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Ο υποψήφιος διδάκτωρ Μακρής Γεράσιμος του Ιωάννη υπέβαλε στις 27/11/2015 αίτηση για ορισμό 

Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, προκειμένου να εκπονήσει διδακτορική διατριβή στην Ιατρική 

Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής στην συνεδρίαση της 21/12/2015 συγκρότησε Τριμελή Συμβουλευτική 

Επιτροπή ως κατωτέρω: 

1. Περβανίδου Παναγιώτα (Επιβλέπων) 

2. Παπαγεωργίου Χαράλαμπος (Μέλος) 

3. Χρούσος Γεώργιος (Μέλος)  

Η πιο πάνω Επιτροπή με την από 29/3/2016 δήλωσή της, καθόρισε το θέμα της διδακτορικής του 

διατριβής ως εξής: 

«Ψυχοφυσιολογική μελέτη του φαινοτύπου και του ενδοφαινοτύπου παιδιών με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές»  

Η διδακτορική διατριβή κατατέθηκε στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 18/5/2022. 

Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής: Καθηγητής Γεράσιμος Δ. Σιάσος 

Υποστηρίχθηκε στις 17/6/2022 ενώπιον της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής αποτελούμενης από τους 

κ.κ. Παναγιώτα Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής 

Παιδιατρικής (επιβλέπουσα) 

Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής 

Γεώργιο Χρούσο, Ομότιμο Καθηγητή Παιδιατρικής 

Κατερίνα Παπανικολάου, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

Χριστίνα Κανακά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ 

Γεράσιμο Κολαίτη, Καθηγητή Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ   

Μαρία –Ροζέ Πονς, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

και έλαβε τον βαθμό «Άριστα» 10/10.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής νιώθω την ανάγκη να 

ευχαριστήσω όλους/όλες όσοι/όσες στήριξαν την προσπάθεια αυτή σε οποιαδήποτε 

φάση, σε οποιoδήποτε βαθμό και με οποιοδήποτε τρόπο.  

Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου ξεκινώντας από την 

επιβλέπουσα της παρούσας διδακτορικής διατριβής κα Παναγιώτα Περβανίδου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. Η 

συνάντησή μου μαζί της ήταν από τα πολυτιμότερα αποκτήματα της μέχρι σήμερα 

επιστημονικής μου διαδρομής. Την ευχαριστώ για όσα έμαθα δίπλα της, για την 

υποστήριξή της, για το παράδειγμα της, και για τη γεναιοδωρία της. Είναι σπάνιο 

κάποιος να μην σε απογοητεύει ποτέ και για αυτό το λόγο ήταν και παραμένει 

έμπνευση να συνεργάζομαι μαζί της και να μαθαίνω από εκείνη πολλά περισσότερα 

από όσα διδάσκει ο επιστημονικός λόγος. Αποτελεί για εμένα ένα παράδειγμα 

Δασκάλου που δεν θα το ξεχάσω ποτέ και που θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος 

όσων μου προσέφερε.  

Ευχαριστώ ακόμη τον κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής. 

Ο κ Παπαγεωργίου ήταν ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα στην αναζήτηση ενός 

δρόμου για την προσέγγιση της γνώσης. Η στήριξή του, η καθοδήγησή του, οι 

πολύτιμες συμβουλές του, το ήθος του, η αγάπη του για την ουσία των πραγμάτων 

και η ανιδιοτέλειά του αποτελούν για εμένα πυξίδα.     

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Γεώργιο Χρούσο, Ομότιμο Καθηγητή 

Παιδιατρικής. Η εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε κάθε μου βήμα, η ουσιαστική 

υποστήριξη του σε πολλαπλά επίπεδα, οι πολύτιμες ιδέες του και η εγγύτητα που μου 

επέτρεψε ήταν καθοριστικής σημασίας για την μέχρι σήμερα επιστημονική μου 

πορεία.     

Οφείλω ιδιαίτερες ευχαριστίες στις εξαιρετικές συνεργάτιδες και συνεργάτες, με τους 

οποίους είχα την τύχη να βρεθώ μαζί στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

Ξεκινώντας με τους συν-συγγραφείς των τριών ερευνητικών μελετών που 

παρουσιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 
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Ιωάννη Παπασωτηρίου, Διευθυντή του Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου 

Παίδων «Η Αγία Σοφία», ο οποίος παρείχε πολύτιμες ιδέες και καθοδήγηση σχετικά 

με τις βιοχημικές αναλύσεις των δειγμάτων και την κα. Φιλία Αποστολάκου η οποία 

πραγματοποίησε στο ίδιο τμήμα τις αναλύσεις των δειγμάτων ορού για μία από τις 

τρεις παρουσιαζόμενες μελέτες, τον Παιδίατρο με εξειδίκευση στην Παιδιατρική 

Γαστρεντερολογία, Ηπατολογία και Διατροφή κ. Γεώργιο Χουλιάρα ο οποίος 

συνεισέφερε στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων και στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής κα. Σοφία Ανεσιάδου η οποία 

πραγματοποίησε τις μαθησιακές αξιολογήσεις των παιδιών, τις ψυχολόγους κα. 

Παρασκευή Μπαλή και κα. Παναγιώτα Κορκολιάκου οι οποίες χορήγησαν τις 

δοκιμασίες για τον προσδιορισμό του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών, την κα. Μαρία 

Μίχου η οποία συνεισέφερε στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων σε μία από τις 

τρεις συμπεριλαμβανόμενες μελέτες, και τέλος τους κ.κ. Shaun Sabico, Sherif H. Abd-

Alrahman και Nasser M. Al-Daghri από την Έδρα Βιοδεικτών για Χρόνιες Νόσους (Chair 

for Biomarkers of Chronic Diseases) του Τμήματος Βιοχημείας, Κολλέγιο Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο King Saud, Ριάντ, Σαουδική Αραβία που παρείχαν πολύτιμες γνώσεις 

και πραγματοποίησαν την ανάλυση των δειγμάτων ορού σε μία από τις 

παρουσιαζόμενες μελέτες. Όλοι οι παραπάνω συνεργάτες και συνεργάτιδες με 

διαφορετική ποσόστωση συνεισέφεραν στον σχεδιασμό της μελέτης, στην εκπόνηση 

του ερευνητικού πρωτοκόλλου, στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 

στην συγγραφή των δημοσιευθεισών εργασιών. 

Στην συνέχεια θέλω να ευχαριστήσω τους εξειδικευμένους Παιδιάτρους στην 

Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική κα. Δέσποινα Μπαστάκη, κα. Ελένη 

Βαλαβάνη, κ. Ανδρέα Πετρόπουλο, κα. Δώρα Ξανθοπούλου και κα. Βάγια Καρακώστα 

οι οποίοι με την εποπτεία της κας Παναγιώτας Περβανίδου πραγματοποίησαν στην 

Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 

του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» τις κλινικές διαγνώσεις των παιδιών που 

συμμετείχαν στις μελέτες καθώς και την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής κα Κυριακή 

Πουλάκη, η οποία πραγματοποίησε την μαθησιακή αξιολόγηση σε ένα μέρος των 

παιδιών αυτών.  Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα την νοσηλεύτρια κα. Ιωάννα Κούμπουλα 

για την έμπρακτη βοήθεια που προσέφερε σε όλα τα στάδια των μελετών. 
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Ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους με τους οποίους έχω πορευτεί μέχρι 

σήμερα στην εκπαίδευσή μου στην ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου για 

όσα μαθαίνω δίπλα τους. Ευχαριστώ τους Ιωάννη Καλόγερο, Νάζη Τσιλιγγερίδου, 

Ευαγγελία Χρυσικού, Ευαγγελία Τζιβελέκα, Κοσμά Λυμπεράτο, Κωνσταντίνο Σαμαρά, 

Μαρία Κλωτσουθύμιου και Άντρια Χαραλάμπους. Επίσης, ευχαριστώ τους Διευθυντές 

της Μονάδας Ψυχιατρικής Εφήβων & Νέων του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» όπου εργάζομαι, 

κ. Επαμεινώνδα Θεοδωρίδη, κ. Ευστάθιο Μπακλέζο, κ. Χρήστο Ζερβή και κ. 

Κωνσταντίνο Φόφολο για την υποστήριξή τους και την ανοχή τους τις φορές που 

χρειάστηκε να απουσιάσω για την έρευνα. Ευχαριστώ επίσης τον ομαδικό αναλυτή κ. 

Παντελή Παπαδόπουλο και την ψυχαναλύτρια κα. Ναυσικά Παπανικολάου, οι οποίοι 

γνωρίζουν να ακούνε σωστά όσα έχω να πω. 

Επιπλέον, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την υποστήριξη που μου 

παρείχε. Ευχαριστώ τους γονείς μου Ιωάννη Μακρή & Δωροθέα Μακρυγιάννη για 

τους οποίους αισθάνομαι αμέριστη ευγνωμοσύνη και την αδερφή μου Γεωργία 

Μακρή που αποτελεί την αιτία που κάθε στιγμή νιώθω τυχερός. Ακόμα, ευχαριστώ 

τους θείους μου Νικόλαο Τσιντή και Ελένη Μακρυγιάννη οι οποίοι εκτός από την 

αγάπη που μου προσέφεραν ήταν, ως εκπαιδευτικοί, σημαντικοί δάσκαλοι για εμένα 

σε όλα τα σχολικά μου χρόνια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στις αγαπημένες μου 

ξαδέρφες Γερασιμίνα Τσιντή, Μαρία Τσιντή και Ιωάννα Τσιντή οι οποίες με την 

ευαισθησία τους και την φιλομάθειά τους λειτουργούν για εμένα ως παράδειγμα σε 

πολλαπλά πεδία συμπεριλαμβανομένου και αυτού της επιστήμης. Επίσης, 

αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου φίλους καθώς ο 

καθένας ξεχωριστά είναι για μένα πολύτιμος συνοδοιπόρος σε κάθε μου βήμα. 

Ευχαριστώ τους Γεώργιο Παπαδημητρίου, Πάρι Χριστογεώργο, Γεώργιο Νικολάου, 

Εύη Κώτσιου, Χριστόφορο Μαυρογιάννη, Ηρακλή Τουρωνίδη, Ηλία Κυρούση, 

Παναγιώτη Κολοβό, Αίγλη Κωστούλα, Ευφροσύνη Καραγεώργου, Τζέμμα Δεσσύλα, 

Διονυσία Παπαγεωργίου και Νάνσυ Παπαδοπούλου.  

Καταληκτικά, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα παιδιά και τους γονείς 

τους που δέχτηκαν να συμμετέχουν στις μελέτες. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους 

ερευνητές και τις ερευνήτριες που χωρίς την προηγούμενη εργασία τους θα ήταν 

αδύνατον να υπάρχει η βάση στην οποία στηρίζεται η παρούσα διδακτορική διατριβή.              
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                                         Γαλλικά:   DELF 2ND DEGREE (UNITES A5 ET A6) (Γ1- Πολύ Καλή Γνώση)  
                                                           Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Β2-Καλή Γνώση)               
 
Χρήση Η/Υ                           Windows MS Office (Word, Excel, Access, Power Point), SPSS, Typo3 Platform 
                                                 
                                                5-6/12/2016    Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο (10 ώρες): «Εισαγωγή στο  στατιστικό  πακέτο IBM SPSS  
                                                                            STATISTICS: Βασικά θέματα  επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων», Υπολογιστικό  Κέντρο, ΕΚΠΑ 
 

IV. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
12/2019 - 6/2021               Εκπαίδευση στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, Οργάνωση: Τμήμα Ψυχιατρικής Εφήβων &   
                                               Νέων, ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς» & Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης & Θεραπείας Οικογένειας   
                                               
9/2018 - 6/2021                 Ομαδική Κλινική Εποπτεία (6 ώρες/μήνα), Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής  
                                                Ψυχοθεραπείας (groupanalysis.gr) 



9 
 

                                               
12/2013 - 12/2018             Εκπαίδευση στην Αναλυτική Ομαδική Ψυχοθεραπεία και στην θεραπεία ζεύγους & οικογένειας,  
                                               Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (Μέλος της European  
                                               Federation for Psychoanalytic Psychotherapy- groupanalysis.gr)                                                
 
11/2020                                 Σεμινάριο "Ταυτότητα φύλου σε παιδιά και εφήβους" (5 ώρες), Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος 
                                               
12 - 13/10/2019                   Σεμινάριο (βιωματικό) Ψυχαναλυτικού Ψυχοδράματος (10 ώρες), Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής  
                                                Ψυχοθεραπείας Ομάδας, Αθήνα 
                                               
14 - 17/6/2018                     Σεμινάριο Εκπαίδευσης ADOS-2 Διαχείριση και Κωδικοποίηση, Επίπεδο Κλινικής Επάρκειας, Μονάδα  
                                                «Σπύρος Δοξιάδης», Αθήνα                                                
 
6/2017                                   Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα εξελικτικών και δημιουργικών κινητικών δραστηριοτήτων- 
                                                ψυχοκινητικής ανάπτυξης (θεωρία της Veronica  Sherborne) για παιδιά προσχολικής, σχολικής  
                                                ηλικίας και για παιδιά με ειδικές ανάγκες (40 ώρες), Εργαστήρι μουσικών και καλλιτεχνικών               
                                                σπουδών «Έκφρασις», Αθήνα 
 
10/2016 - 6/2017                 Foundation course on Dance and Movement Psychotherapy (60 hours), Institute for Creative Arts  
                                                Therapies “Ekfrasis”, Athens, Greece 
                                              
10/2016 - 4/2017                 Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «Αξιολόγηση και  
                                                Αντιμετώπιση Νηπίων, Παιδιών και Εφήβων με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- 
                                                Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)», Διάρκεια: 6 μήνες 
                                                                                            
9/2016 - 5/2017                   Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Παιδοψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «Διαταραχές Άγχους  
                                                στα παιδιά και τους εφήβους», Διάρκεια: 8 μήνες                          
                                                                                            
2/2016 - 7/2016                   Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, «Βασικές Αρχές  
                                                Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής», Διάρκεια 45 ώρες θεωρητική & βιωματική  
                                                διδασκαλία 
 

V. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
3/2018 - σήμερα                 Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Παιδιού & Εφήβου 
                                               Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων, Νοσ. Γ.Ν.Α.  «Γ. Γεννηματάς»                                              
 
11/2013 - σήμερα               Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής   
                                               Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική, Ιατρική Σολή, ΕΚΠΑ, Νοσ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
                                                                  
9/2013 - σήμερα                 Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, Ερευνητικό   
                                               Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) 
                                               Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χ., Καθ. Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
 
3/2017 - 2/2018                  Καθηγητής στην εταιρία «ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ» 
                                               Μαθήματα: Στοιχεία Ορθοπεδικής, Ανατομία, Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Φαρμακολογία,                       
                                               Γυναικολογία-Παιδιατρική (Σύνολο 10-12 ώρες/εβδομάδα) 
                                                
5/2016 - 7/2016                  Πρακτική Άσκηση στη Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική, Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου   
                                               Αθηνών, Νοσ. Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
  
1/2015 - 3/2016                  Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Π.Μ.Σ. «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής  
                                               και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
                                                
9/2013 - 1/2015                     Πρακτική Άσκηση στη Διασυνδετική Ψυχιατρική, Β’ Ψυχιατρική  Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 
                                                                           
11/2015 - σήμερα               Λίστα αναμονής για την ειδικότητα της Ψυχιατρικής Παιδιου & Εφήβου, Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»                                                                               
                                 

Va. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
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12/2016                                Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου με τίτλο: «Ψυχοφυσιολογική μελέτη των αναπτυξιακών  
                                               χαρακτηριστικών της προπαλμικής αναστολής και της λανθάνουσας αναστολής σε παιδια με  
                                               νευροαναπτυξιακές διαταραχές συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης: ο ρόλος του στρες και της  
                                               ενσυναίσθησης», Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής  
                                               Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χ., Ομότιμος Καθ. Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
 
10/2014 - 6/2016               Ψυχοφυσιολογικές δοκιμασίες με σύγχρονη καταγραφή προκλητών δυναμικών   
                                               Εργαστήριο Ψυχοφυσιολογίας, ΕΠΙΨΥ, Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χ.,Ομότιμος Καθ. Ψυχιατρικής,    
                                               Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
 
3/2014 - 7/2015                 Χορήγηση ψυχοφυσιολογικών δοκιμασιών σε ασθενείς με νόσο Buerger, Αγγειοχειρουργική Παν/κή   
                                              Κλινική και Β’ Ψυχιατρική Παν/κή Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χ.,Ομότιμος  
                                              Καθ. Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ  
 
11/2013 - 9/2015               Μελέτη παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας  (ΔΕΠΥ), Διαταραχές στο  
                                              Φάσμα του Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας (ΔΦΑ-ΥΛ) και Μαθησιακές Δυσκολίες με  
                                              ψυχοφυσιολογικές μεθόδους, Εργαστήριο Αναπρυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και Έρευνας του Στρες,  
                                              Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Πανεπιστημιακή Κλινική, Νοσ.  
                                              Παίδων «Η Αγία Σοφία», Υπεύθυνη: Περβανίδου Π., Αναπληρώτρια Καθ. Αναπτυξιακής και   
                                              Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 

      
9/2013 - 7/2015                      Χορήγηση Ψυχοφυσιολογικών δοκιμασιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς της Β’ Ψυχιατρικής  
                                                     Πανεπιστημιακής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Υπεύθυνος: Παπαγεωργίου Χ., Ομότιμος Καθ. Ψυχιατρικής,  
                                                     Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
 

VI. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 
25 - 28/5/2017                   Βραβείο από την International Society on Neurobiology and Psychopharmacology 
                                              «5th Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance», Chalikidiki, Greece    
                                              για την εργασία (e-poster) «Evaluation of upper-limb motor skills in children with Attention Deficit  
                                              Hyperactivity Disorder (ADHD)».   
                                              Authors: Gerasimos Makris, Panagiota Pervanidou, Panagiotis Giannopoulos,  Despoina Bastaki ,  
                                              Eleni Valavani, Panagiota Korkoliakou, Paraskevi Bali , Georgios Chrousos, Georgios   
                                              Kouroupetroglou, Charalabos Papageorgiou                                                   
 
10/2012 - 2/2013              Υποτροφία ERASMUS (European Community Course Credit Transfer System-E.C.T.S),  
                                              Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Περάτωση τμήματος προπτυχιακής κλινικής άσκησης  
                                              (Επείγουσα Ιατρική, Νευρολογία, ΩΡΛ, Οφθαλμολογία, Γυναικολογία), Παν/κό Νοσοκομείο  
                                              Hautepierre, Στρασβούργο, Γαλλία 
 
10/2007                               Υποτροφία για αγορά Η/Υ λόγω σειράς εισαγωγής (14

η
 θέση) στην Ιατρική σχολή του  

                                              Πανεπιστημίου Κρήτης  
                                                    
11/2008                               Δικαιούχος υποτροφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λόγω κατοχύρωσης των υποχρεωτικών   
                                              μαθημάτων του 1

ου
 έτους (2007-2008) έως και τον 9/2008 με σειρά βαθμολογίας στην 3

η
 θέση των  

                                              δικαιούχων 
             

VII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 
 
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων: 15, 1

ος
 συγγραφέας: 7, 2

ος
 συγγραφέας: 3, citations (2022): 62, h-index (scholar): 4, i10 

index (scholar): 3, συνολικός συντελεστής απήχησης: 40,8, μέσος όρος συντελεστή απήχησης: 2,72   
 
Repousi N., Fotiadou S., Chaireti E., Makris G., Chouliaras G., Mantzou A., Vavouli C., Chrousos GP, Stratigos A., Pervanidou P. 
(2022). Circadian cortisol profiles and hair cortisol concentration in patients with psoriasis: associations with anxiety, depressive 
symptomatology and disease severity. Accepted in the European Journal of Dermatology. 

Repousi N., Fotiadou S., and Chaireti E. contributed equally to this study. Makris G. and Chouliaras G are considered joint author 

 
Makris G, Eleftheriades A, Pervanidou P. (2022). Early Life Stress, Hormones and Neurodevelopmental Disorders. Hormone 
Research in Paediatrics. Epub ahead of print. doi: 10.1159/000523942.  
Gerasimos Makris and Anna Eleftheriades contributed equally to this study. 
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Giannopoulos A., Zioga I., Papageorgiou P., Pervanidou P., Makris G., Chrousos G.P., Stachtea X., Capsalis C., Papageorgiou C. 
(2022). Evaluating the Modulation of the Acoustic Startle Reflex in Children and Adolescents via Vertical EOG and EEG: Sex, Age, 
and Behavioral Effects. Frontiers in Neuroscience 6;16:798667. doi: 10.3389/fnins.2022.798667 
 
Makris G, Agorastos A, Chrousos G, Pervanidou P. (2022). System Activation in Children and Adolescents With Autism Spectrum 
Disorder. Frontiers in Neuroscience. 13;15:756628. doi: 10.3389/fnins.2021.756628. 
 
Makris G, Pervanidou P, Chouliaras G, Stachtea X, Valavani E, Bastaki D, Korkoliakou P, Bali P, Poulaki K, Chrousos GP, 
Papageorgiou C. (2021). Diverse patterns of vulnerability to visual illusions in children with neurodevelopmental disorders. 
Cognitive Processing. 22(4):659-673. doi: 10.1007/s10339-021-01041-6 
  
Makris G, Chouliaras G, Apostolakou F, Papageorgiou C, Chrousos GP, Papassotiriou I, Pervanidou P. (2021). Increased Serum 
Concentrations of High Mobility Group Box 1 (HMGB1) Protein in Children with Autism Spectrum Disorder. Children (Basel). Jun 
5;8(6):478. doi: 10.3390/children8060478.  
 
Papageorgiou C, Stachtea X, Papageorgiou P, Alexandridis A, Makris G, Chroussos G, Kosteletos G. (2020). Gender-dependent 
variations in optical illusions: evidence from N400 waveforms.  Physiological Measurement. 6;41(9):095006. doi: 10.1088/1361-
6579/abb2eb 
 
Kapogiannis A, Makris G, Darviri C, Artemiadis A, Klonaris D, Tsoli S, Bachourou T, Stefanaki C, Papanikolaou K, Chrousos G, 
Pervanidou P. (2020). The Greek Version of the Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale for Follow-up Assessment in 
Prepubertal Children with ADHD. International Journal of Disability, Development and Education. doi: 
10.1080/1034912X.2020.1802647 
August Kapogiannia and Gerasimos Makris contributed equally to this study. 

 
Anesiadou S, Makris G, Michou M, Bali P, Papassotiriou I, Apostolakou F, Korkoliakou P, Papageorgiou C, Chrousos G, Pervanidou 
P. (2020). Salivary cortisol and alpha‐amylase daily profiles and stress responses to an academic performance test and a moral 
cognition task in children with neurodevelopmental disorders. Stress and Health. 37(1):45-59. doi: 10.1002/smi.2971  
Sophia Anesiadou and Gerasimos Makris contributed equally to this study. 

 
Papatheodorou N., Kouroupetroglou G., Pino A., Giannopoulos P.A., Makris G., Papageorgiou C. (2020). Hand dexterity 
assessment based on mouse pointer trajectory measurements in children with learning disabilities. Universal Access in the 
Information Society. 20, 321–331. doi: 10.1007/s10209-020-00718-7 
 
Pervanidou P, Makris G, Chrousos G, Agorastos A. (2020). Early Life Stress and Pediatric Posttraumatic Stress Disorder. Brain 
Sciences. 14;10(3):169. doi: 10.3390/brainsci10030169  
 
Tsoli S, Galanakis M, Koumarianou A, Makris G, Kapogiannis A, Chrousos G. (2019). Validation of the Patient Empowerment 
Strategies Questionnaire (PES-Q) in Greek adult patients with chronic insomnia: a pilot study on basic psychometric values. 
Primary Health Care Research & Development. 12;20:e130. doi: 10.1017/S1463423619000616. 
 
Pervanidou P, Makris G, Bouzios I, Chrousos G, Roma E, Chouliaras G. (2019). Bullying victimization: Associated contextual 
factors in a Greek sample of children and adolescents. Psychiatriki. 30(3):216-225. doi: 10.22365/jpsych.2019.303.216. 
 
Makris G, Chrousos GP, Anesiadou S, Sabico S, Abd-Alrahman SH, Al-Daghri NM, Chouliaras G, Pervanidou P. (2019). Serum 
concentrations and detection rates of selected organochlorine pesticides in a sample of Greek school-aged children with 
neurodevelopmental disorders. Environmental Science and Pollution Research. 26(23):23739-23753. doi: 10.1007/s11356-019-
05666-1 
 
Christodoulou C., Margaritis D., Makris G., Kavatha D., Efstathiou V., Papageorgiou C. Douzenis A. (2015). Quetiapine and 

Clarithromycin induced Neuroleptic Malignant Syndrome. Clinical Neuropharmacology. 38(1):36-7. doi: 

10.1097/WNF.0000000000000060   
 

VIII. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  
(49 σε Ελληνικά Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια, 11 σε Διεθνή Συνέδρια)   
 
Μακρής Γ., Θεοδωρίδης Ε., Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης εφήβου με Σχιζοφρένεια, Κλινικό σεμινάριο ειδικευόμενων 
ψυχιατρικής, 10 Φεβρουαρίου, 2022, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα 
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Μακρής Γ., Νευροενδοκρινολογία του στρες στα άτομα με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, στρογγυλό τραπέζι, 10ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 18-19 Δεκεμβρίου, 2021, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Ανοσοβιολογικοί μηχανισμοί στη ΔΕΠΥ και τις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, στρογγυλό τραπέζι, 4ο Πανελλήνιο 
Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 23-24 Οκτωβρίου, 2021, Αθήνα 
 
Makris G., Invited as Convener of a Discussion Group, Pandemic in our lives: Impact on our patients, European federation of 
psychoanalytic psychotherapy (EFPP), One day online conference, 25 September 2021. 
 
Μακρής Γ., Υπάρχει ελπίδα! Πλαστικότητα του εγκεφάλου και δυνατότητα διορθωτικών εμπειριών μέσα στην τάξη, 
προσκεκλημένη ομιλία, Ημερίδα με θέμα: «Μαθήματα ζωής στα σχολεία: Μια ψυχαναλυτική ματιά στην Εκπαίδευση», 
Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΟ&ΟΨ), 24 Απριλίου, 2021, Αθήνα  
 
Μακρής Γ., Θεοδωρίδης Ε., Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης εφήβου με Δυσφορία Γένους, Κλινικό σεμινάριο ειδικευόμενων 
ψυχιατρικής, 25 Φεβρουαρίου, 2021, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Η συμβολική σκέψη και η γλώσσα στη βάση του πολιτισμού: μια εξελικτική προσέγγιση, προσκεκλημένη ομιλία, 
Σεμινάριο με θέμα: «Τρόποι  επικοινωνίας του υποκειμένου τότε και σήμερα», Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και 
Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΟ&ΟΨ), 20 Φεβρουαρίου, 2021, Αθήνα 
 
 
Καπογιάννης Α., Δαρβίρη Χ., Μακρής Γ., Κλωνάρης Κ., Τσώλη Σ., Μάντζου Α., Μπαχούρου Θ., Στεφανάκη Χ., Χρούσος Γ., 
Περβανίδου Π., Πρόγραμμα παρέμβασης για τη διαχείριση του στρες σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας: Επίδραση σε συμπεριφορικές παραμέτρους και στις συγκεντρώσεις κορτιζόλης τρίχας, προφορική 
ανακοίνωση, 5η Επιστημονική Εκδήλωση (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 14-15 
Νοεμβρίου, 2020, Αθήνα  
 
Καπογιάννης Α., Μακρής Γ., Δαρβίρη Χ., Αρτεμιάδης Α., Κλωνάρης Κ., Τσώλη Σ., Μπαχούρου Θ., Στεφανάκη Χ., Παπανικολάου 
Κ., Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., Η ελληνική έκδοση της κλίμακας Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale (VADPRS) για 
follow-up αξιολόγηση παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), προφορική ανακοίνωση, 
5η Επιστημονική Εκδήλωση (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 14-15 Νοεμβρίου, 2020, 
Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Ανθεκτικοί οργανικοί ρύποι, βαρέα μέταλλα και ατμοσφαιρική ρύπανση, στρογγυλό τραπέζι, 5η Επιστημονική 
Εκδήλωση (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 14-15 Νοεμβρίου, 2020, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Καπογιάννης Α., Κλωνάρης Κ., Τσώλη Σ., Μπαχούρου Θ., Δαρβίρη Χ., Αρτεμιάδης Α., Στεφανάκη Χ., Παπανικολάου 
Κ., Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., Η ελληνική έκδοση της κλίμακας Vanderbilt για την Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), προφορική ανακοίνωση, 28

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, 29/10-1/11, 2020, Θεσσαλονίκη  

 
Makris G., Grammatikou T., Chatzouli A., Culture riding on the back of symbolic thought and language: an evolutionary approach, 
e-poster, 1st Group Analytic Society International (GASi) Online Symposium, 4-6 September, 2020. 
 
Anesiadou S., Makris G., Michou M., Bali P., Papassotiriou I., Apostolakou F., Korkoliakou P., Papageorgiou C., Chrousos G., 
Pervanidou P., Biomarkers of stress and HPA axis response to an academic performance task in school aged children with 
neurodevelopmental disorders, poster, 2nd European Autism Congress, 28-29 February, 2020, Budapest, Hungary. 
 
Μακρής Γ., Θεοδωρίδης Ε., Παρουσίαση κλινικής περίπτωσης εφήβου με Επαγώμενη από Κάνναβη Ψυχωτική Διαταραχή, 
Κλινικό σεμινάριο ειδικευόμενων ψυχιατρικής, 20 Φεβρουαρίου, 2020, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Μελέτη παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και με διαταραχές στο φάσμα 
του αυτισμού (ΔΑΦ) υψηλής λειτουργικότητας με ψυχοφυσιολογικές μεθόδους, στρογγυλό τραπέζι, Επιστημονική Ημερίδα 
ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», 23 Ιανουαρίου, 2020, ΓΠΝ «Αττικόν», 
Αθήνα. 
 
Μακρής Γ., Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα & νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Δεδομένα στον Ελληνικό πληθυσμό, 
στρογγυλό τραπέζι, 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας, 
22-24 Νοεμβρίου, 2019, Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη. 
Μακρής Γ. Εισπνεόμενη Ωκυτοκίνη: παρόν και μέλλον, στρογγυλό τραπέζι, 4η Επιστημονική Εκδήλωση (8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 8-9 Νοεμβρίου, 2019, Αθήνα.  
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Ανεσιάδου Σ., Μακρής Γ., Μίχου Μ., Μπαλή Π., Παπασωτηρίου Ι., Αποστολάκου Φ., Κορκολιάκου Π., Παπαγεωργίου Χ., 
Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., Κορτιζόλη και α-αμυλάση σιέλου σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές: Κιρκάδιος ρυθμός 
και ανταπόκριση σε δοκιμασίες γνωστικών δεξιοτήτων, προφορική ανακοίνωση, 4η Επιστημονική Εκδήλωση (8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 8-9 Νοεμβρίου, 2019, Αθήνα. 
 
Περβανίδου Π., Μακρής Γ., Μπούζιος Η., Χρούσος Γ., Ρώμα Ε., Χουλιάρας Γ., Σχολικός εκφοβισμός: Σχετιζόμενοι παράγοντες 
πλαισίου σε Ελληνικό δείγμα παιδιών και εφήβων, προφορική ανακοίνωση, 4η Επιστημονική Εκδήλωση (8ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 8-9 Νοεμβρίου, 2019, Αθήνα. 
 
Μακρής Γ., Εξάρτηση από το διαδίκτυο στην εφηβεία: Μια νευροβιολογική προσέγγιση, στρογγυλό τραπέζι, 11

ο
 Πανελλήνιο 

Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, 14-16 Ιουνίου, 2019, Ιατρική Σχολή, Αθήνα. 
 
Μακρής Γ. The neurobiology of parenting and the role of empathy, προσκεκλημένη ομιλία, Σεμινάριο «Πολιτισμός και 
Ψυχανάλυση: η συνειδητή και ασυνείδητη ζωή των Ελλήνων», Συνδιοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας 
& Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, 14-16 Δεκεμβρίου, 2018, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Αθήνα. 
 
Μακρής Γ., Σταχτέα Ξ., Χουλιάρας Γ., Μπαστάκη Δ., Βαλαβάνη Ε., Κορκολιάκου Π., Μπαλή Π., Πουλάκη Κ., Χρούσος Γ., 
Παπαγεωργίου Χ., Περβανίδου Π. Μελέτη Παιδιών Σχολικής Ηλικίας με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές με Ψυχοφυσιολογικές 
Μεθόδους: Μοτίβα Ευαλωτότητας σε Οπτικές Πλάνες, προσκεκλημένη ομιλία, Ετήσια Επιστημονική Ημερίδα «Λευτέρης 
Λύκουρας», 14 Δεκεμβρίου, 2018, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Καλόγερος Ι., Χρυσικού Ε., Τσιλιγκερίδου Ν., Φόφολος Κ., Ζερβής Χ., Μπακλέζος Ε. Η Θέση της Φαρμακευτικής 
Αγωγής στη Θεραπευτική Συμμαχία με τον Έφηβο & την Οικογένεια, e-poster, 5ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο, 7-9 
Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα 
 
Σύρος I., Κολαΐτης Γ., Περβανίδου Π., Παπασωτηρίου Ι., Αποστολάκου Φ., Μάντζου Α., Μακρής Γ., Χρούσος Γ. Συγκεντρώσεις 
στο πλάσμα λιπιδίων και στεροειδών ορμονών σε παιδιά και εφήβους με κλινική κατάθλιψη, προφορική ανακοίνωση, 3η 
Επιστημονική Εκδήλωση (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 6-7 Οκτωβρίου, 2018, 
Αθήνα        
 
Ζεινεντίν Σ., Μακρής Γ., Περβανίδου Π. Προδιαθεσικοί Παράγοντες Παχυσαρκίας σε Παιδιά με ΔΕΠΥ και Παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ, 
προφορική ανακοίνωση, 3η Επιστημονική Εκδήλωση (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 
6-7 Οκτωβρίου, 2018, Αθήνα   
 
Μακρής Γ., Ανεσιάδου Σ., Χρούσος Γ., Παπαγεωργίου Χ., Περβανίδου Π. Η Ηθική Κρίση σε Παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του 
Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας, προφορική ανακοίνωση, 3η Επιστημονική Εκδήλωση (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο) 
Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 6-7 Οκτωβρίου, 2018, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Χουλιάρας Γ., Sabico S, Abd-Alrahman SH, Al-Daghri NM, Χρούσος Γ., Περβανίδου Π. Συγκεντρώσεις 
οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων στον ορό παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, προφορική ανακοίνωση, 3η 
Επιστημονική Εκδήλωση (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 6-7 Οκτωβρίου, 2018, 
Αθήνα 
 
Makris G., Chrousos G., Sabico S., Abd-Alrahman S.H., Al-Daghri N.M., Chouliaras G., Pervanidou P. Serum concentrations of the 
endocrine disruptors -organochlorine pesticides (OCPs) in Greek children with Neurodevelopmental Disorders, poster, 57th 
Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 27-29 September, 2018, Athens, Greece 
 
Kapogiannis A., Makris G., Mantzou A., Bachourou T., Darviri C., Chrousos G., Pervanidou P. The effectiveness of a Stress-
Management Intervention Program in behavioral parameters and hair cortisol concentrations in children with Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, e-poster, 57th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 27-29 
September, 2018, Athens, Greece 
 
Gerasimos Makris, Sofia Anesiadou, Paraskevi Bali, Panagiota Korkoliakou, George P. Chrousos, Charalabos Papageorgiou, 
Panagiota Pervanidou. Cognitive empathy in children with Neurodevelopmental Disorders: Decreased empathic accuracy to a 
facial emotion recognition task in children with High-Functioning Autism Spectrum Disorders, e-poster, 2nd Congress on 
Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, June 28th - July 1st, 2018, Kavala, Greece 
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Panagiota Pervanidou, Gerasimos Makris, Ilias Bouzios, George Chrousos, Eleftheria Roma and Giorgos Chouliaras. Bullying 
Victimization: Associated Contextual Factors in a Greek sample of Children and Adolescents, e-poster, 2nd Congress on Evidence 
Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, June 28th - July 1st, 2018, Kavala, Greece 
 
Περβανίδου Π., Μακρής Γ., Μπούζιος Η., Χρούσος Γ., Ρώμα Ε., Χουλιάρας Γ., Σχολικός Εκφοβισμός: Σχετιζόμενοι δημογραφικοί 
και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες σε ελληνικό δείγμα παιδιών και εφήβων, προφορική ανακοίνωση, 11ο «State of the Art» 
Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, 20-21 Απριλίου, 2018, Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Ανεσιάδου Σ., Μπαλή Π., Κορκολιάκου Π., Χρούσος Γ., Παπαγεωργίου Χ., Περβανίδου Π. Δοκιμασία αναγνώρισης 
συναισθημάτων στο πρόσωπο: μειωμένη ενσυναισθητική ακρίβεια σε παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού Υψηλής 
Λειτουργικότητας. προφορική ανακοίνωση, 11ο «State of the Art» Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής, 20-21 Απριλίου, 2018, 
Αθήνα 
 
Μακρής Γ., Σταχτέα Ξανθή, Μπαστάκη Δέσποινα, Βαλαβάνη Ελένη, Πουλάκη Κυριακή, Κορκολιάκου Παναγιώτα, Μπαλή 
Παρασκευή, Χρούσος Γεώργιος, Παπαγεωργίου Χαράλαμπος, Περβανίδου Παναγιώτα, Οπτικές πλάνες με Απατηλά 
Περιγράμματα: Μειωμένη Ευαλωτότητα Παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας, poster, 17o 
Ετήσιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο, 8-9 Δεκεμβρίου, 2017, Αθήνα 
 
Περβανίδου Π., Μακρής Γ., Μπούζιος Η., Χρούσος Γ., Ρώμα Ε., Χουλιάρας Γ., Σχολικός Εκφοβισμός: Σχετιζόμενοι δημογραφικοί 
και κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες σε ελληνικό δείγμα παιδιών και εφήβων, προφορική ανακοίνωση, 2η Επιστημονική 
Εκδήλωση (6ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 25-26 Νοεμβρίου, 2017, Αθήνα   
 
Μπαλή Π., Κορκολιάκου Π., Μακρής Γ., Περβανίδου Π., Οι επιπτώσεις στην ευημερία (Well-Being) των παιδιών με ΔΕΠΥ και των 
οικογενειών τους, προφορική ανακοίνωση, 2η Επιστημονική Εκδήλωση (6ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & 
Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 25-26 Νοεμβρίου, 2017, Αθήνα   
 
Μακρής Γ., Ανεσιάδου Σ., Μπαλή Π., Κορκολιάκου Π., Χρούσος Γ., Παπαγεωργίου Χ., Περβανίδου Π., Μειωμένη ενσυναισθητική 
ακρίβεια σε δοκιμασία αναγνώρισης συναισθημάτων στο πρόσωπο σε παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού Υψηλής 
Λειτουργικότητας, προφορική ανακοίνωση, 2

η
 Επιστημονική Εκδήλωση (6

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & 

Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 25-26 Νοεμβρίου, 2017, Αθήνα 
 
Δαμασκοπούλου Ε., Μακρής Γ., Περβανίδου Π., Σωματομετρικά χαρακτηριστικά και προβλήματα συμπεριφοράς & 
συναισθήματος παιδιών προσχολικής ηλικίας που ζουν σε ίδρυμα, προφορική ανακοίνωση, 2

η
 Επιστημονική Εκδήλωση (6

ο
 

Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 25-26 Νοεμβρίου, 2017, Αθήνα  
 
Μακρής Γ., Σταθεροί Οργανικοί Ρυπογόνοι Παράγοντες και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές, στρογγυλό τραπέζι, 2ο Πανελλήνιο 
Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Αθήνα 
 
Μακρής Γ.

 
, Γιαννόπουλος Π., Σταχτέα Ξ., Μπαστάκη Δ., Βαλαβάνη Ε., Κορκολιάκου Π., Μπαλή Π., Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., 

Κουρουπέτρογλου Γ., Παπαγεωργίου Χ., Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής Υπερκινητικότητας: Μεγαλύτερη κινητική μεταβλητότητα σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, e-poster, 10

ο
 

Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο, 29 Σεπτεμβρίου- 1 Οκτωβρίου, 2017, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο, Αθήνα 
 
Gerasimos Makris, Panagiota Pervanidou, Panagiotis Giannopoulos,

 
 Despoina Bastaki

 
, Eleni Valavani, Panagiota Korkoliakou, 

Paraskevi Bali
 
, Georgios Chrousos, Georgios Kouroupetroglou, Charalabos Papageorgiou, Evaluation of upper-limb motor skills in 

children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), e-poster, May 25-28, 5th Congress on Neurobiology, 
Psychopharmacology & Treatment Guidance, 2017, Chalikidiki, Greece (Βραβείο από την International Society on Neurobiology 
and Psychopharmacology) 
 
Μακρής Γ., Γιαννόπουλος Π., Σταχτέα Ξ., Μπαστάκη Δ., Βαλαβάνη Ε., Κορκολιάκου Π., Μπαλή Π., Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., 
Κουρουπέτρογλου Γ., Παπαγεωργίου Χ., Αποτίμηση κινητικών δεξιοτήτων άνω άκρων σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής-Υπερκινητικότητας: Μεγαλύτερη κινητική μεταβλητότητα σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης., προφορική 
ανακοίνωση, Νοέμβριος 19-20, 1

η
 Διημερίδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 2016, Χωρέμειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
 
Γ. Μακρής, Σ. Ζεϊνεντίν, Ε. Ταβουλάρη, Γνωστικές Θεωρίες για τις Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού., προφορική 
ανακοίνωση, Νοέμβριος 19-20, 1

η
 Διημερίδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, 2016, Χωρέμειο Ερευνητικό 

Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
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Makris G., Stachtea X., Valavani E., Bastaki D., Poulaki K., Korkoliakou P., Bali P., Chrousos GP., Papageorgiou CC., Pervanidou P., 
Decreased Susceptibility of Children with High-Functioning Autism Spectrum Disorders to an “Optical Illusions” task., oral 
presentation, May 26-29, 1

st
 Congress on Evidence Based Mental Health: From Research to Clinical Practice, Corfu, Greece . 

 
Παπαδοπούλου Α., Παπαδόπουλος Ε., Μακρής Γ., Χριστοδούλου Χ., Ρίζος Ε., Ευσταθίου Β., Δουζένης Α., Λειτουργικά 
συμπτώματα σε ασθενή με Ιδιοπαθή Ενδοκράνια Υπέρταση., προφορική ανακοίνωση (συμπόσιο), Μάϊος 11-14, 42

ο
 Ετήσιο 

Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2016, Αθήνα. 
 
Χριστοδούλου Χ., Μαργαρίτης Δ., Μακρής Γ., Καββαθά Δ., Ευσταθίου Β., Παπαγεωργίου Χ., Δουζένης Α., Κακόηθες 
Νευροληπτικό Σύνδρομο οφειλόμενο σε συγχορήγηση νευροληπτικού με αντιβιοτικό., προφορική ανακοίνωση (συμπόσιο), 
Μάϊος 11-14, 42

ο
 Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 2016, Αθήνα. 

 
Μακρής Γ., Σταχτέα Ξ., Μπαστάκη Δ., Βαλαβάνη Ε., Πουλάκη Κ., Κορκολιάκου Π., Μπαλή Π., Χρούσος Γ., Παπαγεωργίου Χ., 
Περβανίδου Π., Η Αδύναμη Κεντρική Συνοχή ως μοντέλο γνωστικής επεξεργασίας σε παιδιά με Διαταραχές στο Φάσμα του 
Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας: Μειωμένη Ευαλωτότητα σε δοκιμασία με οπτικές πλάνες, προφορική ανακοίνωση, 
Απρίλιος 1-2, 9

ο
 Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική, 2016, Αθήνα. 

 
Μακρής Γ., Βαλαβάνη Ε., Μπαστάκη Δ., Πουλάκη Κ., Παπαγεωργίου Χ., Χρούσος Γ., Περβανίδου Π., Προβλήματα συμπεριφοράς 
και συναισθήματος αναφερόμενα από τους γονείς σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας σε 
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Ψυχιατρικής, Απρίλιος 10-14, 2014, Ιωάννινα  
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ο
 Επιστημονικό Συνέδριo Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος & 5

ο
 Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και 

Νέων Ιατρών Ελλάδος, Μάιος 6-8, 2011, Ηράκλειο  
                           

ΙΧ. ΑΛΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
1/2021                        Επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης της ενότητας «4. Ψυχιατρικές Διαταραχές», Kliegman, Robert., et al.,  
                                     (2020), Nelson Βασική Παιδιατρική, 8

η
 Αγγλική έκδοση/5

η
 Ελληνική έκδοση, εκδ. Broken Hill Publishers LTD  

                                     υπό την επίβλεψη του Αργύρη Στριγγάρη, Καθ. Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ    
                                   
2020                            Μετάφραση & άδεια ερευνητικής, κλινικής και εκπαιδευτικής χρήσης του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης         
                                     Διαταρακτικής Συμπεριφοράς στην Προσχολική Ηλικία [Έντυπο για Γονείς/Φροντιστές (3-5 ετών)]  
                                     [Multidimensional Assessment of Preschool Disruptive Behavior (MAP-DB) Questionnaire] 
                                      
2020                            Μετάφραση των ερωτηματολογίων της μελέτης «The CoRonavIruS Health Impact Survey (CRISIS) - Adapted  
                                     for Autism and Related Neurodevelopmental conditions (AFAR)», υπό την επίβλεψη της Παναγιώτας  
                                     Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθ. Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
                                                                      
2017                            Μετάφραση & άδεια ερευνητικής, κλινικής και εκπαιδευτικής χρήσης του Τροποποιημένου  
                                     Ερωτηματολογίου για τον Αυτισμό σε Νήπια, Αναθεωρημένο, με Επαναξιολόγηση (The Modified Checklist  
                                     for Autism in  Toddlers, Revised with Follow-Up (M-CHAT-R/F; Robins, Fein, & Barton, 2009) υπό την  
                                     επίβλεψη της Παναγιώτας Περβανίδου, Αναπληρώτρια Καθ. Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής  
                                     Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
                                      
2016                            Μετάφραση & άδεια ερευνητικής, κλινικής και εκπαιδευτικής χρήσης στους Παναγιώτα Περβανίδου και  
                                     Γεράσιμο Μακρή, Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική,  
                                     Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία», των εξής ανιχνευτικών εργαλείων του Πανεπιστημίου  
                                     του Cambridge: 
                                     - Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Ενσυναίσθησης & Συστηματοποίησης (Child Eq-Sq Questionnaire) 
                                     - Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Ενσυναίσθησης για εφήβους (Adolescent Empathy Quotient) 
                                     - Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Συστηματοποίησης για εφήβους (Adolescent Systemizing Quotient) 
                                     - Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Αυτιστικού Φάσματος για παιδιά [Autism Spectrum Quotient (AQ)- Children’s  
                                        Version (AQ-Child)] 
                                    - Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Αυτιστικού Φάσματος για εφήβους [Autism Spectrum Quotient (AQ)-Adolescent  
                                       Version] 
                                       

Χ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
18-19/12/2021            Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 1

η
  Επιστημονική εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακών  

                                       Παιδιάτρων (Ε.Ε.Α.Π.) & 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Αθήνα 
 
23-24/10/2021            Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής  
                                       Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Αθήνα 
 
14-15/11/2020             Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 5

η
  Επιστημονική Εκδήλωση (9ο Πανελλήνιο Συνεδριο) Αναπτυξιακής &  

                                        Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Αθήνα 
 
22-24/11/2019             Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής  
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                                        Προσοχής-Υπερκινητικότητας “Από το Παιδί στον Ενήλικα”, Θεσσαλονίκη 
                                                                             
8-9/11/2019                 Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, 4

η
 Επιστημονική Εκδήλωση (8ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής &  

                                        Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Αθήνα 
                                         
6-7/10/2018                 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 3η Επιστημονική Εκδήλωση (7ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής &  
                                        Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Αθήνα   
                                         
25-16/11/2017             Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 2η Επιστημονική Εκδήλωση (6ο Πανελλήνιο Συνέδριο) Αναπτυξιακής &   
                                        Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Αθήνα   
                                         
6-8/10/2017                 Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 2

ο
 Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο  για τη Διαταραχή Ελλειμματικής  

                                        Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), Αθήνα                                 
 
20-22/1/2017               Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 1

ο
 Πανελλήνιο Συνέδριο Ινστιτούτου Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες,  

                                        «Βιολογία-Ιατρική Συστημάτων & Στρες, Αμφιθέατρο Φυσιολογίας Γ. Κοτζιάς Ιατρικής Σχολής Αθηνών                                
 
19-20/11/2016             Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, Διημερίδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Χωρέμειο  
                                        Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα 
                                        
21-22/11/2015             Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής-Συμπεριφορικής Παιδιατρικής &  
                                        Εφηβικής Υγείας- Ιατρικής, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα. 
                                        

XI. EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
2019                               Πρόσεδρο μέλος στην «Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας  
                                        (ΕΕΑΟ&ΟΨ)» (groupanalysis.gr) 
 
2018                               Μέλος στο «Ινστιτούτο Βιολογίας και Ιατρικής του Στρες - ΙΒΙΣ» (stressinstitute.org)  
 

XIΙ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 
2021 - 2022                   Βιωματικό Σεμινάριο (12 ώρες) με θέμα «Δεξιότητες Ζωής στο Σχολείο Ι και ΙΙ» για τους/τις  
                                        φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης,  
                                        Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Πρακτική άσκηση  
                                        στη διδασκαλία Ι») 
 
10 - 12/2021                 Συντονισμός ομάδας εποπτείας για εκπευδευτικούς Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, Ελληνική Εταιρεία  
                                        Αναλυτικής Ομαδικής και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας (ΕΕΑΟ&ΟΨ) 
 
2020 - 2021                   Βιωματικό Σεμινάριο (12 ώρες) με θέμα «Δεξιότητες Ζωής στο Σχολείο Ι και ΙΙ» για τους/τις  
                                        φοιτητές/τριες του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής & της Εκπαίδευσης,  
                                        Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (στο πλαίσιο του εργαστηριακού μαθήματος «Πρακτική άσκηση  
                                        στη διδασκαλία Ι»)  
 
13/12/2018                   Παρέμβαση Αγωγής Υγείας με θέμα «Εξαρτήσεις», Α’ Λυκείου, Ιδιωτικό Σχολείο «Νέα Γενιά- ΖΗΡΙΔΗ» 
                                               
14 - 17/9/2017             Εθελοντική υποστήριξη της διοργάνωσης του 24th European Paediatric Rheumatology Congress,  
                                        Μέγαρο Μουσικής, Αθήνα 
                                               
25 - 30/9/2013             Υγειονομική Αποστολή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Γιατροί του Αιγαίου- 
                                        ΠΑΓΝΗ», Κύθηρα 
 
9/2008 - 2/2013           Παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας σε Γυμνάσια και Λύκεια, Ν. Ηρακλείου, Κρήτη   
                                        Θέμα: «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, Αντισύλληψη και Διαφυλικές Σχέσεις» (40-50  
                                        διδακτικές ώρες)  
                                        Οργάνωση: Ομάδα Προαγωγής Υγείας Παν/μίου Κρήτης, Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Παν/κό  
                                        Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) 
                                               
9 - 13/5/2012               Υγειονομική Αποστολή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Γιατροί του Αιγαίου- 
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                                              ΠΑΓΝΗ», Κάρπαθος 
                                                                                                                         
23 - 26/3/2012                   Υγειονομική Αποστολή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Γιατροί του Αιγαίου- 
                                              ΠΑΓΝΗ», Κάσος 
                                               
9/2010  - 11/2010              Εκπαιδευτής στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας για την Πρόληψη της Νέας Γρίπης (Η1Ν1) σε Γυμνάσια  
                                              και Λύκεια του Ν. Ηρακλείου, Κρήτη 
                                              Οργάνωση: -Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Κρήτης, - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, - Γραφείο  
                                              Αγωγή Υγείας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου 
 
3/2009                                 Πρόγραμμα πρόληψης κατάχρησης αλκοόλ 
                                              Οργάνωση: - Σύλλογος στήριξης εξαρτημένων από το αλκοόλ ατόμων «Η Επιστροφή» (alkoologia.gr), -  
                                              Αλκοολογικό Ιατρείο Παν/κού Νοσοκομείου Ηρακλείου, - Ιατρική Σχολή Παν/μίου Κρήτης 
                                              Δραστηριότητα: Δύο δίωρες παρεμβάσεις σε Δημοτικό σχολείο του Δ. Ηρακλείου, με διαδραστική  
                                              διδασκαλία σε ομάδες 
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Σχολή, ΕΚΠΑ 

3. Γεώργιος Χρούσος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Εισαγωγή: H εμφάνιση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών (ΝΑΔ) καθορίζεται από 

σύνθετους και πολλαπλούς αιτιολογικούς παράγοντες. Προκύπτουν δηλαδή ως 

αποτέλεσμα συνδυασμού γενετικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου. Προοπτικές μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση 

σε οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα (ΟΧΠ) κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, 

της βρεφικής ηλικίας και της πρώιμης παιδικής ηλικίας μπορεί να σχετίζεται με 

χαρακτηριστικά ΝΑΔ στα παιδιά. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει την σχέση 

των συγκεντρώσεις ΟΧΠ στον ορό παιδιών με την διάγνωση ΝΑΔ per se. Επιπλέον, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά με ΝΑΔ μπορεί να εμφανίζουν άτυπες αποκρίσεις 

στο στρες και μεταβολές στις συγκεντρώσεις και την ημερήσια έκκριση των ορμονών 

του στρες. Επίσης, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος έχουν αναφερθεί σε 

ορισμένες ΝΑΔ. Για παράδειγμα, η πρωτεΐνη υψηλής κινητικότητας της ομάδας Β1 

(HMGB1), η οποία είναι μια πρωτεΐνη από την οικογένεια των αλαρμινών, έχει 

προταθεί ότι εμπλέκεται στη δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού και στη φλεγμονή 

που εντοπίζεται στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

Μέθοδος: Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζονται τρεις ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, συγχρονικές μελέτες. Ο στόχος της πρώτης μελέτης ήταν να αξιολογήσει 

τις συγκεντρώσεις ορού και τις συχνότητες ανίχνευσης μεταβολιτών του 

διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθανίου (DDT), ισομερών εξαχλωροκυκλοεξανίου (HCH), 

κυκλοδιενίων και μεθόξυχλωρ σε παιδιά με ΔΑΦ, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 

και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (ΕΜΔ), όλα 

φυσιολογικής νοημοσύνης, σε σύγκριση με παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης (ΤΑ). Συνολικά 

114 παιδιά και των δύο βιολογικών φύλων, ηλικίας 6-13 ετών, κατανεμήθηκαν σε 

τέσσερις ομάδες: ΔΑΦ (n=39), ΔΕΠΥ (n=21), ΕΜΔ (n=32) και ΤΑ (n=18). Κάθε κλινική 

ομάδα συγκρίθηκε με την ομάδα ΤΑ. Οι συγκεντρώσεις των ΟΧΠ στον ορό 

προσδιορίστηκαν με αέρια χρωματογραφία και παρουσιάζονται ως 

νανογραμμάρια/γραμμάριο λιπιδίων. Στη δεύτερη μελέτη, αξιολογήθηκαν τα 

ημερήσια προφίλ και οι αποκρίσεις στο στρες της κορτιζόλης και της α-αμυλάσης 

σιέλου σε παιδιά με ΔΑΦ, ΔΕΠΥ και ΕΜΔ σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. Συνολικά 157 



24 
 

παιδιά και των δύο βιολογικών φύλων, ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμήθηκαν σε 

τέσσερις ομάδες: ΔΕΠΥ (N=34), ΔΑΦ (N=56), ΕΜΔ (N=43), ΤΑ (N =24). Δείγματα σιέλου 

συλλέχθηκαν σε τρία χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και πριν και 

5 λεπτά μετά από ένα τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και μια δοκιμασία ηθικής κρίσης. 

Τέλος, η τρίτη μελέτη αξιολόγησε τις συγκεντρώσεις ορού της HMGB1 σε παιδιά με 

ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ και διερεύνησε τις 

συσχετίσεις τους με το Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος (AQ), το Πηλίκο Ενσυναίσθησης 

(EQ) και το Πηλίκο Συστηματοποίησης (SQ). Στη μελέτη συμμετείχαν 42 παιδιά με 

ΔΑΦ και 38 παιδιά ΤΑ, όλα βιολογικά αγόρια, ηλικίας 6-13 ετών. Οι συγκεντρώσεις 

της HMGB1 στον ορό προσδιορίστηκαν με την ενζυµική ανοσοδοκιµασία ELISA. Οι 

ομάδες ήταν συγκρίσιμες όσον αφορά την ηλικία, το γενικό IQ, το βάρος γέννησης και 

την ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση. 

Αποτελέσματα: Στην πρώτη μελέτη, οι συγκεντρώσεις ορού του β-HCH, του συνόλου 

των ισομερών HCH και του o,p΄-DDD ήταν σημαντικά υψηλότερες στη ομάδα ΔΑΦ. Η 

συχνότητες ανίχνευσης του p,p΄-DDT, τουλάχιστον μίας ουσίας από την κατηγορία 

των DDTs και του εποξειδίου του επταχλωρίου ήταν σημαντικά χαμηλότερες στην 

ομάδα ΔΑΦ. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και 

της ομάδας ΤΑ. Στη δεύτερη μελέτη, τα παιδιά με ΔΕΠΥ είχαν χαμηλότερα βραδινά και 

συνολικά ημερήσια επίπεδα α-αμυλάσης σιέλου και τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν 

χαμηλότερη ημερήσια έκκριση α-αμυλάσης σιέλου, προσαρμοσμένη για την ηλικία. Η 

μέση ποσοστιαία μεταβολή για την κορτιζόλη και την α-αμυλάση σιέλου μετά από 

καθεμία από τις δύο δοκιμασίες δεν διέφερε μεταξύ των ομάδων. Στην τρίτη μελέτη, 

τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις HMGB1 στον ορό 

έναντι των παιδιών ΤΑ. Επίσης, τα επίπεδα της HMGB1 συσχετίστηκαν θετικά με την 

υποκλίμακα του AQ προσοχή στη λεπτομέρεια και με τη συνολική βαθμολογία στο SQ 

στην ομάδα ΔΑΦ. 

Συμπεράσματα: Αρχικά, δείξαμε υψηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό και 

χαμηλότερες συχνότητες ανίχνευσης ορισμένων ΟΧΠ σε παιδιά με ΔΑΦ έναντι των 

παιδιών ΤΑ. Αυτά τα αποτελέσματα συνεισφέρουν στη γνώση σχετικά με τις 

δυσμενείς νευροαναπτυξιακές επιδράσεις των ΟΧΠ και παρέχουν στοιχεία για τον 

πιθανώς ειδικό ρόλο των HCHs στη ΔΑΦ. Όσον αφορά τη λειτουργία του συστήματος 

του στρες, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τις 
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μεταβολές που παρατηρούνται στη δραστηριότητα του συστήματος του στρες σε 

παιδιά με ΝΑΔ. Βρέθηκαν διαφοροποιήσεις στην ημερήσια λειτουργία του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος (ΑΝΣ) σε παιδιά με ΔΕΠΥ ή ΔΑΦ, ενώ η λειτουργία του άξονα 

υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων δεν διέφερε μεταξύ των κλινικών ομάδων και 

της ομάδας ελέγχου. Επίσης, οι αποκρίσεις του συστήματος του στρες στις γνωστικές 

δοκιμασίες που χορηγήθηκαν δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων. Γενικά, τα ευρήματά 

μας τοποθετούνται στην ευρύτερη βιβλιογραφία που δείχνει δυσλειτουργία του ΑΝΣ 

τόσο σε παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και σε παιδιά με ΔΑΦ. Τέλος, τα αποτελέσματα της 

μελέτης για τα επίπεδα της HMGB1 ορού σε παιδιά με ΔΑΦ παρέχουν δεδομένα 

σχετικά με τον πιθανό ρόλο φλεγμονωδών διεργασιών στην παθοφυσιολογία της 

ΔΑΦ. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη παρέχει δεδομένα συσχέτισης μεταξύ 

φλεγμονωδών διεργασιών, ειδικά των αυξημένων επιπέδων της HMGB1 στον ορό, και 

μεταβλητών του AQ και του SQ, υποδηλώνοντας ότι οι φλεγμονώδεις διεργασίες που 

διαμεσολαβούνται από την HMGB1 μπορεί να σχετίζονται με συγκεκριμένα γνωστικά 

χαρακτηριστικά της ΔΑΦ. 

 

Λέξεις κλειδιά: Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα, Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας, Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, Σύστημα του Στρες, Kορτιζόλη, A-

αμυλάση, Πρωτεΐνη υψηλής κινητικότητας της ομάδας Β1 (HMGB1), Πηλίκο 

Συστηματοποίησης, Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος. 
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ABSTRACT 
 

Background: The occurrence of neurodevelopmental disorders (NDDs) is determined 

by complex and multiple causal factors. In other words, NDDs arise as a result of a 

combination of genetic, biological, psychosocial, and environmental risk factors. 

Prospective studies indicate that exposure to organochlorine pesticides (OCPs) during 

fetal life, infancy, and early childhood may be associated with features of NDDs in 

children. However, few studies have investigated the concentrations of serum OCPs in 

children with categorically diagnosed NDDs. Moreover, there is evidence that children 

with NDDs may exhibit atypical responses to stress and alterations in concentrations 

and diurnal secretion of stress hormones. Also, immune system perturbations have 

been reported in several NDDs. For example, high mobility group box 1 protein 

(HMGB1), which is a protein from the alarmin family, has been suggested to be 

involved in the immune dysfunction and inflammation reported in Autism Spectrum 

Disorder (ASD).  

Methods: In the current thesis three independent cross-sectional studies are 

presented. The aim of the first study was to assess the serum concentrations (SCs) and 

detection rates (DRs) of Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) metabolites, 

Hexachlorocyclohexane (HCH) isomers, cyclodienes, and methoxychlor in children with 

ASD, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), and Specific Learning Disorder 

(SLD), all of normal intelligence, compared to Typically Developing controls (TD). In 

total 114 schoolchildren, of both sexes, aged 6-13 years old, were distributed into four 

groups: ASD (n=39), ADHD (n=21), SLD (n=32) and TD (n=18). Each clinical group was 

compared to the TD group. SCs were determined by gas chromatography and are 

presented as nanograms/gram lipid. In the second study, we assessed diurnal profiles 

and stress responses of salivary cortisol and α-amylase (sAA) in children with ASD, 

ADHD, and SLD compared to TD children. A total of 157 children of both sexes, aged 6-

12 years old, distributed into four groups: ADHD (N=34), ASD (N=56), SLD (N=43), TD 

(N=24). Salivary samples were collected at three time points during the day, as well as 

before and 5 min after an academic performance test and a moral cognition task. 

Finally, the third study aimed to assess HMGB1 SCs in high-functioning ASD children 

compared to TD controls and to explore their associations with the Autism Spectrum 
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Quotient (AQ), the Empathy Quotient (EQ), and the Systemizing Quotient (SQ). The 

study involved 42 ASD children and 38 TD children, all-male, aged 6-13 years old. 

HMGB1 SCs were measured by enzyme-linked immunosorbent assay. Groups were 

comparable regarding age, general IQ, birth weight, and maternal age at birth. 

Results: Regarding the first study, SCs of β-HCH, the sum of HCH isomers, and o,p΄-

DDD were significantly higher in ASD children. The DRs of p,p΄-DDT, at least one 

substance from DDTs detected, and heptachlor epoxide were significantly lower in the 

ASD group. No significant differences were observed between the ADHD or SLD groups 

and the TD group. As for the second study, ADHD children had a lower evening and 

diurnal sAA levels and ASD children showed lower diurnal sAA secretion, adjusted for 

age. The mean percentage change for salivary cortisol and sAA after both tests did not 

differ between the groups. Concerning the third study, ASD group showed significantly 

higher HMGB1 SCs vs. TD children. Also, Spearman’s rho revealed that HMGB1 SCs 

were positively correlated with the AQ attention to detail subscale and with the SQ 

total score in the ASD group. 

Conclusion: Firstly, we demonstrated higher SCs and DRs of selected OCPs in ASD than 

TD children. These results add to potential neurodevelopmental concerns surrounding 

OCPs and provide evidence of specificity in the relations between HCHs and ASD. 

Regarding the stress system functioning, the present study contributes to the existing 

data on the alterations observed in the stress system activity in children with NDDs. 

We demonstrated alterations in diurnal autonomic functioning in children with ADHD 

and ASD, while HPA axis functioning did not differ between the clinical and the 

comparison groups. Also, the responses of the stress system to the cognitive tests 

administered did not differ between the study groups. In general, our findings are 

placed in the wider literature that shows ANS dysfunction in both children with ADHD 

and children with ASD. Finally, the results of the study on HMGB1 serum levels in ASD 

children provide data on the possible role of inflammatory processes in the 

pathophysiology of ASD. In addition, the present study provides data on the 

association between inflammatory processes, particularly elevated serum HMGB1 

levels, and AQ and SQ variables, suggesting that inflammatory processes mediated by 

HMGB1 may be associated with specific cognitive features characterizing ASD.  
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ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή με τίτλο «Ψυχοφυσιολογική μελέτη του 

φαινοτύπου και του ενδοφαινότυπου παιδιών με νευροαναπτυξιακές διαταραχές» 

αποτελείται από τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους συγχρονικές μελέτες σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας με Nευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΝΑΔ). Συγκεκριμένα, οι ΝΑΔ που 

προσεγγίζονται στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

και η Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (ΕΜΔ). Οι τρεις μελέτες που περιλαμβάνονται  

στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι οι εξής: 

Μελέτη 1 - Συγκεντρώσεις και συχνότητες ανίχνευσης επιλεγμένων 

οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων (ΟΧΠ) στον ορό παιδιών σχολικής ηλικίας με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 

Μελέτη 2 - Κορτιζόλη και α-αμυλάση σιέλου: Ημερήσιο προφίλ και απόκριση σε στρες 

προκαλούμενο από γνωστικές δοκιμασίες σε παιδιά με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές. 

Μελέτη 3 - Συγκέντρωση της πρωτεΐνης υψηλής κινητικότητας της ομάδας Β1 

(HMGB1) στον ορό παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα βασικά στοιχεία της δομής των κεφαλαίων που 

απαρτίζουν την παρούσα διδακτορική διατριβή.  

Η «Εισαγωγή» περιλαμβάνει τρία υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο με τίτλο «1. 

Φαινότυπος & Ενδοφαινότυπος» ορίζονται ιστορικά οι έννοιες του φαινοτύπου και 

του ενδοφαινότυπου και διασαφανίζεται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

στην παρούσα εργασία. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο με τίτλο «2. Νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές» παρουσιάζονται αρχικά ο ορισμός, η επιδημιολογία και η 

αιτιοπαθογένεια, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων κοινών βιολογικών 

χαρακτηριστικών, των ΝΑΔ. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα κλινικά 

και βιολογικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της επιδημιολογίας, των 

διαγνωστικών κριτηρίων, των συχνότερων συννοσηρών καταστάσεων, της 

αιτιοπαθογένειας καθώς και της θεραπευτικής αντιμετώπισης, των επιμέρους 
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κλινικών διαγνώσεων που μελετήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής (δηλαδή, της ΔΕΠΥ, της ΔΑΦ και της ΕΜΔ).  Στο τρίτο υποκεφάλαιο με τίτλο 

«3. Εμβρυϊκός προγραμματισμός» παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες 

επίδρασης στον προγραμματισμό της εμβρυϊκής νευροανάπτυξης και η σχέση τους με 

τις ΝΑΔ και πιο ειδικά τη ΔΕΠΥ και τη ΔΑΦ. Η έμφαση δίνεται: α. Στους 

περιβαλλοντικούς τοξικούς παράγοντες, β. Στο πρώιμο στρες, δηλαδή στο στρες 

προγεννητικά και τα πρώτα χρόνια της ζωής, και γ. Στην ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού της μητέρας κατά την κύηση. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν τους 

τρεις άξονες πάνω στους οποίους τοποθετείται κάθε μία από τις τρεις ερευνητικές 

μελέτες που συγκροτούν την παρούσα διδακτορική διατριβή. 

Ακολουθεί το «Γενικό Μέρος» στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά δεδομένα που 

αφορούν στη σχέση των οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων («1. 

Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & Οργανοχλωριωμένα Παρασιτοκτόνα), του 

συστήματος τους στρες (2. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & Το Σύστημα του Στρες) 

και ορισμένων ανοσοβιολογικών παραγόντων (3. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & 

Ανοσοβιολογία), με τις ΝΑΔ και ειδικότερα τη ΔΕΠΥ, τη ΔΑΦ και την ΕΜΔ. Αναφορικά 

με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της λειτουργίας του συστήματος του στρες στις 

ΝΑΔ, η έμφαση δίνεται σε δεδομένα που αφορούν την κορτιζόλη σιέλου ως δείκτη 

λειτουργίας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (άξονας ΥΥΕ) και 

ορισμένους βιοδείκτες λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), 

συμπεριλαμβανομένης της α-αμυλάσης σιέλου, σε παιδιά με ΔΕΠΥ, ΔΑΦ ή ΕΜΔ. 

Σχετικά με την ανοσοβιολογία των ΝΑΔ, συγκεκριμένα της ΔΕΠΥ και της ΔΑΦ, η 

έμφαση δίνεται σε δεδομένα συννοσηρότητας με φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες 

παθήσεις, σε μελέτες που αφορούν βιοχημικούς δείκτες της ανοσολογικής 

λειτουργίας και  τέλος σε γενετικές μελέτες. Όσον αφορά στην απορρύθμιση της 

ανοσολογικής λειτουργίας στη ΔΑΦ, παρουσιάζονται πιο ειδικά δεδομένα σχετικά με 

την πρωτεΐνη High mobility group box 1  (HMGB1), μια πρωτεϊνη της οικογένειας των 

αλαρμινών, την οποία προσδιορίσαμε σε παιδιά με ΔΑΦ και τα αποτελέσματα της 

μελέτης παρουσιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 

Το «Ειδικό Μέρος» αποτελείται από τα κεφάλαια «1. Ερευνητική Υπόθεση», «2. 

Σκοπός», «3. Υλικό & Μεθοδολογία», «4. Αποτελέσματα», «5. Συζήτηση» και 

«6.Επίλογος». Καθένα από αυτά τα κεφάλαια, με εξαίρεση τα κεφαλαία  «2. Σκοπός» 
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και «6.Επίλογος», περιλαμβάνει αντίστοιχα την παρουσίαση των ερευνητικών 

υποθέσεων, της μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων για 

κάθε μία μελέτη ξεχωριστά.  

Όλες οι μελέτες διεξήχθησαν κατά το χρονικό διάστημα 2015-2018 στη Μονάδα 

Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής (https://www.dbpeds.gr/) της Α' 

Παιδιατρικής Κλινικής, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Για τη στέγαση του εξοπλισμού και τη 

διευκόλυνση της διεξαγωγής της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το Εργαστήριο 

Αναπτυξιακής Ψυχοφυσιολογίας και Έρευνας του Στρες (ΦΕΚ 1228Β/27-4-2016) 

(http://dbpeds-lab.med.uoa.gr/) στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Οι μελέτες 

δεν έλαβαν καμία ειδική επιχορήγηση από φορείς χρηματοδότησης στον δημόσιο, 

εμπορικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα. Ο συγγραφέας δηλώνει ότι δεν έχει καμία 

σύγκρουση συμφερόντων. Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στις μελέτες με γραπτή 

ενημερωμένη συγκατάθεση των γονέων τους. Όλες οι διαδικασίες εγκρίθηκαν από 

την Επιστημονική Επιτροπή και από την Επιτροπή Δεοντολογίας των Νοσοκομείων 

Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Αιγινήτειο». Όπου χρησιμοποιείται η έννοια του φύλου 

ή σχετικοί προσδιοριστές αυτού (δηλαδή αγόρι-κορίτσι, άνδρας-γυναίκα) εννοείται το 

βιολογικό φύλο. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Φαινότυπος & Ενδοφαινότυπος 

 

1.1 Η έννοια του φαινοτύπου 

Η σύγχρονη κατανόηση της έννοιας «Φαινότυπος» προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από 

το έργο του Δανού βοτανολόγου και γενετιστή Wilhelm Ludvig Johannsen, ο οποίος 

στις αρχές του 20ού αιώνα εισήγαγε τον όρο Φαινότυπος για να περιγράψει τα 

παρατηρήσιμα και μετρήσιμα φαινόμενα των οργανισμών. Ο Johannsen εισήγαγε 

επίσης τον όρο «Γονότυπος», αναφερόμενος στα κληρονομικά χαρακτηριστικά των 

οργανισμών (Wojczynski and Tiwari, 2008).  

Ο φαινότυπος αναφέρεται σε όλα τα παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού 

που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του γονότυπού του (συνολική γενετική 

κληρονομιά) με το περιβάλλον. Ο φαινότυπος ενός οργανισμού καθορίζεται από τον 

γονότυπό του, δηλαδή το σύνολο των γονιδίων που φέρει ο οργανισμός, καθώς και 

από τις περιβαλλοντικές επιρροές στα γονίδια αυτά (Schulze and McMahon, 2004). 

Λόγω της επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων, οργανισμοί με πανομοιότυπο 

γονότυπο, όπως οι μονοζυγωτικοί δίδυμοι, εκφράζουν τελικά μη πανομοιότυπους 

φαινοτύπους, επειδή κάθε οργανισμός συναντά μοναδικές περιβαλλοντικές επιρροές 

καθώς αναπτύσσεται. Έτσι, ένας φαινότυπος μπορεί να σχετίζεται άμεσα με έναν 

γονότυπο, αλλά όχι απαραίτητα. Συνήθως δεν υπάρχει συσχέτιση ενός προς έναν 

μεταξύ ενός γονότυπου και ενός φαινοτύπου καθώς υπάρχουν σχεδόν πάντα 

περιβαλλοντικές επιρροές (Schulze and McMahon, 2004; Wojczynski and Tiwari, 

2008). 

Ορισμένα παραδείγματα φαινοτύπων είναι το χρώμα, το σχήμα, το μέγεθος, οι 

βιοχημικές ιδιότητες, καθώς και η συμπεριφορά ενός οργανισμού. Οι φαινότυποι 

περιλαμβάνουν επίσης παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά που μπορούν να μετρηθούν 

στο εργαστήριο, όπως είναι για παράδειγμα τα επίπεδα των ορμονών ή άλλων 

βιοχημικών δεικτών. Ο φαινότυπος μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ατόμου. Διαφορετικά περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη 

κληρονομικών χαρακτηριστικών (όπως το βάρος, για παράδειγμα, επηρεάζεται από τη 
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διαθέσιμη προσφορά τροφής) και να μεταβάλουν την έκφραση παρόμοιων 

γονοτύπων (για παράδειγμα, μονοζυγωτικά δίδυμα που μεγαλώνουν σε διαφορετικές 

οικογένειες). Η αλληλεπίδραση μεταξύ γονοτύπου και φαινοτύπου είναι εξαιρετικά 

περίπλοκη. Για παράδειγμα, όλα τα κληρονομούμενα χαρακτηριστικά του γονότυπου 

δεν εκφράζονται απαραίτητα στον φαινότυπο, καθώς ορισμένα είναι αποτέλεσμα 

λανθανόντων, υπολειπόμενων ή ανασταλμένων γονιδίων (Schulze and McMahon, 

2004). 

1.2 Η έννοια του ενδοφαινότυπου 

Οι ενδοφαινότυποι θεωρούνται ενδιάμεσοι φαινότυποι στη διαδρομή μεταξύ 

γονιδίων και συμπεριφοράς, με απλούστερη αιτιολογία από αυτήν μιας πολύπλοκης, 

συχνά ετερογενούς διαταραχής, όπως είναι για παράδειγμα οι ΝΑΔ (Gottesman and 

Gould, 2003). Αν και το γενετικό υπόβαθρο των ενδοφαινοτύπων είναι υπό συζήτηση, 

εξακολουθούν να έχουν ρόλο στην κατανόηση των βιολογικών οδών που καθορίζουν 

την εκάστοτε μελετώμενη διαταραχή (Flint and Munafò, 2007; del Campo et al., 2012).  

Η εισαγωγή της έννοιας «Ενδοφαινότυπος» στη βιβλιογραφία που αφορά σε 

ψυχοπαθολογικές καταστάσεις/διαταραχές έγινε στην υπηρεσία δύο κύριων στόχων: 

α. να αναγνωριστούν τα γονίδια που συμβάλλουν στην ψυχοπαθολογία και β. να 

προσδιοριστούν οι μηχανισμοί με τους οποίους το γενετικό υπόβαθρο μεταφράζεται 

σε βιολογικές και ψυχολογικές διεργασίες που εκδηλώνονται σε έναν ορισμένο 

φαινότυπο (κλινική εικόνα) (Gottesman and Shields, 1973). Κεντρική θέση στην 

πρόταση της έννοιας του ενδοφαινοτύπου είχε η υπόθεση ότι οι ενδοφαινότυποι 

καθορίζονται από λιγότερα γονίδια σε σχέση με τον πλήρη φαινότυπο μιας ορισμένης 

διαταραχής, αν και πιο σύγρονοι ερευνητές έχουν αρχίσει να αμφισβητούν εάν η 

γενετική συνεισφορά και η συνεισφορά της αλληλεπίδρασης γονιδίων-περιβάλλοντος 

σε υποτιθέμενους ενδοφαινοτύπους θα αποδειχθεί ουσιωδώς απλούστερη από την 

συνεισφορά στον πλήρη φαινότυπο μιας διαταραχής (Cannon and Keller, 2006; Dick, 

2011). Οι Gottesman & Shields (1973) άφησαν χώρο για την ύπαρξη περίπλοκων 

σχέσεων, υποδεικνύοντας τον ρόλο των ενδοφαινοτύπων ως γέφυρας μεταξύ 

διαφόρων επιπέδων (συμπτώματα, γονίδια, συμπεριφορά, ψυχολογικές διεργασίες, 

δομή του εγκεφάλου, χημεία του εγκεφάλου, περιβαλλοντικές επιδράσεις) 

(Gottesman and Shields, 1973). Η ελπίδα τους ήταν ότι η ανακάλυψη αμφίδρομων 

συσχετίσεων μεταξύ ενδοφαινοτύπων και φαινομένων σε διάφορα επίπεδα θα 
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υποδείκνυε τους μηχανισμούς μετάφρασης κατά μήκος της αιτιώδους διαδρομής από 

την προέλευση (γενετική και μη) στον τελικό φαινότυπο (Miller and Rockstroh, 2013). 

 

1.2.1 Ορισμός του ενδοφαινότυπου 

Στην αρχική εννοιολόγηση, οι ενδοφαινότυποι χαρακτηρίστηκαν ως «εσωτερικά 

χαρακτηριστικά που μπορούν να γίνουν γνωστά μόνο με γυμνό μάτι, με βιοχημική ή 

μικροσκοπική εξέταση» (Gottesman and Shields, 1973). Τις δύο πρώτες δεκαετίες 

μετά την αρχική πρόταση, διάφοροι ερευνητές πρότειναν κριτήρια για έναν 

ενδοφαινότυπο ή συναφείς έννοιες γενετικών δεικτών. Το 2003, οι Gottesman & 

Gould χαρακτήρισαν τους ενδοφαινοτύπους ως «μετρήσιμα συστατικά που δεν 

φαίνονται με γυμνό μάτι κατά μήκος της διαδρομής μεταξύ του γονότυπου και της 

νόσου» και ονόμασαν τους ενδοφαινοτύπους «απλούστερες ενδείξεις γενετικής 

βάσης σε σχέση με την νόσο καθαυτή» (Gottesman and Gould, 2003). Οι Gould & 

Gottesman (2006) επιβεβαίωσαν ότι η βασική ιδέα ενός ενδοφαινοτύπου παρέμενε 

αμετάβλητη: «Οι ενδοφαινότυποι αντιπροσωπεύουν πιο καθορισμένα και 

ποσοτικοποιήσιμα μέτρα που πιθανόν εμπλέκουν λιγότερα γονίδια, λιγότερα επίπεδα 

αλληλεπίδρασης και την αποκλειστική ενεργοποίηση ενός απλού συνόλου 

νευρωνικών κυκλωμάτων» (Gould and Gottesman, 2006). Ο Gottesman και οι 

συνεργάτες του τόνισαν ότι στη δική τους εννοιολόγηση, ο ενδοφαινότυπος καλύπτει 

το κενό στην αιτιώδη αλυσίδα μεταξύ γονιδίων και ασθενειών προσφέροντας τα εξής 

κριτήρια: 

1. Ένας ενδοφαινότυπος σχετίζεται με ασθένεια στον γενικό πληθυσμό.  

2. Ένας ενδοφαινότυπος είναι κληρονομήσιμος.  

3. Ένας ενδοφαινότυπος είναι ανεξάρτητος από την πάθηση (εκδηλώνεται σε ένα 

άτομο ανεξάρτητα από το αν η ασθένεια είναι ενεργή ή όχι), αλλά έχει ηλικιακές 

νόρμες και μπορεί να χρειαστεί να εκδηλωθεί από μια πρόκληση (π.χ. δοκιμασία 

ανοχής στη γλυκόζη σε συγγενείς διαβητικών ασθενών).  

4. Εντός μιας οικογένειας, ο ενδοφαινότυπος και η ασθένεια μπορούν να 

συνυπάρχουν ή να διακρίνονται μεταξύ τους.  

5. Ένας ενδοφαινότυπος που εντοπίζεται σε ασθενείς μιας νόσου, μπορεί να 

εντοπίζεται σε μη νοσούντες συγγενείς τους με μεγαλύτερη συχνότητα από ό,τι στον 

γενικό πληθυσμό (Hasler et al., 2006). 
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Σε μια εργασία που σχεδιάστηκε ειδικά για να αποφύγει τυχόν ασάφειες στον ορισμό 

των ενδοφαινοτύπων, δίνοντας έμφαση στη διαφορά μεταξύ βιοδεικτών γενικά και 

αυτού του υποσυνόλου που είναι κληρονομήσιμο, οι Gould & Gottesman έγραψαν: 

«Οι ενδοφαινότυποι μπορεί να είναι νευροφυσιολογικοί, βιοχημικοί, ενδοκρινικοί, 

νευροανατομικοί, γνωστικοί ή νευροψυχολογικοί» (Gould and Gottesman, 2006). 

 

Η χρήση όρων σχετικών με την έννοια του ενδοφαινοτύπου όπως «βιοδείκτης», 

«βιολογικό υπόστρωμα» ή διεργασίες που «υπόκεινται» μιας διαταραχής ποικίλλει 

σημαντικά στη βιβλιογραφία. Οι βιοδείκτες θεωρούνται άλλοτε ως απλώς 

συσχετίσεις, άλλοτε ως απαραίτητα (αν και όχι επαρκή) σημεία και άλλοτε ως απλά 

επιφαινόμενα. Ένας βιοδείκτης δεν χρειάζεται να πληροί το κριτήριο 

κληρονομικότητας που απαιτείται για έναν ενδοφαινότυπο (Miller and Rockstroh, 

2013). Οι Kendler & Neale (2010) αμφισβήτησαν κατά πόσον ο βιοδείκτης είναι 

κατάλληλος όρος για να περιγράψει την γενετική συσχέτιση με ορισμένη διαταραχή. 

Ένας βιοδείκτης μπορεί να αφορά αποκλειστικά τη συσχέτιση με τον φαινότυπο 

ορισμένης διαταραχής, ενώ ένας ενδοφαινότυπος τοποθετείται στην θέση του 

διαμεσολαβητή μεταξύ του γονοτύπου και του φαινοτύπου της διαταραχής (Kendler 

and Neale, 2010). Προς αυτή τη κατεύθυνση, ο «ενδιάμεσος φαινότυπος» είναι πιο 

κοντά στην έννοια του ενδοφαινοτύπου και μερικές φορές θεωρείται συνώνυμος 

όρος (Cannon and Keller, 2006; Kendler and Neale, 2010). Ο «λανθάνων φαινότυπος» 

περιγράφει την ίδια έννοια με τον ενδοφαινότυπο (Sabb et al., 2009). Οι White & 

Gottesman (2012) υποστήριξαν ότι η έννοια του ενδοφαινοτύπου ταυτίζεται με την 

έννοια του κληρονομήσιμου ενδιάμεσου φαινοτύπου (White and Gottesman, 2012). 

Οι παραπάνω όροι έχουν ως επί το πλείστον αμφισβητηθεί σχετικά με την 

δυνατότητά τους να διακρίνουν την αιτία από το αποτέλεσμα (Miller and Rockstroh, 

2013). Έτσι, μπορεί μεν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν 

επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την αιτοπαθογένεια μιας ορισμένης διαταραχής.  

 

Αυτή η ποικιλία στη χρήση των σχετικών με τον ενδοφαινότυπο εννοιών καθιστά 

δύσκολη την διάκριση σχετικά με το αν μια ορισμένη παρατήρηση είναι στην 

πραγματικότητα ενδοφαινότυπος ή βιοδείκτης ή οτιδήποτε άλλο (Miller and 

Rockstroh, 2013). Άλλοι όροι με παρεμφερή σημασία, όπως «ενδιάμεσος 

φαινότυπος», «βιολογικός δείκτης/ βιοδείκτης», «υποκλινικό χαρακτηριστικό» και 
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«δείκτης ευαλωτότητας», χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και μπορεί να μην 

αντανακλούν απαραίτητα τη σχέση με ένα ορισμένο γενετικό υπόβαθρο. Στο πλαίσιο 

αυτό, ο όρος «βιοδείκτης» χρησιμοποιείται συνήθως για να υποδηλώσει 

διαφοροποιήσεις που δεν έχουν απαραίτητα γενετικό υπόβαθρο, ενώ ο όρος 

«ενδοφαινότυπος» όταν πληρούνται ορισμένοι δείκτες κληρονομικότητας (Gottesman 

and Gould, 2003).  

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, η έννοια του ενδοφαινοτύπου δεν ακολουθεί 

τους παραπάνω αυστηρούς ορισμούς, καθώς δεν περιλαμβάνονται γενετικά 

δεδομένα. Η έννοια του ενδοφαινοτύπου χρησιμοποιήθηκε στον τίτλο της παρούσας 

εργασίας ως μια ευρύτερη έννοια ικανή να περιγράψει στην ελληνική γλώσσα 

βιολογικούς δείκτες οι οποίοι σχετίζονται με επιμέρους στοιχεία του φαινοτύπου των 

υπό μελέτη νευροαναπτυξιακών διαταραχών και οι οποίοι (ενν. βιολογικοί δείκτες) εν 

δυνάμει αποτελούν μέρος του βιολογικού αιτιοπαθογενετικού υποστρώματος των 

διαταραχών αυτών. Για αυτό το λόγο δεν παρατίθενται εισαγωγικά δεδομένα που να 

αφορούν σε βιβλιογραφία σχετική με ενδοφαινοτυπικούς δείκτες- με την αυστηρή 

έννοια του όρου- στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές.  
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2. Νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ΝΑΔ) 

 

Ορισμός των ΝΑΔ 

Οι Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές (ΝΑΔ) είναι διαταραχές πρωτίστως σχετιζόμενες 

με διαταραχή της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος. Πρόκειται για καταστάσεις 

που η έναρξη τους τοποθετείται στην περίοδο της ανάπτυξης και συνήθως 

εκδηλώνονται πριν από την σχολική ηλικία. Οι «Αναπτυξιακές Διαταραχές» 

συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders- Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών) 

(American Psychiatric Association, 1980). Οι «Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές» (ΝΑΔ) 

εισήχθησαν ως μια διακριτή κατηγορία διαταραχών στο εγχειρίδιο διαγνωστικών 

κριτηρίων για τις Ψυχικές Διαταραχές της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM-5) (American Psychiatric 

Association, 2013). Αυτή η νέα ενότητα αντικατέστησε ένα προηγούμενο κεφάλαιο 

του DSM-IV το οποίο ονομαζόταν «Διαταραχές που συνήθως διαγιγνώσκονται για 

πρώτη φορά κατά τη βρεφική, παιδική ή εφηβική ηλικία». Στην τελευταία 

αναθεώρηση της Διεθνούς Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας 

(ICD-11) που δημοσιεύτηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι ΝΑΔ 

έγιναν μέρος του τίτλου του κεφαλαίου για τα ψυχιατρικά νοσήματα: «Ψυχικές, 

συμπεριφορικές ή νευροαναπτυξιακές διαταραχές». Στο DSM-5, οι ΝΑΔ ορίζονται ως 

μια ομάδα καταστάσεων με έναρξη κατά την περίοδο της ανάπτυξης, η οποία 

περιλαμβάνει ελλείμματα που προκαλούν βλάβες στη λειτουργικότητα. Ακόμα, στο 

DSM-5, στην κατηγορία των ΝΑΔ περιλαμβάνονται οι εξής διαγνωστικές κατηγορίες: η 

Νοητική Αδυναμία, οι Διαταραχές στην Επικοινωνία, οι Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ), η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠΥ), οι  Νευροαναπτυξιακές Κινητικές Διαταραχές, συμπεριλαμβανόμενων των 

διαταραχών τικ και τέλος οι Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (American Psychiatric 

Association, 2013). Η ταξινόμηση των ΝΑΔ στο ICD-11 δεν αποκλίνει σημαντικά από 

αυτή στο DSM-5. Είναι σημαντικό ότι όλες οι ΝΑΔ στο DSM-5 μπορούν να 

περιλαμβάνουν τον προσδιοριστή «σχετίζεται με γνωστή ιατρική ή γενετική πάθηση ή 

περιβαλλοντικό παράγοντα». Αυτός ο προσδιοριστής προσφέρει στον κλινικό ιατρό τη 

δυνατότητα να τεκμηριώσει αιτιολογικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα το 
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σύνδρομο εύθραυστου Χ, και είναι προάγγελος του γεγονότος ότι αυτή η κατηγορία 

διαταραχών πιθανότατα θα μετασχηματισθεί τις επόμενες δεκαετίες από νέα 

δεδομένα που προκύπτουν από τη γενετική έρευνα (American Psychiatric Association, 

2013).   

Παρόλο που ορισμένες περιπτώσεις μιας συγκεκριμένης ΝΑΔ (π.χ. νοητική αδυναμία) 

προκαλούνται από καθορισμένους γενετικούς παράγοντες, οι περισσότερες ΝΑΔ 

καθορίζονται από την συρροή και την πολύπλοκη αλληλεπίδραση γενετικών, 

περιβαλλοντικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου. Μελέτες διδύμων 

έχουν δείξει μέτρια έως υψηλή κληρονομικότητα για τις ΝΑΔ, με τη ΔΑΦ να είναι η 

πιο κληρονομήσιμη από όλες τις ΝΑΔ (Morris-Rosendahl and Crocq, 2020). 

Επιδημιολογία των ΝΑΔ 

Οι ΝΑΔ διαγιγνώσκονται σήμερα σε 1 στα 6 παιδιά (~17%) μεταξύ 3 και 17 ετών στον 

πληθυσμό των ΗΠΑ (Zablotsky et al., 2019). Μάλιστα, η ΔΕΠΥ και οι Μαθησιακές 

Δυσκολίες υπολογίστηκε ότι έχουν τη μεγαλύτερη επίπτωση. Ακόμη, πολλά παιδιά με 

ΝΑΔ συχνά έχουν παραπάνω από μία ΝΑΔ. Για παράδειγμα, 4% των παιδιών στις ΗΠΑ 

έχουν συγχρόνως ΔΕΠΥ και ειδική μαθησιακή διαταραχή (Pastor and Reuben, 2008). 

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η επίπτωση ορισμένων ΝΑΔ και ειδικά της 

ΔΑΦ και της ΔΕΠΥ έχει αυξηθεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες (Newschaffer et al., 

2005). Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση της επίπτωσης των ΝΑΔ είναι δύσκολο να 

ανιχνευτεί με βεβαιότητα εξαιτίας της ελλιπούς καταγραφής δεδομένων τις 

προηγούμενες δεκαετίες καθώς και των αλλαγών στην επαγρύπνηση των γονέων 

σχετικά με αυτές τις καταστάσεις όπως και των αλλαγών στα διαγνωστικά κριτήρια 

(Rutter, 2005). Βέβαια, ορισμένες λεπτομερείς συστηματικές ανασκοπήσεις  των 

ιστορικών δεδομένων καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για παράδειγμα η επίπτωση 

της ΔΑΦ έχει αυξητική τάση, ανεξαρτήτως των παραπάνω περιορισμών (Hertz-

Picciotto and Delwiche, 2009). Ακόμα, μελέτες που συμπεριέλαβαν εκπαιδευτικούς 

και παιδιάτρους αναφέρουν αύξηση του αριθμού των παιδιών που εμφανίζονται στην 

τάξη ή στο πρωτοβάθμιο ιατρείο με διαταραχές συμπεριφοράς ή μαθησιακές 

δυσκολίες (Grupp-Phelan et al., 2007). 

Αιτιοπαθογένεια των ΝΑΔ 
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Σχετικά με την αιτιοπαθογένεια των ΝΑΔ, γενετικοί παράγοντες φαίνεται να 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η 

νοητική υστέρηση, έχει βρεθεί συσχέτιση με ειδικά γονίδια (Morris-Rosendahl and 

Crocq, 2020). Η γενετική συμβολή στον κίνδυνο για ΝΑΔ έχει δειχθεί σε μελέτες 

διδύμων, οικογενειών και σε μελέτες ευρείας γονιδιωματικής συσχέτισης (Genome-

Wide Association Studies, GWAS) (Smoller et al., 2019). Ωστόσο, ο γενετικός κίνδυνος 

για ΝΑΔ αποδίδεται κυρίως σε αλληλόμορφα με χαμηλή διεισδυτικότητα και οι 

μονογονιδιακές αιτιολογίες υψηλής διεισδυτικότητας αντιπροσωπεύουν την 

μειοψηφία των περιπτώσεων (Smoller et al., 2019). Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα που δείχνουν κοινές γενετικές αιτιολογίες στις ΝΑΔ, με παράγοντες όπως οι 

αλληλεπιδράσεις γονιδίων-περιβάλλοντος και το βιολογικό φύλο των απογόνων να 

επηρεάζουν τη φαινοτυπική έκφραση των διαταραχών (Anttila et al., 2018). Ο 

αυξανόμενος επιπολασμός των ΝΑΔ πιθανώς αντανακλά μεταβαλλόμενες 

διαγνωστικές πρακτικές καθώς και αλλαγές στις περιβαλλοντικές επιδράσεις παρά μια 

αύξηση στις de novo παραλλαγές του DNA (Zablotsky et al., 2019). 

Η ανάπτυξη και ειδικότερα η νευροανάπτυξη έχει φανεί να επηρεάζεται και έχει 

συσχετιστεί με ένα μεγάλο εύρος περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου οι οποίοι 

περιλαμβάνουν: α. Τη χρήση από τη μητέρα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης 

αλκοόλ, καπνού ή άλλων ναρκωτικών ουσιών (Herrmann et al., 2008), β. Το χαμηλό 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, γ. Την προωρότητα (Bhutta et al., 2002), δ. Το χαμηλό 

βάρος γέννησης (Aarnoudse-Moens et al., 2012), ε. Την προγεννητική, περιγεννητική ή 

παιδική έκθεση σε ορισμένους περιβαλλοντικούς ρυπογόνους παράγοντες (Grandjean 

and Landrigan, 2014), στ. Το στρες νωρίς στην ζωή (προ- ή/και περιγεννητικά και κατά 

τα πρώτα χρόνια της ζωής) (Makris et al., 2022b), ζ. Την ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού της μητέρας (Han et al., 2021).  

Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες αναλύονται παρακάτω στο κεφάλαιο «3. 

Εμβρυϊκός προγραμματισμός». 

Γενετική των ΝΑΔ 

Όλες οι ΝΑΔ είναι σε κάποιο βαθμό κληρονομικές και οι κοινοί γενετικοί κίνδυνοι 

συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη συνύπαρξή τους (Willcutt et al., 2010; Ronald and 

Hoekstra, 2011). Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του γενετικού υποβάθρου 

φαίνεται να είναι κοινό σε διάφορες ΝΑΔ ή/και σε μεμονωμένα νευροαναπτυξιακά 
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χαρακτηριστικά, υπάρχουν επίσης γενετικές επιδράσεις που οδηγούν στην έκφραση 

συγκεκριμένων διαταραχών καθώς και επιδράσεις των οποίων το αποτέλεσματα 

επεκτείνεται και σε διαταραχές εκτός των ΝΑΔ (π.χ. σχιζοφρένεια) (Lahey et al., 2011). 

Η γενετική συσχέτιση μεταξύ ΔΑΦ και ΔΕΠΥ είναι υψηλή, εκτιμώμενη μεταξύ 0,54 και 

0,87 (Lichtenstein et al., 2010; Ronald and Hoekstra, 2011). Η ελλειμματική προσοχή 

στη ΔΕΠΥ παρουσιάζει την πιο εμφανή γενετική αλληλεπικάλυψη με ελλείμματα στην 

αναγνωστική και μαθηματική ικανότητα (Greven et al., 2012). Η γενετική ευπαθεία 

για τη ΔΑΦ φαίνεται ομοίως να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για γλωσσικές και 

μαθησιακές διαταραχές στους συγγενείς των πασχόντων, πράγμα που είναι γνωστό 

ως ο ευρύτερος φαινότυπος της ΔΑΦ (Thapar and Rutter, 2021). Οι κοινοί γενετικοί 

παράγοντες κινδύνου εξηγούν μεγάλο μέρος της συνδιακύμανσης μεταξύ του 

νοητικού πηλίκου (IQ) και άλλων φαινοτύπων ΝΑΔ, για παράδειγμα μεταξύ IQ και 

στοιχείων ΔΕΠΥ ή ΔΑΦ (Ronald and Hoekstra, 2011). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί 

κοινός γενετικός κίνδυνος μεταξύ της ΔΕΠΥ, της ΔΑΦ και των προβλημάτων κινητικού 

συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των τικ (Lichtenstein et al., 2010). 

Τα ίδια συμπεράσματα προκύπτουν και από μοριακές γενετικές μελέτες. Για 

παράδειγμα, μια ποικιλία γενετικών μεταλλάξεων καθώς και μικρές χρωμοσωμικές 

ελλείψεις και διπλασιασμοί [παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (Copy Number 

Variations, CNVs)] σχετίζονται με πολλές διαφορετικές ΝΑΔ που περιλαμβάνουν τη 

ΔΑΦ, τη ΔΕΠΥ και την Νοητική Αδυναμία και επίσης ένα ευρύτερο φάσμα διαταραχών 

εκτός των ΝΑΔ, κυρίως τη σχιζοφρένεια και την επιληψία (Williams et al., 2010; 

Sullivan et al., 2012; Thapar et al., 2013; Anttila et al., 2018). Ένα άλλο παράδειγμα 

κοινών γενετικών παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν πολλαπλές ΝΑΔ παρέχεται 

από το γονίδιο CNTNAP2, ένα γονίδιο που έχει εμπλακεί στη ΔΑΦ, στη σοβαρή 

νοητική αδυναμία και σε προβλήματα σχετιζόμενα με την ομιλία και τη γλώσσα 

(Agarwala and Ramachandra, 2021). 

Η διαπίστωση ότι οι γενετικές επιδράσεις δεν είναι επαρκείς για την ομαδοποίηση 

των ΝΑΔ προκύπτει από διάφορες εκτιμήσεις. Πρώτον, τα περισσότερα γονίδια είναι 

πλειοτροπικά. Η αρχική αντίληψη ότι κάθε γονίδιο επηρεάζει μόνο μία πρωτεΐνη και 

κατ’επέκταση ασκεί περιορισμένο αριθμό επιδράσεων έχει αποδειχθεί λανθασμένη. 

Δεύτερον, τα γονίδια επηρεάζουν τις πρωτεΐνες και όχι τον per se φαινότυπο των 

ΝΑΔ. Θα υπάρξουν επιδράσεις στον φαινότυπο των διαταραχών, αλλά αυτές είναι 
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πιθανό να προκύψουν από επιρροές των γονιδίων σε βιολογικές οδούς που 

σχετίζονται έμμεσα με τη διαταραχή. Τρίτον, έχει διαπιστωθεί ότι οι διαφορετικοί 

κλινικοί φαινότυποι (διαγνωστικές κατηγορίες) δεν είναι τόσο διακριτοί μεταξύ τους 

όσο πιστεύαμε κάποτε (Thapar and Rutter, 2015). 

Κοινά βιολογικά και νευροαναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ΝΑΔ 

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον βαθμό στον οποίο οι πρώιμες επιγενετικές 

αλλαγές εμπλέκονται στην παθογένεση διαφορετικών ΝΑΔ, δεδομένου ότι οι ΝΑΔ 

καθορίζονται σε ορισμένο βαθμό από προγεννητικές επιδράσεις και επιδράσεις κατά 

την πρώιμη ζωή, καθώς και από κληρονομικά γονίδια (Relton and Smith, 2010). Οι 

επιγενετικοί μηχανισμοί θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν να εξηγηθεί πώς τα ίδια 

σύνολα παραγόντων κινδύνου οδηγούν σε διαφορετικά κλινικά χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, μια μελέτη μεθυλίωσης σε όλο το γονιδίωμα μονοζυγωτικών διδύμων με 

ΔΑΦ διαπίστωσε ότι τα μοτίβα μεθυλίωσης (που υποδηλώνουν διαφορετικά επίπεδα 

γονιδιακής έκφρασης) διέφεραν μεταξύ προσβεβλημένων και μη προσβεβλημένων 

διδύμων (Wong et al., 2014). 

Τα γνωστικά ελλείμματα που είναι κοινά στις ΝΑΔ είναι παρατηρήσιμα από την 

πρώιμη-μέση παιδική ηλικία και τείνουν να επηρεάζουν πολλαπλούς γνωστικούς 

τομείς (π.χ. επιτελικές λειτουργίες, κοινωνική νόηση) και συχνά έχει βρεθεί ότι 

σχετίζονται με μεταβολές στη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου (Caylak, 2009; 

Rommelse et al., 2011; Hiremath et al., 2021; Pereira-Sanchez and Castellanos, 2021). 

Παρόλο που ορισμένα γνωστικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά θεωρούνται 

στοιχεία μιας ορισμένης διαταραχής [π.χ. η μειωμένη Θεωρία του Νου (Theory of 

Mind) στη ΔΑΦ (Rosello et al., 2020) ή η μειωμένη αναστολή της απόκρισης στη ΔΕΠΥ 

(Wodka et al., 2007)], υπάρχουν αναγνωρισμένες και εξέχουσες αλληλεπικαλύψεις με 

ορισμένους τύπους ελλειμμάτων να υπερβαίνουν τα διαγνωστικά όρια μιας 

ορισμένης ΝΑΔ (Rommelse et al., 2011). Έτσι, τα γνωστικά ελλείμματα δεν αποτελούν 

διαφοροδιαγνωστικό χαρακτηριστικό αποκλειστικά των ΝΑΔ (Thapar and Rutter, 

2015).  

Η συννόσηση μεταξύ ορισμένων ΝΑΔ, τα κοινά γνωστικά και νευροαναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά, καθώς και οι κοινοί γενετικοί κίνδυνοι αναδεικνύουν την πιθανότητα 

ύπαρξης αλληλεπικαλυπτόμενων βιολογικών διεργασιών. Τα ευρήματα των γενετικών 

μελετών έχουν αρχίσει να απαρτιώνονται με τη γνώση της βιολογίας σε επίπεδο 
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συστημάτων ώστε να διαπιστωθούν οι κοινοί καθώς και οι διακριτοί βιολογικοί και 

μοριακοί μηχανισμοί διαφορετικών ΝΑΔ (Cristino et al., 2014). Για παράδειγμα, 

μελέτες στη ΔΑΦ έχουν αναδείξει γονίδια που εμπλέκονται στον σχηματισμό και τη 

διατήρηση των συνάψεων και γονίδια-ρυθμιστές της χρωματίνης που είναι ουσιώδη 

για τη νευροανάπτυξη. Παρόμοιες βιολογικές διεργασίες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί 

ως εμπλεκόμενες στην Νοητική Αδυναμία (Ben-David and Shifman, 2012; Thapar and 

Rutter, 2015). Μια σειρά από μελέτες έχουν πλέον επισημάνει κοινά βιολογικά 

στοιχεία μεταξύ της ΔΑΦ, της ΔΕΠΥ και της Νοητικής Αδυναμίας, καθώς και της 

σχιζοφρένειας. Παρατηρούνται επίσης σημαντικά μοτίβα διαφορών μεταξύ αυτών 

των διαταραχών (Cristino et al., 2014). Βεβαίως, οι βιολογικές διαφορές μεταξύ των 

ΝΑΔ είναι αναμενόμενες εάν ληφθούν υπόψη ακόμη και οι ήδη εδραιωμένες γνώσεις 

σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή. Για παράδειγμα, ενώ τα διεγερτικά είναι 

αποτελεσματικά στα συμπτώματα της ΔΕΠΥ, δεν βοηθούν στη ΔΑΦ ή τα τικ και ενώ τα 

αντιψυχωσικά φάρμακα βοηθούν στη μείωση των τικ, δεν είναι αποτελεσματικά στη 

θεραπεία των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ ή της ΔΑΦ (Thapar and Rutter, 

2015). 

2.1 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

Ορισμός & επιδημιολογία της ΔΕΠΥ 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μια ΝΑΔ 

που χαρακτηρίζεται από τα συμπτώματα της ελλειμματικής προσοχής/απροσεξίας 

ή/και της υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας (American Psychiatric Association, 

2013). Μια μετανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2007 έδειξε ότι ο παγκόσμιος 

επιπολασμός της ΔΕΠΥ σε παιδιά και εφήβους είναι 5,3% (95% CI: 5,01-5,56) 

(Polanczyk et al., 2007). Η ΔΕΠΥ έχει δειχθεί ότι επιμένει στην ενήλικη ζωή περίπου 

στο 50-70% των περιπτώσεων (Caye et al., 2016). Αντίστοιχα, μια μετανάλυση έδειξε 

επιπολασμό περίπου 2,4% στην ενήλικη ζωή (Faraone et al., 2015). Συμφωνώντας με 

αυτά τα αποτελέσματα, μια πιο πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από τον Π.Ο.Υ 

διαπίστωσε επιπολασμό 2,5% στους ενήλικες στις 30 χώρες που συμπεριλήφθηκαν 

(Fayyad et al., 2017). 

Είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη διακύμανση στο ποσοστό των διαγνώσεων της ΔΕΠΥ σε 

διαφορετικά μέρη του κόσμου. Εκτιμήσεις που συγκεντρώθηκαν από τους Hinshaw 

και συν. (2011) παιδιών που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή για ΔΕΠΥ κυμαίνονταν από 
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60 ανά 1000 παιδιά σχολικής ηλικίας στις ΗΠΑ, έως 10–30 ανά 1000 στον Καναδά, σε 

3 ανά 1000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και λιγότερο από 1 στη Βραζιλία και στην Κίνα 

(Hinshaw et al., 2011). Εκτιμήσεις από άλλες μελέτες πρότειναν 9 ανά 1000 παιδιά στη 

Γερμανία και 1,8 ανά 1000 στη Γαλλία (Taylor, 2014). Οι Polanczyk και συν. (2007) 

πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση όλων των μελετών επιπολασμού που 

ανέφεραν ποσοστά διαγνώσεων σύμφωνα με το DSM ή το ICD για άτομα κάτω των 18 

ετών. Παγκοσμίως, το μέσο ποσοστό ήταν 53/1000. Ωστόσο, διέφερε πολύ (από 

10/1000 έως 190/1000), αλλά οι κύριοι λόγοι για τη διακύμανση ήταν τα διαγνωστικά 

κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν, η πηγή των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε και 

το κατά πόσον η έκπτωση στη λειτουργικότητα περιλαμβανόταν στα κριτήρια 

(Polanczyk et al., 2007). Οι γεωγραφικές διαφορές, αφού ληφθούν υπόψη τα 

παραπάνω, ήταν ελάχιστες και στατιστικά σημαντικές μόνο όσον αφορά τη διάκριση 

μεταξύ της Βόρειας Αμερικής από τη μια πλευρά και της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής από την άλλη. Το συμπέρασμα που μπορεί να προκύψει από τα παραπάνω 

είναι ότι πιθανόν οι πολιτισμοί διαφέρουν ελάχιστα ως προς τον πραγματικό 

επιπολασμό των προβλημάτων δραστηριότητας και προσοχής - αλλά διαφέρουν πολύ 

ως προς τον αντίκτυπο που έχουν τα προβλήματα αυτά στις ανησυχίες των ενηλίκων 

φροντιστών των παιδιών αυτών. Η αναλογία των δύο βιολογικών φύλων είναι 

περίπου 2,8 (αγόρια): 1 (κορίτσια) (Polanczyk et al., 2007).  

Διάγνωση της ΔΕΠΥ 

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ βασίζεται στην αξιολόγηση των συμπτωμάτων ελλειμματικής 

προσοχής ή/και υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας. Όσον αφορά την ελλειμματική 

προσοχή, απαιτούνται έξι ή περισσότερα συμπτώματα για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών 

ή πέντε ή περισσότερα για εφήβους ηλικίας 17 ετών και άνω και ενήλικες (για 

παράδειγμα, αδυναμία να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες ή λάθη 

απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, προβλήματα διατήρησης της προσοχής σε 

εργασίες ή δραστηριότητες παιχνιδιού, δυσκολία να ακολουθηθούν οι οδηγίες, 

προβλήματα στην οργάνωση εργασιών και δραστηριοτήτων, εύκολη απόσπαση της 

προσοχής κτλ) (American Psychiatric Association, 2013). Όσον αφορά την 

υπερκινητικότητα και την παρορμητικότητα, απαιτούνται έξι ή περισσότερα 

συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας για παιδιά ηλικίας έως 16 ετών ή 

πέντε ή περισσότερα για εφήβους ηλικίας 17 ετών και άνω και ενήλικες (για 

παράδειγμα, χτύπημα των χεριών ή των ποδιών ή στριφογύρισμα στο κάθισμα, 
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αποχώρηση από το κάθισμα σε καταστάσεις όπου αναμένεται να παραμείνει κανείς 

καθιστός, τρέξιμο ή αναρρίχηση σε καταστάσεις όπου δεν ενδείκνυται, αίσθημα 

ανησυχίας, υπερβολική ομιλία, διακοπή ή παρέμβαση στις δραστηριότητες ή στην 

συνομιλία άλλων κλπ) (American Psychiatric Association, 2013).  

Επίσης, η διάγνωση της ΔΕΠΥ πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι 

τα παραπάνω συμπτώματα προκαλούν κλινικά σημαντική έκπτωση στην κοινωνική, 

ακαδημαϊκή ή επαγγελματική λειτουργικότητα. Επιπλέον, τα συμπτώματα θα πρέπει 

να είναι παρόντα για τουλάχιστον 6 μήνες σε 2 ή περισσότερα διαφορετικά 

περιβάλλοντα και η εμφάνισή τους θα πρέπει να είναι πριν από την ηλικία των 12 

ετών. Επίσης, τα συμπτώματα πρέπει να είναι ακατάλληλα για το αναπτυξιακό 

επίπεδο του ατόμου και να μην εξηγούνται καλύτερα από κάποια άλλη ψυχική 

διαταραχή (American Psychiatric Association, 2013). Με βάση τα συμπτώματα, 

μπορούν να εμφανιστούν τρία είδη (εμφανίσεις) της ΔΕΠΥ: Συνδυασμένη εμφάνιση, 

εμφάνιση με προεξάρχουσα την ελλειμματική προσοχή, εμφάνιση με προεξάρχουσα 

την υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα. Επίσης, με δεδομένο ότι τα συμπτώματα 

μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, η παρουσίαση της διαταραχής 

μπορεί επίσης να αλλάξει. 

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ βασίζεται στις αναφορές των ασθενών ή άλλων που παρέχουν 

σχετικές πληροφορίες όπως είναι οι φροντιστές και οι εκπαιδευτικοί. Η κλινική 

συνέντευξη παραμένει η χρυσή τομή (gold standard) για τη διάγνωση. Η διάγνωση της 

ΔΕΠΥ πρέπει να συνυπολογίζει πολιτισμικές και εθνοτικές διαφορές που σχετίζονται 

με τη στάση απέναντι στη διαταραχή και τα συμπτώματα που αυτή περιλαμβάνει. Για 

παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι οι Αφροαμερικανοί νέοι έχουν περισσότερα 

συμπτώματα ΔΕΠΥ σε σύγκριση με τους Καυκάσιους, αλλά οι τελευταίοι 

διαγιγνώσκονται κατά δύο τρίτα συχνότερα (Miller et al., 2009). Η διαφορά αυτή θα 

μπορούσε να εξηγηθεί από τις πεποιθήσεις των γονέων σχετικά με τη ΔΕΠΥ και την 

έλλειψη πρόσβασης σε θεραπευτικές παρεμβάσεις (Miller et al., 2009). Επί του 

παρόντος, δεν υπάρχει κάποιος βιοδείκτης για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ και η εξάρτηση 

μόνο από την κλινική συνέντευξη σε συνδυασμό με ψυχομετρικά ερωτηματολόγια 

μπορεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα που προδιαθέτει σε αρνητικές πολιτισμικές 

απόψεις για τη διαταραχή καθώς και σε αβεβαιότητα σχετικά με την εγκυρότητα της 

διάγνωσης (Mueller et al., 2012).  
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Συννόσηση στη ΔΕΠΥ 

Η ΔΕΠΥ συσχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών συννοσηροτήτων, 

ψυχολογικών δυσλειτουργιών και συμπεριφορών κινδύνου. Μελέτες παρατήρησης 

που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλα δείγματα πληθυσμών έχουν δείξει ότι η 

διάγνωση της ΔΕΠΥ είναι παράγοντας κινδύνου για διαταραχή χρήσης ουσιών 

(Groenman et al., 2013), παραβατική συμπεριφορά (Lichtenstein et al., 2012) και 

μεγαλύτερη πιθανότητα σωματικών τραυματισμών (Dalsgaard et al., 2015a). Μια 

μελέτη κοόρτης που παρακολούθησε 1,92 εκατομμύρια άτομα, 32.061 εκ των οποίων 

είχαν διάγνωση ΔΕΠΥ, διαπίστωσε σημαντική αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας 

στον πληθυσμό αυτό. Η αύξηση της θνησιμότητας σχετιζόταν κυρίως με θανάτους 

που προκαλούνταν από μη φυσικούς παράγοντες, ιδίως από ατυχήματα (Dalsgaard et 

al., 2015b). Στις δυσμενείς εκβάσεις στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή 

περιλαμβάνονται η μειωμένη ακαδημαϊκή και επαγγελματική επίδοση (Fleming et al., 

2017), η παχυσαρκία (Cortese et al., 2013), η ανεργία και η χαμηλή οικονομική 

κατάσταση (Biederman and Faraone, 2006), η συναισθηματική απορρύθμιση 

(Biederman et al., 2012) και η εγκυμοσύνη στην εφηβεία (Østergaard et al., 2017). Έχει 

αποδειχθεί ότι οι ασθενείς με ΔΕΠΥ πραγματοποιούν συχνότερα απόπειρες 

αυτοκτονίας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (Man et al., 2017).  

Άλλες ΝΑΔ είναι συχνά παρούσες. Η ΔΑΦ, για παράδειγμα, εμφανίζεται περίπου στο 

ένα τρίτο των παιδιών με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ (Reiersen et al., 2007). Τα κινητικά 

προβλήματα, οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και τα τικ είναι επίσης συχνά (Reiersen 

et al., 2008). Η Διαταραχή Διασπαστικής Απορρύθμισης της Διάθεσης, κατά την οποία 

ένα επίμονο χαρακτηριστικό δυσφορικής και ευερέθιστης διάθεσης συνοδεύεται από 

ξεσπάσματα θυμού ή/και επιθετικότητας, συνήθως συνοδεύεται από δυσλειτουργία 

στον έλεγχο της δραστηριότητας και της προσοχής (Mulraney et al., 2021). 

Προβλήματα εναντιωματικής διαταραχής και διαταραχής διαγωγής, άγχος και 

κοινωνική ανωριμότητα εμφανίζονται συχνά στην αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΠΥ. 

Όταν υπάρχουν συννοσηρά προβλήματα εναντιωματικής προκλητικής διαταραχής ή 

διαταραχής διαγωγής στη ΔΕΠΥ, είναι πιθανό η εμφάνιση της ΔΕΠΥ να προηγείται. 

Μάλιστα, οι γενετικές επιρροές όπως προκύπτει από μελέτες διδύμων, είναι ως επί το 

πλείστον κοινές στις διαταραχές αυτές (Sonuga-Barke and Taylor, 2015). Για 

παράδειγμα, μια παραλλαγή του γονιδίου που κωδικοποιεί την κατεχολ-ο-
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μεθυλοτρανσφεράση (COMT) σχετίζεται μόνο με τη συνδυασμένη κατάσταση και όχι 

μόνο με τη ΔΕΠΥ ή τα προβλήματα διαγωγής, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει 

ότι η συνδυασμένη κατάσταση είναι εν μέρει, γενετικά τουλάχιστον, διακριτή (Caspi 

et al., 2008).  

Αιτιοπαθογένεια της ΔΕΠΥ 

Η νευροβιολογική βάση της ΔΕΠΥ έχει επιβεβαιωθεί κυρίως μέσω γενετικών και 

νευροαπεικονιστικών μελετών. Αν και μια ευρεία βιβλιογραφία έχει επανειλημμένα 

δείξει ότι η ΔΕΠΥ έχει ισχυρή νευροβιολογική βάση, η παθοφυσιολογία της 

εξακολουθεί να μην είναι πλήρως γνωστή. Πιστεύεται ότι διάφοροι παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, αλληλεπιδρούν 

κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, οδηγώντας στον κλινικό φαινότυπο της ΔΕΠΥ.  

Παράγοντες κινδύνου στη ΔΕΠΥ 

Ο κίνδυνος για εμφάνιση ΔΕΠΥ καθορίζεται από πολλούς αλληλεπιδρώντες μεταξύ 

τους γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες και διαμεσολαβείται από 

πολλαπλά δίκτυα του εγκεφάλου - με διαφορετικά άτομα να προσβάλλονται με 

διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικούς χρόνους και σε διαφορετικό βαθμό από 

αυτούς τους παράγοντες. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διαστατικότητα της 

ΔΕΠΥ και κατά της αντίληψης ότι υπάρχει αιτιώδης ασυνέχεια όταν το άτομο φτάνει 

σε παθολογικά επίπεδα ελλειμματικής προσοχής και παρορμητικότητας (Coghill and 

Sonuga-Barke, 2012). Κατά συνέπεια, στη μελέτη του κλινικού φαινοτύπου της ΔΕΠΥ 

και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που την καθορίζουν είναι απαραίτητη η 

υιοθέτηση μιας αναπτυξιακής προοπτικής.  

Γενετικοί παράγοντες 

Σχετικά με τις γενετικές επιδράσεις στη ΔΕΠΥ, τα ισχυρότερα στοιχεία προέρχονται 

από μελέτες μονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύμων που δείχνουν ότι γενετικές 

επιρροές ευθύνονται για το 70-90% της διακύμανσης της ΔΕΠΥ. Τα ερευνητικά 

δεδομένα δεν έχουν, ωστόσο, τεκμηριώσει έναν αδιαμφισβήτητα αιτιολογικό ρόλο 

για μεμονωμένες γενετικές παραλλαγές (Thapar et al., 2013). Αρκετές μοριακές 

γενετικές παραλλαγές είναι γνωστό ότι σχετίζονται, αλλά οι επιδράσεις τους είναι 

μικρές και οι αιτιολογικές οδοί δεν έχουν τεκμηριωθεί. Μερικά από τα καλύτερα 

τεκμηριωμένα στοιχεία για συγκεκριμένες γενετικές επιρροές προέρχονται από 
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ευρήματα αυξημένου ποσοστού de novo και κληρονομικών χρωμοσωμικών 

ελλείψεων ή/και τοπικών διπλασιασμών (παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (Copy 

Number Variations, CNVs)] στη ΔΕΠΥ (Williams et al., 2010, 2012). Οι γενετικές θέσεις 

που εμπλέκονται ποικίλλουν, αλλά διαφορετικά γονίδια μπορεί να συγκλίνουν σε 

κοινές βιολογικές διεργασίες (Stergiakouli et al., 2012). Η μετανάλυση μελετών 

υποψήφιων γονιδίων έχει διαπιστώσει συσχετίσεις με γονίδια που ρυθμίζουν τη 

νευροχημεία του εγκεφάλου, ιδίως το σύστημα της ντοπαμίνης (DA) (π.χ. D4 και 

μεταφορέας της ντοπαμίνης, DAT1) (Faraone et al., 2015) καθώς και άλλα συστήματα 

νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η νορεπινεφρίνη (Oades et al., 2008). Δεν 

υπάρχουν αναπαραγώγιμα αποτελέσματα για τους πιθανούς γενετικούς τόπους 

ευαισθησίας στη ΔΕΠΥ και ως εκ τούτου, μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της 

γενετικής βάσης της ΔΕΠΥ είναι άγνωστο (Arcos-Burgos et al., 2004). Πέντε από τις 

καλύτερα τεκμηριωμένες γενετικές παραλλαγές -υποδοχέας σεροτονίνης 1b, 

μεταφορέας σεροτονίνης, υποδοχείς DA και D5 και DAT - εκτιμάται ότι ευθύνονται 

μόνο για το 3,2% της διακύμανσης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και για το 4,2% της 

κληρονομικότητας (Kuntsi and Klein, 2011; Anttila et al., 2018). Ωστόσο, ο κίνδυνος 

εμφάνισης ΔΕΠΥ σε πρώτου βαθμού συγγενείς ατόμων με ΔΕΠΥ είναι περίπου 

πενταπλάσιος (Thapar and Rutter, 2015).  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Έχουν αναγνωριστεί πολλοί δυνητικά επιβλαβείς παράγοντες στο πρώιμο περιβάλλον, 

οι οποίοι έχουν συσχετιστεί ισχυρά με τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ, χωρίς ωστόσο να 

μπορούν να θεωρηθούν αποδεδειγμένα αιτιολογικοί παράγοντες. Οι εμπλεκόμενες 

νευροαναπτυξιακές οδοί είναι πολύπλοκες με την έννοια ότι οι γενετικοί παράγοντες 

μπορούν να επηρεάσουν τόσο την έκθεση σε περιβαλλοντικούς κινδύνους όσο και την 

ευαισθησία του ατόμου σε αυτούς. Οι προγεννητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες 

κινδύνου περιλαμβάνουν το κάπνισμα της μητέρας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, την κατανάλωση αλκοόλ και άλλων μη συνταγογραφούμενων ουσιών, 

και τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων όπως αντιεπιληπτικά και αγχολυτικά 

από τη μητέρα, το μητρικό στρες και τον μητρικό υποθυρεοειδισμό. Οι περιγεννητικοί 

παράγοντες περιλαμβάνουν το χαμηλό βάρος γέννησης, την προωρότητα και τις 

μαιευτικές επιπλοκές. Στην πρώιμη μεταγεννητική ζωή οι συσχετίσεις περιλαμβάνουν 

την ανεπαρκή διατροφή, την ανεπάρκεια ιωδίου και σημαντικές ανεπάρκειες 
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βιταμινών Β, τη δηλητηρίαση από σίδηρο και μόλυβδο, την υψηλή έκθεση σε 

περιβαλλοντικούς ρυπογόνους παράγοντες για παράδειγμα σε βιομηχανικά 

μολυσμένες περιοχές, την έκθεση σε ορισμένες τεχνητές χρωστικές και συντηρητικά 

τροφίμων, την έκθεση σε εντομοκτόνα, όπως το διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο 

(DDT) κ.α. (Sonuga-Barke and Taylor, 2015). 

Στους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται και ορισμένοι 

κοινωνικοπεριβαλλοντικοί παράγοντες όπως η έκθεση σε εξαιρετικά στερητικά 

«θεσμικά» περιβάλλοντα (ιδρύματα) (Bourne et al., 2022) ή σε στρες στην πρώιμη 

ζωή (Humphreys et al., 2019). Πιο συνηθισμένες παραλλαγές στο οικογενειακό 

περιβάλλον μπορεί επίσης να εμπλέκονται ως επιδράσεις περισσότερο στην 

αναπτυξιακή πορεία της διαταραχής παρά ως παράγοντες έναρξης της (Sonuga-Barke 

and Taylor, 2015). Η ίδια η ΔΕΠΥ μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αρνητικές, 

παρεμβατικές και εν γένει ακατάλληλες αντιδράσεις εκ μέρους των γονέων, οι οποίες 

μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στη μετέπειτα εμφάνιση συννοσηρών κοινωνικών 

και συναισθηματικών προβλημάτων (Obsuth et al., 2020). Τέλος, διάφορες 

καταστάσεις (π.χ. έκζεμα, διαταραχές ύπνου κ.α.) αποτελούν επίσης παράγοντες 

κινδύνου για την εμφάνιση προβλημάτων προσοχής, ευερέθιστης διάθεσης και 

προβλημάτων συμπεριφοράς τα οποία μοιάζουν με τον φαινότυπο της ΔΕΠΥ. Στις 

περιπτώσεις αυτές η επιτυχής αντιμετώπιση αυτών των πρωτογενών προβλημάτων 

συχνά ανακουφίζει και τα συμπτώματα που αφορούν στον συμπεριφορικό φαινότυπο 

(Sonuga-Barke and Taylor, 2015).  

Παρακάτω, στο κεφάλαιο «3. Εμβρυϊκός προγραμματισμός», παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα ο ρόλος των περιβαλλοντικών τοξικών παραγόντων, του πρώιμου 

στρες και της ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού της μητέρας ως παραγόντων 

επίδρασης στον εμβρυϊκό προγραμματισμό. 

Νευροβιολογία της ΔΕΠΥ 

Δομικές αλλοιώσεις σε πολλαπλά συστήματα του εγκεφάλου έχουν συσχετιστεί με τη 

ΔΕΠΥ (Sonuga-Barke and Fairchild, 2012). Ορισμένες μελέτες βρίσκουν σημαντικά 

μικρότερους εγκεφάλους σε άτομα με ΔΕΠΥ σε σύγκριση με τυπικά αναπτυσσόμενους 

μάρτυρες (Castellanos et al., 2002) με την παρεγκεφαλίδα, το μεσολόβιο, το ραβδωτό 

σώμα - για παράδειγμα, τον κερκοφόρο πυρήνα, το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα 
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και την ωχρά σφαίρα (Ellison-Wright et al., 2008) - και τις μετωπιαίες περιοχές - για 

παράδειγμα, τον ραχιαίο-πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό (DLPFC) (Valera et al., 2007), 

2007) - να επηρεάζονται ιδιαίτερα. Έχει δειχθεί μειωμένο πάχος του εγκεφαλικού 

φλοιού, ιδίως του DLPFC (Batty et al., 2010). Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις αλλοιωμένων 

μοτίβων αναδίπλωσης του εγκεφαλικού φλοιού, οι οποίες ίσως σχετίζονται με 

πρώιμες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην αρχιτεκτονική του εγκεφάλου (Wolosin et 

al., 2009). Η Απεικόνιση Τανυστή Διάχυσης (Diffusion tensor imaging, DTI) υποδηλώνει 

μεταβολές στην ακεραιότητα της λευκής ουσίας σε μια σειρά βασικών οδών που 

διαμεσολαβούν γνωστικές λειτουργίες που εμπλέκονται στη ΔΕΠΥ (van Ewijk et al., 

2012). Μπορεί επίσης να εμπλέκονται βασικές περιοχές στα δίκτυα επεξεργασίας της 

ανταμοιβής και του συναισθήματος, όπως το κοιλιακό ραβδωτό σώμα και οι 

αμυγδαλές (Plessen et al., 2006). Ορισμένες αναλύσεις έχουν υποστηρίξει την ιδέα 

μιας καθυστερημένης αναπτυξιακής πορείας στη ΔΕΠΥ και όχι την ύπαρξη ενός 

σταθερού ελλείμματος. Η ύφεση των συμπτωμάτων σχετίζεται σε ορισμένες μελέτες 

με μια σχετική ομαλοποίηση της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου (Shaw et 

al., 2010). 

Η υπόθεση ότι η ΔΕΠΥ βασίζεται στη απορρύθμιση του συστήματος της ντοπαμίνης 

(DA) υποστηρίζεται από γενετικές, απεικονιστικές και φαρμακολογικές μελέτες 

(Oades et al., 2005). Οι μελέτες με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET scan) 

έχουν δώσει μεικτά αποτελέσματα με ορισμένες να υποστηρίζουν την άποψη ότι η 

ΔΕΠΥ σχετίζεται με χαμηλά τονικά επίπεδα DA, ενώ τα φασικά επίπεδα ποικίλλουν 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της χρησιμοποιούμενης δοκιμασίας (Prince, 2008). Αυτό 

υποστηρίζεται και από την κλινική παρατήρηση με την έννοια ότι ορισμένοι 

αγωνιστές DA (π.χ. μεθυλφαινιδάτη, αμφεταμίνη) μειώνουν τα συμπτώματα της 

ΔΕΠΥ, πιθανώς μέσω αύξησης της εξωκυτταρικής DA (Pliszka, 2005). Η υπόθεση της 

DA υποστηρίζεται περαιτέρω από γενετικές μελέτες που εμπλέκουν τα γονίδια της DA 

και από μελέτες σε ζωικά μοντέλα με φαρμακολογικές βλάβες και γονιδιακά νοκ-άουτ 

που αφορούν σε κατεχολαμινεργικά συστήματα (Madras et al., 2005). Πρέπει ωστόσο 

να προστεθεί ότι στη ΔΕΠΥ εμπλέκονται και άλλες νευροχημικές ουσίες, όπως η 

νορεπινεφρίνη και η σεροτονίνη (Oades et al., 2008). 

Η λειτουργία του εγκεφάλου μεταβάλλεται στη ΔΕΠΥ σε πολλαπλά δίκτυα που 

εξυπηρετούν μια σειρά νευροψυχολογικών λειτουργιών. Τα απλά μοντέλα της ΔΕΠΥ 
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ως διαταραχής των επιτελικών λειτουργιών έχουν αντικατασταθεί από μοντέλα που 

λαμβάνουν υπόψη την παθοφυσιολογική ετερογένεια της διαταραχής. Οι επιτελικές 

λειτουργίες είναι επηρεασμένες σε διάφορους τομείς, ιδίως σε σχέση με τον 

ανασταλτικό έλεγχο (Wodka et al., 2007), τη μνήμη εργασίας (Rapport et al., 2008), 

τον σχεδιασμό και την ευελιξία της προσοχής (Willcutt et al., 2005). Μελέτες 

λειτουργικής απεικόνισης παρέχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα ελλείμματα 

που αφορούν στην ικανότητα αναστολής της απάντησης συνδέονται με 

υποενεργοποίηση στον προμετωπιαίο φλοιό (Rubia et al., 2005) και στο ραχιαίο 

ραβδωτό σώμα (Vaidya et al., 2005). Στη ΔΕΠΥ εμπλέκονται επίσης τροποποιημένες 

διεργασίες που σχετίζονται με τα κίνητρα και την ανταμοιβή. Μελέτες απεικόνισης με 

λειτουργική μαγνητική τομογραφία (fMRI) εμπλέκουν την υποενεργοποίηση στο 

κοιλιακό ραβδωτό σώμα/επικλινή πυρήνα και στον κογχομετωπιαίο φλοιό ως 

απόκριση σε ενδείξεις αναμενόμενων ανταμοιβών (Plichta et al., 2009). Ένα από τα 

πιο συνεπή ευρήματα σε αυτόν τον τομέα είναι ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ αποκρίνονται 

διαφορετικά στην καθυστερημένη ανταμοιβή (Marco et al., 2009). Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε αλλοιωμένη σηματοδότηση των μελλοντικών ανταμοιβών και σε 

μεγαλύτερη συχνότητα υποτίμησης της αξίας αυτών των ανταμοιβών (Sagvolden et 

al., 2005). Εναλλακτικά, έχει προταθεί ότι η ΔΕΠΥ σχετίζεται με την αποστροφή της 

καθυστέρησης (delay aversion) - δηλαδή, την προτίμηση για μικρότερες, άμεσες 

ανταμοιβές, έναντι μεγαλύτερων ανταμοιβών που καθυστερούν - και ότι η διαφυγή 

από αυτή τη καθυστέρηση αποτελεί πρωταρχικό κίνητρο για τη συμπεριφορά στη 

ΔΕΠΥ (Van Dessel et al., 2018). Ένα τρίτο δίκτυο που προσελκύει ολοένα και 

μεγαλύτερη προσοχή στην έρευνα για τη ΔΕΠΥ είναι το λεγόμενο δίκτυο αυτόματης 

λειτουργίας (default mode network, DMN). Αυτό το δίκτυο παρουσιάζει μειωμένη 

συνδεσιμότητα στη ΔΕΠΥ κατά την ηρεμία (Fair et al., 2010) και μειωμένη εξασθένηση 

της λειτουργίας του κατά τη μετάβαση από την ηρεμία σε μια εργασία: και τα δύο 

αποτελέσματα μπορούν να ομαλοποιηθούν με τη χορήγηση διεγερτικών φαρμάκων 

(Liddle et al., 2011). Η έρευνα για την ανταμοιβή και την καθυστέρηση της ανταμοιβής 

έχει επισημάνει την εξαρτώμενη από το πλαίσιο φύση των ελλειμμάτων της ΔΕΠΥ. 

Μια εναλλακτική προοπτική για το ζήτημα αυτό παρέχεται από το μοντέλο ρύθμισης 

κατάστασης (state regulation model) σύμφωνα με το οποίο, τα παιδιά με ΔΕΠΥ έχουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες στη ρύθμιση της ψυχοφυσιολογικής τους κατάστασης κατά τη 

διάρκεια περιόδων υπο- ή υπερ-ενεργοποίησης/διέγερσης (Sergeant, 2005). 
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Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ 

Ειδικές θεραπευτικές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ έχουν ευρέως ερευνηθεί. Ειδικά οι 

δοκιμές φαρμάκων παρέχουν μια σημαντική βάση τεκμηριωμένων δεδομένων. Οι 

εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες συμφωνούν γενικά για τις μορφές παρέμβασης που 

πρέπει να χρησιμοποιούνται και ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμες τόσο ψυχολογικές 

όσο και φαρμακολογικές θεραπείες (Seixas et al., 2012). Ωστόσο, διαφέρουν ως προς 

το σημαντικό ζήτημα των ενδείξεων για την μορφή της θεραπευτικής παρέμβασης 

που κάθε φορά επιλέγεται. Για παράδειγμα, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Βόρειας 

Αμερικής προτείνουν είτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο μορφές 

θεραπείας, σύμφωνα με την κλινική κρίση (Pliszka and AACAP Work Group on Quality 

Issues, 2007) είτε ότι η φαρμακευτική αγωγή είναι πρωταρχική, με τις ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις να αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα (Subcommittee on Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder et al., 2011). Αντίθετα, οι κατευθυντήριες γραμμές για 

την Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία (National Collaborating Centre for 

Mental Health (UK), 2009), τη Σκωτία (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 

2009), και την Ευρώπη (Taylor et al., 2004) δίνουν προτεραιότητα στις 

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις (ιδίως στα προγράμματα εκπαίδευσης των γονέων) σε 

όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις σοβαρές, με τη φαρμακευτική αγωγή ως δεύτερη 

γραμμή παρέμβασης. 

Τα διεγερτικά του ΚΝΣ (μεθυλφαινιδάτη) και η ατομοξετίνη έχουν άδεια κυκλοφορίας 

σε πολλές χώρες (συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα). Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις είναι 

ποικίλες. Η εκπαίδευση των γονέων είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη (Webster-

Stratton et al., 2011). Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκπαίδευση των γονέων 

ενσωματώνεται σε προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο σχολείο και 

συμπεριλαμάνουn τους εκπαιδευτικούς (Sayal et al., 2012). Κάποιες παρεμβάσεις 

δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της σχέσης γονέα-παιδιού και στην αύξηση 

της ευχαρίστησης κατά την μεταξύ τους αλληλεπίδραση (Griggs and Mikami, 2011). 

Πιο πρόσφατα, οι παρεμβάσεις που αφορούν τους γονείς έχουν αρχίσει να 

περιλαμβάνουν στοιχεία που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων 

αυτορρύθμισης που θεωρούνται ελλειμματικές στα παιδιά με ΔΕΠΥ με τη μορφή 

ειδικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων (Halperin and Healey, 2011). 
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Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν μπορεί να είναι πολύτιμες για τη 

βελτίωση συγκεκριμένων τομέων δυσκολίας, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές 

σχέσεις (Corkum et al., 2010) και οι οργανωτικές δεξιότητες (Abikoff et al., 2013). Στην 

εφηβεία και την ενηλικίωση, οι θεραπευτικές παρεμβάσεις ενσωματώνουν στοιχεία 

της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (Cognitive behavioral therapy, CBT) για να 

συνεισφέρουν στην υποστήριξη των λειτουργικών και στον περιορισμό των 

δυσλειτουργικών αντιδράσεων στις καθημερινές κοινωνικές και πρακτικές 

προκλήσεις, στην ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και στην ανάπτυξη 

του αυτοελέγχου (Safren, 2006; Gould et al., 2018). Άλλες μη φαρμακευτικές 

παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την εντατική εκπαίδευση της προσοχής, της ικανότητας 

αναστολής, της μνήμης εργασίας και άλλων επιτελικών λειτουργιών με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. serious games) και τη νευροανάδραση. Για κάποιες από 

αυτές τις παρεμβάσεις, όπως η νευροανάδραση, δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση, 

αλλά μεμονωμένες δοκιμές έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα (Sonuga-Barke and 

Taylor, 2015).  

2.2 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Ορισμός & επιδημιολογία της ΔΑΦ 

Η διαγνωστική κατηγορία της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ετερογενή ομάδα ΝΑΔ που χαρακτηρίζονται 

από μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνική επικοινωνία, καθώς και 

περιορισμένα και επαναλαμβανόμενα μοτίβα ενδιαφερόντων και συμπεριφορών 

(American Psychiatric Association, 2013). Τα συμπτώματα της ΔΑΦ μπορούν να 

εμφανιστούν για πρώτη φορά μεταξύ 12 και 18 μηνών και επιμένουν καθ’ όλη την 

διάρκεια της ζωής (Johnson and Myers, 2007). Πρόσφατες αναφορές έχουν εκτιμήσει 

τον επιπολασμό της ΔΑΦ στις ΗΠΑ σε περίπου 1 στα 68 παιδιά, με υψηλότερο 

επιπολασμό στα αγόρια (1 στα 42) (Christensen et al., 2018). Αυτά τα δεδομένα 

υποδηλώνουν επταπλάσια αύξηση των διαγνώσεων ΔΑΦ από το 1992, όταν ο 

επιπολασμός της ΔΑΦ ήταν περίπου 1 στα 500 παιδιά (Estes and McAllister, 2015).  

Δεδομένου ότι η αυξημένη ευαισθητοποίηση του κοινού, η χαλάρωση των 

διαγνωστικών κριτηρίων, οι βελτιώσεις στα προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης και 

ανιχνευτικού ελέγχου (screening) καθώς και οι αλλαγές στις στρατηγικές καταγραφής 

των περιπτώσεων σε εθνικό επίπεδο μπορεί να ευθύνονται για ένα μέρος της 
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αύξησης του επιπολασμού της ΔΑΦ (Hansen et al., 2015), παραμένει ασαφές το κατά 

πόσον η συνεχιζόμενη αύξηση των διαγνώσεων ΔΑΦ μπορεί να αποδοθεί σε 

πραγματική αύξηση της εμφάνισης του φαινοτύπου της διαταραχής (Hertz-Picciotto 

and Delwiche, 2009). Επιπλέον, η διάγνωση της ΔΑΦ μπορεί πλέον να γίνει σε 

συνδυασμό με άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις, όπως η ΔΕΠΥ, το σύνδρομο Down ή 

το σύνδρομο εύθραυστου Χ, πρακτική που δεν συνέβαινε στο πλαίσιο των 

προηγούμενων συστημάτων ταξινόμησης, δηλαδή πριν από το DSM-5. Παρόλο που 

είναι ευρέως γνωστό ότι τα αγόρια με ΔΑΦ υπερτερούν αριθμητικά των κοριτσιών με 

τη διαταραχή, η ακριβής αναλογία των βιολογικών φύλων είναι αβέβαιη. Σε κλινικά 

δείγματα αναφέρεται υψηλότερη αναλογία αγοριών έναντι κοριτσιών (4-6 προς 1) 

ενώ σε δείγματα από την κοινότητα ομοιώς υπερτερούν τα αγόρια αλλά η 

αναφερόμενη αναλογία είναι χαμηλότερη (2-3 προς 1) (Chiarotti and Venerosi, 2020). 

Αυτό στηρίζει την υπόθεση ότι πιθανόν η ΔΑΦ υποδιαγιγνώσκεται σε κορίτσια με 

ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας (Couteur and Szatmari, 2015). Αν και δεν υπάρχει 

σαφής κατανόηση της αιτίας του μεγαλύτερου επιπολασμού της ΔΑΦ στα αγόρια 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι ισχύει το ίδιο και για άλλες ΝΑΔ (π.χ. τη ΔΕΠΥ, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω) και επομένως μπορεί να μην απαιτείται ειδική εξήγηση 

για τη ΔΑΦ (Couteur and Szatmari, 2015). 

Διάγνωση της ΔΑΦ 

Η προηγούμενη διακριτή ταξινόμηση τεσσάρων διαταραχών και συγκεκριμένα της 

Αυτιστικής Διαταραχής, της Διαταραχής Asperger, της Παιδικής Αποδιοργανωτικής 

Διαταραχής και της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής μη Προσδιοριζόμενης Αλλιώς, 

αντικαταστάθηκε στο DSM-5 από την ενιαία κατηγορία της Διαταραχής Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) (Morris-Rosendahl and Crocq, 2020). Τα πυρηνικά συμπτώματα 

περιλαμβάνουν ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, καθώς και περιορισμένα, επαναληπτικά πρότυπα συμπεριφοράς, 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων (American Psychiatric Association, 2013).  

Το DSM-5 περιλαμβάνει τη στερεότυπη και επαναλαμβανόμενη χρήση του λόγου στον 

τομέα των περιορισμένων, επαναλαμβανόμενων και στερεότυπων προτύπων 

συμπεριφοράς και για πρώτη φορά έχει συμπεριληφθεί στα κριτήρια η 

υπερευαισθησία/υποευαισθησία σε αισθητηριακά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. 

Για να πληροί ένα άτομο τα κριτήρια για τη διάγνωση ΔΑΦ κατά DSM-5, απαιτείται η 
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ύπαρξη συμπτωμάτων και στους τρεις τομείς της κοινωνικής επικοινωνίας και σε δύο 

(ή περισσότερους) από τους τέσσερις τομείς των περιορισμένων και 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών. Για τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια για τη 

διαταραχή της κοινωνικής επικοινωνίας απουσία περιορισμένων και 

επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών, έχει συμπεριληφθεί στο DSM-5 μια νέα 

διαγνωστική κατηγορία, η Διαταραχή Κοινωνικής Επικοινωνίας. Η νοητική αδυναμία 

είναι συχνή (~38% σύμφωνα με το Centers for Disease Control and Prevention [CDC]) 

(Couteur and Szatmari, 2015).  

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) συνιστά ανιχνευτικό έλεγχο (screening) 

για τη ΔΑΦ στις ηλικίες των 18 και 24 μηνών. Υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία 

ανιχνευτικού ελέγχου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν (π.χ. Childhood Autism 

Rating Scale [CARS], Modified Checklist for Autism in Toddlers [M-CHAT], Gilliam 

Autism Rating Scale [GARS], και Screening Tool for Autism in Toddlers and Young 

Children [STAT]) (Couteur and Szatmari, 2015). Τα τέσσερα συχνότερα 

χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά εργαλεία για την ΔΑΦ περιλαμβάνουν τρία 

ημιδομημένα εργαλεία για τη λήψη του αναπτυξιακού ιστορικού [Autism Diagnostic 

Interview-Revised, ADI-R (Lord et al., 1994), Diagnostic Interview for Social and 

Communication Disorders, DISCO (Leekam et al., 2002) και Development, Dimensional 

and Diagnostic Interview, 3di (Skuse et al., 2004)] και ένα εργαλείο παρατήρησης 

[Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS (Lord et al., 2000)]. Εργαλεία 

αξιολόγησης των γλωσσικών ικανοτήτων, των προσαρμοστικών ικανοτήτων και της 

νοημοσύνης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που υπάρχει κλινική 

υποψία για ΔΑΦ. Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες [π.χ. WISC (Wechsler, 1991)] σε παιδιά 

με ΔΑΦ συχνά αποκαλύπτουν καλύτερη επίδοση σε μη λεκτικές δοκιμασίες και 

αξιοσημείωτα ελλείμματα στις λεκτικές γνωστικές ικανότητες. Η λογοπεδική 

αξιολόγηση μπορεί να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των δυσκολιών επικοινωνίας. Τα 

βασικά στοιχεία της διαγνωστικής αξιολόγησης της ΔΑΦ περιλαμβάνουν: 

 

1. Λήψη ειδικού για τη ΔΑΦ αναπτυξιακού ιστορικού με βάση το πλαίσιο των διεθνών 

διαγνωστικών κριτηρίων (ICD-11, DSM-5). 

2. Λήψη ιατρικού ιστορικού που περιλαμβάνει προγεννητικό και περιγεννητικό 

ιστορικό, εντοπισμό τυχόν σχετικών προηγούμενων ή/και τρεχουσών παθήσεων και 
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παραγόντων κινδύνου, όπως ιστορικό πιθανής επιληψίας, και οικογενειακό ιστορικό 

για τον εντοπισμό γενετικών διαταραχών ή/και αναγνωρισμένων ιατρικών και 

ψυχιατρικών παθήσεων. 

3. Κλινική εξέταση που περιλαμβάνει αξιολόγηση για συγγενείς ανωμαλίες, τυχόν 

ενδείξεις δερματικών παθήσεων, αξιολόγηση της σωματικής αύξησης και μέτρηση της 

περιφέρειας της κεφαλής.  

4. Εξατομικευμένες, ειδικές για τη ΔΑΦ, αξιολογήσεις μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης 

και παρατήρησης συνήθως σε περισσότερα από ένα πλαίσια. Η αξιολόγηση μέσω της 

παρατήρησης μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση ενός ειδικού για τη ΔΑΦ 

διαγνωστικού εργαλείου ή εργαλείου ανιχνευτικού ελέγχου (screening), όπως αυτά 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

5. Άλλες εξατομικευμένες αξιολογήσεις ανάλογα με την κλινική εικόνα. 

6. Εξατομικευμένες αξιολογήσεις της όρασης και της ακοής, καθώς και γνωστικών, 

αισθητηριακών, αντιληπτικών, κινητικών και ψυχολογικών μεταβλητών για τη 

συμπλήρωση ενός προφίλ με βάση τις δεξιότητες και τις ανάγκες (π.χ. προσδιορισμός 

νοητικού πηλίκου, μαθησιακή αξιολόγηση). 

Συννόσηση στη ΔΑΦ 

Στις συνήθεις ψυχιατρικές συννοσηρότητες της ΔΑΦ περιλαμβάνονται η νοητική 

αδυναμία, οι διαταραχές ομιλίας/επικοινωνίας, οι αγχώδεις διαταραχές, η ΔΕΠΥ, η 

αναπτυξιακή διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων και οι καταθλιπτικές 

διαταραχές. Άλλες ιατρικές καταστάσεις που παρατηρούνται συχνά σε παιδιά με ΔΑΦ 

περιλαμβάνουν την επιληπτική διαταραχή, τις διαταραχές του ύπνου και τις 

γαστρεντερικές διαταραχές (δυσκοιλιότητα, επιλεκτικότητα στις τροφές). Το επίπεδο 

των νοητικών και γλωσσικών ικανοτήτων αποτελεί τον ισχυρότερο προγνωστικό 

παράγοντα για καλύτερη μακροπρόθεσμη πρόγνωση (Buchanan, 2019). Πολλά παιδιά 

και ενήλικες με ΔΑΦ έχουν επίσης νοητική αδυναμία, που κυμαίνεται από 26% σε μια 

μελέτη στη Σουηδία (Idring et al., 2015) έως 33% με 53% σε μελέτες στις ΗΠΑ 

(Maenner et al., 2020). Ορισμένες μελέτες διαπιστώνουν ότι περίπου 40% έως 83% 

των παιδιών με ΔΑΦ έχουν επίσης ΔΕΠΥ (May et al., 2018), ενώ άλλες μελέτες 

δείχνουν ότι το 28-87% των παιδιών με ΔΑΦ εμφανίζουν συμπτώματα ΔΕΠΥ ακόμα 

και απουσία του πλήρους κλινικού φαινοτύπου (Mansour et al., 2017). 



59 
 

Αιτιοπαθογένεια της ΔΑΦ 

Μέχρι σήμερα η ακριβής αιτιολογία και η υποκείμενη νευροπαθολογία της ΔΑΦ 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, αν και θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα ενός 

πολύπλοκου συνδυασμού περιβαλλοντικών, νευρολογικών, ανοσολογικών, γενετικών 

και επιγενετικών παραγόντων (Ashwood et al., 2006, 2011). Η γενετική συμβολή στη 

ΔΑΦ έχει μελετηθεί εκτενώς. Για παράδειγμα, μελέτες οικογενειών και μελέτες 

διδύμων έδειξαν ότι η ΔΑΦ μπορεί να έχει δείκτη κληρονομικότητας (ο λόγος της 

διακύμανσης που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες προς τη συνολική διακύμανση 

σε έναν πληθυσμό) που κυμαίνεται από 0,5 έως 0,9 (Sandin et al., 2014). Οι γενετικές 

παραλλαγές που έχουν προταθεί ότι συμβάλλουν στον ευρύτερο κλινικό φαινότυπο 

της ΔΑΦ περιλαμβάνουν παραλλαγές αυτοσωμικές υπολειπόμενες, αυτοσωμικές 

επικρατούσες και φυλοσύνδετες, καθώς και χρωμοσωμικές μετατοπίσεις, όπως και 

επαναλήψεις βάσεων (triplet repeats). Σπάνια γενετικά σύνδρομα με υψηλή 

διεισδυτικότητα μπορεί να ευθύνονται για περίπου 5% των περιπτώσεων ΔΑΦ  (de la 

Torre-Ubieta et al., 2016).  

 

Παράγοντες κινδύνου στη ΔΑΦ 

Γενετικοί παράγοντες 

Μελέτες οικογενειών έχουν παρακολουθήσει από τη γέννηση αδέρφια μεγαλύτερων 

παιδιών με διάγνωση ΔΑΦ. Μια συνδυασμένη ανάλυση πολλών διαφορετικών 

δειγμάτων ανέφερε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης ΔΑΦ είναι περίπου 19% σε αδέρφια 

ατόμων με ΔΑΦ τα οποία παρακολουθούνται προοπτικά από τη γέννηση (Ozonoff et 

al., 2011). Ορισμένες μελέτες διδύμων και οικογενειών ανέφεραν επίσης ότι 

υποκλινικά χαρακτηριστικά ΔΑΦ εμφανίζονται σε συγγενείς ατόμων με ΔΑΦ 

συχνότερα από το αναμενόμενο. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που ονομάζονται 

«ευρύτερος αυτιστικός φαινότυπος», εμφανίζονται σε ποσοστό >20% των γονέων και 

των αδερφών ατόμων με ΔΑΦ σε σύγκριση με 5–10% των οικογενειών ελέγχου 

(Sucksmith et al., 2011). Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται σε ποιοτικά παρόμοιες 

δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και στις στερεότυπες συμπεριφορές, αλλά 

σχετίζονται με μικρότερη λειτουργική έκπτωση σε σύγκριση με τον πλήρη φαινότυπο 

της ΔΑΦ. 
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Συστηματικές ανασκοπήσεις γενετικών μελετών έχουν αναγνωρίσει περιοχές του 

γονιδιώματος όπου μπορεί να υπάρχουν γονίδια ευαλωτότητας (Trikalinos et al., 

2006; Li et al., 2012). Ωστόσο, η λεπτομερής χαρτογράφηση των περιοχών αυτών δεν 

έχει εντοπίσει σαφείς ενδείξεις γενετικών παραλλαγών που μπορεί να οδηγήσουν 

στην εμφάνιση ΔΑΦ. Οι μελέτες συσχέτισης σε ολόκληρο το γονιδίωμα (GWAS) 

αποτελούν επίσης χρήσιμη προσέγγιση για τον εντοπισμό των υποκείμενων γενετικών 

αιτιών της ΔΑΦ, αλλά σε γενικές γραμμές η πλειονότητα των αναφερόμενων 

γενετικών παραλλαγών δεν έχει αναπαραχθεί σε διαφορετικές μελέτες (Sullivan et al., 

2012). Σε μελέτες με μεγάλο μέγεθος δείγματος, έχουν επίσης αναφερθεί 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες σε πολλούς διαφορετικούς τόπους που σχετίζονται με τη 

ΔΑΦ. Οι πιο συχνές αφορούν τα χρωμοσώματα 7q και 15q, αλλά δεδομένου ότι 

υπάρχουν τόσο πολλά γονίδια που εκφράζονται στον εγκέφαλο, δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι η ΔΑΦ μπορεί να σχετίζεται με ανωμαλίες σε πολλούς 

διαφορετικούς γενετικούς τόπους (Thapar and Rutter, 2021). Το καλά 

επαναλαμβανόμενο εύρημα ότι μεταξύ 5% και 15% των ατόμων με ΔΑΦ έχουν είτε 

διαταραχή ενός γονιδίου είτε μια χρωμοσωμική ανωμαλία  υπογραμμίζει τη σημασία 

του γενικού ιατρικού ελέγχου και του γενετικού ελέγχου ως μέρος της διαγνωστικής 

αξιολόγησης (Devlin and Scherer, 2012).  

Οι παραλλαγές αριθμού αντιγράφων (CNVs) είναι ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα 

γενετικών παραλλαγών. Σπάνιες de novo CNVs έχουν πλέον αναφερθεί σε ολοένα και 

μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με ΔΑΦ. Κάθε μία από αυτές εμφανίζεται σε λιγότερο 

από το 1% του πληθυσμού των ατόμων με ΔΑΦ, αλλά αθροιστικά μπορεί να αφορούν 

το 15-20% των ατόμων με ΔΑΦ (Devlin and Scherer, 2012). Τα γονίδια αυτά φαίνεται 

να εμπλέκονται στη συναπτική πλαστικότητα, τη νευρωνική ανάπτυξη και την 

αναδιοργάνωση της χρωματίνης (Couteur and Szatmari, 2015). Με άλλα λόγια, πολλά 

από τα γονίδια που σχετίζονται με τη ΔΑΦ (και με τη νοητική αδυναμία, τη 

σχιζοφρένεια, τη ΔΕΠΥ και την επιληψία) εμπλέκονται στη διατήρηση της 

ακεραιότητας των συνάψεων και της δομής του DNA στα νευρικά κύτταρα. Αυτό είναι 

ενδεικτικό του γεγονότος ότι τα γονίδια που εμπλέκονται στη ΔΑΦ είναι πιθανό να 

αποτελούν μέρος ενός ή περισσότερων κοινών μονοπατιών τα οποία αποτελούν τη 

βάση και άλλων διαταραχών του ΚΝΣ.  

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
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Ως επί το πλείστον, είναι δύσκολο να εντοπιστούν παράγοντες κινδύνου που 

αναπαράγονται στο σύνολο των μελετών ή να κατανοηθεί με βεβαιότητα η αλυσίδα 

αιτιώδους συνάφειας που μπορεί να συνδέσει έναν πιθανό παράγοντα κινδύνου με 

τον κλινικό φαινότυπο της ΔΑΦ. Ωστόσο, έχουν μελετηθεί πολλοί διαφορετικοί 

παράγοντες κινδύνου. Παρακάτω αναλύονται ορισμένοι από αυτούς. 

Μαιευτικές επιπλοκές προ-, περί- και μετά τον τοκετό  

Πολλές μαιευτικές επιπλοκές έχουν μελετηθεί ως πιθανώς σχετιζόμενες με τη ΔΑΦ 

(Kolevzon et al., 2007; Gardener et al., 2009; Guinchat et al., 2012). Σε αυτές 

περιλαμβάνονται η ακραία προωρότητα (<28 εβδ.), η περιγεννητική υποξία, η 

αιμορραγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η καισαρική τομή, ο διαβήτης κύησης, 

η χρήση φαρμάκων κατά την εγκυμοσύνη (π.χ. βαλπροϊκό), η ισχιακή προβολή και η 

νεογνική εγκεφαλοπάθεια (National Institute for Health and Care Excellence, 2017). Οι 

αναλογίες πιθανοτήτων (odds ratios) που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες 

κινδύνου τείνουν να είναι σχετικά χαμηλές (<3,0), αλλά υπάρχει συνοχή των 

ευρημάτων στις συστηματικές ανασκοπήσεις (Couteur and Szatmari, 2015). Ωστόσο, 

είναι ασαφές εάν οι μαιευτικές επιπλοκές αποτελούν πραγματικό παράγοντα 

κινδύνου, αντιπροσωπεύουν αποτελέσματα που σχετίζεται με μια πρωτογενή 

ανωμαλία στο έμβρυο ή αν αντικατοπτρίζουν ένα μεθοδολογικό συστηματικό σφάλμα 

(Couteur and Szatmari, 2015). 

Περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, εθνοτική κατάσταση και ηλικία των γονέων 

Μια συστηματική ανασκόπηση αξιολόγησε τον ρόλο των ενδοκρινικών διαταρακτών, 

όπως η δισφαινόλη Α, οι φθαλικές ενώσεις, τα παρασιτοκτόνα φυτοφάρμακα και οι 

επικίνδυνοι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

ενδεχομένως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της έκθεσης σε φυτοφάρμακα και του 

επιπολασμού της ΔΑΦ στην εν λόγω περιοχή (ενν. περιοχή χρήσης των 

φυτοφαρμάκων) (de Cock et al., 2012). Ωστόσο, οι μελέτες αυτές απέχουν από το να 

παρέχουν αποδείξεις αιτιότητας. Επιπλέον, φαίνεται ότι άτομα που εκτέθηκαν 

προγεννητικά στη θαλιδομίδη είχαν 50 φορές περισσότερες πιθανότητες να 

αποκτήσουν παιδί με ΔΑΦ από ό,τι μητέρες στο γενικό πληθυσμό (Dufour-Rainfray et 

al., 2011). Το βαλπροϊκό οξύ έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τον επιπολασμό της ΔΑΦ 

μεταξύ των ατόμων που εκτίθενται κατά 8-18 φορές σε σύγκριση με τον γενικό 

πληθυσμό (Dufour-Rainfray et al., 2011). Υπάρχουν μεικτά αποτελέσματα όσον αφορά 
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την κατανάλωση αλκοόλ από τη μητέρα και τη ΔΑΦ, οπότε δεν μπορεί να εξαχθεί 

οριστικό συμπέρασμα (Couteur and Szatmari, 2015). 

Σύμφωνα με τους Gardener και συν. (2009), ο τοκετός στο εξωτερικό, δηλαδή όχι στην 

χώρα καταγωγής της μητέρας, πιθανόν ως στρεσογόνος παράγοντας, σχετίζεται με 

28% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΔΑΦ στους απογόνους, ενώ στις σκανδιναβικές 

χώρες ο κίνδυνος που σχετίζεται με τις μητέρες μετανάστριες αυξάνεται σε στατιστικά 

σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 58% (Gardener et al., 2009). Ο Dealberto (2011) 

διερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ του επιπολασμού της ΔΑΦ και της μεταναστευτικής 

ιδιότητας ή της εθνικής καταγωγής της μητέρας σε σχέση με την ανεπάρκεια 

βιταμίνης D. Από τις τέσσερις μελέτες που εξετάστηκαν, οι τρεις ανέφεραν αυξημένο 

κίνδυνο ΔΑΦ σε παιδιά από μητέρες με διαφορετική εθνοτική καταγωγή (ενν. από την 

χώρα διαμονής τους), ενώ μία μελέτη έδειξε μεγαλύτερο κίνδυνο για τις μετανάστριες 

μητέρες από την Ανατολική Ασία (Dealberto, 2011).  

Επίσης, τόσο η προχωρημένη ηλικία της μητέρας όσο και του πατέρα αποτελούν 

παράγοντες κινδύνου για ΔΑΦ, με την ηλικία του πατέρα να παίζει ίσως 

σημαντικότερο ρόλο (Kolevzon et al., 2007; Gardener et al., 2009; Hultman et al., 

2011; Hamlyn et al., 2013) Σύμφωνα με τους Hultman και συν. (2010), οι πατέρες 

ηλικίας άνω των 50 ετών έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν αποκτήσει απογόνους 

με ΔΑΦ σε σύγκριση με τους πατέρες ηλικίας κάτω των 30 ετών (Hultman et al., 2011). 

Οι Gardener και συν. (2009) εκτίμησαν ότι οι μητέρες άνω των 30 ετών είχαν 27% 

αυξημένο κίνδυνο (Gardener et al., 2009).  

Παρακάτω, στο κεφάλαιο «3. Εμβρυϊκός προγραμματισμός» παρουσιάζεται 

αναλυτικότερα ο ρόλος ως παραγόντων επίδρασης στον εμβρυϊκό προγραμματισμό 

των περιβαλλοντικών τοξικών παραγόντων, του πρώιμου στρες και της ενεργοποίησης 

του ανοσοποιητικού της μητέρας. 

Νευροβιολογία της ΔΑΦ 

Νευροδιαβιβαστές και νευροδιαμορφωτές 

Το πιο συνεπές και επαναλαμβανόμενο εύρημα είναι ότι το 25-50% των παιδιών και 

των εφήβων με ΔΑΦ έχουν αυξημένα επίπεδα σεροτονίνης στο αίμα και στα 

αιμοπετάλια (McDougle et al., 2005; Lam et al., 2006). Ορισμένοι ερευνητές έχουν 
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εντοπίσει διαφορές στην ικανότητα σύνθεσης της σεροτονίνης σε ολόκληρο τον 

εγκέφαλο σε παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με παιδιά τυπική ανάπτυξης αντίστοιχης 

ηλικίας, καθώς και ασυμμετρίες της σύνθεσης της σεροτονίνης στον εγκεφαλικό 

φλοιό σε παιδιά με ΔΑΦ με τη χρήση νευροαπεικονιστικών μεθόδων (Chugani et al., 

1999; Chandana et al., 2005). Όσον αφορά άλλα συστήματα νευροδιαβιβαστών που 

έχουν μελετηθεί, υπάρχουν λίγες επαναλαμβανόμενες μελέτες που υποστηρίζουν τον 

ρόλο της νορεπινεφρίνης και των ενδογενών οπιοειδών στη ΔΑΦ, ενώ τα ευρήματα 

σχετικά με την ντοπαμίνη είναι αντικρουόμενα, οπότε δεν είναι ακόμη δυνατό να 

εξαχθεί κάποιο οριστικό συμπέρασμα (McDougle et al., 2005; Lam et al., 2006). Η 

ωκυτοκίνη (ΟXΤ) και η αργινίνη-βαζοπρεσίνη (AVP) είναι σημαντικοί ρυθμιστές 

σύνθετων κοινωνικών συμπεριφορών (Donaldson and Young, 2008; Heinrichs et al., 

2009). Έχουν υπάρξει κάποιες αναφορές για διαφορές στα επίπεδα των περιφερικών 

ΟXΤ και AVP σε παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ηλικιακά μάρτυρες 

(Cataldo et al., 2018), αλλά τα περιφερικά επίπεδα δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα 

τα επίπεδα στο ΚΝΣ (Bartz and Hollander, 2006). Επιπλέον, έχουν αναφερθεί 

μεταβολές του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στο αίμα, τα αιμοπετάλια και σε 

εγκεφαλικές περιοχές ατόμων με ΔΑΦ (Zhao et al., 2022). Μελέτες σε νεκροτομικά 

δείγματα έχουν εντοπίσει μειωμένο αριθμό θέσεων πρόσδεσης στους υποδοχείς 

GABA σε ευρεία κλίμακα στον εγκέφαλο ατόμων με ΔΑΦ (Oblak et al., 2009). Επίσης, 

οι Fatemi και συν. (2009) έδειξαν εκτεταμένες μειώσεις στην έκφραση ενζύμων που 

συμμετέχουν στη σύνθεση του GABA καθώς και μειωμένη έκφραση των υποδοχέων 

του GABA σε ποικιλία περιοχών του εγκεφάλου. 

Ακόμα, έχουν παρατηρηθεί ανωμαλίες του ανοσοποιητικού συστήματος στη ΔΑΦ, 

συμπεριλαμβανομένων αντισωμάτων IgG που αντιδρούν με εμβρυϊκές πρωτεΐνες στο 

πλάσμα από μητέρες παιδιών με ΔΑΦ και απορύθμισης της κυτοκινικής 

σηματοδότησης (Meltzer and Van de Water, 2017). Επιπλέον, έχει αναφερθεί 

φλεγμονή στον εγκέφαλο σε νεκροτομικά δείγματα εγκεφάλου ατόμων με ΔΑΦ, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για έναν τομέα που αξίζει περαιτέρω 

διερεύνηση (Meltzer and Van de Water, 2017). 

Νευροαπεικονιστικά ευρήματα 

Ένα από τα πιο ευρέως επαναλαμβανόμενα ευρήματα στη ΔΑΦ είναι το αυξημένο 

μέγεθος της κεφαλής και του όγκου του εγκεφάλου (κυρίως λόγω αυξημένου όγκου 
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στον μετωπιαίο λοβό και στις πρόσθιες κροταφικές περιοχές) κυρίως στην προσχολική 

ηλικία (Courchesne et al., 2007). Νευροαπεικονιστικές μέθοδοι έχουν εντοπίσει άλλες 

ανωμαλίες που συνάδουν με ορισμένα από τα ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία και στις επιτελικές λειτουργίες που εντοπίζονται με τη χρήση 

ψυχομετρικών και νευροψυχολογικών δοκιμασιών στη ΔΑΦ  (Verhoeven et al., 2010). 

Μια πρόσφατη μετανάλυση του συνολικού όγκου της φαιάς ουσίας, σε 24 

ανεξάρτητα σύνολα δεδομένων εφήβων και ενηλίκων με ΔΑΦ και μαρτύρων τυπικής 

ανάπτυξης, εντόπισε στοιχεία μείωσης του όγκου της φαιάς ουσίας αμφοτερόπλευρα 

στο σύμπλεγμα αμυγδαλής-ιπποκάμπου και στο προσφηνοειδές λοβίο και μια μικρή 

αύξηση του όγκου της φαιάς ουσίας στη μέση-κάτω μετωπιαία έλικα (Stanfield et al., 

2008). Τα ευρήματα αυτά φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εμπλοκή στη ΔΑΦ δομών 

που συνδέονται με την κοινωνική νόηση (Via et al., 2011). 

Ορισμένες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη συνδεσιμότητα του εγκεφάλου μεταξύ 

του «κοινωνικού εγκεφάλου» και άλλων περιοχών του φλοιού. Οι συστηματικές 

ανασκοπήσεις και οι μεταναλύσεις είναι λίγες, αλλά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει ελλειμματική απαρτίωση της συνδεσιμότητας ορισμένων εγκεφαλικών 

περιοχών, ιδίως στις μετωπιαίες και οπίσθιες περιοχές του φλοιού (Philip et al., 2012).  

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει αποκλίνουσα ανάπτυξη των αμυγδαλών και του 

ιππόκαμπου σε άτομα με ΔΑΦ σε σύγκριση με μάρτυρες τυπικής ανάπτυξης (Sparks et 

al., 2002; Schumann et al., 2004; Nordahl et al., 2012; Avino et al., 2018; Reinhardt et 

al., 2020; Richards et al., 2020). Λειτουργικές αλλοιώσεις σε περιοχές όπως ο 

ιππόκαμπος, ο (προ)μετωπιαίος φλοιός και οι αμυγδαλές μπορεί να είναι υπεύθυνες 

για αποκλίσεις στην λειτουργία του συστήματος στρες που παρατηρούνται στη ΔΑΦ 

(Schultz, 2005). Είναι ενδιαφέρον ότι η αποκλίνουσα λειτουργική συνδεσιμότητα 

μεταξύ της αμυγδαλής και του προμετωπιαίου φλοιού που έχει δειχθεί σε παιδιά με 

ΔΑΦ, μπορεί να είναι αποτέλεσμα του πρώιμου ή του χρόνιου στρες (Rudie et al., 

2012; Liu et al., 2020). Επιπλέον, η μειωμένη καταρροϊκή ρύθμιση των αμυγδαλών 

από τον προμετωπιαίο φλοιό στη ΔΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε απορρύθμιση του 

συναισθήματος και παρατεταμένη απόκριση στρες σε κοινωνικά ερεθίσματα, 

δεδομένου ότι ο προμετωπιαίος φλοιός εμπλέκεται στην κοινωνική και γνωστική 

αξιολόγηση ενός στρεσογόνου παράγοντα (Schultz, 2005; Kennedy and Courchesne, 

2008; Corbett et al., 2012; Ibrahim et al., 2019). Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει 
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μειωμένη λειτουργική σύνδεση της αμυγδαλής με την κοιλιοπλάγια και μεσοκοιλιακή 

περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού κατά τη διάρκεια δοκιμασιών αντίληψης των 

συναισθημάτων στο πρόσωπο σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ (Monk et al., 2010; 

Swartz et al., 2013; Pitskel et al., 2014; Von Dem Hagen et al., 2014).  

Αντίθετα, μπορεί να υπάρχει ενισχυμένη τοπική συνδεσιμότητα, ιδίως στις 

βρεγματικές-ινιακές περιοχές, η οποία σχετίζεται με την αυξημένη εξάρτηση από τις 

οπτικοχωρικές ικανότητες για την οπτική και λεκτική λογική κρίση (Minshew and 

Keller, 2010). Ακόμα, σε γενικές γραμμές, οι μελέτες με Απεικόνιση Τανυστή Διάχυσης 

δείχνουν ανωμαλίες στις μετρήσεις της λευκής ουσίας, ιδίως σε εκείνες τις οδούς που 

αφορούν γνωστικές διεργασίες ανώτερης τάξης ή περίπλοκη 

κοινωνικοσυναισθηματική επεξεργασία (Ameis and Szatmari, 2012). Μια πρόσφατη 

μετανάλυση έχει τονίσει τον ρόλο της άνω επιμήκους δεσμίδας, της αγκιστροειδούς 

δεσμίδας και του μεσολοβίου στην κατανόηση του μοντέλου υποσυνδεσιμότητας στη 

ΔΑΦ (Aoki et al., 2013). 

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΑΦ 

Γενικά, προκρίνεται η εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση για το παιδί με ΔΑΦ 

και την οικογένειά/φροντιστές του. Με την πάροδο του χρόνου, η θεραπευτική 

παρέμβαση μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με το αναπτυξιακό προφίλ του παιδιού 

και την εμφάνιση τυχόν συννοσηρών διαταραχών της σωματικής και ψυχικής υγείας. 

Η διαχείριση και η υποστήριξη συνήθως περιλαμβάνουν έναν αριθμό διαφορετικών 

φορέων και επαγγελματιών που εργάζονται διεπιστημονικά. Οι στόχοι των 

παρεμβάσεων περιλαμβάνουν: 

1. Την ύφεση των πυρηνικών συμπτωμάτων της ΔΑΦ.  

2. Την διαμόρφωση των προϋποθέσεων ώστε το άτομο να αξιοποίησει το πλήρες 

εύρος των δυνατοτήτων του. 

3. Την αντιμετώπιση τυχόν συνυπαρχόντων προβλημάτων, συννοσηρών καταστάσεων 

ή συμπτωμάτων που εμποδίζουν την αναπτυξιακή πρόοδο ή/και προκαλούν 

σημαντική δυσφορία στο άτομο και στην οικογένειά/φροντιστές του.  

4. Την υποστήριξη της οικογένειας και εκείνων που παρέχουν φροντίδα και 

θεραπευτικές παρεμβάσεις στο άτομο με ΔΑΦ μέσω της εκπαίδευσης και 
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συγκεκριμένων στρατηγικών που βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα 

δεδομένα. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές θεραπευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται για τη 

ΔΑΦ και τα συννοσηρά προβλήματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, υπάρχουν λίγες 

συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις για τη διαμόρφωση μιας επαρκώς 

τεκμηριωμένης θεραπευτικής προσέγγισης των παιδιών με ΔΑΦ σε διαφορετικές 

ηλικίες. Εθνικοί και επαγγελματικοί οργανισμοί έχουν δημοσιεύσει κατευθυντήριες 

οδηγίες οι οποίες παρέχουν γενικές και ειδικές συστάσεις που συνήθως βασίζονται 

στην καλύτερη κλινική πρακτική (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2009; 

Couteur and Szatmari, 2015; Thapar and Rutter, 2015; National Institute for Health and 

Care Excellence, 2021). 

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν φαρμακευτικές θεραπείες για τα πυρηνικά 

συμπτώματα της ΔΑΦ. Αντιψυχωτικά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

αντιμετώπιση της επιθετικότητας, της ψυχοκινητικής διέγερσης, της ευερεθιστότητας, 

της υπερκινητικότητας και των αυτοτραυματικών συμπεριφορών. Τα αντιεπιληπτικά 

φάρμακα έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας. Η 

ναλτρεξόνη έχει χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των αυτοτραυματικών 

συμπεριφορών και είναι αποτελεσματική πιθανόν μέσω του ανταγωνισμού των 

ενδογενών οπιοειδών. Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης 

χορηγούνται για την αντιμετώπιση του άγχους, των εμμονών, των ψυχαναγκασμών, 

της κατάθλιψης και της κοινωνικής απόσυρσης. Τα διεγερτικά είναι χρήσιμα για την 

αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας και της ελλειμματικής προσοχής. Οι α2-

αδρενεργικοί αγωνιστές (γουανφασίνη, κλονιδίνη) χρησιμοποιούνται για την 

αντιμετώπιση της υπερκινητικότητας, της επιθετικότητας και των διαταραχών του 

ύπνου, ενώ η μελατονίνη είναι φάρμακο πρώτης γραμμής για τις διαταραχές του 

ύπνου (Buchanan, 2019). 

Υπάρχει ποικιλία μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για τη ΔΑΦ, οι οποίες κατά κύριο 

λόγο εμπίπτουν στην κατηγορία των συμπεριφορικών θεραπειών. Παρά την 

περιορισμένη τεκμηρίωση, υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση στο ότι η έγκαιρη 

διάγνωση και κατά συνέπεια η έγκαιρη πρόσβαση σε ειδικές ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις που παρέχονται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες είναι πιθανό να 

βελτιώσει τα αποτελέσματα για ορισμένα παιδιά με ΔΑΦ (National Institute for Health 
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and Care Excellence, 2021). Η πρώιμη εντατική συμπεριφορική παρέμβαση είναι η πιο 

συχνά αξιολογούμενη θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με 

ΔΑΦ (Couteur and Szatmari, 2015). Συνήθως εφαρμόζονται εξατομικευμένες 

θεραπευτικές παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στα παιδιά με ΔΑΦ και τις 

οικογένειές/φροντιστές τους. Οι τεκμηριωμένα αποτελεσματικές θεραπευτικές 

παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τεχνικές εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς 

(applied behavior analysis, ABA), εκπαίδευσης με επιμερισμό δραστηριοτήτων 

(discrete trial training, DTT), λειτουργικής ανάλυσης συμπεριφοράς (functional 

behavioral analysis, FBA) και δομημένης εκπαίδευσης (μέθοδος TEACCH). Ακόμα, τα 

προγράμματα εκπαίδευσης των γονέων στη διαχείριση της συμπεριφοράς βοηθούν 

στον περιορισμό των ανεπιθύμητων συμπεριφορών. Οι υπηρεσίες ειδικής 

διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες. Η εργοθεραπεία, η 

λογοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία είναι συχνά αναγκαίες. Οι ομάδες υποστήριξης 

οικογένειας και η υποστηρικτική συμβουλευτική γονέων είναι επίσης χρήσιμες. Δεν 

υπάρχουν γνωστές μέθοδοι πρωτογενούς πρόληψης. Οι θεραπευτικές και οι 

εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ελάττωση της νοσηρότητας και στη 

μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας (Couteur and Szatmari, 2015; Thapar and Rutter, 

2015; National Institute for Health and Care Excellence, 2021). 

2.3 Ειδική μαθησιακή διαταραχή (ΕΜΔ) 

Ορισμός & επιδημιολογία της ΕΜΔ 

Το DSM-5 ομαδοποιεί κάτω από μία ενιαία διαγνωστική κατηγορία τις διαταραχές της 

ανάγνωσης, των μαθηματικών ικανοτήτων και της γραπτής έκφρασης ως Ειδική 

Μαθησιακή Διαταραχή (ΕΜΔ) (American Psychiatric Association, 2013). Στο DSM-5, η 

ΕΜΔ εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των ΝΑΔ, δεδομένου ότι καθορίζεται από 

την πρώιμη νευροβιολογική ανάπτυξη και πιθανώς επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό 

από γενετικούς παράγοντες κινδύνου. Η ΕΜΔ είναι σχετικά συχνή και επηρεάζει τη 

μάθηση των παιδιών όχι μόνο σε συγκεκριμένους τομείς αλλά και σε ευρεία κλίμακα.  

Σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες σε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμικά 

περιβάλλοντα, το ποσοστό των παιδιών σχολικής ηλικία με ΕΜΔ κυμαίνεται μεταξύ 

5% και 15%, ενώ σε άλλες μελέτες το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, ανάλογα 

με τα κριτήρια ορισμού των δυσκολιών, με σημαντική αύξηση του επιπολασμού τα 
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τελευταία χρόνια (McLeod and McKinnon, 2007). Στους ενήλικες ο επιπολασμός είναι 

άγνωστος αλλά υπολογίζεται περίπου στο 4%. Η ΕΜΔ είναι πιο συχνή στα αγόρια 

απ’ότι στα κορίτσια (η αναλογία κυμαίνεται από 2:1 σε 3:1) (Snowling and Hulme, 

2015). 

Στην Ελλάδα περίπου ένα στα τρία παιδιά εμφανίζουν ΕΜΔ. Το ποσοστό κυμαίνεται 

από 3 έως 15% στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού με αναλογία φύλου 3:2 

(αγόρια : κορίτσια) (Μήτσιου, 1999, 2010). Σύμφωνα με έρευνα του υπουργείου 

Παιδείας στην Ελλάδα με τίτλο: «Αναλυτικά προγράμματα- Χαρτογράφηση της 

Ειδικής Αγωγής» (2004), ο συνολικός αριθμός των μαθητών στους οποίους υπήρξε 

Ειδική Αγωγή έφθανε τα 15.850 άτομα. Από αυτά τα 8.899 ήταν παιδιά με 

μαθησιακές δυσκολίες αποκλειστικά, δηλαδή ποσοστό περίπου 56%. Περισσότερα 

δηλαδή από τα μισά παιδιά του μαθητικού πληθυσμού που παρακολουθούν 

προγράμματα ειδικής αγωγής είναι παιδιά με ΕΜΔ (Μακρής, 2017). 

Διάγνωση της ΕΜΔ 

Σύμφωνα με το DSM-5, η διάγνωση της ΕΜΔ απαιτεί την ύπαρξη «δυσκολιών 

μάθησης και εφαρμογής ακαδημαϊκών δεξιοτήτων για τουλάχιστον 6 μήνες, παρά την 

παροχή παρεμβάσεων που στοχεύουν σε αυτές τις δυσκολίες». Οι δυσκολίες θα 

πρέπει να επηρεάζουν ένα ή περισσότερα από τα εξής: «ανάγνωση λέξεων, 

κατανόηση του νοήματος αυτού που διαβάζεται, ορθογραφία, γραπτή έκφραση, 

κατανόηση των αριθμών, υπολογισμό (αριθμητικός) ή μαθηματικό συλλογισμό. Οι 

μαθησιακές δυσκολίες δεν εξηγούνται καλύτερα από τη νοητική αδυναμία, τη μη 

διορθωμένη οπτική ή ακουστική οξύτητα, άλλες ψυχικές ή νευρολογικές διαταραχές, 

ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες, έλλειψη επάρκειας στη γλώσσα διδασκαλίας ή 

ανεπαρκή εκπαιδευτική διδασκαλία» (American Psychiatric Association, 2013).  

Πρόκειται δηλαδή για μία ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, εγγενούς δυσκολίας στην 

κατάκτηση και χρήση των μηχανισμών ανάγνωσης, γραφής και συλλογιστικής 

μαθηματικής ικανότητας, που οδηγεί σε χαμηλότερες από τις αναμενόμενες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις.  

Οι προσδιοριστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφορούν στον τομέα της 

διαταραχής και στη βαρύτητα. Ο τομέα της διαταραχής μπορεί να αφορά:  
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1. Την αναγνωστική ικανότητα (αναγνωστική ακρίβεια, αναγνωστικός ρυθμός, 

αναγνωστική κατανόηση). Υπάρχουν δύο διαφορετικές, συχνά εμφανιζόμενες μορφές 

διαταραχής της ανάγνωσης στα παιδιά. Η δυσλεξία αναφέρεται σε παιδιά που 

δυσκολεύονται να μάθουν να αποκωδικοποιούν (δηλαδή, να κατακτήσουν τις σχέσεις 

μεταξύ των ορθογραφικών μοτίβων των λέξεων και της προφοράς τους). Αυτά τα 

παιδιά συνήθως διαβάζουν δυνατά με ανακρίβεια και αργό ρυθμό και 

αντιμετωπίζουν πρόσθετα προβλήματα με την ορθογραφία. Η άλλη σημαντική μορφή 

αναγνωστικής δυσκολίας είναι η διαταραχή της αναγνωστικής κατανόησης. Τα παιδιά 

αυτά παρουσιάζουν ένα αντίθετο μοτίβο σε σχέση με τα παιδιά με δυσλεξία, καθώς 

μπορούν να διαβάσουν δυνατά με ακρίβεια και ευχέρεια, αλλά δυσκολεύονται να 

κατανοήσουν αυτό που έχουν διαβάσει. 

2. Τη γραπτή έκφραση (ορθογραφία, γραμματική και τονισμός λέξεων, σαφήνεια ή 

οργάνωση της γραπτής έκφρασης). 

3. Τις μαθηματικές δεξιότητες (αριθμητική αντίληψη, απομνημόνευση αριθμητικών 

πράξεων, ακρίβεια μαθηματικών υπολογισμών, ακρίβεια μαθηματικών 

συλλογισμών). Η δυσαριθμησία είναι ένας εναλλακτικός όρος που χρησιμοποιείται 

για να περιγράψει ένα πρότυπο δυσκολιών που χαρακτηρίζονται από προβλήματα 

στην επεξεργασία αριθμητικών πληροφοριών, την εκμάθηση αριθμητικών πράξεων 

και την εκτέλεση ακριβών υπολογισμών. 

Ως προς την βαρύτητα η διάκριση γίνεται σε: 

1. Ήπιες: Κάποιες δυσκολίες σε έναν ή δύο ακαδημαϊκούς τομείς, αλλά αρκετά ήπιας 

βαρύτητας ώστε το άτομο μπορεί να είναι σε θέση να τις αντισταθμίσει ή να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά όταν του παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη. 

2. Μέτριες: Σημαντικές δυσκολίες σε έναν ή περισσότερους ακαδημαϊκούς τομείς, 

ώστε το άτομο είναι απίθανο να καταστεί αποτελεσματικό χωρίς κάποια διαστήματα 

εντατικής και εξειδικευμένης διδασκαλίας.  

3. Σοβαρές: Σοβαρές δυσκολίες που επηρεάζουν αρκετούς ακαδημαϊκούς τομείς, 

ώστε το άτομο είναι απίθανο να μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς συνεχή, εντατική, 

εξατομικευμένη και εξειδικευμένη διδασκαλία για τα περισσότερα σχολικά χρόνια 

(American Psychiatric Association, 2013). 
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Συννόσηση στην ΕΜΔ 

Η ΕΜΔ συνήθως συνυπάρχει με άλλες ΝΑΔ (π.χ. ΔΕΠΥ, ΔΑΦ, διαταραχές επικοινωνίας, 

αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού) ή άλλες ψυχιατρικές διαταραχές (π.χ. 

αγχώδεις και συναισθηματικές διαταραχές). Αυτές οι συννοσηρότητες δεν αποκλείουν 

απαραίτητα τη διάγνωση της ΕΜΔ, αλλά μπορεί να δυσκολέψουν τη διαφορική 

διάγνωση, καθώς κάθε μία από τις συνυπάρχουσες διαταραχές παρεμβαίνει 

ανεξάρτητα στην λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανόμενου του μαθησιακού τομέα. 

Συνεπώς, απαιτείται κλινική κρίση για να αποδοθεί η εν λόγω διαταραχή σε ΕΜΔ. Εάν 

υπάρχει ένδειξη ότι μια άλλη διάγνωση θα μπορούσε να εξηγήσει τις μαθησιακές 

δυσκολίες, δεν θα πρέπει να διαγνωστεί ΕΜΔ (American Psychiatric Association, 2013; 

Snowling and Hulme, 2015). 

Αιτιοπαθογένεια της ΕΜΔ 

Προοπτικές μελέτες επιβεβαιώνουν αυξημένο κίνδυνο διαταραχών της ανάγνωσης 

ή/και του γραπτού λόγου σε παιδιά γονέων με δυσλεξία (Łuniewska et al., 2019). 

Μελέτες διδύμων για τη δυσλεξία διαπιστώνουν ότι το ποσοστό της διακύμανσης που 

αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες είναι σημαντικό (Erbeli et al., 2021) και η 

κληρονομικότητα δυσκολιών ανάγνωσης είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων με 

υψηλότερο δείκτη νοημοσύνης (Wadsworth et al., 2010). Ωστόσο, ένα μέρος της 

κοινής γενετικής διακύμανσης μεταξύ διδύμων μπορεί να οφείλεται στην 

αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος (Erbeli et al., 2021). Για παράδειγμα, το 

υπόβαθρο που παρέχεται ανάλογα με το μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο των 

γονέων μπορεί να προάγει τις αναγνωστικές και άλλες σχετικές δεξιότητες στα πρώτα 

σχολικά χρόνια ή και νωρίτερα οδηγώντας σε μακροπρόθεσμα οφέλη στο μαθησιακό 

αποτέλεσμα (Senechal, and LeFevre, 2001).  

Η πλειοψηφία των παιδιών με ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες δεν παρουσιάζει 

δομικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο (Snowling and Hulme, 2015). Ευρήματα από 

μελέτες λειτουργικής απεικόνισης του εγκεφάλου κατά την ανάγνωση δείχνουν ότι τα 

παιδιά και οι ενήλικες με δυσλεξία συνήθως παρουσιάζουν λιγότερη δραστηριότητα 

από τους τυπικά αναπτυσσόμενους μάρτυρες στα δίκτυα ανάγνωσης του 

κροταφοβρεγματικού φλοιού στο αριστερό ημισφαίριο (Shaywitz et al., 2004; Richlan, 

2012). Ευρήματα εντοπίζουν περιοχές στον δεξιό προμετωπιαίο εγκεφαλικό φλοιό 
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που μπορεί να είναι κρίσιμες για τη βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας στη 

δυσλεξία και το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της ικανότητας ανάπτυξης 

αντισταθμιστικών μηχανισμών (Hoeft et al., 2011).  

Είναι σημαντικό να μην παραβλεφθεί και ο κρίσιμος ρόλος του περιβάλλοντος στη 

διαμόρφωση της ανάπτυξης της αναγνωστικής ικανότητας ενός παιδιού. Τα δεδομένα 

δείχνουν ότι οι διαταραχές της ανάγνωσης παρουσιάζουν μια ισχυρή κοινωνική 

διαβάθμιση που δεν αποδίδεται εξ’ ολοκλήρου σε διαφορές στις φωνολογικές 

δεξιότητες ή στις γενικές νοητικές ικανότητες (Hecht et al., 2000). Μια πτυχή της 

καθυστέρησης στην γλωσσική ανάπτυξη είναι το φτωχό λεξιλόγιο, το οποίο με τη 

σειρά του φαίνεται να σχετίζεται με τα ελλείμματα που αναπτύσσονται αργότερα 

στην επίγνωση των φωνημάτων (Carroll et al., 2003). Το μορφωτικό επίπεδο των 

γονέων επηρεάζει επίσης τις μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού, γεγονός που μπορεί 

να αντανακλά διαφορές στη ποσότητα και τη ποιότητα των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την μαθησιακή διαδικασία και παρέχονται στα παιδιά από νωρίς στην 

ανάπτυξη στο οικογενειακό περιβάλλον (Whitehurst and Lonigan, 1998; Senechal, and 

LeFevre, 2001). 

Εκτός από το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον, μια σημαντική 

μακροπεριβαλλοντική επίδραση στην ανάπτυξη της ανάγνωσης είναι η γλώσσα στην 

οποία μαθαίνει ένα παιδί. Τα συμπτώματα που αφορούν την ανάγνωση και την 

ορθογραφία στη δυσλεξία ποικίλλουν ανάλογα με τους κανόνες ορθογραφίας της 

συγκεκριμένης γλώσσας. Για παράδειγμα, σε γλώσσες όπως τα γερμανικά ή τα 

φινλανδικά που είναι πιο δομημένα από τα αγγλικά, οι αναγνωστικές δυσκολίες 

εντοπίζονται κυρίως από τον αργό ρυθμό ανάγνωσης, καθώς μπορούν να συμβούν 

από την φύση της γλώσσας λίγα αναγνωστικά λάθη, ενώ στα αγγλικά, τα αναγνωστικά 

και ορθογραφικά λάθη είναι οι κύριοι συμπεριφορικοί δείκτες της δυσλεξίας 

(McBride-Chang et al., 2011; Nag and Snowling, 2011). Σχετικά με το δίγλωσσο ή 

πολύγλωσσο περιβάλλον, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι η εκμάθηση της 

αποκωδικοποίησης σε μια γλώσσα διευκολύνει την εκμάθηση σε μια δεύτερη γλώσσα 

(τουλάχιστον αν και οι δύο γλώσσες περιλαμβάνουν αλφαβητική γραφή). Ωστόσο, η 

αναγνωστική κατανόηση εξαρτάται πρωτίστως από το αν το παιδί έχει επαρκείς 

γλωσσικές δεξιότητες στη γλώσσα στην οποία διαβάζει (Melby-Lervåg and Lervåg, 

2014). 
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Όσον αφορά τη διαταραχή της μαθηματικής ικανότητας, υπάρχουν στοιχεία 

ενδεικτικά της σημασίας γενετικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην ανάπτυξη 

των μαθηματικών δεξιοτήτων γενικά, και πιο συγκεκριμένα στην εμφάνιση 

μαθηματικών δυσκολιών. Υπάρχουν λίγες μελέτες που έχουν αξιολογήσει άμεσα 

πιθανές γενετικές επιρροές στις μαθηματικές δυσκολίες. Σε μια μελέτη με μεγάλο 

δείγμα, η κληρονομικότητα των μαθηματικών δυσκολιών αξιολογήθηκε με την 

επιλογή παιδιών που ανήκαν στο κατώτερο 15% του πληθυσμού όσον αφορά τις 

αξιολογήσεις των μαθηματικών ικανοτήτων τους από τους εκπαιδευτικούς (Oliver et 

al., 2004). Από τη μελέτη αυτή προέκυψε μια υψηλή εκτίμηση κληρονομικότητας για 

τις μαθηματικές δυσκολίες της τάξης του 0,65 (Plomin and Kovas, 2005). Έχει επίσης 

αναφερθεί ότι η συννοσηρότητα μεταξύ μαθηματικών και αναγνωστικών δυσκολιών 

οφείλεται εν μέρει σε κοινές γενετικές επιδράσεις (Knopik et al., 1997). 

Οι Dehaene και συν. (2003) πρότειναν ότι υπάρχουν τρία βρεγματικά κυκλώματα για 

την αριθμητική επεξεργασία (Dehaene et al., 2003). Προβλήματα στην ανάπτυξη 

τέτοιων εγκεφαλικών κυκλωμάτων μπορεί να είναι θεμελιώδη για την εμφάνιση 

μαθηματικών δυσκολιών στα παιδιά, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες 

αποδείξεις γι' αυτό. Σύμφωνα με την ιδέα ότι οι μαθηματικές δυσκολίες συνδέονται 

με δυσλειτουργία του βρεγματικού φλοιού, οι Isaacs και συν. (2001) ανέφεραν ειδική 

μείωση της φαιάς ουσίας στην αριστερή οριζόντια ενδοβρεγματική αύλακα σε μια 

ομάδα εφήβων με μαθηματικές δυσκολίες (χωρίς προβλήματα ανάγνωσης) που είχαν 

γεννηθεί πρόωρα. Η διαφορά αυτή διαπιστώθηκε μόνο στα παιδιά με προβλήματα 

στον μαθηματικό υπολογισμό και όχι για μια άλλη ομάδα παιδιών που είχαν 

προβλήματα μαθηματικής λογικής (Isaacs, 2001).  

Τέλος, η αιτιολογία τέτοιων πολύπλοκων διαταραχών, όπως η ΕΜΔ, περιλαμβάνει την 

αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου, γενετικών ή περιβαλλοντικών, 

που επηρεάζουν την ανάπτυξη της γνωστικής λειτουργίας και ως εκ τούτου παράγουν 

τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν αυτές τις διαταραχές. Έτσι, η συννοσηρότητα 

μεταξύ διαφορετικών μαθησιακών δυσκολιών είναι αναμενόμενη εν μέρει και λόγω 

των κοινών παραγόντων κινδύνου. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση της ΕΜΔ 
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Αν και δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η ΕΜΔ μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία 

καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Τα άτομα με ΕΜΔ μπορούν να εξελιχθούν 

σε ικανούς μαθητές και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα «δυνατά» τους σημεία 

που συχνά συνδέονται με τις μαθησιακές τους διαφορές. Εάν οι δυσκολίες 

εντοπιστούν έγκαιρα, η παρέμβαση μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική και τα παιδιά 

μπορούν να αποφύγουν περισσότερο εκτεταμένα προβλήματα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία καθώς και πιθανές συννοσηρές ψυχολογικές διαταραχές. Οι υπηρεσίες 

ειδικής αγωγής μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες να 

βελτιώσουν την ανάγνωση, τη γραφή και την επίδοση στα μαθηματικά. Οι 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συστηματική, εντατική, 

εξατομικευμένη διδασκαλία που μπορεί να βελτιώσει τις μαθησιακές δυσκολίες ή/και 

να βοηθήσει το άτομο να χρησιμοποιήσει στρατηγικές για να αντισταθμίσει τις 

δυσκολίες αυτές.  

Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ φάρμακα για την ΕΜΔ. Ωστόσο, μπορεί να 

ενδείκνυνται φάρμακα για συνυπάρχουσες διαταραχές όπως η ΔΕΠΥ και το άγχος. Η 

έρευνα έχει δείξει ότι οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες για τη διαταραχή της 

ανάγνωσης είναι δομημένες, στοχευμένες στρατηγικές που αφορούν τη φωνολογική 

επίγνωση, τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης, την κατανόηση και την ευράδεια. Οι 

θεραπείες για τα προβλήματα γραφής αφορούν δύο γενικούς τομείς: τη διαδικασία 

της γραφής per se και τη διαδικασία σύνθεσης και παραγωγής γραπτού λόγου. Η 

θεραπεία για τη δυσαριθμησία συχνά περιλαμβάνει πολυαισθητηριακή διδασκαλία 

για να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες. Προσαρμογές, 

όπως η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα παιδιά 

με δυσαριθμησία (American Psychiatric Association, 2013; Snowling and Hulme, 2015; 

Buchanan, 2019). 

Οι μαθητές με ΕΜΔ συχνά επωφελούνται από προσαρμογές, όπως πρόσθετος χρόνος 

για τα τεστ και τις γραπτές εργασίες, χρήση Η/Υ για δακτυλογράφηση αντί για 

χειρόγραφη γραφή και μικρότερο μέγεθος τάξης. Οι κατάλληλες παρεμβάσεις, 

στρατηγικές και προσαρμογές για ένα παιδί με ΕΜΔ μπορεί να αλλάξουν καθώς το 

παιδί αναπτύσσεται και οι ακαδημαϊκές προσδοκίες αλλάζουν. Τέλος χρειάζεται να 

σημειωθεί η αναγκαιότητα ολιστικής προσέγγισης σε σχέση με την υποστήριξη 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες η οποία θα περιλαμβάνει το παιδί, την οικογένεια, 
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το ευρύτερο περιβάλλον του παιδιού και θα στοχεύει: α. Στην πλήρη και 

αντικειμενική ενημέρωση του οικογενειακού περιβάλλοντος για τις ακριβείς 

μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, β. Στην προετοιμασία του μαθητή 

για την αντιμετώπιση των πιθανών αποτυχιών, γ. Στην ανάπτυξη κινήτρων και στη 

βελτίωση της αυτοαντίληψης του μαθητή σχετικά με τις ικανότητές του σε άλλους 

τομείς πέρα απ το σχολείο, δ. Στη μείωση του άγχους, ε. Στη βελτίωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων του μαθητή, στ. Στη βελτίωση της σχέσης γονέα- παιδιού- 

εκπαιδευτικών και στην προαγωγή της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας (Μακρής, 

2017). 
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3. Εμβρυϊκός προγραμματισμός 
 

Η έννοια του εμβρυϊκού προγραμματισμού αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά γεγονότα αλλάζουν την πορεία της εμβρυϊκής ανάπτυξης, με 

αποτέλεσμα μόνιμες τροποποιήσεις στη δομή και τη λειτουργία των βιολογικών 

συστημάτων. Ο προγραμματισμός αναφέρεται στην επίδραση ενός συγκεκριμένου 

περιβαλλοντικού παράγοντα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ανάπτυξης, η οποία 

μπορεί να δημιουργήσει ένα διαρκές αποτέλεσμα οδηγώντας σε μια ορισμένη 

απόκριση σε περιβαλλοντικές επιδράσεις σε μεταγενέστερο σημείο της ανάπτυξης. Ο 

προγραμματισμός αυτός, με τη μορφή επιγενετικών αλλαγών, κατανομής κυττάρων 

και διαμόρφωσης των ενδοκρινικών συστημάτων και της μεταβολικής 

δραστηριότητας ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο, τον τύπο, την ποσότητα και τη 

διάρκεια των διαφόρων περιβαλλοντικών εκθέσεων κατά την πρώιμη ανάπτυξη - που 

σήμερα συχνά αναφέρεται ως οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής (Kieling et al., 2011). 

Θεωρητικά, πολλαπλοί φαινότυποι θα μπορούσαν να παραχθούν κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης από έναν μόνο γονότυπο και οι επιγενετικοί μηχανισμοί πιστεύεται ότι 

στηρίζουν αυτή την αναπτυξιακή πλαστικότητα (Champagne, 2013). Η αναπτυξιακή 

πλαστικότητα υποδηλώνει ότι η ικανότητα προσαρμοστικής απόκρισης στις 

μελλοντικές περιβαλλοντικές συνθήκες ενισχύει τις πιθανότητες επιβίωσης και 

αναπαραγωγικής ικανότητας ενός οργανισμού. Αυτό υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη 

είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένας οργανισμός δεν ανταποκρίνεται μόνο στις 

τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες, αλλά χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για 

να «προβλέψει» μελλοντικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Δηλαδή, οι προηγούμενες 

περίοδοι ανάπτυξης, κατά την εμβρυϊκή και την πρώιμη βρεφική περίοδο, παρέχουν 

ενδείξεις για τις πιθανότερες μελλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια μιας 

αναπτυξιακής περιόδου που υπάρχει ο μεγαλύτερος βαθμός αναπτυξιακής 

πλαστικότητας. Επομένως, η εμβρυϊκή περίοδος θεωρείται καθοριστική για το εάν η 

αναπτυξιακή πορεία ενός οργανισμού καθορίζεται σύμφωνα με την προσδοκία για 

αντιξοότητες, στρες και καταστάσεις υψηλών απαιτήσεων ή εάν κατευθύνεται η 

ανάπτυξη ώστε να εξυπηρετήσει την προσαρμογή σε ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον 

(Champagne, 2013). Κατά συνέπεια, είναι περισσότερο ακριβές οι ψυχιατρικές 

διαταραχές εν γένει να θεωρούνται όχι απλώς μια παθολογική απόκλιση από την 
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κανονικότητα, αλλά μια αναντιστοιχία κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης μεταξύ του 

πρώιμου προγραμματισμού και των μεταγενέστερων προσπαθειών προσαρμογής στις 

επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (Barker DJ: The Wellcome Foundation 

Lecture, 1995).  

Οι επιγενετικές διεργασίες δεν μεταβάλλουν την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων αλλά 

καθορίζονται τόσο από τα γονίδια όσο και από το περιβάλλον. Ο επιγενετικός 

προγραμματισμός είναι εξαιρετικά περίπλοκος, αλλά φαίνεται ότι ορισμένες εκθέσεις 

σε περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον επιγενετικό 

προγραμματισμό. Οι πιο συχνά διερευνημένες επιγενετικές διεργασίες μέχρι σήμερα 

είναι η μεθυλίωση του DNA και η τροποποίηση των ιστονών, οι οποίες παίζουν 

θεμελιώδη ρόλο στη διαφοροποίηση της κυτταρικής δομής και λειτουργίας κατά την 

εμβρυογένεση (Samantara et al., 2021). Αναδυόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο 

επιγενετικός προγραμματισμός συνεχίζεται κατά την πρώιμη μεταγεννητική περίοδο. 

Για παράδειγμα, μια πρόσφατη διαχρονική μελέτη έδειξε ότι το ένα τρίτο των θέσεων 

μεθυλίωσης παρουσιάζει δυναμική μεθυλίωση από τη γέννηση έως τους 18 μήνες 

ζωής (Martino et al., 2013). Αυτό έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για τον 

τρόπο με τον οποίο τα επιγενετικά προφίλ θα μπορούσαν να διαμεσολαβούν τη 

σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων ενδομήτριων ή/και πρώιμων μεταγεννητικών 

συμβάντων και μελλοντικών εκβάσεων ψυχικής υγείας. 

3.1 Παράγοντες επίδρασης στον εμβρυϊκό προγραμματισμό  

3.1.1 Περιβαλλοντικοί νευροτοξικοί παράγοντες  

Πρόσφατες μελέτες σχετικά με την έκθεση σε περιβαλλοντικές χημικές ουσίες 

υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστεί μια κατηγορία τοξικών ουσιών που φαίνεται 

να επιδρούν στη νευροανάπτυξη. Ειδικότερα, η έκθεση σε ορισμένους παράγοντες 

που λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες σχετίζεται με δυσμενείς 

νευροαναπτυξιακές εκβάσεις (Vandenberg et al., 2012). Ωστόσο, η αποσαφήνιση των 

βιολογικών οδών παραμένει ένα θεμελιώδες βήμα για τη διαπίστωση πιθανής 

αιτιότητας μεταξύ έκθεσης και αποτελέσματος στις παρατηρούμενες συσχετίσεις. Οι 

καλά τεκμηριωμένες συσχετίσεις με αυξημένο κίνδυνο συναισθηματικών, 

συμπεριφορικών και γνωστικών προβλημάτων περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές 

νευροτοξικές ουσίες όπως ο μόλυβδος, ουσίες κατάχρησης όπως το αλκοόλ, ο καπνός 

και η κοκαΐνη και ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπως το αντιεπιληπτικό 
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φάρμακο βαλπροϊκό οξύ. Τα στοιχεία για τις επιδράσεις από άλλα ψυχοτρόπα 

φάρμακα είναι λιγότερο καλά τεκμηριωμένα (Lewis et al., 2004; McDonald et al., 

2006; Lester et al., 2009; Schlotz and Phillips, 2009; Stene-Larsen et al., 2009). 

Υπάρχουν διαπιστωμένες συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης στο κάπνισμα της μητέρας 

κατά την εγκυμοσύνη και μιας σειράς αρνητικών εκβάσεων της εγκυμοσύνης και της 

υγείας του παιδιού, από τον περιορισμό της σωματικής αύξησης και τον πρόωρο 

τοκετό έως τα παιδικά αναπνευστικά προβλήματα (Lewis et al., 2014). Έχει επίσης 

παρατηρηθεί σταθερά αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ψυχιατρικών διαταραχών στη 

παιδική ηλικία, όπως για παράδειγμα ΔΕΠΥ και προβλήματα συμπεριφοράς (Linnet et 

al., 2003; Meaney et al., 2007; Brion et al., 2010). Ακόμη και το παθητικό κάπνισμα 

συνδέεται με δυσμενείς συμπεριφορικές εκβάσεις, αν και δεν έχει τεκμηριωθεί η 

αιτιώδης βιολογική οδός (Hsieh et al., 2010; Twardella et al., 2010; Liu et al., 2013).  Το 

αλκοόλ έχει επίσης συσχετιστεί με μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων, από το εμβρυϊκό 

αλκοολικό σύνδρομο έως αναπτυξιακά και συμπεριφορικά προβλήματα 

μεταγενέστερης εμφάνισης, όπως χαμηλό νοητικό πηλίκο, ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές και συμπεριφορικά προβλήματα εσωτερίκευσης και εξωτερίκευσης 

(Streissguth et al., 1990; Sood et al., 2001). Από τα άλλα εθιστικά ναρκωτικά, η 

κοκαΐνη (Savage et al., 2005; Bada et al., 2007), η μαριχουάνα (Goldschmidt et al., 

2000; Day et al., 2011), οι βενζοδιαζεπίνες και η μεθαμφεταμίνη (LaGasse et al., 2012) 

έχουν συσχετιστεί το καθένα ξεχωριστά με επιπτώσεις στη νευροανάπτυξη και στις 

μετέπειτα εκβάσεις της ψυχικής υγείας του παιδιού.  

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές τοξικές ουσίες, ο μόλυβδος αποτελεί την πρώτη 

αναγνωρισμένη περιβαλλοντική νευροτοξική ουσία. Ο μόλυβδος διατηρείται στο 

περιβάλλον και η σημερινή έκθεση των νοικοκυριών θεωρείται ότι προέρχεται κυρίως 

από την μόλυνση του εδάφους κατά το παρελθόν και τις παλιές μπογιές, αν και ο 

μόλυβδος συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε περιορισμένη έκταση σε διάφορα 

προϊόντα. Μεγάλες διαχρονικές μελέτες καταδεικνύουν ότι η προγεννητική 

(Wasserman et al., 1998, 2000; Dietrich et al., 2001; Lanphear et al., 2005), η καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ζωής (Baghurst et al., 1992; Tong et al., 1998) και η τρέχουσα έκθεση 

(Canfield et al., 2003; Chen et al., 2007; Huang et al., 2012) είναι η καθεμία σημαντική 

για την νευροαναπτυξιακή έκβαση. Αν και πολλές έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε 

μεταβλητές που αφορούν τη γενική γνωστική ικανότητα ή/και τη ΔΕΠΥ, υπάρχουν 
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καλά αναπαραγόμενα δεδομένα για τη συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε μόλυβδο και 

των δυσμενών εκβάσεων σε ένα ευρύ φάσμα νευροαναπτυξιακών χαρακτηριστικών, 

τόσο συμπεριφορικών όσο και συναισθηματικών (Albores-Garcia et al., 2021). Άλλες 

περιβαλλοντικές χημικές ουσίες με αποδεδειγμένη νευροαναπτυξιακή τοξικότητα 

περιλαμβάνουν τον μεθυλυδράργυρο και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs). Η 

περιβαλλοντική έκθεση σε καθένα από αυτά έχει διαπιστωμένες συσχετίσεις με τη 

γενική γνωστική λειτουργία, αν και η σημασία τους για την ευρύτερη ψυχική υγεία 

είναι λιγότερο σαφής (Symeonides et al., 2013). Είναι ενδιαφέρον ότι τα διαχρονικά 

δεδομένα που υπάρχουν υποστηρίζουν τη συσχέτιση με την προγεννητική αλλά όχι με 

τη μεταγεννητική έκθεση (Symeonides et al., 2013). Τα ισχυρότερα στοιχεία αφορούν 

συσχετίσεις με τη ΔΕΠΥ και τα ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες (Symeonides et 

al., 2013). Οι βιολογικοί μηχανισμοί είναι επίσης ασαφείς, αν και τα PCBs είναι 

ισχυροί ενδοκρινικοί διαταράκτες που επιδρούν στη θυρεοειδική λειτουργία (Wise et 

al., 2012). 

Δεν προκύπτει συγκεκριμένο σταθερό πρότυπο ελλειμμάτων που να διακρίνει τη 

νευροαναπτυξιακή τοξικότητα που οφείλεται στον μόλυβδο από εκείνη που οφείλεται 

στον υδράργυρο ή τα PCBs. Τα παρατηρούμενα αποτελέσματα σε κάθε μία από αυτές 

τις ουσίες αφορούν τόσο γνωστικούς όσο και συναισθηματικούς τομείς, γεγονός που 

υποδηλώνει κοινές οδούς νευροαναπτυξιακής τοξικότητας (Symeonides et al., 2013). 

Ταυτόχρονα, υπάρχει ένα αυξανόμενο σώμα χημικών ουσιών που δεν είχαν 

προηγουμένως αξιολογηθεί για νευροαναπτυξιακή τοξικότητα και οι οποίες πλέον 

προκαλούν ανησυχία ως πιθανές νευροτοξίνες που χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης 

(Grandjean and Landrigan, 2006; Polańska et al., 2013; Symeonides et al., 2013). Σε 

αυτές περιλαμβάνονται το μαγγάνιο, το κάδμιο και πολλές άλλες χημικές ουσίες που 

λειτουργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες, όπως για παράδειγμα τα 

οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα μεταξύ άλλων (π.χ. δισφαινόλη Α, φθαλικές 

ενώσεις, οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα, βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας και 

υπερφθοριωμένες ενώσεις) (Ashraf, 2017). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 

αποτελέσματα σχετικά με μια κατηγορία αυτών των ουσιών και συγκεκριμένα τα 

οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα. 

3.1.2 Στρες στην πρώιμη ζωή (ΣΠΖ) 
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Το Στρες στην Πρώιμη Ζωή (ΣΠΖ) (Early Life Stress, ELS) περιγράφει ένα ευρύ φάσμα 

δυσμενών και στρεσογόνων γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη προγεννητική ή τη 

πρώιμη μεταγεννητική περίοδο, καθώς και κατά την πρώιμη και όψιμη παιδική ηλικία 

ή την εφηβεία (Agorastos et al., 2019b; Pervanidou et al., 2020). Τα γεγονότα αυτά 

μπορεί να έχουν επιβλαβείς μακροπρόθεσμες επιδράσεις στη φυσιολογία, τη νόηση 

και τη συμπεριφορά του ατόμου (Pervanidou et al., 2020). Το ΣΠΖ περιλαμβάνει 

δυσμενείς εκθέσεις κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής, συμπεριλαμβανομένων του 

υποσιτισμού της μητέρας, καθημερινών δυσκολιών, στρεσογόνων παραγόντων που 

σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και οποιαδήποτε άλλη έκθεση της μέλλουσας μητέρας 

σε στρεσογόνες συνθήκες ζωής (π.χ. μέτρια αύξηση του μητρικού άγχους ή/και 

ακραίες δυσμενείς εμπειρίες, όπως σωματική/σεξουαλική κακοποίηση, 

τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμοι ή φυσικές καταστροφές). Το στρες που αφορά στη 

μητέρα προγεννητικά συχνά ορίζεται ως Προγεννητικό Μητρικό Στρες (ΠΜΣ)(Prenatal 

Maternal Stress, PMS) (Anifantaki et al., 2021). Επίσης, η έννοια του ΣΠΖ έχει 

χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει δυσμενείς εμπειρίες (π.χ. κακοποίηση, 

παραμέληση, απώλεια των γονέων, πείνα, ακραία φτώχεια, 

ενδοοικογενειακή/κοινοτική/σχολική βία) που συμβαίνουν κατά τη νεογνική ζωή, την 

πρώιμη και όψιμη παιδική ηλικία και την εφηβεία (Agorastos et al., 2019b). 

Υπάρχουν άφθονα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το ΣΠΖ έχει μόνιμες αρνητικές 

επιπτώσεις στη σωματική (Wegman and Stetler, 2009; Khoury et al., 2010; Korkeila et 

al., 2010; Scott et al., 2011; Paras et al., 2016) και ψυχική υγεία (Maercker et al., 2004; 

Pirkola et al., 2005; Koenen et al., 2008; Nanni et al., 2012; Berntsen et al., 2014; Wang 

et al., 2014; Zatti et al., 2017) του ατόμου. Για παράδειγμα, ο υψηλότερος κίνδυνος 

για κατάθλιψη  (Maercker et al., 2004; Nanni et al., 2012; Wang et al., 2014), 

διαταραχή μετατραυματικού στρες (Koenen et al., 2008; Berntsen et al., 2014), 

σχιζοφρένεια (Pirkola et al., 2005), απόπειρες αυτοκτονίας (Zatti et al., 2017), 

πρότυπα επικίνδυνης συμπεριφοράς (Khoury et al., 2010), ΔΕΠΥ και ΔΑΦ έχει 

συνδεθεί με την έκθεση σε ΣΠΖ (Manzari et al., 2019).  

Το ΣΠΖ αποτελεί ισχυρό παράγοντα αναπτυξιακού κινδύνου, ο οποίος δρα μέσω 

διαφόρων μηχανισμών (Kessler et al., 2010; Agorastos et al., 2019b; Pervanidou et al., 

2020). Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνουν τις επιγενετικές αλλαγές (Bale et al., 2010; 

Bludau et al., 2019), την διατάραξη ενδοκρινικών παραγόντων (Anifantaki et al., 2021; 
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Kassotaki et al., 2021), την προγεννητική απορρύθμιση του μητρικού ανοσοποιητικού 

συστήματος (Beversdorf et al., 2018; Hantsoo et al., 2019; Makris et al., 2021), και τις 

μεταβολές στην ανάπτυξη διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου (Charil et al., 2010; 

VanTieghem and Tottenham, 2017). Επίσης, μπορεί να εμπλέκονται και 

προ/μεταγεννητικοί περιβαλλοντικοί νευροτοξικοί παράγοντες (Makris et al., 2019; 

Pagliaccio et al., 2020) και προ/μεταγεννητικοί ψυχοκοινωνικοί παράγοντες 

(Dougherty et al., 2013; Jimenez et al., 2017; Uddin et al., 2020).  

Σύμφωνα με τα δεδομένα η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ γονιδίων και 

περιβάλλοντος εμπλέκεται στην παθογένεση των ΝΑΔ (De Felice et al., 2015). Σε 

αυτόν τον βαθμό, το ΣΠΖ έχει αναγνωριστεί ως βασικός μεσολαβητής του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων της 

ανάπτυξης του ΚΝΣ μπορεί να επηρεάσει την τυπική αναπτυξιακή πορεία (Reynolds et 

al., 2013; Pervanidou et al., 2017; Agorastos et al., 2019b). Ως εκ τούτου, μια 

περιορισμένη προσβολή κατά τη διάρκεια παραθύρων αναπτυξιακής ευπάθειας 

μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο είτε για υποκλινικές νευροψυχολογικές αλλοιώσεις 

είτε για την εκδήλωση του πλήρους κλινικού φαινοτύπου (Ghiani and Faundez, 2017).  

Η ενδομήτρια περίοδος της ζωής αποτελεί ένα κρίσιμο αναπτυξιακό παράθυρο κατά 

το οποίο μεσολαβητές του στρες μπορούν να μεταδοθούν από τη μητέρα στο παιδί 

διαμέσου του πλακούντα. Για παράδειγμα, τα υπερβολικά κυκλοφορούντα επίπεδα 

μητρικών γλυκοκορτικοειδών (GC) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν να 

παρακάμψουν τον φραγμό του πλακούντα. Μια ποικιλία νευροβιολογικών 

μεταβολών που σχετίζονται με τον πλακούντα και το μητρικό στρες μπορούν να 

επηρεάσουν το αναπτυσσόμενο έμβρυο, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη φυσιολογική 

διαδικασία που ονομάζεται εμβρυϊκός προγραμματισμός (Manzari et al., 2019). Κατά 

τη διάρκεια κρίσιμων ή ευαίσθητων περιόδων της ανάπτυξης, μια διαταραχή στο 

εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον του εμβρύου, όπως η έκθεση σε GC, μπορεί να 

επηρεάσει το αναπτυσσόμενο έμβρυο, προκαλώντας την προσαρμογή των 

βιολογικών συστημάτων του στις περιβαλλοντικές αυτές επιδράσεις. Αυτά τα 

βιολογικά συστήματα περιλαμβάνουν το ΚΝΣ, το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) 

και το νευροενδοκρινικό, το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό σύστημα (Charil et 

al., 2010). Οι επαγόμενες μεταβολές του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 



81 
 

(άξονας ΥΥΕ), οι αλλαγές στην ευαισθησία του υποδοχέα των GC και οι μεταβολές σε 

πρωτεΐνες και νευροδιαβιβαστές μπορούν να ενισχύσουν την ευαισθησία των 

απογόνων σε προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγεία (Van den Bergh et al., 2020). 

Οι επιπτώσεις του ΠΜΣ μπορούν να μεταδοθούν από τη μητέρα στο έμβρυο και να 

προκαλέσουν πλακουντιακές και εμβρυϊκές αλλοιώσεις, οι οποίες τελικά μπορεί να 

επηρεάσουν αρνητικά το νευρικό σύστημα του εμβρύου (Kassotaki et al., 2021). Όσον 

αφορά τους μηχανισμούς μέσω των οποίων ασκούνται οι επιπτώσεις του ΠΜΣ, οι 

άξονες ΥΥΕ της μητέρας και του εμβρύου και ο πλακούντας είναι οι πιο πιθανοί 

υποψήφιοι (Charil et al., 2010).  

Η έκταση και οι υποκείμενοι μηχανισμοί της συσχέτισης μεταξύ ΣΠΖ και του κινδύνου 

για ΝΑΔ στους απογόνους παραμένουν ασαφείς και χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 

Αρκετές μελέτες υποδεικνύουν ότι το ΠΜΣ σχετίζεται με αλλοιώσεις στον άξονα ΥΥΕ 

των απογόνων. Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ έχει συσχετιστεί με υψηλότερη βασική έκκριση 

GC καθώς και με διαφοροποιήσεις στην απόκριση στο στρες στους απογόνους. Οι 

υποδοχείς των GC στον ιππόκαμπο φαίνεται επίσης να επηρεάζονται από το ΠΜΣ, με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν ενδεχομένως κλινικά σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη 

μεταγεννητική ανάπτυξη (Charil et al., 2010).  

Επιπλέον, ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς και η παραγωγή 

θυρεοειδικών ορμονών ενδέχεται να επηρεάζονται από το ΠΜΣ μεταβάλλοντας την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου. Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους 

υποδεικνύουν ότι ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς είναι ένα 

ευαίσθητο στο στρες σύστημα που αλληλεπιδρά με τον άξονα ΥΥΕ, τόσο ανατομικά 

όσο και λειτουργικά (Anifantaki et al., 2021). Η κατάθλιψη και άλλες παθήσεις που 

σχετίζονται με το μητρικό στρες και τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης είναι πιθανό να 

μειώνουν τις μητρικές κυκλοφορούσες θυρεοειδικές ορμόνες προκαλώντας τη μείωση 

της μητρικής Τ4 που διασχίζει τον πλακούντα και φτάνει στον εμβρυϊκό εγκέφαλο. 

Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις GC της μητέρας, που 

σχετίζονται με το ΠΜΣ, πιθανότατα μειώνουν τα επίπεδα θυρεοειδικών ορμονών της 

μητέρας, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των αντίστοιχων θυρεοειδικών ορμονών που 

φτάνουν στην εμβρυϊκή κυκλοφορία (Anifantaki et al., 2021). Δεδομένου ότι οι 

θυρεοειδικές ορμόνες είναι απαραίτητες για την ωρίμανση, το σχηματισμό και τη 

λειτουργία του εμβρυϊκού εγκεφάλου καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς 
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συμμετέχουν σε νευροαναπτυξιακές διεργασίες, όπως ο πολλαπλασιασμός των 

νευρώνων, η αλληλεπίδραση των αξόνων ΥΥΕ και υποθαλάμου-υπόφυσης-

θυρεοειδούς θα μπορούσε να είναι ένας άλλος πιθανός μηχανισμός μέσω του οποίου 

το ΠΜΣ επηρεάζει την νευροανάπτυξη των απογόνων. 

Υπάρχει αυξανόμενη βιβλιογραφία σχετικά με τη συσχέτιση μεταξύ του ΠΜΣ ή/και 

των μεταγεννητικών περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων και του κινδύνου για 

ΔΕΠΥ και ΔΑΦ στους απογόνους (Manzari et al., 2019). Πράγματι, τα επίπεδα 

κορτιζόλης και το ψυχοκοινωνικό στρες της μητέρας έχουν συσχετιστεί με την πορεία 

της ανάπτυξης του βρέφους επηρεάζοντας τη γνωστική λειτουργικότητα σε ηλικία 

ενός έτους μεταξύ υγιών τελειόμηνων βρεφών, υποδηλώνοντας ότι το ΠΜΣ παίζει 

ρόλο στον εμβρυϊκό προγραμματισμό (Davis and Sandman, 2010). Επίσης, οι 

αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας (adverse childhood experiences, ACEs) έχουν 

συνδεθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης, άγχους, προβλημάτων 

συμπεριφοράς, ΔΕΠΥ και διαταραχής χρήσης ουσιών μεταξύ ατόμων ηλικίας 12-17 

ετών (Bomysoad and Francis, 2020). 

3.1.2.1 ΔΕΠΥ και στρες στην πρώιμη ζωή  

Μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη ανέφερε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της 

προγεννητικής έκθεσης σε πένθος, δηλαδή την απώλεια ενός παιδιού/συζύγου, είτε 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είτε έως και 1 έτος πριν από την εγκυμοσύνη, και 

του υψηλότερου κινδύνου εμφάνισης ΔΕΠΥ στους απογόνους (Li et al., 2010). Το ΠΜΣ 

στην αρχή της εγκυμοσύνης συσχετίστηκε ανεξάρτητα από το κάπνισμα και τους 

κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες με συμπτώματα ΔΕΠΥ σε παιδιά ηλικίας 7 

ετών, ιδιαίτερα στα αγόρια (Rodriguez and Bohlin, 2005). Επιπλέον, το σχετιζόμενο με 

την εγκυμοσύνη άγχος της μητέρας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο τριμήνων της 

εγκυμοσύνης επηρέασε τις κυτοκίνες του πλακούντα στα αγόρια, αλλά όχι στα 

κορίτσια, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για συμπτώματα ΔΕΠΥ μόνο στα αγόρια (Shao 

et al., 2020). Αντίστοιχα, στη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μελέτη μέχρι σήμερα, το ΠΜΣ 

στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, (σημ. το ΠΜΣ ορίστηκε ως θάνατος συγγενούς 

πρώτου βαθμού) αύξησε τον κίνδυνο για ΔΕΠΥ και ΔΑΦ στους απογόνους, ενώ το 

σχετιζόμενο με πένθος άγχος κατά το δεύτερο έτος της ζωής (ενν. μεταγεννητικά) 

αύξησε τον κίνδυνο μόνο για ΔΑΦ (Class et al., 2014). Επίσης, το ΠΜΣ λόγω ενδο-

οικογενειακών συγκρούσεων και η καταθλιπτική διάθεση/ανηδονία της μητέρας κατά 
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την εγκυμοσύνη συσχετίστηκαν τόσο με ΔΕΠΥ όσο και με ΔΑΦ στους απογόνους (Say 

et al., 2016). 

Τα προαναφερθέντα ευρήματα υποδεικνύουν ότι είναι σημαντική η χρονική περίοδος 

που επηρεάζεται κατά την ανάπτυξη και επίσης τα ευρήματα ειδικά για το φύλο 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η συσχέτιση μεταξύ ΠΜΣ και ΔΕΠΥ μπορεί να είναι 

ισχυρότερη για τα αγόρια παρά για τα κορίτσια (Rodriguez and Bohlin, 2005; Shao et 

al., 2020). Όσον αφορά τη βαρύτητα των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ, τα παιδιά με ΔΕΠΥ, 

ηλικίας 6-12 ετών, των οποίων οι μητέρες εκτέθηκαν σε μέτριο/έντονο στρες κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, έτειναν να αναπτύσσουν πιο σοβαρά συμπτώματα από 

εκείνα τα παιδιά των οποίων οι μητέρες δεν είχαν εκτεθεί σε ΠΜΣ (Grizenko et al., 

2008). Επιπλέον, το ΠΜΣ με τη μορφή τυπικών στρεσογόνων γεγονότων ζωής, όπως 

διαζύγιο ή μετακόμιση, συσχετίστηκε τόσο με στοιχεία ΔΑΦ όσο και με συμπεριφορές 

τύπου ΔΕΠΥ στους απογόνους, στην ηλικία των 2 ετών, μετά τον έλεγχο για 

προγεννητικές, μαιευτικές, μεταγεννητικές και κοινωνικο-δημογραφικές παραμέτρους 

(Ronald et al., 2011).  

3.1.2.2 ΔΑΦ και στρες στην πρώιμη ζωή  

Υπάρχουν δεδομένα που υποδηλώνουν ότι το ΣΠΖ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για 

ΔΑΦ στους απογόνους και να συμβάλει στη διακύμανση των υποκλινικών στοιχείων 

ΔΑΦ στο γενικό πληθυσμό. Πράγματι, ο επιπολασμός της ΔΑΦ στους απογόνους 

μητέρων που εκτέθηκαν σε τυφώνες και τροπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης αυξήθηκε σημαντικά ανάλογα με τη σοβαρότητα της έκθεσης σε αυτές 

τις φυσικές καταστροφές (Kinney et al., 2008). Επιπλέον, η έκθεση της μητέρας σε 

κακοποίηση κατά τη δική της παιδική ηλικία συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για 

ΔΑΦ στους απογόνους, γεγονός που υποδηλώνει μια διαγενεακή συσχέτιση μεταξύ 

της έκθεσης σε κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία και του κινδύνου για ΔΑΦ στην 

επόμενη γενιά (Roberts et al., 2013). Είναι ενδιαφέρον ότι οι δυσμενείς 

περιγεννητικές καταστάσεις, όπως ο διαβήτης κύησης, η προεκλαμψία, η κατάθλιψη, 

η κακοποίηση από σύντροφο, η προηγούμενη άμβλωση, η εγκυμοσύνη διάρκειας <37 

εβδ., το χαμηλό βάρος γέννησης, η χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα, αντιπροσώπευαν 

μόνο ένα μικρό μέρος αυτού του αυξημένου κινδύνου (Roberts et al., 2013). Επίσης, ο 

κίνδυνος για ΔΑΦ ήταν αυξημένος στα παιδιά γυναικών που εκτέθηκαν σε ενδο-

οικογενειακή βία κατά τα 2 έτη πριν από τη γέννηση του παιδιού, ανεξάρτητα από τη 
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διάρκεια της κύησης, το βάρος γέννησης, το κάπνισμα της μητέρας ή την κατανάλωση 

αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τον διαβήτη κύησης, την προεκλαμψία ή 

προηγούμενη άμβλωση (Roberts et al., 2016). Επιπλέον, η έκθεση σε αναδρομικά 

ανακαλούμενο ΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένων των συζυγικών προβλημάτων, της 

απώλειας εργασίας, της μετακόμισης σε άλλη κατοικία και του θανάτου στενού 

φίλου/συγγενή, 3 μήνες πριν από την εγκυμοσύνη ή/και κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, ήταν σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της βαρύτητας των 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη ΔΑΦ και των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε παιδιά 

και εφήβους με ΔΑΦ (Varcin et al., 2017). Ωστόσο, η ανάλυση δεδομένων από δύο 

μεγάλες προοπτικές μελέτες στη Σουηδία και την Αγγλία δεν βρήκε στοιχεία που να 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η έκθεση σε στρεσογόνα γεγονότα ζωής πριν από την 

εγκυμοσύνη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια τριών ετών μετά 

τη γέννηση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ΔΑΦ (Rai et al., 2012). Αντίστοιχα, το 

μητρικό πένθος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή έως και 1 έτος πριν από την 

εγκυμοσύνη δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για ΔΑΦ στους απογόνους (Li et 

al., 2009). 

Η χρονική στιγμή της έκθεσης σε ΣΠΖ μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο και να 

οδηγήσει σε συνέπειες με διαφορετικό αντίκτυπο στους απογόνους (Cattane et al., 

2020). Η μεγαλύτερη πληθυσμιακή μελέτη που έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα έδειξε ότι 

ο θάνατος ενός συγγενή πρώτου βαθμού κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της 

εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του δεύτερου μεταγεννητικού έτους αυξάνει τον 

κίνδυνο για ΔΑΦ στους απογόνους (Class et al., 2014). Επίσης, οι μητέρες παιδιών με 

ΔΑΦ ανέφεραν υψηλότερη επίπτωση ΠΜΣ στις 21-32 εβδομάδες κύησης, με 

κορύφωση στις 25-28 εβδομάδες, σε σύγκριση με μητέρες τυπικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών ή μητέρες παιδιών με σύνδρομο Down (Beversdorf et al., 2005). Επιπλέον, 

μια προοπτική μελέτη σχετικά με τον βαθμό στον οποίο το ΠΜΣ που προκλήθηκε από 

μια μεγάλη φυσική καταστροφή (χιονοθύελλα του Κεμπέκ, 1998) προέβλεψε 

υποκλινικά χαρακτηριστικά τύπου ΔΑΦ σε ηλικία 6½ ετών, έδειξε ότι το μεγαλύτερο 

αντικειμενικό και υποκειμενικό ΠΜΣ προέβλεπε πιο σοβαρά αυτιστικά 

χαρακτηριστικά στους απογόνους, αν και στο υποκλινικό εύρος (Walder et al., 2014). 

Επιπλέον, το βιολογικό φύλο του παιδιού δεν επηρέασε τις επιπτώσεις του ΠΜΣ και 

όσον αφορά τη χρονική στιγμή έκθεσης στο στρες, το αντικειμενικό άγχος της μητέρας 

σε σχέση με τη φυσική καταστροφή επηρέασε σημαντικά τα χαρακτηριστικά τύπου 
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ΔΑΦ σε παιδιά που εκτέθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (Walder et al., 

2014).  

3.1.3 Μητρική ανοσολογική ενεργοποίηση (ΜΑΕ)  

Αναγνωρίζεται διαρκώς περισσότερο ο ρόλος της φλεγμονής και των επιγενετικών 

αλλαγών στην αλληλεπίδραση γονιδίων-περιβάλλοντος κατά την παθογένεση των 

ΝΑΔ (Voineagu et al., 2011; Nardone et al., 2014; Lennington et al., 2016; Ramaswami 

et al., 2020). Όταν ο οργανισμός έρχεται αντιμέτωπος με περιβαλλοντικές απειλές, η 

ενεργοποίηση μιας φλεγμονώδους απόκρισης παρέχει προστασία από τα παθογόνα 

και προωθεί την αποκατάσταση των ιστών για τη διατήρηση της κυτταρικής 

ομοιόστασης (Bennett et al., 2018). Ωστόσο, η υπερβολική ή απορρυθμισμένη 

φλεγμονώδης αντίδραση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευαλωτότητα 

σε χρόνιες ασθένειες (Straub and Schradin, 2016). Η φλεγμονή διαδραματίζει 

εξέχοντα ρόλο στη σηματοδότηση κατά τη διεπαφή κυττάρου-περιβάλλοντος και οι 

προκύπτουσες κυτταρικές αποκρίσεις ρυθμίζονται μέσω λεπτομερώς συντονισμένων 

επιγενετικών μηχανισμών (Dupont et al., 2009). Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι 

περιβαλλοντικές επιδράσεις που υφίσταται η μητέρα παίζουν ρόλο στον εμβρυϊκό 

προγραμματισμό που αφορά τόσο το ανοσοποιητικό σύστημα του εμβρύου όσο και 

ευρύτερα τον αναπτυξιακό επιγενετικό κώδικα των απογόνων, επηρεάζοντας έτσι την 

ευαλωτότητα σε ΝΑΔ αργότερα στη ζωή (Richetto et al., 2017; Weber-Stadlbauer, 

2017). Η υπόθεση της μητρικής ανοσολογικής ενεργοποίησης υποστηρίζει ότι η 

έκθεση σε ένα απορρυθμισμένο ανοσολογικό περιβάλλον στη μήτρα επηρεάζει την 

εμβρυϊκή νευροανάπτυξη (Knuesel et al., 2014; Estes and McAllister, 2016). Οι 

κρίσιμες περίοδοι της νευροανάπτυξης καθοδηγούνται από τον γενετικό κώδικα και 

το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται μέσω αλληλεπιδράσεων με την ανάπτυξη του 

ανοσοποιητικού συστήματος, το εντερικό μικροβίωμα, τον άξονα του στρες και τα 

χαρακτηριστικά του φύλου (VanRyzin et al., 2018; Pronovost and Hsiao, 2019).  

3.1.3.1 Επιδημιολογικά δεδομένα της ΜΑΕ στις ΝΑΔ  

Οι κλινικές παρατηρήσεις των αυξημένων ποσοστών ΔΑΦ και σχιζοφρένειας σε 

απογόνους κυήσεων που συνέπεσαν με εποχικά ξεσπάσματα λοιμωδών νόσων και 

επιδημίες ερυθράς, γρίπης, ιλαράς, παρωτίτιδας και πολιομυελίτιδας υποδηλώνουν 

την ύπαρξη πιθανής σχέσης μεταξύ λοιμώξεων κατά την κύηση και αρνητικών 

νευροαναπτυξιακών εκβάσεων (Minakova and Warner, 2018). Επίσης, ένα ευρύ 
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φάσμα μητρικών λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένων ιογενών, βακτηριακών και 

πρωτοζωικών λοιμώξεων, διαπιστώθηκε ότι αυξάνει τον κίνδυνο νευρολογικών και 

νευροψυχιατρικών διαταραχών στους απογόνους (Minakova and Warner, 2018). 

 

Αν και ορισμένοι παράγοντες μπορούν να μολύνουν άμεσα το έμβρυο μέσω κάθετης 

μετάδοσης, άλλες μη μεταδοτικές μητρικές λοιμώξεις που συμβαίνουν κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ΝΑΔ στους 

απογόνους. Μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση 15 μελετών διαπίστωσε 

ότι οι κοινές μητρικές βακτηριακές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 

συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων του ουρογεννητικού συστήματος και του 

δέρματος, αύξησαν τις πιθανότητες να γεννηθούν απόγονοι με ΔΑΦ κατά 13% (Jiang 

et al., 2016). Οι ουρογεννητικές λοιμώξεις της μητέρας αύξησαν τις πιθανότητες 

εμφάνισης ΔΕΠΥ στους απογόνους κατά 26-33% και οι μητέρες με ιογενείς λοιμώξεις 

του αναπνευστικού συστήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχαν τριπλάσιο 

κίνδυνο να αποκτήσουν παιδί με ΔΕΠΥ (Pineda et al., 2007; Mann and McDermott, 

2011; Silva et al., 2014).  

 

Η συσχέτιση μεταξύ διαφορετικών προγεννητικών λοιμώξεων και ορισμένων ΝΑΔ 

πιθανόν υποδεικνύει την ύπαρξη κοινών ανοσολογικών μηχανισμών που 

συνεισφέρουν στον αυξημένο κίνδυνο. Παράλληλα, αυξάνονται οι ενδείξεις ότι 

διάφορες χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 

αποτελούν αξιοσημείωτους παράγοντες κινδύνου για ΝΑΔ στους απογόνους (Kim et 

al., 2019; Han et al., 2021). Οι οξείες λοιμώξεις μπορεί να προκαλέσουν υψηλού 

βαθμού οξεία φλεγμονή, ενώ άλλοι περιβαλλοντικοί, ψυχοκοινωνικοί και βιολογικοί 

παράγοντες μπορεί αφενός να αποτρέψουν την επίλυση της οξείας φλεγμονής και 

αφετέρου να προωθήσουν μια κατάσταση στείρας συστηματικής χρόνιας φλεγμονής 

χαμηλού βαθμού (Furman et al., 2019). Οι μητρικές αυτοάνοσες καταστάσεις κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΔΑΦ, 

ΔΕΠΥ και σύνδρομο Tourette (Dalsgaard et al., 2015c; Chen et al., 2016; Nielsen et al., 

2021), ενώ το μητρικό άσθμα συσχετίστηκε με ΔΑΦ και ΔΕΠΥ στους απογόνους σε 

διάφορες πληθυσμιακές μελέτες (Instanes et al., 2017; Hisle-Gorman et al., 2018; 

Gong et al., 2019; Liu et al., 2019). Η παχυσαρκία της μητέρας έχει δοσοεξαρτώμενη 

σχέση με την εμφάνιση ΔΑΦ και ΔΕΠΥ στους απογόνους (Wang et al., 2016; Li et al., 
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2020). Επιπλέον, οι μητέρες με χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση είχαν 

διπλάσιες πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί με ΔΕΠΥ ή σύνδρομο Tourette σε 

σύγκριση με μητέρες με μέση ή υψηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση (Miller et al., 

2014; Russell et al., 2016). Άλλες ετερογενείς φλεγμονώδεις καταστάσεις της μητέρας, 

συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη της κύησης, της προεκλαμψίας, της κατάθλιψης 

και του καπνίσματος ή άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, έχουν σχετιστεί επίσης με 

αυξημένο κίνδυνο ΝΑΔ στους απογόνους (Han et al., 2021). 

 

Η χρονική στιγμή έκθεσης της μητέρας μπορεί να επηρεάζει την εμφάνιση ΝΑΔ στους 

απογόνους. Για παράδειγμα, διαπιστώθηκε ότι το μητρικό άσθμα κατά το πρώτο και 

το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης σχετίζεται με ΔΑΦ (Croen et al., 2005), ενώ οι 

μητρικές βακτηριακές λοιμώξεις και τα αρνητικά γεγονότα ζωής κατά το τρίτο τρίμηνο 

αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης ΔΑΦ και ΔΕΠΥ στους απογόνους (Manzari et al., 

2019). 

 

Συνολικά, οι μελέτες παρέχουν πειστικές ενδείξεις ότι οι μεμονωμένες και οι 

συρρέσουσες φλεγμονώδεις καταστάσεις της μητέρας ενέχουν κίνδυνο εμφάνισης 

ορισμένων ΝΑΔ στους απογόνους (Han et al., 2021; Jones et al., 2021). Οι μελέτες 

είναι εστιασμένες κυρίως στη ΔΕΠΥ, τη ΔΑΦ και το σύνδρομο Tourette (Han et al., 

2021). Ωστόσο, κάθε φλεγμονώδης κατάσταση θα μπορούσε να έχει πολλούς 

μηχανισμούς δράσης. Για παράδειγμα, τα αυτοάνοσα νοσήματα και το άσθμα έχουν 

σαφώς ανοσολογική βάση, ενώ η παχυσαρκία και το στρες, αν και φλεγμονώδεις 

καταστάσεις, θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν τη νευροανάπτυξη μέσω άλλων 

μηχανισμών όπως το μεταβολικό και το οξειδωτικό στρες (Han et al., 2021). 
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1. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & Οργανοχλωριωμένα 

Παρασιτοκτόνα 
 

1.1 Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα (ΟΧΠ) 
 

Τα παρασιτοκτόνα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες χημικές ενώσεις για τη 

θανάτωση, την απώθηση ή τον περιορισμό των παρασίτων. Τα συμβατικά 

παρασιτοκτόνα ταξινομούνται ως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα. Η 

παγκόσμια κατανάλωση παρασιτοκτόνων υπολογίζεται σε πάνω από 2,27 

δισεκατομμύρια κιλά κάθε χρόνο για γεωργικές, οικιακές, εμπορικές ή βιομηχανικές 

χρήσεις (Rosas and Eskenazi, 2008). Παρόλο που τα παρασιτοκτόνα είναι απαραίτητα 

στις σύγχρονες γεωργικές πρακτικές, το υπόλειμμά τους στα τρόφιμα αποτελεί 

αυξανόμενη πηγή κινδύνου για τον γενικό πληθυσμό λόγω των δυνητικών επιβλαβών 

επιδράσεών τους. Η επαγγελματική έκθεση σε παρασιτοκτόνα μπορεί να είναι 

επικίνδυνη για τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους κοντινούς 

παρευρισκόμενους κατά την παρασκευή, τη μεταφορά ή/και την κατανάλωση. 

Αβεβαιότητα υπάρχει όσον αφορά τις νεογνικές ή/και τις μακροπρόθεσμες δυσμενείς 

επιπτώσεις της έκθεσης σε χαμηλές δόσεις παρασιτοκτόνων (Saeedi Saravi and 

Dehpour, 2016). Ωστόσο, έχουν δειχθεί συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε 

παρασιτοκτόνα και σοβαρών ασθενειών και καταστάσεων όπως νευρολογικές 

διαταραχές, καρκίνοι, αναπαραγωγικές επιπλοκές, γενετικές ανωμαλίες, ενδομήτρια 

καθυστέρηση της ανάπτυξης και εμβρυϊκός θάνατος (Jayaraj et al., 2016). 

Η νευροτοξικότητα των παρασιτοκτόνων σε χρόνια έκθεση είναι γνωστή ως ένα από 

τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας, καθώς οι περισσότερες από αυτές 

τις χημικές ενώσεις αλληλεπιδρούν με ορισμένα στοιχεία του νευρικού συστήματος. Η 

νευροτοξικότητα που προκαλείται από τα παρασιτοκτόνα μπορεί να αφορά διάφορες 

κατηγορίες διαταραχών που εντοπίζονται στο ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένων 

νευροεκφυλιστικών διαταραχών (Alzheimer, Parkinson, αμυοτροφική πλευρική 

σκλήρυνση, πολλαπλή σκλήρυνση), νευροαναπτυξιακών διαταραχών (ΔΕΠΥ, ΔΑΦ, 

αναπτυξιακή καθυστέρηση και νοητική αδυναμία), καθώς και νευροσυμπεριφορικών 

και νευροψυχιατρικών διαταραχών (κατάθλιψη, άγχος, διαταραχές του ύπνου και 

γνωστικές διαταραχές) (Arab and Mostafalou, 2021). 
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Τα οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα (ΟΧΠ) είναι ευρέως διαδεδομένοι επίμονοι 

οργανικοί ρύποι (persistent organic pollutants-POPs) και περιλαμβάνουν τα 

πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs), τα κυκλοδιένια, το εξαχλωροβενζόλιο (HCB) και 

τα διχλωροδιφαινυλτριχλωροαιθάνιο (DDT) και διχλωροδιφαινυλοδιχλωροαιθυλένιο 

(DDE), έναν μεταβολίτη-παράγωγο του DDT (Ashraf, 2017). Οι ενώσεις αυτές είναι 

ημιπτητικές και εξαιρετικά ανθεκτικές στην περιβαλλοντική αποδόμηση (Ashraf, 

2017). Επίσης, λόγω της λιπόφιλης φύσης τους, συσσωρεύονται στον ανθρώπινο και 

ζωικό ιστό, ασκώντας πολλαπλασιαστικές βιολογικές επιδράσεις (Saeedi Saravi and 

Dehpour, 2016). Παρόλο που η χρήση και η παραγωγή των ΟΧΠ έχει απαγορευτεί στις 

περισσότερες δυτικές χώρες, εξακολουθούν να ανιχνεύονται στο περιβάλλον και 

στους ανθρώπινους ιστούς, κυρίως λόγω της ανθεκτικότητάς τους (Freire et al., 2014).  

Οι άνθρωποι εκτίθενται κυρίως μέσω της τροφικής αλυσίδας και ιδιαίτερα μέσω της 

κατανάλωσης μολυσμένων ψαριών και ζωικού λίπους, που οδηγεί στη συσσώρευση 

ΟΧΠ στον ανθρώπινο λιπώδη ιστό (Saeedi Saravi and Dehpour, 2016). Οι κίνδυνοι των 

ΟΧΠ για την υγεία εξαρτώνται από τον τύπο του παρασιτοκτόνου, το επίπεδο και τη 

διάρκεια της έκθεσης (Jayaraj et al., 2016). Τα ΟΧΠ μπορούν να εισέλθουν στο σώμα 

μέσω της δερματικής, αναπνευστικής, στοματικής και οφθαλμικής οδού (Falck et al., 

2015). Τα ΟΧΠ μπορούν να απειλήσουν την ανθρώπινη υγεία επηρεάζοντας 

διαφορετικά όργανα και βιολογικά συστήματα. Ορισμένες κατηγορίες ΟΧΠ 

προκαλούν τόσο τραυματισμούς από εξωτερικό ερεθισμό όσο και ασθένειες από 

εσωτερική δηλητηρίαση. Ασκούν τις δυσμενείς επιδράσεις τους μέσω διαφόρων 

πιθανών οδών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στον ενεργειακό 

μεταβολισμό, του επίμονου ανοίγματος των διαύλων νατρίου, της αλληλεπίδρασης με 

τους υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), των επιγενετικών αλλοιώσεων 

μέσω μεταβολών στη μεθυλίωση του DNA και των επιδράσεων ενδοκρινικής 

διατάραξης στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς (Howdeshell, 2002; 

Karami-Mohajeri and Abdollahi, 2011; Yu et al., 2018). 

Αρκετές μελέτες έχουν καταδείξει ότι τα ΟΧΠ διασχίζουν τον πλακούντα και, λόγω της 

λιποφιλικότητάς τους, απεκκρίνονται επίσης στο μητρικό γάλα, οδηγώντας σε έκθεση 

των απογόνων ενδομήτρια και στην πρώιμη βρεφική ηλικία αντίστοιχα (Ribas-Fito et 

al., 2003; Shen et al., 2007; Dewan et al., 2013; Falck et al., 2015). Υπάρχουν ενδείξεις 

ότι τα επίπεδα των ΟΧΠ στον ορό ακόμη και σε παιδιά σχολικής ηλικίας καθορίζονται 
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σε σημαντικό βαθμό από τον θηλασμό (Karmaus et al., 2001). Επιπλέον, οι περίοδοι 

αυξημένης ευαλωτότητας κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος, όταν 

λαμβάνουν χώρα κρίσιμες αναπτυξιακές διεργασίες, είναι πιο ευαίσθητες σε 

περιβαλλοντικές επιδράσεις (Rice and Barone, 2000). Έτσι, τα ΟΧΠ μπορεί να έχουν 

αντίκτυπο στα αποτελέσματα της νευροαναπτυξιακής εξέλιξης, δεδομένου ότι η 

εντατική συναπτογένεση και η μυελίνωση λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

εμβρυϊκής ζωής και της πρώιμης βρεφικής ηλικίας (Berghuis et al., 2015). Η πιθανή 

βλάβη εξαρτάται από τον τύπο του παρασιτοκτόνου, καθώς και από το επίπεδο, τη 

διάρκεια και την αναπτυξιακή περίοδο της έκθεσης (Saeedi Saravi and Dehpour, 

2016). Μέχρι σήμερα, οι επιδημιολογικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί εκτενώς στην 

σχέση της πρώιμης έκθεσης σε ΟΧΠ με ένα εύρος από γενικές αναπτυξιακές ή 

γνωστικές μεταβλητές (Jurewicz et al., 2013; Biosca-Brull et al., 2021). 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΟΧΠ ασκούν τις δυσμενείς επιδράσεις τους μέσω μεταβολών 

στον ενεργειακό μεταβολισμό, επίμονου ανοίγματος των διαύλων νατρίου και 

αλληλεπίδρασης με τους υποδοχείς του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), με 

αποτέλεσμα τη διακοπή των ρευμάτων νατρίου/καλίου των νευρικών ινών (Karami-

Mohajeri and Abdollahi, 2011; Zaganas et al., 2013). Επιδημιολογικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η έκθεση των εγκύων σε ΟΧΠ έχει ως αποτέλεσμα επιδράσεις στην 

νευροανάπτυξη και μεταγεννητικά νευροψυχολογικά ελλείμματα, μεταξύ άλλων 

ελλιπή γνωστική ανάπτυξη, ελλιπή ανάπτυξη κινητικών λειτουργιών, ελλειμματική 

προσοχή, αυτιστικά στοιχεία, καθώς και αυξημένο κίνδυνο σοβαρών χρόνιων 

ασθενειών όπως καρκίνοι και δυσλειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος αργότερα 

στη ζωή (Siddiqui et al., 2003; Sagiv et al., 2007; Stillerman et al., 2008; Boucher et al., 

2013; Srivastava et al., 2015; Biosca-Brull et al., 2021). Επιπλέον, τα ευρέως 

χρησιμοποιούμενα ΟΧΠ ενδέχεται να έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στο κεντρικό 

και περιφερικό νευρικό σύστημα. Αυξανόμενα δεδομένα δείχνουν ότι η έκθεση σε 

ΟΧΠ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ καθώς και άλλων 

νευροεκφυλιστικών διαταραχών, όπως η νόσος του Πάρκινσον (Fonseca et al., 1993; 

Fleming et al., 1994; Zaganas et al., 2013). 

1.2 ΟΧΠ & Νευροανάπτυξη 
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Υπάρχουν άφθονες ενδείξεις για θετική συσχέτιση μεταξύ των συγκεντρώσεων των 

ΟΧΠ στον ορό της μητέρας, στον πλακούντα ή στο μητρικό γάλα και των ΝΑΔ στους 

απογόνους, συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ψυχοκινητικής και γνωστικής 

ανάπτυξης, της απώλειας μνήμης, των μειωμένων δεξιοτήτων αντιληπτικής 

απόδοσης, της ΔΑΦ, της ΔΕΠΥ και της νοητικής αναπηρίας (Sagiv et al., 2010; 

Cheslack-Postava et al., 2013; Lyall et al., 2017) [Για μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση 

δείτε (Biosca-Brull et al., 2021)]. Η πλειοψηφία των μελετών που διερευνούν τον 

πιθανό ρόλο των ΟΧΠ στην παθογένεση των ΝΑΔ είναι προοπτικού σχεδιασμού. 

Επιπλέον, προηγούμενες μελέτες έχουν αξιολογήσει πρωτίστως τη συσχέτιση της 

πρώιμης έκθεσης σε ΟΧΠ, συχνότερα της προγεννητικής έκθεσης διαμέσου του 

πλακούντα, με μεταγενέστερες βαθμολογίες σε νευροαναπτυξιακές μεταβλητές, 

κυρίως μέσω συνεχών γνωστικών και συμπεριφορικών μεταβλητών, παρά με τον 

πλήρη κλινικό φαινότυπο καθορισμένων ΝΑΔ (Biosca-Brull et al., 2021).  

Σε γενικές γραμμές, η βιβλιογραφία επικεντρώνεται στο 

διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT) και στα κύρια προϊόντα αποδόμησής του 

όπως το διχλωροδιφαινυλοδιχλωροαιθυλένιο (DDE). Στις μελέτες αυτές συχνά 

αξιολογούνται και άλλα ΟΧΠ όπως το εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH) και το 

εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (Bahena-Medina et al., 2011; Torres-Sánchez et al., 2013; 

Braun et al., 2014; Lyall et al., 2017; Brown et al., 2018; Jeddy et al., 2018; Kim et al., 

2018b; Hamra et al., 2019; Kao et al., 2019). Τα συμπεράσματα συχνά είναι 

αντικρουόμενα. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη δεν βρέθηκαν επιδράσεις της 

προγεννητικής έκθεσης σε DDE στην ηλικία του ενός μηνός όσον αφορά στα 

αντανακλαστικά και τη νευρολογική ή ψυχοκινητική ανάπτυξη (Bahena-Medina et al., 

2011). Ωστόσο, μια εθνική μελέτη κοόρτης γεννήσεων (Φινλανδία) που αξιολόγησε 

παιδιά μεταξύ 0 και 7 ετών βρήκε συσχέτιση μεταξύ των αυξημένων επιπέδων DDE 

στον ορό της μητέρας προγεννητικά και του κινδύνου εμφάνισης ΔΑΦ στους 

απογόνους (Brown et al., 2018).  

Επιπλέον, τέσσερις μελέτες έχουν αξιολογήσει σε παιδιά την επίδραση κατά τα πρώτα 

πέντε χρόνια της ζωής της προγεννητική έκθεσης σε ΟΧΠ, δηλαδή από 13 έως 24 

μηνών (Kim et al., 2018b), 15 έως 38 μηνών (Jeddy et al., 2018), 42 έως 60 μηνών 

(Torres-Sánchez et al., 2013) και τεσσάρων έως πέντε ετών (Braun et al., 2014). Τα 

ευρήματα ποικίλουν. Έτσι, ενώ σε μια μελέτη δεν βρέθηκε να σχετίζεται η 
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προγεννητική έκθεση σε ΟΧΠ με νευροαναπτυξιακές μεταβλητές στους 13-24 μήνες, 

μια άλλη μελέτη έδειξε ότι τα αυξημένα επίπεδα εξαχλωροβενζολίου (HCB) 

συσχετίζονται με ελλείμματα κατανόησης και παραγωγής λεξιλογίου σε παιδιά 15 

μηνών, ενώ μια μικρή μείωση στην κατανόηση λεξιλογίου παρατηρήθηκε σε ηλικία 38 

μηνών (Jeddy et al., 2018). Η ίδια μελέτη βρήκε προβλήματα επικοινωνίας που 

σχετίζονται με τα μητρικά επίπεδα DDT σε παιδιά ηλικίας 38 μηνών, αλλά δεν 

παρατήρησε συσχέτιση μεταξύ των μητρικών επιπέδων HCH ή DDE και των 

βαθμολογιών επικοινωνίας και στις δύο περιόδους έκθεσης (Jeddy et al., 2018). 

Επιπλέον, τα επίπεδα του DDE κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έχουν σχετιστεί 

με σημαντική μείωση του γενικού γνωστικού δείκτη, της κατανόησης λεξιλογίου και 

με προβλήματα μνήμης (σημ. όλα τα προηγούμενα βάσει των McCarthy Scales of 

Children's Abilities) στην ηλικία των 42, 48, 54 και 60 μηνών (Torres-Sánchez et al., 

2013). Οι Lyall και συν. (2017) δεν βρήκαν σαφή στοιχεία ότι τα υψηλότερα επίπεδα 

ορισμένων ΟΧΠ στον μητρικό ορό κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 

σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ΔΑΦ, ενώ οι Hamra και συν. (2019) δεν βρήκαν 

συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε ΟΧΠ και του κινδύνου εμφάνισης ΔΑΦ ή νοητικής 

αδυναμίας (Lyall et al., 2017; Hamra et al., 2019). Η μεταγεννητική έκθεση σε ΟΧΠ 

(προσδιοριζόμενη από την συγκέντρωσή τους στο μητρικό γάλα) [συγκεκριμένα, p,p’-

DDT, ενδρίνη (endrin), ενδοσουλφάνη (endosulfan), επταχλώριο (heptachlor) και  

εποξείδιο του επταχλωρίου] σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 12 μηνών, έχει σχετιστεί 

με κοινωνικο-συναισθηματικά, γλωσσικά, γνωστικά και κινητικά ελλείμματα (με βάσει 

τις Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition) (Kao et al., 2019). 

Ενδιαφέρον είναι ότι πρόσφατα, στη πρώτη μελέτη που αξιολόγησε την επίδραση της 

ενδομήτριας έκθεσης σε β-HCH (β-εξαχλωροκυκλοεξάνιο) στη γνωστική ανάπτυξη, 

μέσω της κλίμακας WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), σε παιδιά ηλικίας 

7 ετών, δεν βρέθηκε αρνητική επίδραση (Kokroko et al., 2020). Μάλιστα, δεκαπλάσια 

αύξηση των συγκεντρώσεων β-HCH σχετίστηκε με αύξηση κατά 4,5 μονάδες της 

βαθμολογίας στην υποκλίμακα αξιολόγησης της μνήμης εργασίας (Kokroko et al., 

2020). Στην ίδια μελέτη τα επίπεδα του p,p’-DDT σχετίστηκαν με μειωμένη 

πιθανότητα για ΔΕΠΥ, ενώ σχετικά με τα επίπεδα του HCB βρέθηκε αυξημένος 

κίνδυνος σε χαμηλές συγκεντρώσεις και μειωμένος κίνδυνος για συγκεντρώσεις 

μεγαλύτερες από 8 ng/g λιπιδίων (Kokroko et al., 2020). Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις 

του β-HCH στο μητρικό γάλα έχουν σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ 
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(Lenters et al., 2019). Μια πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη που συμπεριέλαβε 4437 

ζεύγη μητέρας-παιδιού δεν βρήκε καμία συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε HCB και 

του κινδύνου εμφάνισης ΔΕΠΥ (Forns et al., 2018). Ωστόσο, σε προηγούμενες μελέτες, 

η προγεννητική έκθεση σε HCB είχε συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο κοινωνικών 

ελλειμμάτων και αυξημένες βαθμολογίες ως προς στοιχεία ΔΕΠΥ αναφερόμενα από 

τους δασκάλους σε ηλικία 4 ετών στην Ισπανία (Ribas-Fitó et al., 2007) και με 

ελλείμματα στη γνωστική λειτουργία του παιδιού (αλλά όχι υπερκινητικότητα και 

ελλειμματική προσοχή) σε ηλικία επίσης 4 ετών στην Ελλάδα (Kyriklaki et al., 2016).  

Μέχρι σήμερα, οι μελέτες που αφορούν την έκθεση του ελληνικού πληθυσμού σε 

ΟΧΠ περιλαμβάνουν κυρίως μελέτες σε δείγματα ορού ενηλίκων (Kalantzi et al., 2011; 

Koureas et al., 2016; Vafeiadi et al., 2016), δείγματα τριχών (Tsatsakis et al., 2008, 

2015) ή το μητρικό γάλα (Schinas et al., 2000) καθώς και προοπτικές μελέτες που 

αξιολόγησαν την προγεννητική έκθεση παιδιών μέσω του προσδιορισμού των 

επιπέδων ΟΧΠ στον ορό της μητέρας (Vafeiadi et al., 2014; Casas et al., 2015; Kyriklaki 

et al., 2016). Τέλος, υπάρχει σε δείγμα από τον ελληνικό πληθυσμό μόνο μία 

συγχρονική μελέτη σε παιδιά με υποσπαδία, ηλικίας μεταξύ 3 και 7 ετών, που 

αξιολόγησε το επίπεδο έκθεσης σε HCHs και DDTs σε δείγματα τριχών (Michalakis et 

al., 2013). 

Παρακάτω, στα υποκεφάλαια που ακολουθούν, παρουσιάζονται ορισμένα από τα πιο 

σημαντικά δεδομένα που αφορούν στην σχέση των ΟΧΠ με τις ΝΑΔ ανά κατηγορία 

ΟΧΠ. Επίσης, δίνεται έμφαση στους πιθανούς μηχανισμούς διαμέσου των οποίων τα 

ΟΧΠ ασκούν τις δυσμενείς επιδράσεις τους στην νευροανάπτυξη. Τέλος, 

παρουσιάζονται δεδομένα σχετικά με την επιληπτογόνο δράση ορισμένων ΟΧΠ 

καθώς και με τον πιθανό ρόλο τους στην διατάραξη της λειτουργίας του συστήματος 

του στρες. 

1.2.1  Έκθεση σε DDT & Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

  

Με βάση τον κρίσιμο ρόλο των τασεο-εξαρτώμενων διαύλων νατρίου στην προ- και 

μεταγεννητική νευροανάπτυξη, έχει προταθεί ότι το DDT μπορεί να παρεμβαίνει στις 

νευροαναπτυξιακές διεργασίες μέσω αυτού του μηχανισμού (Shelton et al., 2012). 

Ορισμένες μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τη σχέση μεταξύ νεογνικών 

νευροαναπτυξιακών ανωμαλιών και των επιπέδων ΟΧΠ ή/και των ενεργών 
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μεταβολιτών τους στον ορό της μητέρας, στον πλακούντα και στο μητρικό γάλα 

(Rogan et al., 1986; Shen et al., 2007). Οι Eskenazi και συν. έδειξαν ότι η παρουσία 

DDT και του προϊόντος διάσπασής του, του DDE, στον ορό της μητέρας σχετίζεται με 

μείωση της νοητικής ανάπτυξης σε βρέφη 12 και 24 μηνών και με μειωμένη 

ψυχοκινητική ανάπτυξη στους 6 και 12 μήνες (Eskenazi et al., 2006). Σε μια μελέτη 

που διεξήχθη σε 475 άτομα ηλικίας 4 ετών από τον ισπανικό πληθυσμό φάνηκε 

συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου του DDT στον ορό του ομφάλιου λώρου και των 

δεξιοτήτων μνήμης και αντιληπτικής απόδοσης (Ribas-Fitó et al., 2006). Στη 

Φινλανδική Προγεννητική Μελέτη Αυτισμού (Finnish Prenatal Study of Autism- FiPS-

A), η οποία διεξήχθη με βάση μια εθνική μελέτη κοόρτης γεννήσεων από το 1987 έως 

το 2005 στη Φινλανδία, ανιχνεύτηκαν σε δείγματα μητρικού ορού το p,p'-DDE (στο 

100% των δειγμάτων) και επίσης έξι συγγενείς ουσίες του PCB. Τα DDE και HCB 

ανιχνεύθηκαν μόνο σε 75 περιπτώσεις με ΔΑΦ μεταξύ των 1,2 εκατομμυρίων νεογνών 

που μελετήθηκαν (Shen et al., 2005; Cheslack-Postava et al., 2013). Ακόμα, η 

προγεννητική έκθεση σε p,p'-DDE έχει σχετιστεί με τις συνολικές δυσκολίες (Strengths 

and Difficulties Questionnaire), συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων διαγωγής και 

υπερκινητικότητας, σε παιδιά από 5 έως 9 ετών στην κοόρτη INUENDO (Γροιλανδία 

και Ουκρανία) (Rosenquist et al., 2017). Άλλες μελέτες ανέφεραν γενικά μηδενικές ή 

σχεδόν μηδενικές συσχετίσεις μεταξύ της έκθεσης σε HCB ή/και p,p’-DDE και 

νευροσυμπεριφορικών ελλειμμάτων (Grandjean et al., 2012; Strøm et al., 2014). 

Ανάλογα αποτελέσματα έχουν προκύψει και από την μεγαλύτερη (4437 ζεύγη 

μητέρας-παιδιού) μέχρι σήμερα μελέτη για τη σχέση της έκθεσης σε p,p'-DDE και του 

κινδύνου ανάπτυξης ΔΕΠΥ (Forns et al., 2018). 

1.2.2  Έκθεση σε χλωρδεκόνη (chlordecone) & Νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές 
 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι η δηλητηρίαση από χλωρδεκόνη προκαλεί 

νευρωνική βλάβη, καθώς και ηπατική και ορχική δυσλειτουργία (Boucher et al., 2013; 

Multigner et al., 2016). Οι ασθενείς που εκτέθηκαν εμφάνισαν μείζονα σημεία 

διαταραχών συμπεριφοράς (δηλ. άγχος, κατάθλιψη και ευερεθιστότητα), απώλεια 

μνήμης, διαταραχές στην ομιλία, οψόκλωνο, τρόμο των άκρων και υπερβολική 

απόκριση του αντανακλαστικού αιφνιδιασμού (Guzelian, 1992; Faroon et al., 1995). 

Μελέτες in utero σε αρουραίους και ποντίκια έχουν δείξει ότι η προγεννητική έκθεση 
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σε εφάπαξ δόση χλωρδεκόνης οδηγεί σε μειωμένο βάρος γέννησης, εγκεφαλικές 

ανωμαλίες, θνησιγένεια και νευρωνικές βλάβες, όπως τρόμο, αλλοιωμένη απόκριση 

στο στρες και ελλείμματα μνήμης (Saeedi Saravi and Dehpour, 2016). Έχει 

παρατηρηθεί ότι η προγεννητική έκθεση στη χλωρδεκόνη σχετίζεται με εξασθένιση 

των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας στην πρώιμη παιδική ηλικία (Dallaire et al., 

2012). Επίσης έχει προταθεί ότι ο τρόμος και η κινητική δυσλειτουργία που 

προκαλούνται από τη χλωρδεκόνη διαμορφώνονται από τη βασική οδό 

σηματοδότησης που περιλαμβάνει τα σεροτονινεργικά, GABAεργικά, χολινεργικά και 

ντοπαμινεργικά συστήματα στον έσω δικτυωτό σχηματισμό του προμήκους και της 

γέφυρας και στους νευρώνες του ραβδωτού που βρίσκονται στα βασικά γάγγλια 

(Fujimori et al., 1986; Multigner et al., 2016). 

Στον άνθρωπο, η προγεννητική έκθεση σε χλωρδεκόνη  (chlordecone) έχει 

προσδιοριστεί στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, ενώ η μεταγεννητική έκθεση 

μετρήθηκε από το μητρικό γάλα που συλλέχθηκε 3 μήνες μετά τον τοκετό. Ωστόσο, τα 

αγόρια που εκτέθηκαν προγεννητικά σε αυτή την ένωση έδειξαν φτωχότερες 

κινητικές ικανότητες, ενώ δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης στην 

παιδική ηλικία και της κοινωνικής επικοινωνίας, της ικανότητας επίλυσης 

προβλημάτων, και της ανάπτυξης της λεπτής και αδρής κινητικότητας σε ηλικία 1,5 

έτους (Boucher et al., 2013). Μία μελέτη που εξέτασε τη σχέση μεταξύ της 

προγεννητικής έκθεσης σε ΟΧΠ (συγκεκριμένα, το mirex) και την γνωστική ανάπτυξη 

στην ηλικία των 4 ετών δεν εντόπισε επιδράσεις στις αντιληπτικές επιδόσεις, σε 

λεκτικούς και κινητικούς τομείς ενώ βρέθηκαν ελλείμματα στη γνωστική λειτουργία, 

ιδιαίτερα στη μνήμη εργασίας (Puertas et al., 2010).  

1.2.3  Έκθεση σε ενδοσουλφάνη (endosulfan) & Νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές 
 

Η ενδοσουλφάνη είναι μια μη αποικοδομήσιμη ένωση η οποία συσσωρεύεται στο 

ανθρώπινο λίπος, στο ήπαρ, στους νεφρούς και στον εγκέφαλο και ανιχνεύεται στο 

αίμα του ομφάλιου λώρου και στο μητρικό γάλα (Moreno Frías et al., 2004; Jimenez 

Torres et al., 2006). Είναι πιθανό να διαδραματίζει ρόλο στη εμφάνιση 

νευροαναπτυξιακών ανωμαλιών στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης και στην 

περίοδο μετά τον τοκετό, μέσω βλαβών στους μελαινοραβδωτούς ντοπαμινεργικούς 

νευρώνες και διαταραχής της GABAεργικής σηματοδότησης στους απογόνους (Wilson 
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et al., 2014b). Η έκθεση στην ενδοσουλφάνη κατά την διάρκεια της ανάπτυξης μειώνει 

σημαντικά την έκφραση του μεταφορέα ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα (DAT) και της 

υδροξυλάσης της τυροσίνης (TH) σε αρσενικούς απογόνους (Wilson et al., 2014b). 

Επιπλέον, οι παραπάνω επιδράσεις παρατηρήθηκαν με την έκθεση των απογόνων 

κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού σε επταχλώριο (heptachlor) και 

διελδρίνη (dieldrin) (Caudle et al., 2005; Richardson et al., 2006, 2008). Επίσης, ειδικά 

η ΔΑΦ, μπορεί να σχετίζεται με την έκθεση της μητέρας σε ΟΧΠ (Biosca-Brull et al., 

2021). Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί αυξημένος κίνδυνος ΔΑΦ σε παιδιά των 

οποίων οι μητέρες εκτέθηκαν σε ΟΧΠ κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης σε αγρούς 

στην Καλιφόρνια (Roberts et al., 2007). Συγκεκριμένα, βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της 

πιθανής (με βάση την κατοικία κοντά σε περιοχή χρήσης ΟΧΠ) προγεννητικής έκθεσης 

σε ενδοσουλφάνη, DDT και δικοφόλη, μιας ένωσης χημικά παρόμοιας με το DDT, και 

της ΔΑΦ (Roberts et al., 2007). 

1.2.4  Έκθεση σε πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) & 

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 
 

Είναι τεκμηριωμένο ότι η προγεννητική έκθεση σε PCBs αυξάνει τον κίνδυνο 

εμφάνισης ΔΕΠΥ και παρορμητικής συμπεριφοράς (Eubig et al., 2010; Sagiv et al., 

2010). Μάλιστα οι επιδράσεις αυτές πιθανόν να είναι ειδικές ως προς το φύλο καθώς 

σε μία μελέτη βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της προγεννητικής έκθεσης κυρίως σε PCBs 

(σημ. μέσω ανίχνευσης στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα) και στοιχείων ελλειμματικής 

προσοχής σε αγόρια 8 ετών (Sagiv et al., 2012). Επίσης, η πρώιμη έκθεση σε PCBs 

μέσω του θηλασμού έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη διερευνητική συμπεριφορά, 

μειωμένη κινητική δραστηριότητα και αγχώδη συμπεριφορά σε αρουραίους (Colciago 

et al., 2009). Επιπλέον, η έκθεση σε PCBs κατά την ενδομήτρια ζωή ασκεί δυσμενείς 

επιδράσεις στην ψυχοκινητική και γνωστική ανάπτυξη σε παιδιά μέχρι την ηλικία των 

2 ετών (Forns et al., 2012).  

Ο κύριος μηχανισμός που διέπει τη νευροτοξικότητα των PCBs σχετίζεται με την πολύ 

μεγαλύτερη ευαισθησία της παρεγκεφαλίδας, η οποία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 

στον κινητικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας και του κινητικού 

συντονισμού, καθώς και στην κινητική μάθηση και τη γνωστική ανάπτυξη (Stoodley, 

2016). Πιο ειδικά, η νευροτοξικότητα πιθανόν σχετίζεται με μεταβολή στην 

ενδοκυτταρική σηματοδότηση ασβεστίου, ιδίως στην παρεγκεφαλίδα (Llansola et al., 
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2010), καθώς και με την επίδραση στη ρύθμιση των θυρεοειδικών ορμονών, η οποία 

επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας (Roegge and Schantz, 2006). Η 

επίδραση στη μυελίνωση κατά τη διάρκεια της νευροανάπτυξης, η μεταβολή στις 

συγκεντρώσεις ορισμένων μονοαμινών, συμπεριλαμβανομένων της σεροτονίνης, της 

νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης, σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και η 

επαγωγή οξειδωτικού στρες περιγράφονται ως άλλοι μηχανισμοί που διαμεσολαβούν 

τις νευροψυχολογικές συνέπειες που προκαλούνται από ορισμένα άλλα ΟΧΠ όπως 

για παράδειγμα το εξαχλωροβενζόλιο (hexachlorobenzene- HCB) (Starek-Świechowicz 

et al., 2017). 

Στοιχεία από μελέτες σε ζωϊκά μοντέλα έχουν αναφέρει ότι τα PCBs ασκούν τις 

νευροαναπτυξιακές τους επιδράσεις πιθανόν μέσω ανισορροπιών στη διεγερτική και 

ανασταλτική νευροδιαβίβαση σε βασικές εγκεφαλικές περιοχές για την κοινωνική 

νόηση (Nakagami et al., 2011) και τη γλωσσική ανάπτυξη (Kenet et al., 2007). Επίσης, 

επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι γνωστικά ελλείμματα, όπως αυτά 

πιστοποιούνται από χαμηλότερες βαθμολογίες στους δείκτες Νοητικής Ανάπτυξης και 

Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης της Κλίμακας Βρεφικής Ανάπτυξης Bayley, σχετίζονται με 

αυξημένη προγεννητική έκθεση σε PCBs και στους υδροξυλιωμένους μεταβολίτες 

τους (Park et al., 2009; Shelton et al., 2012). Ωστόσο, η μεγαλύτερη μεχρι σήμερα 

(4437 ζεύγη μητέρας-παιδιού) μελέτη της επίδρασης της προγεννητικής 

(ομφαλοπλακουντιακό αίμα και μητρικό ορός) και μεταγεννητικής (μητρικό γάλα) 

έκθεσης σε PCB-153 στον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ μέχρι την ηλικία των 10 ετών 

έδειξε μηδενικά αποτελέσματα (Forns et al., 2018). 

1.2.5  Έκθεση σε λινδάνιο (γ-HCH) ή διελδρίνη & Νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές 
 

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι το GABAεργικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην τυπική νευροανάπτυξη κατά τη βρεφική ηλικία και στη ρύθμιση της 

νευροδιαβίβασης. Μάλιστα, νευροαναπτυξιακά ελαττώματα στο GABAεργικό 

σύστημα μπορεί να αντιπροσωπεύουν έναν κοινό παθογενετικό μηχανισμό για την 

ΔΑΦ και την επιληψία (Blatt et al., 2001; Sgadò et al., 2011). Η ενεργοποίηση των 

υποδοχέων γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABAA) στον ιππόκαμπο και το νεοφλοιό κατά 

τη διάρκεια της εμβρυϊκής νευροανάπτυξης έχει ως αποτέλεσμα την εκροή ιόντων 

χλωρίου και την αύξηση της διεγερσιμότητας. Μελέτες σε ζώα ανέφεραν μειωμένη 
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ικανότητα δέσμευσης των υποδοχέων GABAA στο εγκεφαλικό στέλεχος αρουραίων 

που εκτέθηκαν σε λινδάνιο και διελδρίνη, ακολουθούμενη από 

φωσφορυλίωση/ενεργοποίηση της κινάσης Akt, της κινάσης ERK1/2 και αναστολή των 

υποδοχέων GABAA (Brannen et al., 1998; Liu et al., 1998). Ως εκ τούτου, ορισμένα ΟΧΠ 

μπορεί να συνεισφέρουν στην πρόκληση υπερδιεγερτικών καταστάσεων, όπως 

παρατηρείται στη ΔΑΦ και την επιληψία (Tuchman and Cuccaro, 2011).  

1.2.6  Έκθεση σε άλλα ΟΧΠ & Νευροαναπτυξιακές διαταραχές 
 

Εκτός από τους περιγραφόμενους μηχανισμούς δράσης των ΟΧΠ στην 

παθοφυσιολογία της ΔΑΦ, η απορρύθμιση της σηματοδότησης Ca2+ που προκαλείται, 

η παραγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) και το οξειδωτικό στρες προτείνονται 

ως παράγοντες κινδύνου για ΔΑΦ (Deth et al., 2008; Shelton et al., 2012). Για 

παράδειγμα, το ΟΧΠ μεθόξυχλωρ (methoxychlor) προκαλεί οξειδωτική βλάβη και 

δυσλειτουργία του μιτοχονδριακού και ντοπαμινεργικού συστήματος στον εγκέφαλο 

ποντικών (Schuh et al., 2009). Αντίθετα, το ακετοχλωρικό (acetachlor), το άλαχλωρ 

(alachlor), τα PCBs και η ενδοσουλφάνη προκαλούν νοητικές και ψυχοκινητικές 

αναπτυξιακές διαταραχές παρεμβαίνοντας στην ομοιόσταση των θυρεοειδικών 

ορμονών. Ασκούν τις επιδράσεις τους αποτρέποντας την υπεροξείδωση του ιωδίου 

και στη συνέχεια μειώνοντας το επίπεδο της μητρικής Τ4 ορμόνης (Cheek et al., 1999; 

Shelton et al., 2012). Επομένως, τα ευρήματα αυτά που αφορούν συγκεκριμένους 

μηχανισμούς διάμεσου των οποίων ασκείται η νευροτοξικότητα ορισμένων ΟΧΠ, 

υποδηλώνουν ότι η έκθεση σε ΟΧΠ καθ' όλη τη διάρκεια τουλάχιστον της κρίσιμης 

νευροαναπτυξιακής περιόδου μπορεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για βλάβες 

στους νευρώνες και στα νευροδιαβιβαστικά συστήματα, καθορίζοντας την 

νευροαναπτυξιακή έκβαση.  

1.3 Επιληπτογόνες επιδράσεις των ΟΧΠ 
 

Έχει δειχθεί ότι το DDT μεταβάλλει τη λειτουργία των τασεοελεγχόμεων διαύλων 

ιόντων νατρίου μέσω υπερπόλωσης, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε 

επαναλαμβανόμενη εκφόρτιση των νευρώνων και επιληπτικές κρίσεις (Jett, 2012). 

Επιπλέον, η οξεία υπερέκθεση σε ΟΧΠ μπορεί να αναστείλει τη δραστηριότητα του 

ανασταλτικού νευροδιαβιβαστή GABA (Jett, 2012). Επομένως, η επαγόμενη από ΟΧΠ 
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τοξικότητα προκαλείται από αύξηση της διεγερτικής νευρωνικής δραστηριότητας και 

μείωση της ανασταλτικής συναπτικής δραστηριότητας. Τα διεγερτικά αμινοξέα, όπως 

το γλουταμικό, μεταβάλλουν τη διαπερατότητα της μεμβράνης ως προς τα Ca2+, 

οδηγώντας σε συσσώρευση ασβεστίου, νευρωνική βλάβη και θάνατο. Ο επακόλουθος 

περιφερειακός νευροεκφυλισμός έχει αρνητικό αντίκτυπο στις γνωστικές, 

αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες (Jett, 2012). 

Επιπλέον, ειδικά το λινδάνιο (γ-HCH) έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), όσον 

αφορά τον νευροτοξικό του ρόλο και τον ρόλο του στις επιληπτικές κρίσεις, καθώς 

είχαν παρατηρηθεί επιληπτικές κρίσεις σε αρχικό στάδιο δηλητηρίασης από λινδάνιο 

(Saeedi Saravi and Dehpour, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι παρατηρήθηκε αντίσταση 

στην αντιεπιληπτική αγωγή σε τρωκτικά με επιληπτικές κρίσεις που προκλήθηκαν από 

λινδάνιο (Tochman et al., 2000). Το λινδάνιο μειώνει ελαφρώς το επίπεδο του GABA 

στα κάτω διδύμια μέσω της αυξημένης απελευθέρωσης ντοπαμίνης από τον 

μεσεγκέφαλο, η οποία αναστέλλει την GABAεργική προβολή από τη μέλαινα ουσία 

στα διδύμια (Suñol et al., 1988). Επιπλέον, σε μια συγχρονική μελέτη παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης (2-12 ετών) με ιδιοπαθή επιληψία βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα β-, γ- και 

συνολικών HCHs στον ορό των παιδιών της κλινικής ομάδας σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου (Arora et al., 2013).  

Μια μελέτη περίπτωσης ανέφερε θανατηφόρο κρούσμα ανθεκτικού επιληπτικού 

status μετά από αυτοδηλητηρίαση με ενδοσουλφάνη (Roberts et al., 2004). Ο βασικός 

μηχανισμός της επιληπτικής δράσης είναι ο εξής: Η ενδοσουλφάνη ανταγωνίζεται 

τους νευροδιαβιβαστές GABA και γλυκίνη προσδενόμενη στους διαύλους ιόντων 

χλωρίου. Μειώνει έτσι την εισροή ιόντων χλωρίου οδηγώντας σε νευρωνική 

υπερδιέγερση (Vale et al., 2003). Η ταχεία απορρόφηση και κατανομή στο ΚΝΣ καθώς 

και η αναστολή του μεταφορέα κυτταρικής εκροής, δηλαδή της P-γλυκοπρωτεΐνης (P-

gp), προκαλούν αύξηση των επιπέδων ενδοσουλφάνης στον εγκέφαλο και κατ’ 

επέκταση της επίμονης τοξικότητάς της (Bain and LeBlanc, 1996). 

Άλλα ΟΧΠ, συμπεριλαμβανομένων του DDT, της αλδρίνης (aldrin) και της διελδρίνης 

(dieldrin), μπορούν επίσης να προκαλέσουν επιληπτικές κρίσεις σε θηλαστικά 

αυξάνοντας την ελεύθερη αμμωνία και ακολούθως τα επίπεδα GABA (Castro and 

Palermo-Neto, 1989). Άλλωστε, η νοραδρενεργικά διαμεσολαβούμενη μείωση του 
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ουδού διεγερσιμότητας είναι ένας υποκείμενος μηχανισμός της επιληπτικής δράσης 

της αλδρίνης (Arora et al., 2013). Τέλος, τα κυκλοδιένια, όπως η αλδρίνη, η χλωρδάνη, 

η ενδρίνη, το επταχλώριο και η τοξαφαίνη, ασκούν επιληπτογόνο δράση 

αναστέλλοντας τους υποδοχείς GABAA και την εισροή ιόντων χλωρίου (O’Brien, 1998; 

Saeedi Saravi and Dehpour, 2016).  

1.4 ΟΧΠ & το Σύστημα του Στρες 
 

Στον άνθρωπο, έχει παρατηρηθεί άγχος, νευρικότητα και ευερεθιστότητα μετά από 

έκθεση σε λινδάνιο (γ-HCH) (Llorens et al., 1990). Επίσης, έχει δειχθεί ότι η 

επαναλαμβανόμενη έκθεση σε χαμηλά επίπεδα λινδανίου μπορεί να προκαλέσει 

μακροχρόνιες αλλαγές στα νευρικά κυκλώματα που σχετίζονται με το σύστημα του 

στρες σε αρουραίους (Cloutier et al., 2006). Το εύρημα αυτό ήταν σύμφωνο με την 

υπόθεση ότι οι υποσπασμωδικές δόσεις των ανταγωνιστών GABAA, όπως είναι το 

λινδάνιο, ασκούν αγχογόνες επιδράσεις (Saeedi Saravi and Dehpour, 2016).  

Επιπλέον, τα χλωροβενζόλια, συμπεριλαμβανομένου του HCB, είναι ευρέως 

διαδεδομένα και συσσωρευμένα στο περιβάλλον, στην τροφική αλυσίδα και στους 

ανθρώπινους ιστούς. Η έκθεση σε αυτά τα ΟΧΠ μέσω διαφορετικών οδών πιθανόν 

σχετίζεται με ποικίλα συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, ανάμεσά τους και το άγχος. 

Η επίδραση αυτή διαμεσολαβείται από νευροενδοκρινικά συστήματα στο ΚΝΣ, τα 

οποία σχετίζονται με ορμόνες που απελευθερώνονται από την οπίσθια υπόφυση, 

συμπεριλαμβανομένης της αργινίνης-βαζοπρεσσίνης (AVP) και της ωκυτοκίνης (OXT) 

(Patisaul, 2017). Οι ορμόνες αλληλεπιδρούν με νευροδιαβιβαστές (π.χ. σεροτονίνη και 

νορεπινεφρίνη) και ορμονικούς ρυθμιστές (π.χ. φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη και 

στεροειδή) για τη διαμεσολάβηση του στρες. Ως εκ τούτου, η απορρύθμιση της 

έκκρισης της AVP και της ΟΧΤ στο ΚΝΣ μέσω της έκθεσης σε ΟΧΠ μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα αλλαγές στον συμπεριφορικό φαινότυπο και πιθανόν επακόλουθες 

ψυχιατρικές διαταραχές (Nagyeri et al., 2012). 

Πολλές από τις οδούς και τις περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται από την 

έκθεση σε περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 

προμετωπιαίου φλοιού, του ιπποκάμπου, των αμυγδαλών και του υποθαλάμου, 

εμπλέκονται επίσης στο σύστημα του στρες (Michael Caudle, 2016). Πιο 

συγκεκριμένα, πολλές από αυτές τις ενώσεις έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν τη 
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λειτουργία του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) αυξάνοντας ή 

μειώνοντας τα επίπεδα κορτικοστερόνης στο πλάσμα μετά από έκθεση ή βλάπτοντας 

την έκφραση και τη λειτουργία βασικών νευροδιαβιβαστών που είναι κρίσιμοι για τη 

σηματοδότηση στο μεταιχμιακό σύστημα (Michael Caudle, 2016). Ενώ οι αλλαγές στα 

επίπεδα της κορτικοστερόνης υποδεικνύουν μια πιο άμεση επίδραση στη 

σηματοδότηση του άξονα ΥΥΕ, από τις διαθέσιμες μελέτες, είναι δύσκολο να 

διαφοροποιηθούν οι κεντρικές από τις περιφερικές επιδράσεις των ΟΧΠ, που 

οδηγούν σε δυσλειτουργία του άξονα ΥΥΕ. Εκτός λοιπόν από τον άξονα ΥΥΕ, η 

επίδραση στη νευροδιαβίβαση εντός του μεταιχμιακού συστήματος μπορεί επίσης να 

υποδηλώνει ορισμένα σημεία ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να εμπλέκονται 

στην προκαλούμενη από τα ΟΧΠ δυσλειτουργία του συστήματος του στρες (Michael 

Caudle, 2016). Η έκθεση σε διάφορα ΟΧΠ, όπως το εξαχλωροβενζόλιο (HCB), το 

τοξαφαίνιο, το λινδάνιο (γ-HCH) και το χλωρδάνιο έχει βρεθεί ότι μειώνει τα βασικά 

επίπεδα κορτικοστερόνης στο πλάσμα σε εκτεθειμένα ζωικά μοντέλα (Mohammed et 

al., 1985; Lahiri and Sircar, 1991; Lelli et al., 2007). 

Ενώ οι μεταβολές στα επίπεδα της κορτικοτροπίνης αποτελούν αξιόπιστο εύρημα για 

τη διατάρξη της λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ από περιβαλλοντικές τοξικές ουσίες, 

χρειάζεται να εκτιμώνται πρόσθετα σημεία επίδρασης όταν αξιολογείται η πιθανή 

συμβολή συγκεκριμένων τοξικών ουσιών στην τροποποίηση της λειτουργίας του 

συστήματος του στρες. Έτσι, από in vivo καταγραφές ή από καλλιέργειες νευρικών 

κυττάρων και εγκεφαλικούς ιστούς που έχουν εκτεθεί σε αναγνωρισμένα ΟΧΠ, όπως 

σε DDT και λινδάνιο (γ-HCH) έχουν βρεθεί σημαντικές μεταβολές στην απελευθέρωση 

και τον μεταβολισμό της νορεπινεφρίνης (ΝΕ) (Hudson et al., 1985; Suñol et al., 1988; 

Cristòfol and Rodríguez-Farré, 1991, 1993, 1994). Για παράδειγμα, 50 μΜ λουτρού 

λινδανίου που εφαρμόστηκαν in vitro  σε ιστούς από τον ιππόκαμπο και τον φλοιό 

προκάλεσαν σημαντική αύξηση στην απελευθέρωση NE, ενώ μια εφάπαξ in vivo 

έκθεση σε 150 mg/kg λινδανίου οδήγησε σε μείωση της ΝΕ στον φλοιό των 

εκτεθειμένων αρουραίων (Michael Caudle, 2016).  

Επιπλέον, τα ΟΧΠ έχει δειχθεί ότι μεταβάλλουν τη λειτουργία του ντοπαμινεργικού 

συστήματος. Οι σχετικές μελέτες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε επιδράσεις στο 

μελαινοραβδωτό ντοπαμινεργικό σύστημα σε σχέση με τη νόσο του Πάρκινσον 

(Caudle et al., 2005; Richardson et al., 2006, 2009; Schuh et al., 2009). Πέρα από το 
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ραβδωτό σώμα, προκύπτουν στοιχεία που δείχνουν ότι η έκθεση σε ΟΧΠ μπορεί να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μεσοφλοιώδη ντοπαμινεργική οδό. Για παράδειγμα, η 

έκθεση σε 500 μg/kg ενδοσουλφάνης κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, 

βρέθηκε να οδηγεί σε σημαντική μείωση στην έκφραση του μεταφορέα της 

ντοπαμίνης (DAT) και της υδροξυλάσης της τυροσίνης (TH) στον μετωπιαίο φλοιό 

αρσενικών απογόνων ποντικιών ηλικίας 4 μηνών (Wilson et al., 2014a). 
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2. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & Το Σύστημα του Στρες 
 

2.1 Το Σύστημα του Στρες 
 

Το σύστημα του στρες στον άνθρωπο αποτελείται από κεντρικά και περιφερειακά 

συστατικά, τα οποία από κοινού συνεισφέρουν στη διατήρηση της ομοιόστασης του 

οργανισμού τόσο σε ηρεμία όσο και υπό συνθήκες στρες (Chrousos and Gold, 1992). 

Αυτά τα συστατικά καθορίζουν τις σωματικές και συμπεριφορικές προσαρμοστικές 

αποκρίσεις σε στρεσογόνους παράγοντες μέσω μιας πληθώρας μεσολαβητών, 

συμπεριλαμβανομένων νευροπεπτιδίων, νευροδιαβιβαστών και στεροειδών 

ορμονών. Οι κεντρικοί τελεστές του συστήματος στρες περιλαμβάνουν:  

(i) την ορμόνη απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης (corticotropin releasing hormone, 

CRH) που εκκρίνεται από τους νευρώνες CRH. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νευρώνων 

CRH εντοπίζεται στους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάμου (PVN). Η CRH 

εκκρίνεται επίσης από νευρώνες που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές του 

εγκεφάλου (δηλ. στον βασικό πυρήνα της τελικής ταινίας, στον κεντρικό πυρήνα της 

αμυγδαλής, στον υπομέλανα τόπο, στον εγκεφαλικό φλοιό και την παρεγκεφαλίδα). 

Επιπλέον, η CRH έχει βρεθεί στα κύτταρα χρωμαφίνης του μυελού των επινεφριδίων 

και στα συμπαθητικά γάγγλια, καθώς και σε περιφερικά όργανα και ιστούς, 

συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και του 

γαστρεντερικού σωλήνα (Aguilera and Liu, 2012).  

(ii) το νευροπεπτίδιο αργινίνη-βαζοπρεσσίνη (AVP) που παράγεται επίσης από 

νευρώνες στους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάμου (PVN). 

(iii) τους νευροτροποποιητές β-ενδορφίνη και α-μελανοκυτταροδιεγερτική ορμόνη 

(MSH) που παράγονται στον τοξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου. 

(iv) τον νευροδιαβιβαστή νορεπινεφρίνη που παράγεται στον υπομέλανα τόπο (LC) 

του εγκεφαλικού στελέχους και στις ομάδες νοραδρενεργικών (ΝΕ) κυττάρων του 

προμήκους μυελού (σύστημα LC/NE).  

Οι κύριοι περιφερικοί τελεστές του συστήματος στρες περιλαμβάνουν:  
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(i) τις κατεχολαμίνες νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη, που ρυθμίζονται από το 

αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), συμπεριλαμβανομένου του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος (ΣΝΣ), του συμπαθο-μυελοεπινεφριδιακού συστήματος 

(sympathoadrenomedullary, SAM) και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος 

(ΠΝΣ). 

(ii) τα γλυκοκορτικοειδή (GC) που ρυθμίζονται από τον άξονα υποθαλάμου-

υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ) (Benarroch, 1993; Herman and Cullinan, 1997; 

Chrousos, 2009; Agorastos et al., 2018).  

Ο άξονας ΥΥΕ και το ΑΝΣ είναι στενά συνδεδεμένα και λειτουργικά συμπληρωματικά 

μεταξύ τους (Agorastos et al., 2018). Το κεντρικό ΑΝΣ ενεργοποιείται αμέσως μετά την 

έκθεση σε στρεσογόνο παράγοντα οδηγώντας στην αύξηση της έκκρισης 

κατεχολαμινών στην περιφέρεια. Ακολουθεί η ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ με μικρή 

χρονική καθυστέρηση (Chrousos and Pervanidou, 2014). Αρχικά, η CRH 

απελευθερώνεται στα υποφυσιακά πυλαία αγγεία, επάγοντας τη σύνθεση και την 

απελευθέρωση της φλοιοεπινεφριδιοτρόπου ορμόνης (ACTH) από την πρόσθια 

υπόφυση στη συστηματική κυκλοφορία. Στη συνέχεια, η ACTH διεγείρει την 

απελευθέρωση GC, όπως η κορτιζόλη στον άνθρωπο, από τον φλοιό των 

επινεφριδίων (Charmandari et al., 2005). Η απόκριση στο στρες ρυθμίζεται σε μεγάλο 

βαθμό από την αρνητική ανατροφοδότηση που ασκείται από τα κυκλοφορούντα GC 

μέσω της σύνδεσης τους στους υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών (GR) (Smith and Vale, 

2006). Από την άλλη πλευρά, τα κυκλοφορούντα GC ενισχύουν διάφορες 

διαμεσολαβούμενες από το ΣΝΣ επιδράσεις, όπως η περιφερική αγγειοσύσπαση. 

Σημειωτέον, ο φλοιός των επινεφριδίων νευρώνεται άμεσα από το ΑΝΣ, το οποίο 

μπορεί να αυξήσει την απελευθέρωση GC (Ulrich-Lai and Herman, 2009). Είναι 

σημαντικό ότι τα βασικά επίπεδα των κυκλοφορούντων GC παρουσιάζουν 

διακύμανση κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την κιρκάδια αιχμή να εμφανίζεται 

νωρίς το πρωί στα ημερόβια και νωρίς το βράδυ στα νυκτόβια ζώα (Chrousos, 1998). 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η κιρκάδια ρυθμική απελευθέρωση των GC και η τροπική 

τους ορμόνη ACTH βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο του κεντρικού βηματοδότη στον 

υπερχιασματικό πυρήνα (SCN) του υποθαλάμου. Ο SCN καθορίζει τον κιρκάδιο ρυθμό 

των GC τόσο μέσω του άξονα ΥΥΕ όσο και μέσω της συμπαθητικής σπλαχνικής 

νεύρωσης των επινεφριδίων (Dickmeis, 2009; Dickmeis et al., 2013). Παράλληλα, είναι 



106 
 

εξίσου σημαντικός ο ρόλος τοπικών ταλαντωτών που βρίσκονται στους περιφερικούς 

ιστούς, συμπεριλαμβανόμενων των επινεφριδίων, στη διατήρηση του ρυθμού, μέσω 

του ελέγχου της βιοσύνθεσης της ACTH και της έκκρισης GC από τα επινεφρίδια (Son 

et al., 2018). 

2.2 Συντονισμός άξονα ΥΥΕ & ΑΝΣ 
 

Ο άξονας ΥΥΕ και το ΑΝΣ είναι αλληλένδετα συστατικά ενός εσωτερικού 

νευροορμονικού ρυθμιστικού συστήματος (κεντρικό αυτόνομο δίκτυο, central 

autonomic network, CAN) (Benarroch, 1993; Thayer and Lane, 2000). Το CAN ασκεί 

υψηλής τάξης αυτόνομο έλεγχο ενώ παράλληλα διαμεσολαβεί συναισθηματικές 

αποκρίσεις μέσω νευρικών οδών που συνδέουν τον υποθάλαμο με το εγκεφαλικό 

στέλεχος (Thayer and Lane, 2000). Για παράδειγμα, ο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας 

(NTS) παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των αποκρίσεων του άξονα ΥΥΕ σε οξείς ή 

χρόνιους στρεσογόνους παράγοντες (Herman, 2018). Συγκεκριμένα, οι 

κατεχολαμινεργικοί νευρώνες του NTS ενισχύουν τις αποκρίσεις του άξονα ΥΥΕ σε 

συστημικούς στρεσογόνους παράγοντες και αυξάνουν την αντιδραστικότητα στο 

στρες μέσω της αύξησης της ευαισθησίας των επινεφριδίων στην ACTH υπό συνθήκες 

χρόνιου στρες (Herman, 2018). Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι τουλάχιστον ένα μέρος των 

μη κατεχολαμινεργικών νευρώνων του NTS επηρεάζει τις αποκρίσεις των PVN, 

γεγονός που υποδηλώνει συνδέσεις τόσο με διαδραστικές νευρικές οδούς όσο και με 

νευρικές οδούς παροχής «από πάνω προς τα κάτω» πληροφοριών, πιθανότατα μέσω 

κατερχόμενων μεταιχμιακών προβολών από περιοχές όπως ο μέσος προμετωπιαίος 

φλοιός και οι αμυγδαλές (Benarroch, 1993; Herman, 2018). Έτσι, η απορρύθμιση του 

CAN μπορεί να μεταβάλει τη δραστηριότητα και την απόκριση τόσο του περιφερικού 

ΑΝΣ όσο και του άξονα ΥΥΕ.  

Μάλιστα, η διέγερση του άξονα ΥΥΕ έχει σχετιστεί με μειωμένο τόνο του 

πνευμονογαστρικού, ενώ η καταστολή του άξονα ΥΥΕ δεν φαίνεται να έχει σαφή 

επίδραση στη δραστηριότητα του ΑΝΣ σε υγιή άτομα, υποδηλώνοντας ότι το ΠΝΣ 

μπορεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ΑΝΣ και του άξονα 

ΥΥΕ (Agorastos et al., 2019a). Αντίστοιχα, μια πρόσφατη μελέτη σε παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης (ηλικίας 11-12 ετών) έδειξε ότι οι διαφορές στον βαθμό συντονισμού του 

άξονα ΥΥΕ με το ΑΝΣ σε απόκριση στο στρες προέβλεπαν διαφορές εντός των ατόμων 
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τόσο σε συμπεριφορές εξωτερίκευσης όσο και σε συμπεριφορές εσωτερίκευσης 

(Chen et al., 2020). Το πιο σημαντικό είναι ότι από μόνες τους οι αποκρίσεις της 

κορτιζόλης και της α-αμυλάσης σιέλου (sAA) στο στρες δεν συνδέονταν με 

προβλήματα συμπεριφοράς (Chen et al., 2020). Οι συγγραφείς πρότειναν ότι στα 

παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, η απόκριση στο στρες μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από την αδυναμία αναστολής της απόκρισης του ΑΝΣ σε υψηλά 

επίπεδα δραστηριότητας του άξονα ΥΥΕ όταν τα διεγερτικά αποτελέσματα της 

κορτιζόλης τυπικά χρειάζεται να μειωθούν (Chen et al., 2020). 

2.3 Στρες & Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 

  

Τόσο η υπερ- και η υπο-ενεργοποίηση του συστήματος του στρες έχουν συσχετιστεί 

με διάφορες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, η 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η διαταραχή μετατραυματικού στρες και η 

διαταραχή πανικού μεταξύ άλλων (Charmandari et al., 2005). Η κατεύθυνση της 

προσαρμογής του συστήματος στρες σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες 

εξαρτάται από το γενετικό υπόβαθρο, την προηγούμενη έκθεση σε στρες και τη φύση, 

τη χρονιότητα, την ένταση και την προβλεψιμότητα του στρεσογόνου παράγοντα 

(Pervanidou et al., 2020). Επίσης, οι μεταβολές στο σύστημα του στρες έχουν 

προταθεί ως βασικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στις κλινικές εκδηλώσεις και στα 

βιολογικά πρότυπα διαφόρων ψυχιατρικών διαταραχών (Pervanidou et al., 2020). Τα 

παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ΝΑΔ) παρουσιάζουν άτυπες αποκρίσεις 

στο στρες και διαφοροποιήσεις στις συγκεντρώσεις και την ημερήσια έκκριση των 

ορμονών του στρες. 

2.3.1 ΔΕΠΥ & Σύστημα του Στρες 
 

Η υποδραστηριότητα του συστήματος συμπεριφορικής αναστολής, η οποία έχει 

συνδεθεί με γνωστικά ελλείμματα που σχετίζονται με τη ρύθμιση του συναισθήματος, 

φαίνεται να είναι πυρηνικό χαρακτηριστικό της ΔΕΠΥ (Kamradt et al., 2018). Για την 

ακρίβεια, η ανεπαρκής αναστολή απόκρισης έχει σχετιστεί με μη ειδική φυσιολογική 

διέγερση, καθιστώντας το σύστημα αναστολής συμπεριφοράς ιδιαίτερα σημαντικό 

για τη συσχέτιση μεταξύ της δυσλειτουργίας του συστήματος στρες και της ΔΕΠΥ (King 

et al., 1998). 
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2.3.1.1 Άξονας ΥΥΕ & ΔΕΠΥ 

Έχουν αναφερθεί τόσο υπερ- όσο και υπολειτουργία του άξονα ΥΥΕ, καθώς και 

απουσία διαφορών μεταξύ παιδιών με ΔΕΠΥ και παιδιών χωρίς συμπτώματα ΔΕΠΥ 

(Isaksson et al., 2012). Υποθετικά, η συσχέτιση της ΔΕΠΥ με έναν υποδραστήριο άξονα 

ΥΥΕ ταιριάζει με θεωρίες που προσεγγίζουν τον συμπεριφορικό φαινότυπο της ΔΕΠΥ 

ως συνέπεια αυτής της υποδιέγερσης (Fairchild, 2010). Μια τέτοια θεωρία είναι η 

θεωρία της βέλτιστης διέγερσης, η οποία υποστηρίζει ότι οι εκδηλώσεις της ΔΕΠΥ 

μπορούν να θεωρηθούν εκφράσεις αυξημένης δραστηριότητας, στην βάση της 

υποδιέγερσης, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της διέγερσης, π.χ. μέσω των 

μετατοπίσεων της προσοχής, της αναζήτησης ερεθισμάτων, της ανάληψης κινδύνου ή 

της επιθετικής συμπεριφοράς (Zentall, 2005). 

Επίσης, η παρουσία μειωμένων επιπέδων κορτιζόλης στη ΔΕΠΥ θα μπορούσε εν μέρει 

να εξηγηθεί από τη μειωμένη αναστολή συμπεριφοράς στη νευροαναπτυξιακή αυτή 

διαταραχή. Το σύστημα αναστολής της συμπεριφοράς (ΣΑΣ) αντιπροσωπεύει την 

ευαισθησία στην τιμωρία και στις συγκρούσεις γενικά. Η ενεργοποίηση του ΣΑΣ 

οδηγεί σε συμπεριφορές που θα μειώσουν την πιθανότητα τιμωρίας (δηλ. 

συμπεριφορές αποφυγής) και έχει συσχετιστεί θετικά με αύξηση των επιπέδων 

κορτιζόλης σε υγιή παιδιά (Blair et al., 2004). Αντίθετα, η αναζήτηση νέων 

ερεθισμάτων, η οποία σε μια μελέτη σε ζωϊκά μοντέλα συσχετίστηκε με χαμηλά 

επίπεδα κορτιζόλης (Short et al., 2014), αποτελεί μέρος του τομέα συμπτωμάτων 

υπερκινητικότητας στη ΔΕΠΥ. Ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην 

διατάραξη του άξονα ΥΥΕ στη ΔΕΠΥ είναι οι ψυχοκοινωνικές αντιξοότητες που 

βιώνουν τα άτομα με ΔΕΠΥ. Η πρώιμη έκθεση σε αντιξοότητες και το χρόνιο στρες στα 

παιδιά μπορεί αργότερα να οδηγήσουν σε υποαντιδραστικότητα του άξονα ΥΥΕ 

(Kumsta et al., 2017). 

Η πρώτη μελέτη που έδειξε διαταραχή της λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ σε παιδιά με 

ΔΕΠΥ περιέγραψε υψηλότερο ποσοστό μη καταστολής με δεξαμεθαζόνη σε αυτά τα 

παιδιά σε σύγκριση με τους μάρτυρες (22,7% έναντι 0%), δείχνοντας ότι τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ εμφανίζουν μειωμένη αρνητική ανατροφοδότηση στην έκκριση των ορμονών 

του άξονα ΥΥΕ (Steingard et al., 1990). 

Επιπλέον, διαταραχή της λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ σε παιδιά με ΔΕΠΥ προτάθηκε 

αρχικά από τους Kaneko και συν. (1993) οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο τυπικός 
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ημερήσιος ρυθμός διακύμανσης της κορτιζόλης (που χαρακτηρίζεται από μέγιστα 

επίπεδα το πρωί και χαμηλά επίπεδα το βράδυ) ήταν λιγότερο συχνός σε παιδιά με 

ΔΕΠΥ σε σχέση με τους (ενήλικες) μάρτυρες (Kaneko et al., 1993). Έκτοτε, οι μελέτες 

για την κορτιζόλη επικεντρώθηκαν είτε στον κιρκάδιο ρυθμό είτε στην 

απαντητικότητα του άξονα ΥΥΕ μετά από δοκιμασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη ή 

έκθεση σε κάποιον πειραματικό στρεσογόνο παράγοντα. Αργότερα, οι μελέτες 

επικεντρώθηκαν στην σχέση των επιπέδων κορτιζόλης με τη βαρύτητα των 

συμπτωμάτων, τους διαφορετικούς διαγνωστικούς υποτύπους της ΔΕΠΥ ή τη 

συννοσηρότητα. 

Αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων κορτιζόλης 

και της ΔΕΠΥ (King et al., 1998), της υπερκινητικότητας μεμονωμένα (Kaneko et al., 

1993; Blomqvist et al., 2007; Ma et al., 2010) ή του συνδυασμένου και του 

απρόσεκτου τύπου μεμονωμένα (Angeli et al., 2018). Άλλοι έχουν αναφέρει χαμηλά 

επίπεδα κορτιζόλης σε παιδιά με ΔΕΠΥ και συννοσηρότητα προκλητικής 

εναντιωματικής διαταραχής (Kariyawasam et al., 2002; Freitag et al., 2009) ή 

γενικότερα διαταραχών διασπαστικής συμπεριφοράς (Hastings et al., 2009). Αντίθετα, 

αρκετές μελέτες δεν εντόπισαν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των επιπέδων κορτιζόλης 

και της ΔΕΠΥ ως συνολικό φαινότυπο (Pesonen et al., 2011; Wang et al., 2011), της 

ελλειμματικής προσοχής μεμονωμένα (Sondeijker et al., 2007), της υπερκινητικότητας 

μεμονωμένα (Hatzinger et al., 2007) και της ΔΕΠΥ με επιθετική συμπεριφορά (Schulz 

et al., 1997). 

Μελέτες σχετικά με την απόκριση της έκκρισης κορτιζόλης στο στρες εμφανίζουν 

παρόμοια ασάφεια. Η μειωμένη απόκριση έχει συσχετιστεί με τη ΔΕΠΥ ως συνολικό 

φαινότυπο (King et al., 1998; McCarthy et al., 2011), την υπερκινητικότητα (Van West 

et al., 2009), την ελλειμματική προσοχή (Randazzo et al., 2008; Pesonen et al., 2011) 

και τη συννοσηρότητα με προκλητική εναντιωματική διαταραχή (Snoek et al., 2004; 

Hastings et al., 2009). Αντίθετα, άλλοι ερευνητές δεν έχουν διαπιστώσει μειωμένη 

απόκριση της κορτιζόλης σε παιδιά με ΔΕΠΥ γενικά (Jansen et al., 1999; Christiansen 

et al., 2010) ή με συμπτώματα υπερκινητικότητας μεμονωμένα (Hatzinger et al., 

2007). 

Μέχρι σήμερα, μόνο τέσσερις μελέτες έχουν προσδιορίσει τα επίπεδα κορτιζόλης 

σιέλου σε παιδιά με ΔΕΠΥ σε 3 ή περισσότερα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια της 
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ημέρας (Imeraj et al., 2012; Isaksson et al., 2012; Angeli et al., 2018; Chang et al., 

2020). Ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν και πάλι ασυνεπή, καθώς τρεις μελέτες 

ανέφεραν χαμηλότερη κορτιζόλη αφύπνισης μαζί με χαμηλότερη απογευματινή 

(18:00) κορτιζόλη (Angeli et al., 2018), χαμηλότερη κορτιζόλη αφύπνισης μόνο για τον 

συνδυασμένο υπότυπο ΔΕΠΥ (Chang et al., 2020) ή χαμηλότερη κορτιζόλη κατά την 

κατάκλιση (Isaksson et al., 2012; Chang et al., 2020) και μία ανέφερε υψηλότερη 

κορτιζόλη στην κατάκλιση (Imeraj et al., 2012).  

Ωστόσο, σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση με μετανάλυση των μελετών (19 

μελέτες) ασθενών-μαρτύρων που αξιολόγησαν τα επίπεδα κορτιζόλης στο αίμα ή στον 

σίελο σε παιδιά σχολικής ηλικίας (4-12 ετών) και εφήβους (13-17 ετών) με ΔΕΠΥ (Ν= 

916 άτομα με ΔΕΠΥ vs. N= 947 άτομα ΤΑ) βρέθηκε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ έχουν 

χαμηλότερα βασικά επίπεδα κορτιζόλης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη 

διάρκεια της ημέρας (effect size: 0,68, p = 0,004) και χαμηλότερα συνολικά επίπεδα 

κορτιζόλης (effext size: 0,39, p = 0,008) καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας (Chang et al., 

2021). 

2.3.1.2 ΑΝΣ & ΔΕΠΥ 

Υπάρχουν ασαφή δεδομένα αναφορικά με την σχέση της απορρύθμισης του ΑΝΣ με 

την ΔΕΠΥ στα παιδιά (Imeraj et al., 2012;  Robe et al., 2019). Πρόσφατα δημοσιεύτηκε 

μια διεξοδική συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία εντόπισε μελέτες 

που προσδιόριζαν τη λειτουργία του ΑΝΣ στη ΔΕΠΥ σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τη 

διάρκεια γνωστικών δοκιμασιών, καθώς και κατά την διάρκεια διεργασιών 

ανταμοιβής/θετικής ενίσχυσης και κοινωνικοσυναισθηματικής επεξεργασίας (Bellato 

et al., 2020). Η ανασκόπηση αυτή συμπεριέλαβε 55 μελέτες και κατέληξε σε 91 

σημαντικά ευρήματα κατά την σύγκριση δεικτών λειτουργίας του ΑΝΣ σε άτομα με 

στοιχεία ΔΕΠΥ (κλινικά ή υποκλινικά) έναντι μαρτύρων τυπικής ανάπτυξης. Τα 

ευρήματα ήταν ανομοιογενή: 39/91 ευρήματα (43%) ήταν μηδενικά, 12/91 (13%) 

ήταν προς την κατεύθυνση της υπερδραστηριότητας στη ΔΕΠΥ και 40/91 (44%) ήταν 

προς την κατεύθυνση της υποδραστηριότητας στη ΔΕΠΥ (Bellato et al., 2020). Αν και 

μεικτό, το μοτίβο των ευρημάτων συνολικά υποδηλώνει ότι τα ευρήματα είτε της 

υποδραστηριότητας είτε της απουσίας διαφορών ήταν πιο συχνά συγκριτικά με τα 

ευρήματα υπερδραστηριότητας. Επιπλέον, οι επιδράσεις ήταν εν μέρει εξαρτώμενες 

από τις χορηγούμενες δοκιμασίες και τις προσδιοριζόμενες μεταβλητές, με 
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μεγαλύτερη πιθανότητα ευρημάτων υπερδραστηριότητας σε μελέτες που 

προσδιόριζαν την ηλεκτροδερμική δραστηριότητα (electrodermal activity-EDA) σε 

κατάσταση ηρεμίας από εκείνες που μετρούσαν τη διάμετρο της κόρης ή τον 

καρδιακό ρυθμό (ΚΡ) σε κατάσταση ηρεμίας. Επίσης, υπήρχε μεγαλύτερη τάση για 

ευρήματα υποδραστηριότητας όταν οι γνωστικές δοκιμασίες απαιτούσαν διαρκή 

προσοχή και ρύθμιση της απόκρισης και όταν χορηγούνταν δοκιμασίες ανταμοιβής σε 

μελέτες που χρησιμοποιούσαν μετρήσεις ΚΡ (Bellato et al., 2020). 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας του ΑΝΣ στη ΔΕΠΥ είτε προς 

την κατεύθυνση της υπο- είτε της υπερ-δραστηριότητας. Η μεγαλύτερη συχνότητα 

ευρημάτων σχετιζόμενων με υποδραστηριότητα του ΑΝΣ στις μελέτες που εντόπισαν 

διαφορές στην λειτουργία του ΑΝΣ σε άτομα με ΔΕΠΥ συγκριτικά με άτομα τυπικής 

ανάπτυξης, υποδηλώνει την ύπαρξη μειωμένης διέγερσης του ΑΝΣ στη ΔΕΠΥ 

(Sergeant, 2005; Kuntsi and Klein, 2011; Sara and Bouret, 2012; Geissler et al., 2014). 

Τέλος, υπάρχουν ευρήματα δυσλειτουργίας ΑΝΣ στη ΔΕΠΥ τόσο σε κατάσταση 

ηρεμίας όσο και κατά τη διάρκεια δοκιμασιών που απαιτούν την επεξεργασία 

γνωστικών ή κοινωνικοσυναισθηματικών πληροφοριών, υποδεικνύοντας 

ελλειμματική ρύθμιση της διέγερσης του ΑΝΣ. 

Καταληκτικά, τα αντικρουόμενα ευρήματα μπορεί να αντανακλούν μεθοδολογικούς 

περιορισμούς όπως μικρά δείγματα, διαφορές στην ηλικία, διαφοροποιήσεις στα 

διαγνωστικά κριτήρια, ομάδες μαρτύρων που περιλαμβάνουν μη διαγνωσμένα άτομα 

με ΔΕΠΥ ή στις περιπτώσεις προσδιορισμού της κορτιζόλης σιέλου μη ικανοποιητικό 

έλεγχο των χρόνων δειγματοληψίας (Isaksson et al., 2012; Chang et al., 2021). Επίσης, 

υπάρχουν αποκλίσεις σχετικά με τη χρήση φαρμάκων (για παράδειγμα, άτομα που 

δεν έχουν λάβει ποτέ φαρμακευτική αγωγή για τη ΔΕΠΥ, άτομα χωρίς φαρμακευτική 

αγωγή για διάστημα αρκετών μηνών ή άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή την στιγμή 

της μελέτης). Για παράδειγμα, έχει φανεί ότι τα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ, όπως η 

μεθυλφαινιδάτη, μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα κορτιζόλης πυροδοτώντας την 

απελευθέρωση ντοπαμίνης (Wilens, 2008; Chang et al., 2021). 

2.3.2 ΔΑΦ & Σύστημα του Στρες 
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Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στην 

κοινωνική επικοινωνία και από περιοριστικά επαναλαμβανόμενα μοτίβα 

συμπεριφοράς. Επιπλέον, τα παιδιά με ΔΑΦ έχει περιγραφεί ότι αντιμετωπίζουν 

δυσκολία προσαρμογής στις περιβαλλοντικές αλλαγές. Έχει προταθεί ότι η δυσκολία 

των παιδιών με ΔΑΦ να ανέχονται νέους ακόμα και καλοήθεις περιβαλλοντικούς 

στρεσογόνους παράγοντες μπορεί να σχετίζεται με μεταβολές στη λειτουργία του 

συστήματος στρες (Zinke et al., 2010). Από την άλλη πλευρά, τα βασικά συμπτώματα 

της ΔΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των αισθητηριακών ελλειμμάτων, μπορεί να 

συμβάλλουν στη δυσλειτουργία του συστήματος στρες (Kushki et al., 2013). 

Αυξανόμενα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΑΦ μπορεί να 

παρουσιάζουν δυσλειτουργία του άξονα ΥΥΕ ή/και του ΑΝΣ σε βασικό επίπεδο, σε 

κατάσταση ηρεμίας ή/και κατά τη διάρκεια δοκιμασιών πρόκλησης κοινωνικού ή/και 

μη-κοινωνικού στρες. 

2.3.2.1 Άξονας ΥΥΕ & ΔΑΦ 

Η απορρύθμιση της έκκρισης κορτιζόλης ως δείκτη λειρουργίας του άξονα ΥΥΕ σε 

βασικό επίπεδο ή/και σε κατάσταση ηρεμίας δεν διαπιστώνεται σταθερά σε παιδιά 

και εφήβους με ΔΑΦ (Makris et al., 2022a). Η πλειονότητα των μελετών έχει δείξει 

συγκρίσιμη απόκριση κορτιζόλης στην αφύπνιση (cortisol awaking response- CAR) 

μεταξύ παιδιών με  ΔΑΦ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) (Zinke et al., 2010; 

Corbett and Schupp, 2014; Tomarken et al., 2015). Επίσης, η χαμηλότερη ημερήσια 

έκκριση κορτιζόλης στον σίελο έχει συσχετιστεί με αυξημένη συχνότητα στερεότυπων, 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς σε παιδιά με ΔΑΦ (Gabriels et al., 

2013). 

Σχετικά με τον κιρκάδιο ρυθμό έκκρισης της κορτιζόλης, έχει καταδειχθεί αμβλυμένη 

ημερήσια κλίση καθώς και υψηλότερες βραδινές τιμές κορτιζόλης σε παιδιά με ΔΑΦ 

σε σύγκrιση με παιδιά ΤΑ (Corbett et al., 2009; Tomarken et al., 2015; Muscatello and 

Corbett, 2018). Tο στάδιο της εφηβικής ανάπτυξης και η ηλικία έχουν αναγνωριστεί 

ως σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες των επιπέδων της βραδινής κορτιζόλης 

(Muscatello and Corbett, 2018). Ωστόσο, είναι αρκετές οι μελέτες που δεν έχουν 

δείξει διαφορές μεταξύ παιδιών με ΔΑΦ και παιδιών ΤΑ στην ημερήσια μείωση και 

στα βραδινά επίπεδα κορτιζόλης (Richdale and Prior, 1992; Marinović-Ćurin et al., 

2008; Brosnan et al., 2009; Kidd et al., 2013). Το πιο σταθερό εύρημα μεταξύ των 
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μελετών είναι η μεγαλύτερη διακύμανση των βασικών επιπέδων κορτιζόλης μεταξύ 

των ατόμων (between-subject) και εντός των ατόμων (within-subject) σε παιδιά και 

εφήβους με ΔΑΦ σε σύγκριση με μάρτυρες ΤΑ (Corbett et al., 2006, 2008, 2009; Kidd 

et al., 2013).  

Διαφορές στην απόκριση του άξονα ΥΥΕ εντοπίζονται συχνά σε παιδιά και εφήβους με 

ΔΑΦ σε σύγκριση παιδιά ΤΑ και εξαρτώνται κυρίως από την ηλικία και τη φύση του 

στρεσογόνου παράγοντα. Ωστόσο, τα ευρήματα είναι αποκλίνοντα και ως εκ τούτου 

δεν παρέχουν ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα σχετικά με την κατεύθυνση (δηλαδή 

υπερ- ή υπο-διέγερση) της προσαρμογής του άξονα ΥΥΕ σε παιδιά και εφήβους με 

ΔΑΦ (Makris et al., 2022a). 

2.3.2.2 ΑΝΣ & ΔΑΦ 

Η πλειονότητα των μελετών σχετικά με τη λειτουργία του ΑΝΣ σε κατάσταση ηρεμίας 

συγκλίνουν σε χαμηλότερη δραστηριότητα ηρεμίας του ΠΝΣ που συνοδεύεται από 

υψηλότερη δραστηριότητα του ΣΝΣ σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ (Ming et al., 2005; 

Van Hecke et al., 2009; Bal et al., 2010; Neuhaus et al., 2014, 2016; Edmiston et al., 

2016). Μάλιστα, υψηλότερη βασική δραστηριότητα του ΠΝΣ έχει συσχετιστεί με 

υψηλότερα επίπεδα κοινωνικών δεξιοτήτων, περισσότερο προσαρμοστικές 

συμπεριφορές, καλύτερες αντιληπτικές γλωσσικές ικανότητες και λιγότερο άτυπη 

απόκριση της προσοχής στην αισθητηριακή διέγερση σε παιδιά με ΔΑΦ (Van Hecke et 

al., 2009; Bal et al., 2010; Patriquin et al., 2013; Condy et al., 2017; Lory et al., 2020). 

Αντίστοιχα, όσον αφορά την απόκριση του ΑΝΣ των παιδιών και εφήβων με ΔΑΦ σε 

διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, τα ευρήματα είναι ενδεικτικά συμπαθητικής 

υπερδιέγερσης που δεν αμβλύνεται επαρκώς από τις παρασυμπαθητικές επιδράσεις 

(Van Hecke et al., 2009; Bal et al., 2010; Kushki et al., 2013; Edmiston et al., 2016). 

Επιπλέον, συγκλίνοντα ευρήματα δείχνουν ότι καλύτερες δεξιότητες και λιγότερες 

δυσκολίες συνδέονται με την συμπαθητική απόσυρση και την παραλλήλως αυξημένη 

παρασυμπαθητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Neuhaus et al., 2016; Patriquin et al., 2019). 

Οι αποκλίσεις των ευρημάτων μεταξύ των μελετών μπορεί να οφείλονται σε 

διάφορους παράγοντες, όπως οι διαφορές στην ηλικία ή το αναπτυξιακό στάδιο, η 

βαρύτητα της διαταραχής, η χρήση φαρμάκων, η παρουσία συννοσυρών 
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καταστάσεων, το μέγεθος των δειγμάτων, οι μέθοδοι αξιολόγησης της 

δραστηριότητας του ΑΝΣ και ο τύπος του στρεσογόνου παράγοντα που 

χρησιμοποιήθηκε (Taylor and Corbett, 2014; Benevides and Lane, 2015).  

2.3.3 Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή (ΕΜΔ) & Σύστημα του Στρες 
 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις για αλλοιωμένη δραστηριότητα του συστήματος του στρες σε 

παιδιά με ΕΜΔ. Ωστόσο, έχει προταθεί ότι η κορτιζόλη και η α-αμυλάση σιέλου 

σχετίζονται με την επιτελικές λειτουργίες και την ακαδημαϊκή επίδοση στην παιδική 

ηλικία (Berry, Blair, Willoughby, Granger, & The Family Life Project Key Investigators, 

2012). Υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης ταυτόχρονα με μέτρια ή υψηλά επίπεδα α-

αμυλάσης σιέλου έχει διαπιστωθεί ότι είναι προγνωστικός παράγοντας για 

ελλειμματικές  επιτελικές λειτουργίες και ακαδημαϊκές ικανότητες σε παιδιά ΤΑ (Berry 

et al., 2012). Τέλος, έχουν δειχθεί σημαντικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της 

γνωστικής λειτουργίας και των ακαδημαϊκών επιδόσεων παιδιών ΤΑ με τα επίπεδα 

τόσο της α-αμυλάσης όσο και της κορτιζόλης σιέλου (Keller et al., 2012). 

2.4 Άλφα-αμυλάση σιέλου 

Η α-αμυλάση σιέλου (salivary alpha-amylase- sAA) έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς ως μη 

επεμβατικός έμμεσος δείκτης της δραστηριότητας του ΣΝΣ (Nater and Rohleder, 

2009). Η sAA αυξάνεται με το στρες και φτάνει στo μέγιστo επίπεδo περίπου 5 λεπτά 

μετά την εφαρμογή του στρεσογόνου παράγοντα. Επίσης, ακολουθεί ένα ημερήσιο 

προφίλ που χαρακτηρίζεται από μείωση μετά την αφύπνιση ακολουθούμενη από 

προοδευτική αύξηση κατά τη διάρκεια της ημέρας (Nater et al., 2005, 2006). Σε μια 

μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα χαμηλότερα απογευματινά επίπεδα της sAA διέκριναν 

σημαντικά τα παιδιά με ΔΑΦ ηλικίας 20-72 μηνών από τα συνομήλικα παιδιά με 

σύνδρομο Down και τους μάρτυρες ΤΑ (Anderson et al., 2013). Επιπλέον, στην ίδια 

μελέτη, παρατηρήθηκε μικρή ημερήσια διακύμανση της sAA στην ομάδα ΔΑΦ (ηλικίες 

33-79 μηνών) σε σχέση με την ομάδα ΤΑ, η οποία εμφάνισε σημαντική γραμμική 

αύξηση των επιπέδων της sAA κατά τη διάρκεια της ημέρας (Anderson et al., 2013). 

Μία άλλη μελέτη διαπίστωσε μεγαλύτερη διακύμανση εντός των ατόμων (within-

subject) σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (2-5 ετών) με ΔΑΦ σε σχέση με τους μάρτυρες 

ΤΑ (Kidd et al., 2013). Επίσης, τα επίπεδα έκκρισης της sAA ήταν περίπου 1,5 φορές 

υψηλότερα όταν ο δείκτης νοημοσύνης ήταν χαμηλότερος (Kidd et al., 2013). Τέλος, 
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αξίζει να σημειωθεί ότι δεδομένου πως τα επίπεδα της sAA μπορεί επίσης να 

αντικατοπτρίζουν δραστηριότητα του ΠΣΝ και ότι οι μελέτες αυτές δεν 

περιελάμβαναν δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα του ΠΝΣ, δεν είναι βέβαιο αν 

τα χαμηλότερα επίπεδα sAA σχετίζονται άμεσα με την υποδραστηριότητα του ΣΝΣ ή 

την υπερδραστηριότητα του ΠΝΣ σε παιδιά με ΔΑΦ (Bosch et al., 2011). 

2.5 Στρες, ανοσοποιητικό σύστημα και φλεγμονή  

Υπάρχει μια αμφίδρομη νευρο-ανοσο-ενδοκρινική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

κεντρικών και περιφερικών συστατικών του συστήματος του στρες και του 

ανοσοποιητικού συστήματος (Chrousos, 1995; Cain and Cidlowski, 2017). Για 

παράδειγμα, το οξύ στρες επηρεάζει τους κυκλοφορούντες δείκτες φλεγμονής, όπως 

οι κυτοκίνες που επάγουν τη φλεγμονή (Steptoe et al., 2007). Στη συνέχεια, οι 

φλεγμονώδεις κυτοκίνες διεγείρουν την έκκριση GC, τα οποία με τη σειρά τους 

προάγουν τη λύση της φλεγμονώδους απόκρισης (Cain and Cidlowski, 2017). Έχει 

προταθεί ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις ενδογενών GC ευαισθητοποιούν το σύστημα 

της εγγενούς ανοσίας, ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις GC αποτρέπουν τις υπερβολικές 

ή/και παρατεταμένες ανοσολογικές αποκρίσεις (Cain and Cidlowski, 2017). Στην ίδια 

κατεύθυνση, ολοένα και περισσότερα στοιχεία εμπλέκουν το ανοσοποιητικό σύστημα 

στην ανθεκτικότητα και την αντιμετώπιση του στρες μέσω περιφερικών και κεντρικών 

ανοσοκυττάρων που δρουν στο ΚΝΣ, επηρεάζοντας με τη σειρά τους όλες τις 

νευροβιολογικές και νευροενδοκρινικές αποκρίσεις που σχετίζονται με το στρες 

(Ménard et al., 2017). Επιπλέον, η ανεπαρκής ρύθμιση της υπεραπόκρισης στο στρες 

με τη μεσολάβηση γλυκοκορτικοειδών θα μπορούσε να οδηγήσει σε μειωμένη 

ρύθμιση ανατροφοδότησης των σχετικών αποκρίσεων στο στρες, ιδιαίτερα στην 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού/φλεγμονή (Raison and Miller, 2003). Ως εκ τούτου, 

η δυσλειτουργική νευροενδοκρινική διασύνδεση του συστήματος στρες που 

καταδεικνύεται σε παιδιά και εφήβους με ΝΑΔ μπορεί να σχετίζεται και με 

ανοσολογικές μεταβολές (Agorastos et al., 2019b). 

2.6 Η αναπτυξιακή πορεία του συστήματος στρες και ο ρόλος του στρες 

στην πρώιμη ζωή 

Η προοδευτική απόκλιση στη δραστηριότητα μετά από στρες του άξονα ΥΥΕ και του 

ΑΝΣ έχει προταθεί ότι διαδραματίζει ρόλο στις μακροχρόνιες επιδράσεις του στρες, 

όπως για παράδειγμα στη χρόνια διατήρηση των συμπτωμάτων της διαταραχής 
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μετατραυματικού στρες σε ένα μεγάλο ποσοστό (έως και 20%) των πασχόντων 

(Pervanidou, 2008). Σε νεαρά άτομα που εκτίθενται σε τραύμα, μια αρχική αύξηση της 

κορτιζόλης μπορεί να ακολουθείται από μια κατάσταση χαμηλής παραγωγής 

κορτιζόλης και προοδευτικά αυξημένες συγκεντρώσεις νορεπινεφρίνης καθώς περνά 

ο χρόνος από το τραυματικό γεγονός (Pervanidou et al., 2008).  

Η πρώτη μελέτη που συνέκρινε τις φυσιολογικές αποκρίσεις σε κοινωνικό στρεσογόνο 

παράγοντα, συγκεκριμένα στο Trier Social Stress Test (TSST), σε εφήβους έναντι 

ενηλίκων με ΔΑΦ διαπίστωσε ότι παρόλο που δεν υπήρχαν διαφορές στις βασικές 

τιμές της κορτιζόλης, οι ενήλικες με ΔΑΦ έδειξαν υψηλότερη κορτιζόλη στην αναμονή 

του στρεσογόνου παράγοντα και παρατεταμένη αντιδραστικότητα στο στρες, ενώ η 

ομάδα των εφήβων εμφάνισε ένα πιο αντιδραστικό μοτίβο απόκρισης της κορτιζόλης 

χωρίς προκαταρκτική απόκριση (Taylor et al., 2018). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι έφηβοι 

με ΔΑΦ παρουσιάζουν πιο αργή πτώση της ημερήσιας έκκρισης κορτιζόλης σιέλου, 

λόγω υψηλότερης βραδινής κορτιζόλης, σε σύγκριση με τα μικρότερης ηλικίας παιδιά 

με ΔΑΦ (Muscatello and Corbett, 2018). 

Το στρες στην πρώιμη ζωή έχει αναγνωριστεί ως βασικός μεσολαβητής του 

αναπτυξιακού προγραμματισμού, καθώς μια περιορισμένη προσβολή κατά τη 

διάρκεια των περιόδων αναπτυξιακής ευπάθειας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο είτε 

για υποκλινικές νευροψυχολογικές αλλοιώσεις είτε για κλινικές καταστάσεις, όπως οι 

ΝΑΔ (Reynolds et al., 2013; Ghiani and Faundez, 2017; Pervanidou et al., 2017). Έχει 

προταθεί ότι το στρες νωρίς στη ζωή, για την ακρίβεια το στρες της μητέρας 

προγεννητικά και το στρες κατά τη βρεφική ηλικία, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 

ΔΑΦ (Beversdorf et al., 2018; Magariños et al., 2018). 

Η εμβρυϊκή περίοδος και η βρεφική ηλικία είναι οι πιο ευάλωτες περίοδοι ανάπτυξης 

του εγκεφάλου (Kuhlman et al., 2017; Panisi et al., 2021). Ο μητρικός και ο εμβρυϊκός 

άξονας ΥΥΕ καθώς και ο πλακούντας εμπλέκονται στους πιθανότερους υποψήφιους 

μηχανισμούς με τους οποίους το προγεννητικό στρες της μητέρας ασκεί τις 

επιδράσεις του στους απογόνους (Charil et al., 2010). Συγκεκριμένα, το προγεννητικό 

στρες της μητέρας μπορεί να επηρεάσει τον προγραμματισμό του άξονα ΥΥΕ άμεσα 

μέσω μεταβολών στο επίπεδο των κυκλοφορούντων GC και έμμεσα μέσω μεταβολών 

των εμβρυϊκών και μητρικών επιπέδων κορτιζόλης και τεστοστερόνης (Wilson et al., 

2020). Για παράδειγμα, το προγεννητικό στρες της μητέρας έχει συσχετιστεί στους 
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απογόνους με υψηλότερη βασική έκκριση GC, μεταβολές στην απόκριση στο στρες 

και μεταβολές στους υποδοχείς των γλυκοκορτικοειδών (GR) στον ιππόκαμπο, με 

δυνητικό αποτέλεσμα κλινικά σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη μεταγεννητική 

ανάπτυξη (Charil et al., 2010). Αυξανόμενα βιβλιογραφικά δεδομένα προτείνουν τη 

σχέση μεταξύ του προγεννητικού στρες της μητέρας ή/και των μεταγεννητικών 

περιβαλλοντικών στρεσογόνων παραγόντων και του κινδύνου για ΔΑΦ στους 

απογόνους (Manzari et al., 2019). Για παράδειγμα, τα επίπεδα κορτιζόλης της μητέρας 

και το μητρικό ψυχοκοινωνικό στρες έχουν συσχετιστεί με τα μονοπάτια της βρεφικής 

ανάπτυξης που επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες σε ηλικία ενός έτους σε 

τελειόμηνα βρέφη ΤΑ, υποδεικνύοντας έτσι ότι το προγεννητικό στρες της μητέρας 

παίζει ρόλο στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του εμβρύου (Davis and Sandman, 

2010). 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα του προγεννητικού στρες της μητέρας έχουν θεωρηθεί 

διμορφικά ως προς το βιολογικό φύλο, με τα θυληκά άτομα να γίνονται πιο ευάλωτα 

σε συναισθηματικές διαταραχές και αρσενικά άτομα να εμφανίζουν αυξημένη 

ευπάθεια σε ΔΑΦ (Davis and Pfaff, 2014). Επίσης, όσον αφορά τον προγραμματισμό 

του άξονα ΥΥΕ, κατά τα πρώτα 5 χρόνια της ζωής μπορεί να συμβεί μια μετατόπιση 

από έναν υπερ- σε έναν υπο-ανταποκρινόμενο σε στρεσογόνα ερεθίσμα άξονα ΥΥΕ 

(Pervanidou et al., 2020). Μια μεταγενέστερη, ιδιαίτερα ευαίσθητη αναπτυξιακή 

περίοδος είναι η εφηβεία, όταν ο άξονας ΥΥΕ μπορεί να μεταβεί από μια περίοδο 

μειωμένης δραστηριότητας σε μια φάση υπερ-αποκρισιμότητας στο στρες 

(Pervanidou et al., 2020). Έτσι, έχει προταθεί ότι οι διαφορές που σχετίζονται με το 

βιολογικό φύλο και την ηλικία στην επίδραση που ασκεί το στρες κατά την πρώιμη 

ζωή στη βασική δραστηριότητα και την αντιδραστικότητα του συστήματος στρες 

μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο στον κίνδυνο ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης 

ψυχιατρικής διαταραχής αργότερα στη ζωή.  

Η μεγαλύτερη- ως προς το μέγεθος του πληθυσμού που συμπεριέλαβε- μελέτη που 

έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα έδειξε ότι ένα στρεσογόνο γεγονός, για παράδειγμα ο 

θάνατος ενός συγγενή πρώτου βαθμού, ιδίως κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου της 

εγκυμοσύνης ή κατά τη διάρκεια του 2ου έτους ζωής, αυξάνει τον κίνδυνο για ΔΑΦ 

στους απογόνους (Class et al., 2014). Επίσης, οι μητέρες παιδιών με ΔΑΦ ανέφεραν 

υψηλότερη επίπτωση προγεννητικού στρες στις 21-32 εβδομάδες κύησης, με 
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κορύφωση στις 25-28 εβδομάδες, σε σχέση με τις μητέρες τυπικά αναπτυσσόμενων 

παιδιών (Beversdorf et al., 2005). Επιπλέον, μια προοπτική μελέτη έδειξε ότι το 

μεγαλύτερο αντικειμενικό και υποκειμενικό προγεννητικό στρες της μητέρας που 

προέκυψε από μια μεγάλη φυσική καταστροφή (συγκεκριμένα, την χιονοθύελλα του 

Κεμπέκ το 1998) προέβλεψε μεγαλυτερης βαρύτητας αυτιστικά στοιχεία, ωστόσο 

υποκλινικά, στους απογόνους σε ηλικία 6½ ετών (Walder et al., 2014). Σημειωτέον, η 

τροποποιητική επίδραση του βιολογικού φύλου του παιδιού δεν ήταν σημαντική και 

όσον αφορά τη χρονική στιγμή του στρες στην πρώιμη ζωή, το αντικειμενικό στρες 

επηρέασε σημαντικά τα αυτιστικά στοιχεία των παιδιών που εκτέθηκαν στο πρώτο 

τρίμηνο της εγκυμοσύνης (Walder et al., 2014). 

Τέλος, το στρες στην πρώιμη ζωή μπορεί να συμβάλει σε επιγενετικές αλλαγές που με 

την σειρά τους επηρεάζουν τις αποκρίσεις στο στρες αργότερα στη ζωή του 

ανθρώπου (Agorastos et al., 2019b). Επιπλέον, υπάρχουν αυξανόμενα δεδομένα για 

το ρόλο των επιγενετικών αλλαγών συγκεκριμένων γονιδίων στην παθοφυσιολογία 

της ΔΑΦ (Loke et al., 2015; Dall’Aglio et al., 2018; Panisi et al., 2021). Ως εκ τούτου, οι 

επιγενετικές αλλαγές που καθορίζονται τόσο από γενετικές όσο και από 

περιβαλλοντικές παραλλαγές, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο, ενδέχεται 

να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ΔΑΦ, 

συμπεριλαμβανόμενης της διατάραξης του αναπτυξιακού προγραμματισμού δομικών 

και μοριακών νευροβιολογικών μονοπατιών που σχετίζονται με το στρες. 
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3. Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές & Ανοσοβιολογία 
 

Μεταξύ των νευροπαθολογικών μηχανισμών που πιστεύεται ότι εμπλέκονται στις 

ΝΑΔ, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για το ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος. Τα 

τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα δεδομένα υποστηρίζουν τον ρόλο της 

φλεγμονής στις νευροψυχιατρικές διαταραχές (Leffa et al., 2018; Solek et al., 2018). 

Συστηματικές ανασκοπήσεις και μεταναλύσεις, προτείνουν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ 

τροποποιημένων φλεγμονωδών μηχανισμών και νευροψυχιατρικών διαταραχών 

όπως η κατάθλιψη (Troubat et al., 2021), η σχιζοφρένεια (Müller et al., 2015), η 

διπολική διαταραχή (Fries et al., 2019) και η διαταραχή μετατραυματικού στρες (Hori 

and Kim, 2019). Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι φλεγμονώδεις μηχανισμοί 

σχετίζονται με τη παθοφυσιολογία των νευροψυχιατρικών διαταραχών μέσω 

ποικίλων μηχανισμών. Μεταξύ αυτών είναι η ενεργοποίηση της μικρογλοίας (Réus et 

al., 2015), η νευρωνική βλάβη και ο εκφυλισμός (Allan and Rothwell, 2001), το 

οξειδωτικό στρες (Nakao et al., 2021), η μειωμένη νευροτροφική υποστήριξη (Sen et 

al., 2008), οι αλλαγές στον μεταβολισμό νευροδιαβιβαστών (Kronfol and Remick, 

2000) και η διάρρηξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (Pollak et al., 2018).  

3.1 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής & Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 
 

Για τη ΔΕΠΥ, τα δεδομένα που υποστηρίζουν το ρόλο των φλεγμονωδών μηχανισμών 

προέρχονται από 3 κύριες πηγές: (α) τη συννοσηρότητα με φλεγμονώδεις και 

αυτοάνοσες παθήσεις, (β) βιοχημικούς δείκτες και (γ) γενετικές μελέτες (Leffa et al., 

2018). 

3.1.1 Συννόσηση ΔΕΠΥ με φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις  
 

Δεδομένα παρατήρησης από μεγάλο αριθμό ατόμων δείχνουν ισχυρή συσχέτιση 

μεταξύ της ΔΕΠΥ και φλεγμονωδών και αυτοάνοσων διαταραχών. Οι Miyazaki και συν. 

πραγματοποίησαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση με περισσότερα 

από 61.000 παιδιά (περίπου 8.000 παιδιά με ΔΕΠΥ) για να αξιολογήσουν τη συσχέτιση 

μεταξύ ΔΕΠΥ και αλλεργιών (Miyazaki et al., 2017). Διαπίστωσαν ότι τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ είχαν περισσότερες πιθανότητες να πάσχουν από άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, 
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ατοπική δερματίτιδα και αλλεργική επιπεφυκίτιδα σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ 

(Miyazaki et al., 2017). Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν από τους Schans και 

συν., οι οποίοι πραγματοποίησαν συστηματική ανασκόπηση και μετανάλυση 

εξετάζοντας τη συνύπαρξη ατοπίας και ΔΕΠΥ (Schans et al., 2017). Διαπίστωσαν 

συχνότερη παρουσία άσθματος, εκζέματος και ρινίτιδας στα άτομα με ΔΕΠΥ σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Schans et al., 2017). 

Μια προοπτική μελέτη με περισσότερους από 23.000 ασθενείς έδειξε ότι το ατομικό 

και μητρικό ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης ΔΕΠΥ (Nielsen et al., 2017). Μεταξύ των αυτοάνοσων νοσημάτων ήταν η 

θυρεοτοξίκωση, ο διαβήτης τύπου 1, η αυτοάνοση ηπατίτιδα, η ψωρίαση και η 

αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (Nielsen et al., 2017). Η συχνότερη συνύπαρξη της 

ΔΕΠΥ με φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες διαταραχές μπορεί να υποδηλώνει μια σειρά 

υποκείμενων μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων μιας τροποποιημένης 

ανοσολογικής απόκρισης, καθώς και κοινών γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων κινδύνου (Hegvik et al., 2018). Έχει επίσης προταθεί ότι η αυξημένη 

απελευθέρωση κυτοκινών λόγω φλεγμονωδών διεργασιών μπορεί να επηρεάσει τη 

λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού (Buske-Kirschbaum et al., 2013).  

Επιπλέον, ορισμένα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα αυξημένης φλεγμονώδους απόκρισης του εμβρυϊκού ΚΝΣ, η οποία 

επάγεται από μητρική φλεγμονή, όπως σε αλλεργίες ή αυτοάνοσα νοσήματα (Solek et 

al., 2018). Η συχνή συννόσηση ΔΕΠΥ και φλεγμονωδών διαταραχών μπορεί επίσης να 

εξηγήσει τη συσχέτιση που διαπιστώθηκε μεταξύ της διάγνωσης ΔΕΠΥ και της χρήσης 

ακεταμινοφαίνης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (Ystrom et al., 2017). 

Συνοψίζοντας, αν και τα δεδομένα παρατήρησης υποστηρίζουν τη συνύπαρξη ΔΕΠΥ 

και φλεγμονωδών και αυτοάνοσων διαταραχών, οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι 

σήμερα δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τους παράγοντες εκείνους που 

μπορεί να έχουν αιτιώδη ρόλο σε αυτή τη συννοσηρότητα (Leffa et al., 2018). Για τον 

σκοπό αυτό, εξακολουθούν να απαιτούνται καλά σχεδιασμένες προοπτικές μελέτες. 

3.1.2 Βιοδείκτες 
 

Μελέτες βιοδεικτών φλεγμονής σε άτομα με ΔΕΠΥ δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά 

συμπεράσματα, πιθανόν λόγω μικρών μεγεθών των δειγμάτων και μεγάλης 
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ετερογένειας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων βιοδεικτών. Σε γενικές γραμμές, οι 

φλεγμονώδεις δείκτες που έχουν διερευνηθεί περιλαμβάνουν αντισώματα, κυτοκίνες 

και νευροτροφικούς παράγοντες. Οι Passarelli και συν. αξιολόγησαν τον ρόλο των 

αντισωμάτων κατά των κυττάρων Purkinje ως πιθανό δείκτη ανοσολογικής απόκρισης 

σε άτομα με ΔΕΠΥ (Passarelli et al., 2013). Αυτά τα αντισώματα επιλέχθηκαν αφού 

προηγουμένως είχε προταθεί ο ρόλος της παρεγκεφαλίδας στην παθοφυσιολογία της 

ΔΕΠΥ (Faraone et al., 2015). Οι συγγραφείς διαπίστωσαν σημαντικά υψηλότερη 

ανοσοαντιδραστικότητα έναντι αντισωμάτων κατά των κυττάρων Purkinje σε άτομα 

με ΔΕΠΥ σε σύγκριση με τους μάρτυρες ΤΑ, γεγονός που υποδηλώνει την εμπλοκή 

αυτοάνοσων διεργασιών στη διαταραχή (Passarelli et al., 2013). Τα ευρήματα αυτά 

επαναλήφθηκαν σε επόμενη μελέτη και επιπρόσθετα βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα 

ιντερλευκίνης 6 (IL-6) και IL-10 στον ορό των ατόμων με ΔΕΠΥ (Donfrancesco et al., 

2020). Αυξημένα επίπεδα αντισωμάτων κατά των βασικών γαγγλίων (Toto et al., 2015) 

και αντισωμάτων κατά του μεταφορέα της ντοπαμίνης (Giana et al., 2015) έχουν 

επίσης ανιχνευθεί στη ΔΕΠΥ, υποστηρίζοντας περαιτέρω το ρόλο του ανοσοποιητικού 

συστήματος στη διαταραχή αυτή.  

Επιπλέον, αρκετές κυτοκίνες έχουν ερευνηθεί ως πιθανοί νευροχημικοί δείκτες στη 

ΔΕΠΥ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχει υψηλή ετερογένεια μεταξύ των 

βιοδεικτών που έχουν ερευνηθεί, γεγονός που καθιστά τις ερμηνείες των ευρημάτων 

πιο δύσκολες. Η αξιολόγηση φλεγμονωδών και αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών και της 

σχετιζόμενης με τις κυτοκίνες νευροτροφίνης S100B στον ορό ασθενών με ΔΕΠΥ έχει 

πραγματοποιηθεί από τους Oades και συν. (Oades et al., 2010a). Δεν βρέθηκε 

σημαντική ανισορροπία στα επίπεδα των φλεγμονωδών δεικτών μεταξύ των ατόμων 

με ΔΕΠΥ και των μαρτύρων ΤΑ ούτε διαφορές στα επίπεδα της S100B (Oades et al., 

2010a). Σε μια δεύτερη μελέτη, ωστόσο, τα συνολικά επίπεδα της S100B στον ορό 

συσχετίστηκαν θετικά με αμβλυμένα συμπτώματα ΔΕΠΥ (Oades et al., 2010b). Τα 

επίπεδα της IL-6 και του TNFa στον ορό ατόμων με ΔΕΠΥ αξιολογήθηκαν σε άλλη 

μελέτη χωρίς να βρεθούν σημαντικά αποτελέσματα (Corominas-Roso et al., 2017).  

Παρόλο που οι προαναφερθείσες μελέτες δεν έδειξαν σημαντικά κύρια ευρήματα 

σχετικά με τους φλεγμονώδεις δείκτες που αξιολογήθηκαν, μια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε σε 600 πρόωρα νεογέννητα (<28 εβδομάδες κύησης) προσδιόρισε 

στον ορό 25 πρωτεΐνες που σχετίζονται με τη φλεγμονή, συμπεριλαμβανομένων της 
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IL-6 και της IL-8, και διαπίστωσε ότι τα παιδιά που είχαν αυξημένες συγκεντρώσεις 

κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων εβδομάδων μετά τη γέννηση είχαν περισσότερες 

πιθανότητες να παρουσιάσουν προβλήματα ελλειμματικής προσοχής σε ηλικία 24 

μηνών (O’Shea et al., 2014). Επιπλέον, οι νεογνικές λοιμώξεις, οι οποίες έχουν 

σχετιστεί με φλεγμονώδεις αποκρίσεις και συστηματική φλεγμονή κατά τον πρώτο 

μήνα μετά την γέννηση, φάνηκε να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ (Rand et 

al., 2016; Allred et al., 2017). Συνοψίζοντας, ο προσδιορισμός των επιπέδων 

φλεγμονωδών δεικτών στον ορό ατόμων με ΔΕΠΥ έχει δώσει μεικτά αποτελέσματα, 

πιθανόν λόγω των μικρών μεγεθών των δειγμάτων και της μεγάλης ετερογένειας 

μεταξύ των αξιολογούμενων βιοδεικτών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αυξημένη 

φλεγμονή κατά την πρώιμη ανάπτυξη μπορεί να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 

ΔΕΠΥ. 

3.1.3 Γενετικές μελέτες  
 

Υπάρχουν ενδείξεις από γενετικές μελέτες ότι πολυμορφισμοί γονιδίων που 

σχετίζονται με τα μονοπάτια της φλεγμονής παίζουν ρόλο στη ΔΕΠΥ. Σε μια μελέτη 

που αξιολόγησε 164 μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς (SNPs) σε 31 υποψήφια 

γονίδια σε πληθυσμό 398 ατόμων διαπιστώθηκε ότι 2 SNPs σε ένα γονίδιο που 

σχετίζεται με κυτοκίνες, συγκεκριμένα το γονίδιο του υποδοχέα του ακτινωτού 

νευροτροφικού παράγοντα (CNTFR), σχετίζονταν με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων 

ελλειμματικής προσοχής στη ΔΕΠΥ (Smith et al., 2014). Μια άλλη μελέτη εντόπισε 

επίσης μια συσχέτιση μεταξύ του CNTFR και της ΔΕΠΥ τόσο σε ενήλικες όσο και σε 

παιδιά σε ένα δείγμα που περιελάμβανε 546 άτομα με ΔΕΠΥ και 546 μάρτυρες 

(Ribasés et al., 2008). 

Ακόμα, έχει αναφερθεί συσχέτιση της ΔΕΠΥ με γονίδια του μείζονος συμπλέγματος 

ιστοσυμβατότητας, εύρημα που υποστηρίζει το ρόλο της φλεγμονής και της 

αυτοανοσίας στη διαταραχή (Odell et al., 1997; Meng et al., 2021). Επίσης, σε μια 

μελέτη ευρείας γονιδιακής συσχετίσεως (genome wide association study, GWAS) σε 

478 άτομα με ΔΕΠΥ και 880 μάρτυρες δεν βρέθηκε κανένα από τα 598.384 

αυτοσωμικά SNPs που εξετάστηκαν να συσχετίζεται σημαντικά με την διάγνωση της 

ΔΕΠΥ, επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα και την ετερογένεια της αιτιολογίας της 

διαταραχής (Zayats et al., 2015). Ωστόσο, διαπιστώθηκε συσχέτιση της ΔΕΠΥ με 
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ομάδες SNPs που εμπλέκονται στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, της κυτταρικής 

προσκόλλησης και της φλεγμονής (Zayats et al., 2015). Μια μελέτη διερεύνησε τη 

γονιδιακή αλληλεπικάλυψη μεταξύ ΔΕΠΥ και άλλων ψυχιατρικών διαταραχών σε 318 

άτομα, 93 από τα οποία με διάγνωση ΔΕΠΥ, και εντόπισε ορισμένη αλληλεπικάλυψη 

μεταξύ ΔΕΠΥ και κατάθλιψης σε γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή (De Jong et 

al., 2016). Επίσης, πολυμορφισμοί του γονιδίου του ανταγωνιστή του υποδοχέα της 

IL-1 έχει βρεθεί να διαδραματίζουν ορισμένο ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ 

(Segman et al., 2002). 

Παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός γενετικών μελετών παρέχει δεδομένα σχετικά με 

τον ρόλο της φλεγμονής στη ΔΕΠΥ, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει 

μεγάλη διακύμανση μεταξύ των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται. Επιπλέον, δεν 

υπάρχει συμφωνία σχετικά με το ποια γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή 

προδιαθέτουν για ΔΕΠΥ. Μια πιθανή εξήγηση για αυτό είναι το γεγονός ότι η ΔΕΠΥ 

είναι μια διαταραχή με εξαιρετικά ετερογενή γενετική σύνθεση και κλινική εμφάνιση. 

Ως εκ τούτου, μελέτες που επικεντρώνονται σε πιο ομοιογενείς πληθυσμούς είναι 

πιθανότερο να καταλήξουν σε λιγότερο αντικρουόμενα αποτελέσματα.  

3.2 Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 
 

Η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και η φλεγμονή μπορεί να 

διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ΔΑΦ (Barbosa et al., 2014). 

Έχουν αναφερθεί διαφοροποιήσεις στις ανοσολογικές αποκρίσεις στη ΔΑΦ που 

κυμαίνονται από μεταβολές των ανοσολογικών δεικτών στην περιφέρεια έως 

αυξημένη ενεργοποίηση της μικρογλοίας στο ΚΝΣ, οι οποίες όλες οδηγούν σε χρόνια 

χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο ΚΝΣ (Onore et al., 2012; Hsiao, 2013; Barbosa et al., 

2014). Επιπλέον, ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να πυροδοτήσουν 

την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Για παράδειγμα, περιβαλλοντικοί 

ρύποι, όπως τα παρασιτοκτόνα και τα βαρέα μέταλλα, πρόσθετα τροφίμων ή 

καλλυντικών μπορεί να αλληλεπιδρούν με το γενετικό υπόστρωμα αυξάνοντας τον 

κίνδυνο εμφάνισης ΔΑΦ, εν μέρει μέσω φλεγμονωδών οδών (Carter and Blizard, 

2016). Ακόμα, περιβαλλόντικοί παράγοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας, και αυτό με την σειρά του να συμβάλει στην 
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εμφάνιση στοιχείων ΔΑΦ ή/και άλλων νευροαναπτυξιακών ανωμαλιών στους 

απογόνους (Bilbo et al., 2018; Solek et al., 2018). 

3.2.1 Συννόσηση ΔΑΦ με φλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις 

  

Ατοπικές, αυτοάνοσες και αλλεργικές διαταραχές (π.χ. ψωρίαση, άσθμα και διαβήτης 

τύπου 1) ή οικογενειακό (μητρικό ή πατρικό) ιστορικό αυτοάνοσων διαταραχών έχουν 

σχετιστεί με εμφάνιση ΔΑΦ στους απογόνους (Pardo et al., 2005; Keil et al., 2010; Xu 

et al., 2014). Ομοίως, άτομα με ΔΑΦ είναι πιο πιθανό σε σύγκριση με τον γενικό 

πληθυσμό να πάσχουν από κάποια συννοσηρή αυτοάνοση διαταραχή (π.χ. ιδιοπαθείς 

φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου)(Kohane et al., 2012; McDougle et al., 2015). 

3.2.2 Φλεγμονή ΚΝΣ και ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος  
 

Μελέτες σε μεταθανάτια δείγματα εγκεφάλων ατόμων με ΔΑΦ έχουν αναφέρει 

παθολογικά ευρήματα που συνάδουν με μη κατάλληλη φλεγμονή του ΚΝΣ ή 

ανοσολογική ενεργοποίηση. Η μικρογλοία αποκρίνεται σε λοίμωξη ή σε τραυματισμό 

του ΚΝΣ μέσω φαγοκυττάρωσης κυτταρικών υπολειμμάτων και απελευθέρωσης 

φλεγμονωδών κυτοκινών και άλλων μεσολαβητών της φλεγμονής (Helmut et al., 

2011). Η μικρογλοιακή ενεργοποίηση πιθανόν εμπλέκεται στη παθοφυσιολογία της 

ΔΑΦ (Kim et al., 2018a). Σε μεταθανάτια δείγματα από τον εγκέφαλο ατόμων με ΔΑΦ 

μεταξύ 3 και 41 ετών, η μικρογλοία βρέθηκε να εμφανίζει μεγαλύτερη πυκνότητα και 

πιο αμοιβαδοειδή μορφολογία σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ηλικιακά μάρτυρες 

(Morgan et al., 2010; Tetreault et al., 2012). Επιπλέον, η μικρογλοία στον ραχιαίο 

προμετωπιαίο φλοιό (dlPFC), μια περιοχή που σχετίζεται με την πολύπλοκη γνωστική 

επεξεργασία και συμπεριφορά, εμφάνισε άτυπη κατανομή σε μεταθανάτια δείγματα 

εγκεφάλων ατόμων με ΔΑΦ (1 έως 44 ετών) σε σύγκριση με τους αντίστοιχους 

ηλικιακά μάρτυρες (Morgan et al., 2012). Αυξημένη μικρογλοιακή ενεργοποίηση, που 

συνάγεται εν μέρει από την αυξημένη έκφραση των δεικτών του Μείζονος 

Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας ΙΙ, παρατηρήθηκε στην παρεγκεφαλίδα 

μεταθανάτιων δειγμάτων εγκεφάλου ασθενών με ΔΑΦ ηλικίας 5 έως 44 ετών σε 

σύγκριση με αντίστοιχους ηλικιακά μάρτυρες (Vargas et al., 2005). Άλλα ιστολογικά 

ευρήματα περιλαμβάνουν αυξημένο αριθμό αστροκυττάρων, μειωμένη 

αστροκυτταρική διακλάδωση, αυξημένη έκφραση όξινης γλοιακής ινιδικής πρωτεΐνης 
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(GFAP) και αυξημένη δραστηριότητα κυττάρων φυσικών φονέων και μακροφάγων 

(Goines and Van de Water, 2010; Edmonson et al., 2014). Επίσης, in vivo δεδομένα 

σχετικά με την αυξημένη ενεργοποίηση της μικρογλοίας σε άτομα με ΔΑΦ βρέθηκαν 

σε μια μελέτη που χρησιμοποίησε απεικόνιση με τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET) (Suzuki et al., 2013). 

3.2.3 Απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος  

 

Πρόσθετες ενδείξεις απορρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος στη ΔΑΦ 

περιλαμβάνουν την αναρροϊκή ρύθμιση ορισμένων κυτοκινών (Pardo et al., 2005). Για 

παράδειγμα, σε δείγματα από τον εγκέφαλο ατόμων με ΔΑΦ έχουν βρεθεί αυξημένα 

επίπεδα μεταγράφων γονιδίων που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, 

συμπεριλαμβανομένων συστατικών των σηματοδοτικών μονοπατιών της IL-6 και του 

υποδοχέα της IL-1 (IL-1R) (Garbett et al., 2008; Voineagu et al., 2011).  

Το ανοσολογικό προφίλ έχει επίσης προσδιοριστεί σε ζώντα άτομα με ΔΑΦ και τις 

οικογένειές τους. Τέτοιες μελέτες έχουν αναφέρει τόσο αυξημένα όσο και μειωμένα 

επίπεδα ορισμένων φλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών κυτοκινών στον ορό ή στο 

πλάσμα ατόμων με ΔΑΦ (Estes and McAllister, 2015). Επίσης, αρκετές μελέτες έχουν 

δείξει περιφερικές ανοσολογικές διαφοροποιήσεις σε ασθενείς με ΔΑΦ, 

συμπεριλαμβανομένων άτυπων κυτοκινικών προφίλ των βοηθητικών Τ κυττάρων 

(Ashwood et al., 2006), ανισορροπία των επιπέδων των ανοσοσφαιρινών στον ορό 

(Enstrom et al., 2009a), ενεργοποίηση των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων (ΝΚ) 

(Enstrom et al., 2009b), αυξημένες αποκρίσεις των μονοκυττάρων (Enstrom et al., 

2010) και αυξημένα επίπεδα συστατικών του συμπληρώματος (Corbett et al., 2007). 

Ακόμα, έχει βρεθεί αξιοσημείωτη ανοδική ρύθμιση του παράγοντα TNF-a στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) παιδιών με ΔΑΦ (Chez et al., 2007), όπως και μειωμένα 

επίπεδα ανοσοσφαιρινών (IgG και IgM) στο πλάσμα παιδιών με ΔΑΦ (Heuer et al., 

2008). Ωστόσο, σε μία άλλη μελέτη δεν βρέθηκε αύξηση κυτοκινών και άλλων 

φλεγμονωδών δεικτών στο ΕΝΥ παιδιών (2,7 έως 10 ετών) με ΔΑΦ σε σύγκριση με 

παιδιά αντίστοιχης ηλικίας με άλλες διαταραχές του ΚΝΣ (Zimmerman et al., 2005).  

Επιπλέον, έχει δειχθεί στο αίμα ατομων με ΔΑΦ αυξημένος αριθμός κυκλοφορούντων 

μονοκυττάρων σε σχέση με τους μάρτυρες (Sweeten et al., 2003). Παράλληλα, η 

διέγερση των μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος ατόμων με ΔΑΦ φάνηκε να 
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παράγει υψηλότερα επίπεδα φλεγμονωδών κυτοκινών σε σύγκριση με μάρτυρες ΤΑ, 

υποδηλώνοντας σε ορισμένο βαθμό την ύπαρξη ανοσολογικής «ετοιμότητας» (Molloy 

et al., 2006; Enstrom et al., 2010). Ακόμη, έχουν ανιχνευθεί στο πλάσμα ατόμων με 

ΔΑΦ αυξημένα επίπεδα των ιντερλευκινών IL-1b, IL-6, IL-8 και IL12p40 (Ashwood et 

al., 2011; Onore et al., 2012).  

Συνοψίζοντας, μια μετανάλυση μελετών που συνέκριναν μεταξύ ατόμων με ΔΑΦ και 

ατόμων ΤΑ τα επίπεδα 19 κυτοκινών στο αίμα και τον ορό αποκάλυψε σημαντικά 

αυξημένα επίπεδα IL-1b, IL-6, IL-8, ιντερφερόνης-g (IFN-g), ηοταξίνης και MCP-1 και 

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα του αντιφλεγμονώδους TGF-b1 στα άτομα με ΔΑΦ 

(Masi et al., 2015). Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές για αρκετές άλλες κυτοκίνες, 

συμπεριλαμβανομένων των TNF-a, IL-10 και IL-17, ενώ τα ισχυρότερα αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν για την IFN-g και τον TGF-b1 (Masi et al., 2015). Επιπλέον, τα επίπεδα 

κυτοκινών έχουν συσχετιστεί με την κλινική βαρύτητα των συμπτωμάτων ΔΑΦ, καθώς 

άτομα με υψηλότερα επίπεδα έκφρασης κυτοκινών στο πλάσμα είναι πιο πιθανό να 

έχουν μεγαλύτερης βαρύτητας ΔΑΦ (Masi et al., 2015). 

3.2.4 ΔΑΦ & Πρωτεΐνη High mobility group box 1 (HMGB1)  
 

Η οικογένεια των αλαρμινών, η οποία περιλαμβάνει μια ετερογενή ομάδα πρωτεϊνών 

που απελευθερώνονται στον εξωκυτταρικό χώρο ως συνέπεια κυτταρικής βλάβης ή 

φλεγμονής, έχει εμπλακεί στην παθογένεση της ΔΑΦ (Chan et al., 2012; Di Salvo et al., 

2019). Πιο συγκεκριμένα, η IL-33, η πρωτεΐνη υψηλής κινητικότητας της ομάδας Β1 

(HMGB1), η πρωτεΐνη θερμικού σοκ (HSP) και η πρωτεΐνη S100 θα μπορούσαν να 

είναι κατάλληλες ως βιοδείκτες φλεγμονής στη ΔΑΦ (Barbosa et al., 2014). Επιπλέον, 

χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, όπως ο διαβήτης, η προεκλαμψία και η κατάθλιψη, 

οδηγούν σε αύξηση των επιπέδων της HMGB1, η οποία ανάμεσα σε άλλες δράσεις 

διεγείρει τον TLR4 (Han et al., 2021). 

Η HMGB1 (επίσης αποκαλούμενη HMG1, HMG-1, HMG 1, αμφοτερίνη, p30) είναι μια 

εξελικτικά συντηρημένη ενδοκυτταρική πρωτεΐνη, που εκφράζεται ευρέως σε όλους 

τους ιστούς των σπονδυλωτών (Andersson et al., 2018). Η HMGB1 είναι το πιο άφθονο 

μέλος της οικογένειας των πρωτεϊνών HMGB, η οποία αποτελείται από τέσσερις 

κατηγορίες HMGB, από το 1 έως το 4 (Di Salvo et al., 2019). Είναι η πιο κινητική 

πρωτεΐνη στον πυρήνα του κυττάρου και μπορεί να βρεθεί στο κυτταρόπλασμα, στην 
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κυτταρική μεμβράνη και στον εξωκυτταρικό χώρο (Kang et al., 2014). Η πυρηνική 

HMGB1 προσδένεται στο DNA, με δομική εξειδίκευση, αλλά όχι εξειδίκευση ως προς 

την αλληλουχία, και συμμετέχει στην ρύθμιση της αντιγραφής του DNA, της 

επιδιόρθωσης, του ανασυνδυασμού, της μεταγραφής και της γονιδιωματικής 

σταθερότητας (Kang et al., 2014). Η εξωκυττάρια HMGB1 μπορεί να εκκριθεί ενεργά 

υπό φλεγμονώδεις συνθήκες ως αλαρμίνη ή όψιμη φλεγμονώδης κυτοκίνη από 

διάφορα είδη κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των μονοκυττάρων, των ιστικών 

μακροφάγων, των αστροκυττάρων, των κυττάρων της μικρογλοίας και των νευρικών 

κυττάρων (Fang et al., 2012). Επίσης, η HMGB1 μπορεί να απελευθερωθεί παθητικά 

από νεκρά, αποπτωτικά ή τραυματισμένα κύτταρα (Kang et al., 2014). Έτσι, η HMGB1 

μπορεί να είναι είτε πρώιμος φλεγμονώδης δείκτης, στην περίπτωση παθητικής 

απελευθέρωσης, είτε όψιμος μεσολαβητής της φλεγμονής, στην περίπτωση 

ενεργητικής έκκρισης (Andersson et al., 2018). Μόλις εκκριθεί, η HMGB1 συμμετέχει 

σε διάφορες διεργασίες, όπως η φλεγμονή, η ανοσία, η κυτταρική μετανάστευση, ο 

κυτταρικός πολλαπλασιασμός , η κυτταρική διαφοροποίηση, η αντιμικροβιακή άμυνα 

και η αναγέννηση των ιστών (Kang et al., 2014).  

Ο υποδοχέας TLR4, ο υποδοχέας TLR9 και ο υποδοχέας RAGE (receptor for advanced 

glycation end products) είναι οι κύριοι υποδοχείς της HMGB1, μέσω των οποίων ασκεί 

την φλεγμονώδη δράση της (Fang et al., 2012). Επιπλέον, η HMGB1 μπορεί να 

διασχίσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και επομένως τα εγκεφαλικά κύτταρα 

μπορεί να εκτεθούν στην HMGB1 που απελευθερώνεται τόσο στον εγκέφαλο όσο και 

στην περιφέρεια (Dipasquale et al., 2017)]. Όσον αφορά το ΚΝΣ, η HMGB1 είτε στην 

κυτταρική επιφάνεια των νευρικών κυττάρων είτε στον εξωκυττάριο χώρο έχει ρόλο 

στην προώθηση της ανάπτυξης των νευριτών και της κυτταρικής μετανάστευσης ή 

διαμεσολαβεί τη νευροφλεγμονή μετά από τραυματισμό (Dipasquale et al., 2017). 

Η πρώτη μελέτη που προσδιόρισε τα επίπεδα της HMGB1 στον ορό ατόμων με ΔΑΦ 

έδειξε υψηλότερες συγκεντρώσεις της HMGB1 στον ορό σε χαμηλής λειτουργικότητας 

νεαρούς ενήλικες με ΔΑΦ (18 άνδρες και 4 γυναίκες, μέση ηλικία: 28.1 ± 7.7 έτη, 

εύρος: 18-44 έτη) σε σύγκριση με αντίστοιχης ηλικίας και φύλου άτομα ΤΑ (Emanuele 

et al., 2010).  Κατά παρόμοιο τρόπο, οι πρώτη μελέτη σε παιδιά με ΔΑΦ (n = 33, 28 

αγόρια, μέση ηλικία: 10,3 έτη) έδειξε υψηλότερα επίπεδα της HMGB1 στον ορό της 

κλινικής ομάδας συγκριτικά με την ομάδα ΤΑ (Russo, 2013, 2014). Μάλιστα, τα 
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επίπεδα της HMGB1 έχουν βρέθεί να σχετίζονται με τον υποδοχέα του επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα (EGFR), ο οποίος ήταν σημαντικά αυξημένος στο αίμα παιδιών 

με ΔΑΦ (Russo, 2014), καθώς και με τον ηπατοκυτταρικό αυξητικό παράγοντα (HGF), 

ο οποίος ήταν σημαντικά μειωμένος στο αίμα παιδιών με ΔΑΦ και συννοσηρές 

σοβαρές γαστρεντερικές εκδηλώσεις (Russo et al., 2009). 

Επιπλέον, έχει βρεθεί υψηλότερη συγκέντρωση HMGB1 στον ορό ατόμων (παιδιά και 

νεαροί ενήλικες) με χαμηλής λειτουργικότητας ΔΑΦ (26 αγόρια και 5 κορίτσια, μέση 

ηλικία: 9.0 ± 5.6 έτη, εύρος: 2-22 έτη) καθώς και συχνότερα (83.3% vs. 38.9%, p<0.04) 

γαστρεντερικά προβλήματα (δηλ. κοιλιακό άλγος, μετεωρισμός, διάρροια, 

δυσκοιλιότητα, πόνος στην αφόδευση, άφθονα κόπρανα) σε συγκεντρώσεις HMGB1 

μεγαλύτερες από 11ng/ml (Babinská et al., 2014). Η HMGB1 εκκρίνεται από 

φλεγμονώδεις εντερικούς ιστούς και βρίσκεται σε αφθονία στα κόπρανα παιδιών με 

φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, έτσι ώστε η HMGB1 έχει προταθεί ως πιθανός 

δείκτης φλεγμονής του εντερικού βλεννογόνου (Vitali et al., 2011). Σε ασθενείς με 

ΔΑΦ, έχει αποδειχθεί ότι η εντερική χλωρίδα είναι δυσλειτουργική και πιθανόν 

προάγει τη χρόνια χαμηλού βαθμού φλεγμονή και την αυξημένη διαπερατότητα του 

εντερικού τοιχώματος, επιτρέποντας σε φλεγμονώδεις μεσολαβητές να εισέλθουν 

στην κυκλοφορία και πιθανώς να διαπεράσσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, 

επηρεάζοντας επομένως τη λειτουργία του ΚΝΣ, συμπεριλαμβανομένης της 

συμπεριφοράς (de Theije et al., 2011).  

Τέλος, ενδιαφέρον είναι ότι στην πρώτη αναφερόμενη μελέτη οι συγκεντρώσεις της 

HMGB1 στον ορό νεαρών ενηλίκων (18 έως 44 ετών) με χαμηλής λειτουργικότητας 

ΔΑΦ βρέθηκαν να σχετίζονται θετικά με ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία όπως 

αυτά αξιολογήθηκαν με την δομημένη διαγνωστική συνέντευξη Autism Diagnostic 

Interview-Revised (ADI-R) (Emanuele et al., 2010). Με βάση τα παραπάνω ευρήματα 

συγχρονικών μελετών καθώς και τα παθοφυσιολογικά μονοπάτια στα οποία 

εμπλέκεται, η HMGB1 πιθανόν είναι υποψήφιος βιοδείκτης που σχετίζεται με την 

ανοσολογική δυσλειτουργία που παρατηρείται στη ΔΑΦ καθώς και με ορισμένα από 

τα πυρηνικά συμπτώματα αυτής της ΝΑΔ. 
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1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητες μεταξύ τους 

συγχρονικές μελέτες.  

 

Στην πρώτη μελέτη (Μελέτη 1) διερευνήθηκαν οι συγκεντρώσεις και η συχνότητα 

ανίχνευσης επιλεγμένων οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων (ΟΧΠ) στον ορό 

παιδιών σχολικής ηλικίας με νευροαναπτυξιακές διαταραχές (ΝΑΔ). Συγκεκριμένα, 

προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία οι συγκεντρώσεις 

διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθανίου και των μεταβολιτών του, 

εξαχλωροκυκλοεξανίου και των ισομερών του, κυκλοδιενίων και μεθοξυχλωρίου σε 

δείγματα ορού παιδιών σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 

Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και με Ειδική 

Μαθησιακή Διαταραχή (ΕΜΔ) σε σύγκριση με παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης (ΤΑ). 

Υποθέσαμε ότι τα παιδιά με ΝΑΔ θα έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις ορισμένων 

ΟΧΠ στον ορό. Επιπλέον, υποθέσαμε ότι θα υπάρχει ειδική και πιθανόν διακριτή 

σχέση των συγκεντρώσεων ή/και της συχνότητας ανίχνευσης ορισμένων ΟΧΠ με την 

παρουσία της κατηγορικής διάγνωσης διαφορετικών ΝΑΔ. 

 

Στη δεύτερη μελέτη (Μελέτη 2) διερευνήθηκαν το ημερήσιο προφίλ και η απόκριση 

σε στρες προκαλούμενο από γνωστικές δοκιμασίες της κορτιζόλης και της α-αμυλάσης 

σιέλου σε παιδιά με ΝΑΔ. Στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθούν συγχρόνως ο 

κιρκάδιος ρυθμός και η απόκριση στο στρες του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-

επινεφριδίων (άξονας ΥΥΕ) και του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ), σε παιδιά 

σχολικής ηλικίας που είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ, με ΔΑΦ και με ΕΜΔ σε σύγκριση με 

παιδιά ΤΑ. Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκαν η κορτιζόλη και η α-αμυλάση σιέλου, 

που έχουν εκτενώς χρησιμοποιηθεί ως δείκτες δραστηριότητας του άξονα ΥΥΕ και του 

ΑΝΣ, αντίστοιχα (Nater & Rohleder, 2009). Υποθέσαμε ότι τα παιδιά με ΔΕΠΥ, ΔΑΦ και 

ΕΜΔ θα παρουσιάσουν σημαντικές διαφορές στην ημερήσια έκκριση κορτιζόλης και 

α-αμυλάσης σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ. Η απόκριση στο στρες εξετάστηκε 

εκθέτοντας τα παιδιά σε ένα τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) και σε μια 

δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ). Ενώ δοκιμασίες πρόκλησης  κοινωνικού στρες έχουν 
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χρησιμοποιηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία, λίγες μόνο μελέτες έχουν εξετάσει την 

έκθεση σε γνωστικές δοκιμασίες ως στρεσογόνο παράγοντα σε παιδιά με ΝΑΔ. Το ΤΑΔ 

επιλέχθηκε επειδή οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες και δοκιμασίες αποτελούν μεγάλο 

μέρος της σχολικής ζωής συνιστώντας πιθανούς στρεσογόνους παράγοντες για παιδιά 

με ΝΑΔ. Υποθέσαμε επίσης ότι η ΔΗΚ, που αξιολογεί πτυχές της κοινωνικής νόησης, 

μπορεί να αποτελεί ειδικό στρεσογόνο παράγοντα για παιδιά με ΔΑΦ, πυρηνικό 

στοιχείο της οποίας αποτελούν τα κοινωνικά ελλείμματα, αλλά και για παιδιά με 

ΔΕΠΥ, τα οποία εμφανίζουν ηπιότερα ελλείμματα στην κοινωνική νόηση (Bora & 

Pantelis, 2016). Ο στόχος ήταν να διερευνήσουμε εάν αυτές οι δοκιμασίες ήταν ικανές 

να προκαλέσουν απόκριση της κορτιζόλης ή/και της α-αμυλάσης στα παιδιά και εάν η 

απόκριση αυτή έχει ειδικά χαρακτηριστικά για κάθε κλινική ομάδα. Υποθέσαμε ότι και 

τα δύο τεστ, τα οποία είναι απαιτητικά ως προς τις γνωστικές διεργασίες που 

προϋποθέτουν, θα οδηγούσαν σε ενεργοποίηση του συστήματος του στρες. Ακόμα, 

υποθέσαμε ότι τα παιδιά στις κλινικές ομάδες θα έδειχναν υψηλότερη απόκριση σε 

σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ, ειδικά στη ΔΗΚ, δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται από  

μεγαλύτερη καινοτομία και είναι μια δοκιμασία περισσότερο απαιτητική όσον αφορά 

την εμπλοκή του υποκειμένου σε σύγκριση με το ΤΑΔ. Επιπρόσθετα, σκοπεύαμε να 

συνεισφέρουμε στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με την διαφοροποίηση της 

λειτουργίας του συστήματος στρες σε παιδιά με ΝΑΔ διερευνώντας τα μοτίβα 

δραστηριότητας του συστήματος στρες σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με ΕΜΔ. 

Στη τρίτη μελέτη (Μελέτη 3) διερευνήθηκε η συγκέντρωση μιας κυτταροκίνης που 

επάγει την φλεγμονή στον ορό παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. 

Συγκεκριμένα, στόχος της μέλετης ήταν ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της 

πρωτεΐνης υψηλής κινητικότητας της ομάδας Β1 (HMGB1) στον ορό αγοριών σχολικής 

ηλικίας με ΔΑΦ σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. Υποθέσαμε ότι τα παιδιά με ΔΑΦ θα είχαν 

υψηλότερα επίπεδα HMGB1 στον ορό σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ. Επιπλέον, στόχος 

της μελέτης ήταν να συνεισφέρει στα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τον πιθανό 

ρόλο ανοσολογικών παραγόντων στα πυρηνικά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά της 

ΔΑΦ. Έτσι, διερευνήσαμε για πρώτη φορά τη σχέση των επιπέδων της HMGB1 στον 

ορό με το πηλίκο του φάσματος του αυτισμού (Autism Spectrum Quotien-AQ) και με 

τις ικανότητες ενσυναίσθησης (Empathy Quotient-EQ) και συστηματοποίησης 

(Systemizing Quotient-SQ) που και οι δύο έχουν θεωρηθεί ότι συνεισφέρουν στα 
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κοινωνικά ελλείμματα καθώς και στα «μη-κοινωνικά» φαινοτυπικά χαρακτηριστικά 

της ΔΑΦ. 
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2. ΣΚΟΠΟΣ 
 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της σχέσης 

περιβαλλοντικών νευροτοξικών παραγόντων [συγκεκριμένα, ορισμένων 

οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων (ΟΧΠ)], βιοδεικτών του στρες (συγκεκριμένα 

της κορτιζόλης και της α-αμυλάσης σιέλου) και ανοσολογικών βιοδεικτών 

(συγκεκριμένα της πρωτεΐνης HMGB1)  με τις ΝΑΔ και πιο ειδικά την ΔΕΠΥ, την ΔΑΦ 

και την ΕΜΔ. Συσχετίσεις με ενδοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά (AQ, ΕQ, SQ) 

διερευνήθηκαν μόνο στη περίπτωση της HMGB1 πρωτεΐνης σε παιδιά με ΔΑΦ. Στην 

περίπτωση των ΟΧΠ και των ορμονών του στρες συσχετίσεις αναζητήθηκαν 

αποκλειστικά ως προς  τις κατηγορικές διαγνώσεις.    

Όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «3. Εμβρυϊκός 

προγραμματισμός» στους παράγοντες που επιδρούν στον προγραμματισμό της 

ανάπτυξης και κατά συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια 

των νευροαναπτυξιακών διαταραχών περιλαμβάνονται α. περιβαλλοντικοί 

νευροτοξικοί παράγοντες, β. το στρες περιγεννητικά και κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής, καθώς και γ. ανοσολογικοί παράγοντες, όπως η ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού της μητέρας. Οι μελέτες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής τοποθετούνται σε αυτούς τους τρεις άξονες.    

Ωστόσο, ο σχεδιασμός των μελετών είναι συγχρονικός και κατά συνέπεια δεν 

μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που να αφορούν αιτιολογικές συσχετίσεις. 

Σκοπός είναι να συνεισφέρουμε στα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με 

τον ρόλο των μελετώμενων βιολογικών παραγόντων στις ΝΑΔ αποτυπώνοντας μια 

συγχρονική εικόνα σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Επίσης, στόχος είναι η διατύπωση 

ορισμένων αιτιοπαθογενετικών υποθέσων όσον αφορά στους πιθανούς μηχανισμούς 

διαμέσου των οποίων οι μελετούμενοι βιοδείκτες επιδρούν στον φαινότυπο των υπό 

μελέτη διαταραχών.  

Απώτερος στόχος είναι να οικοδομηθεί η βάση για περαιτέρω και σε βάθος μελέτη 

αφενός των πιθανών αιτιοπαθογενετικών μηχανισμών και αφετέρου των σύνθετων 

αλληλεπιδράσεων στην πορεία της νευροανάπτυξης που καταλήγουν στον διαρκώς 

διαφοροποιούμενο στην πορεία της ζωής φαινότυπο των ΝΑΔ. Η μελέτη των βασικών 
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ψυχοφυσιολογικών συνιστωσών και της σχέσης τους με βιοδείκτες στη ΔΑΦ και στη 

ΔΕΠΥ θα βοηθήσει στην σε βάθος κατανόηση καθώς και στην ακριβέστερη περιγραφή 

των επιμέρους χαρακτηριστικών των αναπτυξιακών αυτών διαταραχών, οι οποίες 

εκφράζονται κλινικά με ευρεία φαινοτυπική ποικιλία. Αυτό, θα είναι η βάση για να 

σχεδιάσουμε ακριβέστερα διαγνωστικά εργαλεία και έγκαιρες, καινοτόμες και 

στοχευμένες παρεμβάσεις. 
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3. ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1 Μελέτη 1- Συγκεντρώσεις και συχνότητες ανίχνευσης επιλεγμένων 

οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων (ΟΧΠ) στον ορό παιδιών 

σχολικής ηλικίας με νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

 

3.1.1 Σχεδιασμός μελέτης & Πληθυσμός 
 

Πρόκειται για συγχρονική μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ 

Νοεμβρίου 2015 και Ιουνίου 2017. Συμπεριλήφθηκαν 114 παιδιά σχολικής ηλικίας και 

από τα δύο φύλα1 (80 αγόρια και 34 κορίτσια), ηλικίας μεταξύ 6 και 13 ετών. Οι 

συμμετέχοντες των κλινικών ομάδων προέκυψαν από τις παραπομπές της Μονάδας 

Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής της Α' Παιδιατρικής Κλινικής της 

Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) προήλθαν από την κοινότητα μετά από δημόσια 

πρόσκληση σε έντυπες και ηλεκτρονικές εφημερίδες. Για να συμπεριληφθούν στη 

μελέτη, οι συμμετέχοντες έπρεπε να κατοικούν στην πόλη της Αθήνας από τη στιγμή 

της γέννησής τους. Επίσης, η μητέρα κάθε παιδιού που συμμετείχε στη μελέτη έπρεπε 

να διαμένει στην Αθήνα περισσότερο από 5 χρόνια πριν από τη σύλληψη. Οι 

προϋποθέσεις της διαμονής ορίστηκαν ώστε η περιοχή να μην αποτελεί συγχητικό 

παράγοντα, δεδομένου ότι η έκθεση σε ΟΧΠ διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και 

ειδικά μεταξύ αστικών και περιφερειακών περιοχών (σημ. κυρίως λόγω παλαιότερης 

χρήσης ΟΧΠ στην αγροτική παραγωγή). Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη με τη 

γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. Όλες οι διαδικασίες ήταν σύμφωνες με τη 

Διακήρυξη του Ελσίνκι και εγκρίθηκαν τόσο από την Επιστημονική Επιτροπή όσο και 

από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

3.1.2 Κλινική διάγνωση & Κριτήρια αποκλεισμού 
 

Πραγματοποιήθηκε πλήρης κλινική εξέταση στο σύνολο των παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένης της ομάδας των παιδιών ΤΑ, καθώς και κλινική συνέντευξη με 

                                                           
1
 Όπου αναφέρεται το φύλο, εννοείται το βιολογικό φύλο. 
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τους φροντιστές από παιδίατρο εξειδικευμένο στην αναπτυξιακή και συμπεριφορική 

παιδιατρική. Η μαθησιακή αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικό ειδικής 

αγωγής. Το νοητικό πηλίκο (IQ) των παιδιών αξιολογήθηκε με την κλίμακα 

νοημοσύνης Wechler για παιδιά - Τρίτη έκδοση (WISC-III) (Wechsler, 1991). Σύμφωνα 

με τα κριτήρια ένταξης στη μελέτη, συμμετείχαν μόνο παιδιά με IQ εντός του 

φυσιολογικού εύρους (ΙQ>70). Οι κλινικές διαγνώσεις τέθηκαν από παιδίατρο 

εξειδικευμένο στην αναπτυξιακή και συμπεριφορική παιδιατρική με εκτενή κλινική 

και ερευνητική εμπειρία και σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια όπως ορίζονται 

στο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 5η έκδοση (American 

Psychiatric Association, 2013). Σε όλα τα παιδιά με κλινική διάγνωση κάποιας ΝΑΔ 

έγινε διεπιστημονική διαγνωστική αξιολόγηση καθώς και ορισμένες follow-up 

επισκέψεις παρακολούθησης. Σχετικά με τα παιδιά που είχαν διαγνωστεί πριν από το 

2013 σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV/TR, συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μόνο 

εκείνα που πληρούσαν επίσης τα κριτήρια του DSM-5. Ως κριτήριο αποκλεισμού για 

τις κλινικές ομάδες λήφθηκε υπ’ όψιν η συννόσηση ΔΑΦ και ΔΕΠΥ. Η ομάδα των 

παιδιών με ΕΜΔ περιελάμβανε παιδιά με αποκλίσεις στην ανάγνωση ή/και στη 

γραπτή έκφραση ή/και στα μαθηματικά. Όλες οι μαθησιακές διαταραχές ήταν ήπιας 

βαρύτητας τη στιγμή της αξιολόγησης. Η συνύπαρξη ΔΑΦ ή ΔΕΠΥ και μέτριας/υψηλής 

βαρύτητας μαθησιακών δυσκολιών ήταν ένα κριτήριο αποκλεισμού. Παιδιά με ΔΑΦ ή 

ΔΕΠΥ και ήπιας βαρύτητας μαθησιακές δυσκολίες συμπεριλήφθηκαν στις δύο πρώτες 

ομάδες (ενν. ομάδα παιδιών με ΔΑΦ & ομάδα παιδιών με ΔΕΠΥ). 

Αποκλείστηκαν από τη μελέτη παιδιά με IQ<70, γενετικά σύνδρομα ή χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες, συννοσηρές αυτοάνοσες, ενδοκρινικές, μεταβολικές ή άλλες χρόνιες 

διαταραχές ή καταστάσεις και συννοσηρές νευρολογικές ή άλλες ψυχιατρικές 

διαταραχές. Άτομα που έλαβαν στο παρελθόν ή λάμβαναν τη στιγμή της αξιολόγησης 

οποιοδήποτε είδος φαρμακευτικής αγωγής αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Η ακραία 

προωρότητα (<30 εβδομάδες) ήταν ένα επιπλέον κριτήριο αποκλεισμού. Υπέρβαρα 

και παχύσαρκα άτομα [Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω από το 85ο 

εκατοστημόριο για την ηλικία και το φύλο] αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Τα παιδιά 

κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ομάδες: παιδιά με ΔΑΦ, παιδιά με ΔΕΠΥ, παιδιά με 

μέτριας βαρύτητας ΕΜΔ και παιδιά ΤΑ. 
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Τέλος, πληροφορίες σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό καταγράφηκαν από τα 

κλινικά αρχεία. Οι διαθέσιμες μεταβλητές περιελάμβαναν: i. Βάρος γέννησης, ii. 

Διάρκεια κύησης (διάστημα μεταξύ τελευταίας εμμήνου ρύσεως και ημερομηνίας 

τοκετού), iii. Προωρότητα (διάρκεια κύησης < 37 εβδομάδες), iv. Ηλικία της μητέρας 

στον τοκετό, v. Κάπνισμα μητέρας στην εγκυμοσύνη. Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Περιγραφικά χαρακτηριστικά
α
 του υπό μελέτη πληθυσμού ανά ομάδα. 

 ΤΑ
β
 (n=18) ΔΑΦ

γ
 (n=39) ΔΕΠΥ

δ
 (n=21) ΕΜΔ

ε
 (n=32) 

Ηλικία (έτη) 10.0 ± 2.1, 

10.6 (8.7-11.2) 

8.6 ± 1.7, 

8.3 (7.3-9.8) 

p=0.024 

9.0 ± 1.3, 

9.2 (8.1-9.9) 

p=0.11 

9.3 ± 1.8, 

8.8 (8.0-10.8) 

p=0.34 

Φύλο, αγόρια, n (%) 13 (72.2%) 33 (84.6%) 

p=0.30 

15 (71.4%) 

p=0.99 

19 (59.4%) 

p=0.54 

Βάρος γέννησης (g) 3301 ± 648, 

225 (2925-3635) 

3176 ± 408, 

3200 (2900-3470) 

p=0.70 

3021 ± 496, 

3125 (2700-3230) 

p=0.22 

2936 ± 522, 

3000 (2620-3260) 

p=0.11 

Ολική χοληστερόλη (g/l) 1.7 ± 0.2, 

1.7 (1.6-1.8) 

1.9 ± 0.3, 

1.9 (1.6-2.1) 

p=0.017 

2.0 ± 0.4, 

2.1 (1.7-2.2) 

p=0.015 

1.9 ± 0.3, 

1.8 (1.7-2.1) 

p=0.032 

Τριγλυκερίδια (g/l) 0.69 ± 0.30, 

0.60 (0.50-0.90) 

0.79 ± 0.47, 

0.60 (0.50-1.10) 

p=0.80 

0.70 ± 0.27, 

0.70 (0.50-0.90) 

p=0.82 

0.71 ± 0.34, 

0.65 (0.50-0.85) 

p=0.95 

Ολικά λιπίδια ορού (g/l) 4.1 ± 0.4, 

4.1 (3.7-4.4) 

4.5 ± 0.8, 

4.3 (3.8-4.8) 

p=0.074 

4.4 ± 0.6, 

4.5 (4.1-4.8) 

p=0.042 

4.3 ± 0.6, 

4.2 (3.9-4.8) 

p=0.34 

Γενικό IQ 114.9 ± 14.9, 

118.0 (111.0-122.0) 

104.5 ± 17.0,  

103.0 (94.0-118.0) 

p=0.021 

101.8 ± 12.9, 

102.5 (94.0-

106.0) 

p=0.0045 

105.9 ± 13.5, 

 106.0 (95.0-119.0) 

p=0.038 

Λεκτικό IQ 109.9 ± 16.2, 

113.0 (100.0-119.0) 

94.6 ± 17.4, 

95.0 (83.0-105.0) 

p=0.0039 

96.9 ± 16.3, 

95.0 (83.0-111.0) 

p=0.026 

100.7 ± 15.6, 

103.0 (91.0-112.0) 

p=0.06 

Ηλικία μητέρας στη γέννηση 

(χρόνια) 

33.2 ± 5.0, 

32.0 (30.0-36.0) 

33.4 ± 5.0, 

33.5 (29.5-37.5) 

p=0.90 

31.3 ± 5.4, 

29.5 (28.0-36.0) 

p=0.20 

31.9 ± 3.2, 

32.0 (30.0-35.0) 

p=0.42 

Ηλικία κύησης (εβδομάδες)  37.4 ± 1.1, 

37.0 (37.0-38.0) 

38.4 ± 1.3,  

38.0 (38.0-40.0) 

38.3 ± 2.1, 

39.0 (36.0-40.0) 

35.9 ± 3.5, 

38.0 (32.0-38.0) 
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p=0.076 p=0.38 p=0.86 

Προωρότητα, Ναι, n (%) 1 (5.9%) 1 (2.6%) 

p=0.51 

6 (28.6%) 

p=0.10 

5 (15.6%) 

p=0.65 

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη, 

Ναι, (n, %) 

1 (7.1%) 9 (29.0%) 

p=0.13 

2 (9.5%) 

p=0.99 

4 (12.9%) 

p=0.99 

α 
Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως mean ± standard deviation, median (interquartile range) για τις 

συνεχείς μεταβλητές. Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτη τιμή και σχετική 

συχνότητα, n (%). Τα P-values αναφέρονται σε συγκρίσεις μεταξύ της ομάδας ΤΑ και των κλινικών 

ομάδων (Mann-Whitney U test για συνεχείς και Fisher’s exact test για κατηγορικές μεταβλητές). Οι 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φαίνονται με έντονα γράμματα (p<0.05). 
β
ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. 

γ
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

δ
ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. 
ε
ΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή. 

3.1.3 Συλλογή δειγμάτων ορού 

 
Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8:00 π.μ. και 10:00 π.μ. μετά από 

ολονύκτια νηστεία (≥8 ώρες). Δείγματα φλεβικού αίματος λήφθηκαν με την τεχνική 

της φλεβοκέντησης σε σωληνάρια vacutainer χωρίς αντιπηκτικό και αφέθηκαν να 

πήξουν για 30 λεπτά. Τα δείγματα ολικού αίματος φυγοκεντρήθηκαν στις 3500 rpm 

για 15 λεπτά και τα δείγματα ορού αποθηκεύτηκαν στους -80 ˚C μέχρι να αποσταλούν 

σε ξηρό πάγο στο King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia για ανάλυση. 

3.1.4 Ανάλυση ΟΧΠ 
 

Όλες οι αναλύσεις των δειγμάτων ορού πραγματοποιήθηκαν στο Laboratory of Prince 

Mutaib Chair for Biomarkers of Osteoporosis, Biochemistry Department, College of 

Science, King Saud University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Το προσωπικό του 

εργαστηρίου ήταν τυφλό ως προς την ομάδα από την οποία προερχόταν το κάθε 

δείγμα (κλινικές ομάδες ή ομάδα ελέγχου). Δεκαοκτώ ΟΧΠ αναζητήθηκαν σε κάθε 

δείγμα ορού και συγκεκριμένα (σημείωση, παρακάτω παρατίθενται και οι διεθνείς 

ονομασίες των ουσιών, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στα επόμενα κεφάλαια): 

α. Ισομερή του εξαχλωροκυκλοεξανίου (Hexachlorocyclohexane isomer residues- 

HCHs): 

- alpha-HCH (α-HCH) 
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- beta-HCH (β-HCH) 

- gamma-HCH (γ- HCH) ή Λινδάνιο 

- delta-HCH (δ-HCH)] 

β. -Διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (p,p΄-DDT) και μεταβολίτες του DDT: 

- Διχλωροδιφαινυλοδιχλωροαιθυλένιο (DDE) (p,p'-DDE και o,p΄-DDE) 

- Διχλωροδιφαινυλοδιχλωροαιθάνιο (DDD) (p,p΄-DDD και o,p΄-DDD) 

γ. Κυκλοδιένια: 

- Επταχλώριο και Εποξείδιο του επταχλωρίου (Heptachlor και Heptachlor epoxide) 

- Αλδρίνη και Διελδρίνη (Aldrin και Dieldrin) 

- Ενδοσουλφάνη και Θειϊκή ενδοσουλφάνη (Endosulfan και Edosulfan sulfate) 

- Ενδρίνη και Ενδρίνη αλδεϋδική (Endrin και Endrin aldehyde) 

δ. Μεθόξυχλωρ (Methoxychlor) 

Επιπλέον, προσδιορίστηκε το συνολικό φορτίο HCH (ΣHCHs) ως το άθροισμα των 

συγκεντρώσεων των τεσσάρων ισομερών HCH, το συνολικό φορτίο DDT (ΣDDTs) ως το 

άθροισμα των συγκεντρώσεων όλων των μετρούμενων παραγώγων DDT και το 

συνολικό φορτίο Κυκλοδιενίων (ΣCyclodienes) ως το άθροισμα των συγκεντρώσεων 

των οκτώ Κυκλοδιενίων που μετρήθηκαν. 

Μεμονωμένα πρότυπα φυτοφαρμάκων (καθαρότητα >98%) και πιστοποιημένο 

πρότυπο αναφοράς για το μείγμα φυτοφαρμάκων EPA 8080 (1.000 μg/mL) για 

ποιοτικό έλεγχο (QC), ελήφθησαν από τη Sigma-Aldrich (St, Louis, MO, ΗΠΑ) και τον 

Dr. Ehrenstorfer (Augsburg, Γερμανία). Μυρμηκικό οξύ (βαθμού LC-MS) και χλωριούχο 

νάτριο (NaCl, 99,0%) προμηθεύτηκαν από τη Sigma-Aldrich (St, Louis, ΜΟ, ΗΠΑ). 

Μεθανόλη, διχλωρομεθάνιο και εξάνιο (βαθμού HPLC) προμηθεύτηκαν από την Fisher 

Scientific (Σεούλ, Νότια Κορέα). Οι μικροπλάκες 96 βοθρίων με ενσωματωμένη αντλία 

κενού προμηθεύτηκαν από την Waters (Waters, Milford Massachusetts, ΗΠΑ). Το 

απιονισμένο νερό παρασκευάστηκε με σύστημα καθαρισμού νερού Milli-Q (Millipore, 

ΗΠΑ). 
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Τα ΟΧΠ στον ορό προσδιορίστηκαν με αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας 

(GC/MS) όπως έχει περιγραφεί σε παλαιότερες μελέτες από το συγκεκριμένο 

εργαστήριο (Al-Othman et al., 2014, 2015). Πιο συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των 

ΟΧΠ στον ορό πραγματοποιήθηκε με Agilent 7890 αέριο χρωματογράφο με αυτόματο 

δειγματολήπτη, συνδεδεμένο με φασματόμετρο μάζας Agilent Ion Trap series 240. Ο 

αέριος χρωματογράφος ήταν εξοπλισμένος με εγχυτήρα split-splitless και τριχοειδή 

στήλη DB-5MS (30 m, 0,25 mm εσωτερική διάμετρο, φιλμ 0,25 mm). Ο εγχεόμενος 

όγκος ήταν 2 ml. Παρακολουθήθηκαν δύο ιόντα για κάθε πρότυπο ΟΧΠ. Ο ορός 

(200μl) τοποθετήθηκε σε φιαλίδια των 2ml. Στη συνέχεια προστέθηκαν στον ορό 500 

μl 5% υδατικού διαλύματος Na2SO4. Τα φιαλίδια, σφραγισμένα με βιδωτά καπάκια 

και διαφράγματα σιλικόνης, τοποθετήθηκαν σε λουτρό υπερήχων για 20 λεπτά. Εν τω 

μεταξύ, η μικροπλάκα 96 βοθρίων τοποθετήθηκε στην αντλία κενού  και οι δίσκοι C18 

εμβαπτίστηκαν διαδοχικά σε 2×300 μl διχλωρομεθανίου, 300 μl μεθανόλης και 2×300 

μl νερού για την ενεργοποίησή τους. Μόλις οι δίσκοι ενεργοποιήθηκαν, τα 

περιεχόμενα του φιαλιδίου φορτώθηκαν στα αντίστοιχα βοθρία και εφαρμόστηκε 

ήπια αναρρόφηση υπό κενό. Μετά την έκλουση του δείγματος, πραγματοποιήθηκε 

πλύση των βοθρίων με 2×500 μl νερού. Στη συνέχεια, οι δίσκοι ξηράνθηκαν σε ρεύμα 

Ν2 στα 200 kPa και με φυγοκέντρηση (15 λεπτά, 1500xg). Η βάση επανασυλλογής 96 

γυάλινων δοκιμαστικών σωλήνων τοποθετήθηκε στην αντλία κενού και καθένας από 

τους δίσκους εκλούστηκε με 2×300 μl εξανίου και 300 μl διχλωρομεθανίου/εξανίου 

(1:1), συλλέγοντας τα 900 μl στον ίδιο γυάλινο σωλήνα. Μετά την προσθήκη 100 μl 

κυκλοεξανίου, το έκλουσμα συμπυκνώθηκε στο SpeedVac σε τελικό όγκο 50 μl, στους 

35°C και μεταφέρθηκε σε ένα φιαλίδιο για ανάλυση αέριας χρωματογραφίας (GC). 

Η πρότυπη καμπύλη βαθμονόμησης παρουσίασε εξαιρετική γραμμικότητα, με καλή 

διάκριση και επαναληψιμότητα. Το όριο ανίχνευσης (limit of detection-LOD) ορίστηκε 

ως η υψηλότερη τιμή είτε του ορίου των τυφλών της μεθόδου (τρεις φορές η τυπική 

απόκλιση των τιμών των τυφλών δειγμάτων της μεθόδου μετά την αφαίρεση της 

μέσης τιμής των τυφλών δειγμάτων) είτε του ορίου του οργάνου (σήμα >3 φορές του 

λόγου του σήματος προς τον θόρυβο υποβάθρου). Το LOD ήταν 0,8 ng/ml για α-HCH 

και β-HCH, 1,0 ng/ml για γ-HCH και 1,2 ng/ml για δ-HCH. 0,6 ng/ml για p,p΄-DDT και 

p,p'-DDE, 0,5 ng/ml για o,p΄-DDE και 0,9 ng/ml για p,p΄-DDD και o,p΄-DDD. 0,5 ng/ml 

για Heptachlor και Heptachlor epoxide, 0,6 ng/ml για Aldrin, 0,8 ng/ml για Dieldrin, 1,6 

ng/ml για Endosulfan, 1,5 ng/ml για Endosulfan sulfate, 1,2 ng/ml για Endrin και 
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Endrin aldehyde, 2,5 ng/ml για Methoxychlor. Η καμπύλη βαθμονόμησης και η μελέτη 

επικύρωσης ανάκτησης (recovery validation study) επαναλήφθηκαν όλες τρεις φορές. 

Η ανάκτηση και η ακρίβεια υπολογίστηκαν με τη χρήση τυφλών δειγμάτων 

διεγερμένου υλικού μήτρας που αναλύθηκαν εις διπλούν σε πέντε επίπεδα 

κατανεμημένα εξίσου στο αναλυτικό εύρος. Οι ανακτήσεις υπολογίστηκαν από το 

αναλυτικό σήμα ως η αναλογία μεταξύ ευρεθέντος και αναμενόμενου, εκφρασμένη 

σε ποσοστό. Το ποσοστό ανάκτησης και για τα 18 OXE κυμάνθηκε από 85% έως 103 

%. 

3.1.5 Προσδιορισμός ολικών λιπιδίων 

 

Δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις των ΟΧΠ επηρεάζονται από την ποσότητα των 

λιπιδίων στο δείγμα, χρησιμοποιήθηκαν προσαρμοσμένες στα λιπίδια συγκεντρώσεις 

ΟΧΠ (O’Brien et al., 2017). Στα δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν, προσδιορίστηκαν 

με τυπικές εργαστηριακές τεχνικές ρουτίνας η ολική χοληστερόλη (CHOL) και τα 

τριγλυκερίδια (TG). Το πλήρες λιπιδαιμικό προφίλ [TG, CHOL, λιποπρωτεΐνη υψηλής 

πυκνότητας (HDL)] προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας βιοχημικό αναλυτή (Konelab, 

Espoo, Φινλανδία). Τα ολικά λιπίδια ορού (TL) υπολογίστηκαν με τον τύπο TL = 1,31 * 

(CHOL + TG) + 0,92 (Rylander et al., 2006). Οι συγκεντρώσεις ΟΧΠ διορθώθηκαν για τα 

TL διαιρώντας την συγκέντρωση ΟΧΠ ορού με τα TL και εκφράζονται ως 

νανογραμμάρια ανά γραμμάριο λιπιδίων (ng/g lipid). Οι συγκεντρώσεις ορού CHOL, 

TG και TL ανά ομάδα παρουσιάζονται παραπάνω στον Πίνακα 1. 

3.1.6 Στατιστική ανάλυση 

 

Οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD), 

διάμεση τιμή και ενδοτεταρτημοριακό εύρος [interquartile range (IQR)]. Οι 

κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες τιμές (n) και σχετικές 

συχνότητες (%). Λόγω των ασύμμετρων κατανομών των συνεχών μεταβλητών και του 

μικρού αριθμού παρατηρήσεων σε ορισμένες ομάδες, εφαρμόστηκαν μη 

παραμετρικά τεστ. Οι συγκρίσεις των συνεχών μεταβλητών μεταξύ δύο ομάδων 

πραγματοποιήθηκαν με το Mann-Whitney U test. Οι συγκρίσεις μεταξύ κατηγορικών 

μεταβλητών αξιολογήθηκαν με το Fisher’s exact test. Οι συσχετίσεις μεταξύ των 

συνεχών μεταβλητών αξιολογήθηκαν με τον συντελεστή συσχέτισης του Spearman 
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(Spearman's rho). Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν διμεταβλητές αναλύσεις για την 

αξιολόγηση της διαφοράς των ΟΧΠ μεταξύ της ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων, 

καθώς και των συσχετίσεων μεταξύ των ΟΧΠ και μεταβλητών δημογραφικών, κύησης, 

περιγεννητικών και IQ. Στη συνέχεια, έγινε σταδιακή με προς τα πίσω απαλοιφή 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (stepwise backward multiple regression analysis) 

(γραμμική ή λογιστική ανάλογα με τη μεταβλητή έκβασης) για τα ΟΧΠ που διέφεραν 

σημαντικά μεταξύ της ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένα πολυμεταβλητό μοντέλο και να ελεγχθούν πιθανοί συγχυτικοί 

παράγοντες. Η διαδικασία της σταδιακής, προς τα πίσω απαλοιφής ξεκίνησε από ένα 

πλήρες μοντέλο, το οποίο περιελάμβανε όλες τις δημογραφικές μεταβλητές, 

μεταβλητές κύησης, περιγεννητικές και IQ μεταβλητές, ανεξάρτητα από τη στατιστική 

σημαντικότητα στη διμεταβλητή ανάλυση. Στις διμεταβλητές αναλύσεις το επίπεδο 

σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05. Στην ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, η 

πιθανότητα διατήρησης ενός παράγοντα στο μοντέλο ορίστηκε στο 0,05. Τα 

αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται ως β-coefficients ή 

odds ratios (OR) μαζί με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης  [confidence intervals (CI)] 

και τα p-values. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό λογισμικό 

Stata 11.0 MP (StataCorp, 2013). 
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3.2 Μελέτη 2- Κορτιζόλη και α-αμυλάση σιέλου: Ημερήσιο προφίλ και 

απόκριση σε στρες προκαλούμενο από γνωστικές δοκιμασίες σε παιδιά 

με νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

 

3.2.1 Πληθυσμός 

 
Η παρούσα μελέτη είναι μια συγχρονική μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Διεξήχθη μεταξύ 

Σεπτεμβρίου 2016 και Ιουλίου 2018. Συνολικά 157 μαθητές και των δύο φύλων (28,7% 

κορίτσια), ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών (μέση ηλικία ± SD = 9,01 έτη ± 1,72) 

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ομάδες: 

56 παιδιά διαγνώστηκαν με ΔΑΦ, 34 με ΔΕΠΥ, 43 με ΕΜΔ και 24 παιδιά ήταν ΤΑ. Όλα 

τα παιδιά είχαν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης (IQ>70). Τα περιγραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 (βλ. 

παρακάτω κεφ. 4.2.1). 

Οι συμμετέχοντες των κλινικών ομάδων επιλέχθηκαν από τις παραπομπές της 

Μονάδας Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής της Α' Παιδιατρικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Τα παιδιά ΤΑ προέκυψαν από την κοινότητα 

μετά από δημόσια πρόσκληση, μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών εφημερίδων. Όλα τα 

παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη με τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. Όλες οι 

διαδικασίες ήταν σύμφωνες με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και εγκρίθηκαν τόσο από 

την Επιστημονική όσο και από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Νοσοκομείου Παίδων 

«Η Αγία Σοφία». 

3.2.2 Αξιολόγηση 

 

3.2.2.1  Κλινική Διάγνωση & Κριτήρια αποκλεισμού 

 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήφθηκε πλήρες ιατρικό και αναπτυξιακό ιστορικό 

μέσω κλινικής συνέντευξης με τους γονείς/φροντιστές του παιδιού και 

πραγματοποιήθηκε πλήρης κλινική εξέταση και αναπτυξιακή αξιολόγηση σε όλα τα 

παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας των παιδιών ΤΑ. Οι κλινικές διαγνώσεις 

έγιναν από παιδίατρο εξειδικευμένο στην αναπτυξιακή και συμπεριφορική 
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παιδιατρική με εκτενή κλινική και ερευνητική εμπειρία σε συνεργασία με μια 

διεπιστημονική ομάδα κλινικών, σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια που ορίζονται 

στο Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), 5η έκδοση (American 

Psychiatric Association, 2013).  

Ένα ποσοστό των παιδιών των κλινικών ομάδων (>70%) είχαν ορισμένες 

προηγούμενες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των ετήσιων επισκέψεων παρακολούθησης 

στη Μονάδα Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής. Σχετικά με τα παιδιά 

που είχαν διαγνωστεί πριν από το 2013 σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV/TR, μόνο 

εκείνα που πληρούσαν επίσης τα κριτήρια του DSM-5 συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. 

Η συννόσηση ΔΑΦ και ΔΕΠΥ αποτέλεσε κριτήριο αποκλεισμού. Επίσης, 

αποκλείστηκαν από την μελέτη περιπτώσεις για τις οποίες υπήρχε διαγνωστική 

αμφιβολία σχετικά με τη συννόσηση ΔΑΦ και ΔΕΠΥ. Η ομάδα των παιδιών με ΔΕΠΥ 

περιελάμβανε άτομα με διάγνωση συνδυασμένου τύπου ΔΕΠΥ. Η ομάδα των παιδιών 

με ΕΜΔ περιελάμβανε παιδιά με αποκλίσεις στην ανάγνωση ή/και στη γραπτή 

έκφραση ή/και στα μαθηματικά. Όλες οι μαθησιακές διαταραχές ήταν ήπιας 

βαρύτητας τη στιγμή της αξιολόγησης. Η συνύπαρξη ΔΑΦ ή ΔΕΠΥ με μέτριας/υψηλής 

βαρύτητας μαθησιακές διαταραχές αποτέλεσε κριτήριο αποκλεισμού. Παιδιά με ΔΑΦ 

ή ΔΕΠΥ και συνυπάρχουσες ήπιας βαρύτητας μαθησιακές δυσκολίες 

συμπεριλήφθηκαν στις δύο πρώτες κλινικές ομάδες (ενν. ομάδα παιδιών με ΔΑΦ & 

ομάδα παιδιών με ΔΕΠΥ).  

Τα ερωτηματολόγια Child Behavior Checklist/6-18 και το Teacher’s Report Form of the 

Achenbach System of Empirically Based Assessment χορηγήθηκαν σε όλους τους 

συμμετέχοντες προκειμένου να ελεγχθούν για άλλες συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές συννοσηρές καταστάσεις (Roussos et al., 1999; Achenbach and 

Rescorla, 2001). Όλοι οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν τουλάχιστον μία συννοσηρή 

διαταραχή σε κλινικό επίπεδο ή υποψία συννοσηρής διαταραχής προς διερεύνηση 

αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών 

πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μέσω της χορήγησης τριών 

τυποποιημένων για τον ελληνικό πληθυσμό τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην 

ελληνική γλώσσα τα οποία αφορούσαν στη γραπτή έκφραση (ανάγνωση και γραφή) 

και τις μαθηματικές ικανότητες. Επίσης, το νοητικό πηλίκο (IQ) των παιδιών 



145 
 

προσδιορίστηκε με την ελληνική έκδοση της κλίμακας Wechsler Intelligence Scale for 

Children- Third edition (WISC-III) (Wechsler, 1991).  

Αποκλείστηκαν από τη μελέτη παιδιά με IQ<70, γενετικά σύνδρομα ή χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες, συννοσηρές αυτοάνοσες, ενδοκρινικές, μεταβολικές ή άλλες χρόνιες 

διαταραχές ή καταστάσεις και συννοσηρά νευρολογικά ή άλλα ψυχιατρικά νοσήματα. 

Άτομα που έλαβαν στο παρελθόν ή λάμβαναν τη στιγμή της αξιολόγησης 

οποιοδήποτε είδος φαρμακευτικής αγωγής αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Επιπλέον, 

η ακραία προωρότητα (<30 εβδομάδες) και η παρουσία αισθητηριακών ελλειμμάτων 

ήταν πρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού. Τέλος, υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα  (ΔΜΣ 

> 85ο εκατοστημόριο για την ηλικία και το φύλο) αποκλείστηκαν από τη μελέτη). 

3.2.2.2 Τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) 

 
Το τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) περιελάμβανε τρία μέρη: α. Τεστ 

αναγνωστικής ικανότητας, β. Τεστ μαθηματικών δεξιοτήτων και γ. Τεστ γραπτής 

έκφρασης - ορθογραφίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε ανάλογα με την ηλικία 

του παιδιού με τις ακόλουθες δοκιμασίες:  

1.) Ψυχομετρικό Τεστ Αξιολόγησης Αναγνωστικών Δυσκολιών (Πόρποδας, 2007) για 

παιδιά σχολικής ηλικίας έως 8 ετών και Α-Τεστ αναγνωστικής ικανότητας (8,5 -15 

ετών) (Παντελιάδου and Αντωνίου, 2007). Τα τεστ αποτελούνταν από υποκλίμακες για 

την αναγνωστική αποκωδικοποίηση, την αποκωδικοποίηση λέξεων χωρίς νόημα, την 

αναγνωστική ικανότητα, την μορφολογία και σύνταξη της γλώσσας και την 

αναγνωστική κατανόηση.  

2.) Η αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων πραγματοποιήθηκε με δύο τυπικά 

τεστ ανάλογα με την ηλικία: το Τεστ Πρώιμης Μαθηματικής Ικανότητας της Ουτρέχτης 

(4,00-7,05 ετών) και το Τεστ Μαθηματικής Ικανότητας της Ουτρέχτης (7,06-15 ετών) 

(Μπάρμπας et al., 2008b, 2008a). 

3.) Η αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης και της ορθογραφίας έγινε με το 

«Ψυχομετρικό κριτήριο για δυσκολίες στην γραφή» (Πόρποδας et al., 2007).  

Η συνολική διάρκεια του ΤΑΔ ήταν περίπου 2 ώρες. 
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3.2.2.3 Δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ) 

 

Η δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ) περιλάμβανε 15 ευρέως γνωστούς μύθους του 

Αισώπου. Οι μύθοι προβάλλονταν σε LCD οθόνη 15 ιντσών, φορητού Η/Υ, σε λευκό 

φόντο. Κάθε μύθος εμφανιζόταν τρεις φορές, με ψευδοτυχαία σειρά. Ζητήθηκε από 

τους συμμετέχοντες να διαβάσουν κάθε μύθο σε ένα προκαθορισμένο χρονικό 

πλαίσιο, ανάλογο με τον αριθμό των γραμμάτων που αποτελούσαν τον κάθε μύθο, 

και να δηλώσουν τα συναισθήματά τους σαν να ήταν ένας, διαφορετικός κάθε φορά, 

χαρακτήρας της ιστορίας του μύθου. Υπήρχαν δύο πιθανές θέσεις για κάθε μύθο: 

αυτή ενός χαρακτήρα που εκφράζει θετική ηθική συμπεριφορά και αυτή ενός 

χαρακτήρα με αρνητική ηθική συμπεριφορά. Επίσης, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να προσδιορίσουν το συναίσθημα που τους προκαλεί το περιεχόμενο 

του μύθου εφόσον τοποθετήσουν τον εαυτό τους στη θέση του «ουδέτερου» 

παρατηρητή. Σε κάθε επανάληψη καθενός μύθου, οι συμμετέχοντες επέλεγαν ένα 

συναίσθημα από μια λίστα με 8 βασικά συναισθήματα (Χαρά, Εμπιστοσύνη, Φόβος, 

Προσδοκία, Θυμός, Αηδία, Λύπη, Έκπληξη) ή την επιλογή «Κανένα από τα 

παραπάνω», τοποθετημένα με τυχαία σειρά κάθε φορά. Η δοκιμασία περιελάμβανε 

συνολικά 45 επαναλήψεις (15 μύθοι x 3 φορές ο καθένας) και η διάρκειά της ήταν 

περίπου 50 λεπτά.  

Οι δύο δοκιμασίες, δηλαδή το ΤΑΔ και η ΔΗΚ, χορηγήθηκαν την ίδια ημέρα, από τις 

8.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ., με τυχαία σειρά και με χρονική απόσταση μίας ώρας 

μεταξύ τους. 

3.2.3 Συλλογή και ανάλυση δειγμάτων σιέλου  

 
Οι ακόλουθες νευροενδοκρινικές παράμετροι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα 

του συστήματος στρες αξιολογήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες:  

1.) Η ημερήσια διακύμανση της κορτιζόλης σιέλου και της α-αμυλάσης σιέλου (sAA). 

Δείγματα σιέλου συλλέχθηκαν στο σπίτι, υπό την επίβλεψη των φροντιστών, μια 

τυπική Κυριακή, σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία: α. στην αφύπνιση, περίπου στις 

8:00 π.μ. (C1), β. 30 λεπτά μετά την αφύπνηση (C2) και γ. στις 8:00 μ.μ. (C3).  
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2.) Η απόκριση κορτιζόλης στην αφύπνιση (cortisol awakening response - CAR), 

δηλαδή η αύξηση της κορτιζόλης σιέλου 30 λεπτά μετά την αφύπνιση (C1-C2). 

3.) Η κλίση (SLOPE) της καμπύλης της κορτιζόλης σιέλου, η οποία υπολογίστηκε με τον 

εξής τύπο: SLOPE=C3-C2.  

4.) Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου «σε σχέση 

με το έδαφος» (AUCg) και «σε σχέση με την αύξηση» (AUCi) ως δείκτες της συνολικής 

παραγωγής κορτιζόλης και α-αμυλάσης (Khoury et al., 2015). Η AUCg είναι ενδεικτική 

της συνολικής ημερήσιας ορμονικής παραγωγής, ενώ η AUCi σχετίζεται περισσότερο 

με την ευαισθησία του συστήματος στρες  (Pruessner et al., 2003). 

Επιπλέον, για τον προσδιορισμό της απόκρισης του συστήματος στρες στις γνωστικές 

δοκιμασίες, λήφθηκε δείγμα σιέλου στην έναρξη και 5 λεπτά μετά από κάθε 

δοκιμασία. Η κορτιζόλη σιέλου και η sAA προσδιορίστηκαν στα ίδια δείγματα σιέλου, 

δηλαδή στα ίδια χρονικά σημεία. Σε προηγούμενες μελέτες απόκρισης του 

συστήματος στρες, η μέγιστη απόκριση της sAA σε μια δοκιμασία προσδιορίστηκε 

εντός χρονικού διαστήματος 5 λεπτών μετά την δοκιμασία και η επιστροφή της στην 

αρχική τιμή μεταξύ 5 και 10 λεπτών μετά την δοκιμασία (Nater et al., 2005, 2006). 

Αντίθετα, η συγκέντρωση κορτιζόλης σιέλου, φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο 20 λεπτά 

περίπου μετά τη δοκιμασία ενεργοποίησης του συστήματος στρες. Ωστόσο, 

αποφασίσαμε να συλλέξουμε ένα δείγμα σιέλου πριν και ένα μετά από κάθε 

δοκιμασία, στο ίδιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αυξήσουμε τη συμμόρφωση 

των παιδιών. Επίσης, συλλέξαμε τα δείγματα σιέλου μετά από κάθε δοκιμασία στη 

βάση της κορύφωσης των επιπέδων sAA, δεδομένου ότι η απόκριση της sAA σε έναν 

στρεσογόνο παράγοντα έχει μελετηθεί λιγότερο από την απόκριση της κορτιζόλης 

σιέλου στις ΝΑΔ. Τα δείγματα σιέλου, ελήφθησαν στο χώρο διεξαγωγής των 

αξιολογήσεων (δηλαδή, στην Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής 

Παιδιατρικής), από τον ίδιο ερευνητή. 

Τα δείγματα σιέλου συλλέχθηκαν με τη χρήση του συστήματος Sarstedt Salivette® 

(Sarstedt Inc., Nuembrecht, Γερμανία). Τα δείγματα συλλέχθηκαν από τους 

φροντιστές, στο σπίτι, την πρώτη Κυριακή μετά το προγραμματισμένο ραντεβού για 

τις γνωστικές δοκιμασίες. Πραγματοποιήθηκε δια ζώσης επίδειξη της μεθόδου λήψης 

σιέλου και δόθηκαν λεπτομερείς γραπτές και προφορικές οδηγίες στους γονείς 

σχετικά με τη διαδικασία συλλογής σιέλου. Συγκεκριμένα, οι γονείς έλαβαν οδηγίες 



148 
 

ότι η δειγματοληψία πρέπει να γίνει μετά από πλύσιμο του στόματος του παιδιού με 

νερό και τουλάχιστον 30 λεπτά μετά το φαγητό, το ποτό, το βούρτσισμα των δοντιών, 

το εντατικό παιχνίδι ή την άσκηση. Σε περίπτωση που οι οδηγίες δεν μπορούσαν να 

τηρηθούν τη συγκεκριμένη ημέρα, ζητήθηκε από τους γονείς να 

επαναπρογραμματίσουν τη διαδικασία δειγματοληψίας για την επόμενη Κυριακή. 

Επίσης, προκειμένου να αυξηθεί η συμμόρφωση, ζητήθηκε από τους γονείς να 

καταγράφουν την ακριβή ώρα συλλογής των δειγμάτων. Ακόμα, ζητήθηκε από τα 

παιδιά να κρατήσουν τις σαλιβέτες στο στόμα τους για τουλάχιστον 2 λεπτά, 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ήταν επαρκώς εμποτισμένες. Στη συνέχεια, η 

σαλιβέτα τοποθετήθηκε σε πλαστικό σωλήνα, ο οποίος είχε ήδη επισημανθεί από τον 

ερευνητή με έναν αριθμό που έδειχνε τη σειρά και τον ακριβή χρόνο της 

δειγματοληψίας και φυλάχθηκε στο ψυγείο στους 0–4°C. Όλα τα δείγματα που 

ελήφθησαν στο σπίτι επιστράφηκαν στον ερευνητή για περαιτέρω επεξεργασία εντός 

δύο ημερών από τη συλλογή. Το σάλιο εκχυλίστηκε από τη σαλιβέτα στον εξωτερικό 

σωλήνα με φυγοκέντρηση στα 3500 g για 5 λεπτά και κλάσματα σιέλου 

αποθηκεύτηκαν στους -85 °C, μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης. 

Κλάσματα από κάθε δείγμα σιέλου χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της 

κορτιζόλης και της α-αμυλάσης. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν εις διπλούν. 

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης προσδιορίστηκαν με τη χρήση ανοσοδοκιμασίας 

χημειοφωταύγειας (Elecsys Cortisol, Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz, 

CH), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η αναλυτική ευαισθησία ήταν 0,054 

μg/dL και οι συντελεστές διακύμανσης intra- και inter-assay ήταν 3,0% και 11,8% 

αντίστοιχα. Το επίπεδο κορτιζόλης σιέλου εκφράστηκε σε nmol/L. Ο προσδιορισμός 

της α-αμυλάσης πραγματοποιήθηκε με το Roche Cobas 6000 Clinical Chemistry 

System (Roche Diagnostics International AG, Rotkreuz, CH), σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Ο μέσος όρος των intra- και inter-assay συντελεστών διακύμανσης 

ήταν  <2,5%. Το επίπεδο α-αμυλάσης σιέλου εκφράστηκε σε U/L. 

3.2.4 Στατιστική Ανάλυση 

 

Οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD), 

διάμεση τιμή και ενδοτεταρτημοριακό εύρος [interquartile range (IQR)]. Οι 

κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες τιμές (n) και σχετικές 
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συχνότητες (%). Οι συγκρίσεις μεταξύ κατηγορικών μεταβλητών αξιολογήθηκαν με το 

Fisher’s exact test. Η κανονικότητα της κατανομής ελέγχθηκε για όλες τις ποσοτικές 

μεταβλητές με το Shapiro-Wilk test. Οι συγκρίσεις των συνεχών μεταβλητών μεταξύ 

της ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων πραγματοποιήθηκαν με το μη-παραμετρικό 

Mann-Whitney test. Χρησιμοποιήθηκε επίσης αρχικά για την αξιολόγηση της 

μεταβολής (σε απόλυτη τιμή ή ποσοστιαία μεταβολή) στο επίπεδο κορτιζόλης και α-

αμυλάσης πριν και μετά από καθεμιά από τις δύο δοκιμασίες που εφαρμόστηκαν 

στους συμμετέχοντες. Η ποσοστιαία μεταβολή υπολογίστηκε ως εξής: (τιμή στο τέλος 

της δοκιμασίας) – (τιμή στην έναρξη της δοκιμασίας) * 100 / (τιμή στην έναρξη της 

δοκιμασίας).  

Χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για να εκτιμηθεί 

εάν κάθε ομάδα (ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, ΕΜΔ, ΤΑ) και διάφορα χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων ήταν προγνωστικοί παράγοντες για τα επίπεδα κορτιζόλης και α-

αμυλάσης. Τα αποτελέσματα της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

παρουσιάζονται ως unstandardized b ± coefficients Standard Error, p-value. Επίσης, 

παρουσιάζεται η τιμή F- (df1, df2), p-value. Η ανάλυση διακύμανσης 

επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (ANOVA repeated measures) χρησιμοποιήθηκε για 

την αξιολόγηση των μεταβολών στο επίπεδο κορτιζόλης και α-αμυλάσης ως 

αποτέλεσμα των δύο δοκιμασιών, μεταξύ των ομάδων. Το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το 

λογισμικό IBM SPSS (έκδοση 24.0). 
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3.3 Μελέτη 3- Συγκέντρωση της πρωτεΐνης υψηλής κινητικότητας της 

ομάδας Β1 (HMGB1) στον ορό παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (ΔΑΦ) 

3.3.1 Σχεδιασμός μελέτης & Πληθυσμός 

 
Η παρούσα μελέτη είναι μια συγχρονική μελέτη ασθενών-μαρτύρων. Διεξήχθη μεταξύ 

Δεκεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2018. Στη μελέτη συμμετείχαν 80 παιδιά, ηλικίας 

μεταξύ 6,1 και 13,3 ετών, όλα αγόρια. Τα παιδιά κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες: 42 

παιδιά με ΔΑΦ και 38 παιδιά ΤΑ. Όλα τα παιδιά είχαν φυσιολογική νοημοσύνη 

(IQ>70). Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της μελέτης παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά
α
 του υπό μελέτη πληθυσμού. 

 ΤΑ
β
 (N=38) ΔΑΦ

γ
 (N=42) Σύνολο (N=80) 

Ηλικία (χρόνια) 9.1 ± 1.7, 

8.8 (7.8-10.3) 

8.3 ± 1.6,  

7.7 (7.0-9.8) 

p=0.05 

8.7 ± 1.7, 

8.7 (7.3-9.8) 

 

Φύλο, αγόρια, n (%) 38 (100%) 42 (100%) 80 (100%) 

Γενικό IQ 112.7 ± 13.8, 

116.0 (105.0-122.0) 

107.6 ± 16.9,  

108.0 (95.0-121.0) 

p=0.17 

110.0 ± 15.6, 

111.0 (100.0-121.5) 

Λεκτικό IQ 107.9 ± 16.0, 

108.0 (96.0-117.0) 

98.8 ± 18.2, 

99.0 (86.0-114.5) 

p=0.03 

103.0 ± 17.7, 

103.5 (91.0-115.5) 

Βάρος γέννησης (g) 3081 ± 653, 

3125 (2740-3400) 

3213 ± 440, 

3200 (2900-3500) 

p=0.35 

3156.1 ± 541.4, 

3200 (2845-3485) 

Μητρική ηλικία στην 

γέννηση (χρόνια) 

32.2 ± 4.7, 

32.0 (29.5-35.5) 

33.6 ± 5.0, 

33.0 (29.0-38.0) 

p=0.28 

32.9 ± 4.9, 

32.0 (29.0-36.0) 

AQ
δ
 επικοινωνία 6.5 ± 4.2, 

7.0 (3.5-9.0) 

12.5 ± 4.2, 

12.5 (9.8-15.3) 

p<0.001 

9.5 ± 5.1, 

9.0 (6.0-13.0) 

AQ κοινωνικές δεξιότητες 7.2 ± 4.6, 

8.0 (3.0-9.5) 

11.0 ± 3.9, 

11.0 (8.8-13.0) 

9.1 ± 4.6, 

9.0 (7.0-12.0) 
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p=0.001 

AQ εναλλαγή προσοχής  10.3 ± 3.9, 

11.0 (6.5-13.0) 

13.6 ± 4.3, 

13.0 (10.0-18.0) 

p=0.002 

12.0 ± 4.4, 

11.0 (9.0-15.0) 

AQ προσοχή στη 

λεπτομέρεια 

15.1 ± 5.1, 

15.0 (12.0-17.0) 

15.4 ± 5.1, 

15.0 (11.8-20.0) 

p=0.47 

15.2 ± 5.0, 

15.0 (12.0-18.0) 

AQ φαντασία  9.9 ± 3.7, 

11.0 (10.8-15.3) 

12.3 ± 3.8, 

12.0 (29.5-35.5) 

p=0.009 

11.1 ± 3.9, 

11.0 (9.0-14.0) 

AQ Σύνολο 49.0 ± 11.5, 

50.0 (44.0-55.0) 

64.7 ± 13.3, 

64.0 (56.0-73.5) 

p<0.001 

57.0 ± 14.7, 

57.0 (46.0-65.0) 

EQ
ε
 Σύνολο  36.8 ± 8.1, 

36.0 (33.5-42.0) 

30.2 ± 7.3, 

29.0 (24.8-35.5) 

p<0.001 

33.5 ± 8.3, 

34.0 (27.0-40.0) 

SQ
στ

 Σύνολο  29.0 ± 7.3, 

28.0 (23.0-34.5) 

26.6 ± 6.7, 

27.5 (20.8-32.3) 

p=0.21 

27.8 ± 7.0, 

28.0 (22.0-34.0) 

αΤα δεδομένα παρουσιάζονται ως mean ± standard deviation, median (interquartile range) για 

τις συνεχείς μεταβλητές. Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτη τιμή και 

σχετική συχνότητα, n (%). Τα P-values αναφέρονται σε συγκρίσεις μεταξύ της ομάδας ΤΑ και 

της ομάδας ΔΑΦ (Student’s t-test). Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φαίνονται με έντονα 

γράμματα (p<0.05). βΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. γΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. δAQ: 

Autism spectrum quotient. εEQ: Empathy quotient. στSQ: Systemizing quotient. 

Οι συμμετέχοντες της κλινικής ομάδας προήλθαν από τις παραπομπές της Μονάδας 

Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, Α' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική 

Κλινική, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», ΕΚΠΑ. Τα παιδιά ΤΑ προήλθαν από την 

κοινότητα μετά από δημόσια πρόσκληση μέσω έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων. 

Όλα τα παιδιά συμμετείχαν στη μελέτη με τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων τους. 

Όλες οι διαδικασίες ήταν σύμφωνες με τη Διακήρυξη του Ελσίνκι και εγκρίθηκαν τόσο 

από την Επιστημονική Επιτροπή όσο και από την Επιτροπή Δεοντολογίας του 

Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

 

3.3.2 Αξιολόγηση 
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3.3.2.1 Κλινική Διάγνωση & Κριτήρια αποκλεισμού 

 
Πραγματοποιήθηκε πλήρης κλινική εξέταση σε όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης 

της ομάδας των παιδιών TA. Επίσης, πραγματοποιήθηκε κλινική συνέντευξη με τους 

γονείς/φροντιστές τους. Οι κλινικές διαγνώσεις τέθηκαν από Παιδίατρο εξειδικευμένο 

στην Αναπτυξιακή & Συμπεριφορική Παιδιατρική με εκτενή κλινική και ερευνητική 

εμπειρία και σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια του Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM), 5η έκδοση (American Psychiatric Association, 

2013). Όλα τα παιδιά που διαγνώστηκαν με ΔΑΦ είχαν μια διεπιστημονική 

διαγνωστική αξιολόγηση και ορισμένες προηγούμενες αξιολογήσεις στο πλαίσιο των 

ετήσιων επισκέψεων παρακολούθησης στη Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής 

Παιδιατρικής. Όλα τα παιδιά που αποτελούν την ομάδα ΔΑΦ διαγνώστηκαν μεταξύ 3 

και 5 ετών. Κατά τον χρόνο της μελέτης, όλα τα παιδιά παρακολουθούσαν μη 

φαρμακολογικές παρεμβάσεις με βάση συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Σχετικά με τα 

παιδιά που είχαν διαγνωστεί πριν από το 2013 σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-

IV/TR, μόνο εκείνα που πληρούσαν επίσης τα κριτήρια του DSM-5 συμπεριλήφθηκαν 

στη μελέτη. Ως κριτήριο αποκλεισμού για τις κλινικές ομάδες λήφθηκε υπόψη η 

συνύπαρξη ΔΑΦ και ΔΕΠΥ. Τα ψυχομετρικά εργαλεία Child Behavior Checklist/6-18 

και Teacher’s Report Form του Συστήματος Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη 

Αξιολόγηση χορηγήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να ελεγχθούν 

για άλλες συμπεριφορικές και συναισθηματικές συννοσηρές καταστάσεις (Roussos et 

al., 1999; Achenbach and Rescorla, 2001). Όλοι οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν σε 

κλινικό επίπεδο ή υπήρχε η κλινική υποψία τουλάχιστον μίας συννοσηρής 

κατάστασης αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Επίσης, το νοητικό πηλίκο (IQ)  των 

παιδιών αξιολογήθηκε με την ελληνική έκδοση της Wechsler Intelligence Scale for 

Children- Third edition (WISC-III) (Wechsler, 1991). Σύμφωνα με τα κριτήρια ένταξης 

στη μελέτη, μόνο παιδιά με επιδόσεις εντός του τυπικού εύρους (IQ>70) συμμετείχαν 

στη μελέτη. 

Πιο αναλυτικά, παιδιά με οποιαδήποτε λοιμώδη νόσο τις τελευταίες τέσσερις 

εβδομάδες, IQ < 70, γενετικά σύνδρομα ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες, συννοσηρές 

αυτοάνοσες, ενδοκρινικές, μεταβολικές ή άλλες χρόνιες διαταραχές ή καταστάσεις, 

συννοσηρές νευρολογικές ή άλλες ψυχιατρικές παθήσεις αποκλείστηκαν από τη 

μελέτη. Επίσης, παιδιά που λάμβαναν στη φάση της μελέτης οποιοδήποτε είδος 
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φαρμακευτικής αγωγής αποκλείστηκαν από την μελέτη. Επιπλέον, η ακραία 

προωρότητα (<30 εβδομάδες) ήταν κριτήριο αποκλεισμού κατά τη διαδικασία 

δειγματοληψίας. Τέλος, υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα [Δείκτης Μάζας Σώματος 

(ΔΜΣ)> 85ο εκατοστημόριο για την ηλικία και το φύλο] αποκλείστηκαν από τη μελέτη.  

3.3.2.2 Ψυχομετρικά ερωτηματολόγια 

 

Τα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια που χορηγήθηκαν στην παρούσα μελέτη 

περιελάμβαναν τις ελληνικές προσαρμογές των παρακάτω: 

i. Πηλίκο Ενσυναίσθησης (Empathy Quotient-EQ) και Πηλίκο Συστηματοποίησης 

(Systemizing Quotient-SQ) – Έκδοση για παιδιά, συνδυασμένα σε ένα ερωτηματολόγιο 

(EQ-SQ) 

ii. Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Quotient-AQ) – Έκδοση για παιδιά 

(AQ-Child). 

Τα δύο παραπάνω ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν- στο πλαίσιο της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής- στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για μετάφραση και προσαρμογή 

ψυχομετρικών εργαλείων, με την άδεια των συγγραφέων. Τα πρωτότυπα και η 

ελληνική μετάφρασή τους είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα του Κέντρου Έρευνας για 

τον Αυτισμό, Πανεπιστήμιο του Cambridge (http://www.autismresearchcentre.com/). 

Το EQ και το SQ βασίζονται στη θεωρία ενσυναίσθησης-συστηματοποίησης του 

Baron-Cohen και στη θεωρία του extreme mail brain για την ΔΑΦ (Baron-Cohen, 2002; 

Auyeung et al., 2009). Το ερωτηματολόγιο EQ-SQ περιλαμβάνει 55 λήμματα (27 

ερωτήσεις σχετικά με το EQ και 28 ερωτήσεις σχετικά με το SQ), τα οποία έχουν 

σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν το πηλίκο ενσυναίσθησης (δηλαδή, την αναγνώριση 

των συναισθημάτων και των σκέψεων ενός άλλου ατόμου και την κατάλληλη 

συναισθηματική απάντηση σε αυτά) και το πηλίκο συστηματοποίησης (δηλαδή, την 

τάση για ανάλυση, εξερεύνηση και κατασκευή ενός συστήματος), σε παιδιά μεταξύ 5 

και 12 ετών, όπως αυτά αναφέρονται από τους γονείς/φροντιστές (Auyeung et al., 

2009). Οι γονείς/φροντιστές υποδεικνύουν πόσο πολύ συμφωνούν με κάθε δήλωση 

επιλέγοντας μία από τις επιλογές: «Συμφωνώ Απολύτως», «Συμφωνώ ελαφρώς», 

«Διαφωνώ ελαφρώς», «Διαφωνώ Απολύτως». Η απάντηση «συμφωνώ ελαφρώς» 
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βαθμολογείται με 1 βαθμό και η απάντηση «συμφωνώ απολύτως» βαθμολογείται με 

2 βαθμούς. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία για το EQ είναι 54 και για το SQ είναι 56. 

Προέκυψαν και αναλύθηκαν δύο βαθμολογίες: 

i. EQ Σύνολο  

ii. SQ Σύνολο  

Τα πρωτότυπα εργαλεία στην αγγλική γλώσσα έχουν δείξει καλή αξιοπιστία δοκιμής-

επανεξέτασης (test-retest reliability) και υψηλή εσωτερική συνέπεια (Auyeung et al., 

2009). Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με ΔΑΦ βαθμολογούνται σημαντικά χαμηλότερα 

στο EQ και σημαντικά υψηλότερα στο SQ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ (Auyeung et al., 

2009). Επιπλέον, οι χαμηλές δεξιότητες ενσυναίσθησης έχουν συσχετιστεί με τα 

κοινωνικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ΔΑΦ και οι υψηλές 

δεξιότητες συστηματοποίησης έχουν συσχετιστεί με τα περιορισμένα, 

επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή δραστηριοτήτων σε 

αυτόν τον πληθυσμό (van der Zee and Derksen, 2020). 

Το AQ-child περιλαμβάνει 50 λήμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση 

των αυτιστικών χαρακτηριστικών παιδιών μεταξύ 4 και 11 ετών, όπως αναφέρονται 

από τους γονείς/φροντιστές (Auyeung et al., 2008). Οι ερωτήσεις αξιολογούν πέντε 

τομείς που σχετίζονται με τη ΔΑΦ και συγκεκριμένα την επικοινωνία, τις κοινωνικές 

δεξιότητες, την εναλλαγή προσοχής, την προσοχή στη λεπτομέρεια και τέλος την 

φαντασία. Κάθε τομέας αντιπροσωπεύεται από δέκα δηλώσεις-ερωτήσεις. Οι 

γονείς/φροντιστές δηλώνουν σε ποιο βαθμό συμφωνούν με κάθε δήλωση 

επιλέγοντας μία από τις επιλογές: «Συμφωνώ Απολύτως», «Συμφωνώ Ελαφρώς», 

«Διαφωνώ Ελαφρώς» ή «Διαφωνώ Απολύτως». Η κλίμακα απόκρισης αντιμετωπίζεται 

ως κλίμακα likert 4 βαθμών από 0 μέχρι 3. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 150. Η 

υψηλότερη βαθμολογία αντιπροσωπεύει τα περισσότερα ή/και μεγαλύτερης 

βαρύτητας αυτιστικά στοιχεία. Προέκυψαν και αναλύθηκαν έξι βαθμολογίες: 

i. AQ επικοινωνία 

ii. AQ κοινωνικές δεξιότητες 

iii. AQ εναλλαγή προσοχής 

iv. AQ προσοχή στη λεπτομέρεια 
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v. AQ φαντασία 

vi. AQ Σύνολο. 

Στο παράρτημα (κεφ. 8.1 & 8.2) της παρούσας διαδακτορικής διατριβής είναι 

διαθέσιμες οι ελληνικές μεταφράσεις των παραπάνω ερωτηματολογιών. 

3.3.3 Συλλογή και ανάλυση δειγμάτων ορού  

 

Η αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8:00 και 10:00 π.μ. μετά από ολονύκτια 

νηστεία (≥ 8 ώρες). Λήφθηκαν δείγματα φλεβικού αίματος με την τεχνική της 

φλεβοκέντησης σε σωλήνάρια vacutainer χωρίς αντιπηκτικό και αφέθηκαν να πήξουν 

για 30 λεπτά. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 1000 x g για 15 λεπτά και στη 

συνέχεια αποθηκεύτηκαν στους -80 ˚C μέχρι την στιγμή της ανάλυσης. 

Οι αναλύσεις των δειγμάτων έγιναν στο Τμήμα Κλινικής Βιοχημείας του Νοσοκομείου 

Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το προσωπικό του εργαστηρίου ήταν τυφλό ως προς την 

ομάδα (ΔΑΦ ή ΤΑ) στην οποία ανήκε κάθε δείγμα. Ο προσδιορισμός των επιπέδων της 

HMGB1 στον ορό πραγματοποιήθηκε με την χρήση ELISA kit σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή (Arigo Biolaboratories Co., Hsinchu City, Taiwan, ROC). Αυτή η 

δοκιμασία αναγνωρίζει φυσική και ανασυνδυασμένη συνολική HMGB1 σε ορό 

ανθρώπου/ποντικού/αρουραίου. Οι συντελεστές διακύμανσης μεταξύ και εντός της 

ανάλυσης (inter- & intra-assay coefficients) ήταν 7,6% και 5,2% αντίστοιχα. Τα 

επίπεδα HMGB1 εκφράστηκαν σε ng/mL και το όριο ανίχνευσης (limit of detection, 

LOD) ήταν 0,4 ng/mL. Όλα τα δείγματα αναλύθηκαν εις διπλούν στον ίδιο αναλυτή. 

3.3.4 Στατιστική Ανάλυση 
 

Οι συνεχείς μεταβλητές παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± τυπική απόκλιση (SD), 

διάμεση τιμή και ενδοτεταρτημοριακό εύρος [interquartile range (IQR)]. Οι 

κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτες τιμές (n) και σχετικές 

συχνότητες (%). Η κανονικότητα της κατανομής ελέγχθηκε για όλες τις ποσοτικές 

μεταβλητές με το Shapiro-Wilk test. Με εξαίρεση την ηλικία και τις συγκεντρώσεις της 

HMGB1, η κανονικότητα των δεδομένων δεν απορρίφθηκε. Ο μετασχηματισμός της 

ηλικίας σε λογάριθμο βελτίωσε την προσέγγιση της κανονικής κατανομής (δεν 

απορρίφθηκε). Αντίθετα, οι log-HMGB1 δεν ακολούθησαν την κανονική κατανομή. 
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Ωστόσο, εμφάνισαν λιγότερη ασυμμετρία σε σύγκριση με τα μη μετασχηματισμένα 

δεδομένα και επομένως χρησιμοποιήθηκαν οι μετασχηματισμένες σε λογάριθμο τιμές 

για την παραμετρική γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης.  

Οι συγκρίσεις των συνεχών μεταβλητών μεταξύ δύο ομάδων πραγματοποιήθηκαν με 

το Student’s t-test ή το Mann-Whitney test. Οι συγκρίσεις μεταξύ κατηγορικών 

μεταβλητών αξιολογήθηκαν με το Fisher’s exact test. Οι συσχετίσεις μεταξύ συνεχών 

μεταβλητών εξετάστηκαν με τον συντελεστή συσχέτισης Pearson (Pearson's r) ή τον 

συντελεστή συσχέτισης Spearman (Spearman's rho). Πραγματοποιήθηκαν 

διμεταβλητές αναλύσεις για την αξιολόγηση της διαφοράς των επιπέδων HMGB1 στον 

ορό μεταξύ της ομάδας ΤΑ και της ομάδας ΔΑΦ, καθώς και των συσχετίσεων μεταξύ 

των επιπέδων HMGB1 και δημογραφικών δεδομένων, μεταβλητών της κύησης, 

ψυχομετρικών μεταβλητών και του IQ. Έγινε σταδιακή με προς τα πίσω απαλοιφή 

ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης  (stepwise backward multiple regression analysis) 

για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ των log-HMGB1 και συμμεταβλητών. Τα 

αποτελέσματα της λογιστικής παλινδρόμησης παρουσιάζονται ως β-coefficients ή 

odds ratios (OR) μαζί με τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης  [confidence intervals (CI)] 

και τα p-values. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0,05. Όλες οι 

αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό λογισμικό Stata 11.0 MP (StataCorp, 

2013). 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

4.1 Μελέτη 1- ΟΧΠ στον ορό παιδιών με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές 
 

Συνολικά 114 παιδιά (39 ΔΑΦ, 21 ΔΕΠΥ, 32 ΕΜΔ και 18 ΤΑ) συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση. Τα παιδιά στην ομάδα ΔΑΦ είχαν σημαντικά μικρότερη ηλικία από τα 

παιδιά ΤΑ. Η ολική χοληστερόλη ήταν υψηλότερη στις κλινικές ομάδες, ενώ τα ολικά 

λιπίδια ορού ήταν υψηλότερα μόνο στην ομάδα ΔΕΠΥ σε σύγκριση με την ομάδα 

ΤΑ. Το γενικό και λεκτικό IQ ήταν σημαντικά χαμηλότερα στις κλινικές ομάδες σε 

σύγκριση με την ομάδα ΤΑ. Ωστόσο, οι ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς το 

βιολογικό φύλο, τα τριγλυκερίδια, το βάρος γέννησης, την ηλικία κύησης, την 

προωρότητα, την ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση και το κάπνισμα της μητέρας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

δημογραφικών, κύησης, περιγεννητικών δεδομένων και δεδομένων IQ 

απεικονίζονται στον Πίνακα 1 (κεφ. 3.1.2). 

4.1.1 Συσχετίσεις συγκεντρώσεων ΟΧΠ με μεταβλητές δημογραφικές, 

κύησης, περιγεννητικές και το IQ 

 

Όσον αφορά τη σχέση των OXΠ με μεταβλητές δημογραφικές, κύησης, 

περιγεννητικές και το IQ, προέκυψαν τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα:  

- Ο ρυθμός ανίχνευσης του α-HCH (δηλαδή, ο αριθμός/αναλογία ατόμων με 

συγκεντρώσεις ορού πάνω από το LOD) ήταν σημαντικά υψηλότερος στα κορίτσια 

συγκριτικά με τα αγόρια [κορίτσια, n (%): 7 (23,3) vs. αγόρια, n(%): 6 (7,5), p=0,041]. 

- Η ηλικία κύησης σχετίστηκε θετικά με τις συγκεντρώσεις του o,p΄-DDD στον ορό 

(Spearman’s rho=0,59, p=0,003). 

- Το λεκτικό IQ σχετίστηκε αρνητικά με τις συγκεντρώσεις του p,p΄-DDT (Spearman’s 

rho=-0,63, p=0,047). 
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- Η συγκέντρωση του Heptachlor epoxide σχετίστηκε αρνητικά με το γενικό IQ 

(Spearman's rho=-0,96, p<0,001) και το λεκτικό IQ (Spearman's rho=-0,78, p=0,036). 

- Οι μητέρες παιδιών με τουλάχιστον ένα ανιχνευμένο κυκλοδιένιο ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερες σε ηλικία κατά τη γέννηση από τις μητέρες παιδιών στα οποία δεν 

ανιχνεύθηκαν κυκλοδιένια [Ηλικία σε χρόνια, mean ± standard deviation, median 

(interquartile range): 34,2±4,7, 35 (30-37) vs. 31,6±4,4, 31 (29-35), p=0,005]. 

- Τα παιδιά με επίπεδα p,p΄-DDE πάνω από το LOD είχαν μεγαλύτερο βάρος 

γέννησης από τα παιδιά στα οποία δεν ανιχνεύτηκε p,p΄-DDE στον ορό [Βάρος 

γέννησης σε γραμμάρια, mean ± standard deviation, median (interquartile range): 

3447±687, 3575 (2760-3875) vs. 3039±455, 3090 (2800-3300), ρ=0,034)]. 

4.1.2 Συγκρίσεις συγκεντρώσεων ΟΧΠ μεταξύ των κλινικών ομάδων 

και της ομάδας ΤΑ  

 

Από τα 18 ΟΧΠ που αναζητήθηκαν, τελικά 10 ΟΧΠ ανιχνεύθηκαν σε τουλάχιστον 

ένα δείγμα και προσδιορίστηκε η συγκέντρωσή τους. Συγκεκριμένα: α-HCH, β-HCH 

και γ-HCH (λινδάνιο) από την ομάδα HCHs, όλα τα παράγωγα του DDT, το 

Heptachlor epoxide και το Endosulfan από την ομάδα των κυκλοδιενίων. Το δ-HCH, 

τα κυκλοδιένια Heptachlor, Aldrin, Dieldrin, Edosulfan sulfate, Endrin και Endrin 

aldehyde και τέλος το Methoxychlor δεν ανιχνεύθηκαν σε κανένα από τα 

αναλυόμενα δείγματα.  

Τα ποσοστά ανίχνευσης των ΟΧΠ ακολουθούσαν την ακόλουθη σειρά για κάθε 

ομάδα:  

i. ΤΑ: o,p΄-DDD> β-HCH> p,p΄-DDT= Heptachlor epoxide> p,p'-DDE> p,p΄-DDD= α -

HCH> Endosulfan 

ii. ΔΑΦ: β-HCH> o,p΄-DDD> α-HCH> p,p΄-DDT= p,p'-DDE> Heptachlor epoxide= 

Endosulfan> γ-HCH > o,p΄-DDE 

iii. ΔΕΠΥ: o,p΄-DDD> β-HCH> p,p΄-DDT= Endosulfan> Heptachlor epoxide> α-HCH> γ-

HCH> p,p'-DDE= o,p΄-DDE 
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iv. ΕΜΔ: β-HCH> o,p΄-DDD> p,p΄-DDT> Heptachlor epoxide= Endosulfan> γ-HCH> 

p,p'-DDE> o,p΄-DDE> α-HCH 

Σχετικά με τις συγκεντρώσεις ΟΧΠ στον ορό (serum concentrations, SC), τα β-HCH, 

ΣHCHs και o,p΄-DDD ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα ΔΑΦ σε σύγκριση με 

την ομάδα ΤΑ. Όσον αφορά τους ρυθμούς ανίχνευσης (detection rate, DR), τα p,p΄- 

DDT, τουλάχιστον μία ουσία από την ομάδα των DDTs και το Heptachlor epoxide 

ανιχνεύθηκαν σημαντικά πιο συχνά στην ομάδα ΤΑ από ότι στην ομάδα ΔΑΦ. Δεν 

βρέθηκαν διαφορές ως προς τις συγκεντρώσεις ή τον ρυθμό ανίχνευσης μεταξύ της 

ομάδας ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και της ομάδας ΤΑ. Τα αποτελέσματα σχετικά με τις 

συγκεντρώσεις ΟΧΠ παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 και σχετικά με τον ρυθμό 

ανίχνευσης στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 3. Συγκεντρώσεις ΟΧΠ (SCs)
α
 στις τέσσερις ομάδες

β
. 

ΟΧΠ
γ 

ΤΑ
δ
 ΔΑΦ

ε
 ΔΕΠΥ

στ
 ΕΜΔ

ζ
 

HCHs     

α-HCH 2.9 ± 0.1 

3.0 (2.9-3.0) 

7.6 ± 6.2 

6.5 (3.3-8.1) 

p=0.18 

4.5 ± 2.0 

4.8 (3.0-6.0) 

p=0.35 

na
η 

p=0.22 

β-HCH 6.1 ± 4.0  

4.8 (3.0-8.4) 

10.5 ± 7.7  

8.7 (4.8-13.9) 

p=0.05 

8.0 ± 6.1  

4.6 (3.3-13.4) 

p=0.76 

9.5 ± 7.1  

8.6 (3.5-14.7) 

p=0.40 

γ-HCH <LOD
θ
 5.7 ± 4.9  

5.7 (2.2-9.2) 

na 

5.8 ± 5.9  

2.7 (2.1-12.6) 

na 

6.2 ± 2.4  

6.3 (4.6-7.8) 

na 

δ-HCH <LOD <LOD <LOD <LOD 

∑HCHs
* 

6.6 ± 4.0  

5.7 (3.0-8.4) 

12.0 ± 10.3  

9.3 (4.8-13.9) 

p=0.025 

8.8 ± 7.1  

5.0 (3.0-12.6) 

p=0.8 

9.4 ± 8.1  

6.5 (3.5-13.9) 

p=0.42 

DDTs     

p,p'-DDT 22.4 ± 11.9  

22.8 (10.5-33.3) 

29.1 ± 20.5  

29.0 (13.9-39.8) 

30.1 ± 16.7  

35.3 (18.8-39.2) 

32.1 ± 22.4  

28.6 (13.0-52.4) 
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p=0.57 p=0.25 p=0.31 

p,p΄-DDE 48.1 ± 17.2  

41.1 (35.4-67.7) 

70.1 ± 27.1  

75.8 (48.9-83.7) 

p=0.18 

na 61.6 ± 21.7  

59.4 (41.1-84.3) 

p=0.37 

o,p΄-DDE <LOD na na 5.5 ± 4.4  

5.5 (2.4-8.6) 

na 

p,p΄-DDD 39.2 ± 48.9  

39.2 (4.6-73.8) 

<LOD <LOD <LOD 

o,p΄-DDD 2.8 ± 2.3  

2.3 (1.7-3.0) 

7.4 ± 6.5  

4.6 (3.1-10.7) 

p=0.0019 

5.1 ± 3.6  

4.0 (2.0-7.9) 

p=0.12 

4.5 ± 3.9  

2.8 (2.0-5.0) 

p=0.19 

∑DDTs
* 

24.6 ± 23.4  

13.5 (3.2-40.0) 

24.0 ± 28.4  

10.8 (4.1-37.4) 

p=0.9 

18.7 ± 24.4  

8.8 (2.7-27.7) 

p=0.26 

20.0 ± 24.3  

7.2 (2.8-36.1) 

p=0.42 

Cyclodienes     

Heptachlor <LOD <LOD <LOD <LOD 

Heptachlor epoxide 25.0 ± 22.5  

28.0 (2.9-44.2) 

28.4 ± 21.8  

20.3 (15.2-41.6) 

p=0.70 

40.7 ± 25.3  

42.3 (31.4-59.3) 

p=0.22 

35.8 ± 22.2  

44.1 (16.5-54.7) 

p=0.37 

Aldrin <LOD <LOD <LOD <LOD 

Dieldrin <LOD <LOD <LOD <LOD 

Endosulfan na 15.5 ± 4.7  

16.2 (11.6-19.3) 

p=0.15 

17.4 ± 9.3  

17.2 (13.8-24.5) 

p=0.61 

14.9 ± 4.8  

15.8 (11.5-18.6) 

p=0.14 

Endosulfan sulfate <LOD <LOD <LOD <LOD 

Endrin <LOD <LOD <LOD <LOD 

Endrin-aldehyde <LOD <LOD <LOD <LOD 

∑Cyclodienes
* 

24.6 ± 20.8  

24.8 (4.0-39.8) 

21.9 ± 16.1  

18.4 (13.0-21.3) 

p=0.83 

30.8 ± 20.1  

26.9 (16.7-42.3) 

p=0.47 

25.4 ± 18.7  

17.6 (11.5-44.1) 

p=0.92 



161 
 

Methoxychlor <LOD <LOD <LOD <LOD 

∑OCPs
* 

38.2 ± 31.5  

25.5 (10.5-66.8) 

30.6 ± 29.4  

19.9 (8.9-41.2) 

p=0.43 

36.6 ± 39.4  

23.8 (7.1-39.8) 

p=0.68 

32.2 ± 32.6  

21.4 (7.0-40.5) 

p=0.35 

α
SC: οι προσαρμοσμένες για τα ολικά λιπίδια συγκεντρώσεις στον ορό περιγράφονται σε 

νανογραμμάρια ανά γραμμάριο λιπιδίων (nanograms per gram lipid) και παρουσιάζονται ως mean ± 

standard deviation, median (interquartile range). 
β
Τα P-values αναφέρονται σε συγκρίσεις μεταξύ της 

ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων (Mann-Whitney U test). Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

φαίνονται με έντονα γράμματα (p<0.05). 
γ
ΟΧΠ: Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα. 

δ
ΤΑ: Τυπική 

ανάπτυξη. 
ε
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

στ
ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. 
ζ
ΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή. 

η
na: Non-applicable; 

θ
LOD: Limit of 

Detection. *Τα ΣHCHs, ΣDDTs, ΣCyclodienes και ΣOCPs (OCPs: Organochlorine pesticides) 

περιγράφουν το άθροισμα των συγκεντρώσεων για κάθε ομάδα ΟΧΠ. 

 

Πίνακας 4. Ρυθμοί ανίχνευσης ΟΧΠ (DRs)
α
 στις τέσσερις ομάδες

β
.  

ΟΧΠ
γ 

ΤΑ
δ
 ΔΑΦ

ε
 ΔΕΠΥ

στ
 ΕΜΔ

ζ
 

HCHs 

α-HCH               2 (11.1%) 6 (15.4%) 

p=0.99 

4 (19.1%) 

p=0.66 

1 (3.1%) 

p=0.29 

β-HCH 11 (61.1%) 30 (76.9%) 

p=0.34 

11 (52.4%) 

p=0.74 

19 (59.4%) 

p=0.57 

γ-HCH nd
η 

2 (5.1 %) 

p=0.99 

3 (14.3%) 

p=0.23 

4 (12.5%) 

p=0.28 

δ-HCH nd nd
 

nd nd 

∑HCHs
* 

11 (61.1%) 31 (79.5%) 

p=0.20 

14 (66.7%) 

p=0.75 

23 (71.9%) 

p=0.53 

DDTs 

p,p'-DDT 7 (38.9%) 5 (12.8%) 

p=0.037 

6 (28.6%) 

p=0.52 

9 (28.1%) 

p=0.53 

p,p΄-DDE 3 (16.7%) 5 (12.8%) 

p=0.70 

1 (4.8%) 

p=0.31 

3 (9.4%) 

p=0.65 
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o,p΄-DDE nd 1 (2.6%) 

p=0.99 

1 (4.8%) 

p=0.99 

2 (6.3%) 

p=0.53 

p,p΄-DDD 2 (11.1%) nd 

p=0.09 

nd 

p=0.21 

nd 

p=0.12 

o,p΄-DDD 14 (77.8%) 20 (51.3%) 

p=0.08 

14 (66.7%) 

p=0.49 

17 (53.1%) 

p=0.13 

∑DDTs
* 

17 (94.4%) 27 (69.2%) 

p=0.044 

18 (85.7%) 

p=0.61 

28 (87.5%) 

p=0.64 

Cyclodienes 

Heptachlor nd nd nd nd 

Heptachlor epoxide 7 (38.9%) 4 (10.3%) 

p=0.026 

5 (23.8%) 

p=0.48 

5 (15.6%) 

p=0.09 

Aldrin nd nd nd nd 

Dieldrin nd nd nd nd 

Endosulfan 1 (5.6%) 4 (10.3%) 

p=0.99 

6 (28.6%) 

p=0.10 

5 (15.6%) 

p=0.40 

Endosulfan 
sulfate 

nd nd nd nd 

Endrin nd nd nd nd 

Endrin-
aldehyde 

nd nd nd nd 

∑Cyclodienes
* 

8 (44.4%) 8 (20.5%) 

p=0.11 

10 (47.6%) 

p=0.99 

10 (31.3%) 

p=0.37 

Methoxychlor nd nd nd nd 

∑OCPs
* 

18 (100%) 39 (100%) 

na
θ 

21 (100%) 

na 

32 (100%) 

na 

α 
DR: Detection rate, ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με συγκεντρώσεις πάνω από 

το όριο ανίχνευσης (limit of detection-LOD). 
β 

Τα P-values αναφέρονται σε συγκρίσεις μεταξύ της 

ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων (Fisher’s exact test). Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

φαίνονται με έντονα γράμματα (p<0.05). 
γ
ΟΧΠ: Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα. 

δ
ΤΑ: Τυπική 

ανάπτυξη. 
ε
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

στ
ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας. 
ζ
ΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή. 

η
nd: not detected, δηλαδή σε κανένα άτομο 

δεν ήταν ανιχνεύσιμο το ΟΧΠ.  
θ
na: Non-applicable 

 
*ΣHCHs, ΣDDTs, ΣCyclodienes and ΣOCPs describe 
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regarding DR: at least one chemical from the respective OCPs group detected. *Τα ΣHCHs, ΣDDTs, 

ΣCyclodienes και ΣOCPs (OCPs: Organochlorine pesticides) περιγράφουν τον συνολικό αριθμό των 

ατόμων στα οποία ανιχνεύτηκε τουλάχιστον μία ουσία από την συγκεκριμένη κατηγορία ΟΧΠ  

4.1.3 Πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης 
 

Τα αποτελέσματα των μοντέλων που προέκυψαν από τις πολυπαραγοντικές 

αναλύσεις (backward stepwise linear regression) για την συγκέντρωση του β-HCH 

και για την συνολική συγκέντρωση των HCHs (ΣHCHs) παρουσιάζονται παρακάτω 

στους πίνακες 5 και 6, αντίστοιχα. Συνοπτικά, η ομάδα ΔΑΦ είχε υψηλότερη 

συγκέντρωση β-HCH σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ προσαρμοσμένη για την ηλικία 

και το IQ, η οποίες ήταν επίσης σημαντικές στο τελικό μοντέλο (Πίνακας 5).  

Πίνακας 5. Backward stepwise linear regression ανάλυση για τις συγκεντρώσεις του β-HCH. 

Παράμετρος β-coefficient 95% CI
α 

p-value
* 

ΔΑΦ
β
 vs. ΤΑ

γ 
12.25 2.50, 22.00 0.018 

Ηλικία 2.15 0.20, 4.10 0.034 

Γενικό IQ -0.69 -1.06, -0.31 0.002 

Λεκτικό IQ 0.77 0.40, 1.14 0.001 

 α
CI: Confidence interval. 

β
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

γ
ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. *p-

value<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό. 

Στην περίπτωση της συνολικής συγκέντρωσης των HCHs (ΣHCHs), τα παιδιά με ΔΑΦ 

είχαν υψηλότερη συνολική συγκέντρωση σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ, 

προσαρμοσμένη για το φύλο, το IQ και το κάπνισμα της μητέρας στην εγκυμοσύνη, 

τα οποία ήταν επίσης σημαντικά στο τελικό μοντέλο (Πίνακας 6). 

Πίνακας 6. Backward stepwise linear regression ανάλυση για την ΣHCHs
*
 

Παράμετρος β-coefficient 95% CI
α 

p-value
** 

ΔΑΦ
β
 vs. ΤΑ

γ 
8.14 0.31, 15.98 0.043 

Κάπνισμα στην εγκυμοσύνη vs. Όχι 

κάπνισμα 

-7.80 -13.60, -2.00 0.013 

Κορίτσια vs. αγόρια 13.18 5.38, 20.97 0.003 

Γενικό IQ -0.59 -0.92, -0.28 0.002 

Λεκτικό IQ 0.57 0.27, 0.87 0.002 
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α
CI: Confidence interval. 

β 
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

γ
ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. *ΣHCHs: η 

συνολική συγκέντρωση των HCHs. **p-value<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό.  

Για τις συγκεντρώσεις του o,p'-DDD (γραμμική παλινδρόμηση) και τον ρυθμό 

ανίχνευσης του p,p'- DDT, την ανίχνευση τουλάχιστον ενός DDT και τον ρυθμό 

ανίχνευσης του Heptachlor epoxide (λογιστική παλινδρόμηση) δεν μπόρεσε να 

καθιερωθεί κάποιο πολυπαραγοντικό μοντέλο, καθώς όλες οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές απορρίφθηκαν κατά τη stepwise backward ανάλυση παλινδρόμησης. Ως 

εκ τούτου, συζητούνται τα αποτελέσματα των διμεταβλητών αναλύσεων, που έχουν 

παρουσιαστεί στην προηγούμενη ενότητα. 
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4.2 Μελέτη 2- Κορτιζόλη και α-αμυλάση σιέλου σε παιδιά με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές 

 

Συνολικά 157 παιδιά (56 ΔΑΦ, 34 ΔΕΠΥ, 43 ΕΜΔ και 24 ΤΑ) συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση. Τα παιδιά στην ομάδα ΔΑΦ είχαν σημαντικά μικρότερη ηλικία από τα 

παιδιά ΤΑ. Επίσης, το γενικό IQ και το λεκτικό IQ ήταν σημαντικά χαμηλότερα στις 

κλινικές ομάδες σε σύκριση με την ομάδα ΤΑ. Καμία από  τις κλινικές ομάδες δεν 

διέφερε ως προς το φύλο από την ομάδα ΤΑ. Στον Πίνακα 7 φαίνονται τα 

περιγραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, οι βασικές μετρήσεις κορτιζόλης 

και α-αμυλάσης σιέλου καθώς και οι μετρήσεις πριν και μετά από κάθε δοκιμασία. 

4.2.1 Ημερήσια διακύμανση κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου 

 

Σχετικά με τις βασικές μετρήσεις κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου (sAA) τα παιδιά 

με ΔΕΠΥ είχαν χαμηλότερη βραδινή sAA (p=0,017), χαμηλότερη sAA AUCi (p=0,038) 

και χαμηλότερη sAA AUCg (p=0,031) σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ. Δεν 

παρατηρήθηκαν άλλες διαφορές σχετικά με τις βασικές μετρήσεις μεταξύ των 

ομάδων ΔΑΦ ή ΕΜΔ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ (Πίνακας 7, Εικόνες 1 & 2).
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Πίνακας 7. Περιγραφικά χαρακτηριστικά και βασικές μετρήσεις κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου του υπό μελέτη πληθυσμού ανά ομάδα 

 ΤΑ
α
  

N=24 
ΔΑΦ

β 

N=56 
 

ΔΕΠΥ
γ 

N=34 
 

ΕΜΔ
δ
  

N=43 
 

Σύνολο 
N=157 

Βιολογικό φύλο  
Αγόρια, n (%) 
Κορίτσια, n (%) 

 
16 (66.7) 
8 (33.3) 

 
49 (87.5) 
7 (12.5) 
p=0.057 

 
22 (64.7) 
12 (35.3) 
p=1.00 

 
25 (58.1) 
18 (41.9) 
p=0.604 

 
112 (71.3) 
45 (28.7) 

Ηλικία (έτη) 9.74 (1.98) 8.40 (1.60) 
p=0.007* 

8.79 (1.43) 
p=0.079 

9.55 (1.64) 
p=0.805 

9.01 (1.72) 

Γενικό IQ  114.91 (13.26) 107.14 (16.95) 
p=0.048* 

102.19 (10.11) 
p<0.0001* 

104.85 (14.01) 
p=0.048* 

106.84 (14.85) 

Λεκτικό IQ  110.09 (15.53) 98.53 (17.78) 
p=0.013* 

98.60 (15.34) 
p=0.020* 

98.83 (17.78) 
p=0.012* 

100.54 (17.36) 

Κορτιζόλη (nmol/L) 
Αφύπνιση 7.27 (4.06) 9.55 (8.94) 

p=0.385 
6.19 (3.34) 

p=0.359 
6.19 (3.65) 

p=0.347 
7.68 (6.42) 

30’ μετά την αφύπνιση 9.34 (6.45) 12.03 (17.99) 
p=0.868 

8.47 (5.70) 
p=0.779 

9.88 (5.76) 
p=0.737 

10.35 (12.13) 

20:00 2.25 (3.41) 1.72 (1.28) 
p=0.564 

2.17 (2.42) 
p=0.860 

1.97 (2.13) 
p=0.596 

1.96 (2.17) 

CAR
ε 

2.08 (6.14) 2.48 (12.01) 
p=0.356 

2.27 (5.85) 
p=0.757 

3.70 (6.44) 
p=0.227 

2.68 (8.87) 

SLOPE -6.95 (8.17) -10.51 (18.27) 
p=0.724 

-6.27 (6.96) 
p=0.814 

-7.90 (6.69) 
p=0.677 

-8.44 (13.70) 

AUCG
στ 

4368.29 (2483.55) 5353.30 (6873.17) 
p=0.965 

4064.73 (2052.55) 
p=0.834 

4510.1 (2096.21) 
p=0.849 

4730.83 (4613.33) 

AUCI
ζ 

-1013.14 (2481.59) -1865.67 (4189.21) 
p=0.295 

-575.07 (3002.72) 
p=0.817 

-128.38 (3072.06) 
p=0.066 

-1031.81 (3504.84) 

Προ ΤΑΔ
η 

2.96 (2.06) 2.75 (1.86) 
p=0.542 

2.95 (2.42) 
p=0.828 

3.90 (4.76) 
p=0.713 

3.13 (3.04) 

Μετά ΤΑΔ  2.25 (1.06) 2.20 (1.45) 
p=0.267 

2.23 (1.11) 
p=0.853 

3.07 (2.44) 
p=0.580 

2.45 (1.70) 
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Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως mean (standard deviation) για τις συνεχείς μεταβλητές. Οι κατηγορικές μεταβλητές παρουσιάζονται ως απόλυτη τιμή και σχετική 

συχνότητα, n (%). Τα P-values αναφέρονται σε συγκρίσεις μεταξύ της ομάδας ΤΑ και των κλινικών ομάδων (Mann-Whitney U test για συνεχείς και Fisher’s exact test για 

κατηγορικές μεταβλητές).  
α
ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. 

β
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

γ
ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. 

δ
ΕΜΔ: 

Ειδική μαθησιακή διαταραχή. 
ε
CAR: Cortisol Awakening Response. 

στ
AUCG: Area Under the Curve with respect to ground. 

ζ
AUCI: Area Under the Curve with respect to 

increase. 
η
ΤΑΔ: Τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. 

θ
ΔΗΚ: Δοκιμασία ηθικής κρίσης. * Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0,05). 

Προ ΔΗΚ
θ 

2.74 (2.01) 2.84 (2.65) 
p=0.799 

3.29 (3.96) 
p=0.776 

4.47 (10.81) 
p=0.758 

3.36 (6.16) 

Μετά ΔΗΚ 1.80 (0.71) 2.45 (3.19) 
p=0.423 

2.22 (1.59) 
p=0.777 

2.41 (2.24) 
p=0.526 

2.28 (2.36) 

α-αμυλάση (U/L) 
  
Αφύπνιση 119855.91 (72936.06) 103507.88 (71356.70) 

p=0.353 
122626.15 (83247.73) 

p=0.901 
126663.82 (96038.77) 

p=0.775 
115779.79 (80527.64) 

30’  μετά την αφύπνιση 137815.91 (79035.76) 101970.77 (70951.15) 
p=0.063 

98568.89 (61400.25) 
p=0.062 

113228.82 (85472.31) 
p=0.247 

109968.18 (74878.48) 

20:00 192089.05 (139257.75) 135874.71 (91744.53) 
p=0.088 

111694.81 (77956.16) 
p=0.017* 

136875.43 (95950.37) 
p=0.099 

140073.73 (101104.92) 

AUCG 12377225.00 (75955055.88) 8797726.47 (51022579.13) 
p=0.054 

81107307.69 (44140389.81) 
p=0.038* 

94946483.82 (56857381.43) 
p=0.177 

94114028.41 (57008996.35) 

AUCI 32726892.86 (54603490.82) 10773608.82 (41912870.14) 
p=0.132 

-10862307.7 (60025095.65) 
p=0.031* 

-51383.82 (70189829.31) 
p=0.086 

7216301.14 (56940060.01) 

Προ ΤΑΔ 209362.92 (133728.53) 163666.00 (96241.65) 
p=0.286 

160188.71 (106002.39) 
p=0.140 

175076.50 (110043.58) 
p=0.437 

173299.47 (108764.80) 

Μετά ΤΑΔ  205225.83 (115058.81) 194316.23 (159848.70) 
p=0.391 

184027.42 (108883.12) 
p=0.342 

196280.25 (148031.70) 
p=0.398 

194461.08 (139233.74) 

Προ ΔΗΚ 222134.17 (135881.46) 174868.68 (115154.05) 
p=0.124 

189847.67 (111713.93) 
p=0.403 

184835.25 (146504.83) 
p=0.166 

188354.43 (126891.18) 

Μετά ΔΗΚ 225497.50 (127328.01) 182612.35 (91279.94) 
p=0.152 

197880.34 (116545.01) 
p=0.335 

193707.69 (110258.10) 
p=0.270 

195932.17 (1081879.13) 
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Εικόνα 1. Βασικές μετρήσεις κορτιζόλης σιέλου 

 

Εικόνα 2. Βασικές μετρήσεις α-αμυλάσης σιέλου 

 

 

Στον Πίνακα 8 φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης 

όταν θεωρείται η κλινική ομάδα σημαντικός παράγων για το επίπεδο της sAA AUCg. 

Στο μοντέλο 1 συμπεριλήφθηκε μόνο η κλινική ομάδα και τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ομάδες ΔΑΦ και ΔΕΠΥ είχαν σημαντικά χαμηλότερη sAA AUCg σε σύγκριση με 

ΤΑ ΔΑΦ ΔΕΠΥ ΕΜΔ 

ΤΑ ΔΑΦ ΔΕΠΥ ΕΜΔ 
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την ομάδα ΤΑ (p=0,015 και p=0,010 αντίστοιχα). Στο μοντέλο 2, η ηλικία προστέθηκε 

ως συγχυτικός παράγων και οι ομάδες ΔΑΦ και ΔΕΠΥ διατήρησαν την σημαντικά 

χαμηλότερη sAA AUCg σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ (p=0,027 και p=0,013 

αντίστοιχα) (Πίνακας 8). 

Στον Πίνακα 9 φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης 

όταν θεωρείται η κλινική ομάδα σημαντικός παράγων για το επίπεδο της sAA AUCi. 

Στο μοντέλο 1 συμπεριλήφθηκε μόνο η κλινική ομάδα και τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι ομάδες ΔΕΠΥ και ΕΜΔ είχαν σημαντικά χαμηλότερη sAA AUCi σε σύγκριση με 

την ομάδα ΤΑ (p=0,009 και p=0,037 αντίστοιχα). Στο μοντέλο 2, η ηλικία προστέθηκε 

ως συγχυτικός παράγων και μόνο η ομάδα ΔΕΠΥ διατήρησε σημαντικά χαμηλότερη 

sAA AUCi σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ (p=0,038) (Πίνακας 9). 

Στον Πίνακα 10 φαίνονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης γραμμικής 

παλινδρόμησης όταν θεωρείται η κλινική ομάδα σημαντικός παράγων για το 

επίπεδο βραδινής sAA. Στο μοντέλο 1 συμπεριλήφθηκε μόνο η κλινική ομάδα και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι κλινικές ομάδες (ΔΑΦ, ΔΕΠΥ, ΕΜΔ) είχαν 

σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα βραδινής sAA σε σύγκριση με την ομάδα ΤΑ 

(p=0,031, p=0,006 και p=0,046 αντίστοιχα). Στο μοντέλο 2, η ηλικία προστέθηκε ως 

συγχυτικός παράγων και μόνο η ομάδα ΔΕΠΥ διατήρησε σημαντικά χαμηλότερο 

επίπεδο βραδινής sAA σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ (p=0,016) (Πίνακας 10).



170 
 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα (b, SE) μοντέλων που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμησης σχετικά με προσδιοριστές της AUCg
α 

α-αμυλάσης (n=157) 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα (b, SE) μοντέλων που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμησης σχετικά με προσδιοριστές της AUCi
στ 

α-αμυλάσης (n=157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 

 b ± SE, p F- value  
(df1, df2), p 

b ± SE, p F- value  
(df1, df2), p 

Ομάδες (Αναφορά: Ομάδα ΤΑ
β
) 

- ΔΑΦ
γ
  

 
- ΔΕΠΥ

δ
  

 
- ΕΜΔ

ε
 

 
-35794523.5 ± 14511280.02,  

0.015* 
-42664942.3 ± 16420516.65,  

0.010* 
-28825766.2 ± 15533397.24, 

0.066 

 
 

2.641  
(3,128), 0.052 

 
-35566487.2 ± 15938406.99, 

0.027* 
-43865979.1 ± 17360861.47, 

0.013* 
-28980372.2 ± 16093949.70,  

0.074 

 
 

1.774  
(4,122), 0.138 

Ηλικία (έτη)    -1179243.455 ± 3121971.994, 
0.706 

 

 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 

 b ± SE, p F- value  
(df1, df2), p 

b ± SE, p F- value  
(df1, df2), p 

Ομάδες (Αναφορά: Ομάδα ΤΑ) 
- ΔΑΦ  

 
- ΔΕΠΥ  

 
- ΕΜΔ  

 
-21953284.0 ± 14496427.44,  

0.132 
-43589200.5 ± 16403709.92,  

0.009* 
-32778276.7 ± 15517498.50, 

0.037* 

 
 

2.624  
(3,128), 0.053 

 
-20603109.3 ± 15397554.43, 

0.183 
-35156799.8 ± 16771739.46, 

0.038* 
-28518622.9 ± 15547818.96,  

0.069 

 
 

1.309 
(4,122), 0.270 

Ηλικία (έτη)    -1724222.794 ± 3016031.259, 
0.569 
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Πίνακας 10. Αποτελέσματα (b, SE) μοντέλων που προέκυψαν από την ανάλυση παλινδρόμησης σχετικά με προσδιοριστές της βραδινής (20:00) α-αμυλάσης (n=157) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αAUCG: Area Under the Curve with respect to ground. βΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. γΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. δΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας. εΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή. στAUCI: Area Under the Curve with respect to increase. * Στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις (p<0,05). 

 Μοντέλο 1 Μοντέλο 2 
 b ± SE, p F- value  

(df1, df2), p 
b ± SE, p F- value  

(df1, df2), p 

Ομάδες (Αναφορά: Ομάδα ΤΑ) 
- ΔΑΦ  

 
- ΔΕΠΥ  

 
- ΕΜΔ 

 
-56214.34 ± 25725.25,  

0.031* 
-80394.23 ± 28868.04,  

0.006* 
-55213.62 ± 27386.62, 

0.046* 

 
 

2.703  
(3,130), 0.048 

 
-44819.29 ± 28193.98, 

0.114 
-74534.90 ± 30529.69, 

0.016* 
-52066.51 ± 28344.55,  

0.069 

 
 

1.917  
(4,124), 0.112 

Ηλικία (έτη)    4262.75 ± 5490.87, 
0.439 
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4.2.2 Απόκριση της κορτιζόλης και της α-αμυλάσης σιέλου στο στρες  

 

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις μεταξύ και εντός των ομάδων. Στην ανάλυση 

μεταξύ των ομάδων, οι ομάδες ΔΑΦ και ΔΕΠΥ εμφάνισαν υψηλότερη ποσοστιαία 

αύξηση της συγκέντρωσης της sAA μετά το τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε 

σύγκριση με την ομάδα ΤΑ. Όσον αφορά την ανάλυση εντός των ομάδων, το 

επίπεδο κορτιζόλης σιέλου μειώθηκε και το επίπεδο sAA αυξήθηκε μετά το τεστ 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και στις δύο ομάδες ΔΑΦ και ΔΕΠΥ σε σύγκριση με την 

ομάδα ΤΑ (Πίνακας 11, Εικόνες 3 & 4). 

Πίνακας 11. Ποσοστιαίες μεταβολές κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου ως απόκριση στο τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) 

και στην δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ)  

  Μεταβολή μετά το ΤΑΔ  Μεταβολή μετά τη ΔΗΚ  

 Ομάδα Mean (SD) p-value
α
 Mean (SD) p-value

α
 

 
 
 
Κορτιζόλη (nmol/L) 

ΤΑ
 

-4.76 (48.68)         0.165 -15.93 (36.45) 0.019* 
ΔΑΦ

 
-5.77 (48.18) 0.012* 4.24 (59.21) 0.336 

p-value
β 

 0.987  0.144  
ΔΕΠΥ

 
-6.88 (45.49) 0.025* 4.61 (102.77) 0.069 

p-value
β 

 0.905  0.623  
ΕΜΔ

 
16.72 (87.07) 0.435 2.32 (78.34) 0.054 

p-value
β  

0.486  0.682  
 
 
α-αμυλάση (U/L) 

ΤΑ 9.61 (60.44) 0.361 45.06 (145.56) 0.954 
ΔΑΦ 169.92 (1069.27) 0.007* 56.14 (273.77) 0.420 
p-value

β 
 0.024*  0.874  

ΔΕΠΥ 33.33 (57.89) 0.016* 7.74 (36.63) 0.524 
p-value

β 
 0.013*  0.872  

ΕΜΔ 15.15 (52.01) 0.313 56.68 (188.28) 0.132 
p-value

β 
0.142  0.373  

α
p-value για την μεταβολή εντός της κάθε ομάδας. 

β
p-value για την σύγκριση της ομάδας ΤΑ με 

καθεμιά από τις κλινικές ομάδες (Mann–Whitney U test).
 
 

* Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p value < 0.05)  

ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας. ΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή.  SD: standard deviation  
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Εικόνα 3. Επίπεδα κορτιζόλης σιέλου πριν (pre) - μετά (post) τη δοκιμασία ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων 

 

Εικόνα 4. Επίπεδα α-αμυλάσης σιέλου πριν (pre)- μετά (post) τη δοκιμασία ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων 

 

Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των κλινικών ομάδων και της ομάδας TA πριν 

από και μετά τη δοκιμασία ηθικής κρίσης. Ωστόσο, το επίπεδο κορτιζόλης σιέλου 

ΤΑ ΔΑΦ ΔΕΠΥ ΕΜΔ 

ΤΑ ΔΑΦ ΔΕΠΥ ΕΜΔ 
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μειώθηκε σημαντικά εντός της ομάδας ΤΑ μετά τη δοκιμασία ηθικής κρίσης 

(Πίνακας 11, Εικόνες 5 & 6). 

Εικόνα 5. Επίπεδα κορτιζόλης σιέλου πριν (pre) - μετά (post) τη δοκιμασία ηθικής κρίσης 

 

Εικόνα 6. Επίπεδα α-αμυλάσης σιέλου πριν (pre) - μετά (post) τη δοκιμασία ηθικής κρίσης 

 

Στον Πίνακα 12 φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν λήφθηκε υπόψη 

η αλληλεπίδραση χρόνου*ομάδας. Από την ANOVA επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων με διόρθωση Greenhouse-Geisser φάνηκε ότι η μέση ποσοστιαία 

ΤΑ 

ΤΑ 

ΔΑΦ 

ΔΑΦ 

ΔΕΠΥ 

ΔΕΠΥ 

ΕΜΔ 

ΕΜΔ 
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μεταβολή της κορτιζόλη σιέλου και της sAA δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο 

χρονικών σημείων (πριν και μετά τις δοκιμασίες) στις ομάδες, ούτε μετά την 

δοκιμασία ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (για τα επίπεδα κορτιζόλης: F (1.144) = 0,073, p 

= 0,974/ για τα επίπεδα sAA: F(1,144) = 0,843, p = 0,472) ούτε μετά τη δοκιμασία 

ηθικής κρίσης (για τα επίπεδα κορτιζόλης: F (1.139) = 0,455, p = 0,714/ για τα 

επίπεδα sAA: F (1,139) 0,031, p = 0,993) (Πίνακας 12). 

Πίνακας 12. Ποσοστιαίες μεταβολές κορτιζόλης και α-αμυλάσης σιέλου ως απόκριση στο τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) 

και στην δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ) λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αλληλεπίδραση χρόνου*ομάδας  

  ΤΑΔ ΔΗΚ 

 Ομάδα Mean (SD) 
 

F-value
α
 

(df1-df2) 
p-value Mean (SD) F-value

α
 

(df1-df2) 
p-value 

 
Κορτιζόλη 
(nmol/L) 

 
 

α-αμυλάση 
(U/L) 

ΤΑ -4.76 (48.68)  
0.073 

(1,144) 

 
0.974 

-15.93 (36.45)  
0.455 

(1,139) 

 
0.714 ΔΑΦ -5.77 (48.18) 4.24 (59.21) 

ΔΕΠΥ -6.88 (45.49) 4.61 (102.77) 
ΕΜΔ 16.72 (87.07) 2.32 (78.34) 
ΤΑ 9.61 (60.44)  

0.843 
(1,144) 

 
0.472 

45.06 (145.56)  
0.031 

(1,139) 

 
0.993 ΔΑΦ 169.92 (1069.27) 56.14 (273.77) 

ΔΕΠΥ
 

33.33 (57.89) 7.74 (36.63) 
ΕΜΔ 15.15 (52.01) 56.68 (188.28) 

α 
Το F-value αναφέρεται στην ανάλυση διακύμανσης επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (ANOVA 

repeated measures) 

* Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p value < 0.05)  

ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. ΔΕΠΥ: Διαταραχή ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας. ΕΜΔ: Ειδική μαθησιακή διαταραχή.  SD: standard deviation  
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4.3 Μελέτη 3- HMG1 στον ορό παιδιών με ΔΑΦ 
 

Οι ομάδες, ομάδα ΔΑΦ και ομάδα ΤΑ, ήταν αντίστοιχες ως προς το φύλο (σημ. όλοι 

οι συμμετέχοντες ήταν αγόρια), την ηλικία, το γενικό IQ, το βάρος γέννησης και την 

ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση. Τα παιδιά στην ομάδα ΔΑΦ είχαν σημαντικά 

χαμηλότερο λεκτικό IQ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η 

ομάδα ΔΑΦ είχε υψηλότερες βαθμολογίες συγκριτικά με την ομάδα ΤΑ σε όλες τις 

υποκλίμακες του AQ, εκτός από την υποκλίμακα προσοχή στη λεπτομέρεια, καθώς 

και στο Συνολικό AQ. Επιπλέον, το EQ ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα ΔΑΦ 

σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ. Δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά στο SQ μεταξύ των 

δύο ομάδων (Πίνακας 2, κεφ. 3.3.1). 

4.3.1 Σύγκριση ρυθμού ανίχνευσης και συγκεντρώσεων HMGB1 

μεταξύ ομάδας ΔΑΦ και ομάδας ΤΑ  

 

Σχετικά με τις συγκεντρώσεις (SC) της HMGB1 στον ορό, τα παιδιά με ΔΑΦ 

παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα HMGB1 στον ορό σε σύγκριση με τα 

παιδιά ΤΑ. Ο ρυθμός ανίχνευσης (DR) της HMGB1 (δηλαδή, ο αριθμός/αναλογία 

ατόμων με συγκεντρώσεις HMGB1 πάνω από το LOD) δεν διέφερε μεταξύ των δύο 

ομάδων (Πίνακας 13).  

Πίνακας 13. Ρυθμός ανίχνευσης (DR)
α
 και συγκεντρώσεις στον ορό (SC)

β
  της HMGB1 ανά ομάδα. 

 
 ΤΑ

γ
 ΔΑΦ

δ
 Σύνολο 

DR 30 (78.9%) 34 (81.0%) 

p=0.99 

64 (80.0%) 

 

SC 0.99 ± 0.71, 

0.71 (0.54, 1.25) 

1.25 ± 0.84, 

0.88 (0.70, 1.66) 

p=0.039 

1.13 ± 0.79, 

0.80 (0.62, 1.44) 

 

 
α
Ρυθμός ανίχνευσης: Detection rate (DR), ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό των ατόμων με 

συγκεντρώσεις πάνω από το όριο ανίχνευσης (limit of detection-LOD). Η σύγκριση του ρυθμού 

ανίχνευσης έγινε μεταξύ της ομάδας ΤΑ και της ομάδας ΔΑΦ (Fisher’s exact test). 
β 

Συγκέντρωση στον 
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ορό: Serum concentrations (SC), περιγράφεται σε νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng/ml) και 

παρουσιάζεται ως  mean ± standard deviation, median (interquartile range). Η σύγκριση των 

συγκεντρώσεων ορού έγινε μεταξύ της ομάδας ΔΑΦ και της ομάδας ΤΑ (Mann-Whitney U test). Οι 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φαίνονται με έντονα γράμματα (p<0.05). 
γ
ΤΑ: Τυπική ανάπτυξη. 

δ
ΔΑΦ: Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

 

Δεν υπήρχαν διαφορές σχετικά με τις μεταβλητές AQ, SQ και EQ μεταξύ των ατόμων 

με ανιχνεύσιμες (>LOD) συγκεντρώσεις HMGB1 και των ατόμων με μη ανιχνεύσιμα 

(<LOD) επίπεδα HMGB1. Η κατανομή των συγκεντρώσεων HMBG1 στις δύο ομάδες 

παρουσιάζεται με box-plot στην Εικόνα 7. 

Εικόνα 7. Κατανομή συγκεντρώσεων HMGB1 ορού στα παιδιά με ΔΑΦ και τα παιδιά ΤΑ   

 

4.3.2 Συσχετίσεις συγκεντρώσεων HMGB1 στον ορό με τα AQ, EQ, SQ 

και IQ 

 

Δεν βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων της HMGB1 και της ηλικίας, 

του γενικού IQ, του λεκτικού IQ, του βάρους γέννησης και της ηλικίας της μητέρας 

κατά τη γέννηση. Η ανάλυση σχετικά με τις συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων 

της HMGB1 και των μεταβλητών AQ, EQ και SQ έδειξε θετική συσχέτιση της 

ΤΑ ΔΑΦ 
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συγκέντρωσης της HMGB1 με την υποκλίμακα AQ προσοχή στη λεπτομέρεια και με 

το Συνολικό SQ στην ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ. Στον Πίνακα 14 φαίνονται οι 

συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων της HMGB1 και των μεταβλητών AQ, EQ, 

SQ και IQ στην ομάδα ΔΑΦ (Πίνακας 14).  

Πίνακας 14. Συσχετίσεις
α
 μεταξύ των συγκεντρώσεων της HMGB1 στον ορό και των AQ

β
, EQ

γ
, SQ

δ
 

και IQ
ε
 στην ομάδα ΔΑΦ

ε
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α
Τα δεδομένα παρουσιάζονται με την μορφή Spearman’s correlation coefficient (p-value). Οι 

στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις φαίνονται με έντονα γράμματα (p<0.05). 
β
AQ: Autism spectrum 

quotient. 
γ
EQ: Empathy quotient. 

δ
SQ: Systemizing quotient. 

ε
IQ: Intelligence quotient. 

στ
ΔΑΦ: 

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

 

Οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ των HMGB1 συγκεντρώσεων και του AQ προσοχή στη 

λεπτομέρεια και SQ Σύνολο στην ομάδα ΔΑΦ παρουσιάζονται στην Εικόνα 8. 

Συνολικά, στην πολυπαραγοντική ανάλυση ο log-HMGB1 σχετίστηκε θετικά με το 

AQ προσοχή στη λεπτομέρεια (β-συντελεστής: 0,08, 95% ci: 0,02, 0,13, p=0,006) και 

αντιστρόφως με το SQ Σύνολο (β-συντελεστής: -0,058 , 95% ci: -0,09, -0,01, 

p=0,009). 

 

 ΔΑΦ
στ 

AQ  επικοινωνία   0.20 (0.40) 

AQ  κοινωνικές δεξιότητες  -0.31 (0.18) 

AQ  εναλλαγή προσοχής  0.03 (0.89) 

AQ  προσοχή στη 

λεπτομέρεια  

0.46 (0.045) 

AQ  φαντασία -0.32 (0.17) 

AQ  Σύνολο 0.14 (0.54) 

EQ  Σύνολο  -0.10 (0.64) 

SQ  Σύνολο 0.42 (0.04) 

Γενικό IQ 0.10 (0.57) 

Λεκτικό IQ 0.12 (0.51) 
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Εικόνα 8. Συσχετίσεις συγκεντρώσεων της HMGB1 με το AQ προσοχή στη λεπτομέρεια (AQ 

attention to detail) και το SQ Σύνολο (SQ total) στα παιδιά με ΔΑΦ 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

5.1 ΟΧΠ σε παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 
 

Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη που αξιολογεί τις συγκεντρώσεις και τα 

ποσοστά ανίχνευσης ορισμένων ΟΧΠ σε κλινικό δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας με 

διάγνωση ΔΑΦ, ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. Ορισμένες προοπτικές 

μελέτες έχουν αναφέρει ότι η προγεννητική έκθεση σε ΟΧΠ μπορεί να σχετίζεται με 

νευροαναπτυξιακές και νευροσυμπεριφορικές διαταραχές στους απογόνους (Eskenazi 

et al., 2006; Ribas-Fitó et al., 2006; Jusko et al., 2012; Cheslack-Postava et al., 2013; 

Polańska et al., 2013; Braun et al., 2014; Kyriklaki et al., 2016; Saeedi Saravi and 

Dehpour, 2016; Lyall et al., 2017). Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη σε ποιο 

βαθμό η έκθεση σε περιβαλλοντικούς τοξικούς παράγοντες, όπως τα ΟΧΠ, σχετίζεται 

με τις ΝΑΔ, ως κατηγορικές διαγνώσεις και όχι μόνο με τις συνεχείς βαθμολογίες 

γνωστικών ή συμπεριφορικών επιμέρους μεταβλητών. 

 

Όπως παρουσιάζεται πιο αναλυτικά παρακάτω, στο συνολικό δείγμα βρέθηκαν 

αντίστροφες συσχετίσεις των συγκεντρώσεων του p,p'-DDT και του heptachlor 

epoxide στον ορό με το λεκτικό IQ και το γενικό και λεκτικό IQ, αντίστοιχα. Επίσης, 

βρέθηκαν υψηλότερες συγκεντρώσεις στον ορό (β-HCH, ΣHCH) και χαμηλότερα 

ποσοστά ανίχνευσης (p,p'-DDT, ΣDDT, επταχλωρικό εποξείδιο) ορισμένων ΟΧΠ στην 

ομάδα ΔΑΦ σε σχέση με τα παιδιά ΤΑ. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ της 

ομάδας ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και των παιδιών ΤΑ.  

 

Παρακάτω συζητώνται τα αποτελέσματα ανά ομάδα ΟΧΠ και αναφέρονται εν 

συντομία προτεινόμενοι μηχανισμοί που διέπουν τις δυσμενείς επιδράσεις τους στη 

νευροανάπτυξη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να καταλήγαμε σε ανακριβή 

συμπεράσματα εάν προσπαθούσαμε να συγκρίνουμε τα απόλυτα επίπεδα των 

ανιχνευθέντων ΟΧΠ με τα επίπεδα που προέκυψαν σε άλλες μελέτες στην ίδια 

ηλικιακή ομάδα, δεδομένου ότι η βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από μεγάλες 

ασυνέπειες όσον αφορά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

των ΟΧΠ. Αυτές οι ασυνέπειες περιλαμβάνουν διαφορές ως προς: i. το συνολικό 
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επίπεδο έκθεσης του πληθυσμού (για παράδειγμα μελέτες σε πληθυσμούς με σχετικά 

υψηλή έκθεση έναντι μελετών σε περιοχές με βασική έκθεση ή μελέτες σε 

διαφορετικές χώρες και ηπείρους), ii. το βιολογικό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για 

τον προσδιορισμό των ΟΧΠ (για παράδειγμα ορός, πλάσμα ή τρίχα), iv. τις αναλυτικές 

μεθόδους που ακολουθήθηκαν, v. τη μορφή έκφρασης των συγκεντρώσεων των ΟΧΠ 

[για παράδειγμα προσαρμογή για τα ολικά λιπίδια (ng/ gram lipid) ή όχι (ng/ml ή ng/g 

ορού)], και vi. τη διαστρωματωμένη κατά ηλικία παρουσίαση των ευρημάτων. Με 

βάση τα παραπάνω, συζητώντας τα αποτελέσματά, έχουμε επικεντρωθεί στις 

παρατηρούμενες συσχετίσεις και όχι στα απόλυτα επίπεδα των ανιχνευθέντων ΟΧΠ. 

5.1.1 Ισομερή του εξαχλωροκυκλοεξανίου (HCHs) 
 

Όσον αφορά την κατηγορία των ισομερών του εξαχλωροκυκλοεξανίου (HCHs), οι 

ανιχνεύσιμες ενώσεις περιελάμβαναν τα α-, β- και γ-HCH. Το δ-HCH δεν ανιχνεύθηκε 

σε κανένα από τα άτομα. Επίσης, στο συνολικό δείγμα διαπιστώθηκε υψηλότερο 

ποσοστό ανίχνευσης α-HCH στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια2. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε διαφορές στη διατροφική έκθεση ή/και στον μεταβολισμό (Ben Hassine 

et al., 2014). Αντίστοιχα, σε προηγούμενη μελέτη οι γυναίκες είχαν υψηλότερες 

συγκεντρώσεις του ισομερούς β-HCH σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικου 

γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ (Needham et al., 2005).  

 

5.1.1.1 ΔΑΦ vs. ΤΑ 

 

Στον ορό των παιδιών με ΔΑΦ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ βρέθηκαν: 

Α. Υψηλότερες συγκεντρώσεις του  β-HCH, προσαρμοσμένες για την ηλικία και το 

γενικό και λεκτικό IQ. 

Β. Υψηλότερες συγκεντρώσεις του συνόλου των HCHs (ΣHCHs), προσαρμοσμένες για 

το φύλο, το γενικό IQ, το λεκτικό IQ και το κάπνισμα της μητέρας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης,.  

Οι προγεννητικές συγκεντρώσεις β-HCH, προσαρμοσμένες για την ηλικία κύησης, 

πιθανόν εμπλέκονται στον αναπτυξιακό προγραμματισμό ως δυνητικός διαταράκτης 

της θυρεοειδικής λειτουργίας στα παιδιά (Álvarez-Pedrerol et al., 2008). Επίσης, η 

μεταφορά HCHs από τον πλακούντα και το μητρικό γάλα στο έμβρυο και το νεογνό 

                                                           
2
 Όπου αναφέρεται κορίτσι/αγόρι και φύλο πρόκειται για το βιολογικό φύλο. 
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αντίστοιχα έχει σχετιστεί θετικά με το χαμηλό βάρος γέννησης (Dewan et al., 2013). Σε 

αντίθεση με τα ευρήματά μας, μια μελέτη σχετικά με την έκθεση κατά την κύηση σε 

χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές εντόπισε λιγότερες 

αυτιστικές συμπεριφορές (που αφορούν την κοινωνική επικοινωνία και τα 

επαναλαμβανόμενα, στερεότυπα μοτίβα συμπεριφοράς) σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 

ετών που γεννήθηκαν από μητέρες με ανιχνεύσιμες έναντι μη ανιχνεύσιμων 

συγκεντρώσεων β-HCH (ενν. προγεννητικά) (Braun et al., 2014). Σημειωτέον, 

υπάρχουν ενδείξεις ότι τα υψηλότερα επίπεδα β-HCH σχετίζονται με αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης κοινών νευροεκφυλιστικών διαταραχών στους ηλικιωμένους, 

όπως η νόσος του Πάρκινσον, και νευροσυμπεριφορικών διαταραχών στα παιδιά, 

όπως οι ιδιοπαθείς επιληπτικές κρίσεις (Richardson et al., 2009; Arora et al., 2013). 

Επιπλέον, το ειδικό εύρημα των αυξημένων συγκεντρώσεων β-HCH στον ορό παιδιών 

με ΔΑΦ παρέχει υποστήριξη στην αναδυόμενη βιβλιογραφία που προτείνει εν 

δυνάμει κοινούς νευροαναπτυξιακούς μηχανισμούς μεταξύ της ΔΑΦ και της 

επιληψίας (Tuchman and Cuccaro, 2011). Προς την ίδια κατεύθυνση, σε μια πρόσφατη 

μελέτη η οποία συμπεριέλαβε 1199 ζεύγη μητέρας-παιδιού, οι συγκεντρώσεις του β-

HCH στο μητρικό γάλα σχετίστηκαν θετικά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΔΕΠΥ 

(Lenters et al., 2019) 

 

Το ισομερές γ-HCH (λινδάνιο) μεταβολίζεται ταχέως, σε 8 ημέρες, σε β-HCH, το οποίο 

στον ανθρώπινο οργανισμό έχει χρόνο ημιζωής περίπου 7,6 χρόνια (Needham et al., 

2005). Έτσι, υποθέτουμε ότι σε κάποιο βαθμό οι ανιχνεύσιμες συγκεντρώσεις β-HCH 

είναι επίσης ενδεικτικές προηγούμενης έκθεσης σε γ-HCH. Οι βιοχημικοί μηχανισμοί 

που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των επιπέδων HCHs στον ορό και της νευροανάπτυξης 

παραμένουν αβέβαιοι. Μελέτες σε ζωϊκά μοντέλα έχουν αναφέρει ότι το γ-HCH 

αναστέλλει τις επιδράσεις του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) στον υποδοχέα 

GABAΑ δεσμευόμενο απευθείας στο κανάλι ιόντων Cl- (Brannen et al., 1998). 

Επομένως, η έκθεση σε HCHs που δρουν ως ανταγωνιστές GABAA θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε διαταραχές στο GABAεργικό σύστημα και στη συνέχεια σε διαταραχές 

στις δράσεις του GABA στα συστήματα των νευροδιαβιβαστών μονοαμίνης (Brannen 

et al., 1998). Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι διαταραχές του GABAεργικού 

συστήματος και της ρύθμισης της νευροδιαβίβασης, οι οποίες διαδραματίζουν 

κρίσιμο ρόλο στη νευροανάπτυξη, σχετίζονται με τη ΔΑΦ (Blatt et al., 2001).  
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Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης σχετικά με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις β-HCH 

και ολικών HCHs στον ορό παιδιών με ΔΑΦ παρέχουν στήριξη στην υπόθεση ότι από 

τα ΟΧΠ η κατηγορία HCHs ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό και πιθανά ειδικό 

ρόλο στη νευροαναπτυξιακή παθοφυσιολογία της ΔΑΦ. 

5.1.1.2 ΔΕΠΥ, ΕΜΔ vs. ΤΑ 

 

Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της πρώιμης 

έκθεσης σε ΟΧΠ, κυρίως παραγόντων πολυχλωριωμένου διφαινυλίου (PCB) και DDTs, 

και συμπεριφορών που μοιάζουν με ΔΕΠΥ μεταξύ βρεφών (Sagiv et al., 2008) και 

παιδιών σχολικής ηλικίας (Sagiv et al., 2010) [για μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση βλ. 

(Polańska et al., 2013)]. Ωστόσο, εξ’ όσων γνωρίζουμε, η συσχέτιση της έκθεσης σε 

HCH με τη κλινική διάγνωση της ΔΕΠΥ είναι η πρώτα φορά που μελετάται στην 

παρούσα ερευνητική εργασία. Επιπλέον, όσον αφορά την ομάδα ΕΜΔ, δεν υπάρχουν 

μέχρι σήμερα διαθέσιμες μελέτες σχεδιασμένες για να αξιολογήσουν εάν η έκθεση σε 

ΟΧΠ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Στη παρούσα μελέτη δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ παιδιών με ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και 

παιδιών ΤΑ στις συγκεντρώσεις και τα ποσοστά ανίχνευσης των HCHs. Υπάρχει μόνο 

μία συγχρονική μελέτη που εξετάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων στον 

ορό ορισμένων ΟΧΠ, συμπεριλαμβανομένων των β-HCH και p,p'-DDT, και της 

διάγνωσης της Μαθησιακής Δυσκολίας (Learning Disability- LD) και της Διαταραχής 

Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ) (Lee et al., 2007). Στην εν λόγω μελέτη βρέθηκαν 

συσχετίσεις μεταξύ των συγκεντρώσεων στον ορό πολυχλωριωμένων διβενζο-π-

διοξινών (dibenzo-p-dioxins) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων και του 

επιπολασμού μαθησιακών δυσκολιών ή ΔΕΠ (Lee et al., 2007). Αντιθέτως, σύμφωνα 

με τα ευρήματά μας, το β-HCH και το p,p'-DDT δεν παρουσίασαν καμία συσχέτιση με 

αυτές τις κλινικές διαγνώσεις στην παρούσα μελέτη. 

5.1.2 Διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT) και παράγωγά του  

 

Μέχρι σήμερα, η βιβλιογραφία σχετικά με την πιθανή επίδραση των ΟΧΠ στη 

νευροανάπτυξη εστιάζεται εκτενώς στο DDT και τους μεταβολίτες του. Τα 
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προηγούμενα επιδημιολογικά ευρήματα που αφορούν τη σχέση της μητρικής έκθεσης 

σε DDT και της γνωστικής ανάπτυξης των απογόνων ποικίλλουν και οι πιθανές 

ερμηνείες για την παρατηρούμενη ετερογένεια των αποτελεσμάτων σε όλες τις 

μελέτες δεν είναι προφανείς (Jusko et al., 2012). Ωστόσο, έχει προταθεί ότι αυτή η 

κατηγορία ενώσεων λειτουργεί ως ενδοκρινικός διαταράκτης ασκώντας αρνητικές 

επιδράσεις στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-θυρεοειδούς, ένα σύστημα που είναι 

γνωστό ότι επηρεάζει σημαντικά τη νευροανάπτυξη (Howdeshell, 2002). Αρκετές 

μελέτες στον γενικό πληθυσμό, χρησιμοποιώντας ορό μητρικού ή/και 

ομφαλοπλακουντιακού αίματος, διαπίστωσαν θετική συσχέτιση μεταξύ της 

προγεννητικής έκθεσης σε DDT ή/και στον μεταβολίτη του (το DDE) και της μείωσης 

του δείκτη ψυχοκινητικής ανάπτυξης κατά το πρώτο έτος της ζωής, της ελλειμματικής 

προσοχής στην πρώιμη βρεφική ηλικία, της καθυστέρησης της νοητικής και 

ψυχοκινητικής ανάπτυξης στην ηλικία των 13 μηνών και των ελλειμμάτων σε 

δεξιότητες γλωσσικές, μνημονικές και αντιληπτικές στην ηλικία των 4 ετών (Ribas-Fito 

et al., 2003; Eskenazi et al., 2006; Ribas-Fitó et al., 2006; Torres-Sánchez et al., 2007; 

Sagiv et al., 2010). Σε συμφωνία με προηγούμενα ευρήματα, παρατηρήσαμε 

αντίστροφες συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων p,p'-DDT στον ορό και των 

βαθμολογιών του λεκτικού IQ στο σύνολο του δείγματος. Έχει προταθεί ότι τα 

υψηλότερα επίπεδα p,p'-DDE (δηλαδή το προϊόν διάσπασης του p,p'-DDT) κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο νοητικής αδυναμίας 

στους απογόνους (Lyall et al., 2017). 

5.1.2.1 ΔΑΦ vs.ΤΑ 
 

Βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις o,p'-DDD στον ορό των παιδιών με 

ΔΑΦ συγκριτικά με την ομάδα ΤΑ. Επιπλέον, τα επίπεδα o,p'-DDD στο συνολικό 

δείγμα συσχετίστηκαν θετικά με την ηλικία κύησης, πιθανώς επειδή η μεγαλύτερη 

ηλικία κύησης μπορεί να είναι ενδεικτική μεγαλύτερης διάρκειας προγεννητικής 

έκθεσης σε ΟΧΠ. Ωστόσο, οι ομάδες ΔΑΦ και ΤΑ ήταν αντίστοιχες ως προς την ηλικία 

κύησης. Δεν βρέθηκαν σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το o,p'-DDE, παρόλο 

που τόσο το o,p'-DDE όσο και το o,p'-DDD είναι οι κύριοι μεταβολίτες του o,p'-DDT. 

Συνεπώς, δεν θα μπορούσε να δηλωθεί με βεβαιότητα ότι τα ευρήματα σχετικά με το 

o,p'-DDD είναι ενδεικτικά υψηλότερης έκθεσης στο o,p'-DDT, δεδομένου ότι δεν 

βρήκαμε καμία συσχέτιση με τον άλλο κύριο μεταβολίτη (δηλ. το o,p' - DDE) και δεν 
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μετρήσαμε το o,p' -DDT. Επίσης, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως το γεγονός ότι 

δεν παρατηρήθηκαν πρόσθετες συσχετίσεις όσον αφορά το p,p'-DDT και το p,p'-DDE 

που είναι οι πιο συχνά ανιχνευόμενες χημικές ενώσεις. Τέλος, η συντριπτική 

πλειονότητα των μελετών σχετικά με την επίδραση στα νευροαναπτυξιακά 

αποτελέσματα στους απογόνους της προγεννητικής ή κατά την γαλουχία έκθεσης σε 

μεταβολίτες DDT έχουν ασχοληθεί κυρίως με τα ισομερή p,p'-DDE ή p,p'-DDD, με 

αντικρουόμενα αποτελέσματα (Brown et al., 2005; Jusko et al., 2012; Lee et al., 2007; 

Sagiv et al., 2008; Torres-Sanchez et al., 2007) (Lee et al., 2007; Torres-Sánchez et al., 

2007; Sagiv et al., 2008; Jusko et al., 2012; Brown et al., 2018) [για μια ολοκληρωμένη 

ανασκόπηση βλ.  (Berghuis et al., 2015)]. Συμπερασματικά, απαιτείται περαιτέρω 

έρευνα ώστε να ελεγχθεί η επαναληψιμότητα των ευρημάτων μας σχετικά με τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις o,p'-DDD στον ορό παιδιών με ΔΑΦ. 

 

Τέλος, το p,p'-DDT και τουλάχιστον μία ένωση από την κατηγορία DDTs ανιχνεύθηκαν 

πιο συχνά σε παιδιά ΤΑ παρά σε παιδιά με ΔΑΦ. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με 

το υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης του εποξειδίου του επταχλωρίου (heptachlor 

epoxide) στην ομάδα ΤΑ από ό,τι στην ομάδα ΔΑΦ (βλ. παρακάτω: ενότητα 5.1.3 

Κυκλοδιένια και Μεθόξυχλωρ) ήταν σε ένα πρώτο επίπεδο απροσδόκητα. Ωστόσο, 

μια πιθανή εξήγηση των χαμηλότερων ποσοστών ανίχνευσης στα παιδιά με ΔΑΦ σε 

σχέση με τα παιδιά ΤΑ μπορεί να σχετίζεται με την πιθανώς δοσοεξαρτώμενη ή/και 

ειδική κατά κατηγορία επίδραση των ΟΧΠ στην νευροανάπτυξη. Υποθέτουμε ότι οι 

δυσμενείς επιδράσεις ορισμένων ΟΧΠ στην νευροανάπτυξη μπορεί να είναι πιο 

έντονες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Επίσης, παρόλο που τα μετρούμενα επίπεδα 

αρκετών ΟΧΠ μπορεί να σχετίζονται με υποκλινικές νευροαναπτυξιακές βλάβες ή 

χαρακτηριστικά, μπορεί να μην οδηγούν στην ανάπτυξη του πλήρους κλινικού 

φαινοτύπου συγκεκριμένων ΝΑΔ. Επιπλέον, μια πιθανή ερμηνεία των χαμηλότερων 

ποσοστών ανίχνευσης μπορεί επίσης να έγκειται στο γεγονός ότι η ομάδα ΔΑΦ 

αποτελούταν μεν από παιδιά με κλινικά εκδηλωμένα αυτιστικά χαρακτηριστικά, αλλά 

με φυσιολογική νοημοσύνη, δηλαδή σε γενικές γραμμές πρόκειται για ήπιας 

βαρύτητας  περιπτώσεις ΔΑΦ. Επιπλέον, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις των χημικών ουσιών μεταξύ τους, όταν συμβαίνει ταυτόχρονη 

έκθεση, και οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τοξικολογικό προφίλ των 

χημικών μειγμάτων (Feron and Groten, 2002; Carvalho et al., 2014).  
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5.1.2.2 ΔΕΠΥ, ΕΜΔ vs. ΤΑ 
 

Η προγεννητική έκθεση σε p,p'-DDE, η οποία εκτιμάται μέσω της μέτρησης των 

επιπέδων p,p'-DDE στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα, έχει συσχετιστεί αντιστρόφως με 

την εγρήγορση, την ποιότητα της απόκρισης σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, την 

προσοχή καθώς και την αυτό-χαλάρωση (self-quieting) και την κινητική ωριμότητα σε 

βρέφη και σε παιδιά 8 ετών (Sagiv et al., 2008). Επιπλέον, συμπεριφορές τύπου ΔΕΠΥ 

σε παιδιά ηλικίας 7-11 ετών έχουν σχετιστεί με χαμηλού επιπέδου προγεννητική 

έκθεση σε οργανοχλωριωμένες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των 

πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs) και του p,p'-DDE (Sagiv et al., 2010). 

Συγκεκριμένα, ο κίνδυνος για συμπεριφορές τύπου ΔΕΠΥ ήταν υψηλότερος σε 

επίπεδα p,p'-DDE> 1,58 ng/gram lipid και σε επίπεδα συνολικά τεσσάρων PCBs> 1,26 

ng/gram lipid (Sagiv et al., 2010). Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την υπόθεση που 

αναφέρθηκε παραπάνω σχετικά με την δοσοεξαρτώμενη επίδραση της έκθεσης σε 

ΟΧΠ στην νευροανάπτυξη. Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη, η απουσία διαφορών 

μεταξύ των ομάδων ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και της ομάδας των παιδιών ΤΑ όσον αφορά  τις 

συγκεντρώσεις και τα ποσοστά ανίχνευσης στον ορό οποιασδήποτε μετρούμενης 

ένωσης από την κατηγορία των DDTs είναι σε συμφωνία με τα ευρήματα της 

μοναδικής μέχρι σήμερα διαθέσιμης συγχρονικής μελέτης, η οποία ομοίως κατέληξε 

σε μηδενικά ευρήματα σχετικά με αυτή την κατηγορία ΟΧΠ σε παιδιά 12-15 ετών με 

μαθησιακές δυσκολίες ή ΔΕΠ (Lee et al., 2007). 

 

5.1.3 Κυκλοδιένια & Μεθόξυχλωρ  
 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα κυκλοδιένια, όπως η αλδρίνη (aldrin), η 

διελδρίνη (dieldrin), η ενδρίνη (endrin) και το επταχλώριο (heptachlor), ασκούν 

επιληπτικές επιδράσεις στα θηλαστικά μέσω διαφορετικών μηχανισμών, κυρίως 

αναστέλλοντας τους υποδοχείς GABAA και την εισροή ιόντων Cl- (O’Brien, 1998; Arora 

et al., 2013). Επιπλέον, η έκθεση σε ενδοσουλφάνη κατά τη διάρκεια της 

νευροανάπτυξης προκαλεί σε ζωικά μοντέλα σημαντικές αλλαγές στα GABAεργικά, 

γλουταμινεργικά και ντοπαμινεργικά συστήματα νευροδιαβιβαστών τόσο στη 

μελαινοραβδωτή οδό όσο και στον μετωπιαίο φλοιό των αρσενικών απογόνων 

(Lafuente and Pereiro, 2013; Wilson et al., 2014b, 2014a). Επίσης, η ενδοσουλφάνη 
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παρεμβαίνει στη λειτουργία του θυρεοειδούς που είναι γνωστό ότι εμπλέκεται στην 

παθογένεια των νοητικών και ψυχοκινητικών αναπτυξιακών διαταραχών (Cheek et al., 

1999). Η έκθεση της μητέρας σε ενδοσουλφάνη κατά το πρώτο τρίμηνο της 

εγκυμοσύνης έχει συσχετιστεί με ΔΑΦ στους απογόνους (Roberts et al., 2007). Όσον 

αφορά το μεθόξυχλωρ, προκαλεί οξειδωτική βλάβη και μιτοχονδριακή δυσλειτουργία 

στον εγκέφαλο ποντικών και ως εκ τούτου η έκθεση σε αυτό έχει προταθεί ως 

παράγοντας κινδύνου για ΔΑΦ (Schuh et al., 2009; Shelton et al., 2012).  

 

Ενώ υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες που έχουν αναφέρει δυνητικούς μηχανισμούς 

συσχέτισης μεταξύ ορισμένων κυκλοδιενίων και του μεθόξυχλωρ και 

νευροαναπτυξιακών ελλειμμάτων, μόνο η ενδοσουλφάνη και το εποξείδιο του 

επταχλωρίου ήταν ανιχνεύσιμα σε ορισμένους από τους συμμετέχοντες στη παρούσα 

μελέτη. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις του εποξειδίου του επταχλωρίου, που είναι ο in 

vivo μεταβολίτης του επταχλωρίου, συσχετίστηκαν αρνητικά τόσο με το λεκτικό όσο 

και με το γενικό IQ στο σύνολο του δείγματος. Προηγούμενες μελέτες σε ποντίκια 

έχουν δείξει ότι η περιγεννητική έκθεση στο επταχλώριο μπορεί να οδηγήσει σε 

μεταβολές του συστήματος ντοπαμίνης στον εγκέφαλο (Caudle et al., 2005). Οι 

μεταβολές αυτές είναι πιο έντονες στους αρσενικούς απογόνους, γεγονός που 

υποδηλώνει τοξικές επιδράσεις στη νευροανάπτυξη εξαρτώμενες από το βιολογικό 

φύλο (Richardson et al., 2008). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη δεν βρέθηκαν 

διαφορές ως προς το βιολογικό φύλο όσον αφορά τη συγκεκριμένη χημική ένωση. 

 

5.1.3.1 Κλινικές ομάδες vs. ΤΑ  
 

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που προσδιόρισε τις 

συγκεντρώσεις κυκλοδιενίων και μεθόξυχλωρ στον ορό παιδιών με ΔΑΦ, ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ 

σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. Οι συγκεντρώσεις στον ορό της ενδοσουλφάνης και του 

εποξειδίου του επταχλωρίου, που ήταν οι μόνες χημικές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν 

από αυτή την κατηγορία (κυκλοδιένια) ΟΧΠ, δεν διέφεραν μεταξύ των κλινικών 

ομάδων και των παιδιών ΤΑ. Παρόλα αυτά, το ποσοστό ανίχνευσης του εποξειδίου 

του επταχλωρίου ήταν υψηλότερο στην ομάδα ΤΑ από ό,τι στην ομάδα ΔΑΦ. Το 

υψηλότερο ποσοστό ανίχνευσης του p,p'-DDT στην ομάδα ΤΑ [βλ. ανωτέρω: 5.1.2 

Διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT) και παράγωγά του], θα μπορούσε να 
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αποδοθεί στην πιθανή μη ειδικότητα και στην δοσοεξαρτώμενη επίδραση του 

επταχλωρίου ή/και του εποξειδίου του επταχλωρίου κατά τη διάρκεια της 

νευροανάπτυξης καθώς και στη χαμηλή/μέτρια βαρύτητα των αυτιστικών 

χαρακτηριστικών στην ομάδα των παιδιών με ΔΑΦ. Τέλος, δεν βρέθηκαν διαφορές 

στα ποσοστά ανίχνευσης της ενδοσουλφάνης και του εποξειδίου του επταχλωρίου 

μεταξύ των παιδιών με ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ και τα παιδιά ΤΑ. 

 

5.1.4 Περιορισμοί της μελέτης  
 

Κατά τη αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι περιορισμοί. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ο συγχρονικός σχεδιασμός της μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων 

όσον αφορά αιτιολογικές συσχετίσεις. 

2. Υπάρχει έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα βασικά επίπεδα ΟΧΠ στον ορό 

παιδιών παρόμοιας ηλικίας με το δείγμα μας από τον ελληνικό πληθυσμό.  

3. Τα παθοφυσιολογικά μονοπάτια των ΝΑΔ ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης και τους πρώτους μήνες της ζωής και παρόλο που τα ΟΧΠ παραμένουν 

στον οργανισμό για αρκετά χρόνια, οι συγκεντρώσεις τους αργότερα στην ζωή, όπως 

κατά την παιδική ηλικία στην παρούσα μελέτη, μπορεί να μην είναι 

αντιπροσωπευτικές των συγκεντρώσεων ενδομήτρια ή νωρίς μετά τη γέννηση.  

4. Η εξάρτηση των ΟΧΠ από τη μάζα του λίπους στον οργανισμό μπορεί να περιπλέξει 

τα πράγματα. Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) έχει συσχετιστεί θετικά με τα ΟΧΠ στο 

ανθρώπινο αίμα, κυρίως λόγω των αθροιστικών και λιπόφιλων ιδιοτήτων αυτών των 

τοξικών ουσιών (Porta et al., 2012). Ωστόσο, τα ευρήματα που αφορούν τη σχέση του 

ΔΜΣ και των επιπέδων ΟΧΠ είναι ετερογενή, καθώς ορισμένες μελέτες δεν έχουν 

δείξει στατιστικά σημαντικές ή έχουν δείξει ακόμη και αρνητικές συσχετίσεις 

(Bachelet et al., 2011; Ben Hassine et al., 2014). Βέβαια, τα αποτελέσματα της 

παρούσας μελέτης πιθανόν δεν υπόκεινται σε συστηματικό σφάλμα σχετικό με τα 

παραπάνω για τους δύο ακόλουθους λόγους:  

α. Οι συγκεντρώσεις των ΟΧΠ προσαρμόστηκαν για τα ολικά λιπίδια. 

β. Κανένα από τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη δεν ήταν υπέρβαρο ή 

παχύσαρκο κατά την κλινική αξιολόγηση.  
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5. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν ήταν διαθέσιμες  πληροφορίες σχετικές με 

την περιγεννητική έκθεση των παιδιών σε ΟΧΠ. Ωστόσο, η έκθεση του ανθρώπου σε 

περιβαλλοντικούς ρύπους αρχίζει μεν προγεννητικά αλλά συνεχίζεται σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής. Επιπλέον, τα ΟΧΠ χαρακτηρίζονται από υψηλή σταθερότητα, 

λιποφιλικότητα και αργό ρυθμό αποβολής από τον οργανισμό, που με τη σειρά του 

οδηγεί στη συσσώρευσή τους και σε πιθανές τοξικές επιδράσεις. Έτσι, τα επίπεδα των 

ΟΧΠ που μετρήθηκαν στο συγκεκριμένο δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας 

αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό τη συνολική (ενν. προ- & μετά-γεννητικα) έκθεση 

σε ΟΧΠ. Η ακριβής πηγή ή η περίοδος έκθεσης (π.χ. από τη μητέρα προγεννητικά, από 

τη μητέρα κατά τη διάρκεια του θηλασμού ή από την πρόσληψη τροφής κατά τη 

μετέπειτα ζωή) μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μέσω κατάλληλου σχεδιασμού 

προοπτικών μελετών.  

 

Τέλος, άλλοι πιθανόν σημαντικοί συγχυτικοί παράγοντες που δεν προσδιορίστηκαν 

στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν πληροφορίες για την διατροφή της μητέρας 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της 

μητέρας και του πατέρα, πληροφορίες σχετικές με το θηλασμό καθώς και διάφορους 

δημογραφικούς και διατροφικούς παράγοντες για τα ίδια τα παιδιά (Shen et al., 2007; 

Lyall et al., 2014). Επιπλέον, μια πιθανή πηγή περιορισμών θα μπορούσε να είναι το 

σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματος. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες κυρίως 

προοπτικού σχεδιασμού, σε μεγαλύτερα δείγματα, ώστε να καθοριστεί κατά πόσον η 

έκθεση σε ορισμένα ΟΧΠ αυξάνει τον κίνδυνο για ΝΑΔ, καθώς και πρόσθετες, 

μεθοδολογικά εστιασμένες μελέτες για την εξέταση των επιπτώσεων της συν-έκθεσης 

σε πολλαπλές χημικές ουσίες. 
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5.2 Το Σύστημα του Στρες σε παιδιά με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 
 

5.2.1 Ημερήσια δραστηριότητα του συστήματος στρες  
 

Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα ημερήσια προφίλ έκκρισης 

κορτιζόλης σιέλου μεταξύ των κλινικών ομάδων και της ομάδας ΤΑ. Ο ρυθμός 

έκκρισης της κορτιζόλης σιέλου συμπεριφέρθηκε με τον αναμενόμενο τρόπο σε όλες 

τις ομάδες, χαρακτηριζόμενος από απότομη αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης σιέλου 

περίπου 30 λεπτά μετά την αφύπνιση και σταθερή μείωση κατά την διάρκεια της 

ημέρας. Επιπλέον, όπως αναμενόταν, η κορτιζόλη και η α-αμυλάση σιέλου βρέθηκαν 

να έχουν αντίθετα ημερήσια προφίλ σε όλες τις ομάδες (Nater & Rohleder, 2009). 

5.2.1.1. Κορτιζόλη σιέλου 

 

Τα ευρήματά της παρούσας μελέτης είναι σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες 

που δεν έδειξαν διαφορές στην CAR και τα βασικά επίπεδα κορτιζόλης μεταξύ 

παιδιών με ΔΕΠΥ και παιδιών ΤΑ (Sondeijker et al., 2007) ή που κατέληξαν ότι οι 

παρατηρούμενες διαφορές εξηγούνται καλύτερα από την ύπαρξη συννοσηρότητας 

(Corominas et al., 2012; Freitag et al., 2009; Northover, Thapar, Langley, Fairchild, & 

Goozen, 2016). Επιπλέον, αν και υπάρχουν κάποιες ανακολουθίες στη βιβλιογραφία, 

οι υποτύποι της ΔΕΠΥ, μετά τον αποκλεισμό των συννοσηροτήτων, ενδέχεται να 

διαφέρουν όσον αφορά την απόκριση της κορτιζόλης στο στρες. Παρόλο που ο 

υπερδραστήριος-παρορμητικός και ο απρόσεκτος υπότυπος της ΔΕΠΥ έχουν 

συσχετιστεί με εξασθενημένη δραστηριότητα του άξονα ΥΥΕ (Angeli et al., 2018; 

Maldonado, Trianes, Cortés, Moreno, & Escobar, 2009), οι Hastings και συν. (2009) δεν 

εντόπισαν διαφορές στο βασικό επίπεδο κορτιζόλης, στην κορτιζόλη αφύπνισης, ή 

στην απόκριση της κορτιζόλης σε στρες μεταξύ των τριών υποτύπων της ΔΕΠΥ 

(Hastings et al., 2009). Πιθανόν η ανάλυση του δείγματός μας ανά υπότυπο ΔΕΠΥ θα 

μπορούσε να έχει προσφέρει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φαινοτυπική 

ετερογένεια της ΔΕΠΥ. Τα ευρήματά μας σχετικά με τον κιρκάδιο ρυθμό έκκρισης της 

κορτιζόλης σιέλου σε παιδιά με ΔΕΠΥ θα μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός ότι: i. 

Παιδιά με συννοσηρές παθήσεις αποκλείστηκαν από τη μελέτη και ii. Η ομάδα ΔΕΠΥ 

περιελάμβανε κυρίως παιδιά με ΔΕΠΥ συνδυασμένου τύπου. 
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Παρόλο που τα ευρήματα σχετικά με τη λειτουργία του άξονα ΥΥΕ σε άτομα με ΔΑΦ 

είναι αντικρουόμενα, σε αρκετές μελέτες τα απογευματινά και βραδινά επίπεδα της 

κορτιζόλης έχουν βρεθεί υψηλότερα σε παιδιά με ΔΑΦ σε σχέση με μάρτυρες ΤΑ 

(Corbett, Mendoza, Wegelin, Carmean, & Levine, 2008; Marinovic-Curin et al., 2008). 

Ωστόσο, τα αρνητικά ευρήματα της μελέτης μας σχετικά με τις διαφορές της 

ημερήσιας έκκρισης κορτιζόλης σιέλου σε παιδιά με ΔΑΦ συνάδουν με προηγούμενες 

μελέτες που έδειξαν τυπικό κιρκάδιο ρυθμό ή/και απουσία μεταβολών σε 

συγκεκριμένες πτυχές της κιρκάδιας έκκρισης κορτιζόλης, όπως είναι η CAR, η AUCg, η 

AUCi, η κλίση της καμπύλης ημερήσιας έκκρισης ή μεμονωμένες μετρήσεις σε παιδιά 

με ΔΑΦ (Zinke, Fries, Kliegel, Kirschbaum, & Dettenborn, 2010; Kidd et al., 2013; 

Corbett, Mendoza, Abdullah, Wegelin, & Levine, 2006). 

5.2.1.2 Άλφα-αμυλάση σιέλου (sAA) 

 

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ είχαν σημαντικά χαμηλότερα βραδινά επίπεδα sAA και μειωμένη 

συνολική ημερήσια έκκριση sAA, όπως φάνηκε από τις μικρότερες τιμές της AUCg και 

AUCi για την α-αμυλάση, σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ, προσαρμοσμένες για την 

ηλικία. Επιπλέον, τα παιδιά με ΔΑΦ είχαν μειωμένη AUCg σε σύγκριση με τους 

μάρτυρες ΤΑ, προσαρμοσμένη για την ηλικία. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν 

χαμηλότερη συνολική ημερήσια έκκριση sAA τόσο στα παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και στα 

παιδιά με ΔΑΦ. 

Στην πρώτη μελέτη που προσδιόρισε την ημερήσια διακύμανση της sAA σε παιδιά με 

ΔΕΠΥ, η διάγνωση της ΔΕΠΥ σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας δεν βρέθηκε να επηρεάζει 

το ημερήσιο προφίλ της έκκρισης sAA (Angeli et al., 2018). Αντίθετα, τα ευρήματα της 

παρούσας μελέτης έδειξαν χαμηλότερη βραδινή και χαμηλότερη συνολική ημερήσια 

έκκριση sAA στα παιδιά με ΔΕΠΥ. Παρά την έλλειψη βιβλιογραφικών στοιχείων 

σχετικά με τις βασικές ημερήσιες μεταβολές των επιπέδων sAA στις ΝΑΔ, έχει δειχθεί 

ότι η διαταραχή διαγωγής σχετίζεται με σημαντικά χαμηλότερη έκκριση sAA σε 

αγόρια με προβλήματα εξωτερίκευσης (Angyal et al., 2016). Επιπλέον, μια 

προηγούμενη μελέτη διαπίστωσε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της μειωμένης sAA και 

των προβλημάτων εσωτερίκευσης και θετική συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης sAA 

και των προβλημάτων εξωτερίκευσης (Bae et al., 2015). 
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Οι μελέτες βιοδεικτών σχετιζόμενων με τη λειτουργία του ΑΝΣ στη ΔΑΦ συγκλίνουν 

γενικά στη θεωρία της υπερδραστηριότητας του ΑΝΣ, σχετιζόμενη με υπερδιέγερση 

του ΣΝΣ, υποδραστηριότητα του ΠΝΣ ή άτυπη αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο 

συστημάτων [για μια ανασκόπηση βλ. (Cheshire, 2012)]. Ωστόσο, το παρόν εύρημα 

της χαμηλότερης ημερήσιας έκκρισης sAA στα παιδιά με ΔΑΦ θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί ως υποδραστηριότητα του ΣΝΣ σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ, το οποίο 

είναι σύμφωνο με περιορισμένα προηγούμενα ευρήματα υποδραστηριότητας του 

ΑΝΣ σε παιδιά με ΔΑΦ. Για παράδειγμα, μια μελέτη που προσδιόρισε τα 

απογευματινά επίπεδα της sAA, την κορτιζόλη σιέλου και την τονική προσαρμογή της 

διαμέτρου της κόρης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας βρήκε μεγαλύτερη διάμετρο της 

κόρης, χαμηλότερα επίπεδα sAA και μικρότερη ημερήσια διακύμανση της sAA σε 

παιδιά με ΔΑΦ (Anderson et al., 2013). Επιπλέον, μια μελέτη έδειξε χαμηλότερη 

ηλεκτροδερμική δραστηριότητα (EDA) σε παιδιά με ΔΑΦ, εύρημα συμβατό με 

υποδραστηριότητα του ΣΝΣ (Bujnakova et al., 2016). Ωστόσο, το εύρημα αυτό 

βρίσκεται σε αντίθεση με τις περισσότερες προηγούμενες μελέτες, οι οποίες έχουν 

δείξει αυξημένο ή αμετάβλητο εύρος της μέσης EDA σε άτομα με ΔΑΦ. Επίσης, 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι διαφορές στα επίπεδα sAA μεταξύ παιδιών με ΝΑΔ και 

παιδιών ΤΑ μπορεί εν μέρει να τροποποιούνται από το επίπεδο λειτουργικότητας. 

Ενδεικτικά, σε προηγούμενη μελέτη σχετικά με τις διαφορές στην ημερήσια έκκριση 

κορτιζόλης σιέλου και sAA σε παιδιά με ΔΑΦ, διαπιστώθηκαν διαφορές στα επίπεδα 

της sAA κατά τη σύγκριση των κλινικών ομάδων διαστρωματωμένων με βάση το IQ 

(Kidd et al., 2013). 

Επιπλέον, η χαμηλότερη συνολική ημερήσια έκκριση sAA έχει σχετιστεί με αυξημένο 

χρόνιο στρες σε παιδιά με άσθμα (Wolf et al., 2008). Είναι ενδιαφέρον ότι, ενώ στα 

παιδιά με άσθμα βρέθηκε χαμηλότερη ημερήσια έκκριση sAA, δεν βρέθηκαν 

διαφορές στην κορτιζόλη σιέλου (Wolf et al., 2008). Επομένως, τα ευρήματά της 

παρούσας μελέτης σχετικά με τη χαμηλότερη ημερήσια έκκριση sAA, παρά την 

απουσία ευρημάτων στην έκκριση κορτιζόλης, μπορεί να είναι ενδεικτικά 

υψηλότερου χρόνιου στρες τόσο στα παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και στα παιδιά με ΔΑΦ. 

Τέλος, αν και η sAA έχει αναγνωριστεί σε πολυάριθμες μελέτες ως έγκυρος και 

αξιόπιστος δείκτης της δραστηριότητας του ΣΝΣ, έχει υποστηριχθεί ότι μπορεί επίσης 

να αντανακλά δραστηριότητα του ΠΣΝ (Bosch, Veerman, de Geus, & Proctor, 2011). 

Ως εκ τούτου, πιθανόν είναι απλουστευτικό να ερμηνευτεί η χαμηλότερη ημερήσια 
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έκκριση sAA σε παιδιά με ΔΕΠΥ και ΔΑΦ αποκλειστικά ως υποδραστηριότητα του ΣΝΣ 

σε σύγκριση με τα παιδιά ΤΑ. 

5.2.2 Αποκρίσεις στο στρες 
 

Τόσο το τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (ΤΑΔ) όσο και η δοκιμασία ηθικής κρίσης (ΔΗΚ) 

δεν κατάφεραν να προκαλέσουν στατιστικά σημαντική ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ 

σε καμία από τις ομάδες μελέτης. Ωστόσο, το ΤΑΔ διαπιστώθηκε ότι προκαλεί αύξηση 

των επιπέδων sAA τόσο στα παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και στα παιδιά με ΔΑΦ. Από την άλλη 

πλευρά, η ΔΗΚ δεν διαπιστώθηκε να ενεργοποιεί σημαντικά το ΣΝΣ σε καμία από τις 

ομάδες μελέτης. Επίσης, η μέση ποσοστιαία μεταβολή για την κορτιζόλη σιέλου και τη 

sAA μετά από κάθεμια από τις δύο δοκιμασίες δεν διέφερε μεταξύ των κλινικών 

ομάδων και της ομάδας ΤΑ. 

Ενώ το ΣΝΣ ενεργοποιείται αμέσως μετά την εμφάνιση ενός στρεσογόνου παράγοντα, 

η ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ ακολουθεί με χρονική καθυστέρηση (Chrousos, 2009; 

Chrousos & Pervanidou, 2014). Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα της κορτιζόλης 

αυξάνονται σταδιακά με κορύφωση περίπου 20-30 λεπτά μετά τον στρεσογόνο 

παράγοντα και επιστρέφουν στην αρχική τιμή μέσα σε 50-60 λεπτά (ενν. μετά τον 

στρεσογόνο παράγοντα) (Engert et al., 2011). Αντίθετα, τα επίπεδα της sAA 

κορυφώνονται πολύ γρήγορα και επιστρέφουν στην αρχική τιμή εντός περίπου 10 

λεπτών μετά την εφαρμογή του στρεσογόνου παράγοντα (Bae et al., 2015). Κατά 

συνέπεια, είναι βάσιμο να υποθέσουμε ότι στην παρούσα μελέτη, η χρονικότητα της 

δειγματοληψίας σιέλου, δηλαδή 5 λεπτά μετά από κάθε δοκιμασία, ευθύνεται σε 

κάποιο βαθμό για την καταγραφή της αύξησης μόνο των επιπέδων sAA, τουλάχιστον 

στις ομάδες ΔΕΠΥ και ΔΑΦ, αλλά όχι της πιθανής αύξησης της κορτιζόλης σιέλου σε 

μεταγενέστερο χρόνο μετά την κάθε δοκιμασία. Υπάρχει ευρεία συμφωνία σε όλες τις 

μελέτες ότι τόσο το σωματικό όσο και το ψυχολογικό στρες προκαλούν αύξηση των 

επιπέδων sAA (Granger et al., 2007). Επιπλέον, παρόλο που η sAA είναι ένας 

ευαίσθητος δείκτης της απόκρισης του συστήματος στρες τόσο σε ψυχολογικούς όσο 

και σε φυσικούς στρεσογόνους παράγοντες, η απόκριση της κορτιζόλης σιέλου μπορεί 

να προκληθεί από πιο απαιτητικές δοκιμασίες στρες σε σύγκριση με τις δοκιμασίες 

που χορηγήθηκαν στην παρούσα μελέτη (van Stegeren et al., 2008). Επίσης, όσον 

αφορά τις αποκρίσεις της κορτιζόλης σιέλου στις γνωστικές δοκιμασίες που 
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χρησιμοποιήθηκαν, υπάρχει πιθανότητα η συλλογή των δεδομένων το πρωί, καθώς 

τότε χορηγήθηκαν οι δοκιμασίες, να έχει μεταβάλει ή να έχει εμποδίσει την 

παρατήρηση μιας ασθενούς απόκρισης του άξονα ΥΥΕ μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με τη 

παρατηρούμενη μείωση της κορτιζόλης σιέλου εντός των ομάδων μετά το τεστ 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στις ομάδες ΔΕΠΥ και ΔΑΦ και μετά τη δοκιμασία ηθικής 

κρίσης στην ομάδα ΤΑ, καθώς η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί τουλάχιστον εν 

μέρει στο τυπικό ημερήσιο προφίλ έκκρισης της κορτιζόλης (Chrousos & Pervanidou, 

2014). Τέλος, χρειάζεται να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα η μόνη διαθέσιμη 

μετανάλυση που εστιάζει στη συσχέτιση της αντιδραστικότητας της κορτιζόλης και της 

διάγνωσης της ΔΕΠΥ δεν διαπίστωσε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των δύο αυτών 

μεταβλητών (Kamradt et al., 2018).  

Οι δύο δοκιμασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόκληση στρες στην παρούσα 

μελέτη ήταν ήπιοι στρεσογόνοι παράγοντες και δεν περιελάμβαναν κάποια άμεση 

φυσιολογική απειλή (Herman and Cullinan, 1997). Ως εκ τούτου, υποθέτουμε ότι η 

γνωστική φύση σε συνδυασμό με  την ήπια ένταση των δοκιμασιών έπαιξαν εξέχοντα 

ρόλο στη μη επίδειξη οποιωνδήποτε διαφορών μεταξύ των ομάδων σχετικά με τις 

αποκρίσεις στο στρες (Herman and Cullinan, 1997; van Stegeren et al., 2008). Εξ’ όσων 

γνωρίζουμε, η μόνη παλαιότερη μελέτη που μέτρησε την sAA ως δείκτη απόκρισης 

του ΣΝΣ σε στρεσογόνο παράγοντα (συγκεκριμένα, στη φλεβοκέντηση) σε παιδιά με 

ΔΕΠΥ, δεν έδειξε σημαντικά αποτελέσματα (Angeli et al., 2018). Επιπλέον, δοκιμασίες 

πρόκλησης κοινωνικού στρες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως ειδικά στην έρευνα για 

την ΔΑΦ. Ωστόσο, η μειωμένη ακρίβεια στην ανίχνευση της κοινωνικής απειλής 

μπορεί να εμποδίσει την πρόκληση κοινωνικού στρες σε παιδιά με ΔΑΦ ακόμη και 

κατά τη διάρκεια αξιόπιστων και έγκυρων δοκιμασιών κοινωνικού στρες (π.χ. TSST-C) 

(Lanni et al., 2012). Επίσης, υπάρχουν δεδομένα ότι παιδιά με υψηλής 

λειτουργικότητας ΔΑΦ αναφέρουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους καθώς 

συνειδητοποιούν καλύτερα τις κοινωνικές προκλήσεις σε σύγκριση με παιδιά με 

μεγαλύτερης βαρύτητας κοινωνικά ελλείμματα (White et al., 2010). Με άλλα λόγια, 

έχει προταθεί ότι η δομημένη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, όπως αυτή που 

επιτυγχάνεται μέσω δομημένων δοκιμασιών, μπορεί να είναι λιγότερο απειλητική 

από τις φυσικές, καθημερινές αλληλεπιδράσεις. 
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Επιπροσθέτως, οι δοκιμασίες πρόκλησης στρες που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη χρειάζεται να εξεταστούν εντός ενός ευρύτερου πλαισίου, με την έννοια ότι η 

απόκριση σε ένα δυνητικά στρεσογόνο ερέθισμα περιλαμβάνει επίσης την αντίληψη 

του ατόμου για το εν λόγω ερέθισμα. Έχει προταθεί ότι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις, η 

αυτοεκτίμηση σε σχέση με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, το αντιλαμβανόμενο στρες και 

οι αποκρίσεις του άξονα ΥΥΕ είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετες (Ng et al., 2003; 

Lindahl et al., 2005). Ωστόσο, το τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων που χορηγήθηκε στην 

παρούσα μελέτη δεν αποτελούσε για τα παιδιά έναν νέο στρεσογόνο παράγοντα, 

δεδομένου ότι το περιεχόμενό του ήταν παρόμοιο με τις δοκιμασίες που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών επιδόσεων στα ελληνικά 

σχολεία. Έτσι, το γεγονός ότι τα παιδιά σε όλες τις ομάδες μελέτης ήταν εξοικειωμένα 

με το πλαίσιο του τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων ενδέχεται να έπαιξε ρόλο στα μη 

σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την απόκριση του συστήματος του στρες.  

Από την άλλη πλευρά, η δοκιμασία ηθικής κρίσης, αν και ήταν ομοίως μια γνωστική 

δοκιμασία, παράλληλα ήταν ποιοτικά διαφορετική από το τεστ ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων. Η ηθική κρίση (moral judgement), δηλαδή η ικανότητα να κρίνει κανείς 

την συμπεριφορά την δική του και των άλλων ως σωστή ή λανθασμένη, θεωρείται 

πως συνδέεται στενά με τη Θεωρία του Νου με δεδομένο ότι είναι αναγκαίο να 

κατανοήσει κανείς τις πεποιθήσεις, τις επιθυμίες και τις προθέσεις των άλλων 

προκειμένου να κρίνει με ακρίβεια το ηθικό περιεχόμενο της συμπεριφοράς τους (Li 

et al., 2014). Προκειμένου η ηθική κρίση να βασιστεί στις προθέσεις του ατόμου που 

διαπράττει την προς κρίση πράξη απαιτείται Θεωρία του Νου. Εντούτοις, παρόλο που 

η δοκιμασία ηθικής κρίσης θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εμπλέκει και ορισμένες 

κοινωνικές δεξιότητες, δεν επρόκειτο για δοκιμασία που σαφώς επηρέαζε το 

κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να θεωρηθεί ότι προκαλεί κοινωνικό στρες. Επίσης, 

υποθέτουμε ότι η δοκιμασία ηθικής κρίσης δεν έγινε αντιληπτή από τους 

συμμετέχοντες ως δυσάρεστο ερέθισμα, δεδομένου ότι σε γενικές γραμμές οι μύθοι 

που την αποτελούσαν ήταν «καλοήθεις» όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Σε αυτό το 

σημείο χρειάζεται να υπογραμμιστεί ότι μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

δοκιμασιών ήταν ότι στην περίπτωση του τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων τα παιδιά 

είχαν επίγνωση του γεγονότος ότι επρόκειτο για μια δοκιμασία αξιολόγησης των 

επιδόσεων τους, ενώ όσον αφορά τη δοκιμασία ηθικής κρίσης τα παιδιά 

διαβεβαιώθηκαν για το αντίθετο. Υποθέτουμε ότι αυτή η διαφορά εμπλέκεται στη 
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σημαντική αύξηση των επιπέδων sAA στα παιδιά με ΔΕΠΥ και ΔΑΦ κατά τη διάρκεια 

του τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, αλλά όχι κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας ηθικής 

κρίσης (Corbett et al., 2018).  

5.2.3 Περιορισμοί της μελέτης  
 

Κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη ορισμένοι περιορισμοί. Κατ’ αρχάς, ο συγχρονικός σχεδιασμός της 

μελέτης δεν επιτρέπει την εξαγωγή αιτιωδών συμπερασμάτων. Επιπλέον, μια πιθανή 

πηγή περιορισμών θα μπορούσε να είναι το σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματος 

παράλληλα με το γεγονός ότι η δειγματοληψία δεν έγινε με τυχαίο τρόπο. Ως εκ 

τούτου, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε τη γενίκευση των ευρημάτων. Επίσης, τα 

αγόρια ήταν περισσότερα από τα κορίτσια σε όλες τις ομάδες μελέτης. Παρ’ όλα 

αυτά, δεν διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο βιολογικών φύλων στις 

αναλύσεις. 

Όσον αφορά τη διαδικασία δειγματοληψίας σιέλου, θα ήταν επωφελές να 

συλλέγονται δείγματα σιέλου περισσότερες από 3 φορές την ημέρα, προκειμένου να 

επιτευχθεί ακριβέστερη εκτίμηση της ημερήσιας έκκρισης κορτιζόλης και α-

αμυλάσης. Επιπλέον, οι διαδικασίες δειγματοληψίας περιορίστηκαν στην ίδια ημέρα, 

ενώ έχει αποδειχθεί ότι τουλάχιστον όσον αφορά την κορτιζόλη τα επίπεδα μπορεί να 

διαφέρουν στα ίδια άτομα μεταξύ διαφορετικών ημερών δειγματοληψίας (Clow et al., 

2010). Ακόμη, ένας περιορισμός απορρέει από την έλλειψη δειγματοληψίας 

πολλαπλών χρονικών σημείων κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών απόκρισης στο 

στρες. Πιο συγκεκριμένα, η δειγματοληψία σιέλου 5 λεπτά μετά τον στρεσογόνο 

παράγοντα ενδέχεται να περιόρισε τον προσδιορισμό πιθανών μεταβολών της 

κορτιζόλης σιέλου ως επακόλουθο του στρες. Έτσι, τα ευρήματά της παρούσας 

μελέτης σχετικά με την απόκριση της κορτιζόλης σιέλου στις δύο δοκιμασίες είναι 

μόνον ενδεικτικά της απόκρισης του άξονα ΥΥΕ στις δοκιμασίες αυτές και δεν 

αποτελούν οριστικές αποδείξεις για την διεγερσιμότητα του άξονα ΥΥΕ μετά από 

γνωστικές δοκιμασίες στις κλινικές ομάδες.  

Στο μέλλον σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε μια συμπληρωματική, πιο αυστηρή 

μεθοδολογικά προσέγγιση, που να περιλαμβάνει πολλαπλά δείγματα σιέλου κατά τη 

διάρκεια του τεστ ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και της δοκιμασίας ηθικής κρίσης. Αυτή η 
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προσέγγιση θα παρέχει την ευκαιρία να προσδιοριστούν πιθανές μεταβολές στην 

απόκριση στο στρες σε διαφορετικές υποενότητες των δοκιμασιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Επίσης, μια διαφορά στον σχεδιασμό της 

παρούσας μελέτης, σε σύγκριση με προηγούμενες μελέτες, είναι ότι 

χρησιμοποιήθηκαν δύο δοκιμασίες χορηγούμενες διαδοχικά. Έχει δειχθεί ότι 

προηγούμενη έκθεση σε στρες μπορεί να τροποποιήσει την απόκριση σε έναν 

επακόλουθο στρεσογόνο παράγοντα (Sabban & Serova, 2007). Τέλος, η παρούσα 

μελέτη δεν περιελάμβανε μεταβλητές αυτοαναφοράς ή παρατήρησης των 

συμπεριφορικών αποκρίσεων στο στρες κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών, όπως 

έκαναν αρκετές προηγούμενες μελέτες επίδρασης του ψυχοκοινωνικού στρες (Simon 

and Corbett, 2013; Mikita et al., 2015). Αυτό θα έδινε την ευκαιρία να διερευνηθούν 

πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των φυσιολογικών ευρημάτων και παραμέτρων όπως η 

υποκειμενική εμπειρία του στρες.  

Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους παραπάνω περιορισμούς (για παράδειγμα, η 

δειγματοληψία σιέλου σε μία ημέρα, η διαδοχική χορήγηση των δοκιμασιών σε μία 

συνάντηση, η μη-συμπερίληψη μεταβλητών αυτοαναφοράς του άγχους κ.α.) 

οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων μελέτης και συγκεκριμένα στη 

νεαρή ηλικία των συμμετεχόντων και στις εγγενείς δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και συνεργασία, ειδικά στην ομάδα ΔΑΦ. Έτσι, ο σχεδιασμός της 

μελέτης προσαρμόστηκε στις ανάγκες αυτής της ομάδας, προκειμένου να αυξηθεί η 

συμμόρφωση. 
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5.3 HMGB1 στον ορό παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) 
 

Στην παρούσα μελέτη, οι συγκεντρώσεις της HMGB1 στον ορό των παιδιών με ΔΑΦ 

βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερες από εκείνες στον ορό των παιδιών ΤΑ. Επιπλέον, οι 

συγκεντρώσεις της HMGB1 στον ορό συσχετίστηκαν θετικά με τη βαθμολογία της 

υποκλίμακας του αυτιστικού πηλίκου (AQ) προσοχή στη λεπτομέρεια καθώς και με τη 

συνολική βαθμολογία του πηλίκου συστηματοποίησης (SQ) στην ομάδα ΔΑΦ. Μέχρι 

σήμερα, λίγες μόνο μελέτες έχουν διερευνήσει τις συγκεντρώσεις της HMGB1 στον 

ορό ατόμων με ΔΑΦ και η πλειονότητά τους αφορά νεαρούς ενήλικες. Είναι 

σημαντικό ότι, σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες που διερεύνησαν τα επίπεδα 

της HMGB1 σε άτομα με ΔΑΦ, το παρόν κλινικό δείγμα περιελάμβανε αποκλειστικά 

παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας και τα οποία δεν λάμβαναν φαρμακευτική 

αγωγή. 

5.3.1 Επίπεδα της HMGB1 στον ορό 
 

Τα ευρήματά της παρούσας μελέτης σχετικά με τις συγκεντρώσεις της HMGB1 είναι 

σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που αξιολόγησαν τα επίπεδα της HMGB1 στον 

ορό ή στο πλάσμα ατόμων με ΔΑΦ. Συγκεκριμένα, πρώτη φορά αναφέρθηκαν 

υψηλότερες συγκεντρώσεις HMGB1 στον ορό σε ένα δείγμα νεαρών ενηλίκων ηλικίας 

από 18 έως 44 ετών με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας σε σύγκριση με μάρτυρες ΤΑ 

αντίστοιχης ηλικίας και φύλου (Emanuele et al., 2010). Επίσης, στη συγκεκριμένη 

μελέτη, οι συγκεντρώσεις της HMGB1 συσχετίστηκαν θετικά με ελλείμματα στην 

κοινωνική επικοινωνία, όπως αυτή αξιολογήθηκε με τη δομημένη διαγνωστική 

συνέντευξη για τον αυτισμό [Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R)] (Emanuele 

et al., 2010). Παρόμοια ευρήματα ως προς τις συγκεντρώσεις της HMGB1 έχουν 

αναφερθεί σε δείγματα πλάσματος αγοριών με ΔΑΦ (μέση ηλικία 10,6 έτη) σε 

σύγκριση με παιδιά ΤΑ (Russo, 2013). Επιπλέον, σε άτομα με ΔΑΦ τα επίπεδα της 

HMGB1 στο πλάσμα σχετίστηκαν με χαμηλή συγκέντρωση του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα (EGF) και υψηλότερα επίπεδα του υποδοχέα του EGF (EGFR), γεγονός που 

υποδηλώνει ότι τα μη φυσιολογικά επίπεδα τόσο του EGF όσο και του EGFR που 

διαπιστώνονται στη ΔΑΦ μπορεί να σχετίζονται με φλεγμονή και γενικά με αυξημένη 

νευροανοσολογική δραστηριότητα (Russo, 2013, 2014). Επίσης, σε μια μελέτη που 
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περιελάμβανε άτομα με ΔΑΦ χαμηλής λειτουργικότητας, ηλικίας 2-22 ετών, τα 

επίπεδα της HMGB1 στο πλάσμα βρέθηκαν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα ΔΑΦ 

από ό,τι στην ομάδα ελέγχου (Babinská et al., 2014). Ακόμη, τα αυξημένα επίπεδα της 

HMGB1 στο πλάσμα και στα κόπρανα έχουν σχετιστεί με μεγαλύτερη βαρύτητα 

γαστρεντερικών προβλημάτων σε παιδιά και νεαρά άτομα με ΔΑΦ (Babinská et al., 

2014; Carissimi et al., 2019). Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόσφατα ευρήματα έδειξαν ότι η 

HMGB1 μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην επαγόμενη από το στρες 

ευαισθητοποίηση των κυττάρων του συστήματος της εγγενούς ανοσίας και στην 

επακόλουθη νευροφλεγμονή (Zhang et al., 2019). Αν και ο μηχανισμός της 

επαγόμενης από το στρες αύξησης της HMGB1 είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, έχει 

προταθεί ότι τα γλυκοκορτικοειδή μπορεί να λειτουργούν ως αλαρμίνη επάγοντας την 

αύξηση της HMGB1 (Frank et al., 2015; Hisaoka-Nakashima et al., 2020). Ωστόσο, 

μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία που να αφορούν τη σχέση  μεταξύ στρες και 

HMGB1 στη ΔΑΦ. 

Οι υποδοχείς στους οποίους προσδένεται η HMGB1 μπορεί να εμπλέκονται στους 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της ΔΑΦ. Όσον αφορά τη σηματοδότηση μέσω των 

υποδοχέων TLR, οι καλλιέργειες μονοκυττάρων περιφερικού αίματος από παιδιά με 

ΔΑΦ έχουν βρεθεί να ανταποκρίνονται περισσότερο στα μόρια που προσδένονται 

στους υποδοχείς TLR σε σύγκριση με μάρτυρες ΤΑ, υποδηλώνοντας πιθανή 

υποκείμενη δυσλειτουργία στην αναγνώριση παθογόνων από τα μονοκύτταρα ή/και 

στις οδούς σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων TLR (Jyonouchi et al., 2008; Enstrom 

et al., 2010). Επιπλέον, έχει βρεθεί αυξημένη έκφραση των υποδοχέων TLR4 σε Τ-

κύτταρα που απομονώθηκαν από παιδιά με ΔΑΦ σε σύγκριση με μάρτυρες ΤΑ 

(Nadeem et al., 2017). Η ενεργοποίηση της σηματοδότησης μέσω των TLR4 οδηγεί σε 

αυξημένη ρύθμιση της εξαρτώμενης από την οξειδάση του NADPH (NOX-2) 

παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου [reactive oxygen species (ROS)] από τα 

ανοσοκύτταρα (Nadeem et al., 2017). Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να αποτελεί την 

βάση της νευροφλεγμονής στη ΔΑΦ (Nadeem et al., 2017). Είναι ενδιαφέρον ότι τα 

υψηλότερα κυκλοφορούντα επίπεδα της HMGB1 και η αυξημένη έκφραση των 

υποδοχέων TLR4 στον επιληπτογόνο ιστό έχουν σχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο και 

μεγαλύτερη βαρύτητα επιληψίας (Maroso et al., 2010; Walker et al., 2014; Kan et al., 

2019). Η αλληλεπίδραση HMGB1-TLR4 διαμεσολαβεί μεταβολές στους 

τασεοεξαρτώμενους διαύλους ιόντων με αποτέλεσμα τη νευρωνική υπερδιέγερση 
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(Vezzani et al., 2011). Επίσης, επάγει αλλαγές στο επίπεδο της μεταγραφής γονιδίων 

που σχετίζονται με τη νευροδιαβίβαση και τη συναπτική πλαστικότητα, συμβάλλοντας 

στη διατήρηση της φλεγμονής και στη μείωση του επιληπτικού ουδού σε χρόνια βάση 

(Vezzani et al., 2011). Ως εκ τούτου, είναι πιθανό η αλληλεπίδραση της HMGB1 με 

τους υποδοχείς TLR4 να αποτελεί έναν πιθανό σύνδεσμο μεταξύ ΔΑΦ και επιληψίας 

(Sharma, 2011; Paudel et al., 2018).  

Πρόσφατα, έχει δειχθεί σε ζωικά μοντέλα ότι η HMGB1 μπορεί να ρυθμίσει 

αναρροϊκά την έκφραση του υποδοχέα TLR4 στην πλασματική μεμβράνη και μπορεί 

επίσης να αυξήσει την έκφραση του υποδοχέα τελικών προϊόντων προχωρημένης 

γλυκοζυλίωσης (RAGE) τόσο στο κυτταρόπλασμα όσο και στην πλασματική μεμβράνη 

(Zhong et al., 2020). Τα επίπεδα του RAGE στο πλάσμα έχουν βρεθεί σημαντικά 

υψηλότερα σε αγόρια (μέση ηλικία 10,6 έτη) με ΔΑΦ, ιδιαίτερα σε εκείνα με 

γαστρεντερικά προβλήματα, σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ, υποδηλώνοντας ότι το 

μονοπάτι HMGB1/RAGE μπορεί να σχετίζεται με την φλεγμονή σε άτομα με ΔΑΦ 

(Russo et al., 2020). Από την άλλη πλευρά, σε μια μελέτη που περιελάμβανε άτομα με 

ΔΑΦ (n=18) vs. άτομα ΤΑ (n=18), αντίστοιχης ηλικίας (15-42 ετών) και φύλου, 

βρέθηκαν μειωμένα επίπεδα του ενδογενούς εκκρινόμενου τμήματος του υποδοχέα 

RAGE (endogenous secretary RAGE, esRAGE) σε συνδυασμό με αυξημένα επίπεδα της 

πρωτεΐνης S100A9 στο πλάσμα των ατόμων με ΔΑΦ (Boso et al., 2006). Ωστόσο, δεν 

βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της S100A9 και του esRAGE, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι τα επίπεδα του RAGE μπορεί να είναι μειωμένα στη ΔΑΦ λόγω της 

πρόσδεσής του σε συνδέτες εκτός της S100A9, όπως είναι η HMGB1 μεταξύ άλλων 

(π.χ. τελικά προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης, λιποπολυσακχαρίτες, β-αμυλοειδές 

πεπτίδιο) (Boso et al., 2006).  

Επιπλέον, έχει προταθεί ότι ο RAGE στα ενδοθηλιακά κύτταρα του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού μπορεί να είναι ο μεταφορέας της ωκυτοκίνης (OXT) 

από την περιφέρεια στον εγκέφαλο (Yamamoto et al., 2019). Επίσης, είναι πιθανό ο 

esRAGE, ο οποίος μπορεί να μεταφερθεί στον εγκέφαλο μέσω του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού, να χρησιμεύει ως πρωτεΐνη δέσμευσης της OXT 

συμβάλλοντας στη μεταφορά της και ρυθμίζοντας τα επίπεδά της στον εγκέφαλο 

(Higashida et al., 2019; Yamamoto and Higashida, 2020). Μέχρι σήμερα, είναι καλά 

τεκμηριωμένο ότι το νευροπεπτίδιο OXT εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της ΔΑΦ 
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λόγω του ρόλου του στη συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά (Parker et al., 

2014; Husarova et al., 2016; Huang et al., 2021). Ως εκ τούτου, υποθέτουμε ότι τα 

αυξημένα επίπεδα της HMGB1 μπορεί να συμβάλλουν σε κάποιο βαθμό στη 

δυσλειτουργία της διαμεσολαβούμενης από τον RAGE μεταφοράς OXT από την 

περιφέρεια στον εγκέφαλο, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με τα κοινωνικά 

ελλείμματα που χαρακτηρίζουν τον φαινότυπο της ΔΑΦ. 

5.3.2 Σχέση των επιπέδων της HMGB1 με τις βαθμολογίες στα AQ και SQ 
 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης είναι ότι τα υψηλότερα επίπεδα της 

HMGB1 στον ορό της ομάδας ΔΑΦ συσχετίστηκαν θετικά με τις βαθμολογίες στην 

υποκλίμακα της προσοχής στη λεπτομέρεια του AQ και με το συνολικό SQ.  

Η υποκλίμακα της προσοχής στη λεπτομέρεια αποτυπώνει την τάση επεξεργασίας των 

αισθητηριακών εισροών με εστίαση στη λεπτομέρεια ή με αποσπασματικό τρόπο εις 

βάρος μιας απαρτιωμένης αντίληψης των ερεθισμάτων (Auyeung et al., 2008). Κατά 

παρόμοιo τρόπο, το πηλίκο συστηματοποίησης (SQ) αναφέρεται στην τάση για 

ανάλυση, εξερεύνηση και κατασκευή ενός συστήματος και συνεπώς στην αναγνώριση 

επαναλαμβανόμενων μοτίβων ή κανονικοτήτων στα ερεθίσματα (Auyeung et al., 

2009; Baron-Cohen et al., 2009). Παρόλο που η προσοχή επιστρατεύεται σε 

προγενέστερο επίπεδο της γνωστικής επεξεργασίας σε σύγκριση με τη 

συστηματοποίηση των προσλαμβανόμενων ερεθισμάτων, έχει προταθεί ότι η 

προσοχή στη λεπτομέρεια και η συστηματοποίηση είναι στενά συνδεδεμένες με την 

έννοια ότι η πρώτη (δηλαδή, η προσοχή) βρίσκεται στην υπηρεσία της δεύτερης 

(δηλαδή, της συστηματοποίησης) (Baron-Cohen et al., 2009). Είναι ενδιαφέρον ότι το 

αυτιστικό χαρακτηριστικό της προσοχής στη λεπτομέρεια έχει σχετιστεί με μειωμένη 

ικανότητα αντιληπτικής απαρτίωσης ασύγχρονων ερεθισμάτων (Van Der Burg et al., 

2015; Stevenson et al., 2017). Μέχρι σήμερα είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η αυξημένη 

προσοχή στη λεπτομέρεια και οι υψηλές ικανότητες συστηματοποίησης 

χαρακτηρίζουν το προφίλ γνωστικής επεξεργασίας των προσλαμβανόμενων 

πληροφοριών στη ΔΑΦ (van der Zee and Derksen, 2020). Επιπλέον, το εν λόγω 

γνωστικό στιλ μπορεί να εξηγεί σε κάποιον βαθμό τα μη κοινωνικά φαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά της ΔΑΦ, όπως είναι τα περιορισμένα ενδιαφέροντα και οι 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (van der Zee and Derksen, 2020). Η αυξημένη 
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φλεγμονή, όπως η ενεργοποίηση της μικρογλοίας και τα αυξημένα επίπεδα 

κυτοκινών, έχει συσχετιστεί με γνωστικές μεταβολές σε διάφορες ψυχοπαθολογικές 

καταστάσεις όπως η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η διπολική διαταραχή, η 

σχιζοφρένεια και η διαταραχή μετατραυματικού στρες (Fourrier et al., 2019). Οι 

συσχετίσεις των υψηλότερων επιπέδων HMGB1 με την αυξημένη προσοχή στη 

λεπτομέρεια και την υψηλότερη συστηματοποίηση που καταδείχθηκαν στην παρούσα 

μελέτη είναι ενδεικτικές του γεγονότος ότι οι φλεγμονώδεις διεργασίες που 

διαμεσολαβούνται από την HMGB1 μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο στη διαταραχή 

των νευροβιολογικών μηχανισμών που ρυθμίζουν γνωστικές διεργασίες στη ΔΑΦ 

(Baron-cohen and Lombardo, 2017).  

Με βάση τα παραπάνω, μελλοντικές μελέτες μπορούν να διερευνήσουν το ρόλο της 

HMGB1 ως δυνητικού βιοδείκτη και θεραπευτικού στόχου στη ΔΑΦ. Μέχρι σήμερα οι 

προκλινικές μελέτες θεραπείας με στόχο την HMGB1 έχουν καταδείξει την 

αποτελεσματικότητα των αναστολέων της HMGB1 στη μείωση της φλεγμονής σε ένα 

ευρύ σύνολο λοιμωδών και στείρων φλεγμονωδών καταστάσεων (Andersson et al., 

2018; Xue et al., 2020; Yang et al., 2020). Ωστόσο, αυτές οι προκλινικές μελέτες 

χρειάζεται να μεταφερθούν σε κλινικό περιβάλλον. Επίσης, απαιτείται περισσότερη 

έρευνα για να αποσαφηνιστεί ο ρόλος της HMGB1 στην παθοφυσιολογία της ΔΑΦ και 

να φωτιστούν οι συγκεκριμένοι μοριακοί μηχανισμοί της εμπλοκής της HMGB1 στη 

ΔΑΦ. 

5.3.3 Περιορισμοί της μελέτης  
 

Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης χρειάζεται  να 

ληφθούν υπόψη ορισμένοι περιορισμοί. Αρχικά, ο συγχρονικός σχεδιασμός δεν 

επιτρέπει την εξαγωγή αιτιωδών συμπερασμάτων για τις παρατηρούμενες 

συσχετίσεις. Επίσης, το σχετικά μικρό μέγεθος του δείγματος και το γεγονός ότι 

περιελάμβανε μόνον αγόρια περιορίζουν τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων. 

Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των ομάδων και οι συσχετίσεις που παρατηρήθηκαν 

στην παρούσα μελέτη ήταν σχετικά μέτριες. Αυτό μπορεί εν μέρει να σχετίζεται με το 

γεγονός ότι η κλινική ομάδα περιελάμβανε αποκλειστικά παιδιά με ΔΑΦ υψηλής 

λειτουργικότητας (IQ>70). Είναι πιθανό τα επίπεδα της HMGB1 στον ορό να 

διαφέρουν μεταξύ παιδιών με ΔΑΦ ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων. 
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Παρ’ όλα αυτά, στην παρούσα μελέτη δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ των 

συγκεντρώσεων της HMGB1 στον ορό και των μεταβλητών IQ. Παρομοίως, μια 

προηγούμενη μελέτη που διερεύνησε τις συσχετίσεις διαφόρων βιοδεικτών 

φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της HMGB1, με τη νοητική αδυναμία σε παιδιά με 

σύνδρομο Down δεν βρήκε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των επιπέδων της HMGB1 

στον ορό και του IQ (Manti et al., 2018).  

Ένας σημαντικός περιορισμός στην παρούσα μελέτη προκύπτει από το γεγονός ότι τα 

επίπεδα της HMGB1 στον ορό, τα οποία προσδιορίστηκαν με την μέδοθο ELISA, 

αφορούν την πλήρως ανηγμένη και μη ακετυλιωμένη ισομορφή του μορίου 

(Andersson et al., 2018). Ωστόσο, οι οξειδοαναγωγικές καταστάσεις της 

εξωκυτταρικής HMGB1 καθορίζουν τις βιολογικές λειτουργίες της. Υπάρχουν μόνο 

λίγα εργαστήρια παγκοσμίως τα οποία διαθέτουν τις τεχνικές προσδιορισμού των 

ισομορφών της HMGB1 μέσω φασματομετρίας μάζας, συμπεριλαμβανομένων της 

δισουλφιδικής και της πλήρως οξειδωμένης HMGB1 (Andersson et al., 2018). Εν 

συντομία, η πλήρως ανηγμένη HMGB1 πυροδοτεί φλεγμονώδεις αποκρίσεις μέσω του 

RAGE, η δισουλφιδική ισομορφή μέσω του TLR4 και η πλήρως οξειδωμένη HMGB1 

δεν έχει καμία δραστηριότητα χημειοκίνης ή κυτοκίνης (Tang et al., 2016). Οι 

διαφορετικές ισομορφές της HMGB1 δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί στη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ ανοσολογικής δυσλειτουργίας και ΔΑΦ.  

Επιπλέον, η HMGB1, η οποία είναι επίσης παρούσα σε κυκλοφορούντα μικροκυστίδια 

ή σε μικροκυστίδια ιστών, διαφεύγει της μέτρησης με την μέθοδο ELISA, εκτός εάν τα 

μικροκυστίδια υποστούν λύση (Barnay-Verdiera et al., 2009). Ακόμα, 

χρησιμοποιήθηκαν μη αραιωμένα δείγματα δεδομένου ότι τα άτομα με ΔΑΦ 

παρουσιάζουν κυρίως χαμηλού βαθμού φλεγμονή που συνοδεύεται από χαμηλού 

βαθμού οξειδωτικό στρες (Masi et al., 2015). Έτσι, δεν αναμένονταν υψηλές 

συγκεντρώσεις HMGB1, όπως αυτές που παρατηρούνται στην υψηλού βαθμού 

άσηπτη φλεγμονή, για παράδειγμα στην περίπτωση εντατικής σωματικής άσκησης 

(Beiter et al., 2011) ή σε σηπτικές καταστάσεις (Barnay-Verdier et al., 2011a). Επίσης, 

τα δείγματα ορού δεν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με καθαρισμό με υπερχλωρικό 

οξύ πριν από την ELISA (Barnay-Verdier et al., 2011b). Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να 

αποκλειστεί το ενδεχόμενο διάφορα μόρια, τα οποία έχει αποδειχθεί ότι 

συμπλέκονται με την HMGB1, να περιόρισαν την ευαισθησία της ELISA, τουλάχιστον 
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όσον αφορά τις καλυμμένες μορφές της HMGB1 (Barnay-Verdier et al., 2011b). Τέλος, 

η διαλυτή μορφή του RAGE, η οποία μπορεί να προσδέσει την κυκλοφορούσα HMGB1 

στον άνθρωπο, καθώς και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων έχουν συσχετιστεί 

ανεξάρτητα με τα επίπεδα της HMGB1 στον γενικό πληθυσμό και μπορεί να 

αποτελούν πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες στην παρούσα μελέτη (Fukami et al., 

2009).
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Οι τρεις ανεξάρτητες μέλετες που παρουσιάζονται στην παρούσα διδακτορική 

διατριβή είναι συγχρονικού σχεδιασμού. Κατά συνέπεια όλες οι παρατηρούμενες 

συσχετίσεις δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων αιτιώδους χαρακτήρα. Με 

άλλα λόγια, το ερώτημα σχετικά με το εάν οι παρατηρούμενες συσχετίσεις είναι 

αμφίδρομες παραμένει ανοιχτό. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των μελετών που 

συμπεριλήφθηκαν συνεισφέρουν στην μέχρι σήμερα γνώση σχετικά με τον πιθανό 

ρόλο περιβαλλοντικών τοξικών παραγόντων, διαταραχών του συστήματος στρες και 

φλεγμονωδών διεργασιών στον κλινικό φαινότυπο των ΝΑΔ, ειδικότερα της ΔΕΠΥ, της 

ΔΑΦ και της ΕΜΔ.  

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τους περιβαλλοντικούς τοξικούς παράγοντες, η έμφαση 

δόθηκε στα οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα (ΟΧΠ), ουσίες των οποίων η χρήση 

έχει διακοπεί σε ευρεία κλίμακα αλλά ωστόσο εξακολουθούν να ανιχνεύονται στο 

αίμα, τουλάχιστον των παιδιών που συμπεριλήφθηκαν στην μελέτη, πιθανόν λόγω 

των ειδικών ιδιοτήτων τους, όπως είναι για παράδειγμα η λιποφιλικότητα τους. Η 

συγκεκριμένη μελέτη είναι η πρώτη που αξιολόγησε τις συγκεντρώσεις και τα 

ποσοστά ανίχνευσης ορισμένων ΟΧΠ σε κλινικό δείγμα παιδιών σχολικής ηλικίας με 

διάγνωση ΔΑΦ, ΔΕΠΥ ή ΕΜΔ σε σύγκριση με παιδιά ΤΑ. Το κύριο εύρημα της 

παρούσας μελέτης σχετικά με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις των ολικών ισομερών 

του εξαχλωροκυκλοεξανίου (HCHs) και του ισομερούς β-HCH στον ορό παιδιών με 

ΔΑΦ παρέχει στήριξη στην υπόθεση ότι από τα ΟΧΠ, η κατηγορία των HCHs,  

ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικό και πιθανά ειδικό ρόλο στη νευροαναπτυξιακή 

παθοφυσιολογία της ΔΑΦ. Ωστόσο, τα δεδομένα στα παιδιά είναι περιορισμένα, 

κυρίως όσον αφορά στην σχέση των ΟΧΠ με την κατηγορική διάγνωση συγκεκριμένων 

ΝΑΔ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εις βάθος έρευνα προς την κατεύθυνση της 

κατανόησης των πιθανών μηχανισμών που συνδέουν τα ΟΧΠ με τις ΝΑΔ. Τα 

ευρήματα αυτής της μελέτης συνδέουν με σαφήνεια την ανιχνεύσιμη ποσότητα των 

HCHs στον ορό με την κατηγορική διάγνωση της ΔΑΦ, υποστηρίζοντας περαιτέρω την 

υπόθεση ότι η έκθεση σε ΟΧΠ συνδέεται δυνητικά με αυξημένο κίνδυνο για ΝΑΔ. 

Ανάλογες ενδείξεις υπάρχουν από προηγούμενες μελέτες κυρίως προοπτικού 

σχεδιασμού. Οι πιθανές αιτιολογικές σχέσεις μεταξύ της έκθεσης σε ΟΧΠ και των 
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νευροαναπτυξιακών ελλειμμάτων χρειάζεται να διερευνηθούν σε προοπτικές μελέτες 

με μεγάλα δείγματα από τον γενικό πληθυσμό. Τέλος, μπορεί να μην είναι περιττό να 

δηλωθεί ότι η προληπτικές παρεμβάσεις εκ μέρους των αρχών δημόσιας υγείας ως 

προς τη χρήση των ΟΧΠ, τα οποία μπορεί να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις ιδιαίτερα 

στα αναπτυσσόμενα παιδιά, πιθανά είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία. 

Ως προς το σύστημα του στρες, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στα υπάρχοντα 

δεδομένα σχετικά με τις αλλοιώσεις που παρατηρούνται στο σύστημα του στρες σε 

παιδιά με ΝΑΔ. Παρότι είναι γνωστό ότι ο άξονας ΥΥΕ και το ΑΝΣ λειτουργούν σε 

συντονισμό μεταξύ τους για την διαμόρφωση της κατάλληλης φυσιολογικής 

προσαρμογής του οργανισμού ως απόκριση στο στρες, ο ακριβής χαρακτήρας αυτού 

του συντονισμού (δηλαδή προσθετικός/αλληλεπιδραστικός, αντίρροπος ή 

συμπληρωματικός) παραμένει μέχρι σήμερα ασαφής (Chrousos & Pervanidou, 2014; 

Granger, Kivlighan, El-Sheikh, Gordis, & Stroud, 2007). Ενδιαφέρον εύρημα της 

συγκεκριμένης μελέτης είναι ότι ενώ βρέθηκε διαφοροποίηση στην ημερήσια έκκριση 

της α-αμυλάσης σιέλου στα παιδιά με ΔΕΠΥ ή ΔΑΦ, η λειτουργία του άξονα ΥΥΕ δεν 

φάνηκε να διαφέρει μεταξύ των κλινικών ομάδων και της ομάδας των παιδιών ΤΑ. 

Επίσης, οι αποκρίσεις του συστήματος του στρες τόσο στο τεστ ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων όσο και στη δοκιμασία ηθικής κρίσης δεν διέφεραν μεταξύ των ομάδων 

μελέτης. Τα ευρήματά αυτά είναι ενδεικτικά της διάκρισης μεταξύ της κορτιζόλης 

σιέλου και της α-αμυλάσης σιέλου ως δείκτες της λειτουργίας διαφορετικών 

συνιστωσών του συστήματος του στρες. Σε γενικές γραμμές, τα ευρήματά μας 

τοποθετούνται στην ευρύτερη βιβλιογραφία που δείχνει δυσλειτουργία του ΑΝΣ τόσο 

σε παιδιά με ΔΕΠΥ όσο και σε παιδιά με ΔΑΦ (Cheshire & Freeman, 2012; Robe, 

Dobrean, Cristea, Păsărelu, & Predescu, 2019). Δεδομένου ότι σε αυτή τη μελέτη δεν 

συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού 

νευρικού συστήματος, δεν είναι βέβαιο εάν τα επίπεδα της α-αμυλάσης σιέλου 

σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του ΣΝΣ (Bosch et al., 2011). Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης είναι ότι οι κλινικές ομάδες περιελάμβαναν 

παιδιά τα οποία δεν λάμβαναν κανενός είδους φαρμακευτική αγωγή και δεν είχαν 

διαγνωσμένες συννοσηρές καταστάσεις. Επομένως, τα ευρήματα σχετικά με τη 

λειτουργία του ΑΝΣ αφορούν per se τις κλινικές διαγνώσεις της ΔΕΠΥ και της ΔΑΦ. 

Μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να περιλαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη και 

λεπτομερή ταυτόχρονη εξέταση του άξονα ΥΥΕ και της λειτουργίας του ΑΝΣ, καθώς 



207 
 

μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να παρέχει πληρέστερη αποτύπωση της διέγερσης και 

της απόκρισης στο στρες σε παιδιά με ΝΑΔ. Επιπλέον, τα παρόντα ευρήματα οδηγούν 

στην υπόθεση ότι η χρήση γνωστικών δοκιμασιών ως παράγοντες πρόκλησης στρες 

μπορεί να έχει περιορισμένη αξία για την αξιολόγηση των αποκρίσεων του 

συστήματος του στρες σε παιδιά με ΝΑΔ. Τέλος, μια καινοτομία της παρούσας 

μελέτης είναι ότι διερεύνησε για πρώτη φορά τη δραστηριότητα του συστήματος του 

στρες σε παιδιά με ΕΜΔ. Παρόλο που δεν βρέθηκαν σημαντικά αποτελέσματα στο 

παρόν δείγμα παιδιών με ΕΜΔ, η μελλοντική έρευνα σχετικά με τη δραστηριότητα 

του συστήματος του στρες θα ήταν πιθανόν ωφέλιμο να επικεντρωθεί σε υποτύπους 

της ΕΜΔ. Ωστόσο, τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα 

του συστήματος του στρες σε παιδιά με ΝΑΔ δεν είναι ικανά να οδηγήσουν σε 

οριστικά συμπεράσματα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εις βάθος έρευνα προς την 

κατεύθυνση της κατανόησης των πιθανών παθοφυσιολογικών μηχανισμών που 

συνδέουν τις μεταβολές στην λειτουργία του συστήματος του στρες με τις ΝΑΔ. 

Επίσης, είναι απαραίτητο να διερευνηθεί διεξοδικά η λειτουργική σημασία του 

κιρκάδιου ρολογιού στη νευροανάπτυξη και η πιθανή απορρύθμισή του στις ΝΑΔ 

(Lorsung et al., 2021). Ακόμα, χρειάζονται προοπτικές και μεθοδολογικά εστιασμένες 

μελέτες σε μεγάλα και καλά χαρακτηρισμένα κλινικά δείγματα προκειμένου να 

διερευνηθούν πιθανές αιτιολογικές σχέσεις μεταξύ της απορρύθμισης του 

συστήματος του στρες και ειδικών νευροαναπτυξιακών ελλειμμάτων που 

χαρακτηρίζουν τις ΝΑΔ. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τα επίπεδα της HMGB1 στον ορό παιδιών με 

ΔΑΦ παρέχουν δεδομένα για τον πιθανό ρόλο φλεγμονωδών διεργασιών στην 

παθοφυσιολογία της ΔΑΦ. Επίσης, δεδομένου ότι το κλινικό δείγμα περιελάμβανε 

αγόρια με ΔΑΦ τα οποία δεν λάμβαναν κανενός είδους φαρμακευτική αγωγή και δεν 

εμφάνιζαν συννοσηρές καταστάσεις είναι βάσιμο ότι οι παρατηρούμενες συσχετίσεις 

αφορούν per se την κλινική διάγνωση της ΔΑΦ. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη παρέχει 

δεδομένα για την συσχέτιση μεταξύ φλεγμονωδών διεργασιών, συγκεκριμένα των 

αυξημένων επιπέδων της HMGB1 στον ορό, και ορισμένων συνιστωσών του 

παρατηρούμενου γνωστικού στυλ επεξεργασίας των προσλαμβανόμενων 

πληροφοριών, όπως είναι η εστίαση της προσοχής στη λεπτομέρεια και η 

συστηματοποίηση, σε παιδιά με ΔΑΦ. Τα αποτελέσματα αυτά είναι δηλωτικά του 

γεγονότος ότι φλεγμονώδεις διεργασίες που διαμεσολαβούνται από την HMGB1 
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μπορεί να διαδραματίζουν ρόλο στη διαταραχή των νευροβιολογικών μηχανισμών 

που ρυθμίζουν ορισμένες γνωστικές διεργασίες σε παιδιά με ΔΑΦ. Ωστόσο, οι 

φυσιολογικοί μηχανισμοί των παρατηρούμενων συσχετίσεων παραμένουν σε μεγάλο 

βαθμό άγνωστοι. Επίσης, τα αποτελέσματά της παρούσας μελέτης ενδέχεται να μην 

επιτρέπουν συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η HMGB1 

διαμεσολαβεί παθοφυσιολογικές διεργασίες στη ΔΑΦ. Επιπλέον, η αύξηση της 

HMGB1 στον ορό μπορεί να επηρεάζεται ή/και να επηρεάζει και άλλες μεταβλητές 

που δεν συμπεριλήφθηκαν στον τρέχοντα σχεδιασμό της μελέτης. Χρειάζεται 

περαιτέρω έρευνα για τον προσδιορισμό των ακριβών μηχανισμών που συνδέουν την 

HMGB1 με την νευροανάπτυξη γενικότερα και πιο ειδικά με τον φαινότυπο της ΔΑΦ. 

Παρόλα αυτά, τα παρόντα ευρήματά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η HMGB1 θα 

μπορούσε να είναι ένας αξιόπιστος δείκτης φλεγμονής, ο οποίος εξηγεί σε κάποιο 

βαθμό τη σχέση μεταξύ φλεγμονωδών διεργασιών και ορισμένων φαινοτυπικών 

στοιχείων της ΔΑΦ, και κατά συνέπεια ένας πιθανός θεραπευτικός στόχος σε αυτή τη 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή.  

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι μεταβολές στη λειτουργία του συστήματος του 

στρες που εντοπίζονται σε παιδιά με ΝΑΔ μπορεί να σχετίζονται με ανοσολογικές 

μεταβολές που παρατηρούνται επίσης στον ίδιο κλινικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, 

φλεγμονώδεις παράγοντες, όπως οι κυτοκίνες, μπορεί να παίζουν ρόλο στην 

αλλοιωμένη λειτουργία του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών, όπως έχει δειχθεί στην 

ΔΑΦ (Patel et al., 2016). Μέχρι σήμερα, υπάρχει έλλειψη μελετών που να 

περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό της βασικής λειτουργίας ή της απόκρισης του 

συστήματος του στρες σε στρεσογόνους παράγοντες και συγχρόνως τη διερεύνηση 

δεικτών της ανοσολογικής λειτουργίας στα ίδια άτομα με ΝΑΔ. Έτσι, μελλοντικές 

έρευνες της λειτουργίας του συστήματος του στρες σε παιδιά με ΝΑΔ χρειάζεται να 

αξιολογήσουν τη συσχέτιση της απορρύθμισης του συστήματος του στρες με πιθανή 

απορρύθμιση ανοσολογικών βιοδεικτών και παράλληλα να διερευνήσουν τον πιθανό 

ρόλο μεταβολών στη λειτουργία του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών σε παιδιά με 

ΝΑΔ (Frank et al., 2015; Masi et al., 2015; Patel et al., 2016). Αυτή η ερευνητική 

προσπάθεια μπορεί να ρίξει φως στον πιθανό ρόλο της τροποποιημένης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του ανοσοποιητικού συστήματος και του συστήματος του 

στρες στην παθοφυσιολογία των ΝΑΔ και μπορεί να αποκαλύψει πιθανούς 

παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που διαμεσολαβούν ειδικά στοιχεία του 



209 
 

φαινοτύπου των επιμέρους κλινικών διαγνώσεων. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση 

μπορεί να αποκαλύψει μοριακούς στόχους που σχετίζονται με πιθανές θεραπευτικές 

προσεγγίσεις (Ahmad et al., 2017). 

Σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη νευροβιολογική πορεία των ΝΑΔ μπορούν να 

διαδραματίσουν οι επιγενετικές αλλαγές που προκαλούνται από την επίδραση 

παραγόντων όπως είναι οι περιβαλλοντικοί τοξικοί παράγοντες, το πρώιμο στρες και 

η ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού της μητέρας (βλ. κεφ. «1. Εισαγωγή»), κυρίως 

μέσω της διατάραξης του αναπτυξιακού προγραμματισμού δομικών και μοριακών 

νευροβιολογικών μονοπατιών, όπως για παράδειγμα αυτά που σχετίζονται με το 

στρες (Cattane et al., 2020; Panisi et al., 2021). Απαιτούνται προοπτικές μελέτες σε 

παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ΝΑΔ τόσο για τον προσδιορισμό των ειδικών 

χαρακτηριστικών της αναπτυξιακής πορείας του συστήματος του στρες και του 

ανοσοποιητικού όσο και για να εξεταστεί περαιτέρω ο ρόλος των παραγόντων 

κινδύνου στην μακροπρόθεσμη νευροβιολογική πορεία των ΝΑΔ.  

Καταληκτικά, η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί εν συνόλω μια προσπάθεια 

πολυδιάστατης προσέγγισης των ΝΑΔ και ανάδειξης διαφορετικών βιολογικών 

παραγόντων και συστημάτων που πιθανώς εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια και την 

παθοφυσιολογία τους. Η απαρτιωμένη προσέγγιση των ΝΑΔ χρειάζεται να 

περιλαμβάνει την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ νευροενδοκρινικών 

μεταβολών, απεικονιστικών ευρημάτων, ανοσολογικών μεταβολών, επιγενετικών 

αλλαγών και περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου που επιδρούν προγεννητικά 

ή/και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής και παίζουν καθοριστικό ρόλο στον 

νευροαναπτυξιακό προγραμματισμό. Παράλληλα, είναι σημαντικός ο περιορισμός, 

όπου είναι δυνατόν, και η ενδελεχής μελέτη τυχόν συγχυτικών παραγόντων, όπως για 

παράδειγμα της βαρύτητας των συμπτωμάτων, των συννοσηρών διαταραχών, του 

αναπτυξιακού σταδίου και του βιολογικού φύλου. Επιπλέον, απαιτούνται μεγάλες, 

προσεκτικά ελεγχόμενες, προοπτικές και μεθοδολογικά εστιασμένες μελέτες σε καλά 

χαρακτηρισμένα κλινικά δείγματα. Η διαρκής πρόοδος στη κατανόηση των 

παθοφυσιολογικών μηχανισμών μέσω των οποίων οι παράγοντες κινδύνου ασκούν 

τις δυσμενείς επιδράσεις τους στην νευροανάπτυξη θα έχει ως αποτέλεσμα την 

βελτιωμένη ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης εκείνων των ατόμων που διατρέχουν 

τον μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΝΑΔ, για παράδειγμα μέσω του προσδιορισμού 
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της πιθανής προγεννητικής έκθεσης σε περιβαλλοντικούς τοξικούς παράγοντες ή 

στρες. Τέλος, η καλύτερη κατανόηση και χαρτογράφηση των μηχανισμών που 

αφορούν στον εμβρυϊκό προγραμματισμό και σχετίζονται με την μετέπειτα ανάπτυξη 

του κλινικού φαινοτύπου ορισμένων ΝΑΔ μπορεί να είναι χρήσιμη στην αναγνώριση 

πολλαπλών πιθανών σημείων για πρόληψη ή έγκαιρη παρέμβαση σε αυτές τις 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

8.1 Πηλίκο Αυτιστικού Φάσματος- Έκδοση για παιδιά (AQ-Child) 

 

Ερωτηματολόγιο Συμπεριφοράς και Προσωπικότητας για 

Παιδιά Πανεπιστήμιο του Cambridge 

Ελληνική Μετάφραση-Προσαρμογή 

Γεράσιμος Μακρής & Παναγιώτα Περβανίδου 

Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής 

Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Αθήνα 2016 

 

Σημείωση: Το παρόν ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τους γονείς/φροντιστές 

του παιδιού ηλικίας 4 ετών και άνω. Παρακαλώ συμπληρώστε όλες τις σελίδες.  

 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………… 

Ημερομηνία γέννησης………………… Ημερομηνία συμπλήρωσης……………. 

Διεύθυνση……………………………………………………………………………………………… 

 

Παρακαλώ απαντήστε κάθε μία από τις ακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με το παιδί σας 

ή το παιδί που φροντίζετε επιλέγοντας το κουτάκι που ταιριάζει καλύτερα στην 

απάντησή σας. Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση που δεν μπορείτε να απαντήσετε 

παρακαλώ ρωτήστε το παιδί ή τον σύντροφό σας.  

 

 Συμφωνώ 
Απολύτως 

Συμφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Απολύτως 

1. Προτιμάει να κάνει πράγματα με άλλους παρά 
μόνος/η του/της.  

    

2. Προτιμάει να κάνει πράγματα με τον ίδιο τρόπο 
ξανά και ξανά.  
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3. Αν προσπαθήσει να φανταστεί κάτι, το βρίσκει 
πολύ εύκολο να δημιουργήσει μια εικόνα στο 
μυαλό του/της.  

    

4. Συχνά απορροφάται τόσο ισχυρά σε ένα 
πράγμα ώστε χάνει την επαφή με άλλα 
πράγματα. 

    

5. Συχνά παρατηρεί μικρούς ήχους όταν άλλοι όχι.      

6. Συνήθως παρατηρεί τους αριθμούς των σπιτιών 
ή παρόμοιες ακολουθίες πληροφοριών.  

    

7. Έχει δυσκολία στο να καταλαβαίνει κανόνες 
ευγενικής συμπεριφοράς.  

    

8. Όταν διαβάζει μια ιστορία, μπορεί εύκολα να 
φανταστεί πώς μπορεί να μοιάζουν οι 
χαρακτήρες. 

    

9. Ενθουσιάζεται με τις ημερομηνίες.      

10. Σε μια κοινωνική ομάδα, μπορεί εύκολα να 
παρακολουθήσει αρκετές διαφορετικές 
συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων. 

    

11. Βρίσκει εύκολες τις κοινωνικές καταστάσεις.      

12. Τείνει να παρατηρεί λεπτομέρειες τις οποίες 
άλλοι δεν παρατηρούν.  

    

13. Θα πήγαινε καλύτερα σε μια βιβλιοθήκη παρά 
σε ένα πάρτι γενεθλίων.  

    

 Συμφωνώ 
Απολύτως 

Συμφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Απολύτως 

14. Βρίσκει εύκολο το να φτιάχνει ιστορίες.      

15. Έλκεται πιο ισχυρά από ανθρώπους παρά από 
πράγματα.  

    

16. Τείνει να έχει πολύ ισχυρά ενδιαφέροντα, με τα 
οποία αναστατώνεται αν δεν μπορεί να τα 
ικανοποιήσει/ακολουθήσει.  

    

17. Απολαμβάνει την κοινωνική συζήτηση.     

18. Όταν μιλάει δεν είναι πάντα εύκολο για τους 
άλλους να πάρουν το λόγο. 

    

19. Ενθουσιάζεται από τους αριθμούς.      

20. Όταν του/της διαβάζουν μια ιστορία, το βρίσκει 
δύσκολο να διακρίνει τις προθέσεις ή τα 
συναισθήματα των χαρακτήρων. 

    

21. Δεν απολαμβάνει ιδιαιτέρως τις ιστορίες 
φαντασίας.  

    

22. Το βρίσκει δύσκολο να κάνει νέους φίλους.      

23. Παρατηρεί μοτίβα σε πράγματα όλη την ώρα.      
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24. Θα πήγαινε καλύτερα στο σινεμά παρά σε ένα 
μουσείο.  

    

25. Δεν τον/την αναστατώνει αν διαταραχθεί η 
καθημερινή συνήθειά του/της. 

    

26. Δεν ξέρει πώς να διατηρήσει μια συζήτηση με 
συνομηλίκους του/της.  

    

27. Το βρίσκει εύκολο να «βλέπει πίσω από τις 
λέξεις» όταν κάποιος του/της μιλάει.  

    

28. Συνήθως συγκεντρώνεται περισσότερο στη 
συνολική εικόνα παρά σε μικρές λεπτομέρειες.  

    

29. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται 
τηλεφωνικούς αριθμούς.  

    

30. Συνήθως δεν παρατηρεί μικρές αλλαγές σε μία 
κατάσταση ή στην εμφάνιση ενός ατόμου. 

    

31. Γνωρίζει πώς να διακρίνει εάν κάποιος που 
τον/την ακούει βαριέται. 

    

32. Βρίσκει εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα σε 
διαφορετικές δραστηριότητες.  

    

33. Όταν μιλάει στο τηλέφωνο δεν είναι σίγουρος/η 
πότε είναι η σειρά του/της να μιλήσει.  

    

 Συμφωνώ 
Απολύτως 

Συμφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Πλήρως 

34. Απολαμβάνει να κάνει πράγματα αυθόρμητα.      

35. Συχνά είναι ο τελευταίος/α που καταλαβαίνει το 
νόημα ενός αστείου. 

    

36. Το βρίσκει εύκολο να διακρίνει τι σκέφτεται ή τι 
νιώθει κάποιος κοιτάζοντας απλώς το πρόσωπό 
του.  

    

37. Εάν υπάρξει μια διακοπή, μπορεί να επανέλθει 
σε αυτό που έκανε πολύ γρήγορα.  

    

38. Είναι καλός/ή στην κοινωνική «κουβεντούλα».      

39. Συχνά οι άλλοι του/της λένε ότι συνεχίζει ξανά 
και ξανά το ίδιο πράγμα.  

    

40. Όταν ήταν στο νηπιαγωγείο συνήθιζε να 
χαίρεται να παίζει με άλλα παιδιά παιχνίδια που 
περιλαμβάνουν ρόλους/προσποίηση.  

    

41. Του/της αρέσει να συλλέγει πληροφορίες 
σχετικά με κατηγορίες πραγμάτων (π.χ. τύπους 
αυτοκινήτων, πτηνών, τρένων, φυτών κτλ).  

    

42. Το βρίσκει δύσκολο να φανταστεί πώς θα ήταν  
το να είναι κάποιος άλλος. 
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43. Του/της αρέσει να σχεδιάζει προσεκτικά όποιες 
δραστηριότητες συμμετέχει.  

    

44. Απολαμβάνει τις κοινωνικές περιστάσεις.      

45. Βρίσκει δύσκολο να αντιληφθεί τις προθέσεις 
των άλλων.  

    

46. Καινούργιες καταστάσεις τον/την αγχώνουν.      

47. Απολαμβάνει να γνωρίζει καινούργιους 
ανθρώπους. 

    

48. Είναι καλός/ή στο να φροντίζει και όχι να 
πληγώνει τα συναισθήματα των άλλων. 

    

49. Δεν είναι πολύ καλός/ή στο να θυμάται την 
ημερομηνία γέννησης των άλλων. 

    

50. Το βρίσκει πολύ εύκολο να παίζει με άλλα 
παιδιά παιχνίδια που περιλαμβάνουν 
ρόλους/προσποίηση.  

    

BA-SBC-SW-CA 
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8.2 Πηλίκο Ενσυναίσθησης & Πηλίκο Συστηματοποίησης – Έκδοση για 

παιδιά (EQ-SQ- child) 

 
Ερωτηματολόγιο Πηλίκου Ενσυναίσθησης [Empathy Quotient 

(EQ)] & Συστηματοποίησης [Systemizing Quotient (SQ)] για 

Παιδιά 

Ελληνική Μετάφραση-Προσαρμογή 

Γεράσιμος Μακρής & Παναγιώτα Περβανίδου 

Μονάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής 

Α’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 

Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Αθήνα 2016 

 

Reference:  B. Auyeung, S. Wheelwright, C. Allison, M. Atkinson, N. Samarawickrema,  S. 

Baron-Cohen, (2009), The Children's Empathy Quotient and Systemizing Quotient: Sex 

Differences in Typical Development and in Autism Spectrum Conditions, Journal of Autism and 

Developmental Disorders. 

 

Για την παρούσα ελληνική μετάφραση έχει χορηγηθεί άδεια από τους συγγραφείς. 

 

Ονοματεπώνυμο:.................................................................……………………………………….. 

 

Φύλο:............................. 

 

Ημ/νία γέννησης:...................................     Ημ/νία συμπλήρωσης:................................ 

 

Πώς να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο 

Παρακάτω υπάρχει μια λίστα δηλώσεων που αφορούν το παιδί σας. Παρακαλούμε διαβάστε 

κάθε πρόταση πολύ προσεκτικά και βαθμολογείστε πόσο πολύ συμφωνείτε  ή διαφωνείτε με 

αυτή επιλέγοντας το κατάλληλο κουτάκι δίπλα από κάθε δήλωση.  

ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ 
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  Συμφωνώ 
Απολύτως 

Συμφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Ελαφρώς 

Διαφωνώ 
Απολύτως 

1. Αρέσει στο παιδί μου να φροντίζει τους άλλους.     

2. Το παιδί μου συχνά δεν καταλαβαίνει γιατί ορισμένα 
πράγματα αναστατώνουν τους άλλους τόσο πολύ. 

    

3. Το παιδί μου δεν το πειράζει αν τα πράγματα στο σπίτι 
δεν είναι στη σωστή τους θέση. 

    

4. Το παιδί μου δεν θα έκλαιγε ούτε θα αναστατωνόταν 
αν κάποιος χαρακτήρας σε ταινία πέθαινε. 

    

5. Αρέσει στο παιδί μου να τακτοποιεί τα πράγματα με 
ακρίβεια (π.χ. λουλούδια, βιβλία, μουσικές συλλογές).  

    

6. Το παιδί μου αμέσως καταλαβαίνει πότε κάποιος 
αστειεύεται. 

    

7. Αρέσει στο παιδί μου να κόβει σκουλήκια ή να 
διαμελίζει έντομα. 

    

8. Το παιδί μου ενδιαφέρεται για τα διάφορα μέλη μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας ζώων (π.χ. δεινόσαυροι, 
έντομα κ.τ.λ.).  

    

9. Το παιδί μου έχει κλέψει από  τα αδέρφια του ή κάποιο 
φίλο/η του/της κάτι που ήθελε.  

    

10. Το παιδί μου ενδιαφέρεται για διάφορους τύπους 
οχημάτων (π.χ. τύπους τρένων, αυτοκινήτων, 
αεροπλάνων κ.τ.λ.).  

    

11. Το παιδί μου δεν ξοδεύει πολύ χρόνο βάζοντας 
πράγματα στη σειρά, σε μια συγκεκριμένη διάταξη (π.χ. 
στρατιωτάκια, ζωάκια, αυτοκίνητα).  

    

12. Το παιδί μου, αν χρειαζόταν να φτιάξει μια κατασκευή 
(π.χ. Lego), μάλλον θα ακολουθούσε το φύλλο οδηγιών 
αντί να αυτοσχεδιάσει.  

    

13. Το παιδί μου έχει πρόβλημα να κάνει φιλίες.      

14. Όταν παίζει με άλλα παιδιά, το παιδί μου αυθόρμητα 
παίρνει τη σειρά του και μοιράζεται τα παιχνίδια. 

    

15. Το παιδί μου προτιμάει να διαβάζει ή να ακούει 
ιστορίες μύθου ή φαντασίας παρά πραγματικές 
ιστορίες. 

    

16. Το δωμάτιο του παιδιού μου είναι συνήθως 
ακατάστατο παρά τακτοποιημένο. 

    

17. Το παιδί μου μπορεί να είναι απότομο όταν λέει τη 
γνώμη του, ακόμα και όταν αυτή μπορεί να ενοχλήσει 
κάποιον. 

    

18. Το παιδί μου θα απολάμβανε να φροντίζει ένα 
κατοικίδιο. 
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19. Αρέσει στο παιδί μου να συλλέγει αντικείμενα (π.χ. 
αυτοκόλλητα, κάρτες κ.τ.λ.).  

    

20. Το παιδί μου είναι συχνά αγενές χωρίς να το 
συνειδητοποιεί.  

    

21. Το παιδί μου γνωρίζει πώς να ανακατεύει μπογιές ώστε 
να φτιάχνει διαφορετικά χρώματα.  

    

22. Το παιδί μου δεν θα το παρατηρούσε εάν κάτι 
μετακινούταν ή άλλαζε μέσα στο σπίτι.  

    

23. Το παιδί μου έχει βρεθεί σε μπελάδες για σωματικό 
εκφοβισμό.  

    

24. Στο παιδί μου αρέσουν αθλητικές δραστηριότητες με 
συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. πολεμικές τέχνες, 
ενόργανη, μπαλέτο κ.τ.λ.). 

    

25. Το παιδί μου μπορεί εύκολα να καταλάβει τον χειρισμό 
του βίντεο ή του DVD player.  

    

26. Στο σχολείο, όταν το παιδί μου καταλάβει κάτι, μπορεί 
εύκολα να το εξηγήσει με σαφήνεια στους άλλους.  

    

27. Θα ήταν δύσκολο για το παιδί μου να απαριθμήσει στη 
σειρά τα 5 πιο αγαπημένα του τραγούδια ή ταινίες.  

    

28. Το παιδί μου έχει έναν ή δύο στενούς φίλους καθώς 
και αρκετούς ακόμα.  

    

29. Το παιδί μου γρήγορα καταλαβαίνει πρότυπα αριθμών 
στα μαθηματικά.  

    

30. Το παιδί μου ακούει τις απόψεις των άλλων, ακόμα και 
όταν διαφέρουν από τις δικές του.  

    

31. Το παιδί μου δείχνει ενδιαφέρον όταν οι άλλοι είναι 
αναστατωμένοι.  

    

32. Το παιδί μου δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει την 
λειτουργία διαφόρων συσκευών (π.χ. κάμερα, 
σηματοδότες τηλεόραση, κτλ).  

    

33. Το παιδί μου μπορεί να μοιάζει τόσο απασχολημένο με 
τις δικές του σκέψεις ώστε δεν παρατηρεί ότι οι άλλοι 
βαριούνται.  

    

34. Το παιδί μου διασκεδάζει με τα παιχνίδια που έχουν 
αυστηρούς κανόνες (π.χ. σκάκι, ντόμινο κτλ).  

    

35. Το παιδί μου ενοχλείται  όταν τα πράγματα δε γίνονται 
στην ώρα τους.  

    

36. Το παιδί μου κατηγορεί άλλα παιδιά για πράγματα που 
έχει κάνει ο ίδιος/η ίδια.  

    

37. Το παιδί μου αναστατώνεται πολύ όταν βλέπει ένα ζώο 
να πονάει.  

    

38. Το παιδί μου γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στα πιο 
σύγχρονα μοντέλα παιχνιδομηχανών (π.χ.playstation, 
Χ-box) ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (gadgets).  

    

39. Το παιδί μου θυμάται πολλές πληροφορίες σχετικά με 
θέματα που τον/την ενδιαφέρουν (π.χ. σημαίες χωρών, 

    



241 
 

ομάδες ποδοσφαίρου, μουσικά συγκροτήματα κ.τ.λ.). 

40. Το παιδί μου μερικές φορές σπρώχνει ή τσιμπάει 
κάποιον που τον/την εκνευρίζει.  

    

 

41. Το παιδί μου βρίσκει ενδιαφέρον να παρακολουθεί τη 
διαδρομή στον χάρτη σε ένα ταξίδι.  

    

42. Το παιδί μου μπορεί εύκολα να το καταλάβει όταν 
κάποιος θέλει να του πιάσει κουβέντα. 

    

43. Το παιδί μου είναι καλό στο να διαπραγματεύεται αυτά 
που θέλει.  

    

44. Αρέσει στο παιδί μου να δημιουργεί λίστες από 
ομοειδή πράγματα (π.χ. αγαπημένα παιχνίδια, 
τηλεοπτικές σειρές κτλ).  

    

45. Το παιδί μου θα ανησυχούσε για το πώς θα ένιωθε ένα 
άλλο παιδί εάν δεν είχε προσκληθεί σε ένα πάρτι.  

    

46. Αρέσει στο παιδί μου να περνάει αρκετό χρόνο 
προσπαθώντας να βελτιωθεί σε ορισμένες πτυχές των 
αγαπημένων του δραστηριοτήτων (π.χ. πατίνια, γιο-γιο, 
χορευτικές κινήσεις κτλ).  

    

47. Το παιδί μου δυσκολεύεται με την χρήση του 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

    

48. Το παιδί μου αναστατώνεται όταν βλέπει άλλους να 
κλαίνε ή να πονούν.  

    

49. Το παιδί μου εάν είχε άλμπουμ με αυτοκόλλητα δεν θα 
ήταν ικανοποιημένο μέχρι να το συμπλήρωνε.  

    

50. Το παιδί μου απολαμβάνει γεγονότα με οργανωμένες 
ρουτίνες.  

    

51. Το παιδί μου δεν τον/την απασχολεί να γνωρίζει το 
ακριβές χρονοδιάγραμμα των καθημερινών 
δραστηριοτήτων.  

    

52. Αρέσει στο παιδί μου να βοηθάει καινούργιους 
συμμαθητές να ενσωματωθούν στην τάξη.  

    

53. Το παιδί μου έχει βρεθεί σε μπελάδες για προσβολές ή 
«πειράγματα». 

    

54. Δεν θα άρεσε στο παιδί μου να προσπαθεί να λύσει 
κάποιον «γρίφο» (π.χ. σταυρόλεξο, κρεμάλα κτλ).  

    

55. Το παιδί μου τείνει να καταφεύγει στη φυσική 
επιθετικότητα προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει.  

    

  ©BA/SJW/CLA/SBC Jun 2009 
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8.3 Child Behavior Checklist/6-18 of the Achenbach System of Empirically 

Based Assessment- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ (ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6·18 

ΕΤΩΝ) 
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8.4 Teacher’s Report Form of the Achenbach System of Empirically Based 

Assessment- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 6 

-18 ΕΤΩΝ) 
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