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Σ
τη διεθνή μελέτη της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), 
πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των ερευνητών αποτελεί ο τρόπος υπολογι-
σμού της κλινικής έκπτωσης της λειτουργικότητας του παιδιού, που είναι απαραίτητη 
σύμφωνα με το DSM-IV για τη διάγνωση της διαταραχής. Οι οδηγίες του DSM-IV είναι 

ασαφείς ως προς τον προσδιορισμό της, ενώ τα ερωτηματολόγια που εκτιμούν την κλινική έκ-
πτωση είναι ελάχιστα στον αριθμό και χρησιμοποιούνται σπανίως στην κλινική πράξη. Ο μη 
υπολογισμός της έκπτωσης της λειτουργικότητας στη διάγνωση της ΔΕΠΥ έχει σοβαρές κλινι-
κές προεκτάσεις. Αδιευκρίνιστη παραμένει μέχρι σήμερα και η σχέση των συμπτωμάτων της 
ΔΕΠΥ με την κλινική έκπτωση της λειτουργικότητας, καθώς πολλά παιδιά με σαφή συμπτωμα-
τολογία ΔΕΠΥ δεν παρουσιάζουν απαραίτητα έκπτωση στη λειτουργικότητά τους. Η επίδραση 
των συμπτωμάτων στη λειτουργικότητα του ατόμου είναι πιο εμφανής στους ενήλικες με ΔΕΠΥ. 
Ωστόσο, τα διαγνωστικά κριτήρια απαιτούν η λειτουργική έκπτωση εξαιτίας των συμπτωμάτων 
να είναι παρούσα, όπως και τα συμπτώματα, πριν την ηλικία των επτά. Συμπερασματικά, είναι 
απαραίτητος ο καθορισμός ενός λειτουργικού ορισμού της κλινικής έκπτωσης και ενός κοινά 
αποδεκτού κριτηρίου για την αξιολόγησή της. Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας θα 
πρέπει επίσης να εξετάσουν αν η ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων θα πρέπει να διαχωριστεί 
από την ηλικία έναρξης της έκπτωσης της λειτουργικότητας. 
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έκπτωση λειτουργικότητας
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Εισαγωγή-προβληματική 
διαγνωστικών κριτηρίων

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητι-
κότητα (ΔΕΠΥ) αποτελεί τη συνηθέστερη νευροσυμπε-
ριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Ο επιπολα-
σμός της ΔΕΠΥ κυμαίνεται διεθνώς από 2,2 έως 17,8%, 
αν και οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν σ’ ένα πο-
σοστό εμφάνισης της διαταραχής από 4 έως 10%.1,2

Τα κύρια συμπτώματα της ΔΕΠΥ σύμφωνα με το DSM-
IV, είναι η διάσπαση της προσοχής, η υπερκινητικότη-
τα και η παρορμητικότητα. Για να τεθεί η διάγνωση της 
ΔΕΠΥ, 6 έως 9 συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορ-
μητικότητας ή 6 έως 9 συμπτώματα διάσπασης προσο-
χής ή 6 έως 9 συμπτώματα και από τις τρεις κατηγορίες 
θα πρέπει να είναι παρόντα πριν την ηλικία των επτά 
και να έχουν τουλάχιστον εξάμηνη παραμονή.3

Στη διάγνωση, ανάλογα με τα συμπτώματα που πλη-
ρούνται για κάθε κατηγορία, έχουμε τους εξής τρεις 
τύπους της διαταραχής: ΔΕΠΥ με προεξέχοντα τον 
απρόσεκτο τύπο, ΔΕΠΥ με προεξέχοντα τον υπερκι-
νητικό-παρορμητικό τύπο και ΔΕΠΥ με συνδυασμένο 
τύπο. 

Επιπρόσθετα, για να τεθεί η διάγνωση της ΔΕΠΥ, τα 
συμπτώματα πρέπει να προκαλούν έκπτωση της λει-
τουργικότητας του παιδιού σε δύο τουλάχιστον πλαί-
σια, όπως είναι το σπίτι και το σχολείο, και κλινικά ση-
μαντική έκπτωση στη σχολική και κοινωνική του λει-
τουργικότητα. Για πρώτη φορά μάλιστα, στο DSM-IV, 
θεμελιώνεται η χρήση διαφορετικών πηγών πληρο-
φόρησης στη διαγνωστική εκτίμηση της διαταραχής. 

Παρόλο που στο διαγνωστικό εγχειρίδιο τα κύρια 
συμπτώματα της διαταραχής περιγράφονται διεξο-
δικά, οι οδηγίες του DSM-IV ως προς τον ορισμό της 
λειτουργικότητας και τον τρόπο μέτρησής της παρα-
μένουν ασαφείς.2,4–9

Στη διεθνή βιβλιογραφία, τα ερωτηματολόγια που 
εκτιμούν την κλινική έκπτωση είναι ελάχιστα στον 
αριθμό και χρησιμοποιούνται σπανίως στην κλινική 
πράξη.5,6,8,9 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υπολογισμός 
της κλινικής έκπτωσης της λειτουργικότητας είτε να 
γίνεται με εμπειρικό και συνάμα υποκειμενικό τρόπο 
στην εκάστοτε μελέτη είτε να μην επιχειρείται καθό-
λου.5,6

Αδιευκρίνιστη επίσης παραμένει η σχέση μεταξύ 
συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και της έκπτωσης της λει-
τουργικότητας, και ως εκ τούτου, και η σχέση μετα-

ξύ ηλικίας έναρξης των πρώτων συμπτωμάτων και 
έναρξης της έκπτωσης της λειτουργικότητας.10–14 
Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έκπτωση της 
λειτουργικότητας συνδέεται με τα συμπτώματα της 
διαταραχής, αλλά αποτελεί διαφορετική κλινική 
οντότητα που θα πρέπει να εκτιμάται ανεξάρτητα 
στη διάγνωση της ΔΕΠΥ.5,6,15

Εν κατακλείδι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο 
βαθμός της έκπτωσης της λειτουργικότητας του παι-
διού, αλλά και οι τομείς λειτουργικότητας που επη-
ρεάζονται, εξαρτώνται από τον υποτύπο της διατα-
ραχής.16–22

Έκπτωση λειτουργικότητας 
και επιπολασμός ΔΕΠΥ

O υπολογισμός της κλινικής έκπτωσης της λειτουρ-
γικότητας στις διαγνωστικές προσεγγίσεις των επιδη-
μιολογικών μελετών επηρεάζει τον επιπολασμό της 
ΔΕΠΥ. Οι Görtz-Dorten και Döpfner στη μελέτη τους 
σε παιδικό πληθυσμό της Γερμανίας κατέγραψαν ένα 
ποσοστό εμφάνισης της διαταραχής περί το 11,5%, 
το οποίο μειώθηκε στο 7,9% όταν συμπεριλήφθηκε 
το κριτήριο της κλινικής έκπτωσης. Αντιστοίχως, σε 
μελέτη της Ελλάδος22 ο επιπολασμός της διαταραχής 
μειώθηκε από το 6% στο 5,1% όταν στη διαγνωστική 
εκτίμηση συμπεριλήφθηκε το κριτήριο της κλινικής 
έκπτωσης του DSM-IV. Παρόμοια αποτελέσματα κα-
ταγράφονται και στις μελέτες των Döpfner, Wolraich, 
Graetz, Shaffer, Romano και Canino στις οποίες το 
ποσοστό εμφάνισης της ΔΕΠΥ μειώθηκε από το 5% 
στο 2,2%, από το 16,8% στο 6,8%, από το 7,5% στο 
6,8% , από το 6,5% στο 5,1%, από το 4,9% στο 3,9% 
και από το 9,9% στο 8,9% αντιστοίχως.1,2,19,22,28 

Επιπρόσθετα, ο επιπολασμός της ΔΕΠΥ είναι μικρό-
τερος σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, όταν οι δια-
γνώσεις περιορίζονται στους αμιγώς συμπωματικούς 
ΔΕΠΥ ασθενείς. Γενικότερα, η μείωση αυτή οφείλεται 
σε μεθοδολογικά προβλήματα των υφιστάμενων με-
λετών και κυρίως στη μη αναπτυξιακή προσαρμογή 
των διαγνωστικών κριτηρίων του DSM-IV για τις ηλι-
κιακές αυτές ομάδες.4,5,29

Κλινική έκπτωση και διάγνωση ΔΕΠΥ

Ο υπολογισμός ή μη της κλινικής έκπτωσης της λει-
τουργικότητας του παιδιού στη διάγνωση της ΔΕΠΥ 
έχει σοβαρές κλινικές προεκτάσεις, καθώς μπορεί 
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να οδηγήσει σε θετικές ψευδείς διαγνώσεις ή σε λα-
θεμένες αρνητικές διαγνώσεις και ευλόγως στη μη 
βέλτιστη επιλογή θεραπευτικού σχήματος από τον 
κλινικό.6,22,30,31

Μάλιστα, σε μια πρόσφατη μελέτη υπολογίστηκε 
ότι ένα ποσοστό περί του 77% παιδιών με ΔΕΠΥ, δεν 
θα είχαν λάβει ποτέ τη διάγνωση της διαταραχής αν 
είχε υπολογιστεί το κριτήριο του DSM-IV για την κλι-
νική έκπτωση.5

Αυτό που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπό-
θεση είναι οι έντονες διαμάχες μεταξύ των κλινικών 
για το πόσο ελλειμματικά πρέπει να είναι τα πεδία της 
λειτουργικότητας του παιδιού ώστε να θεωρούνται 
ενδεικτικά της ύπαρξης σημαντικής έκπτωσης στη 
λειτουργικότητά του και να οδηγούν στη διάγνωση 
της διαταραχής.5,6,22

Κλινική έκπτωση και υπότυποι της ΔΕΠΥ

Η σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία όσον αφο-
ρά στη σχέση μεταξύ υποτύπων της ΔΕΠΥ και της 
κλινικής έκπτωσης δεν επιτρέπει την εξαγωγή ακρι-
βών συμπερασμάτων για την κλινική έκπτωση που 
παρουσιάζουν οι τρεις υπότυποι της διαταραχής. H 
πλειοψηφία των επιδημιολογικών μελετών σε παιδικό 
πληθυσμό συγκλίνει στο ότι ο ΔΕΠΥ-συνδυασμένος 
τύπος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκπτωση και στα 
δυο επίπεδα λειτουργικότητας (κοινωνικό και σχολι-
κό), ενώ ο ΔΕΠΥ-απρόσεκτος τύπος συνδέεται κυρίως 
με ελλείμματα στην ακαδημαϊκή επίδοση των παιδι-
ών. Ο ΔΕΠΥ-υπερκινητικός παρορμητικός τύπος κα-
ταγράφεται στις μελέτες ως ο σπανιότερος διαγνω-
σκόμενος τύπος της διαταραχής και ως ο λιγότερος 
κοινωνικά και σχολικά διαταραγμένος.16,17–22,32,33

Σχέση συμπτωμάτων-έκπτωσης 
λειτουργικότητας

Αδιευκρίνιστη βιβλιογραφικά παραμένει και η σχέ-
ση μεταξύ των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ με την έκ-
πτωση της λειτουργικότητας. Πολλοί μάλιστα ερευ-
νητές υποστηρίζουν ότι η έκπτωση της λειτουργικό-
τητας φαίνεται να σχετίζεται με τα συμπτώματα της 
ΔΕΠΥ, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα και 
όχι δεσμευτικά για την επιβεβαίωση της διαταραχής 
κατά τη διαγνωστική προσέγγιση.5,6,15

Η προβληματική που προκύπτει από την προσέγ-
γιση αυτή ανάγεται στο γεγονός ότι στην ψυχιατρι-

κή η κλινική έκπτωση της λειτουργικότητας και όχι ο 
αριθμός των συμπτωμάτων είναι ο βασικός παράγο-
ντας επιβεβαίωσης της ύπαρξης της ίδιας της διατα-
ραχής, ο οποίος έχει και τη μεγαλύτερη προγνωστική 
αξία.7,21 Επιπροσθέτως, η επιλογή του θεραπευτικού 
σχήματος (φαρμακευτικού ή μη) δεν μπορεί να αξιο-
λογηθεί αν δεν έχει υπολογιστεί η κλινική έκπτωση 
της λειτουργικότητας του παιδιού.7,27,34

Σε μεγαλύτερες άλλωστε ηλικιακές ομάδες, σε 
εφήβους και ενήλικες που δεν πληρούν αμιγώς, λόγω 
ηλικίας, τα συμπτώματα της διαταραχής, η εκτίμηση 
της κλινικής έκπτωσης της λειτουργικότητας αποτε-
λεί τον κριτικό παράγοντα για την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης της ΔΕΠΥ.5,34

Κοινό εύρημα επίσης πολλών επιδημιολογικών με-
λετών είναι ότι πολλά παιδιά με πλήρη συμπτωματο-
λογία ΔΕΠΥ δεν παρουσιάζουν απαραίτητα και κλι-
νική έκπτωση στη λειτουργικότητά τους.15,19,22–28 Σε 
πολλές περιπτώσεις παιδιών η έκπτωση της λειτουρ-
γικότητας μπορεί να μην είναι παρούσα πριν την εί-
σοδο του παιδιού στο δημοτικό ή πριν αυτό ενταχθεί 
σε δομημένο και απαιτητικό πλαίσιο.7–9,35 Συνήθως, η 
δυνατή σχέση συμπτωμάτων-έκπτωσης είναι έκδη-
λη μεταξύ συμπτωμάτων διάσπασης προσοχής και 
έκπτωσης της σχολικής λειτουργικότητας,5,8,15 ενώ η 
σχέση είναι περισσότερο δυνατή στους ενήλικες με 
ΔΕΠΥ, καθώς οι τομείς της λειτουργικότητας είναι πε-
ρισσότερο διευρυμένοι από τους παιδικούς.15,29

Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι το κριτήριο της 
ηλικίας έναρξης των συμπτωμάτων, δηλαδή πριν τα 
επτά χρόνια, δεν συνάδει με την ηλικία έναρξης της 
κλινικής έκπτωσης.10–14 Ενδεικτική είναι η έρευνα των 
Applegate et al10 στην οποία βρέθηκε ότι το 18% παι-
διών με ΔΕΠΥ-συνδυασμένο τύπο, το 2% των παιδιών 
με ΔΕΠΥ-υπερκινητικό παρορμητικό και το 43% με 
ΔΕΠΥ-απρόσεκτο τύπο, εμφάνισαν κλινική έκπτωση 
στη λειτουργικότητάς τους μετά την ηλικία των 7. 

Συμπεράσματα-μελλοντικές κατευθύνσεις 
της έρευνας

Είναι απαραίτητος ο καθορισμός ενός λειτουργικού 
ορισμού της κλινικής έκπτωσης και ενός κοινά αποδε-
κτού κριτηρίου για την αξιολόγησή της. Χρειάζονται 
διαχρονικές μελέτες για τον προσδιορισμό της ανα-
πτυξιακής φύσης της έκπτωσης της λειτουργικότητας 
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και των παραγόντων που εμπλέκονται στην εμφάνιση 
και στον τρόπο εκδήλωσης της.5,6,8,9,15,28

Διαχρονικές μελέτες είναι επίσης απαραίτητες και 
για την αποσαφήνιση της σχέσης αλληλεπίδρασης 
μεταξύ συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και έκπτωσης της 
λειτουργικότητας, για το ποια δηλαδή συμπτώματα 
της διαταραχής και σε ποιο βαθμό εμφανιζόμενα, 
αρχίζουν να προκαλούν προβλήματα στην καθημε-
ρινή λειτουργικότητα του παιδιού. Για μια ψυχική δια-
ταραχή, η διευκρίνιση αυτή της σχέσης μεταξύ συμ-
πτωμάτων και της συνοδής έκπτωσης της λειτουργι-
κότητας, είναι και η πιο βασική παράμετρος για την 
εξακρίβωση ότι η διαταραχή είναι έγκυρη και χρήζει 
θεραπείας.31,37

Μελλοντική ερευνητική στήριξη επίσης είναι απα-
ραίτητη για τον διαχωρισμό της ηλικίας έναρξης των 

πρώτων συμπτωμάτων από την έναρξη της έκπτω-
σης της λειτουργικότητας και για τη διεύρυνση (μετά 
τα επτά έτη) του κριτηρίου της ηλικίας έναρξης της 
έκπτωσης της λειτουργικότητας. 

Συμπερασματικά, χωρίς σαφείς διαγνωστικούς κα-
νόνες και σαφείς τρόπους μέτρησης της έκπτωσης 
της λειτουργικότητας δεν είναι δυνατή η ενσωμάτω-
ση του κριτηρίου της κλινικής έκπτωσης στη διαγνω-
στική αξιολόγηση. Η μη ενσωμάτωση ωστόσο του 
διαγνωστικού αυτού κριτηρίου, έχει σοβαρές κλινι-
κές προεκτάσεις, αφενός γιατί η κλινική έκπτωση της 
λειτουργικότητας είναι ο κριτικός παράγοντας για 
την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της ίδιας της δια-
ταραχής, και αφετέρου γιατί το επίπεδο της λειτουρ-
γικότητας, και όχι το επίπεδο της συμπτωματολογίας, 
είναι ενδεικτικό της πρόγνωσης της διαταραχής.

The clinical impairment of children 
with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: 

Problematic of diagnostic criteria
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One important consideration in the diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 
as set forth in the criterion D of DSM-IV, is the assessment of clinically significant impairment in 
social and academic functioning. Despite the avowed importance in the assessment of ADHD, 
there is little guidance in DSM-IV in defining impairment. Rating scales assessing impairment 
are few in number and rarely used in clinical practice. Overlooking impairment in diagnostic 
approaches has strong clinical implications, leading to false positive or false negative 
diagnoses. The relation between impairment and symptoms remains currently undefined and 
a controversial field in the ADHD literature, as many children can display the full range of ADHD 
symptoms without necessarily displaying significant impairment in their functioning. The 
relation between symptoms and impairment is more obvious in older children, where domains 
of impairment are more expanded. This finding suggests that symptoms and impairment are 
related, but yet there are distinct domains that should be measured independently to confirm 
the presence of ADHD. In conclusion, an operational definition of impairment, valid measures 
and diagnostic decision rules for incorporating impairment into the assessment of ADHD is 
warranted. Additional research is also needed to determine whether the age of onset of 
symptoms (before the age of seven) is different or should be separated from the age of onset 
of impairment. 

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, diagnosis, clinical impairment, prevalence
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