη αιτιολογία.  Κατά καιρούς, διάφορες έρευνες επικεντρώθηκαν σε ψυχολογικά 

αίτια, υποδεικνύοντας τη στάση των γονέων απέναντι στο παιδί ή βιολογικούς παράγοντες 

που πιθανόν να εμπλέκονται στην εμφάνιση του αυτισμού.  Άλλα ευρήματα σχετίζονται με  

γενετικούς παράγοντες, ακόμα  και  συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με τον αυτισμό.  

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα για την αιτιολογία του αυτισμού έχει στραφεί στην παθολογία 

του εγκεφάλου, αναζητώντας πιθανά αίτια στις περιοχές εκείνες του εγκεφάλου που 

σχετίζονται με τη γλώσσα, τις πληροφορίες και τις αισθήσεις.  Έρευνες με τη μέθοδο της 

μαγνητικής τομογραφίας, βιοχημικές και νεκροτομικές μελέτες, ακόμα και έρευνες σε ζώα 

έχουν αναδείξει σημαντικά ευρήματα.  Ίσως πάλι να υπάρχει αλληλεπίδραση όλων των 

παραπάνω παραγόντων.  Ωστόσο, χρειάζεται ακόμα αρκετή ερευνητική προσπάθεια και 

πρόοδος ώστε να είμαστε σε θέση να αναφερόμαστε στην ακριβή αιτία του αυτισμού.  

 

3.1  Ψυχολογικοί Παράγοντες 

Ήδη από το 19ο αι. υπήρχαν κάποιες θεωρίες για τα πιθανά αίτια του αυτισμού, πριν 

ακόμα οριστεί ως ένα ξεκάθαρο παθολογικό σύνδρομο.  Κάποιες από αυτές έχουν 

τεκμηριωθεί ερευνητικά, ενώ κάποιες άλλες έχουν αλλάξει με βάση νεότερα επιστημονικά 

δεδομένα.  Στο παρελθόν υπήρξαν αναφορές για μωρά μαγισσών, υπερβολική αγιοσύνη, 

ακόμα και παιδιά μεγαλωμένα από λύκους, αναφερόμενες στα παιδιά εκείνα τα οποία 

παρουσίαζαν παράξενη συμπεριφορά.  Το 1940 εμφανίστηκε η ψυχοδυναμική θεωρία, της 

οποίας θερμός υποστηρικτής ήταν ο Bettelheim (1967).  Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, ο 

αυτισμός προκαλείται από την ελλιπή συναισθηματική στάση των γονέων προς το παιδί 

(Rutter, 1978).  Οι γονείς ενός παιδιού με αυτισμό χαρακτηρίστηκαν ως «ψυχροί», 

«τελειομανείς» και «απόμακροι» (Kanner, 1949).  Αν και ο Kanner υποστήριζε περισσότερο 

την οργανική βάση του αυτισμού, θεωρούσε αρκετά υπεύθυνους τους γονείς και την έλλειψη 
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τρυφερότητας και στοργής τους απέναντι στο παιδί.  Ακόμα, ο αυτισμός ίσως οφείλεται σε 

τραυματικές εμπειρίες του παιδιού, όπως για παράδειγμα μια ανεπιθύμητη κύηση, η έλλειψη 

σωματικής επαφής με τη μητέρα ή η απομάκρυνση του παιδιού από τη μητέρα 

(Κυπριωτάκης, 2003· Συνοδινού, 2001).  Σύμφωνα με τον Bettelheim (1967), όταν το παιδί 

αισθάνεται την απόρριψη και την ψυχρότητα από τους γονείς  νιώθει έντονη δυσαρέσκεια, με 

αποτέλεσμα να απομονώνεται από τους ανθρώπους και το περιβάλλον.  Κύρια πηγή της 

απογοήτευσης του παιδιού θεωρήθηκε η μητέρα και η έλλειψη τρυφερότητάς της προς το 

παιδί, για αυτό και από τις πρώτες περιγραφές χαρακτηρίστηκε ως η μητέρα «ψυγείο».   

Αν και η παραπάνω θεωρία υποστηρίζεται ακόμα και σήμερα από κάποιους 

ερευνητές,  σήμερα γνωρίζουμε ότι ο αυτισμός δεν σχετίζεται με τον τρόπο ανατροφής των 

γονέων προς το παιδί (Satkiewicz-Gayhardt, Peerenboom & Campbell, 2000).  Σίγουρα οι 

τραυματικές εμπειρίες επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη ενός παιδιού, ωστόσο δεν 

υπάρχουν έρευνες που να τεκμηριώνουν την παραπάνω άποψη (Συνοδινού, 2001).  Νεότερα 

επιστημονικά δεδομένα σήμερα έχουν καταρρίψει τη θεωρία της ψυχοδυναμικής αιτιολογίας.  

Ήδη από το 1960 και μετά, οι ερευνητές άρχισαν να αναζητούν τα αίτια του αυτισμού 

υιοθετώντας μια πιο επιστημονική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι ο αυτισμός έχει πιθανώς 

βιολογική-γενετική βάση (Bailey et al., 1996).  Η έρευνα επικεντρώθηκε στη γενετική, το 

περιβάλλον αλλά και την παθολογία του εγκέφαλου.  Περιβαλλοντικοί παράγοντες, 

συγκεκριμένα γονίδια αλλά και διάφορες εγκεφαλικές περιοχές που πιθανόν σχετίζονται με 

την εμφάνιση του αυτισμού περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.  

 

3.2 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 

Οι θεωρίες οι οποίες περιγράφουν τα αίτια του αυτισμού έχουν ως στόχο την 

κατανόηση των συμπτωμάτων του, την καλύτερη διάγνωση αλλά και θεραπευτική 

παρέμβαση.  Κατά το παρελθόν, οι έρευνες  είχαν επικεντρωθεί σε ψυχολογικούς κυρίως 

παράγοντες αλλά και σε διάφορες υποθέσεις που ακολουθούσαν τις προκαταλήψεις της 

εποχής.  Η βασική έλλειψη γνώσεων αλλά και η ανάγκη από έμπειρο επιστημονικό 

προσωπικό, δημιουργούσε προβλήματα στη διάγνωση των ατόμων με αυτισμό, αλλά και μια 

γενικότερη σύγχυση στους ερευνητές.  Δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη για μια πιο 

τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση που θα αναλογούσε στο περίπλοκο ζήτημα της 

διαταραχής του αυτισμού.  Έτσι, από το 1960 και μετά η βιολογική προσέγγιση παρουσίαζε 
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τον αυτισμό ως μια βιολογική διαταραχή με οργανική αιτιολογία. Πρωτοπόροι στην 

προσέγγιση αυτή η οποία  αποτέλεσε το κέντρο της έρευνας για τον αυτισμό, ήταν οι  

Hermelin και O’Connor (1967) και Ο’Connor και  Rutter (1996), οι οποίοι περιέγραψαν την 

βασική εικόνα του αυτισμού με  έναν πιο επιστημονικό τρόπο. 

Η ανάπτυξη ενός παιδιού επηρεάζεται σημαντικά από περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχές ή  καθυστερήσεις.  Πρόσφατες  έρευνες σε 

ζώα υποστηρίζουν  πως η έκθεση της εγκύου σε διάφορες τοξικές ουσίες, όπως για 

παράδειγμα η θαλιδομίδη, η αιθανόλη ή το βαλπροϊκό οξύ, αυξάνουν το  ποσοστό εμφάνισης  

αυτισμού (Dufour-Rainfray, Vourc’h, Tourlet, Guilloteau, Chalon, & Andres, 2011).  Η  

θαλιδομίδη, μία φαρμακευτική ουσία η οποία χορηγείτο στο παρελθόν για την αντιμετώπιση 

της ναυτίας κατά τη διάρκεια μιας εγκυμοσύνης, ενοχοποιήθηκε για ένα σημαντικό αριθμό 

παιδιών που ανέπτυξαν αυτισμό, όταν η μητέρα λάμβανε την ουσία σε κρίσιμο στάδιο της 

εγκυμοσύνης (Rodier & Hyman, 1998).  Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως η εγκεφαλική 

ανάπτυξη είναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, επιρρεπής σε διάφορες τοξικές ουσίες 

του περιβάλλοντος.  Τοξικές ουσίες όπως ο μόλυβδος, το μαγγάνιο ή το αρσενικό, μπορούν 

να οδηγήσουν σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές.  Ακόμα, μολυσματικές ασθένειες της 

μητέρας όπως η ανεμοβλογιά, η σύφιλη ή η τοξοπλάσμωση, αυξάνουν τις πιθανότητες 

εμφάνισης  αυτισμού για το έμβρυο.  Σε έρευνα με δείγμα 243 παιδιών με εκ γενετής ερυθρά, 

βρέθηκε πως σε ποσοστό 7%, τα παιδιά αυτά θα λάμβαναν μεταγενέστερη διάγνωση 

αυτισμού (Chess, 1971).  Άλλος ένας παράγοντας που θεωρείται ότι σχετίζεται με τη 

διαταραχή του αυτισμού είναι ο παιδικός εμβολιασμός.  Ειδικότερα, η ουσία θυμεροσάλη 

έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους ερευνητές, καθώς περιεχόταν παλαιότερα σε 

κάποια εμβόλια.  Το τριπλό εμβόλιο ΜΜR κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της 

ερυθράς δεν περιέχει θυμεροσάλη, ωστόσο, σε μια μελέτη που διεξήχθη το 1998 στο 

Λονδίνο, βρέθηκε πιθανή συσχέτιση του τριπλού εμβολίου και του αυτισμού (Wakefield et 

al., 1998).  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα μικρό 

ποσοστό παιδιών με αυτισμό εμφάνισε σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ενώ η κλινική εικόνα 

του αυτισμού άρχισε να εμφανίζεται μετά τη χορήγηση του τριπλού εμβολίου.  Αν και η 

παραπάνω έρευνα προκάλεσε έντονη διαμάχη στους ερευνητές σήμερα, πλήθος ερευνών 

υποστηρίζει πως δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο εμβόλιο MMR και τον αυτισμό 

(Godlee, Smith, & Marcovitch, 2011· Taylor, Swerdfeger & Eslick, 2014).  Επίσης, 

επιπλοκές στον τοκετό κατά την περιγεννητική ή μεταγεννητική περίοδο της ζωής του 

παιδιού, μπορούν να οδηγήσουν σε διαταραχή των λειτουργιών του εγκεφάλου και 
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ενδεχομένως σε αυτισμό (π.χ. ασφυξία/υποξαιμία, κακώσεις στον εγκέφαλο).  

Επιστρέφοντας στη θεωρία της βιολογικής αιτιολογίας, οι βιολογικοί παράγοντες ασφαλώς 

και κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του αυτισμού, ωστόσο η μέχρι τώρα 

βιβλιογραφία δεν αρκεί ώστε να κάνουμε λόγο για μια ακριβή αιτία του αυτισμού με 

βιολογική βάση.  Το γενετικό στοιχείο διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 

μιας αναπτυξιακής διαταραχής όπως ο αυτισμός.   

 

3.3 Γενετικοί Παράγοντες 

Τα τελευταία χρόνια, σειρές ερευνών μελετούν την κληρονομικότητα του αυτισμού 

μέσα από μελέτες με διδύμους (twin studies), αλλά και τα χαρακτηριστικά του φάσματος του 

αυτισμού σε διαφορετικούς πληθυσμούς.  Αναφέρεται ότι οι μονοζυγωτικοί (ΜΖ) δίδυμοι 

εμφανίζουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα χαρακτηριστικά του αυτισμού σε σχέση με τους 

διζυγωτικούς (ΔΖ), ενώ υποστηρίζεται ότι υπάρχει ετερογένεια των συμπτωμάτων του 

αυτισμού.  Σε μελέτη με δείγμα 21 ζεύγη διδύμων, βρέθηκε συμφωνία σε 4 από τα 11 

μονοζυγωτικά ζεύγη και σε κανένα από τα ετεροζυγωτικά (Folstein & Rutter, 1977).  Σε 

έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία η οποία περιελάμβανε δίδυμα αδέρφια ίδιου φύλου, 

βρέθηκε ότι αν οι δίδυμοι είναι μονοζυγωτικοί δύνανται να εμφανίσουν τα συμπτώματα του 

αυτισμού σε ποσοστό 60%, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται έως  και 92%, αν κάποιο από τα 

αδέρφια παρουσιάζει και άλλες διαταραχές,  όπως για παράδειγμα γνωσιακή ή κοινωνική 

διαταραχή.  Αντίθετα, όσον αφορά τους διζυγωτικούς διδύμους, η κλινική εικόνα του 

αυτισμού εμφανίζεται σε ποσοστό 0% (Turner, Barnby & Bailey, 2000).  Σε πιο πρόσφατες 

μελέτες έχει βρεθεί συμφωνία των ΜΖ διδύμων σε ποσοστό 88-95% σε σχέση με τους ΔΖ 

διδύμους με ποσοστό 31% (Rosenberg, Law, Yenokyan, McGready, Kaufmann & Law, 

2009· Taniai, Nishiyama, Miyachi, Imaeda & Sumi, 2008).  Αν και διαφαίνεται η υψηλή 

κληρονομικότητα των αυτιστικών συμπτωμάτων, ωστόσο οι μελέτες αυτές δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους άλλες μορφές του αυτισμού (για παράδειγμα το Σύνδρομο Asperger), ούτε 

διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να λαμβάνουν χώρα κατά την 

προγεννητική περίοδο. 

Ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων μελετάται σήμερα μέσα από μελέτες 

διδύμων.  Η πλειονότητα των μελετών υποστηρίζει πως οι κοινές περιβαλλοντικές επιρροές 

για τα δύο ζευγάρια διδύμων κατέχουν καίριο ρόλο, ενώ κυμαίνονται σε ποσοστό 10-32% 

(Ronald, Simonoff, Kuntsi, Asherson & Plomin, 2008).  Από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες 
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που αναφέρεται σε γενετικούς, περιβαλλοντικούς και επιγενετικούς παράγοντες είναι η 

μελέτη των James, Melnyk, Jernigan, Hubanks, Rose & Gaylor, (2008), η οποία μελετά 

μάλιστα τους παραπάνω παράγοντες και στο οικογενειακό περιβάλλον παιδιών με αυτισμό.  

Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι συγγενείς των ατόμων με αυτισμό δύναται να εμφανίσουν τα 

συμπτώματα.  Στη μελέτη του Piven, Palmer, Jacobi, Childress και Arndt (1997), μελετήθηκε 

το κατά πόσο ο αυτισμός έχει γενετική βάση και αν εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

στους συγγενείς των αυτιστικών ατόμων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν  την παραπάνω υπόθεση.  Πρόσφατες μελέτες 

έχουν επιβεβαιώσει το παραπάνω εύρημα (Constantino, Zhang, Frazier, Abbacchi & Law, 

2010), ενώ άλλοι ερευνητές  υποστηρίζουν ότι η κληρονομικότητα του αυτισμού ίσως 

αυξάνεται με την ηλικία (Stilp, Gernsbacher, Schweigert, Arneson & Goldsmit, 2010).  

Επίσης, έχει βρεθεί πως τα τρία συμπτώματα του αυτισμού είναι κληρονομήσιμα (Ronald, 

Happe, Bolton, Butcher,  Price, Wheelwright et al.,2006). 

Εφόσον λοιπόν η ετερογένεια του αυτισμού είναι προφανής, ίσως να εμπλέκονται και 

κάποιοι επιγενετικοί παράγοντες.  Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν το ζήτημα της ετερογένειας 

του αυτισμού, σήμερα διεξάγονται μελέτες στο πεδίο της μοριακής γενετικής με πιο μεγάλα 

δείγματα του πληθυσμού.  Για παράδειγμα στη μελέτη του Deth, Muratore, Benzecry, Power-

Charnitsky και Waly  (2008), οι ερευνητές αναφέρουν την μεθυλίωση του DNA (μεθυλίωση 

είναι η διαδικασία με τη οποία γίνεται ομοιοπολική πρόσδεση μεθυλομάδων (-CH3) σε 

νουκλεοτίδια του DNA), η  οποία προκαλεί μειωμένη ικανότητα αποτοξίνωσης από 

οξειδωτικό στρες.  Επίσης, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες ασκούν επίδραση στον  

άνθρωπο μέσω επιγενετικών αλλαγών (Latham, Sapienza & Engel, 2012).  Πράγματι, οι  

περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις κυτταρικές διαδικασίες, τους 

ιστούς ή τα όργανα μέσω μεταβολών της γονιδιακής έκφρασης.  Διάφορες ουσίες όπως ο 

μόλυβδος, το αρσενικό, το βενζόλιο, παράγοντες πλαστικοποίησης κ.λπ. καθιστούν 

αναπόφευκτη την επαφή του ανθρώπου με αυτές (πόσιμο νερό, οικιακή σκόνη, πλαστικά 

δοχεία κ.λπ.).  Συνεπώς, οι νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν τις 

συνέπειες των περιβαλλοντικών επιδράσεων (Siniscalco et al., 2013).   

Διάφορες χρωμοσωμικές ανωμαλίες θεωρείται επίσης ότι εμπλέκονται στον αυτισμό. 

Η πιο γνωστή από αυτές είναι το Σύνδρομο του Εύθραυστου Χ χρωμοσώματος (Rogers, 

Wehner, & Hagerman, 2001), αλλά και ανωμαλίες στα χρωμοσώματα  2q, 7q και 16p 

(International Molecular Genetic Study of Autism Consortium, 2001).  Όσον αφορά το Χ 

χρωμόσωμα, αναφέρεται το γονίδιο MeCP2 το οποίο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη η οποία είναι 
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απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των νευρικών κυττάρων.  Το συγκεκριμένο 

γονίδιο έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με το σύνδρομο Rett και τη διαδικασία τη μεθυλίωσης του 

DNA (Chahrour, Jung, Shaw, Zhou,Wong, Qin et al., 2008),  ενώ η έκφραση του αφορά 

κυρίως κορίτσια (Zappella, Meloni, Longo, Canitano, Hayek, Rosaia et al., 2003).  

Οι πρώτες γενετικές μελέτες για τον αυτισμό περιλαμβάνουν την αναζήτηση 

υποψήφιων γονιδίων.  Οι μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιωμάτος (GWAS) 

αναζητούν μεταλλάξεις σε έναν μικρό αριθμό υποψήφιων γονιδίων.  Οι μελέτες αυτές 

βασίζονται στην υπόθεση πως κάποιες κοινές μεταλλάξεις γονιδίων είναι υπεύθυνες για την 

εκδήλωση της ασθένειας (Rabbani, Tekin & Mahdieh, 2014).  Μία  μελέτη που αφορά 

ολόκληρο γονιδίωμα έγινε από τους Wang, Zhang, Ma, Bucan, Glessner, Abrahams και συν. 

(2009) και αφορούσε 3.101 άτομα αλλά και 1.204 ασθενείς ευρωπαϊκής καταγωγής.  Στην 

παραπάνω μελέτη βρέθηκε συσχέτιση 6 SNPs (single nucleotide polymorphisms) με τις 

διαταραχές του φάσματος του αυτισμού σε μια περιοχή του χρωμοσώματος 5p14,1 που 

περιλαμβάνει τα γονίδια 9 και 10 της καντερίνης (CDH9, CDH10).  Τα γονίδια αυτά 

συνδέονται με την κυτταρική προσκόλληση των νευρώνων, ενώ το γονίδιο CDH10 βρίσκεται 

σε νευρώνες του μετωπιαίου φλοιού (περιοχή η οποία έχει βρεθεί ότι εμπλέκεται στον  

αυτισμό).  Και άλλες μελέτες υποστηρίζουν την εμπλοκή των πρωτεϊνών κυτταρικής 

προσκόλλησης.  Για παράδειγμα η SHANK3 είναι μια πρωτεΐνη που δεσμεύει τις 

νευρολιγίνες και ανήκει στο χρωμόσωμα 22.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται το σύνδρομο 

έλλειψης 22q13.3, το οποίο περιλαμβάνει συμπτώματα όπως αναπτυξιακή καθυστέρηση, 

καθυστέρηση ή απουσία λόγου, αλλά και γενικότερη συμπεριφορά αυτιστικού τύπου 

(Phelan, 2008).  Σε άλλη σχετική μελέτη ερευνήθηκε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

μεταλλάξεων της SHANK3 και των διαταραχών  αυτιστικού φάσματος (Durand, Betancur, 

Boeckers, Bockmann, Chaste, Fauchereau et al., 2007).  Το δείγμα αφορούσε περίπου 300 

οικογένειες, ενώ τα αποτελέσματα αφορούσαν μια de novo έλλειψη 142bp στο ιντρόνιο 8, σε 

ένα ασθενή με αυτισμό.  Επίσης βρέθηκε πως η έκθεση σε ένα νουκλεοτίδιο αλλάζει το 

καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης σε άτομα με σύνδρομο Asperger.  Ωστόσο, η εμπλοκή 

της πρωτεΐνης SHANK3 αφορά ένα μικρό μόνο αριθμό παιδιών με αυτισμό (Durand et al., 

2007).  

Ο ρόλος της νευρολιγίνης αλλά και της νευρεξίνης έχει προταθεί και σε άλλες 

έρευνες.  Όσον αφορά την πρώτη, έχουν βρεθεί πέντε γονίδια που κωδικοποιούν τις 

νευρολιγίνες (McKusick, 2012):  Το NLGN1 (χρωμόσωμα 3), το NLGN2 (χρωμόσωμα 17), 

το NLGN3 (χρωμόσωμα Χ), το NLGN4X (χρωμόσωμα Χ) και τέλος το NLG4Y 
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(χρωμόσωμα Υ).  Νευρολιγίνες και νευρεξίνες κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη 

συναπτογένεση.  Διάφορες έρευνες αναφέρουν παθογενετικές μεταλλάξεις στα γονίδια των 

νευρολιγινών, ωστόσο πειράματα με ποντίκια έχουν δείξει ότι η εξάλειψη των νευρολιγινών 

δεν επηρεάζει τον αριθμό συνάψεων στον εγκέφαλο, αλλά αλλάζει τη συγκέντρωση 

υποδοχέων γλουταμινικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος (Varoqueaux, Aramuni, Rawson, 

Mohrmann, Missler, Gottmann, et al., 2006).  Αυτό σημαίνει πως οι νευρολιγίνες βοηθούν 

στην ωρίμανση αλλά όχι στη δημιουργία συνάψεων (Südhof, 2008).  Ωστόσο, ο ρόλος των 

νευρολιγινών έχει συσχετιστεί με αυτόν των νευρεξινών.  Οι νευρεξίνες (NRXN1, NRXN2, 

NRXN3), είναι πρωτεΐνες οι οποίες συνδέονται με τις νευρολιγίνες μετασυναπτικά.  Στη 

μελέτη του Szatmari, Paterson, Zwaigenbaum, Roberts, Brian, Liu και συν (2007), σε 

περίπου 1.200 οικογένειες με  δύο αδέρφια με διάγνωση αυτισμού, εντοπίστηκε μια έλλειψη 

2p16.3 (γενετικός τόπος που αφορά την RXN1).  Σε μια ακόμα μελέτη παρατηρήθηκε 

αυξημένη διεγερτική συναπτική νευροδιαβίβαση στον ιππόκαμπο και καμία ανασταλτική 

νευροδιαβίβαση σε ποντίκια με έλλειψη του γονιδίου Nrxn1a.  Ακόμα, τα ποντίκια έδειχναν 

να περιποιούνται επαναλαμβανόμενα τον εαυτό τους, εύρημα που σχετίζεται με τα 

χαρακτηριστικά του αυτισμού (Etherton, Földy, Sharma, Tabuchi, Liu, Shamloo et al., 2011). 

Η γενετική αρχιτεκτονική του αυτιστικού φάσματος περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση εκατοντάδων γονιδίων.  Πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τα παραπάνω 

δεδομένα, ότι δηλαδή ο αυτισμός σχετίζεται με μεταλλάξεις γονιδίων (Sanders, Murtha, 

Gupta, Murdoch, Raubeson, Willsey et al., 2012).  Οι αυτόματες μεταλλάξεις (de novo) 

συμβαίνουν στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης του εμβρύου και αποτελούν λάθη στην 

έκφραση του κώδικα DNA κατά τη διαδικασία διαίρεσης των κυττάρων.  Σχετίζονται με την 

περιοχή του σωματοαισθητικού και προμετωπιαίου φλοιού, ενώ ευθύνονται για το 25-30% 

περίπου τον περιπτώσεων με αυτισμό.  Στην πρόσφατη μελέτη των De Rubeis, He, Goldberg 

και συν. (2014), βρέθηκαν de novo μεταλλάξεις σε τρεις κύριες οδούς:  Στην τροποποίηση 

της χρωματίνης, τη διαδικασία μεταγραφής και τη συναπτική λειτουργία.  Όσον αφορά την 

χρωματίνη, βρέθηκαν μεταλλάξεις που αφορούν ένζυμα τα οποία τροποποιούν την ιστόνη 

για την αναδιαμόρφωση της χρωματίνης (τα ένζυμα τα οποία τροποποιούν την ιστόνη 

κωδικοποιούνται από τα γονίδια HMGs).  Οι ιστόνες είναι βασικές πρωτεΐνες οι οποίες 

αποτελούν το κύριο κλάσμα των πρωτεϊνών της χρωματίνης, ενώ εμπλέκονται  στις 

περισσότερες μεταφραστικές τροποποιήσεις (π.χ. φωσφορυλίωση, μεθυλίωση, ακετυλίωση). 

Η δομή της χρωματίνης μπορεί να τροποποιηθεί με τη δράση μακρομοριακών συμπλόκων 

και ενζύμων (ακετυλοτρανσφεράσεις ιστονών, μεθυλάσες κ.ά). Ακόμα, βρέθηκαν 
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μεταλλάξεις στους τασεοελεγχόμενους διαύλους ιόντων, οι οποίοι συμμετέχουν σε 

θεμελιώδεις διεργασίες όπως η διάδοση των δυναμικών δράσης, η νευρωνική βηματοδότηση 

αλλά και η διεργασία διεγερσιμότητας και μεταγραφής.  Τέλος, όσον αφορά τη συναπτική 

λειτουργία, βρέθηκαν de novo μεταλλάξεις στη SHANK3, αλλά και επαναλαμβανόμενες 

μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο, το οποίο αφορά ένα SNV (single nucleotide variant).   

Ακόμα, έχει βρεθεί πως ανακατατάξεις σε χρωμοσωμικές ανωμαλίες σχετίζονται με 

τη διαταραχή του αυτισμού (Devlin & Scherer, 2012).  Επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις δε 

μπορούν να ανιχνευτούν μικρές διαγραφές, επαναλήψεις ή εισαγωγές χρωμοσωμάτων 

υπάρχουν οι παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (CNVs).  Με τη μέθοδο αυτή, ανιχνεύονται 

κυτταρογενετικές ανωμαλίες όπως οι παραπάνω, οι οποίες διαφεύγουν από τον κλασσικό 

καρυότυπο.  Στην έρευνα των Sanders και συν. (2011), βρέθηκε πως de novo μεταλλάξεις 

CNVs οι οποίες περιλαμβάνουν επαναλήψεις του 7q11.23 σχετίζονται με τον αυτισμό και 

συγκεκριμένα το Σύνδρομο Williams.  Ωστόσο, έχει βρεθεί πως οι περισσότερες 

επαναλήψεις CNVs είναι επαναλήψεις του χρωμοσωμικού τμήματος 15q. Δυο καταστάσεις 

που συνδέονται με μεταλλάξεις στο παραπάνω χρωμόσωμα είναι το Σύνδρομο Angelman  

και το Σύνδρομο Prader-Willi, τα οποία περιλαμβάνουν απώλεια της δραστηριότητας του 

χρωμοσώματος 15 και συγκεκριμένα της περιοχής 15q11.23 (Bittel & Butler, 2005).  

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν ότι οι επαναλήψεις του τμήματος 15q11.23 είναι 

κληρονομήσιμες και συγκεκριμένα μητρικής προέλευσης.  Στην έρευνα των Urraca, Cleary, 

Brewer, Pivnick, McVicar, Thibert και συν. (2013), στην οποία συμμετείχαν άτομα που 

εμφάνιζαν επαναλήψεις του 15q11.23, βρέθηκε πως οι επαναλήψεις αυτές είναι μητρικής 

προέλευσης.  Ακόμα, έχει αναφερθεί  το σύνδρομο μικροδιπλασιασμού της περιοχής 15q11-

q13 (dup15q11-q13), τα συμπτώματα του οποίου περιλαμβάνουν υποτονία, νοητική 

υστέρηση, καθυστέρηση λόγου και επιληπτικές κρίσεις (Hogart, Patzel & LaSalle, 2008), 

ενώ μέχρι σήμερα, έχουν αναφερθεί περίπου 30 περιπτώσεις με μητρικής προέλευσης 

σύνδρομο.   

Η γενετική περιοχή του χρωμοσώματος 7 φαίνεται να έχει απασχολήσει ιδιαίτερα 

τους ερευνητές.  Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Alarcón, Cantor, Liu, Gilliam, Geschwind,  

και Autism Genetic Resource Exchange Consortium (2002), οι ερευνητές συνέδεσαν την 

περιοχή 7q35 με τον αυτισμό.  Στη μελέτη των Strauss, Puffenberger, Huentleman και συν 

(2006), εντοπίστηκε μετάλλαξη στο γονίδιο CNTNAP2 της νευρεξίνης σε παιδιά με 

επιληψία, με τα 2/3 των παιδιών να παρουσιάζουν αυτισμό.  Διάφορες έρευνες έχουν 

συνδέσει το γονίδιο CNTNAP2 (7q35) με τον αυτισμό.  Αρχικά, οι Arking, Cutler, Brune, 
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Teslovich, West, Ikeda και συν. (2008) σε έρευνά τους, βρήκαν συσχέτιση του 

αλληλόμορφου Τ του SNP.rs 7794745 σε 72 οικογένειες με αυτισμό. Την ίδια χρονιά, οι 

Bakkaloglu, O’Roak, Louvi, Gupta, Abelson,  Morgan,  και συν. (2008), διαπίστωσαν μια de 

novo αναστροφή στο χρωμόσωμα 7 σε παιδί με αυτισμό.  Ένα ακόμα υποψήφιο γονίδιο είναι 

το RELN στο χρωμόσωμα 7 (θέση 7q22), το οποίο κωδικεύει μια πρωτεΐνη που κατέχει 

ουσιαστικό ρόλο στη μετανάστευση των νευρώνων, τη συναπτογένεση και το σχηματισμό 

των στιβάδων του φλοιού (Tissir & Goffinet, 2003).  Έχει βρεθεί ότι ο φλοιός των ατόμων με 

αυτισμό αλλά και το πλάσμα αυτών και των συγγενών τους παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα 

αυτής της πρωτεΐνης (Fatemi, Stary & Egan, 2002).  Θεωρείται ότι το παραπάνω γονίδιο 

εμπλέκεται στη νόσο του αυτισμού, ωστόσο, επειδή οι σχετικές έρευνες παρουσιάζουν 

αντικρουόμενα αποτελέσματα, χρειάζονται να γίνουν περισσότερες σχετικές με το γονίδιο 

έρευνες.  Επίσης, έχει βρεθεί να σχετίζεται το γονίδιο EN2 στο χρωμόσωμα 7 (θέση 7q36), 

το οποίο ανήκει στους μεταγραφικούς παράγοντες homeobox οι οποίοι εμπλέκονται στην 

ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας και του μέσου εγκεφάλου (Millen, Hui & Joyner, 1995).  

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου ατόμων με αυτισμό 

παρουσιάζουν αλλοιώσεις, όπως είναι για παράδειγμα η υποπλασία της παρεγκεφαλίδας 

αλλά και τα μειωμένα κύτταρα Purkinje (Bauman & Kemper, 2005).  Το PTEN αποτελεί ένα 

γονίδιο το οποίο εμποδίζει την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διαίρεση των κυττάρων.  Σε 

έρευνες με ζώα, έχει βρεθεί ότι το γονίδιο PTEN σχετίζεται με την ανάπτυξη 

"μεγαλοκεφαλίας" (Page, Kuti, Prestia & Sur, 2009).  

Θεωρείται ότι οι παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (CNVs) αλλά και τα SNPs 

μπορούν να εξηγήσουν την κληρονομικότητα των αυτιστικών χαρακτηριστικών.  Αντίθετα, 

οι κυταρρογενετικές ανωμαλίες και οι de novo μεταλλάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

δεν κληρονομούνται από τους γονείς στο παιδί.  Επομένως, οι μελλοντικές γενετικές έρευνες 

χρειάζεται να γίνουν στο πεδίο των SNVs, των SNPs και των μεταλλάξεων προκειμένου να 

διαπιστωθεί η υψηλή συμφωνία των ΜΖ διδύμων.  Διάφορες περιβαλλοντικές επιδράσεις 

σχετίζονται με τον αυτισμό τους οποίους δεν μοιράζονται πάντα και οι δύο δίδυμοι. Αυτές 

είναι για παράδειγμα οι επιρροές από την οικογένεια, διάφορες επιγενετικές διαδικασίες, η 

γονιδιακή έκφραση ή οι de novo μεταλλάξεις.  Οι ΜΖ δίδυμοι δεν είναι 100% πανομοιότυποι 

όσον αφορά τα αυτιστικά χαρακτηριστικά.  Γι' αυτό, ίσως χρειάζεται να μετρηθούν τα 

επίπεδα της μεθυλίωσης του DNA, καθώς μπορεί να εμφανίζουν διαφορές στη γονιδιακή 

έκφραση (Jirtle & Skinner, 2007).   Παρά το γεγονός ότι περιβάλλον και γονίδια αποτελούν 

σημαντικούς παράγοντες για την φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου, τα τελευταία χρόνια, 
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οι ερευνητές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στην εγκεφαλική λειτουργία, η οποία  

κατέχει καίριο ρόλο σε μια αναπτυξιακή διαταραχή όπως ο αυτισμός.  Ο εγκέφαλος είναι ένα 

ιδιαίτερα περίπλοκο όργανο, υπεύθυνο για διάφορες λειτουργίες.  Η φυσιολογική ανάπτυξη 

του εγκεφάλου πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν αναφερόμαστε σε υποθέσεις 

σχετικά με τα αίτια του αυτισμού.  Και αυτό γιατί ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος διαθέτει 

μεγαλύτερη πυκνότητα κυττάρων, αλλά και περισσότερες συνάψεις.  Η επόμενη ενότητα 

αναφέρεται σε διάφορους οργανικούς παράγοντες που εμπλέκονται στον αυτισμό.  

 

3.4 Οργανικοί Παράγοντες 

Η μελέτη της νευροβιολογίας του αυτισμού βασίζεται σε ανατομικές και λειτουργικές 

υποθέσεις.  Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις αυτές σχετίζονται με βλάβες ή ελλείμματα σε 

συγκεκριμένες δομές του εγκεφάλου οι οποίες θεωρείται ότι προκαλούν τα αυτιστικά 

συμπτώματα.  Οι αυτοψίες εγκεφάλου ατόμων με αυτισμό παλαιότερα ήταν λιγοστές.  

Σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας αυξήθηκαν οι μελέτες «ζώντων» εγκεφάλων, ιδίως 

με τη μέθοδο της μαγνητικής, ή της αξονικής τομογραφίας.  Πρώτο αδιαμφισβήτητο στοιχείο 

περί εγκεφαλικής δυσλειτουργίας είναι το γεγονός ότι το 1/3 των αυτιστικών παιδιών 

παρουσιάζει επιληπτικές κρίσεις (Tuchman, Cuccaro & Alessandri, 2010), κάτι που 

διαφαίνεται με τη μέθοδο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.  Επόμενο σημαντικό 

διαγνωστικό στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη νοητικής καθυστέρησης σε ποσοστό 40-70% 

(Fombonne, 2002).  Από τις πρώτες μελέτες που αποδεικνύουν ανωμαλίες του εγκεφάλου 

στα παιδιά με αυτισμό, ήταν η μελέτη των Bauman και Kemper (1994).  Οι περιοχές που 

ενοχοποιούνται είναι  το μεταιχμιακό σύστημα, τα βασικά γάγγλια, η παρεγκεφαλίδα, το 

μεσολόβιο, η αμυγδαλή και το στέλεχος.  Σε μια άλλη μελέτη, βρέθηκαν διαφορές στα 

προκλητά δυναμικά του στελέχους  αυτιστικών παιδιών αλλά και κλινική υποτονία (Gillberg, 

Rosenhall & Johansson, 1983).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η ανωμαλία του 

στελέχους προκαλεί παραμόρφωση στα ακουστικά ερεθίσματα, εξηγώντας τις γλωσσικές και 

γνωστικές διαταραχές.   

Ο αυτισμός αποτελεί μια διαταραχή των συνδέσεων μεταξύ διαφόρων περιοχών του 

εγκεφάλου.  Σειρές μελετών αποδεικνύουν ανωμαλίες σε εγκεφαλικά κυκλώματα όπως αυτό 

της παρεγκεφαλίδας.  Σε διάφορες μελέτες έχουν βρεθεί ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα 

ατόμων με αυτισμό (Fatemi,  2013).  Η παρεγκεφαλίδα καταλαμβάνει περίπου το 10% του 
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συνολικού όγκου του εγκεφάλου, αλλά περιέχει περισσότερους νευρώνες και μεγαλύτερη 

πυκνότητα κυττάρων, περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από του νεόφλοιου (Herculano-

Houzel, 2010).  Η ξεχωριστή αυτή δομή και τα κυκλώματά της έχουν αποτελέσει εδώ και 

χρόνια το αντικείμενο των ερευνητών.  Η παρεγκεφαλίδα βρίσκεται μεταξύ αισθητικών και 

κινητικών συστημάτων και είναι απαραίτητη για τον συντονισμό της επικοινωνίας των δύο 

παραπάνω συστημάτων.  Υποδιαιρείται σε τρεις λοβούς (πρόσθιος, οπίσθιος, 

κροκυδοζιδιακός) και 10 λόβια (I-X), ενώ αποτελείται από πέντε κύριες κατηγορίες 

κυττάρων:  Τα αστεροειδή κύτταρα, τα κύτταρα Golgi, τα κύτταρα Purkinje, τα καλαθοειδή 

κύτταρα και τα διεγερτικά κοκκιώδη κύτταρα.  Εμφανίζει επίσης μία μέση μοίρα με 

σκωληκοειδή μορφή ("vermis").  Η δομή της παρεγκεφαλίδας δεν είναι πλήρως αναπτυγμένη 

στα πρώτα χρόνια της ζωής ενός εμβρύου.  Γι' αυτό το λόγο, η παρεγκεφαλίδα καθίσταται 

ιδιαίτερα ευάλωτη σε δυσπλασίες που έχουν συσχετιστεί με διάφορες αναπτυξιακές 

διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου και του αυτισμού (Bolduc & Limperopoulos, 2009).  Οι 

δομικές ανωμαλίες της παρεγκεφαλίδας στα άτομα με αυτισμό έχουν αποδειχτεί τόσο σε 

μικροσκοπικό, όσο και σε μακροσκοπικό επίπεδο.  Αρχικά, όσον αφορά το μικροσκοπικό 

επίπεδο, έχει βρεθεί μείωση του μεγέθους της παρεγκεφαλίδας αλλά και των κυττάρων 

Purkinje (Bauman & Kemper, 2005).  Στη μελέτη των Wegiel, Kuchna, Nowicki και συν. 

(2010), παρατηρήθηκε κυτταρική δυσπλασία στο 62% των αυτιστικών παιδιών, γεγονός που 

υποδηλώνει τη συσχέτιση των βλαβών της παρεγκεφαλίδας με τον αυτισμό.  Ακόμα, έχουν 

βρεθεί ανωμαλίες στους νικοτινικούς υποδοχείς, αλλά και μειωμένα επίπεδα ρηλίνης. Η 

ρηλίνη (reelin), αποτελεί σημαντική πρωτεΐνη για τη μετανάστευση νευρώνων του φλοιού 

αλλά και της παρεγκεφαλίδας (Rice & Curran, 2001).  Αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει 

συσχέτιση μεταξύ του γονιδίου Reln της ρηλίνης και του αυτισμού.  Στη μεταθανάτια μελέτη 

των Fatemi, Snow, Stary, Niknam, Reutiman, Lee,  και συν. (2005), βρέθηκαν μειωμένα 

επίπεδα ρηλίνης στον φλοιό και την παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό.  Επίσης, οι 

μεταλλάξεις του RELN έχουν συσχετιστεί με σοβαρές υποπλασίες παρεγκεφαλίδας (Hong, 

Shugart, Huang,  Al Shahwan,  Grant,  Hourihane, et al., 2000). 

Στο μακροσκοπικό επίπεδο, τα ευρήματα όσον αφορά το μέγεθος της παρεγκεφαλίδας 

αυτιστικών ατόμων, προτείνουν μια ανώμαλη ανάπτυξη μεταξύ 2-4 ετών και μειωμένο όγκο 

στην εφηβεία.  Επιπλέον μελέτες MRI της παρεγκεφαλίδας αναφέρουν υποπλασία στους 

λοβούς VI-VII35 (Courchesne, Yeung-Courchesne, Hesselink & Jernigan, 1988).  Έχει 

βρεθεί πως αυτή η μείωση στο μέγεθος της παρεγκεφαλίδας ίσως σχετίζεται με τη μετάλλαξη 

του γονιδίου TSC2 (Weisenfeld, Peters, Tsai, Prabhu, Dies, Sahinet al., 2013).  
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα παρεγκεφαλιδικής υποπλασίας είναι το σύνδρομο Joubert, το 

οποίο συνδέεται με υποπλασία του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας και χαρακτηρίζει το 13-

27% των παιδιών με αυτισμό (Ozonoff, Williams, Gale & Miller, 1999).  Μερικά από τα 

συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν μη φυσιολογικές οφθαλμικές κινήσεις, 

υποτονία, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, νοητική υστέρηση κ.ά.  Ασθενείς με σύνδρομο Rett 

εμφανίζουν παθολογίες της παρεγκεφαλίδας,  ενώ περίπου το 25% των ασθενών με οζώδη 

σκλήρυνση παρουσιάζει βλάβες στην παραπάνω δομή (Vaughn, Hagiwara, Katz, Roth, 

Devinsky, Weiner et al., 2013).  Τα κινητικά συμπτώματα είναι από τα πρώτα σημάδια για τη 

διάγνωση του αυτιστικού φάσματος (Esposito & Pasca, 2013).  Η δυσλειτουργία των 

κινητικών δεξιοτήτων στον αυτισμό έχει ήδη προταθεί με τις περιγραφές των Kanner (1943), 

Asperger (1944) και  Frith (1989).  Τα κινητικά συμπτώματα που αποδεικνύουν 

δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας είναι οι ανώμαλες οφθαλμικές κινήσεις, οι κινητικές 

διαταραχές, οι διαταραχές βάδισης, ισορροπίας, συντονισμού και αστάθειας (Gowen & 

Hamilton, 2013· Jeste, 2011).  Πολλές ανωμαλίες της παρεγκεφαλίδας έχουν αποδειχτεί και 

από πειράματα με ποντίκια.  Διάφορες έρευνες έχουν αναφέρει συσχέτιση μεταξύ του 

μεταγραφικού παράγοντα homebox 2 (EN2) και του αυτισμού.  Το γονίδιο EN2 συμβάλλει 

στην εξειδίκευση όλων των νευρώνων της παρεγκεφαλίδας.  Ποντίκια με έλλειψη EN2 

παρουσιάζουν ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα, όπως για παράδειγμα μείωση των νευρώνων 

της και υποπλασία (Millen, Millonig, Alder & Hatten, 1999).  Παρουσιάζουν επίσης και 

άλλα ελλείμματα που σχετίζονται με το αυτιστικό φάσμα, όπως ελλείμματα στην 

επικοινωνία και αυξημένη περιποίηση (Brielmaier, Matteson, Silverman, Senerth, Kelly, 

Genestine et al., 2012).  Άλλοι ερευνητές προτείνουν ότι γενικά αυτή η υποπλασία είναι 

επιλεκτική, ανάλογα με το επίπεδο γνωστικών λειτουργιών.  Η στροφή των ερευνών προς τις 

ανωμαλίες συγκεκριμένων λοβών και λοβίων της παρεγκεφαλίδας θα δημιουργούσε πιο 

αποτελεσματικές κλινικές παρεμβάσεις (Becker & Stoodley, 2013).  Όσον αφορά την αιτία 

αυτών των ανωμαλιών, αυτές μπορεί να αποτελούν καθαρά γενετική υπόθεση, ή να 

οφείλονται σε περιβαλλοντικούς ή σε τερατογόνους παράγοντες ακόμα και σε ατροφία 

(Koyama, 2009).  

Πολλά χαρακτηριστικά του αυτισμού υποδεικνύουν την εμφάνιση δομικών 

ανωμαλιών στο μεσολόβιο.  Το μεσολόβιο ("corpus callosum") είναι κατά κύριο λόγο 

υπεύθυνο τμήμα για την επεξεργασία φλοιικών και υποφλοιικών πληροφοριών στα δύο 

εγκεφαλικά ημισφαίρια, ενώ αποτελεί το μεγαλύτερο σύνδεσμο του εγκεφάλου.  Εμπλέκεται 

επίσης σε αισθητικές και κινητικές διαδικασίες.  Ως ο σημαντικότερος σύνδεσμος των δύο 
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εγκεφαλικών ημισφαιρίων, το μεσολόβιο έχει μελετηθεί με τη χρήση της λειτουργικής 

συνδεσιμότητας (functional connectivity), με απεικόνιση του τανυστή διάχυσης (diffusion 

tensor imaging), αλλά και με ογκομετρικές αναλύσεις (Shukla, Keehn & Muller, 2011).  Η 

πλειονότητα των ερευνών αναφέρει μια συνολική μείωση του μεγέθους του μεσολοβίου στα 

άτομα με αυτισμό, ιδιαίτερα στις οπίσθιες περιοχές (Just, Cherkassky, Keller, Kana & 

Minshew, 2007).  Το εύρημα αυτό υποστηρίζεται και από μελέτες που σχετίζονται με τα 

επίπεδα της λευκής ουσίας.  Σε έρευνα τους, ο  Casanova, El-Baz, Mott, Mannheim, Hassan, 

Fahmi και συν. (2009), πρότειναν ότι μια δομή που μετρά τις προσαγωγές και απαγωγές ίνες 

του φλοιού, μπορεί να περιορίσει το συνολικό αριθμό προσαγωγών και απαγωγών ινών που 

αποτελούν το μεσολόβιο.  Η άτυπη αναπτυξιακή πορεία του μεσολοβίου και τα επίπεδα της 

λευκής ουσίας έχουν αρχίσει να μελετώνται σε παιδιά με αυξημένο κίνδυνο για διάγνωση 

αυτισμού.  Σε μελέτη με απεικόνιση του τανυστή της διάχυσης, οι ερευνητές βρήκαν ότι 

περίπου στην ηλικία των 6 μηνών, τα βρέφη παρουσιάζουν μείωση του μεγέθους του 

μεσολοβίου αλλά και αλλαγές στα επίπεδα της λευκής ουσίας (Wolff, Gu, Gerig, Elison, 

Styner, Gouttard et al., 2012).  Οι διαταραχές ανάπτυξης του μεσολοβίου πρέπει να 

μελετώνται στο προγεννητικό και μεταγεννητικό αναπτυξιακό πλαίσιο.  Η αγενεσία του 

μεσολοβίου (AgCC), αποτελεί μια νευρολογική κατάσταση στην οποία το μεσολόβιο 

αποτυγχάνει να αναπτυχθεί είτε μερικώς είτε πλήρως.  Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια 

σειρά από συμπτώματα όπως συμπεριφορικά και γνωστικά ελλείμματα, αλλά και σοβαρές 

νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες (Booth, Wallace & Happe, 2011).  Παρά το γεγονός ότι 

αποτελεί μια σπάνια διαταραχή, εντούτοις εκτιμάται ότι περίπου 2,6/10.000 γεννήσεις  θα 

εμφανίσουν τη διαταραχή, σύμφωνα με έρευνα στην Καλιφόρνια (Glass, Shaw, Ma & Sherr, 

2008).  Τα συμπτώματα της αγενεσίας του μεσολοβίου περιλαμβάνουν αναπτυξιακές 

καθυστερήσεις και εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων.  Ωστόσο, η κατάσταση αυτή μπορεί να 

είναι απόρροια και ενός τυχαίου γεγονότος (π.χ. μετά από τραυματισμό του εγκεφάλου), για 

έναν ενήλικα που δεν είχε παρουσιάσει προηγουμένως νευρολογικά ελλείμματα.  Έρευνες 

έχουν δείξει ότι η πλήρης ή η μερική αγενεσία του μεσολοβίου συνδέεται με κάποια γενετικά 

σύνδρομα (Schell-Apacik, Wagner, Bihler, Ertl‐Wagner, Heinrich, Klopocki et al., 2008).  Ο 

O’Driscoll, Black, Clayton-Smith, Sherr και Dobyns (2010), εντόπισαν πρόσφατα 12 

γονιδιακούς τόπους που συνδέονται με την αγενεσία του μεσολοβίου οι οποίοι ίσως 

περιέχουν γονίδια που προκαλούν ή συμβάλλουν στην εμφάνιση αγενεσίας του μεσολοβίου.  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί, όπως για παράδειγμα η αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης AgCC σε παιδιά με εμβρυικό αλκοολικό σύνδρομο σε ποσοστό 

περίπου 7% (Roebuck, Mattson & Riley, 1998).  Στη μελέτη του Lau, Hinkley, Bukshpun, 
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Strominger, Wakahiro, Baron-Cohen και συν. (2013), οι ερευνητές επεδίωξαν να μετρήσουν 

την εμφάνιση αυτιστικών χαρακτηριστικών σε μια ομάδα 106 ατόμων με AgCC.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι το 45% των παιδιών, το 35% των εφήβων και το 18% των 

ενηλίκων δύναται να εμφανίσουν τα συμπτώματα του αυτισμού. Η κατανόηση του ρόλου του 

μεσολοβίου στην ανάπτυξη της γλώσσας και των κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί ένα 

ενδιαφέρον κομμάτι έρευνας για τους επιστήμονες (Lau et al., 2013). 

Τη δεκαετία του ’90, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Πάρμα άρχισαν να 

διερευνούν τη σχέση του αυτισμού με το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων.  Επειδή οι 

νευρώνες αυτοί σχετίζονται με διεργασίες όπως η ενσυναίσθηση και η αντίληψη των 

προθέσεων των άλλων ατόμων, οι ερευνητές προσπάθησαν να εξηγήσουν τα συμπτώματα 

του αυτισμού με βάση μια δυσλειτουργία στο σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων.  Το 

σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων ανακαλύφθηκε αρχικά από τους Rizzollati, Buchtel, 

Camarda και Scandolara (1980).  Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι κάποιοι νευρώνες σε μια 

περιοχή του προκινητικού φλοιού (F5) μιας ομάδας πιθήκων, πυροδοτούνταν όταν οι πίθηκοι 

προσπαθούσαν να φτάσουν ή να δαγκώσουν ένα φιστίκι.  Δημοσίευσαν το εύρημά τους το 

1992, ονομάζοντας αυτούς τους νευρώνες «κατοπτρικούς».  Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη 

του Di Pellegrino, Fadiga, Fogassi, Gallese και Rizzolatti (1992), μια ομάδα πιθήκων 

παρατηρούσε τις κινήσεις των χεριών άλλων πιθήκων.  Κατά την πειραματική διαδικασία 

ένας κατοπτρικός νευρώνας στον προκινητικό φλοιό του πίθηκου δεν ανταποκρινόταν όταν ο 

στόχος ήταν απών, αλλά αντίθετα ανταποκρινόταν όταν ο στόχος ήταν παρών ή κρυμμένος.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ορισμένοι νευρώνες στον προκινητικό μετωπιαίο 

λοβό εμπλέκονται στον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων.  Αυτό το σύνολο νευρώνων δηλαδή 

αποτελεί τον καθρέπτη της κινητικής συμπεριφοράς που κάποιος παρατηρεί, σαν να την  

εκτελεί ο ίδιος.  Το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων σχετίζεται με διαδικασίες όπως η 

μίμηση, η ενσυναίσθηση, η αυτογνωσία, η κατανόηση σκοπών και στόχων. αλλά και η 

ομιλία, η μνήμη και ο σχεδιαμός της κίνησης (Gallese, Eagle & Migone, 2007).  Επίσης 

υποστηρίζεται η συσχέτιση της γλώσσας στο σύστημα (περιοχή Broca), ωστόσο χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνες.  Διάφορες μελέτες αποδεικνύουν την εμπλοκή των κατοπτρικών 

νευρώνων στον αυτισμό (Enticott, Kennedy, Rinehart, Tonge, Bradshaw, Taffe et al., 2012 · 

Oberman, Hubbard, Mc Cleery, Altschuler, Ramachandran, & Pineda, 2005).  Tα ελλείμματα 

των ατόμων με αυτισμό στο σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων αποδεικνύονται μέσω 

λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (fMRI), ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) και 

ηλεκτρομυογραφήματος (EMG).  Άλλες μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα με αυτισμό 
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μπορούν να διατηρήσουν σε φυσιολογικά επίπεδα το σύστημα των κατοπτρικών νευρώνων 

(Bernier, Aaronson & McPartland, 2013·Fan, Decety, Yang, Liu & Cheng, 2010).  Στη 

μελέτη του Bernier και συν. (2013), φάνηκε ότι η μειωμένη δραστηριότητα των κατοπτρικών 

νευρώνων δεν σχετίζεται με τον αυτισμό, αλλά με διαφορές στη μιμητική ικανότητα, εύρημα 

το οποίο διαχωρίζει το σύστημα κατοπτρικών νευρώνων από τον αυτισμό. 

Από την εμφάνιση του Συνδρόμου Kluver-Bucy στη μελέτη της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, η δομή της αμυγδαλής συνδέθηκε με τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού 

φάσματος.  Η αμυγδαλή εμπλέκεται κυρίως στο φόβο, τις αυθόρμητες εκφράσεις, την 

αναγνώριση συναισθημάτων, τη βλεμματική επαφή και τη συναισθηματική μνήμη.  Όσον 

αφορά την έρευνα, άλλες μελέτες αναφέρουν μειωμένο όγκο αμυγδαλής (Aylward, Minshew, 

Goldstein, Honeycutt, Augustine, Yates et al., 1999· Lord, Cook, Leventhal & Amaral, 

2013),  ενώ άλλες αυξημένο όγκο (Groen, Teluij, Buitelaar & Tendolkar, 2010· Schumann, 

Hamstra, Goodlin-Jones, Lotspeich, Kwon, Buonocore et al., 2004).  Σε μελέτη περιστατικού 

με βλάβη στις αμυγδαλές, τα αποτελέσματα έδειξαν πλήρη απουσία βλεμματικής επαφής με 

το συνομιλητή (Spezio, Huang, Castelli & Adolphs, 2007).  Στη μελέτη των Schumann και 

Amaral (2006), οι ερευνητές μελέτησαν 9 εγκεφάλους ατόμων με αυτισμό και βρήκαν ότι η 

πειραματική ομάδα είχε λιγότερους νευρώνες στην αμυγδαλή σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες απεικονιστικές μελέτες, οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι αμυγδαλές στον αυτισμό παρουσιάζουν ανώμαλη 

ανάπτυξη κατά την βρεφική ηλικία με μια αρχική αύξηση στον όγκο τους που συνοδεύεται 

από μείωση του αριθμού των νευρώνων και όχι του συνολικού τους όγκου.  Ο όγκος των 

αμυγδαλών στον αυτισμό φαίνεται να ποικίλει με την ηλικία.  Είναι δηλαδή αυξημένος σε 

μικρή ηλικία, ενώ δεν υπάρχουν εμφανείς διαφορές σε μεγαλύτερες ηλικίες (Stanfield, 

McIntosh, Spencer,  Philip, Gaur & Lawrie, 2008).  Νευροαπεικονιστικές μελέτες σε παιδιά 

με αυτισμό ηλικίας 7,5-12,5 ετών δείχνουν ότι ο όγκος των αμυγδαλών και του ιππόκαμπου 

ήταν αυξημένος.  Αντίθετα σε μελέτη με εφήβους με αυτισμό ηλικίας 12,5-18,5 ετών, ο 

όγκος των αμυγδαλών δεν ήταν αυξημένος, ήταν όμως αυξημένος ο όγκος του ιππόκαμπου 

(Schumann et al., 2004).  Στη μελέτη του Dziobek, Bahnermann, Convit και Heekeren  

(2010) οι ερευνητές παρέχουν τις πρώτες ανατομικές ενδείξεις για ανωμαλίες της αμυγδαλής 

και συγκεκριμένα την περιοχή της ατρακτοειδούς έλικας.  Η αμυγδαλή και η ατρακτοειδής 

έλικα αποτελούν δομές οι οποίες σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική 

αντίληψη, διεργασίες οι οποίες υπολειτουργούν όταν υπάρχει αυτισμός.  
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Τέλος, πολλά από τα συμπτώματα του αυτισμού όσον αφορά το κοινωνικό και 

συναισθηματικό επίπεδο, είναι παρόμοια με αυτά μετά από βλάβη της αμυγδαλής.  Οι 

διαφορές των απεικονιστικών μελετών όσον αφορά τα ευρήματα ίσως οφείλονται στην 

ανομοιογένεια των δειγμάτων ή το βαθμό βαρύτητας των αυτιστικών συμπτωμάτων 

(Stanfield et al., 2008).  Ο ιππόκαμπος είναι η περιοχή που κατέχει σημαντικό ρόλο στην 

βραχύχρονη μνήμη και τον προσανατολισμό στο χώρο, ενώ σχετίζεται επίσης με την 

εμφάνιση επιληπτικών κρίσεων, την υποξαιμία ή την παγίωση της μνήμης.  Οι πρώτες 

μελέτες αναφέρουν δομικές ανωμαλίες στον ιππόκαμπο αυτιστικών παιδιών (Ayward et al., 

1999· Saitoh, Courchesne, Egaas, Lincoln & Schreibman, 1995). Νευροαπεικονιστικές 

μελέτες αναφέρουν αυξημένο μέγεθος ιππόκαμπου στα άτομα με αυτισμό (Schumann et al., 

2004), ενώ άλλες μειωμένο μέγεθος (Hebert et al., 2003).  Επίσης, έχει βρεθεί συσχέτιση 

μεταξύ των οπτικο-χωρικών δεξιοτήτων, του ιπποκάμπου και των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών (Caron, Mottron, Rainville & Chouinard, 2004).  

Ογκομετρικές μελέτες αναφέρουν αύξηση στην περίμετρο της κεφαλής αυτιστικών 

ατόμων.  Σε έρευνα με 48 παιδιά με αυτισμό, βρέθηκε ότι η περίμετρος της κεφαλής ήταν 

μικρότερη, από την γέννηση μέχρι την ηλικία των 5 ετών, ενώ άρχισε να εμφανίζει αύξηση 

μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μήνα (Courchesne, Carper & Akshoomoff, 2003).  Η 

αύξηση αυτή στην περίμετρο της κεφαλής συνέβαινε μετά το 14ο μήνα και το 4ο έτος.  Οι 

ερευνητές συμπέραναν  ότι μετά το τέταρτο έτος, ο αυξημένος όγκος κεφαλής δεν αποτελεί 

χαρακτηριστικό του αυτισμού.  Σε μετέπειτα μελέτη, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της 

αύξησης του όγκου του εγκεφάλου, οι ερευνητές με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας 

(MRI), βρήκαν ότι η αύξηση αυτή οφειλόταν σε αύξηση των επιπέδων λευκής ουσίας.  Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της λευκής ουσίας σε περιοχές όπως η 

παρεγκεφαλίδα και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, ενώ διαπιστώθηκε μια μικρότερη αύξηση 

στον όγκο της φαιάς ουσίας στα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια (Courchesne, Redcay  & 

Kennedy, 2004).  Επιπλέον, στη μελέτη του Dawson, Munson, Webb, Nalty, Abbott και Toth 

(2007), βρέθηκε ότι η αυξημένη περίμετρος κεφαλής συμπίπτει με την έναρξη των 

αυτιστικών συμπτωμάτων, ενώ η μείωση συμπίπτει με την επιδείνωση των συμπτωμάτων.  

Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι η δομή η οποία συνδέει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια 

με το νωτιαίο μυελό.  Αποτελείται από τον προμήκη μυελό, τη γέφυρα και το μέσο 

εγκέφαλο. Ο μέσος εγκέφαλος εμπλέκεται σε αισθητικές και κινητικές λειτουργίες.  Στη 

μελέτη του Rodier, Ingram, Tisdale, Nelson και Romano (1996), βρέθηκε ότι το εγκεφαλικό 

στέλεχος του υπό μελέτη εγκεφάλου με αυτισμό ήταν πιο κοντό σε σχέση με ένα τυπικό 
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εγκεφαλικό στέλεχος.  Σε νεκροτομική μελέτη βρέθηκαν αποκλίσεις όσον αφορά τον πυρήνα 

που ελέγχει τις εκφράσεις του προσώπου.  Συγκεκριμένα, η παραπάνω δομή βρέθηκε να 

είναι μικρότερη στα άτομα με αυτισμό, ενώ η περιοχή της άνω ελιάς (σταθμός αναμετάδοσης 

ακουστικών πληροφοριών) απουσίαζε πλήρως (Bauman & Kemper, 2005).  Το εύρημα αυτό, 

ίσως εξηγεί το ανέκφραστο πρόσωπο των ατόμων με αυτισμό.  Αυτές οι αποκλίσεις του 

εγκεφαλικού στελέχους συμβαίνουν κατά την προγεννητική περίοδο, γιατί τότε κλείνει ο 

νευρικός σωλήνας ο οποίος σχηματίζει το εγκεφαλικό στέλεχος. 

Οι λοβοί του εγκεφάλου κατέχουν επίσης σημαντικό ρόλο στην αιτιολογία του 

αυτισμού.  Ο μετωπιαίος φλοιός είναι η περιοχή μπροστά από την κεντρική αύλακα και 

καταλαμβάνει το 20% του νεόφλοιου.  Διαθέτει αρκετές λειτουργικά διακριτές περιοχές, ενώ 

οι υποδιαιρέσεις του περιλαμβάνουν σε αδρές γραμμές τον κινητικό, τον προκινητικό και τον 

προμετωπιαίο φλοιό.  Ο κινητικός φλοιός αποτελεί την περιοχή διεκπεραίωσης των εκούσιων 

κινήσεων, ο προκινητικός φλοιός είναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τον 

συντονισμό των κινήσεων, ενώ ο προμετωπιαίος φλοιός αποτελεί τον "τελικό συντονιστή".  

Βλάβες στους μετωπιαίους λοβούς προκαλούν διαταραχές στην κίνηση, προβλήματα στην 

κοινωνική συμπεριφορά, διαταραχές της προσοχής και συναισθηματικές αλλαγές.  Στη 

μελέτη των Courchesne και Pierce (2005), οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα 

φαιής και λευκής ουσίας στους μετωπιαίους λοβούς ατόμων με αυτισμό.  Άλλη μια περιοχή 

του μετωπιαίου λοβού είναι η περιοχή Broca, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λεκτική 

παραγωγή και επεξεργασία.  Νεκροτομικές έρευνες σε παιδιά με αυτισμό ηλικίας έως 13 

ετών, έδειξαν ότι οι νευρώνες της περιοχής Broca είναι ασυνήθιστα μεγάλοι, αλλά επαρκείς 

σε αριθμό (Bauman & Kemper, 2005).  Επόμενη μελέτη των Jacot-Descombes, Uppal, 

Wicinki, Santos, Schmeidler, Giannakopoulos και συν. (2012), έδειξε ότι στην περιοχή Broca 

παρατηρήθηκε μικρότερο μέγεθος των πυραμιδικών νευρώνων, αλλά όχι μείωση του 

αριθμού και του όγκου των στιβάδων.  Αντίθετα στις περιοχές κατά Brodmann 9 και 21-22 

του προμετωπιαίου και κροταφικού φλοιού, βρέθηκαν ανωμαλίες στη στιβάδα III.  Τα 

κύτταρα αυτής της στιβάδας διατάσσονται σε στήλες, ενώ στα άτομα με αυτισμό, βρέθηκαν 

ανωμαλίες στις μικροστήλες (Casanova, Van Cooten, Switala,Van Engeland, Heinsen, 

Steinbusch et al., 2006).  Επίσης, στον προμετωπιαίο φλοιό, παρατηρήθηκε αυξημένος 

αριθμός νευρώνων, εύρημα το οποίο συσχετίστηκε με τον αυξημένο όγκο του εγκεφάλου 

που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες έρευνες (Courchesne, Mouton, Calhoun, 

Semendeferi, Ahrens-Barbeau, Hallet et al., 2011).  Ακόμα, σε περιοχές του προμετωπιαίου 

και κροταφικού λοβού παρατηρήθηκε αποδιοργάνωση στις νευρωνικές στιβάδες, ενώ οι 
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ερευνητές προτείνουν ότι αυτές οι ανωμαλίες συμβαίνουν κατά την ενδομήτρια ανάπτυξη 

(Stoner, Chow, Boyle, Sunkin, Mouton, Roy, et al., 2014).  Οι αποκλίσεις στους μετωπιαίους 

λοβούς εξηγούν κάποια χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό, όπως για παράδειγμα τις 

αδυναμίες στις επιτελικές λειτουργίες, τις κινητικές διαταραχές ή τις δυσκολίες στο λόγο, 

αλλά δεν εξηγούν άλλα χαρακτηριστικά όπως οι επαναλήψεις ή οι στερεοτυπίες.  

Οι βρεγματικοί, οι κροταφικοί και οι ινιακοί λοβοί φαίνεται επίσης να εμπλέκονται 

στον αυτισμό.  Οι βρεγματικός λοβός είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία και απαρτίωση 

σωματοαισθητικών και οπτικών πληροφοριών.  Είναι η περιοχή μεταξύ του μετωπιαίου, 

ινιακού και κροταφικού λοβού.  Ο κροταφικός λοβός βρίσκεται κάτω από την  πλάγια 

σχισμή και μπροστά από τον ινιακό φλοιό και περιλαμβάνει περιοχές όπως η αμυγδαλή 

(συναίσθημα) και ο ιππόκαμπος (μνήμη).  Οι κροταφικοί λοβοί είναι υπεύθυνοι για 

λειτουργίες όπως η επεξεργασία ακουστικών πληροφοριών, η οπτική αναγνώριση 

αντικειμένων και η μνήμη.  Βλάβες των κροταφικών λοβών προκαλούν διαταραχές στην 

ακουστική αντίληψη και  την αντίληψη του λόγου αλλά και διαταραχές στη μνήμη και την 

οργάνωση πληροφοριών.  Ο ινιακός λοβός αποτελεί το οπίσθιο τμήμα των εγκεφαλικών 

ημισφαιρίων και είναι υπεύθυνος για την οπτική επεξεργασία.  Οι περιοχές των βρεγματικών 

και κροταφικών λοβών που θεωρείται ότι εμπλέκονται στον αυτισμό είναι η περιοχή 

Wernicke, η άνω κροταφική έλικα και ο ιππόκαμπος.  Το μεταιχμιακό σύστημα είναι ένα 

σύνολο φλοιικών και υποφλοιικών δομών που συνδέεται με τα βαθύτερα τμήματα του 

μετωπιαίου και κροταφικού λοβού.  Είναι υπεύθυνο για λειτουργίες όπως η ρύθμιση του 

συναισθήματος, η μνήμη, η μάθηση και οι αυτόνομες αντιδράσεις.  Μερικές από τις δομές 

που περιλαμβάνει το μεταιχμιακό σύστημα είναι ο ιππόκαμπος, η παραϊποκάμπεια έλικα, η 

αμυγδαλή, ο θάλαμος, ο υποθάλαμος, η έλικα του προσαγωγίου και ο επικλινής πυρήνας.  

Όσον αφορά το μεταιχμιακό σύστημα και τον αυτισμό, έχει βρεθεί μειωμένο μέγεθος 

κυττάρων στις παραπάνω περιοχές αλλά και αυξημένος αριθμός (Koyama, 2009).  Στην 

έρευνα των Van Kooten, Palmen, von Cappeln, Steinbusch, Korr, Heinsen  και συν. (2008) 

παρατηρήθηκαν ανωμαλίες στην ατρακτοειδή έλικα του κροταφικού λοβού (περιοχή για την 

αναγνώριση των προσώπων) και συγκεκριμένα μείωση της πυκνότητας των νευρώνων της 

στιβάδας III, στον  αριθμό των νευρώνων  των στιβάδων III, V και IV και του περικάρυου 

όγκου των στιβάδων V και IV.  Το νευροβιολογικό υπόστρωμα του αυτισμού μελετάται όλο 

και πιο διεξοδικά από τους επιστήμονες.  Σύγχρονες  νευροαπεικονιστικές μελέτες αλλά και 

οι μελέτες νεκροτομικού εγκεφαλικου υλικού διεξάγονται σήμερα, οι οποίες  έχουν δώσει 

σημαντικά ευρήματα.   Πρόσφατες έρευνες με τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής 
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τομογραφίας (fMRI)  υποστηρίζουν ότι το αισθητικοκινητικό σύστημα και οι συνδέσεις του 

παίζουν κάποιο ρόλο στον αυτισμό, χωρίς όμως να έχει εξακριβωθεί ακόμη κάτι τέτοιο 

(Moseley, Shtyrov, Mohr et al., 2015).  Άλλες έρευνες με τη μέθοδο της μαγνητικής 

τομογραφίας (MRI), αλλά και της μαγνητικής τομογραφίας διάχυσης (diffusion MRI), 

αναφέρουν ότι έχει βρεθεί μειωμένη φαιά ουσία σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου 

ατόμων με αυτισμό αλλά και αλλαγές στα επίπεδα της λευκής ουσίας στους εγκεφαλικούς 

λοβούς (Itahashi, Yamada, Nakamura,  Watanabe, Yamagata, Jimbo et al., 2015).   

Ήδη από το 1960  οι βιοχημικές έρευνες έδειξαν σημαντικά στοιχεία για κάποιους 

νευροδιαβιβαστές.  Για παράδειγμα στη μελέτη του Cook (1990), βρέθηκε στο 1/3 του 

δείγματος, αυξημένη σεροτονίνη στο αίμα αυτιστικών παιδιών.  Η κατάσταση αυτή 

χαρακτηρίζεται με τον όρο "υπερσεροτονιναιμία" και θεωρείται ότι εμφανίζεται πριν την 

εκδήλωση των συμπτωμάτων του αυτισμού (Wassink, Hazlett, Epping, Arndt, Dager, 

Schellenberg et al., 2007).  Κατά το εμβρυικό στάδιο, αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης 

εισέρχονται στον εγκέφαλο, προκαλώντας μη φυσιολογική ανάπτυξη και απώλεια 

υποδοχέων σεροτονίνης, γεγονός το οποίο προκαλεί τη δυσλειτουργία του σεροτονινεργικού 

συστήματος.  Πολλά κύτταρα περιέχουν σεροτονίνη, ωστόσο δεν την συνθέτουν.  Για 

παράδειγμα τα αιμοπετάλια δεν συνθέτουν σεροτονίνη, αλλά την συσσωρεύουν  από το 

πλάσμα με κάποιο ενεργό μηχανισμό μεταφοράς ο οποίος βρίσκεται στηυ μεμβράνη τους. 

Στην έρευνα του Anderson, Hetrzig και McBride (2012) μετρήθηκαν τα επίπεδα σεροτονίνης 

στα αιμοπετάλια του πλάσματος (platelet-poor plasma) παιδιών με αυτισμό.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η "υπερσεροτονιναιμία" που παρατηρείται στον 

αυτισμό δεν οφείλεται σε αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης στο αίμα, αλλά σε διάφορους 

παράγοντες που σχετίζονται με το μηχανισμό των αιμοπεταλίων ο οποίος προσλαμβάνει τη 

σεροτονίνη, ή σε αυξημένη συσσώρευση των αιμοπεταλίων σε σεροτονίνη.  Άλλες έρευνες 

υποστηρίζουν τη θεραπεία του αυτισμού πιθανόν με χορήγηση ουσιών που αυξάνουν τη 

δραστικότητα της σεροτονίνης (SSRIs)(Azmitia, Singh & Whitaker-Azmtia, 2011).  Οι 

κατεχολαμίνες (ντοπαμίνη, νοραδρεναλίνη ή νορεπινεφρίνη) έχουν επίσης μελετηθεί όσον 

αφορά το Φάσμα του Αυτισμού.  Από τις πρώτες ερευνητικές υποθέσεις σχετικά με την 

πιθανότητα βλάβης στο ντοπαμινεργικό σύστημα ήταν η μελέτη των Damasio και Maurer 

(1978).  Οι παραπάνω, ανέπτυξαν τη θεωρία τους με βάση κάποια νευρολογικά, αυτιστικά 

γνωρίσματα (π.χ. περίεργο βάδισμα, επαναληπτικές πράξεις), τα οποία ίσως αντανακλούν τη 

δυσλειτουργία περιοχών που ελέγχονται από το σύστημα ντοπαμίνης.   Πρόσφατη έρευνα 

αναφέρει ότι το γονίδιο DRD3 (Dopamine-3-Receptor-Gene), σχετίζεται με τον αυτισμό και 
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συγκεκριμένα με την επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά (Nakamura, Sekine, Ouchi, Tsujii, 

Yoshikawa, Futatsubashi et al., 2010).  Άλλες έρευνες υποστηρίζουν  ότι η απορρύθμιση του 

νευροδιαβιβαστή της ντοπαμίνης ίσως αντιπροσωπεύει διάφορες επιπλοκές που σχετίζονται 

με το φάσμα του αυτισμού.  Πιο συγκεκριμένα, στην πρόσφατη μελέτη των Cartier, 

Hamilton, Belovich, Shekar, Campbell, Saunders και συν. (2015), οι ερευνητές προτείνουν 

την εμπλοκή  του μεταφορέα της ντοπαμίνης (DAT), και της "συνταξίνης" (STX) στον 

αυτισμό.  H DAT είναι μια πρωτεΐνη η οποία ρυθμίζει την ομοιόσταση της ντοπαμίνης σε 

επίπεδο συνάψεων,  ενώ η STX είναι πρωτεΐνη η οποία ρυθμίζει τη λειτουργία των 

νευροδιαβιβαστών (για παράδειγμα η συνταξίνη 1Α παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

εξωκύττωση, διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα απομακρύνουν άχρηστα υπολείμματα 

τροφών ή τοξικών ουσιών), συμπεριλαμβανομένου και του μεταφορέα της ντοπαμίνης.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, κάθε παραλλαγή των γονιδίων που κωδικεύουν 

την "συνταξίνη" και τον μεταφορέα της ντοπαμίνης αλλάζει τη λειτουργία του DAT.  

Μοριακοί μηχανισμοί όπως η μειωμένη φωσφορυλίωση της "συνταξίνης" και η μείωση της 

αλληλεπίδρασης "συνταξίνης" και ντοπαμίνης σχετίζονται με αντίστροφη μεταφορά DA.  

Έτσι, η παραπάνω έρευνα αναδεικνύει κάποια γονίδια που τροποποιούν την ντοπαμινεργική 

νευροδιαβίβαση, η οποία θεωρείται ότι σχετίζεται με τον αυτισμό.  Διάφορες μελέτες έχουν 

αποδείξει πως η συμπτωματολογία του αυτισμού σχετίζεται με μεταβολές στη 

ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση (Nguyen, Roth, Kyzar, Martin, Fregeac, Siquier-Pernet et 

al., 2014· Squillace, Dodero, Federici, Migliarini, Errico, Napolitano et al., 2014).  

Το νοραδρενεργικό σύστημα και οι ανωμαλίες του στον αυτισμό, έχουν επίσης 

μελετηθεί  από κάποιους ερευνητές (Beversdorf, 2010), όπως και  ο νευροδιαβιβαστής της 

ακετυλοχολίνης (Ach). H Ach περιλαμβάνει 2 τύπους υποδοχέων: τους νικοτινικούς 

υποδοχείς (nAchRs) και τους μουσκαρινικούς υποδοχείς (mAchRs).  Στην έρευνα των Ray, 

Graham, Lee, Perry, Court και  Perry (2005), αναφέρεται μια συσχέτιση των νικοτινικών 

υποδοχέων με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Γενικότερα όμως, έχει προταθεί μια 

παθολογική εμπλοκή των χολινεργικών νευρώνων αλλά και μια ανώμαλη έκφραση των 

υποδοχέων της Ach στα άτομα με αυτισμό.  Επόμενος νευροδιαβιβαστής που έχει μελετηθεί 

στα άτομα με αυτισμό είναι το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA).  Το GABA αποτελεί τον 

κυριότερο ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή του εγκεφάλου, ο οποίος διασφαλίζει την 

ισορροπία μεταξύ της διέγερσης και της αναστολής των νευρώνων για τη σωστή λειτουργία 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.   Η λειτουργία του σχετίζεται με τη ρύθμιση 

διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων που λαμβάνουν  χώρα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο.  
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Όσον αφορά τα άτομα με αυτισμό, έχουν βρεθεί μειωμένα επίπεδα των  υποδοχέων  του 

(Oblak, Gibbs & Blatt, 2010), αλλά και η καταστολή της αναστολής του GABAεργικού 

συστήματος, ως παράγοντας αιτιολογίας του αυτισμού.  Το γλουταμινικό οξύ (Glu) είναι 

ένας διεγερτικός νευροδιαβιβαστής ο οποίος χρησιμεύει ως πρόδρομο μόριο για τη σύνθεση 

του GABA.  Διαθέτει 2 κατηγορίες υποδοχέων τους ιοντοτροπικούς και τους 

μεταβολοτροπικούς υποδοχείς.  Από τους πιο γνωστούς ιοντοτροπικούς υποδοχείς οι οποίοι 

έχουν μελετηθεί στον αυτισμό είναι οι NMDA και οι AMPA υποδοχείς (Lee, Choi & Kim, 

2015).  Οι έρευνες όσον αφορά τα επίπεδα του γλουταμινικού οξέος στα άτομα με αυτισμό 

παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, καθώς κάποιες μελέτες αναφέρουν αυξημένα 

επίπεδα, κάποιες άλλες μειωμένα επίπεδα και άλλες όχι σημαντικές διαφορές.   

Οι νευροτροφικοί παράγοντες εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης, καθώς 

καθορίζουν  ποιοι νευρώνες θα επιβιώσουν.  Οι νευροτροφικοί παράγοντες οι οποίοι 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι ο NGF, ο BDNF, η νευροτροφίνη 3 (NT-3: 

Neurotrophin-3), νευροτροφίνες 4 και 5 (NT-4/5: Neurotrophin-4/5) και τέλος η 

νευροτροφίνη 6 (ΝΤ-6: Neurotrophin-6).  Αυτοί οι νευροτροφικοί παράγοντες συνδέονται με 

3 κύριους υποδοχείς, τον trkA, τον trkB και  τον trkC υποδοχέα.  Σε μια αναπτυξιακή 

διαταραχή όπως ο αυτισμός είναι αδύνατο να μη σχετίζονται οι νευροτροφικοί παράγοντες.  

Διάφορες μελέτες αξιολογούν τα επίπεδα των παραπάνω νευροτροφικών παραγόντων  στα 

άτομα με αυτισμό.  Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη του Ricci, Businaro, Ippoliti, Vasco, 

Massoni, Onofri και συν. (2013), βρέθηκαν ανωμαλίες στα επίπεδα του BDNF στα άτομα με 

αυτισμό.  Ακόμα, δεδομένης της ανωμαλίας στην πλαστικότητα του εγκεφάλου που υπάρχει 

στα άτομα με αυτισμό, οι Abdallah, Pearce, Larsen, Greaves‐Lord, Nørgaard‐Pedersen, 

Hougaard και συν. (2012), μέτρησαν τα επίπεδα των νευροτροφινών στο αμνιακό υγρό σε 

331 περιπτώσεις αυτισμού και μια ελέγχου, ενώ πρότειναν επίσης τους πιθανούς 

θεραπευτικούς ρόλους των μεταλλοπρωτεϊνασών της μήτρας και των νευροτροφινών όσον 

αφορά τον αυτισμό. 

Σε άλλες έρευνες έχει μελετηθεί και ο ρόλος της ωκυτοκίνης (ορμόνη η οποία 

απελευθερώνεται κατά τον τοκετό) σχετικά με την εμφάνιση των αυτιστικών συμπτωμάτων.  

Έρευνες υποστηρίζουν πως η ωκυτοκίνη είναι η ορμόνη που θα επιφέρει ουσιαστικά 

αποτελέσματα στη θεραπεία των ατόμων με αυτισμό (Modi & Young, 2012).  Σε σχετική 

έρευνα, μελετήθηκε ο ρόλος της χορήγησης ωκυτοκίνης σε ενήλικες που παρουσίαζαν 

αυτιστικά συμπτώματα αλλά και σε τυπικά αναπτυσσόμενους ενήλικες, μέσα από μια σειρά 

εικόνων με ανθρώπους που εξέφραζαν συναισθήματα.  Και για τις δύο ομάδες οι ερευνητές 
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μέτρησαν τις αποκρίσεις του καρδιακού ρυθμού (ECR) και του φλοιού (LPP: ένα δυναμικό 

συμβάν κατά το οποίο ενεργοποιούνται οπτικές περιοχές του φλοιού κατά τη 

συναισθηματική ένταση ενός ερεθίσματος).  Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν 

σημαντικές επιδράσεις στις δύο ομάδες όσον αφορά τη θεραπεία με χορήγηση ωκυτοκίνης.  

Εντούτοις, η ωκυτοκίνη ενίσχυσε τη συναισθηματική ένταση των ανδρών και για τις δύο 

ομάδες.  Στους άνδρες με αυτισμό, η παρατήρηση στρεσογόνων καταστάσεων ενίσχυσε τη 

συναισθηματική ένταση των ανδρών ύστερα από χορήγηση ωκυτοκίνης. Αντίθετα στους 

τυπικώς αναπτυσσόμενους άνδρες, η ωκυτοκίνη ενίσχυσε την συναισθηματική ένταση μόνο 

σε άνδρες που παρουσίαζαν χαμηλή αυτοπεποίηθηση ή ήταν ευαίσθητοι στην κριτική από 

άλλα άτομα (Althaus, Groen, Wijers, Noltes, Tucha, & Hoekstra, 2015).  Πλήθος 

εγκεφαλικών περιοχών, κυτταρικές ανωμαλίες, νευροανατομικές αλλοιώσεις και 

δυσλειτουργούντα εγκεφαλικά κυκλώματα έχουν ενοχοποιηθεί για τον αυτισμό, σχεδόν με 

κάθε είδος νευροαπεικονιστικής τεχνικής.  Η στροφή της έρευνας σε διάφορα επιστημονικά 

πεδία, από το ορμονικό, το μοριακό, ως το ανατομικό και εγκεφαλικό, αποδεικνύουν ότι 

πρόκειται για μια διαταραχή με πολυπαραγοντική αιτιολογία, για αυτό και η έννοια της 

αιτιολογικής αλυσίδας ίσως θα ταίριαζε καλύτερα για να περιγράψει κανείς τα αίτια του 

φάσματος του αυτισμού.  Ωστόσο, ο αυτισμός δεν παύει να είναι μια νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή, γεγονός που αποδεικνύει πως ο εγκέφαλος κατέχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο.  

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μελέτη του αυτισμού υπό το 

πρίσμα νευροεπιστημονικών δεδομένων.  Τα τελευταία χρόνια το νευροβιολογικό 

υπόστρωμα του αυτισμού μελετάται όλο και πιο διεξοδικά.  Περισσότερα 

νευροεπιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία θα αναπτυχθούν 

επόμενο κεφάλαιο.  
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4. Νευροεπιστημονικές Προεκτάσεις 

Η νευροβιολογία του αυτισμού μελετάται διεξοδικά μέσα από εξειδικευμένα πεδία 

των νευροεπιστημών όπως το μοριακό, το κυτταρικό, το αναπτυξιακό πεδίο ή τη 

νευροεπιστήμη.  Η μελέτη της νευροεπιστήμης αφορά την εξελικτική ιστορία, την ανάπτυξη, 

τη δομή, τη γενετική ή τη βιοχημεία του νευρικού συστήματος.  Οι νευροεπιστήμονες 

εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες (π.χ. βιοχημικές και γενετικές αναλύσεις) σε μια 

απόπειρα απεικονιστικής αναπαράστασης ορισμένων δοκιμασιών στον εγκέφαλο.  Από τις 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται, τρεις από αυτές έχουν αποδειχτεί ως 

περισσότερο αποτελεσματικές στη μελέτη του αυτισμού: Οι νεκροτομικές μελέτες 

εγκεφάλων ατόμων με αυτισμό, τα ζωικά μοντέλα και οι νευροαπεικονιστικές τεχνικές.  

Αυτές οι μεθοδολογίες έχουν αναδείξει διάφορα νευροανατομικά ευρήματα και 

νευροανατομικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στον αυτισμό.   

 

4.1 Νευροαπεικονιστικές  και Νευροφυσιολογικές Τεχνικές  

Η αξονική ή υπολογιστική τομογραφία (CT: Computed Tomography) είναι μια 

μέθοδος νευροαπεικόνισης η οποία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ.  Μέσα από συμμετρική σάρωση 

ενός πομπού και ενός ανιχνευτή ακτίνων Χ, ένας υπολογιστής παίρνει αυτές τις πληροφορίες 

και τις συνδέει σε μια ενιαία εικόνα.   Η αξονική τομογραφία μπορεί να παράγει λεπτομερείς 

εικόνες του σώματος αλλά και του εγκεφάλου.  Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET: Positron Emission Tomography) αποτελεί μια νευροαπεικονιστική μέθοδο η οποία 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μεταβολική δραστηριότητα διαφόρων περιοχών του 

εγκεφάλου, υπολογίζοντας την αιματική ροή, την κατανάλωση οξυγόνου ή το μεταβολισμό 

της γλυκόζης.  Μέσω αυτής της μεθόδου παράγονται τρισδιάστατες εικόνες ή ένας χάρτης 

των λειτουργικών διαδικασιών του σώματος.  Στη μελέτη του Pagani, Manouilenko, Stone-

Elander, Odh, Salmaso, Hatherly και συν. (2012),  με δείγμα 13 ασθενείς με αυτισμό με 

φυσιολογική νοημοσύνη (I.Q.) και 10  τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, οι ερευνητές 

εξέτασαν την περιφερειακή ροή αίματος του εγκεφάλου σε κατάσταση ηρεμίας, μέσω της 

αξονικής τομογραφίας αλλά και της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων.  Σε σχέση με τα 

τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, τα άτομα με αυτισμό παρουσίασαν σημαντικές αυξήσεις της 
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περιφερειακής εγκεφαλικής ροής (CBF) στη δεξιά παραϊπποκάμπια και οπίσθια έλικα, στον 

πρωτοταγή οπτικό φλοιό, στον κροταφικό φλοιό, στο κέλυφος, τη μέλαινα ουσία και την 

παρεγκεφαλίδα.   

Η μαγνητική τομογραφία (MRI: Magnetic Resonance Imaging), είναι μια ακόμα 

νευροαπεικονιστική μέθοδος στην οποία η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα της επίδρασης ενός 

ισχυρού μαγνητικού πεδίου στο κεφάλι του ασθενούς.  Ανάμεσα στα πλεονεκτήματά της, 

είναι η ευκρινής απεικόνιση των διαφορετικών δομών του εγκεφάλου σε οριζόντιες, 

οβελιαίες και μετωπιαίες τομές, αλλά και το γεγονός ότι με αυτή τη μέθοδο, το άτομο δεν 

εκτίθεται σε ραδιενέργεια ή ακτινοβολία.  Στην πρόσφατη  μελέτη των Ming, O’Connor, 

Bandari, He και Brewer (2016) μελετήθηκε η χρησιμότητα της MRI σε παιδιά με αυτισμό με 

και χωρίς επιληψία.  Στην έρευνα συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 8-17 ετών.   Από τα 253 

παιδιά, τα 7 υποβλήθηκαν σε απεικόνιση του εγκεφάλου, τα 55 είχαν διαθέσιμα 

αποτελέσματα από MRI και 8 είχαν παρεγχυματικές εγκεφαλικές ανωμαλίες.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν  ότι η MRI δεν ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

διάγνωση και θεραπεία των παιδιών που συμμετείχαν.  Η λειτουργική μαγνητική 

τομογραφία (fMRI: Functional Magnetic Resonance Imaging) παρέχει μια απεικόνιση της 

νευρωνικής δραστηριότητας του εγκεφάλου.  Όταν οι νευρώνες μιας περιοχής είναι ενεργοί, 

τότε συγκεντρώνονται σε αυτούς μεγάλες ποσότητες οξυγόνου,  με αποτέλεσμα να αυξάνει η 

συγκέντρωση του οξυγόνου στα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία.  Το οξυγόνο μεταφέρουν οι 

αιμοσφαιρίνες των ερυθροκυττάρων στα γειτονικά αιμοφόρα αγγεία για να καταναλωθεί από 

τους νευρώνες.  Έτσι, η fMRI αναδεικνύει τις περιοχές του εγκεφάλου με αυξημένη 

νευρωνική δραστηριότητα και με σημαντικές μεταβολές στην  κατανάλωση οξυγόνου, κατά 

τη διάρκεια μιας διαδικασίας.  Το σήμα το οποίο καταγράφεται ονομάζεται BOLD (Blood 

Oxygen Level Dependent) το οποίο φυσικά αναφέρεται σε αλλαγές στα επίπεδα του 

οξυγόνου και στην ενεργοποίηση διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου.  Στην έρευνα του 

Philip, Dauvermann, Whalley, Baynham, Lawrie  και Stanfield  (2012) παρέχεται μια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση της fMRI και τον αυτισμό.  Οι 

ερευνητές τονίζουν την αυξημένη χρήση της συγκεκριμένης νευροαπεικονιστικής τεχνικής 

τα τελευταία χρόνια.  Από τα πιο καλά επιβεβαιωμένα ευρήματα αυτής της μεθόδου είναι μια 

διαταραχή στη λειτουργία των περιοχών του εγκεφάλου που σχετίζονται με την 

"κοινωνικότητα", ενώ οι ερευνητές προτείνουν ως περιορισμούς αυτής της τεχνικής, τη 

χρήση μικρών δειγμάτων αλλά και τη συμμετοχή ανδρών με υψηλής λειτουργικότητας 

αυτισμό στις έρευνες.  
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Άλλη μια μέθοδος απεικόνισης η οποία έχει χρησιμοποιηθεί στον αυτισμό είναι η 

τομογραφία εκπομπής μονήρους φωτονίου (SPECT: Single-Photon Emission Computed 

Tomography).  Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιούνται διάφορες χημικές ουσίες οι οποίες 

έχουν σημανθεί με ισότοπα που εκπέμπουν ένα φωτόνιο, ενώ οι ουσίες αυτές κατανέμονται 

στις περιοχές του εγκεφάλου ανάλογα με την τοπική αιματική ροή.  Η ανίχνευση των 

διαφορών γίνεται όπως στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ενώ επειδή εκπέμπεται ένα 

μόνο φωτόνιο, δεν παρέχεται τόσο καλή διακριτική ικανότητα όπως στην τομογραφία 

εκπομπής ποζιτρονίων.  Όπως αναφέρεται στην έρευνα του Chugani (2012), μέσω της 

SPECT και της PET έχουν αναγνωριστεί τρεις νευροδιαβιβαστές που θεωρείται ότι 

εμπλέκονται στον αυτισμό: η σεροτονίνη (5-HT), η ντοπαμίνη (DA) και το γ-αμινοβουτυρικό 

οξύ (GABA).  Η μαγνητική τομογραφία διάχυσης (DTI: Diffusion Tensor Imaging), είναι 

μια τεχνική απεικόνισης συνδέσεων (ινών), μέσω της ανίχνευσης της κίνησης μορίων νερού.  

Στις νευρικές ίνες, η κίνηση των μορίων νερού καθορίζεται από τον προσανατολισμό των 

νευρικών ινών.  Η ανωμαλία της συνδεσιμότητας διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου που 

συμβαίνει στον αυτισμό έχει προταθεί σε αρκετές μελέτες χρησιμοποιώντας την τεχνική της 

DTI (Langen, Leemans, Johnston, Ecker, Daly, Murphy et al., 2012· Shukla, Keehn & 

Muller, 2011).  Οι περιοχές οι οποίες θεωρείται ότι παρουσιάζουν ανωμαλίες στις συνδέσεις 

του εγκεφάλου στον αυτισμό είναι το μεταιχμιακό σύστημα, τα συστήματα που σχετίζονται 

με τη γλώσσα αλλά και το μεσολόβιο.  

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους νευροαπεικόνισης, υπάρχουν και κάποιες 

νευροφυσιολογικές τεχνικές, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή της ηλεκτρικής 

δραστηριότητας κάποιων περιοχών ή μεμονωμένων νευρώνων του εγκεφάλου.  Στο 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (EEG), συλλέγεται και καταγράφεται η βιοηλεκτρική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου από το τριχωτό δέρμα της κεφαλής κατά τη διάρκεια μιας 

συγκεκριμένης δραστηριότητας ή όταν ένα άτομο αντιδρά σε κάποιο ερέθισμα.  Στο EEG 

καταγράφονται τα διαβαθμισμένα δυναμικά χιλιάδων νευρώνων, ενώ περιλαμβάνει 4 ζώνες 

κυματομορφών οι οποίες περιγράφουν πόσο συχνά εμφανίζεται μια κυματομορφή ανά 

δευτερόλεπτο (Hz).  Μέσω της τεχνικής του EEG έχει αποδειχτεί σε αρκετές έρευνες η 

εμφάνιση επιληψίας στα άτομα με αυτισμό (Bolton, Carcani-Rathwell, Hutton, Goode, 

Howlin & Rutter, 2011· Yasuhara, 2010).  Τα σήματα του EGG παρέχουν σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου σε 

αρκετές κλίμακες και αποτελούν πρώιμους δείκτες για αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο 

αυτισμός.  Στο μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG) ανιχνεύεται η δραστηριότητα των 
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μαγνητικών πεδίων από ένα μεγάλο αριθμό νευρώνων, ενώ παρέχεται τρισδιάστατη 

απεικόνιση.  Με το μαγνητοεγκεφαλογράφημα μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς η θέση των 

μικροστηλών και των περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού που είναι ενεργοποιημένες κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης.  Μέσω του μαγνητοεγκεφαλογραφήματος έχει αποδειχτεί ότι τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ανωμαλίες στη δραστηριότητα του πρωτογενή 

σωματοαισθητικού φλοιού (Marco, Khatibi, Hill, Siegel, Arroyo, Dowling  et al., 2012).   Τα 

προκλητά δυναμικά (ERPs: Event-Related Potential), είναι μεγάλα αργά εγκεφαλικά 

κύματα (κυματομορφές) τα οποία εμφανίζονται ως συνέπεια ενός αισθητηριακού ή 

γνωστικού ερεθίσματος.  Οι κυματομορφές που παρατηρούνται σε μεγαλύτερους χρόνους 

(100-300ms) σχετίζονται με το νόημα του ερεθίσματος.   Μέσω των προκλητών δυναμικών, 

έχει βρεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν διαταραχές στην αναγνώριση προσώπων 

(Webb, Jones, Merkle, Venema, Greenson, Murias et al., 2011).  Τέλος, η ηλεκτροδερμική 

δραστηριότητα (η ικανότητα του δέρματος να μεταφέρει ηλεκτρισμό) σχετίζεται με τη 

λειτουργία των ιδρωτοποιών αδένων,  οι οποίοι έχουν την  τάση να υπερλειτουργούν, 

παρουσία διαφόρων συναισθηματικών καταστάσεων.   Η μέθοδος της ηλεκτροδερμικής 

δραστηριότητας βασίζεται στην ιδιότητα της εξωτερικής στοιβάδας του δέρματος, η οποία 

παρουσιάζει αντίσταση στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος όταν είναι στεγνή, και 

μείωση της αντίστασης όταν απορροφήσει ιδρώτα.  Έχει βρεθεί αυξημένη ηλεκτροδερμική 

δραστηριότητα σχετικά με το βλέμμα των ατόμων με αυτισμό (Kylliäinen & Hietanen, 

2006), και μειωμένη ηλεκτροδερμική δραστηριότητα απέναντι στο οξύ στρες, σε αυτούς που 

φροντίζουν άτομα με αυτισμό (Ruiz-Robledillo & Moya-Albiol, 2015).   

Ακόμα, έχει βρεθεί μειωμένος όγκος λευκής ουσίας στα άτομα με αυτισμό, κατά την 

παιδική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωση, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (Ecker, 

Bookheimer & Murphy, 2015).   Άλλες γενετικές μελέτες ωστόσο, υποδηλώνουν ότι η άτυπη 

συνδεσιμότητα διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου στα άτομα με αυτισμό δεν περιορίζεται 

στη λευκή ουσία, αλλά επηρεάζει άμεσα και νευρωνικές συνδέσεις στον εσωτερικό φλοιό 

της φαιάς ουσίας (Ecker, Ronan, Feng, Daly, Murphy, Ginestet et al., 2013).  Έχει προταθεί 

μια νέα προσέγγιση στην εκτίμηση της συνδεσιμότητας της φαιάς ουσίας σε ανθρώπους.  

Στη μελέτη του Ecker και συν. (2013), οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα νέο πλαίσιο ώστε 

να εξετάσουν τις διαφορές στις συνδέσεις του εγκεφάλου, δηλαδή το ελάχιστο μήκος των 

οριζόντιων συνδέσεων που απαιτούνται για τη σύνδεση περιοχών του εγκεφάλου με το 

φλοιό, σε άτομα με αυτισμό.  Το πραγματικό μήκος των νευραξόνων δεν υπολογίζεται μέσω 

MRI, αλλά χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες "γεωδαιτικές" αποστάσεις (geodetic distances, 
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Griffin, 1994).  Οι γεωδαιτικές αποστάσεις, είναι ένα μέτρο που αντιπροσωπεύει την 

συντομότερη πιθανή διαδρομή που συνδέει δύο σημεία κατά μήκος της επιφάνειας του 

φλοιού, ενώ είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σήμερα για την εκτίμηση της μειωμένης 

συνδεσιμότητας που θεωρείται ότι υπάρχει στον αυτισμό.  Ακόμα, σύγχρονες τεχνικές 

απεικόνισης όπως το λεγόμενο "πολυμεταβλητό μοτίβο ταξινόμησης" (αναφέρεται ως 

MVPC: Multivariate Pattern Classification) καθιστούν δυνατή την διάκριση μεταξύ 

διαφόρων υποομάδων του αυτισμού με αυτοματοποιημένο τρόπο, ενώ χρησιμοποιείται 

επίσης για την ταυτοποίηση ορισμένων πτυχών της παθολογίας μερικών ασθενών (Bendfeldt, 

Kloppel, Nichols, Smieskova, Kuster, Traud  et al., 2012· Ecker & Murphy, 2014).   Όπως 

έχει προαναφερθεί, διάφορες γενετικές μελέτες για τα αίτια του αυτισμού σήμερα 

επικεντρώνονται στο ρόλο των CNVs, στις νευρεξίνες και τις νευρολιγίνες αλλά και στο 

ρόλο της πρωτεϊνης SHANK3.  Αρκετοί ερευνητές σήμερα ερευνούν τα αποτελέσματα των 

παραλλαγών των CNVs που συνδέονται με τον αυτισμό, χρησιμοποιώντας μοντέλα ζώων και 

νευροαπεικόνιση, ώστε να συνδεθούν τα CNVs με συγκεκριμένες πτυχές της παθολογίας του 

εγκεφάλου στον αυτισμό (Ecker & Murphy, 2014).  Καταλήγοντας, κατά την τελευταία 

δεκαετία, οι μελέτες της απεικόνισης του εγκεφάλου έχουν προσφέρει χρήσιμες γνώσεις 

σχετικά με τα νευρωνικά υποστρώματα του αυτισμού.  Η επιλογή της κατάλληλης 

νευροαπεικονιστικής μεθόδου γίνεται με βάση τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

κάθε μίας από αυτές.  Όλες οι προσεγγίσεις νευροαπεικόνισης υποδηλώνουν αλλαγές στη 

δομή του εγκεφάλου, τη λειτουργία και τη συνδεσιμότητα των ατόμων με αυτισμό.  Ωστόσο, 

η νευροβιολογία αυτής της διαταραχής είναι αρκετά πολύπλοκη.  Ας μην παραλείπουμε το 

γεγονός της φαινοτυπικής ετερογένειας ανάμεσα στα άτομα με αυτισμό. 

 

 

4.2 Παρεγκεφαλίδα 

Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί το δεύτερο σε μέγεθος τμήμα του εγκεφάλου.  

Καταλαμβάνει το 10% του συνολικού όγκου του εγκεφάλου και το 50% του συνόλου των 

νευρώνων του.  Παρουσιάζει διακριτές περιοχές με διαφορετικές συνδέσεις με τον υπόλοιπο 

εγκέφαλο.  Βρίσκεται στο πίσω μέρος της κεφαλής και κάτω από τον ινιακό λοβό, ενώ η 

επιφάνειά της έχει αύλακες και έλικες.  Συνδέεται με τον κυρίως εγκέφαλο με δεσμίδες από 

λευκή ουσία, τα παρεγκεφαλιδικά σκέλη (άνω, μέσο και κάτω σκέλος).  Η παρεγκεφαλίδα 

ρυθμίζει την κίνηση και την ισορροπία του σώματος και αποτελείται από τρεις λειτουργικά 
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διακριτές περιοχές, καθεμία από τις οποίες επιτελεί διάφορες λειτουργίες.  Αρχικά, η 

αιθουσοπαρεγκεφαλίδα (το αρχέγονο μέρος της παρεγκεφαλίδας ή αλλιώς η 

αρχαιοπαρεγκεφαλίδα), ρυθμίζει την ισορροπία του σώματος αλλά και τις κινήσεις των 

ματιών.  Επομένως, βλάβη στη συγκεκριμένη περιοχή οδηγεί σε διαταραχές στην ισορροπία 

και την εστίαση του βλέμματος.  Η νωτιαιοπαρεγκεφαλίδα (ή παλαιοπαρεγκεφαλίδα) είναι η 

περιοχή που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση των κινήσεων των άκρων και των δακτύλων 

αλλά και της στάσης του σώματος και της βλεμματικής κίνησης, ενώ ρυθμίζει κυρίως τις 

τρέχουσες κινήσεις του σώματος.  Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει και τη σκωληκοειδή δομή 

"vermis" αλλά και τα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια.  Τέλος, η εγκεφαλοπαρεγκεφαλίδα (ή 

νεοπαρεγκεφαλίδα) είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και τη νοητική αναπαράσταση 

πολύπλοκων κινήσεων.   

Η ανατομία της παρεγκεφαλίδας περιλαμβάνει ακόμη τους εν τω βάθει πυρήνες, όπως 

τον οροφιαίο πυρήνα, τον εμβόλιμο πυρήνα (σφαιροειδής ή εμβολοειδής) και τον οδοντωτό 

πυρήνα.  Διαιρείται σε 3 λοβούς, τον πρόσθιο λοβό, τον οπίσθιο και τον κροκυδοζιδιακό 

λοβό και 10 λόβια (I-V).  Η κυτταρική οργάνωση της παρεγκεφαλίδας περιλαμβάνει 3 

στιβάδες: τη μοριώδη στιβάδα, τη στιβάδα των κυττάρων Purkinje και την  κοκκιώδη 

στιβάδα.  Περιλαμβάνει ακόμα πέντε τύπους κυττάρων: τα αστεροειδή κύτταρα, τα 

καλαθοειδή κύτταρα, τα κύτταρα Purkinje, τα κύτταρα Golgi και τέλος, τα διεγερτικά 

κοκκιοκύτταρα.  Η παρεγκεφαλίδα δέχεται 2 τύπους διεγερτικής εισόδου: τις βρυώδεις ίνες 

που προέρχονται από τους παρεγκεφαλιδικούς πυρήνες και τις αναρριχώμενες ίνες που 

προέρχονται από της περιοχή της κάτω ελιάς.  Η ελιά, δέχεται νευρικές ίνες από το φλοιό, το 

νωτιαίο μυελό και την παρεγκεφαλίδα και στέλνει μέσω του κάτω παρεγκεφαλιδικού 

στελέχους νευρικές ίνες στην  παρεγκεφαλίδα.  Τα κύτταρα Purkinje χρησιμεύουν ως η 

μοναδική έξοδος του φλοιού της παρεγκεφαλίδας, καθώς οι άξονές τους καταλήγουν στους 

νευρώνες των παρεγκεφαλιδικών πυρήνων, οι οποίοι στη συνέχεια καταλήγουν σε άλλες 

περιοχές του εγκεφάλου (Becker & Stoodley, 2013).  

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αντιλαμβάνεται κανείς τον ουσιαστικό ρόλο της 

παρεγκεφαλίδας στο σύνολο των λειτουργιών του εγκεφάλου.  Διάφορες 

νευροαπεικονιστικές και νεκροτομικές μελέτες, έχουν αναδείξει σημαντικά ευρήματα για την 

παρεγκεφαλίδα των ατόμων με αυτισμό.  Ήδη από τη δεκαετία του ’90, οι ερευνητές είχαν 

επισημάνει ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ανωμαλίες στη δομή της παρεγκεφαλίδας 

(Courchesne, Townsend & Saitoh, 1994).  Σχεδόν σε όλες τις μεταθανάτιες μελέτες με 
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εγκεφάλους αυτιστικών ατόμων ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο και τη γνωστική 

ικανότητα, έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση των κυττάρων Purkinje, κυρίως στην 

περιοχή της  οπισθοπλάγιας νεοπαρεγκεφαλίδας και στα παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια της 

νωτιαιοπαραγκεφαλίδας (Bailey, Luthert, Dean, Harding, Janota, Montgomery et al., 1998· 

Bauman & Kemper, 2005·Whitney, Kemper, Bauman, Rosene & Blatt, 2008).  

Υπάρχουν ευρήματα καθυστερημένης απώλειας στην ανάπτυξη των κυττάρων 

Purkinje σε μια έρευνα για την αξιολόγηση του αριθμού των καλαθοειδών  και αστεροειδών 

κυττάρων, ομάδες κυττάρων στις οποίες τα κύτταρα Purkinje στηρίζουν την επιβίωσή τους 

(Whitney, Kemper, Rosene, Bauman & Blatt, 2009) .  Οι ερευνητές στην παραπάνω έρευνα, 

δε βρήκαν μείωση του αριθμού των καλαθοειδών και αστεροειδών κυττάρων στην 

παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύτταρα Purkinje  

δημιουργήθηκαν κάποτε, μετανάστευσαν στη σωστή θέση και στη συνέχεια "έχασαν τη ζωή 

τους".  Η χρονική στιγμή της απώλειας των κυττάρων Purkinje φαίνεται να συμβαίνει 

προγεννητικά.  Σε εγκεφάλους αυτιστικών ατόμων με απώλεια των κυττάρων Purkinje, δεν 

υπάρχει απώλεια κυττάρων της κατώτερης ελιάς, περιοχή της οποίας τα κύτταρα συνδέονται 

με τα κύτταρα Purkinje σε μία "μεταβατική ζώνη" (Bauman & Kemper, 2005).  Στα έμβρυα, 

η "ζώνη" αυτή δεν είναι παρούσα μετά την 28η-30η εβδομάδα της κύησης.  Όταν 

ολοκληρώνεται αυτή η "ζώνη", οποιαδήποτε απώλεια των κυττάρων Purkinje, οδηγεί σε 

υποχρεωτική ανάδρομη απώλεια των κυττάρων της κάτω ελιάς.  Στην κατώτερη ελιά, οι 

νευρώνες βρέθηκαν να είναι συγκεντρωμένοι κατά μήκος της περιφέρειας των πυρήνων, 

γεγονός που χρονολογείται σε μια προηγούμενη προγεννητική περίοδο (Kemper, 2010).  

Συνεπώς, για μην είναι ίδιος ο αριθμός των κυττάρων Purkinje με τον αριθμό των κυττάρων 

της κάτω ελιάς, σημαίνει ότι αυτή η διαφορά έχει επέλθει πριν την εγκαθίδρυση της σχέσης 

των δύο δομών (δηλαδή πριν την 28η -30η εβδομάδα της κύησης).   

Επιπλέον μελέτες έχουν φέρει στην επιφάνεια ευρήματα σχετικά με ανωμαλίες στους 

εν τω βάθει πυρήνες (οροφιαίος και σφαιροειδής πυρήνας) της παρεγκεφαλίδας ατόμων με 

αυτισμό.  Σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, οι νευρώνες αυτών των πυρήνων φαίνεται να 

διαφέρουν σε μέγεθος, ανάλογα με την ηλικία.  Πιο συγκεκριμένα, σε παιδιά ηλικίας 22 ετών 

και άνω, οι νευρώνες αυτοί ήταν μικροί και  μειωμένοι σε αριθμό, ενώ σε παιδιά ηλικίας 5-

13 ετών οι νευρώνες αυτοί ήταν ασυνήθιστα μεγάλοι και άφθονοι σε αριθμό (Bauman & 

Kemper, 1995).  Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με τα ευρήματα σχετικά με τον πυρήνα 

της  διαγώνιας περιοχής του Broca (πυρήνας του πρόσθιου εγκεφάλου) στο διάφραγμα και 
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τους πυρήνες της κάτω ελιάς που έχουν παρατηρηθεί σε άτομα με αυτισμό, αλλά και η 

αύξηση του όγκου του εγκεφάλου στην προγεννητική περίοδο, δείχνουν ότι η 

νευροπαθολογία του αυτισμού ίσως να συνδέεται με μια συνεχή μεταγεννητική διαδικασία.  

Τα ιστορικά ευρήματα της παρεγκεφαλίδας αποτελούν τα πιο συνεπή νευροανατομικά 

ευρήματα στους εγκεφάλους των ατόμων με αυτισμό.  Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την  

έννοια ότι ο αυτισμός είναι μια διαταραχή η οποία εκδηλώνεται κατά την προγεννητική 

περίοδο, με νευροβιολογικές διαδικασίες  οι οποίες εκτείνονται στη μεταγεννητική περίοδο 

(Fatemi, Aldinger, Ahwood, Bauman, Blaha, Blatt et al., 2012).   

Η παρεγκεφαλίδα δεν είναι πλήρως αναπτυγμένη κατά τα πρώτα στάδια της ζωής του 

ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να είναι ευάλωτο σε δυσπλασίες που σχετίζονται με 

αναπτυξιακές διαταραχές όπως ο αυτισμός (Bolduc & Limperopoulos, 2009).  Το σύνδρομο 

Joubert συνδέεται με υποπλασία του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, ενώ άτομα με σύνδρομο 

Joubert εμφανίζουν αυτιστικά χαρακτηριστικά (Parisi & Glass, 2013).  Επίσης, μερικοί 

ασθενείς με το σύνδρομο έλλειψης 22q13.3 εμφανίζουν δυσπλασία στον σκώληκα της 

παρεγκεφαλίδας (Aldinger, Kogan, Kimonis, Fernandez, Horn, Klopocki et al., 2013).  Άλλες 

έρευνες υποστηρίζουν τη συσχέτιση κάποιων ανικανοτήτων με τέτοιες δυσπλασίες στην 

παρεγκεφαλίδα, με συμπτώματα όπως ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες, τη γλώσσα ή 

την αντίληψη (Bolduc, Du Plessis, Sullivan, Khwaja, Zhang, Barnes et al., 2011).  Η ταχεία 

ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας στον άνθρωπο λαμβάνει χώρα κατά το τρίτο τρίμηνο, με 

αποτέλεσμα ένας πρόωρος τοκετός να οδηγεί σε διαταραχές στην ανάπτυξη της 

παρεγκεφαλίδας.  Ακόμα, περίπου το 25% των ατόμων με οζώδη σκλήρυνση εμφανίζουν 

βλάβες στην παρεγκεφαλίδα (Vaughn et al., 2013) και μείωση του όγκου του εγκεφάλου που 

συνδέεται με μετάλλαξη του γονιδίου TSC2 (Weisenfeld et al., 2013).  Στην έρευνα των Tsai, 

Hull, Chu, Greene-Colozzi, Sadowski, Leech και συν. (2012), οι ερευνητές βρήκαν ότι η 

απώλεια του γονιδίου Tsc1 από τα κύτταρα Purkinje της παρεγκεφαλίδας ποντικιών οδηγεί 

σε κοινωνικά, ελλείμματα και σε μια σειρά από κινητικές δυσλειτουργίες.   

Από τις περιγραφές των Kanner (1943) και Asperger (1944) είχαν προταθεί οι 

ανωμαλίες στις κινητικές δεξιότητες των ατόμων με αυτισμό.  Πάνω από το 80% των 

ατόμων με αυτισμό εμφανίζει ελλείμματα στις κινητικές δεξιότητες, τα οποία συνδέονται με 

το δείκτη νοημοσύνης και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων (Hilton, Zhang, White, Klohr & 

Constantino, 2011).  Έχει προταθεί επίσης ότι και η δυσπραξία αποτελεί χαρακτηριστικό 

κλινικό σύμπτωμα του αυτισμού (MacNeil & Mostofsky, 2012).  Οι Tierney, Mayes, Lohs, 
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Black, Gisin και Veglia (2015) σε έρευνά τους, βρήκαν ότι περίπου το 64% των ατόμων με 

αυτισμό εμφάνισε απραξία λόγου.  Επίσης, ο Broussard (2014), τόνισε ότι κάποιες απραξίες, 

όπως για παράδειγμα η απραξία στο βάδισμα, στην κίνηση και τα άκρα, αλλά και η απραξία 

λόγου, συνδέονται με ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα.  Κινητικές δεξιότητες οι οποίες 

συνδέονται με βλάβες στην παρεγκεφαλίδα είναι οι μη φυσιολογικές οφθαλμικές κινήσεις, οι 

διαταραχές της βάδισης, της ισορροπίας, του συντονισμού των κινήσεων και της αστάθειας 

(Gowen & Hamilton, 2013·Jeste, 2011).  Στη μελέτη του Mosconi, Luna, Kay-Stacey, 

Nowinski, Rubin, Scudder και συν. (2013) έχει προταθεί επίσης ότι  μια πιο αργή και 

μεταβλητή σακκαδική διαδικασία των ματιών, θα μπορούσε να σχετίζεται με διαφορές στον 

οπίσθιο σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, σε άτομα με αυτισμό.  Επίσης, στη μελέτη του 

Wegiel και συν. (2010) η κυτταρική δυσπλασία της παρεγκεφαλίδας στο 62% των ατόμων με 

αυτισμό υποδηλώνει ότι τέτοιου είδους δυσπλασίες συμβαίνουν σε πρώιμο αναπτυξιακό 

στάδιο.  Έχει βρεθεί επίσης μειωμένος αριθμός κυττάρων Purkinje σε άτομα με σύνδρομο 

εύθραυστου Χ χρωμοσώματος (Greco, Navarro, Hunsaker, Maezawa, Shuler, Tassoneet 

al.,2011) αλλά και ατροφία της παρεγκεφαλίδας και μείωση του αριθμού των κυττάρων 

Purkinje  σε ασθενείς με οζώδη σκλήρυνση (Reith, Way, McKenna, Haines & Gambello, 

2011).  Ακόμα, η παρεγκεφαλίδα επικοινωνεί με τον βρεγματικό λοβό μέσω του 

εγκεφαλικού στελέχους, γεγονός το οποίο αποδεικνύει μια κινητική δυσλειτουργία  και 

δυσπραξία στον αυτισμό (Schmahmann, Rosene & Pandya, 2004).   

Αρκετές νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν αναφερθεί σε υποπλασία της 

παρεγκεφαλίδας στον αυτισμό και συγκεκριμένα μικρότερο μέγεθος στα λόβια VI και VII.  

Οι διαφορές στον όγκο του σκώληκα της παρεγκεφαλίδας αλλά και η ανώμαλη αριστερή 

πλαγίωση στο λοβίο VIIIA, σχετίζονται με τη δυσλειτουργία της γλώσσας που υπάρχει στον 

αυτισμό (Hodge, Makris, Kennedy, Caviness, Howard, McGrath et al.,2010).  Γενετικές 

μελέτες έχουν προτείνει ότι το γονίδιο GABRB3 αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περιοχή για τον 

αυτισμό (Chen, Huang, Cheng, Chiu, Tsai, Wu et al.,2014).  Ο διπλασιασμός του τμήματος 

15q  περιέχει το γονίδιο GABRB3 που υπάρχει στο 2% των ατόμων με αυτισμό (Scoles et 

al., 2011).  Έχουν παρατηρηθεί επίσης  διαφορές στις παρεγκεφαλιδικές οδούς της λευκής 

ουσίας (Sivaswamy, Kumar, Rajan, Behen, Muzik, Chugani et al., 2010), ενώ  άλλες μελέτες 

αναφέρουν μειώσεις αλλά και αυξήσεις στα επίπεδα της λευκής και φαιάς ουσίας στην 

παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό.  Στη μελέτη των Cauda, Geda, Sacco, D'Agata, Duca, 

Geminiani και συν. (2011), οι ερευνητές παρατήρησαν αυξημένα επίπεδα φαιάς ουσίας σε 

περιοχές όπως η ατρακτοειδής έλικα και ο οπίσθιος  φλοιός του προσαγωγίου, αλλά και 
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μειώσεις των επιπέδων της φαιάς ουσίας σε περιοχές όπως η παρεγκεφαλίδα και ο κάτω 

βρεγματικός λοβός.   

Αυτοάνοσα νοσήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σχετίζονται με την 

εμφάνιση αυτιστικών χαρακτηριστικών (Braunschweig & Van de Water, 2012).  Αρκετές 

μελέτες αναφέρουν ότι τα αντισώματα παρουσιάζουν μια αντιδραστικότητα στις πρωτεΐνες 

της παρεγκεφαλίδας σε άτομα με αυτισμό (Goines, Haapanen, Boyce, Duncanson, 

Braunschweig, Delwiche et al., 2011).  Ακόμα, στον άνθρωπο η παρουσία αντισωμάτων 

έναντι των πρωτεϊνών της παρεγκεφαλίδας, σχετίζεται με επιδείνωση των γνωστικών 

λειτουργιών και ένα σύνολο από αποκλίνουσες συμπεριφορές, όπως διαταραχές στην 

επικοινωνία (Braunschweig, Duncanson, Boyce, Hansen, Ashwood, Pessah et al., 2012· 

Goines et al., 2011).  Τα παραπάνω ευρήματα δείχνουν ότι οι πρωτεΐνες της παρεγκεφαλίδας 

μπορεί να σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού.  Ωστόσο, δεν έχει προσδιοριστεί 

ποιές πρωτεΐνες στοχεύουν στα αντισώματα και κάτω από ποιους μοριακούς μηχανισμούς 

(Becker & Stoodley, 2013).   

Οι κυτταρικοί και μοριακοί μηχανισμοί σχετικά με το σχηματισμό της 

παρεγκεφαλίδας έχουν αναδειχτεί μέσα από φαινοτύπους της παρεγκεφαλίδας 

μεταλλαγμένων ποντικιών.  Αρκετές μεταλλάξεις γονιδίων που σχετίζονται με τον αυτισμό 

έχουν παρατηρηθεί μέσα από πειράματα με ζωικά μοντέλα, ωστόσο αυτές οι συμπεριφορές 

δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη στον άνθρωπο.  Κάποιες μελέτες έχουν αναφέρει μετάλλαξη 

του γονιδίου EN2 σχετικά με τον αυτισμό (Xu et al., 2012).  Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά 

δεν είναι αρκετά σαφή, καθώς η απώλεια του ΕΝ2 που έχει βρεθεί στην παρεγκεφαλίδα 

ατόμων με αυτισμό, εκφράζεται και σε χαμηλότερα επίπεδα σε άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου, όπως το φλοιό και το θάλαμο (Brielmaier et al., 2012).  O υποδοχέας ROR-alpha 

αποτελεί έναν μεταγραφικό παράγοντα ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της 

παρεγκεφαλίδας, ο οποίος πρόσφατα έχει συνδεθεί με τον αυτισμό (Sarachana & Hu, 2013).  

Είναι γνωστό ότι ο παράγοντας ROR-alpha σχετίζεται με την πρόωρη ανάπτυξη των 

κυττάρων Purkinje (Gold, Gent & Hamilton, 2007).  Ακόμα, η πρωτεΐνη ρηλίνη είναι 

σημαντική, καθώς ρυθμίζει τη διαδικασία της νευρωνικής μετανάστευσης (κατά την 

ανάπτυξη), ενώ στην ενήλικη ζωή ρυθμίζει τη συναπτική πλαστικότητα και κινητοποιεί την 

ανάπτυξη των δενδριτών (Rice & Curran, 2001).  Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι 

μεταλλάξεις της Reln σχετίζονται με τον αυτισμό.  Επίσης, έχει βρεθεί ότι τα επίπεδα της 

ρηλίνης ήταν μειωμένα στο μετωπιαίο φλοιό και την παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό σε 
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νεκροτομική  μελέτη (Fatemi et al., 2005).  Το γονίδιο PTEN είναι επίσης σημαντικό για την 

ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας, ενώ έχει βρεθεί ότι οι μεταλλάξεις του PTEN σχετίζονται με 

τον αυτισμό (Zhou& Parada, 2012).  

Ακόμα, εκτεθειμένοι απόγονοι σε βαλπροϊκό οξύ εμφανίζουν ανωμαλίες στην 

παρεγκεφαλίδα, όπως για παράδειγμα υποπλασία, μείωση των κυττάρων Purkinje και 

αυξημένη απόπτωση των κοκκιοκυττάρων της παρεγκεφαλίδας (Mychasiuk, Richards, 

Nakahashi, Kolb & Gibb, 2012).  Κάποιες μορφές αυτισμού συνδέονται με πρωτεΐνες 

κυτταρικής προσκόλλησης όπως η SHANK3 και οι νευρολιγίνες (Peca & Feng, 2012).   Η 

SHANK3  εκφράζεται ιδιαίτερα στη μoριώδη και κοκκιώδη στιβάδα της παρεγκεφαλίδας.  

Αρκετές μελέτες σήμερα κάνουν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

μεταλλάξεις της SHANK3 και τα αυτιστικά χαρακτηριστικά (Jiang & Ehlers, 2013).  Όσον 

αφορά τις νευρολιγίνες, ποντίκια με έλλειψη NLGN3 εμφανίζουν κινητικές δυσλειτουργίες 

που σχετίζονται με βλάβες στην παρεγκεφαλίδα.  Ακόμα, τα ποντίκια αυτά παρουσιάζουν και 

ελλείμματα στη συναπτική πλαστικότητα του υποδοχέα του γλουταμινικού της 

παρεγκεφαλίδας (Baudouin, Gaudias, Gerharz, Hatstatt, Zhou, Punnakkal et al., 2012).   

Φαίνεται ότι οι ανωμαλίες στην παρεγκεφαλίδα εξηγούν πολύ καλά τα κλινικά 

χαρακτηριστικά του αυτισμού ωστόσο,  η αιτία εκδήλωσης του αυτισμού δεν περιλαμβάνει 

μόνο την παρεγκεφαλίδα, αλλά και άλλες δομές του εγκεφάλου.  

 

 

 

 

 

4.3 Μεσολόβιο 

Το μεσολόβιο αποτελεί τον μεγαλύτερο σύνδεσμο του εγκεφάλου.  Είναι μια 

επιμήκης λωρίδα λευκής ουσίας η οποία καλύπτει κατά μήκος ένα μεγάλο μέρος των  

εγκεφαλικών ημισφαιρίων.  Περιέχει περίπου 200 εκ. ίνες, ενώ συνδέει τα δύο εγκεφαλικά 

ημισφαίρια και επιτρέπει τη μεταξύ τους επικοινωνία.  Ανατομικά, παρατηρείται ο κορμός 

του μεσολοβίου, η μέση περιοχή, η πρόσθια περιοχή (εκεί υπάρχει το γόνυ του μεσολοβίου) 

και τέλος, η  οπίσθια περιοχή.  Η παθολογία του μεσολοβίου ποικίλλει, ωστόσο τα 
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συμπτώματα μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: τις ψυχικές διαταραχές, τις γνωστικές 

ανεπάρκειες (π.χ. αγενεσία μεσολοβίου, αδυναμία μιμητικών πράξεων) και της διαταραχές 

της ισορροπίας και της κινητικότητας (π.χ. αταξία μεσολοβίου).  Αρκετές μελέτες αναφέρουν 

ένα μικρότερο σε μέγεθος μεσολόβιο στα άτομα με αυτισμό, ιδιαίτερα στις  οπίσθιες 

περιοχές αλλά και τη μέση περιοχή (Just et al., 2007· Vidal, Nicolson, DeVito, Hayashi, 

Geaga, Drost et al., 2006).  Άλλες έρευνες σχετίζονται με μειωμένο όγκο (Hardan, Pabalan, 

Gupta, Bansal, Melhem, Fedorov et al., 2009· Keary, Minshew, Bansal, Goradia, Fedorov, 

Keshavan et al., 2009)  και μειωμένη πυκνότητα (Waiter, Williams, Muray, Gilchrist, Perrett, 

& Whiten, 2005). Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζονται και από μελέτες που σχετίζονται με τα 

επίπεδα της λευκής ουσίας στα άτομα με αυτισμό (Wolff et al., 2012).  Στη μελέτη του 

Casanova και συν. (2011), οι ερευνητές μέτρησαν τις μορφολογικές ανωμαλίες του 

μεσολοβίου σε 17 άτομα με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό και ίσο αριθμό μιας ομάδας 

ελέγχου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μείωση του μεγέθους του μεσολοβίου 

στα άτομα με αυτισμό είναι ολική, δηλαδή συμβαίνει και στις υποδιαιρέσεις του (γόνυ, 

σώμα, σπληνίο).   

Έχει αναφερθεί ότι άτομα με αγενεσία του μεσολοβίου δύνανται να εμφανίζουν 

αυτιστικά χαρακτηριστικά.  Ωστόσο, οι Booth, Wallace και Happe (2011) προτείνουν ότι οι 

τελευταίες μελέτες σχετικά με την αγενεσία του μεσολοβίου δείχνουν ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις, τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν ικανοποιητικές γνωστικές και κοινωνικές 

δεξιότητες εν απουσία του μεσολοβίου, γεγονός που αποτελεί μια πρόκληση για τα 

μελλοντικά μοντέλα συνδεσιμότητας του αυτισμού.  

 

4.4 Αμυγδαλή και Ιππόκαμπος 

Η αμυγδαλή αποτελεί μια δομή του μεταιχμιακού συστήματος η οποία καταλαμβάνει 

μόλις το 0,3% (~2 cm3) του συνολικού όγκου του εγκεφάλου (Bauman & Kemper, 2016).  

Παρά το μικρό της μέγεθος,  έχει συσχετιστεί με διάφορες νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

περισσότερο από κάθε άλλη δομή του εγκεφάλου.  Η κυτταρική δομή της αμυγδαλής 

φαίνεται να εδραιώνεται τη στιγμή της γέννησης.  Νωρίτερα, κατά την προγεννητική 

ανάπτυξη, η δομή της αμυγδαλής προέρχεται από τα βασικά γάγγλια (Müller & O’Rahilly, 

2006).  Τα κύτταρα τα οποία επρόκειτο να γίνουν νευρώνες της αμυγδαλής μεταναστεύουν 

κατά μήκος της νευρογλοίας γύρω στον πέμπτο μήνα της κύησης (Ulfig, Setzer & Bohl, 

1998).  Η αμυγδαλή αποτελείται από 13 καθορισμένους πυρήνες.  Από τους πιο σημαντικούς 
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είναι ο πλευρικός πυρήνας, ο βασικός πυρήνας και ο κεντρικός πυρήνας.  Ωστόσο, οι πιο 

επιφανειακοί πυρήνες της αμυγδαλής όπως ο μέσος και κεντρικός πυρήνας, γίνονται 

αναγνωρίσιμοι κατά τον πέμπτο μήνα της κύησης.  Η νευρωνική μετανάστευση για το 

σχηματισμό της αμυγδαλής ολοκληρώνεται στο τέλος του όγδοου μήνα της κύησης. 

Η αμυγδαλή συντονίζει τις δράσεις του αυτόνομου και ενδοκρινικού συστήματος, 

ενώ συμμετέχει σε συναισθηματικές διαδικασίες, στη μνήμη (ιδιαίτερα των συναισθηματικά 

φορτισμένων γεγονότων), αλλά και στο φόβο.  Άτομα με βλάβη στην αμυγδαλή δεν 

παρουσιάζουν αυτιστικά συμπτώματα.  Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό και τα άτομα με 

βλάβες στην αμυγδαλή παρουσιάζουν παρόμοιες διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία 

(Paul et al., 2010).  Αυτές οι διαταραχές σχετίζονται με την οπτική προσοχή σε 

συναισθηματικά ερεθίσματα , το βλέμμα των ματιών, την αναγνώριση συναισθημάτων και τη 

θεωρία του νου.  Αν και οι δύο ομάδες παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες όσον αφορά τις 

διαταραχές που παρουσιάζουν, δεν παύουν να εμφανίζουν και εξαιρετικά σημαντικές 

διαφορές (Birmingham, Cerf & Adolphs, 2011).   

Διάφορες μελέτες MRI αποδεικνύουν ανωμαλίες της αμυγδαλής στα άτομα με 

αυτισμό.  Πιο συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι η αμυγδαλή ακολουθεί μια ανώμαλη 

αναπτυξιακή πορεία, με πρώιμη ανάπτυξη στην παιδική ηλικία.  Άλλες μελέτες αναφέρουν 

αυξημένο όγκο, άλλες μειωμένο όγκο  αμυγδαλής ενώ άλλες όχι σημαντικές διαφορές 

(Groen et al., 2010· Palmen et al., 2005).  Σύμφωνα με τους Bauman και Kemper (2016), 

αυτή η ασυνέπεια μεταξύ των ευρημάτων οφείλεται στο γεγονός της συμμετοχής 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στις έρευνες, το μικρό δείγμα αλλά και στους μεθόδους για 

την οριοθέτηση του όγκου  της αμυγδαλής (χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη κατάτμηση).  

Συλλογικά, όλες οι μελέτες προτείνουν αύξηση του όγκου της αμυγδαλής στην παιδική 

ηλικία και μείωση ή καμία διαφορά στην ενήλικη ζωή.  Ωστόσο, στη μελέτη των Nordahl, 

και συν. (2012), παρατηρήθηκε διεύρυνση του όγκου της αμυγδαλής σε παιδιά ηλικίας τριών 

ετών ωστόσο, ο όγκος της αμυγδαλής εξακολουθούσε να αυξάνεται.  Αν και έχει αναφερθεί 

μειωμένος αριθμός νευραξόνων  στην  αμυγδαλή (Bauman & Kemper, 2005), ο Azmitia και 

συν. (2011), σε μεταθανάτια μελέτη, εξετάζοντας τον εγκεφαλικό ιστό 10 ατόμων με αυτισμό 

ηλικίας 3-29 ετών σχετικά με ανωμαλίες στους σεροτονινεργικούς νευρώνες, παρατήρησαν 

αυξημένη πυκνότητα νευραξόνων (και σεροτονινεργικών) στην αμυγδαλή και σε άλλες 

περιοχές του εγκεφάλου.   
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Θεωρείται ότι η αμυγδαλή εμπλέκεται επίσης στην αναγνώριση προσώπων.  Τα 

άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από αδυναμίες στην αναγνώριση προσώπων, ενώ μπορεί 

να παρουσιάζουν διαταραχές όπως μειωμένη βλεμματική επαφή και μη τυπικές αποκρίσεις 

της αμυγδαλής όσον αφορά την αξιολόγηση ερεθισμάτων.  Στη μελέτη των Tottenham, 

Hertzig, Gillespie-Lynch, Gilhooly, Millner και Casey (2013), οι ερευνητές εξέτασαν τις 

επιδράσεις των ουδέτερων ερεθισμάτων και τη βλεμματική επαφή ατόμων με αυτισμό, όσον 

αφορά τις αποκρίσεις της αμυγδαλής στην αναγνώριση προσώπων.  Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό, σημείωσαν μικρότερη βλεμματική επαφή προς την 

περιοχή των ματιών των προσώπων που τους παρουσιάστηκαν, η οποία σχετίστηκε με 

πρόσωπα που εξέφραζαν απειλή.  Η αμυγδαλή ήταν περισσότερο ενεργοποιημένη σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου, ενώ οι επιδράσεις ήταν μεγαλύτερες σε ουδέτερα πρόσωπα.  Τα 

άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αυξημένη  ενεργοποίηση αμυγδαλής σχετικά με την 

πρόβλεψη της παρουσίασης ενός προσώπου (Dichter, Richey, Rittenberg, Sabatino &  

Bodfish, 2012).  Tο γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αυξημένη ενεργοποίηση 

της αμυγδαλής,  ίσως σχετίζεται με το γεγονός ότι στα άτομα με αυτισμό, η εστίαση του 

βλέμματος δεν είναι ίδια με αυτή των τυπικώς αναπτυσσόμενων ατόμων (Klin, Jones, 

Schultz, Volkmar & Cohen, 2002), καθώς είναι πιο πιθανό να εστιάσουν στο στόμα, ή σε 

άλλα μέρη του προσώπου.  Έτσι, όταν το βλέμμα ελέγχεται από την ενεργοποίηση της 

αμυγδαλής μπορεί να είναι φυσιολογικό ή να παρουσιάζει υπερκινητικότητα (Weng et al., 

2011).  

Στη μελέτη του Herrington, Miller, Pandey  και Schultz  (2016), βρέθηκε ότι μόνο τα 

άτομα με αυτισμό που παρουσιάζουν άγχος έδειξαν μειωμένη ενεργοποίηση της αμυγδαλής, 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Στα άτομα με αυτισμό, τα συμπτώματα άγχους συνδέθηκαν 

θετικά με την δραστηριότητα της αμυγδαλής, ενώ βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με 

συμπτώματα όπως τα κοινωνικά ελλείμματα.  Το εύρημα ότι η μειωμένη ενεργοποίηση  της 

αμυγδαλής συμβαίνει μόνο στα άτομα με αυτισμό που παρουσιάζουν άγχος επιβεβαιώνεται 

και μέσα από την έρευνα των Top, Stephenson, Doxey, Kirwan και South (2016).  Σε αυτή 

την έρευνα, 22 ενήλικες με αυτισμό και 19 τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα ολοκλήρωσαν μια 

διαδικασία σχετικά με την πρόκληση φόβου, ενώ υποβαλλόταν σε σάρωση με MRI.   Το 

ερέθισμα ήταν μια ριπή αέρα στη βάση του λαιμού, ενώ οι συμμετέχοντες επέστρεψαν την 

επόμενη μέρα ώστε να υποβληθούν στην ίδια διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά χωρίς το 

ερέθισμα του φόβου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, τα άτομα με αυτισμό έδειξαν μια μειωμένη απόκριση στη δεξιά αμυγδαλή στην 
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αρχική φάση του πειράματος (ερέθισμα φόβου) και μειωμένη απόκριση στην αριστερή 

αμυγδαλή, κατά τη δεύτερη φάση του πειράματος.  Οι ανωμαλίες της αμυγδαλής και του 

ιππόκαμπου στα άτομα με αυτισμό έχουν αναφερθεί σε αρκετές μελέτες.  Ωστόσο, σε όλες 

τις μελέτες οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν διαφορετική ηλικία ή διαγνώσεις του αυτιστικού 

φάσματος.  Στη μελέτη των Murphy και συν. (2012), οι ερευνητές χρησιμοποιώντας της 

τεχνική της MRI, εξέτασαν την ανατομία του εγκεφάλου 32 ατόμων με σύνδρομο Asperger 

(ηλικίας 12-47 ετών) και 32 τυπικώς αναπτυσσόμενων ατόμων.  Μετρήθηκε ο όγκος της 

αμυγδαλής και του ιππόκαμπου αλλά και τα επίπεδα της λευκής και φαιάς ουσίας σε αυτές 

τις περιοχές.  Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον συνολικό όγκο του 

εγκεφάλου ωστόσο, τα άτομα με σύνδρομο Asperger παρουσίασαν μειωμένα επίπεδα λευκής 

και φαιάς ουσίας στην αριστερή και δεξιά αμυγδαλή.   

Η "εξοικείωση" της αμυγδαλής αφορά μια ταχεία μειωμένη απόκριση της αμυγδαλής 

σε επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα, η οποία είναι θεμελιώδης για το νευρικό σύστημα.  Αυτή 

η διεργασία είναι χρήσιμη για την προσαρμογή των επίπεδων  διέγερσης όσον αφορά την 

πρόβλεψη κοινωνικών ερεθισμάτων, ενώ μειωμένη "εξοικείωση" σχετίζεται με αυξημένο 

άγχος.  Οι μέχρι τώρα έρευνες αναφέρουν ανωμαλίες στην αμυγδαλή ατόμων με αυτισμό, 

ωστόσο καμία έρευνα δεν έχει εξετάσει αυτό το φαινόμενο στα άτομα με αυτισμό.  Στη 

μελέτη των Swartz, Wiggins, Carrasco, Lord και Monk  (2013),  με τη μέθοδο της MRI, 32 

παιδιά και ενήλικες με αυτισμό και 56 τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα αξιολογήθηκαν σε μια 

δοκιμασία αναγνώρισης του φύλου, για πρόσωπα που ήταν φοβισμένα, χαρούμενα, 

λυπημένα ή ουδέτερα.  Η "εξοικείωση" της αμυγδαλής ελέγχθηκε αξιολογώντας την 

ενεργοποίησή της κατά το πρώτο και δεύτερο μισό του πειράματος.  Τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό είχαν μειωμένη "εξοικείωση" της αμυγδαλής στην 

αναγνώριση λυπημένων  και ουδέτερων προσώπων σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ 

αυτή η "εξοικείωση" σχετίστηκε με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, όπως έδειξε η 

Κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης (Social Responsiveness Scale).  Οι ερευνητές 

συμπέραναν ότι η παρατεταμένη ενεργοποίηση της αμυγδαλής στην αναγνώριση προσώπων, 

σημαίνει ότι η παρουσίαση επαναλαμβανόμενων προσώπων εκτελείται διαφορετικά από τα 

άτομα με αυτισμό, γεγονός το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση κοινωνικών 

ελλειμμάτων.  Τέλος, φαίνεται ότι η δομή της αμυγδαλής σχετικά με τον αυτισμό έχει 

μελετηθεί διεξοδικά από τους επιστήμονες, ωστόσο ο Paul και συν. (2010), προτείνουν ότι ο 

αυτισμός δεν οφείλεται αποκλειστικά σε βλάβη ή ανωμαλίες στην αμυγδαλή, αλλά σε μια 

μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ της αμυγδαλής και άλλων περιοχών του εγκεφάλου.   
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Ο ιππόκαμπος αποτελεί μια ξεχωριστή δομή του εγκεφάλου αναγνωρίσιμη τόσο σε 

ανατομικό όσο και ιστολογικό επίπεδο.  Κατέχει καίριο ρόλο σε ανώτερες εγκεφαλικές 

διεργασίες όπως η μνήμη και η μάθηση, ενώ είναι απολύτως απαραίτητος για τη λειτουργία 

της βραχύχρονης μνήμης, αλλά και την εδραίωση μακροχρόνιων μνημών στο φλοιό.  Ο 

ιππποκάμπειος σχηματισμός αποτελείται από 6 διακριτές περιοχές που περιλαμβάνουν τον 

ιππόκαμπο (Hippocampus) ο οποίος διαιρείται σε 3 κύρια πεδία (CA1, CA2, CA3), την 

οδοντωτή έλικα (Dentate Gyrus), τον ενδοκρινικό φλοιό (Entorhinal Cortex), το υπόθεμα 

(Subiculum), το προϋπόθεμα (Presubiculum), και το παραϋπόθεμα (Parasubiculum).  Κατά 

την εμβρυική ανάπτυξη, ο ιππόκαμπος είναι τοποθετημένος ραχιαία του θαλάμου, ενώ 

αργότερα μεταναστεύει για να "κατοικήσει" δίπλα στον κροταφικό λοβό, αφήνοντας την 

ψαλίδα του εγκεφάλου όπου ήταν η προγραμματισμένη πορεία του.  Η δομή του ιππόκαμπου 

και η εμπλοκή του σε διάφορες διανοητικές διαταραχές έχει μελετηθεί διεξοδικά από  τους 

επιστήμονες.  Τα ευρήματα των μελετών καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα.  Οι 

πρώτες έρευνες αναφέρουν δομικές ανωμαλίες του ιππόκαμπου στα άτομα με αυτισμό 

(Saitoh, 1995), ενώ άλλες μελέτες  αναφέρονται σε αυξημένο και άλλες σε μειωμένο μέγεθος 

ιππόκαμπου.  Στη μελέτη του Maier και συν. (2015), οι ερευνητές εξέτασαν τα αποτελέσματα 

εικόνων της MRI σε 30 άτομα με αυτισμό και μια ομάδα ελέγχου.  Όλοι οι συμμετέχοντες 

είχαν IQ>100 ώστε να συμπεριληφθούν και οι μη τυπικές μορφές του αυτισμού.  Δεν 

εντοπίστηκαν διαφορές όσον αφορά τον όγκο της αμυγδαλής  ωστόσο, στα άτομα με αυτισμό 

παρατηρήθηκε αυξημένος όγκος του ιππόκαμπου.   

Η φασματική μελέτη του εγκεφάλου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη  βιοχημική 

σύσταση του ανθρώπινου εγκεφάλου.  Πραγματοποιείται με 2 τρόπους : την τοπική διέγερση 

των ιστών και τη μελέτη της βιοχημικής τους σύστασης.  Τα σήματα τα οποία μετρούνται 

στα φάσματα είναι στην ουσία συγκεντρώσεις μεταβολιτών, κάποιων βιομορίων που 

βρίσκονται στο εσωτερικό των κυττάρων και τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη 

μεταβολική δραστηριότητα των κυτταρικών δομών.  Με  αυτούς τους δείκτες μπορεί να 

διακρίνει κανείς έναν υγιή ιστό ή ακόμα και έναν παθολογικό ιστό σε πρώιμο στάδιο.  Από 

τους πιο γνωστούς μεταβολίτες είναι το ακετυλο-ασπαρτικό οξύ, η χολίνη, η κρεατίνη, η 

φωσφοκρεατίνη, η γλουταμίνη, κ.ά.  (Leeds & Jackson, 1994).  Σε μια μελέτη, οι ερευνητές 

εξέτασαν αν οι μεταβολικές αλλαγές στον ιπποκάμπειο σχηματισμό σχετίζονται με την 

εμφάνιση επιθετικότητας στα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας.  Σε 12 άνδρες με 

αυτισμό και μια ομάδα ελέγχου, οι ερευνητές μέτρησαν τις συγκεντρώσεις του Ν-ακετυλ-

ασπαρτικού οξέος (NAA), τα επίπεδα χολίνης (Cho), αλλά και της κρεατίνης (Cr) και 
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φωσφοκρεατίνης (PCr) στον ιππόκαμπο.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αυξημένα 

επίπεδα των παραπάνω μεταβολιτών, ενώ οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 

άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας παρουσιάζουν μη φυσιολογικές συγκεντρώσεις 

μεταβολιτών στον ιππόκαμπο, γεγονός το οποίο σχετίζεται με την εμφάνιση επιθετικής 

συμπεριφοράς (Suzuki, Nishimura, Sugihara, Nakamura, Tsuchiya, Matsumoto et al.,2010).  

Η σύνθεση γλoυταμίνης στον εγκέφαλο σχετίζεται με την παραγωγή του γ-

αμινοβουτυρικού οξέος (GABA).  Η γλουταμίνη και το GABA ρυθμίζουν τη μετάδοση 

ηλεκτρικών σημάτων στο  εγκέφαλο, ενώ οι μεταβολές τους σχετίζονται με διάφορες ψυχικές 

διαταραχές.  Στη μελέτη των Sgadò, Genovesi, Kalinovsky, Zunino, Macchi, Allegra και συν. 

(2013), οι ερευνητές παρατήρησαν την έλλειψη GABAεργικών νευρώνων στην περιοχή του 

ιππόκαμπου σε ποντίκια με έλλειψη του EN2, και υποθέτουν ότι η λειτουργία του EN2 αλλά 

και η δυσλειτουργία των GABAεργικών νευρώνων στον ιππόκαμπο σχετίζονται με τον 

αυτισμό.  Καταλήγοντας αρκετές νέες έρευνες με ζωικά μοντέλα αναφέρουν διάφορες 

ανωμαλίες του ιππόκαμπου στον αυτισμό, όπως μειωμένη φωσφορυλίωση  της συναψίνης I 

στον ιππόκαμπο ποντικιών με έλλειψη του EN2 (Provenzano, Pangrazzi, Poli, Sgado, Berardi 

& Bozzi, 2015), αλλά και ότι μια μετάλλαξη των νευρολιγινών παρεμποδίζει την 

μεσολάβηση των AMPA υποδοχέων και τη συναπτική μετάδοση στον ιππόκαμπο σε μελέτη 

με τρωκτικά (Etherton, Tabuchi, Sharma, Ko & Südhof, 2011).  Οι παραπάνω επιδράσεις δεν 

έχουν μελετηθεί σε ανθρώπους, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.   

 

4.5 Εγκεφαλικοί Λοβοί 

Το κύριο τμήμα του εγκεφάλου χωρίζεται από μια επιμήκη σχισμή σε δύο 

ημισφαίρια, που το καθένα περιλαμβάνει 4 διακριτούς λοβούς: τους μετωπιαίους, τους 

κροταφικούς, τους βρεγματικούς και τους ινιακούς λοβούς.  Οι λοβοί αυτοί παρουσιάζουν 

διαφορετικές λειτουργίες ο καθένας ωστόσο, αρκετές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη 

συνεργία περισσότερων περιοχών του εγκεφάλου.  Από νωρίς ο αυτισμός είχε συνδεθεί με 

ανωμαλίες στους εγκεφαλικούς λοβούς.  Ο αυτισμός σχετίζεται με αυξημένη ανάπτυξη του 

εγκεφάλου, αλλά και του προμετωπιαίου φλοιού.  Ο Courchesne και συν. (2011), σε 

μεταθανάτια μελέτη εξέτασαν τον ιστό του προμετωπιαίου φλοιού από 7 αγόρια με αυτισμό 

ηλικίας 2-16 ετών.  Στην έρευνα συγκρίθηκε ο αριθμός και το μέγεθος των νευρώνων του 

προμετωπιαίου φλοιού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό 

είχαν 67% περισσότερους νευρώνες στον προμετωπιαίο φλοιό σε σχέση με την ομάδα 



75 

 

 

 

ελέγχου.  Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η υπερανάπτυξη του εγκεφάλου στα 

αγόρια με αυτισμό σχετίζεται με ανωμαλίες στους νευρώνες του προμετωπιαίου φλοιού.  Τα 

κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού έχουν συσχετιστεί με τη μειωμένη συνδεσιμότητα 

μεταξύ διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου.  Στη μελέτη των Hoffman, Brück, Kreifelts, 

Ethofer και  Wildgruber  (2016), οι ερευνητές με τη μέθοδο της fMRI εξέτασαν τη 

συνδεσιμότητα μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου σε δοκιμασίες για την αξιολόγηση της 

κοινωνικής αντίληψης.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν διαφορές στη συνδεσιμότητα 

μεταξύ περιοχών που εμπλέκονται στην επεξεργασία κοινωνικών ερεθισμάτων στα άτομα με 

αυτισμό.  Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε για παράδειγμα μειωμένη συνδεσιμότητα στη άνω και 

μέση κροταφική έλικα. Ακόμα, παρατηρήθηκαν αλλαγές στη συνδεσιμότητα στο μετωπιαίο 

λοβό, την έσω μετωπιαία έλικα, ενώ το μέγεθος του κερκοφόρου πυρήνα μειώθηκε, 

αυξάνοντας τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.  Όλες αυτές οι μετωπιαίες περιοχές παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία κοινωνικών ερεθισμάτων, με αποτέλεσμα οι ερευνητές να 

συμπεράνουν ότι η μειωμένη συνδεσιμότητα  ίσως παίζει κάποιο ρόλο στα κοινωνικά 

ελλείμματα που εμφανίζουν τα άτομα με αυτισμό.  Ακόμα, θεωρείται ότι ο αυτισμός ίσως 

σχετίζεται με μειωμένη  αιμάτωση κάποιων περιοχών του εγκεφάλου.  Σε μελέτη στην οποία 

συμμετείχαν 15 παιδιά ηλικίας 4 -16 ετών με αυτισμό και επιληψία, βρέθηκε μειωμένη 

αιμάτωση σε περιοχές του εγκεφάλου όπως στον προμετωπιαίο φλοιό, τον έσω μετωπιαίο 

φλοιό ή τον έσω βρεγματικό φλοιό (Sasaki, Nakagawa, Sugai, Shimizu, Hattori, Nonoda et 

al.,2010).   

Οι ανωμαλίες της περιοχής Broca έχουν επίσης συνδεθεί με τα χαρακτηριστικά του 

αυτιστικού φάσματος, καθώς αυτή η περιοχή σχετίζεται με τη γλώσσα η οποία παρουσιάζει 

ελλείμματα στον αυτισμό.  Έτσι λοιπόν, έχει αναφερθεί μειωμένο μέγεθος αυτής της 

περιοχής (Abell, Krams, Ashbner, Passingham, Friston, Frackowiak  et al.,1999), αλλά και 

ασυμμετρία  (De Fossé, Hodge, Makris, Kennedy, Caviness, McGrath et al., 2004).  Στη 

μελέτη των Fletcher, Whitaker, Tao, DuBray, Froehlich, Ravichandran και συν. (2010), με τη 

μέθοδο της μαγνητικής τομογραφίας διάχυσης (DTI), σε μια ομάδα ατόμων με Αυτισμό 

Υψηλής Λειτουργικότητας και μια ομάδα ελέγχου, βρέθηκε ότι η τοξοειδής δεσμίδα (η οποία 

σχετίζεται με τη γλώσσα και συνδέει τις περιοχές Broca και Wernicke), παρουσίασε 

μειωμένη συνδεσιμότητα στα άτομα με αυτισμό.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

τα επίπεδα της  λευκής ουσίας στην τοξοειδή δεσμίδα ατόμων με αυτισμό μπορούν να 

επηρεαστούν, προκαλώντας προβλήματα στη γλωσσική επικοινωνία.  Σε ένα φυσιολογικό 

εγκέφαλο, τα κύτταρα του φλοιού βρίσκονται σε στήλες που χωρίζονται από λευκή ουσία.  Η 
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μικρότερη μονάδα που επεξεργάζεται τις πληροφορίες είναι η μικροστήλη.  Στον εγκέφαλο 

ατόμων με αυτισμό παρατηρήθηκαν ανωμαλίες στις μικροστήλες.  Ειδικότερα, οι στήλες 

ήταν αυξημένες σε αριθμό, μικρότερες σε μέγεθος και λιγότερο συμπαγείς.  Παρατηρήθηκαν 

ακόμη ανωμαλίες στις οριζόντιες αποστάσεις μεταξύ των στηλών, ενώ οι παραπάνω 

ανωμαλίες ήταν περισσότερο εμφανείς στις μικροστήλες των μετωπιαίων και κροταφικών 

λοβών (Casanova et al., 2006).  Σε άτομα με αυτισμό η μέση απόσταση μεταξύ των βασικών 

στηλών των πυραμιδικών νευρώνων μειώθηκε, ενώ αναφέρθηκαν επίσης μικρότερες και 

στενότερες μικροστήλες, σύμφωνα με τα επίπεδα της φαιάς ουσίας (Schleicher, Marosan, 

Amunts & Zilles, 2009).  Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι αριθμοί των πυραμιδικών 

νευρώνων σε κάθε μικροστήλη μπορούν να μειωθούν.  Επίσης, φαίνεται ότι ο αριθμός και η 

διάταξη των κυττάρων και ως εκ τούτου η βασική αρχιτεκτονική των μικροστηλών των 

πυραμιδικών νευρώνων μπορούν να διατηρηθούν στα άτομα με αυτισμό, ενώ η αυξημένη 

πυκνότητα των νευρώνων που έχει παρατηρηθεί στον εγκεφαλικό φλοιό ατόμων με αυτισμό, 

οφείλεται σε αύξηση του αριθμού των μικροστηλών, και όχι σε αύξηση του αριθμού των 

κυττάρων ανά  μικροστήλη (Bauman & Kemper, 2016).  Σε μια ακόμα μελέτη, σε 9 

εγκεφάλους αυτιστικών ατόμων και σε μια ομάδα ελέγχου, οι ερευνητές εξέτασαν το πλάτος 

9 ξεχωριστών περιοχών κατά Broadmann του φλοιού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν 

ότι τα άτομα με αυτισμό είχαν μικρότερες σε μέγεθος μικροστήλες, με τις διαφορές να 

ποικίλουν ανάλογα με τις περιοχές του νεόφλοιου, με τη μεγαλύτερη διαφορά να 

σημειώνεται στην περιοχή 44 κατά Brodmann (Casanova, El-Baz, Vanbogaertet, Narahari & 

Switala, 2010).  Ως πιθανή εξήγηση οι ερευνητές πρότειναν μια ανωμαλία μεταξύ των 

ανασταλτικών στοιχείων που υπάρχουν εντός του περιφερειακού χώρου μιας μικροστήλης.   

Σε νεότερη μελέτη του, ο Casanova (2015), προτείνει ότι αυτές οι ανωμαλίες στις 

μικροστήλες οφείλονται στην ετεροχρονική διαίρεση των βλαστοκυττάρων από έναν 

περιβαλλοντικό παράγοντα στον οποίο είναι ευπαθή τα άτομα με αυτισμό.  Οι νευροβλάστες 

(πρόδρομα κύτταρα των νευρικών κυττάρων) που παράγονται από την ετεροχρονική 

διαίρεση των  βλαστοκυττάρων, μπορούν να δημιουργήσουν δυσπλασίες στον εγκεφαλικό 

φλοιό.  Όταν οι νευροβλάστες (μελλοντικά πυραμιδικά κύτταρα) μεταναστεύσουν στο φλοιό, 

δεν αναπτύσσονται σωστά λόγω της διαίρεσης των διάμεσων νευρώνων.  Ουσιαστικά, όταν η 

ακτινωτή στιβάδα των μελλοντικών πυραμιδικών νευρώνων δε διεγείρεται στη σωστή 

στιγμή, αποσυνδέεται από τη μετανάστευση των ανασταλτικών κυττάρων, ενώ η 

ετεροχρονική διέγερση των βλαστοκυττάρων θεωρείται μια φειδωλή εξήγηση σχετικά με τις 

δυσπλασίες του φλοιού που παρατηρούνται στα άτομα με αυτισμό (Bauman & Kemper, 
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2016).  Οι τελευταίοι προτείνουν ότι οι ανωμαλίες στις μικροστήλες ίσως σχετίζονται με την 

αναστολή ενεργοποίησης του γ-αμινοβουτυρικού οξέος, η οποία επικεντρώνεται γύρω από 

τη μικροστήλη του πυρήνα του πυραμιδικού κυττάρου.  Μεταθανάτιες μελέτες υποστηρίζουν 

ότι οι ανωμαλίες στις μικροστήλες στα άτομα με αυτισμό σχετίζονται με ανωμαλίες στον 

περιφερειακό χώρο του φλοιού των μικροστηλών (PNS).  O Casanova (2015) έχει επεκτείνει 

αρκετά την έρευνα του σχετικά με τις μικροστήλες στα άτομα με αυτισμό, ώστε να προτείνει 

τη χρήση της μιας νέας θεραπευτικής μεθόδου, της επαναλαμβανόμενης διακρανιακής 

μαγνητικής διέγερσης (rTMS), μέσα  από την οποία υπήρχαν σημαντικές βελτιώσεις όσον 

αφορά τις κινητικές δεξιότητες, την προσοχή και την αντίληψη των ατόμων  με αυτισμό.  

Ο κροταφικός λοβός αποτελεί αναπόσπαστη δομή για την ακουστική αντίληψη, τη 

μνήμη, τα συναισθήματα και το λόγο.  Ασθενείς με βλάβη στο δεξί κροταφικό λοβό χάνουν 

την ικανότητα να ερμηνεύουν μη λεκτικά ακουστικά ερεθίσματα, ενώ οι βλάβες στον 

αριστερό κροταφικό λοβό σχετίζονται με διαταραχές στην αναγνώριση, τη μνήμη αλλά και 

την παραγωγή του λόγου.  Διάφορες μελέτες έχουν αναφερθεί σε διαταραχές του κροταφικού 

λοβού ή ορισμένων περιοχών του στα άτομα με αυτισμό.  Πιο συγκεκριμένα, η ατρακτοειδής 

έλικα (περιοχή του κροταφικού λοβού η οποία εμπλέκεται στην  αναγνώριση προσώπων) 

βρέθηκε να παρουσιάζει είτε μειωμένο είτε αυξημένο μέγεθος στα άτομα με αυτισμό (Toal, 

Daly, Page, Deeley, Hallahan, Bloemen et  al.,2010·Waiter et al.,2005).  Ακόμα, έχουν 

βρεθεί μειωμένα επίπεδα λευκής ουσίας στην άνω κροταφική έλικα ατόμων με αυτισμό 

(Boddaert, Chabane, Gervais, Good, Bourgeois, Plumet et al., 2004).  Η περιοχή Wernicke 

βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της άνω κροταφικής έλικας και αποτελεί μια βρεγματο-

κροταφικο συνειρμική περιοχή η οποία είναι υπεύθυνη για την κατανόηση του προφορικού 

και γραπτού λόγου.  Αυτή η περιοχή έχει βρεθεί να είναι μεγαλύτερη σε παιδιά με αυτισμό 

(Herbert et al.,2002)  ή  μικρότερη (Rojas, Camou, Reite & Rogers, 2005).  Στη μελέτη των 

Knaus, Silver, Dominick, Schuring, Shaffer, Lindgren και συν. (2009) οι συμμετέχοντες 

χωρίστηκαν σε 2 ηλικιακές ομάδες (7-11 ετών και 12-19 ετών).  Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν  ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας παρουσίασαν αυξημένο μέγεθος της 

περιοχής Wernicke αλλά και ασυμμετρία.  Στη μελέτη των Goch, Stieltjes, Henze, Hering, 

Meinzer και Fritzsche (2013), με δείγμα 21 παιδιά με αυτισμό και 12 τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά, οι ερευνητές παρατήρησαν σημαντικές μειώσεις της συγκέντρωσης 

της φαιάς ουσίας στην περιοχή της άνω κροταφικής αύλακας.  Επίσης βρέθηκε μειωμένη 

συγκέντρωση φαιάς ουσίας στο δεξί κροταφικό λοβό και την παρεγκεφαλίδα, σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου.   
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Είναι γνωστό ότι ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από ανώμαλη πλαγίωση στις περιοχές 

Broca και Wernicke.  Στη μελέτη του Nielsen, Zielinski, Fletcher, Alexander, Lange, Bigler 

και συν. (2014) παρατηρήθηκε ανώμαλη πλαγίωση σε άτομα με αυτισμό, ιδιαίτερα στις 

περιοχές οι οποίες σχετίζονται με τη γλώσσα και το λόγο, αλλά και έλλειψη πλαγίωσης σε 

μια σύνδεση που περιλαμβάνει την περιοχή Wernicke και τον οπίσθιο φλοιό του 

προσαγωγίου, σε άτομα με σοβαρής μορφής αυτισμό.  Επόμενη μελέτη του Eyler, Pierce και 

Courchesne (2012) αναφέρει ότι η ανώμαλη πλαγίωση του αριστερού κροταφικού λοβού 

επιδεινώνεται με την ηλικία.  Το ποσοτικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (qEEG) παρέχει μια 

εικόνα σχετικά με την εγκεφαλική δραστηριότητα του ατόμου σε όλο τον εγκέφαλο 

ταυτόχρονα.  Η εγκεφαλική δραστηριότητα μετριέται σε microvolts τοποθετώντας 

ηλεκτρόδια σε 19 σημεία και συνδέοντάς τα με έναν υπολογιστή.  Ο υπολογιστής συλλέγει 

τις καταγραφές και διαμορφώνει μια σύνθεση του χάρτη σχετικά με τις εγκεφαλικές 

συχνότητες του ατόμου, καταγράφοντας το εύρος, τη συνοχή ή την συμμετρία των 

εγκεφαλικών κυμάτων.  Από την άλλη πλευρά, ο χάρτης δείχνει τη σχετική ένταση κάθε 

τύπου εγκεφαλικών κυμάτων και τη θέση τους στον εγκέφαλο.  Οι Sheikhani, Behnam, 

Mohammandi, Noroozian και Mohammandi (2012), σε μελέτη τους, χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του φασματογραφήματος (spectrogram), αξιολόγησαν τις ενδείξεις του qEEG  σε 17 

παιδιά με αυτισμό και 11 παιδιά μιας ομάδας ελέγχου.  Η αξιολόγηση του qEEG  έδειξε ότι η 

συχνότητα άλφα παρουσίασε το καλύτερο διακριτικό επίπεδο, ενώ τα άτομα με αυτισμό 

παρουσίασαν χαμηλότερες τιμές στο φασματογράφημα του αριστερού ημισφαιρίου του 

εγκεφάλου.  Ακόμη, 177 ζεύγη ηλεκτροδίων του qEEG έδειξαν ότι υπάρχουν ανωμαλίες στη 

συνδεσιμότητα του κροταφικού λοβού με άλλους λοβούς στη ζώνη συχνότητας γ (gamma 

frequency band).  Τέλος, όσον αφορά τον κροταφικό λοβό, κάποιες έρευνες υποστηρίζουν 

ότι ο κροταφικός λοβός χαρακτηρίζεται από μιτοχονδριακές ανωμαλίες.  Η αναπνοή και η 

οξειδωτική φωσφορυλίωση αποτελούν θεμελιακές κυτταρικές λειτουργίες οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στο μιτοχόνδριο.  Μια δυσλειτουργία των μιτοχονδρίων μπορεί να 

επηρεάσει διεργασίες που σχετίζονται με την ενέργεια, όπως για παράδειγμα τη 

νευροανάπτυξη και να προκαλέσει συμπτώματα όπως αυτά του αυτισμού, τονίζουν 

ορισμένοι ερευνητές στο περιοδικό Journal of the American Medical Association (Giulivi, 

Zhang, Omanska-Klusek, Ross-Inta, Wong, Hertz-Picciotto et al., 2010).  Σύμφωνα με αυτή 

τη μελέτη, αξιολογήθηκε η λειτουργία των μιτοχονδρίων του DNA μέσα από τα 

λεμφοκύτταρα 10 παιδιών με αυτισμό και μια ομάδα ελέγχου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η κατανάλωση οξυγόνου εξαρτάται από την λειτουργία των μιτοχονδρίων, με 

αποτέλεσμα να μπορούν να προσβληθούν τα λεμφοκύτταρα των ατόμων με αυτισμό.  Οι 
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ερευνητές πρότειναν επίσης, ότι τα άτομα με αυτισμό χαρακτηρίζονται από μειωμένη 

φωσφορυλίωση (διεργασία η οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια που απελευθερώνεται από την 

οξείδωση των θρεπτικών συστατικών για την παραγωγή του ATP).  Επόμενη μελέτη του 

Tang και συν. (2013) αναφέρει ότι η περιοχή BA21 του κροταφικού λοβού στα άτομα με 

αυτισμό παρουσίασε μεταβολή των επιπέδων των πρωτεϊνών των μιτοχονδρίων της 

αναπνευστικής αλυσίδας, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα μιτοχόνδρια του DNA στον 

κροταφικό λοβό.  Οι ερευνητές παρατηρώντας και άλλα ευρήματα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η λειτουργία των μιτοχονδρίων και η ενδοκυττάρια οξειδοαναγωγική 

διαδικασία παρουσιάζουν ανωμαλίες στους πυραμιδικούς νευρώνες του κροταφικού λοβού 

των ατόμων με αυτισμό.   

Ο βρεγματικός λοβός είναι υπεύθυνος για σωματοαισθητικές και οπτικές 

πληροφορίες.  Ο πρωτοταγής σωματοαισθητικός φλοιός (ο οποίος σχετίζεται με τις 

αισθήσεις π.χ. πόνος, θερμοκρασία κ.λπ)  αλλά και ο σωματοαισθητικός φλοιός (αρχική 

επεξεργασία και αντίληψη) αποτελούν περιοχές του βρεγματικού λοβού.  Οι κύριες  περιοχές 

του βρεγματικού λοβού περιλαμβάνουν την μετακεντρική έλικα, το άνω βρεγματικό λοβίο, 

τη βρεγματική καλύπτρα, την υπερχείλιο  και γωνιώδη έλικα.    Βλάβες στους βρεγματικούς 

λοβούς περιλαμβάνουν δυσκολίες στην αναγνώριση των αντικειμένων μέσω της αφής 

(στερεοαγνωσία), ενώ βλάβες στη γωνιώδη έλικα μπορούν να προκαλέσουν ανεπάρκειες στη 

γραφή.  Επίσης, το οπίσθιο τμήμα του βρεγματικού λοβού εμπλέκεται στον έλεγχο της 

κίνησης (συνδέσεις με τον προμετωπιαίο φλοιό). Έχει παρατηρηθεί μειωμένο πάχος του 

φλοιού κυρίως σε αριστερές κροταφικές και βρεγματικές περιοχές, ενώ βρέθηκε επίσης 

συσχέτιση με την ηλικία, καθώς παρατηρήθηκε μεγαλύτερη "αραίωση" του φλοιού αυτών 

των περιοχών σε άτομα με αυτισμό μεγαλύτερης ηλικίας (Wallace, Dankner, Kenworthy, 

Giedd & Martin, 2010).  Tέλος,  οι ινιακοί λοβοί είναι υπεύθυνοι για την επεξεργασία των 

οπτικών πληροφοριών. Περιλαμβάνουν τον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, ο οποίος δέχεται 

πληροφορίες από τα μάτια μέσα από το οπτικό νεύρο, κατέχοντας σημαντικό ρόλο στο 

συντονισμό της κίνησης των ματιών.  Οι ινιακοί λοβοί διαιρούνται στις περιοχές V1-V5.  Ο 

εξωταινιωτός φλοιός βρίσκεται δίπλα  από τον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, ενώ έχει συνδεθεί 

με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Στη μελέτη του Castelli, Frith, Happé και Frith (2002), 

10 ενήλικες με αυτισμό και σύνδρομο Asperger και μια ομάδα ελέγχου, παρακολούθησαν 

μια σειρά κινουμένων σχεδίων ενώ οι ερευνητές λάμβαναν απεικονίσεις του εγκεφάλου τους 

μέσω PET.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ενεργοποίηση της περιοχής του 

εξωταινιωτού φλοιού και για τις 2 ομάδες.  Ωστόσο, στα άτομα με αυτισμό και Σύνδρομο 
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Asperger παρατηρήθηκε μειωμένη συνδεσιμότητα του εξωταινιωτού φλοιού με την άνω 

κροταφική έλικα.   Καταλήγοντας, στην μελέτη  των Mengotti, D’Agostini, Terlevic, De 

Colle, Biasizzo, Londero και συν. (2011), στην οποία συμμετείχαν 20 παιδιά με αυτισμό και 

22 τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα λευκής ουσίας σε διάφορες 

περιοχές των εγκεφαλικών λοβών (π.χ. κάτω μετωπιαία έλικα,  δεξιά ατρακτοειδή έλικα, 

κατώτερος βρεγματικός φλοιός, ανώτερος ινιακός λοβός).  Οι ερευνητές πρότειναν επίσης 

ότι οι μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διευκρινίσουν τα επίπεδα της λευκής ουσίας στις 

διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, καθώς πολλές από αυτές τις περιοχές σχετίζονται με 

κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, όπως τα κοινωνικά, γνωστικά και γλωσσικά 

ελλείμματα.    

 

4.6 Νευροδιαβιβαστές 

Τα νευρικά κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους με συνάψεις.  Σε μία σύναψη, 

πυροδοτείται η απελευθέρωση χημικών ουσιών που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές 

(neurotransmitters).   Οι νευροδιαβιβαστές συνδέουν τους νευρώνες μεταξύ τους και 

κατέχουν ουσιαστικό ρόλο σε αναπτυξιακές διεργασίες του εγκεφάλου, τη μνήμη, την 

κινητική δραστηριότητα αλλά και τη ρύθμιση της συμπεριφοράς (Choudhury, Lahiri & 

Rajamma, 2012).  Με βάση αυτά τα ευρήματα, θεωρείται ότι μια δυσλειτουργία στο 

σύστημα των νευροδιαβιβαστών αποτελεί μια αιτία του Φάσματος του Αυτισμού, 

επηρεάζοντας την νευρωνική μετανάστευση των κυττάρων, τη συναπτογένεση, αλλά και 

αναπτυξιακές διεργασίες του εγκεφάλου (Chugani, 2011).  Οι πιο γνωστοί νευροδιαβιβαστές 

που συνδέονται με την παθολογία του αυτισμού είναι η σεροτονίνη (5-HT), το γ-

αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), το γλουταμινικό οξύ, οι κατεχολαμίνες (ντοπαμίνη, 

νορεπινεφρίνη), η ακετυλοχολίνη (Ach) και τέλος, οι νευροτροφικοί παράγοντες.   

 

4.6.1 Σεροτονίνη (5-HT) 

Η σεροτονίνη προέρχεται από το αμινοξύ τρυπτοφάνη.  Αρχικά, η τρυπτοφάνη 

μετατρέπεται σε 5-υδροξυτρυπτοφάνη και αυτή με τη σειρά της αποκαρβοξυλιώνεται  σε 

σεροτονίνη (Yang, Tan & Du, 2014).  Το σύστημα του νευροδιαβιβαστή της σεροτονίνης 

κατέχει καίριο ρόλο σε κρίσιμα βήματα της νευρωνικής ανάπτυξης, όπως στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων, τη διαφοροποίηση, τη μετανάστευση, τη συναπτογένεση 
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και την απόπτωση (Whitaker-Azmitia, 2001).  Το σύστημα της σεροτονίνης στον 

προμετωπιαίο και κροταφικό φλοιό ρυθμίζει την έκκριση του GABA, με αποτέλεσμα να 

παίζει ρόλο στη ρύθμιση πολλών γνωστικών λειτουργιών.  Η σεροτονίνη διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια της κύησης 

στην πρώιμη παιδική ηλικία.  Η ανεπαρκής διέγερση σεροτονίνης κατά τα πρώτα στάδια της 

ζωής του ατόμου, μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες στο μεταβολισμό της  σε μεταγενέστερο 

στάδιο της ανάπτυξης.  Οι κοινωνικές δεξιότητες έχει αποδειχτεί ότι συνδέονται με 

ανωμαλίες του ιππόκαμπου στα άτομα με αυτισμό (Mercier, Kwon & Douet, 2012).  Η 

νευρογένεση στον ιππόκαμπο εξαρτάται από την ρύθμιση της σεροτονίνης (Klempin, Beis, 

Mosienko, Kempermann, Bader & Alenina,2013).   

Δύο κύριες υποθέσεις έχουν αναφερθεί σχετικά με το σύστημα του νευροδιαβιβαστή 

της σεροτονίνης και την παθολογία του αυτισμού.  Αρχικά, αναφέρθηκε η κατάσταση της 

"υπερσεροτονιναιμίας" (hyperserotonin hypothesis) και μια νέα σχετικά υπόθεση η 

"υποσεροτονιναιμία" (hyposerotonin hypothesis).  Η υπόθεση της "υπερσεροτονιναιμίας" 

υποστηρίζει ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης στο αίμα 

και μειωμένα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο (Yang, Tan & Du, 2014).  Η παρουσία της 

"υπερσεροτονιναιμίας" στα άτομα με αυτισμό σε ποσοστό 25-50%, υποδηλώνει ότι τα άτομα 

με αυτισμό εμφανίζουν ανωμαλίες στη σεροτονινεργική οδό (Tordjman, Anderson, Cohen, 

Kermarrec, Carlier, Touitou et  al., 2013).  Σημαντική  είναι και η έρευνα των Daniels, 

Forssen, Hultman, Cnattingius, Savitz, Feychting και συν. (2008), οι οποίοι σε έρευνά τους 

ανέφεραν ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού των ατόμων με αυτισμό βρέθηκαν να 

παρουσιάζουν "υπερσεροτονιναιμία", αλλά και ότι στους γονείς αυτών των παιδιών η 

παρουσία της σεροτονίνης συνδέθηκε με ψυχιατρικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη και η 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Όσον αφορά την υπόθεση της "υποσεροτονιναιμίας", στην 

έρευνα των McDougle, Naylor, Cohen, Volkmar, Heninger και Price (1996), οι ερευνητές 

αναφέρουν μειωμένα επίπεδα  σεροτονίνης στα άτομα με αυτισμό.  Ωστόσο,  

παρατηρήθηκαν πολλές επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές όπως στροβιλισμός ή 

αυτοτραυματισμοί.  Ο ορός τρυπτοφάνης σε μια ουδέτερη αναλογία αμινοξέων, θεωρείται ως 

δείκτης διαθεσιμότητας της τρυπτοφάνης για τη σύνθεση της σεροτονίνης στον εγκέφαλο.  Η 

παρουσία της τρυπτοφάνης για τη σύνθεση της σεροτονίνης και ένα χαμηλό ποσοστό της 

μετά από προσδιορισμό αμινοξέων, αποδεικνύουν χαμηλή χρηστικότητα της τρυπτοφάνης, 

γεγονός το οποίο ίσως αποτελεί έναν μηχανισμό που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία του 
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σεροτονινεργικού συστήματος στον αυτισμό (D’Eufemia, Finocchiaro, Celli, Viozzi, 

Monteleone  & Giardini , 1995).   

Στην έρευνα του Tordjman και συν. (2013), οι ερευνητές αναφέρουν κάποια στοιχεία 

σχετικά με τη μεταβίβαση του γονιδίου του μεταφορέα της σεροτονίνης.  Οι ερευνητές 

αναφέρουν ότι  οι αλληλόμορφοι πολυμορφισμοί γονιδίων ίσως σχετίζονται με τα 

επικοινωνιακά και κοινωνικά ελλείμματα που συμβαίνουν στον αυτισμό.  Έτσι, αυτά τα 

γονίδια  ίσως είναι παράγοντας κινδύνου για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ή ότι 

μπορούν να επηρεάσουν τη σοβαρότητα τις κλινικής εικόνας του αυτισμού.  Σε μια άλλη 

μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν τον εγκεφαλικό ιστό ατόμων με αυτισμό και βρήκαν 

αυξημένο αριθμό των σεροτονινεργικών νευραξόνων του (Azmitia et al., 2011).  Το εύρημα 

αυτό, δε μπορεί να εξηγηθεί από την υπόθεση των αντισταθμιστικών μηχανισμών οι οποίοι 

επιφέρουν μείωση των σεροτονινεργικών νευραξόνων σε κατάσταση "υπερσεροτονιναιμίας¨" 

(Hadjikhani, 2010).  Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός  ότι έχει παρατηρηθεί μείωση 

των επιπέδων της σεροτονίνης σε άνδρες με αυτισμό σε μετωπιαίες περιοχές και στο θάλαμο, 

ενώ στην αντίθετη πλευρά του εγκεφάλου, στις περιοχές της παρεγκεφαλίδας και του 

οδοντωτού πυρήνα, τα επίπεδα της σεροτονίνης αυξήθηκαν (Brasic, Wong & Eroglu, 2010).  

Σε άλλη μελέτη, έχει βρεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό έδειξαν να έχουν χαμηλά επίπεδα της 

τρυπτοφάνης, που είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση της σεροτονίνης (Boccuto, Chen, Pittman, 

Skinner, McCartney,  Jones et al., 2013).  Μέχρι στιγμής τα SSRIs χορηγούνται για τα κύρια 

συμπτώματα των ατόμων  με αυτισμό, ενώ σύμφωνα με τους Cetin και συν. (2015), οι 

μελλοντικές έρευνες θα διαφωτίσουν το ζήτημα των χαμηλών επιπέδων σεροτονίνης στον 

εγκεφαλικό ιστό ατόμων με αυτισμό και θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στη διάγνωση και τη 

θεραπεία του αυτιστικού φάσματος.   

 

4.6.2 γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) 

Προκειμένου να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία και η ομοιόσταση του Κεντρικού 

Νευρικού Συστήματος, η ισορροπία μεταξύ της διέγερσης και της αναστολής των νευρώνων 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα.  Κύριος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο 

υπεύθυνος για την παραπάνω λειτουργία είναι το GABA (Hübner & Holthoff, 2013). Το 

GABA κατέχει ουσιαστικό ρόλο στη ρύθμιση διαφόρων αναπτυξιακών σταδίων όπως για 

παράδειγμα τη μετανάστευση των κυττάρων, τη νευρωνική διαφοροποίηση αλλά την 
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ωρίμανση (Ben-Ari, Woodin, Sernagor, Cancedda, Vinay, Rivera et al., 2012).  Ακόμα, το 

GABAεργικό σύστημα  κατέχει ουσιαστικό ρόλο στη μετανάστευση των GABAεργικών 

νευρώνων και το σχηματισμό του γλουταμινεργικού συστήματος, το οποίο διαμεσολαβείται 

από διεγερτικές διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζουν το ανασταλτικό σύστημα του φλοιού 

(Levitt, Eagleson & Powell, 2004).  Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το 

GABAεργικό σύστημα σχετίζεται ειδικά στον αυτισμό αλλά και άλλες νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές (Coghlan, Horder, Inkster, Mendez, Murphy & Nutt, 2012).  Επιπλέον, το υψηλό 

ποσοστό εμφάνισης της επιληψίας στα άτομα με αυτισμό, έχει οδηγήσει τους ερευνητές στην 

αξιολόγηση του GABAεργικού συστήματος στα άτομα με αυτισμό (Brooks-Kayal, 2010).   

Οι νευροχημικές ανωμαλίες οι οποίες θεωρείται ότι σχετίζονται με την παθολογία του 

αυτισμού είναι η μειωμένη έκφραση του GAD65 και GAD67 τα οποία προκαλούν μειωμένη 

αναστολή του GABA (Hussman, 2001).  Έχει βρεθεί μείωση κάποιων ισοενζύμων στην 

παρεγκεφαλίδα και το βρεγματικό λοβό ατόμων με αυτισμό, τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα 

για τη μετατροπή του γλουταμινικού οξέος σε GABA (Fatemi, Halt, Stary,  Kanodia, Schulz,  

& Realmuto, 2002).  Σε πρόσφατη μελέτη έχουν παρατηρηθεί μειωμένοι GABAB υποδοχείς 

στην ατρακτοειδή έλικα και το φλοιό του προσαγωγίου σε άτομα με αυτισμό (Oblak, et al., 

2010).  Στη μελέτη του Coghlan και συν. (2012), οι ερευνητές υποστηρίζουν  ότι κάποιες 

μεταλλάξεις των γονιδίων που κωδικοποιούν το χρωμόσωμα  15q11-q13 (το οποίο ενώνει 

τους υποδοχείς GABAA, όπως GABRB3, GABRA5 και GABRG3), ίσως σχετίζονται με τη 

μείωση της ενεργοποίησης και μετάδοσης του GABA.  Ακόμα, οι Lemonnier και Ben-Ari 

(2010), προτείνουν  ότι η αναστολή του μεταφορέα Na/K/Cl (NKCC1) οδηγεί σε αυξημένα 

ενδοκυττάρια επίπεδα Cl και έτσι η μετάδοση του GABA μπορεί αν αλλάξει την εκπόλωση 

και υπερπόλωση σε 5 βρέφη με αυτισμό τα οποία εμφάνισαν θετικά αποτελέσματα μετά από 

θεραπεία με βουμετανίδη.  Σε επόμενη μελέτη έγινε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή 

με βουμετανίδη για τη θεραπεία των συμπτωμάτων του αυτισμού για 3 μήνες σε 54 ασθενείς 

με αυτισμό.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων 

του αυτισμού (Lemonnier, Degrez, Phelep, Tyzio, Josse, Grandgeorge et al., 2012).  Επίσης, 

έρευνα με έκθεση βαλπροϊκού οξέος σε ποντίκια, έχει προκαλέσει προβλήματα μεταξύ 

διέγερσης και αναστολής του GABA, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια 

ελλείμματα σε Cl και αυτιστική συμπεριφορά (Tyzio, Nardou, Ferrari, Tsintsadze, 

Shahrokhi, Eftekhari et al., 2014).  Τέλος, σε έρευνα με μεταλλαγμένα ποντίκια, τα κανάλια 

ιόντων  οδήγησαν σε μειωμένη μετάδοση του GABA και συσχέτιση με τα συμπτώματα του 
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αυτισμού, ενώ η θεραπεία με βενζοδιαζεπίνες έδειξε να μειώνει τα αυτιστικά συμπτώματα 

(Han, Tai, Westenbroek,  Frank, Cheah, Potter et al., 2012).   

 

 

4.6.3 Γλουταμινικό Οξύ (Glu) 

Ο ρόλος του γλουταμινικού οξέος στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος έχει 

διερευνηθεί από τους επιστήμονες. Το Glu κατέχει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 

αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου,  συνδέεται με διεργασίες όπως η μάθηση και η μνήμη και 

εκφράζεται κυρίως στον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα. Τα αποτελέσματα των ερευνών 

παρουσιάζουν αντικρουόμενα αποτελέσματα.  Σε κάποιες έρευνες αναφέρονται μειωμένα 

επίπεδα του γλουταμινικού οξέος στα άτομα με αυτισμό (Jamain, Betancur, Quach, Philippe, 

Fellous, Giros  et al., 2002), ενώ σε άλλες αυξημένα επίπεδα (Belmonte et al., 2004).  Τα 

χαμηλά επίπεδα γλουταμινικού οξέος αποδεικνύονται και μέσα από πειράματα με ζωικά 

μοντέλα,  ενώ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι έχει βρεθεί μείωση των AMPA υποδοχέων 

στην παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό (Purcell et al., 2001).  Από την άλλη πλευρά, 

αυξημένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος πιθανώς συνδέονται με μειωμένο επίπεδο του 

ενζύμου GAD (Fatemi, Reutiman, Folsom & Thuras, 2009).  Οι ερευνητές προκειμένου να 

διερευνήσουν τα αντικρουόμενα αποτελέσματα που σχετίζονται με το γλουταμινικό οξύ και 

τον αυτισμό, διεξάγουν περαιτέρω μελέτες.  Για παράδειγμα στη μελέτη των Shimmura, 

Suda, Tsuchiya, Hashimoto, Ohno, Matsuzaki και συν. (2011), οι ερευνητές παρατήρησαν 

υψηλότερα επίπεδα γλουταμινικού οξέος και χαμηλότερα επίπεδα γλουταμίνης σε άτομα με 

Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας.  Σε επόμενη μελέτη,  παρατηρήθηκαν αυξημένα 

επίπεδα γλουταμινικού οξέος και γλουταμίνης στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, ενώ τα 

επίπεδα της γλουταμινάσης και της GAD ήταν φυσιολογικά, μετά από εξέταση του 

εγκεφαλικού ιστού 7 ασθενών με αυτισμό (Shimmura, Suzuki, Iwata, Tsuchiya, Ohno, 

Matsuzaki et al., 2013).   

Ακόμα, διεξάγονται κλινικές μελέτες με ζωικά μοντέλα οι οποίες υποστηρίζουν την 

υπόθεση περί αύξησης του γλουταμινικού οξέος στα άτομα με αυτισμό.  Σε πρόσφατη 

μελέτη, βρέθηκε ότι οι GRN-529 (αλλοστερικοί τροποποιητές των υποδοχέων mGluR5) 

βελτίωσαν τα βασικά συμπτώματα του αυτισμού σε ζωικό μοντέλο (Silverman., Smith, 

Rizzo, Karras, Turner, Tolu et al.,2012).  Σε άλλη μελέτη με τον αγωνιστή των υποδοχέων 
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AMPA (Ampakin) παρατηρήθηκε ανακούφιση των συμπτωμάτων του αναπνευστικού 

συστήματος σε ποντίκια με σύνδρομο Rett (Silverman, Oliver, Karras, Gastrell & Crawley, 

2013).  Σήμερα, μελέτες με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας διεξάγονται προκειμένου να 

μετρήσουν τα επίπεδα του γλουταμινικού οξέος στον εγκεφαλικό ιστό των ατόμων με 

αυτισμό, ενώ από το 2006 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη σχετική έρευνα, έχουν γίνει από 

τότε άλλες 15 κλινικές μελέτες οι οποίες έχουν επιβεβαιώσει τα αντικρουόμενα 

αποτελέσματα (Rojas, 2014).  Σε ορισμένες μελέτες έχουν παρατηρηθεί αυξημένα επίπεδα 

του γλουταμινικού οξέος στον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και στον ακουστικό φλοιό 

ατόμων με αυτισμό, σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (Bejjani, O'Neill, Kim, Frew, Yee, Ly et 

al., 2012· Brown, Singel, Hepburn & Rojas, 2013).   Σε κάποιες μελέτες δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του γλουταμινικού οξέος (Bernardi, Anagnostou, Shen, 

Kolevzon, Buxbaum, Hollander et al., 2011), ενώ σε άλλες έχουν παρατηρηθεί μειωμένα 

επίπεδα γλουταμινικού οξέος στα άτομα με αυτισμό (Horder, Lavender, Mendez, O'gorman, 

Daly, Craig et al., 2013).  Καταλήγοντας, μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για 

αυξημένα ή μειωμένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος στο αυτιστικό φάσμα, ωστόσο είναι 

σαφές ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στο γλουταμινεργικό σύστημα.  Οι νέες ερευνητικές 

προσπάθειες κατευθύνονται στη μελέτη των υψηλών επιπέδων του γλουταμινικού οξέος, 

αλλά γίνεται και μια απόπειρα ανακάλυψης νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες 

επικεντρώνονται στους αγωνιστές των υποδοχέων του γλουταμινικού οξέος (Cetin et al., 

2015).   

 

 

4.6.4 Κατεχολαμίνες 

Από τη δεκαετία του ’90 οι ερευνητές είχαν συνδέσει τις κατεχολαμίνες με την 

παθολογία του αυτισμού.  Σε μελέτη έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα των κατεχολαμινών στο 

αίμα, τα ούρα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ατόμων με αυτισμό (Martin'eau, Hérault, Petit,  

Guerin, Hameury, Perrot et al.,1994), αλλά και μειωμένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

στον προμετωπιαίο φλοιό ατόμων με αυτισμό (Ernst, Zametkin, Matochik, Pascualvaca & 

Cohen, 1997).  Στη μελέτη του Kaluzna-Czaplinska, Socha και Rynkowski (2010), οι 

ερευνητές βρήκαν αυξημένα επίπεδα ουρικού ομοβανιλλικού οξέος σε άτομα με αυτισμό, το 

οποίο αποτελεί ένα προϊόν αποδόμησης της ντοπαμίνης.  Σε κάποιες μελέτες έχει βρεθεί 
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αυξημένη δραστηριότητα του μεταφορέα της ντοπαμίνης (Nakamura et al., 2010).  Σε μια πιο 

λεπτομερειακή μελέτη, οι Neale, Kou, Liu, Ma’Ayan, Samocha, Sabo και συν. (2012) 

ανακάλυψαν μια de novo μετάλλαξη του μεταφορέα της ντοπαμίνης σε άτομα με αυτισμό.  Ο 

ρόλος των κατεχολαμινών και ιδιαίτερα της ντοπαμίνης στο Φάσμα του Αυτισμού έχει 

αναφερθεί και σε άλλες μελέτες.  Στη μελέτη των Gadow, Pinsonneault, Perlman και Sadee 

(2014), οι ερευνητές υποστηρίζουν τη θεωρία της απορρύθμισης του ντοπαμινεργικού 

συστήματος στα άτομα με αυτισμό, ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι κάποιες 

παραλλαγές των γονιδίων της ντοπαμίνης σχετίζονται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων 

του αυτισμού.  Διάφοροι υποδοχείς της ντοπαμίνης έχουν επίσης συσχετιστεί με τα κλινικά 

χαρακτηριστικά του αυτισμού.  Για παράδειγμα στην έρευνα των Kamal, El Nady, Abushady 

και Khalil (2015), οι ερευνητές αναφέρουν το αλληλόμορφο γονίδιο DRD4 7/7  του D4 

υποδοχέα της ντοπαμίνης, το οποίο μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την  

εμφάνιση αυτισμού.  Σε άλλες μελέτες αναφέρεται ότι η αντίστροφη μεταφορά της 

ντοπαμίνης παίζει ρόλο στην  αιτιολογία του αυτισμού (Emanuele, 2015).  Συνεπής με αυτό 

το εύρημα είναι και έρευνες με ζωικά μοντέλα, όπου έχει βρεθεί ότι η αμφεταμίνη (η οποία 

προκαλεί αντίστροφη μεταφορά ντοπαμίνης) προκάλεσε επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά 

αυτιστικού τύπου σε ποντίκια (Moy, Riddick, Nikolova, Teng, Agster, Nonneman et al., 

2014).   

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως η ντοπαμίνη αποτελεί αναστολέα της έκκρισης 

προλακτίνης.  Τα κύτταρα που παράγουν προλακτίνη, εν απουσία της ντοπαμίνης, παράγουν 

συνεχώς προλακτίνη, ενώ η ντοπαμίνη αναστέλλει αυτή την έκκριση.  Στη μελέτη των 

Yarlagadda, Acharya, Kasaraneni, Hampe και Clayton (2014), οι ερευνητές εξετάζουν τον 

κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα  προλακτίνης και ντοπαμίνης 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  Οι ερευνητές προτείνουν επίσης ότι μια μελλοντική 

μελέτη θα μπορούσε να συγκρίνει τις αναλογίες προλακτίνης/ντοπαμίνης και 

οξυτοκίνης/GABA κατά τη διάρκεια της κύησης  αλλά και στον πλακούντα.  Η ντοπαμίνη θα 

μπορούσε να παράγει μια σχετική υπερδιέγερση  των νευρωνικών κυκλωμάτων του 

προμετωπιαίου φλοιού σε άτομα με το Σύνδρομο του Εύθραστου Χ χρωμοσώματος, όπως 

αποδεικνύεται από έρευνα με ζωικά μοντέλα (Paul, Venkitaramani & Cox, 2013).  Ακόμη, 

έχε προταθεί ότι τα επίπεδα της ωκυτοκίνης (oxytocin), μπορούν να επηρεαστούν από τις 

ανωμαλίες στα επίπεδα της ντοπαμίνης, με αποτέλεσμα η ωκυτοκίνη να αποτελεί ένα βασικό 

νευρωνικό υπόστρωμα το οποίο αλληλεπιδρά  με τα συστήματα της ντοπαμίνης.  Έρευνες με 

ζωικά μοντέλα έχουν αποδείξει την αλληλεπίδραση ντοπαμίνης/ωκυτοκίνης όσον αφορά 
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κοινωνικές συμπεριφορές, ωστόσο στον άνθρωπο, το παραπάνω εύρημα δεν είναι ακόμα 

σαφές (Baskerville & Douglas, 2010).   

Ακόμα, το νοραδρενεργικό σύστημα έχει επίσης μελετηθεί όσον  αφορά άτομα με 

αυτισμό (Beversdorf, 2010).  Σε παλαιότερες μελέτες έχει αναφερθεί μια μείωση της 

επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης στο πλάσμα αυτιστικών παιδιών (Launay, Bursztejn, 

Ferrari et al., 1987).  Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτές οι ανωμαλίες  εκφράζονται 

πιο έντονα. Μπορεί  να παρατηρηθεί μείωση της τυροσίνης, της νορεπινεφρίνης, της 

νορμετανεφρίνης στο πλάσμα, αύξηση της ντοπαμίνης και του ομοβανιλλικού οξέος, μείωση 

της έκκρισης επινεφρίνης, αύξηση της έκκρισης ομοβανιλικού οξέος, επινεφρίνης και 3-

μεθοξυ-4-υδροξυ-φαινυλγλυκόλης (MHPG).  Σε παιδιά με κλασσικό αυτισμό που 

παρουσίασαν επιδείνωση της κατάστασής τους, παρατηρήθηκε αυξημένη MHPG στο 

πλάσμα, μειωμένη έκκριση τυροσίνης και αυξημένη έκκριση νορμετανεφρίνης.   Αυτή η 

ανισορροπία η οποία έχει παρατηρηθεί στα συστήματα ντοπαμίνης και 

επινεφρίνης/νορεπινεφρίνης υποδηλώνει έναν συνδυασμό στις μεταβολές των 

κατεχολαμινών και των μεταβολιτών τους σχετικά με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(Gorina, Kolesnichenko & Mikhnovich, 2011).  

Σε άλλες έρευνες έχει προταθεί ο ρόλος της προπρανολόλης (propranolol), ενός μη 

εκλεκτικού β-αδρενεργικού ανταγωνιστή, ο οποίος αποκλείει  τους β1 και β2 υποδοχείς.  Στις 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, η προπρανολόλη χρησιμοποιείται για την επιθετικότητα 

και τις εκρήξεις θυμού.  Σε διάφορες έρευνες έχουν αναφερθεί τα οφέλη από τη χρήση 

προπρανολόλης στα άτομα με αυτισμό.  Για παράδειγμα στην έρευνα των Narayanan, White, 

Saklayen, Scaduto, Carpenter, Abduljalil και συν. (2010), οι ερευνητές αξιολόγησαν  την 

επίδραση της προπρανολόλης όσον αφορά τη λειτουργική συνδεσιμότητα στα άτομα με 

αυτισμό κατά τη διάρκεια μιας λεκτικής δοκιμασίας, σε σχέση με την ναδολόλη (nadolol).   

Δέκα άτομα με αυτισμό υποβλήθηκαν σε fMRI μετά τη χορήγηση του εικονικού φαρμάκου.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν  μια σημαντική αύξηση της λειτουργικής 

συνδεσιμότητας μετά από λήψη προπρανολόλης στα άτομα με αυτισμό σε σχέση με την 

λήψη ναδολόλης, γεγονός το οποίο υποδηλώνει έναν πιθανό παράγοντα ο οποίος σχετίζεται 

με τις γνωστικές επιδράσεις της προπρανολόλης σε άτομα με αυτισμό.   Σε άλλη μελέτη, με 

δείγμα 14 εφήβους και ενήλικες με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, οι ερευνητές 

αξιολόγησαν την επίδραση της προπρανολόλης όσον αφορά την ευχέρεια λόγου.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα με αυτισμό είχαν μειωμένη ευχέρεια λόγου 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου ωστόσο, η χρήση προπρανολόλης βελτίωσε σημαντικά την 
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ικανότητα τους για λόγο.  Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι επίσης συνεπή με την υπόθεση 

της ευεργετικής επίδρασης της προπρανολόλης όσον αφορά τις γλωσσικές ικανότητες των 

ατόμων με αυτισμό (Beversdorf, Saklayen, Higgins, Bodner, Kanne & Christ, 2011).  

 

4.6.5 Ακετυλοχολίνη (Ach) 

Η ακετυλοχολίνη (Ach) είναι ο πρώτος νευροδιαβιβαστής που ανακαλύφθηκε, ενώ η 

περιοχή δράσης της είναι η νευρομυϊκή σύνδεση του σκελετικού μυ.  Είναι ένας 

νευροδιαβιβαστής που παρουσιάζει είτε διεγερτική είτε ανασταλτική δράση.  Συντίθεται από 

τη χολίνη, η οποία εισάγεται στα κύτταρα μέσου ενός ειδικού μεταφορέα, το 

ακετυλοσυνένζυμο Α (CoA).  Η παραπάνω δράση τερματίζεται μέσω του ενζύμου της 

ακετυλο-τρανσφεράσης.  Η ακετυλοχολίνη διαθέτει δύο τύπους υποδοχέων: τους 

νικοτινικούς υποδοχείς (nAchRs) οι οποίοι είναι ιονοτροπικοί και τους μουσκαρινικούς 

υποδοχείς (mAchRs)  οι οποίοι είναι μεταβολοτροπικοί, ενώ ενδεικτικοί ανταγωνιστές της 

Ach είναι η ατροπίνη και το κουράριο.  Η Ach περιλαμβάνει τους μυϊκού τύπου νικοτινικούς 

υποδοχείς και τους νευρικού τύπου νικοτινικούς υποδοχείς.  Οι νικοτινικοί υποδοχείς 

περιλαμβάνουν διάφορους συνδυασμούς υπομονάδων από τον α-2 έως τον α-10 υποδοχέα 

και τον β-2 και β-4 υποδοχέα.  Όλοι οι παραπάνω τύποι είναι ετεροπενταμερείς εκτός από 

τον α-7 υποδοχέα ο οποίος είναι ομοπενταμερής.  Σε νευρώνες, οι νικοτινικοί υποδοχείς  

ρυθμίζουν την απελευθέρωση διαφόρων νευροδιαβιβαστών, όπως της ακετυλοχολίνης, της 

σεροτονίνης, της ντοπαμίνης ή του GABA στις προσυναπτικές περιοχές με μια μετέπειτα 

συναπτική μετάδοση σε μετασυναπτικές περιοχές.   

Σε διάφορες βιοχημικές και ιστολογικές μελέτες με εγκεφάλους ατόμων με αυτισμό 

έχουν αναφερθεί ανωμαλίες των νικοτινικών υποδοχέων και των χολινεργικών νευρώνων σε 

άτομα με αυτισμό.  Σε μια μεταθανάτια μελέτη του εγκεφαλικού φλοιού ατόμων με αυτισμό, 

παρατηρήθηκε μειωμένος αριθμός των α-4 και β-2 υποδοχέων της Ach (Perry, Lee, Martin-

Ruiz, Court, Volsen, Merrit et al., 2001).  Σε άλλη μελέτη, ενώ παρατηρήθηκε μείωση των 

υποδοχέων α-3, α-4 και β-2 της Ach στο φλοιό της παρεγκεφαλίδας ατόμων με αυτισμό, 

παρατηρήθηκε ωστόσο και μια αντισταθμιστική αύξηση του α-7 υποδοχέα (Lee, Martin-

Ruiz, Graham, Jaros, Perry, Iversen et al., 2002).  Πρόσφατες μελέτες που εξετάζουν τη 

σχέση των CNVs, αποκάλυψαν μια πιθανή εμπλοκή του γονιδίου CHRNA7 σε ορισμένες 

περιπτώσεις αυτισμού.   Στην πρόσφατη μελέτη των Yasui, Scoles, Horike, Meguro-Horike, 
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Dunaway, Schroeder και συν. (2011), με μεταθανάτια δείγματα ατόμων με αυτισμό, οι 

ερευνητές παρατήρησαν μια σημαντική μείωση των επιπέδων mRNA του α-7 υποδοχέα στον 

μετωπιαίο φλοιό.  Την ίδια χρονιά, ο Gilman και συν. (2011), χρησιμοποιώντας το δίκτυο της 

NETBAG (αλγόριθμος που περιλαμβάνει ένα δίκτυο φαινοτύπων), σημείωσαν ότι στο 

σύνολο των δεδομένων τους,  το γονίδιο CHRNA7 ήταν από τα γονίδια που επηρεάζονται 

περισσότερο από τις παραλλαγές των CNVs που συμβαίνουν στον αυτισμό.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, αποδεικνύεται μια παθολογική εμπλοκή των 

χολινεργικών νευρώνων και μια ανώμαλη έκφραση των υποδοχέων της Ach στα άτομα με 

αυτισμό.  Ωστόσο, πολλές από τις σχετικές μελέτες περιλαμβάνουν ένα μικρό δείγμα μόνο 

από ενήλικα άτομα, γεγονός το οποίο μπορεί να αντανακλά κάποιες αντισταθμιστικές 

αλλαγές οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με το επίπεδο διανοητικής ικανότητας ή την 

επίπτωση των κρίσεων από την λήψη φαρμακευτικής αγωγής.  Οι νικοτινικοί υποδοχείς της 

Ach σχετίζονται με διάφορες διεργασίες όπως η προσοχή ή η μνήμη.  Το γεγονός ότι ο α-7 

νικοτινικός υποδοχέας βρίσκεται στην επιφάνεια των ανασταλτικών νευρώνων του GABA, 

σημαίνει ότι μια επιλεκτική διέγερση του α-7 υποδοχέα θα προωθούσε την απελευθέρωση 

του GABA και θα αποκαθιστούσε την  ανασταλτική δράση (Deutsch, Urbano, Neumann, 

Burket & Katz, 2010).  Ακόμα, πρόσφατες μελέτες με ανθρώπους και ζωικά μοντέλα 

αποδεικνύουν ότι η δυσλειτουργία του χολινεργικού συστήματος αποτελεί τη βάση για τα 

κλινικά συμπτώματα του αυτισμού.  Στη μελέτη των Karvat και  Kimchi (2014), οι ερευνητές 

εξέτασαν την πιθανή επίδραση της αύξησης της Ach στη συναπτική σχισμή μέσω της 

αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης.    Το πείραμα περιελάμβανε αρχικά την χορήγηση 

του αναστολέα της ακετυλοχολινεστεράσης, ενώ η Ach χορηγήθηκε κατευθείαν στον 

κερκοφόρο πυρήνα και στο μεσοραχιαίο ραβδωτό ποντικιών BTBR T+tf/J (BTBR), ένα 

ζωικό μοντέλο το οποίο εμφανίζει κάποια χαρακτηριστικά του αυτισμού και μειωμένα 

επίπεδα Ach.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο αναστολέας της 

ακετυλοχολινεστεράσης βελτίωσε κάποια από τα συμπτώματα που σχετίζονται με τον 

αυτισμό, όπως η γνωστική ακαμψία και η κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, ενώ οι 

ερευνητές πρότειναν  ότι ο αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης ως θεραπευτική μέθοδος 

για τα συμπτώματα του αυτισμού συζητείται έντονα από την επιστημονική κοινότητα.   

Τέλος, κάποια ευρήματα δείχνουν ότι οι νευρεξίνες δεν αλληλεπιδρούν μόνο με τις 

νευρολιγίνες, αλλά ότι υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση και με άλλα νευρωνικά κυκλώματα 

(Anand, Amici, Ponath, Robson, Nasir & McKay, 2011).  Στη μελέτη του Cheng, Amici, 

Ren, McKay, Treuil, Lindstrom και συν. (2009), οι ερευνητές αναφέρουν ότι προσυναπτικά, 
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η α4β2 νικοτινικοί υποδοχείς της Ach ρυθμίζονται από τη νευρεξίνη-1β.  Σε μια πιο 

πρόσφατη μελέτη, οι Takechi, Suemaru, Kiyoi, Tanaka και Araki (2016), εξέτασαν την 

επίδραση ενός αγωνιστή του νικοτινικού υποδοχέα της Ach (ΑΒΤ-418), σε ποντίκια με 

κινητικά ελλείμματα, άγχος και διαταραχές στην κοινωνική επικοινωνία.   Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έδειξαν ότι η θεραπεία με ABT-418 βελτίωσε κάποια από τα συμπτώματα που 

παρουσίαζαν τα ποντίκια, ενώ η έκφραση του α-4 νικοτινικού υποδοχέα ήταν μειωμένη στην 

περιοχή του απιοειδούς λοβού (περιοχή της κεντρικής μοίρας του πρόσθιου εγκεφάλου).  

Στην ίδια περιοχή, βρέθηκε επίσης μειωμένη έκφραση του γονιδίου NLGN3 των 

νευρολιγινών σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.  Τέλος, σύμφωνα με τους ερευνητές, μια 

ανώμαλη ρύθμιση του α-4 νικοτινικού υποδοχέα της Ach και μια ρύθμιση των νευρολιγινών 

στον απιοειδή λοβό σχετίζονται με την επιληψία αλλά και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού 

και της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD), ενώ η 

έρευνα στα παραπάνω κυκλώματα θα μπορούσε να επιφέρει νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.   

 

4.7  Νευροτροφικοί Παράγοντες 

Οι νευροτροφικοί παράγοντες εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάπτυξης.  

Ειδικότερα, ο ρόλος τους έγκειται στον καθορισμό των νευρώνων  που θα επιβιώσουν μέχρι 

την ενηλικίωση, αλλά και ποιοί νευράξονες θα συνδεθούν με συγκεκριμένους στόχους.  Το 

αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα παράγει διπλάσιους νευρώνες σε σχέση με αυτούς που θα 

επιβιώσουν κατά την ενήλικη ζωή.  Κατά το τέλος της ανάπτυξης, αναφέρεται η "περίοδος 

οντογενετικού κυτταρικού θανάτου", κατά τη διάρκεια της οποίας οι μισοί περίπου από τους 

νευρώνες πεθαίνουν.  Έτσι, οι νευροτροφικοί παράγοντες εμπλέκονται στη ρύθμιση της 

παραπάνω διαδικασίας.  Ο πρώτος νευροτροφικός παράγοντας που περιγράφηκε ήταν ο NGF 

(Nerve Growth Factor), ωστόσο έχουν αναφερθεί και άλλοι νευροτροφικοί παράγοντες.  

Έχουν αναγνωριστεί διάφορες ουσίες οι οποίες έχουν νευροτροφική δράση, μερικές από τις 

οποίες κατέχουν σημαντικό ρόλο στην πλαστικότητα ή στην αναγέννηση του νευρικού 

συστήματος.  Η πρώτη ομάδα αυτών των ουσιών αποτελείται από τις νευροτροφίνες και 

αποτελείται από τους παράγοντες NGF, BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), NT-3 

(Neurotrophin-3), NT-4/5 (Neurotrophin-4/5) και ΝΤ-6 (Neurotrophin-6).  Όλοι οι παραπάνω 

παράγοντες συνδέονται με 3 κύριους υποδοχείς νευροτροφινών: τον trkA, τον  trkB και τον 

trkC.  Ο υποδοχέας trkA συνδέεται με τον  νευροτροφικό παράγοντα NGF, ο trkB με τους 

BDNF και NT-4/5 και τέλος ο trkC με τον NT-3 νευροτροφικό παράγοντα.   Υπάρχει επίσης 
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και ένας χαμηλής συγγένειας NGF υποδοχέας, ο p75, ο οποίος συνδέει τους BDNF και NGF.  

Οι νευροτροφικοί παράγοντες NGF, BDNF και NT-3 είναι κατανεμημένοι διάσπαρτοι στο 

νευρικό σύστημα, με αυξημένη συγκέντρωση κυρίως στην περιοχή του ιππόκαμπου.   

Δεδομένης της ανώμαλης συνδεσιμότητας διαφόρων εγκεφαλικών  κυκλωμάτων που 

έχει παρατηρηθεί στον αυτισμό, αρκετές έρευνες έχουν γίνει οι οποίες μελετούν τα επίπεδα 

των νευεροτροφικών παραγόντων στα άτομα με αυτισμό.  Στη μελέτη του  Correia, 

Coutinho, Sequeira, Sousa, Lourenco Venda, Almeida και συν. (2010) οι ερευνητές 

μέτρησαν τα επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα BDNF σε ένα δείγμα από 146 παιδιά με 

αυτισμό και μια ομάδα ελέγχου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στα παιδιά με 

αυτισμό, τα επίπεδα του BDNF  ήταν αυξημένα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Ακόμα, δεν 

υπήρξε καμία ισχυρή απόδειξη ότι ο BDNF και το γονίδιο NTRK2 σχετίζονται με τα 

αυξημένα επίπεδα του BDNF στα παιδιά με αυτισμό, ύστερα από περαιτέρω γενετική 

ανάλυση.  Η μοναδική συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού ήταν πολυμορφισμοί 

των SNPs στο γονίδιο NTRK2.  Οι ερευνητές πρότειναν ότι οι αλλαγές των επιπέδων του 

BDNF και του υποδοχέα trkB συνδέονται με υψηλή ευαισθησία στα κλινικά χαρακτηριστικά 

του αυτισμού.  Σε άλλη μελέτη, αξιολογήθηκε το mRNA από 21 άτομα με διάγνωση 

αυτισμού και μια ομάδα ελέγχου, όσον αφορά την έκφραση των νευροτροφινών (BDNF, NT-

3, NT-4) και των υποδοχέων τους (trkA, trkB και p75NTR).  Τα επίπεδα των νευροτροφινών 

NT-3 και NT-4 στο mRNA ήταν χαμηλότερα στα παιδιά με αυτισμό σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου, ενώ η έκφραση του υποδοχέα p75NTR ήταν υψηλότερη (Segura, Pedreño, Obiols, 

Taurines, Pàmias, Grünblatt et al., 2015).   

Επιπλέον, στην έρευνα των Sajdel-Sulkowska, Xu, McGinnis και Koibuchi (2011), οι 

ερευνητές εξέτασαν  σε ποιες περιοχές του εγκεφάλου παρατηρείται  αύξηση του 

οξειδωτικού στρες αλλά και  έκφραση της NT-3, σε ένα δείγμα ατόμων με αυτισμό και μια 

ομάδα ελέγχου.  Τα αποτελέσματα της έρευνας για την ομάδα ελέγχου, έδειξαν ότι τα 

επίπεδα της NT-3 ήταν χαμηλά σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου.  Αντίθετα στα άτομα με 

αυτισμό υπήρξε μεγάλη διακύμανση των επιπέδων NT-3 σε μεμονωμένες περιοχές του 

εγκεφάλου.  Ωστόσο σε δύο περιπτώσεις αυτισμού, οι περιοχές με αυξημένη έκφραση NT-3 

ήταν διαφορετικές.  Στις υπόλοιπες περιπτώσεις αυτισμού, παρατηρήθηκαν αυξημένα 

επίπεδα NT-3 στην περιοχή Wernicke, στο σκώληκα της παρεγκεφαλίδας, στα 

παρεγκεφαλιδικά ημισφαίρια αλλά και στη γέφυρα, περιοχές οι οποίες σχετίζονται με την 
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ομιλία, τις αισθητηριακές και κινητικές δεξιότητες, την κοινωνική συμπεριφορά και τη 

μνήμη.  Στις 2 περιπτώσεις αυτισμού, παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα NT-3 μόνο στα 

περεγκεφαλιδικά ημισφαίρια και το κέλυφος.  Οι ερευνητές προτείνουν ότι αυτά είναι τα 

πρώτα αποτελέσματα που σχετίζονται με αλλαγές στο οξειδωτικό στρες και τα επίπεδα των 

νευροτροφινών στα άτομα με αυτισμό.  Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές 

μετρώντας τα επίπεδα του BDNF αλλά και τους πολυμορφισμούς του γονιδίου Val66Met του 

BDNF σε 82 άτομα με αυτισμό και μια ομάδα ελέγχου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στα 

άτομα με αυτισμό παρατηρείται μια μείωση των επιπέδων του BDNF, αλλά ότι οι 

πολυμορφισμοί του γονιδίου του BDNF (Val66Met) δεν σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά 

του αυτισμού (Meng, Sun, Yang, Chu, Tu & Liu, 2016). Καταλήγοντας, η νευροβιολογία του 

αυτισμού παρέχει μια αρκετά καλή τεκμηριωμένη προσέγγιση όσον  αφορά τα κλινικά 

χαρακτηριστικά του Φάσματος του Αυτισμού.  Ο εγκέφαλος και οι επιμέρους περιοχές του 

αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια για την ερμηνεία των συμπτωμάτων μιας 

νευροαναπτυξιακής διαταραχής, όπως ο αυτισμός.  Η ανασκόπηση της πρόσφατης 

βιβλιογραφίας όσον αφορά τη νευροβιολογία του Φάσματος του Αυτισμού, έχει φέρει στην 

επιφάνεια σημαντικά ευρήματα  όσον αφορά τη διάγνωση, την αξιολόγηση, αλλά και την 

παροχή νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων με σκοπό την ανάπτυξη της λειτουργικότητας και 

της καθημερινής ζωής των ατόμων με αυτισμό.  
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5. Ζητήματα Κλινικής Πρακτικής 

Αν και εδώ και χρόνια ο αυτισμός έχει μελετηθεί διεξοδικά από τους επιστήμονες, 

σήμερα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιατρική εξέταση που να αποδεικνύει την παρουσία 

του αυτισμού.  Η διάγνωση του αυτισμού βασίζεται κυρίως στη συμπεριφορά, την κοινωνική 

επικοινωνία, σε ένα λεπτομερές αναπτυξιακό ιστορικό αλλά και τον συνυπολογισμό της 

χρονολογικής και νοητικής ηλικίας του παιδιού.  Η ύπαρξη συγκεκριμένων διαγνωστικών 

εργαλείων και κλιμάκων αξιολόγησης, η γνώση αλλά και η κλινική εμπειρία συμβάλλουν 

ώστε να επιτευχθεί μια έγκυρη διάγνωση και επομένως μια καλύτερη θεραπευτική 

παρέμβαση. Υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις στις οποίες οι γονείς άρχισαν να 

ανησυχούν μετά το 2ο και πριν το 3ο έτος της ηλικίας των παιδιών τους, ενώ σήμερα 

υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως ο αυτισμός μπορεί να εμφανιστεί και πριν την 

ηλικία των τριών ετών (Malhi & Singhi, 2011).  Η διάγνωση του αυτισμού ωστόσο, δεν 

αποτελεί πάντα μια εύκολη υπόθεση για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς πολλές φορές οι 

ειδικοί παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για την εκάστοτε διάγνωση.  

 

5.1 Κλινική Εικόνα  

Η  Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού περιλαμβάνει ποιοτικές δυσκολίες στην 

κοινωνική επικοινωνία, στην ανάπτυξη και κατανόηση του λόγου και περιορισμένο-

στερεότυπο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων.  Αν και μετά τις πρόσφατες αλλαγές του DSM ο 

όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) έχει αλλάξει σε Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος (Δ.Α.Φ.), υπάρχει μια έντονη συζήτηση γύρω από την ορθότητα αυτών των δύο 

όρων, εντούτοις υπάρχει συμφωνία όσον αφορά το περιεχόμενό τους.  Οι Διαταραχές του 

Φάσματος του Αυτισμού αποτελούν έναν ευρύ όρο, γι’ αυτό και περιλαμβάνουν και άλλες 

διαταραχές εκτός του αυτισμού.  Σύμφωνα με το ICD-10 (WHO, 1992) και το DSM-IV 

(APA, 1994) μεταξύ αυτών των διαταραχών είναι: 

1) O κλασικός αυτισμός ( Παιδικός Αυτισμός ή αυτισμός Kanner), 

2) Το Σύνδρομο Asperger 

3) Ο Άτυπος Αυτισμός 

4) Το Σύνδρομο Rett 
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5) Η Αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας (Σύνδρομο Heller) 

6) Η Διαταραχή υπερδραστηριότητας σχετιζόμενη με νοητική καθυστέρηση και 

στερεότυπες κινήσεις 

7) Η Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή μη αλλιώς καθοριζόμενη 

8) Άλλες διάχυτες διαταραχές 

 

Ο κλασικός αυτισμός χαρακτηρίζει άτομα με μη φυσιολογική λειτουργικότητα και 

διαταραγμένη ανάπτυξη, ενώ εμφανίζεται πριν την ηλικία των τριών ετών (Kanner, 1943).   

Ως επί το πλείστον, εκδηλώνεται κυρίως σε αγόρια από ότι σε κορίτσια (WHO, 1992).  Το 

σύνδρομο Asperger χαρακτηρίζει τις πιο ελαφρές περιπτώσεις αυτισμού, ενώ διαφέρει από 

τον αυτισμό από το γεγονός ότι τα άτομα με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν 

ικανοποιητικές γλωσσικές δεξιότητες και σχετικά καλή νοημοσύνη (I.Q > 70).  Όσον αφορά 

το σύνδρομο Asperger, υπάρχουν διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα για τους ειδικούς, καθώς 

έχει προταθεί η έννοια του Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας (High Functioning Autism).  

Τα άτομα με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά 

του αυτισμού, τα οποία μπορεί να μην  είναι ιδιαίτερα εμφανή ή να θεωρούνται 

ιδιαιτερότητες του εκάστοτε χαρακτήρα (Gilberg & Ehlers, 1998).  Για να καλυφθεί η 

παρουσία των άτυπων μορφών του αυτισμού εισάγονται οι έννοιες του Άτυπου αυτισμού και 

της Διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής μη αλλιώς καθοριζόμενης (PDD-NOS).  Στον άτυπο 

αυτισμό, τα συμπτώματα είναι εμφανή μετά το 3ο έτος της ηλικίας, ενώ προσβάλλει κυρίως 

άτομα με νοητική καθυστέρηση και μειωμένη λειτουργικότητα (Wing, 1988).  Το Σύνδρομο 

Rett εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια και περιλαμβάνει μερική η πλήρη απουσία ικανότητας 

των χεριών και της ομιλίας αλλά και επιβράδυνση ανάπτυξης του κρανίου.  Θεωρείται ότι τα 

συμπτώματα της διαταραχής αρχίζουν να εμφανίζονται μεταξύ του 7ου και 24ου μηνός της 

ηλικίας του παιδιού (WHO, 1992).  Τέλος, η Αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής 

ηλικίας (ή Σύνδρομο Heller) χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στην έκφραση και στον 

προφορικό λόγο, με τη συνοδεία της αποδιοργανωμένης συμπεριφοράς (Russo, Perry, 

Kolodny & Gillberg, 1996). 

Από τις πρώτες μελέτες των Kanner (1943) και Asperger (1944) έγινε γνωστή η 

κλινική εικόνα του φάσματος του αυτισμού, καθώς οι παραπάνω ερευνητές συμπέραναν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά που παρουσίαζαν τα παιδιά με αυτισμό.  Κατά τον Kanner 
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(1943), τα κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού περιλαμβάνουν διαταραχές τη διατροφής, 

διαταραχές του λόγου και της επικοινωνίας αλλά και ψυχοκινητικές διαταραχές. 

Περιλαμβάνουν επίσης συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές, γνωστικές 

διαταραχές και διαταραχές της αντίληψης (ακοή, όραση, απτικές αντιλήψεις).  Οι Wing και 

Gould (1979) σε μελέτη τους στο Λονδίνο με δείγμα 35.000 παιδιά με αυτισμό ηλικίας κάτω 

των 15 ετών, συμπέραναν πως τα παιδιά αυτά παρουσίαζαν κάποια κοινά συμπτώματα, τα 

οποία στη συνέχεια ονομάστηκαν τριάδα των συμπτωμάτων του αυτισμού.  Τα συμπτώματα 

αυτά περιελάμβαναν δυσκολίες ή ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τη λεκτική 

και μη λεκτική επικοινωνία, αλλά και περιορισμένα ενδιαφέροντα και στερεότυπη 

συμπεριφορά. Οι βασικοί τομείς στους οποίους τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν 

ελλείμματα είναι τέσσερις.  Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η γλωσσική 

ανάπτυξη, η νοητική ανάπτυξη και τέλος, η στερεότυπη συμπεριφορά. (APA, 2000). 

Αρχικά, όσον αφορά την κοινωνική ανάπτυξη, τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν 

ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση αλλά και μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες, οι 

οποίες αλλάζουν ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού (Waterhouse, Morris, 

Allen, Dunn, Fein, Feinstein et al., 1996).  Παρουσιάζουν επίσης απομόνωση από τον 

κοινωνικό περίγυρο και αδιαφορία, αλλά και ελλείμματα στην ικανότητα της μίμησης, ενώ 

τα βρέφη χαρακτηρίζονται από απουσία βλεμματικής επαφής και απουσία του "κοινωνικού 

χαμόγελου" (Boyd, Odom, Humphreys & Sam, 2010).  Ένα ακόμα κλινικό στοιχείο που 

χαρακτηρίζει τα άτομα με αυτισμό είναι η δυσκολία στη δημιουργία συναισθηματικού 

δεσμού με τους γονείς, αλλά και γενικότερη αδυναμία κατανόησης των συναισθημάτων των 

άλλων ατόμων.  Όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη, τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν 

περιορισμένη ανάπτυξη του λόγου, μη αυθόρμητο λόγο και ηχολαλία (επαναλαμβανόμενες 

λέξεις ή φράσεις από άλλα άτομα).  Η νοητική τους ανάπτυξη παρουσιάζει επίσης 

ελλείμματα. Εμφανίζουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης συχνά κατώτερο του 90, νοητική 

υστέρηση και δυσκολίες στην ανάπτυξη για ικανότητα της θεωρίας του νου (Colle, Baron-

Cohen & Hill, 2007).  Στερεότυπες συμπεριφορές και επίμονη ενασχόληση με συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, αποτελούν κλινικά συμπτώματα που επίσης χαρακτηρίζουν τα άτομα με 

αυτισμό.  Πιο συγκεκριμένα, ως πιο συχνές  τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενες και 

στερεότυπες συμπεριφορές είναι ο στροβιλισμός, η διαρκής τακτοποίηση παιχνιδιών ή το 

περπάτημα στην άκρη των δαχτύλων.  Γενικότερα όμως, όπως προαναφέρθηκε, τα 

χαρακτηριστικά του φάσματος του αυτισμού μπορούν να εμφανιστούν και πριν την ηλικία 

των τριών ετών.  Τα παιδιά με αυτισμό δεν παρουσιάζουν ανησυχητικά συμπτώματα αμέσως 
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μετά τη γέννηση τους.  Ωστόσο, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημεία που αρχίζουν να 

εκδηλώνονται κατά τους πρώτους μήνες.  Κάποια από αυτά τα πρώτα συμπτώματα τα οποία 

μπορούν να δημιουργήσουν ανησυχία στους γονείς για το βρέφος, είναι η αδιαφορία για τα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος, η καθυστερημένη ανάπτυξη του λόγου, η απουσία 

χαμόγελου, η μη αντίδραση στο άκουσμα του ονόματός του, αλλά και η απουσία κοινωνικής 

και οπτικής επαφής.  Οι Wing και Gould (1979), στην μελέτη τους για τα χαρακτηριστικά 

του αυτισμού, διέκριναν τρεις τύπους αυτιστικής συμπεριφοράς.  Τον αποτραβηγμένο τύπο, 

ο οποίος χαρακτηρίζεται από αποστασιοποίηση από την κοινωνική αλληλεπίδραση και από 

το περιβάλλον γύρω του, τον παθητικό τύπο, ο οποίος παρουσιάζει μια παθητική στάση, 

αδιαφορία για κοινωνικές προσεγγίσεις και συχνές συναισθηματικές αλλαγές και τέλος, τον 

ιδιόρρυθμο τύπο, ο οποίος απολαμβάνει την παρέα των άλλων ανθρώπων, συχνά τους αγγίζει 

και τους πλησιάζει, κάποιες φορές με ενοχλητικό τρόπο.  

Γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα αυτιστικά παιδιά και οι έφηβοι είναι : 

 Τους αρέσει η ρουτίνα 

 Βλέπουν το ειδικό και όχι το γενικό 

 Ανταγωνιστικότητα, ορισμένες φορές 

 Ανταποκρίνονται έντονα σε οσμές 

 Δυσκολία στην εστίαση προσοχής 

 Άκαμπτος τρόπος λειτουργίας της μνήμης 

 Τάσεις απομόνωσης 

 Εστίαση στις λεπτομέρειες 

 Έλλειψη της έννοιας του νοήματος 

 Έλλειψη φαντασίας 

 Περιορισμένο παιχνίδι 

 Δυσκολία στην κρίση και τη μάθηση 
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5.2 Διάγνωση 

Σήμερα, μια διάγνωση του αυτισμού λαμβάνεται τουλάχιστον σε ηλικία τριών ετών 

και εφόσον το παιδί παρουσιάζει ποιοτικά ελλείμματα στην τριάδα των συμπτωμάτων του 

αυτισμού. Σκοπός της διάγνωσης είναι η κατανόηση της διαταραχής και η παροχή 

κατευθυντήριων οδηγιών σε γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την κατάλληλη 

θεραπευτική παρέμβαση.  Η διάγνωση του αυτισμού δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

ιατρικές εξετάσεις, αλλά την παρατήρηση της συμπεριφοράς και τη λήψη ενός καλού 

αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού.  Με τη διαδικασία της διάγνωσης παρέχεται μια πλήρη 

αξιολόγηση του ατόμου όσον αφορά το αντιληπτικό, γνωστικό ή αισθητηριακό επίπεδο του 

παιδιού. Κάποιοι παράγοντες που ενδέχεται να δυσχεράνουν την απόδοση της διάγνωσης 

είναι η ύπαρξη οργανικών καταστάσεων, η ποιότητα της εκπαίδευσης αλλά και τα ατομικά 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά (Wing, 1996).    Παλαιότερα, η διάγνωση του αυτισμού 

ήταν σπάνια πριν την ηλικία των 3-4 ετών, ενώ σήμερα, οι ερευνητές καταβάλουν αξιόλογες 

προσπάθειες διάγνωσης του αυτισμού, ακόμα και πριν την ηλικία των τριών ετών. 

Η διάγνωση του αυτισμού σήμερα γίνεται με βάση συγκεκριμένα διαγνωστικά 

κριτήρια, τα οποία υποδηλώνουν ποια συμπτώματα πρέπει να εμφανίζονται ώστε να 

αποδοθεί μια διάγνωση του αυτισμού.  Όπως έχει προαναφερθεί, τα δύο τρέχοντα συστήματα 

που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας για τη διάγνωση του αυτισμού είναι το 

ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και το DSM  της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας.  Σύμφωνα με το ICD-10 (WHO, 1992) ο αυτισμός εντάσσεται στις διαταραχές 

φυσιολογικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.  Από 

τις πιο χαρακτηριστικές Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές που περιλαμβάνει το ICD-10 

είναι ο Αυτισμός της Παιδικής Ηλικίας (F84.0), ο Άτυπος Αυτισμός (F84.1) και το Σύνδρομο 

Asperger (F84.5).  Για τη διάγνωση του αυτισμού, το ICD-10 παρέχει 16 κριτήρια από τα 

οποία πρέπει να ικανοποιούνται τουλάχιστον  τα οκτώ.  Το DSM-IV (APA, 1994) και το 

DSM-IV-TR (APA, 2000) ορίζουν ότι η διάγνωση του αυτισμού γίνεται μετά το δεύτερο 

έτος της ηλικίας και παραθέτουν 12 κριτήρια από τα οποία αρκεί τα ικανοποιούνται 

τουλάχιστον  τα έξι ή περισσότερα από τις 3 ομάδες.  Από αυτά τα κριτήρια, τουλάχιστον τα 

δύο πρέπει να εμπίπτουν στην ομάδα ένα (ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συμπεριφορά), 

ένα να εμπίπτει στην ομάδα 2 (διαταραχές στην επικοινωνία) και ένα στην ομάδα τρία 

(περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή  στερεότυπη συμπεριφορά).  Επειδή το 

ICD-10 είναι παλαιότερα ενημερωμένο σε σχέση με το DSM-IV, παρακάτω παρατίθενται τα 
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διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV και στη συνέχεια τα διαγνωστικά κριτήρια της πιο 

πρόσφατης αναθεώρησης του DSM.  Αναλυτικότερα, για μια διάγνωση αυτισμού το DSM-

IV ορίζει ότι το παιδί πρέπει να παρουσιάζει :  

1) Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συμπεριφορά όπως: 

α) Διαταραχές στη μη λεκτική επικοινωνία (π.χ. βλεμματική επαφή, συναισθηματική 

έκφραση) 

β) Διαταραχές στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομηλίκους 

γ) Απουσία αυθόρμητης συμμετοχής σε δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους 

δ)  Έλλειψη κοινωνικής και συναισθηματικής αμοιβαιότητας 

 2) Διαταραχές στην επικοινωνία όπως: 

α) Καθυστερημένη ή ανύπαρκτη ανάπτυξη του προφορικού λόγου  

β) Έλλειψη πρωτοβουλίας στην έναρξη ή διατήρηση μιας συζήτησης με άλλους   

ανθρώπους 

γ) Χρήση στερεότυπου και επαναληπτικού λόγου 

δ) Έλλειψη φαντασίας, προσποίησης και αυθόρμητου παιχνιδιού 

 

3) Περιορισμένα ενδιαφέροντα και επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά 

όπως: 

α) Ενασχόληση με στερεότυπα και περιορισμένα πρότυπα ενδιαφέροντος 

β) Εμμονή σε ρουτίνες και τελετουργίες 

γ) Στερεότυπες και επαναληπτικές κινήσεις (π.χ. κινήσεις των χεριών) 

δ) Eπίμονη ενασχόληση με χαρακτηριστικά ή μέρη αντικειμένων (π.χ. στις ρόδες 

αυτοκινήτων ή σε κάποιο χρώμα) 

Όταν τα κριτήρια πληρούνται εν μέρει, τότε ίσως το παιδί να ανήκει σε άλλες 

κατηγορίες Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών, όπως για παράδειγμα το σύνδρομο 
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Asperger, το σύνδρομο  Rett, την Αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας ή τη 

Διάχυτη Αναπτυξιακή διαταραχή μη αλλιώς καθοριζόμενη.  Το Μάιο του 2013 

δημοσιεύτηκε η αναθεωρημένη έκδοση του DSM, το DSM-V, η οποία περιλαμβάνει αρκετές 

αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια.  Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, ο γενικός όρος 

«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές» (Pervasive Developmental Disorders) άλλαξε σε 

«Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (Autistic Spectrum Disorder), η οποία τώρα θεωρείται 

ως μια διαγνωστική κατηγορία με συγκεκριμένη κλινική εικόνα.  Το DSM-V ορίζει ότι τα 

συμπτώματα της διαταραχής θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί μέχρι την ηλικία των τριών 

ετών.  Ειδικότερα θα πρέπει να είναι εμφανή κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, ενώ οι 

διαταραχές στη λειτουργικότητα του ατόμου μπορούν να εμφανιστούν και σε μεταγενέστερο 

στάδιο της ανάπτυξης.  Όσον αφορά την τριάδα των συμπτωμάτων του αυτισμού την οποία 

ακολουθούσαν το ICD-10 και το DSM-IV, στην αναθεωρημένη έκδοση του DSM η ποιοτική 

έκπτωση στην κοινωνική συμπεριφορά και οι διαταραχές στην επικοινωνία ενώθηκαν σε  μια 

ομάδα που τώρα ονομάζεται "προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία".  Έτσι λοιπόν, τα 

νέα διαγνωστικά κριτήρια είναι επτά, χωρισμένα πλέον σε 2 ομάδες συμπτωμάτων και όχι 

τρεις (προβλήματα στην κοινωνική επικοινωνία και  περιορισμένα ενδιαφέροντα και  

επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά).  Από τις πιο συζητημένες αλλαγές που 

περιλαμβάνει η τελευταία αναθεώρηση του DSM είναι η διάγνωση της "Διαταραχής 

Κοινωνικής Επικοινωνίας" σε άτομα τα οποία εμφανίζουν μεν ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία, αλλά δεν παρουσιάζουν στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, ούτε 

περιορισμένο ρεπερτόριο ενδιαφερόντων.  Επίσης, η βαρύτητα της εκδήλωσης συμπτωμάτων 

της διαταραχής χωρίζεται πλέον στο DSM-V σε 3 επίπεδα σοβαρότητας, μετρούμενη με 

σχετικούς δείκτες.   Το πρώτο επίπεδο ονομάζεται "Ανάγκη Υποστήριξης" στο οποίο 

εμπίπτουν άτομα που εμφανίζουν κάποιες δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία,  

επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά και  περιορισμένα ενδιαφέροντα.  Το δεύτερο 

επίπεδο βαρύτητας ονομάζεται "Ανάγκη Ενισχυμένης Υποστήριξης".  Σε αυτό το επίπεδο 

εμπίπτουν άτομα τα οποία εμφανίζουν αξιοσημείωτες δυσκολίες στη λεκτική και μη λεκτική 

επικοινωνία, δυσκολίες οι οποίες είναι εμφανείς ακόμα και όταν υπάρχει κάποια υποστήριξη.  

Ακόμα, σε αυτό το επίπεδο εμπίπτουν άτομα τα οποία παρουσιάζουν άκαμπτη, περιορισμένη 

και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, με δυσκολίες στην αλλαγή των δραστηριοτήτων τους.  

Τέλος, το επίπεδο 3 ονομάζεται "Ανάγκη Ιδιαίτερης Ενισχυμένης Υποστήριξης", στο οποίο 

εμπίπτουν άτομα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την 

ευελιξία.  Για παράδειγμα σε αυτό το επίπεδο συγκαταλέγονται άτομα που εμφανίζουν 

σοβαρές ελλείψεις σε λεκτικές και μη λεκτικές δεξιότητες στην επικοινωνία και την γλώσσα.  
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Επίσης,  άτομα τα οποία παρουσιάζουν υπερβολική άκαμπτη συμπεριφορά και σημαντικές 

δυσκολίες για προσαρμογή στην αλλαγή (APA, 2013).  

Ακόμα, στις πρόσφατες αλλαγές του DSM-V περιλαμβάνεται και η διάγνωση υπό το 

πρίσμα επιμέρους δεικτών, με σκοπό την παροχή μιας πλήρους εικόνας των ικανοτήτων και 

της λειτουργικότητας του ατόμου.  Τέτοιοι δείκτες είναι για παράδειγμα η ύπαρξη επιληψίας 

ή νοητικής καθυστέρησης ή οποιαδήποτε άλλη ιατρική κατάσταση που να συμβάλλει στην 

εγκυρότητα της διάγνωσης (π.χ. οζώδης σκλήρυνση, σύνδρομο Εύθραυστου Χ 

χρωμοσώματος).  Κάποιοι άλλοι χρήσιμοι δείκτες που αναφέρονται, σχετίζονται με την 

έναρξη των αυτιστικών συμπτωμάτων ή με τις αναπτυξιακές αλλαγές που συμβαίνουν στο 

παιδί.  Τέλος, όσον αφορά την ομάδα που περιλαμβάνει την στερεότυπη ή 

επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και τα περιορισμένα ενδιαφέροντα, στις αλλαγές 

περιλαμβάνεται και η υπερευαισθησία ή υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα, δύο 

καταστάσεις οι οποίες έχει αποδειχτεί ότι εμφανίζουν τα  άτομα με αυτισμό (Gillberg, 2013). 

Γενικά, τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-V περιλαμβάνουν : 

1) Επίμονα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση που εκδηλώνονται με τα παρακάτω παραδείγματα 

(ενδεικτικά): 

α) Ελλείψεις στην κοινωνική και συναισθηματική αμοιβαιότητα (π.χ. αποτυχία 

διεξαγωγής μιας συζήτησης ή μη ανταλλαγή συναισθημάτων) 

β) Ελλείμματα στη μη λεκτική επικοινωνία (π.χ. απουσία βλεμματικής επαφής ή 

ελλείψεις στην χρήση και κατανόηση των χειρονομιών) 

γ) Ελλείψεις όσον αφορά την φυσιολογική ανάπτυξη (π.χ. απουσία συμβολικού 

παιχνιδιού ή απουσία ενδιαφέροντος για φίλους) 

2) Περιορισμένη, επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και ενδιαφέροντα που 

εκδηλώνεται με τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω: 

α) Στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ομιλία (π.χ. κτύπημα χεριών, 

ηχολαλία) 

β) Εμμονή σε ρουτίνες και τελετουργίες ή άκαμπτος τρόπος σκέψης 
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γ) Περιορισμένα ενδιαφέροντα μη φυσιολογικά σε ένταση (π.χ. προσκόλληση σε 

ασυνήθιστα αντικείμενα) 

δ) Υπέρ ή υπό διέγερση από εισερχόμενα αισθητηριακά ερεθίσματα (π.χ. μη 

αντίδραση σε συγκεκριμένους ήχους, οπτική γοητεία σε φώτα) 

Τα συμπτώματα θα πρέπει να εμφανίζονται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και να 

μην επεξηγούνται καλύτερα από νοητική καθυστέρηση ή Γενικευμένη Διαταραχή της 

Ανάπτυξης. Ακολουθώντας τα διαγνωστικά κριτήρια των ICD-10 και DSM-IV, η 

επιστημονική κοινότητα αλλά και τα άτομα που είχαν διαγνωστεί με βάση αυτά τα κριτήρια, 

αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα διαγνωστικής φύσεως.   Η τελευταία αναθεώρηση του 

DSΜ έγινε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα ωστόσο, οι παραπάνω αλλαγές 

συζητήθηκαν έντονα μετά τη δημοσίευσή τους.  Άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί με το 

σύνδρομο Asperger ή άλλες άτυπες μορφές του αυτισμού εκφράζουν μια ανησυχία ότι θα 

χάσουν τη διαγνωστική τους ταυτότητα μέσα από τον όρο «Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος» (Roth, Barson, Hoekstra, Pasco & Whatson, 2010).  Η παραπάνω άποψη κίνησε 

το ενδιαφέρον των ερευνητών οι οποίοι πρότειναν ότι οι όροι όπως "σύνδρομο Asperger" ή 

"σύνδρομο Rett" θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας 

έστω και ανεπίσημα.  Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν την ορθότητα των νέων αλλαγών του 

DSM και την καλύτερη αποτελεσματικότητά των διαγνωστικών κριτηρίων όσον αφορά τη 

διάγνωση (Lohr & Tanguay, 2013· Mandy, Charman & Skuse, 2012).  Για παράδειγμα στην 

έρευνα του Mandy, Charman και Skuse (2012), οι ερευνητές έλεγξαν την εγκυρότητα των 

νέων διαγνωστικών κριτηρίων όσον αφορά τη διαταραχή του αυτισμού.  Στην έρευνα 

συμμετείχαν 708 παιδιά με ήπιας και σοβαρής μορφής αυτισμό, με μέσο όρο ηλικίας τα 9,5 

έτη.  Κατά την πειραματική διαδικασία, συγκρίθηκαν οι δύο ομάδες συμπτωμάτων του 

DSM-V σε σχέση με τα διαγνωστικά κριτήρια των προηγούμενων εκδόσεων του εγχειριδίου.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα νέα διαγνωστικά κριτήρια ήταν καλύτερα από 

τα προηγούμενα, καθώς ταίριαζαν καλύτερα στο δείγμα όσον αφορά διάφορους 

παραμέτρους (π.χ. ηλικία, φύλο ή σοβαρότητα συμπτωμάτων).  Στο DSM-V ξεκαθαρίζονται 

αναλυτικότερα τα προβλήματα που αφορούν την κοινωνική συμπεριφορά και επικοινωνία, 

ενώ ο διαχωρισμός του φάσματος σε τρεις κατηγορίες βαρύτητας μετρούμενες με σχετικούς 

δείκτες, βοηθά σημαντικά στην πραγματική αξιολόγηση της λειτουργικότητας του ατόμου.  

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτές οι αλλαγές μπορούν να προωθήσουν 

αποτελεσματικότερες θεραπευτικές παρεμβάσεις και τομείς στους οποίους θα πρέπει να 

προσανατολιστεί η εκάστοτε παρέμβαση (Lord & Tanguay, 2013).  Επίσης, κάποιες 
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ανησυχίες εκφράζονται σχετικά με την απόδοση της διάγνωσης, καθώς ορισμένοι ερευνητές 

θεωρούν ότι οι νέες αλλαγές θέτουν διαφοροδιαγνωστικά ζητήματα.  Οι Wing, Gould και 

Gillberg (2011) σε πρόσφατη μελέτη τους, υποστηρίζουν ότι το DSM-V έχει παραλείψει 

σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον αυτισμό, όπως για παράδειγμα την κοινωνική 

φαντασία, τη διάγνωση στην παιδική και εφηβική ηλικία ή το γεγονός ότι τα κορίτσια και οι 

γυναίκες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στη διάγνωσή τους, στο πλαίσιο του νέου 

εγχειριδίου.  Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα νέα διαγνωστικά κριτήρια 

χαρακτηρίζονται από "ευαισθησία" και "εξειδίκευση" όσον αφορά την εφαρμογή τους 

(Mahjouri & Lord, 2012· McPartland, Reichow & Volkmar, 2012).   Για παράδειγμα στη 

μελέτη του Huerta, Bishop, Duncan, Hus και Lord (2012), αξιολογήθηκε η ευαισθησία και η 

εξειδίκευση των νέων διαγνωστικών κριτηρίων σε 4.453 παιδιά με διάγνωση Διάχυτων 

Αναπτυξιακών Διαταραχών (με βάση τα κριτήρια του DSM-IV) και σε 690 τυπικώς 

αναπτυσσόμενα παιδιά.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ευαισθησία των νέων 

διαγνωστικών κριτηρίων παρέμεινε υψηλή κυρίως σε κορίτσια και σε παιδιά κάτω των 

τεσσάρων ετών, ενώ η εξειδίκευση κυμαινόταν συνολικά στο 0,53.   Οι ερευνητές πρότειναν 

ότι η εξειδίκευση των νέων διαγνωστικών κριτηρίων αυξάνεται όταν οι ανωμαλίες των 

παιδιών παρατηρούνται από τους γονείς και μέσα από την κλινική παρατήρηση, ενώ περίπου 

ένα 10% των ατόμων θα χάσουν τη διάγνωσή τους.   Η σημαντικότερη αλλαγή που 

περιλαμβάνει η νέα αναθεώρηση του DSM, η εισαγωγή του όρου "Διαταραχή Κοινωνικής 

Επικοινωνίας", έχει προκαλέσει επίσης ανησυχία, καθώς δεν συγκαταλέγεται στο Φάσμα του 

Αυτισμού. Άτομα τα οποία θα διαγιγνώσκονται με την παραπάνω διαταραχή ίσως 

αντιμετωπίσουν προβλήματα στις υπηρεσίες και τις παρεμβάσεις που θα δεχτούν (Lohr & 

Tanguay, 2013).   

Από τη δεκαετία του ’80 ο αριθμός των διαγνώσεων του αυτισμού έχει αυξηθεί 

σημαντικά, ενώ η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει ότι αυτή η αύξηση οφείλεται εν μέρει 

στην αναδιάταξη των διαγνωστικών κριτηρίων με την τελευταία αναθεώρηση του DSM.  

Ωστόσο, θεωρείται ότι με την αναδιάταξη των διαγνωστικών κριτηρίων το ποσοστό 

διαγνώσεων αυτισμού θα μειωθεί δραματικά το 2013.   Στην έρευνα του Matson, Hattier και 

Williams (2012), οι ερευνητές βρήκαν ένα ποσοστό 33,77%, το οποίο αναφέρεται σε μείωση 

του αριθμού διαγνώσεων αυτισμού σε παιδιά νηπιακής ηλικίας σε σχέση με τα κριτήρια του 

DSM-IV και μια γενική μείωση της τάξεως του 17,98% στις διαγνώσεις αυτισμού.   Η πρώτη 

επιδημιολογική μελέτη που συγκρίνει τις επιδόσεις του DSM-IV και DSM-V έγινε από την 

Mattila, Jussila, Linna, Kielinen, Bloigu, Kuusikko-Gauffin  και συν. (2012) στην Φινλανδία.  
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Στην έρευνα συμμετείχαν 5.484 παιδιά ηλικίας 8 ετών.  Από αυτά, τα 4.422 αξιολογήθηκαν 

μέσω του ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnaire) από γονείς ή εκπαιδευτικούς 

και 110 παιδιά εξετάστηκαν με βάση την ημι-δομημένη συνέντευξη, το δείκτη νοημοσύνης ή 

ιατρικές καταστάσεις.  Οι διαγνώσεις του αυτισμού είχαν γίνει με βάση τα κριτήρια του 

DSM-IV και του DSM-V με κλίμακα IQ≥50, ενώ από τους φάκελους των ασθενών 

αξιολογήθηκαν τα παιδιά με δείκτη νοημοσύνης ≥50, ώστε να εξακριβωθούν οι διαγνώσεις 

αυτισμού.  Από το δείγμα, εντοπίστηκαν 26 περιπτώσεις αυτισμού με IQ≥50 οι οποίες 

εντάσσονταν στο Φάσμα του Αυτισμού σύμφωνα με το DSM-IV, ενώ θα εντάσσονταν μόνο 

12 περιπτώσεις σύμφωνα με τα νέα κριτήρια του DSM-V.  Σύμφωνα με τους Volkmar & 

Reichow (2013), η Mattila (2012) διεξήγαγε την παραπάνω έρευνα σε ένα μεγάλο δείγμα 

πληθυσμού παιδιών, χωρίς ακόμα να έχουν δημοσιευτεί τα νέα διαγνωστικά κριτήρια.   

Επόμενη επιδημιολογική έρευνα έγινε από τους Wilson, Gillan, Spain, Robertson, Roberts, 

Murphy και συν. (2013), οι οποίοι σύγκριναν τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-10, DSM-IV 

και DSM-V σε ένα δείγμα 150 ενηλίκων με ASD.  Από τα άτομα που είχαν διαγνωστεί με 

αυτισμό με βάση τα κριτήρια του ICD-10, το 56% πληρούσε και τα κριτήρια του DSM-V για 

τον αυτισμό, ενώ ένα ποσοστό 19% ανταποκρινόταν στα κριτήρια του DSM-V για 

"Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας".  Από τα άτομα τα οποία είχαν διαγνωστεί με 

αυτισμό ή σύνδρομο Asperger, το 56% πληρούσε τα κριτήρια του DSM-V για αυτιστική 

διαταραχή.  Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η αναδιάταξη των διαγνωστικών  

κριτηρίων έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονες διαμάχες μεταξύ των ερευνητών, καθώς οι 

απόψεις των ερευνητών διίστανται.  Άλλοι, υποστηρίζουν ότι τα νέα κριτήρια είναι ιδιαίτερα 

αυστηρά, ενώ άλλοι ότι με τις νέες αλλαγές των διαγνωστικών κριτηρίων παρέχεται η 

δυνατότητα για πλήρη αξιολόγηση του ατόμου σε όλα τα επίπεδα που πλήττονται όταν το 

άτομα εμφανίζει διαταραχή του αυτισμού (αισθητηριακό, γνωστικό κ.λπ).  Ωστόσο στην 

Ελλάδα, οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν το ICD-10, στο οποίο 

αναγράφονται οι μορφές αυτισμού που αναφέρονται στο DSM-IV (π.χ. F84.0 Αυτισμός της 

Παιδικής Ηλικίας, F84.1 Άτυπος αυτισμός κ.ά),   με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί 

σύγχυση στους γονείς.  Το πιο σημαντικό στοιχείο ωστόσο είναι η κατάλληλη θεραπευτική 

παρέμβαση που θα επιτευχθεί μέσα από μια έγκυρη διάγνωση των ειδικών, ώστε τα άτομα με 

αυτισμό να μη χάσουν τη διαγνωστική τους ταυτότητα ούτε να υποβάλλονται σε 

διαγνωστικές διαδικασίες οι οποίες ίσως να αποβούν άκαρπες.  Το πιο δύσκολο έργο 

καλούνται να υλοποιήσουν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται 

τακτικά και αξιόπιστα σχετικά με τη διαταραχή του αυτισμού και να παρέχουν με τη σειρά 

τους τις κατάλληλες οδηγίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς.  
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5.3 Αξιολόγηση   

Η διάγνωση του αυτισμού αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.  Για το λόγο 

αυτό, υπάρχουν εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία τα οποία αξιολογούν τις ικανότητες του 

παιδιού.  O Douglas (1999) πρότεινε δύο στάδια αξιολόγησης.  Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει τη λήψη ενός αναπτυξιακού ιστορικού του παιδιού.  Σε αυτό το στάδιο, οι 

γονείς καλούνται να δώσουν πληροφορίες στον επαγγελματία υγείας όσον αφορά τη 

σωματική, κινητική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού.  Επίσης, σε αυτό το στάδιο λαμβάνει 

χώρα μια διαγνωστική συνέντευξη-συζήτηση με τους γονείς μέσα από ερωτηματολόγια.  Το 

δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τον ιατρικό έλεγχο του παιδιού, μέσα από αξιολόγηση τομέων 

όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση, το αισθητηριακό και γνωστικό επίπεδο, η ομιλία, η 

επικοινωνία κ.ά.  Επίσης, γίνεται και ένας εργαστηριακός έλεγχος του παιδιού ο οποίος 

περιλαμβάνει εξετάσεις όσον αφορά τη σωστή ανάπτυξη των οργάνων του σώματος, αλλά 

και νευρολογικές και αιματολογικές εξετάσεις.  Τέλος, στο δεύτερο στάδιο περιλαμβάνεται 

και ένας ακουολογικός έλεγχος του παιδιού, μέσα από τον οποίο εξετάζεται το επίπεδο ακοής 

του παιδιού και εντοπίζεται ή αποκλείεται μια πιθανή βαρηκοΐα.   Αρχικά, το Modified 

Checklist for Autism in Toddlers (Τροποποιημένος κατάλογος ελέγχου για μικρά παιδιά) 

(M-CHAT, Robins, Fein, Barton & Green, 2001), είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο το οποίο 

αξιολογεί νήπια 18-24 μηνών όσον  αφορά για παράδειγμα το συμβολικό παιχνίδι ή το 

προδηλωτικό δείξιμο του βρέφους.  Επόμενο διαγνωστικό εργαλείο που συμβάλλει σε μια 

έγκυρη διάγνωση είναι το Pervasive Developmental Disorders Screening  Test-Stage 1 

(Τεστ διαλογής διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών- σταδίου-1) (PDDST-stage 1, Siegel 

1998), ένα ερωτηματολόγιο για γονείς χωρισμένο σε 3 μέρη το οποίο αξιολογεί παιδιά κάτω 

των 6 ετών εκτιμώντας θετικά και αρνητικά συμπτώματα.  Οι ερωτήσεις του 

επικεντρώνονται στην πρώιμη συμπεριφορά του παιδιού, από τη γέννηση έως τον 36ο μήνα.   

Επίσης, το Australian Scale for Asperger’s  Syndrome (Αυστραλιανή κλίμακα για το 

Σύνδρομο Asperger) των Attwood και Garnett (1998) είναι μια κλίμακα γονέων και 

δασκάλων για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας που δεν είχαν διαγνωστεί κατά τα πρώτα σχολικά 

χρόνια.  Για μια τυπική αναπτυξιακή εξέταση χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά το Denver 

Prescreening Developmetal Questionnaire II (Αναπτυξιακό ερωτηματολόγιο Denver 2) 

των Frankenburg, Dodds, Archer, Shapiro και Bresnick (1992) για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών, 

αλλά και το Revised Denver Pre-Screening Developmental Questionnaire 

(Αναθεωρημένη έκδοση αναπτυξιακού ερωτηματολογίου Denver 2) (RDPDQ, Frankenburg, 
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van Doornick, Liddell, & Dick, 1986) για τον εντοπισμό παιδιών που χρειαζόταν περαιτέρω 

εξέταση.  Ακόμα, το Autism Screening Questionnaire (Ερωτηματολόγιο διάγνωσης 

αυτισμού, ASQ) αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο το οποίο στηρίζεται στα τελευταία 

διαγνωστικά κριτήρια για τον αυτισμό, ενώ πλέον ονομάζεται Social Communication 

Questionnaire (Ερωτηματολόγιο κοινωνικής επικοινωνίας) (SCQ, Berument, Rutter, Lord, 

Pickles & Bailey, 1999).  Χρησιμοποιείται  για την αξιολόγηση παιδιών από όλες τις 

ηλικιακές ομάδες, ενώ υπάρχουν δύο εκδόσεις.   Mία για την αξιολόγηση παιδιών κάτω των 

6 ετών και μια για την αξιολόγηση παιδιών άνω των 6 ετών, ενώ συμπληρώνεται από αυτούς 

που φροντίζουν το παιδί το οποίο μπορεί να εμπίπτει στο Φάσμα του Αυτισμού.     

Επιπλέον, υπάρχουν και τυποποιημένα διαγνωστικά εργαλεία με αποδεκτές 

ψυχομετρικές ιδιότητες.  Αρχικά, το Ages and Stages Questionnaire (Ερωτηματολόγιο 

ηλικίας και σταδίων αυτισμού, δεύτερη έκδοση) (ASQ, 2nd edition Bricker, Squires & 

Mounts, 1999· Squires, Potter & Bricker, 1995, 1997) χρησιμοποιεί τις αναφορές γονέων για 

παιδιά έως την ηλικία των τριών ετών, ενώ υπάρχουν εκδόσεις και για άλλες ηλικιακές 

ομάδες.  Το Brigance Screens (Οθόνες Brigance) του Brigance (1986) περιλαμβάνει 7 

φόρμες ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και επικεντρώνεται σε σημαντικές δεξιότητες της 

ανάπτυξης (π.χ. λόγος, γλώσσα, γραφή).  Το Child Development Inventories (Αξιολόγηση 

για την ανάπτυξη του παιδιού)  (Ireton, 1994· Ireton & Glascoe, 1995)  αξιολογεί παιδιά από 

τη γέννηση έως τον 72ο μήνα και συμπληρώνεται από τους γονείς για προβλήματα του 

παιδιού όσον αφορά το λόγο, την κίνηση, την επικοινωνία κ.ά.   Το Parent’s Evaluation of 

Developmental Status (Αξιολόγηση της αναπτυξιακής κατάστασης του παιδιού από τους 

γονείς) (PEDS, Glascoe, 1998) παρέχει σημαντικά στοιχεία ώστε οι ειδικοί να παρέχουν τις 

κατάλληλες συμβουλές στους γονείς.  Η κλίμακα Bayley Scales II (Κλίμακες  Bayley 2, 

Bayley, 1993) αξιολογεί παιδιά 1-42 μηνών και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση παιδιών 

υψηλού κινδύνου ή με αναπτυξιακή καθυστέρηση.  Περιλαμβάνει 3 κλίμακες: τη γνωστική, 

την κλίμακα της κίνησης και την κλίμακα της συμπεριφοράς.   Επίσης, η αναθεωρημένη 

κλίμακα νοημοσύνης Wechsler  pre-school and primary scale (Κλίμακα πρώιμης και 

προσχολικής ηλικίας του Wechsler) (WPPSI-R, Wechsler, 1990) αξιολογεί τις ικανότητες 

παιδιών από 3 έως 7 ετών.  Επίσης, το Handicaps and Behavior Schedule (Πρόγραμμα για 

ελλείμματα στη συμπεριφορά) (HBS, Wing & Gould, 1978) αξιολογεί πολλές συμπεριφορές 

από την παιδική ηλικία και μετά.  Το παραπάνω διαγνωστικό εργαλείο πλέον έχει εξελιχθεί 

στο Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders (Διαγνωστική 

συνέντευξη για διαταραχές κοινωνικής επικοινωνίας) (DISCO) ενώ περιλαμβάνει 
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αλγόριθμους για τη διάγνωση του αυτισμού σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του ICD-

10 και του DSM (Leekam, Libby, Wing, Gould & Gillberg, 2000).  To Autistic Diagnostic 

Interview - Revised (Αναθεωρημένη έκδοση διάγνωσης αυτισμού) (ADI-R, Lord, Rutter & 

Le Couteur, 1994) είναι μια ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία απευθύνεται στους γονείς και 

διαρκεί περίπου 2-3 ώρες.   Αξιολογεί την πρώιμη ανάπτυξη του παιδιού, τη 

γλώσσα/επικοινωνία αλλά και την στερεότυπη συμπεριφορά, ενώ χρησιμοποιείται 

περισσότερο για ερευνητικούς σκοπούς.  Το Gilliam Autism Rating Scale (Κλίμακα 

αξιολόγησης αυτισμού του Gilliam) η οποία αναπτύχθηκε από τον Gilliam (1995) 

συμπληρώνεται από γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, ενώ εκτιμά τη σοβαρότητα 

των αυτιστικών συμπτωμάτων σε άτομα από 2-22 ετών.   

Λόγω των αυξημένων  διαγνώσεων αυτισμού και των απαιτήσεων που καλούνταν να 

ανταποκριθούν οι ειδικοί, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν εργαλεία που να εντοπίζουν τον 

αυτισμό νωρίτερα από τα διαγνωστικά εργαλεία που προαναφέρθηκαν.  Έτσι, το Childhood 

Autism Rating Scale (Κλίμακα αξιολόγησης αυτισμού παιδικής ηλικίας) (CARS, Schopler, 

Reichler & Renner, 1998) είναι μια δομημένη συνέντευξη για την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς παιδιών άνω των 24 μηνών, διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά, ενώ θεωρείται 

γενικά ένα ευρέως αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο.  Επόμενο εργαλείο είναι το Autism 

Behavior Checklist (Έλεγχος για τη συμπεριφορά αυτισμού) (ABC, Krug, Arick & Almond, 

1980)  το οποίο συμπληρώνεται από τους γονείς και αξιολογεί τη μη προσαρμοστική 

συμπεριφορά του παιδιού.   Αξίζει να  αναφερθεί το γεγονός πως έχουν γίνει σημαντικές 

προσπάθειες για την ανάπτυξη δομημένων εργαλείων παρατήρησης, τα οποία βοηθούν τους 

ειδικούς οι οποίοι μερικές φορές έχουν περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους.  Αυτά είναι το 

Autism Diagnostic Observation Schedule (Πρόγραμμα διάγνωσης και παρατήρησης 

αυτισμού) (ADOS, Lord, Rutter, Goode, Heemsbergen, Jordan, Mawhood et al.,1989), το 

οποίο εξελίχθηκε σε μια περαιτέρω μορφή το Pre-Linguistic ADOS (Προγλωσσικό 

πρόγραμμα διάγνωσης και παρατήρησης αυτισμού) των DiLavore, Lord και Rutter (1995).  

Μέσα από μια σειρά δομημένων δραστηριοτήτων αξιολογεί την κοινωνική και 

επικοινωνιακή λειτουργικότητα του παιδιού και χρησιμοποιείται σε νήπια και σε ενήλικες.  

Τέλος, το Screening Tool for Autism in Two-year-olds (Εργαλείο για την αξιολόγηση 

αυτισμού σε παιδιά ηλικίας 2 ετών) του Stone (1998), βοηθά σε διαφοροδιαγνωστικά 

ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά τον αυτισμό.  Διαρκεί περίπου 20 λεπτά και 

περιλαμβάνει 20 δραστηριότητες οι οποίες ελέγχουν 3 τομείς (παιχνίδι, μίμηση, μη λεκτική 

ανάπτυξη).   
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Επιπλέον, αν κάποιο παιδί διαγνωστεί με αυτισμό συμπληρώνει κάποια εκτιμητικά 

τεστ, για να αξιολογηθεί η νοημοσύνη, η εννοιολογική σκέψη, η συμπεριφορά κ.ο.κ.  Για να 

αξιολογηθεί η νοημοσύνη, οι λέξεις, η εννοιολογική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, η ικανότητα μάθησης, και η γλωσσική και μαθηματική ικανότητα 

χρησιμοποιείται το Stanford-Binet Intelligence Scale (Κλίμακα νοημοσύνης του Stanford-

Binet) (SBIS, Thorndike & Terman, 1973), το Mullen Scales of Early Learning (Κλίμακα 

πρώιμης μάθησης της Mullen) (MSEL, Mullen, 1995) και το Leiter International 

Performance Scale (Διεθνής κλίμακα επίδοσης του Leiter ) (LIPS, Leiter, 1980).  

Για την αξιολόγηση της προσαρμοστικής συμπεριφοράς χρησιμοποιείται το Vineland 

Adaptive Behavior Scales (Κλίμακα προσαρμοστικής συμπεριφοράς του Vineland) (VABS, 

Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) και για την  επικοινωνιακή ικανότητα και το λόγο τα 

Peabody Picture Vocabulary Test – Revised (Αναθεωρημένη έκδοση τεστ εικόνων και 

λεξιλογίου) (PPVT,  Dunn, 1965) και Reynell Developmental Language Scales 

(Αναπτυξιακές γλωσσικές κλίμακες του Reynell) (RDLS, Reynell & Gruber, 1990).  Ακόμα, 

για τη λεπτή και αδρή κινητικότητα χρησιμοποιούνται τα Beery – Buktenica 

Developmental Test of Visual – Motor Integration (Αναπτυξιακό τεστ οπτικής και 

κινητικής ολοκλήρωσης των Beery και Buktenica) (Beery VMI, Beery, 1967), Peabody 

Developmental Motor Scales (Αναπτυξιακές κλίμακες κινητικών δεξιοτήτων) (PDMS, 

Folio & Fewell, 1983) και Sensory Integration and Praxis Test (Τεστ αισθητηριακής 

ολοκλήρωσης και εκτέλεσης) (SIPT, Ayres, 1989).  Για τη γενική εκτίμηση της 

συμπεριφοράς  χορηγούνται τα Aberrant Behavior Checklist (Τεστ παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς) (ABC, Aman & Singh, 1986)  και Nisonger Child Behavior Rating Form 

(Φόρμα αξιολόγησης συμπεριφοράς παιδιού του Nisonger) (NCBRF, Tassé, Aman, Hammer 

& Rojahn, 1996). Τέλος, για την αξιολόγηση μεγαλύτερων ατόμων χρησιμοποιούνται τα 

Children’s Communication Checklist (Τεστ αξιολόγησης της επικοινωνίας για παιδιά) 

(CCC, Bishop, 1998) και Social Responsiveness Scale/ Social Reciprocity Scale (Κλίμακα 

κοινωνικής ανταπόκρισης/κοινωνικής αμοιβαιότητας) (SRS,  Constantino, Przybeck, Friesen 

& Todd, 2000).  

Ωστόσο, ο τρόπος χορήγησης και στάθμισης αυτών των τεστ είναι διαφορετικός, 

οπότε τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση και όχι κατ’ 

αποκλειστικότητα (Tidmarsh & Volkmar, 2003).  Να σημειωθεί το γεγονός πως για τα 

περισσότερα από τα παραπάνω διαγνωστικά εργαλεία έχουν κυκλοφορήσει νέες πρόσφατες 
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εκδόσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες.  Όσον αφορά την εγκυρότητά τους, έχουν διεξαχθεί 

αρκετές μελέτες.  Χαρακτηριστικά, στη μελέτη του Falkmer, Anderson, Falkmer και Horlin 

(2013) γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την εγκυρότητα των 

διαγνωστικών εργαλείων.  Στην μελέτη τους οι ερευνητές συμπεριέλαβαν  68 άρθρα και 

αξιολόγησαν συνολικά 17 διαγνωστικά εργαλεία.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι 

τα ADI-R και ADOS είχαν τη μεγαλύτερη ευαισθησία και εξειδίκευση, ενώ οι ερευνητές 

πρότειναν ότι χρειάζονται να γίνουν μελλοντικές έρευνες με την αξιολόγηση του ADI-R και 

ADOS σε συνδυασμό.  Επόμενη μελέτη έγινε από τον Ashwood, Buitelaar, Murphy, Spooren 

και Charman (2015) οι οποίοι αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με το ποια διαγνωστικά 

εργαλεία χρησιμοποιούν περισσότερο οι υπηρεσίες ανά τον κόσμο.  Η έρευνα αξιολόγησε 

στοιχεία από διάφορα κλινικά κέντρα στην Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2013 ως τον 

Ιανουάριο του 2014, ενώ αξιολογήθηκαν 66 κλινικές έρευνες με 14.844 ασθενείς με 

διάγνωση αυτισμού.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα των ειδικών 

χρησιμοποιεί τα ADOS και ADI-R, με το ποσοστό της χρήσης του διαγνωστικού εργαλείου 

ADI-R να είναι διπλάσιο στην Δυτική Ευρώπη.  Επίσης, οι μισοί από τους ειδικούς βρέθηκε 

ότι χρησιμοποιούν τα SCQ και SRS με τρεις φορές υψηλότερο ποσοστό στην Δυτική 

Ευρώπη σε σχέση με την Ανατολική.  Καταλήγοντας, μια έγκυρη διάγνωση και σωστή 

αξιολόγηση παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το νοητικό, αναπτυξιακό και ψυχολογικό 

επίπεδο του παιδιού και διαμορφώνουν το σχεδιασμό μιας κατάλληλης και εξατομικευμένης 

θεραπευτικής παρέμβασης.   
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6. Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

Ο αυτισμός  είναι μια νευροβιολογική αναπτυξιακή διαταραχή η οποία δεν μπορεί να 

θεραπευτεί.   Θεραπεία με την έννοια της "ίασης" δεν υπάρχει, τουλάχιστον με τα σημερινά 

δεδομένα.  Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως στόχο την 

βελτίωση των ικανοτήτων και της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό.  Παιδιά με 

Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας ή με σύνδρομο Asperger εμφανίζουν σημαντική 

βελτίωση μέσα από μια κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση.   Η ποικιλία των κλινικών 

χαρακτηριστικών του αυτισμού είναι εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εξίσου 

μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών παρεμβάσεων.   

 

6.1 Εκπαιδευτικές και Υποστηρικτικές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

Αρχικά, μία από τις εκπαιδευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων επικοινωνίας είναι η Μέθοδος Θεραπείας και Εκπαίδευσης Παιδιών με 

Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας (TEACCH: Treatment Education of Autistic and 

related Communication, Schopler, Mesibov & Hearsey, 1995).  Η παραπάνω μέθοδος 

επικεντρώνεται στην κατανόηση και διαχείριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

ατόμων με αυτισμό.  Μετά τον εντοπισμό των ικανοτήτων του παιδιού, ξεκινά η εκπαίδευση 

του με έμφαση στο οπτικό στοιχείο (π.χ. προγράμματα με εικόνες, οπτικά βοηθήματα).  Τα 

βασικά στοιχεία του TEACCH είναι δύο : Η δόμηση και οργάνωση του περιβάλλοντος 

(ατομικοί χώροι και περιοχές στις οποίες λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες, π.χ. περιοχή 

ελεύθερου παιχνιδιού, περιοχή ομαδικής εργασίας κ.ά.) και το ατομικό και ημερήσιο 

πρόγραμμα (π.χ. φαγητό, ατομική εργασία, εξωτερικές δραστηριότητες στην αυλή κ.ά.).  

Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστεί ο αυτισμός σε όλες τις αναπτυξιακές 

φάσεις του παιδιού.  Επίσης, υπάρχουν και διάφορες συμπεριφορικές τεχνικές οι οποίες 

διδάσκουν στο παιδί ικανότητες που παρουσιάζουν ελλείψεις, όπως για παράδειγμα η μίμηση 

ή η γλώσσα.  Οι παραπάνω ικανότητες διδάσκονται μέσω της ενίσχυσης (κυρίως θετικής) ή 

μέσω της τμηματικής βοήθειας (prompt) κ.ά.  Μία συμπεριφορική τεχνική η οποία 

χρησιμοποιείται στον αυτισμό είναι η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABC: 

Applied Behaviour Analysis, Lovaas, 1987).  Η παραπάνω τεχνική είναι βασισμένη στις 
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αρχές της συντελεστικής εξαρτημένης μάθησης και εστιάζει στη χρήση ανταμοιβών και 

ενισχύσεων με σκοπό την ενθάρρυνση των επιθυμητών συμπεριφορών.  Βασικά 

χαρακτηριστικά της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς είναι η χρήση ενισχυτών 

(reinforcers), η ανάλυση δραστηριότητας (task analysis), η ανάλυση αιτιολογίας 

συμπεριφοράς (functional behavioral assessment) και η συλλογή δεδομένων (data collection).    

Υπάρχουν ακόμα εναλλακτικές/υποστηρικτικές μορφές επικοινωνίας οι οποίες 

χρησιμοποιούν την οπτική αντίληψη των ατόμων με αυτισμό για τη βελτίωση της 

κατανόησης και της ομιλίας.  Το Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων 

(PECS: Picture Exchange Communication System, Bondy & Frost, 1994) είναι μια μέθοδος 

υποβοηθούμενης επικοινωνίας που έχει ως στόχο να διδάξει τις βασικές αρχές 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας πριν την ανάπτυξη της γλώσσας, μέσα από την ανταλλαγή 

καρτών για το επιθυμητό αντικείμενο.  Το πρωτόκολλο του PECS είναι βασισμένο στις αρχές 

της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της Συμπεριφοράς γι' αυτό και συνδυάζεται αρκετά καλά με 

παρεμβάσεις όπως το ABA και το TEACCH.  Στο PECS γίνεται εκπαίδευση όσον αφορά 6 

στάδια : Την ανταλλαγή, την απόσταση και διατήρηση, τη διάκριση, τη δημιουργία 

προτάσεων, την ανταπόκριση και την παρατήρηση, ενώ σκοπός του προγράμματος είναι να 

κατανοήσει το παιδί ότι η εικόνα ή το σύμβολο παρουσιάζει ένα αντικείμενο.  Έτσι, το 

πρόγραμμα κρίνεται ως επιτυχημένο όταν ένα παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει, θα ζητήσει 

ένα παιχνίδι ανταλλάσοντας την εικόνα/σύμβολο.  Το MAKATON (Walker, 1977) είναι ένα 

γλωσσικό πρόγραμμα με σκοπό την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά και ενήλικες 

με διαταραχές στην επικοινωνία.  Βασίζεται στη χρήση νοημάτων ή γραφικών συμβόλων και 

αποτελείται από ένα λεξιλόγιο 450 εννοιών, ενώ είναι χωρισμένο σε 8 αναπτυξιακά στάδια.  

Το Makaton-Ελλάς έχει προσαρμόσει το βασικό λεξιλόγιο από τα αγγλικά στα ελληνικά, 

ώστε να καλύπτει της ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.   

Επιπλέον, ένα μέσο για την βελτίωση της κοινωνικής κατανόησης αποτελούν οι 

Κοινωνικές Ιστορίες της Carol Gray (Social Stories of Carol Gray,  Gray, 1992).  Είναι μια 

μέθοδος διδασκαλίας κοινωνικών δεξιοτήτων στα άτομα που εμπίπτουν στο Φάσμα του 

Αυτισμού.  Η μέθοδος περιλαμβάνει εξατομικευμένα κείμενα τα οποία προσφέρουν στο 

άτομο πληροφορίες για μια προβληματική κατάσταση ή για δεξιότητες που δυσκολεύουν τα 

συγκεκριμένα άτομα.  Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πληροφοριών στο άτομο με 

σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης μιας κοινωνικής κατάστασης.  Ενδεικτικά, αναφέρονται 

διάφορες άλλες  εναλλακτικές θεραπείες του αυτισμού που αναφέρονται στην βιβλιογραφία.  



111 

 

 

 

Αυτές είναι η  Αισθητηριακή Ολοκλήρωση ή Χαλάρωση, η Λογοθεραπεία με κύριο στόχο 

την επικοινωνία, η Μουσικοθεραπεία, η Δραματοθεραπεία, οι Ψυχοδυναμικές Θεραπείες και 

η Εργοθεραπεία.  Επίσης αναφέρονται η Θεραπεία της Καθημερινής Ζωής, αλλά και η 

μάθηση υποβοηθούμενη από τη χρήση υπολογιστών.  Σημεία σύγκλισης όλων των 

παραπάνω θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι η εκπαίδευση, η συμμετοχή των γονέων αλλά 

και η έμφαση στην επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση, η χρήση της οπτικής 

οδού και η χρήση του παιχνιδιού.  Ακόμα, κοινά σημεία των παραπάνω προσεγγίσεων είναι η 

λειτουργική  προσέγγιση της συμπεριφοράς, η εξατομίκευση της εκπαίδευσης και η ομαδική 

εκπαίδευση, η σημασία γενίκευσης των δεξιοτήτων του παιδιού και τέλος, η δυνατότητα 

προβλεψιμότητας των καταστάσεων.  Κριτήρια με οποία γίνεται επιλογή της κατάλληλης 

θεραπευτικής παρέμβασης  είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού αλλά και το 

επίπεδο ικανοτήτων του.  Όσον αφορά την παρέμβαση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κατά 

πόσο ταιριάζει η συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση με το προσωπικό στυλ, αλλά και τις 

ιδέες των γονέων και των θεραπευτών.  Συνάμα, η θεραπευτική παρέμβαση  θα πρέπει να 

έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους όσον  αφορά την πρόοδο του παιδιού.  Τελευταίο αλλά 

εξίσου σημαντικό κριτήριο επιλογής ενός κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος είναι το 

εκάστοτε κόστος.   

Ο αυτισμός είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί ωστόσο, υπάρχουν διάφορες 

θεραπευτικές προσεγγίσεις με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ατόμου αλλά και 

την ενσωμάτωση του παιδιού στο κοινωνικό σύνολο.  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού οι 

ειδικοί χρησιμοποιούν τις παρακάτω στρατηγικές: Προώθηση της ανάπτυξης των 

επικοινωνιακών, συμπεριφορικών και σχολικών δεξιοτήτων του παιδιού, βελτίωση των 

προβληματικών συμπεριφορών του και παροχή βοήθειας και οδηγιών στους γονείς.  Τα 

παιδιά με αυτισμό τα οποία δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ένα κανονικό σχολείο, 

παρακολουθούν υποχρεωτικά ειδικό σχολείο μέχρι την ηλικία των 14 ετών.  Βοηθητικά, 

παρακολουθούν Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΕΚ) και Τεχνικά 

Επαγγελματικά Εργαστήρια Ειδικής Αγωγής (ΤΕΕΕ) μέχρι την ηλικία των 22 ετών.  Η 

αρμόδια υπηρεσία η οποία παρέχει γνωματεύσεις σχετικά με το σχολικό πλαίσιο το οποίο θα 

ακολουθήσουν τα άτομα με αυτισμό είναι το Kέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), υπηρεσία η οποία λειτουργεί σχεδόν σε κάθε νομό της Ελλάδας.  Το 

ΚΔΑΥ συντάσσει το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) που αρμόζει σε κάθε 

παιδί, ενώ παρέχει επίσης και συμβουλευτική υποστήριξη στις οικογένειες των ατόμων με 

αυτισμό.    
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Τα τελευταία χρόνια, η στάση της πολιτείας απέναντι στα δικαιώματα των παιδιών με 

ιδιαίτερες ικανότητες έχει εκφραστεί μέσα από διάφορες δομές και οργανώσεις γύρω από τον 

αυτισμό.  Δομές του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τον  αυτισμό είναι τα Ειδικά 

Κέντρα Εξειδικευμένης Περίθαλψης (λειτουργούν ως Κέντρα Ημέρας).  Ακόμα, δομές του 

Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για την κοινωνική επανένταξη αλλά και την 

επαγγελματική κατάρτιση-απασχόληση των ατόμων με αυτισμό είναι τα Ειδικά Κέντρα 

Κοινωνικής Ένταξης και Μονάδες Αποκατάστασης, τα Κέντρα Προεπαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης  ή τα Προστατευμένα Εργαστήρια.  

Τέλος, για την διαβίωση των ατόμων με αυτισμό υπάρχουν κάποιες Μονάδες και 

Προγράμματα Ψυχολογικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης για παιδιά και εφήβους με 

αυτισμό, όπως Ξενώνες, Οικοτροφεία, ή Κατοικίες (Νότας, 2005).   

Τα προγράμματα ένταξης των ατόμων με αυτισμό σε ένα σχολικό πλαίσιο 

περιλαμβάνουν ένα Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αλλά και ανάπτυξη των 

σχολικών δεξιοτήτων.  Τα περισσότερα Κέντρα Ημέρας εφαρμόζουν ένα Εκλεκτικό 

Μοντέλο Ολιστικής Θεραπευτικής-Εκπαιδευτικής Προσέγγισης.  Σκοπός του παραπάνω 

προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας, της 

συναισθηματικής ανάπτυξης αλλά η ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού, 

κυρίως μέσα από τη βοήθεια της γονεϊκής  συμμετοχής.  Κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση 

ή χαλάρωση, η εργοθεραπεία, η μουσικοθεραπεία ή η ψυχοκινητική.  Επίσης, η προσέγγιση 

αυτή παρουσιάζει στοιχεία και από άλλα θεραπευτικά προγράμματα όπως το TEACCH, το 

ΑΒΑ, το PECS ή το MAKATON.  

 

6.2 Βιοχημικές και  Νευροβιολογικές  Προσεγγίσεις  

Αρκετοί παράγοντες έχουν συμβάλλει στην αυξημένη χρήση των θεραπειών του 

αυτισμού οι οποίες εστιάζουν σε βιολογικά και κληρονομικά αίτια.  Έτσι, ο αυτισμός 

αναγνωρίζεται ως μια νευρολογική διαταραχή, αναδεικνύεται η χρήση ψυχοτρόπων 

φαρμάκων, ενώ υποστηρίζεται η παρέμβαση μέσω ομοιοπαθητικών, βοτανικών, 

βιταμινούχων και άλλων παρεμβάσεων "εναλλακτικής ιατρικής".  Αν και δεν υπήρχαν 

ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητά τους, οι βιοχημικές προσεγγίσεις 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως για την αντιμετώπιση του αυτισμού.   
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Εκτός από τη φαρμακοθεραπεία, υπάρχουν κάποιες βιοχημικές προσεγγίσεις οι 

οποίες δεν στηρίζονται σε εμπειρική και πρακτική υποστήριξη, ωστόσο έχουν αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία για την αντιμετώπιση του αυτισμού.  Αρχικά, η εκκριματίνη ή "σεκρετίνη" 

(secretin) είναι μια πολυπεπτιδική ορμόνη η οποία συμβάλλει στη ρύθμιση της γαστρικής 

λειτουργίας.  Με τη χορήγηση "σεκρετίνης" σε ενδοφλέβια μορφή, προκαλείται αύξηση 

έκκρισης νερού, διοξειδίου του άνθρακα από το πάγκρεας, αλλά και ενζύμων που ίσως 

ευθύνονται για κάποια από τα συμπτώματα του αυτισμού.  Οι υποστηρικτές της "σεκρετίνης" 

υποστηρίζουν ότι τα αυτιστικά συμπτώματα μειώνονται μετά τη χορήγησή της (Horvath & 

Perman, 2002).  Ωστόσο, στη μελέτη του Krishnaswami, McPheeters και Veenstra-

Vanderweele (2011), οι ερευνητές ανέτρεξαν σε βάσεις δεδομένων από το 2000 έως το 2010 

όσον αφορά τη χορήγηση "σεκρετίνης" σε παιδιά με αυτισμό ηλικίας 12 ετών και κάτω.  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αναγνώρισαν την έλλειψη αποτελεσματικότητας της 

συγκεκριμένης θεραπείας, όπως αναφέρεται και από άλλους ερευνητές.  Άλλες παρόμοιες 

θεραπείες που έχουν προταθεί αναφέρονται σε θεραπείες οι οποίες στηρίζονται στη διατροφή 

και τη δίαιτα.  Η θεραπεία με δίαιτα ελεύθερη από γλουτένη και καζεΐνη υποστηρίζει ότι τα 

συμπτώματα του αυτισμού προκαλούνται από δυσανεξία/αλλεργία στην γλουτένη ή την 

καζεΐνη.  Επόμενη θεραπεία είναι η θεραπεία κατά του μύκητα Candida.  Η συσχέτιση του 

συγκεκριμένου μύκητα με τον αυτισμό άρχισε μετά την αναφορά των Trowbridge και 

Walker (1986) οι οποίοι βρήκαν ότι παιδιά ηλικίας 18-24 μηνών τα οποία λάμβαναν 

μακροχρόνια θεραπεία με αντιβιοτικά  για τον έλεγχο των μολύνσεων του αυτιού, εμφάνιζαν 

αυτιστικές τάσεις.  Το παραπάνω γεγονός ωστόσο δεν αποδεικνύει ότι ο μύκητας Candida 

προκαλεί τον αυτισμό.  Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι αρκετά παιδιά λαμβάνουν θεραπεία 

με αντιβιοτικά αλλά δεν εμφανίζουν αυτιστικά χαρακτηριστικά.   

Ακόμα, στηριζόμενοι σε κάποιες αναφορές γονέων ότι η κατάσταση των παιδιών τους 

βελτιώθηκε μετά τη λήψη συγκεκριμένων βιταμινών, οι Rimland, Callaway και Dreyfus 

(1978) ανέπτυξαν μια θεραπεία η οποία στηρίζεται σε βιταμίνες και μέταλλα, και 

συγκεκριμένα στη λήψη της βιταμίνης B6.  O Smith (1996)  σε μελέτη του ανέφερε αρκετές 

έρευνες οι οποίες υποστηρίζουν την παραπάνω θεραπεία, ωστόσο πρότεινε και μια 

αναποτελεσματικότητα της, καθώς η συγκεκριμένη θεωρία στηρίζεται σε αναφορές γονέων 

και όχι σε ανεξάρτητους παρατηρητές.  Στην έρευνα των Adams, Audhya, McDonough-

Means, Rubin, Quig, Geis και συν. (2011), οι ερευνητές σύγκριναν τη διατροφική και 

μεταβολική δραστηριότητα αλλά και την πιθανή συσχέτιση κάποιων βιοδεικτών με τη 

σοβαρότητα των αυτιστικών συμπτωμάτων σε 55 παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-16 ετών και 
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μια ομάδα ελέγχου.  Οι μετρήσεις της έρευνας αφορούσαν βιταμίνες, ανόργανα άλατα, 

επίπεδα αμινοξέων στο πλάσμα, οξειδωτικό στρες, μεθυλίωση κ.ά.  Για τα παιδιά με 

αυτισμό, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μειωμένα επίπεδα βιοτίνης, ATP στο πλάσμα 

κ.ά., ενώ παρατηρήθηκαν υψηλά επίπεδα οξειδωτικού στρες και γλουταμινικού οξέος στο 

πλάσμα.   Ενώ τα επίπεδα των βιταμινών και μετάλλων για τα άτομα με αυτισμό κυμαινόταν 

σε φυσιολογικά επίπεδα, εντούτοις παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των βιταμινών, των 

μετάλλων και των αμινοξέων στο πλάσμα με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων του αυτισμού.  

Ακόμα, σύμφωνα με τoυς Rimland και Baker (1996), η ουσία DMG (αντιοξειδωτικό που 

διατίθεται ως συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην αύξηση της ενέργειας και την 

ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος) βελτίωσε τη βλεμματική επαφή, το λόγο και την 

αυτοπεποίθηση των ατόμων με αυτισμό.  Ωστόσο, στην έρευνα του Bolman και Richmond 

(1999) οι ερευνητές δεν παρατήρησαν σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά παιδιών με 

αυτισμό κάτω από την επίδραση της DMG.  Τέλος, αναφέρεται η θεραπεία με σίδηρο, η 

οποία δεν είναι αποτελεσματική σε όλα τα άτομα με αυτισμό.  Ο σίδηρος κατέχει καίριο 

ρόλο στην εγκεφαλική λειτουργία, ειδικότερα κατά τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης ενός 

ατόμου.  Έχει βρεθεί ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα σιδήρου 

ωστόσο, η θεραπεία του αυτισμού πρέπει να έχει ως στόχο τα συμπτώματα του αυτισμού και 

όχι τις σωματικές επιπτώσεις.   

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, οι διαθέσιμες θεραπείες για τον αυτισμό 

περιλαμβάνουν συμπεριφορικές, διατροφικές ή ιατρικές προσεγγίσεις.  Ωστόσο, οι 

νευροβιολογικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του αυτισμού βρίσκονται στο ξεκίνημά 

τους (Poustka & Kamp-Becker, 2016).  Σήμερα, η θεραπεία του αυτισμού με βλαστοκύτταρα 

αποτελεί μια ισχυρή υπόσχεση για το μέλλον της μοριακής ιατρικής και τον αυτισμό.  Η 

θεραπεία αυτή είναι γνωστή και ως θεραπεία με αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και έχει ως 

στόχο τη δημιουργία νέων αγγείων στις περιοχές του εγκεφάλου με περιορισμένη αιμάτωση.  

Μεταξύ των βλαστοκυττάρων, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs) φαίνεται να 

δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα.  Η πρώτη θεραπεία με βλαστοκύτταρα του αίματος του 

ομφάλιου λώρου και του πλακούντα  (cord blood stem cells) αναφέρεται στη μελέτη του 

Gluckman, Broxmeyer, Auerbach, Friedman, Douglas, Devergie  και συν. (1989) σε ένα 

αγόρι με αναιμία  Fanconi από τα βλαστοκύτταρα της δίδυμης αδερφής του.  Ωστόσο, το 

2016 εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό FDA των Η.Π.Α μία κλινική μελέτη για τη 

θεραπεία του αυτισμού με τη χρήση αυτόλογης χορήγησης βλαστοκυττάρων του αίματος του 

ομφάλιου λώρου και του πλακούντα (Chez, Lepage, Parise, Dang-Chu & Hankins 2016).  Η 
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παραπάνω μελέτη περιλαμβάνει παιδιά με αυτισμό των οποίων οι γονείς είχαν προνοήσει να 

"φυλάξουν" αυτά τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους κατά τη γέννηση.  Η έρευνα 

περιλαμβάνει 30 παιδιά ηλικίας 2-7 ετών, ενώ η αξιολόγηση των παιδιών θα γίνει 6 μήνες 

μετά την θεραπεία, με βάση ένα ειδικό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις συμπεριφορές του 

αυτισμού.  

Όσον αφορά την αιτιολογία του αυτισμού, από τις επικρατέστερες νευροβιολογικές 

θεωρίες είναι η καταστροφή των νευρικών κυττάρων.  Με βάση αυτή την άποψη, η 

χορήγηση βλαστοκυττάρων του αίματος του ομφάλιου λώρου και του πλακούντα ίσως θα 

είχε κάποια επίδραση.  Το αίμα του ομφάλιου λώρου και του  πλακούντα περιέχει 

βλαστοκύτταρα τα οποία μετατρέπονται σε νευρογλοιακά και προενδοθηλιακά-

αγγειογενετικά κύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα εγκαθίστανται στον εγκέφαλο και τα 

αποτελέσματα της δράσης τους γίνονται εμφανή μέσα σε 6-12 μήνες μετά τη χορήγηση.  Μία 

ακόμα θεωρία σχετικά με τα βλαστοκύτταρα αφορά τη μεταμόσχευση μεσεγχυματικών  

βλαστοκυττάρων (MSCs). Εξαιτίας της συγκεκριμένης νευρολογικής και ανοσολογικής 

απορρύθμισης που συμβαίνει στον αυτισμό, η μεταμόσχευση μεσεγχυματικών αρχέγονων 

κυττάρων θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό εργαλείο της μοριακής ιατρικής για τον 

αυτισμό (Siniscalco, Sapone, Cirillo, Giordano, Maione & Antonucci, 2012).  Tο αίμα του 

ομφάλιου λώρου και του πλακούντα μπορεί να αποκαταστήσει τις ελλιπείς συνάψεις του 

εγκεφάλου στην περίπτωση του αυτισμού, ενώ τα αποτελέσματα της θεραπείας αναμένονται 

να είναι εμφανή μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων.   Μία τελευταία θεωρία υποστηρίζει 

ότι ο αυτισμός οφείλεται σε ανοσολογικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν σε χρόνια 

φλεγμονή και καταστροφή των νευρικών κυττάρων.  Με βάση αυτή τη θεωρία, τα 

μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα παρουσιάζουν ισχυρή θεραπευτική επίδραση (Gesundheit, 

Ashwood, Keating, Naor, Melamed & Rosenzweig, 2015).  Έχει προταθεί επίσης ο ρόλος 

των "επαγόμενων πολυδύναμων βλαστοκυττάρων" (IPSCs) όσον αφορά τη θεραπεία των 

ατόμων με σύνδρομο Rett (Marchetto, Carromeu, Acab, Yu, Yeo, Mu et al., 2010).  Τα 

αποτελέσματα αυτών των ερευνών θα αναδείξουν την καταλληλότητα των δύο τύπων 

κυττάρων (αιμοποιητικά ή μεσεγχυματικά) ανάλογα με το αίτιο που προκάλεσε τον αυτισμό, 

ενώ μελλοντικές θεραπευτικές παρεμβάσεις με χορήγηση βλαστοκυττάρων θα μπορούσαν να 

αφορούν έναν συνδυασμό των δύο τύπων κυττάρων (Κουζή-Κολιάκου, 2014).  Στην Ελλάδα, 

βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ανάλογο πρωτόκολλο το οποίο  αφορά την αυτόλογη  χορήγηση 

μεσεγχυματικών αρχέγονων βλαστοκυττάρων  από τον λιπώδη ιστό.   
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Πιο πρόσφατες μελέτες αναφέρονται σε άλλες νευροβιολογικές θεραπείες.  Στη 

μελέτη του Nguyen, Lepleux, Makhlouf, Martin, Fregeac, Siquier-Pernet και συν. (2016) οι 

ερευνητές ανακάλυψαν 4 μορφές microRNAs (μεταγραφικοί ρυθμιστές οι οποίοι 

εμπλέκονται στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου), ενώ προτείνουν ότι αυτοί οι 

παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί μπορούν να επιφέρουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα 

άτομα με αυτισμό.  Επόμενη μελέτη των Liu, Talalay και Fahey (2016) αναφέρει ότι βασικές 

φυσιολογικές οδοί που παρουσιάζουν ανωμαλίες στον αυτισμό, όπως για παράδειγμα ο 

μεταβολισμός της οξειδοαναγωγής/οξειδωτικό στρες, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία ή η 

δυσλειτουργία σε επίπεδο συνάψεων μπορούν να ρυθμιστούν μέσω του μορίου της 

"σουλφοραφάνης" (sulforaphane).  Επιπλέον, το νευροπεπτίδιο της ωκυτοκίνης  (ΟΧΤ) 

αποτελεί έναν σημαντικό ρυθμιστή σε κοινωνικές και συναισθηματικές διεργασίες.  Σε 

διάφορες μελέτες σήμερα, αποδεικνύεται ότι η ωκυτοκίνη ανοίγει ένα νέο παράθυρο στη 

θεραπεία των ατόμων με αυτισμό, καθώς παρατηρείται μείωση των συμπτωμάτων του μετά 

από χορήγησή της (Kirsch, 2015· Prinsen, Bernaerts, Dillen, Berra, Brams, Wenderoth et al., 

2016).  Έχει προταθεί επίσης η χρήση της μελατονίνης (melatonin) για τις διαταραχές ύπνου 

σε παιδιά με αυτισμό (Cuesta & Delrio-Hortega, 2016· Doyen, Mighiu, Kaye, Colineaux, 

Beaumanoir, Mouraeff  et al., 2011).  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η πεποίθηση ότι η τεχνολογία (υπολογιστές, ρομπότ) θα 

επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα όσον  αφορά την εκπαίδευση  αλλά και τη θεραπεία των 

ατόμων με αυτισμό.  Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με αυτισμό εμφανίζουν 

κάποιες θετικές κοινωνικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης με ρομπότ, τις 

οποίες δεν εμφανίζουν σε μια ρεαλιστική αλληλεπίδραση με ανθρώπους.  Η μελέτη του 

Ricks και Colton (2010) αναφέρεται στη θεραπεία των ατόμων με αυτισμό με τη βοήθεια 

χρήσης ρομπότ, ενώ οι ερευνητές τονίζουν κάποιους περιορισμούς αυτής θεραπείας, 

αναφέροντας το γεγονός ότι  οι θετικές  κοινωνικές συμπεριφορές που παρατηρούνται στα 

άτομα με αυτισμό με την αλληλεπίδραση των ρομπότ, δεν έχουν παρατηρηθεί εκτός κλινικού 

πλαισίου.  Έχει προταθεί ακόμα και η θεραπεία του αυτισμού με την ενίσχυση χρήσης ενός 

φορητού υπολογιστή με οθόνη αφής (TSMC) ως συμπληρωματική θεραπεία στο σπίτι, με 

σκοπό τα άτομα με αυτισμό να αισθάνονται ανεξάρτητα κατά τη διαδικασία της εκμάθησης 

(Rasche & Qian, 2012).   
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6.3 Φαρμακοθεραπεία 

Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με αυτισμό παρουσιάζει κάποιες συννοσηρές 

καταστάσεις (π.χ. άγχος, κατάθλιψη κ.λπ), καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα 

στην καθημερινή τους ζωή αλλά και στην εκπαίδευση και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.  Σε 

περίπτωση αποτυχίας των Εκπαιδευτικών και Υποστηρικτικών Θεραπευτικών 

Προσεγγίσεων, η Φαρμακοθεραπεία αποτελεί μια εναλλακτική, ή ακόμα και μια ανάγκη.  Οι 

φαρμακευτικοί παράγοντες δεν θεραπεύουν τον αυτισμό αλλά αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα 

συμπτώματά του.  Άτυπα αντιψυχωτικά φάρμακα όπως η ρισπεριδόνη χορηγούνται στα 

άτομα με αυτισμό για συμπτώματα όπως η υπερκινητικότητα, οι στερεοτυπίες, η 

επιθετικότητα ή ο αυτοτραυματισμός.  Η μέση δόση ρισπεριδόνης σε παιδιά και άτομα με 

αυτισμό είναι τα 2.0 mg ημερησίως, ενώ η πιο σημαντική παρενέργεια της ρισπεριδόνης 

θεωρείται ότι είναι η αύξηση βάρους.  Στη μελέτη των Sharma και Shaw (2012), 

διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ρισπεριδόνης σε παιδιά με ASD με 

βάση 22 μελέτες που δημοσιεύτηκαν μετά το 2000 με εικονικό φάρμακο.  Τα αποτελέσματα 

της έρευνας υποστήριξαν την αποτελεσματικότητα της χρήσης ρισπεριδόνης όσον αφορά τις 

προβληματικές συμπεριφορές των ατόμων με αυτισμό.  Ακόμα, οι ερευνητές πρότειναν ότι η 

διάφορες ανεπιθύμητες ενέργειες της λήψης ρισπεριδόνης  (Risperdal) είναι σπάνιες και τα 

άτομα είναι σε θέση να τις διαχειριστούν.  Σε αντίθεση, η αύξηση σωματικού βάρους που 

παρατηρείται μετά τη χρήση ρισπεριδόνης μπορεί να οδηγήσει σε αρκετά προβλήματα 

υγείας.  Επιπλέον μελέτη των Rezaei, Mohammadi, Chanizadeh, Sahraian, Tabrizi, 

Rezazadeh και συν. (2010) σε 40 παιδιά ηλικίας 4-12 ετών με διάγνωση αυτισμού με τα 

κριτήρια του DSM-IV, βρέθηκε ότι η θεραπεία με ρισπεριδόνη και "τοπιραμάτη" 

(topiramate), έχει καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς με αυτιστική διαταραχή, σε 

σχέση με τη θεραπεία μόνο με χρήση της ρισπεριδόνης.  Στη μελέτη των Νurmi, Spilman, 

Whelan, Scahill, Aman, McDougle και συν. (2013), σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 4-17 

ετών, βρέθηκε να σχετίζονται διάφορες παραλλαγές γονιδίων του ενεργειακού ισοζυγίου 

(π.χ. παραλλαγές στον υποδοχέα των κανναβινοειδών ή της λεπτίνης) με την αύξηση 

σωματικού βάρους που παρατηρείται σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με αντιψυχωσικά, 

όπως η ρισπεριδόνη.  Στην πιο πρόσφατη μελέτη των Scahill, Jeon, Boorin, McDougle, 

Aman, Dziura και συν. (2016), βρέθηκε ότι η αύξηση του σωματικού βάρους που 

παρατηρείται στα άτομα με αυτισμό  μετά από χορήγηση ρισπεριδόνης μπορεί να 

ενεργοποιήσει βιοχημικούς δείκτες που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη και το 

μεταβολικό σύνδρομο.   
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Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs) όπως η 

φλουοξετίνη, η φλουβοξαμίνη  ή η σιταλοπράμη, χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση 

των επαναληπτικών συμπεριφορών, των στερεοτυπιών ή για το άγχος στα άτομα με αυτισμό 

(Nazeer, 2011).  Το θέμα των αναπτυξιακών αλλαγών στην αποτελεσματικότητα αυτών των 

φαρμάκων και τον αυτισμό έχει υποκινήσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.  

Στην έρευνα του Hadjikhani (2010), αναφέρεται ότι η "υπερσεροτονιναιμία" κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης (λόγω της λήψης SSRIs), θα μπορούσε να είναι μια αιτία αύξησης 

του ποσοστού του αυτισμού.  Αντίθετα στη μελέτη των Hviid, Melbye και Pasternak (2013) 

δε βρέθηκε συσχέτιση της χρήσης SSRIs κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και των 

αυτιστικών χαρακτηριστικών.  Στην πρόσφατη μελέτη των Velasquez και Bonnin (2016) οι 

ερευνητές αναφέρουν ότι η απορρύθμιση του σερονινεργικού συστήματος οδηγεί σε 

μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη μεταγεννητική λειτουργία του εγκεφάλου, ενώ προτείνουν 

επίσης ότι τα SSRIs διασχίζουν τον πλακούντα και επηρεάζουν το εγκεφαλικό αναπτυξιακό 

κύκλωμα ενός εμβρύου.  Γενικότερα όμως, η λήψη αντικαταθλιπτικών κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης σε σχέση με την ανάπτυξη του αυτισμού αναφέρεται σε αρκετές έρευνες.  Σε 

διάφορες μελέτες αναφέρεται ότι η έκθεση της εγκύου σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα μπορεί 

να οδηγήσει στην εμφάνιση αυτιστικών  χαρακτηριστικών στους απογόνους, ιδιαίτερα κατά 

το πρώτο τρίμηνο (Croen, Grether, Yoshida, Odouli & Hendrick, 2011· Rosenberg,  2016).   

Οι σταθεροποιητές της διάθεσης χρησιμοποιούνται επίσης για την αντιμετώπιση των 

αυτιστικών συμπτωμάτων, όπως τα αντιεπιληπτικά και το λίθιο.  Στα άτομα με αυτισμό δεν 

είναι έντονη η αποτελεσματικότητά τους, όσο στα άτομα με διπολική διαταραχή (Chiu, 

Wang, Hunsburger & Chuang, 2013).  Στην έρευνα των Galbally, Roberts και Buist (2010) 

παρέχεται μια ενδιαφέρουσα ανασκόπηση όσον  αφορά τις επιδράσεις των τεσσάρων 

σταθεροποιητών της διάθεσης που χρησιμοποιούνται περισσότερο στην αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων του αυτισμού (βαλπροϊκό νάτριο, καρβαμαζεπίνη, λαμοτριγίνη και ανθρακικό 

λίθιο).  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας όλοι οι σταθεροποιητές της διάθεσης 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης βρέθηκε ότι σχετίζονται με κίνδυνο δυσπλασίας, 

τερατογόνες επιδράσεις αλλά και περιγεννητικές επιπλοκές.  Επίσης, στα άτομα με αυτισμό 

παρατηρούνται προβλήματα προσοχής και υπερκινητικότητα.  Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιούνται διεγερτικά, όπως για παράδειγμα η "μεθυλφενιδάτη" (Ritalin), η 

"ατομοξετίνη" (atomoxetine) και η "γουανφασίνη" (guanfacine).  Έχει βρεθεί κάποια 

αποτελεσματικότητα των παραπάνω φαρμάκων όσον αφορά τα άτομα με αυτισμό (Murray, 

2010).  Υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα της 
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φαρμακοθεραπείας όσον αφορά τα συμπτώματα του αυτισμού.   Οι Accordino, Kidd, Politte, 

Henry και McDougle (2016), πρότειναν την αποτελεσματικότητα της λήψης ρισπεριδόνης 

και "αριπιπραζόλης" (aripiprazole), ενώ ο Taylor (2016) από την ανασκόπηση 43 μελετών, 

ανέφερε την αποτελεσματικότητα της φλουοξετίνης και της ρισπεριδόνης.  Γενικότερα όμως, 

στην έρευνα του Bertelli, Rossi, Keller και Lassi  (2016), οι ερευνητές μέσα από 

ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα πιο συχνά 

συνταγογραφούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση του αυτιστικού φάσματος είναι τα 

αντιψυχωτικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα αντιεπιληπτικά και τα διεγερτικά φάρμακα, ενώ 

πρότειναν επίσης ότι οι έρευνες με ζωικά μοντέλα μπορούν να προσφέρουν νέες επιλογές 

θεραπείας του αυτισμού με βιολογική βάση.   

Καταλήγοντας, εδώ και χρόνια έχουν προταθεί διάφορα αίτια όσον αφορά τον 

αυτισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και πολλές θεραπευτικές προσεγγίσεις.  Σκοπός της 

θεραπευτικής προσέγγισης είναι η προαγωγή της ποιότητας ζωής και λειτουργικότητας του 

ατόμου.  Τα άτομα με αυτισμό έχουν ανάγκη από ένα οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας, 

το οποίο να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Όταν ο θεραπευτικός 

σχεδιασμός επικεντρώνεται στις υπηρεσίες που τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη, τότε 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα και αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.   
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Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Τα τελευταία χρόνια, οι σύγχρονες νευροαπεικονιστικές και νευροφυσιολογικές 

μέθοδοι έχουν αναδείξει σημαντικά ευρήματα σχετικά με τα κλινικά χαρακτηριστικά του 

Φάσματος του Αυτισμού.  Από την ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι 

η τεχνική της fMRI χρησιμοποιείται ευρέως από τους επιστήμονες προκειμένου να 

αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του αυτισμού που σχετίζονται με τα ελλείμματα στην 

επικοινωνία.  Ωστόσο, η τεχνική της fMRI παρουσιάζει περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση 

της στα άτομα με αυτισμό, καθώς οι περισσότερες έρευνες με την παραπάνω 

νευροαπεικονιστική τεχνική περιλαμβάνουν μικρά δείγματα αλλά και συμμετοχή μόνο 

ανδρών με Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας (Philip et al., 2012).  Το παραπάνω εύρημα 

επιβεβαιώνει την υπόθεση της αυξημένης συχνότητας του αυτισμού στους άνδρες η οποία 

προβάλλεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια  (Werling & Geschwing, 2013).  Ακόμη, μελέτες 

με τη μέθοδο της SPECT και της PET έχουν αναδείξει ανωμαλίες των ατόμων με αυτισμό 

όσον αφορά τα επίπεδα κάποιων νευροδιαβιστών όπως για παράδειγμα της σεροτονίνης και 

των κατεχολαμινών (Chugani, 2012).  Επιπλέον έρευνες ενισχύουν  την άποψη περί 

ανωμαλιών στη συνδεσιμότητα διαφόρων εγκεφαλικών κυκλωμάτων και του αυτισμού 

(Shukla et al., 2011).   

Μια σειρά από ευρήματα σήμερα υποστηρίζουν ανωμαλίες στα επίπεδα και τον όγκο 

της λευκής ουσίας στα άτομα με αυτισμό σε σχέση με τις ομάδες ελέγχου (Ecker et al., 

2012).  Ωστόσο, πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι αυτές οι ανωμαλίες δεν περιορίζονται 

μόνο στη λευκή ουσία, αλλά επηρεάζουν και τις νευρωνικές συνδέσεις της φαιάς ουσίας  

(Ecker et al., 2013).   Γενικότερα, σήμερα, οι γενετικές μελέτες επικεντρώνονται στις 

περιοχές των CNVs, των SNPs, στις νευρεξίνες και τις νευρολιγίνες, αλλά και στις πρωτεΐνες 

κυτταρικής προσκόλλησης όπως η SHANK3.   

Όλες οι μελέτες σχετικά με την παρεγκεφαλίδα, την πιο γνωστή δομή του εγκεφάλου 

που έχει μελετηθεί στον αυτισμό,  συγκλίνουν στο γεγονός ότι τα άτομα με αυτισμό 

παρουσιάζουν μείωση των κυττάρων Purkinje.  Ωστόσο, το γεγονός ότι στη μελέτη του 

Whitney και συν. (2009) δε βρέθηκε μειωμένος αριθμός καλαθοειδών και αστεροειδών 
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κυττάρων, κύτταρα στα οποία στηρίζουν την επιβίωσή τους τα κύτταρα Purkinje, σημαίνει 

ότι η χρονική στιγμή της απώλειας των κυττάρων Purkinje συμβαίνει προγεννητικά, εύρημα 

το οποίο επιβεβαιώνεται και από πρόσφατες έρευνες (Kemper, 2010).  Ακόμη, οι ανωμαλίες 

οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στους εν τω βάθει πυρήνες της παρεγκεφαλίδας, αλλά και οι 

διαφορές όγκου στον εγκέφαλο ατόμων με αυτισμό, υποδηλώνουν  πλέον ότι η 

νευροβιολογία του αυτισμού είναι μια νευροβιολογική διαταραχή η οποία εκδηλώνεται κατά 

την προγεννητική περίοδο με τις νευροβιολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν στο Φάσμα 

του Αυτισμού να εκτείνονται μέχρι την  μεταγεννητική περίοδο (Fatemi et al., 2012).  Το 

γεγονός ότι η παρεγκεφαλίδα δεν είναι αναπτυγμένη κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του 

ατόμου την καθιστά ευαίσθητη σε δυσπλασίες.  Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

φαίνεται ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν υποπλασία στα λόβια VI και VII 

τεκμηριώνοντας την αρχική υπόθεση του Chouchesne και συν. (1988), αλλά και ανωμαλίες 

στο σκώληκα της παρεγκεφαλίδας.  Επίσης, όσον αφορά τα επίπεδα της λευκής και φαιάς 

ουσίας στην παρεγκεφαλίδα ατόμων με αυτισμό, φαίνεται ότι τα άτομα με αυτισμό 

παρουσιάζουν αυξήσεις αλλά και μειώσεις στα επίπεδα της λευκής και φαιάς ουσίας (Cauda 

et al., 2011).   

Οι έρευνες όσον αφορά το μεγαλύτερο σύνδεσμο του εγκεφάλου, το μεσολόβιο, 

συγκλίνουν στο εύρημα ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν μειωμένο όγκο, πυκνότητα 

αλλά και επίπεδα της λευκής ουσίας, ενώ αυτή η μείωση φαίνεται να είναι καθολική, δηλαδή 

συμβαίνει και στις υποδιαιρέσεις του μεσολοβίου (Casanova et al., 2011).  Το εύρημα ότι η 

αγενεσία του μεσολοβίου συνδέεται με χαρακτηριστικά του αυτισμού φαίνεται να 

αντικρούεται, καθώς οι Booth, Wallace και Happe (2011), προτείνουν ότι άτομα με αυτισμό 

απουσία του μεσολοβίου, δύνανται να εμφανίσουν ικανοποιητικές κοινωνικές δεξιότητες.  Ο 

όγκος της αμυγδαλής στα άτομα με αυτισμό φαίνεται να ποικίλει, ωστόσο οι περισσότερες 

έρευνες υποστηρίζουν ότι η αναπτυξιακή πορεία της αμυγδαλής ακολουθεί μια αύξηση κατά 

την παιδική ηλικία αλλά καμία διαφορά στην ενήλικη ζωή.  Ωστόσο, οι Nordahl και συν. 

(2012), παρατήρησαν ότι η δομή της αμυγδαλής εξακολουθούσε να αυξάνεται, ενώ οι 

Bauman και Kemper (2016), υποστηρίζουν ότι τα αντικρουόμενα ευρήματα σχετικά με τον 

όγκο της αμυγδαλής στα άτομα με αυτισμό σχετίζοται με μεθοδολογικά προβλήματα των 

ερευνών που διεξάγονται.  Ακόμα, πρόσφατες μελέτες σήμερα αποδεικνύουν ότι δεν 

εμφανίζουν όλα τα άτομα με αυτισμό αυξημένη ενεργοποίηση της αμυγδαλής, αλλά μόνο τα 

άτομα με αυξημένο στρες (Herrington et al., 2016· Top et al., 2016).   
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Η μελέτη σχετικά με τους εγκεφαλικούς λοβούς στα άτομα με αυτισμό, έχει δείξει ότι 

περιοχές του μετωπιαίου λοβού (π.χ. μετωπιαία έλικα) οι οποίες  σχετίζονται με την 

επεξεργασία κοινωνικών ερεθισμάτων, παρουσιάζουν μειωμένη συνδεσιμότητα όσον αφορά 

τα κοινωνικά ελλείμματα που παρατηρούνται στον αυτισμό (Hoffman et al., 2016).  Ακόμα, 

ενώ παλαιότερες έρευνες έχουν αναφέρει μειωμένο μέγεθος και ασυμμετρία  της περιοχής 

Broca του μετωπιαίου λοβού, σήμερα οι έρευνες επικεντρώνονται στην τοξοειδή δεσμίδα η 

οποία συνδέει τις περιοχές Broca και Wernicke (Fletcher, 2010· Moseley et al., 2016), ενώ 

στην έρευνα των Herringshaw, Ammons, DeRamus, και Kana (2016), οι ερευνητές 

προτείνουν ότι τα άτομα με αυτισμό χρησιμοποιούν περισσότερο την περιοχή Wernicke σε 

σχέση με την περιοχή Broca, όσον αφορά την κατανόηση προτάσεων.  Έχει παρατηρηθεί 

επίσης ανώμαλη πλαγίωση στις περιοχές Broca και Wernicke, ενώ αυτή η πλαγίωση φαίνεται 

να επιδεινώνεται με την ηλικία (Eyler, Pierce & Courchesne, 2012).  Η αύξηση του αριθμού 

των νευρώνων που έχει παρατηρηθεί στο φλοιό των ατόμων με αυτισμό, οφείλεται σε 

αύξηση του αριθμού των μικροστηλών (Bauman & Kemper, 2016).   Η ατρακτοειδής έλικα 

φαίνεται να παρουσιάζει μειωμένο μέγεθος στα άτομα με αυτισμό (Toal et al., 2010), ενώ 

στη μελέτη των Dougherty, Evans, Katuwal, και Michael (2016), οι ερευνητές σημείωσαν ότι 

οι ασυμμετρία που παρατηρείται στην ατρακτοειδή έλικα των ατόμων με αυτισμό σχετίζεται 

με τη βαρύτητα των αυτιστικών συμπτωμάτων.  Τέλος, όσον αφορά τους εγκεφαλικούς 

λοβούς, τα περισσότερα ευρήματα των ερευνών σχετίζονται με ανωμαλίες στα επίπεδα της 

λευκής ουσίας διαφόρων περιοχών των εγκεφαλικών λοβών, με αποτέλεσμα οι νέες έρευνες 

να κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση (Mengotti et al., 2011).   

Η εμπλοκή των νευροδιαβιβαστών στο Φάσμα του Αυτισμού ήδη από τη δεκαετία 

του ’90 έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην κατανόηση της διαταραχής του 

αυτισμού.  Οι πιο γνωστοί νευροδιαβιβαστές οι οποίοι έχουν μελετηθεί περισσότερο είναι η 

σεροτονίνη (5-HT), το γ-αμινοβουτιρικό οξύ (GABA), το γλουταμινικό οξύ (Glu), οι 

κατεχολαμίνες, η ακετυλοχολίνη (Ach), ενώ έχει αναφερθεί επίσης η εμπλοκή των 

νευροτροφικών παραγόντων.  Όσον αφορά τη σεροτονίνη, οι δύο καταστάσεις που έχουν 

αναφερθεί είναι η "υπερσεροτονιναιμία" (αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης) και η 

"υποσεροτονιναιμία" (μειωμένα επίπεδα σεροτονίνης).  Φαίνεται ότι τελικά τα άτομα με 

αυτισμό παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης καθώς έχει βρεθεί επίσης αυξημένος 

αριθμός σεροτονινεργικών νευραξόνων (Azmitia et al., 2011), εύρημα το οποίο δεν μπορεί 

να αποδοθεί στον αντισταθμιστικό μηχανισμό ο οποίος προκαλεί μείωση των νευραξόνων 

της σεροτονίνης σε κατάσταση "υπερσεροτονιναιμίας" (Hadjikhani, 2010).  Ωστόσο, παρά τα 
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αυξημένα επίπεδα της σεροτονίνης, η τρυπτοφάνη η οποία είναι υπεύθυνη για τη σύνθεση 

της σεροτονίνης έχει βρεθεί μειωμένη στα άτομα με αυτισμό, με αποτέλεσμα  οι νέες έρευνες 

να επικεντρώνονται στην ουσία της τρυπτοφάνης, προκειμένου να διασαφηνιστούν τα 

χαμηλά επίπεδα της σεροτονίνης στα άτομα με αυτισμό (Essa, Subash, Braidy et al., 2013· 

Schwartz, 2014).  To GABA, ο κυριότερος ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής, έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα.  Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται 

ανώμαλες εκφράσεις των ισοενζύμων του στα άτομα με αυτισμό (Ramamoorthi & Lin, 2011) 

και ανωμαλίες στην έκφραση των υποδοχέων του (Oblak, et al., 2010).  

Οι NMDA και AMPA ιοντοτροπικοί υποδοχείς του γλουταμινικού οξέος όσον αφορά 

τα άτομα με αυτισμό αναφέρονται σε αρκετές έρευνες.  Αν και έχουν παρατηρηθεί αυξημένα 

και μειωμένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος στα άτομα με αυτισμό, οι τελευταίες έρευνες 

αναφέρουν αυξημένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος (Shimmura et al., 2011).  Μέχρι στιγμής 

δεν είναι σαφές αν πρόκειται για αυξημένα ή μειωμένα επίπεδα γλουταμινικού οξέος στο 

αυτιστικό φάσμα, ωστόσο έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία στο 

γλουταμινεργικό σύστημα των ατόμων με αυτισμό.  Σήμερα, οι ερευνητικές προσπάθειες 

κατευθύνονται στη μελέτη των υψηλών επιπέδων του γλουταμινικού οξέος, αλλά γίνεται και 

μια απόπειρα ανακάλυψης νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες επικεντρώνονται 

στους αγωνιστές των υποδοχέων του γλουταμινικού οξέος (Cetin et al., 2015).   

Ο ρόλος των κατεχολαμινών και ειδικότερα η απορρύθμιση του ντοπαμινεργικού 

συστήματος, οι παραλλαγές των γονιδίων της ντοπαμίνης, ο μεταφορέας της ντοπαμίνης 

αλλά και η αντίστροφη μεταφορά της ντοπαμίνης στα άτομα με αυτισμό, αποτελούν 

ευρήματα τα οποία έχουν αναφερθεί στις πρόσφατες έρευνες σχετικά με την ντοπαμίνη και 

τον  αυτισμό.  Ωστόσο, μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τις αναλογίες 

προλακτίνης/ντοπαμίνης και ωκυτοκίνης/GABA κατά τη διάρκεια της κύησης, για την 

αξιολόγηση των συμπτωμάτων του αυτισμού (Yarlagadda et al., 2014).  Όσον αφορά το 

νοραδρενεργικό σύστημα, οι μειώσεις της νορεπινεφρίνης οι οποίες έχουν παρατηρηθεί σε 

άτομα με αυτισμό, ορισμένες φορές συνδυάζονται και με μειώσεις άλλων ουσιών όπως της 

ντοπαμίνης, της τυροσίνης ή του ομοβανιλλικού οξέος, με αποτέλεσμα οι νέες έρευνες στις 

κατεχολαμίνες να προτείνουν μια αλληλεπίδραση στο μεταβολισμό των κατεχολαμινών 

(Gorina, Kolesnichenko & Mikhnovich, 2011).  Επίσης, όσον αφορά την ακετυλοχολίνη 

(Ach) και τον αυτισμό οι έρευνες αναφέρουν ότι η δυσλειτουργία του χολινεργικού 

συστήματος και η ανώμαλη έκφραση των υποδοχέων της Ach που έχει παρατηρηθεί στον 

αυτισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τα κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, 
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όπως αποδεικνύεται και από έρευνες με ζωικά μοντέλα  (Karvat &  Kimchi, 2014).  Τέλος, 

όσον αφορά τους νευροτροφικούς παράγοντες οι οποίοι κατέχουν ουσιαστικό ρόλο σε 

νευροβιολογικές αναπτυξιακές διαδικασίες, φαίνεται ότι τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν 

αυξημένα επίπεδα του νευροτροφικού παράγοντα BDNF (Correia et al., 2010), αλλά και 

χαμηλά επίπεδα των νευροτροφινών NT-3 και NT-4 (Segura et al., 2015).   

Η πολυπαραγοντική αιτιολογία του αυτισμού έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πολλών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων από εκπαιδευτικές/υποστηρικτικές προσεγγίσεις μέχρι 

νευροβιολογικές προσεγγίσεις και φαρμακοθεραπεία.  Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

βοηθούν το άτομο με αυτισμό στη βελτίωση της λειτουργικότητας του και της καθημερινής 

του ζωής, σε ένα συνδυασμό με μια φαρμακοθεραπεία.  Ωστόσο, οι νέες νευροβιολογικές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις όσον αφορά το Φάσμα του Αυτισμού βρίσκονται στο ξεκίνημά 

τους, καταρρίπτοντας πλέον βιοχημικές θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν 

τεκμηριώνονται επιστημονικά.  Η πιο πολυσυζητημένη θεραπευτική προσέγγιση του 

αυτισμού με βιολογική βάση είναι η θεραπεία με αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (θεραπεία 

με βλαστοκύτταρα).  Από τις κατηγορίες βλαστοκυττάρων, τα μεσεγχυματικά 

βλαστοκύτταρα φαίνεται να δείχνουν καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η αυτόλογη χορήγηση 

βλαστοκυττάρων του ομφάλιου λώρου και του πλακούντα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο 

στάδιο.  Άλλες νευροβιολογικές θεραπείες αναφέρουν τους μηχανισμούς microRNAs 

(μεταγραφικοί ρυθμιστές οι οποίοι εμπλέκονται στην ανάπτυξη και λειτουργία του 

εγκεφάλου), στη θεραπεία των ατόμων με αυτισμό (Nguyen et al., 2016).  Οι Liu, Talalay και 

Fahey (2016), προτείνουν ότι η μειωμένη φωσφοριλίωση από οξειδωτικό στρες ή  οι 

ανωμαλίες στις συνάψεις οι οποίες έχουν παρατηρηθεί στα άτομα με αυτισμό, μπορούν να 

ρυθμιστούν μέσω της "σουλφοραφάνης" (sulforaphane), ανοίγοντας ένα νέο πλαίσιο στη 

θεραπεία των ατόμων με αυτισμό.  Ακόμα, η χορήγηση ωκυτοκίνης(oxytocin), έχει 

αποδειχτεί ότι μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα του αυτισμού, με αποτέλεσμα να ανοίγεται 

ένα νέο παράθυρο για το μέλλον των ατόμων με αυτισμό (Kirsch, 2015).  Έχει αναφερθεί 

επίσης η χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των ρομπότ όσον αφορά τη θεραπεία του 

αυτισμού ωστόσο, οι νέες έρευνες κινούνται με επιφυλακτικότητα, καθώς πολλά από τα 

ευρήματα δεν έχουν παρατηρηθεί εκτός πειραματικού πλαισίου (Ricks & Colton, 2010). 

Όπως έχει προαναφερθεί ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή η οποία δεν 

θεραπεύεται.  Οι προσεγγίσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες απλά βελτιώνουν τη 

λειτουργικότητα αυτών των ατόμων και κάποια από τα συμπτώματά τους.  
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Καταλήγοντας, φαίνεται ότι η νευροβιολογία του αυτισμού έχει οδηγήσει 

συστηματικά στην κατανόηση του αυτιστικού φάσματος μέσα από εμπειρικές και 

τεκμηριωμένες έρευνες.  Ωστόσο, το πιο πιθανό είναι ο αυτισμός να είναι αποτέλεσμα ενός 

συνδυασμού παραγόντων, όπως περιβαλλοντικών, γενετικών κα οργανικών παραγόντων.  Ο 

όρος Φάσμα υποδηλώνει μια εντυπωσιακή ποικιλία των χαρακτηριστικών του αυτισμού, με 

αποτέλεσμα ο αυτισμός να έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια τη βάση πολλών και 

συστηματικών γενετικών, νευρολογικών και μοριακών ερευνών.  
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