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Άρθρο Σύνταξης
Editorial

Ψυχικές διαταραχές της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας: 

Συνέχειες και ασυνέχειες στην ενήλικη ζωή

Ψυχιατρική 2012, 23:Π11–Π14

Στη Σύγχρονη Ψυχιατρική, το ζήτημα της συνέχειας ή της ασυνέχειας των ποικίλων ψυχοπαθολογικών κατα
στάσεων της παιδικής ηλικίας με αυτές της ενήλικης ζωής, δηλαδή η διαχρονική εξέλιξη της ψυχοπαθολογίας 
στη διάρκεια του κύκλου ζωής, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο μελέτης. Στην προσπάθειά μας για 
τη βαθύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών της ενήλικης ζωής κρίνεται σκόπιμη η 
θεώρησή τους ως δυναμικής συνέχειας ομόλογων ή όχι διαταραχών της παιδικής ηλικίας (ομοτυπική ή ετερο
τυπική συνέχεια) ή η συσχέτισή τους με υποκλινικά χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, ή ακόμα και με πολύ 
πρώιμα ιδιοσυστασιακά χαρακτηριστικά (ταμπεραμέντο). Παρά το γεγονός ότι ο Kraepelin πολύ πρώιμα (1919) 
σημείωνε ότι οι πληροφορίες για τη συνολική πορεία της νόσου είναι τουλάχιστον το ίδιο σημαντικές για τη 
διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση με την παρουσία ειδικών συμπεριφορικών χαρακτηριστικών, χρειά
στηκαν πολλές και υψηλής ποιότητας προοπτικές μελέτες ώστε η αναπτυξιακή προοπτική να αναδειχθεί ως 
κατάλληλη, χρήσιμη αλλά και απαραίτητη στην αντίληψή μας για μια ψυχική διαταραχή. 

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης γίνεται κατανοητή η εξέλιξη διαταραχών με έναρξη στην παιδική ηλι
κία και ο τρόπος που αυτές προβάλλουν στην ενήλικη ζωή, όπως οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος ή 
η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας. Ταυτοποιούνται οι παρατηρούμενες διαφορές 
στην εκδήλωση της ψυχοπαθολογίας στη διάρκεια του κύκλου ζωής, όπου Π.χ. η κατάθλιψη εκδηλώνεται με 
σωματοποίηση στην παιδική ηλικία, παραπτωματική συμπεριφορά στην εφηβεία και υποχονδριακά συμπτώ
ματα στους ηλικιωμένους. Γίνεται προσπάθεια να κατανοηθούν οι μηχανισμοί που οδηγούν στη μακροπρόθε
σμη αναπτυξιακή συσχέτιση μεταξύ διαταραχών και συμπτωμάτωνχαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας και 
των ψυχικών διαταραχών της ενήλικης ζωής, ή στην ασυνέχεια μεταξύ αυτών, όπως στη σχιζοφρένεια ή στις 
διασπαστικές συμπεριφορές και την αντικοινωνικότητα. Όπως αναφέρουν οι Maughan & KimCohen, μπορού
με να διερευνήσουμε το πώς «η γενετική ευαλωτότητα του ατόμου αλληλεπιδρά με προγεννητικές ή μετα
γεννητικές προσβολές, βάζοντας σε κίνηση βιολογικές και ψυχολογικές διεργασίες των οποίων οι επιδράσεις 
αθροίζονται κατά την ανάπτυξη του ατόμου ή ενεργοποιούνται από όψιμες αναπτυξιακές προκλήσεις». Έτσι, η 
έκθεση στο στρες του υπό διαμόρφωση και διαφοροποίηση εγκεφάλου έχει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθε
σμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Το πρώιμο ψυχικό τραύμα που επισυμβαίνει κατά την κρίσιμη αναπτυξια
κή περίοδο, με ανώριμο εισέτι τον νεοφλοιό και το μεταιχμιακό σύστημα, καθιστά τα παιδιά πιο ευάλωτα από 
ό,τι τους ενηλίκους στις επιδράσεις του στρες. 
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Ο τρόπος με τον οποίο μια συμπεριφορά ενός τύπου σε πρώιμη ηλικία μεταπίπτει σε κάποια άλλη διαφο
ρετικού τύπου σε μεγαλύτερη ηλικία, δεν είναι πάντα ξεκάθαρος. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί κανείς να 
υποθέσει ένα υποκείμενο έλλειμμα που απλώς εκδηλώνεται διαφορετικά ανά ηλικία. Π.χ. η μετάπτωση των 
δυσκολιών στην ανάγνωση της παιδικής ηλικίας σε δυσκολία στην ορθογραφία στην ενήλικη ζωή μπορεί να 
αντανακλά ένα έλλειμμα στη γραπτή γλώσσα. Το ίδιο, αν και σε μικρότερο βαθμό, μπορεί να συμβαίνει για τη 
μετάπτωση της προεφηβικής αγχώδους διαταραχής στη μετεφηβική κατάθλιψη, ή της διαταραχής διαγωγής 
στη χρήση ουσιών. Πιο δύσκολα γίνεται κατανοητή η συσχέτιση κάποιων μη ειδικών χαρακτηριστικών της παι
δικής ηλικίας, όπως τα ελλείμματα στην πρόσληψη της γλώσσας και στην κινητική ανάπτυξη. 

Το παρόν τεύχος της «Ψυχιατρικής» περιέχει τα κείμενα των εισηγήσεων που έγιναν στο πλαίσιο Ημερίδας με 
θέμα «Ψυχικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας: Συνέχεια και ασυνέχεια στην ενήλικη ζωή» που 
πραγματοποιήθηκε την 26η Φεβρουαρίου του 2011 από τη Β’ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με 
την Α’ Ψυχιατρική Κλινική και την Παιδοψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ. Οι συγγραφείς προσπαθούν να εκθέσουν 
τον παραπάνω προβληματισμό έτσι όπως αυτός διαφοροποιείται σε συγκεκριμένες διαταραχές, εστιάζοντας 
σε σχετικά ευρήματα και μελέτες. Η προσπάθεια αυτή φωτίζει την κατανόηση του ψυχιάτρου ενηλίκων για την 
ψυχική διαταραχή, προσφέροντας μια διαστασιακή και διαχρονική προσέγγισή της. 

Ελευθέριος Λύκουρας  
Καθηγητής Ψυχιατρικής,  

Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα 

Προσκεκλημένος Επιμελητής της Έκδοσης

Βιβλιογραφία
Hofstra MB, Van der Ende J, Verhulst FC. Continuity and change of psychopathology from childhood into adulthood: a 14-year follow-up 

study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000, 39:850–858

Maughan B, Kim-Cohen J. Continuities between childhood and adult life. Br J Psychiatry 2005,187:301–303

Reef J, van Meurs I, Verhulst FC, van der Ende J. Children’s problems predict adults’ DSM-IV disorders across 24 years. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 2010, 49:1117–1124

Rutter M, Kim-Cohen J, Maughan B. Continuities and discontinuities in psychopathology between childhood and adult life. J Child Psychol 
Psychiatry 2006, 47:276–295



PSYCHIATRIKI 23, SUPPLEMENT Ι, 2012  13

Εditorial
Άρθρο Σύνταξης

Psychiatric disorders of childhood 
and adolescence: 

Continuities and discontinuities in adulthood

Psychiatriki 2012, 23:S11–S14

In Modern Psychiatry, the issue of continuity and discontinuity of the various psychopathological disorders 
between childhood and adulthood, i.e. the longitudinal evolution of psychopathology during the life cycle, 
constitutes an extremely interesting research area. In our effort to understand and deal with the various men
tal disorders of adulthood, it is considered appropriate to view them as a dynamic continuum of homologue 
or nonhomologue disorders of childhood (homotypic or heterotypic continuity) or to search for their correla
tions with subclinical characteristics of childhood or even with very early constitutive traits, i.e. temperament. 
Although Kraepelin noted in 1919 that the information on the overall course of a disorder is at least as impor
tant for diagnostic decisionmaking as the presence of specific behavioural indicators, it took a lot of robust 
longitudinal studies to highlight the developmental perspective as appropriate, useful and necessary in our 
concept of a mental disorder.

In that context, we can understand the evolution of a disorder with childhood onset and the way it can 
project in adult life, like Autism Spectrum Disorders or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. We are identi
fying the observed differentiations of psychopathology in relation to the life cycle, like in the manifestation of 
depression in childhood (e.g. somatization) which differs from that of adolescence (e.g. delinquent behavior) 
or from that in old age (e.g. hypochondrial symptoms). We can also tackle the mechanisms leading in the long 
term developmental correlation between disorders and symptoms or characteristics of childhood and the 
mental disorders of adulthood or to the possible discontinuity between them, like in schizophrenia, or in dis
ruptive behaviours and antisocial behaviour. As pointed out by Maughan & KimCohen, we can explore how 

“the genetic vulnerabilities interact with prenatal or postnatal environmental insults resulting in biological or 
psychological processes whose effects cumulate across development, or are activated by later developmental 
challenges”. Thus, the exposure at stress of a brain in the train of shaping and differentiating has mid and long
term impact upon the mental health of the person. The early psychic trauma that react on the brain during 
the critical developmental period, with a still immature neocortex and limbic system, renders children more 
vulnerable than adults to the impact of stress.

The way a certain type of behaviour at an early age switches in a different one in a later age is not clear. In 
certain cases we can assume a common underline deficit that is simply expressed differently depending on 



14  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 2012

the age. For instance, the switch from early reading difficulties to later spelling ones could reflect the same 
deficit in written language. The same, but in a lesser extent, applies for the switch from the prepubertal anxi
ety to postpubertal depression, or from conduct disorder to substance misuse. On the other hand, it is harder 
to conceptualize the correlation between certain nonspecific childhood difficulties, like the impairments in 
receptive language and motor development, or even the prodromata of adolescence, and the onset of schizo
phrenia in a later age.

The current issue of "Psychiatriki" comprises the content of the presentations given in the context of a con
ference under the title: "Psychiatric disorders of childhood and adolescence: Continuities and discontinuities in 
adulthood" that was organised on the 26/2/2011 from the 2nd Psychiatric Department of Athens University in 
collaboration with the 1st Psychiatric Department and the Child Psychiatric Department of Athens University. 
The authors explore the above mentioned concepts in the way these are differentiated in specific disorders, 
focusing at the relevant findings and studies. This issue aspires to enhance the understanding of psychiatrists 
for the mental disorders suggesting a dimensional and longitudinal approach. 

Lefteris Lykouras 
Professor of Psychiatry,  

2nd Department of Psychiatry, 
National and Kapodistrian University of Athens, 

"Attikon" General Hospital, Athens, Greece 
Guest Editor
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Τ α ευρήματα από τις συστηματικές προοπτικέςμακροπρόθεσμες μελέτες σε δείγματα γενι
κού πληθυσμού αποτελούν την κύρια πηγή αναφοράς για τεκμηριωμένες πληροφορίες και 
γνώσεις σχετικά με τις συνέχειες και ασυνέχειες των παιδοψυχιατρικών διαταραχών προς 
την ενήλικη ζωή. Μελέτες σε κλινικούς πληθυσμούς έχουν επίσης συμβάλει σε αυτό. Η πα

ρουσίαση αυτή στηρίζεται σε επιλεγμένες μελέτες αναφοράς. Παρουσιάζονται καταρχάς ευρήματα 
από μελέτες που δείχνουν την έκταση της συνέχειας σε ένα γενικό συνολικό επίπεδο. Ακολούθως, 
γίνονται ενδεικτικές μόνο αναφορές σε ευρήματα μελετών σχετικά με συνέχειες ή ασυνέχειες, με 
βάση τις πιο συνήθεις και συχνές διαταραχές της κλινικής πράξης. Ακολουθείται η διάκριση των 
διαταραχών αυτών σε εσωτερικευμένου (αγχώδεις και συναισθηματικές) και εξωτερικευμένου τύ
που (ΔΕΠΥ, εναντιωματική, διαταραχές διαγωγήςαντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας). 
Ασφαλώς υπάρχουν ασυνέχειες, τα ευρήματα όμως δείχνουν και σημαντικές διασυνδέσεις ανάμεσα 
στις ψυχιατρικές διαταραχές των παιδιώνεφήβων και σε αυτές των ενηλίκων. Από τη συστηματικό
τερη μακροπρόθεσμη μελέτη αναδεικνύεται ότι από τα άτομα με ψυχιατρική διάγνωση στην ηλικία 
των 26 ετών, τα μισά είχαν προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό ήδη έως την ηλικία των 15 ετών, με το 
ποσοστό να φτάνει στο 75% έως την ηλικία των 18 ετών. Στις περιπτώσεις με συνέχεια, η ομοιοτυπι
κή συνέχεια είναι η συνηθέστερη εκδοχή. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις με ετεροτυπική συνέχεια, 
ενώ ομοιοτυπική και ετεροτυπική συνέχεια μπορεί να συντρέχουν. Συνέχειες διαπιστώνονται και 
για τις αγχώδεις διαταραχές, με συχνή εμφάνιση συννοσηρότητας μεταξύ τους (στενή ομοιοτυπική 
συνέχεια), καθώς και με την κατάθλιψη (ευρύτερη ομοιοτυπική συνέχεια). Περιπτώσεις ιδεοψυχανα
γκαστικής διαταραχής με διάγνωση από την παιδική ηλικία τείνουν προς χρονιότητα, με συνεχιζό
μενες ανάγκες θεραπευτικής υποστήριξης, ενώ συνέχεια διαπιστώνεται και για υποκλινικές αρχικά 
περιπτώσεις της διαταραχής. Στις εξωτερικευόμενου τύπου διαταραχές, δυσμενής συνέχεια από τη 
διαταραχή διαγωγής προς την αντικοινωνικού τύπου διαταραχή προσωπικότητας, με διαιωνιζόμε
νες επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική λειτουργία, διαπιστώνεται από παλαιότερες και πιο πρόσφατες 
μελέτες, ενώ στη διαδρομή αυτή η χρήση ουσιών θεωρείται τώρα ως μία ομοιοτυπική διασύνδεση. 
Η συνέχεια φαίνεται πιο ισχυρή για τον τύπο με παιδική έναρξη, όλες όμως οι περιπτώσεις διατα
ραχής διαγωγής χρειάζονται έγκαιρη αντιμετώπιση. Στα παιδιά με ΔΕΠΥ η ανάπτυξη διαταραχής 
διαγωγής επιβαρύνει σημαντικά την έκβαση και η πρόληψή της αποτελεί ουσιαστική μέριμνα της 
παρέμβασης. Τέλος, οι περιπτώσεις εναντιωματικής διαταραχής φαίνεται να είναι μάλλον ανομοιο

Συνέχειες και ασυνέχειες  
των παιδοψυχιατρικών διαταραχών  

στην ενήλικη ζωή: 
Ζητήματα αναγνώρισης 

Γ. Καραντάνος
Παιδοψυχίατρος-Ψυχίατρος, Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π15–Π26
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Εισαγωγή 

Πρωτοπόροι κλινικοί και ερευνητές –όπως ο 
Eisenberg, ο Rutter και άλλοι– ήδη από τη δεκαετία 
του ’70 είχαν συλλάβει την ιδέα ότι η αναπτυξιακή
προοπτική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας είναι η 
κύρια οδός, προκειμένου να αναδειχθούν και να κα
τανοηθούν οι διασυνδέσεις, στον βαθμό βέβαια που 
ισχύουν, ανάμεσα στις ψυχιατρικές διαταραχές των 
παιδιών και σε εκείνες των ενηλίκων.1 Το ζήτημα με 
τις «Συνέχειες και Ασυνέχειες» συνδέεται εδώ στενά, 
καθώς ουσιαστικά απηχεί το βασικό ερώτημα: βλέ
ποντας προς τα εμπρός, σε τι βαθμό οι διαταραχές 
των παιδιών σημαίνουν κίνδυνο για διαταραχές και 
προβλήματα στην ενήλικη ζωή ή, βλέποντας προς τα 
πίσω, σε τι βαθμό οι διαταραχές των ενηλίκων έχουν 
την καταβολή τους στην παιδική και εφηβική ηλικία ή 
και την αφετηρία τους σε συγκεκριμένες διαταραχές 
από τότε.2 Η αναπτυξιακή προσέγγιση συνυφαίνεται 
ακριβώς με τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε να 
δοθούν όσο γίνεται πιο τεκμηριωμένες απαντήσεις 
στο ερώτημα αυτό και ευρύτερα στα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις συνέχειες και τις ασυνέχειες. Φυσικά, 
οι προσπάθειες είχαν τη διαδρομή τους, από την κα
τανόηση της σημασίας αυτών των οπτικών μέχρι τη 
σύνταξη του κατάλληλου ερευνητικού πεδίου. 

Αρχικά, μελέτες με μια μακροπρόθεσμη προοπτική 
είχαν αντικείμενο μάλλον ειδικές ομάδες (π.χ. παιδιά 
που μεγάλωναν σε αντίξοες συνθήκες), ενώ οι απο
κλίσεις της συμπεριφοράς αποδίδονταν με πιο γενι
κούς όρους, όπως η ευαλωτότητα (vulnerability), με 
την έννοια ότι προδιαθέτει σε επόμενες δυσπροσαρ
μοστικές απαντήσεις, και έναντι αυτής ερχόταν η αν
θεκτικότητα (resilience). Για σοβαρές πάλι διαταρα
χές, όπως ο αυτισμός, ήδη οργανώνονταν μελέτες με 
μακροπρόθεσμη προοπτική, όπως αυτή του Rutter, 

που πράγματι έδωσε πολύτιμες πληροφορίες για την 
πορεία αυτών των παιδιών, είκοσι και πλέον χρόνια 
αργότερα, έχοντας φτάσει στην ενηλικίωση. Στο ξε
κίνημα, το πρόβλημα ήταν ότι περισσότερο ασαφή 
ήταν ζητήματα σχετικά με τη συνέχεια και την έκβα
ση, για διαταραχές πιο συχνές στην κλινική πράξη, 
όπως π.χ. οι διαταραχές διαγωγής, οι οποίες επίσης 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή. Μελέτες υπήρ
χαν ήδη στη δεκαετία του ’70, που έδειχναν συνέχεια 
αλλά έθεταν και ερωτηματικά: βλέποντας προς τα 
εμπρός, η συνέχεια φαινόταν πιο αδύνατη, βλέπο
ντας προς τα πίσω, φαινόταν πιο ισχυρή και μερικές 
φορές πολύ ισχυρή.1 Ασφαλώς, όλα αυτά ήταν ανα
γκαίο να διευκρινιστούν περισσότερο. 

Σημαντική ήταν η συμβολή του DSMIII (1980) με 
τις διαφοροποιήσεις κατηγοριών και διαταραχών και 
όλα όσα βοήθησαν την κλινική και ερευνητική συνεν
νόηση. Η αναζήτηση της συνέχειας ή της ασυνέχειας 
μπορούσε τώρα να προχωρήσει με αφετηρία συγκε
κριμένες μορφές ψυχοπαθολογίας ή διαταραχές. Η 
αναπτυξιακή προσέγγιση παρείχε επίσης πρόσφορο 
έδαφος για ουσιαστική διεπιστημονική συμβολή και 
συνεργασία.

Προοπτικές-Μακροπρόθεσμες μελέτες 

Σημαντικό εργαλείο για την έρευνα υπήρξε ο σχε
διασμός προοπτικώνμακροπρόθεσμων μελετών, με 
στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης και πορείας 
της ψυχικής υγείας και της ψυχοπαθολογίας για με
γάλες χρονικές περιόδους, από την παιδικήεφηβική 
ηλικία προς την ενηλικίωση, σε αντιπροσωπευτικά 
δείγματα στον γενικό πληθυσμό. Η μελέτη της πορεί
ας των διαταραχών, το ζήτημα της συνέχειας ή της 
ασυνέχειας, έχει άρρηκτα συνδεθεί με την πορεία 
αυτών των μελετών. Έχει συζητηθεί ότι τις μελέτες 

γενείς και υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό μπορεί να εξηγεί τις ετεροτυπικές συνέχειες που διαπιστώ
νονται. Πολλά ζητήματα μένουν ανοιχτά στην παραπέρα έρευνα, εντούτοις τα δεδομένα που ήδη 
υπάρχουν σχετικά με τις συνέχειες είναι σημαντικά και ενδιαφέρουν εξίσου την παιδοψυχιατρική 
και την ψυχιατρική. Η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην έγκαιρη παρέμβαση, στην επαρκή παρου
σία υπηρεσιών και κατάλληλων προγραμμάτων, καθώς και στη συνεργασία, απορρέει λογικά από τα 
ευρήματα. 

Λέξεις ευρετηρίου: Mακροπρόθεσμες μελέτες, ομοιοτυπικήετεροτυπική συνέχεια, εσωτερικευμέ
νου (internalizing)/εξωτερικευμένου (externalizing) τύπου διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές, διατα
ραχή διαγωγής, εναντιωματική διαταραχή.
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αυτές συνέλαβαν και οργάνωσαν επιστήμονες με 
διορατικότητα και ότι η ιστορική και επιστημονική 
τους συμβολή αξίζουν ιδιαίτερης πραγμάτευσης.2,3 
Διενεργήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, μερι
κές πολύ πρώιμα. Στην Ευρώπη (όπως στην Αγγλία 
και την Ολλανδία), στην Αμερική και τον Καναδά 
(μελέτες του Οντάριο, Ν. Υόρκης, στα Smokey 
Mountains) αλλά και στη Ν. Ζηλανδία. Η τελευταία, 
αν και ηχεί κάπως μακρινή, φαίνεται να έχει αποβεί 
ίσως η σημαντικότερη, με πληθώρα αναφορών των 
πολυάριθμων δημοσιεύσεών της, ιδίως κατά την τε
λευταία δεκαετία. Ακολουθεί σύντομη αναφορά. 

Η μελέτη αυτή περιέλαβε όλα σχεδόν τα παιδιά (το 
91%) που γεννήθηκαν στο Dunedin της Ν. Ζηλανδίας 
σε διάστημα ενός χρόνου, μεταξύ 1972–1973: 1037 
παιδιά, 52% αγόρια, 91% λευκά (complete birth 
cohort). Η συστηματική παρακολούθηση άρχισε από 
την ηλικία των 3 ετών και συνεχίστηκε ανά διετία μέ
χρι τα 15, μετά στα 18, στα 21, στα 26 και, σύμφωνα με 
τις πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις, στα 32. Η προσπά
θεια ήταν, σε κάθε χρονικό σημείο, τα παιδιά να προ
σέρχονται πίσω στο ερευνητικό κέντρο, ακόμη και αν 
είχαν μεταναστεύσει μακριά, και να παραμένουν εκεί 
μία ολόκληρη ημέρα, ώστε να γίνονται οι εκτιμήσεις. 
Έτσι διατηρήθηκε η συνοχή του πληθυσμού αυτού, 
π.χ. στην ηλικία των 26 ετών συγκεντρώθηκε το 96% 
όσων ζούσαν: 980 από τα 1037, όχι πια παιδιά αλλά 
άτομα. Η αρχική τακτική ήταν να προσπαθήσουν να 
ελέγξουν κατά πόσο παρατηρήσεις πρώιμων απο
κλίσεων της συμπεριφοράς. Ήδη στην ηλικία των 3 
ετών, μπορούσαν να προβλέψουν ψυχοπαθολογία 
και δυσλειτουργία σε επόμενες φάσεις της ψυχολο
γικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στην ηλικία των 
3 ετών ξεχώρισαν δύο ομάδες (ανάμεσα σε πέντε) 
που παρουσίαζαν εμφανείς αλλά διαφοροποιημένες 
αποκλίσεις συμπεριφοράς: μία με έντονη αναστολή 
και μία με δύσκολα διαχειρίσιμη υπερκινητικότητα 
και παρορμητικότητα. Στην ηλικία των 21 ετών, στην 
πρώτη ομάδα υπήρχε σημαντικά συχνότερα διά
γνωση καταθλιπτικής διαταραχής, ενώ στη δεύτερη 
αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας μαζί με 
εμπλοκές σε αξιόποινες πράξεις. Και στις δύο ομάδες 
υπήρχαν συχνότερα απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ τα 
αγόρια και στις δύο ομάδες είχαν συχνότερα προ
βλήματα με αλκοόλ.4 

Στην πορεία, όταν τα παιδιά είχαν φτάσει στην ηλι
κία των 11 ετών, η μελέτη της συνέχειας ή της ασυ

νέχειας γινόταν πλέον χρησιμοποιώντας συγκεκρι
μένες διαγνώσεις, καθώς είχε εκδοθεί και το DSMIII, 
ενώ ακολούθησαν στη συνέχεια και οι αναθεωρή
σεις του. Οι δημοσιεύσεις της τελευταίας δεκαετίας 
προέρχονται κυρίως από αυτή την περίοδο, από τα 
11 στα 26 ή στα 32 τους χρόνια. Ασφαλώς, κλινικές 
μελέτες με αφετηρία συγκεκριμένες διαταραχές (συ
νήθως μία ή δύο) έχουν επίσης συμβάλει πολύ στην 
αναγνώριση και κατανόηση ζητημάτων σχετικών με 
τη συνέχεια και την ασυνέχεια των παιδοψυχιατρικών 
διαταραχών. Πάντως, για τα θέματα της «Συνέχειας
Ασυνέχειας», τα ευρήματα από τις μακροπρόθεσμες 
μελέτες αποτελούν τη βασική αναφορά. 

Διευκρινίσεις σχετικά  
με την παρουσίαση των ευρημάτων

Η παρουσίαση των ευρημάτων θεωρείται ότι μπο
ρεί να επιχειρηθεί σε δύο επίπεδα, που είναι βέβαια 
συμπληρωματικά μεταξύ τους.5 Καταρχάς σε ένα πιο 
συνολικό και σφαιρικό επίπεδο, όπου κεντρικό θέμα 
είναι η ανάδειξη της τάσης των παιδοψυχιατρικών 
διαταραχών για συνέχεια προς την ενήλικη ζωή και 
η έκταση αυτής της συνέχειας. Το άλλο επίπεδο εί
ναι, με αφετηρία συγκεκριμένη διαταραχή ή διατα
ραχές, τα δεδομένα της συνέχειας ή ασυνέχειας να 
παρουσιάζονται πιο αναλυτικά και διεξοδικά. Σε κά
θε επίπεδο βέβαια ανακύπτουν δυσκολίες λόγω της 
πολυπλοκότητας των θεμάτων. Η παρουσίαση αυτή 
κινείται κυρίως σε πιο συνολικό και σφαιρικό επίπε
δο. Οι αναφορές που θα γίνουν σε συγκεκριμένες δια
ταραχές, καθώς και σε μερικές συννοσηρές ακολου
θίες τους, είναι ενδεικτικές, προκειμένου να δοθεί 
σαφέστερα μια συνολική εικόνα, με βάση πάντα τα 
ευρήματα. Επιλέγονται ορισμένες δημοσιεύσεις από 
τις μακροπρόθεσμες μελέτες και προβάλλονται μερι
κά σημεία που από αυτές πάλι έχουν προκύψει, ιδίως 
όταν έχουν και πρακτικό χαρακτήρα. Πριν προχωρή
σουμε στην παρουσίαση των ευρημάτων, μία σειρά 
ζητήματα χρήζουν τοποθέτησης και διευκρινίσεων. 

•  Έχοντας μακροπρόθεσμες μελέτες στον γενικό 
πληθυσμό, η έκταση της συνέχειας προβάλλεται 
σαφέστερα με βάση το τι συμβαίνει με τις πιο συ
νήθεις, τις πιο συχνές διαταραχές της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας, πράγμα που παραπέμπει άμεσα 
στην επίγνωση αναγκών και στη στόχευση των πα
ρεμβάσεων. Έτσι, στις εκτιμήσεις σε αυτό το επίπε
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δο, δεν περιλαμβάνονται διαταραχές με δεδομένη 
τη χρονιότητα, όπως π.χ. ο αυτισμός. 

•  Πολλές μελέτες ακολουθούν ή χρησιμοποιούν 
τη διάκριση εσωτερικευμένες/εξωτερικευμένες 
(internalizing/externalizing), η οποία αποδίδει δύο 
ευρείες περιοχές ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων 
και στην καθεμία εμπίπτουν ορισμένες από τις συ
νήθεις και συχνές διαταραχές που συναντάμε στην 
κλινική πράξη. Στην εσωτερικευμένη περιοχή περι
λαμβάνονται οι αγχώδεις και οι συναισθηματικές 
διαταραχές, ενώ στην εξωτερικευμένη η ΔΕΠΥ, η 
εναντιωματική διαταραχή, η διαταραχή διαγωγής, 
η αντικοινωνική διαταραχή ενηλίκων ως συνέχεια 
της προηγούμενης, καθώς και η χρήση ουσιών. Η 
διάκριση αυτή θεωρείται ότι έχει νόημα και ότι εί
ναι χρήσιμη για την κλινική και ερευνητική συνεν
νόηση, πράγμα που υποστηρίχθηκε πάλι πρόσφα
τα.6 Ασφαλώς δεν εξαντλείται η ψυχοπαθολογία με 
τις δύο αυτές περιοχές. 

•  Σε σχέση με τη συνέχεια των διαταραχών, ιδίως 
οι πιο πρόσφατες μελέτες ακολουθούν τη διάκρι
ση σε ομοιοτυπική (homotypic) και ετεροτυπική 
(heterotypic) συνέχεια. Όταν μία διαταραχή συνε
χίζεται η ίδια ή προβλέπει τον εαυτό της στον χρό
νο περνώντας από διάφορες αναπτυξιακές φάσεις, 
πιθανόν με υποχωρήσεις και υποτροπές (π.χ. προ
ηγούμενες αγχώδεις εκδηλώσεις ακολουθούνται 
από επόμενες αγχώδεις εκδηλώσεις), τότε η συνέ
χεια είναι ομοιοτυπική. Όταν μία διαταραχή ακο
λουθείται από μία άλλη διαφορετική διαταραχή 
στην πορεία (π.χ. προηγούμενη εναντιωματική δια
ταραχή ακολουθείται αργότερα από κατάθλιψη), 
τότε η συνέχεια είναι ετεροτυπική. Ομοιοτυπική 
και ετεροτυπική συνέχεια μπορεί βέβαια να συν
τρέχουν. Οι ετεροτυπικές συνέχειες θέτουν πιο 
σύνθετα προβλήματα για την έρευνα και την κατα
νόηση. Η σημασία της συννοσηρότητας συζητείται 
στην παρούσα εργασία.

•  Ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο των προ
οπτικών μελετών είναι η δυνατότητα να αναζητούν 
και να εντοπίζουν διαφορετικές αναπτυξιακές δια
δρομές που πιθανόν έχουν σημασία για την κατα
νόηση της αιτιολογίας, αλλά και για την αντιμετώ
πιση και την πρόγνωση. Για παράδειγμα, μπορεί να 
δειχθεί ότι διαφορετικές αναπτυξιακές διαδρομές 
μπορεί να συγκλίνουν στην εμφάνιση συμπτωμά
των της ίδιας διαταραχής, έχοντας όμως διαφορε
τικές συνέπειες για την παραπέρα συνέχεια ή ασυ

νέχειά τους – το καλύτερο παράδειγμα εντοπίζεται 
στο πλαίσιο των διαταραχών διαγωγής. 

•  Η προοπτική μελέτη επιτρέπει επίσης να ελέγχεται 
η εξέλιξη της ψυχοπαθολογίας όχι μόνο μεταξύ παι
διών γενικά και ενηλίκων, αλλά και μεταξύ παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας. Αυτό επιτρέπει διαπιστώσεις 
σε σχέση πάλι με τις αναπτυξιακές διαδρομές, την 
ηλικία έναρξης, πρόδρομα συμπτώματα και άλλα 
θέματα που μπορεί να σχετίζονται με πλευρές της 
συνέχειας ή της ασυνέχειας. 

•  Τέλος, μία ακόμη σειρά σημαντικών θεμάτων συνδέ
ονται εδώ: Ζητήματα ταξινόμησης, π.χ. μέσα από τα 
ευρήματα των μακροπρόθεσμων μελετών ελέγχεται 
η λογική με την οποία έχουν αντιμετωπιστεί ορισμέ
νες διαταραχές και οι διακρίσεις τους στα ταξινομικά 
συστήματα, και λαμβάνονται υπόψη στις επόμενες 
αναθεωρήσεις. Ζητήματα σχετικά με τα διαγνωστι
κά κριτήρια, π.χ. αν θα έπρεπε να διαφοροποιούνται 
αναπτυξιακά και με την ηλικία – ένα τρέχον παρά
δειγμα είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για τη 
διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους. Ζητήματα 
επίσης σχετικά με τη σημασία της διαστασιακής 
έναντι της κατηγορικής απόδοσης των διαταραχών 

–χωρίς και να αντιτίθενται–, καθώς και η σημασία 
που έχουν ως προς τη συνέχεια οι υποκλινικές περι
πτώσεις. Η ηλικία έναρξης μιας διαταραχής κατέχει 
επίσης σημαντική θέση εδώ, καθώς και ενδεχόμενες 
διαφορές ως προς το φύλο. 

Ασφαλώς, τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί 
έχουν εμπλουτίσει σημαντικά τις πληροφορίες και 
έχουν καταστήσει τις γνώσεις μας πιο στέρεες. Πολλά 
όμως ζητήματα μένουν ανοιχτά σε περαιτέρω έρευ
να, ιδίως σε σχέση με τους μηχανισμούς που μπορεί 
να υπεισέρχονται και να επηρεάζουν τη συνέχεια ή 
και την ασυνέχεια.5 

Η έκταση της συνέχειας  
των διαταραχών σε συνολικό επίπεδο 

Ξεκινώντας από τον ευρωπαϊκό χώρο, συχνές είναι 
οι αναφορές στη μακροπρόθεσμη μελέτη από την 
Ολλανδία, η οποία περιέλαβε 1600 περίπου παιδιά 
(τυχαιοποιημένο δείγμα) από τον γενικό πληθυσμό 
μιας περιοχής. Η μελέτη άρχισε το 1983 με ηλικίες τό
τε των παιδιών μεταξύ 4 και 16 ετών και εύρος παρα
κολούθησης 14 χρόνια, με ενδιάμεσες αξιολογήσεις. 
Κατά την έκβαση, τα άτομα είχαν φτάσει σε ηλικίες 
μεταξύ 18 και 30 ετών. Στην αρχική φάση, οι εκτιμή
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σεις έγιναν με βάση το σχετικό ερωτηματολόγιο του 
Achenbach (CBCL) που συμπλήρωσαν οι γονείς σε 
συνέντευξη. Κατά την έκβαση συμπληρώθηκαν τα 
κατάλληλα για την ηλικία ερωτηματολόγια, αρχικά 
από τα ίδια τα άτομα και στη συνέχεια, με την έγκρι
σή τους, πάλι από τους γονείς τους (η συμπλήρωση 
ερωτηματολογίων από τους γονείς σε αυτή την ηλι
κία ήταν και μια καινοτομία αυτής της μελέτης).7 Σε 
μια παράλληλη εκτίμηση κατά την έκβαση, έγινε και 
η απόδοση της τρέχουσας ψυχοπαθολογίας με ανα
φορά και στις διαγνώσεις κατά DSMIV.8 

Με βάση τα ερωτηματολόγια, παιδιά που κατά την 
αρχική εκτίμηση παρουσίαζαν βαθμολογία με απο
κλίσεις σε διάφορες κλίμακες συμπτωμάτων, συνέχι
ζαν να παρουσιάζουν τέτοιες αποκλίσεις σε ποσοστό 
41% κατά τις βαθμολογήσεις των ιδίων των ατόμων 
και σε ποσοστό 29% κατά τις βαθμολογήσεις των 
γονέων τους. Προκύπτουν επομένως και τα δύο: συ
νέχειες αλλά και ασυνέχειες. Με βάση τις κλινικές δια
γνώσεις, υψηλές βαθμολογίες απόκλισης στο ερωτη
ματολόγιο κατά την παιδική ηλικία αύξαναν σημαντι
κά τον κίνδυνο παρουσίας ψυχιατρικής διαταραχής 
14 χρόνια αργότερα. Και με τις δύο εκτιμήσεις, η ση
μαντικότερη συσχέτιση συνέχειας ήταν ως προς τις 
διασπαστικού τύπου διαταραχές. Ένα ακόμη ενδια
φέρον εύρημα είναι ότι παιδιά που κατά την αρχική 
εκτίμηση παρουσίαζαν μεν αυξημένα συμπτώματα 
που εμπίπτουν στο πλαίσιο της ΔΕΠΥ, χωρίς όμως 
αυξημένα σκορ σε άλλες κλίμακες, ιδίως αντικοινω
νικής συμπεριφοράς, δεν φαινόταν να παρουσιάζουν 
αυξημένη ψυχοπαθολογία κατά την έκβαση. 

Από τη σημαντική σειρά δημοσιεύσεων στο πλαί
σιο της μακροπρόθεσμης μελέτης του Dunedin που 
αναφέρθηκε, εκείνη του 2003 έτυχε πολύ συχνής 
αναφοράς.9 Το εύρος ηλικίας ήταν μεταξύ 11 και 26 
ετών, με αρχικές διαγνώσεις κατά DSMIII, στην πο
ρεία το DSMIIIR και τώρα το DSMIV. Στόχος της 
μελέτης ήταν να αναδειχθεί η έκταση στην οποία οι 
ψυχιατρικές διαταραχές των ενηλίκων έχουν τη βάση 
τους σε ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις των προηγού
μενων ηλικιών, γεγονός που θεωρείται ότι αναδεικνύ
εται καλύτερα με “prospective follow back” μελέτη: 
Δηλαδή η παρουσία προηγούμενης ψυχοπαθολογίας 
και διαγνώσεων δεν στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγια 
που συμπληρώθηκαν αναδρομικά, όπως συμβαίνει 
συχνά σε τέτοιου είδους μελέτες, αλλά στις αξιολο
γήσεις που προγραμματισμένα και άμεσα είχαν γίνει 

κατά την εξελισσόμενη φάση της μελέτης. Αυτό δε 
ήταν ένα από τα ισχυρά σημεία της μελέτης. Επίσης, 
οι διαγνωστικές εκτιμήσεις στην ηλικία των 26 ετών 
έγιναν ως προς ένα ικανό εύρος διαγνώσεων 17. Οι 
εκτιμήσεις αναφέρονταν στο παρελθόν έτος από την 
ημέρα της επανεξέτασης. Τα κυριότερα συμπερά
σματα έχουν ως εξής: 

Οι ενήλικοι με μία ψυχιατρική διαταραχή, στην 
πλειοψηφία τους είχαν μία διαταραχή που μπορούσε 
να διαγνωστεί από την παιδική ή εφηβική τους ηλι
κία. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνολικό επίπεδο, τα μισά 
από τα άτομα τα οποία 26 τους χρόνια πληρούσαν τα 
κριτήρια για μια διαταραχή κατά το DSMIV είχαν λά
βει μια διάγνωση ήδη μεταξύ 11 και 15 ετών, ενώ τα 
3/4 είχαν λάβει μία διάγνωση μέχρι τα 18 τους χρόνια. 
Αυτά ως προς όλους τους τρόπους που είχαν προβλε
φθεί, ώστε η διάγνωση παρουσίας μιας διαταραχής 
κατά τη συνέντευξη να ελέγχεται και ως προς την 
κλινική της σημασία (βοήθεια που είχε ζητηθεί/υπη
ρεσίες που είχαν δοθεί κατά το παρελθόν έτος).

Η ομοιοτυπική συνέχεια ήταν αυτή που γενικά 
επικρατούσε. Πιο αναλυτικά, ομοιοτυπική ήταν η 
συνέχεια ιδιαίτερα ως προς τις αγχώδεις διαταραχές 
και αρκετά για την κατάθλιψη. Σημαντική συσχέτι
ση υπήρχε επίσης ανάμεσα στη διαταραχή αντικοι
νωνικής προσωπικότητας των ενηλίκων και την πα
ρουσία διαταραχής διαγωγής και/ή εναντιωματικής 
διαταραχής πριν από την ηλικία των 15 ετών. Επίσης, 
σε ενηλίκους με διάγνωση διαταραχής χρήσης ου
σιών, η διαταραχή διαγωγής ήταν αυτή που κυρίως 
είχε προηγηθεί. Παράλληλα, αναδείχτηκε και υψη
λός βαθμός ετεροτυπικής συνέχειας. Σε αρκετές 
δηλαδή από τις διαγνώσεις των ενηλίκων υπήρ
χαν και άτομα που κατά την παιδικήεφηβική τους 
ηλικία είχαν λάβει διαφορετικές διαγνώσεις. Αυτό 
ίσχυε περισσότερο πάλι μεταξύ των ατόμων που 
τώρα λάμβαναν διάγνωση μιας αγχώδους διαταρα
χής, για την κατάθλιψη, καθώς και για τα άτομα που 
τώρα έπαιρναν διάγνωση σχιζοφρενικόμορφης δι
αταραχής. Το τελευταίο ήταν αρκετά αναμενόμενο, 
αφού και άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι σε άτομα 
που αργότερα θα λάβουν μια διάγνωση σχιζοφρενι
κού τύπου διαταραχής μπορεί να έχουν προηγηθεί 
διάφορες άλλες διαγνώσεις. 
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Σημαντικό ήταν το εύρημα ότι παιδιά με διαταραχή 
διαγωγής και/ή εναντιωματική διαταραχή, εκτός από 
τη συνέχεια προς την αντικοινωνική προσωπικότητα, 
παρουσίαζαν επιπλέον, ως ενήλικοι, και διάφορες άλ
λες μείζονες διαταραχές. Οι συγγραφείς δίνουν ιδιαί
τερη βαρύτητα στο εύρημα αυτό. Όπως σημειώνουν, 
αναπτύχθηκαν «αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, 
εξάρτηση από ουσίες, διαταραχές διατροφής, σχιζο
φρενικόμορφη διαταραχή, ακόμη και μανιακά επει
σόδια». Όπως συζητήθηκε αργότερα, είναι πιθανόν η 
εναντιωματική διαταραχή, η οποία στη μελέτη αυτή 
του Dunedin συμπεριλαμβανόταν ενιαία με τη δια
ταραχή διαγωγής, να συνέβαλε στην παραπέρα ανά
πτυξη τόσο ποικίλης ψυχοπαθολογίας.10 Υπάρχουν 
ενδείξεις από αξιόλογες μελέτες ότι αυτό μπορεί να 
συμβαίνει με την εναντιωματική διαταραχή11 και, επει
δή το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα συζητη
θεί πιο αναλυτικά παρακάτω. Πάντως, άτομα με αντι
κοινωνικές συμπεριφορές στο προσκήνιο μπορεί να 
έχουν αρκετά σύνθετη ψυχοπαθολογία που πρέπει να 
αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται. 

Τα συνολικά ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν 
ότι οι ψυχιατρικές διαταραχές των ενηλίκων σε με
γάλο βαθμό αποτελούν προεκτάσεις ψυχιατρικών 
διαταραχών από την παιδική ή εφηβική ηλικία. Μία 
υπόδειξη για την κλινική πράξη είναι ότι οι κλινικοί, 
μπροστά στις διαταραχές νεαρών ενηλίκων, χρήσι
μο είναι να έχουν κατά νου ότι περίπου 1 στα 2 πε
ριστατικά μάλλον θα έχει ένα προηγούμενο ψυχια
τρικό ιστορικό, πιθανόν από αρκετά νωρίς. Φανερή 
είναι βέβαια η σημασία που έχει η προσεκτική λήψη 
του προηγούμενου αναπτυξιακούψυχιατρικού ιστο
ρικού. Φυσικά είναι σαφές το νόημα για τη σχέση 
παιδοψυχιατρικής και πρόληψης. Τονίζεται, τέλος, η 
χρησιμότητα που θα έχει να βρεθεί τρόπος να απο
τυπώνεται αναπτυξιακά η διαδρομή των συμπτωμά
των του ατόμου στο DSMV.9 

Στο σημείο αυτό, χρήσιμη είναι μία στοιχειώδης 
αναφορά στα ευρήματα της μελέτης των Kessler et 
al,12 που –αν και διαφορετικής μεθοδολογίας– έχει 
πτυχές που επιτρέπουν παραλληλισμούς. Στόχος 
ήταν εκτιμήσεις της διά βίου επίπτωσης των ψυχια
τρικών διαταραχών κατά το DSMIV αλλά και ο προσ
διορισμός της ηλικίας έναρξής τους, με έμφαση κυρί
ως στις διαταραχές που εμπίπτουν στις δύο ευρείες 
περιοχές ψυχοπαθολογίας. Είναι σε διαφορετικό πλη
θυσμό, στην Αμερική, με δείγμα αντιπροσωπευτικό 

σε εθνικό επίπεδο, και έτυχε επίσης πολύ συχνής 
αναφοράς. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα εί
ναι ότι «οι μισές από όλες τις διά βίου περιπτώσεις 
αρχίζουν στην ηλικία των 14 ετών και τα τρία τέταρ
τα στην ηλικία των 24 ετών». Ο μέσος όρος ηλικίας 
έναρξης, όχι μόνο για διαταραχές που συνεπάγονται 
μειωμένο έλεγχο παρορμήσεων, όπως η εναντιωμα
τική και η διαταραχή διαγωγής, αλλά και για τις αγ
χώδεις διαταραχές συνολικά, προσδιορίζεται ακόμη 
νωρίτερα, στην ηλικία των 11 ετών. Τονίζεται και εδώ 
η έμφαση που πρέπει να δοθεί στην παιδική και εφη
βική ηλικία, συμπέρασμα που απορρέει λογικά από 
τα ευρήματα. Δίνονται παρακάτω μερικά στοιχεία 
της συνέχειας και της τροπής που ενδεχομένως θα 
λάβουν, με αφετηρία συγκεκριμένες διαταραχές στις 
δύο ευρείες περιοχές ψυχοπαθολογίας. 

Διαταραχές στις δύο ευρείες περιοχές  
ψυχοπαθολογίας (Internalizing/Externalizing): 
Συνέχειες και ακολουθίες 

Στο πλαίσιο του εσωτερικευμένου τύπου μορφών 
ψυχοπαθολογίας, αξιόλογη συνέχεια έχει αναδειχτεί 
ως προς όλες τις διαγνώσεις που εμπίπτουν σ’ αυ
τόν, ενώ έχουν και ισχυρή συννοσηρότητα μεταξύ 
τους. Ακολουθούν μερικά από τα ευρήματα για τις 
αγχώδεις διαταραχές συνολικά, καθώς και –ειδικότε
ρα– για την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ). Η 
κατάθλιψη απαιτεί ασφαλώς χωριστή αντιμετώπιση.

Αγχώδεις διαταραχές της μιας ή της άλλης μορφής, 
με αρκετές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του παι
διού, μπορεί να αρχίζουν αρκετά νωρίς. Στη μελέτη 
Kessler et al12 που αναφέρθηκε, οι αγχώδεις διατα
ραχές ήταν η συχνότερη διαγνωστική κατηγορία σε 
βάθος χρόνου (28%) και είναι ενδιαφέρον ότι ο μέ
σος όρος ηλικίας έναρξής τους προσδιορίζεται γενι
κά στα 11 χρόνια. Ορισμένες μορφές έχουν μέσο όρο 
έναρξης νωρίτερα (άγχος αποχωρισμού και ειδικές 
φοβίες στα 7 χρόνια) ή λίγο αργότερα (π.χ. κοινωνική 
φοβία στα 13 χρόνια). Υπάρχει αρκετή σταθερότητα 
παρουσίας του στον χρόνο (stability), από την παι
δική στην εφηβική ηλικία και παραπέρα στην ενη
λικίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
ασυνέχειες. Ακόμη και στο πλαίσιο της προσχολικής 
ηλικίας φαίνεται να υπάρχει τέτοια σταθερότητα, σε 
περιπτώσεις που αγχώδεις εκδηλώσεις αρχίσουν από 
τόσο νωρίς.13 
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Στο πλαίσιο της μελέτης του Dunedin,14 στην ηλι
κία των 32 ετών η επίπτωση διαταραχών άγχους στα 
άτομα του γενικού πληθυσμού κυμαινόταν από 2% 
έως 9%, με βάση επτά επιμέρους διαγνώσεις αγχώ
δους διαταραχής κατά DSMIV. Κατά την εξελισσόμε
νη φάση, τα μισά περίπου από τα άτομα αυτά είχαν 
λάβει μια ψυχιατρική διάγνωση (όχι υποχρεωτικά 
αγχώδους διαταραχής) μεταξύ 11 και 15 ετών, ενώ 
το 1/3 είχε παρουσιάσει μια αγχώδη διαταραχή ήδη 
μέχρι τα 15 (υπεραγχώδη, άγχους αποχωρισμού, φο
βία). Η παρουσία προηγούμενου ψυχιατρικού ιστορι
κού αυξανόταν προς τα 18 ή και λίγο αργότερα, και 
από εκεί και μετά υπήρχαν σχετικά λίγες «καινούργι
ες» περιπτώσεις. 

Υπήρχε ισχυρή τάση συννοσηρότητας μεταξύ των 
διαφόρων μορφών άγχους, π.χ. ποσοστό 30% των 
ατόμων με διαταραχή γενικευμένου άγχους συμ
πλήρωναν κριτήρια και για κοινωνική φοβία (στενή 
ομοιοτυπική συνέχεια), καθώς και με την κατάθλιψη 
(ευρύτερη ομοιοτυπική συνέχεια). Η συνέχεια δηλα
δή εντάσσεται στην ίδια ευρεία περιοχή εσωτερικευ
μένου τύπου ψυχοπαθολογίας. Κάποιοι συσχετισμοί 
με εξωτερικευμένου τύπου διαταραχές (ετεροτυπική 
συνέχεια) βρέθηκαν κυρίως με τη διαταραχή μετα
τραυματικού στρες: ενήλικοι με αυτή τη διαταραχή 
σε έναν βαθμό είχαν λάβει διάγνωση διαταραχής δια
γωγής ή εναντιωματικής διαταραχής κατά την εφη
βική τους ηλικία, πράγμα που δεν συνέβαινε με τις 
άλλες μορφές αγχώδους διαταραχής. Επίσης, οι ειδι
κές φοβίες στους ενηλίκους, ενώ είχαν έναρξη από 
νωρίς, δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερες συννοσηρότητες 
με άλλες διαταραχές. 

Η ισχυρή συννοσηρότητα άγχους και κατάθλιψης 
έχει πιθανόν επισκιάσει ως ένα σημείο την καθεαυ
τό σημασία που φαίνεται ότι πρέπει να δίνεται στις 
αγχώδεις διαταραχές της παιδικής ηλικίας. Στο πλαί
σιο της μελέτης της κατάθλιψης, σε κλινικούς κυρίως 
πληθυσμούς, μια ερευνητική διαπίστωση με αρκετή 
αποδοχή είναι ότι αγχώδεις εκδηλώσεις προηγού
νται αναπτυξιακά στην πορεία προς την κατάθλιψη, 
η οποία θα εμφανιστεί αργότερα. Προκύπτει έτσι 
ένα είδος ευρύτερης ομοιοτυπικής συνέχειας, καθώς 
και η σκέψη για ένα κοινό υπόστρωμα, ενώ η ορι
σμένη κατεύθυνση της ακολουθίας –από το άγχος 
προς την κατάθλιψη– στρέφει φυσικά το βάρος στην 
κατάθλιψη.5,15 Πρόσφατα ευρήματα ωστόσο από τις 
μακροπρόθεσμες μελέτες σε γενικούς πληθυσμούς, 

δείχνουν ότι παράλληλα μπορεί να ισχύουν και εναλ
λακτικές εκδοχές.5,10 Στη μελέτη της Ν. Υόρκης, η 
υπεραγχώδης διαταραχή προέβλεπε συνέχεια με την 
ίδια και με άλλες αγχώδεις διαταραχές, καθώς και με 
την κατάθλιψη, υπήρχαν όμως περιπτώσεις που η 
κατάθλιψη είχε προηγηθεί και ακολούθησαν οι αγχώ
δεις εκδηλώσεις.16 

Το ζήτημα αυτό ελέγχεται ειδικότερα στο πλαίσιο 
της μελέτης του Dunedin, με βάση τον συνδυασμό 
διαταραχής γενικευμένου άγχους και κατάθλιψης.17 
(Από τις αγχώδεις διαταραχές, η διαταραχή γενικευ
μένου άγχους θεωρείται ότι έχει τους περισσότερους 
συσχετισμούς με την κατάθλιψη). Στην ηλικία των 32 
ετών ο συνδυασμός αυτός παρατηρήθηκε στο 12% 
του γενικού αυτού πληθυσμού. Μελετώντας την προ
ηγούμενη πορεία τους, φάνηκε ότι πράγματι αγχώ
δεις εκδηλώσεις προηγούνταν της κατάθλιψης, αλλά 
μόνο στο 1/3 των περιπτώσεων. Σε άλλο 1/3 η ακο
λουθία ήταν αντίστροφη, η κατάθλιψη δηλαδή προ
ηγήθηκε της αγχώδους διαταραχής, ενώ στο υπό
λοιπο 1/3 είχαν αρχίσει ταυτόχρονα. Η εναλλακτική 
τοποθέτηση που διατυπώνεται είναι ότι, τουλάχιστον 
στον συνδυασμό αυτό, η αγχώδης διαταραχή δεν εί
ναι ιεραρχικά κατώτερη, αλλά ισότιμη με την κατά
θλιψη. 

Τα παραπάνω στον συνδυασμό τους υποδεικνύουν 
ότι οι αγχώδεις διαταραχές αποτελούν και αυτές κα
ταστάσεις που με διάφορους τρόπους επιβαρύνουν 
την ψυχική υγεία. Στην κλινική πράξη χρειάζεται η 
αξιολόγηση της παρουσίας τους και ένας σχεδιασμός 
για την αντιμετώπισή τους, ακόμη και αν τις δεχτού
με ως έναν παράγοντα επικινδυνότητας της κατάθλι
ψης.5 Τονίζεται η ανάγκη για οργανωμένες παρεμβά
σεις και κατά την προσχολική ηλικία.13,18

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι μία κύρια 
διαταραχή που εξετάζεται τόσο στο πλαίσιο των 
διαταραχών άγχους όσο και ξεχωριστά. Όπως είναι 
γνωστό από την έρευνα και την κλινική πράξη, ΙΨΔ 
διαταραχή με τη μορφή που απαντά στους ενηλί
κους μπορεί να εμφανίζεται από την ηλικία των 4–5 
ετών. Είναι προφανές επομένως το ενδιαφέρον για 
τη συνέχεια. Στη μελέτη του Dunedin19 διαχωρίστη
κε μία υποομάδα παιδιών ως εξής: παιδιά τα οποία 
στην ηλικία των 11 ετών, σε προσωπική συνέντευξη 
με τον εξεταστή, απάντησαν «ναι» σε τουλάχιστον 
μία από τέσσερεις ερωτήσεις σχετικές με ιδεοληψί
ες και ψυχαναγκασμούς (61 παιδιά, 8% του γενικού 
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πληθυσμού). Είκοσι χρόνια μετά, τα παιδιά αυτά, 
ενήλικοι πλέον, πληρούσαν σε σημαντικά υψηλότε
ρο βαθμό τα κριτήρια ΙΨΔ. Η μελέτη έχει μια μονα
δικότητα, καθώς δείχνει μια σημαντική σταθερότη
τα της ΙΨΔ στον χρόνο, ξεκινώντας ακόμη και από 
υποκλινικό επίπεδο. 

Σημειώνονται ακόμη μερικές παράλληλες δια
πιστώσεις που έγιναν στον πληθυσμό αυτόν στην 
ηλικία μεταξύ 26–32 ετών. Ιδεοληψίες και ψυχανα
γκασμοί ήταν αρκετά συχνοί και σε άτομα που δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια για κάποια ψυχιατρική δια
ταραχή (γύρω στο 17%). Αυτό, σε αντίθεση με τη 
συχνότητα πλήρους ΙΨΔ που ήταν 2,3% στα 26 και 
1,8% στα 32 χρόνια. Ήταν επίσης πολύ συχνότεροι 
(31–49%) σε άτομα με άλλες ψυχιατρικές διαγνώσεις 
αλλά όχι ΙΨΔ. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
παρουσία συμπτωμάτων αύξανε σημαντικά την πι
θανότητα παρουσίας άλλων ψυχιατρικών διαταρα
χών του άξονα Ι. Είναι ενδιαφέρον ότι η παρουσία 
των ΙΨ συμπτωμάτων στα 26 αύξανε σημαντικά την 
πιθανότητα να υπάρχουν και στα 32. Γενικά, οι ιδεο
ληψίες ήταν που κυρίως προκαλούσαν τη μεγαλύ
τερη ενδοψυχική ανησυχία και ωθούσαν στην ανα
ζήτηση βοήθειας ακόμη και τα άτομα που δεν είχαν 
ψυχιατρική διάγνωση (10%).19 

Ενδιαφέροντα στοιχεία παρέχει και μια πολύ πρό
σφατη δημοσίευση από το ειδικό ιατρείο παιδικής 
ΙΨΔ στο Maudsley.20 Παρακολουθούνται 142 παιδιά, 
που εξετάσθηκαν στο ιατρείο σε διάστημα εννέα 
χρόνων. Νεαροί και γονείς συμπλήρωσαν ηλεκτρο
νικά διαγνωστικές συνεντεύξεις και ερωτηματολό
για. Η ΙΨΔ συνεχιζόταν στο 41% των περιπτώσεων. 
Το 40% των ατόμων είχε και μία άλλη ψυχιατρική 
διάγνωση, εκτός της ΙΨΔ. Η διάρκεια που ήδη είχε η 
διαταραχή κατά την αρχική εξέταση φάνηκε να είναι 
ο σπουδαιότερος προγνωστικός παράγοντας για τη 
διαιώνισή της. Η υψηλότερη αρχική ψυχοπαθολογία 
συσχετιζόταν επίσης με τη συννοσηρή κατάσταση 
στη συνέχεια. 

Το συμπέρασμα είναι ότι η ΙΨΔ με έναρξη στην 
παιδική ηλικία τείνει προς χρονιότητα. Το 50% εξα
κολουθούσε να δέχεται θεραπεία και πολλοί από 
αυτούς τους νεαρούς αισθάνονταν την ανάγκη να 
συνεχιστεί.20 Με την ευκαιρία αυτή, θίγεται και το θέ
μα μιας ήπιας μετάβασης από τις παιδοψυχιατρικές 
υπηρεσίες προς τις υπηρεσίες ενηλίκων, πράγμα που 
ισχύει βέβαια και για άλλες περιπτώσεις διαταραχών. 

Αυτονόητο είναι το ζήτημα της έγκαιρης αναγνώρι
σης και παρέμβασης με το ενδεχόμενο να μπορεί να 
προληφθεί η χρονιότητα ή για να επιτευχθεί το κα
λύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργικότητας. Ασφαλώς, 
υπάρχουν αρκετά άλλα θέματα που μπορεί ιδιαίτερα 
να σχετίζονται με την πρώιμη εμφάνιση ΙΨΔ διατα
ραχής, όπως τάσεις προς ορισμένες συννοσηρότη
τες, που ξεφεύγουν από τα όρια του παρόντος. 

Περνώντας στις εξωτερικευμένουδιασπαστικού 
τύπου διαταραχές, τα δεδομένα εμφανίζονται ιδιαί
τερα σύνθετα, τόσο ως προς τις μεταξύ τους ακολου
θίες και συνέχειες όσο και ως προς τις ετεροτυπικές 
συνέχειες που μπορεί να προκύπτουν. Ακολουθεί μια 
όσο γίνεται πιο συνοπτική αναφορά στα ζητήμα
τα αυτά. Σημειώνεται καταρχάς ότι διαταραχές που 
εμπίπτουν εδώ εξ ορισμού εμφανίζονται από την 
παιδική ή την εφηβική ηλικία: ΔΕΠΥ πριν τα 6–7, ενα
ντιωματική και διαταραχή διαγωγής κάπου στη δια
δρομή μέχρι τα 18, ενώ η διάγνωση αντικοινωνικής 
διαταραχής προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή προ
ϋποθέτει την παρουσία διαταραχής διαγωγής πριν 
από την ηλικία των 15 ετών. 

Η συνέχεια από τη διαταραχή διαγωγής (ΔΔ) προς 
την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας είναι 
η ισχυρότερη ίσως συνέχεια που έχει αναδείξει η 
έρευνα διαχρονικά. Στη διαδρομή τους η εμπλοκή με 
χρήση ουσιών περιλαμβάνεται επίσης (έστω και αν η 
έναρξη χρήσης μπορεί να συμβαίνει και λίγο αργό
τερα) και μάλιστα θεωρείται τώρα ως μια ομοιοτυπι
κή διασύνδεση.5,21,22 Η δυσμενής αυτή συνέχεια (ΔΔ 
προς αντικοινωνική προσωπικότητα) είχε επισημαν
θεί αρκετά νωρίς (Robins 1978),23 με την παράλληλη 
όμως διαπίστωση ότι αρκετά αντικοινωνικά παιδιά, 
περίπου τα μισά, δεν εξελίσσονται σε αντικοινωνι
κούς ενηλίκους. Η από νωρίς έναρξη, πριν από την 
ηλικία των 10 ετών, και η ποικιλία των αντικοινωνι
κών συμπεριφορών, συνδεόταν ισχυρότερα με τη 
συνέχεια, γεγονός που επιβεβαιώθηκε κατόπιν και 
από άλλες μελέτες.5 

Με βάση την ηλικία έναρξης (πρώιμη ή όψιμη), από 
τις μακροπρόθεσμες μελέτες (ιδίως του Dunedin) 
μπόρεσαν να αναδειχτούν δύο διαφορετικές ανα
πτυξιακές διαδρομές, οι οποίες συγκλίνουν μεν κά
που στην εφηβεία, αλλά η παραπέρα πορεία τους 
μπορεί να είναι πάλι διαφορετική ως προς τη συ
νέχεια ή την ασυνέχεια. Από αυτές τις διαπιστώσεις 
προέρχεται και η κυριότερη διάκριση που αναφέρε
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ται στο DSMIV: τύπος με παιδική έναρξη και τύπος 
με εφηβική έναρξη, με κριτήριο την παρουσία ή όχι 
συμπτωμάτων διαταραχής διαγωγής πριν την ηλικία 
των 10 ετών.24 Η άποψη που επικρατεί είναι ότι τα 
παιδιά με πρώιμη έναρξη εμφανίζουν επιβαρύνσεις 
ως προς διάφορες ατομικές και περιβαλλοντικές πα
ραμέτρους, που οδηγούν σε αλυσιδωτές αρνητικές 
αλληλεπιδράσεις και καθιστούν τη συνέχεια πιο πι
θανή (early onsetlife persistent). Αντίθετα, τα παιδιά 
με όψιμη έναρξη βρίσκονται πιο κοντά στο φυσιολο
γικό, η εμπλοκή τους με παραβατικές πράξεις μπορεί 
να ανήκει στις δοκιμές της εφηβείας, πράγματα που 
καθιστούν την ασυνέχεια και την «επιστροφή» τους 
πιο πιθανή (adolescent limited).5,24

Εν όψει του DSMV εξετάζεται η αντοχή στον χρόνο 
της παραπάνω διάκρισης και η χρησιμότητά της στην 
κλινική πράξη, καθώς και διάφορα άλλα θέματα που 
μπορεί να υπεισέρχονται στη συνέχεια ή στην ασυ
νέχεια. Πάντως, και οι δύο υποομάδες χρειάζονται 
έγκαιρη και οργανωμένη αντιμετώπιση.24 Ανοιχτά θέ
ματα ή αντικρουόμενα ευρήματα υπάρχουν σχετικά 
και με ενδεχόμενες διαφορές ως προς το φύλο.22 Με 
δεδομένη την ανομοιογένεια της συμπεριφοράς των 
παιδιών που εμπίπτουν στα κριτήρια της διαταραχής 
διαγωγής, ένα σημαντικό ζήτημα που εξετάζεται εί
ναι ποιες πρώιμες εκδηλώσεις και χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας μπορεί ιδιαίτερα να σχετίζονται με 
τη συνέχεια και έκβαση προς τις πιο σοβαρές αντι
κοινωνικές εκδηλώσεις, αυτές που περιλαμβάνουν 
επιθετικότητα και βία.24 

Με αφετηρία τη ΔΕΠΥ, μια παράλληλη συχνή συν
νόσηση είναι μεταξύ ΔΕΠΥ και ΔΔ, με τη μεσολά
βηση ενδεχομένως εναντιωματικής διαταραχής. Οι 
δύο καταστάσεις έχουν διαχωριστεί και η ακολουθία 
είναι από τη ΔΕΠΥ προς τη ΔΔ και όχι το αντίστρο
φο. Άλλωστε, ένας σημαντικός λόγος που τονίζεται 
η ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση 
της ΔΕΠΥ είναι ακριβώς ότι αποτελεί παράγοντα 
κινδύνου προς τη ΔΔ. Η έναρξη της ΔΕΠΥ δεν τρο
φοδοτείται από άλλες διαταραχές και έχει αξιοσημεί
ωτη συνέχεια: περίπου τα μισά παιδιά συνεχίζουν να 
λαμβάνουν τη διάγνωση στην ενήλικη ζωή, έχοντας 
ενδεχομένως επιπτώσεις σε διάφορους τομείς ψυ
χοκοινωνικής λειτουργικότητας, χωρίς αυτό να ση
μαίνει αναγκαστικά αντικοινωνικές συμπεριφορές, ή 
τουλάχιστον όχι σοβαρές. Ο συνδυασμός ΔΕΠΥ και 
ΔΔ επιβαρύνει την πρόγνωση και φαίνεται ότι μερι

κές από τις σοβαρότερες συνέπειες στην αρχή της 
ενηλικίωσης (π.χ. εγκλεισμός) προκύπτουν κυρίως 
όταν στο μεταξύ έχει αναπτυχθεί ΔΔ. Η εμπλοκή με 
χρήση ουσιών πάλι ενισχύεται με τη μεσολάβηση ΔΔ, 
υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι η ΔΕΠΥ μπορεί να σχε
τίζεται με αυξημένη τάση προς τη χρήση και χωρίς 
τη μεσολάβηση ΔΔ.25

Περνώντας στην εναντιωματική διαταραχή, όπως 
ήδη σημειώθηκε, αυτή μπορεί να συνυπάρχει με 
ΔΕΠΥ ή μπορεί να μεσολαβεί και προς τη ΔΔ. Στα 
διαγνωστικά συστήματα, αν και υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ DSMIV και ICD10, ουσιαστικά αντιμετωπίζε
ται ως υποκείμενη ή πρόδρομος της ΔΔ. Μολονότι 
ισχύει η συνέχεια ΕναντιωματικήΔΔΑντικοινωνική 
Διαταραχή Προσωπικότητας, ορισμένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η εναντιωματική διαταραχή μπορεί 
να τροφοδοτεί και άλλες ετεροτυπικές διαταραχές, 
όπως αγχώδεις διαταραχές και κατάθλιψη, ακόμη 
και απευθείας ή ανεξάρτητα από τη συνέχεια προς 
τη ΔΔ.11 Φαίνεται δηλαδή ότι η εναντιωματική δια
ταραχή μπορεί να συνιστά μια ετερογενή ομάδα και 
κυρίως ότι περιλαμβάνεται μια συναισθηματική διά
σταση η οποία μπορεί να συμβάλει, με αποτέλεσμα 
να εμφανίζεται αυτή η ποικιλία συνεχειών. Ιδιαίτερα 
διαφωτιστική προς αυτή τη κατεύθυνση είναι μια 
πρόσφατη μελέτη από την Αγγλία, σε μεγάλο αριθμό 
παιδιών (18.415 παιδιά, 5–16 ετών, συγχρονικήcross
sectional) που είναι αντιπροσωπευτικός σε εθνικό 
επίπεδο.26 

Η αρχική υπόθεση ήταν ότι μπορούν να διαχωρι
στούν τρεις διαστάσεις (ευερεθιστότητα, ισχυρογνω
μοσύνη, σκληρότηταhurtfulness), που η καθεμία 
αντιστοιχεί σε ορισμένα από τα συμπτώματα που 
ορίζουν τη διάγνωση της εναντιωματικής διαταρα
χής. Μπορεί να έχουν την τάση να συντρέχουν, αλ
λά η καθεμία να έχει και χωριστές διασυνδέσεις ως 
προς άλλες διαταραχές ή συμπτώματα. Τα ευρήματα 
επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ως εξής: Η ευερεθιστό
τητα βρέθηκε να σχετίζεται με άγχος και κατάθλιψη, 
η ισχυρογνωμοσύνη με ΔΕΠΥ, ενώ η σκληρότητα 
(hurtful) με εχθρικότητα και κακεντρέχεια. Και οι 
τρεις παράγουν συμπτώματα διαταραχής διαγωγής, 
αλλά με διαφοροποιημένη πάλι σχέση ως προς την 
επιθετικότητα: Ευερεθιστότητα και ισχυρογνωμο
σύνη δεν συνδέονταν με επιθετικές συμπεριφορές, 
παρόλο που μπορεί να υπήρχαν προβλήματα, ενώ 
η σκληρότητα φάνηκε ότι σχετίζεται κυρίως με επι
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θετικές συμπεριφορές. Ανεξάρτητα και από το τι θα 
δείξει η παραπέρα έρευνα, η μελέτη αυτή είναι ένα 
καλό παράδειγμα της δυνατότητας που προσφέρει 
η αναπτυξιακή προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας για 
καλύτερη κατανόηση. Η μελέτη λαμβάνεται υπόψη 
από την αρμόδια ομάδα που επεξεργάζεται το DSMV, 
μαζί και με άλλες που υποδεικνύουν ότι η εναντιω
ματική διαταραχή πρέπει να βρει μία διαφορετική 
θέση.10,27 Σε πρακτικό επίπεδο, τα παιδιά με εναντιω
ματικού τύπου εκδηλώσεις χρειάζονται προσεκτική 
αξιολόγηση και ανάλογη αντιμετώπιση. 

Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η παρουσία διαγνώσι
μης ψυχοπαθολογίαςψυχιατρικής διαταραχής κατά 
την παιδικήεφηβική ηλικία αποτελεί πρωταρχικό 
παράγοντα κινδύνου για την παρουσία ψυχιατρικής 
διαταραχής στην ενήλικη ζωή: περίπου οι μισές από 
τις περιπτώσεις ενηλίκων έχουν έναρξη πριν από την 
ηλικία των 15 ετών, με βάση μάλιστα τις πιο συνήθεις 
διαταραχές που συναντάμε στην κλινική πράξη. Από 
πλευράς ψυχικής υγείας, είναι προφανής η έμφαση 
που πρέπει να δοθεί σε όλους τους τρόπους πρόλη
ψης και παρέμβασης κατά την παιδική και εφηβική 
περίοδο. Ασφαλώς, για πολλά επιμέρους θέματα 
χρειάζεται περαιτέρω μελέτη – ένα θέμα που προ
βάλλει είναι από πόσο νωρίς μπορεί να αναγνωρίζο
νται καταστάσεις και συμπεριφορές που αξιόπιστα 
να προβλέπουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. 

Σαφή είναι βέβαια τα μηνύματα για την Παιδο
ψυχιατρική αλλά και για την επαρκή οργάνωση και 
παρουσία υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, προγράμ
ματα πρώιμης ανίχνευσης και παρέμβασης, σε συ
νεργασία ιδίως με τα σχολεία, υποστηρίζουν τους 
στόχους της πρόληψης. Ας σημειωθεί ότι, διεθνώς, 
τα περισσότερα από τα παιδιά που έχουν ανάγκη 
από αντιμετώπιση και υποστήριξη δεν προσεγγί
ζουν υπηρεσίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για 
καταστάσεις όπως οι διαταραχές διαγωγής, με τις τό
σες σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους. 
Αλλά και όταν γίνεται η διάγνωση σε αυτά τα παιδιά, 
συχνά χρειάζεται να υπάρχουν ειδικά σχεδιασμένα 
προγράμματα, για να έχει πιθανότητες η περαιτέρω 
αντιμετώπιση να αποβεί πιο αποτελεσματική – στη 
χώρα μας δεν έχουμε καθόλου προγράμματα ειδικά 
για παιδιά με διαταραχές διαγωγής. 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από 
τα ευρήματα, το οποίο άλλωστε αντιμετωπίζουμε συ
χνά στην κλινική πράξη, είναι η ευαίσθητη περίοδος 
της μετάβασης από το παιδοψυχιατρικό πλαίσιο σε 
ένα πλαίσιο ενηλίκων, για τους νεαρούς που τα προ
βλήματά τους συνεχίζονται ή υποτροπιάζουν. Από τη 
μία χρειάζεται να προβλέπεται από τις υπηρεσίες η 
ομαλή μετάβαση, από την άλλη θα πρέπει να είναι 
δεδομένη η ενεργός συνεργασία και επικοινωνία με
ταξύ παιδοψυχιάτρων και ψυχιάτρων. Είναι ουσιαστι
κό για τους ασθενείς μας, αλλά είναι και μια εμπειρία 
που μας εμπλουτίζει. 
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Important data about possible continuities and discontinuities of psychopathology from childhood 
to adulthood have been provided by findings from well scheduled prospective longitudinal stud
ies of communitybased samples. Findings from clinical populations have contributed as well. This 
presentation relies on data from selected studies of reference. An effort is made to combine results 
demonstrating the extent of continuity at a more general level with those indicating continuities or 
discontinuities concerning disorders commonly presented in clinical practice. These disorders are 
those included in the internalizing (anxiety and mood disorders) and externalizing (ADHD, opposi
tional, conduct disorderantisocial personality disorder) domains of psychopathology. Discontinuities 



PSYCHIATRIKI 23, SUPPLΕΜΕΝΤ Ι, 2012 ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 25

do exist, however findings also suggest considerable longitudinal links between childhoodadoles
cence and adulthood. Reports from the Dunedin longitudinal study showed that half of those with 
psychiatric diagnoses at the age of 26 had met criteria for psychiatric disorder by the age of 15, and 
that figure approached 75% by the age of 18. Homotypic continuity is the most prominent. There 
are also heterotypic continuities, while homotypic and heterotypic continuities may cooccur. Among 
common disorders, findings suggest continuity tendencies even for anxiety disorders and for subclini
cal cases with obsessive and compulsive symptoms as well. Comorbidity between different anxiety 
disorders (strict homotypic continuity) as well as between them and depression (broad homotypic 
continuity) is very common. In the externalizing domain, longitudinal links between conduct disorder 
and antisocial personality disorder, including adverse consequences in psychosocial functioning, have 
been repeatedly found. Childhood onset subtype of conduct disorder is more prone to this adverse 
outcome, however all cases with conduct disorder need early recognition and intervention. During 
the course of conduct disorder, substance use is now recognized as a kind of homotypic continuity. 
About half of attention deficithyperactivity disorder (ADHD) cases continue into adulthood. These 
individuals usually face problems in several aspects of their adult life, such as interpersonal relation
ships, educational and occupational functioning. In ADHD cases, the emergence of conduct disorder 
worsens the adverse outcome; therefore prevention of this complication is of significant importance 
for intervention. There are indications that oppositional disorder cases may be heterogeneous and 
that this may explain the heterotypic continuities that have been found so far. Many aspects are open 
to further study, particularly those concerning the possible mechanisms involved in continuities or 
discontinuities in various disorders. Data suggesting the extent of continuities are important for both 
child psychiatry and psychiatry. Attention should be focused on early intervention, services provision 
and cooperation. The latter is of vital importance during the transition from child to adult services. 

Key words: Prospective longitudinal studies, homotypicheterotypic continuity, internalizing
externalizing disorders, anxiety disorders, conduct disorder, oppositional disorder.
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Η ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού είναι μία πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία επη
ρεάζεται από ένα ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών 
παραγόντων. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην εμβρυϊκή, νεογνική και βρεφική μελέτη της 
συμπεριφορικής γενετικής σε συνδυασμό με τις εγκεφαλικές απεικονιστικές μεθόδους, 

έχουν επιτρέψει την πιο ενδελεχή διερεύνηση της επίδρασης του στρες και του ψυχικού τραύματος 
κατά τη διάρκεια της βρεφονηπιακής ηλικίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η παρούσα ανασκό
πηση εστιάζει, υπό το πρίσμα της νευροανάπτυξης, στη νευροβιολογική κατανόηση των επιπτώ
σεων της έκθεσης του βρέφους ή του νηπίου σε χρόνιο ψυχικό στρες για τη μετέπειτα ψυχοσυναι
σθηματική του ανάπτυξη. Αρχικά δίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της ανάπτυξης του εγκεφά
λου, με επίκεντρο τις διεργασίες της νευροανάπτυξης και τις δομές του μεταιχμιακού συστήματος 
που συνδέονται στενά με τις συναισθηματικές εμπειρίες και αντιδράσεις, τη μνήμη και τη μάθηση. 
Έμφαση δίνεται στην έννοια της συναπτικής πλαστικότητας, η οποία αποτελεί τη βιολογική βά
ση της μνήμης και της μάθησης, που είναι οι δύο σημαντικότεροι μηχανισμοί μέσω των οποίων 
το περιβάλλον επηρεάζει τη συμπεριφορά. Επίσης, στην έννοια των κρίσιμων περιόδων ειδικής 
ευαισθησίας, δηλαδή «ευαλωτότητας» ή «ευκαιρίας», κατά τις οποίες ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητος σε περιβαλλοντικές ή εξωγενείς επιδράσεις που μπορούν να ασκήσουν ακόμη και μη 
αναστρέψιμες αλλαγές στη δομή και λειτουργία νευρωνικών κυκλωμάτων, με μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Η σύντομη ανασκόπηση της νευρο
ενδοκρινολογικής απόκρισης στο στρες και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της παρατεταμέ
νης έκθεσης του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου στις ορμόνες του στρες κατά την προγεννητική και 
μεταγεννητική περίοδο, διευκρινίζει περαιτέρω γιατί τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα από τους ενηλί
κους στις επιδράσεις του στρες. Δεδομένου ότι το οργανωτικό πλαίσιο της ανάπτυξης του παιδιού 
βασίζεται στη μνήμη και στη μάθηση, αναφορά γίνεται στις υποφλοιικές εγκεφαλικές δομές που 
επιτρέπουν και υποστηρίζουν τον σχηματισμό μνημονικών εγγραφών. Διαχωρισμός γίνεται μετα
ξύ της άδηλης (ασυνείδητης) μνήμης στην προγλωσσική περίοδο ανάπτυξης του παιδιού και της 
έκδηλης (συνειδητής) μνήμης που συνδέεται στενά με τη γλωσσική ανάπτυξη. Δεδομένου ότι ο 
αναπτυσσόμενος εγκέφαλος μεταβάλλεται συνεχώς από τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, η έκθεση 
του παιδιού κατά τη βρεφονηπιακή ηλικία σε κακομεταχείριση, είτε αυτή παίρνει τη μορφή της σε
ξουαλικής, σωματικής ή συναισθηματικής κακοποίησης είτε τη μορφή της ακραίας παραμέλησης ή 
αποστέρησης, σχετίζεται με αλλαγές στη δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, που με τη σειρά τους 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη χρονίας μετατραυματικής διαταραχής του στρες, διαταραχών άγχους 
και διάθεσης, διαταραχών μνήμης και μάθησης, καθώς και άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. 

Νευροβιολογικές εγγραφές  
του ψυχικού τραύματος κατά τη διάρκεια  

της πρώιμης παιδικής ηλικίας 

Ι. Γιαννοπούλου
Β’ Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 

ΚΨΥ Περιστερίου, Περιστέρι

Ψυχιατρική 2012, 23:Π27–Π38
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Εισαγωγή

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού είναι μία 
πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από 
ένα ευρύ φάσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ γενετικών 
και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι πρόσφατες εξε
λίξεις στην εμβρυϊκή, νεογνική και βρεφική μελέτη της 
συμπεριφορικής γενετικής, σε συνδυασμό με τις εγκε
φαλικές απεικονιστικές μεθόδους, έχουν επιτρέψει την 
πιο ενδελεχή διερεύνηση της επίδρασης του στρες και 
του ψυχικού τραύματος κατά τη διάρκεια της βρεφο
νηπιακής ηλικίας στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Το 
στρες ορίζεται συνήθως ως ερέθισμα ή εμπειρία που 
διαταράσσει την ομοιόσταση του οργανισμού μέσω 
πρόκλησης έντονου αρνητικού συναισθήματος, όπως 
του φόβου, και αίσθησης απώλειας ελέγχου. Στις πη
γές του ψυχικού στρες που μπορεί να βιώσουν τα παι
διά συγκαταλέγονται η αποστέρηση (deprivation) και 
η παραμέληση, ιδίως στην πρώιμη παιδική ηλικία, η 
έκθεση στη βία μεταξύ γονέων, καθώς και οι διάφορες 
μορφές κακοποίησης.

Στην παρούσα εργασία θα συζητηθούν, υπό το 
πρίσμα της νευροανάπτυξης, οι νευροβιολογικές 
επιπτώσεις στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο από την 
έκθεση του βρέφους ή του νηπίου σε χρόνιο ψυχικό 
στρες και πώς αυτές επηρεάζουν το συναίσθημα και 
τη συμπεριφορά, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μα
κροπρόθεσμα.

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελεί ένα δυναμι
κό «ανοικτό» σύστημα που αποτελείται από πολλά 
αλληλεπιδρώμενα και υψηλής διασυνδετικότητας 
λειτουργικά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία αναπτύσ
σονται και οργανώνονται με έναν διαδοχικό και ιε
ραρχικό τρόπο, γενετικά προγραμματισμένο, από 

κάτω προς τα επάνω (bottomup) και εκ των έσω 
προς τα έξω (insideout), δηλαδή από τις αρχέγονες 
περιοχές του εγκεφάλου (στέλεχος) στις πιο σύνθε
τες υποφλοιικές και φλοιικές περιοχές.1 Η ανάπτυξη 
του εγκεφάλου επιτελείται με εντατικούς ρυθμούς 
κατά την εμβρυϊκή ζωή, όμως ο εγκέφαλος δεν 
παύει να αναπτύσσεται και να διαφοροποιείται με 
τη γέννηση του παιδιού. Αν και οι κυρίως συνδέσεις 
και δομές σχηματίζονται από γονιδιακά μεταφερό
μενες πληροφορίες, δηλαδή τη μνήμη του είδους 
μας, οι λεπτομέρειες καθορίζονται από την εμπει
ρία και τη χρήση. Τα γονίδια, δηλαδή, δημιουργούν 
τις δομές, αλλά το περιβάλλον τις «σμιλεύει».1 Οι 
διεργασίες της νευροανάπτυξης περιλαμβάνουν τη 
νευρογένεση, τη μετανάστευση των νευρώνων, τη 
διαφοροποίησηεξειδίκευση των νευρώνων, τη συ
ναπτογένεση, την απόπτωση (κυτταρικός θάνατος) 
ή το κλάδεμα των συνάψεων (pruning), και τέλος τη 
μυελίνωση.1 Οι πρώτοι νευρώνες που αργότερα θα 
γίνουν εγκεφαλικά κύτταρα εμφανίζονται γύρω στις 
40 μέρες μετά τη σύλληψη. Έχει υπολογισθεί ότι τις 
επόμενες 120 ημέρες οι νευρώνες μας σχηματίζο
νται με ρυθμό 580.000 το λεπτό. Κατά τη γέννηση 
ο εγκέφαλος διαθέτει 100 δις νευρώνες, με 10.000 
συνάψεις ο καθένας, και 10 στην εκατομμυριοστή 
δυνατότητες νευρωνικής δραστηριότητας.1 Καθώς 
επιτελείται η νευρογένεση και ο εγκέφαλος αυξάνε
ται με έναν πολύπλοκο γενετικό μηχανισμό, οι νευ
ρώνες «μεταναστεύουν», δηλαδή κατευθύνονται σε 
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές προς συγκεκριμέ
νες θέσεις (π.χ. φλοιός) και διαφοροποιούνται. Μετά 
την άφιξη των νευραξόνων στους κατάλληλους 
στόχους, αρχίζει η δημιουργία συνάψεων. Η συνα
πτογένεση περιλαμβάνει τη δημιουργία επιλεκτι
κών συνδέσεων μεταξύ του αναπτυσσόμενου νευ
ράξονα και των στόχων του. Υπάρχουν δύο στάδια 
ανάπτυξης και διατήρησης της συναπτικής ισχύος. 

Οι ακριβείς διαγνωστικές αξιολογήσεις παιδιών που παραπέμπονται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
πρέπει να είναι πάγια κλινική πρακτική, καθώς μια λανθασμένη διάγνωση ενδέχεται να έχει περαι
τέρω δυσμενείς επιπτώσεις για την ψυχοκοινωνική έκβαση του παιδιού. Η ανάγκη για νευροψυχο
λογική εξέταση παιδιών που έχουν εκτεθεί σε πρώιμο ψυχικό τραύμα ή στρες είναι καθοριστικής 
σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα της αναγνώρισης και κατανόησης της νευροβιολογικής επί
δρασης του τραύματος και στη συνέχεια της ανάπτυξης ειδικών παρεμβάσεων που θα μειώσουν τη 
νευροβιολογική επίδραση του στρες.

Λέξεις ευρετηρίου: Εγκέφαλος, ανάπτυξη, στρες, ψυχικό τραύμα.



PSYCHIATRIKI 23, SUPPLΕΜΕΝΤ Ι, 2012 ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 29

Στο αρχικό στάδιο, η συναπτογένεση τελείται υπό 
τον έλεγχο γενετικών και αναπτυξιακών διεργασι
ών, και έτσι ολοκληρώνεται η αδρή συνδεσμολογία 
του νευρικού συστήματος και τίθεται σε λειτουρ
γία ένα κύκλωμα επεξεργασίας πληροφοριών. Στο 
δεύτερο στάδιο γίνεται η τελική ρύθμιση των ανε
πτυγμένων συνάψεων με βάση τη δραστηριότητα 
ή την εμπειρία. Με άλλα λόγια, οι συναπτικές συν
δέσεις αρχίζουν να μεταβάλλονται ανάλογα με την 
αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του 
(νευροπλαστικότητα). Δημιουργούνται νέες συνδέ
σεις, οι χρήσιμες ενισχύονται, ενώ οι συνδέσεις που 
σπάνια χρησιμοποιούνται αποδυναμώνονται ή ακό
μη και καταργούνται για πάντα. Πρόκειται για ένα 
παράδειγμα της αρχής «χρησιμοποίησε το ή πέταξέ 
το» (“use it or lose it”) με την οποία διαμορφώνεται 
το μέλλον του εγκεφάλου.1 Από τους πολλαπλούς 
παράγοντες που επιδρούν στη συναπτική πλαστι
κότητα, τον σημαντικότερο ίσως ρόλο διαδραμα
τίζει το περιβάλλον (πτωχό ή εμπλουτισμένο) στο 
οποίο φιλοξενείται ο οργανισμός, καθώς και η προ
σπάθεια προσαρμογής του σε αυτό. Η συναπτική 
πλαστικότητα αποτελεί τη βιολογική βάση της μνή
μης και της μάθησης, που είναι οι δύο σημαντικό
τεροι μηχανισμοί μέσω των οποίων το περιβάλλον 
επηρεάζει τη συμπεριφορά.

Όπως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη του εγκεφάλου 
επιτελείται με εντατικούς ρυθμούς κατά την εμβρυϊκή 
περίοδο. Μια δεύτερη περίοδος εντατικής νευροανά
πτυξης και διαμόρφωσης των συναπτικών συνδέσε
ων παρατηρείται μετά τη γέννηση, κυρίως στα δύο 
πρώτα χρόνια της ζωής. Ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητος σε εξωγενείς επιδράσεις που μπορούν να 
ασκήσουν μόνιμη επίδραση στη δομή και λειτουργία 
νευρωνικών κυκλωμάτων. Επειδή λοιπόν τα εγκεφα
λικά συστήματα αναπτύσσονται διαδοχικά και συνε
πώς ωριμάζουν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 
υπάρχουν περίοδοι ειδικής ευαισθησίας (critical/
sensitive periods), δηλαδή «ευαλωτότητας» ή «ευκαι
ρίας», για την ανάπτυξη διαφόρων λειτουργιών (π.χ. 
άδηλη ή έκδηλη μνήμη, ρύθμιση συναισθήματος), κα
τά τη διάρκεια των οποίων η νευροανάπτυξη εξαρτά
ται από την έκθεση ή μη του βρέφους ή μικρού παιδι
ού σε συγκεκριμένα μικρο και μακροπεριβαλλοντι
κά ερεθίσματα, προκειμένου τα νευρωνικά δίκτυα να 
οργανωθούν σωστά από αδιαφοροποίητα σε πιο εξει
δικευμένα.1 Ενώ η νευρωνική πλαστικότητα διαμορ
φώνει τον εγκέφαλο του παιδιού και του εφήβου σε 
απάντηση των αναγκών προσαρμογής του στο περι

βάλλον, με το πέρασμα του χρόνου (γήρανση) η πλα
στικότητα του εγκεφάλου μειώνεται αισθητά, δηλαδή 
ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται σε μικρότερο βαθμό με 
δομικές και λειτουργικές αλλαγές. Η έκθεση σε στρε
σογόνους παράγοντες, όπως π.χ. έλλειψη οξυγόνου, 
αλκοόλ, ψυχοτρόπες ουσίες, νικοτίνη, λοίμωξη, κατά 
την ενδομήτρια ζωή, δύναται να προκαλέσει ολοκλη
ρωτική αποτυχία ή παρεμπόδιση ή παρεκκλίνουσα 
μετανάστευση των νευρώνων. Ανωμαλίες της νευρο
ανάπτυξης έχουν συσχετιστεί με τον αυτισμό, τη νοη
τική υστέρηση, τη δυσλεξία και τη σχιζοφρένεια.

Η έκθεση του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου στις 
ορμόνες του στρες επηρεάζει τη νευρογένεση, τη 
συναπτογένεση και τη μυελινοποίηση. Μελέτες σε 
πειραματόζωα έχουν δείξει ότι η έκθεση σε υψηλά 
επίπεδα γλυκοκορτικοειδών στα πρώτα χρόνια της 
ζωής ελαττώνει μόνιμα το βάρος του εγκεφάλου, τον 
αριθμό των δενδριτών σε πολλές εγκεφαλικές πε
ριοχές, και επηρεάζει τη μυελίνωση. Συγκεκριμένες 
περιοχές του αναπτυσσόμενου εγκέφαλου είναι ιδι
αίτερα ευάλωτες στο πρώιμο ψυχικό στρες και είναι 
εκείνες που ωριμάζουν μεταγεννητικά αργότερα και 
που έχουν έναν μεγάλο αριθμό υποδοχέων των γλυ
κοκορτικοειδών.1 Οι περιοχές αυτές αποτελούν μέρος 
του μεταιχμιακού συστήματος, ενεργοποιούνται από 
το στρες και επηρεάζουν τον μηχανισμό του.1

Μεταιχμιακό σύστημα

Ο προμετωπιαίος φλοιός, ο ιππόκαμπος και η 
αμυγδαλή ανήκουν στις εγκεφαλικές περιοχές που 
διακρίνονται από τη μεγαλύτερη νευρωνική πλα
στικότητα και η μυελίνωση των οποίων επιτελείται 
με αυξημένο ρυθμό στην εφηβεία και δεν ολοκλη
ρώνεται μέχρι την ηλικία των 30 ετών.2 Η ανωριμό
τητα λοιπόν του μεταιχμιακού συστήματος και του 
νεοφλοιού κάνουν τα παιδιά πιο ευάλωτα από ό,τι 
τους ενηλίκους στις επιδράσεις του στρες. Το με
ταιχμιακό σύστημα συνδέεται στενά με τις συναι
σθηματικές εμπειρίες και αντιδράσεις, τη μνήμη και 
τη μάθηση.2

Μεσολόβιο

Η ημισφαιρική εξειδίκευση του εγκεφάλου έχει 
ως αποτέλεσμα την επεξεργασία ορισμένων πληρο
φοριών από το αριστερό ή το δεξιό ημισφαίριο του 
εγκεφάλου. Τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, τα οποία 
δεν είναι λειτουργικά ισοδύναμα, συνδέονται μεταξύ 
τους με νευράξονες που διατρέχουν το μεσολόβιο και 
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μεταβιβάζουν πληροφορίες από το ένα ημισφαίριο 
στο άλλο. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν 
ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η ικανότητα αντίληψης 
και επεξεργασίας πληροφοριών εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο εγκεφαλικών ημι
σφαιρίων. Επειδή όμως η ωρίμανση του μεσολοβίου 
επιτελείται αργότερα, η ικανότητα των δύο εγκεφα
λικών ημισφαιρίων να μοιράζονται και, ως εκ τούτου, 
να απαρτιώνουν τις προσλαμβάνουσες πληροφορίες 
περιορίζεται από την ανωριμότητα του μεσολοβίου 
στα παιδιά μικρής ηλικίας. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την ημι
σφαιρική εγκεφαλική επικράτηση και ως εκ τούτου 
το στρες αποτελεί δυνητικό παράγοντα κινδύνου 
για την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων.3 
Η αριστερή ή η δεξιά "ημισφαιρική εκτίμηση" του 
στρεσογόνου γεγονότος και του συναισθήματος 
που προκαλείται επηρεάζει την ερμηνεία της κατά
στασης, καθώς, λόγω έλλειψης συνοχής του πλαισί
ου στο οποίο είχε αρχικά κωδικοποιηθεί, υπόκειται 
στην παρερμηνεία.3 Μελέτες έχουν δείξει ότι η παι
δική κακοποίηση σχετίζεται με μεγαλύτερη δυσλει
τουργία του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου, με 
αποτέλεσμα την υπερδραστηριότηταεπικράτηση 
του δεξιού και συνεπώς την ενίσχυση ή αυξημένη 
ευαισθητοποίηση στην κωδικοποίηση (έκφραση) και 
αποκωδικοποίηση (αναγνώριση) αρνητικών συναι
σθηματικών καταστάσεων.2,3

Αμυγδαλή

Πρόκειται για υποφλοιικό πυρηνικό σύμπλεγ
μα που εμπλέκεται στη διαμεσολάβηση τόσο της 
ασυνείδητης συναισθηματικής κατάστασης όσο 
και του συνειδητού συναισθήματος. Υπεισέρχεται 
μεταξύ των περιοχών που αφορούν στη σωματική 
έκφραση των συναισθημάτων (δηλαδή μεταξύ του 
υποθαλάμου και των πυρήνων του στελέχους) και 
των περιοχών του νεοφλοιού που αφορούν στο συ
νειδητό συναίσθημα, ειδικότερα στον φόβο (φλοιός 
της έλικας του προσαγωγίου, φλοιός της παραϊπ
ποκάμπιας έλικας, προμετωπιαίος φλοιός). Παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εγγενή φοβική αντίδραση σε 
καταστάσεις άμεσου κινδύνου και στη μαθημένη 
(συντελεστική) απάντηση στον φόβο. Επίσης, στην 
κωδικοποίηση και αποθήκευση των συναισθηματι
κών καταστάσεων (αυτονομικές σωματικές απαντή
σεις) επί της εμπειρίας, η οποία επιτυγχάνεται δια 
των συνδέσεών της με τον υποθάλαμο και το ΑΝΣ. 
Εμπλέκεται, τέλος, σε ένα ευρύ φάσμα συμπεριφο

ρών που σχετίζονται με τις κοινωνικές συμπεριφο
ρές, τα κοινωνικά συναισθήματα και την επικοινω
νία μεταξύ των ατόμων.4,5

Η αμυγδαλή εμφανίζεται την 5η εβδομάδα της εμ
βρυϊκής ζωής, η μυελίνωσή της ξεκινάει τους πρώτους 
μήνες μετά τη γέννηση και φαίνεται η ωρίμανσή της 
να επιτυγχάνεται νωρίτερα από ό,τι στον ιππόκαμπο. 
Οι απαντήσεις στα βλαπτικά ή τα ευχάριστα ερεθί
σματα στα οποία εκτίθεται το παιδί κατά το προγλωσ
σικό στάδιο της ανάπτυξής του, κωδικοποιούνται και 
αποθηκεύονται ως πρώιμες μνημονικές εγγραφές, οι 
οποίες αργότερα μπορεί να μην είναι προσπελάσιμες. 
Το στρες (ψυχοπιεστική κατάσταση), το άγχος ή ο φό
βος ενεργοποιούν μέσω κατεχολαμινών την αμυγδα
λή, η οποία με τη σειρά της θέτει σε λειτουργία το σύ
στημα του στρες, μέσω των διασυνδέσεών της με τον 
υποθάλαμο. Η ενεργοποίηση της αμυγδαλής είναι, 
επίσης, σημαντική για τη μνημονική ανάκληση της 
συναισθηματικής κατάστασης (σπλαγχνικές εμπει
ρίες) του οργανισμού κατά την έκθεσή του σε παρό
μοιες συνθήκες (statedependent memories). Αυτή η 
επανενεργοποίηση των πρώιμων αναμνήσεων, μέσω 
της παλίνδρομης ρύθμισης του ΑΝΣ, μπορεί να προ
καλέσει την περαιτέρω ενεργοποίηση της αμυγδαλής, 
την έκκριση νευροδιαβιβαστών και την αλλαγήαλ
λοίωση των νευρωνικών συστημάτων.

Ιππόκαμπος

Ο ιππόκαμπος αποτελεί σημαντική εγκεφαλι
κή δομή που εμπλέκεται στη χωρική μάθηση και 
στη μνήμη. Αποτελεί παροδικό χώρο αποθήκευ
σης της μακρόχρονης μνήμης και μεταβιβάζει τις 
πληροφορίες που αποκτήθηκαν στις συνειρμικές 
περιοχές του νεοφλοιού για μόνιμη αποθήκευση. 
Επεξεργάζεται τις πληροφορίες που εισέρχονται 
από τα αισθητικά συστήματα του εγκεφάλου, για 
μια περίοδο εβδομάδων ή μηνών, και τις μεταφέρει 
σε συγκεκριμένες περιοχές του φλοιού, απ’ όπου 
είναι διαθέσιμες όποτε χρειαστεί να ανακληθούν. 
Παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση των 
συναισθημάτων και στην αναστολή της συμπεριφο
ράς, όταν αυτή δεν είναι περιβαλλοντικά αποδεκτή. 
Αυτή η στενή σχέση μεταξύ μνήμης και συναισθη
μάτων και ο έλεγχός τους από τις ίδιες ανατομικές 
δομές, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο θυμόμαστε 
καλύτερα συναισθηματικά φορτισμένες εμπειρίες 
από αυτές χωρίς συναισθηματική φόρτιση.4 Ο ιππό
καμπος, επίσης, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 
αγχώδεις διαταραχές και στη διαταραχή πανικού.4 
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Δεδομένου ότι παρουσιάζει έντονη και παρατετα
μένη μεταγεννητική νευρογένεση και υψηλή πυ
κνότητα υποδοχέων των γλυκοκορτικοειδών, είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτος στο στρες.

Σοβαρό ψυχικό τραύμα μπορεί να έχει ως αποτέ
λεσμα την υπερδραστηριότητα του ιπποκάμπου, 
ωστόσο η λειτουργία του δυσχεραίνεται όταν υπάρ
χει υπερδραστηριότητα της αμυγδαλής.4,5 Μελέτες 
σε πειραματόζωα έδειξαν ότι η μακροχρόνια ιππο
καμπική υπερδραστηριότητα επιδεινώνει τη μνήμη 
και τη μάθηση.6 Η δυσλειτουργία του ιπποκάμπου 
επηρεάζει την ερμηνεία των εισερχόμενων ερεθι
σμάτων και αναστέλλει την ορθή ταξινόμηση και 
εκτίμηση των εμπειριών. Ως αποτέλεσμα οι μνημο
νικές αναπαραστάσεις αυτών μπορεί να βιώνονται 
αποσπασματικά ως νοερές (οπτικές) εικόνες ή ως 
συμπεριφορική κατάσταση.7 Η παγίωση των μνη
μονικών εγγραφών επιτυγχάνεται όταν ολοκληρώ
νεται η μυελίνωση.7 Μέχρις ότου οι νευράξονες μυ
ελινοποιηθούν, ο εγκέφαλος παραμένει εξαιρετικά 
πλαστικός. Αναπτυξιακά, η μυελίνωση της περιοχής 
του ιπποκάμπου που επιτελείται αργότερα στη ζωή 
αποτελεί πιθανή εξήγηση της βρεφικής αμνησίας.7 Η 
έκθεση του ιπποκάμπου σε τοξικά (υψηλά) επίπεδα 
γλυκοκορτικοειδών προκαλεί τη δυσλειτουργία του, 
την ατροφία του (μείωση του όγκου), καθώς και ελ
λείμματα στη δηλωτική μνήμη.8–10

Ο εγκεφαλικός φλοιός ή νεοφλοιός 

Ο νεοφλοιός αποτελεί την ευρύτερη και πολυπλο
κότερη περιοχή του ανθρώπινου εγκεφάλου, υπεύ
θυνου για τις πλέον επιτηδευμένες λειτουργίες της 
συμπεριφοράς. Οι αμοιβαίες συνδέσεις μεταξύ της 
αμυγδαλής και του νεοφλοιού επιτρέπουν τη γνωστι
κή επεξεργασία των συναισθηματικών καταστάσε
ων και την ενσωμάτωσή τους στη μάθηση και στην 
εμπειρία. Ενώ ο ιππόκαμπος είναι απαραίτητος για 
τη συνένωση νέων μεμονωμένων πληροφοριών για 
συγκεκριμένα επεισόδια σε ένα ενιαίο πλαίσιο, και 
πιθανόν για την ανάπλαση πρόσφατων μνημονικών 
εμπειριών, η διατήρηση μνημονικών εγγραφών για 
γεγονότα στη διάρκεια του χρόνου εξαρτάται από τις 
συνειρμικές περιοχές του νεοφλοιού, στις οποίες απο
θηκεύονται οι μακρόχρονες αναμνήσεις. Συνεπώς, η 
αποθήκευση και η διατήρηση συγκεκριμένων γεγο
νότων για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτεί τη συ
νεργασία μεταξύ του ιπποκάμπου και του νεοφλοιού, 
ειδικότερα των κροταφικών λοβών, με διαφορετική 
μνημονική λειτουργία του καθενός – ο αριστερός 

κροταφικός λοβός σχετίζεται με τη λεκτική μνήμη, 
ενώ ο δεξιός με την ανάκληση μη γλωσσικού υλικού, 
όπως εικόνων ή προσώπων ή των μουσικών τόνων.9

Ο προμετωπιαίος φλοιός είναι υπεύθυνος για τις 
εκτελεστικές λειτουργίες, στις οποίες συμπεριλαμ
βάνονται ο έλεγχος της προσοχής, η ενεργός μνήμη 
(working memory), η αναστολή της απρόσφορης στις 
κοινωνικές συνθήκες συμπεριφοράς, ο σχεδιασμός 
και η οργάνωση της συμπεριφοράς.3 Επίσης, παίζει 
ρυθμιστικό ρόλο στην έκφραση του συναισθήματος 
και στην αναστολή της αυτόματης (εγγενούς) ή μα
θημένης (συντελεστικής εξαρτημένης) συμπεριφο
ρικής αντίδρασης σε συναισθηματικά φορτισμένες 
καταστάσεις.

Το ψυχικό τραύμα και η παραμέληση οδηγούν 
στον εκφυλισμό των νευρώνων, σε νευροχημικές 
ανωμαλίες (στα κατεχολαμινεργικά, σεροτονινερ
γικά και ενδογενών οποιειδών νευροδιαβιβαστικά 
συστήματα), στην εγκεφαλική δυσλειτουργία και 
στη νευροανατομική αποσύνδεση (disconnection).1 
Το χρόνιο στρες, λόγω της αυξημένης νοραδρενερ
γικής και ντοπαμινεργικής δράσης στον εγκέφαλο, 
προκαλεί δυσλειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού 
και συμπτωματολογία που μοιάζει με τη Διαταραχή 
Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ: 
παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα, απροσεξία, ελ
λιπής αυτοέλεγχος της συμπεριφοράς).11 Η δε παρα
μέληση καθυστερεί την ανάπτυξη των νευρωνικών 
δικτύων του φλοιού που εμπλέκονται στην αναστο
λή, κατόπιν ερμηνείας και επεξεργασίας, έντονων 
συναισθημάτων και παρορμήσεων.11

Η δομή και οργάνωση  
του συστήματος του στρες

Το σύστημα του στρες, το οποίο συντονίζει την 
απόκριση προσαρμογής (adaptive response) του 
οργανισμού σε απειλητικές ή ψυχοπιεστικές κατα
στάσεις, αποτελεί τον κεντρικό άξονα στη δημιουρ
γία παθολογίας στον αναπτυσσόμενο οργανισμό. 
Αποτελείται: (α) κεντρικά από το μεταιχμιακό σύστη
μα, τον υποθάλαμο και τον υπομέλανα τόποπυρή
νες νορεπινεφρίνης (Locus ceruleusNorepinephrine: 
LCNE) του εγκεφαλικού στελέχους, και (β) περιφε
ρειακά από τον άξονα υποθάλαμουυπόφυσηςεπι
νεφριδίων (ΥΥΕ άξονας) και το αυτόνομο νευρικό 
σύστημα. Στο πρώτο, οι κύριες ρυθμιστικές ορμόνες 
είναι η εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRH) 
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και η αργινίνηβασοπρεσίνη (AVP), ενώ στο δεύτε
ρο είναι η νορεπινεφρίνη. Το σύστημα του στρες 
ενεργοποιείται όποτε απειλείται, καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, η ομοιόσταση του οργανισμού και οδηγεί 
σε συμπεριφορικές και περιφερειακές αλλαγές που 
βελτιώνουν την ικανότητα του οργανισμού να προ
σαρμοστεί και να πετύχει την ομοιόσταση ώστε να 
αυξήσει τις πιθανότητές του για επιβίωση. Οι μη
χανισμοί της νευροφυσιολογικής προσαρμοστικής 
απάντησης του οργανισμού κατά την έκθεσή του 
σε κίνδυνο είναι δύο: αυτός της υπερεγρήγορσης, 
«πάλη ή φυγή» (fight or flight), και αυτός της από
σχισης (dissociation). Η κάθε μία προσαρμοστική 
αντίδραση ενεργοποιεί συγκεκριμένο συνδυασμό 
νευρωνικών συστημάτων και προκαλεί αντίστοιχες 
νευροβιολογικές αλλαγές.12 

Η ενεργοποίηση του ΥΥΕ άξονα και του LCNE/αυ
τόνομου νευρικού συστήματος καταλήγουν σε έκκρι
ση των γλυκοκορτιοκοειδών και των κατεχολαμινών 
αντίστοιχα, που δρουν συνεργικά στη διατήρηση της 
ομοιόστασης. Εάν λοιπόν η απόκριση προσαρμογής 
στο στρες είναι υψηλής έντασης και συχνότητας, 
καθώς και μεγάλης διάρκειας, οι αντισταθμιστικοί 
μηχανισμοί συναισθηματικής απόκρισης μπορεί να 
γίνουν δυσπροσαρμοστικοί (υπερδραστηριότητα 
ή υποδραστηριότητα), με το σύστημα του στρες να 
αδυνατεί να επιστρέψει στην προτραυματικών γε
γονότων ομοιόσταση.12

Τα παιδιά που εκτίθενται συχνά σε απειλητικά ερε
θίσματα ή σε χαοτικό περιβάλλον φροντίδας και 
ανατροφής αναπτύσσουν ευαισθητοποιημένο και 
δυσλειτουργικό σύστημα απόκρισης στο στρες.12,13 Η 
ευαισθητοποίηση του συστήματος, δηλαδή η υπερ
δραστηριότητά του, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
εκδήλωση άγχους, υπερκινητικότητας, παρορμητικό
τητας, υπέρτασης, δυσφορίας, ταχυκαρδίας και προ
βλημάτων ύπνου. Οι ορμόνες του στρες, όπως η CRH 
και η κορτιζόλη, έχουν ισχυρές οργανωτικές δράσεις 
στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και στον υπόλοιπο 
οργανισμό.

Μνήμη και ψυχικό τραύμα ή στρες

Το οργανωτικό πλαίσιο της ανάπτυξης του παιδιού 
βασίζεται στη μνήμη και τη μάθηση. Οι δύο βασικές 
υποφλοιικές εγκεφαλικές δομές που επιτρέπουν και 
υποστηρίζουν τον σχηματισμό μνημονικών εγγρα
φών είναι ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή. Η δημιουρ

γία της άδηλης (ασυνείδητης) μνήμης, όπως προα
ναφέρθηκε, πρωτίστως συνδέεται με την αμυγδαλή, 
ενώ η έκδηλη (συνειδητή) μνήμη συνδέεται με τον 
ιππόκαμπο. Οι άδηλες μορφές μάθησης μπορεί να 
είναι συνειρμικές (κλασική εξαρτημένη μάθηση) ή 
μη συνειρμικές (εθισμός ή ευαισθητοποίηση).6,14 Οι 
διεργασίες της άδηλης μνήμης συμπεριλαμβάνουν 
μορφές αντιληπτικής, κινητικής και συναισθηματικής 
(σπλαγχνικής) μνήμης, οι οποίες ανασύρονται ακού
σια και δεν εκφράζονται εύκολα λεκτικά. Η ύπαρξή 
τους συνάγεται από έμμεσες ενδείξεις μάθησης. 
Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα βρέφη, ήδη από 
τη γέννησή τους, διαμορφώνουν άδηλες αναμνήσεις 
που ανιχνεύονται σε επίπεδο νευροφυσιολογικών 
αντιδράσεων (π.χ. καρδιακός ρυθμός, ηλεκτροεγκε
φαλογράφημα) και είναι εμφανείς και σε επίπεδο συ
μπεριφοράς (π.χ. τα βρέφη αναγνωρίζουν τη φωνή 
της μητέρας ή τα βρέφη αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο κοιτάζοντας άγνωστα αντικείμενα, σε σύγκρι
ση με γνώριμα). Η άδηλη μνήμη εμπλέκει, εκτός από 
την αμυγδαλή, και την παρεγκεφαλίδα, καθώς και τα 
ειδικά αισθητικά και κινητικά συστήματα που ενέχο
νται στη δεξιότητα που μαθαίνεται. Είναι αποτέλε
σμα εξάσκησης/εξοικείωσης ή επαναλαμβανόμενης 
έκθεσης σε ερεθίσματα ή εμπειρίες.6,14

Αντίθετα, η έκδηλη (δηλωτική) μνήμη, η οποία ανα
πτύσσεται στην ηλικία των 2 ετών περίπου, αναφέρεται 
στη συνειδητή μνήμη και συνδέεται στενά με τη γλωσ
σική ανάπτυξη. Επιτρέπει στο παιδί να μιλήσει για τον 
εαυτό του στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον ή 
σε διαφορετικά μέρη ή σε διαφορετικές καταστάσεις, 
μέσω της διεργασίας της συνειδητής ανάκλησης.14 Η 
έκδηλη μνήμη εμπλέκει τον ιππόκαμπο, ωστόσο για τη 
μακροχρόνια αποθήκευση και διατήρηση συγκεκριμέ
νων γεγονότων για μεγάλο χρονικό διάστημα απαιτεί
ται η συνεργασία του ιπποκάμπου, των συνειρμικών 
περιοχών του νεοφλοιού, όπου αποθηκεύονται οι μα
κρόχρονες αναμνήσεις, και των μεταξύ τους συνδέσε
ων.6,9 Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι 
ο σχηματισμός του ιπποκάμπου φτάνει σε ικανοποιη
τικό επίπεδο ωριμότητας από τα πρώτα χρόνια της αν
θρώπινης ζωής, και επομένως μπορεί να υποστηρίξει 
την ανάκληση γεγονότων για λίγες ημέρες ή εβδομά
δες, αλλά όχι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η 
μεταγενέστερη ωρίμανση των συνειρμικών περιοχών 
του νεοφλοιού και των συνδέσεων μεταξύ αυτών και 
του ιπποκάμπου είναι πιθανόν να επηρεάζει την αν
θεκτικότητα των εγγραφών της έκδηλης μνήμης στα 
πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού.14
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Τα βρέφη ή τα μικρής ηλικίας παιδιά που έχουν 
υποστεί κακοποίηση ή άλλη τραυματική εμπειρία 
μπορεί να μη διατηρούν ή να μην είναι σε θέση να 
ανακαλέσουν λεκτικά, δηλαδή συνειδητά, τις εμπει
ρίες τους. Ωστόσο, μπορεί να διατηρούν άδηλη μνή
μη της έντασης του συναισθήματος και των αντι
δράσεων επί της εμπειρίας, η ανάκληση της οποίας 
ενεργοποιείται εύκολα, λόγω του χαμηλότερου ου
δού απόκρισης στο στρες, από ποικιλία ερεθισμάτων 
υπενθύμισης (π.χ. ηχητικό ή οσφρητικό ερέθισμα 
που έχει συνδεθεί με την κακοποίηση) ή στρεσογόνο 
παράγοντα. Οι άδηλες αναμνήσεις συχνά αφορούν 
σε μεμονωμένα οπτικά, ηχητικά, οσφρητικά ερεθί
σματα ή σωματικές αισθήσεις που δεν συνδέονται 
με άλλες εμπειρίες ζωής. Το παιδί εμφανίζει μαθη
μένη συναισθηματική (φοβική) αντίδραση ή φαινό
μενα αναβίωσης (π.χ. εφιάλτες) ή αποδιοργανωμένη 
συμπεριφορά ή συμπτώματα ΔΕΠΥ (συμπτώματα 
υπερδιέγερσης, όπως επαγρύπνηση και υπερκινη
τικότητα), τα οποία όμως εντάσσονται στο πλαίσιο 
μετατραυματικής διαταραχής του στρες.15 Το αποτέ
λεσμα λοιπόν της ψυχοτραυματικής εμπειρίας κατά 
τη βρεφονηπιακή ηλικία είναι ορατό ως αλλαγή συ
μπεριφοράς, όμως αυτό που προκάλεσε την αλλαγή 
δεν μπορεί να προσπελαστεί συνειδητά από το άτο
μο, ειδικά όταν η μνημονική εγγραφή είχε γίνει στο 
προγλωσσικό στάδιο της ανάπτυξης.

Επιπτώσεις της κακοποίησης ή παραμέλησης 
στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο

Ο εγκέφαλός μας προσπαθεί να κατανοήσει το 
γύρω περιβάλλον και να αλληλεπιδράσει με αυτό 
με τρόπους που θα προάγουν την επιβίωση και την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Συνεπώς, 
η μικρής διάρκειας έκθεση του παιδιού σε ήπιο έως 
μέτριο στρες, αφού το προετοιμάζει στην αντιμε
τώπιση των δύσκολων καταστάσεων, δεν αποτελεί 
πρόβλημα, αλλά αντίθετα προάγει την προσαρμο
στικότητά του στο περιβάλλον. Ο αναπτυξιακός 
αυτός στόχος επιλύεται με τρόπο αποτελεσματικό 
στο πλαίσιο θετικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ του παιδιού και των ατόμων που το φροντί
ζουν. Μεγαλύτερου βαθμού στρες γίνεται ανεκτό 
από το παιδί όταν αυτό στηρίζεται από τον ενήλικο. 
Ωστόσο, η παρατεταμένη έκθεση του παιδιού σε 
σοβαρού βαθμού ή ανεξέλεγκτο και απρόβλεπτο 
στρες στα πρώτα χρόνια της ζωής του έχει «τοξικά» 
αποτελέσματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του, 

αφού δυνητικά επιφέρει σημαντικές, και πιθανόν μη 
αναστρέψιμες, αλλαγές στη δομή και οργάνωση του 
εγκεφάλου, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στη 
σωματική, γνωστική και κοινωνικοσυναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού.13

Κακοποίηση – 
σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική

Τα παιδιά που βιώνουν το άγχος της κακοποίησής 
τους εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην επιβίωση 
και την αντιμετώπιση των απειλών στο περιβάλλον 
τους. 

Το χρόνιο στρες προκαλεί έντονη υπερδραστηριό
τητα του μεταιχμιακού συστήματος, το οποίο είναι 
υπεύθυνο για τις συναισθηματικά φορτισμένες ανα
μνήσεις και ενσωματώνει τα εξαρτημένα αντανακλα
στικά και τη μάθηση από τα προηγούμενα βιώματα 
(π.χ. συντελεστικός φόβος/conditioned fear). Το παιδί 
γίνεται επιρρεπές σε χρονία υπερεγρήγορση και επα
γρύπνηση, ο εγκέφαλός του γίνεται υπερευαίσθητος 
στην αναγνώριση συναισθηματικών εκφράσεων στα 
πρόσωπα που σηματοδοτούν απειλή και συμμετέχει 
στη συναισθηματική (και συμπεριφορική) απάντηση 
σε αυτά τα οπτικά ερεθίσματα. Οι άλλες εγκεφαλικές 
περιοχές, όπως αυτές που εμπλέκονται στη σύνθετη 
και αφαιρετική σκέψη, ενεργοποιούνται λιγότερο 
συχνά και το παιδί γίνεται λιγότερο ικανό στην επε
ξεργασία αυτού του τύπου πληροφοριών. Επιπλέον, 
ο μειωμένος ανασταλτικός έλεγχος του φλοιού στη 
λειτουργία των υποφλοιικών δομών, καθώς και η δια
τήρηση ενεργοποίησης των εγκεφαλικών ημισφαι
ρίων χωριστά, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας 
του μεσολοβίου, μειώνουν την ικανότητα του παιδι
ού για σύνθετη επεξεργασία πληροφοριών και προ
σαρμοστική απάντηση.1

Οι πρώιμες εμπειρίες κακοποίησης μπορούν να 
μεταβάλουν την ικανότητα του παιδιού να αλληλεπι
δρά θετικά με τους άλλους μέσω τροποποίησης της 
νευροχημικής ισορροπίας του εγκεφάλου. Τα ερευ
νητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η συναισθημα
τική κακοποίηση ή αποστέρηση στη βρεφονηπιακή 
ηλικία μπορεί να επιφέρει μόνιμη δυσλειτουργία της 
νευροδιαβίβασης της σεροτονίνης, η οποία συμβάλ
λει στην ανάπτυξη των διαταραχών διάθεσης.1 

Όταν το παιδί μεγαλώνει σε ένα απειλητικό και 
χαοτικό (απρόβλεπτο) περιβάλλον, ο εγκέφαλός του 
μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή υπερεγρήγορση και 
επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης 
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απειλής προκειμένου να επιβιώσει. Εάν η κατάστα
ση αυτή χρονίσει και ο εγκέφαλος του παιδιού έχει 
επικεντρωθεί, ως επί το πλείστον, στην ανάπτυξη 
και ενίσχυση των στρατηγικών επιβίωσής του, άλλες 
στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων δεν ανα
πτύσσονται πλήρως, και ενδεχομένως το παιδί να 
εμφανίσει δυσκολίες στη λειτουργικότητά του ακόμη 
κι όταν βρεθεί σε υποστηρικτικό και στοργικό περι
βάλλον με πλούσια ερεθίσματα.

Παραμέληση 

Ενώ η χρονία κακοποίησηπαραμέληση μπορεί να 
οδηγήσει σε ευαισθητοποιημένηυπερβολική φοβική 
αντίδραση, η παραμέληση και μόνο μπορεί να οδη
γήσει σε άλλου είδους προβλήματα. Ο υποσιτισμός, 
τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση, είναι ένα τυπικό 
παράδειγμα παραμέλησης που μπορεί να οδηγήσει 
στην καθυστέρηση ανάπτυξης του εγκεφάλου και 
σε επιβράδυνση της μετάδοσης των ηλεκτρικών ση
μάτων.16 Αυτό οφείλεται εν μέρει στην αρνητική επί
δραση του υποσιτισμού στη διεργασία της μυελίνω
σης στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Η συχνότερη 
μορφή υποσιτισμού είναι η έλλειψη σιδήρου, η οποία 
μπορεί να επηρεάσει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο 
και να έχει ως αποτέλεσμα την ψυχοκινητική καθυ
στέρηση, την εκδήλωση άγχους ή/και κατάθλιψης, 
και δυσκολίες συγκέντρωσης.16

Η στέρηση «απαραίτητης φροντίδας» (π.χ. παροχή 
ερεθισμάτων, ενθάρρυνση, απτική επαφή και ζεστα
σιά) στη βρεφική ηλικία, αποδυναμώνει ή καταργεί 
τα αδρά ανεπτυγμένα νευρωνικά κυκλώματα, λόγω 
της περιορισμένης χρήσης τους, με αποτέλεσμα το 
παιδί να αδυνατεί να κατακτήσει τα αναπτυξιακά 
ορόσημα. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη του λόγου 
εξαρτάται από τη μίμηση και τη μάθηση μέσω του 
μηχανισμού της συνειρμικής κλασικής και συντελε
στικής εξαρτημένης μάθησης. Η μητέρα, κατά την 
αλληλεπίδραση με το βρέφος της, χρειάζεται να ενι
σχύει τις φωνοποιήσεις (babbling) του που μοιάζουν 
με λέξεις, και έτσι αυτό τείνει να επαναλαμβάνει πολ
λές φορές αυτούς τους ήχους. Αυτό έχει ως αποτέ
λεσμα την ενίσχυση της ανάπτυξης στον εγκέφαλο 
του νευρωνικού κυκλώματος που θα του επιτρέψει 
την εκφορά λέξεων. Εάν οι φωνοποιήσεις του βρέ
φους, στην ηλικία των 6–7 μηνών, αγνοηθούν από 
τη μητέρα, δηλαδή εάν εκείνη δεν ανταποκριθεί με 
φωνητικά παιχνίδια και επομένως δεν εγκατασταθεί 
η περίοδος ανταλλαγής και αμοιβαιότητας βρέφους
μητέρας στις φωνητικές εκφράσεις, τότε η ανάπτυξη 

του λόγου μπορεί να καθυστερήσει. Μελέτες υπο
στηρίζουν ότι τα παιδιά που έχουν παραμεληθεί δεν 
δείχνουν την αυξημένη ταχύτητα ανάπτυξης του 
λόγου (εκφορά λέξεων) που αναμένεται μεταξύ 18 
και 24 μηνών.17 Αυτού του είδους η καθυστέρηση 
παρατηρείται και σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, 
όπως στη σωματική, κοινωνικοσυναισθηματική και 
νοητική ανάπτυξη.17

Γενικευμένη παραμέληση 

Ο όρος «γενικευμένη παραμέληση» (“global ne
glect”), που έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς από τους 
ερευνητές, αναφέρεται στη σοβαρού βαθμού απο
στέρηση του βρέφους από ερεθίσματα σε περισσό
τερους από έναν τομείς, π.χ. ηχητικά, λεκτικά, απτικά, 
όπως είναι το άγγιγμα, και από την αλληλεπίδραση 
με τους άλλους. Μελέτες υιοθετημένων παιδιών από 
τη Ρουμανία, στις αρχές της δεκαετίας ‘90, έδειξαν 
καταστροφικές συνέπειες αυτής της ακραίας μορφής 
παραμέλησης στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη. Τα 
παιδιά αυτά βρέθηκαν να έχουν μικρότερο μέγεθος 
εγκεφάλου λόγω ακραίας μορφής αποστέρησης ερε
θισμάτων, η οποία πιθανότατα οδήγησε στην ανά
πτυξη μικρότερου αριθμού νευρωνικών οδών.18 Οι 
μελέτες αυτές ανέδειξαν ως σημαντικό παράγοντα 
τον χρόνο – τα παιδιά που υιοθετήθηκαν στη βρεφι
κή ηλικία έδειξαν μεγαλύτερη πρόοδο από τα παιδιά 
που υιοθετήθηκαν μετά τον δεύτερο χρόνο της ζωής 
τους.19

Επίδραση στο συναίσθημα  
και στη συμπεριφορά
Εμμένουσα φοβική αντίδραση

Το χρόνιο στρες ή η έκθεση σε επαναλαμβανόμενα 
τραυματικά γεγονότα μπορεί να έχουν ως αποτέλε
σμα την εμμένουσα φοβική κατάσταση του οργανι
σμού.20 Η χρονία ενεργοποίηση των συγκεκριμένων 
εγκεφαλικών περιοχών που εμπλέκονται στη φοβική 
αντίδραση, όπως του ΥΥΕ άξονα, μπορεί να «φθεί
ρει» άλλες περιοχές του εγκεφάλου, όπως τον ιππό
καμπο, που ενέχονται στις γνωστικές λειτουργίες, 
όπως π.χ. στη μνήμη. Όπως προαναφέρθηκε, ο ΥΥΕ 
άξονας αντιδρά στο στρες ή τον φόβο με την έκκρι
ση μεγάλης ποσότητας κορτιζόλης, η οποία δυνητι
κά καταστρέφει νευρώνες στις περιοχές εκείνες που 
είναι πλούσιες σε υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών (π.χ. 
ιππόκαμπος). Η χρόνια ενεργοποίηση των νευρωνι
κών δικτύων που ενέχονται στη φοβική αντίδραση 
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μπορεί να δημιουργήσει μόνιμες αναμνήσεις από τις 
τραυματικές εμπειρίες, οι οποίες θα διαμορφώσουν 
την αντίληψη του παιδιού για τον κόσμο και την αντί
δρασή του στο περιβάλλον. Ενώ η προσαρμογή αυτή 
μπορεί να αποτελεί αναγκαία και απαραίτητη συνθή
κη για την επιβίωσή του σε έναν απειλητικό κόσμο, 
εντούτοις μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός δυσ
λειτουργικού τρόπου αντιμετώπισης προβλημάτων 
καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, που δύσκολα επι
δέχεται αλλαγής, ακόμη και σε συνθήκες βελτιωμέ
νου περιβάλλοντος.

Υπερεγρήγορση

Η παρατεταμένη έκθεση στις ορμόνες του στρες 
κατά την προγεννητική και μεταγεννητική περίοδο 
επιδρά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και την ψυχι
κή υγεία. Το μητρικό στρες, το άγχος και η κατάθλιψη 
έχουν ως αποτέλεσμα την υπερδραστηριότητα του 
ΥΥΕ άξονα, που ρυθμίζει την έκκριση των ορμονών 
του στρες και διαμεσολαβεί στη συμπεριφορική 
προσαρμοστική αντίδραση του βρέφους σε στρεσο
γόνα γεγονότα.20,21 Οι πρώιμες εμπειρίες, ειδικότερα 
η ποιότητα και η ποσότητα της μητρικής φροντίδας, 
μαζί με ορισμένους γενετικούς παράγοντες, ρυθμί
ζουν τη δραστηριότητα των γονιδίων που σχετίζο
νται με το στρες και τον ΥΥΕ άξονα, συμβάλλοντας 
στη μετέπειτα ευαλωτότητα για εκδήλωση ψυχικής 
διαταραχής.22

Τα παιδιά που εκτίθενται σε χρόνιο στρες εμφα
νίζουν χαμηλό ουδό εγρήγορσης, με αποτέλεσμα 
να αντιδρούν έντονα σε ερεθίσματα τα οποία άλλα 
παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ως απειλητικά. Δείχνουν 
ιδιαίτερη προσοχή σε μη λεκτικές συμπεριφορές, 
όπως στη βλεμματική επαφή ή στο άγγιγμα, τις 
οποίες εύκολα και γρήγορα ερμηνεύουν ως σημεία 
ενδεικτικά παρόντος κινδύνου. Η διαρκής εγρήγορ
σηεπαγρύπνηση και η συναισθηματική φόρτιση 
επιδρούν αρνητικά στη μάθηση, και το παιδί δύναται 
να εμφανίσει ασυνήθιστη ή αλλόκοτη συμπεριφορά, 
ακόμη κι όταν βρεθεί σε ασφαλές περιβάλλον, όπως 
π.χ. στη σχολική τάξη.

Απόσχιση (Dissociation)

Η ενεργοποίηση του ΑΝΣ αποτελεί μία διαφορετι
κή απάντηση στο στρες από εκείνη της νευροβιολο
γικής διέγερσης, η οποία οδηγεί στην επιβράδυνση 
της καρδιάς και την πτώση της αρτηριακής πίεσης, 
καθώς και στην αποσχιστική (αποσυνδετικoύτύπου) 
κατάσταση. Η πιθανότητα μιας αποσχιστικής από

κρισης στο στρες αυξάνει όταν ένα παιδί δεν είναι 
σε θέση να διαφύγει μια τρομακτική εμπειρία (π.χ. 
σωματικός πόνος). Εμφανίζεται όταν τα βρέφη ή 
παιδιά εγκαταλείπουν τις αρχικές συμπεριφορές συ
ναγερμού (π.χ. κλάμα), αφού με αυτές δεν επιτυγχά
νουν την προσοχή ή τη βοήθεια από το σημαντικό 
άτομο φροντίδας, και γίνονται υπάκουα, υποκινητι
κά (παγώνουν), παθητικά, εμφανίζουν περιορισμένη 
έκφραση συναισθήματος, και τελικά αποσυνδέονται 
από τον εξωτερικό κόσμο και αποσύρονται στον 
εσωτερικό κόσμο. Κοινοί ψυχολογικοί αμυντικοί μη
χανισμοί, όπως η αποφυγή, το μούδιασμα, η φούγκα, 
η κατατονία ή η λιποθυμία, αποτελούν συχνές εκδη
λώσεις.23

Η απόσχιση συναντάται συχνότερα σε κορίτσια και 
παιδιά μικρής ηλικίας.15 Αυτός ο τύπος της αντίδρα
σης μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κωδικοποίηση 
και αποθήκευση αναμνήσεων. Ο εγκέφαλος μπορεί 
να χρησιμοποιεί τον μηχανισμό της απόσχισης για 
να «απαλύνει» τις αναμνήσεις ενός κακοποιητικού 
γονέα, προκειμένου να προστατεύσει τη διατήρη
ση του δεσμού με αυτόν μέσα από την αμνησία της 
τραυματικής εμπειρίας.24,25 Ωστόσο, οι άδηλες ανα
μνήσεις μιας τέτοιας εμπειρίας διατηρούνται, και το 
παιδί, όταν εκτίθεται σε ερεθίσματα υπενθύμισής 
της, μπορεί να τις ανασύρει ασυνείδητα, εμφανίζο
ντας φαινόμενα αναβίωσης (flashbacks) ή εφιάλτες. 
Τα παιδιά που αναπτύσσουν τον μηχανισμό απόσχι
σης ως προσαρμοστική συναισθηματική αντίδραση 
στο στρες είναι πιθανόν να καταφεύγουν σε αποσυν
δετικού τύπου καταστάσεις κάθε φορά που αντιμε
τωπίζουν στρεσογόνα γεγονότα ζωής.24

Δεσμός (Attachment)

Ένα από τα ισχυρότερα στρεσογόνα ερεθίσμα
τα για το βρέφος και το νήπιο είναι η απώλεια της 
επαφής με τη μητέρα του ή το υποκατάστατό της. 
Πειράματα σε θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των πιθήκων, όπου τα νεογνά αποχωρίστηκαν από 
τις μητέρες τους για παρατεταμένο διάστημα, έδει
ξαν διά βίου αλλαγές που χαρακτηρίζονταν από δυσ
προσαρμοστικές συμπεριφορές και υπερβολική 
αντίδραση του συστήματος του στρες σε στρεσογό
να ερεθίσματα. Η δημιουργία, λοιπόν, επιλεκτικών 
δεσμών στη βρεφονηπιακή ηλικία εξυπηρετεί τόσο 
την παροχή συναισθηματικής ασφάλειας και προ
στασίας από τις ψυχοπιεστικές καταστάσεις όσο και 
την παροχή της απαραίτητης φροντίδας και εκείνων 
των ψυχοσυναισθηματικών στηριγμάτων που θα 
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βοηθήσουν το παιδί να δομήσει τη δική του προσω
πικότητα και επιθυμία. Η ποιότητα αυτών φαίνεται 
να έχει μετέπειτα επιπτώσεις στην κοινωνικοσυναι
σθηματική ανάπτυξη και στις ψυχοπαθολογικές εκ
δηλώσεις. Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι 
τα παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας που έχουν υπο
στεί κακοποίηση ή/και παραμέληση αναπτύσσουν 
ανασφαλή δεσμό με το άτομο φροντίδας (συνήθως 
μητέρα) που το κακοποίησε.26 Ο ανασφαλής δεσμός 
αποτελεί έναν σοβαρό παράγοντα κινδύνου για τη 
μετέπειτα αναπτυξιακή πορεία και εμφάνιση ψυχο
παθολογίας. Συγκεκριμένα, ο ανασφαλής δεσμός 
τύπου αποδιοργάνωσης παρατηρείται σε υψηλό 
ποσοστό (82%) σε παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας 
που έχουν κακοποιηθεί.27 Ο δε ανασφαλής δεσμός 
τύπου αμφιθυμίας συσχετίζεται με κοινωνική από
συρση στη μέση παιδική ηλικία28 και διαταραχές 
άγχους στην εφηβεία,29 ενώ ο ανασφαλής δεσμός 
τύπου αποφυγής συσχετίζεται με εκδηλώσεις αντι
κοινωνικής συμπεριφοράς.28

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις  
της κακοποίησης και της παραμέλησης 

Αρκετές μελέτες30–32 έχουν δείξει ότι ακόμη και 
χρόνια μετά την τραυματική εμπειρία, συμπεριλαμ
βανόμενης της σεξουαλικής κακοποίησης, ανευρί
σκονται χαμηλότερες τιμές κορτιζόλης με πιθανά αυ
ξημένη την αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση απελευ
θέρωσής της. Συγκεκριμένα, σε παιδιά ηλικίας 4–6 
ετών που έχουν υποστεί κακοποίηση δεν έχουν βρε
θεί αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης (σιέλου) σε στρε
σογόνες καταστάσεις, γεγονός που συνηγορεί υπέρ 
υποενεργού άξονα ΥΥΕ. Αυτή η υποδραστηριότητα 
του ΥΥΕ άξονα σε συνθήκες επαναλαμβανόμενου ή 
χρόνιου στρες έχει ερμηνευτεί ως πιθανή φυσιολο
γική προσαρμογή του ανθρώπινου οργανισμού σε 
χρόνιο στρες (προσαρμοστική ρύθμιση προς τα κά
τω του ΥΥΕ άξονα), με τη μορφή μιας ενισχυμένης 
αρνητικής παλίνδρομης αλληλορύθμισης στο επί
πεδο του ιπποκάμπου, του υποθαλάμου ή της υπό
φυσης, και ενδέχεται να αποτελεί αντισταθμιστικό 
μηχανισμό για την προστασία του εγκεφάλου από τα 
χρονίως αυξημένα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών που 
επιδρούν τοξικά σε αυτόν, καταστρέφοντας νευρώ
νες και συνδέσεις. Μια άλλη εναλλακτική ερμηνεία 
είναι ότι το στρεσογόνο ερέθισμα δεν αποτελεί και
νούργιο ερέθισμα, καθώς μετά από μακροχρόνια έκ
θεση στη στρεσογόνο κατάσταση το παιδί εξοικειώ

νεται με αυτήν και συνεπώς δεν εμφανίζει τη συνήθη 
νευροφυσιολογική απόκριση.

Οι νευροαπεικονιστικές και νευροφυσιολογικές 
μελέτες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
της κακοποίησης και της παραμέλησης στην ανάπτυ
ξη του εγκεφάλου έχουν δείξει τα εξής: (α) μειωμένη 
αύξηση του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου 
και επικράτηση του δεξιού ημισφαιρίου (αυξάνει τον 
κίνδυνο για κατάθλιψη), (β) υπερδραστηριότητα του 
μεταιχμιακού συστήματος (αυξάνει τον κίνδυνο για 
ανάπτυξη της διαταραχής πανικού και μετατραυμα
τικής διαταραχής του στρες), (γ) μείωση του όγκου 
του ιπποκάμπου και απορρύθμιση του μεταιχμια
κού συστήματος (αυξάνει τον κίνδυνο για εκδήλωση 
διαταραχών αποσχιστικού τύπου και διαταραχών 
της μνήμης), (δ) δυσλειτουργία στη σύνδεση μεταξύ 
του αριστερού και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκε
φάλου (συσχετίζεται με τα συμπτώματα ΔΕΠΥ), (ε) 
μείωση του συνολικού όγκου της λευκής και φαιάς 
ουσίας.33 Η μείωση του όγκου της εγκεφαλικής ου
σίας κατά 7%, που εμφανίζουν τα παιδιά με πρώιμη 
αποστέρηση, έχει συσχετιστεί με αύξηση των επι
πέδων κορτιζόλης και κατεχολαμινών στον εγκέφα
λο.13,33 Ενδιαφέρον εύρημα στη μελέτη παιδιών που 
έχουν υποστεί σοβαρού βαθμού αποστέρηση ήταν η 
συσχέτιση μεταξύ μικρότερου όγκου της αριστερής 
αμυγδαλής και μεγαλύτερου χρόνου ιδρυματοποίη
σης του παιδιού.33

Συμπεράσματα

Η έκθεση σε χρόνιο στρες ή ψυχικό τραύμα κατά την 
πρώιμη παιδική ηλικία είναι το κλειδί για τη μετέπειτα 
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. Ο αναπτυσσόμενος 
εγκέφαλος μεταβάλλεται συνεχώς από τα περιβαλλο
ντικά ερεθίσματα και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλω
τα στις δυσμενείς επιπτώσεις του χρόνιου στρες που 
συμβάλλει στην ανάπτυξη χρονίας μετατραυματικής 
διαταραχής του στρες, διαταραχών άγχους και διά
θεσης, διαταραχών μνήμης και μάθησης, καθώς και 
άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Οι ακριβείς 
διαγνωστικές αξιολογήσεις των παιδιών που παραπέ
μπονται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφή
βων πρέπει να είναι πάγια κλινική πρακτική, καθώς μια 
λανθασμένη διάγνωση ενδέχεται να έχει περαιτέρω 
δυσμενείς επιπτώσεις για την ψυχοκοινωνική έκβαση 
του παιδιού. Πολλά παιδιά διαγιγνώσκονται λανθα
σμένα ως πάσχοντα από ΔΕΠΥ και αντιμετωπίζονται 
με ψυχοδιεγερτικά φάρμακα, τα οποία όμως επιδει
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νώνουν περαιτέρω τα συμπτώματα.34 Η ανάγκη για 
νευροψυχολογική εξέταση παιδιών που έχουν εκτεθεί 
σε πρώιμο ψυχικό τραύμα ή στρες είναι καθοριστικής 
σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα της αναγνώρι

σης και κατανόησης της νευροβιολογικής επίδρασης 
του τραύματος και στη συνέχεια της ανάπτυξης ειδι
κών παρεμβάσεων που θα μειώσουν τη νευροβιολογι
κή επίδραση του στρες.

Neurobiological inscriptions  
of psychological trauma during early childhood

I. Giannopoulou
2nd Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, 

"Attikon" General Hospital, Athens & Community Mental Health Center of Peristeri, Peristeri, Greece 

Psychiatriki 2012, 23:S27–S38

Neurodevelopment is a highly complex process, influenced by a wide range of interacting genetic and 
environmental factors. Recent developments in fetal, neonatal and infant behavioural genetics and 
brain imaging methods have allowed for more detailed investigation of the effects of early adverse 
environment on the developing brain. This review aims to provide background for neurobiological 
understanding of how the prolonged exposure to stress or trauma during early childhood affects sub
sequent cognitive, emotional and social development. Initially, a brief overview of brain development 
is provided – focusing, in particular, on the limbic system structures, which are closely linked to emo
tional experiences and reactions, learning and memory. Emphasis is placed on the concept of neural 
plasticity, which is the biological base of memory and learning – the two most important mechanisms 
through which the environment affects the behavior. Moreover, the concept of sensitive periods, that 
is to say periods of "vulnerability" or "opportunity" during which particular experiences affect brain 
growth, functional organization and maturation, is discussed. Brief overview of the neuroendocrine 
stress response system and the longterm effects of prolonged exposure to stress hormones on early 
brain development clarify further why children are more vulnerable than adults to the effects of stress. 
The section dealing with the memory, which is closely linked to the limbic system, attempts to discuss 
how early exposure to chronic stress or psychological trauma, through neurobiological effects and 
the process of learning, can lead to dysfunctional behaviors, which in its extreme form can be mental 
disorders. The two types of memory are discussed: (a) the implicit (nondeclarative), which develops 
during the prelingual stage of child’s development and refers to unconscious memories of previous 
experiences, and (b) the explicit (declarative) memory, which is closely linked to language develop
ment and refers to memories that can be consciously recalled. Given that prenatal or postnatal early 
experiences can alter the course of brain development, the exposure to maltreatment, whether it takes 
the form of physical, sexual or emotional abuse, or the kind of extreme neglect and deprivation during 
the early years of life, is related to alterations in brain structure and function, which in turn contributes 
to development of chronic posttraumatic disorder (PTSD), anxiety, mood and attachment disorders, 
memory and learning problems, and other psychopathological conditions. Finally, it is pointed out 
that a comprehensive and detailed diagnostic assessment of young children who are referred to the 
child and adolescent mental health services because of presenting with behavioural and emotional 
disturbances should be an established good clinical practice, given that a wrong diagnosis may have 
further deleterious effects on the child’s psychosocial development. The need for neuropsychological 
assessment of children who have been exposed to early trauma or stress is thought to have important 
implications for the recognition and the neurobiological understanding of early trauma, which in turn 
allows for the development and implementation of appropriate interventions. 

Key words: Brain, development, stress, psychological trauma.



38 Ι. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 2012

 1.  Child Welfare Information Gateway. Effects of Maltreatment on 
Brain Development. Washington, DC: US Department of Health 
&Human Services 2009, Retrieved January 2011, www.childwel-
fare.gov/pubs/issue_briefs/brain_development/

 2.  Teicher MH, Ito Y, Glod CA, Schiffer F, Gelbard HA. Neuro-
physiological mechanisms of stress response in children. In: 
Pfeffer C (ed) Severe Stress and Mental Disturbance in Children 
American Psychiatric Press, Washington, DC, 1996:59–84

 3.  Teicher MH, Ito Y, Glod CA, Anderson SL, Dumont N, Ackerman 
E. Preliminary evidence for abnormal cortical development in 
physically and sexually abused children using EEG coherence 
and MRI. Ann NY Acad Sci 1997, 821:160–175

 4.  Iversen SD, Kupfermann I, Kandel ER. Συναισθηματικές Κατα-
στάσεις και Συναισθήματα. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell 
TM (eds) Βασικές Αρχές Νευροεπιστημών (Principles of Neural 
Science, 4th edition), McGraw-Hill Companies. Μετάφραση, Γενική 
Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης: Βασιλόπουλος Δ, Σολδάτος Κ. 
Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 2006:1312–1329

 5.  Gallagher M, Chiba A. The amygdale and emotion. Curr Opin 
Neurobiol 1996, 5:221–227

 6.  Kandel ER, Kupfermann I, Iversen SD. Μάθηση και Μνήμη. 
In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (eds) Βασικές Αρχές 
Νευροεπιστημών (Principles of Neural Science, 4th edi-
tion, McGraw-Hill Companies. Μετάφραση, Γενική Επιμέλεια 
Ελληνικής Έκδοσης: Βασιλόπουλος Δ, Σολδάτος Κ. Ιατρικές 
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης 2006:1641–1668

 7.  Van der Kolk B. Biological considerations about emotions, trauma, 
memory, and the brain. In: Ablon SL, Brown D, Khantzian EJ, Mack 
JE (eds) Human Feelings: Explorationsin Affect Development and 
Meanings, Analytic Press, Hillsdale, NJ, 1993:221–240

 8.  Nutt DJ.The psychobiology of posttraumatic stress disorder. J 
Clin Psychiatry 2000, 61:24–32

 9.  Bremner JD, Narayan M. The effects of stress on memory and 
the hippocampus life cycle: Implication for childhood develop-
ment and aging. Dev Psychopathol 1998, 10:871–885

10.  Bremner J, Narayan M, Staib LH. Southwick SM, McGlashan 
T, Charney DS. Neural correlates of memories of childhood 
sexual abuse in women with and without posttraumatic stress 
disorder. Am J Psychiatry 1999, 156:1787–1795

11.  Weinstein D, Staffelbach D, Biaggio M. Attention-deficit hyper-
activity disorder and posttraumatic stress disorder: Differential 
diagnosis in childhood sexual abuse. Clin Psychol Rev 2000, 
20:359–378

12.  Perry BD, Pollard R. Homeostasis, stress, trauma, and adapta-
tion. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 1998, 7:33–51

13.  Glaser D. Child abuse and neglect and the brain: A review. J 
Child Psychol Psychiatr Allied Disc 2000, 41:97–116

14.  Bremner JD, Narayan M. The effects of stress on memory and 
the hippocampus life cycle: Implication for childhood develop-
ment and aging. Dev Psychopathol 1998, 10:871–885

15.  Perry BD, Pollard R, Blakley T, Baker W, Vigilante D. Childhood 
trauma, the neurobiology of adaptation and “use-dependent” 
development of the brain: How “states” become “traits.” Infant 
Men Health J 1995, 16:271–291

16.  Shonkoff JP, Phillips DA. From neurons to neighborhoods: The 
science of early childhood development. National Academy 
Press, Washington, DC, 2000

17.  Scannapieco M. Developmental outcomes of child neglect. The 
APSAC Advisor, Winter Elmhurst, IL: American Professional 
Society on the Abuse of Children, 2008

18.  Perry BD. Childhood experience and the expression of genetic 
potential: What childhood neglect tells us about nature and 
nurture? Brain Mind 2002, 3:79–100

19.  Rutter M, O’Connor T, Beckett C, Castle J, Croft C, Dunn J 
and the ERA. Research Team. Recovery and deficit following 
profound early deprivation. In: Selman P (ed) Intercountry adop-
tion: Developments, trends and perspectives. British Agencies 
for Adoption & Fostering, London, 2000:89–107

20.  Yehuda R. Sensitization of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis 
in posttraumatic stress disorder. Ann NY Acad Sci 1997, 821: 
57–73

21.  Perry BD. Applying principles of neurodevelopment to clinical 
work with maltreated and traumatized children: The neurose-
quential model of therapeutics. In: Webb NB (ed) Working with 
traumatized youth in child welfare. The Guilford Press, New 
York, 2006:27–52

22.  Andersen SL. Trajectories of brain development: Point of vul-
nerability or window of opportunity. Neurosc Behav Review, 
2003, 27:3–18

23.  Perry BD, Pollard R. Homeostasis, stress, trauma, and adapta-
tion. Child Adolesc Psychiatr Clin North Am 1998, 7:33–51

24  Joseph R. The neurology of traumatic “dissociative” amnesia: 
Commentary and literature review. Child Abuse Negl 1999, 
22:715–727

25.  Stien PT, Kendall J. Psychological trauma and the developing 
brain: Neurologically based interventions for troubled children. 
The Haworth Maltreatment and Trauma Press. New York, 2004

26.  Crittenden PM, Ainsworth MDS. Child maltreatment and attach-
ment. In: Cicchetti D, Carlson V (eds) Child Maltreatment: theory, 
research on the causes and consequences of child abuse and 
neglect. Cambridge University Press, New York, 1989:432–464

27.  Carlsom V. Cicchetti D, Barnett D, Braunwald K. Finding order 
in disorganization: lessons from research on maltreated infants’ 
attachments to their caregivers. In: Cicchetti D, Carlson V (eds) 
Child Maltreatment: theory, research on the causes and con-
sequences of child abuse and neglect. Cambridge University 
Press, New York, 1989:494–528

28.  Renken B, Egeland B, Marvinney D, Mangelsdorf S, Srouffe LA. 
Early childhood antecedents of aggression and passive withdraw-
al in early elementary school. J Personality 1989, 5:257–281

29.  Warren SL, Huston L, Egeland B, Stroufe LA. Child and adoles-
cent anxiety disorders and early attachment. J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatr 1997, 36:637–644

30.  Gollier J, Jehuda R. Neuroendocrine activity and memory-
related impairments in post-traumatic stress disorder. Dev 
Psychopathol 1998, 10:857–869

31.  De Bellis M, Chrousos G, Dorn L, Burke L, Helmers K, Kling M et 
al. Hypothalamic-pituitary-adrenal axis disregulation in sexually 
abused girls. J Clin Endocrinol Metab 1994, 78:249–255

32.  Carlson M, Earls F. Psychological and neuroendocrinological 
sequelae of early social deprivation in institutionalized children 
in Romania. Ann NY Acad Sci 1997, 80:419–428

33.  Teicher MD. Wounds that time won’t heal: The neurobiology of 
child abuse. Cerebrum: The Dana Forum on brain science 2000, 
2:50–67

34.  Schwarz ED, Perry BD. The post-traumatic response in chil-
dren and adolescent. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 1994, 
2:311–326

Βιβλιογραφία 

Αλληλογραφία: Ι. Γιαννοπούλου, ΠαιδοψυχίατροςΔιευθύντρια, Β΄ Ψυ
χιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Ρίμινι 1, 124 62 Χαϊδάρι, Αθήνα
Tηλ.: (+30) 21058 32 426, Fax: (+30) 21053 26 453
email: igioannag@gmail.com 



ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 2012 39

Το τραύμα αναφέρεται σε μια κατάσταση όπου το υποκείμενο βιώνει πληθώρα αρνητικών 
επιδράσεων που προέρχονται από εξαιρετικής έντασης στρεσογόνα γεγονότα (φυσικές ή 
προκαλούμενες από τον άνθρωπο καταστροφές, μάχες, σοβαρό ατύχημα, μαρτυρία βίαι
ων θανάτων άλλων, υποβολή του ίδιου του ατόμου σε βασανιστήρια, τρομοκρατική επί

θεση, βιασμό ή άλλο έγκλημα), τα οποία δεν μπορεί να επεξεργαστεί ψυχικά. Η πρώιμη έκθεση 
του παιδιού σε τέτοιου επιπέδου έντονες τραυματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της κρίσιμης 
περιόδου δόμησης του ψυχισμού, δημιουργεί ιδιαίτερα επιβαρυμένες καταστάσεις, που αν δεν 
διαμεσολαβηθούν και δεν δοθεί η δυνατότητα στο παιδί να τις επεξεργαστεί, μπορούν να προκα
λέσουν σειρά σοβαρών επιπτώσεων (ψυχικών και σωματικών) στην ενήλικη ζωή. Μάλιστα, εκτός 
από την έκφραση των γονιδίων, η καλή μητρική φροντίδα οδηγεί αποδεδειγμένα στην ομαλή 
μεθυλίωση του DNA και στην ομαλή διαμόρφωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου, μέσω της πλα
στικότητας που τον διακρίνει στη δημιουργία νευρωνικών συνδέσεων, με αποτελέσματα και επι
πτώσεις που διατηρούνται στην ενήλικη ζωή. Συγκεκριμένοι παράγοντες και χαρακτηριστικά 
του παιδιού, όπως η ηλικία του και το εξελικτικό του επίπεδο όταν το τραύμα συμβαίνει, ο τύπος 
του τραύματος (κακοποίηση σωματική, σεξουαλική, παραμέληση, τραυματικά κοινωνικά γεγο
νότα), η συχνότητα, η διάρκεια και η σφοδρότητα της τραυματικής συνθήκης, έχει αποδειχθεί 
πως επηρεάζουν καταλυτικά τις συνέπειες του τραύματος. Οι άμεσες συναισθηματικές επιπτώ
σεις του τραύματος μπορεί να είναι η απομόνωση του παιδιού, ο φόβος, η αίσθηση αδυναμίας 
ελέγχου, η απώλεια του αισθήματος εμπιστοσύνης. Επίσης παρατηρούνται διαταραχές διάθεσης 
με κυρίαρχα συμπτώματα αυτά της κατάθλιψης και της απόσυρσης, αρνητικές επιπτώσεις στη 
γνωστική ικανότητα, στη γλωσσική ανάπτυξη και στην ακαδημαϊκή επίδοση, προβλήματα στη 
δημιουργία ασφαλούς δεσμού και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Οι μακροχρόνιες συνέπει
ες στον ψυχισμό του ατόμου μπορεί να μεταφραστούν σε: διαταραχή μετατραυματικού στρες ή 
συνδυασμό της με κατάθλιψη και αγχώδη διαταραχή, διαταραχές διάθεσης, διαταραχές προσω
πικότητας, πτωχός έλεγχος των παρορμήσεων, αποσυνδετική διαταραχή, ψυχωσική συνδρομή. 
Τέλος, πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις του τραύματος πάνω στο ίδιο το άτομο, καταγράφε
ται επιπλέον και υψηλό κοινωνικό κόστος ως απόρροια των δυσκολιών που εμφανίζει το άτομο 
μέσα στην ένταξη και τη λειτουργία του στο κοινωνικό σύνολο. Η πρώιμη παρέμβαση και πλαισί

Η ανάδυση του τραύματος  
της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην ψυχική συμπτωματολογία 

των ενηλίκων

Γ. Μπούρας,1 Ε. Λαζαράτου2

1Β’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αττικόν», Αθήνα, 
2A΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
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Εισαγωγή

Η λέξη τραύμα, δανεισμένη από την Ιατρική, προ
έρχεται από το αρχαίο ρήμα τιτρώσκω, που σημαίνει 
διατρυπώ, και δηλώνει μια κάκωση η οποία προκύ
πτει από εξωτερική βία που συνοδεύεται από τη ρή
ξη, τη λύση της συνέχειας, με συνέπειες πάνω στο 
σύνολο του οργανισμού.

Το τραύμα σε ψυχικό επίπεδο ορίζεται, σύμφωνα 
με τον S. Freud, ως «η εμπειρία που σε μικρό χρονι
κό διάστημα δίδει στην ψυχική ζωή ένα τόσο ισχυρό 
ερέθισμα το οποίο δεν μπορεί να απαλειφθεί ή να 
τύχει της συνήθους επεξεργασίας, με αποτέλεσμα 
να καθίστανται αναπόφευκτες μόνιμες διαταραχές»,1 
αναφορικά πάντα με την ψυχική οργάνωση. Το τραύ
μα αναφέρεται άλλωστε σε μια κατάσταση όπου το 
υποκείμενο βιώνει πληθώρα αρνητικών επιδράσεων 
που προέρχονται από εξαιρετικής έντασης στρεσο
γόνα γεγονότα.2

Κλινική εικόνα

Η διαταραχή του μετατραυματικού στρες, που πε
ριλαμβάνει τις κλινικές παθολογικές εκδηλώσεις με
τά από κάποιον τραυματισμό, αναγνωρίστηκε επισή
μως ως ψυχιατρική διάγνωση το 1980. Μελετήθηκε 
αρχικά στους ενηλίκους και αργότερα στα παιδιά. 
Καθορίστηκε ως μία διαταραχή που προκύπτει ως 
αντίδραση ύστερα από την έκθεση του ατόμου σε 
κάποιο ψυχοπιεστικό γεγονός ή κατάσταση, μικρής ή 
μεγάλης διάρκειας. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι 
μια αντικειμενική κατάσταση εξαιρετικά απειλητικής 
ή καταστροφικής φύσεως, η οποία είναι πιθανόν να 
προκαλέσει διάχυτη δυσφορία σχεδόν σε οποιονδή
ποτε (φυσικές ή προκαλούμενες από τον άνθρωπο 
καταστροφές, μάχες, σοβαρό ατύχημα, μαρτυρία βί
αιων θανάτων άλλων, υποβολή του ίδιου του ατόμου 
σε βασανιστήρια, τρομοκρατική επίθεση, βιασμό ή 
άλλο έγκλημα). Επιπροσθέτως, ως τραυματικό μπο

ρεί να νοηθεί και ένα γεγονός που το ίδιο το άτομο 
βίωσε υποκειμενικά ως εξαιρετικά τραυματικό και 
απειλητικό. Η έναρξη της διαταραχής ακολουθεί τον 
ψυχοτραυματισμό, μέσα σε μια χρονική περίοδο που 
μπορεί να κυμαίνεται από λίγες εβδομάδες μέχρι με
ρικούς μήνες.3

Ως τυπικά συμπτώματα στους ενηλίκους περιλαμ
βάνονται τα επεισόδια επανειλημμένης αναβίωσης 
του ψυχοτραυματισμού υπό μορφή παρέμβλητων 
αναμνήσεων (flashbacks) ή ονείρων που επισυμβαί
νουν στο πλαίσιο ενός επίμονου αισθήματος «μουδιά
σματος» και συναισθηματικής επιπέδωσης, αποστα
σιοποίησης από τους άλλους ανθρώπους, απουσίας 
απαντητικότητας προς το περιβάλλον, ανηδονίας 
και αποφυγής δραστηριοτήτων και καταστάσεων οι 
οποίες υπενθυμίζουν τον ψυχοτραυματισμό. Συνήθως 
συνυπάρχει φόβος και αποφυγή περιβαλλοντικών 
ερεθισμάτων, τα οποία και υπαινίσσονται την αρχική 
ψυχοτραυματική εμπειρία. Μπορεί να εκδηλωθούν 
θεαματικά αιφνίδια ξεσπάσματα φόβου, πανικού ή 
επιθετικότητας, πυροδοτούμενα από ερεθίσματα που 
εκλύουν μια ξαφνική ανάμνηση ή/και επανεκδραμάτι
ση του ψυχοτραυματισμού ή της αρχικής αντίδρασης 
προς αυτόν.4 Επίσης παρατηρείται μια κατάσταση αυ
ξημένης εγρήγορσης του ατόμου, με αυξημένη αντί
δραση αιφνιδιασμού και αϋπνία. Άγχος, κατάθλιψη και 
αυτοκτονικός ιδεασμός ενδέχεται να συνυπάρχουν με 
τα παραπάνω.

Υπήρξε δυσκολία προσδιορισμού των διαγνωστι
κών κριτηρίων της διαταραχής του μετατραυμα
τικού στρες κατά την παιδική ηλικία. Πολλά από τα 
συμπτώματα απαιτούν ικανότητες λεκτικής περιγρα
φής συναισθημάτων και καταστάσεων, την οποία δεν 
διαθέτουν τα μικρότερα παιδιά. Η εμφάνιση γενικευ
μένων φόβων, καθώς και τα έντονα άγχη αποχωρι
σμού ή το άγχος προς τα ξένα πρόσωπα, η αποφυγή 
καταστάσεων που μπορεί να αναφέρονται στο τραύ
μα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές διατροφής και η 
ενασχόληση με αντικείμενα ή σύμβολα που μπορεί 

ωση του παιδιού δύναται να λειτουργήσει τροποποιητικά όσον αφορά στις αρνητικές συνέπειες 
του τραύματος. Στην κλινική πράξη, η ανάδυση του τραύματος της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην ψυχική συμπτωματολογία των ενηλίκων είναι κάτι το οποίο συναντάται συχνά και που οι 
ειδικοί της ψυχικής υγείας οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αναφορικά με την κλινική 
αντιμετώπιση του πάσχοντος ανθρώπου.

Λέξεις ευρετηρίου: Τραύμα πρώιμης παιδικής ηλικίας, διαταραχή μετατραυματικού στρες, ψυχο
παθολογία, ψυχανάλυση.
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να σχετίζονται με το τραύμα, αποτελούν μέρος των 
συμπτωμάτων της διαταραχής μετατραυματικού 
στρες που μπορεί να εμφανίσουν τα μικρά παιδιά. 
Επιπλέον, η απώλεια κάποιων ήδη κατακτημένων 
αναπτυξιακών δεξιοτήτων (όπως η εκμάθηση της 
τουαλέτας) δύναται να εμφανισθεί μέσα στο πλαίσιο 
της διαταραχής. 

Κλινικές μελέτες σημειώνουν πως τα παιδιά προ
σχολικής ηλικίας, αλλά και του δημοτικού σχολείου, 
μπορεί και να μη βιώνουν παρέμβλητες αναμνήσεις 
ή να μην εμφανίζουν αμνησία γύρω από κάποια 
στοιχεία του τραύματος. Παρά ταύτα, φαίνεται να 
βιώνουν «χρονικές ασυμμετρίες» (δηλαδή να αλ
λοιώνουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων 
που σχετίζονται με την τραυματική συνθήκη), και 
να σχηματίζουν «οιωνούς» (πεποιθήσεις δηλαδή ότι 
υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά σημάδια για το 
τραύμα), κάτι που συνεπάγεται ένα αυξημένο επίπε
δο «συναγερμού» και εγρήγορσης για την αποφυγή 
μελλοντικών ενδεχόμενων τραυματισμών. Τέλος, η 
έκφραση της διαταραχής στο παιχνίδι αλλά και στις 
δραστηριότητες του παιδιού μπορεί να πάρει είτε 
τη μορφή έκφρασης του τραύματος μέσα από τα 
θέματα του παιχνιδιού είτε τη μορφή πράξεων που 
μπορεί να συνδέονται με την τραυματική συνθήκη, 
οι οποίες επαναλαμβάνουν καταναγκαστικά διάφο
ρα στοιχεία, χωρίς όμως να επιφέρουν μείωση του 
άγχους, όπως συμβαίνει με το συμβολικό παιχνίδι.

Συνολικά, όσον αφορά στην παιδική ηλικία αλλά 
και στην ενήλικη ζωή, είναι σημαντικό να αναγνωρι
στεί πως τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια δεν αντα
νακλούν απαραίτητα τη συνολική νοσηρότητα μετά 
την έκθεση σε τραύμα. Κι αυτό διότι ο ψυχισμός δια
τηρεί έναν ατελείωτο πλουραλισμό έκφρασης τυχόν 
δυσκολιών και τραυμάτων.

Περιβαλλοντικές επιδράσεις, ψυχικές  
και νευροβιολογικές εγγραφές

Πληθώρα ερευνών δείχνουν πλέον πως για την 
κατανόηση της γένεσης των ψυχοπαθολογικών 
συμπτωμάτων είναι απαραίτητο να προσμετρη
θούν γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, 
οι οποίοι είναι σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλ
ληλοκαθορίζονται. Εκτός από την έκφραση των 
γονιδίων, η καλή μητρική φροντίδα οδηγεί πλέον 
αποδεδειγμένα στην ομαλή μεθυλίωση του DNA 
και στην ομαλή διαμόρφωση της ανάπτυξης του 

εγκεφάλου, μέσω της πλαστικότητας που τον δια
κρίνει στη δημιουργία νευρωνικών συνδέσεων, με 
αποτελέσματα και επιπτώσεις που διατηρούνται 
στην ενήλικη ζωή.5–7 Μέσω λοιπόν των νέων επι
στημονικών δεδομένων που ήρθαν στο φως χάρις 
στις προηγμένες τεχνικές μελέτης του εγκεφάλου, 
γίνεται ακόμη πιο σαφής ο ρόλος που μπορεί να 
διαδραματίσει ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός, 
ένα γεγονός ιδιαιτέρως στρεσογόνο, στο οποίο 
μπορεί να εκτεθεί το παιδί και που θα επηρεάσει 
άμεσα ή έμμεσα την ψυχοσωματική λειτουργία 
όλου του οργανισμού.

Ο René Spitz,9 ήδη από το 1941 έφερε στο φως τις 
πρώτες ερευνητικές αποδείξεις αναφορικά με τις επι
δράσεις της μητρικής φροντίδας και του οικογενεια
κού περιβάλλοντος πάνω στην ψυχική και σωματική 
ανάπτυξη του βρέφους. Ο Spitz συνέκρινε την ανά
πτυξη νεογνών που μεγάλωσαν σε ένα ορφανοτρο
φείο με αυτή των νεογνών που μεγάλωσαν σε ένα 
βρεφοκομείο γυναικείων φυλακών. Τα δύο ιδρύματα 
τηρούσαν κανόνες υγιεινής και παρείχαν επαρκές 
φαγητό, καθώς και κάλυψη ιατρικής φροντίδας. Τα 
βρέφη στο βρεφοκομείο της φυλακής φροντίζονταν 
από τις μητέρες τους, οι οποίες –παρότι ήταν φυλα
κισμένες και μακριά από τις οικογένειές τους– είχαν 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τα μωρά τους, 
να εκφράζουν την τρυφερότητά τους, παρόλο τον 
περιορισμένο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους κα
θημερινά, βάσει του προγράμματος των φυλακών. 
Αντιθέτως, στο ορφανοτροφείο τα βρέφη φροντίζο
νταν από νοσοκόμες, κάθε μία από τις οποίες είχε την 
ευθύνη της φροντίδας αρκετών εξ αυτών. Ως απο
τέλεσμα, τα βρέφη στο ορφανοτροφείο είχαν πολύ 
λιγότερες επαφές με άλλους ανθρώπους από ό,τι τα 
βρέφη στο βρεφοκομείο της φυλακής. Ανάμεσα στα 
δύο ιδρύματα υπήρχε ακόμη μία σημαντική διαφο
ρά. Στο βρεφοκομείο της φυλακής τα κρεβατάκια 
ήταν ανοικτά, έτσι ώστε τα βρέφη να μπορούν να 
βλέπουν τις δραστηριότητες που γίνονταν στον χώ
ρο, να βλέπουν για παράδειγμα άλλα μωρά να παί
ζουν ή να παρατηρούν τις μητέρες και το προσωπικό 
που εργαζόταν. Αντιθέτως, στο ορφανοτροφείο τα 
κάγκελα των κρεβατιών ήταν καλυμμένα με σεντό
νια που εμπόδιζαν τα βρέφη να βλέπουν έξω. Αυτό 
περιόριζε σημαντικά την αλληλεπίδραση με το περι
βάλλον, δημιουργώντας έναν κλειστό και απομονω
μένο χώρο, στερημένο από πληθώρα αισθητικών και 
κοινωνικών ερεθισμάτων.
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Ομάδες νεογέννητων παιδιών και από τα δύο ιδρύ
ματα παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
πρώτων ετών της ζωής τους. Με την ολοκλήρωση 
των πρώτων τεσσάρων μηνών, τα βρέφη στο ορφα
νοτροφείο είχαν καλύτερες επιδόσεις σε μια σειρά 
αναπτυξιακών δοκιμασιών σε σχέση με αυτά που 
μεγάλωναν στο βρεφοκομείο της φυλακής. Στη συ
νέχεια όμως, και μέχρι τα τέλη του πρώτου έτους, οι 
κινητικές και πνευματικές επιδόσεις των παιδιών στο 
ορφανοτροφείο ήταν πολύ χαμηλότερες από αυτές 
των παιδιών στο βρεφοκομείο της φυλακής. Πολλά 
από τα παιδιά που μεγάλωναν στο ορφανοτροφείο 
ανέπτυξαν ένα σύνδρομο που ο Spitz ονόμασε ιδρυ
ματοποίηση και που σήμερα καλύπτεται από τον όρο 
ανακλητική κατάθλιψη. Τα παιδιά αυτά εμφάνισαν 
έντονα σημάδια απόσυρσης με μείωση της περιέρ
γειας και της χαράς, καθώς επίσης και μια επιρρέπεια 
σε λοιμώξεις.

Στο τέλος του δεύτερου και τρίτου έτους της ηλικί
ας τους, τα παιδιά που μεγάλωναν στο βρεφοκομείο 
της φυλακής ήταν παρόμοια στη συμπεριφορά με 
αυτά που μεγάλωναν σε φυσιολογικές οικογένειες 
στο σπίτι: βάδιζαν καλά και είχαν ικανοποιητική ανά
πτυξη του προφορικού λόγου. Αντιθέτως, η ανάπτυ
ξη των παιδιών στο ορφανοτροφείο υπολειπόταν 
σημαντικά. Λίγα παιδιά μπορούσαν να περπατήσουν, 
ενώ και η ομιλία τους περιοριζόταν σε λίγες μόνο 
λέξεις, σε αντιδιαστολή με την αναμενόμενη εικόνα 
ανάπτυξης της χρονολογικής τους ηλικίας, όπου συ
ναντάται η ανάπτυξη ενός ευρέος λεξιλογίου.

Γίνεται φανερό λοιπόν πως συνθήκες πρώιμης 
αποστέρησης και παραμέλησης, συνθήκες τραυματι
κής απώλειας του προσώπου φροντίδας και αδυνα
μία δημιουργίας ασφαλούς δεσμού με ένα πρόσωπο 
ικανό να ανταποκριθεί όχι μόνο στις σωματικές αλ
λά και στις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του βρέ
φους, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές αναπτυξιακές 
καθυστερήσεις και ψυχοσυναισθηματικά ελλείμματα 
που μπορούν να οδηγήσουν σε εκδήλωση ψυχοπα
θολογίας είτε κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας 
είτε κατά την ενήλικη ζωή.

Ο Bowlby διαμόρφωσε την ιδέα ότι το απροστά
τευτο βρέφος διατηρεί μια οικειότητα με τον φροντι
στή του μέσω ενός συστήματος συγκινησιακών και 
συμπεριφορικών αποκρίσεων, το οποίο και ονόμασε 
«σύστημα δεσμού».10 Ο Bowlby συνέλαβε το σύστη
μα δεσμού σαν ένα έμφυτο ενστικτώδες σύστημα, 
όπως ακριβώς η πείνα και η δίψα, που οργανώνει τις 

διεργασίες μνήμης του βρέφους και το κατευθύνει 
στο να πλησιάσει και να επικοινωνήσει με τη μητέ
ρα του. Επιπλέον, οι μητρικές αποκρίσεις χρησιμεύ
ουν τόσο για την ενίσχυση των θετικών όσο και για 
την ανακούφιση και εξασθένιση των αρνητικών συ
γκινησιακών καταστάσεων του βρέφους. Αυτές οι 
επαναλαμβανόμενες εμπειρίες κωδικοποιούνται στη 
διαδικαστική μνήμη ως προσδοκίες που βοηθούν το 
βρέφος να νιώθει ασφάλεια.11 

Είναι γνωστή επίσης η μελέτη του Rutter,12 κατά 
την οποία αξιολογήθηκαν παιδιά από τη Ρουμανία 
που είχαν υιοθετηθεί από οικογένειες στη Μεγάλη 
Βρετανία και στα οποία βρέθηκε ένα υψηλό ποσοστό 
αυτιστικών στοιχείων. Αυτά τα παιδιά είχαν έναν απο
κλίνοντα τρόπο σχέσεων προσκόλλησης και μία εξαι
ρετική αποστέρηση σε πρώιμη ηλικία κάθε είδους 
κοινωνικών συναναστροφών, οπτικών ερεθισμάτων 
και λεκτικής έκφρασης. Στην περίπτωση μάλιστα μη 
έγκαιρης θεραπευτικής παρέμβασης, αυτά τα στοι
χεία μπορούν να παγιωθούν και να σημαδέψουν ανε
ξίτηλα τη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αλλά 
και εν γένει το σύνολο της ζωής του παιδιού.

Ξανασυναντώντας λοιπόν την έννοια του ψυχικού 
ντετερμινισμού του S. Freud αναφορικά με τη λει
τουργία του νου, γίνεται σαφές πως συμπεριφορές, 
συναισθήματα και σκέψεις προσδιορίζονται στο υπο
κείμενο βάσει προγενέστερων, πραγματικών ή φα
ντασιακών, ψυχικών γεγονότων. Οι εγγραφές δε αυ
τών των γεγονότων αφήνουν τα αποτυπώματά τους 
ακόμη και πάνω στη λειτουργία του ίδιου του σώμα
τος. Άλλωστε, ήδη από το 1895 και το «Σχεδίασμα για 
μια Επιστημονική Ψυχολογία», ο Freud διετύπωσε και 
υποστήριξε την άποψη της παράλληλης σχέσης των 
ψυχολογικών και των νευροφυσιολογικών διεργασι
ών.13

Ψυχαναλυτική προσέγγιση του τραύματος

Το παιδί, τη στιγμή της γέννησής του, φέρει ήδη 
πάνω του μία ολόκληρη ιστορία (αισθητηριακή και 
σημαίνουσα) που καθορίζει σημαντικά μέρη της με
τέπειτα ζωής του. Το πραγματικό του σώματός του 
εισέρχεται σε έναν κόσμο που είναι ήδη σημαδεμέ
νος από το πραγματικό, το φαντασιακό και το συμ
βολικό των γονιών του. Επιπλέον, είναι αναγκαίο για 
το μωρό η μητέρα να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
του, να το «κρατά», να το «χειρίζεται» και να του «πα
ρουσιάζει τα διάφορα αντικείμενα» με τρόπο που να 
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του δίδει το συναίσθημα της συνέχειας του «είναι» 
του και, παράλληλα, την απαιτούμενη ασφάλεια για 
την επεξεργασία κάθε τι καινούργιου που συναντά, 
να είναι δηλαδή η «αρκετά καλή μητέρα» σύμφωνα 
με τον Winnicott.14

Σύμφωνα με τον Lacan, η απόλυτη εξάρτηση του 
πρώτου καιρού της ζωής του παιδιού θέτει το ερώ
τημα της επιθυμίας του άλλου για το παιδί. Το παι
δί είναι έτοιμο να ταυτιστεί, να κάνει δική του την 
επιθυμία του Άλλου, από τον οποίο εξαρτάται η ζωή 
του. Υπόκειται δηλαδή σε αυτό που υπάρχει γύρω 
του ως λόγος, ως επιθυμία των γονιών του, αλλά 
και των δικών τους γονέων. Και θα χρειασθεί να 
υποταχθεί σε αυτό τον λόγο, σε αυτή την επιθυμία, 
αφού μόνον μέσω αυτής της υποταγής θα μπορέ
σει να πάρει κάποια στιγμή θέση υποκειμένου. Θα 
χρειασθεί να προσφερθεί ως αντικείμενο που συ
μπληρώνει την έλλειψη του Άλλου για να μπορέσει 
να επενδυθεί, άρα να επιβιώσει. Το ίδιο το μωρό θα 
σκιαγραφήσει την έλλειψη και παράλληλα θα προ
ταθεί ως συμπλήρωμά της.15

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που αυτός ο Άλλος, 
το πρόσωπο αναφοράς και φροντίδας, παρουσιάζε
ται ως ένας παράγοντας εξαιρετικά διαταρακτικός 
για την ψυχική δόμηση του παιδιού; Τι γίνεται όταν 
αδυνατεί να αναλάβει τον γονικό ρόλο ή αν παρα
μελεί ή κακοποιεί το παιδί; Ποιες είναι οι επιδράσεις 
αυτών των ελλειμμάτων ή συμπεριφορών πάνω στη 
δόμηση και στην ανάπτυξη του ψυχισμού του παιδι
ού; Τι γίνεται, επίσης, όταν η τόσο ευαίσθητη σχέση 
μητέραςβρέφους των πρώτων στιγμών και χρόνων 
βρεθεί εκτεθειμένη σε συμβάντα ή γεγονότα εξαιρε
τικά στρεσογόνα, χωρίς τη δυνατότητα συμβολικής 
επεξεργασίας και αναπαράστασης; Πώς όλες αυτές οι 
στρεσογόνες και αρνητικές επιδράσεις εκφράζονται 
στην ενήλικη ζωή;

Το τραυματικό μπορεί καταρχάς να νοηθεί ως στοι
χείο ενός πρώιμου χρόνου, κατά τον οποίο εκφρά
ζεται η απουσία αυτού που για το Εγώ του παιδιού 
θα έπρεπε να ήταν παρόν, για κάτι δηλαδή που δεν 
συνέβη την ώρα που έπρεπε να συμβεί.1 Η έννοια της 
απουσίας στην πρώιμη παιδική ηλικία απεικονίζεται 
με την παραμέληση, την ένδεια της γονικής φροντί
δας, αλλά και την αδυναμία του γονέα να ασκήσει 
τη λειτουργία και τον ρόλο του. Τα βρέφη στη θερ
μοκοιτίδα, που βρίσκονται αποκομμένα από οποι
αδήποτε αισθητηριακή σχέση με τη μητέρα, τριγυ
ρισμένα από ένα πλήθος μηχανημάτων, αποτελούν 

ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέγεθος της 
απώλειας και του τραύματος που μπορεί να υποστεί 
ο ανθρώπινος οργανισμός τις πρώτες στιγμές της ζω
ής. Χωρίς να μπορούν να αισθανθούν την ασφάλεια 
επαφής και αναγκαίας διαμεσολάβησης με τον εξω
τερικό κόσμο που τα περιβάλλει, και βέβαια χωρίς να 
μπορούν να αισθανθούν ούτε τις πρώτες εμπειρίες 
έναρξης οριοθέτησης του σώματός τους μέσω των 
μητρικών φροντίδων, εκτίθενται ουσιαστικά σε έναν 
σοβαρό παθογόνο παράγοντα για τον ψυχισμό. Η 
Φρανσουάζ Ντολτό θεωρεί πιθανή την ανάπτυξη ψυ
χωσικών διεργασιών στα πρόωρα νεογνά, λόγω της 
αισθητηριακής αποστέρησης των φωνών των γονέ
ων του που άκουγε πίσω από το τοίχωμα της κοιλιάς 
της μητέρας του.16 Πληθώρα ερευνών μάλιστα κατα
γράφουν τις σωματικές εγγραφές –οργανικές εκδη
λώσεις/συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν ως 
αποτέλεσμα μιας δύσκολης και εξαιρετικά αγχογό
νου σχέσης μητέρας– εμβρύου, όπου τόσο η ιστορία 
όσο και τα σημαίνοντα που φέρει μέσα της η ίδια η 
μητέρα δρουν καταλυτικά.17,18 

Επίσης, πλήγματα στο σωματικό σχήμα και στην εν 
γένει λειτουργία του σώματος μπορούν να λειτουρ
γήσουν εξαιρετικά τραυματικά (π.χ. σοβαρές παιδι
κές μυοπάθειες κατά τις οποίες, ενώ έχει αποκτηθεί 
η κίνηση του σώματος, μετά από κάποιο χρονικό διά
στημα αυτή η δυνατότητα φθίνει και προοδευτικά 
χάνεται). Αν μάλιστα δεν μπορέσει να διαμεσολαβη
θεί, να περάσει στον λόγο και να αναπαρασταθεί με 
κάποιον τρόπο όλο αυτό το έλλειμμα, τότε το παιδί 
παραμένει εκτεθειμένο στην τραυματική πηγή των 
ψυχικών διεγέρσεων χωρίς να μπορεί με κάποιον 
τρόπο να τις διαχειριστεί. Σηματοδοτείται έτσι το διά
τρητο των αλεξιερεθιστικών δυνατοτήτων (η δυνα
τότητα δηλαδή του ατόμου να επεξεργάζεται και να 
αναπαριστά τις διεγέρσεις που διακινούν τον ψυχι
σμό του), καθώς επίσης και μια βαθύτατη αλλοίωση 
της ψυχικής κινητικότητας των επενδύσεων (επένδυ
ση –αποεπένδυση– επανεπένδυση). Η ένταση είναι 
ελεύθερη τότε να ξεδιπλωθεί ορμητικά μέσα στο ψυ
χικό όργανο και/ή το σώμα. Ο ψυχισμός αγγίζει έτσι 
τα όρια της λειτουργικότητάς του.

Η έννοια του τραυματικού εμπεριέχει επίσης την 
αδυναμία ενός πρώιμου και αδύναμου Εγώ να οι
κειοποιηθεί, να επεξεργαστεί και να αναπαραστήσει 
ένα βίωμα.19 Εδώ ενυπάρχει η έκθεση του παιδιού σε 
γεγονότα ή ερεθίσματα τα οποία αδυνατεί να ανα
παραστήσει βάσει προγενέστερης εμπειρίας ή με τη 
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βοήθεια του λόγου των οικείων του, και που αναπα
ρίσταται εκ των υστέρων ως απουσία αντιληπτικού 
περιεχομένου. Αντιληπτικό χάσμα που διπλασιάζεται 
από το χάσμα της αναπαράστασης: άρα ούτε μέσα 
υπάρχει ούτε έξω.20

Το τραύμα εμφανίζεται όταν η αρχή της σταθε
ρότηταςομοιόστασης αποτυγχάνει να κρατήσει 
χαμηλά τα επίπεδα διέγερσης του οργανισμού, με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν μη αναστρέψιμες πα
θολογικές αλλαγές στο επίπεδο της εγκεφαλικής 
λειτουργίας.13,21,22 Η εγγραφή του στο επίπεδο της 
ψυχικής (συνειδητό, ασυνείδητο) και της σωματικής 
λειτουργίας, αποκτά μία εσωτερική δυναμική ικανή 
να πυροδοτείται και να επιδρά ακόμη και ύστερα 
από πάρα πολλά χρόνια. Τα υποκείμενα εκείνα που 
τυγχάνει να βιώνουν μια τραυματική εμπειρία είναι 
πλέον σημαδεμένα από αυτή στην καθημερινότητά 
τους, δημιουργώντας μια ουσιαστική δυσκολία για 
το «ξέχασμα» αυτής της εμπειρίας. Είναι χαρακτηρι
στική η σημείωση του S. Freud για την αχρονικότητα 
του ασυνειδήτου και για τη δυνατότητα πυροδότη
σης ενδοψυχικών συγκρούσεων, ρήξεων και ανάδυ
σης συμπτωμάτων, ετεροχρονισμένα, μετά το πέρας 
πολλών ετών. Μάλιστα, με τον όρο «διευκόλυνση 
ανάμεσα στους νευρώνες» ο Sigmund Freud περιέ
γραψε τις μακροχρόνιες συνέπειες του τραύματος, 
ενώ για τις κλινικές παθολογικές του εκδηλώσεις 
έδωσε τον όρο «καταναγκασμός της επανάληψης».23 
Η θεωρία «εκ των υστέρων» (après coup) δείχνει ότι 
το τραύμα μπορεί να εμφανιστεί αργότερα, αφού το 
γεγονός έχει βιωθεί ή έχει φαντασιωθεί και θα πά
ρει τελικά τη δραματική του υπόσταση όταν, σε ένα 
άλλο στάδιο της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, ένα 
καινούργιο γεγονός –συγγενές προς το προηγού
μενο– λάβει χώρα και επαναδραστηριοποιήσει την 
ανάμνηση του πρώτου γεγονότος. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί ότι οι 
επιπτώσεις του τραύματος ξεπερνούν τη διάρκεια 
ζωής του υποκειμένου και δρουν ακόμη και διαγε
νεαλογικά.24 Μέσα από την αλληλουχία των γενε
ών ταξιδεύουν σημαίνοντα, ρητά ή άρρητα, που 
έρχονται και σημαδεύουν το υποκείμενο βαθιά 
στην ύπαρξή του και που δημιουργούν ιδιαίτερες 
συνθήκες ανάδυσης και εκδήλωσης της επιθυμίας 
του. Ένα τέτοιο παράδειγμα για την Ελλάδα είναι 
τα σημαίνοντα που κανείς συναντά μέσα στις οικο
γενειακές ιστορίες σε σχέση με σημαντικά γεγονό
τα που συνέβησαν στη χώρα (πόλεμοι, εμφύλιος, 

δικτατορία) και που με κάποιον τρόπο επηρέασαν 
ολόκληρη την οικογενειακή ιστορία, δημιουργώ
ντας ανεξίτηλες εγγραφές που περνούν από τη μία 
γενιά στην άλλη.

Η ιστορία του παιδιού, η ιστορία της πορείας στο 
συμβολικό και οι ιδιαιτερότητες που συναντά κανείς 
σε κάθε τέτοια πορεία, επιδρούν καταλυτικά στην εκ
δήλωση συμπτωματολογίας. Ο Lacan δηλώνει πως το 
σύμπτωμα του παιδιού είτε έρχεται να απαντήσει σε 
αυτό που υπάρχει ως συμπτωματικό μέσα στην ίδια 
την οικογενειακή δομή είτε προέρχεται αποκλειστι
κά από την υποκειμενικότητα της μητέρας και σχετί
ζεται με μια φαντασίωσή της.25

Υπάρχει λοιπόν η αναγκαιότητα να συλλάβουμε 
το υποκείμενο στη μοναδικότητά του και να αναλύ
σουμε τα συμπτώματά του ως ύστατου λόγου της 
ασυνείδητης αλήθειας και των καταστάσεων που το 
παρήγαγαν.26 Το εύρος των διαφορών της πορείας 
ανάδυσης του υποκειμένου είναι που δίνει και το 
εύρος της γκάμας των συμπτωμάτων.27 Για τον φρο
ϋδικό προσανατολισμό, σημειώνει ο Λακάν, το υπο
κείμενο είναι υποκείμενο ενός συμβολικού συστή
ματος προς ανασυγκρότηση ή επίσης υποκείμενο 
ιστορικών καταστάσεων που πρέπει να αποκρυπτο
γραφηθούν στο κρυπτόγραμμα, το οποίο περιλαμ
βάνει το σύνολο των φωνημάτων που απαρτίζουν 
τον πυρήνα της αλήθειας της απωθημένης επιθυμί
ας του υποκειμένου.26

Οι επιπτώσεις του τραύματος αναφορικά  
με τη συμπτωματολογία των ενηλίκων

 Παράγοντες κινδύνου 
και προστατευτικοί παράγοντες

Η μελέτη της ιστορικότητας του υποκειμένου, οι 
πρώτες στιγμές της ζωής του, η ενδομήτρια ζωή, τα 
βρεφικά και παιδικά του χρόνια, αλλά και η ψυχο
συναισθηματική κατάσταση των γονέων, οι φαντα
σιώσεις τους και το δικό τους φορτίο σημαινόντων 
που μεταφέρουν, επηρεάζουν καταλυτικά τη δια
μόρφωση και την ανάδυση της ψυχοπαθολογίας και 
συμπτωματολογίας που συναντά κανείς στην ενήλι
κη ζωή. Μάλιστα, οι επιπτώσεις του τραύματος είναι 
πολυδιάστατες. Η ευαλωτότητα που δημιουργείται 
ως αποτέλεσμα αυτών των εξαιρετικά στρεσογό
νων τραυματικών πρώιμων εμπειριών, δύναται να 
έχει επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία 
του ατόμου.
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Συγκεκριμένοι παράγοντες και χαρακτηριστικά του 
παιδιού, όπως η ηλικία και το εξελικτικό του επίπεδο 
όταν το τραύμα συμβαίνει, ο τύπος του τραύματος 
(κακοποίηση σωματική, σεξουαλική, παραμέληση, 
τραυματικά κοινωνικά γεγονότα), η συχνότητα, η 
διάρκεια και η σφοδρότητα της τραυματικής συν
θήκης, έχει αποδειχθεί πως επηρεάζουν καταλυτικά 
τις συνέπειες του τραύματος. Η σχέση ανάμεσα στο 
θύμα και τον δράστη, όταν πρόκειται για κακοποίη
ση,28,29 αλλά και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστι
κά του παιδιού, η προσωπικότητα των γονέων, καθώς 
και η στάση τους έναντι της τραυματικής συνθήκης, 
αποτελούν επίσης καθοριστικούς παράγοντες στη 
μελέτη του τραύματος. Η ύπαρξη προσπαθειών 
παρέμβασης και τροποποίησης της τραυματικής 
συνθήκης, καθώς και ο χρόνος έναρξης αυτών των 
προσπαθειών, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και τη δυνατό
τητα πρόσβασης της οικογένειας σε δίκτυα κοινωνι
κής στήριξης. Το επίπεδο διαβίωσης της κοινότητας, 
συμπεριλαμβανομένων της ύπαρξης γειτονιάς, των 
ασφαλών σχολείων, του συστήματος υγείας, καθώς 
και άλλων παραγόντων στήριξης και προστασίας του 
ατόμου, θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες 
στην αντιμετώπιση του τραύματος.30 

Άμεσες συνέπειες στην παιδική ηλικία

Το τραύμα ως αποτέλεσμα κάποιας μορφής παι
δικής κακοποίησης ή παραμέλησης έχει μελετηθεί 
εκτενώς αναφορικά με τις επιπτώσεις του στην ενή
λικη ζωή. Είναι σημαντικό βέβαια να επισημανθεί ότι 
το τραύμα και η κακοποίηση δεν είναι συνώνυμες 
έννοιες: η σεξουαλική, συναισθηματική, σωματική 
κακοποίηση, δημιουργούν τραύματα. Η παραμέλη
ση και η μη δημιουργία ενός ασφαλούς δεσμού με 
το παιδί, δημιουργεί τραύματα. Μεγάλες φυσικές 
καταστροφές, πόλεμοι, ακραία κοινωνικά γεγονότα, 
δημιουργούν τραύματα. Το τραύμα διατηρεί μια ευ
ρύτητα πηγών και αναφορών.

Πολλαπλές μελέτες δείχνουν πως τραύματα που 
σχετίζονται με κακοποίηση ή/και παραμέληση κα
τά την παιδική ηλικία αποτελούν παράγοντα κινδύ
νου για εκδήλωση ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. 
Άμεσες συναισθηματικές επιπτώσεις του τραύματος 
μπορεί να είναι η απομόνωση του παιδιού, ο φόβος, 
η αίσθηση αδυναμίας ελέγχου, η απώλεια του αισθή
ματος εμπιστοσύνης. Επίσης, παρατηρούνται διατα
ραχές διάθεσης, με κυρίαρχα συμπτώματα αυτά της 
κατάθλιψης και της απόσυρσης,31 αρνητικές επιπτώ

σεις στη γνωστική ικανότητα, στη γλωσσική ανάπτυ
ξη και στην ακαδημαϊκή επίδοση, προβλήματα στη 
δημιουργία ασφαλούς δεσμού, διαταραχή μετατραυ
ματικού στρες (PTSD).

Μακροχρόνιες συνέπειες στην ενήλικη ζωή

Πολλές από τις επιπτώσεις του τραύματος μπορεί 
να μεταφραστούν και σε μακροχρόνιες συνέπειες 
στον ψυχισμό του ατόμου: διαταραχή μετατραυμα
τικού στρες (PTSD) ή συνδυασμό της με κατάθλιψη 
και αγχώδη διαταραχή, διαταραχές διάθεσης,32 δια
ταραχές προσωπικότητας, φτωχός έλεγχος των πα
ρορμήσεων, αποσυνδετική διαταραχή, ψυχωσική 
συνδρομή.33–35

Μελέτες δείχνουν πως τα παιδιά που έχουν υπο
στεί κακοποίηση ή παραμέληση έχουν τουλάχιστον 
25% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατά 
την περίοδο της εφηβείας παραβατική συμπεριφο
ρά, ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, χαμηλή σχολική επί
δοση, χρήση ουσιών και ψυχολογικά προβλήματα.36 
Επίσης, είναι συχνή η χρήση ουσιών και κατά την 
ενήλικη ζωή. Το Εθνικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ για τη 
Χρήση Ουσιών σημειώνει πως τα 2/3 των ατόμων σε 
προγράμματα θεραπείας δήλωναν κακοποιημένα ως 
παιδιά.37,38

Μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης 
έδειξε πως τα κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά 
έχουν: 11 φορές περισσότερες πιθανότητες να συλ
ληφθούν για εγκληματική συμπεριφορά ως έφηβοι, 
2,7 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συλληφθούν 
για βίαιη ή εγκληματική συμπεριφορά ως ενήλικοι 
και 3,1 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλη
φθούν για μία ή περισσότερες μορφές βίαιης εγκλη
ματικότητας.39

Η εμφάνιση κακοποιητικής συμπεριφοράς ή η 
αδυναμία άσκησης υγιούς γονικού ρόλου είναι επί
σης συχνή σε άτομα με τραύματα κακοποίησης ή 
παραμέλησης. Υπολογίζεται πως το 1/3 όσων έχουν 
υποστεί κακοποίηση θα κακοποιήσει με τη σειρά 
του τα δικά του παιδιά.40 Τέλος, σε θύματα κακοποί
ησης ή παραμέλησης κατά την παιδική ηλικία παρα
τηρείται και εμπλοκή σε σεξουαλική συμπεριφορά 
που θέτει το άτομο σε κίνδυνο, αυξάνοντας μάλιστα 
και τις πιθανότητες μεταδιδόμενων σεξουαλικών 
νοσημάτων.41

Πρέπει επίσης να επισημανθούν και οι επιπτώσεις 
στη σωματική υγεία του ατόμου, ως απόρροια της 
έκθεσης σε εξαιρετικά τραυματικά και στρεσογόνα 
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γεγονότα κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία. Συχνά 
συναντάται ελλιπής σωματική ανάπτυξη,42 άσθμα, 
υψηλή αρτηριακή πίεση, έλκη, αλλεργίες, και γενι
κότερα μια εικόνα φτωχής σωματικής υγείας η οποία 
ακολουθεί το άτομο που υπέστη το τραύμα σε όλη 
του τη ζωή.43–45

Κοινωνικές συνέπειες

Πέρα από τις δραματικές επιπτώσεις του τραύ
ματος για το ίδιο το άτομο, καταγράφεται επιπλέον 
και υψηλό κοινωνικό κόστος ως απόρροια των δυ
σκολιών που εμφανίζει το άτομο στην ένταξη και τη 
λειτουργία του στο κοινωνικό σύνολο. Το έμμεσο κό
στος που ανταποκρίνεται στις μακροχρόνιες οικο
νομικές επιπτώσεις π.χ. της παιδικής κακοποίησης, 
αγγίζει περίπου τα 69 δισεκατομμύρια δολάρια ετη
σίως. Το άμεσο κόστος για τη διατήρηση του συστή
ματος ανίχνευσης και παρέμβασης σε περιπτώσεις 
παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης αποδεικνύε
ται επίσης υψηλό, με έναν υπολογισμό του κατά το 
έτος 2001 στην Αμερική να αγγίζει τα 24 δισεκατομ
μύρια δολάρια ετησίως.46 Γίνεται λοιπόν κατανοητό 
πως οι συνολικές επιπτώσεις του τραύματος ανα
φορικά με το κοινωνικό σύνολο είναι πολλαπλάσι

ες, στην περίπτωση δε που δεν δρομολογηθούν οι 
απαιτούμενες παρεμβάσεις, μπορεί ν’ αποδειχθούν 
και καταστροφικές.

Συμπερασματικά σχόλια

Το τραύμα αποτελεί μία κομβική έννοια στην προ
σέγγιση του ψυχισμού, με άμεσες κλινικές αναφορές 
και επιπτώσεις. Η ύπαρξή του κατά την παιδική ηλι
κία, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτή μπο
ρεί να φέρει, δημιουργεί συνθήκες ικανές να επηρε
άσουν το σύνολο της προσωπικότητας και της ζωής 
του ανθρώπου. Πραγματοποιείται πληθώρα ψυχικών 
και σωματικών εγγραφών με επιπτώσεις στο σύνολο 
του οργανισμού. Η όσο το δυνατόν πρώιμη παρέμ
βαση και πλαισίωση του παιδιού δύναται να λειτουρ
γήσει τροποποιητικά αναφορικά με τις αρνητικές 
συνέπειες του τραύματος. Στην κλινική πράξη, η ανά
δυση του τραύματος της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην ψυχική συμπτωματολογία των ενηλίκων είναι 
κάτι το οποίο συναντάται συχνά και που οι ειδικοί 
της ψυχικής υγείας οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη αναφορικά με την κλινική αντιμετώπιση του 
πάσχοντος ανθρώπου.

Emergence of early childhood trauma 
in adult psychiatric symptomatology

G. Bouras,1 E. Lazaratou2
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21st Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, Eginition Hospital, Athens, Greece 

Psychiatriki 2012, 23:S39–S48

Trauma comes as a result of the subject’s exposure to extremely negative and stressful events, such as 
natural or humanprovoked catastrophes, wars, serious injuries, violent deaths, tortures, terrorist at
tacks, rapes and other sexual crimes. A child’s exposure to traumatic circumstances of this level during 
the crucial period of selfstructuring creates rather difficult conditions for its development. Moreover, 
if the child does not have the opportunity to elaborate and analyze all these stressful conditions and 
put them into words, serious consequences, both psychological and somatic, may occur in adult life. 
Specific factors and child characteristics, namely, the age, the developmental stage within which the 
trauma occurs, its type (physical or sexual abuse, neglect or traumatic social events), frequency, dura
tion and intensity, have been proved to seriously affect the trauma’s consequences. The immediate 
emotional impact of trauma may include isolation, fear, feeling of weakness or loss of the sense of 
confidence. Moreover, mood disorders such as depression and withdrawal, negative effects on cogni
tive ability, language development and academic performance, difficulties in creating a secure link 
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and posttraumatic stress disorder (PTSD) are also observed. The longterm consequences for the indi
vidual’s mental health can be expressed through the following: posttraumatic stress disorder (PTSD) 
combined or not with depression and anxiety disorder, mood disorders, personality disorders, poor 
control of impulsions, dissociation disorder, psychotic disorder. Finally, apart from the dramatic impact 
of trauma on the person itself, there is also a high social cost to be paid as a result of the individual’s 
poor adjustment and dysfunction in the community. Early support and intervention in the child’s en
vironment may significantly minimize the negative effects of trauma. Beyond the expression of genes, 
good maternal care as well as psychological support, lead to normal DNA methylation and brain de
velopment. Supporting the family and break the silence that frequently covers the traumatic events 
and feelings, will give the opportunity for the elaboration of all these aspects which could capture 
and imprison the subject in a dramatic circle of psychopathology. Moreover, the effectiveness of early 
interventions and child psychotherapy is now a common ground, so we have to use all our clinical 
instruments (dialogue, symbolic play, drawing, storytelling) in order to help the child and have the 
best possible result. Finally, concerning clinical practice, the emergence of early childhood trauma in 
adult psychiatric symptomatology is so frequent that mental health experts should take it into serious 
account while developing an appropriate clinical treatment for such patients. 

Key words: Childhood trauma, PTSD, psychopathology, psychoanalysis.
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Η Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητας είναι μια νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή, δηλαδή σχετίζεται με την ωρίμανση του νευρικού συστήματος και εμφα
νίζεται με σταθερή πορεία και ειδικές γνωστικές δυσλειτουργίες. Για πολλά χρόνια η 
ΔΕΠΥ θεωρούνταν διαταραχή χαρακτηριστική της παιδικής ηλικίας. Μακροχρόνιες 

όμως μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με ΔΕΠΥ γίνονται ενήλικοι με ΔΕΠΥ. Η 
κλινική εικόνα της ΔΕΠΥ ποικίλλει ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου. Στην προσχο
λική ηλικία (3–5 ετών) η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από υπερβολική σωματική κινητικότη
τα, δυσκολία στη συνεργασία με τα συνομήλικα παιδιά και μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των 
ενηλίκων. Στη σχολική ηλικία (6–12 ετών), εκτός από τα πυρηνικά συμπτώματα της διαταραχής, 
όπως περιγράφονται στα ταξινομικά συστήματα, δηλαδή συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητι
κότητας και παρορμητικότητας, συχνά εμφανίζεται εναντιωματική συμπεριφορά, συγκρούσεις 
με συνομηλίκους και ακαδημαϊκά προβλήματα. Στην εφηβεία μειώνεται η υπερδραστηριότητα, 
συνεχίζουν οι συγκρούσεις με τους γονείς και εμφανίζονται συχνά συμπεριφορές υψηλού κιν
δύνου. Στους ενηλίκους συνήθως μειώνεται σημαντικά η έκδηλη σωματική κινητικότητα, ενώ 
παραμένουν η απροσεξία και η παρορμητικότητα. Με την πάροδο του χρόνου ο αριθμός των 
συμπτωμάτων συνήθως μειώνεται, παραμένουν όμως οι επιπτώσεις και η δυσλειτουργία που 
προκαλεί η διαταραχή. Η διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους απαιτεί αναδρομική διάγνωση 
της ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία. Από τη σχολική ηλικία είναι συχνές οι συνυπάρχουσες διαταραχές, 
οι οποίες τις περισσότερες φορές συνεχίζονται μέχρι την ενήλικη ζωή. Η εναντιωματικήπροκλη
τική διαταραχή στην παιδική ηλικία σχετίζεται με την εμφάνιση της αντικοινωνικής διαταραχής 
προσωπικότητας στους ενηλίκους. Από την άλλη μεριά, οι συναισθηματικές διαταραχές, που επί
σης είναι συχνές σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με ΔΕΠΥ, μπορεί να οφείλονται είτε σε κοινούς 
βιολογικούς μηχανισμούς είτε στη μακροχρόνια επίδραση ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντι
κών παραγόντων που συνοδεύουν τα άτομα με ΔΕΠΥ. Η σχέση της ΔΕΠΥ με τη χρήση ουσιών έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ερευνών, με επικρατέστερη την άποψη ότι η παρουσία της διαταραχής 
διαγωγής είναι απαραίτητη ώστε ένα άτομο με ΔΕΠΥ να εμφανίσει διαταραχή χρήσης ουσιών. 
Το κάπνισμα και το αλκοόλ φαίνεται πως δεν απαιτούν αυτή τη διαμεσολάβηση και η ΔΕΠΥ από 
μόνη της αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για το κάπνισμα και τον αλκοολισμό. Η θεραπεία με 
διεγερτικά στην παιδική ηλικία ασκεί κάποια προστατευτική επίδραση έναντι της χρήσης ουσι
ών και του αλκοολισμού στην εφηβεία. Η διάγνωση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας 

Η εξέλιξη της διαταραχής  
ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας  

(ΔΕΠΥ) στον χρόνο

Α. Κουμούλα
Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, ΓΝΑ «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π49–Π59
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Εισαγωγή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινη
τικότητας κατά DSMIV (Attention Deficit Hyper
activity Disorder, ADHD) ή Υπερκινητική Διαταραχή 
(Hyperkinetic Disorder, HD) κατά ICD10, είναι μια συ
νήθης συμπεριφορική διαταραχή της παιδικής ηλικί
ας και χαρακτηρίζεται από ακατάλληλη για την ηλικία 
Απροσεξία, Υπερκινητικότητα και Παρορμητικότητα. 
Σύμφωνα με το DSMIV, υπάρχουν τρεις υπότυποι της 
ΔΕΠΥ: ο Απρόσεκτος, ο ΥπερκινητικόςΠαρορμητικός 
και ο Συνδυασμένος τύπος. Υπολογίζεται ότι το πο
σοστό της ΔΕΠΥ είναι γύρω στο 3–7% των παιδιών 
της σχολικής ηλικίας εάν εφαρμοστούν τα κριτήρια 
του DSMIVTR,1 ενώ το ποσοστό περιορίζεται στο 
1–2% εάν εφαρμοστούν τα αυστηρότερα κριτήρια 
του ICD10. Στην ουσία, αυτό που προσδιορίζει το 
ICD102 ως Υπερκινητική Διαταραχή, είναι ο συνδυα
σμένος υπότυπος της ΔΕΠΥ του DSMIV. 

Τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠΥ στα δύο ταξινο
μικά συστήματα, DSMIV και ICD10 (πίνακας 1), αντα
νακλούν τα γνωστικά ελλείμματα που συνδέονται με 
ακατάλληλη και διασπαστική συμπεριφορά, όπως 
διαταρακτική συμπεριφορά στην τάξη, παρορμητι
κές απαντήσεις και πράξεις που μπορεί να βάλουν το 
παιδί σε κίνδυνο. 

Η ΔΕΠΥ ως νευροαναπτυξιακή διαταραχή

Ομάδες εργασίας για την αναθεώρηση του DSM 
(DSMV Work Groups) έχουν συμφωνήσει να εντά
ξουν τη ΔΕΠΥ σε μια νέα ενότητα: τις νευροαναπτυξι
ακές διαταραχές (neurodevelopmental disorders). Οι 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζονται νωρίς 
στη ζωή και σχετίζονται πρωταρχικά με διαταραχή 
στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. Στην ίδια 
διαγνωστική ενότητα περιλαμβάνονται, εκτός από 
τη ΔΕΠΥ, οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος, οι 
Διαταραχές Επικοινωνίας (λόγου) και άλλες. Οι νευ

ροαναπτυξιακές διαταραχές είναι διαταραχές που, 
σύμφωνα και με τους Rutter και συν έχουν οκτώ κύ
ρια χαρακτηριστικά:3 

1. Εμφανίζονται με μια καθυστέρησηαπόκλιση σε 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται 
από την ωρίμανση (δηλαδή οι δεξιότητες αναπτύσ
σονται μόνον όταν η απαραίτητη νευρωνική δομή 
είναι διαθέσιμη).

2. Η πορεία της διαταραχής είναι σχετικά σταθερή, 
δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή από υφέσεις και εξάρ
σεις που εμφανίζουν οι περισσότερες πολυπαρα
γοντικές ψυχικές διαταραχές.

3. Υπάρχει μια γενική τάση να μειώνεται με τον χρόνο 
η δυσλειτουργία που συνδέεται με τη διαταραχή, 
ενώ παράλληλα υπάρχει η τάση να επιμένει η δια
ταραχή στην ενήλικη ζωή.

4. Οι διαταραχές έχουν κάποιου βαθμού γενική ή ει
δική γνωστική δυσλειτουργία.

5. Υπάρχει τάση για αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

6. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει σημαντική 
γενετική επίδραση.

7. Η επίδραση του περιβάλλοντος είναι επίσης πολύ 
σημαντική.

8. Υπάρχει μεγαλύτερη επικράτηση στους άρρενες.

Ως κύρια προβλήματα της ΔΕΠΥ θεωρούνται η 
απορύθμιση της συμπεριφοράς, τα ελλείμματα στις 
εκτελεστικές λειτουργίες, κυρίως στον ανασταλτι
κό έλεγχο (inhibitory control) και την ενεργό μνήμη 
(working memory), καθώς και η καθυστέρηση της 
αποστροφής (delay aversion), δηλαδή η συμπεριφο
ρική τάση αυτών των ατόμων να δείχνουν προτίμηση 
σε μικρότερες άμεσες αμοιβές έναντι μεγαλύτερων 
αμοιβών που καθυστερούν.4,5 Τα ελλείμματα στις 
εκτελεστικές λειτουργίες και η αποστροφή της καθυ
στέρησης αποτελούν δύο ξεχωριστά και πολύ πρώ
ιμα, από την προσχολική ηλικία, νευροαναπτυξιακά 

τίθεται συχνά σε ενηλίκους με ΔΕΠΥ και ο συνηθέστερος λόγος είναι η αλληλοεπικάλυψη των 
συμπτωμάτων. Τίθεται το ερώτημα κατά πόσον είναι σκόπιμη η διάγνωση της οριακής διατα
ραχής στους ενηλίκους, καθώς όταν προηγείται η ΔΕΠΥ τα συμπτώματα και οι επιπτώσεις στη 
λειτουργικότητα οφείλονται σ’ αυτή τη διαταραχή. 

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχήςυπερκινητικότητας, νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή, αναπτυξιακή πορεία, συννοσηρότητα, επιπτώσεις.
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Πίνακας 1: Διαγνωστικά κριτήρια για τη διαταραχή ελλειματικής προσοχής-υπερκινητικότητας.

ICD-10
Αναφέρεται ως υπερκινητική διαταραχή. Τουλάχιστον 6 συμπτώματα Απροσεξίας και 3 συμπτώματα Υπερκινητικότητας 
και 1 σύμπτωμα Παρορμητικότητας, που συνυπάρχουν τους τελευταίους 6 μήνες, σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό 
και μη αναμενόμενο από το αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα πριν από 
την ηλικία των 7 ετών.

DSM-IV 
Έξι (ή περισσότερα) από τα παρακάτω συμπτώματα απροσεξίας ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας παρόντα 
τους τελευταίους 6 μήνες σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και μη αναμενόμενο από το αναπτυξιακό επίπεδο του 
παιδιού. Τα συμπτώματα πρέπει να είναι παρόντα πριν την ηλικία των 7 ετών.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΡΟΣΕΞΙΑΣ
Απροσεξία
1.  Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές 

εργασίες, τη δουλειά ή άλλες δραστηριότητες 
2. Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο παιχνίδι
3. Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν 
4.  Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνει να ολοκληρώσει σχολικές εργασίες, δουλειές 

που του ανατίθενται ή καθήκοντα στον χώρο εργασίας (χωρίς να οφείλεται σε εναντιωματική συμπεριφορά ή 
αδυναμία κατανόησης των οδηγιών)

5. Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες
6.  Συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος να εμπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευ-

ματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή των μαθημάτων στο σπίτι)
7.  Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές ή δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια, μολύβια, βιβλία, εργασίες 

που έχουν δοθεί για το σπίτι)
8. Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα 
9. Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Υπερκινητικότητα
1. Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του
2.  Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθι-

σμένος
3.  Συχνά τρέχει εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνει με τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται 

για ανάλογες δραστηριότητες (στους εφήβους και τους ενήλικες μπορεί να περιορίζεται σε υποκειμενικά αισθή-
ματα κινητικής ανησυχίας)

4.  Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήσυχα (DSM-IV) ή
5.  Συχνά κάνει θορύβους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ή δεν μπορεί να συμμετέχει ήσυχα στις δραστηριότητες 

του ελεύθερου χρόνου (ICD-10)
6.  Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργεί σαν να «κινείται με μηχανή» (DSM-IV)
7.  Επιδεικνύει ένα σταθερό μοντέλο υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας το οποίο δεν τροποποιείται ουσιαστικά 

ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες ή απαιτήσεις (ICD-10)
8. Συχνά μιλάει υπερβολικά (DSM-IV)

Παρορμητικότητα
1. Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση 
2. Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
3.  Συχνά διακόπτει ή ενοχλεί με την παρουσία του/της τους άλλους (π.χ. παρεμβαίνει σε συζητήσεις ή παιχνί-

δια) 
4. Συχνά μιλάει υπερβολικά, δυσανάλογα με την απαίτηση του κοινωνικού πλαισίου (ICD-10)

Στην παρένθεση το ταξινομικό σύστημα στο οποίο αναφέρεται το κριτήριο
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χαρακτηριστικά στα άτομα που εμφανίζουν ΔΕΠΥ.6 
Η ΔΕΠΥ έχει επιπτώσεις στη γνωστική, οικογενειακή, 
κοινωνική, συναισθηματική, συμπεριφορική και ακα
δημαϊκή σφαίρα.

Η συμπτωματολογία της ΔΕΠΥ 
στις διάφορες αναπτυξιακές φάσεις

Η συμπτωματολογία στη ΔΕΠΥ ποικίλει ανάλογα με 
το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου. Στην προσχολι
κή ηλικία (3–5 ετών) τα παιδιά με ΔΕΠΥ δεν μπορούν 
να παίξουν ήσυχα, εμφανίζουν δυσκολίες σε δραστη
ριότητες που απαιτούν προσοχή και στη συνεργασία 
με άλλα παιδιά. Επιπλέον, έχουν την τάση να μη συμ
μορφώνονται στις απαιτήσεις των ενηλίκων και εμ
φανίζουν λιγότερες κοινωνικές δεξιότητες σε σχέση 
με τους συνομηλίκους τους.7,8 Στην προσχολική ηλικία 
είναι προβληματική η εφαρμογή των κριτηρίων της 
ΔΕΠΥ διότι είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί η συμπε
ριφορά ενός παιδιού ως υπερκινητική/απρόσεκτη–
παρορμητική, καθώς σχεδόν όλα τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας είναι σε έναν βαθμό απρόσεκτα και υπερκι
νητικά. Επίσης, σπάνια τα παιδιά της ηλικίας αυτής 
βρίσκονται σε καταστάσεις που απαιτείται διατήρη
ση της προσοχής.

Στη σχολική ηλικία συνεχίζονται οι συγκρούσεις με 
τους συνομηλίκους, εμφανίζουν δυσκολίες στην ορ
γάνωση των σχολικών εργασιών και μειωμένη σχο
λική επίδοση, ακόμη και τα παιδιά με φυσιολογική 
νοημοσύνη. Συχνά έχουν δυσκολίες στις καθημερι
νές δραστηριότητες, όπως στην τακτοποίηση του 
προσωπικού τους χώρου και την προσωπική υγιεινή. 
Επιπλέον, τα παιδιά αυτής της ηλικίας συχνά έχουν 
συνοδά προβλήματα, αυξημένο κίνδυνο ατυχημά
των, δυσκολίες με τον ύπνο, εναντιωματική συμπερι
φορά και ενούρηση.3–13

Στην εφηβεία περίπου το 85% των παιδιών με ΔΕΠΥ 
συνεχίζουν να έχουν συμπτώματα.14 Μπορεί να 
υπάρχει μείωση της υπερδραστηριότητας, η οποία 
συχνά είναι πολύ έντονη στα μικρότερα παιδιά, αλ
λά η απροσεξία, η παρορμητικότητα και η εσωτερική 
ανησυχία παραμένουν σοβαρές δυσκολίες. Οι έφη
βοι συνεχίζουν να εμφανίζουν δυσκολίες στην ολο
κλήρωση των σχολικών εργασιών, με αποτέλεσμα 
τη μειωμένη σχολική επίδοση. Επίσης, αναφέρονται 
περισσότερες συγκρούσεις με τους γονείς τους και 
πτωχές κοινωνικές δεξιότητες. Οι έφηβοι με ΔΕΠΥ 
είναι συνήθως ανώριμοι και εμπλέκονται σε δραστη

ριότητες υψηλού κινδύνου, όπως ριψοκίνδυνη οδή
γηση, κάπνισμα, σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυ
λάξεις, χρήση χασίς.15–18

Οι ενήλικοι με ΔΕΠΥ συνεχίζουν να έχουν τα ίδια 
συμπτώματα από την παιδική ηλικία. Υπάρχει γενικά 
η τάση να υποχωρεί σε σημαντικό βαθμό η υπερκι
νητικότητα με τη μορφή που απαντάται στα παιδιά, 
στους δε ενηλίκους βιώνεται ως υποκειμενική κινη
τική ανησυχία. Η απροσεξία και η παρορμητικότητα 
παραμένουν σε μεγάλο βαθμό. Οι ενήλικοι με ΔΕΠΥ 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να εγκαταλείψουν 
το πανεπιστήμιο, να απολυθούν από την εργασία και 
να έχουν κακές σχέσεις με εργοδότες και συναδέλ
φους. Εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους και 
κατάθλιψης και αυξημένο κίνδυνο κακής σωματικής 
υγείας, σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, καπνίσμα
τος και χρήσης ουσιών. Μπορεί να αλλάζουν συχνά 
επάγγελμα μέχρι να βρουν αυτό που τους ταιριάζει, 
δεν προτιμούν τη δουλειά γραφείου, που τη βρί
σκουν πολλές φορές βαρετή, προτιμούν δουλειές με 
κίνηση και δράση και ελκύονται από δουλειές που 
έχουν στοιχεία διέγερσης και κινδύνου, όπως επιχει
ρηματικές προσπάθειες. Έχουν πτωχές οργανωτικές 
δεξιότητες όσον αφορά την εργασία τους και υπάρχει 
ακαταστασία στον επαγγελματικό τους χώρο. Όσον 
αφορά στην προσωπική τους ζωή συχνά έχουν συζυ
γικά προβλήματα, ασταθείς σχέσεις, διαζύγια, δυσκο
λεύονται στην οργάνωση του σπιτιού, τη διαχείριση 
των οικονομικών και την εποπτεία των παιδιών. Στον 
ελεύθερο χρόνο τους συχνά προτιμούν δραστηριό
τητες που έχουν στοιχεία διέγερσης, όπως αθλήματα 
δράσης και περιπέτειας, τυχερά παιχνίδια, ή χρειάζο
νται προσήλωση, π.χ. πλοήγηση στο διαδίκτυο.19–22 

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους

Η ΔΕΠΥ παλαιότερα θεωρούνταν ως μια διαταραχή 
χαρακτηριστική της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 
Οι κλινικοί συμφωνούσαν ότι τα συμπτώματα υπο
χωρούν με την πάροδο της ηλικίας και εξαφανίζονται 
περίπου στο τέλος της εφηβείας. Ωστόσο, διαχρονικές 
μελέτες παιδιών και εφήβων με ΔΕΠΥ έχουν δείξει ότι 
η διαταραχή επιμένει στην ενήλικη ζωή σε σημαντικό 
ποσοστό. Μια μελέτη στις ΗΠΑ για την επιβεβαίωση 
των ευρημάτων προηγούμενης μελέτης για τον επι
πολασμό και τις συσχετίσεις των ψυχικών διαταραχών 
(National Comorbidity Survey Replication Study) βρή
κε ότι το 36% των ενηλίκων που πληρούσαν τα κρι
τήρια για ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία, συνέχισαν να τα 
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πληρούν και ως ενήλικοι.23 Το συνολικό ποσοστό των 
ενηλίκων που πληρούσαν τα κριτήρια για τη ΔΕΠΥ 
ήταν 4,4%.24 Στο πλαίσιο της μεγάλης πολυκεντρικής 
μελέτης που έγινε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας σε διάφορες χώρες για την εκτίμηση του επι
πολασμού, των συσχετίσεων και της αντιμετώπισης 
ψυχικών διαταραχών (World Mental Health surveys),25 
μια ομάδα ερευνητών εξέτασε συνολικά 11.422 άτομα 
1844 ετών σε 10 χώρες για τη διερεύνηση της ΔΕΠΥ. 
Το μέσο ποσοστό της ΔΕΠΥ ήταν 3,4%, με μικρότερο 
ποσοστό στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (1,9%) σε 
σχέση με τις πιο πλούσιες χώρες (4,2%).26 

Η ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται τα διαγνωστικά 
κριτήρια για τη ΔΕΠΥ και τις Διασπαστικές Διαταραχές 
για το DSM V (DSM5 ADHD and Disruptive Behavior 
Disorders Work Group) προτείνει αλλαγές σε σχέση με 
την προηγούμενη αναθεώρηση (DSM IV TR), ως προς 
τα διαγνωστικά κριτήρια και τη δημιουργία υποτύπων 
της διαταραχής αλλά και για να συμπεριλάβει τη διά
γνωση στους μεγαλύτερους εφήβους και ενηλίκους:27 
(1) Ενώ στα παιδιά απαιτούνται τουλάχιστον 6 κριτή
ρια από την Απροσεξία ή/και την Υπερκινητικότητα/
Παρορμητικότητα, για τους μεγαλύτερους εφήβους 
και τους ενηλίκους απαιτούνται μόνο 4 συμπτώμα
τα από κάθε ομάδα συμπτωμάτων. Αναγνωρίζει με 
αυτόν τον τρόπο ότι με την πάροδο της ηλικίας μπο
ρεί να μειώνεται ο αριθμός των συμπτωμάτων αλλά 
παραμένουν η δυσλειτουργία και οι επιπτώσεις της 
διαταραχής. (2) Ο κατάλογος των συμπτωμάτων της 
Υπερκινητικότητας/Παρορμητικότητας έχει αυξηθεί 
από 9 σε 13 και έχουν γίνει τροποποιήσεις σε αρκετά 
κριτήρια για να συμπεριλάβουν συμπεριφορές που 
απαντώνται περισσότερο σε ενηλίκους.

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους είναι αρκετά 
πολύπλοκη διαδικασία: Απαιτείται αναδρομική διάγνω
ση για την παιδική ΔΕΠΥ, καθώς η διαταραχή εμφανί
ζεται σύμφωνα με το DSMIVTR πριν από τα 7 έτη της 
ηλικίας. Για τη διάγνωση της παιδικής ΔΕΠΥ, εκτός από 
την κλινική εξέταση είναι απαραίτητες οι πληροφορίες 
από τους γονείς και το σχολείο, καθώς για τα περισσότε
ρα συμπτώματα απαιτείται η παρατήρηση από τρίτους 
(συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη, αποτυγχάνει να 
ολοκληρώσει σχολικές εργασίες, διασπάται εύκολα από 
εξωτερικά ερεθίσματα κ.λπ.). Η ανάκληση τέτοιων στοι
χείων συμπεριφοράς εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
και τη μνημονική ικανότητα των γονέων του ενήλικου 
πλέον ασθενούς, καθώς και τις πληροφορίες για την 
παιδική του ηλικία και τα προβλήματα συμπεριφοράς 

από τον ίδιο τον ασθενή. Πολλές φορές η αξιολόγηση 
από τον ασθενή τέτοιων στοιχείων της συμπεριφοράς 
του δεν είναι αντικειμενική. Η αναδρομική διάγνωση 
που βασίζεται μόνο στις πληροφορίες από τον ίδιο τον 
ασθενή δεν είναι ακριβής. Σε μια μελέτη με θεραπευτι
κή παρέμβαση από τους Wender et al ενήλικοι ασθε
νείς που ανέφεραν ιστορικό παιδικής ΔΕΠΥ τυχαιοποι
ήθηκαν σε δύο ομάδες που έλαβαν ψυχοδιεγερτικό ή 
εικονικό φάρμακο. Δεν υπήρχαν διαφορές ως προς την 
αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ωστόσο, όταν οι 
αναλύσεις περιορίστηκαν στους ασθενείς που είχαν 
αξιολογηθεί από τους γονείς τους ως υπερκινητικοί 
στην παιδική ηλικία, το ψυχοδιεγερτικό ήταν σημαντι
κά πιο αποτελεσματικό από το εικονικό φάρμακο.28 

Συννοσηρότητα

Η συννοσηρότητα είναι σχεδόν ο κανόνας για 
τη ΔΕΠΥ της παιδικής ηλικίας. Υπολογίζεται ότι 60–
100% των παιδιών με ΔΕΠΥ εμφανίζουν επίσης μια ή 
περισσότερες συνυπάρχουσες διαταραχές29 οι οποί
ες συχνά συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή.24,30 Ένας 
τρόπος για να διερευνήσουμε τη συνέχεια της ΔΕΠΥ 
μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της ενήλικης ζωής 
είναι να συγκρίνουμε τις συννοσηρές καταστάσεις 
μεταξύ των δύο ηλικιακών φάσεων. Παρόλ’ αυτά, η 
σχέση της ΔΕΠΥ με τις συνυπάρχουσες διαταραχές 
είναι πολύπλοκη: Δεν υπάρχει ομοφωνία κατά πόσον 
οι συνυπάρχουσες διαταραχές αντιπροσωπεύουν δι
αφορετικές μορφές της ίδιας πρωταρχικής κατάστα
σης ή είναι πραγματικά ανεξάρτητες καταστάσεις. 

Η ΕναντιωματικήΠροκλητική Διαταραχή (ΕΠΔ) και 
η Διαταραχή Διαγωγής (ΔΔ) είναι οι πιο συχνές συν
νοσηρές διαταραχές της ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία. Η 
συνύπαρξη της ΕΠΔ πιθανόν αποτελεί έναν δείκτη βα
ρύτητας των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ ή μια σοβαρή πα
ραλλαγή της ΔΕΠΥ.29 Έρευνες υποστηρίζουν ότι η συνύ
παρξη ΔΕΠΥ και ΕΠΔ/ΔΔ αποτελεί μια ξεχωριστή διατα
ραχή, όπως περιγράφεται στο ICD10.31–33 Περισσότερα 
από 50% των παιδιών με ΔΕΠΥ πληρούν τα κριτήρια 
για ΕΠΔ και/ή ΔΔ. Θεωρείται βέβαιο ότι η ΔΕΠΥ, η ΔΔ 
και η Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας (ΑΔΠ) 
στους ενηλίκους συνδέονται μεταξύ τους. Ο τρόπος 
που σχετίζονται είναι ο εξής: η ΔΕΠΥ προηγείται της 
ΕΠΔ, η οποία προηγείται της ΔΔ, η οποία προηγείται της 
ΑΔΠ.29,34 Οι Biederman et al μελέτησαν παιδιά με ΔΕΠΥ 
και ενηλίκους με ΔΕΠΥ με έναρξη στην παιδική ηλικία 
και διαπίστωσαν ότι, ενώ δεν υπήρχαν διαφορές ως 
προς τον αριθμό και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων 
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της ίδιας της ΔΕΠΥ μεταξύ των δύο φύλων, υπήρχαν δια
φορές ως προς τις συννοσηρές καταστάσεις: Η ΕΠΔ στα 
αγόρια ήταν πιο συχνή απ’ ό,τι τα κορίτσια στην παιδι
κή ηλικία, στους ενηλίκους ήταν εξίσου συχνή στα δύο 
φύλα και πιο συχνή από την ομάδα ελέγχου. Για τη ΔΔ, 
η οποία είναι πιο σοβαρή διαταραχή συμπεριφοράς, η 
συννοσηρότητα καθόλη τη διάρκεια της ζωής ήταν πιο 
συχνή στους άνδρες με ΔΕΠΥ απ’ ό,τι στις γυναίκες με 
ΔΕΠΥ. Και τα δύο φύλα είχαν υψηλότερα ποσοστά ΔΔ 
από τις ομάδες ελέγχου. Επιπλέον, η ΑΔΠ ήταν πιο συ
χνή στους άνδρες με ΔΕΠΥ.35,36 Η ΔΕΠΥ από μόνη της 
δεν προδιαθέτει σε ΑΔΠ στους ενηλίκους. Ο συνδυα
σμός της ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία με ΔΔ και χαμηλή 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας προ
διαθέτουν σε ΑΔΠ.37 Οι Thapar et al σε ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας προτείνουν ότι η ισχυρή σχέση μεταξύ 
ΔΕΠΥ και ΔΔ μπορεί να είναι αποτέλεσμα τριών παρα
γόντων: (1) υπάρχουν κοινοί γενετικοί παράγοντες και 
για τις δύο διαταραχές, (2) η ΔΕΠΥ και η ΔΔ συνδέονται 
με διαφορετικούς γενετικούς παράγοντες οι οποίοι αλ
ληλεπιδρούν μεταξύ τους, ή (3) η ΔΕΠΥ είναι πρωταρ
χική και απαραίτητη κατάσταση και λόγω βιολογικής 
προδιάθεσης εμφανίζεται η ΔΔ. Επιπλέον σημειώνουν 
ότι λίγα γνωρίζουμε για τους παράγοντες που προδια
θέτουν, μεσολαβούν και διευκολύνουν τη σύνδεση με
ταξύ ΔΕΠΥ και αντικοινωνικής συμπεριφοράς.38 

Οι συνυπάρχουσες συναισθηματικές διαταραχές 
είναι συχνές στη ΔΕΠΥ. Τα ποσοστά της Μείζονος 
Κατάθλιψης στην παιδική και εφηβική ΔΕΠΥ κυμαίνο
νται από 12% με 50%.39 Οι καταθλιπτικές διαταραχές 
εμφανίζονται στα παιδιά και τους εφήβους αρκετά 
χρόνια μετά την έναρξη της ΔΕΠΥ και, σύμφωνα με 
μελέτες, είναι πιθανόν να προκύπτουν από τη μακρο
χρόνια επίδραση ψυχοκοινωνικών και περιβαλλοντι
κών παραγόντων, όπως είναι οι δυσκολίες στις σχέσεις 
με τους συνομηλίκους και την οικογένεια και η αποτυ
χία στο σχολείο.30–42 Αντίθετα, άλλες μελέτες υποστη
ρίζουν ότι η συνυπάρχουσα κατάθλιψη δεν σχετίζεται 
με τη σοβαρότητα των προβλημάτων και τις επιπτώ
σεις της ΔΕΠΥ.43–45 Επιπλέον, η συννοσηρότητα της 
ΔΕΠΥ με τις συναισθηματικές διαταραχές μπορεί να 
οφείλεται σε κοινούς βιολογικούς μηχανισμούς: δια
ταραχές στο ντοπαμινεργικό σύστημα, δυσλειτουργία 
των ίδιων εγκεφαλικών περιοχών.46 Η κατάθλιψη είναι 
συχνή και στους ενηλίκους με ΔΕΠΥ. Σε μια ανασκόπη
ση μελετών βρέθηκε ότι τα ποσοστά των ενηλίκων με 
ΔΕΠΥ που έχουν εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισό
διο κατάθλιψης σε κάποια χρονική περίοδο, κυμαίνο
νται από 19% έως 53%.47 Η παρουσία της κατάθλιψης 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμέ
νη κοινωνική και ακαδημαϊκή λειτουργικότητα των 
παιδιών με ΔΕΠΥ. Παρόμοια επίδραση έχει και στους 
ενηλίκους με ΔΕΠΥ: Είναι συχνές οι δυσκολίες στις δια
προσωπικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή και την επαγ
γελματική δραστηριότητα. Ως προς τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται και 
οι δύο διαταραχές, όταν συνυπάρχουν. Είναι όμως εξί
σου σημαντικό να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ της 
παρουσίας καταθλιπτικής διαταραχής και της παρου
σίας καταθλιπτικών συμπτωμάτων που εμφανίζονται 
δευτερογενώς λόγω των επιπτώσεων της ΔΕΠΥ και 
των αρνητικών συναισθημάτων που τις συνοδεύουν. 
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζονται 
και οι δύο διαταραχές, όταν όμως τα καταθλιπτικά συ
μπτώματα είναι δευτερογενή, τις περισσότερες φορές 
αρκεί η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ.43 
Σύμφωνα με τους McIntosh et al, προβλήματα συ
γκέντρωσης και μνήμης, κινητική ανησυχία, ευερεθι
στότητα, ανηδονία και προβλήματα ύπνου μπορεί να 
είναι συμπτώματα της ΔΕΠΥ και δεν πρέπει να εκλαμ
βάνονται ως συμπτώματα κατάθλιψης. Υποστηρίζουν 
όμως ότι δεν είναι τυπικό για τη ΔΕΠΥ να εμφανίζεται 
σταθερά καταθλιπτικό συναίσθημα και αυτοκτονικός 
ιδεασμός όταν δεν συνυπάρχει κατάθλιψη. Οι ίδιοι 
συγγραφείς τονίζουν ότι οι περισσότεροι ασθενείς με 
ΔΕΠΥ διατηρούν μια σταθερότητα του συναισθήμα
τος παρά τις κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες 
που συνεπάγεται αυτή η διαταραχή.47 

Η σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ και κατάχρησης ουσιών έχει 
επισημανθεί και διερευνηθεί από διάφορες ερευνη
τικές ομάδες. Έχει βρεθεί ότι η Διαταραχή Χρήσης 
Ουσιών (ΔΧΟ) στα άτομα με ΔΕΠΥ αρχίζει νωρίτερα 
στην εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή και σε μεγα
λύτερο ποσοστό σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.48 
Προτείνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στη ρύθμιση 
της συμπεριφοράς που εξηγεί τη συννοσηρότητα 
μεταξύ ΔΕΠΥ και ΔΧΟ.49 Άλλοι ερευνητές υποστη
ρίζουν ότι η διάγνωση της ΔΕΠΥ δεν αυξάνει σημα
ντικά τον κίνδυνο για χρήση ουσιών και μόνον όταν 
συνυπάρχει ΔΔ αυξάνεται ο κίνδυνος,50 ή ότι η ΔΕΠΥ 
και η ΔΧΟ συνδέονται έμμεσα, η δε ΔΔ χρησιμεύει 
ως διαμεσολαβητής (mediator) μεταξύ των δύο.51 Σε 
μία ανασκόπηση μελετών για τη σχέση ΔΕΠΥ και κα
τάχρησης ουσιών, οι Flory & Lynam συμπέραναν ότι 
η σχέση αυτή εξαφανίζεται όταν ληφθεί υπ’ όψιν η 
παρουσία της ΔΔ. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι η ΔΕΠΥ αλληλεπιδρά με τη ΔΔ και αυξάνει ακό
μη περισσότερο τον κίνδυνο για χρήση ουσιών.52 
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Πρόσφατη follow up μελέτη δείχνει ότι η ΔΕΠΥ στην 
παιδική ηλικία είναι ένας σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας για χρήση ουσιών, αλκοόλ και για κάπνι
σμα. Επιπλέον, η παρουσία ΕΠΔ ή ΔΔ στην παιδική 
ηλικία ήταν επίσης σημαντικοί προγνωστικοί παρά
γοντες για ΔΧΟ.53 Όσον αφορά στο κάπνισμα, φαίνε
ται πως υπάρχει ειδική σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ και κατά
χρησης νικοτίνης: Η νικοτίνη ενισχύει την προσοχή 
διεγείροντας την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης, 
σεροτονίνης και ντοπαμίνης. Το ποσοστό των καπνι
στών μεταξύ των ασθενών με ΔΕΠΥ είναι περίπου 
διπλάσιο από τον γενικό πληθυσμό. Η χρήση της νι
κοτίνης μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο για κατάχρη
ση άλλων ουσιών, είτε αυξάνοντας την έκθεση σε πα
ρέες που χρησιμοποιούν ουσίες, είτε μεταβάλλοντας 
τη βιολογική λειτουργία σε ορισμένες περιοχές του 
εγκεφάλου.54 Σε μια μεγάλη μακροχρόνια μελέτη 
στη Δανία για τον αλκοολισμό, που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα, παρακολουθήθηκαν παιδιά αλκοολικών 
και μηαλκοολικών πατέρων, από τη γέννησή τους 
μέχρι τα 40 έτη, για τον προσδιορισμό προγνωστι
κών παραγόντων για την εμφάνιση αλκοολισμού 
στους ενηλίκους. Η ΔΕΠΥ και η ΔΔ στην παιδική ηλι
κία αποτελούσαν, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, 
προγνωστικούς παράγοντες για αλκοολισμό. Όταν οι 
δύο διαταραχές συνυπήρχαν, ο κίνδυνος για την εμ
φάνιση του αλκοολισμού ήταν ακόμη μεγαλύτερος 
από ό,τι για την κάθε μία ξεχωριστά. Οι ερευνητές 
βρήκαν ότι τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αποτε
λούσαν προγνωστικούς δείκτες για τον αλκοολισμό 
ήταν η ανικανότητα αυτών των ατόμων να ελέγξουν 
παρορμητικές πράξεις και τα ήπια γνωστικά ελλείμ
ματα, κυρίως αυτά που σχετίζονται με την προσοχή 
και τη συγκέντρωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
κοινά και για τη ΔΕΠΥ και για τη ΔΔ. Προτείνουν δε, 
ότι μπορούν να θεωρηθούν ως ενδοφαινότυποι για 
τον αλκοολισμό.55 Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλή
γουν οι Groman et al, υποστηρίζοντας ότι η γενετικά 
προσδιορισμένη αποτυχία της λειτουργίας της ανα
στολής της αντίδρασης (response inhibition) είναι 
ένας ενδοφαινότυπος και για τις δύο διαταραχές.56 
Και άλλοι ερευνητές βρήκαν παρόμοια σύνδεση 
μεταξύ ΔΕΠΥ, ΔΔ και αλκοολισμού,52 ενώ άλλοι θε
ωρούν ότι μόνο η ΔΔ αποτελεί παράγοντα κινδύνου 
για αλκοολισμό.57 Ένα άλλο ζήτημα για οποίο υπάρ
χει προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα, 
είναι κατά πόσον η θεραπεία της ΔΕΠΥ με διεγερτικά 
του ΚΝΣ στην παιδική ηλικία ή/και αργότερα αυξάνει 
τον κίνδυνο για χρήση ουσιών αργότερα. Σύμφωνα 

με τους Lambert et al, η πρώιμη έκθεση σε αμφετα
μίνες/μεθυλφενυδάτη προδιαθέτουν σε χρήση διε
γερτικών, κοκαΐνης και νικοτίνης στην ενήλικη ζωή, 
διότι η αυξημένη νευροχημική ευαισθητοποίηση από 
τα συγκεκριμένα φάρμακα αυξάνει την ανταπόκριση 
στις διεγερτικές ιδιότητες της κοκαΐνης. Η συγκεκρι
μένη ερευνητική ομάδα προτείνει ότι η θεωρία της 
ευαισθητοποίησης κατέχει σημαντική θέση, παρόλο 
που τα άτομα με ΔΕΠΥ έχουν περισσότερους παρά
γοντες κινδύνου που προδιαθέτουν σε κατάχρηση 
ουσιών.58–60 Αντίθετα, σε μια μεταανάλυση 6 μελε
τών στις οποίες παιδιά με ΔΕΠΥ έλαβαν θεραπεία με 
διεγερτικά, βρέθηκε ότι η πιθανότητα για διαταραχές 
χρήσης ουσιών και αλκοόλ στην εφηβεία ήταν 5,8 
φορές μικρότερη σε σχέση με παιδιά που δεν έλα
βαν φαρμακοθεραπεία για τη ΔΕΠΥ. Ωστόσο, στους 
νεαρούς ενηλίκους η πιθανότητα να εμφανίσουν 
διαταραχές χρήσης ουσιών ήταν μόνο 1,4 φορές μι
κρότερη. Κατά τους συγγραφείς, η μη διατήρηση της 
προστατευτικής επίδρασης της φαρμακοθεραπείας 
στη νεαρή ενήλικη ζωή μπορεί να οφείλεται στη δι
ακοπή της θεραπείας στην εφηβεία –εάν δηλαδή με
σολάβησαν αρκετά χρόνια χωρίς θεραπεία– ή στην 
πλημμελή επίβλεψη των γονέων μετά την εφηβεία, 
ή ακόμη στο ότι η μέση ηλικία έναρξης της χρήσης 
ουσιών στα άτομα με ΔΕΠΥ είναι τα 19 έτη.61 Οι ίδιοι 
ερευνητές, σε μια νεότερη μελέτη παρακολούθησης 
παιδιών και εφήβων με ΔΕΠΥ που έλαβαν θεραπεία 
με διεγερτικά, βρήκαν ότι η φαρμακοθεραπεία δεν 
αύξησε ούτε μείωσε τον κίνδυνο για χρήση ουσιών 
στη νεαρή ενήλικη ζωή.62 

Η σχέση της ΔΕΠΥ με την Οριακή Διαταραχή 
Προσωπικότητας (ΟΔΠ) έχει επίσης αποτελέσει αντι
κείμενο μελετών. Η κλινική παρατήρηση ότι ενήλικοι 
με διάγνωση ΟΔΠ συχνά αναφέρουν ιστορικό παιδι
κής ΔΕΠΥ, έχει επιβεβαιωθεί και ερευνητικά. Σε δύο 
μελέτες, το 60% και το 42%, αντίστοιχα, των ενηλίκων 
με ΟΔΠ πληρούσαν τα κριτήρια για παιδική ΔΕΠΥ.63,64 
Έχουν προταθεί δύο πιθανές εξηγήσεις για τα υψηλά 
ποσοστά: (1) στην αλληλοεπικάλυψη κλινικών χαρα
κτηριστικών και διαγνωστικών κριτηρίων μεταξύ των 
δύο διαταραχών, όπως η παρορμητικότητα και η συ
ναισθηματική αστάθεια, και (2) η ΔΕΠΥ αποτελεί πα
ράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ΟΔΠ.64 Από την 
άλλη πλευρά, οι Gillberg et al αμφισβητούν τη χρη
σιμότητα της διάγνωσης οποιασδήποτε διαταραχής 
προσωπικότητας στα άτομα που έχουν διαγνωστεί 
στην παιδική ή εφηβική ηλικία με μια νευροαναπτυ
ξιακή/νευροψυχιατρική διαταραχή όπως η ΔΕΠΥ. 
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Θεωρούν ότι η διάγνωση της διαταραχής προσωπικό
τητας δεν προσφέρει τίποτε στον τρόπο που αντιλαμ
βανόμαστε τη φύση των προβλημάτων των ασθενών 
με ΔΕΠΥ και ότι οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια 
στην ενήλικη ζωή για μια ή περισσότερες διαταραχές 
προσωπικότητας συνεχίζουν να έχουν απλά ΔΕΠΥ.29

Συμπεράσματα 

Η Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινη
τικότητας είναι μια συνήθης νευροαναπτυξιακή δια
ταραχή, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στην 
παιδική ηλικία και συχνά συνεχίζεται στην ενήλικη 
ζωή. Η υπόθεση ότι η ΔΕΠΥ είναι μια διαταραχή που 
συναντάται μόνο στην παιδική ηλικία είχε κυριαρχή
σει για πολλά χρόνια στην επιστημονική κοινότητα. 
Είναι σημαντικό να έχει κανείς υπόψη του την ανα
πτυξιακή πορεία της ΔΕΠΥ, καθώς και ότι η συνύπαρ
ξη και άλλων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων κάνει 
τους κλινικούς να μην την αναγνωρίζουν. 

Η μακροχρόνια παρακολούθηση παιδιών με ΔΕΠΥ 
στην εφηβική και ενήλικη ζωή έδειξε τα εξής:
• Εάν εφαρμοστούν τα διαγνωστικά κριτήρια της 

παιδικής ΔΕΠΥ στους ενηλίκους, το ποσοστό που 
τα πληροί είναι μικρότερο σε σχέση με τα παιδιά: 
αυτό δεν σημαίνει βελτίωση στη γενικότερη λει
τουργικότητα, αλλά ότι οι τρόποι που εκφράζεται η 
δυσλειτουργία αυτών των ατόμων ποικίλουν ανά
λογα με την ηλικία. 

• Η Αντικοινωνική Διαταραχή Προσωπικότητας και 
η κατάχρηση ουσιών είναι πιο συχνές στους ενηλί
κους με ιστορικό παιδικής ΔΕΠΥ σε σχέση με άτο
μα χωρίς παιδική ψυχοπαθολογία. Η παιδική ΔΕΠΥ 

μπορεί να θεωρηθεί ως πρόδρομη κατάσταση της 
Αντικοινωνικής Διαταραχής Προσωπικότητας των 
ενηλίκων. 

• Η ΔΕΠΥ στους ενηλίκους συχνά συνυπάρχει με άλ
λες διαταραχές οι οποίες επιβαρύνουν ακόμη πε
ρισσότερο τη συνολική λειτουργικότητα του ατό
μου. Η συνύπαρξη συναισθηματικών διαταραχών 
θέτει το ζήτημα της ιεράρχησης των διαγνώσεων: 
πολλές φορές η διάγνωση και θεραπεία της ΔΕΠΥ 
επιφέρει βελτίωση της γενικότερης κατάστασης 
και έμμεση αντιμετώπιση των συναισθηματικών 
συμπτωμάτων. 

• Η διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους, στους οποί
ους δεν έχει διαγνωστεί στο παρελθόν, απαιτεί πρω
ταρχικά την αναδρομική διάγνωση στην παιδική 
ηλικία. Οι πληροφορίες από τον ίδιο τον ασθενή δεν 
είναι αρκετές, είτε διότι τα συμπτώματα δεν αξιολο
γούνται ως σοβαρά από το ίδιο το άτομο είτε διότι 
η μνημονική τους ανάκληση δεν είναι πάντοτε εφι
κτή. Όπως και στα παιδιά, για να τεθεί η διάγνωση 
απαιτούνται περισσότερες πηγές πληροφοριών. Για 
τους νέους ενηλίκους, οι γονείς, καθώς και κάποιες 
γραπτές αναφορές από το σχολείο, όπως κάποιες 
παρατηρήσεις στον έλεγχο ή προφορικές παρατη
ρήσεις που θυμούνται οι γονείς, αποτελούν πολύτι
μες πληροφορίες για την αναδρομική διάγνωση της 
ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία.

• Αν και υπάρχουν περισσότερες ψυχοπαθολογικές, 
κοινωνικές και εκπαιδευτικές επιπτώσεις στους 
ενηλίκους που είχαν διαγνωστεί με παιδική ΔΕΠΥ, 
τουλάχιστον οι μισοί λειτουργούν αρκετά καλά 
στην ενήλικη ζωή.

The course of attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD) over the life span

A. Koumoula
Department of Child and Adolescent Psychiatry, "Sismanoglio" General Hospital of Athens, Athens, Greece 

Psychiatriki 2012, 23:S49–S59

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a neurodevelopmental disorder, associated with the mat
uration of the nervous system and appearing on a standard proceeding with special cognitive im
pairments. For many years ADHD was concerned as a typical childhood disorder. Longterm studies 
though, showed that an important percentage of children with ADHD grew as adults with ADHD. The 
clinical picture varies with the developmental stage. In preschool years (3–5 years) the clinical picture 
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is characterized by excessive physical activity, difficulty in cooperation with peers and noncompli
ance to the recommendations of adults. In school age (6–12 years), apart from the nuclear symptoms 
of the disorder, as described in the classification systems, i.e. inattention, hyperactivity and impulsiv
ity, oppositional behavior often occurs, conflicts with peers and academic problems. In adolescence 
hyperactivity lessens, conflicts with parents continue and high risk behaviors often appear. In adults 
physical activity usually decreases significantly, while inattention and impulsivity still remain. With the 
passing of time the number of symptoms are usually reduced, however the impact and impairment 
caused by the disorder remain. The diagnosis of ADHD in adults requires a retrospective diagnosis of 
ADHD in childhood. Since childhood, comorbid disorders are common, most times continuing until 
adult life. The Oppositional Defiant Disorder during childhood is related to the presenting of Antisocial 
Personality Disorder in adults. On the other hand, emotional disorders, which are also rather com
mon in children, adolescents and adults with ADHD, can be due to either common biological mecha
nisms or the longstanding effect of psychosocial and environmental factors which follow people with 
ADHD. The relationship between ADHD and substance abuse has been a subject of research, with the 
view of the existence of Conduct Disorder being necessary for a person to present a Substance Use 
Disorder, currently prevailing. Smoking and alcohol drinking do not seem to require this mediation 
and ADHD can be itself a predictor for smoking and alcoholism. Stimulant treatment in childhood 
offers some protective effect against drug abuse and alcoholism in adolescence. The diagnosis of 
Borderline Personality Disorder is common in adults with ADHD and the most common reason is the 
overlap of symptoms between the two disorders. The question is whether the diagnosis of Borderline 
Personality Disorder in adults is appropriate and useful in the presence of ADHD, because when ADHD 
proceeds the symptoms and the impairment in functioning are due to this disorder. In general, when 
another diagnosis or several symptoms as a part of another disorder are also present, treatment of the 
primary disorder, i.e. ADHD, is beneficial and effective for all the presenting problems. 

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, neurodevelopmental disorder, comorbidity, 
impairment.
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Η Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι η πιο συχνή νευ
ροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, η οποία συνεχίζεται στην ενήλικη 
ζωή. Η κλινική εικόνα της ΔΕΠΥ είναι πολύπλοκη λόγω της συχνής συννοσηρότητας 
με άλλες ψυχιατρικές διαταραχές. Η τεκμηρίωση ότι η διαταραχή άρχισε στην παιδική 

ηλικία και η κατά κανόνα συνύπαρξη πολλών συννοσηρών καταστάσεων της παιδικής και της 
ενήλικης ζωής αποτελούν τα ισχυρότερα εμπόδια για τη σωστή κλινική διάγνωση της διαταρα
χής. Στο 75% των πασχόντων ανιχνεύεται τουλάχιστον άλλη μία ψυχιατρική διαταραχή. Οι συ
χνότερες είναι οι αγχώδεις και οι συναισθηματικές διαταραχές, καθώς και η κατάχρηση ουσιών 
και οι διαταραχές των παρορμήσεων. Η εμπειρία στην Ψυχιατρική σχετικά με τη διάγνωση της 
ΔΕΠΥ στους ενηλίκους και τις θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπισή της είναι περιορι
σμένη. Από το 2003 λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης της ΔΕΠΥ Ενηλίκων (ΕΔΜΔΕ), στο 
οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, μια πρωτοβουλία ειδικών για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση 
της διαταραχής, οι οποίοι συμφώνησαν σε συγκεκριμένους στόχους. Στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική 
του ΕΚΠΑ λειτουργεί εξειδικευμένη δομή αξιολόγησης και διαχείρισης της ΔΕΠΥ σε ενήλικους 
ψυχιατρικούς ασθενείς, η οποία έχει στενή συνεργασία με το ΕΔΜΔΕ. Ένας ασθενής, προκειμέ
νου να λάβει τη διάγνωση ΔΕΠΥ, υποβάλλεται σε εξειδικευμένη διαγνωστική διαδικασία μέσω 
λήψης ιστορικού, αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων και εξειδικευμένης ψυχιατρικής συ
νέντευξης, και κατόπιν του διατυπώνονται ειδικές θεραπευτικές προτάσεις. Κεντρικό ρόλο στη 
διαδικασία αυτή παίζουν η αξιόπιστη ανίχνευση της έναρξης των συμπτωμάτων κατά την παιδι
κή ηλικία, τα τρέχοντα συμπτώματα της ΔΕΠΥ καθώς και η παρουσία και η επίπτωσή τους του
λάχιστον σε δύο μείζονες τομείς της λειτουργικότητας (σχολείο, σπίτι, εργασία, διαπροσωπικές 
σχέσεις). Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στον διαχωρισμό συμπτωμάτων που συχνά συνυπάρχουν 
με το κύριο σύμπτωμα της ΔΕΠΥ, π.χ. συναισθηματική ευμεταβλητότητα, ακατάπαυστη πνευ
ματική δραστηριότητα, αποφυγή καταστάσεων όπως αναμονή σε ουρά, ιδίως όταν συνυπάρχει 
ματαίωση, από εκείνα που αποτελούν ξεχωριστή συννοσηρή κατάσταση, π.χ. διπολική διαταρα
χή, μείζων κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, διαταραχή προσωπικότητας. Επίσης, η συνύπαρξη 
με κατάχρηση ουσιών απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των υψηλών ποσοστών εμφάνισης ΔΕΠΥ 
σε τέτοιους πληθυσμούς. Ο κανόνας είναι η πολυεπίπεδη θεραπευτική αντιμετώπιση, αρχίζοντας 
πάντοτε από τις παρεμβάσεις στις πιθανές συννοσηρές καταστάσεις. Συνήθως είναι απαραίτητη 
η ψυχοεκπαίδευση και η χορήγηση ειδικών για τη ΔΕΠΥ ψυχοτρόπων φαρμάκων. Η επίβλεψη 

Η εμπειρία από τη μελέτη της διαταραχής  
ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας  

(ΔΕΠΥ) ενηλίκων στην Ελλάδα

Α. Πεχλιβανίδης
A΄ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π60–Π65
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Εισαγωγή

Η Διαταραχή Ελλειμματικής ΠροσοχήςΥπερ
κινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι νευροαναπτυξιακή δια
ταραχή με έναρξη στην παιδική ηλικία. Η κλινική 
εικόνα καθορίζεται από διαταραχές της προσοχής, 
υπερκινητικότητα και παρορμητική συμπεριφορά 
σχετιζόμενη με το αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου 
και τη συνύπαρξη άλλων συννοσηρών καταστάσεων. 
Παλαιότερα θεωρούνταν διαταραχή της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας, της οποίας τα συμπτώματα υποχω
ρούν και εξαφανίζονται στο τέλος της εφηβείας. Οι 
διαχρονικές μελέτες σε παιδιά που είχαν διαγνωστεί 
με ΔΕΠΥ και ενηλικιώθηκαν, καθώς και μελέτες σε γε
νικό πληθυσμό, έδειξαν ότι η διαταραχή συνεχίζεται 
στην ενήλικη ζωή.1,2

Η διάγνωση στον ενήλικο είναι δυσχερής και απαι
τείται εξειδικευμένη μεθοδολογία. Η τεκμηρίωση ότι 
η διαταραχή άρχισε στην παιδική ηλικία και η κατά 
κανόνα συνύπαρξη πολλών συννοσηρών καταστά
σεων της παιδικής και της ενήλικης ζωής, αποτελούν 
τα ισχυρότερα εμπόδια για τη σωστή κλινική διά
γνωση της διαταραχής.3–5 Προκειμένου να αυξηθεί 
η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της διάγνωσης, τα 
τελευταία χρόνια έχουν καθιερωθεί διεθνώς κέντρα 
για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ σε ενηλίκους.6 Στο παρόν 
άρθρο παρουσιάζεται η εμπειρία από την αξιολόγη
ση ασθενών με ΔΕΠΥ στο πλαίσιο ειδικής μονάδας 
για τον σκοπό αυτό.

Κλινική αξιολόγηση και θεραπευτικές 
παρεμβάσεις στο πλαίσιο μονάδας  
μελέτης της ΔΕΠΥ ενηλίκων

Η διάγνωση της ΔΕΠΥ ενηλίκων πραγματοποιεί
ται από εξειδικευμένη μονάδα στην A΄ Ψυχιατρική 

Κλινική του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Σε όσους 
επιθυμούν να αξιολογηθούν αποστέλλεται, συνή
θως μέσω email, ειδικό έντυπο με ερωτηματολό
για συνολικής έκτασης περίπου 16 σελίδων, για τη 
συμπλήρωση του οποίου ζητείται να συνδράμει οι
κείο πρόσωπο που ο ασθενής θεωρεί ότι γνωρίζει 
τη συμπεριφορά του κατά την παιδική ηλικία και το 
τρέχον χρονικό διάστημα. Το έντυπο περιλαμβάνει 
ερωτηματολόγια για (α) το ιστορικό (οικογενειακό 
ιστορικό, περιγεννητικό ιστορικό, πρώτα χρόνια 
ανάπτυξης, εκπαίδευση, επαγγελματικό ιστορικό, 
κοινωνική συμπεριφορά, υγεία) και (β) αυτοσυμ
πληρούμενα ερωτηματολόγια ασθενούς και συγ
γενούς, τόσο για την παιδική όσο και την ενήλικη 
ζωή. Κατόπιν ορίζεται συνέντευξη αξιολόγησης για 
την οποία μπορεί να υπάρξουν περισσότερες από 
μία συναντήσεις και με οικεία πρόσωπα του παρα
πεμπόμενου. Η συνέντευξη στοχεύει σε προσεκτι
κή και συστηματική αξιολόγηση της παρουσίας και 
επίπτωσης των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ καθόλη τη 
διάρκεια της ζωής. Δεν επαρκεί η απλή κλινική εντύ
πωση κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας. Κεντρικό 
ρόλο στη διαδικασία αυτή παίζουν η αξιόπιστη 
ανίχνευση της έναρξης των συμπτωμάτων κατά 
την παιδική ηλικία, τα τρέχοντα συμπτώματα της 
ΔΕΠΥ, καθώς και η παρουσία και η επίπτωσή τους 
τουλάχιστον σε δύο μείζονες τομείς της λειτουργι
κότητας (σχολείο, σπίτι, εργασία, διαπροσωπικές 
σχέσεις). Επίσης, χαρακτηριστικά που σχετίζονται 
με τη ΔΕΠΥ, όπως η μεταβλητότητα της διάθεσης, οι 
εκρήξεις θυμού, καθώς και άλλες συννοσηρές δια
ταραχές, πρέπει να ελέγχονται και να αξιολογούνται 
κατάλληλα. Καταγράφεται πλήρες ιατρικό ιστορικό 
ψυχιατρικών και σωματικών θεραπειών, καθώς και 
οικογενειακό ιστορικό για την ύπαρξη ψυχιατρικών 
ή νευρολογικών προβλημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή 

(coaching), η Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία και η παρέμβαση στην οικογένεια είναι οι τεκμηριωμένα 
αποτελεσματικότερες ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Σε μελέτη παρατήρησης μεταξύ των ασθε
νών με αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, οι οποίοι παρακολουθούνται συστηματικά από 
τα Εξωτερικά Ιατρεία της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, μεταξύ των 
αποτελεσμάτων βρέθηκε ότι το 15% των ασθενών διαγνώστηκε για πρώτη φορά στη ζωή τους 
ότι παρουσιάζουν συννοσηρή ΔΕΠΥ. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι είναι ανάγκη οι ψυχία
τροι ενηλίκων να εκπαιδευτούν περισσότερο στην αναγνώριση και αντιμετώπιση της συγκεκρι
μένης ψυχοπαθολογικής οντότητας.

Λέξεις ευρετηρίου: ΔΕΠΥ, διάγνωση, συννοσηρότητα, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης της ΔΕΠΥ 
ενηλίκων.
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δίδεται στον διαχωρισμό συμπτωμάτων που συχνά 
συνυπάρχουν με το κύριο σύμπτωμα της ΔΕΠΥ (π.χ. 
συναισθηματική ευμεταβλητότητα, ακατάπαυστη 
πνευματική δραστηριότητα, αποφυγή καταστάσε
ων όπως αναμονή σε ουρά, ιδίως όταν συνυπάρχει 
ματαίωση), από αυτά που αποτελούν ξεχωριστή 
συννοσηρή κατάσταση (π.χ. διπολική διαταραχή, 
μείζων κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, διαταραχή 
προσωπικότητας). Αφού η συννοσηρότητα αποτε
λεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση στη ΔΕΠΥ, η αξιο
λόγηση των συμπτωμάτων που συνυπάρχουν, των 
συννοσηρών καταστάσεων και συνδρόμων, είναι 
απολύτως απαραίτητη. Η ΔΕΠΥ σχετίζεται επίσης 
με υψηλά ποσοστά νευροαναπτυξιακών δυσκολιών 
και διαταραχών, όπως οι διαταραχές του αυτιστικού 
φάσματος, η δυσλεξία και η διαταραχή του συντο
νισμού των κινήσεων, κάτι που φαίνεται να προέρ
χεται από επικαλυπτόμενες γενετικές επιδράσεις. 
Επίσης, η συνύπαρξη με κατάχρηση ουσιών απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή, λόγω των υψηλών ποσοστών 
εμφάνισης ΔΕΠΥ σε τέτοιους πληθυσμούς. Μία αμ
φίδρομη σύνδεση ανάμεσα στη ΔΕΠΥ και τη χρή
ση ουσιών έχει αναφερθεί, με τα συμπτώματα της 
ΔΕΠΥ να παρουσιάζονται πολύ συχνά σε χρήστες 
ουσιών και το αντίθετο. Στους χρήστες ουσιών που 
συνυπάρχει ΔΕΠΥ, οι μορφές της χρήσης είναι πιο 
σοβαρές και χαρακτηρίζονται από πρώιμη έναρξη, 
μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, αυξημένες επιπτώ
σεις και μικρότερο χρονικό διάστημα μετάπτωσης 
από τη χρήση στην εξάρτηση. Η ΔΕΠΥ έχει βρεθεί 
πως αυξάνει επίσης τον κίνδυνο αυτοκτονιών στους 
χρήστες. 

Μετά την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής συνέ
ντευξης πραγματοποιούνται οι συνεντεύξεις MINI 
(Mini International Neuropsychiatric Interview) και 
DIVA (Diagnostic Interview for ADHD in Αdults). Η 
ΜΙΝΙ είναι βραχεία δομημένη συνέντευξη για μείζο
νες ψυχιατρικές διαταραχές του άξονα Ι του DSMIV 
και του ICD10. Η DIVA είναι δομημένη συνέντευξη 
που βασίζεται στα κριτήρια του DSMIV για τη διά
γνωση της ΔΕΠΥ. Εκδόθηκε από το Ίδρυμα DIVA 
και βρίσκεται σε διαδικασία μετάφρασης σε πολλές 
γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα Ελληνικά. Η συ
νέντευξη αξιολογεί το μέγεθος της παρεμπόδισης 
στη φυσιολογική ζωή του καθενός από τα 18 συμ
πτώματα της ΔΕΠΥ στην παιδική και την ενήλικη 
ζωή, με τη βοήθεια παραδειγμάτων. Αναφέρεται σε 
πέντε διαφορετικούς τομείς (εργασία και εκπαίδευ
ση, σχέσεις και οικογενειακή ζωή, κοινωνικές επα

φές, ελεύθερος χρόνος και χόμπι, αυτοπεποίθηση 
και εικόνα εαυτού). Χρειάζεται περίπου ενενήντα 
λεπτά για να συμπληρωθεί. 

Ψυχομετρικός και λοιπός παρακλινικός έλεγχος 
πραγματοποιείται μόνο σε περιστατικά που θεω
ρείται απαραίτητο. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν 
νευροβιολογικές ή νευροψυχολογικές δοκιμασίες για 
τη ΔΕΠΥ με επαρκή ευαισθησία και ειδικότητα ώστε 
να χρησιμοποιηθούν ως μεμονωμένες διαγνωστικές 
δοκιμασίες. 

Η ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση είναι 
πολυεπίπεδη και στο θεραπευτικό σχέδιο συμπερι
λαμβάνεται ο/η σύντροφος, η οικογένεια και πιθα
νόν στενοί συγγενείς. Οι επιθυμητές παρεμβάσεις 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Θεραπεία οικογένειας

Οι μέχρι σήμερα δυνατότητες οδήγησαν στην υιο
θέτηση της παρακάτω κλινικής πρακτικής. Ο ρόλος 
μας είναι διαγνωστικός και συμβουλευτικός, ώστε να 
διατυπωθούν στους παραπεμπόμενους ειδικές θε
ραπευτικές προτάσεις οι οποίες αφορούν: (α) στην ιε
ράρχηση της αντιμετώπισης των συννοσηρών κατα
στάσεων, (β) στην αξιολόγηση της απαντητικότητας 
σε ειδικές για τη ΔΕΠΥ φαρμακευτικές παρεμβάσεις, 
(γ) σε προτάσεις για ψυχοκοινωνικού τύπου παρεμ
βάσεις.

Προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων από περισ
σότερους από 100 ασθενείς με ΔΕΠΥ έδειξε ότι στο 
σύνολο των ασθενών συνυπάρχουν 2 ή 3 συννοση
ρές καταστάσεις. Συχνότερες είναι οι αγχώδεις δια
ταραχές, με κυριότερες την κοινωνική φοβία και την 
κατάθλιψη. Ιστορικό διπολικής διαταραχής βρέθηκε 
στο 10%. Στοιχεία για την επιπρόσθετη διάγνωση 
διάχυτης διαταραχής της ανάπτυξης/Σύνδρομου 
Asperger βρέθηκε στο 10% των περιστατικών. Η 
συντριπτική πλειοψηφία ανέφερε χρήση κάννα
βης, βενζοδιαζεπινών στο παρελθόν και το παρόν, 

Πίνακας 1. Επιθυμητές παρεμβάσεις για τη ΔΕΠΥ ενη-
λίκων.

Ψ υχοεκπαίδευση για τη ΔΕΠΥ και τις συννοσηρές κατα-
στάσεις

Φ αρμακευτική θεραπεία της ΔΕΠΥ και των συννοσηρών 
καταστάσεων

Επίβλεψη (coaching)
Γ νωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία (ατομική και ομα-

δική)
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ενώ ιστορικό εξάρτησης από αλκοόλ και οπιοειδή 
με συμμετοχή και ολοκλήρωση συγκεκριμένων θε
ραπευτικών προγραμμάτων αναφέρθηκε στο 5%. 
Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες με στόχους ψυχοεκ
παιδευτικούς, ενώ στους περισσότερους προτάθηκε 
εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή (αντικαταθλι
πτικά, μεθυλφαινυδάτη). Ορισμένοι ζήτησαν πιστο
ποιητικά στα οποία να καταγράφεται η διάγνωση για 
να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση σε εκπαιδευτικούς 
φορείς. 

Ανίχνευση της ΔΕΠΥ σε Εξωτερικά 
Ψυχιατρικά Ιατρεία

Αναζητήθηκαν ασθενείς οι οποίοι μπορούν να λά
βουν τη διάγνωση ΔΕΠΥ ενώ παρακολουθούνται για 
άλλους λόγους από τα Εξωτερικά Ψυχιατρικά Ιατρεία.

Σε συγκεκριμένο εξωτερικό ιατρείο της Α΄ Ψυ
χιατρικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 
καταγράφηκαν στοιχεία από το ιστορικό ασθενών σε 
τακτική παρακολούθηση. Την ημέρα της προγραμ
ματισμένης επίσκεψής τους αξιολογήθηκαν με τη 
βοήθεια των έξι θεμάτων που έχουν προταθεί από 
τον Barkley7 για διερεύνηση της συννοσηρότητας με 
ΔΕΠΥ (πίνακας 2).

Όσοι αξιολογήθηκαν θετικά κυρίως ως προς τα 
δύο πρώτα θέματα, ενημερώθηκαν για τον σκοπό 
της έρευνας, και σε όσους συναίνεσαν πραγματο
ποιήθηκε ενδελεχής διαγνωστική προσέγγιση για 
τη ΔΕΠΥ. Αρχικά αξιολογήθηκαν τα συμπτώματα 
της ΔΕΠΥ μέσα από ελεύθερη συνέντευξη, κατόπιν 
τους δόθηκε οδηγία πώς να τηρήσουν ημερολό
γιο στο οποίο για χρονικό διάστημα μίας έως δύο 
εβδομάδων να καταγράψουν τις σημαντικές με
ταβολές της διάθεσής τους. Επίσης ζητήθηκε στην 

επόμενη επίσκεψη, μετά από δύο εβδομάδες, να 
συνοδεύονται από στενό συγγενή τους ο οποίος 
μπορεί να περιγράψει τη συμπεριφορά τους στην 
παιδική ηλικία και τον παρόντα χρόνο. Η δεύτερη 
συνάντηση αφιερώθηκε σε δομημένη συνέντευξη 
για να αξιολογηθούν τα κριτήρια του DSMIV για τη 
ΔΕΠΥ. Από τους 154 ασθενείς που αξιολογήθηκαν 
αρχικά, οι 22 (14,3%) έλαβαν συννοσηρή διάγνωση 
ΔΕΠΥ για πρώτη φορά στη ζωή τους. Οι διαγνωσθέ
ντες με ΔΕΠΥ παρακολουθούνται στα Εξωτερικά 
Ψυχιατρικά Ιατρεία για συναισθηματικές και αγχώ
δεις διαταραχές. Περιορισμοί της μελέτης είναι ότι 
στα συγκεκριμένα ιατρεία δεν παρακολουθούνται 
ασθενείς με αμιγώς ουσιοεξαρτήσεις ή μόνο διατα
ραχή της προσωπικότητας, αφού υπάρχουν άλλες 
δομές που έχουν αναλάβει τη συστηματική παρα
κολούθηση των ασθενών αυτών.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης της ΔΕΠΥ  
ενηλίκων (www.adult-adhd-net)

Από το 2002 λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο με
λέτης της ΔΕΠΥ, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. 
Πρόκειται για πρωτοβουλία ειδικών στη διάγνωση, 
οι οποίοι συμφώνησαν σε συγκεκριμένους στόχους 
(πίνακας 3).

Η Ά  Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νο
σοκομείο, προσπαθεί να εναρμονιστεί με τους 
στόχους του Δικτύου μέσα από τις εκπαιδευτι
κές, κλινικές και ερευνητικές δραστηριότητές της. 
Συμπεριλήφθηκε στο τριετές πρόγραμμα των ειδι
κευόμενων της Ψυχιατρικής, μάθημα ευαισθητοποί
ησης για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενηλίκους. 
Επίσης, η γνωσιακή προσέγγιση της ΔΕΠΥ ενηλίκων 
παρουσιάζεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις 
Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες που οργανώνεται από την 
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΕΚΠΑ και το ΕΠΙΨΥ. Η ευαι
σθητοποίηση ψυχιάτρων και ιατρών άλλων ειδικοτή
των έχει γίνει με ειδικό για τον σκοπό αυτό σεμινάριο, 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. 

Πίνακας 2. Θέματα αξιολόγησης για πιθανή συννοσηρή 
ΔΕΠΥ (Barkley et al).

1.  Παρορμητική λήψη αποφάσεων 
2.  Δυσκολία διακοπής δραστηριοτήτων ή συμπεριφο-

ρών ενώ οφείλει να το κάνει 
3.  Έναρξη δραστηριοτήτων ή ανάληψη καθηκόντων 

χωρίς να διαβάζει ή να ακούει με προσοχή τις οδη-
γίες 

4.  Ασυνέπεια στις υποσχέσεις 
5.  Προβλήματα στο να κάνει πράγματα με τον σωστό 

τρόπο 
6. Οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα

Πίνακας 3. Στόχοι του Ευρωπαϊκού Δικτύου μελέτης 
της ΔΕΠΥ ενηλίκων.

1.  Ενημέρωση ότι η ΔΕΠΥ αποτελεί διά βίου διάγνωση
2. Βελτίωση της ικανότητας διάγνωσης και θεραπείας
3. Ανάπτυξη έρευνας και ερευνητικών εργαλείων
4.  Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και της πρόσβα-

σης σε αυτές
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Επίσης έχουν οργανωθεί μια σειρά από στρογγυλές 
τράπεζες στα τελευταία Πανελλήνια ψυχιατρικά και 
ιατρικά συνέδρια. Οι υπάρχουσες στην Ελλάδα δυ
νατότητες αξιολόγησης και αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ 
ενηλίκων καταγράφηκαν και παρουσιάστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Συμμετέχουμε στο ίδρυμα DIVA 
που έχει ως στόχο την έκδοση δομημένης συνέντευ
ξης αξιολόγησης της ΔΕΠΥ, η οποία να χορηγείται 
δωρεάν σε όλους τους ειδικούς που το επιθυμούν 
(www.divacenter.eu).

Παράλληλα δε, πραγματοποιήθηκε η προανα
φερθείσα μελέτη ανίχνευσης ασθενών με ΔΕΠΥ 
μεταξύ των ασθενών των Εξωτερικών Ψυχιατρικών 
Ιατρείων.

Συμπεράσματα

Η ΔΕΠΥ είναι νευροαναπτυξιακή διαταραχή με ση
μαντικές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή και υψηλά πο
σοστά συννοσηρότητας με άλλες ψυχιατρικές διατα
ραχές. Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των ψυχιάτρων 
ενηλίκων ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπι
σή της. Η καθιέρωση στο πλαίσιο Πανεπιστημιακής 
Ψυχιατρικής Κλινικής της ειδικής μονάδας μελέτης 
της ΔΕΠΥ ενηλίκων, η οποία βρίσκεται σε στενή συ
νεργασία με εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό επιστημονικό 
χώρο, θεωρούμε ότι είναι βοηθητική για την ευαι
σθητοποίηση των Ελλήνων ψυχιάτρων στο συγκε
κριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Awareness of adult attention-deficit/ 
hyperactivity disorder (ADHD) in Greece

A. Pehlivanidis 
1st Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 

Psychiatriki 2012, 23:S60–S65

 Attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD) is the most common neurodevelopment disorder of 
childhood that persists into adulthood in the majority of cases. In adults, the clinical picture of ADHD is 
complex and comorbidity with other psychiatric disorders is the rule. The documentation that the dis
order had a childhood onset and the various comorbid symptomatologies present both in childhood 
and adult life represent the most influential obstacles for the accurate clinical diagnosis of the disorder. 
In 75% of cases with adult ADHD there is at least one coexisting comorbid disorder, with anxiety and 
mood disorders as well as substance abuse and impulse control disorders being the most prevalent 
ones. Adult psychiatrists have limited experience in the diagnosis, treatment and overall management 
of the disorder. Greece is a member of the European Network Adult ADHD (ENAA), founded in 2003, 
aiming to increase awareness of the disorder and to improve knowledge and patient care for adults 
with ADHD across Europe. A clinic where diagnosis as well as treatment recommendations are given 
after a thorough assessment of adult ADHD patients, is hosted at the First Department of Psychiatry 
of the Athens National and Kapodistian University. The clinic is in close collaboration with ENAA. The 
diagnosis of ADHD is given after a detailed evaluation of the patient, based on history taken, selfad
ministered questionnaires and a specific psychiatric interview. The reliable trace of the symptoms’ on
set back in early childhood, current symptomatology, as well as its impact on at least two major areas 
of functioning (school, home, work or personal relationships) are pivotal for the assessment proce
dure. Special attention should be paid in the distinction of symptoms often coexisting with the core 
symptoms of the ADHD, such as emotional liability, incessant mental activity, avoidance of situations 
like queuing, especially when there is also frustration, from those indicating a comorbid disorder, e.g. 
bipolar disorder, major depression, anxiety disorders or personality disorders. Its coexistence with 
substance abuse requires special attention, as ADHD is quite prevalent in this group. In order to treat 
an ADHD patient the rule is a multidimensional intervention. Comorbid psychiatric disorders must 
be treated first. Psychoeducation of the patient is needed in most of the cases as well as the admin
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istration of specific for the ADHD psychotropic medication. Coaching, Cognitive Therapy and family 
interventions are proved to be the most efficacious psychosocial treatments. In the context of our uni
versity outpatients’ clinic an observation study for exploring the occurrence of ADHD among patients 
with anxiety and depressive disorders took place. 15% of patients with anxiety and depressive disor
ders received for the first time in their lives the diagnosis of ADHD. The above mentioned indicate the 
need for further training psychiatrists in the recognition and treatment of adult ADHD. 

Key words: ADHD, diagnosis, comorbidity, European Network Adult ADHD.
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Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια ομάδα νευροαναπτυξιακών διατα
ραχών που διαγιγνώσκονται στην πρώιμη παιδική ηλικία, αλλά επιμένουν σε όλη τη ζωή, 
αν και σημαντικές αλλαγές μπορούν να συμβούν. Απαντώνται σε συχνότητα 1–1,2%. Τα 
άτομα με τα σοβαρότερα προβλήματα, που χαρακτηρίζονται συνήθως από την απουσία 

λειτουργικής γλώσσας και άλλοτε άλλου βαθμού Νοητική Υστέρηση, χαρακτηρίζονται ως άτομα χα
μηλής λειτουργικότητας. Στην άλλη άκρη του φάσματος βρίσκονται άτομα με ελαφρότερη συμπτω
ματολογία, λειτουργική ομιλία και τουλάχιστον φυσιολογική νοημοσύνη, τα οποία συχνά αναφέρο
νται ως άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας ή, αν δεν έχουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
της ομιλίας, ως άτομα με σύνδρομο Asperger. Οι χαμηλότερης λειτουργικότητας πάσχοντες ενήλι
κοι μπορούν να παραπεμφθούν στον ψυχίατρο ενηλίκων κυρίως για προβλήματα συμπεριφοράς. Η 
αδυναμία έκφρασης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν αφενός λόγω των γλωσσικών περιορισμών 
και αφετέρου λόγω των ελλειμμάτων στην εναισθησία τους, τους οδηγεί σε συμπεριφορικές εκτρο
πές (συχνά αυτο και έτεροεπιθετικότητα), που προβληματίζουν και ανησυχούν το περιβάλλον 
τους και οδηγούν στην αναζήτηση ψυχιατρικής βοήθειας. Η αντιμετώπισή τους συχνότερα, αν και 
όχι πάντοτε δικαιολογημένα, εστιάζεται στη φαρμακευτική αγωγή. Μια ιδιαίτερη κατάσταση που θα 
πρέπει να προσεχθεί είναι η κατατονία που μπορεί να εμφανιστεί μετά την εφηβεία στο πλαίσιο της 
ΔΑΦ και η οποία δεν σηματοδοτεί συννοσηρότητα με άλλη διαταραχή, όπως η σχιζοφρένεια, αλλά 
αποτελεί ακραία εκδήλωση άγχους της ίδιας της ΔΑΦ. Τα άτομα υψηλότερης λειτουργικότητας είναι 
πιο δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά και αυτά μπορεί να έχουν ανάγκη ψυχιατρικής αντιμετώπισης. 
Πρόκειται για άτομα που μπορεί να μην έχουν λάβει ποτέ τη διάγνωση της ΔΑΦ, αλλά αντιθέτως να 
έχουν στο ιστορικό τους ποικιλία διαγνωστικών κατηγοριοποιήσεων. Η διάγνωσή τους παρεμποδί
ζεται ακόμα περισσότερο όταν αυτοί επιδεικνύουν εξαιρετικές ικανότητες, επαγγελματική επιτυχία 
ή και κάποια κοινωνική προσαρμογή (π.χ. γάμοςοικογένεια). Η συχνή σύγχυση της παρουσιαζόμε
νης σε αυτούς κλινικής εικόνας με συμπτώματα άλλων διαταραχών οδηγεί στη λανθασμένη και συ
νεπώς ανεπιτυχή αντιμετώπισή τους με τη χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Στο άρθρο γίνεται ανα
φορά των συμπτωμάτων και των καταστάσεων που θα πρέπει να προβληματίσουν τον ψυχίατρο για 
την παρουσία ΔΑΦ σε έναν ενήλικο με καλή νοημοσύνη και λειτουργικότητα που παραπέμπεται για 
κάποιες περίεργες ιδέες ή συμπεριφορές. Η διαγνωστική διαδικασία που ενδείκνυται δεν διαφορο
ποιείται πολύ από αυτή που εφαρμόζεται στα παιδιά και τους εφήβους, και αποτελείται από λεπτο
μερή λήψη αναπτυξιακού ιστορικού και παρατήρησησυνέντευξη. Τέλος, συζητώνται τα συχνότερα 
διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς ενηλίκους με ΔΑΦ, 
όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας, η σχιζοφρένεια 
και οι ψυχώσεις, και παρέχονται κάποιες διευκρινήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη σωστότερη 
αξιολόγηση και κατάταξη των παρουσιαζόμενων συμπτωμάτων.

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ), κατατονία, ιδεοψυχαναγκαστική 
διαταραχή, σχιζοειδής διαταραχή προσωπικότητας, σχιζοφρένεια, ψύχωση.

Η προβολή των διαταραχών του αυτιστικού 
φάσματος (ΔΑΦ) στην ενήλικη ζωή

Κ.Γ. Φρανσίς
Β’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π66–Π73



PSYCHIATRIKI 23, SUPPLEMENT Ι, 2012 ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ 67

Εισαγωγή

Οι Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) περι
γράφουν μια διά βίου κατάσταση που χαρακτηρίζεται 
από ατυπίες στην κοινωνική συναλλαγή, διαταραγμέ
νη λεκτική και μηλεκτική επικοινωνία, περιορισμένο 
εύρος ενδιαφερόντων, φαντασίας και ευελιξίας, και 
διαταραγμένη πρόσληψη και επεξεργασία αισθητηρια
κών ερεθισμάτων.1 Η έννοια του φάσματος αποτυπώ
νει τη μεγάλη ποικιλία στην κλινική έκφραση των συ
μπτωμάτων στους ανωτέρω τομείς και στον χρόνο.2 Η 
βαρύτητα, επίσης, ποικίλει σημαντικά, με τα ολιγότερο 
επηρεασμένα άτομα να χαρακτηρίζονται από ήπιες συ
μπεριφορικές δυσκολίες και σχετικά μονήρη φαινοτυ
πικά χαρακτηριστικά και με μόνο μικρή έκπτωση στο 
λεκτικό νοητικό τους δυναμικό (broader phenotype 
– ευρύτερος φαινότυπος). Οι ΔΑΦ είναι μια ομάδα νευ
ροαναπτυξιακών διαταραχών, στo πλαίσιo της οποίας 
γνωστικές δυσλειτουργίες παίζουν έναν καθοριστικό 
ρόλο και στην αιτιολογία της οποίας οι γενετικοί παρά
γοντες φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικοί.3

Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στην εμφάνιση 
των ΔΑΦ στην ενήλικη ζωή και στα διαφοροδια
γνωστικά ζητήματα που τίθενται, ιδιαίτερα δε στους 
ενηλίκους του υψηλότερου λειτουργικά άκρου του 
φάσματος, που μπορούν να επισκεφθούν μια δομή 
ψυχιατρικής ενηλίκων.

Ενήλικοι με ΔΑΦ 

Τα άτομα με χαμηλότερη ή μέση λειτουργικότητα 
θα συνεχίσουν να χρειάζονται ειδική φροντίδα και 
θα παραπεμφθούν στον ψυχίατρο κυρίως για προ
βλήματα συμπεριφοράς. Η προέλευση αυτών των 
προβλημάτων μπορεί, βέβαια, να προέρχεται από 
την εμφάνιση μιας νέας ψυχιατρικής διαταραχής, και 
αυτό δεν θα πρέπει να διαφύγει του κλινικού, αλλά 
η αναγνώριση αυτών των καταστάσεων δεν είναι 
εύκολη σε αυτή την υποομάδα, εξαιτίας κυρίως των 
επικοινωνιακών περιορισμών της.4

Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις τα προβλήμα
τα συμπεριφοράς πηγάζουν από τους περιορισμούς 
που θέτουν στην προσαρμογή του ατόμου οι ίδιες 
οι ΔΑΦ, αλλά και οι περιορισμένες νοητικές δυνατό
τητες αυτής της υποομάδας. Όταν οι περιορισμένες 
δεξιότητες αυτών των ατόμων υπολείπονται των ολο
ένα αυξανόμενων σε πολυπλοκότητα αναγκών τους, 
τότε δημιουργείται χώρος για την εμφάνιση προκλη
τικών και επιθετικών συμπεριφορών, κυρίως ως ακα
τάλληλων επικοινωνιακών ισοδυνάμων.5 Συνεπώς, 

αντίθετα από την κυρίαρχη σε αυτές τις περιπτώσεις 
πρακτική, ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των 
ανεπιθύμητων συμπεριφορών, είναι πιο συχνά οι συ
μπεριφορικές προσαρμογές και οι περιβαλλοντικές 
τροποποιήσεις και λιγότερο η φαρμακευτική αγωγή. 
Η τελευταία θα πρέπει να αποτελεί επιλογή μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες που η συμπεριφορά είναι συνε
χής (π.χ. διαρκής ευερεθιστότητα) και με επιπτώσεις 
στην εν γένει προσαρμογή του ατόμου (π.χ. μη συνερ
γασία με το εκπαιδευτικό ή εργασιακό περιβάλλον), 
ή σε εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ η εμφάνιση του 
προβλήματος είναι περιστασιακή (π.χ. εκρήξεις θυ
μού) υπάρχει αδυναμία εντοπισμού των αιτιών του και 
η επίπτωσή του είναι σημαντική για την προσαρμογή 
(π.χ. κίνδυνος για τους άλλους). Σε όλες τις άλλες πε
ριπτώσεις η χρήση φαρμάκων είναι άσκοπη και χωρίς 
αποτελεσματικότητα (σχήμα 1).

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην εμφάνιση κατα
τονικών συμπτωμάτων στις ΔΑΦ. Αυτά συνίστανται 
σε εμφάνιση βραδύτητας, δυσκολίας στην έναρξη 
της κίνησης, ανάγκη παρακίνησης, υπερβολικής 
παθητικότητας, περίεργης βάδισης, περίεργων και 
άκαμπτων στάσεων του σώματος, «παγώματος», 
παρορμητικών πράξεων, ανικανότητας τερματισμού 
μιας πράξης, ακράτειας, προβλημάτων ύπνου, κ.ά.6 
Αποτέλεσμα αυτών είναι η δραματική επιδείνωση 
της καθημερινής ζωής αυτών των ατόμων. Η κατά
σταση αυτή δεν είναι σπάνια και υπολογίζεται ότι ένα 
στα επτά άτομα με ΔΑΦ θα την παρουσιάσει μετά 
την ηλικία των 12 ετών,7 είναι δε συχνότερη σε άτομα 
με κατατονικόμορφα χαρακτηριστικά στην παιδική 
ηλικία, όπως αρνητισμός, ηχολαλία, ηχοπραξία, δυ
στονικές στάσεις, στερεοτυπίες, κ.λπ.6 Το σοβαρό και 

Συμπεριφορά

Συνεχής Περιστασιακή

Επίπτωση

Επίπτωση

Φάρμακο Φάρμακο? ...........

Ναι
Ναι

Ναι

Όχι Όχι

Όχι

Προσαρμογές

Ανάλυση συμπεριφοράς

Καθορισμός αιτίας

Σχήμα 1. Ο αλγόριθμος της χρήσης φαρμάκων στις ΔΑΦ. 



68 Κ.Γ. ΦΡΑΝΣΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, 2012

συνεχές άγχος είναι μέρος της παθοφυσιολογίας της 
κατατονίας στις ΔΑΦ και υπάρχει μια τάση για βελτί
ωση με την ηλικία, ιδιαίτερα αν έχουν φυσιολογική 
νοημοσύνη.8

Η παρατηρούμενη επιδείνωση στην κλινική εικόνα 
του ατόμου και η απώλεια κατεκτημένων δεξιοτήτων 
συχνά αποδίδεται στη «φυσιολογική» πορεία των 
ΔΑΦ μετά την εφηβεία ή/και στην επίδραση κάποι
ων ψυχοπιεστικών γεγονότων. Όμως, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η 
θρυλούμενη «φυσιολογική» επιδείνωση στις ηλικίες 
αυτές δεν έχει την καθολικότητα και την έκταση που 
της αποδιδόταν παλαιότερα,9 ενώ η παρουσία κάποι
ου ψυχοπιεστικού γεγονότος ή αλλαγής μπορεί να 
είναι η αφορμή για την εμφάνιση της κατατονίας στις 
ΔΑΦ. Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει ο 
κλινικός να περιλαμβάνει την κατατονία στη διαφο
ρική του διάγνωση και βέβαια να διερευνά εάν αυτή 
αποτελεί αποτέλεσμα κάποιας συννοσηρής κατά
στασης (λ.χ. κατάθλιψης) ή αν απλά αποτελεί κλινική 
εκδήλωση της ίδιας της ΔΑΦ.

Στην τελευταία περίπτωση, προκειμένου να επιλε
χθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση,10,11 συνιστάται να 
γίνει η δοκιμασία πρόκλησης με διάλυμα λοραζεπάμης 
(2–4 mg/2 mL). Αρχικά γίνεται έγχυση του 1 mL και 
επαναξιολογούμε σε 2–5 min. Σε περίπτωση αποτυχί
ας γίνεται έγχυση και του υπολοίπου. Εάν η δοκιμασία 
είναι θετική, το φάρμακο χορηγείται σε ψηλές δόσεις 
per os (6–24 mg/ημ) και εφόσον ο ασθενής βελτιωθεί 
διατηρείται η θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες. Αν 
αποτύχει η δοκιμασία ή δεν υπάρξει βελτίωση με την 
per os αγωγή, τότε συνιστάται αμφοτερόπλευρη ηλεκ
τροσπασμοθεραπεία.10,11 Επίσης, έχουν χρησιμοποιη
θεί χαμηλές δόσεις άτυπων αντιψυχωσικών με ή χωρίς 
αμανταδίνη. Τέλος, έχει αναπτυχθεί και ένα πρωτόκολ
λο ψυχολογικής και συμπεριφορικής παρέμβασης με 
στόχο τη μείωση του άγχους, συχνό αίτιο εμφάνισης 
της κατάστασης.11,12 Στο πρωτόκολλο αυτό περιλαμ
βάνεται εκπαίδευση γονέων, αναδόμηση του τρόπου 
ζωής και του περιβάλλοντος για τη μείωση του άγχους, 
παροχή εξωτερικών ερεθισμάτων και στόχων ώστε να 
αυξηθεί το κίνητρο και η ενεργητική ενασχόληση του 
ατόμου με ευχάριστα πράγματα, χρήση λεκτικών και 
σωματικών βοηθειών (prompts) ως εξωτερικά ερεθί
σματα για την αντιμετώπιση των κινητικών δυσκολιών, 
διατήρηση προβλέψιμης δόμησης και ρουτίνας στο 
περιβάλλον και ιδιαίτερη συμβουλευτική για προβλή
ματα όπως η ακράτεια, το πάγωμα σε θέση, το φαγητό 
και τα επεισόδια διέγερσης.12 

Ενήλικοι με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας

Ως άτομα με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό 
(ΥΛΑ) θεωρούμε, σύμφωνα με το DSMIV, τα άτομα με 
αυτιστική διαταραχή με τουλάχιστον φυσιολογική νο
ημοσύνη, και τα άτομα που χαρακτηρίζονται ότι πά
σχουν από σύνδρομο Asperger. Οι κατηγορίες αυτές, 
σύμφωνα με το προσχέδιο του DSMV, θα καταργη
θούν και απλά θα μιλάμε για άτομα με ΔΑΦ, στα οποία 
θα σημειώνονται ως προσδιοριστές η υψηλή τους λει
τουργικότητα και η τουλάχιστον τυπική νοημοσύνη. 

Η ομάδα αυτή των ατόμων με ΥΛΑ παραπέμπεται 
επίσης συχνά σε ψυχιατρικές δομές και ιατρεία και 
υπολογίζεται ότι μπορεί να αποτελεί περίπου τα 3/4 
των ατόμων με ΔΑΦ που παραπέμπονται στην ενή
λικη ζωή.13 Σύμφωνα με τους Nylander & Gillberg, το 
1,4% των ενήλικων εξονοσοκομειακών ψυχιατρικών 
ασθενών πληρούν τα κριτήρια για διαταραχή του 
Asperger,14 ενώ υπολογίζεται ότι το 0,2% των ασθε
νών που εισήχθησαν στα τμήματα ψυχιατρικών επει
γόντων περιστατικών έλαβαν ως πρώτη διάγνωση 
διαταραχή του Asperger.15 Τα άτομα αυτά μπορεί να 
έχουν ήδη διαγνωστεί ως άτομα με ΥΛΑ στο παρελ
θόν (συνήθως στην παιδική ηλικία), αλλά συχνά είναι 
περιστατικά που ουδέποτε έχουν πάρει αντίστοιχη 
διάγνωση στο παρελθόν. 

Η παραπομπή τους μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
προβλημάτων συμπεριφοράς, συναισθηματικών ή 
ψυχιατρικών συμπτωμάτων, αδυναμία να βρουν ερ
γασία, συνεχιζόμενες δυσκολίες στις σχέσεις, κ.λπ. 
Ολοένα και περισσότεροι, όμως, έρχονται για αξιο
λόγηση μόνοι τους έχοντας παρακολουθήσει κάποιο 
σχετικό πρόγραμμα στην ΤV ή έχοντας δει σχετικές 
πληροφορίες στο διαδίκτυο ή, τέλος, έχοντας γνωρί
σει κάποιον με διάγνωση ΔΑΦ (συχνά κάποιον συγ
γενή τους, όπως το παιδί τους). Αρκετοί από τα άτο
μα με ΥΛΑ που αναζητούν βοήθεια έχουν (συχνά λα
θεμένα) αντιμετωπιστεί για άλλες διαγνώσεις, όπως 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ), σχιζοφρένεια 
και άλλες ψυχώσεις, αγχώδεις διαταραχές, διαταρα
χές προσωπικότητας, κατάθλιψη, κ.λπ.

Συμπτώματα σε ενηλίκους  
με υψηλής λειτουργικότητας αυτισμό

Ίσως το πιο καθολικό και χαρακτηριστικό έλλειμ
μα των ατόμων με ΥΛΑ, ακόμα και των πλέον ικανών, 
είναι αυτό στην κοινωνική επικοινωνία ή, όπως ανα
φέρεται στη γλωσσολογία, στην πραγματολογία της 
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γλώσσας. Κατά τον Morris η γλώσσα αποτελείται από 
τη σύνταξη (σχέσεις μεταξύ των συμβόλων), τη ση
μασιολογία (σχέσεις μεταξύ των συμβόλων και των 
αναφορών τους), και την πραγματολογία (σχέση με
ταξύ των συμβόλων και των ανθρώπων που τα χρη
σιμοποιούν).16 Η πραγματολογία αναφέρεται δηλαδή 
στη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και 
εμπεριέχει στοιχεία που αφορούν στην κατανόηση 
και τη χρήση: (α) του πλαισίου επικοινωνίας (χώρος, 
χρόνος, συνομιλητής), (β) των μη λεκτικών επικοινω
νιακών πληροφοριών (εκφράσεις προσώπου, στάση 
σώματος, χειρονομίες κ.λπ.), (γ) των κατάλληλων 
γλωσσικών δομών (σημασιολογία, μορφοσυντακτι
κό), (δ) των κατάλληλων παραλεκτικών πληροφορι
ών (ένταση/χροιά φωνής, επιτονισμός, παύσεις στη 
ροή της ομιλίας κ.λπ.) και (ε) των κατάλληλων κοινω
νικών συμπεριφορών. Με άλλα λόγια, η πραγματολο
γία είναι η επιδέξια επικοινωνία μέσω της ικανότητας 
του ατόμου να μπορεί να λέει το σωστό πράγμα στον 
κατάλληλο χρόνο και τόπο και με τον σωστό τρόπο, 
όπως αυτός ορίζεται από τις κοινωνικές συνθήκες.17 

Τα άτομα με ΥΛΑ έχουν, λοιπόν, δυσκολίες στο να 
σηματοδοτούν την πρόθεση της επικοινωνίας, να δια
σφαλίζουν την κατανόηση του συνομιλητή τους, να 
είναι ενήμεροι του κοινωνικού πλαισίου και των χα
ρακτηριστικών της συναλλαγής (π.χ. να ξεκινά και να 
κρατάει τη σειρά στη συζήτηση). Εξαιτίας αυτών των 
δυσκολιών μπορεί να έχουν δυσκολία στη συζήτηση, 
να μιλούν μόνο για τα ενδιαφέροντά τους, να μην κρα
τούν τη σειρά τους, να κάνουν ακατάλληλα σχόλια και 
να μην κατανοούν την έννοια της καθημερινής κουβέ
ντας που γίνεται απλά για την ευχαρίστηση των εμπλε
κομένων ή από κοινωνική ανάγκη. Παρουσιάζουν δυ
σκολία στο να εκφράσουν ή/και να κατανοήσουν το μη 
λεκτικό μέρος της επικοινωνίας και να χρησιμοποιή
σουν αυτές τις πληροφορίες για να ξεκαθαρίσουν τις 
προθέσεις του άλλου. Άλλα άτυπα χαρακτηριστικά της 
ομιλίας τους είναι η χρήση εξεζητημένων εκφράσεων, 
η κυριολεκτική κατανόηση και χρήση της ομιλίας, ο 
ασυνήθης τόνος και προσωδία (συχνά μονότονος χω
ρίς να μεταφέρει νόημα ή συναίσθημα στον συνομιλη
τή), οι πολλές επαναλήψεις, η ιδιοσυστασιακή χρήση 
λέξεων, η ακατάλληλη για το πλαίσιο ομιλία, η εμμονή 
στη θεματολογία και η κακή ρύθμιση της ποσότητας 
της ομιλίας (υπερβολικά πολύ ή –αντίθετα– ελάχιστα), 
αλλά και της ποσότητας της πληροφορίας που παρέ
χουν στον συνομιλητή τους (υπερβολικές και άχρηστες 
λεπτομέρειες, ή αντίθετα παράλειψη κρίσιμων για την 
κατανόηση του άλλου πληροφοριών).

Βέβαια, ο πυρήνας των δυσκολιών των ατόμων με 
ΔΑΦ αποτελείται από τις ελλιπείς κοινωνικές δεξιότη
τες και κοινωνική επίγνωση. Τα άτομα αυτά μπορεί να 
εστιάζουν σε διαφορετικά ερεθίσματα στο κοινωνικό 
περιβάλλον, να μην καταλαβαίνουν συνήθεις κοινωνι
κούς κανόνες, να δίνουν την εικόνα ή να είναι σχετικά 
«μοναχικοί», να έχουν δυσκολία να διακρίνουν μεταξύ 
διαφορετικών πλαισίων ή να κατανοήσουν τη διαφο
ρά μεταξύ φίλων και γνωστών, ενώ στον γάμο ή τη 
σχέση τους δεν κατανοούν τις προσδοκίες, τις ευθύ
νες ή τα συναισθήματα που εμπεριέχονται σε αυτά.

Διαταραχές μπορούν να παρουσιάζουν στη συναι
σθηματική επίγνωση και την έκφρασή τους με ακα
τάλληλες εκφράσεις προσώπου (γέλιο, θυμό, κ.λπ.), έλ
λειμμα στην γκάμα των συναισθημάτων που μπορούν 
να εκφράσουν μη λεκτικά, δυσκολία στην ερμηνεία της 
έκφρασης του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος 
του άλλου, ενώ μπορεί να εκδηλώνουν συναισθηματι
κές αντιδράσεις χωρίς να αναγνωρίζουν ότι το κάνουν 
ή χωρίς να αναγνωρίζουν την επίδραση που αυτές 
έχουν στον άλλο.

Οι στερεοτυπίες και τα περιορισμένα ενδιαφέ
ροντα στους ενηλίκους με ΥΛΑ έχουν διαφορετική 
εικόνα από αυτά που βλέπουμε στα παιδιά και στα 
άτομα με χαμηλότερη νοημοσύνη. Επειδή κατανο
ούν ότι αυτά θεωρούνται περίεργα ή απαράδεκτα 
μπορεί να τα συγκαλύπτουν σε δημόσιο περιβάλλον 
ή να τα κάνουν συγκαλυμμένα κατά κάποιο τρόπο. 
Μπορεί να έχουν λεκτικές τελετουργίες και πομπώδη 
ομιλία, ενώ στον τομέα των ενδιαφερόντων μπορεί 
να εμφανίζουν περιορισμένο εύρος, έλλειψη ενδια
φερόντων ή, αντίθετα, εμμονές και ιδεοληψίες με κά
ποια θέματα ή αντικείμενα.

Οι ενήλικοι με ΥΛΑ παρουσιάζουν δυσκολίες στις 
μεταβάσεις λόγω ελλειμμάτων στις εκτελεστικές λει
τουργίες (εμμονή στη δραστηριότητα), άγχους (δεν 
μπορούν να προβλέψουν), κινητικών δυσκολιών (προ
βλήματα στον ιδεασμό), αισθητηριακών δυσκολιών 
(αρνητικά αισθητηριακά ερεθίσματα) ή αλλαγής στη 
ρουτίνα τους. Η ζωή τους διευκολύνεται αν υπάρχει δό
μηση και ρουτίνα στη ζωή και την εργασία τους, αλλά 
όταν αυτά εγκαθιδρυθούν, πολύ δύσκολα αλλάζουν.

Οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες είναι πολύ συχνό
τερες στα άτομα με ΔΑΦ,18 με σημαντική επίπτωση 
στην καθημερινή ζωή των ατόμων αυτών. Ως τέτοιες 
εννοούμε τις ασυνήθεις αισθητηριακές απαντήσεις 
που βιώνουν τα άτομα αυτά (είτε με τη μορφή της 
υπερκαταγραφής και υπεραντίδρασηςαμυντικό
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τητας είτε με την υποκαταγραφή και αναζήτηση) 
στους τομείς της αφής, της γεύσης, της όσφρησης, 
της όρασης, της ακοής, του αιθουσαίου και του ιδιο
δεκτικού συστήματος. Αν και τα συμπτώματα αυτά 
βελτιώνονται γενικά στην ενήλικη ζωή, δεν εξαφανί
ζονται πάντα και συνεχίζουν να επηρεάζουν την κα
θημερινότητά τους, όπως αναφέρουν και οι ίδιοι στις 
αυτοαναφορές τους.19,20

Τέλος, οι ενήλικοι με ΥΛΑ μπορούν να έχουν συνοδές 
ψυχιατρικές διαταραχές, με την κατάθλιψη, το άγχος, 
την ΙΨΔ και τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) να είναι οι πιο συχνές, ενώ 
οι ψυχωσικές διαταραχές είναι μάλλον ασυνήθεις.21 

Διαγνωστική διαδικασία

Οι αρχές για τη διαγνωστική προσπέλαση των 
ΔΑΦ στους ενήλικες δεν διαφέρουν από αυτές που 
ισχύουν για τα παιδιά και τους εφήβους. Χρειάζεται 
να ληφθεί ένα όσο είναι δυνατόν λεπτομερές ανα
πτυξιακό ιστορικό της πρώτης παιδικής ηλικίας, μια 
και αρκετοί ενήλικες με ΥΛΑ παύουν να πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια, τουλάχιστον όπως αυτά ερμη
νεύονται από τα αναγνωρισμένα για τη διαταραχή 
εργαλεία.9 Το γεγονός της μη πλήρωσης των κριτη
ρίων σε κάποιους ενήλικες με ΥΛΑ θέτει ένα ζήτημα 
σχετικά με το αν για τη διάγνωση θα πρέπει κανείς 
να λαμβάνει υπόψη του τις τρέχουσες βαθμολογίες 
των κριτηρίων, ή αν αντίθετα να επιμένει σε αυτές 
των πρώτων χρόνων ζωής (μεταξύ 4 και 5 ετών), 
όπως προτείνει το κατεξοχήν εργαλείο διάγνωσης, 
η Autism Diagnostic InterviewRevised.22 Το ζήτημα 
αναμένεται να ξεκαθαρίσει στην επικείμενη έκδοση 
του DSMV.

Το ζήτημα της δυσκολίας συλλογής αξιόπιστων 
πληροφοριών για το πρώιμο αναπτυξιακό ιστορικό 
του ατόμου αντιμετωπίζεται τόσο με συλλογή πλη
ροφοριών από την ευρεία οικογένεια και το φιλικό 
περιβάλλον του ατόμου όσο και με τη χρήση αυ
τοσυμπληρούμενων ερωτηματολόγιων, όπως το 
ΑutismSpectrum Quotient.23 Με ερωτηματολόγια 
συλλέγουμε πληροφορίες και για τις ηπιότερες πε
ριπτώσεις ατόμων που παρουσιάζουν τον ευρύτερο 
φαινότυπο της διαταραχής, όπως με το Broad Autism 
Phenotype Questionnaire.24 

Η διάγνωση ολοκληρώνεται με την άμεση παρα
τήρηση του ατόμου. Αυτή διευκολύνεται με τη χρή
ση ημιδομημένων πρωτοκόλλων, όπως η Autism 
Diagnostic Observation Schedule.25

Διαφορική διάγνωση

Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλινικός 
όταν αντιμετωπίζει ένα άτομο με ΥΛΑ με συνοδά ψυ
χιατρικά συμπτώματα είναι η διάκριση αν αυτά οφεί
λονται αποκλειστικά στη ΔΑΦ ή αν αποτελούν συννο
σηρή κατάσταση. Στην τελευταία περίπτωση, η όποια 
συνυπάρχουσα διαταραχή θα πρέπει να αντιμετωπι
στεί ξεχωριστά. Ακολουθούν ορισμένες παρατηρήσεις 
για τη διαφορική διάγνωση διαταραχών των οποίων τα 
συμπτώματα συχνά συγχέονται με εκείνα των ΔΑΦ. 

Η συμπτωματολογία της ιδεοψυχαναγκαστικής δια
ταραχής (ΙΨΔ) μπορεί να θέσει θέμα διαφοροποίησης 
από τα συμπτώματα των περιορισμένων ενδιαφερό
ντων και των επαναλαμβανόμενων συμπεριφορών.26 
Το μικρό εύρος ενδιαφερόντων και η πιθανή έντασή 
τους στις ΔΑΦ μπορεί να εκληφθούν ως ιδεοληψίες, 
ενώ οι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ως κατα
ναγκασμοί. Εξάλλου, οι δύο διαταραχές πιθανώς να 
μοιράζονται και κάποιο κοινό γενετικό υπόστρωμα και 
κοινή παθοφυσιολογία.26 Συχνά η διάκριση των δύο δι
αταραχών είναι δυσχερής, εξαιτίας των επικοινωνιακών 
περιορισμών των ατόμων με ΔΑΦ. Οι περιορισμοί αυτοί 
υφίστανται ακόμα και στους ενηλίκους με ΥΛΑ, οι οποί
οι μπορούν να δώσουν συγκεχυμένη αναφορά, αφενός 
λόγω των πραγματολογικών τους δυσκολιών και αφε
τέρου λόγω της αδυναμίας τους να αντιληφθούν την 
επίδραση των λεγομένων τους στον άλλον, και άρα να 
προλάβουν την όποια παρεξήγηση από μέρους του. 

Στοιχεία που διαχωρίζουν τις δύο αυτές καταστάσεις 
είναι ότι (α) η εμπλοκή σε αυτά τα ενδιαφέροντα στις 
ΔΑΦ μειώνουν το άγχος, ενώ αντίθετα οι ιδεοληψίες 
και οι καταναγκασμοί το προκαλούν και το αυξάνουν 
ή απλά το ανακουφίζουν μόνο στιγμιαία, (β) το περιε
χόμενο των επαναλαμβανόμενων ιδεών στην ΙΨΔ 
(επιθετικές, μόλυνσης, σεξ, θρησκείας, σωματικές ή 
συμμετρίας) δεν είναι συχνό στις ΔΑΦ και (γ) το επί
πεδο εναισθησίας είναι πιο περιορισμένο στις ΔΑΦ. 
Τέλος, τα συμπτώματα στην ΙΨΔ ξεκινούν συνήθως 
μετά την πρώιμη παιδική ηλικία, ενώ το αναπτυξιακό 
ιστορικό των παιδιών αυτών είναι φυσιολογικό, χωρίς 
τις χαρακτηριστικές αποκλίσεις και καθυστερήσεις 
των ΔΑΦ. Σε αυτές τις τελευταίες, αντίθετα, αναφέρο
νται δυσκολίες στην ανάπτυξη και την κοινωνική προ
σαρμογή σχεδόν από την αρχή της ζωής.

Σημειώνεται όμως ότι είναι δυνατό να συνυπάρ
χουν οι δυο διαταραχές και τότε απαιτείται η αντιμε
τώπιση ξεχωριστά της ΙΨΔ, συνήθως φαρμακευτικά, 
αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι και η γνωσιακή συ
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μπεριφορική θεραπεία μπορεί να έχει επίσης κάποια 
αποτελέσματα.27 

Οι ΔΑΦ μοιράζονται με τη σχιζοειδή διαταραχή προ
σωπικότητας (ΣΔΠ) την έλλειψη στην ενσυναίσθηση, 
τις περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες και φιλίες, 
την απομόνωση, την «αναισθησία» και τη «στενοκε
φαλιά». Η εννοιολογική τους συσχέτιση ήταν ακόμα 
πιο ισχυρή στο παρελθόν, στον βαθμό που άτομα τα 
οποία παλαιότερα είχαν αυτή τη διάγνωση σήμερα 
να αναγνωρίζονται ως άτομα με σύνδρομο Asperger 
ή γενικότερα άτομα με ΥΛΑ.28 Ο διαχωρισμός μεταξύ 
των δύο διαταραχών γίνεται σήμερα στη βάση του ότι 
τα ελλείμματα στην κοινωνική συναλλαγή στη ΣΔΠ εί
ναι συχνά λιγότερο σοβαρά και γίνονται εμφανή μετά 
τα τελευταία σχολικά χρόνια, οι επικοινωνιακές παρεκ
κλίσεις στη ΣΠΔ είναι ήπιες και με λιγότερη επίδραση 
στις σχέσεις, δεν υπάρχει έλλειμμα στη φαντασία ή 
έντονα και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.29

Η πραγματική πρόκληση του κλινικού είναι ασφα
λώς η διαφορική διάγνωση των ΔΑΦ και των «ψυ
χωσικόμορφων» εκδηλώσεών τους από τη σχιζο
φρένεια και την ψύχωση. Οι δύο διαταραχές αρχικά 
θεωρήθηκαν ως άμεσα σχετιζόμενες, με τον Αυτισμό 
να περιγράφεται και ως παιδική σχιζοφρένεια, αλλά 
σύντομα διαχωρίστηκαν τελείως με βάση τις μελέτες 
του Kolvin και του Rutter.30 Τα όρια των δύο διατα
ραχών συζητώνται εκ νέου, κυρίως στο επίπεδο ότι 
κάποια από τα πρόδρομα συμπτώματα της πρώιμης 
έναρξης σχιζοφρένειας ενδέχεται να περιγράφονται 
στο πλαίσιο μιας ΔΑΦ.31 

Οι ψευδαισθήσεις αποτελούν το πιο ισχυρό διαφο
ροδιαγνωστικό στοιχείο μεταξύ των δύο διαταρα
χών. Όμως, η παρουσία τους δεν είναι πάντα εύκολο 
να διαπιστωθεί σε άτομα με ΔΑΦ μια και αυτά συχνά 
δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν μια εξωτερική φωνή 
από τον εσωτερικό διάλογο, κάποιοι μιλούν δυνατά 
στον εαυτό τους, ενώ και οι αισθητηριακές δυσκολί
ες τους μπορεί να παρουσιαστούν ως ψευδαισθήσεις. 
Επιπλέον, μπορεί να δυσκολευτούν να διαχωρίσουν 
τις ψευδαισθήσεις από φανταστικά φαινόμενα, αγ
χώδεις ενασχολήσεις, παραισθήσεις ή μνήμες (οπτι
κέςφωτογραφικές, flashbacks).

Τα άτομα με ΔΑΦ μπορεί να έχουν ιδιοσυστασιακές 
και στερεότυπες αντιλήψεις για τον κόσμο γύρω τους 
και αυτά να εκληφθούν ως παραλήρημα, εξαιτίας και 
των επικοινωνιακών τους περιορισμών που αναφέρ
θηκαν παραπάνω. Ο ενίοτε διαταραγμένος λόγος τους 
(χαλαρές συσχετίσεις, παράλογη σκέψη και νεολογι

σμοί) είναι σχεδόν πάντα το αποτέλεσμα των πραγμα
τολογικών τους δυσκολιών. Αρκετές από τις περίεργες 
συμπεριφορές τους (στερεότυπος λόγος, ηχωλαλία, 
περίεργες στάσεις και μορφασμοί, ακαμψία) μπορούν 
να είναι και μέρος μιας κατατονικής εικόνας που, όπως 
ήδη αναφέρθηκε, σχετίζεται με την ίδια τη ΔΑΦ. Τέλος, 
τα αρνητικά συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν 
(ελλιπής συγκέντρωση, κίνητρα και ενεργητικότητα) 
δεν είναι ειδικά για τη ψύχωση, ενώ η εν γένει επιδεί
νωση στη λειτουργικότητα μπορεί να προκύψει όχι 
από μείωση της λειτουργίας τους, αλλά από την αύξη
ση των απαιτήσεων του περιβάλλοντος.

Βοηθητικό διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο είναι το 
γεγονός ότι τα συμπτώματα είναι γενικά περιορισμέ
να σε οικεία/ασφαλή πλαίσια (άτομαμέρη), ενώ δεν 
παρατηρείται σημαντική έκπτωση του επιπέδου δια
βίωσης του ατόμου. Τα συμπτώματα αυτά βελτιώνο
νται με άμεση προσέγγιση για τη μείωση του συνοδού 
άγχους και την προστασία από το κοινωνικό στρες, 
καθώς και με τη διδαχή και εφαρμογή δεξιοτήτων δια
χείρισης του άγχους. Αντίθετα, η κατάσταση δεν βελ
τιώνεται με τη χορήγηση αντιψυχωσικών, παρά μόνο 
στο μέτρο που αυτά επιδρούν στο άγχος τους.

Όπως αναφέρθηκε για την ΙΨΔ, σχιζοφρένεια και ΔΑΦ 
μπορούν να συνυπάρξουν, οπότε χρειάζεται ξεχωριστή 
αντιμετώπιση. Η εμφάνιση όμως σχιζοφρένειας σε έδα
φος ΔΑΦ δεν συμβαίνει συχνότερα από το στατιστικά 
αναμενόμενο για τον γενικό πληθυσμό.21,32

Συμπεράσματα 

Το γεγονός ότι αφενός η ΔΑΦ δεν είναι μια σπάνια 
διαταραχή, όπως πιστευόταν κάποτε, και αφετέρου η 
εκδήλωσή της είναι εξαιρετικά πολυσχιδής, καθιστά 
απολύτως απαραίτητη τη συμπερίληψη της συγκεκρι
μένης διάγνωσης στη διαφορική διάγνωση από τον 
ψυχίατρο. Συχνά, η συμπτωματολογία ενός ατόμου με 
ΔΑΦ με υψηλή λειτουργικότητα παρερμηνεύεται ως 
κάποια άλλη διαταραχή και αντιμετωπίζεται με λάθος 
τρόπο. Ο ψυχίατρος θα πρέπει να υποψιάζεται τη ΔΑΦ 
όταν στο ιστορικό του ασθενούς υπάρχει πολύ πρώι
μη έναρξη δυσκολιών με κακή κοινωνικότητα με συ
νομηλίκους, όταν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές 
διαγνώσεις και όταν τα τρέχοντα συμπτώματα έχουν 
κάποια διαφορετική ποιότητα από την τυπικά αναμε
νόμενη, ή/και τα συμπτώματα δείχνουν να ανθίστα
νται στη φαρμακευτική αγωγή. Ένα λεπτομερές ανα
πτυξιακό ιστορικό και η προσεκτική παρατήρηση της 
κοινωνικής επικοινωνίας του ατόμου, θα αποκαλύψουν 
τα πιθανά ελλείμματα που χαρακτηρίζουν τη ΔΑΦ.
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Autism Spectrum Disorders (ASDs) consist a group of neurodevelopmental disorders that are usually 
diagnosed in early childhood but they persist throughout life, although significant changes can hap
pen. The prevalence of the ASDs is estimated to be 1–1.2%. Subjects with the more severe form of 
the disorder that are usually characterised by the absence of a communicative language and learning 
difficulties of various severity, are often referred as persons with lower functioning. In the other end 
of the spectrum we can find subjects with less severe symptomatology, communicative language and 
at least of normal intelligence that are referred as high functioning autistic people or in case of an 
absence of a language delay as suffering from Asperger syndrome. The lower functioning adults can 
be referred to an adult psychiatrist mainly due to their behavioral problems and disruptive behaviors. 
Their inability to express their difficulties, due to their language restrictions and empathy deficits, can 
lead these people to behavioural deviances (often self or heterodestructive) that challenge their per
sonal environment ending up in the pursuit of psychiatric help. In most cases, although not always 
justified, psychotropic medications will be prescribed in an attempt to control their maladaptive be
haviors. Special attention should be paid to the catatonic exacerbation of ASD, which can be exhibited 
after adolescence. The catatonic features presented shouldn’t be perceived as a possible comorbidity 
with another disorder, such as schizophrenia, but rather as an extreme form anxiety within the context 
of an ASD. High Functioning adults with ASDs are more difficult to be detected, but they may also need 
psychiatric consultation. These subjects may have never been diagnosed with an ASD, but they could 
have in their history a variety of diagnostic categorizations. Their accurate diagnosis could be further 
hampered in cases where they are exhibiting remarkable abilities, professional success or even an 
adequate social adaptation, such as marriage and family. Very often their symptoms will be confused 
with those of other disorders and they will be also prescribed psychotropic medication with very few, 
if any, results. In the current paper, we will point out the symptoms and situations that should alert the 
psychiatrist for the presence of an ASD in an adult with a normal intelligence and adequate function
ing that is referred to him for bizarre ideas or behaviors. The designated diagnostic procedure for the 
ascertainment of the ASD in this case is similar to the one followed for children and adolescents and 
comprises of a detailed developmental history and a relevant observation and interview. Finally, we 
will discuss the most common difficulties in the differential diagnosis of the high functioning adults 
with an ASD from those suffering from Obsessive Compulsive Disorder, Schizoid Personality Disorder, 
Schizophrenia and Psychosis, and we will provide key issues that can be of an assistance in the more 
accurate assessment and categorization of the presented symptoms. 

Key words: Autism Spectrum Disorder (ASD), catatonia, obsessive compulsive disorder, schizoid 
personality disorder, schizophrenia, psychosis.
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Η ειδική αναπτυξιακή διαταραχή (ΕΑΔ) του λόγου και της ομιλίας εντάσσεται σε μια γενι
κότερη κατηγορία νευροαναπτυξιακών διαταραχών της παιδικής ηλικίας που παρουσιά
ζονται στο 7–10% του παιδικού πληθυσμού. Αυτά τα παιδιά εμφανίζουν μια σημαντική 
χρονική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, που δεν μπορεί να απο

δοθεί σε βαρηκοΐα, σε νοητικά ελλείμματα, σε νευρομυϊκές ή γναθοπροσωπικές διαταραχές, σε συ
ναισθηματικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σ’ αυτή την ανασκόπηση, διερευνούμε εάν η ΕΑΔ 
του λόγου και της ομιλίας είναι αποκλειστικά μια διαταραχή της παιδικής ηλικίας και, εάν εμμένει, 
πώς εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Τέλος, αναλύουμε ποια μπορεί να είναι τα αίτια αυτών των «με
ταλλάξεων». Υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι, παρόλο που τα συμπτώματα πολλών παιδιών με 
ΕΑΔ του λόγου και της ομιλίας θεραπεύονται κατά την παιδική ηλικία, ένα σημαντικό μέρος αυτού 
του πληθυσμού συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Η εξέλιξη 
αυτής της διαταραχής μπορεί να συσχετίζεται άμεσα με τον λόγο, όπως συμβαίνει στις διαταραχές 
των σχολικών ικανοτήτων, μπορεί όμως να συσχετισθεί και με διαταραχές διαγωγής, διαταραχές 
στην κοινωνική ένταξη, καθώς και με συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές στην εφηβεία 
και στην ενήλικη ζωή. Συνεπώς, η ΕΑΔ του λόγου και της ομιλίας φαίνεται ότι μπορεί συχνά να απο
τελεί μια πρώιμη ένδειξη για άλλες δυσκολίες στο μέλλον. Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί που είναι 
υπεύθυνοι γι’ αυτές τις διαταραχές δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, είναι πιθανό ότι η θεωρία για το 
νευροβιολογικό υπόβαθρο αυτών των διαταραχών μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτές οι διαταραχές εμ
φανίζονται αρχικά στον λόγο, καθώς και την περαιτέρω συσχέτισή τους με άλλες δυσκολίες. Παρόλ’ 
αυτά, η συνέχεια ή «μετάλλαξη» στην ενήλικη ζωή σε άλλη μορφή μπορεί να σχετίζεται με πολλές 
επιπλέον παραμέτρους. Για παράδειγμα, το γενικότερο ευάλωτο νευρολογικό υπόβαθρο αυτών των 
παιδιών, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική και κοινωνική πίεση που δέχονται όσο μεγαλώνουν, 
δείχνει τη σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των συμπτωμάτων τους. Παρά 
τους περιορισμούς στη μακροχρόνια μελέτη αυτών των παιδιών, θεωρείται ότι σε έναν σημαντικό 
αριθμό περιπτώσεων η ψυχοπαθολογία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, συχνά σε συσχέτιση με 
μια άλλη μορφή. Συνεπώς, ο σχεδιασμός παροχής υπηρεσιών για αυτόν τον πληθυσμό θα πρέπει να 
λάβει υπόψη αυτά τα δεδομένα μέσω μιας μακροχρόνιας διεπιστημονικής παρακολούθησης αυτών 
των ατόμων.

Λέξεις ευρετηρίου: Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, λόγος/ομιλία, νευροαναπτυξιακές διαταραχές, 
ενήλικη ζωή.
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Εισαγωγή

Ο όρος ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές περιλαμ
βάνει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που εμφανίζο
νται κατά την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με το ICD10,¹ 
αυτές οι διαταραχές χωρίζονται σε διαταραχές λόγου 
και ομιλίας, διαταραχές σχολικών ικανοτήτων, δια
ταραχές κινητικής λειτουργίας, καθώς και σε μεικτές 
διαταραχές. Έρευνες2,3 δείχνουν ότι αυτές οι διατα
ραχές εκδηλώνονται στο 7–10% του προσχολικού 
πληθυσμού. 

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου και 
της ομιλίας (ειδική γλωσσική διαταραχή) ορίζονται 
από τα εξής κριτήρια: 

1.  Σημαντική βραδυπορία κατά την ανάπτυξη του 
λόγου και της ομιλίας του παιδιού.

2.  Η βραδυπορία δεν οφείλεται σε βαρηκοΐα, σε νοη
τικά ελλείμματα, σε νευρομυϊκές ή γναθοπροσωπι
κές διαταραχές, σε συναισθηματικούς ή περιβαλ
λοντικούς παράγοντες.4

3.  Τα γλωσσικά ελλείμματα δεν μπορούν να αποδο
θούν σε σαφή νευρολογική βλάβη ούτε σε μετα
τραυματικές βλάβες.

4.  Στις σταθμισμένες γλωσσικές δοκιμασίες τα παιδιά 
παρουσιάζουν ελλείμματα στην έκφραση του λό
γου ή και στην κατανόηση του λόγου. Η επίδοσή 
τους υπολείπεται τουλάχιστον μιας σταθερής από
κλισης από τη χρονολογική τους ηλικία.

5.  Τα συμπτώματα στον λόγο, στην ομιλία και στην 
επικοινωνία είναι ποικίλα και παρουσιάζουν μεγά
λες παραλλαγές ανάμεσα στα άτομα, αλλά και στο 
ίδιο το άτομο μέσα στον χρόνο.

Σε αυτό το άρθρο διερευνούμε τα εξής ερωτήματα:

•  Η ειδική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου είναι 
μια διαταραχή που εμφανίζεται στη παιδική ηλικία, 
αλλά είναι αποκλειστικά μια διαταραχή της παιδι
κής ηλικίας;

•  Εάν εμμένει αυτή η διαταραχή, πώς εμφανίζεται 
στην ενήλικη ζωή;

•  Ποια μπορεί να είναι τα αίτια αυτών των «μεταλλά
ξεων»;

•  Ποιες θεωρίες συμβάλλουν στην κατανόηση αυ
τών των διαταραχών;

συμπτώματα της ειδικής αναπτυξιακής 
διαταραχής του λόγου και της ομιλίας

Τα γλωσσικά συμπτώματα της ειδικής αναπτυξια
κής διαταραχής του λόγου και ομιλίας είναι τα εξής:

•  Ανώριμη ή διαταραγμένη φωνολογία

•  Διαταραγμένη σημασιολογική ανάπτυξη: ανομίες, 
παραφασίες, δυσκολία με αφηρημένες έννοιες 

•  Ανώριμη συντακτική ανάπτυξη: δυσκολία στη μορ
φολογία, άρθρα, χρόνους ρημάτων

•  Δυσκολία με τη χρήση του λόγου ή την πραγματο
λογία: δεν καταλαβαίνει το έμμεσο μήνυμα, δυσκο
λεύεται με όρους ευγένειας.

Αρκετές έρευνες5,6 έχουν δείξει ότι τα παιδιά με ει
δική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου και της ομι
λίας έχουν σοβαρές δυσκολίες στις ψυχογλωσσολο
γικές τους ικανότητες: ακουστική προσοχή, διαδοχι
κές σειρές, ρυθμό επεξεργασίας του μηνύματος, και 
ιδιαίτερα στη μνήμη. Αυτές οι ικανότητες απαρτίζουν 
όλους τους διαφορετικούς τομείς που είναι αναγκαί
οι για την επεξεργασία πληροφοριών.7 Οι ακριβείς 
μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι για αυτές τις διατα
ραχές ερευνώνται ακόμα. Παρόλ’ αυτά, φαίνεται ότι 
η θεωρία για το νευροβιολογικό υπόστρωμα αυτών 
των διαταραχών μπορεί να εξηγήσει καλύτερα γιατί 
αυτές οι διαταραχές εμφανίζονται αρχικά στον λόγο 
των παιδιών, καθώς και την εξέλιξη αυτών των διατα
ραχών σε μαθησιακές διαταραχές.

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου πα
ρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια, η οποία οδηγεί σε αρ
κετό προβληματισμό τόσο τους κλινικούς όσο και τους 
ερευνητές. Τα γλωσσικά προφίλ των παιδιών παρουσι
άζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων, τα οποία πολλοί 
ερευνητές έχουν προσπαθήσει να κατηγοριοποιήσουν 
σε υποομάδες. Η κατηγοριοποίηση θεωρείται σημα
ντική για την εφαρμογή της αποτελεσματικότερης πα
ρέμβασης, αλλά και για την πρόγνωση. Επιπλέον, πρέ
πει να σημειωθεί πως τα προφίλ των παιδιών έχουν μια 
δυναμική μέσα στον χρόνο, δηλαδή το προφίλ ενός 
παιδιού μπορεί να αλλάξει, παρουσιάζοντας εξέλιξη σε 
κάποιους τομείς και στασιμότητα σε άλλους.

Η κατηγοριοποίηση αυτών των διαταραχών πριν 
από μερικά χρόνια ήταν αρκετά αδρή, διακρίνοντας 
σε διαταραχές στην κατανόηση, στην έκφραση ή και 
στα δύο. Οι Wilson & Risucci8 πρότειναν ότι σε αυτές 
τις κατηγορίες πρέπει να προστεθεί και μια ξεχωρι
στή που αφορά δυσχέρειες στην ακουστική μνήμη 
και στην ανάκληση. Οι Rapin & Allen,9 μελετώντας 
διεξοδικά τα συμπτώματα πολλών περιστατικών, κα
τέληξαν στο ότι υπάρχουν οι εξής υποκατηγορίες: 

1.  Φωνολογικοσυντακτική διαταραχή (phonological
syntactic deficit subtype), που είναι η πιο διαδεδο
μένη διαταραχή και αποτελείται από δυσκολίες 
στην κατανόηση και στην έκφραση του λόγου.
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2.  Λεξικοσυντακτική διαταραχή (lexicalsyntactic 
deficit subtype) στην οποία, ενώ η φωνολογία εί
ναι αρκετά καλή, το παιδί παρουσιάζει ιδιαίτερες 
δυσκολίες στη σημασιολογική οργάνωση και στις 
συντακτικές δομές.

3.  Διαταραχή φωνολογικού σχεδιασμού (motor 
programming disorder), που είναι μια διαταραχή 
της έκφρασης όπου είναι εμφανείς οι δυσκολίες 
του παιδιού να χειρισθεί τα φωνήματα της γλώσ
σας στον λόγο του.

4.  Σημασιολογικήπραγματολογική διαταραχή (sema
nticpragmatic subtype), όπου τα παιδιά δυσκο
λεύονται ιδιαίτερα στις σημασιολογικές διεργασί
ες, αλλά και στη χρήση του λόγου.

5.  Λεκτική ακουστική αγνωσία (verbal auditory 
agnosia), που είναι μια σοβαρή διαταραχή στην 
κατανόηση του προφορικού λόγου με ιδιαίτερα 
φτωχή πρόγνωση.

6.  Λεκτική δυσπραξία (verbal dyspraxia subtype), 
όπου τα παιδιά παρουσιάζουν καλή κατανόηση 
του λόγου, αλλά μεγάλη δυσκολία στην ομιλία, 
στη φωνολογία και στην άρθρωση.

Oι ContiRamsden et al,10 μελετώντας 207 παιδιά με 
διάγνωση ΕΑΔ του λόγου, επιβεβαίωσαν τις κατηγορι
οποιήσεις των Rapin και Allen,9 αλλά έκαναν και κάποι
ες τροποποιήσεις και διευκρινήσεις. Χώρισαν τα παιδιά 
σε υποομάδες σύμφωνα με τα γλωσσικά ελλείμματα 
που παρουσιάζουν. Αυτά συνοψίζονται ως εξής:
1.  Ελλείμματα στην κατανόηση της μορφοσυντακτι

κής και στις πιο σύνθετες αφηγηματικές ικανότη
τες της έκφρασης.

2.  Φωνολογικά ελλείμματα σε συνδυασμό με προ
βλήματα στην έκφραση του λόγου.

3.  Σημασιολογικά ελλείμματα και φωνολογικές δυ
σκολίες.

4.  Σοβαρότερα ελλείμματα σε όλους τους γλωσσι
κούς τομείς.

5.  Ελλείμματα κυρίως στην αφήγηση, ενώ η κατανό
ηση του λόγου, το λεξιλόγιο και η φωνολογία είναι 
σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σημειώνεται πως, παρόλο που οι υποομάδες αντι
στοιχούν με αυτές των Rapin και Allen,9 παρατηρείται 
ότι ένα μέρος των παιδιών (περίπου το 8%) δεν μπο
ρούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε μια από αυτές τις 
κατηγορίες, και επιπλέον δεν βρέθηκαν παιδιά που 
θα μπορούσαν να περιληφθούν στην κατηγορία της 
«λεκτικής ακουστικής αγνωσίας», που είναι διαταρα
χές οι οποίες συνήθως σχετίζονται με επιληψία (π.χ. 
Σύνδρομο LandauKleffner). Επίσης, σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι μελετώντας αυτά τα παιδιά (Ν=201) σε 
βάθος χρόνου φάνηκε ότι 45% από αυτά μετακινήθηκε 
από τη μία κατηγορία στην άλλη, χωρίς να υπάρχουν 
μέχρι στιγμής επαρκή δεδομένα που να ερμηνεύουν 
αυτές τις μεταβολές. Το βέβαιο είναι ότι παρατηρείται 
μια διαγνωστική αστάθεια σε αυτές τις κατηγορίες μέ
σα στον χρόνο, η οποία είναι άξια περαιτέρω μελέτης.

Η Bishop11 εξηγεί αυτές τις παρατηρήσεις δίνοντας 
έμφαση στον επιφανειακό χαρακτήρα των κατηγο
ριοποιήσεων μέχρι στιγμής. Σημειώνει ότι η κατηγο
ριοποίηση θα είναι πιο αποτελεσματική όταν θα γίνει 
στη βάση των υποκείμενων μηχανισμών. Μ’ αυτό τον 
τρόπο οι διάφορες υποομάδες θα διακρίνονται σύμ
φωνα με την αιτιολογία και τις γνωστικές διαδικασίες 
που τις αποτελούν. Δυστυχώς όμως η κατηγοριοποίη
ση αυτή τη στιγμή πρέπει να βασίζεται στα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά των παιδιών, και ενώ οι περισσότεροι 
ερευνητές συμφωνούν στις κύριες υποομάδες, ακόμα 
ο διάλογος είναι ζωηρός όσον αφορά μερικές υποο
μάδες. Για παράδειγμα, η υποομάδα της «λεκτικής δυσ
πραξίας» θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ξεχωριστή 
κλινική οντότητα που ονομάζεται «κινητικές λεκτικές 
διαταραχές της ομιλίας» (motor speech disorders). 
Από την άλλη, ο όρος «πραγματολογικές διαταραχές» 
τείνει να ταυτίζεται περισσότερο με τις επικοινωνιακές 
διαταραχές του αυτιστικού φάσματος παρά με τις ει
δικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου που πολλές 
φορές δημιουργεί διαγνωστικά διλήμματα.

Ενώ η ομαδοποίηση των γλωσσικών συμπτωμάτων 
των παιδιών με ΕΑΔ του λόγου είναι ένα σημαντικό θέ
μα για διαγνωστικούς, θεραπευτικούς, αλλά και ερευ
νητικούς λόγους, εξίσου σημαντική είναι η ευρύτερη 
κλινική εικόνα του κάθε παιδιού, όπου και εκεί παρατη
ρούνται μεγάλες ατομικές αποκλίσεις. Το διαγνωστικό 
σύστημα ICD101 κατηγοριοποιεί αυτές τις διαταραχές 
αδρά σε τρεις κατηγορίες: διαταραχή στη φωνολογία 
ή άρθρωση (F80.0), διαταραχή στην έκφραση (F80.1) 
και διαταραχή στην έκφραση και κατανόηση (F80.2). 
Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο μοντέλο, που ενθαρ
ρύνει τον κλινικό να αξιολογεί όλες τις πτυχές τις ανά
πτυξης του παιδιού για να μπορεί να το αντιμετωπίσει 
ολιστικά κάτω από μια βιοψυχοκοινωνική θεώρηση.12

Συννοσηρότητα

Οι ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου εντάσ
σονται σε μια γενικότερη κατηγορία νευροαναπτυξια
κών διαταραχών της παιδικής ηλικίας. Στην κατηγορία 
των ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών, η συνύπαρξη 
των ΕΑΔ του λόγου και του κινητικού συντονισμού είναι 
πολύ συχνή. Επιπλέον, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 
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περιστατικών υπάρχει και συννοσηρότητα με τη διατα
ραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ).13–16 Αυτές οι διαταραχές είναι οι πιο συνηθισμέ
νες νευροαναπτυξιακές διαταραχές της προσχολικής 
ηλικίας. Αργότερα ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παι
διών παρουσιάζουν και σοβαρές δυσκολίες στη μάθη
ση, οδηγώντας πολλές φορές στην επιπλέον διάγνωση 
της διαταραχής σχολικών ικανοτήτων.17,18

Υπάρχουν συνεπώς ενδείξεις ότι oι ΕΑΔ του λόγου 
και της ομιλίας αποτελούν ένα μόνο μέρος μιας γενικό
τερης νευροαναπτυξιακής δυσλειτουργίας που παρου
σιάζεται με ποικιλομορφία και που θα πρέπει να μελε
τάται αλλά και να αντιμετωπίζεται κάτω από αυτό το 
πρίσμα.19,20 Συνεπώς οι έρευνες, ειδικά οι μακροχρόνι
ες μελέτες, σε αυτό τον πληθυσμό είναι εξαιρετικά δύ
σκολες και τα αποτελέσματά τους θα πρέπει να ερμη
νεύονται προσεκτικά προκειμένου να είναι αξιόπιστες.

Αιτιολογία

Η διερεύνηση της αιτιολογίας αυτών των διαταρα
χών είναι ακόμα σε εξέλιξη και δεν εξηγεί επαρκώς 
την κλινική ποικιλομορφία. Πολλοί παράγοντες ενο
χοποιούνται για την εμφάνισή τους: γενετικοί, νευ
ροβιολογικοί και περιβαλλοντικοί. Σήμερα θεωρεί
ται21,22 ότι οι λεκτικές και γλωσσικές ικανότητες των 
ατόμων έχουν ισχυρή κληρονομική επιβάρυνση και 
επιπλέον ότι υπάρχει ένα ισχυρό γενετικό υπόβαθρο 
στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Όμως, παρόλο 
που έχει ενοχοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός γο
νιδίων, αυτό δεν είναι αρκετό για να δικαιολογηθούν 
όλες οι παραλλαγές που παρουσιάζονται.23 Η κληρο
νομική επιβάρυνση των διαταραχών αυτών φαίνε
ται ότι είναι από μέτρια μέχρι υψηλή.24,25 Η μελέτη 
οικογενειών έχει δείξει ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση 
διαφορετικές νευροαναπτυξιακές διαταραχές να εκ
δηλώνονται στις ίδιες οικογένειες.26

Νεότερες μελέτες για το γενετικό υπόβαθρο αυτών 
των διαταραχών υποδεικνύουν μια πολυπαραγοντι
κή αιτιολογία που δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα συ
γκεκριμένο γονίδιο, αλλά ούτε σε συνδυασμό τους. 
Σήμερα υποστηρίζεται ότι πολλά διαφορετικά γονίδια 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με το περιβάλ
λον, για να διαμορφώσουν τον φαινότυπο συγκεκριμέ
νης ΕΑΔ. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτές τις οικογένει
ες έχει παρατηρηθεί επίσης ισχυρή κληρονομική επι
βάρυνση και για άλλου είδους ψυχικές διαταραχές.27,28

Μια σημαντική επιδημιολογική έρευνα στις ΗΠΑ29 

εντοπίζει τους πιο ισχυρούς παράγοντες κινδύνου 
για την εμφάνιση ΕΑΔ του λόγου στα παιδιά ως ακο

λούθως: χαμηλό βάρος γέννησης (<2500 g), χαμηλό 
Apgar score (<5), έλλειψη προγεννητικής φροντίδας, 
μεγάλη θέση στη σειρά γέννησης (<3η θέση), χαμη
λό επίπεδο μόρφωσης μητέρας, και οικογενειακή 
κατάσταση (μονογονική οικογένεια). Αυτή η έρευνα 
αναδεικνύει τη σημασία της αλληλεπίδρασης προ
γεννητικών, περιγεννητικών, καθώς και περιβαλλο
ντικών και κοινωνικών παραγόντων στη διαμόρφω
ση αυτών των διαταραχών.

Μακροχρόνια εξέλιξη των ειδικών 
αναπτυξιακών διαταραχών του λόγου 
και της ομιλίας

Κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου είναι 
συχνά μια πρώιμη ένδειξη για άλλες δυσκολίες στο 
μέλλον. Μερικές από αυτές σχετίζονται άμεσα με τον 
λόγο, όπως είναι οι διαταραχές των σχολικών ικανο
τήτων, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Πρόσφατες με
λέτες έχουν δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη μα
κροχρόνια εξέλιξη αυτών των διαταραχών, αναδει
κνύοντας τις σοβαρές δυσκολίες που παρουσιάζουν 
αυτά τα παιδιά κατά τη σχολική τους πορεία,30–35 τα 
γνωστικά ελλείμματά τους36 και τις δυσκολίες τους 
στη μνήμη εργασίας.37,38

Σε πρόσφατη έρευνα39 φάνηκε ότι στην εφηβεία, 
παιδιά με πρώιμες διαγνώσεις ειδικής αναπτυξιακής 
διαταραχής του λόγου σε μεγάλο ποσοστό συνεχί
ζουν να παρουσιάζουν δυσκολίες στον προφορικό 
λόγο, δυσκολεύονται στον γραπτό λόγο, στη συγκέ
ντρωση και προσοχή, και στην οργάνωση της μελέ
της τους. Παιδιά που δεν είχαν έγκαιρη θεραπευτική 
αντιμετώπιση επίσης παρουσιάζουν προβλήματα 
στη συμπεριφορά και την κοινωνικοποίησή τους. 

Άλλες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι πρώιμες δια
ταραχές μπορεί να έχουν και πιο μακροχρόνιες 
συνέπειες στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή, οι 
οποίες δεν φαίνεται να έχουν άμεση σχέση με τις αρ
χικές δυσκολίες των παιδιών στην ανάπτυξη του λό
γου.35,36,40 Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι στην 
εφηβεία αυτά τα παιδιά έχουν αυξημένες πιθανότη
τες να αναπτύξουν διαταραχές συμπεριφοράς,32,41,42 
διαταραχές στην κοινωνική ένταξη και συναισθημα
τικές διαταραχές.14,35,43–47

Κατά την ενήλικη ζωή 

Οι πρώιμες διαταραχές του λόγου και της ομιλί
ας έχουν συσχετισθεί με διαταραχές διαγωγής στην 
ενήλικη ζωή,32,42,48 καθώς και με ψυχικές διαταραχές 
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όπως ΔΕΠΥ, αγχώδη διαταραχή, προβλήματα συμπε
ριφοράς και σχιζοφρένεια.49–52 Η καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη του λόγου φαίνεται ότι μπορεί να είναι μια 
πρώιμη ένδειξη, ή ακόμα και προγνωστικός παράγων, 
για άλλες δυσκολίες ή διαταραχές στο μέλλον.48,52

Η ειδική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου είναι 
μια μορφή ευρύτερων νευροβιολογικών ελλειμμά
των με αρκετά ετερογενή συμπτωματολογία. Μια 
υπόθεση θα μπορούσε να είναι ότι η γλωσσική μορ
φή της διαταραχής εντοπίζεται σχετικά εύκολα στην 
παιδική ηλικία. Όμως όταν υποχωρήσει αυτή η ανα
πτυξιακή φάση, «μεταμορφώνεται» σε άλλες διατα
ραχές που ίσως να προϋπήρχαν. Οι δυσκολίες αυτές 
θα μπορούσαν να χωρισθούν σε αυτές που έχουν 
σαφή νευροβιολογική αιτιολογία και εκείνες με περι
βαλλοντική κυρίως αιτιολογία, καθώς και στις ιδιαι
τερότητες της αλληλεπίδρασης αυτών των δύο.

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή 
και μαθησιακές διαταραχές

Όσον αφορά τη σχολική επίδοση, όπως αναμένε
ται, ο συσχετισμός μεταξύ των ειδικών αναπτυξια
κών διαταραχών και των μετέπειτα διαταραχών στη 
μάθηση είναι πολύ ισχυρός, παρόλο που η ακριβής 
φύση αυτού του συσχετισμού δεν έχει ακόμα εξακρι
βωθεί.31,34,40 Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, μακρο
πρόθεσμα αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν πτώση του 
δείκτη νοημοσύνης,36 ανεπαρκή μνήμη εργασίας38 
και σοβαρές δυσκολίες στις κοινωνικές τους δεξιότη
τες.53 Μια ειδική αναπτυξιακή διαταραχή στον λόγο 
συχνά μετατρέπεται σε διαταραχή στη μάθηση, διότι 
η δυνατότητα μάθησης είναι το πιο ευάλωτο σημείο 
για αυτές τις διαταραχές και έχει διά βίου επιπτώσεις. 
Δυσκολίες στον προφορικό και στον γραπτό λόγο 
έχουν βέβαια συνάφεια (φωνολογία, συντακτικές δο
μές και σημασιολογία). Επιπλέον, οι ψυχογλωσσολο
γικές ικανότητες που είναι αναγκαίες για τον προφο
ρικό λόγο, είναι διπλά αναγκαίες για τον γραπτό.

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή 
και διαταραχές σκέψης

Όσο μεγαλώνει το άτομο φαίνεται ότι οι απαιτή
σεις του περιβάλλοντος αυξάνονται, αλλά και η ικα
νότητά του να ανταποκριθεί μειώνεται. Τα άτομα με 
ΕΑΔ δυσκολεύονται στην ενήλικη ζωή ιδιαίτερα με 
τις πραγματολογικές πτυχές της επικοινωνίας.54

Το γεγονός αυτό, μαζί με το ευάλωτο νευρολογι
κό υπόβαθρο αυτών των ατόμων, μπορεί σε μερι
κές περιπτώσεις να οδηγήσει σε διαταραχή σκέψης. 
Παρόλ’ αυτά, στην ενήλικη ζωή ο λόγος αυτών των 
ατόμων χαρακτηρίζεται περισσότερο από φτωχό 

περιεχόμενο, δυσκολία κατανόησης, γενίκευσης και 
κατηγοριοποίησης, καθώς και ελλείψεις στην αφηγη
ματική τους ικανότητα, παρά από παράλογη σκέψη, 
έλλειψη ειρμού, και παράξενες ή χαλαρές συνδέσεις 
(associations).55

Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές 
και διαταραχές διαγωγής

Οι διαταραχές διαγωγής συχνά φαίνεται να είναι 
αποτέλεσμα της συνέχειας των πρώιμων διαταραχών 
ΔΕΠΥ. Επιβαρύνονται επιπλέον από τις αυξημένες 
απαιτήσεις της ενήλικης ζωής και από πραγματικές 
εμπειρίες (φαύλος κύκλος ματαιώσεων, προκαταλή
ψεων, αποτυχιών). Μια πρόσφατη έρευνα των Bryan 
et al,56 δείχνει ότι ένας σημαντικός αριθμός ατόμων 
στο σωφρονιστικό σύστημα παρουσίαζαν διαταρα
χές λόγου στην παιδική ηλικία.

Συμπεράσματα

Οι πολυπληθείς ερευνητικές προσπάθειες αυτής 
της τόσο πολύπλευρης και σύνθετης διαγνωστικής 
οντότητας αναδεικνύουν διαρκώς καινούργια θέμα
τα προς διερεύνηση. Ένα ερώτημα αφορά την ομοι
ογένεια των ομάδων που μελετώνται, διότι ποικίλες 
παράμετροι συγκροτούν το ατομικό προφίλ κάθε 
παιδιού και είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση των πα
ραμέτρων. Αυτές οι παράμετροι αφορούν είτε τα συ
μπτώματα και τη βαρύτητά τους είτε την αιτιολογία 
(κληρονομικότητα, προ ή περιγεννητική επιβάρυν
ση, ιατρικό ιστορικό) είτε τη θεραπευτική παρέμβα
ση (διάρκεια, συχνότητα, συμμετοχή των γονέων). 
Τέλος, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το ποια θα 
ήταν η «φυσική πορεία» των παιδιών που δεν έλαβαν 
κανένα είδος θεραπείας, πληροφορίες που θα ήταν 
ιδιαίτερα πολύτιμες για τον αποτελεσματικότερο 
σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων, αλλά 
που για λόγους ηθικής και δεοντολογίας δεν είναι 
δυνατόν να δοθούν. Από την άλλη, αναδρομικές με
λέτες έχουν πολλά μεθοδολογικά προβλήματα, διότι 
εκ των υστέρων η ακριβής αρχική διάγνωση αφή
νει πολλά περιθώρια αμφισβήτησης, γεγονός που 
μπορεί να καταστήσει την όλη μελέτη αναξιόπιστη. 
Παρά τους περιορισμούς αυτούς, στη μελέτη των 
παιδιών με ΕΑΔ μακροπρόθεσμα είναι προφανές ότι 
με κάποιον τρόπο, αλλά όχι σε όλα τα περιστατικά, 
η παθολογία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, συ
χνά σε μια άλλη μορφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
υπάρχει συνέχεια σε όλες τις ΕΑΔ λόγου στην ενήλικη 
ζωή: περίπου 25% των περιστατικών με ήπια εκφρα
στικού τύπου προβλήματα ξεπερνούν τις δυσκολίες 
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τους στην παιδική ηλικία. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται 
στην αρχική συμπτωματολογία, την κατάλληλη και 
έγκαιρη παρέμβαση και στην ικανότητα της οικογέ
νειας να στηρίξει το άτομο. Ένα σημαντικό ποσοστό 
ατόμων, ωστόσο, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες κα
τά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η συνέχεια των ΕΑΔ του λόγου στην ενήλικη ζωή 
φαίνεται να οφείλεται σε πολλές και ποικίλες παραμέ
τρους. Η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ακόμα απο
δεχθεί πλήρως ότι αυτές οι διαταραχές δεν αφορούν 
μόνο την παιδική ηλικία αλλά είναι πρόδρομα σημά
δια άλλων διαταραχών που θα εμφανισθούν στην 
ενήλικη ζωή. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι, 
όπως προκύπτει από την ποικιλομορφία του φαινό
τυπου, δεν πρόκειται για μια ενιαία νοσολογική οντό
τητα, αλλά ότι οι ΕΑΔ αποτελούν έναν «περιγραφικό» 
όρο. Επιπλέον, οι γενετικές μελέτες μάς οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο γενετικό 
υπόβαθρο, αλλά εμπλέκονται διάφορα γονίδια σε μια 
μεγάλη ποικιλία συνδυασμών. Το γεγονός ότι οι ειδι
κές αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου τόσο συχνά 
εκδηλώνονται σε συνδυασμό με άλλες νευροαναπτυ
ξιακές διαταραχές, όπως είναι οι ΕΑΔ κινητικού συ
ντονισμού, μας οδηγούν σε έναν ευρύτερο προβλη

ματισμό για τη φύση τους. Είναι πράγματι διακριτές 
νοσολογικές οντότητες ή είναι μέρη ενός φάσματος 
γνωστικών διαταραχών ή δυσλειτουργιών;

Η συνέχεια ή «μετάλλαξη» στην ενήλικη ζωή σε 
άλλη μορφή σχετίζεται με πολλές παραμέτρους. 
Ενώ μερικές μορφές έχουν άμεση σχέση με τον λό
γο, όπως είναι οι σχολικές ικανότητες, άλλες δεν φαί
νεται να έχουν τόσο άμεση σχέση με τον λόγο, άλλα 
σχετίζονται περισσότερο με το γενικότερο ευάλωτο 
νευρολογικό υπόβαθρο αυτών των παιδιών.

Η «μετάλλαξη» των αρχικών διαταραχών του λόγου 
μακροπρόθεσμα σε άλλου είδους διαταραχές απαι
τεί μακροχρόνιες μελέτες, γιατί μια βραχυπρόθεσμη 
έρευνα μπορεί να προσφέρει μια παραπλανητική ει
κόνα. Συνεπώς, χρειάζονται περισσότερες και καλύ
τερα σχεδιασμένες έρευνες για να αποσαφηνίσουν το 
«μονοπάτι» που ακολουθούν οι παιδικές αναπτυξια
κές διαταραχές και οι μετατροπές τους σε διαταραχές 
στην ενήλικη ζωή. Τέλος, οι έρευνες αυτές απαιτούν 
συστηματική συνεργασία μεταξύ κλινικών και ερευ
νητών για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του φαι
νότυπου, του κλινικού συνδρόμου και της διάγνωσης, 
καθώς και των μεταγενέστερων εκδηλώσεών τους.

Specific developmental disorder of speech  
and language in adulthood
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1st Department of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, 

Eginition Hospital, Athens, Greece 

Psychiatriki 2012, 23:S74–S81

Specific developmental disorder of speech and language is part of a more general category of neu
rodevelopmental disorders, which is encountered in 7–10% of the childhood population. These child
ren exhibit a significant impairment in speech and language development, which cannot be justified 
by hearing impairment, cognitive impairment, neuromuscular or orofacial disorders, as well as by 
emotional or environmental factors. Specific developmental disorders of speech and language are 
often comorbid with other neurodevelopmental disorders, such as motor coordination disorder and 
ADHD. These disorders are usually detected in early childhood and commonly treated during the pre
school and school years. Despite this fact clinical and empirical evidence suggest that often these 
disorders persist beyond the school years, even though the symptomatology may be differentiated. In 
this literature review, we address the question of whether specific developmental language disorders 
are encountered only during childhood, and, if they persist, how they are manifested in adulthood. 
Finally, possible factors which may lead to these manifestations are analyzed. A considerable body 
of research has shown that even though the symptoms of children with specific developmental lan
guage disorders are resolved before the end of childhood, a significant part of this population contin
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ues to have persisting difficulties through adolescence and into adulthood. The continuity of this dis
order may sometimes be directly linked to language disorder, as in the case of learning impairments 
or, on the other hand, symptoms may be related with those of conduct disorders, social adjustment 
disorder, emotional and psychiatric disorders in adolescence and adulthood. It therefore appears that 
specific developmental language disorder is often an early symptom of other disorders in the future. 
Even though the precise mechanisms which are responsible for these disorders are not yet known, it 
is possible that a fragile neurobiological substratum in these disorders may explain why early symp
toms are usually manifested as language disorders and later develop into other disorders over time. 
However, these symptom changes may be linked to other parameters, such as the increasing social 
and emotional demands made on these individuals with increasing age, which may be a contributing 
environmental parameter to an already vulnerable system. Despite all of the limitations in the long
term study of these children, it is suggested that in some way, and not in all cases, pathology may con
tinue into adulthood, although with a different symptomatology, which is linked to behavioural and 
social adjustment, as well as with more pervasive psychiatric disorders. In conclusion, it is suggested 
that a continuum of services may be necessary for these cases into adulthood.

Key words: Specific developmental disorder, speech/language, neurodevelopmental disorders, 
adulthood.
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Η σχιζοφρένεια εμφανίζεται σπάνια στην παιδική ηλικία (επιπολασμός σημείου < 1/10.000 
πριν την ηλικία των 12 ετών) και συνηθέστερα έχει ύπουλη έναρξη, βαριά κλινική εικόνα 
και δυσμενή πορεία και έκβαση. Η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής αυξάνει δρα
ματικά στην εφηβεία και, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, ο επιπολασμός της ανέρ

χεται σε 0,23% στην ηλικία των 13–18 ετών. Τα ευρήματα από κλινικές, νευροαπεικονιστικές, νευ
ροψυχολογικές και νευροβιολογικές μελέτες υποστηρίζουν ότι, παρά τις αναπτυξιακές διαφορές, 
υπάρχει μια θεμελιώδης συνέχεια ανάμεσα στην παιδική, την εφηβική και τη σχιζοφρένεια των 
ενηλίκων. Για τον λόγο αυτό, τα κριτήρια του DSMIV και του ICD10 για τη σχιζοφρένεια ισχύουν 
για όλο το ηλικιακό φάσμα, αλλά η εφαρμογή τους στις μικρότερες ηλικίες είναι δύσκολη, και 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αναπτυξιακής φάσης. 
Ανάλογες δυσκολίες εμφανίζει η διαφορική διάγνωση της παιδικής και εφηβικής σχιζοφρένειας, 
ιδιαίτερα από τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, τις συναισθηματικές διαταραχές με ψυχωσι
κά στοιχεία, και ορισμένες άτυπες ψυχώσεις. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από ακουστικές κυ
ρίως ψευδαισθήσεις, παραληρητικές ιδέες οι οποίες είναι λιγότερο σύνθετες από ό,τι στους ενήλι
κες, και αμβλύ ή απρόσφορο συναίσθημα. Αρκετά συχνή είναι η διαταραχή στη δομή της σκέψης 
καθώς και η αποδιοργάνωση της συμπεριφοράς. Προνοσηρά νευροαναπτυξιακά ελλείμματα που 
αφορούν κυρίως τον λόγο, την κινητική εξέλιξη και την κοινωνική αλληλεπίδραση, εμφανίζονται 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής με μεγαλύτερη συχνότητα και βαρύτητα σε άτομα που αργότερα 
θα εκδηλώσουν σχιζοφρένεια κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, σε σύγκριση με την ενήλικη πε
ρίοδο. Επίσης, εμφανίζονται συχνά πρόδρομες εκδηλώσεις, που προηγούνται της εμφάνισης των 
ψυχωσικών συμπτωμάτων. Η εμφάνιση των κύριων ψυχωσικών εκδηλώσεων είναι κατά κανόνα 
βραδεία και ύπουλη, και οδηγεί συχνά σε καθυστέρηση της διάγνωσης και θεραπείας, με δυσμε
νείς επιπτώσεις στην πορεία και έκβαση της διαταραχής. Η έναρξη της ενεργού ψύχωσης συνο
δεύεται από σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας στη συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών και 
εφήβων, και η πορεία και έκβαση της διαταραχής είναι δυσμενής στο 50–60% των περιπτώσεων. 
Σε σύγκριση με τη σχιζοφρένεια των ενηλίκων, η παιδική σχιζοφρένεια εμφανίζει υψηλότερη οι
κογενή προδιάθεση και πιθανόν μεγαλύτερη κληρονομική επιβάρυνση. Ορισμένα από τα γονίδια 
κινδύνου που έχουν ανιχνευθεί στη σχιζοφρένεια των ενηλίκων επαληθεύτηκαν και σε μελέτες 
για την παιδική σχιζοφρένεια. Οι νευροαπεικονιστικές μελέτες στην παιδική σχιζοφρένεια εμφανί

Σχιζοφρένεια σε παιδιά και εφήβους: 
Συνάφεια και ετερότητα  

προς τη σχιζοφρένεια των ενηλίκων

Χ. Ανδρούτσος

Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, ΓΝΑ «Σισμανόγλειο», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π82–Π93
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Εισαγωγή

Η σχιζοφρένεια εκδηλώνεται για πρώτη φορά συ
νήθως στην όψιμη εφηβεία ή στη νεαρή ενήλικη 
ζωή, με συχνότερη ηλικία πρώτης εκδήλωσης των 
πρόδρομων και ενεργών συμπτωμάτων τα 15–25 έτη 
στους άνδρες και τα 15–35 έτη στις γυναίκες.1 

Η σχιζοφρένεια, ωστόσο, σε σχετικά σπάνιες περι
πτώσεις μπορεί να εκδηλωθεί και στην παιδική ηλι
κία.2 Για τις περιπτώσεις αυτές στην αγγλοσαξονική 
βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει οι όροι:

Very Early Onset Schizophrenia – Σχιζοφρένεια με 
πολύ πρώιμη έναρξη ή Childhood Onset Schizophrenia 
– Παιδική σχιζοφρένεια, όταν η έναρξη των ψυχωσι
κών συμπτωμάτων εντοπίζεται πριν τα 12 έτη. Επίσης, 
χρησιμοποιείται ο όρος Early Onset Schizophrenia 
– Σχιζοφρένεια με πρώιμη έναρξη, όταν η έναρξη των 
ψυχωσικών συμπτωμάτων εντοπίζεται πριν τα 18 έτη.3 

Η παιδική σχιζοφρένεια, παρά τη σπανιότητά της, 
τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο εκτεταμέ
νων ερευνών.2 Ο κυριότερος λόγος αυτού του ενδια
φέροντος είναι ότι η πολύ πρώιμη έναρξη της δια
ταραχής θα μπορούσε να φωτίσει περισσότερο την 
αιτιολογία της σχιζοφρένειας στο πλαίσιο μιας νευρο
αναπτυξιακής προσέγγισης. 

«Παιδική σχιζοφρένεια» 
και «παιδική ψύχωση» 
Σύντομη ιστορική αναδρομή 

Η σχιζοφρένεια έχει αναγνωριστεί σε παιδιά ήδη 
από τις πρώτες περιγραφές της. Ο Emil Kraepelin4 

ανέφερε ότι εκ του συνόλου των ασθενών με «πρώ
ιμη άνοια» που μελέτησε, ένα ποσοστό 3,5% είχαν 

έναρξη της νόσου πριν την ηλικία των 10 ετών και 
ένα επιπλέον ποσοστό 2,7% πριν την ηλικία των 15 
ετών. Επεκτείνοντας την έννοια του Kraepelin στην 
παιδική ηλικία ο DeSanctis5 χρησιμοποίησε τον όρο 
Πρωιμότατη Άνοια (Dementia Praecocissima). Ο 
Eugene Bleuler υποστήριξε ότι το 0,5–1% των πε
ριπτώσεων σχιζοφρένειας εμφάνισαν έναρξη πριν 
την ηλικία των 10 ετών, ενώ το 4% πριν τα 15 έτη.6 
Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1930 μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του 1970, οι όροι «παιδική σχιζοφρέ
νεια» και «παιδική ψύχωση» χρησιμοποιήθηκαν με 
μια πολύ ευρεία έννοια που συμπεριελάμβανε μεταξύ 
άλλων και τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. 
Οι μελέτες ορόσημο των Kolvin7 και Rutter8 διαφο
ροποίησαν σαφώς τη Σχιζοφρένεια με έναρξη στην 
παιδική ηλικία από τις Διαταραχές του Αυτιστικού 
Φάσματος, πάνω στη βάση διαφόρων χαρακτηριστι
κών γνωρισμάτων (π.χ. ηλικία έναρξης, κλινικά χαρα
κτηριστικά, οικογενειακό ιστορικό και ενδείξεις δυ
σλειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος). 

Σημαντική διαφορά ανάμεσα στον αυτισμό και την 
παιδική σχιζοφρένεια9 είναι η πρώιμη έναρξη του 
αυτισμού (πάντοτε πριν τους 36 μήνες και συνήθως 
αρκετά πριν) και η συγκριτικά πολύ πιο όψιμη έναρ
ξη της σχιζοφρένειας (συνήθως μετά τα 7 έτη και πιο 
συχνά μετά την ήβη). 

Η διάκριση ανάμεσα στην παιδική σχιζοφρένεια 
και τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι σήμε
ρα ευρέως αποδεκτή και αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρή
σιμη στην κλινική πρακτική και την έρευνα, ωστόσο 
ορισμένα στοιχεία υποστηρίζουν μια διασύνδεση 
ανάμεσα στις δύο διαταραχές.10

Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
συνδέει τις δύο διαταραχές είναι η ύπαρξη ενίοτε 

ζουν ενδείξεις για προοδευτικά εξελισσόμενες μορφολογικές ανωμαλίες του εγκεφάλου. Οι ασθε
νείς με παιδική σχιζοφρένεια εμφανίζουν κατά τη διάρκεια της εφηβείας σημαντική προοδευτική 
μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την αναμενόμενη φυσιολο
γικά μείωση της φαιάς ουσίας κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου στην εφηβεία, η οποία φαίνεται 
ότι συνδέεται με την αναδιοργάνωση («κλάδεμα») των συνάψεων. Τα συγκλίνοντα δεδομένα από 
τις μελέτες για τη σχιζοφρένεια σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους υποστηρίζουν τις επικρατούσες 
σύγχρονες νευροαναπτυξιακές θεωρίες για την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας. Η αντιμετώπι
ση της σχιζοφρένειας σε παιδιά και εφήβους στηρίζεται σε ένα πολυδιάστατο θεραπευτικό σχέδιο 
που περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ατομική ψυχοθεραπεία, καθώς και οικογενειακές, κοινω
νικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Λέξεις ευρετηρίου: Παιδική και εφηβική σχιζοφρένεια, σχιζοφρένεια ενηλίκων, ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά, σύγκριση.
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συμπτωμάτων διάχυτης διαταραχής της ανάπτυ
ξης (PDD) πριν από την εμφάνιση της σχιζοφρένει
ας με πολύ πρώιμη έναρξη. Σε μια μεγάλη μελέτη 
του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ 
(National Institute of Mental Health, ΝΙΜΗ) βρέθηκε 
ότι επί συνόλου 75 ασθενών με παιδική σχιζοφρέ
νεια, σε ποσοστό 25% είχε προηγηθεί η διάγνωση της 
Διάχυτης Διαταραχής της Ανάπτυξης (PDD) (1 με αυτι
στική διαταραχή, 2 με διαταραχή Asperger και 16 με 
PDDNOS).11 Επιπλέον, ορισμένα παιδιά εμφάνισαν σε 
βάθος χρόνου κλινικές εκδηλώσεις που θα μπορού
σαν να τοποθετηθούν στον ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα 
στον αυτισμό και τη σχιζοφρένεια, όπως παροδικά 
ψυχωσικά συμπτώματα, συναισθηματική αστάθεια, 
μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες και γνωστικά ελ
λείμματα. Για τα παιδιά αυτά η ερευνητική ομάδα του 
NIMH πρότεινε τον όρο Πολυδιάστατη Διαταραχή 
(Multidimensionally Ιmpaired).12 Μια άλλη ερευνητι
κή ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Yale (Yale Child 
Study Center), περιέγραψε ένα παρόμοιο σύνδρομο 
αλλά με περισσότερες αυτιστικού τύπου εκδηλώσεις, 
το οποίο ονόμασαν Πολλαπλή Σύνθετη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή (Multiple Complex Developmental Dis
order).13 Είναι προφανές ότι χρειάζεται πολύ περισσό
τερη έρευνα για να αποσαφηνισθούν οι σχέσεις και 
διαφορές μεταξύ των διαταραχών του σχιζοφρενικού 
και του αυτιστικού φάσματος σε κλινικό, ψυχολογικό 
και νευροβιολογικό επίπεδο.10

Επιδημιολογία της σχιζοφρένειας  
σε παιδιά και εφήβους 

Παλαιότερα επιδημιολογικά δεδομένα14 συγκλί
νουν στο ότι η σχιζοφρένεια στους ενήλικες εμφανίζει 
επιπολασμό διά βίου: 1%, ετήσια επίπτωση: 2–4 νέες 
περιπτώσεις/10.000 πληθυσμό/έτος, και αναλογία 
ανδρών:γυναικών περίπου 1:1. Ωστόσο, σύμφωνα με 
νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα15 η σχιζοφρένεια 
στους ενήλικες εμφανίζει διάμεση τιμή επιπολασμού 
διά βίου: 4/1000, επιπολασμού σημείου: 4,6/1000 και 
διάμεση τιμή επίπτωσης 15,2 /100.000, ενώ η αναλο
γία ανδρών:γυναικών είναι περίπου 1,4:1.15

Τα επιδημιολογικά δεδομένα για την παιδική και 
εφηβική σχιζοφρένεια είναι περιορισμένα. Η συνεκτί
μηση των δεδομένων από κλινικές και πληθυσμιακές 
μελέτες16 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παιδική σχι
ζοφρένεια εμφανίζει επιπολασμό σημείου: <1/10.000, 
με αναλογία αγοριών:κοριτσιών περίπου 2:1. Η με
τάβαση στην εφηβεία οδηγεί σε δραματική αύξηση 

της συχνότητας. Η εφηβική σχιζοφρένεια εμφανίζει 
επιπολασμό σημείου: 0,23%, με αναλογία αγοριών: 
κοριτσιών περίπου 1,4:1 και αποτελεί περίπου το 5% 
του συνόλου των περιπτώσεων σχιζοφρένειας στον 
γενικό πληθυσμό.

Κλινική εικόνα και διάγνωση  
της σχιζοφρένειας σε παιδιά και εφήβους

Οι πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η σχιζοφρέ
νεια μπορεί να διαγνωστεί αξιόπιστα στα παιδιά, χρη
σιμοποιώντας τα κριτήρια των ενηλίκων9 κατά DSM
IV17 και ICD10.18 Η εφαρμογή ωστόσο των κριτηρίων 
σε παιδιά και εφήβους εμφανίζει σημαντικές δυσκο
λίες και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της εκάστοτε αναπτυξιακής φάσης 
στην αξιολόγηση των σχιζοφρενικών συμπτωμάτων, 
ιδιαίτερα αναφορικά με τα μικρότερα παιδιά.19 

Τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με 
τη φαινομενολογία της παιδικής σχιζοφρένειας είναι 
περιορισμένα. Εντούτοις, τα αποτελέσματα των λί
γων διαθέσιμων μελετών είναι παρόμοια κατά τρόπο 
εντυπωσιακό20,7,21–25 (πίνακας 1). 

Η κλινική εικόνα της σχιζοφρένειας στα παιδιά χα
ρακτηρίζεται, όπως και στους ενήλικες, από ψευδαι
σθήσεις, παραληρητικές ιδέες, διαταραχή στη δομή 
της σκέψης και αρνητικά συμπτώματα. 

Οι ακουστικές ψευδαισθήσεις είναι σταθερά, σε 
όλες τις μελέτες, το σύμπτωμα με τη μεγαλύτερη συ
χνότητα εμφάνισης (80–100%).20 Οι ακουστικές ψευ
δαισθήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν φωνές με διω
κτικό περιεχόμενο, φωνές που συνομιλούν μεταξύ 
τους, φωνές που σχολιάζουν το παιδί ή του απευθύ
νουν εντολές και συχνά είναι φωνές γονέων, αδελφών, 
συγγενών.26 Λιγότερο συχνά αναφέρονται οπτικές 
(30–79%), απτικές (16–37%) και οσφρητικές ψευδαι
σθήσεις. Οι μη ακουστικές ψευδαισθήσεις δεν απα
ντώνται μεμονωμένες, συνοδεύουν σχεδόν πάντα τις 
ακουστικές.27 Το παιδί μπορεί να βιώνει αυτές τις εκ
δηλώσεις υποκειμενικά ως ξένες, έξω από τον έλεγχό 
του, ή ακόμα και τρομακτικές.

Οι παραληρητικές ιδέες σπάνια είναι συστηματο
ποιημένες.21 

Οι διαθέσιμες μελέτες υποστηρίζουν ότι αυτές εμ
φανίζονται στο 55–100% των περιπτώσεων.20 Οι πα
ραληρητικές ιδέες μπορεί να περιλαμβάνουν ιδέες 
καταδίωξης, ελέγχου, ανησυχίες σχετικά με το σώμα, 
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ιδέες αυτοαναφοράς και συσχετίσεως, ιδέες μεγα
λείου, και θρησκευτικές παραληρητικές ιδέες.26 Το 
περιεχόμενο των παραληρητικών ιδεών φαίνεται ότι 
διαφέρει ανάλογα με την ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά 
τυπικά εκδηλώνουν λιγότερο περίπλοκες παραληρη
τικές ιδέες και το περιεχόμενό τους μπορεί να επικεν
τρώνεται στους γονείς, σε φανταστικές μορφές, σε 
τέρατα, σε φαντάσματα, ή σε ζώα.26

Η διαταραχή στη δομή και οργάνωση της σκέψης 
εμφανίζεται με κυμαινόμενη συχνότητα εμφάνισης 
(40–84%) σύμφωνα με τις μελέτες (πίνακας 1),20,7,21–25 
και περιλαμβάνει χάλαση του συνειρμού, ασυναρτη
σία και αρκετά συχνά νεολογισμούς.28 Η διαταραχή 
της σκέψης μπορεί επίσης να πάρει τη μορφή της 
ανακοπής, της αλαλίας ή της υπερβολικής επανάλη
ψης λέξεων ή προτάσεων. 

Χαρακτηριστική και πολύ συχνή (σαφώς συχνότερη 
απ’ όσο στους ενηλίκους)25 είναι η παρουσία αρνητικών 
συμπτωμάτων: συναισθηματική αμβλύτητα (74–95%) 
(πίνακας 1),20,7,21–25 αβουλησία (69%),23 έκπτωση της 
σκέψης και του λόγου (58%),23 κοινωνική απόσυρση. 

Προνοσηρές και πρόδρομες εκδηλώσεις  
της σχιζοφρένειας με πρώιμη έναρξη

Σύμφωνα με όλες τις σχετικές μελέτες, σε διαφο
ρετικά δείγματα και από διαφορετικές ερευνητικές 
ομάδες, ένα μεγάλο ποσοστό (50–75%) των παιδιών 
με σχιζοφρένεια εμφανίζει στο αναπτυξιακό ιστορικό 
σημαντικά ελλείμματα στην εξέλιξη του λόγου (στην 
έκφραση και κατανόηση) και των κινητικών λειτουρ
γιών (π.χ. καθυστέρηση στα αναπτυξιακά ορόσημα, 
φτωχό κινητικό συντονισμό), καθώς επίσης και δια
ταραχές στην κοινωνική συναλλαγή (κοινωνική από

συρση, επιφυλακτική διάθεση), αρκετά χρόνια πριν 
την έναρξη των ψυχωσικών συμπτωμάτων.26,29,30–37

Στην κλασική μελέτη του Kolvin7 τα παιδιά με σχιζο
φρένεια εμφάνιζαν προνοσηρά ελλείμματα στον λό
γο (σε ποσοστό 46%), στην κινητική ανάπτυξη (49%) 
και στην κοινωνική συναλλαγή (87%). Αντίστοιχα, 
στη μελέτη του NIMH για την παιδική σχιζοφρένεια33 
διαπιστώνονται προνοσηρά ελλείμματα σε ποσοστό 
77,3%, που μεταξύ άλλων αφορούν τον λόγο (σε πο
σοστό 55,1%), την κινητική ανάπτυξη (57,1%) και την 
κοινωνική συναλλαγή (55,1%). Επίσης, στη μελέτη 
του UCLA για την παιδική σχιζοφρένεια,37 το 72% 
των ασθενών εμφάνιζε σοβαρά ελλείμματα στην 
εξέλιξη του λόγου ή/και την κινητική ανάπτυξη πριν 
την ηλικία των 6 ετών. 

Άλλες εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν το ιστορικό 
πολλών από αυτά τα παιδιά είναι τα ήπια νευρολογι
κά σημεία, τα προβλήματα μάθησης και προσαρμο
γής στο σχολείο, η ελλειμματική προσοχή και υπερ
κινητικότητα, τα προβλήματα διαγωγής και το χα
μηλότερο IQ (γύρω στο 80). Στη μελέτη του NIMH,33 
49% των ασθενών χρειάστηκε να καθυστερήσουν 
την έναρξη του σχολείου ή να επαναλάβουν σχολική 
τάξη, και 30,6% χρειάστηκε ειδική εκπαίδευση, πριν 
την έναρξη της διαταραχής. Επίσης, ένα υποσύνολο 
παιδιών (39% στη μελέτη του UCLA37 και 36% στη 
μελέτη του NIMH31) εμφάνιζε εκδηλώσεις όπως ηχο
λαλία, κινήσεις των χεριών σαν «φτερούγισμα» και/
ή σημαντική έλλειψη ανταπόκρισης στα κοινωνικά 
ερεθίσματα, που είναι συχνά γνωρίσματα των διάχυ
των αναπτυξιακών διαταραχών. 

Πίνακας 1. Συμπτωματολογία της παιδικής σχιζοφρένειας και σύγκριση με τη σχιζοφρένεια των ενηλίκων (ανα-
φερόμενη σε ποσοστά %).20,7,21–25

Μελέτες 
παιδιών

Αριθμός 
ασθενών

Ψευδαισθήσεις Παραληρητικές 
ιδέες

Διαταραχή  
στη δομή 

της σκέψης

Αμβλύ/ 
απρόσφορο 
συναίσθημα

Ακουστικές Οπτικές Απτικές

Kolvin7 33 81,8 30,3 ΔΑ 57,6 60 ΔΑ
Russell21 35 80 37 17 63 40 74 
Green22 38 84,2 47,4 7,9 55,3 NA 84,2 
McKenna23 19 100 78,9 36,8 78,9 84,2 94,7 
Spencer24 16 100 79 16 100 83 87
Μελέτη 
  ενηλίκων 
  Andreasen25

111 70 31 20 84 88 43

ΔΑ=Δεν αναφέρονται
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Παρόμοια προνοσηρά αναπτυξιακά προβλήματα 
έχουν παρατηρηθεί επίσης στην εφηβική σχιζοφρέ
νεια34,38 και τη σχιζοφρένεια των ενηλίκων.39 Τα δε
δομένα ωστόσο συγκλίνουν στο ότι τα προνοσηρά 
αναπτυξιακά προβλήματα, ιδιαίτερα οι διαταραχές 
στον λόγο, εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότη
τα και βαρύτητα στη σχιζοφρένεια με έναρξη στην 
παιδική ηλικία, συγκριτικά με τη σχιζοφρένεια με 
έναρξη στην εφηβεία ή την ενήλικη ζωή. Προνοσηρά 
ελλείμματα στον λόγο και την κινητική ανάπτυξη εμ
φανίζονται στην εφηβική σχιζοφρένεια29 σε ποσοστό 
περίπου 20%, ενώ στη σχιζοφρένεια των ενηλίκων39 
σε ποσοστό μικρότερο του 10%.

Όλες οι μελέτες πάντως συμφωνούν ότι τα προνο
σηρά αναπτυξιακά ελλείμματα, αν και μη ειδικά,29 
αποτελούν παράγοντες ευαλωτότητας που αυξάνουν 
τον κίνδυνο εκδήλωσης της σχιζοφρένειας.36,40

Η έναρξη της διαταραχής περιγράφεται γενικά7,9,22 
ότι μπορεί να γίνει με τουλάχιστον τρεις μορφές: 

α.  Οξεία έναρξη, χωρίς εμφανή προνοσηρά σημεία 
της αρχόμενης διαταραχής.

β.  Ύπουλη έναρξη, με βαθμιαία επιδείνωση της λει
τουργικότητας. 

γ.  Ύπουλη έναρξη, με οξεία επιδείνωση της διαταρα
χής.

Η πιο συχνή μορφή είναι η ύπουλη έναρξη21,30,31,41 
της νόσου, ιδιαίτερα στα παιδιά, όπου το ποσοστό 
της ύπουλης έναρξης42 ανέρχεται στο 75%. Στους 
εφήβους, το ποσοστό των περιπτώσεων με οξεία 
έναρξη ανέρχεται σημαντικά, ώστε ορισμένες μελέ
τες, όπως η Maudsley Study29 στην Αγγλία, δείχνουν 
υπεροχή της ύπουλης έναρξης (65%) (Hollis, 2000), 
ενώ άλλες, όπως Essen Study43 στη Γερμανία, δεί
χνουν υπεροχή της οξείας έναρξης σε ποσοστό που 
φτάνει το 80%.

Της έναρξης των κύριων ψυχωσικών συμπτωμά
των προηγούνται κατά κανόνα οι λεγόμενες «πρό
δρομες» εκδηλώσεις της διαταραχής, που περιλαμ
βάνουν: πτώση της σχολικής επίδοσης, κοινωνική 
απομόνωση, αποδιοργανωμένη και παράδοξη συ
μπεριφορά, μείωση της ικανότητας για επιτέλεση 
των καθημερινών δραστηριοτήτων, έκπτωση των 
δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, παράδοξες συνή
θειες διατροφής και ατομικής υγιεινής, μεταβολές 
στο συναίσθημα, απώλεια ελέγχου των παρορμή
σεων, εχθρότητα και επιθετικότητα, απάθεια και 
αδράνεια.20,30,35,42

Οι Mc Gorry et al44 σε ένα δείγμα 657 εφήβων με 
μέσο όρο ηλικίας τα 16,5 έτη, διαπίστωσαν τα ακό
λουθα «πρόδρομα σημεία»: μαγική σκέψη (51%), 
ασυνήθεις αντιληπτικές εμπειρίες (46%), έλλειψη 
κινητοποίησης (39,7%), παράδοξη συμπεριφορά 
(25,2%), αμβλύ ή απρόσφορο συναίσθημα (21,7%), 
κοινωνική απομόνωση και απόσυρση (18%), σοβαρή 
παραμέληση της προσωπικής υγιεινής (8,1%).

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εκδή
λωση των πρόδρομων εκδηλώσεων μέχρι την έναρ
ξη των ψυχωσικών συμπτωμάτων κατά μέσο όρο 
υπερβαίνει το έτος,29 ενώ στα παιδιά το διάστημα 
αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

Οι Russel et al,21 ανέφεραν ότι στο δείγμα τους η 
μέση ηλικία έναρξης των πρόδρομων εκδηλώσεων 
ήταν τα 4,6 έτη και η μέση ηλικία έναρξης της ψυ
χωσικής συμπτωματολογίας ήταν τα 6,9 έτη, ενώ η 
διάγνωση της διαταραχής στην πλήρη της έκφραση 
ετέθη κατά μέσον όρο σε ηλικία 9,5 ετών. Ανάλογα 
δεδομένα παρέχουν και άλλες σχετικές μελέτες43 (πί
νακας 2). 

Η σταδιακή μετάπτωση από τα προνοσηρά στα 
πρόδρομα συμπτώματα και η ύπουλη έναρξη των 
ψυχωσικών συμπτωμάτων οδηγούν συχνά σε καθυ
στέρηση της διάγνωσης και της έναρξης της θερα
πείας, με δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία και έκ
βαση της διαταραχής.20,43,45,47

Πορεία και έκβαση

Όλοι οι βασικοί παράγοντες που συνδέονται με δυ
σμενή πρόγνωση σε ενήλικους ασθενείς, δηλαδή ύπου
λη έναρξη, προνοσηρές εκδηλώσεις και έντονη παρου
σία αρνητικών και αποδιοργανωτικών συμπτωμάτων, 

Μελέτη Έναρξη 
πρόδρομων 

συμπτωμάτων

Έναρξη 
ψυχωσικών 

συμπτωμάτων

Πρώτη 
νοσηλεία

Russel26 4,6 6,9 9,5
Green22 6,4 8,6 9,6
Maziade46 7,1 14,0 15,0
E ggers43,45 

(παιδιά)
11,8 13,0 13,4

E ggers43,45 
(έφηβοι)

15,0 15,6 16,5

Πίνακας 2. Μέση ηλικία έναρξης της παιδικής και εφη-
βικής σχιζοφρένειας (σε έτη).
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είναι κατά κανόνα παρόντες στην παιδική σχιζοφρένεια, 
επηρεάζοντας αρνητικά την πορεία της. Συνήθως, τα 
παιδιά με σχιζοφρένεια εξακολουθούν να εμφανίζουν 
τη διαταραχή κατά την εφηβεία και την ενήλικη ζωή20 
σε ποσοστά που κυμαίνονται στις διάφορες μελέτες 
από 50%,48 67%,49–51 78%,52 μέχρι και 90%.53 Ύφεση 
αναφέρεται σε ποσοστά ασθενών που κυμαίνονται 
από 12%48 έως 27%.54 Η ψυχοκοινωνική προσαρμογή 
ήταν επηρεασμένη στο 50–60% των ασθενών,48,55 και 
μόνο το 33% είχε ανεξάρτητη διαβίωση.

Οι Lay et al56 παρακολούθησαν επί μακρόν 85 
ασθενείς που είχαν εκδηλώσει το πρώτο σχιζοφρενι
κό επεισόδιο μεταξύ 11,5 και 17,9 ετών (μέσος όρος 
16 έτη). Διαπίστωσαν ότι σε 6 χρόνια παρακολούθη
σης το 83% των ασθενών είχε τουλάχιστον ένα ακό
μα επεισόδιο που απαίτησε νοσηλεία. 

Παρομοίως, οι Ropcke & Eggers47 παρακολούθη
σαν, για 15 κατά μέσον όρο έτη, 39 ασθενείς που εί
χαν εκδηλώσει το πρώτο σχιζοφρενικό επεισόδιο στα 
16 έτη κατά μέσον όρο. Διαπίστωσαν ότι το ποσοστό 
των ασθενών που υποτροπίασε και χρειάστηκε του
λάχιστον μία νέα νοσηλεία στη διάρκεια των 15 ετών 
ανήλθε στο 85%.

Οι Asarnov & Thompson,50 αντίστοιχα, μελετώντας 
τη συνολική προσαρμογή και ψυχοκοινωνική λει
τουργικότητα σε ένα δείγμα 18 ασθενών με παιδική 
σχιζοφρένεια, διαπίστωσαν επιδεινούμενη πορεία 
στο 17% των ασθενών, μικρή βελτίωση στο 29%, μέ
τρια βελτίωση στο 28%, καλή έκβαση στο 28%.

Τα δεδομένα γενικά συγκλίνουν στο ότι η παιδική 
και εφηβική σχιζοφρένεια εμφανίζει δυσμενέστερη 
πορεία και έκβαση από τη σχιζοφρένεια των ενηλί
κων. Επίσης, είναι μεγαλύτερα αναλογικά τα ποσοστά 
των ασθενών που εμφανίζουν χρόνια και επιδεινού
μενη πορεία έναντι αυτών που εμφανίζουν επεισοδια
κή πορεία με ενδιάμεσες περιόδους ύφεσης. 

Οικογενής προδιάθεση

Είναι αξιοσημείωτο ότι η παιδική σχιζοφρένεια εμ
φανίζει σημαντική οικογενή προδιάθεση και πιθανόν 
κληρονομική επιβάρυνση,57 η οποία είναι μεγαλύτε
ρου βαθμού σε σύγκριση με τη σχιζοφρένεια των ενη
λίκων. Στη σχετική μελέτη58 του NIMH των ΗΠΑ, διαπι
στώθηκε ότι συγγενείς των ασθενών με παιδική σχι
ζοφρένεια είχαν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα 
(24,7%) να εμφανίσουν μία διαταραχή του σχιζοφρε
νικού φάσματος (σχιζοφρένεια, σχιζοσυναισθηματι

κή διαταραχή, άλλη μη συναισθηματική ψυχωσική 
διαταραχή, σχιζοτυπική διαταραχή προσωπικότητας, 
παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας) σε σύγκριση 
με συγγενείς ασθενών που εκδήλωσαν σχιζοφρένεια 
στην ενήλικη ζωή (11,3%). Και οι δύο ομάδες συγγε
νών εμφάνιζαν σημαντικά υψηλότερη συχνότητα 
διαταραχής του σχιζοφρενικού φάσματος σε σύγκρι
ση με τους συγγενείς των φυσιολογικών ατόμων που 
χρησίμευσαν ως ομάδα σύγκρισης (1,5%). 

Επιπροσθέτως, ορισμένα γονίδια κινδύνου που 
ανιχνεύτηκαν σε ομάδες ενήλικων ασθενών με σχι
ζοφρένεια επαληθεύτηκαν και για την παιδική σχιζο
φρένεια.59 Μέχρι σήμερα, τα εντοπισθέντα γονίδια 
κινδύνου για τη σχιζοφρένεια που έχουν τύχει της με
γαλύτερης επαλήθευσης σε επακόλουθες μελέτες εί
ναι: COMT, DTNBP1, NRG1, RGS4, DISC1, GAD1 και DAOA 
(G72). Στη μελέτη για την παιδική σχιζοφρένεια του 
NIMH, παρά το γεγονός ότι το δείγμα ήταν σχετικά 
μικρό (Ν=105 ασθενείς) για την ανίχνευση γενετικών 
συσχετίσεων, κατέστη δυνατή η επαλήθευση συσχε
τίσεων60 με τα ακόλουθα γονίδια κινδύνου: DAOA (D-
Amino-acid Oxidase Activator, αναφερόμενο επίσης 
ως G72) [13q33.2], NRG1 (Νeuregulin 1) [8p12], DTNBP1 
(Dysbindin) [6p22.3], και GAD1 (που κωδικοποιεί την 
ισομορφή 67 της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμινι
κού οξέοςGlutamic Acid Decarboxylase 67) [2q31.1]. 

Η ύπαρξη συνέχειας της σχιζοφρένειας  
στα παιδιά, στους εφήβους 
και στους ενηλίκους

Η επικρατούσα σήμερα άποψη είναι ότι τα κριτή
ρια των ενηλίκων κατά DSMIV17 και ICD1018 για τη 
διάγνωση της σχιζοφρένειας είναι κατάλληλα για τα 
παιδιά και τους εφήβους, εφόσον εφαρμοσθούν σω
στά. Είναι όμως η διάγνωση της σχιζοφρένειας στα 
παιδιά και τους εφήβους έγκυρη, και παραμένει στα
θερή στη διάρκεια του χρόνου; 

Παλαιότερες μελέτες διαπίστωσαν μεγάλου βαθμού 
διαγνωστική αστάθεια ανάμεσα στη σχιζοφρένεια με 
πρώιμη έναρξη και τις συναισθηματικές ψυχώσεις. Οι 
Werry & McClellan53 συνέκριναν τις αρχικές διαγνώ
σεις ψυχωσικών διαταραχών με πρώιμη έναρξη κατά 
DSMIIIR, με τις διαγνώσεις που ετέθησαν 5 έτη μετά 
κατά μέσο όρο, και βρήκαν ότι 25% των αρχικών δια
γνώσεων σχιζοφρένειας μεταβλήθηκαν σε διπολική 
διαταραχή, και αντιστρόφως το 50% των ασθενών 
με εκ των υστέρων διάγνωση διπολικής διαταραχής 
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είχαν αρχικά διαγνωσθεί με σχιζοφρένεια. Οι νεότε
ρες μελέτες ωστόσο υποστηρίζουν την εγκυρότητα 
και σταθερότητα της διάγνωσης σε βάθος χρόνου. 
Οι McClellan et al,61 σε μια μελέτη παρακολούθησης 
διάρκειας 2 ετών, διαπίστωσαν ότι η κατά DSMIV 
διάγνωση της σχιζοφρένειας στην εφηβεία εμφάνι
σε σταθερότητα κατά 90%. Ο Hollis62 διαπίστωσε ότι 
η αρχική διάγνωση της σχιζοφρένειας σε εφήβους 
(ηλικία έναρξης 14,2 έτη κατά μέσον όρο) παρέμει
νε η ίδια σε 41 από 51 ασθενείς (80%) μετά από 11,5 
έτη. Παρομοίως οι Helgeland et al63 διαπίστωσαν ότι 
9 ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένειας στην εφηβεία 
πληρούσαν όλοι (100%) τα κριτήρια της σχιζοφρένει
ας κατά DSMIV, μετά από 28 έτη. Τέλος, η πιο πρό
σφατη σχετική μελέτη64 “Child and Adolescent First
Episode Psychosis Study”, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην Ισπανία και διακρίνεται για τη μεθοδολογική της 
αρτιότητα (προοπτική διαχρονική μελέτη, με χρήση 
δομημένων εργαλείων αξιολόγησης), συμπεριέλαβε 
83 ασθενείς ηλικίας 9–17 ετών, με πρώτο ψυχωσικό 
επεισόδιο. Κατά την επαναξιολόγηση μετά 2 έτη η διά
γνωση των διαταραχών του σχιζοφρενικού φάσματος 
εμφάνιζε σταθερότητα κατά 90% και της διπολικής 
διαταραχής κατά 92,3%.

Όσον αφορά τον διαγνωστικό τύπο της σχιζοφρέ
νειας στην παιδική και εφηβική ηλικία, η κατανομή 
παρουσιάζει ομοιότητες με αυτή των ενηλίκων. Ο 
παρανοϊκός τύπος εμφανίζει σταθερά την υψηλότε
ρη συχνότητα (34%),43 αν και μικρότερη συγκριτικά 
με τους ενηλίκους,65 ενώ ο αποδιοργανωτικός65 και, 
σε ορισμένες μελέτες, ο κατατονικός τύπος43 εμφα
νίζουν σχετικά υψηλή συχνότητα, συγκρινόμενη με 
αυτή στους ενηλίκους.65 

Συνοψίζοντας, τα νεότερα κλινικά δεδομένα συνη
γορούν υπέρ της εγκυρότητας και σταθερότητας της 
διάγνωσης της σχιζοφρένειας σε παιδιά και εφήβους 
και υποστηρίζουν την άποψη ότι ανεξαρτήτως της 
ηλικίας έναρξης η σχιζοφρένεια αποτελεί ουσιαστι
κά μια ενιαία διαταραχή. H άποψη αυτή υποστηρίζε
ται επίσης από νευροψυχολογικές, νευροβιολογικές, 
νευροαπεικονιστικές, γενετικές και άλλες μελέτες. 

Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Ψυχικής 
Υγείας των ΗΠΑ (National Institute of Mental Health, 
ΝΙΜΗ) διεξάγουν από το 1990 συστηματική έρευνα επί 
των θεμάτων αυτών, και τα ευρήματά τους περιγρά
φονται σε σειρά από δημοσιευμένες εργασίες.66–69

Η σχιζοφρένεια με έναρξη στην παιδική ηλικία και 
την εφηβεία εμφανίζει σημαντικές ομοιότητες με τη 

σχιζοφρένεια με έναρξη στην ενήλικη ζωή αναφορι
κά με την επίδοση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες,70 
ελλείμματα στην προσοχή και την επεξεργασία της 
πληροφορίας,71 την ικανότητα για ομαλή παρακολού
θηση της κίνησης αντικειμένου,72 και τις δομικές69,73 
και λειτουργικές69,74,75 αλλαγές στον εγκέφαλο.

Νευροψυχολογικές μελέτες

Ενήλικοι ασθενείς με σχιζοφρένεια εμφανίζουν 
χαμηλές επιδόσεις στις νευροψυχολογικές δοκιμασί
ες,14 ιδιαίτερα αναφορικά με την προσοχή, την ενερ
γό μνήμη (working memory) και τις εκτελεστικές λει
τουργίες. Μελέτες στη σχιζοφρένεια με έναρξη στην 
παιδική ηλικία,69,70 συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
του ΝΙΜΗ,71 αναδεικνύουν παρόμοια ευρήματα, ιδι
αίτερα δε ελλείμματα στη συγκέντρωση της προσο
χής και την επεξεργασία της πληροφορίας. 

Οφθαλμικές κινήσεις  
παρακολούθησης αντικειμένου

Αρκετές μελέτες αναφορικά με τις ομαλές οφθαλμι
κές κινήσεις παρακολούθησης αντικειμένου (smooth 
pursuit eye movements) σε ενηλίκους με σχιζοφρέ
νεια, αναδεικνύουν ορισμένες ανωμαλίες ως σταθε
ρά ευρήματα.9 Παρόμοια ευρήματα αναδεικνύουν 
αντίστοιχες μελέτες στη σχιζοφρένεια με έναρξη στην 
παιδική ηλικία.9,69 Συγκρινόμενα με φυσιολογικά παι
διά και παιδιά με ΔΕΠΥ συνταιριασμένα ως προς την 
ηλικία, τα παιδιά με παιδική σχιζοφρένεια φάνηκε ότι 
είχαν σημαντικά μεγαλύτερες διαταραχές των οφθαλ
μικών κινήσεων παρακολούθησης αντικειμένου, ότι 
διέθεταν σημαντικά μικρότερο συνολικό χρόνο στην 
παρακολούθηση του στόχου, και ότι είχαν υψηλότερο 
ρυθμό προβλεπτικών σακκαδικών κινήσεων.72

Νευροαπεικονιστικά δεδομένα 
στη σχιζοφρένεια σε παιδιά, 
εφήβους και ενηλίκους

Ένα ποσοστό ενήλικων ασθενών με σχιζοφρένεια 
εμφανίζει ελάσσονες ή μέτριες δομικές εγκεφαλικές 
«ανωμαλίες» σε Μαγνητικές Τομογραφίες (MRI).

Συνήθη ευρήματα14 περιλαμβάνουν:

1.  Τη διεύρυνση των πλάγιων κοιλιών και της 3ης κοι
λίας, ενίοτε με διεύρυνση των φλοιωδών αυλάκων. 

2.  Τον ελαττωμένο όγκο του εγκεφάλου συνολικά, 
της φλοιώδους φαιάς ουσίας, των δομών του έσω 
κροταφικού λοβού, του ιπποκάμπου και της αμυγ
δαλής, καθώς επίσης και του θαλάμου.
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3.  Αύξηση του μεγέθους των βασικών γαγγλίων, συν
δεόμενη με τη χρήση νευροληπτικών.

Ορισμένες από αυτές τις ανωμαλίες έχουν βρεθεί 
στο 1ο επεισόδιο προ της ενάρξεως της θεραπείας76 

και θεωρούνται μάλλον σημαντικός παράγων κινδύ
νου παρά αιτιοπαθογενετικές βλάβες. Ενίοτε εμφανί
ζουν εξέλιξη με την πρόοδο της νόσου και φαίνεται 
να επηρεάζονται από τα νευροληπτικά. 

Τα νευροαπεικονιστικά δεδομένα από τη μελέτη 
του ΝΙΜΗ69 υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς που εκδή
λωσαν σχιζοφρένεια στην παιδική ηλικία εμφανίζουν 
ορισμένες μορφομετρικές ανωμαλίες παρόμοιες με 
αυτές που παρατηρούνται στους ενήλικους ασθενείς 
με τη διαταραχή.

Οι αρχικές απεικονίσεις 41 ασθενών με παιδική σχι
ζοφρένεια και 63 συνταιριασμένων υγιών μαρτύρων, 
έδειξαν, όπως αναμενόταν, ελαττωμένο συνολικό 
όγκο εγκεφάλου (με μείωση του όγκου της φαιάς ου
σίας) και της μέσης θαλαμικής περιοχής, και αυξημέ
νο όγκο πλαγίων κοιλιών.73 

Τα παρατηρούμενα ελλείμματα (μείωση του όγκου 
της φαιάς ουσίας και διεύρυνση του όγκου των κοιλι
ών) ήταν μεγαλύτερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 
ευρήματα σε ενήλικες ασθενείς με σχιζοφρένεια.69 

Ωστόσο, ενώ έχει σταθερά βρεθεί ελάττωση του 
όγκου σε δομές του έσω κροταφικού λοβού σε μελέ
τες ενηλίκων με σχιζοφρένεια, δεν βρέθηκαν σημα
ντικές διαφορές σε αυτές τις δομές μεταξύ ασθενών 
με παιδική σχιζοφρένεια και μαρτύρων κατά τις αρχι
κές απεικονίσεις.69

Η μελέτη του ΝΙΜΗ περιελάμβανε και διαχρονική 
συλλογή και ανάλυση των νευροπεικονιστικών δεδομέ
νων. Ασθενείς και μάρτυρες εξετάστηκαν τρεις φορές 
διαδοχικά με μαγνητική τομογραφία (MRI) ανά 2 έτη.

Οι επαναλαμβανόμενες απεικονίσεις αυτών των 
ασθενών έχουν αποκαλύψει μια γενικότερη προ
οδευτική μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας, και 
προοδευτικές αυξήσεις στον όγκο των κοιλιών.77

Η μείωση του όγκου της φαιάς ουσίας διαπιστώθη
κε ότι ακολουθεί προσθιοπίσθια κατανομή (ινιακός, 
βρεγματικός, κροταφικός, προμετωπιαίος φλοιός),77 
και συμβαίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την 
αναμενόμενη φυσιολογικά μείωση της φαιάς ουσίας 
κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου στην εφηβεία, η 
οποία φαίνεται ότι συνδέεται με την αναδιοργάνωση 
(κλάδεμαpruning) των συνάψεων.78

Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι ασθενείς με παι
δική σχιζοφρένεια εμφάνισαν μεγάλη ελάττωση των 
όγκων του ιπποκάμπου και της αμυγδαλής, με απο
τέλεσμα στο τέλος της εφηβείας οι απεικονίσεις τους 
να μοιάζουν με αυτές των ενήλικων ασθενών στις 
αντίστοιχες δομές.59,79 

Ανάλογα ευρήματα που συνδέουν τη σχιζοφρέ
νεια σε παιδιά και εφήβους με τη σχιζοφρένεια των 
ενηλίκων προκύπτουν και από άλλες δομικές νευρο
απεικονιστικές μελέτες,79 και επίσης από ορισμένες 
λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μελέτες74,80 και 
μελέτες μαγνητικής φασματοσκοπίας (MRS).75 

Τα συγκλίνοντα δεδομένα από τις μελέτες για τη 
σχιζοφρένεια σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους υπο
στηρίζουν τις επικρατούσες σήμερα νευροαναπτυξια
κές θεωρίες για τη σχιζοφρένεια81,82 και τις συναφείς 
θεωρίες για τον ρόλο του συναπτικού «κλαδέματος» 
(pruning) κατά την εφηβεία στην έναρξη της σχιζο
φρένειας,83,84 και οδηγούν τους ερευνητές στη διατύ
πωση ενιαίων πολυδιάστατων θεωρητικών μοντέλων 
που τείνουν να ερμηνεύσουν την αιτιοπαθογένεια σε 
σχέση με την πορεία και εξέλιξη της διαταραχής.85–88 
Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, βεβαίως, δεν μπο
ρεί να αγνοήσει τον ρόλο των βιολογικών και ψυχο
λογικών διεργασιών της εφηβείας89–91 με δεδομένη 
τη δραματική αύξηση της συχνότητας της σχιζοφρέ
νειας κατά την εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή. 

Θεραπεία

Η αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας σε παιδιά και 
εφήβους, κατ’ αναλογίαν προς τους ενήλικες, στη
ρίζεται σε ένα πολυδιάστατο θεραπευτικό σχέδιο92 
που περιλαμβάνει: 

α.  Φαρμακευτική αγωγή20 (πρώτη επιλογή αποτε
λούν τα άτυπα αντιψυχωσικά).

β.  Ατομική ψυχοθεραπεία92 (υποστηρικτική, γνωσια
κήσυμπεριφορική, εναισθητικού τύπου).

γ.  Οικογενειακές παρεμβάσεις93 (υποστηρικτική, ψυ
χοεκπαίδευση, μείωση εκφραζόμενου συναισθή
ματος).

δ.  Κοινωνικές παρεμβάσεις92 (δραστηριότητες στην 
κοινότητα, εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων).

ε.  Eκπαιδευτικές παρεμβάσεις92 (παρέμβαση στο 
σχολείο, ειδική εκπαίδευση)

Οι οικογενειακές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις απο
κτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στην παιδική και εφηβική 
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σχιζοφρένεια, πρωτίστως στις περιπτώσεις που, εκτός 
από τα ψυχωσικά συμπτώματα, συνυπάρχουν σοβαρά 
ελλείμματα σε διάφορες πλευρές της ανάπτυξης.

Συμπεράσματα 

Η σχιζοφρένεια με έναρξη στην παιδική ηλικία εί
ναι σπάνια, αυξάνει όμως δραματικά η συχνότητά 
της στην εφηβεία. Οι κλινικές, νευροψυχολογικές και 
νευροβιολογικές μελέτες υποστηρίζουν τη συνέχεια 
της παιδικής και εφηβικής σχιζοφρένειας με αυτήν 

που εκδηλώνεται στην ενήλικη ζωή. Η παιδική σχιζο
φρένεια συνδέεται ωστόσο με μεγαλύτερη βαρύτη
τα, συνήθως χρόνια πορεία και πιθανόν μεγαλύτερη 
κληρονομική επιβάρυνση. Χαρακτηρίζεται από προ
νοσηρές διαταραχές της ανάπτυξης (ελλείμματα στη 
γνωστική, γλωσσική και κοινωνική ανάπτυξη), ύπου
λη έναρξη και πρόδρομες εκδηλώσεις. Εμφανίζει 
ενδείξεις για προοδευτικά εξελισσόμενες μορφολο
γικές ανωμαλίες του εγκεφάλου και επιδείνωση της 
νοητικής λειτουργίας. Τέλος, χρήζει σφαιρικής και 
πολυδιάστατης θεραπευτικής αντιμετώπισης. 

Schizophrenia in children and adolescents: 
Relevance and differentiation 

from adult schizophrenia

Ch. Androutsos
Department of Child and Adolescent Psychiatry, "Sismanoglio" General Hospital of Athens, Αthens, Greece

Psychiatriki 2012, 23:S82–S93

Schizophrenia in childhood is rare (point prevalence <1/10,000 before the age of 12) and most often 
has insidious onset, severe clinical presentation and adverse course and outcome. The incidence of 
schizophrenia rises dramatically in adolescence, and its prevalence is estimated at 0.23% in the age 
between 13 and 18 years. The findings from clinical, neuroimaging, neuropsychological and neurobio
logical studies support that there is a substantial continuity between childhood, adolescent and adult 
schizophrenia, despite developmental differences. For this reason, the DSMIV and ICD10 criteria for 
schizophrenia are valid for all age spectrums, but their application in earlier ages is difficult, and the 
particular developmental characteristics of each developmental phase should be taken into consider
ation. The differential diagnosis of childhood and adolescent schizophrenia, especially from pervasive 
developmental disorders, affective disorders with psychotic features and some forms of atypical psy
chosis, poses similar difficulties. The clinical picture is characterized predominantly by auditory hal
lucinations, delusions which are less complex than in adults, and flat or inappropriate affect. Formal 
thought disorder and disorganized behavior are common. Premorbid neurodevelopmental impair
ments, including language, motor and social deficits, are more frequent and more pronounced in 
persons that will later on develop schizophrenia during childhood or adolescence, compared to adult
hood. Furthermore, the emergence of prodromal symptoms, prior to the main psychotic symptoms, is 
common. The onset of the main psychotic symptoms is usually insidious, and delay in diagnosis and 
treatment is common, with adverse consequences on the course and outcome of the disorder. The 
onset of overt psychosis is characterized by a marked deterioration from previous level of functioning 
in the vast majority of children and adolescents, and an adverse course and outcome is reported in ap
proximately 50–60% of cases. Compared to adult schizophrenia, childhood schizophrenia manifests 
higher familial predisposition and possibly greater genetic loading. Some of the susceptibility genes 
that have been detected in adult schizophrenia have also been replicated in childhood schizophrenia 
studies. Neuroimaging studies in childhood schizophrenia provide evidence for progressive structural 
brain abnormalities. Patients with childhood onset schizophrenia manifest significant progressive re
duction of gray matter volume during adolescence, to a much greater extent than the gray matter re
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Η μείζων κατάθλιψη και η δυσθυμική διαταραχή στις μικρές ηλικίες είναι συχνές διαταρα
χές, οι οποίες πολλές φορές υποτροπιάζουν, σχετίζονται με έκπτωση της λειτουργικό
τητας (διαπροσωπική, σχολική), καθώς και με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικότητας και 
χρήσης ουσιών. Διάφορες μελέτες, σε κλινικούς και μη πληθυσμούς, έχουν δείξει ότι η 

μείζων κατάθλιψη στην εφηβική ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αυτής, 
καθώς και διπολικής διαταραχής στην ενήλικη ζωή, με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στις 
διαπροσωπικές σχέσεις (περισσότερα διαζύγια, βία) και τις ακαδημαϊκές σπουδές. Πιο συγκεκρι
μένα, έφηβοι με μείζονα κατάθλιψη έχουν 2–7 περισσότερες πιθανότητες να έχουν κατάθλιψη ως 
ενήλικες σε σύγκριση με εφήβους χωρίς κατάθλιψη. Έφηβοι με κατάθλιψη είχαν λιγότερες πιθανό
τητες από μη καταθλιπτικούς να έχουν ολοκληρώσει υψηλότερη εκπαίδευση στην ηλικία των 30 
ετών, ενώ γυναίκες με ιστορικό κατάθλιψης ανέφεραν περισσότερες εκτρώσεις, αποβολές, βία με 
τους συντρόφους τους, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, μεγαλύτερο αριθμό στενών σχέσε
ων, περισσότερα διαζύγια, και πως ήταν μόνες μητέρες. Από μια σημαντική μελέτη (του Maudsley) 
προκύπτει επίσης ότι η κατάθλιψη στην εφηβεία ενέχει αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη στην 
ενήλικη ζωή ανεξάρτητα από τη συννόσηση, ενώ οι συννοσηρές διαταραχές διαγωγής στα παιδιά 
αφορούν αυξημένα ποσοστά εξάρτησης από ουσίες, αλκοολισμού και διαταραχής αντικοινωνικής 
προσωπικότητας αργότερα. Σύμφωνα με άλλες μελέτες, οι διαταραχές προσωπικότητας (εξαρτη
μένου, αντικοινωνικού, και ιστριονικού τύπου) είναι πιθανό να αποτελούν εναλλακτικές μορφές 
συνέχειας για τη μείζονα κατάθλιψη και άλλες ψυχικές διαταραχές από την παιδική ηλικία στην 
ενηλικίωση. Επιπλέον, η διπολική διαταραχή τύπου Ι στις μικρές ηλικίες συνδέεται με αυξημένα 
ποσοστά μανιακών επεισοδίων και χρήση ουσιών αργότερα, ενώ υπάρχει συχνά μεγάλη καθυστέ
ρηση στην αναγνώριση και διάγνωσή της. Διάφοροι παράγοντες, όπως π.χ. δημογραφικοί, κλι
νικοί, οικογενειακοί και πρώιμες αντιξοότητες, συμβάλλουν και σχετίζονται με τη μακροχρόνια 
πορεία και έκβαση της κατάθλιψης και της δυσθυμίας, και κατά συνέπεια θα πρέπει να αξιολογού
νται από τους κλινικούς: μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλότερη εκπαίδευση, συνύπαρξη με διαταραχή 
άγχους, μεγαλύτερη οικογενειακή επιβάρυνση για χρονία κατάθλιψη, ιστορικό όχι καλής σχέσης 
με τη μητέρα και ιστορικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπροσθέτως, η μεγαλύτερη δι
άρκεια της δυσθυμίας αποτελεί προγνωστικό δείκτη για μεγαλύτερη λειτουργική έκπτωση μετά 
10 έτη. Επειδή λοιπόν οι διαταραχές συναισθηματικής διάθεσης στις μικρές ηλικίες, και κυρίως 
στην εφηβεία, είναι πιθανό να συνεχίζονται στην ενήλικη ζωή, χρειάζεται να υπάρχει έγκαιρη ανα
γνώριση, αξιολόγηση και θεραπεία. Παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο ανάπτυξης κατάθλιψης και 
παιδιά με κατάθλιψη, ακόμα και μη κλινική, χρειάζεται να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται 

Oι διαταραχές συναισθηματικής διάθεσης  
στην παιδική και εφηβική ηλικία:  

συνέχεια και ασυνέχεια στην ενήλικη ζωή

Γ. Κολαΐτης 
Παιδοψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π94–Π100
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Εισαγωγή 

Οι ψυχικές (συναισθηματικές) και συμπεριφορικές 
διαταραχές αντιπροσώπευαν κατά το έτος 1990 το 
11% της συνολικής επιβάρυνσης από νοσήματα πα
γκοσμίως (σε όρους DALYs/DisabilityAdjusted Life 
Years). Το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε 
15% μέχρι το έτος 2020. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2001, 2003), η κα
τάθλιψη ήταν η τέταρτη στη σειρά των νοσημάτων 
που συνεισέφεραν σε αυτή την επιβάρυνση το 1990 
και αναμένεται να είναι η δεύτερη μέχρι το 2020 (με 
πρώτη την ισχαιμική καρδιακή νόσο).1

Οι διαταραχές διάθεσης (μείζων κατάθλιψη, δυσθυ
μία) στις μικρές ηλικίες είναι συχνές, επιμένουσες, 
και υποτροπιάζουσες διαταραχές. Παιδιά και έφηβοι 
με Μείζονα Διαταραχή Κατάθλιψης (ΜΔΚ) βρίσκονται 
σε αυξημένο κίνδυνο για αυτοκτονική συμπεριφορά, 
κατάχρηση ουσιών (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
η νικοτίνη και το αλκοόλ), σωματική νόσηση, πρώιμη 
εγκυμοσύνη, έκθεση σε αρνητικά γεγονότα ζωής, 
καθώς και χαμηλή εργασιακή, σχολική και ψυχοκοι
νωνική λειτουργικότητα.2,3 

Στη διάρκεια ενός επεισοδίου κατάθλιψης, τα παι
διά και οι έφηβοι παρουσιάζουν συχνά έκπτωση στις 
σχολικές επιδόσεις και στις σχέσεις τους με τους άλ
λους. Τα τελευταία 25 χρόνια η ηλικία έναρξης της 
ΜΔΚ φαίνεται να μειώνεται σταθερά. Έχει υπολογι
στεί πως η μέση διάρκεια ενός επεισοδίου ΜΔΚ είναι 
9 μήνες (3–6 για κοινοτικά και 5–8 για κλινικά δείγ
ματα) και η μέση διάρκεια ανάρρωσης από δυσθυ
μία 4 έτη. Η διάρκεια των επεισοδίων ΜΔΚ μπορεί 
να φτάσει ακόμα και τα 10 χρόνια (μέση 26 εβδομά
δες).3 Ο κίνδυνος για συνεχόμενα επεισόδια ΜΔΚ ή 
Δυσθυμικής Διαταραχής (ΔΔ) είναι υψηλός: 40% στη 
διετία και 72% στην 5ετία.4 Από τους εφήβους που 
ανάρρωσαν, 1/3 παρουσίασε νέο επεισόδιο μέσα 
στην 4ετία. Παράγοντες που συνδέονται με υποτρο
πή είναι διαταραχή διάθεση πρώιμης έναρξης στον 
γονέα, απουσία πλήρους ανάρρωσης από επεισόδιο 
κατάθλιψης, προϋπάρχουσα κοινωνική δυσλειτουρ
γικότητα, ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης και 

οικογενειακών συγκρούσεων. Διάφορες μελέτες, σε 
κλινικούς και μη πληθυσμούς, έχουν δείξει ότι η ΜΔΚ 
στην παιδική ηλικία αποτελεί παράγοντα κινδύνου 
για την ανάπτυξη ΜΚΔ και διπολικής διαταραχής 
στην ενήλικη ζωή,3–6 με μακροχρόνιες αρνητικές επι
πτώσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις (περισσότερα 
διαζύγια, βία) και τις ακαδημαϊκές σπουδές.7,8

Η Διπολική Διαταραχή στις μικρές ηλικίες αφορά 
γρήγορες εναλλαγές διάθεσης σε συνδυασμό με υψη
λά ποσοστά συννοσηρών διαταραχών και δυσκολίες 
στη διάγνωση και θεραπεία. Η διαταραχή έχει χειρό
τερη μακροχρόνια έκβαση όταν υπάρχει έναρξη σε 
νεαρή ηλικία, εμφανίζεται σε οικογένειες χαμηλού 
κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, έχει υποκλινικά συμ
πτώματα, μακρά διάρκεια νόσου, γρήγορες εναλλα
γές διάθεσης, ψυχωσικά στοιχεία, συννοσηρές διατα
ραχές και οικογενειακή ψυχοπαθολογία.9

Μακροχρόνια παρακολούθηση και πορεία/
έκβαση παιδικής ψυχοπαθολογίας

Η μακροχρόνια μελέτη 4627 ατόμων της Medical 
Research Council National Survey of Health & 
Development (το Βρετανικό δείγμα γέννησης του 
1946),10 έδειξε ξεχωριστά προφίλ συμπτωμάτων κα
τάθλιψης και άγχους στη διάρκεια ζωής, καθώς και 
ενδιαφέρουσες συσχετίσεις τους με νευροαναπτυξια
κούς δείκτες της πρώιμης ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, 
μετρήθηκαν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης στις 
ηλικίες 13, 15, 36, 43 και 53 ετών, και μελετήθηκαν 
προγνωστικοί δείκτες της πρώιμης παιδικής ηλικίας. 
Μέχρι την ηλικία των 53 ετών, 44,8% του δείγματος 
δεν παρουσίαζε συμπτώματα, 33,6% είχαν επαναλαμ
βανόμενα συμπτώματα μετρίας βαρύτητας, 11,3% μέ
τρια συμπτώματα με έναρξη στην ενηλικίωση, 5,8% 
συμπτώματα της εφηβείας με καλή έκβαση στην ενη
λικίωση, 2,9% σοβαρά συμπτώματα με έναρξη στην 
ενηλικίωση και 1,7% επαναλαμβανόμενα σοβαρά συμ
πτώματα στη διάρκεια της ζωής. Τα βρέφη με μεγα
λύτερο σωματικό βάρος είχαν μικρότερη πιθανότητα 
για συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους [odds ratio 
(OR)=0,92, 95% confidence interval (CI) 0,85–0,99], 

έγκαιρα στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας ή και τα σχολεία. Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντι
κή η συνέχιση της ψυχοκοινωνικής φροντίδας των πασχόντων από την παιδική στην εφηβική και 
αργότερα στην ενήλικη ζωή. 

Λέξεις ευρετηρίου: Διαταραχές διάθεσης, διαταραχές συναισθήματος, παιδιά, έφηβοι, συνέχεια, 
ενήλικη ζωή.
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ενώ η καθυστέρηση στην ηλικία που το παιδί στάθη
κε όρθιο (OR=1,19, 95% CI 1,11–1,28) και περπάτησε 
(OR=1,22, 95% CI 1,14–1,31) σχετίζονταν με μεγαλύτε
ρη πιθανότητα συμπτωμάτων αργότερα, ελέγχοντας 
τις κοινωνικές καταστάσεις και τα στρεσογόνα γεγο
νότα ζωής στην παιδική ηλικία. 

Μια προοπτική μακροχρόνια έρευνα ενός αντι
προσωπευτικού κοινοτικού δείγματος 269 Γερμανών 
παιδιών και εφήβων αποσκοπούσε στη μελέτη της 
πορείας και προγνωστικής ισχύος ψυχιατρικών συ
μπτωμάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία και 
της έκβασής τους (ICD10) 18 χρόνια αργότερα στην 
ενήλικη ζωή.11 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο 
χρονικές στιγμές, αρχικά (1980–1984) με τη χρήση 
της συνέντευξης Standardized Psychiatric Interview, 
και 18 χρόνια αργότερα (2001–2004) με τη χρήση της 
συνέντευξης standardized MCIDI. Το ποσοστό συμ
μετοχής στην επαναξιολόγηση ήταν 82%. Η συχνό
τητα κλινικών συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους 
ή φοβίας ήταν σημαντικά υψηλότερη εάν οι συμμε
τέχοντες ήταν νεότεροι συγκριτικά με τις βαθμολο
γίες τους στην ενήλικη ζωή. Αυξημένα επίπεδα σω
ματικών συμπτωμάτων, κόπωσης, ευερεθιστότητας, 
διαταραχών ύπνου, κατάθλιψης, άγχους, ανησυχίας 
και φοβικών συμπτωμάτων στην παιδική/εφηβική 
ζωή σχετίζονταν με υψηλότερο κίνδυνο ψυχιατρικής 
διαταραχής στην ενηλικίωση. Τα συμπτώματα κατά
θλιψης αποτελούσαν προγνωστικούς δείκτες τόσο 
για διαταραχές συναισθηματικής διάθεσης όσο και 
για χρήση ουσιών στην ενήλικη ζωή, ενώ οι φοβίες 
για ανάπτυξη διαταραχών άγχους αργότερα.11 

Οι Reef et al6 έχουν ερευνήσει τη συνέχεια της παι
δικής ψυχοπαθολογίας 24 χρόνια αργότερα. Το 1983 
έλαβαν βαθμολογήσεις από γονείς της συμπεριφο
ράς δείγματος γενικού πληθυσμού 2076 παιδιών με 
τη χρήση του Child Behaviour Checklist (CBCL) και, 
24 χρόνια αργότερα, 1365 συμμετέχοντες συμπλή
ρωσαν το Adult SelfReports (ASR). Από τους συμμε
τέχοντες που ταξινομήθηκαν ως αποκλίνοντες στην 
παιδική ηλικία, 22,2% ταξινομήθηκαν ως αποκλίνο
ντες και στην ενήλικη ζωή. Αν και οι βαθμολογήσεις 
στην παιδική ηλικία έγιναν από τους γονείς, και στην 
ενηλικίωση (24 χρόνια μετά) με αυτοαναφορές από 
ανάλογο ερωτηματολόγιο, βρέθηκε συνέχεια της ψυ
χοπαθολογίας από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Πιο 
συγκεκριμένα, τα προβλήματα άγχους/κατάθλιψης, 
επιθετικότητας και παραβατικότητας, αποτελούσαν 
κύριους προγνωστικούς παράγοντες για ψυχοπαθο
λογία στην ενηλικίωση. 

Συνέχεια παιδικής κατάθλιψης  
στην εφηβική και νεαρή ενήλικη ζωή

Η μελέτη των Lewinshon et al4 αφορούσε συγκρί
σεις ποσοστών διαταραχών διάθεσης και άλλων δια
ταραχών μεταξύ 19 και 24 ετών. Οι ερευνητές μελέ
τησαν ένα μεγάλο κοινοτικό δείγμα 261 νεαρών με 
ΜΔΚ, 73 με διαταραχή προσαρμογής, 133 με διατα
ραχή μη συναισθηματικoύ τύπου και 272 χωρίς δια
ταραχή. Στη νεαρή ενήλικη ζωή, η ΜΔΚ ήταν σημα
ντικά συχνότερη στην ομάδα των εφήβων με ΜΔΚ 
(9% έναντι 5,6% έναντι 3,7%, αντιστοίχως). Επίσης, 
έφηβοι με ΜΔΚ είχαν υψηλά ποσοστά μη συναισθη
ματικών διαταραχών στη νεαρή ενήλικη ζωή, που 
όμως δεν διέφερε σημαντικά από τους εφήβους με 
μη συναισθηματική διαταραχή (6,6% έναντι 7,2%). 
Οι ερευνητές, οι οποίοι βρήκαν χαμηλά ποσοστά 
Δυσθυμικής και Διπολικής Διαταραχής (μικρότερα 
του 1%), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 
σημαντική συνέχεια της ΜΔΚ από την εφηβεία στη 
νεαρή ενήλικη ζωή. 

Οι Weissman et al12 μελέτησαν 83 παιδιά με ΜΔΚ, 
44 μάρτυρες με άγχος και 91 φυσιολογικούς μάρτυ
ρες, και ακολούθησε επανεξέταση μετά 10–15 χρόνια 
των ενήλικων πλέον ατόμων. Οι ερευνητές βρήκαν 
ότι τα παιδιά με ΜΔΚ είχαν τριπλάσιο κίνδυνο απο
πειρών αυτοκτονίας συγκριτικά με τα φυσιολογικά 
παιδιά και διπλάσιο συγκριτικά με εκείνα που είχαν 
άγχος, καθώς και ανάπτυξη διπολικής διαταραχής. 
Επιπλέον, βρέθηκε αυξημένος κίνδυνος για διατα
ραχή χρήσης ουσιών και διαταραχές διαγωγής, αλ
λά όχι για άλλες διαταραχές, μακροχρόνια αυξημένη 
χρήση ψυχιατρικών και ιατρικών υπηρεσιών και συ
νολική ελλειμματική λειτουργικότητα. Τέλος, παιδιά 
με προεφηβική ΜΔΚ, καθώς και υποτροπιάζουσα 
ΜΔΚ, είχαν σε υψηλότερα ποσοστά συγγενείς πρώ
του βαθμού με ΜΔΚ. 

Η μακροχρόνια μελέτη του Maudsley13 παιδιών και 
εφήβων με κατάθλιψη αφορούσε 149 άτομα με ΜΔΚ 
(53 με διαταραχή διαγωγής), τα οποία επανεξετάστη
καν 20 χρόνια αργότερα. 62,4% βρέθηκαν με υπο
τροπιάζουσα ΜΔΚ και 75,2% με οποιαδήποτε κατά
θλιψη. Η ομάδα των παιδιών με διαταραχή διαγωγής 
είχαν υψηλότερα ποσοστά κατάχρησης ουσιών και 
εξάρτησης, αλκοολισμού και αντικοινωνικής διατα
ραχής προσωπικότητας. Οι ερευνητές συμπεραίνουν 
πως η εφηβική κατάθλιψη έχει αυξημένο κίνδυνο για 
κατάθλιψη στην ενήλικη ζωή, ανεξάρτητα από τη 
συννοσηρότητα.
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Είναι γνωστό πάντως ότι 1/3 των καταθλιπτικών 
παιδιών εμφανίζουν διαταραχή διαγωγής. Στη με
λέτη των Harrington et al,14 η παρουσία διαταραχής 
διαγωγής σε παιδιά με κατάθλιψη αποτελούσε καλό 
προγνωστικό σημείο αναφορικά με την έκβαση της 
κατάθλιψης στην ενήλικη ζωή, όχι όμως και για τη 
διαταραχή διαγωγής, αφού τα παιδιά με κατάθλιψη 
και διαταραχή διαγωγής παρουσίαζαν υψηλότερο 
κίνδυνο για εγκληματικότητα στην ενηλικίωση συγ
κριτικά με καταθλιπτικά παιδιά χωρίς διαταραχή δια
γωγής. Το ερώτημα λοιπόν είναι μήπως η κατάθλιψη 
αποτελεί μάλλον ένα πρώιμο χαρακτηριστικό της δι
αταραχής διαγωγής παρά μια ξεχωριστή συννοσηρή 
κατάσταση. 

Σε άλλη μελέτη15 364 εφήβων 15–18 ετών, με τη 
χρήση του ερωτηματολογίου Youth SelfReport και 
στην επανεκτίμηση, 2 και 4 έτη αργότερα, άτομα 19 
ετών ή μεγαλύτερα συμπλήρωσαν το ερωτηματο
λόγιο Young Adult SelfReport, το οποίο προέρχεται 
από το Youth SelfReport. Σχεδόν 40% των εφήβων 
που ταξινομήθηκαν ως αποκλίνοντες αρχικά, απέκλι
ναν και 4 χρόνια αργότερα. Δεν υπήρχε διαφορά στη 
συνέχεια μεταξύ εσωτερικευμένου και εξωτερικευμέ
νου τύπου προβλημάτων σε αυτό το δείγμα. Όλοι οι 
τύποι προβλημάτων έτειναν να επιμένουν σε παρό
μοιο βαθμό, ακόμα και προβλήματα που θεωρούνται 
τυπικά της παιδικής ηλικίας, όπως π.χ. προβλήματα 
προσοχής και υπερκινητικότητας. 

Η κατάθλιψη στην εφηβεία και η σχέση  
της με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση,  
τη δημιουργία στενών σχέσεων  
και την ανατροφή παιδιών στην ενηλικίωση

Η έρευνα των Jonsson et al7,8 αφορούσε συγκριτική 
μελέτη πληθυσμού στην ηλικία των 16–17 ετών και 
επανεξέταση μια 15ετία αργότερα μεταξύ καταθλιπτι
κών (n=361) και μηκαταθλιπτικών εφήβων (n=248). 
Οι έφηβοι με κατάθλιψη είχαν λιγότερες πιθανότητες 
από τους μηκαταθλιπτικούς να έχουν ολοκληρώσει 
υψηλότερη εκπαίδευση στα 30 (γυναίκες και άνδρες). 
Ελέγχοντας τις σχολικές επιδόσεις, το κοινωνικοοικο
νομικό επίπεδο και την εκπαίδευση της μητέρας, η μι
κρότερη πιθανότητα για υψηλότερη εκπαίδευση πα
ρέμεινε για τους άνδρες με κατάθλιψη αλλά όχι και για 
τις γυναίκες με κατάθλιψη.8 Στην ίδια μελέτη, οι γυναί
κες με ιστορικό κατάθλιψης ανέφεραν περισσότερες 
εκτρώσεις, αποβολές, βία με τους συντρόφους τους 
και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Επιπλέον, εί

χαν μεγαλύτερο αριθμό στενών σχέσεων, περισσότε
ρα διαζύγια και ήταν μόνες μητέρες. Οι καταθλιπτικές 
γυναίκες με συννοσηρή διασπαστική διαταραχή είχαν 
ιδιαίτερα άσχημη έκβαση. Οι άνδρες με ιστορικό κα
τάθλιψης δεν είχαν περισσότερα προβλήματα αργότε
ρα στις στενές σχέσεις τους.7

Παιδική κατάθλιψη και διαταραχές  
προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι οι διαταραχές 
προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή μπορεί να αποτε
λούν εναλλακτικά «μονοπάτια» συνέχειας (alternative 
pathways of continuity) της παιδικής κατάθλιψης. 
Μια τέτοια μελέτη16 αφορούσε ένα τυχαίο δείγμα 551 
νέων, των οποίων οι αξιολογήσεις (αυτοαναφορές 
και αναφορές μητέρων) πραγματοποιήθηκαν στην 
ηλικία των 12,7 ετών, 15,2 ετών και 21,1 ετών. Οι πι
θανότητες για εξαρτητική, αντικοινωνική, παθητική
επιθετική, ιστριονική διαταραχή προσωπικότητας 
αυξήθηκαν κατά 13, 10, 7 και 3 φορές αντίστοιχα επί 
υπάρξεως ιστορικού ΜΔΚ. Οι ερευνητές συμπεραί
νουν ότι οι διαταραχές προσωπικότητας (εξαρτητική, 
αντικοινωνική, παθητικήεπιθετική, ιστριονική) μπο
ρεί να αποτελούν εναλλακτικές μορφές συνέχειας 
για ΜΔΚ και άλλες διαταραχές του Άξονα I στη μετά
βαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή.

Συνέχεια δυσθυμικής διαταραχής  
και διπλής κατάθλιψης 

Η μελέτη των Klein et al17 αποσκοπούσε στον 
εντοπισμό προγνωστικών δεικτών της 10ετούς 
πορείας της Δυσθυμικής Διαταραχής (ΔΔ) και της 
Διπλής Κατάθλιψης. Ογδόντα επτά ασθενείς με ΔΔ 
πρώιμης έναρξης (σε ηλικία μικρότερη των 21 ετών) 
αξιολογήθηκαν 5 φορές σε διαστήματα ανά 30 μή
νες για 10 έτη. Προγνωστικοί δείκτες της βαρύτη
τας της κατάθλιψης και της λειτουργικής έκπτωσης 
στα 10 έτη ήταν: μεγαλύτερη ηλικία, χαμηλότερη 
εκπαίδευση, συνύπαρξη με διαταραχή άγχους, με
γαλύτερη οικογενειακή επιβάρυνση για χρονία κα
τάθλιψη, ιστορικό όχι καλής σχέσης με τη μητέρα 
και ιστορικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. 
Επιπροσθέτως, η μεγαλύτερη διάρκεια της ΔΔ απο
τελούσε προγνωστικό δείκτη για μεγαλύτερη λει
τουργική έκπτωση μετά 10 έτη. Φαίνεται δηλαδή 
πως δημογραφικοί, κλινικοί, οικογενειακοί παρά
γοντες και πρώιμες αντιξοότητες συμβάλλουν και 
σχετίζονται με τη μακροχρόνια μετάβαση και έκβα
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ση της ΔΔ, και κατά συνέπεια θα πρέπει να αξιολο
γούνται από τους κλινικούς.17 

Συνέχεια διπολικής διαταραχής  
στην εφηβεία και νεαρή ενήλικη ζωή

Η διπολική διαταραχή με παιδική έναρξη αποτελεί 
ένα θέμα μάλλον αμφιλεγόμενο στην Παιδική και 
Εφηβική Ψυχιατρική, αναφορικά με τον επιπολασμό, 
τα διαγνωστικά κριτήρια, την κλινική εικόνα, ενώ και 
η συνέχειά της στην ενήλικη ζωή εγείρει επίσης πολ
λά ερωτήματα.18 

Οι Lewinsohn et al19 μελέτησαν ένα μεγάλο τυχαία 
επιλεγμένο κοινοτικό δείγμα (n=1507), το οποίο αξιο
λογήθηκε δύο φορές στην εφηβεία και μία υποομά
δα (n=893) στα 24 έτη. Συγκρίθηκαν πέντε ομάδες: 
με διπολική διαταραχή, υποκλινική διπολική διατα
ραχή, μείζονα κατάθλιψη, διασπαστική διαταραχή 
συμπεριφοράς, καμία διαταραχή. Τα ποσοστά δι
πολικής διαταραχής ήταν 1% στην εφηβεία, και 2% 
στην ενήλικη ζωή και της υποκλινικής διπολικής 
διαταραχής 5%. Λιγότερο από 1% των περιπτώσεων 
ΜΚΔ «μεταπήδησαν» σε διπολική διαταραχή στα 24 
έτη. Οι ομάδες με διπολική και υποκλινική διπολική 
διαταραχή είχαν αυξημένα ποσοστά συμπτωμά
των αντικοινωνικής και οριακής προσωπικότητας. 
Συγκριτικά με την ομάδα χωρίς διαταραχή, παρου
σίαζαν σημαντικό έλλειμμα λειτουργικότητας και 
μεγαλύτερη χρήση ψυχιατρικών υπηρεσιών στα 24 
έτη. Οι συγγενείς εφήβων με διπολική και υποκλινική 
διπολική διαταραχή είχαν αυξημένα ποσοστά ΜΔΚ 
και διαταραχών άγχους. 

Οι Geller et al20 μελέτησαν τη συνέχεια της διπολι
κής διαταραχής τύπου Ι με την ενήλικη μορφή τύπου 
Ι. Το δείγμα τους αποτελούσαν 115 παιδιά, ηλικίας 
11,1 ετών, με διπολική διαταραχή τύπου I, μικτή ή μα
νιακή φάση, με 1 ή και τα 2 κύρια συμπτώματα και 
βαθμολογία μικρότερη του 60 στο CGAS. Στην επανε
ξέταση μετά από 8 έτη, 88% είχαν διαστήματα χωρίς 
πρόβλημα, αλλά 73% αυτών υποτροπίασαν σε μανία. 
Η έλλειψη μητρικής ζεστασιάς (maternal warmth) 
αποτελούσε προγνωστικό παράγοντα για υποτροπή 
της μανίας. Το 2ο και 3ο επεισόδιο χαρακτηρίζονταν 
από ψυχωσικά στοιχεία, ημερήσια διακύμανση και 
μακρά διάρκεια, αλλά σημαντικά βραχύτερη των 
πρώτων επεισοδίων. Στους άνω των 18 ετών, 44,4% 
είχαν μανιακά επεισόδια (13–44 φορές μεγαλύτερα 
της επίπτωσης στον γενικό πληθυσμό) και 35,2% δια

ταραχές χρήσης ουσιών (ποσοστά παρόμοια με τον 
τύπο διπολικής διαταραχής τύπου I στον ενήλικο).

Μια άλλη μελέτη21 αφορούσε τη διπολική διαταρα
χή πρώιμης έναρξης, την καθυστέρηση στην έναρξη 
της θεραπείας της και την έκβασή της στην ενηλικίω
ση. 529 ενήλικες εξωτερικοί ασθενείς (μέση ηλικία: 42 
έτη) με διπολική διαταραχή βαθμολογήθηκαν προο
πτικά με τη NIMHLife Chart Method στη διάρκεια 
θεραπείας για 4 έτη. 50% είχαν έναρξη νόσου στην 
παιδική ή εφηβική ηλικία. Τον πρώτο χρόνο είχαν με
γαλύτερη βαρύτητα κατάθλιψης και μανίας, μεγαλύ
τερο αριθμό επεισοδίων, καθώς και περισσότερες μέ
ρες με κατάθλιψη. Μετά 4 έτη, η μέση βαρύτητα και 
διάρκεια της κατάθλιψης παρέμενε μεγαλύτερη και 
οι μέρες με καλή διάθεση λιγότερες. Η καθυστέρηση 
στην έναρξη θεραπείας ήταν αντιστρόφως ανάλογη 
με την ηλικία έναρξης της νόσου και σχετίζονταν με 
περισσότερο χρόνο σε κατάθλιψη, μεγαλύτερη βα
ρύτητα κατάθλιψης, μεγαλύτερο αριθμό επεισοδίων, 
καθώς και λιγότερες μέρες σε καλή διάθεση. 

Παιδιά γονέων με διαταραχές  
καταθλιπτικού τύπου 

Είναι γνωστό πως τα παιδιά ενηλίκων με ψυχικές 
διαταραχές αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου για 
την ανάπτυξη προβλημάτων στη φυσιολογική τους 
ανάπτυξη, καθώς και για την ανάπτυξη ψυχικών δια
ταραχών. Μία από αυτές τις μελέτες22 αφορούσε την 
παρακολούθηση 151 παιδιών ασθενών με μέτριασο
βαρή κατάθλιψη ή μη ψυχιατρικών ασθενών για 20 
χρόνια. Η ομάδα των παιδιών με γονείςασθενείς πα
ρουσίαζε αυξημένο κίνδυνο (τριπλάσιο) να αναπτύ
ξουν διαταραχές άγχους, μείζονα κατάθλιψη, εξάρ
τηση από ουσίες και μειωμένη κοινωνική λειτουργι
κότητα. Η περίοδος που εμφανιζόταν με μεγαλύτερη 
συχνότητα η κατάθλιψη ήταν στην ηλικία των 10–15 
ετών, κυρίως στις γυναίκες. Επίσης, μεγαλύτερα πο
σοστά ιατρικών προβλημάτων και θνησιμότητας εμ
φανίζονταν με την είσοδο στη μέση ηλικία. Οι ερευ
νητές (Weissmann et al 2006) τονίζουν την ανάγκη 
για έγκαιρη εντόπιση ψυχοπαθολογίας στα παιδιά 
των ασθενών με κατάθλιψη. Μια μελέτη παρακολού
θησης23 επί 10 έτη 182 παιδιών με καταθλιπτικούς 
και μη γονείς, που αφορούσε τις (ανεξάρτητες) επι
δράσεις των οικογενειακών συγκρούσεων και της 
κατάθλιψης των γονέων στα παιδιά τους, έδειξε ότι 
η κατάθλιψη των γονέων αποτελεί ισχυρό και σταθε
ρό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης ΜΔΚ και άγχους 
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στα παιδιά τους. Επί απουσίας κατάθλιψης στους γο
νείς, τα παιδιά έχουν μικρότερη έκθεση σε συγκρού
σεις και χαμηλότερα επίπεδα ψυχοπαθολογίας. Επί 
παρουσίας οικογενειακών συγκρούσεων, τα επίπεδα 
ΜΔΚ, άγχους και χρήσης ουσιών αυξήθηκαν. Όταν τα 
παιδιά ενηλικιώθηκαν, οι επιδράσεις της κατάθλιψης 
των γονέων και των οικογενειακών συγκρούσεων 
επέμεναν. 

Συμπεράσματα

Πολλές μελέτες σε κοινοτικούς και κλινικούς πλη
θυσμούς δείχνουν γενικά σημαντική συνέχεια των 
διαταραχών διάθεσης της παιδικής και κυρίως εφη
βικής ηλικίας στην ενήλικη ζωή. Γενικά η έκβαση δεν 

είναι καλή, υπάρχουν όμως περιθώρια αισιοδοξίας 
για βελτιωμένη πορεία της κατάθλιψης στα παιδιά 
και στους εφήβους στο μέλλον. Οι μελέτες αποτε
λεσματικότητας πολλών μορφών ψυχοθεραπείας 
στα παιδιά και στους εφήβους, καθώς και η χρήση 
νεότερων αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, ίσως οδη
γήσουν σε πιο αποτελεσματική θεραπευτική αντιμε
τώπιση των ανήλικων ασθενών με κατάθλιψη και σε 
καλύτερα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν προφανής η 
ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση, διαγνωστική αξιολό
γηση και θεραπεία των διαταραχών συναισθηματι
κής διάθεσης στους νεαρούς ασθενείς, καθώς και η 
ανάγκη για συνέχεια στην ψυχοκοινωνική φροντίδα 
και θεραπεία τους από τις μικρές ηλικίες στην ενηλι
κίωση.24

Mood disorders in childhood and adolescence: 
Continuities and discontinuities to adulthood

G. Kolaitis
Department of Child Psychiatry, National and Kapodistrian Univeristy of Athens, 

"Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

Psychiatriki 2012, 23:S94–S100

Studies in Child and Adolescent Psychiatry show that both internalizing and externalizing prob
lems tend to persist in adulthood, e.g. it has been found that almost 40% of the adolescents who 
were classified as deviant initially were still deviant 4 years later. In a more recent study, over a large 
period of 24 years, continuity of psychopathology was found from childhood into adulthood; anxi
ous/depressed and other problems in childhood were core predictors for adult psychopathology. 
Other studies also show that there is substantial continuity, morbidity, and potential mortality from 
suicide into adulthood in patients with adolescentonset major depressive disorder. Formerly de
pressed adolescents are at higher risk for recurrence of major depressive disorder during young 
adulthood; more specifically, depressed adolescents are at 2–7 times increased odds of being de
pressed as adults, compared with nondepressed controls. In addition, recent studies indicate that 
symptoms of depression in adolescence strongly predict an episode of major depression, suicidal 
ideation and rates for treatment for depression in adulthood, even among adolescents without ma
jor depression. The Maudsley longterm followup of child and adolescent depression showed that 
adolescent depression carries an elevated risk of adult depression irrespective of comorbidity, and 
that comorbid conduct disorder in childhood is associated with raised rates of other psychiatric out
comes. Personality disorders, i.e. of dependent, antisocial, passiveaggressive, and histrionic type, 
may represent alternative pathways of continuity for major depressive disorder and other Axis I 
disorders across the childadult transition. Bipolar disorder in childhood is often found to be associ
ated with long delays to first treatment. Studies have shown that both childhood onset and treat
ment delay are associated with a persistently more adverse course of illness in adulthood. Earlier 
and more effective treatment of bipolar disorder in children and adolescents would result in a more 
benign illness and a better prognosis in adulthood. Lastly, parental depression is a strong and con
sistent risk factor for offspring major depression and anxiety disorder. When offspring mature into 
young adulthood, effects of parental depression and family discord persist. Because child and espe
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cially adolescent mood disorders are likely to continue into adulthood, early identification, assess
ment and treatment are warranted; capacity for treatment of children at earlier stages of risk and 
disorder needs to be developed in other public sectors, such as primary health care and schools. In 
addition, continuity of care from childhood and adolescence to adulthood is needed. 
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Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) εμφανίζεται στα παιδιά στην ηλικία των 7–12 χρό
νων και μένει συχνά αδιάγνωστη κατά την παιδική ηλικία. Ο επιπολασμός της πρέπει να 
κυμαίνεται μεταξύ 0,6% και 1%, έχει δε μεγάλη συννοσηρότητα με κάποιες διαταραχές, 
ιδιαίτερα με χρόνια τικ και το σύνδρομο Tourette. Ο επιπολασμός της ΙΨΔ ενηλίκων είναι 

παρόμοιος. Το ένα τρίτο των ενηλίκων, ή κατ’ άλλους το 50% αυτών, παρουσιάζουν τη νόσο από την 
παιδική ηλικία. Συννοσηρότητα υπάρχει στο 75% των ασθενών, σε ενηλίκους και παιδιά. Τα παιδιά 
παρουσιάζουν πιο συχνά χρόνια μυοσπάσματα (τικ), καθώς και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Όπως και με τους ενηλίκους, στην αιτιολογία της ενέχονται βλάβες 
στα βασικά γάγγλια και στον φλοιό. Μία από τους κυρίαρχες παθοφυσιολογικές υποθέσεις σήμερα 
είναι ότι η ΙΨΔ είναι διαταραχή του κυκλώματος φλοιόςθάλαμοςραβδωτό σώμαφλοιός. Η νόσος 
έχει οικογενή χαρακτήρα, κάτι που φαίνεται από τον αυξημένο επιπολασμό ΙΨΔ και ΙΔΨ συμπτω
μάτων σε συγγενείς 1ου βαθμού παιδιών με ΙΨΔ. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι πολύ 
χρήσιμη για τα παιδιά και για τους ενηλίκους. Η επιτυχία τους ως μονοθεραπεία είναι αποτελεσματι
κή στο 50% των παιδιών και εφήβων. Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ΙΨΔ, η μονοθεραπεία με 
γνωσιακή θεραπεία δεν προσφέρει καλά αποτελέσματα και θα πρέπει να επαυξάνεται με αναστο
λείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI). Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα των SSRI στη θε
ραπεία της ΙΨΔ στα παιδιά στηρίζει την υπόθεση ότι οι κεντρικές οδοί της σεροτονίνης σχετίζονται 
με την παθοφυσιολογία της νόσου. Το ποσοστό απάντησης στους SSRI είναι το ίδιο (70–80%) στα 
παιδιά και τους ενηλίκους. Αρκετές μελέτες έκβασης ΙΨΔ παιδιών αποδεικνύουν τη χρονιότητα της 
νόσου. Σ’ αυτές, περίπου το 50% των παιδιών πληρούσαν ακόμη τα κριτήρια της ΙΨΔ, ενώ μόνο το 
11% ήταν ελεύθερο συμπτωμάτων. Στοιχεία δυσμενή για την πρόγνωση είναι η διάρκεια, η συννο
σηρότητα, η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και η περιορισμένη αρχική θεραπευτική απάντηση. Η 
έγκαιρη παρέμβαση στο παιδί αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον συνεισφέρουν στην καλύτερη 
έκβαση της νόσου. Η ΙΨΔ της παιδικής ηλικίας φαίνεται ότι ανήκει σε μία ιδιαίτερη υποομάδα της 
νόσου με οικογενή επιβάρυνση. Πιστεύεται ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερες μακροχρόνιες 
μελέτες για να γίνει διαφοροποίηση υποομάδων της ΙΨΔ. Τόσο στην ΙΨΔ των ενηλίκων όσο και σ’ 
εκείνη των παιδιών χρειάζεται περαιτέρω διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας για την επιτυχέστερη 
αντιμετώπισή τους. 

Λέξεις ευρετηρίου: Παθοφυσιολογία, οικογενειακές μελέτες, συννοσηρότητα, θεραπεία, πρόγνωση.

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή  
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας  

και η διά βίου συνέχειά της
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Εισαγωγή

Η έκρηξη των γνώσεων για την ΙΨΔ της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας άρχισε περίπου 25 χρόνια πριν 
και συνεχίζεται αμείωτη μέχρι σήμερα. Μέσω αυτής 
της συσσώρευσης γνώσεων έγινε γνωστό ότι το ένα 
τρίτο των ενηλίκων με ΙΨΔ ή –κατ’ άλλους– το 50% 
αυτών αντιμετωπίζουν τη νόσο από την παιδική ηλι
κία.1,2 Ως ΙΨΔ της παιδικής ηλικίας χαρακτηρίζεται η 
νόσος όταν παρουσιάζεται προ της εφηβείας, ενώ 
όταν η έναρξη γίνεται κατά την εφηβεία ή μετά την 
εφηβεία έχουμε την ΙΨΔ ενηλίκων.3 Δεν έχει φυσικά 
σχέση με καταναγκασμούς ή έμμονες ιδέες που πα
ρουσιάζονται ως εξελικτικά φαινόμενα στην παιδική 
ηλικία, τα οποία δεν προκαλούν άγχος και δυσλει
τουργία.

Η ΙΨΔ της παιδικής ηλικίας φαίνεται ότι ανήκει, 
σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, σε μια ιδιαίτερη 
υποομάδα της νόσου με οικογενή επιβάρυνση και 
αυξημένη συννοσηρότητα με το σύνδρομο Tourette 
ή τα χρόνια μυοσπάσματα.4 Άλλοι όμως νομίζουν ότι 
περισσότερες μακροχρόνιες μελέτες χρειάζονται για 
να γίνει διαφοροποίηση υποομάδων της ΙΨΔ.3

Επιδημιολογία

Ο διά βίου επιπολασμός (lifetime prevalence) σε 
παιδιά και εφήβους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
1,9%5 κατά τους Flament et al.5 H μελέτη έγινε σε 
5000 παιδιά γυμνασίου και έδειξε ότι ο επιπολασμός 
στα παιδιά δεν είναι τόσο χαμηλός όσο πιστευόταν. 
Τα περισσότερα παιδιά με ΙΨΔ στη μελέτη αυτή δεν 
είχαν διαγνωσθεί πριν. Άλλες μελέτες έδειξαν επιπο
λασμό στις ΗΠΑ 3%,6 στο Ισραήλ7 2,3%, και 4,1%, στη 
Δανία.8 Κατά τους Towbin & Riddle9 ο επιπολασμός 
στα παιδιά πρέπει να προσεγγίζει το 0,6–1%. Η ΙΨΔ 
συχνά μένει αδιάγνωστη στην παιδική ηλικία λόγω 
της μυστικότητας των οικογενειών, της ελλιπούς ενη
μέρωσης των ιατρών ή της έλλειψης επαφής των οι
κογενειών με ενήμερο ιατρικό προσωπικό.10

Συννοσηρότητα 

Η συννοσηρότητα με άλλες ψυχιατρικές διαταρα
χές είναι υψηλή. Υπολογίζεται στο 70–90% των παι
διών.11,12 Η ΙΨΔ της παιδικής ηλικίας συνυπάρχει με το 
σύνδρομο Tourette ή άλλα χρόνια τικ12 (22%), αλλά 
και άλλες διαταραχές συναισθήματος, με αγχώδεις 
διαταραχές, με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 

και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), με μαθησιακές διατα
ραχές και εναντιωματική διαταραχή.5,11,13,14

Νευροψυχιατρικό υπόστρωμα

Μία από τις κυρίαρχες παθοφυσιολογικές υποθέ
σεις σήμερα είναι ότι η ΙΨΔ είναι διαταραχή του κυ
κλώματος φλοιόςραβδωτό σώμαθάλαμοςφλοιός. 
Η διαταραχή αυτού του κυκλώματος στο επίπεδο 
του ραβδωτού σώματος, κατ’ επέκταση του θαλά
μου και εν συνεχεία του φλοιού, έχει ως αποτέλεσμα 
επαναληπτικές σκέψεις και συμπεριφορές.15 Αλλά 
υπάρχουν αμφισβητήσεις για το εάν συμμετέχει μό
νο ένα κύκλωμα στη διαταραχή. Οι νευροαπεικονι
στικές μέθοδοι σε ενηλίκους, όπως η λειτουργική 
μαγνητική τομογραφία, έχουν δείξει αλλοιώσεις στα 
βασικά γάγγλια και στον μετωπιαίο φλοιό.16

Τα πιο ισχυρά νευροψυχολογικά ευρήματα σε παι
διά με ΙΨΔ δείχνουν ελλείμματα στον προμετωπιαίο 
και κογχομετωπιαίο φλοιό, το προσαγώγιο και τον 
βρεγματικό λοβό.10 Τομογραφίες σε ενηλίκους άρ
ρενες που εμφάνισαν τη διαταραχή στην εφηβεία 
έδειξαν, σε σχέση με τους μάρτυρες, ότι υπήρχε αμ
φοτερόπλευρη μείωση του όγκου των φακοειδών 
πυρήνων.17

Η αποτελεσματικότητα των SSRI στη θεραπεία 
της ΙΨΔ στα παιδιά,18 ενδείξεις για ανωμαλίες στη 
δέσμευση της σεροτονίνης19 και συσχέτιση μεταξύ 
μειωμένης σεροτονίνης στα αιμοπετάλια20 και θε
ραπευτικού αποτελέσματος στα παιδιά, δείχνουν να 
συμφωνούν με την υπόθεση που υπάρχει σε μελέτες 
ενηλίκων ότι οι κεντρικές οδοί της σεροτονίνης σχετί
ζονται με την παθοφυσιολογία της νόσου. Υπάρχουν 
όμως ενδείξεις και ντοπαμινεργικής δυσλειτουργίας 
αυτής.3 Επίσης, οι οικογενειακές μελέτες δείχνουν 
ότι η ΙΨΔ είναι μία νευροψυχιατρική διαταραχή που 
μπορεί να αντιπροσωπεύεται από την έκφραση ενός 
ή περισσοτέρων γονιδίων.2

Μελέτες οικογενειών ενηλίκων και παιδιών 
με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Οι πρώτου βαθμού συγγενείς ενηλίκων με ΙΨΔ ευ
ρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για αγχώδεις δια
ταραχές καθώς και υποκλινικά συμπτώματα ΙΨΔ.21 
Οι Nestadt et al22 βρήκαν ότι ο επιπολασμός της ΙΨΔ 
ήταν 11% για τους συγγενείς των ατόμων με ΙΨΔ ένα
ντι 2–7% των μαρτύρων. Επίσης, επισήμαναν ότι τον 
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κίνδυνο για υποκλινικά ΙΔΨ συμπτώματα διέτρεχαν 
κυρίως οι συγγενείς αυτών που εμφάνισαν ΙΨΔ προ 
των 18 ετών. Παρόμοια ευρήματα είχαν και οι Pauls 
et al2 προσθέτοντας ότι και ο επιπολασμός των μυο
σπασμάτων, του συνδρόμου Tourette και υποκλινικής 
ΙΨΔ ήταν μεγαλύτερος στους συγγενείς σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες. Κάποιες ομάδες συγγενών είχαν τη 
μία ή την άλλη από τις παραπάνω διαταραχές, γεγονός 
που υποδηλώνει τη γενετική ετερογένεια της νόσου.

Από τις πρώτες μελέτες που επισήμαναν τον αυξη
μένο επιπολασμό ΙΨΔ στους συγγενείς 1ου βαθμού 
παιδιών με ΙΨΔ ήταν των Lenane et al23 εύρημα που 
επιβεβαιώθηκε από άλλες αξιόλογες μελέτες αργό
τερα.24,25 Επίσης οι Liakopoulou et al26 βρήκαν αυξη
μένη ψυχοπαθολογία των γονιών παιδιών με ΙΨΔ σε 
σχέση με μάρτυρες. Ιδιαίτερα οι πατέρες είχαν αυξη
μένη συμπτωματολογία και βαρύτητα ΙΔΨ συμπτω
μάτων σε σχέση με τις μητέρες και τους μάρτυρες.

Πρόσφατη μελέτη οικογενειών όπου μελετήθη
καν γονείς και ζεύγη αδελφών με σύνδρομο Tourette 
έδειξε ότι υπάρχει γενετική σχέση μεταξύ ΙΨΔ και 
συνδρόμου Tourette και ότι η σχέση μεταξύ Tourette 
και ΔΕΠΥ μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει μέσω της σχέ
σης ΙΨΔ και ΔΕΠΥ και εν μέρει λόγω επίδρασης του 
περιβάλλοντος.27

Συμπτωματολογία και διάγνωση

Στα παιδιά η ΙΨΔ εμφανίζεται στην ηλικία των 7–12 
χρόνων,28 ενώ στους ενηλίκους κατά μέσον όρο στην 
ηλικία των 22 χρόνων.29 Προηγούνται επί πενταετία 
υποκλινικά συμπτώματα σε αυτούς που έχουν πρώιμη 
έναρξη της νόσου, αλλά και σ’ αυτούς με όψιμη.30 Η 
πρώιμη έναρξη γίνεται προ της εφηβείας, στη δε όψιμη 
τα υποκλινικά συμπτώματα αρχίζουν στην εφηβεία. 

Οι ιδεοψυχαναγκασμοί στα παιδιά είναι του τύπου 
καταστροφής, σωματικής απασχόλησης, συσσώ
ρευσης, θρησκευτικοί και σεξουαλικοί, οι δε κατα
ναγκασμοί είναι τύπου καθαριότητας, επανάληψης, 
ελέγχου, τάξης, μυοσπασμάτων, μετρήματος, συσ
σώρευσης.13 

Για να τεθεί η διάγνωση της ΙΨΔ σε ένα παιδί ή έφη
βο πρέπει να υπάρχουν ιδεοψυχαναγκασμοί ή κατα
ναγκασμοί, αν και μερικές φορές συνυπάρχουν και 
τα δύο. Θα πρέπει να διαρκούν αρκετά κατά τη διάρ
κεια της ημέρας (πάνω από μία ώρα), να προκαλούν 
δυσφορία και να επηρεάζουν το σχολείο, τις σχέσεις 
και τις κοινωνικές δραστηριότητες του παιδιού.31

Θεραπείες

Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι πολύ 
χρήσιμη για τα παιδιά, όπως και για τους ενηλίκους.10 
Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ΙΨΔ τα αποτελέ
σματα της μονοθεραπείας με γνωσιακή θεραπεία δεν 
είναι αισιόδοξα και θα πρέπει να γίνεται συνδυασμός 
με χορήγηση SSRI.32 Η μονοθεραπεία με γνωσιακή 
θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει μι
κρότερη βαρύτητα της νόσου, μεγαλύτερη λειτουρ
γικότητα, λιγότερα εξωτερικευόμενα συμπτώματα και 
μικρότερη συμμετοχή της οικογένειας στους κατανα
γκασμούς.32 Η επιτυχία της μονοθεραπείας με γνωσι
ακή θεραπεία ανέρχεται στο 50%, όπως ευρέθη στο 
“Pediatric OCD Treatment Study” (POTS), την πλέον 
άψογη μελέτη θεραπευτικής αγωγής ως σήμερα.32 
Οι SSRI φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη, σερτραλίνη και 
παροξετίνη παρουσιάζουν θεραπευτικό αποτέλεσμα 
στο 50–85% των ασθενών.33 Εάν η φαρμακοθεραπεία 
με έναν SSRI δεν είναι επιτυχής, μετά από διάρκεια 
2–3 μηνών και με επαρκή δόση μπορεί να χρησιμο
ποιηθούν διαδοχικά μέχρι τρεις SSRI. Εάν και αυτές οι 
αλλαγές δεν είναι επιτυχείς, μπορεί να γίνει ενίσχυση 
με κλοναζεπάμη ή με χαμηλή δόση αντιψυχωσικού.34

Η ενδονοσοκομειακή νοσηλεία χρειάζεται μόνο σε 
περιόδους κρίσης όπου τα συμπτώματα μπορεί να εί
ναι επικίνδυνα ή όταν η οικογένεια δεν μπορεί πλέον 
να στηρίζει επαρκώς τον ασθενή.

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή  
στα παιδιά και στους ενηλίκους,  
ομοιότητες και διαφορές

Όταν συγκρίθηκαν ενήλικοι με πρώιμη έναρξη της 
νόσου (11,81±3,5 έτη) με ενηλίκους όψιμης έναρξης 
(26,64±9,1 έτη), οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σε βα
ρύτητα, λειτουργικότητα και επίπεδο εναισθησίας.35 
Όμως, οι πρώιμης έναρξης ενήλικοι είχαν μεγαλύτε
ρα ποσοστά διαταραχής πανικού, διαταραχών δια
τροφής και ΙΔΨ προσωπικότητας. 

Στο 75% των ενηλίκων36 υπάρχει συννοσηρότητα, 
και σε παρόμοιο ποσοστό υπάρχει και στα παιδιά.14

Τα παιδιά έχουν πιο συχνά από τους ενήλικους κα
ταναγκασμούς τύπου μυοσπασμάτων (τικ) και συν
νοσηρότητα με τικ (στα 2/3 των παιδιών), καθώς και 
ΔΕΠΥ.3 Τα αγόρια παρουσιάζουν πιο συχνά ΙΨΔ από 
τα κορίτσια σε αναλογία 2–3:1, η οποία ανατρέπεται 
στην εφηβεία όπου υπερτερούν κατά τι τα κορίτσια, 
1:1,35, ενώ αργότερα η διαφορά αυτή εξισώνεται. 
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Το ποσοστό απάντησης στους SSRI (70–80%) εί
ναι στα παιδιά (POTS)37 το ίδιο με εκείνο των ενη
λίκων.38 Η υπόθεση της διαταραχής λειτουργίας 
της σεροτονίνης ισχύει για τα παιδιά όπως και για 
τους ενηλίκους, λόγω της δράσης των SSRI. Επίσης, 
η ντοπαμινεργική δυσλειτουργία ενέχεται στην ΙΨΔ 
ενηλίκων όπως και σ’ αυτή των παιδιών.3 

Πρόγνωση και διά βίου συνέχεια

Ο επιπολασμός είναι περίπου ο ίδιος στην ΙΨΔ 
παιδιών και ενηλίκων3 (1–2,3% και 1,9–3,3% αντι
στοίχως). Τούτο πιθανώς εξηγείται με το ότι σε 
μερικές περιπτώσεις παιδιατρικής ΙΨΔ επέρχεται 
υποχώρηση της νόσου με την πάροδο της ηλικίας. 
Εξάλλου παρόμοιο φαινόμενο παρατηρείται στους 
ενήλικους.39 

Οκτώ μελέτες έκβασης της νόσου σε παιδιά με μέ
ση τιμή παρακολούθησης 7 χρόνια (από 2–22 χρό
νια) αναφέρουν χρονιότητα συμπτωμάτων.33 Κατά 
μέσον όρο 50% (από 23–70%) των ατόμων είχαν 
ακόμη ΙΨΔ. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τη μελέτη 
των Leonard et al40 με επανεκτίμηση 2–7 χρόνια αρ
γότερα, όπου το 43% των παιδιών πληρούσε ακόμη 
τα κριτήρια για ΙΨΔ, ενώ το 11% ήταν εντελώς ασυμ
πτωματικό.

Εάν λάβει κανείς υπόψη το σύνολο των μελετών 
έκβασης της παιδικής ΙΨΔ διαπιστώνει ότι, παρά τη 
χρονιότητα της νόσου σε κάποιες υποομάδες, σε 
άλλες η νόσος έχει υποχωρήσει ή τα άτομα είναι λει
τουργικά παρά την ύπαρξη κάποιας συμπτωματολο
γίας. Δηλαδή η βαρύτητα της νόσου δεν είναι τόσο 
μεγάλη όσο είχε αρχικά θεωρηθεί.9

Στοιχεία δυσμενή για την επίμονη συνέχιση της 
ΙΨΔ παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι η διάρκεια, η 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, η συννοσηρότητα, η 
μειωμένη αρχική θεραπευτική απάντηση3 και ψυχια
τρική νόσος στην οικογένεια.14

Συμπεράσματα

Η ΙΨΔ της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μία 
χρόνια νόσος με εξάρσεις και υφέσεις.41 Για την καλύ
τερη έκβαση χρειάζεται, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπι
ση της συννοσηρότητας, π.χ. των μαθησιακών δυσκο
λιών ή των τικ που μπορεί να συνυπάρχουν, καθώς και 
παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον26,42 ώστε να 
μειώνεται η πιεστικότητα που πηγάζει από ΙΔΨ στοι
χεία της προσωπικότητας των γονιών. Όπως και για 
την ΙΨΔ των ενηλίκων, έτσι και γι’ αυτήν των παιδιών 
χρειάζεται περαιτέρω διαλεύκανση της παθοφυσιολο
γίας της νόσου για την καλύτερη αντιμετώπισή της.

Obsessive-Compulsive disorder  
in children and adolescents  

and its continuation throughout life 

M. Liakopoulou
Department of Child Psychiatry, National and Kapodistrian Univeristy of Athens, 

"Aghia Sophia” Children’s Hospital, Athens, Greece

Psychiatriki 2012, 23:S101–S106

Obsessivecompulsive disorder (OCD) appears in children at the ages of 7–12 years and it usually stays 
undiagnosed. Its prevalence is approximately 0.6–1% and it is comorbid especially with Tourette’s syn
drome, chronic tics and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), as well as with other 
disorders. Comorbidity runs up to the 75% of children and adults alike. In children it is most often 
represented by the above mentioned disorders. Prevalence of OCD is similar to children as in adults. 
One third of adults or 50% of them are affected from the illness during childhood. As in adult OCD, the 
main etiological disturbance seems to be located at the basal ganglia and the cortex. One of the main 
current pathophysiological hypotheses is that OCD is a disorder of the neuronal circuit involving the 
cortexthalamusstriatumcortex. The disease has a familial character as shown in studies where 1st 
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degree relatives of children with OCD have increased prevalence of OCD and OC symptoms compared 
to controls. Cognitive hebavioral therapy is indicated for children and adolescends as it is for adults 
with OCD. It is successful as monotherapy for the 50% of children and adolescents. Monotherapy with 
cognitive behavioral therapy is not indicated for patients with a family history of OCD and it should 
be augmented with the addition of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs). The therapeutic 
result is similar for children and adults (70–80%). Also, the therapeutic effectiveness of SSRIs in OCD for 
children and adolescents supports the hypothesis that the control serotonergic routes are related to 
the pathophysiology of the illness. Followup studies of childhood OCD show the chronicity of the ill
ness. In these studies, 50% of the children still suffered from OCD at followup whereas only 11% were 
symptom free. Prognosis is worse if the duration of the illness is long, if there is comorbidity, inpatient 
hospitalization and reduced initial therapeutic response. Early detection and treatment of the child 
and its family are related to better prognosis. Childhood OCD seems to belong to a subgroup of the 
illness with specific clinical and familial pattern. Nevertheless more longterm followup studies are 
needed in order to differentiate subgroups of OCD. More studies on the pathophysiology of the illness 
are needed in order to have better treatments for OCD in children and adults.

Key words: Pathophysiology, family studies, comorbidity, treatment, prognosis.
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Η ψυχοπαθητικότητα είναι μια κατάσταση που ελάχιστα απασχολεί στην καθημερινή πρακτι
κή τους ειδικούς της ψυχικής υγείας. Οι ψυχίατροι, οι παιδοψυχίατροι, οι ψυχολόγοι σπάνια 
αναγνωρίζουν και ακόμη σπανιότερα ασχολούνται με την ψυχοπαθητικότητα. Συνήθως οι 
ειδικοί της ψυχιατροδικαστικής εμπλέκονται λόγω της παραβατικότητας των ατόμων αυτών, 

της σοβαρής εγκληματικής συμπεριφοράς τους και της εμπλοκής τους με τον νόμο. Η επικράτηση 
της ψυχοπαθητικής προσωπικότητας στον γενικό πληθυσμό υπολογίζεται στο 1% με την αναλογία 
ανδρώνγυναικών να είναι 3 προς 1. Στους άντρες ψυχοπαθητικούς καταλογίζεται σχεδόν το ήμισυ 
της σοβαρής εγκληματικής συμπεριφοράς. Η διάγνωση γίνεται με τη χρήση ειδικών ψυχομετρικών 
εργαλείων. Οι άνθρωποι με ψυχοπαθητική προσωπικότητα κάποτε υπήρξαν παιδιά αλλά η ψυχοπα
θητικότητα δεν διαγιγνώσκεται στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία. Παρόλ’ αυτά, ψυχοπαθητικές/
αντικοινωνικές τάσεις μερικές φορές αναγνωρίζονται στην παιδική και πρώιμη εφηβική ηλικία. Τέτοιες 
συμπεριφορές οδηγούν στη διάγνωση της διαταραχής διαγωγής ή της εναντιωματικήςπροκλητικής 
διαταραχής ή της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας σε νεαρή ηλικία, και 
αυξάνουν τις πιθανότητες της διάγνωσης της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας ή της ψυ
χοπαθητικής προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή. Στον ενήλικο πληθυσμό, για τη διάγνωση της ψυ
χοπαθητικότητας χρησιμοποιούνται κυρίως οι κλιμακες Psychopathy ChecklistRevised (PCLR) και 
Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV). Τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία της ψυχοπαθη
τικότητας είναι η ανυπαρξία συνείδησης και οι ρηχές επιφανειακές σχέσεις. Είναι άτομα με πειθώ, που 
χρησιμοποιούν με επιτυχία την κατάλληλη φρασεολογία και τεχνικούς όρους μιλώντας τη γλώσσα του 
συνομιλητή τους με στόχο να πλησιάσουν, να εντυπωσιάσουν και να γοητεύσουν. Πυρηνικό χαρακτη
ριστικό της ψυχοπαθητικότητας είναι η ελλιπής ικανότητα να αισθανθούν ενοχή και μεταμέλεια και η 
ανυπαρξία ηθικών κανόνων. Εύκολα εκνευρίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα χωρίς εμφανές αίτιο 
ή με ασήμαντη αφορμή. Εμφανίζουν εμπλοκή με τον νόμο και αναπτύσσουν ποικίλες αντικοινωνικές 
συμπεριφορές. Ως ενήλικες παραβιάζουν νόμους και κανονισμούς, έχουν προβλήματα με τον νόμο, και 
ένα ποσοστό καταδικάζεται για εγκληματικές πράξεις. Αναπτύσσουν συχνές, ποικίλες και αντικοινω
νικές δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με επιτυχία και αυξανόμενη σοβαρότητα βίαιης συμπε
ριφοράς. Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες για τις υποκείμενες αιτίες ή τους παράγοντες κινδύνου για 
την ψυχοπαθητική προσωπικότητα, περιλαμβανόμενων γενετικών, νευροβιολογικών, αναπτυξιακών, 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και άλλων παραγόντων. Καμιά θεραπεία δεν φαίνεται αποδοτική στην 
ψυχοπαθητική προσωπικότητα στην ενήλικη ζωή, αντίθετα, παιδιά που φαίνονται να έχουν ένα ειδικό 
νευροβιολογικό προφίλ ή διαταραχές συμπεριφοράς που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ψυχοπα
θητικότητας στην ενήλικη ζωή, ίσως ανταποκρίνονται καλύτερα σε εξαιρετικά εξατομικευμένες πα
ρεμβάσεις, ανάλογα με τον χαρακτήρα του παιδιού. Οι γονείς εκπαιδεύονται να επιβλέπουν τα παιδιά 
τους, να παραβλέπουν ενοχλητικές συμπεριφορές και να ενισχύουν τις θετικές. Φαίνεται ότι η τιμωρία 
δεν αποδίδει, αλλά αντιθέτως ενισχύει μη επιθυμητές συμπεριφορές. Η οδός της ανταμοιβής φαίνεται 

Από τη διαταραχή διαγωγής  
της παιδικής ηλικίας στην ψυχοπαθητικότητα  

στην ενήλικη ζωή

Χ. Τσόπελας,1 Μ. Αρμενάκα2 
1 Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 2Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς, «Τζάνειο», Αθήνα

Ψυχιατρική 2012, 23:Π107–Π116
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Εισαγωγή 

Η ψυχοπαθητικότητα είναι μια κατάσταση που 
ελάχιστα απασχολεί στην καθημερινή πρακτική τους 
ειδικούς της ψυχικής υγείας. Οι ψυχίατροι, οι παιδο
ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι σπάνια αναγνωρίζουν και 
ακόμη σπανιότερα ασχολούνται με την ψυχοπαθητι
κότητα. Συνήθως, οι ειδικοί της ψυχιατροδικαστικής 
εμπλέκονται λόγω της παραβατικότητας των ατόμων 
αυτών, της σοβαρής εγκληματικής συμπεριφοράς 
τους και της εμπλοκής τους με τον νόμο. Όμως, ψυ
χοπαθητικά άτομα συναντούμε και στην καθημερινή 
κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή και θέτουμε 
τον εαυτό μας σε κίνδυνο θυματοποίησης και εκμε
τάλλευσης. Ως ειδικοί της ψυχικής υγείας οφείλουμε 
να προφυλάξουμε τον εαυτό μας και το κοινωνικό 
σύνολο, θέτοντας ορθή διάγνωση και αποφεύγοντας 
με κατάλληλους χειρισμούς την υπερεμπλοκή σε δυ
σάρεστες καταστάσεις. Στοιχεία ψυχοπαθητικότητας 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε και στην παιδική ηλι
κία. Συχνά το προφίλ των παιδιών που εξελίσσονται 
σε ψυχοπαθητικούς έχουν στοιχεία από άλλες διατα
ραχές, με συχνότερη τη διαταραχή διαγωγής.

Στους ενηλίκους η επίπτωση της ψυχοπαθητικότη
τας έχει υπολογιστεί στο 1% στις ΗΠΑ και στο 2% στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.1 Αντιπροσωπεύουν το 20% των κα
τάδικων στις ΗΠΑ, ενώ το 80% αυτών λαμβάνουν τη 
διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικό
τητας.2 Σπάνια απασχολούν τις υπηρεσίες υγείας με αί
τημα τη θεραπεία τους, και συνήθως είναι οι συχνότε
ροι χρήστες των ψυχιατροδικαστικών υπηρεσιών, είτε 
νοσοκομειακών είτε κοινοτικών. Τα ψυχοπαθητικά άτο
μα έχουν διπλάσια ποσοστά παραβατικότητας έναντι 
των άλλων παραβατών και επαναλαμβάνουν σοβαρά 
εγκλήματα τρεις φορές συχνότερα από άλλους εγκλη
ματίες. Ο εγκλεισμός δεν επιδρά στη συμπεριφορά 
τους, καθώς μετά την αποθεραπεία τους τετραπλασιά
ζονται οι πιθανότητες να διαπράξουν βίαιο έγκλημα. 
Κατά τη φυλάκισή τους φαίνεται ότι αναπτύσσουν κα
λύτερες τεχνικές χειρισμού και εξαπάτησης.1,2

Στις ΗΠΑ έχει υπολογιστεί ότι υπάρχουν 3 εκατομ
μύρια ψυχοπαθητικοί. Αν και παρουσιάζεται στο 
1% του πληθυσμού στις ΗΠΑ, σε αυτούς οφείλονται 
το 50% των εγκλημάτων που διαπράττονται κάθε 
χρόνο.2 Σε μελέτες του κλινικού προφίλ των κατά 
συρροή δολοφόνων έχει διαπιστωθεί ότι δεν πρό
κειται ψυχικά πάσχοντες αλλά για ψυχοπαθητικούς. 
Συμπεριφέρονται και εκφράζονται απόλυτα φυσιο
λογικά. Έχουν τον τρόπο να γίνονται πιστευτοί και 
οι άλλοι τους εμπιστεύονται, και έτσι αποκτούν τη 
δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των 
άλλων και να τους κάνουν θύματά τους. Το βασικό
τερο στοιχείο τους είναι ότι δεν έχουν συνείδηση, 
δεν νιώθουν τύψεις και δεν έχουν αναστολές για την 
εγκληματική τους συμπεριφορά. Η εγκληματική συ
μπεριφορά τους ξεκινά σε νεαρή ηλικία και φαίνεται 
ότι η παραβατικότητα μειώνεται μετά την ηλικία των 
40 ετών. Γενικά περιγράφονται ως παρορμητικοί, και 
αναζητούν συνεχώς νέα, όλο και πιο επικίνδυνα ερε
θίσματα. Η ψυχοπαθητικότητα εμφανίζεται σε στα
θερά ποσοστά σε διαφορετικές φυλές, κοινωνίες και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Είναι συχνή κατάσταση 
σε μέλη συμμοριών, απατεώνων, μισθοφόρων, εμπό
ρων ναρκωτικών, τρομοκρατών. Στοιχεία ψυχοπαθη
τικότητας παρουσιάζονται και σε ανήθικους δικηγό
ρους, ιατρούς που δεν τηρούν τον όρκο τους, πολι
τικούς και ηγέτες παραθρησκευτικών οργανώσεων, 
κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων ή πολιτικούς που 
εκδηλώνουν με πιο διπλωματικούς ή/και κοινωνικά 
αποδεκτούς τρόπους την παραβατική συμπεριφορά 
τους. Δεν συμμετέχουν όλοι σε σοβαρές εγκληματι
κές πράξεις ή –πιθανά– οι πιο ικανοί έχουν καλύτερες 
μεθόδους να διαφεύγουν από τις δικαστικές αρχές.

Ιστορικά στοιχεία

Η λέξη “psychopath” (ψυχοπάθεια ή ψυχοπαθητι
κότητα) προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «ψυχή» 
και «πάθος» και αρχικά χρησιμοποιούνταν για κάθε 
ψυχική νόσο.

να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Προγράμματα έγκαιρης στοχευμένης παρέμβασης σε ευάλωτα μέλη 
του πληθυσμού είναι η ελπίδα για μείωση των περιπτώσεων ψυχοπαθητικής προσωπικότητας στον 
γενικό πληθυσμό.

Λέξεις ευρετηρίου: Ψυχιατροδικαστική, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ψυχοπαθητικό
τητα, διαταραχή διαγωγής, έγκλημα.
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Το 1801 ο Philippe Pinel μίλησε για τη «μανία χωρίς 
ντελίριο» (madness without delirium). O Prichard τo 
1837 αναφέρθηκε στην «ηθική τρέλα». Στην πορεία 
χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί όροι, όπως «ηθική 
ηλιθιότητα» ή ψυχοπάθεια ή ιδιοσυγκρασιακή ανε
πάρκεια, για να περιγράψουν τον συγκεκριμένο τύπο 
ανθρώπου. To 1915 o Emil Kraepelin χρησιμοποίησε 
για πρώτη φορά τον όρο ψυχοπαθητική προσωπικό
τητα (psychopathic personality) για να περιγράψει την 
απουσία ηθικής σε εγκληματίες, σε αντίθεση με τους 
υπόλοιπους εγκληματίες (amoral vs immoral criminal). 
To 1941 o H. Cleckley στο βιβλίο του "The Mask of 
Sanity"3 κάνει την πρώτη περιγραφή ψυχοπαθητικού 
και αποσαφηνίζει 16 κριτήρια για τη διάγνωση της 
ψυχοπαθητικότητας. Ο Robert Hare το 1980 δημιουρ
γεί την κλίμακα ψυχοπαθητικότητας (Psychopathy 
Checklist, PCL) βασισμένη στο βιβλίο του Cleckley και 
στη δική του εμπειρία. Το 1981 η κλίμακα αυτή αναθε
ωρήθηκε (Psychopathy Checklist Revised, PCLR), περι
έχει 20 λήμματα και αποτελεί το καλύτερο διαγνωστι
κό εργαλείο για την ψυχοπαθητικότητα μέχρι σήμερα.

Σχέση της ψυχοπαθητικότητας  
με την αντικοινωνική διαταραχή  
προσωπικότητας

Η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας 
(ΑΔΠ) εμπεριέχει συμπεριφορές που βρίσκονται σε 
αντίθεση με τα κοινωνικά πρότυπα. Τα άτομα που 
παρουσιάζουν συμπεριφορές παραβίασης των δικαι
ωμάτων των άλλων αδυνατούν να συμμορφωθούν 
με τις κοινωνικές επιταγές.4 Οι συμπεριφορές αυτές 
μπορεί να είναι επιθετικές ή να περιλαμβάνουν κατα
πάτηση κανόνων ή νόμων, όπως πιστοποιείται με τη 
συμπλήρωση τουλάχιστον τριών από τα παρακάτω 
κριτήρια σύμφωνα με το DSMIVTR:5

 α.  Αποτυχία συμπεριφοράς σύμφωνα με τις κοινω
νικές επιταγές, όπως προκύπτει από επαναλαμ
βανόμενες πράξεις και συμπεριφορές που αποτε
λούν λόγο σύλληψης.

 β.  Τάση για εξαπάτηση η οποία προκύπτει από επα
ναλαμβανόμενα ψέματα, χρήση ψευδωνύμων, 
εξαπάτηση άλλων για προσωπικό όφελος ή δια
σκέδαση.

 γ.  Παρορμητικότητα ή αδυναμία προγραμματισμού.

 δ.  Ευερεθιστότητα και επιθετικότητα, αποδεικνυό
μενη από επαναλαμβανόμενους καβγάδες και 
σωματικές επιθέσεις.

 ε.  Αδιαφορία για την ασφάλεια του ιδίου ή άλλων.

στ.  Συνεχιζόμενη ανευθυνότητα η οποία αποδει
κνύεται από αποτυχία στη διατήρηση σταθερής 
εργασίας ή στην αντιμετώπιση οικονομικών υπο
χρεώσεων.

 ζ.  Έλλειψη ντροπής αποδεικνυόμενη από αδιαφορία 
ή εκλογίκευση και δικαιολόγηση της συμπεριφο
ράς, η οποία έχει οδηγήσει στην κλοπή, τον τραυ
ματισμό ή την αδικία κάποιου συνανθρώπου.

 η.  Επιπλέον, το άτομο πρέπει να έχει ηλικία μεγαλύτε
ρη των 18 ετών και ενδείξεις διαταραχής συμπερι
φοράς, η οποία εμφανίσθηκε πριν την ηλικία των 
15, και φυσικά η συμπεριφορά αυτή να μην εξηγεί
ται από σχιζοφρένεια ή μανιακό επεισόδιο.5

Η επικράτηση της αντικοινωνικής διαταραχής 
προσωπικότητας στον γενικό πληθυσμό υπολογίζε
ται στο 2,5%, με την αναλογία ανδρώνγυναικών να 
είναι 3 προς 1.6 Σε δικαστικούς πληθυσμούς, σε μια 
ανασκόπηση 62 δημοσιεύσεων που περιελάμβαναν 
23.000 κρατούμενους από όλο τον κόσμο, ο μέσος 
όρος συχνότητας εμφάνισης της αντικοινωνικής 
διαταραχής προσωπικότητας ήταν 47% για τους 
άνδρες και 23% για τις γυναίκες κρατούμενες.6 Στις 
ΗΠΑ η συχνότητα αυτή είναι ακόμα υψηλότερη και 
σε πληθυσμούς κρατουμένων εκτιμάται ότι είναι 
50–80%.7 Ο Hare αναφέρει ότι σε μελέτη εγκλημα
τιών στις ΗΠΑ το 50–70% παρουσίαζε αντικοινωνι
κή διαταραχή προσωπικότητας. Το 10–20% αυτού 
του ποσοστού χαρακτηρίζονταν ψυχοπαθητικοί. Η 
διαφορά με την αντικοινωνική διαταραχή προσω
πικότητας είναι ότι τα άτομα αυτά εμφανίζουν αλα
ζονικά και δόλια διαπροσωπικά χαρακτηριστικά, 
ότι έχουν ανεπαρκείς συναισθηματικές εμπειρίες 
και υπολειμματική συναισθηματική συναλλαγή, κα
θώς και παρορμητισμό και ανευθυνότητα στη ζωή 
τους.8 Λέγοντας αυτό, πρέπει να αναφέρουμε ότι 
στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται πολλές φορές 
οι όροι αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, 
ψυχοπαθητικότητα και κοινωνικοπάθεια ως συνώ
νυμοι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η αντικοινω
νική διαταραχή προσωπικότητας και η ψυχοπαθη
τική προσωπικότητα αποτελούν δύο διαφορετικές 
οντότητες, ή αν η ψυχοπαθητικότητα αποτελεί έναν 
πιο σοβαρό και βαρύ υπότυπο της αντικοινωνικής 
διαταραχής προσωπικότητας. Αυτό το ερώτημα δεν 
έχει απαντηθεί ξεκάθαρα μέχρι σήμερα.
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Διάγνωση ψυχοπαθητικότητας

Στον ενήλικο πληθυσμό, για τη διάγνωση της ψυ
χοπαθητικότητας χρησιμοποιούνται κυρίως οι κλί
μακες Psychopathy ChecklistRevised (PCLR) και 
Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV).9

Η PCLR θεωρείται πολύ αξιόπιστο και ακριβές 
εργαλείο. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται σε άνδρες 
παραβάτες. Αποτελείται από 20 λήμματα, βαθμολο
γούνται με τιμές 0 (όταν το εξεταζόμενο στοιχείο δεν 
υπάρχει), 1 (όταν το εξεταζόμενο στοιχείο υπάρχει 
μερικώς ή είναι πιθανόν να υπάρχει) και 2 (όταν το 
εξεταζόμενο στοιχείο υπάρχει σταθερά). Χρειάζονται 
3 με 4 ώρες για τη συμπλήρωσή του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες πολλές και διαφορετικές πηγές πληροφο
ριών από την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα, το 
σχολείο, προϊσταμένους και συνεργάτες, φίλους και 
συγγενείς, γνωστούς και άλλους τρίτους. Η μέγιστη 
βαθμολόγηση είναι το 40, ενώ όποιος βαθμολογεί
ται άνω του 30 θεωρείται ψυχοπαθητικός. Η κλίμακα 
της ψυχοπαθητικότητας έχει το πλεονέκτημα ότι πε
ριγράφει και αξιολογεί όχι μόνο την ατομική συμπε
ριφορά, αλλά και την προσωπικότητα. Παραγοντική 
ανάλυση της κλίμακας PCLR δίνει τρεις κυρίως πα
ράγοντες, οι οποίοι απαρτιώνουν το μοντέλο: (1) την 
αλαζονική διαπροσωπική συμπεριφορά, με χαρα
κτηριστικά όπως η επιφανειακή χάρη, η παθολογική 
ψευδολογία, η χειριστικότητα και η αυξημένη αίσθη
ση της προσωπικής αξίας, (2) την υπολειμματική συ
ναισθηματική συναλλαγή, με χαρακτηριστικά όπως 
η έλλειψη τύψεων, η απουσία μεταμέλειας, η αδια
φορία για τα αισθήματα τρίτων, το ρηχό συναίσθημα 
και (3) τα παρορμητικά και ανεύθυνα στοιχεία στη 
συμπεριφορά.

Η PCL:SV είναι μια συντομότερη έκδοση του PCL
R και έχει δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί σε ψυχια
τροδικαστικές υπηρεσίες, σε ψυχιατρικές, ακόμη και 
κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας. Αποτελείται από 12 
λήμματα που χωρίζονται σε 2 ομάδες: την πρώτη, η 
οποία μετρά τη συναισθηματική ένδεια με στοιχεία 
που αφορούν μόνο την ψυχοπαθητικότητα, και τη 
δεύτερη, η οποία ασχολείται με θέματα συμπεριφο
ράς που παρατηρούνται και στην αντικοινωνική δια
ταραχή προσωπικότητας. Τα λήμματα βαθμολογού
νται με τιμές από 0 έως και 2, ανάλογα με την PCLR, 
και απαιτούνται 1 με 2 ώρες για τη συμπλήρωσή της. 
Η μέγιστη βαθμολογία είναι 24. Με βαθμολόγηση 
άνω του 13 είναι πιθανή η παρουσία ψυχοπαθητικό

τητας, ενώ άνω του 18 είναι βέβαιη η διάγνωση (η 
βαθμολόγηση αυτή αφορά τις ΗΠΑ). Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, λόγω διαφορετικής αξιολόγησης των απα
ντήσεων, τα αντίστοιχα όρια είναι 15 και 20 και φαί
νεται να εξαρτώνται όχι από τον εξεταστή αλλά από 
τον εξεταζόμενο, καθώς ακόμη και Αμερικανοί εξε
ταστές αξιολόγησαν ανάλογα. Σε περίπτωση βέβαια 
που παρουσιάζεται μια βαθμολογία ενδεικτική πα
ρουσίας ψυχοπαθητικότητας, απαιτείται η συμπλή
ρωση και της PCLR. 

Κλινικά χαρακτηριστικά

Το πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία της ψυχοπαθη
τικότητας είναι οι ρηχές επιφανειακές σχέσεις. Είναι 
άτομα με πειθώ, που χρησιμοποιούν με επιτυχία την 
κατάλληλη φρασεολογία και τεχνικούς όρους με 
στόχο να πλησιάσουν, να εντυπωσιάσουν και να γο
ητεύσουν τον συνομιλητή τους. Αλλάζουν τις ιστορί
ες τους και τις πεποιθήσεις τους όταν εκτίθενται και 
όταν τους προκαλούν με επιχειρήματα. Εκθειάζουν 
τον εαυτό τους και τις ικανότητές τους και γενικά 
θεωρούνται ευχάριστοι στην παρέα. Στην προσπά
θειά τους να εντυπωσιάσουν μπορεί να εμφανίζονται 
επιθετικοί ή υπερβολικά αρρενωποί. Καθώς έχουν 
υπερβολική ιδέα για τον εαυτό τους, υπερβάλλουν 
και για τις ικανότητές τους. Είναι πολύ σίγουροι για 
τις απόψεις τους και επιμένουν. Εάν είναι στη φυλα
κή θεωρούν ότι φταίνε εξωτερικοί παράγοντες και 
δεν αποδέχονται σε καμία περίπτωση την ευθύνη 
για τις πράξεις τους. Ακόμη και αν η ενοχή τους είναι 
αναμφισβήτητη, υποβαθμίζουν τη βλάβη που προ
κάλεσαν ή επιμένουν ότι τους ενοχοποίησαν άδικα. 
Βλέπουν τον εαυτό τους ως θύματα του συστήματος. 
Ανησυχούν ελάχιστα για το μέλλον τους συγκριτικά 
με τα δεδομένα. Κάνουν προσπάθειες να εξαπατή
σουν τον περίγυρό τους και το επιτυγχάνουν με ευ
κολία, χωρίς σημάδια άγχους, μάλιστα το απολαμ
βάνουν. Χειρίζονται τους άλλους, χωρίς ενδιαφέρον 
για τα δικαιώματά τους. Παραποιούν την αλήθεια 
με το παραμικρό. Παρουσιάζουν μια συμπεριφορά 
κυνηγού στον χώρο και θεωρούν ότι όλα επιτρέπο
νται, ενώ αντιμετωπίζουν τους άλλους ως θύματα. 
Πυρηνικό χαρακτηριστικό της ψυχοπαθητικότητας 
είναι η ελλιπής ικανότητα να αισθανθούν ενοχή και 
η ανυπαρξία συνείδησης. Λεκτικά μιλούν για ενοχή 
αλλά με ανειλικρινή τρόπο. Παρουσιάζουν συγκρι
τικά δυσανάλογα μικρή συναισθηματική απάντηση 
για τις πράξεις τους. Τους απασχολεί πιο πολύ το ότι 
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υποφέρουν αυτοί πάρα οι άλλοι. Κυρίαρχο γνώρι
σμα είναι η έλλειψη εναισθησίας, η ψυχρότητα και η 
αδιαφορία για τις έγνοιες των άλλων. Αδυνατούν να 
εκτιμήσουν τις συναισθηματικές συνέπειες (είτε θετι
κές είτε αρνητικές) των πράξεών τους. Το συναίσθη
μά τους διακρίνεται από ρηχότητα και οι λεκτικές με 
τις εξωλεκτικές εκφράσεις του συναισθήματος δεν 
συμβαδίζουν. Γνώριμη συμπεριφορά των ψυχοπα
θητικών αποτελεί η αποποίηση των ευθυνών τους. 
Εκλογικεύουν και υποβιβάζουν τη σοβαρότητα των 
πράξεών τους. Χρεώνουν το φταίξιμο στο θύμα ή 
στις περιστάσεις. Αρνούνται ότι οι πράξεις τους είχαν 
ως συνέπεια τα θύματά τους να υποφέρουν σωματι
κά, συναισθηματικά ή οικονομικά. Υποστηρίζουν ότι 
τα θύματά τους λένε ψέματα, ότι άδικα τους έχουν 
ενοχοποιήσει ή επικαλούνται αμνησία για τα γεγονό
τα λόγω οργανικής ή ψυχικής ασθένειας. Η παρορ
μητικότητα που διακρίνει τα άτομα με ψυχοπαθητι
κότητα εκδηλώνεται με αναζήτηση νέων εμπειριών 
ως αποτέλεσμα της επιθυμίας τους για κίνδυνο και 
έξαψη χωρίς να σκέφτονται τις κυρώσεις. Συχνά αλ
λάζουν εργασία, κατοικία και σχέσεις. 

Δύσκολα ελέγχουν τη συμπεριφορά τους. Εύκολα 
εκνευρίζονται και εμφανίζουν επιθετικότητα χωρίς 
εμφανές αίτιο ή με ασήμαντη αφορμή. Γίνονται λε
κτικά προσβλητικοί. Προβαίνουν σε καταστροφές, 
σπάζοντας ή πετώντας αντικείμενα. Εμπλέκονται σε 
σωματικές διενέξεις, σπρώχνουν, χαστουκίζουν ή 
γρονθοκοπούν άλλους. Η επιθετικότητα είναι χειρό
τερη όταν κάνουν χρήση ουσιών ή οινοπνεύματος. Η 
ζωή των ψυχοπαθητικών στερείται συχνά από ρεα
λιστικά μακρόπνοα σχέδια ή δεσμεύσεις. Βασίζονται 
υπερβολικά στους άλλους, όπως στην οικογένειά 
τους, για κοινωνική και οικονομική στήριξη. Με εξαί
ρεση τους επιτυχημένους σε ιεραρχία, στο μεγαλύ
τερο ποσοστό δεν έχουν καλή ακαδημαϊκή ή επαγ
γελματική σταδιοδρομία. Ζουν χωρίς στόχους και 
εμφανίζουν ανεδαφικά σχέδια όταν ερωτώνται για 
το μέλλον. Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε ένα ψυ
χοπαθητικό άτομο, π.χ. να είναι σωστός, συνεπής στη 
δουλειά του ή ικανός να διαχειριστεί χρήματα. Δεν 
είναι άτομα που θα δεσμευτούν σε μία σχέση ή γάμο. 
Ως γονείς δεν φροντίζουν σωστά τα παιδιά τους. Η 
συμπεριφορά τους βάζει τους άλλους σε ταλαιπωρία 
ή κίνδυνο. Τα άτομα που λαμβάνουν τη διάγνωση 
της ψυχοπαθητικότητας ως ενήλικοι, έχουν ξεκινήσει 
από την εφηβεία να έχουν προβλήματα συμπεριφο
ράς στο σχολείο και στο σπίτι. Εμφανίζουν εμπλοκή 
με τον νόμο και αναπτύσσουν ποικίλες αντικοινωνι

κές συμπεριφορές. Ως ενήλικοι παραβιάζουν νόμους 
και κανονισμούς, έχουν προβλήματα με τον νόμο, και 
ένα ποσοστό καταδικάζεται για εγκληματικές πρά
ξεις. Αναπτύσσουν συχνές, ποικίλες αντικοινωνικές 
δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται με επιτυχία 
και αυξανόμενη σοβαρότητα βίαιης συμπεριφοράς.

Αναλύοντας τα κλινικά χαρακτηριστικά της ψυχο
παθητικότητας, διαπιστώνουμε ότι όλοι μας μπορού
με να θυμηθούμε ένα ή δυο άτομα που γνωρίζουμε 
ή έχουμε συναντήσει τα οποία πληρούν με σχετική 
ακρίβεια τα χαρακτηριστικά αυτά. Αυτό μπορεί να 
προξενήσει έκπληξη, καθώς σε όλους μας ο «ψυχοπα
θητικός» περιγράφει έναν σκληρό και βίαιο εγκλημα
τία για τον οποίο μαθαίνουμε από τις εφημερίδες και 
τις τηλεοράσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι ψυχοπαθητι
κοί δεν είναι μόνο άτομα με ακραίες συμπεριφορές 
και δεν βρίσκονται στην πλειοψηφία τους στις φυλα
κές.10 Στην ψυχοπαθητικότητα, όπως και σε πολλές 
άλλες ψυχικές διαταραχές ή συμπτώματα, θεωρούμε 
ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το «κατηγορικό» μο
ντέλο, αλλά το «διαστασιακό». Σύμφωνα με αυτό, οι 
διαταραχές προσωπικότητας αντιπροσωπεύουν «δυσ
προσαρμοστικές» παραλλαγές χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας, οι οποίες διαπλέκονται μεταξύ τους 
όπως διαπλέκονται και με τα «φυσιολογικά» χαρακτη
ριστικά της προσωπικότητας.11 Περισσότερες από 50 
δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι οι διαταραχές προσωπικότητας κατά 
DSM φαίνεται να είναι δυσπροσαρμοστικές παραλ
λαγές κοινών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
που υπάρχουν στον γενικό πληθυσμό.11 

Αναπτυξιακή πορεία  
προς την ψυχοπαθητικότητα

Τόσο τα άτομα με αντικοινωνική διαταραχή προσω
πικότητας όσο και οι ψυχοπαθητικοί, υπήρξαν παιδιά. 
Φυσικά, η ψυχοπαθητικότητα δεν διαγιγνώσκεται 
στην παιδική ούτε στην εφηβική ηλικία. Παρόλ’ αυτά, 
ψυχοπαθητικές ή αντικοινωνικές τάσεις ή συμπερι
φορές μερικές φορές αναγνωρίζονται στην παιδική 
και πρώιμη εφηβική ηλικία.12 Τέτοιες συμπεριφοράς 
οδηγούν στη διάγνωση της διαταραχής διαγωγής ή 
της εναντιωματικής διαταραχής ή της διαταραχής ελ
λειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, και αυ
ξάνουν τις πιθανότητες διάγνωσης στην ενήλικη ζωή 
της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας ή της 
ψυχοπαθητικότητας. Τα παιδιά τα οποία εμφανίζουν 
αυξημένο κίνδυνο, πολλές φορές είναι αυτά τα οποία 
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έχουν «ανοσία» στην τιμωρία, που τίποτα δεν μπορεί 
να διαφοροποιήσει την κακή συμπεριφορά τους.13

Οι παρακάτω συμπεριφορές της παιδικής ηλικίας, 
όταν διαρκούν μεγάλα διαστήματα, έχουν συσχετι
σθεί με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης συμπερι
φορών που θα οδηγήσουν στις διαγνώσεις της αντι
κοινωνικής διαταραχής ή της ψυχοπαθητικότητας 
στη ενήλικη ζωή:

–  Η μακρά περίοδος νυχτερινής ενούρησης κατά την 
προσχολική ηλικία (χωρίς αυτό να οφείλεται σε κά
ποιο ιατρικό πρόβλημα).

–  Η σκληρότητα προς τα ζώα.

–  Η τάση να ανάβει φωτιές και άλλες μορφές βανδα
λισμού.

–  Η συνεχής ψευδολογία χωρίς να υπάρχει κάποιο 
όφελος για το παιδί.

–  Οι κλοπές και οι συχνές «κοπάνες» από το σχολείο. 

–  Η επιθετικότητα προς τους συμμαθητές (χωρίς απα
ραίτητα να συμπεριλαμβάνει σωματική βία). Η επι
θετικότητα αυτή μπορεί να πάρει πιο «εκλεπτυσμέ
νες» μορφές, όπως διασπορά ψευδών φημών για 
έναν συμμαθητή ή κινητοποίηση άλλων συμμαθη
τών για εξοστρακισμό και κακοποίηση ενός άλλου.

Οι τρεις παράγοντες: Νυχτερινή ενούρηση, σκληρό
τητα προς τα ζώα και τάση να ανάβει φωτιές περιγρά
φονται και ως «τριάδα του Mac Donald», ο οποίος τους 
πρωτοανέφερε ως πρόδρομα συμπτώματα ψυχοπά
θειας. Παρόλο που έχει αμφισβητηθεί η προγνωστική 
τους ισχύς θεωρούνται συμπτώματα που οδηγούν 
στην ψυχοπαθητικότητα στην ενήλικη ζωή.11

Ο όρος Διαταραχή Διαγωγής (ΔΔ) αναφέρεται σε 
παιδιά και εφήβους που εκδηλώνουν επαναλαμβα
νόμενη και επίμονη αντικοινωνική συμπεριφορά (π.χ. 
επιθετικότητα, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχο
λείο, φυγές από το σπίτι, βασανισμό ζώων) και παρα
βατικές πράξεις (π.χ. χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 
χρήση όπλων, εμπρησμός, κλοπές). H διάγνωση απαι
τεί ιδιαίτερη προσοχή, καθότι σύμφωνα με το DSMIV 
απαιτεί 3 μόνο παραβάσεις για ένα διάστημα τουλάχι
στον 6 μηνών.14 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι η πιο 
συχνή διάγνωση στις ΗΠΑ. Θεωρείται ότι το 3–5% του 
παιδικού πληθυσμού παρουσιάζει τέτοια συμπτωμα
τολογία.14 Η ΔΔ παρουσιάζει υψηλό ποσοστό συννο
σηρότητας με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) και με την κατάχρηση 
εξαρτησιογόνων ουσιών, η καθεμία από τις οποίες 
αποτελεί ανεξάρτητο και επιπρόσθετο παράγοντα επι

κινδυνότητας για την εκδήλωση παραβατικής συμπε
ριφοράς.15 Οι συμπεριφορές που θεωρούνται συχνά 
ως διαταραχές διαγωγής αφορούν παιδιά με παρα
μέληση, κακοποίηση, με διαταραχές συναισθήματος, 
με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινη
τικότητας, με μετατραυματική διαταραχή του στρες, 
με διασχιστική διαταραχή, με διαταραχές στη σκέψη 
–ψυχωσικού τύπου–, με χρήση ουσιών ή και νευρο
λογικές διαταραχές. Συχνά, στα παιδιά που τίθεται η 
διάγνωση της διαταραχής διαγωγής υπάρχουν γνωσι
ακά ελλείμματα και χαμηλό νοητικό πηλίκο, ιδίως για 
τις λεκτικές κλίμακες.13 Η εναντιωματικήπροκλητική 
διαταραχή θεωρείται ηπιότερη μορφή με καλύτερη 
εξέλιξη. Οι διαταραχές συμπεριφοράς θεωρούνται ότι 
έχουν μια εξελικτική πορεία, με πρώτη την εναντιω
ματική προκλητική διαταραχή, την οποία ακολουθεί 
η διαταραχή διαγωγής, και στο τέλος συναντάται η 
αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας.16

Η διαταραχή διαγωγής στην εφηβική ηλικία έχει 
επανειλημμένως αναδειχθεί ως σημαντικός προβλε
πτικός παράγοντας εμπλοκής με τον νόμο αργότερα. 
Η πρώιμη έναρξη των προβλημάτων συμπεριφοράς 
(<10 ετών), καθώς και το ευρύτερο φάσμα αντικοινω
νικών συμπεριφορών, αυξάνουν τον βαθμό της επι
κινδυνότητας.

Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο ότι όλα τα παιδιά με 
διαταραχή διαγωγής θα αναπτύξουν αντικοινωνική 
διαταραχή προσωπικότητας. Ο Bolwby, με τη σπου
δαία του εργασία για τον δεσμό και τις διαταραχές 
του το 1969,17 άντλησε την έμπνευσή του από με
λέτες ανήλικων παραβατών σε αναμορφωτήρια το 
1944. Διαχώρισε τους ανήλικους παραβάτες σε 6 κα
τηγορίες και θεώρησε πιο επικίνδυνο τον χαρακτήρα 
με ένδεια συναισθημάτων και χαρακτηριστικά που 
τώρα αποκαλούνται ψυχοπαθητικά. Διαπίστωσε ότι 
η πλειονότητα των παιδιών είχαν αποχωριστεί για με
γάλο διάστημα τις βιολογικές ή τις θετές τους μητέ
ρες.13 Στα διαγνωστικά κριτήρια5 υπάρχει ο διαχωρι
σμός σε τύπο με έναρξη την παιδική ηλικία, σε τύπο 
πριν τα 10 χρόνια, και στον εφηβικό τύπο με έναρξη 
μετά τα 10 έτη. Η παιδική εμφάνιση της ΔΔ έχει πο
λύ χειρότερη πρόγνωση και αυξημένες πιθανότητες 
εμφάνισης ψυχοπαθητικότητας στην ενήλικη ζωή. Η 
πιο συχνή ψυχοπαθολογία σε παραβάτες από 5 έως 
15 ετών είναι η διαταραχή διαγωγής (ΔΔ).

Για την εκτίμηση της ψυχοπαθητικότητας στην 
παιδική ηλικία έχουν δημιουργηθεί το Antisocial 
Process Screening Device (APSD) Teacher and Parent 
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Questionnaire, για παιδιά από 6–13 χρονών, και το 
Psychopathy Checklist: Youth Version,18 για παιδιά 
από 12 ως 18 χρόνων, το οποίο είναι ημιδομημένη 
συνέντευξη με πληροφορίες και από το ιστορικό 
του ατόμου. Όμως, η προβλεπτική ισχύς τους δεν 
έχει ακόμη τεκμηριωθεί. Τα εργαλεία αυτά δεν έχουν 
σταθμιστεί για τον Ελληνικό πληθυσμό.

Θεωρίες για ψυχοπαθητικότητα

Διαφαίνεται ότι είναι πολυπαραγοντικό  
το μοντέλο που οδηγεί στην ψυχοπαθητικότητα

Η γενετική επιβάρυνση θεωρείται πλέον δεδομένη. 
Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2005, όπου 
μελετήθηκαν 3687 ζευγάρια διδύμων, βρέθηκε ότι 
σε παιδιά με ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά η αντι
κοινωνική συμπεριφορά είχε γενετικό υπόστρωμα, 
σε αντίθεση με τα παιδιά χωρίς ψυχοπαθητικά χαρα
κτηριστικά, στα οποία η αντικοινωνική συμπεριφο
ρά επηρεάζονταν από περιβαλλοντικούς παράγο
ντες.19 Σε μελέτες διδύμων φάνηκε ότι συγκεκριμένα 
ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με 
την παρορμητικότητα και την επιβολή σε άλλους, 
είχαν κατά 50% γενετική συνιστώσα, η οποία μάλι
στα ήταν κοινή στα δύο φύλα.20 Γενετικές μελέτες 
ανέδειξαν επίσης τη συσχέτιση μεταξύ αντικοινωνι
κής και ιστριονικής διαταραχής προσωπικότητας. Η 
συσχέτιση προκύπτει από το εύρημα ότι, συχνότερα, 
στα τέκνα ατόμων με αντικοινωνική ή ψυχοπαθητική 
διαταραχή προσωπικότητας, στα μεν αγόρια εμφα
νίζονται διαταραχές συμπεριφοράς και στη συνέχεια 
δίνεται η διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής 
προσωπικότητας, στα δε κορίτσια στην ενήλικη ζωή 
κυριαρχούν τα ιστριονικά συμπτώματα και δίδεται η 
διάγνωση της ιστριονικής διαταραχής προσωπικό
τητας.21 Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 
του 2011, όπου μελετήθηκαν όλα τα βίαια εγκλήματα 
στη Σουηδία από το 1973–2004 με πανεθνική, δια
γενεακή καταγραφή, συνέκριναν βίαια εγκλήματα 
μεταξύ συγγενών και διαπίστωσαν υψηλότερα πο
σοστά εγκληματικών πράξεων σε κάποιες οικογέ
νειες. Η επίπτωση της εγκληματικότητας σ’ αυτές τις 
οικογένειες ήταν μεγαλύτερη όσο πιο κοντινή ήταν 
η συγγενική σχέση, και τα ποσοστά ήταν μικρότε
ρα στις πιο μακρινές συγγένειες (οdds ratio 4,3 στα 
αδέλφια και 1,9 στα ξαδέλφια).22 Επίσης, μελέτες υι
οθετημένων παιδιών με βιολογικούς γονείς που πα
ρουσίαζαν παραβατική συμπεριφορά ανέδειξαν αυ
ξημένα ποσοστά διαταραχής διαγωγής.

Οι κοινωνικοί παράγοντες που θεωρείται ότι συμ
βάλλουν στην εμφάνιση ψυχοπαθητικότητας είναι 
η ύπαρξη κακοποιητικής οικογενειακής ζωής, η έλ
λειψη γονικής φροντίδας, η απόρριψη, τα συζυγικά 
προβλήματα, οι διαλυμένεςχαοτικές οικογένειες,23 
η χρήση ουσιών, η ψυχοπαθολογία των γονιών, η 
έντονη φτώχεια, η ζωή σε αστικά κέντρα και ιδίως σε 
περιοχές αυξημένης εγκληματικότητας, και η συμμε
τοχή σε συμμορίες.23

Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, υπεύθυ
νες θεωρούνται οι περιγεννητικές επιπλοκές, η εγκε
φαλική βλάβη, οι οργανικές νόσοι, όπως η επιληψία 
και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ιδίως αν αφο
ρούν τον μετωπιαίο λοβό, ή αναφερόμενα περιστα
τικά απώλειας συνείδησης στο ιατρικό ιστορικό.

Από τους νευροβιολογικούς παράγοντες αναφέ
ρονται ως αίτια η παθολογική σεροτονινεργική και 
αδρενεργική δραστηριότητα. Στους ψυχοπαθητικούς 
παρατηρείται ελλιπής ανταπόκριση σε συναισθημα
τικά ερεθίσματα στην αμυγδαλή και στον προμετω
πιαίο λοβό, με συνέπεια τη μη αναγνώριση σημάτων 
φόβου, και λόγω αυτού την ελλιπή αναχαίτιση της 
επιθετικότητας.24,25 Νόσοι ή τραυματισμοί στον με
τωπιαίο λοβό αναφέρονται συχνά στο ιατρικό ιστο
ρικό ψυχοπαθητικών ατόμων, και πάντα χρειάζεται 
να επισημαίνονται ξεχωριστά. Υπάρχει συσχέτιση 
της ψυχοπαθητικότητας με χαμηλή νοημοσύνη και 
γνωσιακά ελλείμματα, όπως οι μαθησιακές διαταρα
χές και τα ελλείμματα στην οπτικοχωρική διάκριση 
και στις εκτελεστικές λειτουργίες.13

Ο τρόπος ζωής των ατόμων με ψυχοπαθητική 
διαταραχή προσωπικότητας είναι πολύ πιθανόν να 
επιβαρύνει τα νευροβιολογικά τους ελλείμματα. Η 
κατάχρηση ουσιών, όπως π.χ. των αμφεταμινών, έχει 
βρεθεί ότι διαταράσσει τις λειτουργίες που εδράζο
νται στον μετωποκροταφικό φλοιό.11

Θεραπευτικές δυνατότητες

Καμιά θεραπεία δεν αποδεικνύεται αποδοτική 
στην ψυχοπαθητικότητα.11 Η θεραπευτική προσπά
θεια δεν πρέπει να εστιάζει σε αλλαγή της προσω
πικότητας, σε ανάπτυξη ενσυναίσθησης (empathy) 
ή απόκτησης συνείδησης της συμπεριφοράς τους, 
αλλά σε εστίαση σε προκοινωνικούς τρόπους ικανο
ποίησης των αναγκών τους, ενισχύοντας τις ικανότη
τές τους και τις δυνάμεις τους. Η φαρμακοθεραπεία 
για την επιθετικότητα είναι απαραίτητη και χρειάζε
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ται συχνή αξιολόγηση και παρακολούθηση στη διάρ
κεια της φυλάκισης και μετά.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τη θεραπεία 
είναι ότι ο ψυχοπαθητικός θα ερμηνεύσει τη φρο
ντίδα ως μια αδυναμία προς εκμετάλλευση. Όταν 
νοσηλεύονται σε θεραπευτικό ίδρυμα, έχουν συμπε
ριφορά κυνηγού απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες 
και μιμούνται τα συμπτώματά τους για να χειριστούν 
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Όταν συμ
μετέχουν σε ψυχοθεραπεία ψυχοδυναμικού τύπου, 
βελτιώνουν τα αρνητικάψυχοπαθητικά τους χαρα
κτηριστικά.26

Οριστική θεραπεία και αντιμετώπιση δεν έχει βρε
θεί. Δεν έχουν κανένα αίτημα για θεραπεία, καθότι 
έχουν μεγαλειώδη εικόνα εαυτού και είναι ευτυχείς 
όπως είναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να 
εγκαταλειφθεί η θεραπευτική προσπάθεια. Στόχος 
είναι είτε να μειωθεί η δυσφορία που το άτομο βιώνει 
ή να μειωθεί η βλάβη που ο «πάσχων» προξενεί στο 
κοινωνικό του περιβάλλον.27

Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρώιμη αναγνώριση 
των διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία 
που οδηγούν σε ψυχοπαθητικότητα στην ενήλικη 
ζωή, και η πρώιμη παρέμβαση, καθώς δεν είναι σί
γουρο ότι η μη ανταπόκριση στη θεραπεία επεκτεί
νεται και στους ανηλίκους. Ατομικές θεραπευτικές 
παρεμβάσεις στον ανήλικο και στους φροντιστές 
του φαίνεται να έχουν αποτέλεσμα. Στόχος είναι τα 
παιδιά με διαταραγμένο δεσμό να αισθανθούν κο
ντά στα άτομα φροντίδας τους. Σε μικρές ηλικίες, 
η θεραπεία στοχεύει στην εκπαίδευση των γονέων, 
στη δόμηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και 
στην εκπαίδευση των παιδιών να αναλογίζονται τις 
ευθύνες τους. Στους εφήβους, οι παρεμβάσεις έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Οι γονείς εκπαιδεύονται να επιβλέπουν τα παιδιά 
τους, να παραβλέπουν ενοχλητικές συμπεριφορές 
και να ενισχύουν τις θετικές. Φαίνεται ότι η τιμωρία 
δεν αποδίδει, αλλά αντιθέτως ενισχύει μη επιθυμη
τές συμπεριφορές. Η οδός της ανταμοιβής φαίνεται 
να έχει καλύτερα αποτελέσματα.14 Γνωσιακές τεχνι
κές με στόχο τη διαχείριση θυμού έχουν δείξει ικα
νοποιητικά αποτελέσματα, όπως και η οικογενειακή 
θεραπεία. Παιδιά που φαίνονται να έχουν ένα ειδι
κό νευροβιολογικό προφίλ με ενδεχόμενη γενετι
κή προδιάθεση, ίσως ανταποκρίνονται καλύτερα 
σε στοχευμένες εξατομικευμένες παρεμβάσεις που 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τον χαρακτήρα του 

παιδιού. Η διαταραχή διαγωγής είναι δύσκολη στην 
αντιμετώπισή της, αφού συχνά αναπτύσσεται στο 
πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ εγγενών (νευ
ροβιολογικών ελλειμμάτων) και περιβαλλοντικών 
παραγόντων (π.χ. πρώιμη έκθεση του παιδιού σε 
χαοτικό περιβάλλον, παραμέληση ή κακοποίηση). Η 
φαρμακευτική αγωγή μπορεί να μειώσει τα συμπτώ
ματα, κυρίως όταν το άτομο εμφανίζει ελλιπή έλεγχο 
της παρορμητικότητας, ενώ υπάρχει τεκμηριωμένη 
επιστημονικά ένδειξη για την αποτελεσματικότητα 
της πολυσυστημικής θεραπείας. 

Προστασία εαυτού και άλλων

Υπάρχει μια σημαντική υποχρέωση των ειδικών να 
προστατεύσουν τα πιθανά θύματα και την κοινωνία 
γενικότερα από το κακό που μπορεί να προξενήσουν 
τα άτομα με ψυχοπαθητικότητα. Ένας απλός και βασι
κός κανόνας είναι η παλιά γεωγραφική θεραπεία ή κα
λύτερα η πρόληψη που συνιστούσαν παλαιότεροι κλι
νικοί: «Εάν νομίζεις ότι είσαι κοντά σε ένα ψυχοπαθη
τικό, φύγε μακριά». Θα πρέπει να μην είμαστε τυφλοί 
ή υπερόπτες στην ικανότητα ενός ψυχοπαθητικού να 
ελέγχει, να λέει πειστικά ψέματα ή να εξαπατά χωρίς 
ηθικούς περιορισμούς. Θύματα της γοητείας τους εν
δέχεται να είμαστε και εμείς, ως ειδικοί της ψυχικής 
υγείας. Οι ψυχοπαθητικοί είναι αυθεντίες στη χρήση 
όλων των λεκτικών και μηλεκτικών μέσων για να γο
ητεύσουν και να πετύχουν τους σκοπούς τους. Έχουν 
εξαιρετικές ικανότητες να εντοπίζουν τα αδύναμα ση
μεία κάποιου και να τα εκμεταλλεύονται. Οι ειδικοί της 
ψυχικής υγείας που είναι προσανατολισμένοι στη θε
ραπεία και βοήθεια τρίτων, είναι ιδιαίτερα εύκολο να 
χειραγωγηθούν για τους δικούς τους σκοπούς. Γενικά, 
αν επιλέγαμε να δώσουμε κάποιες κατευθυντήριες 
οδηγίες θα λέγαμε: Εάν το έγκλημα, η εξαπάτηση και 
η χειραγώγηση ήταν επάγγελμα και έκαναν αίτηση για 
πρόσληψη, θα ήταν οι τέλειοι υποψήφιοι. Οπότε, προ
σοχή σε αυτούς που σας απομονώνουν από το υπο
στηρικτικό περιβάλλον σας. Η καλύτερη άμυνα είναι 
η αυτογνωσία και οι ειλικρινείς, συχνές συζητήσεις και 
επαφές με ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια στη 
ζωή σας και τους εμπιστεύεστε.

Συμπεράσματα

Πολλές μελέτες και κόπος έχουν χρειαστεί για να 
εμβαθύνουμε σ’ αυτό το συνεχές της διαταραχής δι
αγωγής, της αντικοινωνικής διαταραχής της προσω
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πικότητας και της ψυχοπαθητικότητας, αλλά ακόμα 
δεν μπορέσαμε να το κατανοήσουμε σε επαρκή βαθ
μό. Η σημερινή κοινωνία αλλάζει με γοργούς ρυθ
μούς και οι ειδικοί οφείλουν να είναι ενήμεροι και 
να προλαβαίνουν τις εξελίξεις με σωστή διάγνωση 
και έγκαιρη παρέμβαση. Η εξαθλίωση, η περιθωριο
ποίηση, τα γκέτο των πόλεων, η ανεργία, η αποσύν
θεση του οικογενειακού ιστού, είναι φαινόμενα της 
καθημερινότητάς μας. Τα παιδιά περισσότερο από 
ποτέ έχουν ανάγκη από φροντίδα και προσοχή, τόσο 
για να μην γίνουν θύματα όσο και για τη μείωση των 
παραγόντων εξέλιξης σε ενήλικες με ψυχοπαθητική 
προσωπικότητα. Προγράμματα έγκαιρης, στοχευμέ

νης παρέμβασης σε ευάλωτα μέλη της κοινωνίας σε 
νεαρή ηλικία, είναι η ελπίδα για μείωση των περιπτώ
σεων ψυχοπαθητικότητας στον ελληνικό πληθυσμό. 
Πρέπει, τελειώνοντας, να τονίσουμε τη δυσάρεστη 
αλήθεια ότι η βία είναι μια επιλογή, μια πράξη ελεύ
θερης βούλησης. Δεν πρέπει να ταυτίζουμε την ψυ
χοπαθητικότητα με την εγκληματικότητα, καθώς με 
τον όρο ψυχοπαθητικότητα περιγράφουμε ένα φά
σμα και μια ποικιλία χαρακτηριστικών και συμπερι
φορών, αρκετά από τα οποία βοηθούν την επιβίωση 
και την προσαρμογή του ατόμου σε μια ανταγωνιστι
κή κοινωνία, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε 
εγκληματικές πράξεις. 

From conduct disorder in childhood 
to psychopathy in adult life
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Mental health professionals seldom recognize psychopathy in their daily practice. Usually forensic psy
chiatrists and psychologists are involved because individuals with psychopathic personality are involved 
in serious criminal behavior and implicated with the law. Most of the times the profiles of children who 
evolve in adult psychopaths have components from other disorders, especially conduct disorder. The 
term psychopathy originates from the Greek words “psyche” (soul) and “pathos” (passion) and was used 
to indentify initially every mental illness. Although in the bibliography the terms Antisocial Personality 
Disorder, Psychopathic Personality, Psychopathy and Sociopathy are used as synonyms, it has not been 
clarified if the Antisocial Personality Disorder and Psychopathic Personality constitute two different 
entities or if the latter constitutes the more serious and hard core subtype of the first. The prevalence 
of Psychopathic Personality in the general population is estimated as 1%, with the proportion of men: 
women to be 3:1. The adult male psychopaths are responsible for almost 50% of the serious criminal be
havior. Diagnosis of Psychopathic Personality is completed with the use of specific psychometric tools: 
Psychopathy ChecklistRevised (PCLR) and Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL: SV). The most 
recognizable elements of psychopathy are the nonexistence of conscience and their shallow emotional 
relations. They are individuals with persuasion, that use the suitable phraseology in order to approach, 
impress and charm their prey. Nuclear characteristic is the inability to feel guilt, remorse and the non
existence of moral rules. They lose their temper easily and present aggressiveness without obvious or 
insignificant reason. They develop various antisocial behaviors that are repeated with success, the grav
ity of violent behavior tends to increase and they have problems with the law. Nevertheless, people with 
Psychopathic Personality at one point were children, without diagnosis of Psychopathic Personality, as 
such a diagnosis is not appropriate at early childhood or adolescence. Psychopathic or/and antisocial 
tendencies sometimes are recognized in children and early adolescent age. Such behaviors lead usu
ally to the diagnosis of Conduct Disorder or Oppositional Defiant Disorder or Attention Deficit and 
Hyperactivity Disorder in early years of life and increase the possibility to have a diagnosis of Antisocial 
Personality Disorder and Psychopathic Personality as an adult. There are many studies on the underlying 
risk factors for Psychopathic Personality, focusing in genetic, neurobiological, developmental, environ
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mental, social and other factors. There is no effective treatment for Psychopathic Personality in adult 
life. Children with a specific neurobiological profile or behavioral disturbances that increase the risk of 
developing a Psychopathic Personality in adult life, have better chances to respond in exceptionally indi
vidualized interventions, depending on the character of the child. The parents are educated to supervise 
their children, to overlook annoying behaviors and to encourage the positive ones. It appears that the 
punishment does not attribute, on the contrary it strengthens undesirable behaviors. Use of reward ap
pears to have better results. Programs of early highly focused therapeutic interventions in vulnerable 
members of the population are our best hope for the reduction of fully blown psychopaths in the gen
eral adult population.
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"ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ είναι το επίσημο όργανο της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο και έχει τον ίδιο 
σκοπό με την Εταιρεία, δηλαδή την προαγωγή της Ψυχιατρικής 
Επιστήμης. Tο περιοδικό δημοσιεύει εργασίες που αναφέρονται 
στους τομείς της επιδημιολογίας, ψυχοπαθολογίας, κοινωνικής ψυχι
ατρικής, βιολογικής ψυχιατρικής, ψυχοφαρμακολογίας, ψυχοθερα
πείας, προληπτικής ψυχιατρικής. Οι προδιαγραφές του περιοδικού 
ταυτίζονται με τις οδηγίες του Διεθνούς Επιστημονικού Συμβουλίου 
Εκδοτών. Για την αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών βλ. 

"Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals" (www.CouncilScienceEditors.gr). Άλλες πηγές: Br Med J 
1991, 302:338–341/Can Med Assoc J 1995, 152:1459–1465.
Εκτός από την έντυπη έκδοσή του, το περιοδικό διατίθεται 
ελεύθερα στην ηλεκτρονική του έκδοση από τις ιστοσελίδες: www.
psych.gr ή www.betamedarts.gr
Το περιοδικό "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ" δέχεται προς δημοσίευση εργασίες 
που αφορούν πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί προη
γουμένως (εκτός σε μορφή περίληψης) ή δεν έχει υποβληθεί για 
δημοσίευση κάπου αλλού.
Κατά την υποβολή της εργασίας όλοι οι συγγραφείς πρέπει να 
υπογράψουν στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής (που βρίσκεται 
συνημμένο σε κάθε τεύχος του περιοδικού) ότι συμφωνούν με το 
περιεχόμενο και αποδέχονται την υποβαλλόμενη προς δημοσίευ
ση εργασία και μεταβιβάζουν τα συγγραφικά δικαιώματα στο περι
οδικό "ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ". Οι συγγραφείς ακόμη, δηλώνουν ότι: (α) δεν 
υπήρξε οικονομική υποστήριξη από διάφορες πηγές (εάν υπήρξε 
πρέπει να δηλωθεί), (β) δεν υπήρξαν αντικρουόμενα συμφέροντα 
σχετικά με το υλικό της έρευνας που υπεβλήθη προς δημοσίευ
ση, (γ) το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Βιοηθικής του Νοσοκομείου ή του Ιδρύματος όπου πραγματοποιή
θηκε η έρευνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης του 
Ελσίνκι (1995) όπως αναθεωρήθηκαν στο Εδιμβούργο (2000) και 
(δ) ότι όλοι οι ασθενείς έδωσαν τη συγκατάθεσή τους πριν συμπε
ριληφθούν στην έρευνα αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν για 
την ερευνητική διαδικασία.
Τα κριτήρια αποδοχής των εργασιών περιλαμβάνουν την ποιότητα και 
την πρωτοτυπία της έρευνας, όπως επίσης τη σημαντικότητα και χρη
σιμότητα των δεδομένων στους αναγνώστες του περιοδικού.
Όλες οι εργασίες υπόκεινται σε μια αρχική εκτίμηση από τον Εκδότη 
ή μέλη της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού προκειμένου να 
εκτιμηθεί η καταλληλότητα και η ποιότητά τους. Εάν η εργασία κρι
θεί καταρχήν κατάλληλη για δημοσίευση στο περιοδικό, εκτιμάται 
από δύο ανεξάρτητους κριτές, ειδικούς στο αντικείμενο της έρευ
νας. Οι κριτές δεν γνωρίζουν τους συγγραφείς της εργασίας και πα
ραμένουν ανώνυμοι για τους συγγραφείς.
Τα σχόλια των κριτών μαζί με τις υποδείξεις και διορθώσεις τους 
αποστέλλονται στους συγγραφείς. Οι συγγραφείς ενημερώνονται 
εγγράφως για την τελική απόφαση της Συντακτικής Επιτροπής 
του περιοδικού όταν η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρωθεί. Τα 
ονόματα των κριτών του προηγούμενου έτους εμφανίζονται στο 
πρώτο τεύχος του επομένου έτους. Η Συντακτική Επιτροπή διατη
ρεί το δικαίωμα να κάνει φραστικές διορθώσεις στα κείμενα προ
κειμένου να μειώσει ασάφειες και επαναλήψεις και να βελτιώσει 
τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς και τους 
αναγνώστες του περιοδικού.

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΝ
1.  Άρθρα Σύνταξης: Σύντομα άρθρα γραμμένα ταυτόχρονα 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που αναφέρονται σε επίκαι
ρα θέματα ιδιαίτερης σημασίας. Γράφονται από τη Συντακτική 
Επιτροπή ή από μέλη της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 
ή μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (μέχρι 500 
λέξεις και 5–7 βιβλιογραφικές αναφορές).

2.  Ανασκοπήσεις: Ενημερωτικά άρθρα που αφορούν σε κρι
τική ανάλυση ψυχιατρικών θεμάτων ή θεμάτων συγγενών 
προς την Ψυχιατρική Επιστήμη. Οι ανασκοπήσεις γράφονται 
από έναν ή δύο συγγραφείς. Η έκτασή τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 7.500 λέξεις (25 δακτυλογραφημένες σελίδες, 
διπλό διάστημα γραφομηχανής).

3.  Ερευνητικές εργασίες: Προοπτικές ή αναδρομικές εργασίες 
που βασίζονται σε ερευνητικό πρωτόκολλο. Πρέπει οπωσδή
ποτε να έχει γίνει στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμά
των. Οι ερευνητικές εργασίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
3.000 λέξεις (10 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό διάστη
μα γραφομηχανής).

4.  Σύντομα άρθρα: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ερευνητι
κές εργασίες που μπορούν να καταχωρηθούν σε περιορισμέ
νο χώρο. Η έκταση των άρθρων αυτών δεν πρέπει να υπερ
βαίνει τις 1.500 λέξεις (5 δακτυλογραφημένες σελίδες, διπλό 
διάστημα γραφομηχανής).

5.  Ειδικά άρθρα: Γράφονται μετά από πρόσκληση της 
Συντακτικής Επιτροπής και αναφέρονται σε θέματα, με τα 
οποία έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί ο συγγραφέας π.χ. θεραπεία 
συμπεριφοράς, παθολογική ζηλοτυπία, ψυχοθεραπεία με
ταιχμιακών καταστάσεων (μέχρι 6.000 λέξεις).

6.  Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαμ
βάνει ενδιαφέρουσες αναφορές περιπτώσεων και περιγρα
φές περιπτώσεων όπου εφαρμόσθηκαν νέες διαγνωστικές 
ή/και θεραπευτικές μέθοδοι (μέχρι 1500 λέξεις).

7.  Γενικά άρθρα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ δέχεται και άρθρα που εκφρά
ζουν θεωρητικές απόψεις στον χώρο της Ψυχιατρικής, γνώμες 
για τα συστήματα παροχής ψυχιατρικής περίθαλψης, απόψεις 
για τους χώρους επαλληλίας μεταξύ Ψυχιατρικής και άλλων 
επιστημών και άλλα άρθρα ανάλογου περιεχομένου. Τα άρθρα 
αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 2.000 λέξεις (περίπου 7 
δακτυλογραφημένες σελίδες). Η Συντακτική Επιτροπή μπορεί 
να προτείνει τη συντόμευση των άρθρων αυτών προκειμένου 
να δημοσιευθούν ως «Επιστολές προς τη Σύνταξη».

8.  Επιστολές προς τη Σύνταξη: Περιλαμβάνουν σχόλια και 
κρίσεις πάνω σε ήδη δημοσιευμένες εργασίες, παρατηρήσεις 
σε επίκαιρα ψυχιατρικά θέματα, πρόδρομα ερευνητικά απο
τελέσματα, κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις 
(συνοδεύεται από σύντομη Αγγλική περίληψη).

9.  Βιβλιοκριτική: Η παρουσίαση και κριτική βιβλίων γίνεται 
μετά από πρόσκληση της Συντακτικής Επιτροπής (μέχρι 600 
λέξεις  συνοδεύεται από σύντομη αγγλική περίληψη).

10.  Άρθρα στην αγγλική γλώσσα: Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ θα κυκλοφορεί 
στην Ελληνική γλώσσα πάντα με Αγγλική περίληψη των εργα
σιών. Ένα ή δύο τεύχη ετησίως θα κυκλοφορούν εξ ολοκλήρου 
στην Αγγλική (με εκτεταμένη ελληνική περίληψη, 400–500 
λέξεις). Στα τεύχη αυτά θα δημοσιεύονται εργασίες ξένων συ
ναδέλφων, αλλά και Ελλήνων. Οι εργασίες Ελλήνων συναδέλ
φων μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα. Όσες εργασίες προκρίνονται για δημοσίευση και 
έχουν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα θα μεταφράζονται 
μετά από συνεργασία του περιοδικού με τους συγγραφείς.

To περιοδικό «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ» καταχωρείται και περιλαμβάνεται στα 
MEDLINE/PubMed, Ιndex Copernicus, Google Scholar, 
EMBASE/Excerpta Medica, GFMER, CIRRIE, 
 SCIRUS for Scientific Inf. και στο Iatrotek



ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εργασίες υποβάλλονται στο πρωτότυπο και σε τρία φωτο
αντίγραφα, στη διεύθυνση:

Περιοδικό ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 

Διονυσίου Αιγινήτου 17, 115 28 Αθήνα 
email: editor@psych.gr

Το δακτυλογραφημένο κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από CD 
με το κείμενο της εργασίας ή να αποστέλλεται ηλεκτρονικό 
αντίγραφο με email. Το κείμενο πρέπει να έχει γραφεί με επε
ξεργαστή συμβατό με πρόγραμμα Windows ή με οποιοδήποτε 
πρόγραμμα για υπολογιστή Macintosh.

Μαζί με τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να υποβάλλεται συμ
πληρωμένο το «Συνοδευτικό έντυπο υποβολής εργασίας», υπό
δειγμα του οποίου υπάρχει στο τέλος κάθε τεύχους του περιο
δικού. Οι υποβαλλόμενες εργασίες χαρακτηρίζονται με κωδικό 
αριθμό, που γνωστοποιείται στους συγγραφείς και ο οποίος 
χρησιμοποιείται σε κάθε επικοινωνία με το περιοδικό. Τα άρθρα 
γράφονται στη δημοτική γλώσσα. Η δακτυλογράφηση γίνεται 
στη μία όψη του φύλλου, με διπλό διάστημα και περιθώριο του
λάχιστον 3,5 cm.

Στην άνω δεξιά πλευρά της πρώτης σελίδας πρέπει να υπάρχει 
ο χαρακτηρισμός κάθε άρθρου (π.χ. Ανασκόπηση, Ερευνητική 
εργασία κ.λπ.).

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Όλες οι σελίδες αριθμούνται, αρχίζοντας από τη σελίδα τίτλου.

Σελίδα τίτλου: Περιλαμβάνει τον τίτλο του άρθρου (μέχρι 12 λέ
ξεις), τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική, το κέντρο 
προέλευσης, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα που 
θα επικοινωνεί με το περιοδικό. Στην ίδια σελίδα αναφέρονται 
επίσης άτομα, οργανισμοί, ιδρύματα κ.λπ., που ενδεχομένως συ
νέβαλαν στην πραγματοποίηση της εργασίας.

Περίληψη: Στη δεύτερη σελίδα γράφεται η ελληνική περίλη
ψη, (περίπου 400–500 λέξεις). Στην περίληψη ανακεφαλαιώνο
νται τα κύρια μέρη της εργασίας. Φράσεις όπως «τα ευρήματα 
συζητούνται» πρέπει να αποφεύγονται. Στο τέλος της περίλη
ψης αναγράφονται 4–6 λέξεις ευρετηρίου.

Αγγλική περίληψη: Στην τρίτη σελίδα γράφεται η αγγλική πε
ρίληψη, που πρέπει να έχει έκταση 400–500 λέξεων, ο τίτλος 
του άρθρου τα ονόματα των συγγραφέων και η προέλευση 
του άρθρου (ίδρυμα). Στο τέλος της περίληψης αναγράφονται 
4–6 λέξεις ευρετηρίου. Η περίληψη πρέπει να δίνει ουσιαστι
κές πληροφορίες.

Κείμενο: Χωρίζεται σε κεφάλαια. Για τις ερευνητικές εργασίες εί
ναι: Εισαγωγή, Υλικό και μέθοδος, Αποτελέσματα, Συζήτηση. Όσα 
αποτελέσματα παρατίθενται στους πίνακες δεν επαναλαμβάνο
νται λεπτομερώς στο κείμενο.

Βιβλιογραφικές παραπομπές: Αριθμούνται με αύξοντα αριθ
μό, ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο (σύστημα 
Vancouver). Π.χ. Ο Birley1 βρήκε ότι..., αλλά ο Afford2 διαφώνησε... 
Αναφέρονται τα ονόματα όλων των συγγραφέων. Στον βιβλιο
γραφικό πίνακα περιλαμβάνονται μόνον οι βιβλιο γραφικές πα
ραπομπές που υπάρχουν στο κείμενο. Στα άρθρα ανασκόπησης 
και τα ειδικά άρθρα οι βιβλιογραφικές παραπομπές δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν τις 100, στις ερευνητικές εργασίες και τα γενικά 
άρθρα τις 50, στα σύντομα άρθρα και τις ενδιαφέρουσες περι
πτώσεις τις 15 και στα άρθρα σύνταξης και τις επιστολές προς 
τη σύνταξη τις 8. Ο βιβλιογραφικός κατάλογος συντάσσεται με 
αύξοντα αριθμό, που αντιστοιχεί στη σειρά εμφάνισης των βι
βλιογραφικών παραπομπών στο κείμενο, όπως στα ακόλουθα 
παραδείγματα:

1.  Birley JLT, Adear P, Singer D, Rosenberg M. Electrogastrographic 
studies in elderly patients. Gastroenterology 1980, 79:311–314 
(Περιοδικό)

2.  Alford J, Nemiah J. Peptic ulcer in childhood. In: Sodeman WA 
(ed) Pathologic Physiology. Saunders, Philadelphia, 1970:457–
472 (Kεφάλαιο βιβλίου)

3.  Kinden A. Stress and emotion. Springer, Berlin, 1990 (Βιβλίο)

4.  Larsen E, Elliot B. Fatigue in major depression. Psychiatriki 2007, 
(Suppl 1):S143–S144 (Παράρτημα περιοδικού)

5.  Silverstone A, Leman H, Stark J. Attempted suicide by drug-
overdose. Paper presented at 2nd Congress on Suicide be
haviour, 4–6 May 2002. Rome, Abstracts Book, pp 212–213 
(Παρουσίαση σε Συνέδριο  Τόμος Πρακτικών)

6.  Henry A, Andrews B. Critical issues for parents with mental 
illness. N.Y. Centre for Mental Health Services 2001 (Cited 2 
June 2005) Available from www. mentalorg/publications 
(Ιστοσελίδα)

Οι συντμήσεις των περιοδικών πρέπει να γίνονται με βάση το 
Index Medicus.

Πίνακες: Γράφονται με διπλό διάστημα γραφομηχανής σε ξε
χωριστή σελίδα. Αριθμούνται ανάλογα με τη σειρά εμφάνισής 
τους στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς (πίνακας 1), ακολουθεί 
σύντομη κατατοπιστική λεζάντα (π.χ. Ασθενείς που νοσηλεύ
θηκαν για ψευδοκύηση στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» κατά το 
1988) και σε κάθε στήλη υπάρχει κατατοπιστική επικεφαλίδα. 
Αποφεύγονται οι κάθετες γραμμές.

Εικόνες: Πρέπει να στέλνονται είτε τα πρωτότυπα των σχε
δίων (με σινική μελάνη) είτε φωτογραφίες. Στο πίσω μέρος 
πρέπει να αναγράφεται με μολύβι ο αριθμός της εικόνας, οι 
συγγραφείς και ο τίτλος της εικόνας. Όλες οι εικόνες πρέπει να 
αναφέρονται στο κείμενο και να αριθμούνται με αραβικούς 
αριθμούς.

Ονοματολογία και μονάδες μέτρησης: Για λεπτομέρειες, βλ. 
Ιατρική 1980, 37:139.

Διόρθωση τυπογραφικών δοκιμίων: Οι συγγραφείς είναι 
υποχρεωμένοι να κάνουν μία διόρθωση των τυπογραφικών δο
κιμίων. Εκτεταμένες μεταβολές δεν επιτρέπονται.
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