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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η συµβολή και συµπαράσταση πολλών προσώπων ήταν απαραίτητη
για την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω:
Τον κο Φιλαλήθη Αναστάσιο, για την παρότρυνση του η εργασία να
έχει

τη

µορφή

έρευνας

καθώς

και

για

την

επιστηµονική

του

καθοδήγηση.
Την επιβλέπουσά µου κα Σκουντή Μαριάννα, για τη συνεχή
καθοδήγηση, παρακολούθηση και διόρθωση της εργασίας, καθώς και για
την άριστη συνεργασία και υποµονή καθ’ όλη τη διάρκεια της
προσπάθειας.
Τον κο Λιναρδάκη Μανόλη για τη στατιστική επεξεργασία και
ανάλυση των δεδοµένων.
Τον διευθυντή µου κο Πλουµή Κώστα και τη σύζυγό του Ελένη για
την πολύτιµη βοήθεια τους τόσο στο ξεκίνηµα της έρευνας στα σχολεία
όσο και για τη γενικότερη συµπαράσταση και κατανόηση.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό που συµπληρώνοντας µε υποµονή τα
ερωτηµατολόγια, συνέβαλε στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας.
Τον καθηγητή µου κο Ροβίθη Μιχάλη για τις πολύτιµες συµβουλές
του.
Τις

συναδέλφους

µου

κα

Παπουτσάκη

Κωνσταντίνα

και

κα

Γαρεφαλάκη Σοφία για τη σηµαντική βοήθειά τους.
Την κα Βοζικάκη Μαρία και την κα Τασσέλη Κική για την άψογη
συνεργασία που είχαµε όλο αυτό τον καιρό.
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Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους γονείς µου που
πάντα µε στηρίζουν µε αγάπη και αξιοπρέπεια σε κάθε µου προσπάθεια
πιστεύοντας σε µένα.
Ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στον άντρα µου και στα παιδιά µου για
την αµέριστη συµπαράσταση, υποστήριξη και υποµονή όλον αυτό τον
καιρό και να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στη µητέρα του άντρα µου,
γιατί χωρίς τη βοήθειά της δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί το «ταξίδι» αυτό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή: Ο επιπολασµός της αυτιστικής διαταραχής έχει αυξηθεί
σηµαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η συννοσηρότητα
του αυτισµού µε τη διαταραχή ελλειµµατικής προσοχήςυπερκινητικότητα (∆ΕΠΥ) καταγράφεται σε πολλές µελέτες
παγκοσµίως. Η ∆ΕΠΥ µάλιστα αποτελεί την πιο συχνή
συννοσηρή διαταραχή σε παιδιά µε αυτισµό. Τα ισχύοντα
διαγνωστικά κριτήρια ωστόσο, δεν επιτρέπουν τη διπλή
διάγνωση

των

δυο

διαταραχών.

Στην

Ελλάδα,

τόσο

επιπολασµός του αυτισµού όσο και η συννοσηρότητά του,
δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς.
Στόχος:

Ο σκοπός της παρούσας µελέτης, ήταν να διερευνήσει τον
επιπολασµό του αυτισµού σε παιδιά σχολικής ηλικίας στην
Κρήτη και να εκτιµήσει τη συννοσηρότητά του µε τη ∆ΕΠΥ.

Μέθοδος: Το αρχικό δείγµα αποτέλεσαν 7.661 παιδιά, τα οποία
επιλέχθηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία. Η µελέτη διεξήχθη
σε δύο στάδια. Η διαλογή βασίστηκε στα αρχεία του
σχολείου. Μόνο τα παιδιά που είχαν διαγνωστεί µε αυτισµό
από επίσηµα διαγνωστικά κέντρα συµπεριλήφθηκαν στο
δείγµα.

Για

κάθε

αυτιστικό

παιδί

χορηγήθηκαν

τα

σταθµισµένα τεστ Teacher Report Form και η ελληνική
κλίµακα αξιολόγησης της ∆ΕΠ/Υ-IV.
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Αποτελέσµατα: Από τα 7.661 παιδιά, τα 25 (0.3%) είχαν διαγνωσµένο
αυτισµό. Ο επιπολασµός του αυτισµού υπολογίστηκε
στο 0.5% για τα αγόρια και 0.1% για τα κορίτσια (p
<0.0001).

∆έκα

παιδιά

(40%)

πληρούσαν

τα

διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV για την ∆ΕΠΥ. Η
ηλικία και το φύλο βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά
µε

την

παρουσία

της

∆ΕΠΥ.

Ο

επικρατέστερος

συννοσηρός υπότυπος της ∆ΕΠΥ ήταν ο συνδυασµένος,
ακολουθούµενος

από

τον

απρόσεκτο

και

τον

υπερκινητικό-παρορµητικό. Κανένα από τα παιδιά δεν
είχε προγενέστερη συννοσηρή διάγνωση ∆ΕΠΥ.
Συµπέρασµα:

Ο επιπολασµός του αυτισµού σε µαθητές στην Κρήτη, οι
παράγοντες

κινδύνου

και

τα

ποσοστά

της

συννοσηρότητάς του µε τη ∆ΕΠΥ, συγκλίνουν µε εκείνα
άλλων µελετών σε παγκόσµιο επίπεδο. Η ηλικία και το
φύλο στα αυτιστικά παιδιά φαίνεται να σχετίζονται µε
την εµφάνιση της ∆ΕΠΥ. Ωστόσο, κανένα από τα παιδιά
δεν είχε συννοσηρή διάγνωση ∆ΕΠΥ.

Λέξεις

κλειδιά:

αυτιστική
προσοχής

διαταραχή,

διαταραχή

υπερκινητικότητα,

ελλειµµατικής
επιπολασµός,

συννοσηρότητα, Ελλάδα, Κρήτη, µαθητές.
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ABSTRACT
Introduction: Prevalence of autistic disorder (AD) has increased
dramatically in the last three decades. The comorbidity of the disorder
with

attention

deficit

hyperactivity

disorder

(ADHD)

is

well

established, but current diagnostic criteria do not allow a dual
diagnosis. In Greece, neither the prevalence of autism nor its
comorbidity has been adequately examined.

Objectives: The aim of the present study was to explore the
prevalence of AD in schoolchildren in Crete and to assess its
comorbidity with ADHD.

Methods: Initial sample was consisted of 7,661 children randomly
selected. The study conducted in two stages. Screening was based on
school records.

Only children with diagnosis of autism from the

formals child psychiatric diagnostic centers were included in the
sample. For each autistic child, the standardized TRF and the ADHDIV scale were applied.

Results: Out of 7,661 children, 25 (0.3%) had AD. The estimated
prevalence was 0.5% for boys and 0.1% for girls (p< 0.0001). Ten
children (40%) fulfilled DSM-IV diagnostic criteria for ADHD. Age and
gender were found to be associated significantly with the presence of
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ADHD. The most prevalent co-occurrent subtype of ADHD was the
combined. There was not significant evidence of an association
between academic impairment of autistic children and the presence of
ADHD.
Conclusions: The prevalence of AD in schoolchildren in Crete, the
risk factors and its comorbidity with ADHD were comparable to those
reported in other countries worldwide. Younger age and male gender
seems to be associated with the presence of ADHD in autistic
children.

Key words: autistic disorder, attention deficit hyperactivity disorder,
prevalence, comorbidity, Greece, Crete, schoolchildren.
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0.0
Ο

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
αυτισµός

είναι

µια

χρόνια

αναπτυξιακή

διαταραχή

που

χαρακτηρίζεται από σηµαντική έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση
και στην επικοινωνία. Κύριο χαρακτηριστικό της διαταραχής είναι η
επαναλαµβανόµενη και στερεότυπη συµπεριφορά του ατόµου, που
οδηγεί στην έκπτωση των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων του
(ΑΡΑ 2000).
Τα πρώτα συµπτώµατα της διαταραχής εµφανίζονται από τη γέννηση
έως και τους πρώτους 18 µήνες της ζωής ενός παιδιού (Rapin 1991).
Περίπου το 5% έως 10% των παιδιών µε αυτισµό γίνονται ανεξάρτητοι
ενήλικες, το 25% παρουσιάζει βελτίωση σε πολλούς τοµείς της
κοινωνικής και µαθησιακής του λειτουργικότητας, εξακολουθώντας
ωστόσο να χρειάζεται επίβλεψη, ενώ το υπόλοιπο αυτοεξυπηρετείται
µερικώς και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη (Rubenstein et al. 1999).
Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι ο αυτισµός συνδέεται αιτιολογικά
µε άλλες διαταραχές, όπως το σύνδροµο του εύθραυστου Χ (Bailey et al.
1993), άλλες ψυχωτικές διαταραχές (Stahlberg et al. 2004) και το
σύνδροµο Tourette (Sverd 2003).
Το ποσοστό της συνύπαρξης των συµπτωµάτων της ∆ιαταραχής
Ελλειµµατικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ), στα παιδιά µε
αυτισµό καταγράφεται σε πολλές µελέτες παγκοσµίως (Hattori et al.
2006, Holtmann et al. 2007, Lee et al. 2006, Leyfer et al. 2006,
Reiesern et al. 2008, Sinzig et al. 2007).
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Σύµφωνα µάλιστα, µε τους Simonoff et al (2008) η ∆ΕΠΥ αποτελεί
την πιο συχνή συννοσηρή διαταραχή σε παιδιά µε ∆Α∆. Τα ποσοστά της
συννοσηρότητας µεταξύ των δυο διαταραχών κυµαίνονται από 14% έως
και

78%

(Holtmann et

and Ousley 2006,

al. 2007,

Leyfer et

Keen and

al. 2006,

Ward

Reiersen et

2004,
al.

Lee
2007,

Ruggieri 2006, Sinzig et al. 2009, Yoshida and Uchiyama 2004).
Στην

Ελλάδα,

υπάρχει

περιορισµένος

αριθµός

επιστηµονικών

µελετών που διερευνά τη συννοσηρότητα του αυτισµού µε τη ∆ΕΠΥ,
παρόλο τον ολοένα αυξηµένο αριθµό παιδιών µε ∆Α∆ που φοιτούν στα
δηµοτικά σχολεία.
Εν κατακλείδι, παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί
διεθνώς

ως

προς

τη

διερεύνηση

του

αυτισµού,

οι

τοµείς

της

επιδηµιολογίας, της συννοσηρότητας, της αιτιολογίας, καθώς και της
διαγνωστικής εκτίµησης – παρέµβασης, παραµένουν ανοιχτά πεδία προς
διερεύνηση.
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0.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η µεταπτυχιακή εργασία που ακολουθεί, χωρίζεται σε δυο κύρια
µέρη, το γενικό και το ειδικό µέρος. Το γενικό µέρος χωρίζεται σε οχτώ
υποενότητες, όπου επιχειρείται µια γενική εισαγωγή στις ∆ιάχυτες
Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές (∆Α∆) και στη ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής
Προσοχής – Υπερκινητικότητας (∆ΕΠΥ). Πιο αναλυτικά, περιγράφονται
τα διαγνωστικά κριτήρια τόσο του αυτισµού όσο και της ∆ΕΠΥ, η
παγκόσµια επιδηµιολογία τους, η αιτιοπαθογένεια και τα συνοδά
προβλήµατα του αυτισµού. Στην τελευταία υποενότητα αναλύεται η
συννοσηρότητα του αυτισµού µε τη ∆ΕΠΥ καθώς και η ελληνική
πραγµατικότητα σε σχέση µε τη ∆ΕΠΥ.
Στο

ειδικό

µέρος,

που

χωρίζεται

σε

επτά

υποενότητες,

παρουσιάζονται αναλυτικά η µεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσµατα
και ο σχολιασµός αυτών συγκριτικά µε τα ευρήµατα άλλων ερευνών σε
παγκόσµιο επίπεδο. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα, η βιβλιογραφία και
το παράρτηµα της έρευνας.

14

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης

Α. Γενικό µέρος
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
O όρος αυτισµός, προέρχεται από την ελληνική ρίζα εαυτός –
εαυτισµός που σηµαίνει κλεισµένος στον εαυτό, αποσύνδεση από το
περιβάλλον και τους άλλους. Αυτός ο όρος, σηµατοδοτεί το κύριο
πρόβληµα της αυτιστικής διαταραχής, που είναι το έλλειµµα στην
επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση (Frith1996).
Η πρώτη αναφορά σε ασθενείς µε αυτισµό έγινε στις αρχές του 19ου
αιώνα, από τον John Haslam και την Jean Itard, οι οποίοι περιέγραψαν
µια οµάδα «άγριων» αγοριών, που ζούσαν στα δάση και εµφάνιζαν
στερεοτυπικές συµπεριφορές (Frith 2004, Gillberg et al. 2000).
Ο πρώτος ωστόσο,

επιστήµονας που χρησιµοποίησε τον όρο

«αυτισµός» επίσηµα, ήταν ο αυστριακός παιδοψυχίατρος Leo Kanner το
1943.

Στη

µελέτη

συναισθηµατικής

του

επαφής»,

µε

τίτλο

«Αυτιστικές

παρουσίασε

11

διαταραχές

περιπτώσεις

της

γνήσιων

αυτιστικών παιδιών, τα οποία παρατηρούσε από το 1938 (Kanner
1943). Το έργο του Kanner έθεσε τα θεµέλια της παιδικής και εφηβικής
ψυχιατρικής (Neumärker KJ 2003).
Το ίδιο χρονικό διάστηµα ο αυστριακός παιδίατρος, Hans Asperger,
χωρίς να γνωρίζει τη δηµοσίευση του Kanner αλλά ούτε και τον ίδιο,
περιέγραψε µια οµάδα παιδιών µε «αυτιστική ψυχοπάθεια», τα οποία
είχαν οµιλία (Happe 1995). Ο όρος «αυτισµός τύπου Asperger», άρχισε
έκτοτε να χρησιµοποιείται για να ονοµάσει τα παιδιά µε αυτισµό

που

αναπτύσσουν καλές τυπικές γλωσσικές δεξιότητες, έχουν νοηµοσύνη στο
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φυσιολογικό φάσµα, αλλά παρουσιάζουν ελλείµµατα στην επικοινωνία
(Νότας Σ. 2005).
Το 1979 οι βρετανίδες ψυχίατροι L. Wing και J. Gould ανέπτυξαν
την

έννοια

ενός

συνόλου

καταστάσεων

µε

την

εξής

τριάδα

χαρακτηριστικών: α) διαταραχές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, β)
διαταραχές στη λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία και γ) διαταραχές
στη φαντασία και κοινωνική µίµηση (Wingand Gould 1979).
Η έννοια της τριάδας διατηρείται µέχρι σήµερα, ονοµαζόµενη ως
‘ η τριάδα των διαταραχών της κοινωνικής αλληλεπίδρασης’ (the triad of
impairments of social interaction) και χαρακτηρίζει τις διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές (∆Α∆) ή κατ’ άλλους τις «διαταραχές αυτιστικού
φάσµατος» (Happe 1998).
Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε την Autism Society of America, ο
αυτισµός είναι µια διαδεδοµένη αναπτυξιακή διαταραχή χωρίς πλήρη
θεραπεία, εµφανίζεται κυρίως στα πρώτα τρία χρόνια ζωής ενός παιδιού
και είναι αποτέλεσµα νευρολογικών ανωµαλιών που αλλάζουν την
κανονική λειτουργία του εγκεφάλου, επηρεάζοντας τις κοινωνικές και
επικοινωνιακές του ικανότητες (Autism Society of America 2012).
Η ένταση των κλινικών εκδηλώσεων του αυτισµού ποικίλει και ο όρος
‘διαταραχή του αυτιστικού φάσµατος’ είναι περισσότερο πρόσφορος, γιατί
περιλαµβάνει όλο το εύρος των κλινικών µορφών της αυτιστικής
διαταραχής (Minshew and Williams 2008, Pardo and Eberhart 2007).
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1.2 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι ∆Α∆ αποτελούν χρόνιες νευρο – αναπτυξιακές διαταραχές, που
χαρακτηρίζονται από αποκλίσεις και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των
κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, καθώς και από
επαναλαµβανόµενες, περιορισµένες και στερεότυπες συµπεριφορές και
ενδιαφέροντα (American Psychiatric Association,1994).
Η κλινική εικόνα των ατόµων µε αυτιστική διαταραχή διαφέρει τόσο
ως προς τα συµπτώµατα, όσο και ως προς τη σοβαρότητα αυτών, ενώ το
νοητικό τους δυναµικό ποικίλει.
Οι βασικές διεθνείς διαγνωστικές ταξινοµήσεις που χρησιµοποιούνται
σήµερα

είναι

το

“∆ιαγνωστικό

και

Στατιστικό

Εγχειρίδιο

της

Αµερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας” (1994), DSM-IV και η “∆ιεθνής
Ταξινόµηση των Νόσων”, ICD-10 (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας 1992).
Η κατηγοριοποίηση των ∆Α∆ σύµφωνα µε το DSM-IV περιλαµβάνει:
•

την Αυτιστική διαταραχή

•

τη διαταραχή Rett

•

τη διαταραχή Asperger

•

την Παιδική Αποδιοργανωτική ∆ιαταραχή και

•

τη Μη Καθοριζόµενη ∆ιάχυτη Αναπτυξιακή ∆ιαταραχή (Gillberg et
al. 2000).

Τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV εστιάζονται στα προβλήµατα
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της επικοινωνίας, των στερεότυπων
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εµµονικών συµπεριφορών, καθώς και στην ικανότητα του παιδιού για
φανταστικό παιχνίδι.
Στον πίνακα 1, περιγράφονται αναλυτικά τα διαγνωστικά κριτήρια
του αυτισµού σύµφωνα µε το DSM-IV.
Τα κριτήρια του ICD-10 για τον αυτισµό είναι η διαταραχή στην
επικοινωνία, η διαταραχή στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, οι
στερεοτυπικές συµπεριφορές και αντίσταση στην αλλαγή.
To ICD εκδίδεται από τον Π.Ο.Υ και χρησιµοποιείται κυρίως στην
Ευρώπη. Το σύστηµα κωδικοποίησης που χρησιµοποιείται στο DSM-IV
έχει σχεδιαστεί για να αντιστοιχεί µε τους κώδικες που χρησιµοποιούνται
στο ICD-10, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η απόλυτη σύγκλισή τους, καθώς
οι δύο εκδόσεις δεν αναθεωρήθηκαν συγχρονισµένα (ΑΡΑ 1994). Στον
πίνακα 2 παρουσιάζεται η κλινική ταξινόµηση του αυτισµού σε
υποοµάδες, σύµφωνα µε το ICD-10.

Πίνακας 1. ∆ιαγνωστικά κριτήρια αυτισµού σύµφωνα µε το DSM-IV
Α. Έξι (ή περισσότερα) από το 1, 2 και 3, από τα οποία τουλάχιστον δύο
από το 1, ένα από 2 και το 3.
1.Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή όπως εκδηλώνεται σε
τουλάχιστον 2 από τα ακόλουθα:
α)Αξιοσηµείωτη

αδυναµία

στη

χρήση

ποικίλων

µη

λεκτικών

συµπεριφορών, όπως η βλεµµατική επαφή και συντονισµός,
εκφράσεις προσώπου, στάση του σώµατος και χειρονοµίες για να
συντονίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση.
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β)Αποτυχία να αναπτύξει σχέσεις µε τους συνοµήλικους κατάλληλες
για το αναπτυξιακό επίπεδο.
γ)Έλλειψη

αυθόρµητης

επιδίωξης

να

µοιραστεί

ευχαρίστηση,

ενδιαφέροντα ή κατορθώµατα µε άλλα άτοµα (π.χ µε την απουσία
ενδείξεων, να φέρνει ή να δείχνει αντικείµενα που τον ενδιαφέρουν).
δ) Έλλειψη κοινωνικής και συναισθηµατικής αµοιβαιότητας.
2.Ποιοτική αδυναµία στην επικοινωνία, όπως εκδηλώνεται σε ένα από τα
παρακάτω:
α)Καθυστέρηση ή έλλειψη ανάπτυξης κατανοητής οµιλίας (και
έλλειψη άλλων µορφών επικοινωνίας όπως χειρονοµίες ή µίµηση).
β)Σε άτοµα µε κατάλληλη οµιλία, φανερή αδυναµία να ξεκινήσουν ή
να διατηρήσουν µία συζήτηση µε άλλους.
γ)Στερεοτυπική

και

επαναλαµβανόµενη

χρήση

της

γλώσσας

ή

προσποίησης

ή

ιδιοσυγκρασιακή γλώσσα.
δ)Έλλειψη

ποικιλίας,

αυθόρµητου

παιχνιδιού

παιχνίδι µε κοινωνικής µίµησης, κατάλληλο για το αναπτυξιακό
επίπεδο.
3.Περιορισµένα, επαναληπτικά και στερεοτυπικά µοτίβα συµπεριφοράς,
ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων, όπως εκδηλώνονται σε ένα
τουλάχιστον από τα παρακάτω:
α)Στερεοτυπίες και περιορισµένα ενδιαφέροντα τα οποία δεν είναι
φυσιολογικά σε συχνότητα ή σκοπό.
β) Φανερή προσκόλληση σε µη λειτουργικές ρουτίνες και συνήθειες.
γ) Στερεοτυπικές και επαναληπτικές κινήσεις (π.χ. χέρι ή δάχτυλο, µε
πλήξη ή στροφή χεριών ή δακτύλων ή στροφή ή κίνηση ολόκληρου
του σώµατος).

20

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης

δ) Εµµονή µε µέρη αντικειµένων.
Β. Καθυστέρηση ή µη φυσιολογική

λειτουργία σε µία από τις

ακόλουθες περιοχές, η οποία ξεκίνησε πριν από την ηλικία των 3
ετών:(1) κοινωνική αλληλεπίδραση, (2) γλώσσα όπως χρησιµοποιείται
στην κοινωνική επικοινωνία, ή(3) συµβολικό ή φανταστικό παιχνίδι.
Γ. Η διαταραχή δεν είναι σύνδροµο Rett ή άλλη παιδική αναπτυξιακή
διαταραχή.

Πίνακας 2. Ταξινόµηση αυτισµού σε υποοµάδες σύµφωνα µε το ICD-10
F84 ∆ιάχυτες Αναπτυξιακές ∆ιαταραχές
F84.0 Αυτισµός της παιδικής ηλικίας
F84.1 Άτυπος αυτισµός
F84.2 Σύνδροµο Rett
F84.3 Άλλες δυσενοποιητικές διαταραχές της παιδικής ηλικίας
F84.4Υπερκινητική

συµπεριφορά

που

συνοδεύεται

από

νοητική

υστέρηση και στερεότυπες κινήσεις
F84.5 Σύνδροµο Asperger
F84.8 Άλλες σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές
F84.9 ∆ιάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή µη καθοριζόµενη.
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1.3 ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
Ο αυτισµός διαγιγνώσκεται συνήθως στην ηλικία των 2 ½ ετών.
Πρόσφατες ωστόσο, µελέτες εισηγούνται ότι τα συµπτώµατα είναι
ανιχνεύσιµα από τη βρεφική ηλικία (Burak 2001).
Στη Βρετανία η µέση ηλικία διάγνωσης των ∆Α∆ φτάνει τα 6 έτη
(Howlin and Moore 1997), ενώ στις ΗΠΑ υπολογίζουν την αντίστοιχη
ηλικία στα 3.1 έτη για τον αυτισµό και στα 7.2 έτη για το σύνδροµο
Asperger (Mandell et al. 2005).
Η διάγνωση των ∆Α∆ είναι κλινική και γίνεται από τον παιδοψυχίατρο
ή αναπτυξιολόγο µε τη συνδροµή των διαγνωστικών εργαλείων (κλίµακες
αξιολόγησης) και των υφιστάµενων διαγνωστικών κριτηρίων DSM-IV-TR
(APA 2000) και ICD-10 (1993).
Επειδή δεν υπάρχει κάποιος βιολογικός τρόπος διάγνωσης του
αυτισµού ο µόνος τρόπος για να διαγνωστεί, είναι η ακριβής και
λεπτοµερειακή καταγραφή της συµπεριφοράς του παιδιού (Βάρβογλη
2007).
Οι παρατηρήσεις των γονέων αναφορικά µε την εξέλιξη του παιδιού
είναι ουσιώδεις για την πρώιµη διάγνωση. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι
γονείς και πολλοί γιατροί δεν είναι εξοικειωµένοι µε τα πρώτα σηµεία του
αυτισµού.
Για τη διάγνωση των ∆Α∆ υπάρχει σήµερα µια σειρά από εργαλεία
προληπτικού ελέγχου, που έχουν στοιχειοθετηθεί για να συγκεντρώνουν
πληροφορίες για την κοινωνική και επικοινωνιακή ανάπτυξη του παιδιού
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σε ένα ιατρικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα πιο
διαδεδοµένα:
•

Κλίµακα αυτισµού για παιδιά προσχολικής ηλικίας Checklist for
Autism in Toddlers (CHAT) (Βaron- Cohen et al. 2000).

•

Κλίµακα παιδικού αυτισµού (Childhood Autism Rating Scale)
(Schopler et al. 1998) η οποία είναι µέχρι στιγµής η µοναδική
δοκιµασία που έχει σταθµιστεί στον ελληνικό πληθυσµό και
χρησιµοποιείται σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών για τη διάγνωση
των ∆Α∆, καθώς και για την αξιολόγηση της βαρύτητάς του. Η
κλίµακα αυτή είναι µια δοµηµένη συνέντευξη και παρατήρηση 15
τοµέων ανάπτυξης.

•

Pre-Linguistic ADOS (DiLavore Lord and Rutter 1995), που είναι
η πιο εξελιγµένη µορφή του Autism Diagnostic Observation
Schedule (ADOS) (Lord et al. 1989).

•

Πρόγραµµα

∆ιαγνωστικής

Παρατήρησης

Αυτισµού

(ADOS-G)

(Lord et al. 2000), θεωρείται η πιο σύγχρονη έκδοση των
προηγούµενων. Είναι ένα δοµηµένο εργαλείο παρατήρησης που
αξιολογεί την κοινωνική και επικοινωνιακή λειτουργικότητα του
παιδιού. Χρησιµοποιείται ευρέως στα πρωτόκολλα παρατήρησης
του αυτισµού.
•

Συνέντευξη γονέων για τον αυτισµό (Parent Interview for Autism),
είναι µια δοµηµένη συνέντευξη µε 118 ερωτήσεις, χωρισµένες σε
11 θέµατα που αξιολογούν διάφορες κοινωνικές συµπεριφορές,
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επικοινωνιακές λειτουργίες, επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες
και αισθητηριακές συµπεριφορές (Stone et al. 2003).

1.4 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο αυτισµός θεωρούνταν µια
σπάνια διαταραχή, η συχνότητα εµφάνισης της οποίας κυµαινόταν από
4-5/10000 (Brask 1970, Lotter 1966).
Από το ’80 και µετά ωστόσο, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της
συχνότητας

εµφάνισης

των

∆Α∆.

Υπολογίζεται

µάλιστα,

ότι

ο

επιπολασµός έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία από 0.05 έως 0.1%
(Baird et al. 2006). Η αύξηση αυτή παραµένει αµφίσηµη βιβλιογραφικά,
καθώς µπορεί

να αντιπροσωπεύει µια πραγµατική αύξηση των

περιστατικών αυτισµού ή ν’ αντανακλά το γεγονός ότι τα διαγνωστικά
κριτήρια έχουν διευρυνθεί και αναγνωρίζονται γενικά οι αυτιστικές
διαταραχές, µε αποτέλεσµα να γίνονται περισσότερες και ακριβέστερες
διαγνώσεις (Καλύβα 2005, Mesibov et al. 1997).
Πιο

συγκεκριµένα,

η

παγκόσµια

επικράτηση

του

αυτισµού

υπολογίζεται περί του 0.1% (Fombonne 2003), ενώ ο επιπολασµός του
στις ΗΠΑ προσεγγίζει το 0.9% (CDC 2009). Στην Ευρώπη, τα ποσοστά
των ατόµων που εµφανίζουν αναπτυξιακές διαταραχές του φάσµατος του
αυτισµού ανέρχονται σε 3/500 (www.medlook.net/article). Σε σύγκριση
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µε τη συχνότητα εµφάνισης της διαταραχής στη δεκαετία του 1980, αυτό
το ποσοστό αντιστοιχεί σε αύξηση 10%.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε πρόσφατες επιδηµιολογικές µελέτες
(Πίνακας 3), ο επιπολασµός του αυτισµού κυµαίνεται από 0.10 έως
0.60% (ADDMN 2007, Baird et al. 2003, Chakrabarti et al. 2005,
Croen et al. 2003, Fombonne et al. 2006, Honda et al. 1996, 2005,
Wong et al. 2008, Yeargin-Allsopp et a1. 2003).
Η γεωγραφική κατανοµή της νόσου είναι σχετικά οµοιογενής, ενώ ο
ρόλος

των

κοινωνικο-οικονοµικών

παραγόντων

είναι

ελάχιστα

διερευνηµένος (Grinker 2007, King and Bearman 2011).
Ως προς το φύλο, η διαταραχή επηρεάζει τα αγόρια περισσότερο από
τα κορίτσια µε αναλογίες που κυµαίνονται από 2.5 έως 6.5:1 (ADDMN
2007, Baird et al. 2003, Chakrabarti et al. 2005, Croen et al. 2003,
Fombonne et al. 2006,

Honda et al. 1996,2005, Wong et al. 2008,

Yeargin-Allsopp et a1. 2003).
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Πίνακας 3. Επιπολασµός του Αυτισµού παγκοσµίως (παράθεση
µελετών κατά χρονολογική σειρά)
Χώρα, έτος

Πληθυσµός

Ηλικία
σε έτη

∆ιαγνωστική
προσέγγιση

Επιπολασµός

Πηγή

%

Αναλογία
φύλου
A:K

Αγγλία,1966

78.000

8-10

Rating scale

0.04

2.5:1

Lotter

∆ανία,1970

46.500

2-14

Clinical

0.04

1.7:1

Brask

Σουηδία,1983

69,000

0-20

Rutter rating

0.05

1.6:1

Bohnman

scale

et al.

Ιαπωνία,1996

8.537

1.5-6

ICD-10

0.20

2.6:1

Honda

Αγγλία,2000

16.235

1.5-8

ICD-10

0.30

15:1

Baird et al.

ΗΠΑ,2001

4.600.000

0-21

DSM-III-R/

0.10

4.5:1

Croen et al.

0.34

4:1

Yeargin &

DSM-IV
ΗΠΑ,2003

290.000

3-10

DSM-IV

Allsopp
Αγγλία,2005

10.903

4-7

ICD-

0.22

6.1:1

et al.

10/DSM-IV
Ιαπωνία,2005

32.791

5

ICD-10

Chakrabarti

0.37

2.6:1

Honda et
al.

Καναδάς,2006

27.749

5-21

DSM-IV

0.21

5.7:1

Fombonne
et al.

Αγγλία,2006

56.946

9-10

ICD-10

0.14

3.2:1

Baird et al.

ΗΠΑ,2007

187.761

8

DSM-IV

0.60

2.8 to

CDC ADDM

5.5:1
Χονκ Κονγκ,

4.247.206

0-14

DSM-IV

0.01

6.5:1

Wong et al.

7.661

6-14

DSM-IV/ICD
10

0.30

5:1

Efthimiou
et al.

2008
Ελλάδα,2012
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1.5 ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
Μέχρι τη δεκαετία του ’70 και κάτω από την επίδραση της ισχυρής
ψυχαναλυτικής θεωρίας, ο αυτισµός θεωρείτο ως αποτέλεσµα κακής
ανατροφής. Παρόλη τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα
τελευταία χρόνια και παρά τον αυξηµένο αριθµό ερευνών, η αιτιολογία
του παραµένει άγνωστη (Gillberg et al. 2000).
Μέχρι σήµερα, η κατανόηση της µοριακής βάσης του αυτισµού δεν
είναι ολοκληρωµένη. Οι γενετικοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν τον
αυτισµό, αναλογούν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% του συνόλου των
περιπτώσεων (Geschwind 2008).
Τα εξ ολοκλήρου γενετικά αίτια προκύπτουν από τα σύνδροµα που
εµφανίζουν αυτισµό ως ένα µέρος του φαινοτύπου τους, όπως είναι το
σύνδροµο του ευθραύστου (Χ) (Verkerk et al.1991) και το σύνδροµο Rett
(Amir et al. 1999), ή άλλων µεµονωµένων γονιδίων σε σπάνιες
µεταλλάξεις, όπως αυτές στην πρωτεΐνη SHANK3 (Durand et al. 2007,
Moessner et al. 2007).
Οικογενή πρότυπα αυτισµού δείχνουν σαφώς ότι η διαταραχή είναι
πολυπαραγοντική και εξαρτάται από το φύλο. Πολλά γονίδια, που
ενδέχεται να αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής,
αυξάνουν τον κίνδυνο και επηρεάζουν τέσσερις φορές περισσότερο τα
αγόρια από ότι τα κορίτσια (Fombonne 2003, Risch et al. 1999). Η
γενετική βάση αυτών των κληρονοµικών παραγόντων είναι υπό έρευνα.
Όσον αφορά την κληρονοµικότητα των ∆Α∆ σε µελέτες διδύµων, το
ποσοστό συν-νόσησης µονοωογενών διδύµων κυµαίνεται µεταξύ 60% και
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90%, ενώ για τα διζυγωτικά δίδυµα το ποσοστό υπολογίζεται στο 0-10%
(Bailey et al. 1995, Steffenburg et al. 1989). Το αντίστοιχο ποσοστό
είναι αρκετά χαµηλότερο (2-6%) στα αδέρφια, αλλά, είναι, εντούτοις,
αυξηµένο συγκριτικά µε τη συχνότητα των ∆Α∆ στο γενικό πληθυσµό
(Rutter et al. 1999).
Στις οικογένειες παιδιών µε αυτισµό εµφανίζεται υψηλή συχνότητα
ποικίλων διαταραχών, πέραν του αυτισµού, όπως είναι η νοητική
υστέρηση και οι διαταραχές του λόγου οι διαταραχές προσωπικότητας, η
κατάθλιψη και η σχιζοφρένεια (Daniels et al. 2008).
Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συσχετίζονται µε την αιτιοπαθογένεια
των ∆Α∆, χωρίς, όµως, να έχει διευκρινιστεί ακόµη ο ρόλος τους.
Την τελευταία δεκαετία έγιναν πολλές αναφορές στο εµβόλιο της
ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας
συσχετίστηκε

µε

την

(MMR),

πρώτη

η

χορήγηση

του

οποίου

εµφάνιση

αυτιστικών

συµπτωµάτων

(Wakefield et al. 1998), ενώ ενοχοποιήθηκε και η θιµεροσάλη (Bernard
et al. 2001), συντηρητικό που περιέχει µόλυβδο και βρισκόταν ως το
2001 σε εµβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, της διφθερίτιδας και του
αιµόφιλου Β (Stehr-Green et al. 2003).
Ακολούθησαν µελέτες που δεν επιβεβαίωσαν τη σχέση εµβολίωναυτισµού και οι οποίες κατέληξαν στο ότι η ηλικία εµβολιασµού απλά
συνέπιπτε µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων ή έστω µε την
πρώτη παρατήρησή τους από τον παιδίατρο (Schechter and Grether,
2008).
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1.6 ΣΥΝΟ∆Α ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
1.6.1 Επιληψία
Τα επιληπτικά επεισόδια, είναι αρκετά συνήθη σε παιδιά µε ∆Α∆.
Αποτελούν δε, µία από τις πρώτες αιτίες θανάτου τους (Shavelle et al.
2001). Η συχνότητά τους κυµαίνεται µεταξύ 5 έως 40% (Filipek et al.
2000), ενώ σε ποσοστό 15%-30% των παιδιών µε ∆Α∆, εµφανίζεται
παθολογικό ΗΕΓ (επιληπτοειδής διαταραχές) µε απουσία κλινικής
επιληψίας. Η επιληψία συναντάται σε παιδιά µε συνοδές νευρολογικές
παθήσεις (π.χ οζώδη σκλήρυνση), καθώς και σε εκείνα µε νοητική
υστέρηση, γλωσσική παλινδρόµηση, ιστορικό βρεφικών σπασµών ή
συνδρόµου

Lennox-Gastaut

και

οικογενειακό

ιστορικό

επιληψίας

(Filipek et al. 2000, Sidenvall et al. 1993, Spence et al. 2004). Η
έναρξη της επιληψίας είναι συχνότερη είτε στην πρώτη παιδική ηλικία
είτε στην εφηβεία, ενώ οι κρίσεις µπορεί να ανήκουν σε οποιοδήποτε
τύπο (Sidenvall et al. 1993). Σε ασθενείς µε παλινδρόµηση και
παθολογικό ΗΕΓ απαιτείται διαφοροδιάγνωση από το σύνδροµο LandauKleffner, που χαρακτηρίζεται από επίκτητη αφασία και επιληψία σε
ηλικία 3-8 ετών (Mc Vicarand Shinnar, 2004).

1.6.2 ∆ιαταραχές ακοής
Οι διαταραχές ακοής εµφανίζονται σε ποσοστό 33%-46% των παιδιών
µε ∆Α∆ (Klin1993) και είναι συχνότερα νευροαισθητηριακού τύπου.
Πρόκειται συνήθως για ήπια ή µέτρια βαρηκοΐα, ενώ σοβαρή απώλεια
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ακοής εµφανίζει το 3.5% των ασθενών (Rosenhall et al. 1999). Το
στέλεχος των παιδιών µε αυτισµό έχει µικρότερο µήκος από το
αναµενόµενο, πιθανώς λόγω καθυστερηµένης εµβρυϊκής ανάπτυξης ενός
τµήµατός του (Rosenhall et al. 2003).

1.6.3 Νοητική υστέρηση
Στα παιδιά µε αυτισµό, η νοητική υστέρηση είναι ιδιαίτερα συχνή
(70-80%), ενώ το ποσοστό είναι αρκετά χαµηλότερο (15-26%), όταν
πρόκειται για πληθυσµό ατόµων µε ∆Α∆, γενικότερα. Συνηθέστερη είναι
η ήπια/µέτρια νοητική υστέρηση. Η νοητική υστέρηση αποτελεί
ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα για την πρόγνωση των παιδιών µε
αυτισµό (Volkmar et al. 2005).

1.6.4 Μαθησιακές δυσκολίες
Μαθησιακές δυσκολίες συναντώνται στο 75% περίπου των παιδιών µε
αυτισµό και αποτελούν σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση
συµπεριφορικών διαταραχών (Baird et al. 2003). Τα πιο συνηθισµένα
προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι η δυσκολία αλληλεπίδρασης µε
τον εκπαιδευτικό, άγχος, ελλιπείς οργανωτικές δεξιότητες, εµµονή στην
καθηµερινή ρουτίνα και απέχθεια προς τις αιφνίδιες αλλαγές, εστίαση σε
ακατάλληλες λεπτοµέρειες και διάσπαση της προσοχής. (Holtmann et
al. 2007, Keen and

Ward

2004, Lee

and Ousley 2006, Leyfer et

al. 2006, Reiersen et al. 2007, Ruggieri 2006, Sinzig et al. 2009,
Yoshida and Uchiyama 2004).
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1.5.5 Ψυχιατρικές διαταραχές
Συνήθεις συννοσηρές διαταραχές µε τον αυτισµό αποτελούν οι
αγχώδεις διαταραχές και οι διαταραχές της διάθεσης (Volkmar et al.
2005), ενώ σε εφήβους µε Asperger απαντάται συχνά και η νευρογενής
ανορεξία (Wentz et al. 2005). Σε µεµονωµένες περιπτώσεις παιδιών
έχουν, επίσης, αναφερθεί παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις (Volkmar et
al. 2005).

1.7 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ∆ΕΠΥ
Η ∆ΕΠΥ αποτελεί την πιο συχνή συννοσηρή διαταραχή σε παιδιά µε
∆Α∆ (ΑΡΑ 2000, Simonoff et al. 2008, Skounti et al. 2006, Tannock
1998).
Τα κύρια χαρακτηριστικά συµπτώµατα της ∆ΕΠ-Υ σύµφωνα µε το
DSM-IV

(1994)

είναι

η

υπερκινητικότητα

χωρίς

σκοπό,

η

παρορµητικότητα και η διάσπαση προσοχής (Πίνακας 4). Στη διάγνωση,
ανάλογα µε τα συµπτώµατα που πληρούνται για κάθε κατηγορία
συµπτωµάτων, έχουµε τους εξής τρεις τύπους της διαταραχής:
1. ∆ΕΠΥ µε προεξέχοντα τον απρόσεκτο τύπο,
2. ∆ΕΠΥ µε προεξέχοντα τον υπερκινητικό - παρορµητικό τύπο και
3. ∆ΕΠΥ συνδυασµένος τύπος (ΑΡΑ 1994).

Πίνακας 4. ∆ιαγνωστικά κριτήρια ∆ΕΠΥ σύµφωνα µε το DSM-IV
Α.Είτε το (1) είτε το (2)
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(1) Έξι (ή περισσότερα) από τα ακόλουθα συµπτώµατα διάσπασης
προσοχής έχουν επιµείνει για τουλάχιστον 6 µήνες, σε βαθµό
δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή σε σχέση µε το αναπτυξιακό
επίπεδο.

∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
α) Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτοµέρειες ή
κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, τη δουλειά ή άλλες
δραστηριότητες.
β) Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές ή
δραστηριότητες παιχνιδιού.
γ) Συχνά φαίνεται να µην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος.
δ) Συχνά δεν ακολουθεί µέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να
διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες, δουλειές που του ανατίθενται ή
καθήκοντα στο χώρο του σχολείου ή του σπιτιού (χωρίς να οφείλεται
σε εναντιωτική συµπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών).
ε) Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες.
στ) Συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυµος(-η) να εµπλακεί
σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευµατική προσπάθεια (όπως
σχολική εργασία ή προπαρασκευή των µαθηµάτων στο σπίτι).
ζ) Συχνά χάνει αντικείµενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες
(πχ παιχνίδια, σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί

για το σπίτι,

µολύβια, βιβλία ή εργαλεία).
η) Συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσµατα.
θ) Συχνά ξεχνά καθηµερινές δραστηριότητες.
(2) Έξι

(ή

περισσότερα)

υπερκινητικότητας

–

από

τα

ακόλουθα

παρορµητικότητας

έχουν

συµπτώµατα
επιµείνει

για
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τουλάχιστον 6 µήνες, σε βαθµό δυσπροσαρµοστικό και ασυνεπή µε
το αναπτυξιακό επίπεδο:

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
α) Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση
του.
β) Συχνά αφήνει τη θέση στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες
αναµένεται ότι θα παραµείνει καθισµένος(-η).
γ) Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει µε τρόπο υπερβολικό σε
περιστάσεις, οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες
(στους εφήβους και τους ενήλικες αυτό µπορεί να περιορίζεται σε
υποκειµενικά αισθήµατα ανησυχίας).
δ) Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου ήσυχα.
ε) Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και ενεργεί σαν να «κινείται µε
µηχανή».
στ) Συχνά οµιλεί υπερβολικά.
ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ζ) Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση.
η) Συχνά δυσκολεύεται να περιµένει τη σειρά του (της).
θ) Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί µε την παρουσία του (της) τους άλλους (πχ.
παρεµβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνίδια).
Β.Μερικά

συµπτώµατα

υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας

ή

απροσεξίας που προκαλούν την έκπτωση υπήρχαν πριν την ηλικία των
7 ετών.
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Γ.Η έκπτωση λόγω των συµπτωµάτων είναι παρούσα σε δύο ή
περισσότερα πλαίσια (πχ. στο σχολείο [ή τη δουλειά] και στο σπίτι).
∆.Πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σηµαντικής έκπτωσης
στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελµατική λειτουργικότητα.
Ε.Τα συµπτώµατα δεν εµφανίζονται αποκλειστικά στην διάρκεια της
πορείας µια ∆ιάχυτης Αναπτυξιακής ∆ιαταραχής, Σχιζοφρένειας ή
άλλης Ψυχωτικής ∆ιαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα µε άλλη
ψυχική διαταραχή (πχ. ∆ιαταραχή της ∆ιάθεσης, Αγχώδης ∆ιαταραχή,
Αποσυνδετική ∆ιαταραχή ή ∆ιαταραχή της Προσωπικότητας).
Η κωδικοποίηση της διαταραχής γίνεται µε βάση τους παρακάτω τύπους:
1. ∆ιαταραχή

ελλειµµατικής

προσοχής/υπερκινητικότητα

µε

προεξέχοντα τον Απρόσεκτο τύπο: όταν πληρείται το κριτήριο Α1,
αλλά δεν πληρείται το κριτήριο Α2 τους τελευταίους 6 µήνες.
2. ∆ιαταραχή

ελλειµµατικής

προσοχής/υπερκινητικότητα

µε

προεξέχοντα τον Υπερκινητικό – Παρορµητικό τύπο: όταν
πληρείται το κριτήριο Α2, αλλά δεν πληρείται το κριτήριο Α1 τους
τελευταίους 6 µήνες.
3. ∆ιαταραχή

ελλειµµατικής

προσοχής/υπερκινητικότητα

συνδυασµένος τύπος: όταν πληρούνται αµφότερα τα κριτήρια Α1
και Α2 τους τελευταίους 6 µήνες.
Σε άτοµα (ιδιαίτερα σε εφήβους και ενήλικους) τα οποία επί του
παρόντος παρουσιάζουν συµπτώµατα που δεν πληρούν πια τα κριτήρια,
θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο προσδιορισµός «σε µερική ύφεση».

Ο επιπολασµός της ∆ΕΠΥ σε παιδιά σχολικής ηλικίας κυµαίνεται
παγκοσµίως, από 2.2% έως 17.8%, αν και οι περισσότερες µελέτες
συγκλίνουν σ’ ένα ποσοστό εµφάνισης της διαταραχής από 4 έως 10%
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(Scahill et al. 2000, Skounti et al. 2007). Η συχνότητα εµφάνισης της
∆ΕΠΥ είναι µεγαλύτερη στ’ αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια (αναλογία 1:1 έως
3:1) (Skounti et al. 2007). Ο πιο συχνά διαγνωσκόµενος τύπος της
διαταραχής είναι ο απρόσεκτος, ακολουθούµενος από τον συνδυασµένο
και τον παρορµητικό υπερκινητικό.
Στην Ελλάδα ο επιπολασµός της ∆ΕΠΥ δεν έχει µελετηθεί επαρκώς.
Οι δυο και µοναδικές επιδηµιολογικές µελέτες που έχουν διεξαχθή στην
Κρήτη και την Αθήνα κατέληξαν σε ποσοστά εµφάνισης της διαταραχής
6.5 και 6% αντίστοιχα (Skounti et al 2006, 2010) καθώς και στο
συµπέρασµα ότι η διαταραχή υποδιαγιγνώσκεται στην Ελλάδα.
Η αιτιολογία της ∆ΕΠΥ είναι πολυπαραγοντική. Τα ακριβή ωστόσο
αίτια εµφάνισης της, παραµένουν άγνωστα (Anastopoulos et al. 2001,
Barkley 1998, Goldman et al. 1998). Στην αιτιοπαθογένεια της
διαταραχής

εµπλέκονται

νευροβιολογικές

βλάβες,

νευροχηµικές

διαταραχές, γενετικοί παράγοντες, περιγεννητικές και προγεννητικές
επιπλοκές (Barkley 1998, Biederman 2005, Faraone et al. 2001, Harris
1995, Quin 1997, Zametkin et al. 1999).
Η ∆ΕΠΥ δεν εµφανίζεται συνήθως ως µεµονωµένη διαταραχή, αλλά
συνυπάρχουν

σε

αυτή

διαφοροδιαγνωστούν
παρουσιάζει

τα

πριν

και

άλλες

τεθεί

µεγαλύτερα

η

διαταραχές
διάγνωση.

ποσοστά

που
Η

πρέπει

∆ΕΠΥ

συννοσηρότητας

µε

να

µάλιστα
άλλες

διαταραχές της παιδικής ηλικίας (Skounti et al. 2009).
Η συννοσηρότητα του αυτισµού µε τη ∆ΕΠΥ έχει περιγραφεί από
πολλούς ερευνητές (Aman and Langworthy 2000, Ehlers and Gillberg
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1993, Ghaziuddin et al. 1998). Σύµφωνα µάλιστα, µε τους Simonoff et
al (2008) η ∆ΕΠΥ αποτελεί την πιο συχνή συννοσηρή διαταραχή σε
παιδιά µε ∆Α∆.
Πιο

συγκεκριµένα,

σε

µια

βρετανική

επιδηµιολογική

έρευνα

(Fombonne et al. 2001) διαπιστώθηκε ότι άτοµα µε αυτισµό, είχαν
σηµαντικά υψηλότερα συµπτώµατα «υπερκινητικότητας» στο Strengths
and Difficulties Questionnaire (Goodman 1999) σε σύγκριση µε την
οµάδα ελέγχου. Ο Ghaziuddin και οι συνεργάτες του επίσης, βρήκαν ότι
το 29% των παιδιών µε ∆ιαταραχή Asperger πληρούσαν και τα
διαγνωστικά κριτήρια της ∆ΕΠΥ (Ghaziuddin et al. 1998). ∆ιπλάσιο
ποσοστό συννοσηρότητας µε τη ∆ΕΠΥ (59%) καταγράφηκε και στην
ανασκόπηση 27 παιδιών µε αυτισµό από τους Goldstein και Schwebach
(2004).
Σε µια ακόµα µεγαλύτερη µελέτη 52 παιδιών µε αυτισµό, βρέθηκε
ότι το 74% είχε συµπτώµατα ∆ΕΠΥ (Wozniak et al. 1997), ενώ σε
αντίστοιχη µελέτη των Frazier και των συνεργατών του, βρέθηκε ότι το
83% των παιδιών µε αυτισµό παρουσίαζε και συµπτωµατολογία της
∆ΕΠΥ (Frazier et al. 2001).
∆εδοµένων των υψηλών ποσοστών συννοσηρότητας του αυτισµού µε
τη ∆ΕΠΥ, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συννοσηρότητα µεταξύ
των δυο διαταραχών µπορεί να αντανακλά δύο διαφορετικές διαταραχές
ή µια διαίρεση ενός ενιαίου συνδρόµου (Gadow et al. 2006, Goldstein
and Schwebach 2004, Happe et al. 2006, Lee and Ousley 2006, Neale
and Kendler 1995).
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Πολλοί

επιστήµονες

θεωρούν

µάλιστα,

ότι

οι

επιπλέον

δυσλειτουργικές συµπεριφορές που παρατηρούνται σε άτοµα µε υψηλής
λειτουργικότητας

αυτισµό,

είναι

στην

πραγµατικότητα

βασικά

χαρακτηριστικά άλλων νευροψυχιατρικών διαταραχών, όπως της ∆ΕΠΥ
και

προτείνουν

την

αναθεώρηση

των

υφιστάµενων

διαγνωστικών

κριτηρίων αποκλεισµού της διάγνωσης της ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό
(Goldstein et al. 2004, Holtmann et al. 2007, Reiersen and Todd 2008,
Ruggieri 2006).
Τη θεµελίωση της διπλής διάγνωσης (dual diagnosis) προτείνουν
επίσης και πρόσφατες µελέτες που διερευνούν την πιθανή

κοινή

αιτιολογική βάση των δυο διαταραχών (Frazier et al. 2001).
Κι ενώ, ακόµα και νευροβιολογικά, είναι δυνατή η συνύπαρξη της
∆ΕΠΥ µε τον αυτισµό, τα διαγνωστικά συστήµατα (DSM-IV-TR και ICD10) δεν προβλέπουν µια τέτοια διπλή διάγνωση (American Psychiatric
Association 2000, World Health Organisation 1992).

1.8 ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εξαιτίας της ανυπαρξίας επιδηµιολογικών µελετών στη χώρα µας, δεν
υφίστανται ακριβή στοιχεία για τη συχνότητα εµφάνισης της διαταραχής
στην Ελλάδα.
Ελλιπείς είναι επίσης και οι κλινικές-θεραπευτικές µελέτες καθώς
και η επιµόρφωση όλων των υφιστάµενων δηµόσιων διαγνωστικών
φορέων καθώς και των σχολείων όλων των βαθµίδων. Αυτό αντανακλάται
στην ποιότητα των παρεχόµενων διαγνώσεων, όπου η διάγνωση «στοιχεία
37

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης

αυτισµού» είναι αρκετά διαδεδοµένη, ενώ κάτω από τη γενική «οµπρέλα»
των ∆Α∆ εντάσσονται συνήθως η ∆Α∆ µη προσδιοριζόµενη αλλιώς και η
διαταραχή Asperger.
∆εδοµένης της καταστάσεως, πολλά παιδιά µε αυτισµό και κανονική
νοηµοσύνη παραµένουν στην Ελλάδα χωρίς παρέµβαση και είναι
καταδικασµένα σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισµό.
Παρόλο που µε το νέο νόµο της ειδικής αγωγής (3699/2-10-2008)
αναγνωρίστηκε για τα παιδιά µε ∆Α∆ µε κανονική νοηµοσύνη, η ανάγκη
ύπαρξης παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της γενικής αγωγής, η
παρεχόµενη εκπαίδευση και η γενικότερη θεραπευτική παρέµβαση
παραµένει ελλιπής και συγκεχυµένη, συνυφασµένη πλήρως µε τις
παρεχόµενες διαγνώσεις. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι η πρόβλεψη

του

νόµου σταµατάει στο δηµοτικό σχολείο.
Εν κατακλείδι, η ελληνική πραγµατικότητα εθελοτυφλεί µπροστά σε
ένα

πρόβληµα

υπαρκτό,

το

οποίο

έχει

τεράστιες

κοινωνικές,

εκπαιδευτικές και ιατρικές προεκτάσεις. Οι επιδηµιολογικές και κλινικές
µελέτες για τον αυτισµό, αναµφίβολα είναι απαραίτητες για την βελτίωση
του ελληνικού εκπαιδευτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού Καιάδα.
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Β. Ειδικό µέρος

39

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης

2.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να:
•

διερευνήσει τον επιπολασµό του αυτισµού στα παιδιά του
δηµοτικού γενικής αγωγής καθώς και τους παράγοντες κινδύνου

•

εκτιµήσει τη συχνότητα εµφάνισης της ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό
καθώς και τους παράγοντες κινδύνου (έκπτωση λειτουργικότητας,
φύλο, υποτύποι της ∆ΕΠΥ)

•

συγκρίνει το ποσοστό αυτό µε άλλες χώρες, στις οποίες έχουν γίνει
παρόµοιες επιδηµιολογικές µελέτες

•

προσφέρει στην επιστηµονική έρευνα νέα στοιχεία για την κλινική
εικόνα του αυτισµού

• καταθέσει πρόταση για τη βέλτιστη διαγνωστική εκτίµηση του
αυτισµού και

• να προτείνει µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.
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2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ο δήµος Ηρακλείου Κρήτης είναι ο µεγαλύτερος της Κρήτης. Η πόλη
του Ηρακλείου είναι η τέταρτη µεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Έχει
πληθυσµό 146.474 κατοίκους (Ε.Σ.Υ, 2012). Ο πληθυσµός είναι εθνικά
οµοιογενής, παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια ένα ποσοστό περί το 10%
υπολογίζεται ότι αποτελούν οικογένειες από χώρες της ανατολικής
Ευρώπης και την Αλβανία.
Ο

δήµος

Μινώα

Πεδιάδος,

αποτελούµενος

από

τους

τρεις

συνενούµενους δήµους Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού έχει
20.988 κατοίκους (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011).
Ο δήµος Αρχανών – Αστερουσίων έχει πληθυσµό 16.650 κατοίκους
(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2011).
Ο πληθυσµός της µελέτης, επιλέχθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά έγινε η
ανίχνευση όλων των παιδιών που φοιτούσαν στα δηµοτικά σχολεία των
δήµων και έπειτα επιλέχθηκαν τα παιδιά µε διαγνωσµένο αυτισµό.
Ο γενικός σχολικός πληθυσµός ήταν 7.661 µαθητές (3.878 αγόρια
και 3.783 κορίτσια) ηλικίας 6-14 ετών, που φοιτούσαν σε 35 δηµοτικά
σχολεία γενικής αγωγής του νοµού Ηρακλείου, από τα 53 σχολεία που
λειτουργούσαν

συνολικά

στο

νοµό.

Τα

35

δηµοτικά

σχολεία

επιλέχθηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία µέσω SPSS και είχαν απαραίτητα
τµήµα ένταξης ή παράλληλης στήριξης.
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Τον τελικό πληθυσµό της µελέτης αποτέλεσαν 25 παιδιά (21 αγόρια
και 4 κορίτσια) ηλικίας 6-14 ετών µε διάγνωση αυτισµού από δηµόσια
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, που φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία του
νοµού

Ηρακλείου

και

παρακολουθούσαν

τµήµατα

ένταξης

ή

παράλληλης στήριξης.
Η διεξαγωγή της µελέτης, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και
από την αρµόδια επιτροπή του τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.

2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ
2.3.1 ∆ιαδικασίες
Η µελέτη διεξήχθη από τον Μάιο µέχρι και τον Ιούνιο του 2012.
Αυτή η περίοδος επιλέχθηκε, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν σχηµατίσει
µια αρκετά καλή εικόνα της λειτουργικότητας του κάθε παιδιού.
Για κάθε παιδί, ο δάσκαλος της τάξης, ή της παράλληλης στήριξης ή
του τµήµατος ένταξης, συµπλήρωσε δύο ερωτηµατολόγια. Πριν τη
συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, οι διευθυντές των σχολείων και όλοι
οι εµπλεκόµενοι εκπαιδευτικοί, ενηµερώθηκαν για το σχεδιασµό της
µελέτης και εξοικειώθηκαν µε τη βαθµολόγηση των

κλιµάκων. Τα

ερωτηµατολόγια ήταν απαλλαγµένα από τα προσωπικά στοιχεία των
µαθητών, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη ανωνυµία του πληθυσµού της
έρευνας.

42

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τµήµα Ιατρικής – Πανεπιστήµιο Κρήτης

2.3.2 Ερωτηµατολόγια
Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη
ήταν το Teachers’ Report Form (Achenbach and Rescola 2003) και η
Ελληνική κλίµακα αξιολόγησης της ∆ΕΠΥ-IV για εκπαιδευτικούς
(Καλαντζή-Αζίζι και συν 2005), τα οποία είναι σταθµισµένα σε ελληνικό
πληθυσµό

και

αξιολογούν

ένα

ευρύ

φάσµα

ψυχοπαθολογίας

συµπεριλαµβανοµένης και της συµπτωµατολογίας της ∆ΕΠΥ.

Ελληνική Κλίµακα Αξιολόγησης ∆ΕΠΥ
Η κλίµακα περιλαµβάνει 18 ερωτήσεις που περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά συµπτώµατα της διαταραχής όπως ορίζονται από το
DSM-IV. Χωρίζεται σε δυο υποκλίµακες, την υποκλίµακα ελλειµµατικής
προσοχής και την υποκλίµακα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας.
Στις ερωτήσεις µε µονή αρίθµηση περιλαµβάνονται τα συµπτώµατα της
διάσπασης της προσοχής, ενώ στις ερωτήσεις µε ζυγή αρίθµηση τα
συµπτώµατα υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας.
Η βαθµολόγηση των ερωτήσεων γίνεται µε µια κλίµακα τύπου Likert
τεσσάρων διαβαθµίσεων, όπου δηλώνεται µε:
•

0: η απουσία συµπτωµατολογίας

•

1: η περιστασιακή εκδήλωση της περιγραφόµενης συµπεριφοράς

•

2: η συχνή παρουσία των συµπτωµάτων

•

3: η πολύ συχνή εκδήλωση της περιγραφόµενης συµπτωµατολογίας
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Από

το

άθροισµα

των

βαθµολογιών

προκύπτουν

3

αρχικές

βαθµολογίες:
•

µια

ελλειµµατικής

προσοχής

(άθροισµα

βαθµολογιών

των

ερωτήσεων µε µονή αρίθµηση)
•

µια υπερκινητικότητας-παρορµητικότητας (άθροισµα βαθµολογιών
ερωτήσεων µε ζυγή αρίθµηση)

•

µια συνολική (άθροισµα βαθµών σε όλες τις ερωτήσεις).

Οι αρχικές βαθµολογίες µετατρέπονται σε εκατοστιαίες τιµές βάση
των πινάκων στάθµισης. Πιο συγκεκριµένα, για να θεωρηθεί ένα
ερωτηµατολόγιο ενδεικτικό για την ύπαρξη της διαταραχής θα πρέπει η
εκατοστιαία τιµή για την υποκλίµακα ελλειµµατικής προσοχής να είναι
µεγαλύτερη ή ίση από 90

είτε η υποκλίµακα - υπερκινητικότητας

-

παρορµητικότητας να είναι µεγαλύτερη ή ίση από 85 είτε η συνολική
βαθµολογία να είναι µεγαλύτερη ή ίση από 85 .

Teachers’ Report Form (TRF)
Το ερωτηµατολόγιο του Achenbach χρησιµοποιείται ευρέως για την
εκτίµηση της προσαρµοστικής συµπεριφοράς και της ψυχοπαθολογίας
παιδιών και εφήβων. Στηρίζεται στις διαγνωστικές κατηγορίες του DSMIV και καλύπτει τις ηλικίες από 6 – 18 ετών. Το σύστηµα Achenbach
αξιολογεί

ένα

ευρύ

εξασφαλίζοντας έτσι

φάσµα

της

ψυχοπαθολογίας

του

παιδιού,

µια σφαιρική αξιολόγηση και εκτίµηση της

τρέχουσας λειτουργικότητάς του.
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Το Ερωτηµατολόγιο του Achenbach για τους Εκπαιδευτικούς
(Teacher’s Report Form - TRF) αποτελείται από τρεις ενότητες. Η πρώτη
περιλαµβάνει τα δηµογραφικά στοιχεία του µαθητή, καθώς και στοιχεία
σχετικά µε το πόσο διάστηµα και πόσο καλά γνωρίζει ο εκπαιδευτικός το
παιδί, εάν το παιδί είχε δεχθεί στο παρελθόν κάποια µορφή ειδικής
βοήθειας, εάν είχε επαναλάβει τάξη και τη σχολική του επίδοση.
Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει τις εκτιµήσεις του εκπαιδευτικού σε
τέσσερα γενικά χαρακτηριστικά, το σύνολο των οποίων δίνει την
προσαρµοστική κλίµακα.
Η τελευταία ενότητα περιλαµβάνει 113 ερωτήσεις που αξιολογούν τη
συµπεριφορά του παιδιού. Το κάθε στοιχείο, εκτιµάται σε µια κλίµακα 3
βαθµών: 0= δεν ταιριάζει καθόλου, 1= ταιριάζει κάπως ή µερικές φορές
και 2= ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά. Οι βαθµολογίες που προκύπτουν
συνδυάζονται ώστε να δηµιουργήσουν οκτώ σύνδροµα και δυο κλίµακες
µεγάλου εύρους, καθώς και µια βαθµολογία συνολικών προβληµάτων.
Αναλυτικότερα, το TRF αναγνωρίζει 8 σύνδροµα προβληµατικής
συµπεριφοράς και είναι τα: Άγχος/Κατάθλιψη, Απόσυρση/Κατάθλιψη,
Σωµατικά Ενοχλήµατα, Κοινωνικά Προβλήµατα, Προβλήµατα Σκέψης,
Προβλήµατα

Προσοχής,

Παράβαση

Κανόνων

και

Επιθετική

Συµπεριφορά.
Με µια δεύτερης τάξης παραγοντική ανάλυση προκύπτουν δύο
ευρύτερες

κλίµακες

που

ονοµάζονται

Εσωτερικευµένη

και

Εξωτερικευµένη.
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Η

Εσωτερικευµένη

κλίµακα

αποτελείται

από

τα

σύνδροµα

Άγχους/Κατάθλιψης, Απόσυρσης/Κατάθλιψης, Σωµατικών Ενοχληµάτων
και Κοινωνικών Προβληµάτων. Ως εσωτερικευµένες θεωρούνται γενικά οι
διαταραχές του συναισθήµατος και εκείνες µε ελλείµµατα στην έκφραση
της συµπεριφοράς.
Η

Εξωτερικευµένη

Παράβασης

Κανόνων

κλίµακα
και

αποτελείται
Επιθετικής

από

τις

κλίµακες

Συµπεριφοράς.

Στις

εξωτερικευµένες κλίµακες κατατάσσονται γενικότερα οι διαταραχές
διαγωγής και η ∆ΕΠΥ.
Εκτός από την παροχή ποιοτικών και περιγραφικών δεδοµένων, το
ΣΑΕΒΑ δίνει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης της βαθµολογίας
του ερωτηµατολογίου σε διαγράµµατα (προφίλ), τα οποία προσδιορίζουν
τη θέση του παιδιού αναφορικά µε τις φυσιολογικές οµάδες του ίδιου
φύλου και ηλικίας στα σύνδροµα, τις ικανότητες και την προσαρµοστική
λειτουργικότητα.
Οι αρχικές βαθµολογίες για κάθε κλίµακα, αναφέρονται στο T score
και βασίζονται στα εκατοστηµόρια. Για την κλίµακα συνδρόµου, όταν το
T score είναι πάνω από 70, θεωρείται ως κλινικό, όταν το σκορ είναι
µεταξύ 65 µε 69, τότε είναι οριακό. Για την ακαδηµαϊκή επίδοση και
προσαρµοστική λειτουργικότητα, όταν το Τ<37, θεωρείται κλινικό, ενώ
όταν το Τ είναι µεταξύ 37 µε 40, θεωρείται οριακό. Για το DSM-IV, όταν
το Τ score είναι ίσο µε 69 ή περισσότερο θεωρείται ότι βρίσκεται στο
κλινικό φάσµα, ενώ από 63 έως 69 είναι στο οριακό φάσµα (Achenbach
and Rescorla 2003).
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2.3.3 Αξιολόγηση των ερωτηµατολογίων
Για να θεωρηθεί ένα παιδί ότι παρουσιάζει συµπτωµατολογία ∆ΕΠΥ
θα έπρεπε και τα δυο ερωτηµατολόγια να συγκλίνουν ως προς την
ύπαρξη της διαταραχής, δηλ. και τα δυο ερωτηµατολόγια να βρίσκονται
στο κλινικό φάσµα.

2.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Για

τη

στατιστική

ανάλυση

των

δεδοµένων

της

µελέτης,

χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 19. Το Chi Square (χ²) τεστ
χρησιµοποιήθηκε για να αξιολογήσει τη σχέση µεταξύ φύλου και
εµφάνισης ∆ΕΠΥ, καθώς και τον επιπολασµό του αυτισµού µε βάση το
φύλο και τον τόπο διαµονής.
Το Fisher exact test, χρησιµοποιήθηκε για να αξιολογήσει τις
διαφορές στον επιπολασµό των υποτύπων ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό
ανάλογα το φύλο, τη µαθησιακή λειτουργικότητα σε παιδιά µε αυτισµό ή
χωρίς ∆ΕΠΥ, καθώς και τη συχνότητα εµφάνισης της ∆ΕΠΥ µε βάση την
ηλικία.
Σε

όλες

τις

αναλύσεις

ορίστηκε

ως

επίπεδο

στατιστικής

σηµαντικότητας το p<0.05.
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2.5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Είκοσι πέντε (0.3%) από τα 7661 παιδιά είχαν επίσηµα διαγνωσθεί
µε αυτισµό (Πίνακας 5), από τα οποία 21 (0.5%) ήταν αγόρια και 4
(0.1%) κορίτσια (P<0.001).
Πίνακας 5: Επιπολασµός αυτισµού σύµφωνα µε το φύλο
ΑΥΤΙΣΜΟΣ +

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-

ΣΥΝΟΛΟ

N (%)

ΑΓΟΡΙΑ

21 (0.5)

95% ∆Ε

3857 (99.5)

3878

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

4 (0.1)

3779 (99.9)

3783

ΣΥΝΟΛΟ

25 (0.3)

7636 (97.7)

7661

P-value

χ2

<0.001

11.18 1

df

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6, δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική
σχέση µεταξύ αυτισµού και περιοχή διαµονής.
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Πίνακας 6. Επιπολασµός αυτισµού σύµφωνα µε την περιοχή
διαµονής
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ +

ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΑΙ∆ΙΩΝ
95% ∆Ε

ΚΕΝΤΡΟ

17

3390

12 (0.34)

ΠΡΟΑΣΤΙΑ

13

3342

11 (0.32)

5

929

2 (0.21)

35

7661

25(0.32)

ΧΩΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Από

τα

25

παιδιά

µε

διαγνωσµένο

P-value

0.805

αυτισµό,

τα

10

χ2

0.43

df

2

(40%)

παρουσίασαν συµπτώµατα ∆ΕΠΥ, εκ των οποίων τα 7 (33.3%) ήταν
αγόρια και τα 3 (75%) ήταν κορίτσια. Μόνο 1 (25%) από τα διαγνωσµένα
κορίτσια δεν είχε συµπτώµατα ∆ΕΠΥ (Πίνακας 7). Κανένα από τα
αποτελέσµατα δεν είναι στατιστικά σηµαντικό.
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Πίνακας 7. Συχνότητα εµφάνισης ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε ∆Α∆
σύµφωνα µε το φύλο
∆ΕΠΥ +

∆ΕΠΥ-

ΣΥΝΟΛΟ

Ν( 40%)

P-value

ΑΓΟΡΙΑ

7 (33.3)

14 (66.7)

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

3 (75.0)

1 (25.0)

4 (100.0)

ΣΥΝΟΛΟ

10 (40)

15 (60)

25 (100.0)

χ2

df

21 (100.0)
0.267

2.43

1

Στατιστικά σηµαντική σχέση βρέθηκε ανάµεσα στην ηλικία και στη
συχνότητα εµφάνισης ∆ΕΠΥ (Ρ = 0,015). Όσο µικρότερη ηλικία, τόσο πιο
συχνά εµφανίζονται συµπτώµατα ∆ΕΠΥ (Πίνακας 8, Γράφηµα 1).
Πίνακας 8. Συχνότητα εµφάνισης ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε ∆Α∆
σύµφωνα µε την ηλικία
Ηλικία 6-9

Ηλικία 10-14

ΣΥΝΟΛΟ
P-value

ΑΥΤΙΣΜΟΣ+∆ΕΠΥ

8

2

10

ΑΥΤΙΣΜΟΣ-∆ΕΠΥ

4

11

15

ΣΥΝΟΛΟ

12

13

25

0,015

Fisher exact test df

6.84

1
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Γράφηµα 1 Συχνότητα εµφάνισης ∆ΕΠΥ σύµφωνα µε την ηλικία

12
10
8
ΔΕΠΥ +

6

ΔΕΠΥ 4
2
0
Ηλικία 6-9

Ηλικία 10-14

Ο πιο συχνός συννοσηρός υπότυπος της ∆ΕΠΥ ήταν ο συνδυασµένος
∆ΕΠΥ – Σ (20%), ακολουθούµενος από τον απρόσεκτο ∆ΕΠΥ – Α (16%)
και τον υπερκινητικό – παρορµητικό ∆ΕΠΥ – ΥΠ (4%). Τα παιδιά που
εµφάνισαν τον υπότυπο ∆ΕΠΥ – Σ ήταν 4 αγόρια (19%) και 1 κορίτσι
(25%). ∆υο αγόρια (9,5%) και 2 κορίτσια (50%) εµφάνισαν τον ∆ΕΠΥ – Α,
ενώ 1 αγόρι (4,8%) εµφάνισε τον ∆ΕΠΥ – ΥΠ. Τα αποτελέσµατα δεν είναι
στατιστικά σηµαντικά (Πίνακας 9, Γράφηµα 2).
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Πίνακας 9. Επιπολασµός υποτύπων ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό
σύµφωνα µε το φύλο
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΤΥΠΟΣ

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

N (%)

P-value

Fisher exact test

∆ΕΠΥ
∆ΕΠΥ-Α

4 (16.0)

2 (9.5)

∆ΕΠΥ-Σ

5 (20.0)

4 (19.0)

∆ΕΠΥ-ΥΠ

1 (4.0)

1 (4.8)

∆ΕΠΥ ΣΥΝ.

10 (40.0)

7 (33.3)

2 (50.0)
1 (25.0)

0.768

1.43

3

3 (75.0)

Γράφηµα 2 Υπότυποι της ∆ΕΠΥ

ΔΕΠΥ-ΥΠ
4%

ΥΠΟΤΥΠΟΙ ΔΕΠΥ

ΔΕΠΥ-Σ
20%
ΧΩΡΙΣ ΔΕΠΥ
60%

ΔΕΠΥ-Α
16%
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Από τα 10 παιδιά µε συµπτώµατα ∆ΕΠΥ, τα 4 (40%) παρουσίαζαν
κλινική έκπτωση της µαθησιακής τους λειτουργικότητας. Αντίστοιχα,
από τα 15 παιδιά µε αυτισµό χωρίς συµπτώµατα ∆ΕΠΥ, τα 4 (26,7%)
παρουσίαζαν κλινική έκπτωση στη µαθησιακή τους λειτουργικότητα
(Πίνακας 10). Τα αποτελέσµατα δεν ήταν στατιστικά σηµαντικά.

Πίνακας 10. Μαθησιακή λειτουργικότητα σε παιδιά µε αυτισµό µε
ή χωρίς συµπτωµατολογία ∆ΕΠΥ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ + ∆ΕΠΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ∆ΕΠΥ

ΕΠΙ∆ΟΣΗ
N (%)

P-value

Κλινικό Φάσµα

4 (40.0)

4 (26.7)

Φυσιολ.Φάσµα

6 (60.0)

11(73.3)

Fisher exact test

0.667

0.49

df

1

Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχει σηµαντική σχέση ανάµεσα στην
έκπτωση της ακαδηµαϊκής λειτουργικότητας και τους συννοσηρούς
υπότυπους της ∆ΕΠΥ στα παιδιά µε αυτισµό (Data not shown).
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2.6 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ο επιπολασµός του αυτισµού στην παρούσα µελέτη ήταν 0.3%,
ποσοστό ανάλογο µε αυτό που έχει αναφερθεί σε πολλές µελέτες. Παρ’
όλες τις διακυµάνσεις που έχουν καταγραφεί στον επιπολασµό του
αυτισµού σε παγκόσµιο επίπεδο, οι περισσότερο µελέτες συγκλίνουν σε
ένα ποσοστό εµφάνισής του από 0.2 έως 0.6%. (Baird et al. 2003,
Chakrabarti et al. 2005, Croen et al. 2003, Honda et al. 2005,

Yeargin-Allsopp et a1. 2003).
Η αναλογία αγοριών-κοριτσιών ήταν 5:1, αποτέλεσµα που συνάδει µε
την πλειοψηφία επιδηµιολογικών µελετών παγκοσµίως

(APA 2000,

Bartley 2006, Croen et al. 2003, Fombonne et al. 2006).
Στην παρούσα µελέτη, το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των παιδιών
δεν βρέθηκε να επηρεάζει τον επιπολασµό του αυτισµού. Γενικότερα, τα
ερευνητικά δεδοµένα είναι ανεπαρκή, αναφορικά µε τη δηµογραφική
κατανοµή του επιπολασµού της διαταραχής και ακόµη πιο περιορισµένα
ως προς τους κοινωνικό – οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες
και τον τρόπο µε τον οποίο εµπλέκονται, τόσο στην αιτιοπαθογένεια, όσο
και στον επιπολασµό του αυτισµού (Grinker 2007, King and Bearman
2011).
Ωστόσο, σε µια πρόσφατη έρευνα που βασίστηκε στη µελέτη 229
παιδιών

µε

αυτισµό

και

245

που

αναπτύχθηκαν

φυσιολογικά,

διαπιστώθηκε ότι τα αυξηµένα επίπεδα στη ρύπανση του αέρα, τόσο κατά
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την εγκυµοσύνη, όσο και κατά τους 12 πρώτους µήνες του µωρού,
σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό µε το ποσοστό εµφάνισης αυτισµού (Volk et
al. 2013).
Αναµφίβολα, οι µελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας θα πρέπει να
εστιάσουν στη διερεύνηση των δηµογραφικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων που επιδρούν στον επιπολασµό του αυτισµού.
Το

ποσοστό

συνύπαρξης

της

∆ΕΠΥ

σε

παιδιά

µε

αυτισµό

υπολογίστηκε στο 40%, εύρηµα το οποίο υποστηρίζεται από πολλές
µελέτες, καθώς τα ποσοστά της συννοσηρότητας µεταξύ των δυο
διαταραχών κυµαίνονται παγκοσµίως από 14 έως και 78% (Holtmann et
al. 2007, Keen and Ward 2004, Lee and Ousley 2006, Leyfer et al.
2006, Reiersen et al. 2007, Ruggieri 2006, Sinzig et al 2009, Yoshida
and Uchiyama 2004).
Από τα 25 παιδιά µε διαγνωσµένο αυτισµό, το 33.3% που
παρουσίασε συµπτώµατα ∆ΕΠΥ, ήταν αγόρια. H γενικότερη επικράτηση
των αγοριών οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι τόσο ο αυτισµός, όσο
και η ∆ΕΠΥ είναι συχνότερη στα αγόρια.
Σηµαντικό εύρηµα της παρούσας µελέτης ήταν η διαπίστωση της
ύπαρξης σχέσης µεταξύ ηλικίας και ∆ΕΠΥ. Η ηλικία του πληθυσµού,
φαίνεται να σχετίζεται µε τη συχνότητα εµφάνισης ∆ΕΠΥ. Όσο µικρότερη
είναι η ηλικία, τόσο συχνότερα εµφανίζονται τα συµπτώµατα ∆ΕΠΥ σε
παιδιά µε αυτισµό (Douglas et al. 2006). Αυτή η σχέση έχει ελάχιστα
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µελετηθεί και η συγκεκριµένη µελέτη είναι η πρώτη στην Ελλάδα που
την εξετάζει. Οι µελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας, θα πρέπει να
εστιάσουν στη διερεύνηση της σχέσης αυτής.
Ο πιο συνήθης συννοσηρός τύπος της ∆ΕΠΥ στα αγόρια µε αυτισµό
ήταν ο ∆ΕΠΥ-Σ, ακολουθούµενος από τον ∆ΕΠΥ – Α και τον ∆ΕΠΥ – ΥΠ.
Αντίστοιχες µελέτες είχαν ανάλογα αποτελέσµατα (Douglas et al. 2006,
Faraone et al. 1998). Στα κορίτσια, ο επικρατέστερος συννοσηρός
υπότυπος της ∆ΕΠΥ ήταν ο ∆ΕΠΥ – Α, ακολουθούµενος από τον ∆ΕΠΥ –
Σ.
Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, ωστόσο, παραµένουν ελλιπή ως προς
την επικράτηση των υποτύπων ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό. Τούτο
οφείλεται στο γεγονός, ότι πολλοί µελετητές αντιµετωπίζουν τη ∆ΕΠΥ ως
ενιαία διαταραχή, ενώ δεν είναι, δηµιουργώντας πολλά κλινικά και
µεθοδολογικά προβλήµατα. Αναµφίβολα, θα πρέπει να υπάρξουν, στο
µέλλον, περισσότερες µελέτες µε µεθοδολογία που να ανταποκρίνεται
στη διεθνή ταξινόµηση της ∆ΕΠΥ, προκειµένου να καταλήξουµε σε σαφή
συµπεράσµατα

για

τον

επικρατέστερο

υπότυπο

της

∆ΕΠΥ

που

συνυπάρχει σε αυτή την ηλικιακή οµάδα σε παιδιά µε αυτισµό.
Τέλος, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, δεν υποδεικνύουν
την ύπαρξη σηµαντικής σχέσης µεταξύ έκπτωσης της ακαδηµαϊκής
λειτουργικότητας και των συννοσηρών υποτύπων της ∆ΕΠΥ στα παιδιά µε
∆Α∆.
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Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι όλα τα παιδιά της µελέτης
φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία και είχαν νοηµοσύνη στο φυσιολογικό
φάσµα. Η συνύπαρξη συνεπώς της ∆ΕΠΥ, πιθανώς να επιβαρύνει άλλους
τοµείς της προσαρµοστικής τους λειτουργικότητας, όπως την κοινωνική.
Η περαιτέρω διερεύνηση

αυτής της σχέσης είναι θεµελιώδης για τη

σωστή εκπαιδευτική παρέµβαση σε παιδιά µε αυτισµό και ∆ΕΠΥ.

2.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης, η οποία ακολούθησε µια
έγκριτη µεθοδολογία, ανέδειξαν ότι τόσο ο επιπολασµός του αυτισµού
όσο και η συννοσηρότητα του µε τη ∆ΕΠΥ είναι ανάλογα µ’ εκείνα άλλων
χωρών παγκοσµίως.
Η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ ηλικίας και εµφάνισης της ∆ΕΠΥ σε
παιδιά µε αυτισµό έχει πραγµατοποιηθεί διεθνώς σε ελάχιστες µελέτες,
οι οποίες και κατέληξαν σε θετικούς συσχετισµούς (Eisenmajer et al.
1996, Ghaziuddin et al. 1998, Klin et al. 1997, Yoshida et al. 2004). Η
επιβεβαίωση της ύπαρξης σηµαντικής σχέσης µεταξύ ηλικίας και
εµφάνισης της συννοσηρότητας της ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό,
αποτελεί, ως εκ τούτου, ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα της
παρούσας µελέτης.
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Αναµφίβολα, η διερεύνηση της σχέσης ηλικίας και εµφάνισης ∆ΕΠΥ,
καθώς και των υποτύπων της ∆ΕΠΥ σε παιδιά µε αυτισµό, θα προφέρει
νέα δυναµική και

νέους προσανατολισµούς,

τόσο στη διαγνωστική

προσέγγιση του αυτισµού, όσο και στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών και
γενικότερων θεραπευτικών παρεµβάσεων.
Η απαγόρευση της διάγνωσης της συννοσηρότητας της ∆ΕΠΥ στον
αυτισµό, από τα διεθνή ταξινοµικά συστήµατα, έχει οδηγήσει σε έντονη
αντιπαράθεση τους ερευνητές, για το αν η συννοσηρότητα του αυτισµού
µε τη ∆ΕΠΥ αντανακλά δύο διαφορετικές διαταραχές ή µια διαίρεση ενός
ενιαίου συνδρόµου (Gadow et al. 2006, Goldstein and Schwebach
2004, Happe et al. 2006, Lee and Ousley 2006, Neale and Kendler
1995).
Καθώς

η

έρευνα

δεν

έχει

καταλήξει

ακόµα

σε

ασφαλή

συµπεράσµατα, η συννοσηρότητα του αυτισµού µε τη ∆ΕΠΥ είτε δεν
εκτιµάται

καθόλου

είτε

δεν

καταγράφεται-συνυπολογίζεται

στις

παρεχόµενες διαγνώσεις και θεραπευτικές παρεµβάσεις διεθνώς. Αξίζει
να σηµειωθεί, ότι και στην παρούσα µελέτη, κανένα από τα παιδιά δεν
είχε συννοσηρή διάγνωση ∆ΕΠΥ.
Η µη καταγραφή ωστόσο και εκτίµηση µιας διαταραχής που είναι
τόσο συχνά συννοσηρή, όσο η ∆ΕΠΥ στον αυτισµό έχει αναµφίβολα
πολλές µεθοδολογικές και κλινικές προεκτάσεις. Μάλιστα, τα τελευταία
ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι τα παιδιά µε αυτισµό και ∆ΕΠΥ,
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διαφέρουν όχι µόνο σε κλινικό, αλλά και σε νευροψυχολογικό επίπεδο,
από τα παιδιά µε καθαρό αυτισµό (Gargaro et al. 2011).
∆εδοµένων όλων των παραπάνω, η παρούσα µελέτη υποστηρίζει την
αναθεώρηση των υφιστάµενων διαγνωστικών κριτηρίων αποκλεισµού και
τη θεµελίωση της διπλής διάγνωσης.
Θα µπορούσε επίσης να οριστεί ταξινοµικά ένας νέος υποτύπος της
αυτιστικής διαταραχής που να καλύπτει τη συννοσηρότητα της µε τη
∆ΕΠΥ, ο οποίος θα διαφέρει ως προς την λειτουργικότητα και την
θεραπευτική προσέγγιση από τον αυθεντικό – πραγµατικό αυτισµό. Μια
τέτοιου είδους ταξινόµηση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη στην κλινική
πράξη

καθώς

θα

επέτρεπε

ακριβέστερες

διαγνώσεις

και

αποτελεσµατικότερες θεραπευτικές παρεµβάσεις.
Η

άποψη

αυτή

ωστόσο

χρειάζεται

περισσότερη

ερευνητική

τεκµηρίωση. Είναι απαραίτητες µελέτες µε κοινή µεθοδολογία και σαφή
διαγνωστικά κριτήρια, οι οποίες θα εστιάζουν στην

διερεύνηση των

παραγόντων κινδύνου, στην κοινωνική, ακαδηµαϊκή και γενικότερη
προσαρµοστική λειτουργικότητα των παιδιών µε ∆Α∆ και συννοσηρή
∆ΕΠΥ.
Εν κατακλείδι, παρόλα τα πιθανά µειονεκτήµατα τους, µελέτες
επιδηµιολογικές όπως η παρούσα, είναι και εφικτές και χρήσιµες καθώς
προσφέρουν σηµαντική γνώση για τον επιπολασµό,

τους παράγοντες

κινδύνου και τη συννοσηρότητα του αυτισµού και αναδεικνύουν
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σηµαντικούς τοµείς που πρέπει να συνεκτιµούνται τόσο στη διαγνωστική
προσέγγιση όσο και στον θεραπευτικό σχεδιασµό.

2.7.1 Περιορισµοί µελέτης
Η παρούσα µελέτη διερεύνησε τον επιπολασµό του αυτισµού και της
συννοσηρότητας του µε τη ∆ΕΠΥ σε ένα µεγάλο πληθυσµό του νοµού
Ηρακλείου ωστόσο τα αποτελέσµατα της δεν γενικεύονται κατ’ ανάγκη σε
ολόκληρο τον ελληνικό παιδικό πληθυσµό.
Επιπρόσθετα, το δείγµα των παιδιών µε ∆Α∆ της παρούσας µελέτης
επιλέχθηκε

από

σχολεία

γενικής

αγωγής

κι

ως

εκ

τούτου

τα

αποτελέσµατα της δεν µπορούν να γενικευτούν στο σύνολο του
πληθυσµού των παιδιών µε αυτισµό.
∆εδοµένων των υφιστάµενων γενικών διαγνώσεων των παιδιών, ήταν
ανέφικτος ο διαχωρισµός

των παιδιών µε αυτισµό και Asperger κι

ευλόγως αντιµετωπίστηκαν ενιαία. Ωστόσο, όλα τα παιδιά του δείγµατος
είχαν νοηµοσύνη στο φυσιολογικό φάσµα.
Εν κατακλείδι, η αξιολόγηση της ∆ΕΠΥ δεν ήταν κλινική αλλά
στηρίχθηκε

σε

σταθµισµένα

ερωτηµατολόγια

και

σε µια

πηγή

πληροφόρησης. Εποµένως κάποια από τα παιδιά πιθανώς να είχαν άλλες
συννοσηρές διαταραχές ή προβλήµατα, η συµπτωµατολογία των οποίων
συγκλίνει µε εκείνη της ∆ΕΠΥ.
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