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ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή
αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν πνπ νη κειεηεηέο κηινχλ γηα «επηδεκηθή
έμαξζε» ηεο λφζνπ. Αλ θαη έρεη δηεπξπλζεί ην δηαγλσζηηθφ πιαίζην θαη έηζη
πεξηζζφηεξεο δηαηαξαρέο εληάζζνληαη πιένλ εληφο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο, νπδείο
παγθνζκίσο ακθηζβεηεί ηελ απμεκέλε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ γεληθφηεξα ζηηο
ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαζηζηψληαο ηνλ ηειεπηαίν ζεκαληηθφ πξφβιεκα δεκφζηαο
πγείαο.
Τν πξφβιεκα, βέβαηα, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ηδηαίηεξα απμεκέλε
επίπησζε ηεο λφζνπ. Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή ηεο νπνίαο ε αηηηνινγία θαη ε
παζνγέλεηα είλαη ελ πνιινίο άγλσζηεο ή αδηεπθξίληζηεο. Πνηθίινη γελεηηθνί,
επηγελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί, θαλέλαο φκσο δελ
κπνξεί απνθιεηζηηθά λα δηεθδηθήζεη ηνλ θπξίαξρν αηηηνπαζνγελεηηθφ ξφιν ζηε
δηαηαξαρή. Σίγνπξα πξφθεηηαη γηα λφζν πνιχπινθε θαη πνιππαξαγνληηθή θαη ε πην
επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη πξφθεηηαη γηα λεπξν-αλνζνινγηθή δηαηαξαρή. Απφ ηελ
άιιε, ε θαηλνηππηθή ηεο έθθξαζε είλαη ηδηαίηεξα εηεξνγελήο, θαζψο πεξηιακβάλεη
δηαηαξαρέο ησλ αλψηεξσλ θινησδψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αλζξψπνπ, επεξεάδνληαο ηνπο
ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο, σζηφζν κε πνηθίιε δηαβάζκηζε ζην
θάζε άηνκν, αιιά θαη κε ζπλχπαξμε άιισλ λεπξηθψλ (π.ρ ζπαζκνί, δηαηαξαρέο
ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη πξνζνρήο θ.ά) θαη εμσ-λεπξηθψλ εθδειψζεσλ (π.ρ
γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα). Τέινο, ε ίδηα ε θπζηθή πνξεία ηεο δηαηαξαρήο είλαη
εηεξνγελήο, κε αθαζφξηζηε πξφγλσζε θαη ζεξαπεία.
Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη κεγάιν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηνλ
θαζνξηζκφ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη αηηηνπαζνγελεηηθά κε ηε
δηαηαξαρή, ζηελ αλεχξεζε ζεψξεζεο πνπ ζπλνιηθά κπνξεί λα εμεγεί ηε γέλεζε θαη
θπζηθή πνξεία ηεο, αιιά θαη παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη πξνγλσζηηθά, πξνιεπηηθά
ή/θαη ζεξαπεπηηθά κε ηε λφζν.
Σηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ε απηηζηηθή δηαηαξαρή
ζπληζηά έλαλ λέν νληνγελεηηθά πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ-απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ
ζε έλα ερζξηθφ πεξηβάιινλ θαη αλ ν ππξεηφο, σο άιινο έλαο εμειηθηηθφο,
πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο, ζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα κε απηήλ. Η ππξεηηθή αληίδξαζε
ελνξρεζηξψλεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, κέζσ πνιχπινθσλ αλνζνινγηθψλ ξπζκίζεσλ
θαη άξα απνηειεί θαη απηφο έθθξαζε ηνπ λεπξν-αλνζνινγηθνχ κεραληζκνχ ηνπ
νξγαληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ φζν
θαη ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε, απνηεινχλ δίθηπα δηαιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο ησλ δχν
πξσηεπφλησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ λεπξηθνχ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ,
θαη κνηξάδνληαη θνηλά γισζζηθά εξγαιεία κεηαμχ ηνπο (θπηηαξνθίλεο θαη άιια κφξηα
ελδνεπηθνηλσλίαο). Άξα είλαη εχινγν λα πθίζηαηαη θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο.
Σηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλψληαη θαη ηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε:
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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- ηελ παξνπζία ππξεηνχ ζηελ έγθπν κεηέξα θαη αλ ε εκθάληζε απηή ζρεηίδεηαη
κε εκθάληζε απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ζην παηδί ηεο αξγφηεξα.
- ηελ παξνπζία ηνπ ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά, δειαδή, αλ ηα απηηζηηθά
παηδηά ππξέζζνπλ θαη αλ ε επίδξαζε ηνπ ππξεηνχ έρεη επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ (βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο), δεδνκέλνπ φηη ν
ππξεηφο ζηα θπζηνινγηθά άηνκα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά
φπσο ππλειία, επεξεζηζηφηεηα, αλεζπρία, ζχγρπζε ή θαη ςεπδαηζζήζεηο/παξαιήξεκα
ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
- ηελ απνπζία ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά, δειαδή, κήπσο ηα απηηζηηθά
παηδηά έρνπλ απσιέζεη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ππξεηνχ, πνπ ζε
θχξην βαζκφ ππάξρεη ζηελ παηδηθή ειηθία;
- δεδνκέλνπ φηη ε ζπλήζεο αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεηνχ είλαη ε ρνξήγεζε
αληηππξεηηθψλ, (ελίνηε γίλεηαη θαη θαηάρξεζε απηψλ, δεδνκέλνπ φηη πνιχ ζπρλά
δίδνληαη ηα θνηλά αληηππξεηηθά αθφκε θαη ζε ήπηα δεθαηηθή θίλεζε), εμεηάζηεθε αλ
ππάξρνπλ αλαθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή, φπσο θαη ηελ πηζαλή ηνπο ζπζρέηηζε, ηφζν ζην κηθξφ παηδί φζν θαη ζηελ
έγθπν κεηέξα.
Αθνινχζσο γίλεηαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε απηψλ επξεκάησλ θαη
δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο ππνζέζεηο/εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ζην πιαίζην ηεο πνιχπινθεο νληφηεηαο ηνπ
απηηζκνχ.
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Καη από απηή ηε ζέζε ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ζεξκά όινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη
δηδάζθνληεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη πξνζωπηθά ηνλ Καζεγεηή θαη Πξόεδξν
ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ ρεδίαζεο Πξνϊόληωλ θαη πζηεκάηωλ θ. Ι. Γαξδέληα γηα ην
δήιν θαη ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία καο δίδαμαλ, ηνλ Δπίηηκν Καζεγεηή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θ. Γ. Βπζνύιθα γηα ηελ έκπλεπζε θαη ηνλ ελζνπζηαζκό πνπ καο
κεηέδωζε θαη ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ. Ι. Σνύληα γηα ηελ
ππνζηήξημε πνπ κνπ πξόζθεξε.
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1. Γιαηαρατές ηοσ θάζμαηος ηοσ
ασηιζμού
1.1 Οριςμόσ τησ αυτιςτικόσ διαταραχόσ
Ο απηηζκφο είλαη κηα ζνβαξή λεπξναλαπηπμηαθή (δειαδή ζπκβαίλεη θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ ζηε βξεθνλεπηαθή ειηθία-ή θαη θαηά ηελ
ελδνκήηξηα δσή αθφκε) δηαηαξαρή, πνπ δελ απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν λφζεκα,
αιιά έλα ζχλδξνκν ραξαθηεξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά. Η δηάγλσζε
ηνπ απηηζκνχ γίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 18 θαη 30 κελψλ, αλ θαη πξννπηηθέο κειέηεο
βξεθψλ ζε θίλδπλν (κηθξφηεξα αδέξθηα απηηζηηθψλ παηδηψλ) έρνπλ δείμεη φηη
ειιείκκαηα ζηελ επηθνηλσλία, ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ην παηρλίδη είλαη παξφληα
απφ ηελ ειηθία ησλ 6-12 κελψλ [1, 45,46].
Σπρλά αλαγλσξίδεηαη θαηεγνξία απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ νλνκάδεηαη
«παιηλδξνκεηηθή», θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά εμειίζζνληαη θπζηνινγηθά κέρξη
νξηζκέλε ειηθία θαη ζηε ζπλέρεηα ράλνπλ δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο είραλ θαηαθηήζεη
(παιηλδξνκνχλ, νπηζζνδξνκνχλ) ή παξνπζηάδνπλ αλαζηνιή ζηελ πεξαηηέξσ
ςπρνθηλεηηθή ηνπο εμέιημε [104].

1.2 Φαινοτυπικό ϋκφραςη τησ αυτιςτικόσ διαταραχόσΤαξινόμηςη
Δηδηθφηεξα, ν απηηζκφο πεξηιακβάλεη κία ηξηάδα δηαηαξαρψλ πνπ αθνξνχλ θαη
επεξεάδνπλ ηαπηφρξνλα [45, 46]:
- Σθν κοινωνικι επαφι, ςυναλλαγι και ανταπόκριςθ
Σα αυτιςτικά άτομα δεν επικυμοφν, οφτε μποροφν να αναπτφξουν διαπροςωπικζσ
ςχζςεισ με τουσ άλλουσ, αποφεφγουν τθ βλεμματικι επαφι, ζχουν ανζκφραςτα πρόςωπα,
είναι απόμακρα και αδιάφορα. τεροφνται δθλαδι τθσ ζμφυτθσ τάςθσ και ανάγκθσ που
ζχουν τα φυςιολογικά άτομα να δθμιουργοφν ςχζςεισ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ και
χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ ανάγκθσ να μοιραςτοφν χαρά, ενδιαφζροντα ι επιτεφγματα
(δεν δείχνουν, δε φζρνουν, δεν δείχνουν ενδιαφζροντα αντικείμενα). Σζλοσ, παρουςιάηουν
ζλλειψθ κοινωνικισ ι ςυναιςκθματικισ ανταπόκριςθσ.
-Σθ λεκτικι αλλά και τθ μθ-λεκτικι επικοινωνία-φανταςία

Σηα απηηζηηθά παηδηά ε επηθνηλσλία εκθαλίδεη ζνβαξή δηαηαξαρή. Ο ιφγνο
κπνξεί λα ειιείπεη παληειψο ή φηαλ ππάξρεη λα είλαη δηαηαξαγκέλνο. Μπνξεί λα είλαη
δηαηαξαγκέλε ε θαηαλφεζή ηνπ, ην πεξηερφκελν, ε δνκή ηνπ, ε ρξήζε ηνπ θαη ε
πξνζσδία ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα είλαη επαλαιεπηηθφο, ερνιαιηθφο ή αθαηάιεπηνο.
Σε αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθφ ιφγν, παξαηεξείηαη δπζθνιία ζην άηνκν λα αξρίζεη ή
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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λα δηαηεξήζεη δηάινγν. Δπίζεο, έιιεηςε πνηθίιινληνο, απζφξκεηνπ, ζπκβνιηθνχ
παηρληδηνχ ή θνηλσληθνχ κηκεηηθνχ παηρληδηνχ.
- Τε ζπκπεξηθνξά θαη ην εχξνο επειημίαο απηήο.
Τα απηηζηηθά άηνκα έρνπλ πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Παξνπζηάδνπλ πξνθαηάιεςε κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηεξεφηππνπο θαη
πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο. Σπρλά είλαη εκθαλήο αλειαζηηθή
πξνζθφιιεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο, κε ιεηηνπξγηθέο, επαλαιακβαλφκελεο
«ηεξνηειεζηίεο», ζηεξενηππίεο, θαζψο θαη επαλαιακβαλφκελνη θηλεηηθνί
απηνκαηηζκνί (π.ρ. ξπζκηθή θίλεζε ρεηξψλ) θαη πξνθαηάιεςε κε ηκήκα ελφο
αληηθεηκέλνπ. Δκθαλίδνπλ εκκνλέο θαη αζπλήζηζηεο ζηεξενηππίεο. Σπλήζσο
αληηδξνχλ κε εθξήμεηο ζπκνχ φηαλ πξνζπαζήζεηο λα ηνπο αιιάμεηο ηε δξαζηεξηφηεηα
πνπ θάλνπλ θαη αληηζηέθνληαη ζζελαξά ζε θάζε αιιαγή ηεο ξνπηίλαο ηνπο [3].
Πηζαλνινγείηαη φηη είηε κία θνηλή αηηία (έζησ θαη δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ζε
θάζε απηηζηηθφ παηδί) είλαη ππεχζπλε γηα ην ζχλνιν ηεο απηηζηηθή δηαηαξαρήο ζηνπο
3 πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, είηε φηη μερσξηζηή, δηαθνξεηηθή αηηία πξνθαιεί ηα
ζπκπηψκαηα μερσξηζηά ζε θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο [27].
Αθξηβψο επεηδή απνηειεί ζχλδξνκν, ν φξνο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζήκεξα είλαη
«δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο» ζηηο νπνίεο κε ηελ ηζρχνπζα θαηάηαμε ηνπ 1994
(DMS-IV) [2] θαη ην εγρεηξίδην ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Υγείαο ICD-IO (1993)
πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 5 ππννκάδεο:
1. Απηηζηηθή δηαηαξαρή (autism), κε κεγάιε εηεξνγέλεηα έθθξαζεο, πνπ
σζηφζν πιεξνί φια ηα θξηηήξηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο:
ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο [23, 24, 25,26].
Πξφθεηηαη γηα ηε δηαηαξαρή πνπ πξσηνπεξηγξάθεθε ην 1943 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ
ςπρίαηξν Leo Kanner (Kanner‘s autism), ν νπνίνο αλαγλψξηζε εμαηξεηηθή πζηέξεζε
ζηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσληθήο ακνηβαηφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζνβαξφ έιιεηκκα ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ιφγνπ θαη ηεο νκηιίαο, ζηεξενηππίεο θαη εκκνλέο πνπ πνηθίιινπλ [23].
Ο Kanner δηαηχπσζε ηελ ππφζεζε φηη ε δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ηελ «ςπρξή
ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ» (ςπρνγελήο εξκελεία ηνπ απηηζκνχ), αλ θαη θάηη ηέηνην
δελ έρεη επηβεβαησζεί απφ ηελ έξεπλα. Αληίζεηα, θαηά ηηο ελδείμεηο, ν απηηζκφο
απνηειεί λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ε νπνία επέξρεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηαρείαο
αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε βξεθνλεπηαθή ειηθία.
2. Σχλδξνκν Asperger
Πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθφηεηα κε πεξηνξηζκέλν εχξνο
ελδηαθεξφλησλ, ρσξίο δηαηαξαρή ζηελ επηθνηλσλία θαη κε θπζηνινγηθή λνεκνζχλε
[30, 31, 32].
3. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή-κε άιισο θαζνξηδφκελε (Pervasive
developmental disorder; PDD-NOS). Πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε
απηηζηηθή ζπκπησκαηνινγία, ε νπνία φκσο δελ πιεξνί απφιπηα ηα δηαγλσζηηθά
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

9

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

θξηηήξηα θακηάο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο. Η δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή είλαη
ηφζν ζπρλή σο δηάγλσζε φζν ν απηηζκφο θαη ην ζχλδξνκν Asperger καδί. Τν 50%
ησλ παηδηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο
ελψ παξνπζηάδνπλ κεηνλεμίεο ζηηο θνηλσληθέο θαη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, δελ
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ ζηεξεφηππε/επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά (ηξίηνο
ηνκέαο δηαηαξαρήο ζηνλ απηηζκφ, φπσο νξίζηεθε παξαπάλσ).
4. Απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή (Disintegrative disorder, ζχλδξνκν Heller).
Πεξηιακβάλεη παηδηά ηα νπνία ελψ αλαπηχζζνληαλ θπζηνινγηθά, εκθαλίδνπλ αηθλίδηα
παιηλδξφκεζε, κεηαμχ δχν έσο δέθα εηψλ, κε απψιεηα ήδε θεθηεκέλσλ γλσζηηθψλ
ηθαλνηήησλ θαη ηππηθή απηηζηηθή ζπκπησκαηνινγία πνπ δελ νθείιεηαη ζε
λεπξνεθθπιηζηηθφ λφζεκα ή ζρηδνθξέλεηα.
5. Σχλδξνκν Rett
Πξφθεηηαη γηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ εκθαλίδεηαη ζε θνξίηζηα θαη
ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαπηπμηαθή παιηλδξφκεζε, απηηζηηθή ζπκπησκαηνινγία,
επίθηεηε κηθξνθεθαιία θαη ηππηθέο ζηεξενηππίεο ρεξηψλ.
Πνιχ ζπρλά νη επηζηήκνλεο θαη θιηληθνί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν
δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ απηηζκφ, ην ζχλδξνκν
Asperger θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή-κε άιισο θαζνξηδφκελε (ελψ δελ
πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη ην ζχλδξνκν Rett).
Τα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DSM-IV [2] ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζηνπο
αθφινπζνπο ηνκείο, είλαη:
Α. Τνκέαο θνηλσληθήο αληαπφθξηζεο
1. Γηαηαξαρή ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (βιεκκαηηθή επαθή, έθθξαζε
πξνζψπνπ, ρεηξνλνκίεο)
2. Απνηπρία ζηε ζχλαςε ζρέζεσλ κε ζπλνκειίθνπο
3. Έιιεηςε αλάγθεο λα κνηξαζηεί ραξά, ελδηαθέξνληα ή επηηεχγκαηα (δε
δείρλεη, δε θέξλεη, δε δείρλεη ελδηαθέξνληα αληηθείκελα)
4. Έιιεςε θνηλσληθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο αληαπφθξηζεο
Β. Τνκέαο ιφγνπ, επηθνηλσλίαο θαη θαληαζίαο
1. θαζπζηέξεζε ή πιήξεο έιιεηςε ηεο αλάπηπμεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ
2. Σε αζζελείο κε ηθαλνπνηεηηθφ ιφγν, δπζθνιία λα αξρίζεη ή λα δηαηεξήζεη
ην δηάινγν.
3. Σηεξεφηππε ή ερνιαιηθή ρξήζε ηνπ ιφγνπ
4. Έιιεηςε πνηθίιινληνο, απζφξκεηνπ, ζπκβνιηθνχ παηγληδηνχ ή θνηλσληθνχ
κηκεηηθνχ παηγληδηνχ.
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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Γ. Τνκέαο επειημίαο ζπκπεξηθνξάο
1. Πξνθαηάιεςε κε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζηεξεφηππνπο θαη πεξηνξηζκέλνπο
ηνκείο ελδηαθέξνληνο
2. Αλειαζηηθή πξνζθφιιεζε
επαλαιακβαλφκελεο «ηεξνηειεζηίεο».

ζε

ζπγθεθξηκέλεο,

κε

ιεηηνπξγηθέο,

3. Σηεξενηππίεο θαη επαλαιακβαλφκελνη θηλεηηθνί απηνκαηηζκνί (π.ρ ξπζκηθή
θίλεζε ησλ άθξσλ ρεηξψλ)
4. Πξνθαηάιεςε κε ηκήκα ελφο αληηθεηκέλνπ
Δίλαη φκσο πνιχ πηζαλφ φηη ε θαηάηαμε απηή ζα αιιάμεη ζην επφκελν DMS-IV
ην 2012. Η δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ φπσο θάλεθε θαη παξαπάλσ παξνπζηάδεη κεγάιε
εηεξνγέλεηα σο πξνο ηνλ θιηληθφ θαηλφηππν, ηε ζνβαξφηεηα, ηνλ ηχπν θαη ηε
ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ. Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ έρνπλ
ραξαθηεξηζηηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα, ειηθία αλαγλψξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ,
ηαηξηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαη πνξεία εμέιημεο.
Δίλαη πάλησο γεγνλφο φηη ην απηηζηηθφ θάζκα είλαη επξχηαην θαη πεξηιακβάλεη
παηδηά κε βαξχηαηεο δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία πνπ νδεγνχλ ζε ρξφληα, ζνβαξή
αλαπεξία, αιιά θαη παηδηά κε πνιχ ήπηεο εθδειψζεηο, ηφζν πνπ αξθεηά ζπρλά ην
πξφβιεκα δελ αλαγλσξίδεηαη. Τν παηδί ζεσξείηαη ηδηφξξπζκν, πεξίεξγν,
αληηθνηλσληθφ, κε αζπλήζηζηα πςειέο ηθαλφηεηεο ζε θάπνηνπο ηνκείο (πρ αξηζκνχο,
puzzles) θαη εληειψο πξνβιεκαηηθφ θαη αλεπαξθέο ζε άιινπο. Τν θάζκα ησλ
απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ (autism spectrum) έρεη ζην έλα ηνπ άθξν ηνλ ζνβαξφ θιαζηθφ
απηηζκφ θαη ζην άιιν ηελ ήπηα απηηζηηθή δηαηαξαρή ή ην ζχλδξνκν Asperger. Η
θαηάηαμε απηή εξκελεχεη θαη ηελ εμέιημε ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ φηαλ κεγαιψζνπλ.
Υπάξρνπλ απηηζηηθά παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ έληνλεο δηαηαξαρέο κε πιήξε έιιεηςε
επηθνηλσλίαο θαη απηνεμππεξέηεζεο γηα φιε ηνπο ηε δσή θαη απηηζηηθά παηδηά κε
επηφηεξεο δηαηαξαρέο πνπ πνιιέο θνξέο θζάλνπλ κέρξη ηελ απφθηεζε
παλεπηζηεκηαθψλ θαη αθαδεκατθψλ ηίηισλ [41].

1.3 Διϊγνωςη των διαταραχών του φϊςματοσ του αυτιςμού.
Η ππνςία ηεο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ ηίζεηαη απφ ηελ θνηλσληθή αλεπάξθεηα
ηνπ παηδηνχ, ηελ αλειαζηηθφηεηα θαη αληίδξαζή ηνπ ζηηο αιιαγέο, ηελ
επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αζπλήζηζηε εμέιημε ηνπ ιφγνπ [63].
Γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ παηδηνχ ζε θάπνηα ππννκάδα ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο
απαηηνχληαη ηα αθφινπζα: Γηα ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή: ηνπιάρηζηνλ 6 θξηηήξηα, απφ
ηα νπνία 2 ηνπιάρηζηνλ απφ Α. Γηα ην ζχλδξνκν Asperger: ηνπιάρηζηνλ 1 θξηηήξην Α
θαη 1 απφ Γ. Γηα ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή: ηνπιάρηζηνλ 1 θξηηήξην Α θαη 1
απφ Β ή Γ.
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Σηελ θιηληθή εμέηαζε ηα παηδηά κε απηηζκφ, εθηφο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο,
δελ εκθαλίδνπλ άιια επξήκαηα. Παξαηεξείηαη φκσο κηα επηηάρπλζε ζην ξπζκφ
αχμεζεο ηεο πεξηκέηξνπ θεθαιήο ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο [28, 29]. Απηή ε
επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πξψην κήλα δσήο θαη ζηελ
ειηθία ηνπ ελφο έηνπο ε πεξίκεηξνο θεθαιήο ηνπο είλαη θαλφλα ζηα αλψηεξα φξηα.
Δθηφο απφ ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ ζπλήζσο απμεκέλν
κήθνο θαη βάξνο ζψκαηνο. Η ππφζεζε φηη ζηνλ εγθέθαιν ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ,
θαηά ηελ πξψηκε βξεθηθή δσή, δηαηαξάζζεηαη ε δπλακηθή ηνπ ζρεκαηηζκνχ
ζπλάςεσλ αιιά θαη ηνπ «θιαδέκαηνο» λεπξψλ, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα
εμεγήζεη ηε καθξνθεθαιία. Μάιηζηα, έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε έθθξαζε κνξίσλ
πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξνζθφιιεζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ κεηαμχ ηνπο
(NCAMs) θαη παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλαπηνγέλεζε θαηά ηελ αλάπηπμε
ηνπ εγθεθάινπ.
Γηα ηελ αλίρλεπζε δηαηαξαρψλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη
δηάθνξεο αληρλεπηηθέο δνθηκαζίεο [40]. Η επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε είλαη ε
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) [40, 42, 43]. Πξφθεηηαη γηα
απιφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη γνλείο θαη πεξηιακβάλεη 23 εξσηήζεηο
(λαη/φρη). Σπκπιεξψλεηαη κεηαμχ 18-24 κελψλ θαη έρεη επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα
0.95-0.99. Φαξαθηεξηζηηθέο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη είλαη:
-

Φξεζηκνπνηεί ην δείθηε ηνπ γηα λα δείμεη αληηθείκελα;
Φακνγειά αληαπνθξηλφκελν ζε ρακφγειν;
Τνπ αξέζεη λα παίδεη «θνπ-θνπ-ηζά»;
Φέξλεη αληηθείκελα γηα λα ζαο δείμεη θάηη;
Αληαπνθξίλεηαη ζην θάιεζκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ;
Αλ δείμεηε έλα παηρλίδη ζηελ άιιε άθξε ηνπ δσκαηίνπ, ζα ην θνηηάμεη;
Κάλεη αζπλήζηζηεο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ θνληά ζην πξφζσπφ ηνπ;

Γελ ππάξρεη βηνινγηθή δνθηκαζία γηα ηε δηάγλσζε ηνπ απηηζκνχ. Η δηάγλσζε
ζα επηβεβαησζεί κέζσ εηδηθψλ, ζηαζκηζκέλσλ, λεπξν-ςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ [106,
107]. Σηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία ζπλήζσο κεηέρνπλ εηδηθνί δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηαζηεί παξαπνκπή ηνπ
παηδηνχ ζε εμεηδηθεπκέλν θέληξν αμηνιφγεζεο. Η εμεηδηθεπκέλε δνθηκαζία Autism
Diagnostic Observation Schedule-ADOS είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο εηδηθνχο [44]. Η ρξήζε ζηαζκηζκέλσλ δνθηκαζηψλ
αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη εκπεηξία. Έρεη βξεζεί φηη ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο ε γλψκε ελφο έκπεηξνπ θιηληθνχ ηαηξνχ δπλαηφλ λα είλαη πην αθξηβήο
απφ ηηο δνθηκαζίεο.
Η Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο ζπληζηά λα γίλεηαη ζπγθεθξηκέλε
εηδηθή αληρλεπηηθή δνθηκαζία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα πηζαλή δηαηαξαρή απηηζηηθνχ
ηχπνπ απφ ηνλ παηδίαηξν, ελψ παξάιιεια νη γνλείο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ
εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε, εθηίκεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ
δηαηαξαρψλ απηψλ [108, 109].
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Ψο έγθπξε Αληρλεπηηθή Αλαπηπμηαθή Γνθηκαζία πξνηείλεηαη απφ ηελ
Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Παηδηαηξηθήο, ην Modified Checklist for Autism in Toddlers
(M-CHAT) πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ έλα απιφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο γνλείο, φζν ρξνληθφ δηάζηεκα βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα
αλακνλήο ηνπ ηαηξείνπ.
Ο παηδίαηξνο πξέπεη λα αθνχεη κε πξνζνρή ηνπο γνλείο θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά
ππφςε ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο αξρίδνπλ λα αλεζπρνχλ ζπλήζσο
κεηά ηελ ειηθία ησλ 24 κελψλ, ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηελ νκηιία πνπ εκθαλίδνπλ
ηα απηηζηηθά παηδηά [39]. Υπάξρνπλ φκσο θαη πξστκφηεξα ζεκεία ηα νπνία κπνξνχλ
λα επηηαρχλνπλ ηε δηάγλσζε ζε κηθξφηεξε ειηθία, φπσο:
- φηαλ ην βξέθνο θαζπζηεξεί λα ρακνγειάζεη
- φηαλ δελ έρεη θαιή βιεκκαηηθή επαθή
- φηαλ δε γπξίδεη πξνο ην γνλέα πνπ ην θαιεί κε ην φλνκά ηνπ
- φηαλ δελ ελδηαθέξεηαη φηαλ ν γνλέαο ηνπ δείρλεη θάηη ιέγνληαο «θνίηαμε
ην…..»
- φηαλ δε ρξεζηκνπνηεί ην δείθηε ηνπ ρεξηνχ ηνπ γηα λα δείμεη ή λα
δεηήζεη θάηη
- φηαλ δελ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη νχηε κε ήρνπο (ζπιιαβέο ή ιέμεηο)
νχηε κε λνήκαηα
- φηαλ δε δείρλεη ελδηαθέξνλ λα επηθνηλσλήζεη κε άιια παηδηά.

1.4 Θεραπευτικό αντιμετώπιςη των διαταραχών του φϊςματοσ
του αυτιςμού.
Σηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο κεγάιε
ζεκαζία έρεη ε έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ κε ην πξφβιεκα γηα πξψηκε
παξέκβαζε, φηαλ ν εγθέθαινο δηαηεξεί αθφκε ηελ «πιαζηηθφηεηά» ηνπ [38]. Δίλαη
γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη γλσζηή ζεξαπεία γηα ηνλ απηηζκφ θαη θακία ζεξαπεία δελ
είλαη θαηάιιειε γηα φινπο. Η αληηκεηψπηζε ησλ απηηζηηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη θαηά
θχξην ιφγν εθπαηδεπηηθή. Οη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο πεξηιακβάλνπλ ηε βνήζεηα ζηελ
αλάπηπμε ιεηηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ παηδηνχ
αιιά θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαθφξσλ παζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επεξεάδνπλ
αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα. Απαηηείηαη πξψηκε, εληαηηθή, δνκεκέλε θαη
ζηνρνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε θαζψο θαη επηπξφζζεηεο ζεξαπείεο
απνθαηάζηαζεο (π.ρ εξγνζεξαπεία, ινγνζεξαπεία). Σθφπηκε είλαη ε θαηαλνκή ησλ
αζζελψλ ζε νκνεηδείο νκάδεο, ελψ ε παξέκβαζε πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη θαη λα
εθαξκφδεηαη απφ ζεξαπεπηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Πηζηεχεηαη φηη πξέπεη λα
ππάξρεη ζπληνληζηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο απηήο παξέκβαζεο. Ο ζπληνληζηήο πξέπεη λα
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηεο παξέκβαζεο θαη λα ηελ ηξνπνπνηεί αλάινγα.
Υπνζηεξίδεηαη φηη ελδερνκέλσο ην ξφιν απηφ κπνξεί λα παίμεη θαηάιιεια
εθπαηδεπκέλνο παηδνςπρίαηξνο. Η ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζα πξέπεη λα αξρίδεη
λσξίο, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα πεξηκέλνπλε ηελ ηειηθή δηάγλσζε, ε νπνία κπνξεί λα
θαζπζηεξήζεη, θαη λα είλαη εληαηηθή [4].
Σπλήζσο απαηηνχληαη εληαηηθέο ζπλεδξίεο γηα ηνπιάρηζηνλ 25 ψξεο ηελ
εβδνκάδα, ζηηο νπνίεο ην παηδί καζαίλεη λα ζπκκεηέρεη ζε νξγαλσκέλεο θαζεκεξηλέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη δηδάζθεηαη θηλήζεηο, λνεκαηηθή γιψζζα θαη πξνγξάκκαηα
επηθνηλσλίαο κε εηθφλεο πνπ ζηφρν έρνπλ λα κεηαβάινπλ ηε δηαηαξαγκέλε
ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη λα πξνάγνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπ θαη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ.
Η ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα πξνγξάκκαηα αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ κε
απηηζηηθέο δηαηαξαρέο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν
ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε πνηφηεηα δσήο ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ησλ
νηθνγελεηψλ ηνπο.
Έρεη απνδεηρζεί απφ πνιιέο κειέηεο φηη, ε έγθαηξε θαη εληαηηθή ζεξαπεπηηθή
παξέκβαζε νδεγεί ζηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ πνζνζηνχ 30-40% ησλ παηδηψλ κε
δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ ηχπνπ.
Μεξηθέο απφ ηηο ζπκπεξηθνξηαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ
αθνινπζνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:
Α. Σηξαηεγηθέο γηα πξναγσγή απφθηεζεο γλψζεσλ.
Applied behavior analysis (ABA)
Discrete Trial Teaching (DDT)
Analysis of Verbal Behavior (VB)
Pivotal Response Training (PRT)
B. Παξεκβάζεηο κε αλαπηπμηαθέο ηερληθέο
Floor Time
TEACC
Γ. Λνγνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ
Σε επηιεγκέλεο
πεξηπηψζεηο
είλαη
δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαξκαθνζεξαπεία γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο. Δίλαη φκσο
γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο αμηφινγεο κειέηεο πνπ λα αμηνινγνχλ ηα
απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο παξέκβαζεο. Καηά θαηξνχο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
αληηθαηαζιηπηηθά, ςπρνδηεγεξηηθά, αληηςπρσζηθά, αληηεπηιεπηηθά θαη αγρνιπηηθά
θάξκαθα [67]. Δηδηθφηεξα, ηα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε
κεζπιθαηλπδάηε γηα ηε κείσζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηεο δηάζπαζεο πξνζνρήο,
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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ηα αληηθαηαζιηπηηθά θαη ε αινπεξηδφιε γηα ηε κείσζε ησλ εκκνλψλ, ησλ
ζηεξενηππηψλ θαη ηεο επηζεηηθφηεηαο θαζψο θαη ηα αγρνιπηηθά θαη αληηεπηιεπηηθά
θάξκαθα, φηαλ ππάξρνπλ εηδηθέο ελδείμεηο [37]. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ
θαξκάθνπ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή θαη ε δφζε ηνπ λα ξπζκίδεηαη ζηαδηαθά,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζε
πεξηπηψζεηο ρξφληαο ρνξήγεζεο. Τειεπηαία, δε, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθιεθηηθνί
αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ππφ
δηεξεχλεζε [68].
Δπίζεο, ζπρλά νη νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ
απεπζχλνληαη ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ζεξαπείαο, βηνινγηθέο (π.ρ ζπκπιεξψκαηα
βηηακηλψλ θαη ηρλνζηνηρείσλ) ή κε βηνινγηθέο (ρεηξνπξαθηηθή, θξαληντεξή ζεξαπεία,
γηφγθα, καζάδ, ξέτθη, θ.ά) [121].

1.5 Παλινδρομητικόσ αυτιςμόσ (Regressive autism)
Παιηλδξφκεζε (νπηζζνδξφκεζε) είλαη ην θαηλφκελν εθείλν φπνπ ην παηδί ράλεη,
είηε ζηαδηαθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ είηε ηειείσο αηθλίδηα εληφο εκεξψλ ή κεξηθψλ
εβδνκάδσλ, δεμηφηεηεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηηο
νπνίεο είρε ήδε θαηαθηήζεη.
Πξσηνπεξηγξάθεθε ην 1966 απφ ηνλ Lotter ν νπνίνο παξαηήξεζε φηη ην 31,3%
ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζε κηα πεξηνρή ηεο Αγγιίαο παξνπζίαδαλ ηζηνξηθφ
ςπρνθηλεηηθήο νπηζζνδξφκεζεο, είηε κε ηε κνξθή ηεο απψιεηαο θάπνηαο ηθαλφηεηάο
ηνπο είηε κε ηε κνξθή ηεο απψιεηαο λα εμειηρζνχλ νκαιά έπεηηα απφ κηα
ηθαλνπνηεηηθή πνξεία. Αλαθέξεηαη φηη παξαηεξείηαη ζην 20-30% (θαηά άιινπο
κεηαμχ 15-47%) ησλ πεξηπηψζεσλ κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, θπξίσο
ζηελ ειηθία κεηαμχ ησλ 18 θαη 24 κελψλ θαη ζπάληα παξαηεξείηαη ζε άιιεο
αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο [156]. Παιηλδξφκεζε κεηά ηελ ειηθία ησλ 24 κελψλ είλαη
ηδηαίηεξα ζπάληα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη κέρξη εθείλε ηελ ειηθία ε αλάπηπμε
ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπήο ζε
δηάθνξνπο παξάγνληεο. Η δηαθνξά ζηα πνζνζηά εκθάληζεο πνπ αλαθέξζεθαλ
νθείιεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παιηλδξφκεζεο, αλ δειαδή ε
παιηλδξφκεζε αθνξά ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα ή ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο κφλν ή ηε
γισζζηθή ηθαλφηεηα θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηαπηφρξνλα.
Ψζηφζν, ε παιηλδξφκεζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη απφιπηα μεθαζαξηζκέλε.
Μπνξεί λα αθνξά απψιεηα ηνπ ιφγνπ, απψιεηα άιισλ θνηλσληθψλ ή επηθνηλσληαθψλ
ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ή θαη ηα δχν. Απφ ηελ άιιε, ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ
κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ πνπ παιηλδξνκνχλ δελ έρνπλ ηειείσο
θπζηνινγηθή αλάπηπμε πξηλ ηελ παιηλδξφκεζε θαη έηζη ε ηαμηλφκεζε ζηελ
θαηεγνξία ηνπ «παιηλδξνκεηηθνχ» ή «κε παιηλδξνκεηηθνχ» απηηζκνχ εμαξηάηαη απφ
ηνλ νξηζκφ ηνπ φξνπ παιηλδξφκεζε.
Η γισζζηθή παιηλδξφκεζε παξαηεξείηαη ζην 30% ησλ παηδηψλ πνπ πιεξνχλ ηα
θξηηήξηα γηα απηηζκφ (θαη ζην 93% ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ παιηλδξνκεηηθφ
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απηηζκφ), ελψ κφλν ζην 3% ησλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ρσξίο απηηζκφ. Πεξίπνπ
ην 20-40% ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ γισζζηθή παιηλδξφκεζε ηειηθψο ζα
απσιέζνπλ πιήξσο ηε δπλαηφηεηα εθθνξάο ιφγνπ. Ψο εθ ηνχηνπ, ε γισζζηθή
παιηλδξφκεζε θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ απηηζκφ ζε πςειφηεξα πνζνζηά παξά
ε κεκνλσκέλε απψιεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Τα παηδηά πνπ παιηλδξνκνχλ
γισζζηθά θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ κία αξρηθή πεξίνδν κεησκέλεο αθνπζηηθή
αληηιεπηηθήο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο (ππν-αθνπζία) θαηά ηελ νπνία απνηπγράλνπλ λα
αληαπνθξηζνχλ ζην φλνκά ηνπο, φηαλ θαινχληαη κε απηφ, ή ζε άιια αθνπζηηθά
εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο [155].
Απφ ηελ άιιε, παιηλδξφκεζε πνπ αθνξά ηφζν ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα φζν θαη
ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο παξαηεξείηαη ζην 15% ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ
παιηλδξνκεηηθνχ απηηζκνχ. Βέβαηα δελ είλαη δπλαηφ λα θαζνξηζηεί αλ ε
παιηλδξφκεζε ζηνλ έλαλ ηνκέα είλαη πξσηνγελήο ή δεπηεξνγελψο παξαηεξείηαη σο
απνηέιεζκα ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ άιιν ηνκέα.
Η παιηλδξφκεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή είλαη κία
δηαδηθαζία αξγή θαη ιαλζάλνπζα, αλ θαη ην έλα ηξίην ησλ πεξηπηψζεσλ αλαθέξνπλ
κία πεξηζζφηεξν απφηνκε έλαξμε ε νπνία γίλεηαη έθδειε ζε δηάζηεκα εκεξψλ ή
ζπρλφηεξα εληφο δηαζηήκαηνο ιίγσλ εβδνκάδσλ. Η απφηνκε έλαξμε ηεο δηαηαξαρήο
ζπζρεηίδεηαη ζπρλφηεξα κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν εθιπηηθφ παξάγνληα, φπσο κία λφζν,
έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ή ζσκαηηθφ ηξαχκα, ή ζπαζκνχο.
Τα παηδηά πνπ παιηλδξνκνχλ πηζαλψο λα απνηεινχλ κία νκνηνγελή ζρεηηθά
ππννκάδα κέζα ζηε κεγάιε θαη εηεξνγελή νκάδα ηνπ ζπλφινπ ησλ απηηζηηθψλ
παηδηψλ. Φαίλεηαη φηη έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε
κεγαιχηεξε κέζε ειηθία εκθάληζεο ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε
πξνεγνπκέλσο, ε κηθξφηεξε ειηθία δηελέξγεηαο ηνπ εκβνιηαζκνχ έλαληη ηνπ ηνχ ηεο
ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR), ε παξνπζία πεξηζζφηεξσλ γαζηξεληεξηθψλ
δηαηαξαρψλ (δηάξξνηα, θνηιηαθφ άιγνο, ηπκπαληζκφο θνηιίαο θαη ηξνθηθή δπζαλεμία),
ε πησρφηεξε πξφγλσζε (παξά ην γεγνλφο φηη θαλείο ζα αλέκελε ην αληίζεην), ε
ππεξνρή ησλ ζειέσλ (αλ θαη απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη απφ φιεο ηηο κειέηεο) θαη ε
κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε κε απηνάλνζα λνζήκαηα ζηελ νηθνγέλεηα [154].
Η αθξηβήο αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ παιηλδξνκεηηθνχ απηηζκνχ παξακέλεη
αδηεπθξίληζηε, φπσο θαη ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ελ ζπλφισ. Η εχινγε ζθέςε είλαη
φηη θαζψο ηα παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην ιεγφκελν παιηλδξνκεηηθφ απηηζκφ
εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή έλαξμε θαη πνξεία-πξφγλσζε ηεο δηαηαξαρήο, ζα
ζρεηίδνληαη θαη κε δηαθνξεηηθνχο ππνθείκελνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. Οη
ζχγρξνλεο κειέηεο έρνπλ απνηχρεη λα απνθαιχςνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ ησλ δχν απηψλ ππν-νκάδσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηηο
δηαθνξνπνηήζνπλ. Πηζαλνινγνχληαη πνιινί γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο, φπσο θαη ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή γεληθφηεξα, ρσξίο σζηφζν λα
κπνξεί λα δηεπθξηληζηεί γηαηί νξηζκέλα απηηζηηθά παηδηά παιηλδξνκνχλ θαη νξηζκέλα
φρη θαη πνην είλαη εθείλν ην θξηηηθφ ζεκείν πνπ παηδηά θπζηνινγηθά ή ζρεδφλ
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θπζηνινγηθά εθηξέπνληαη πξνο ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο
βξεθνλεπηαθήο ηνπο δσήο. Μία πηζαλφηεηα είλαη φηη ε παιηλδξφκεζε αληαλαθιά ην
ηειεπηαίν ζηάδην κηαο ζπγγελνχο δπζιεηηνπξγίαο ε νπνία είλαη παξνχζα αιιά ζε
ζησπεξή θαη ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε θαηά ηελ πξψηκε θάζε ηεο λεπξναλαπηπμηαθήο
εμέιημεο ηνπ παηδηνχ. Απηή ε πηζαλφηεηα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε παιηλδξνκεηηθφ απηηζκφ παξνπζηάδνπλ ήπηαο
κνξθήο απφθιηζεο απφ ην θπζηνινγηθφ θαηά ηε λεπξναλαπηπμηαθή ηνπο εμέιημε πξηλ
απφ ηελ εκθάληζε ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ε
παιηλδξφκεζε αλαδχεηαη ζηελ ειηθία ησλ 15 έσο 30 κελψλ δσήο απνδίδεηαη ζην φηη
αλαπηχζζνληαη παζνινγηθά λεπξσληθά δίθηπα λα νπνία παίδνπλ αλαζηαιηηθφ ξφιν
ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο θαη επηθνηλσληαθήο
ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε απηή ηε θάζε ηεο λεπξναλαπηπμηαθήο
εμέιημεο αιιά θαη δηαηαξαρή ζηε δηαζχλδεζε κεηαμχ δηαθφξσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν. Τν ηειεπηαίν ππνζηεξίδεηαη θαη απφ
ηελ αλάπηπμε επηιεπηηθφκνξθεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα παηδηά
κε παιηλδξνκεηηθφ απηηζκφ. Λνηκψμεηο, εκβνιηαζκνί θαη δηαηαξαρή ηεο
απηναλνζνξξχζκηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ηέινο, εκπιέθνληαη ζηελ αηηηνινγία ησλ
απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ παιηλδξνκνχλ. Τν ζίγνπξν είλαη φηη ε παζνγέλεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ, αλ φλησο πθίζηαηαη, είλαη πνιχπινθε θαη πνιππαξαγνληηθή.
Τα απηηζηηθά παηδηά πνπ παιηλδξνκνχλ κπνξεί λα βειηησζνχλ ζηε ζπλέρεηα σο
έλα βαζκφ θαη κε ηε δηελέξγεηα ησλ δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξηθψλ παξεκβάζεσλ,
σζηφζν έρνπλ ζνβαξή γισζζηθή κεηνλεμία (θπξίσο ζηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ αιιά θαη
ζηελ αληηιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα σο πξνο απηφλ), ερνιαιηά, λνεηηθή πζηέξεζε,
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη κεησκέλεο πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο ζε ζχγθξηζε
κε ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ δελ έρνπλ παιηλδξνκήζεη. Γε γλσξίδνπκε αθφκε ζήκεξα
αλ απηέο νη δηαηαξαρέο απνηεινχλ ππνιεηκκαηηθέο βιάβεο ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο
ή ζπλππάξρνπζεο κε ηνλ απηηζκφ θαηαζηάζεηο νχηε αλ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα
απνηεινχλ κέξνο ηνπ θεληξηθνχ ππξήλα ησλ ζπκπησκάησλ ζηνλ απηηζκφ. Τα
απηηζηηθά παηδηά πνπ παιηλδξνκνχλ έρνπλ πησρφηεξεο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο ζπγθξηλφκελα κε εθείλα πνπ έρνπλ κελ απηηζκφ
αιιά δελ έρνπλ παιηλδξνκήζεη. Απηά ηα επξήκαηα αθνξνχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
ζρεηηθψλ εξεπλψλ, αλ θαη ππάξρνπλ θαη κεξηθέο κειέηεο φπνπ δελ αλεπξίζθνληαη
ηέηνηεο δηαθνξέο ή ηα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνχκελα. Απηφ φκσο δελ επηβεβαηψλεη
ηίπνηα άιιν παξά ηελ εθπιεθηηθά κεγάιε εηεξνγέλεηα πνπ δηέπεη ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή αθφκε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πνξείαο θαη εμέιημεο ηεο λφζνπ.
Έρνπλ παξαηεξεζεί δχν ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ
θαη εθείλσλ πνπ παξνπζηάδνπλ παιηλδξνκεηηθφ απηηζκφ: ηα παηδηά πνπ
θαηαηάζζνληαη ζην κε-παιηλδξνκεηηθφ απηηζκφ έρεη βξεζεί λα παξνπζηάδνπλ
καθξνθεθαιία (απμεκέλε πεξίκεηξν θεθαιήο) θαη δπζκνξθνινγία, ελψ εθείλα πνπ
αλήθνπλ ζηελ ππν-νκάδα ηνπ ιεγφκελνπ παιηλδξνκεηηθνχ απηηζκνχ έρνπλ
λνξκνθεθαιία (θπζηνινγηθή πεξίκεηξν θεθαιήο) θαη θαζφινπ δχζκνξθα
ραξαθηεξηζηηθά. Γεδνκέλνπ φηη ηα δχζκνξθα ζπγγελή ραξαθηεξηζηηθά απνηεινχλ
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δείθηε δηαηαξαρήο ζηελ εκβξπτθή αλάπηπμε θαη φηη ε καθξνθεθαιία ζηνλ απηηζκφ
αλαπηχζζεηαη κεηά ηε γέλλεζε, νη δχν παξαπάλσ παξαηεξήζεηο επηζεκαίλνπλ φηη
ηφζν ε εκβξπτθή φζν θαη ε κεηαγελλεηηθή αλάπηπμε απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ
παηδηψλ παξνπζηάδεη δηαθνξέο.
Απφ ηελ άιιε, έρεη βξεζεί φηη νη γνλείο παηδηψλ πνπ παιηλδξνκνχλ είλαη
πηζαλφηεξν λα έρνπλ ήπηεο δηαηαξαρέο σο πξνο ηηο γισζζηθέο θαη θνηλσληθέο
δεμηφηεηέο ηνπο (φπσο κεηξηέηαη κε ηνλ επξχηεξν θαηλφηππν ηνπ απηηζκνχ (BAP)), ζε
ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο παηδηψλ πνπ έρνπλ παιηλδξνκήζεη. Απηφ δείρλεη φηη
γελεηηθνί παξάγνληεο ελέρνληαη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα θαη ησλ δχν ππν-νκάδσλ
απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη φηη νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (πξνγελλεηηθνί θαη
κεηαγελλεηηθνί) είλαη απίζαλν λα είλαη ε κνλαδηθή αηηηνινγία ζηνλ παιηλδξνκεηηθφ
απηηζκφ.
Δπίζεο, ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ παιηλδξνκνχλ δηαθέξνπλ απφ ηα απηηζηηθά πνπ
δελ έρνπλ παιηλδξνκήζεη ζην φηη έρνπλ πςειφηεξν πνζνζηφ απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ
ζηελ νηθνγέλεηα (εηδηθφηεξα απηνάλνζε ζπξενεηδίηηδα) [153].
Έηζη ε παιηλδξφκεζε απνηειεί έλαλ πηζαλφ δείθηε γηα κία νκνηνγελή ππννκάδα
απηηζηηθψλ παηδηψλ (κέζα ζηε κεγάιε θαη εηεξνγελή νκάδα ηνπ απηηζκνχ) κε
δπλεηηθέο αλνζνινγηθέο ζπζρεηίζεηο.

1.6 Επύπτωςη του αυτιςμού
Ο απηηζκφο έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κάιηζηα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο
«επηδεκηθήο έμαξζεο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη [5, 13, 14]. Η αχμεζε απηή
απνηειεί αληηθείκελν ζπδήηεζεο, θαηά πφζνλ πξφθεηηαη γηα αιεζηλή αχμεζε θαη φρη
γηα πιαζκαηηθή, απνδηδφκελε ζηελ δηεχξπλζε ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ηε
βειηησκέλε κεζνδνινγία αλαγλψξηζεο, ζηελ επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ θαη ηαηξψλ, κε
απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ήπησλ πεξηπηψζεσλ, θαζψο θαη
παηδηψλ πνπ ζεσξνχληαλ απνθιεηζηηθά πλεπκαηηθά θαζπζηεξεκέλα. Παξά ηαχηα
φκσο θακία κειέηε δελ έρεη ακθηζβεηήζεη ηελ πξαγκαηηθά ηδηαίηεξα απμεκέλε
ζπρλφηεηα ηεο δηαηαξαρήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο
απμεκέλεο δηαγλσζηηθήο θαη ηαμηλνκεηηθήο ηθαλφηεηαο [10, 15, 36].
Παιαηέο κειέηεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλέθεξαλ επίπησζε 4,5 πεξηπηψζεσλ
αλά 10.000 (1:2.200). Φξεζηκνπνηψληαο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DMS-III (1980) ε
επίπησζε βξέζεθε λα θπκαίλεηαη απφ 1,2 έσο 15,5 αλά 10.000 (<1:700), ελψ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα DMS-IV ε επίπησζε βξέζεθε λα
θπκαίλεηαη απφ 0,4 έσο 6 αλά 1.000 [33].
Σήκεξα πηζηεχεηαη φηη ε επίπησζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη 4 αλά 1.000
παηδηά (1:250), ελψ φινπ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο 6-11 αλά 1.000 (1:150 έσο 1:100),
ζχκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ 2007 ηνπ Center for Disease Control and Prevention [17,
34].
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Τν MMWR 2009 αλαθέξεη φηη θαηά ην 2006 εθηηκήζεθε ε επίπησζε ηνπ
απηηζκνχ ζε 1% ή 1 παηδί θαηά κέζν φξν αλά 110 παηδηά ζε 11 κνλάδεο δηάγλσζεο
απηηζκνχ (εχξνο 1:80 έσο 1:240), νη δε δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε παηδηά
ειηθίαο 8 εηψλ ζπλνιηθά απμήζεθαλ θαηά 57% ζε 10 θέληξα απφ ην 2002 έσο ην
2006.
Καηά άιινπο ε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ έρεη σο εμήο:
-δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 60/10.000 παηδηά
-απηηζκφο: 13/10.000 παηδηά
-ζχλδξνκν Asperger: 3/10.000 παηδηά
-απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή: 0,2/10.000 παηδηά.
Δηδηθφηεξα, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε ζπρλφηεηα ησλ δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ
ηχπνπ ζηελ Ακεξηθή θαη ηε Βφξεηα Δπξψπε φπνπ έρνπλ γίλεη κεγάιεο
επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 1 ζηα 150 παηδηά. Δπηπξνζζέησο,
ππνινγίδεηαη φηη θαηά ην δηάζηεκα απφ ην 1966 έσο ην 1997, ε εηήζηα αχμεζε ηεο
ζπρλφηεηαο πεξηπηψζεσλ απηηζκνχ ήηαλ 4%, ζηαηηζηηθά ιίαλ ζεκαληηθή, ψζηε
αξθεηνί λα κηινχλ γηα «επηδεκηθή έμαξζε ηνπ απηηζκνχ» [35]. Δπίζεο, ζην δηάζηεκα
ησλ 12 εηψλ απφ ην 1995 έσο ην 2007 ε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ ζηα παηδηά ειηθίαο
3-5 εηψλ πνπ έιαβαλ ππεξεζίεο ζε αλάινγα θέληξα ζηελ Καιηθφξληα απμήζεθε απφ
0,6 αλά 1.000 παηδηά ην 1995 ζε 4,1 αλά 1.000 παηδηά ην 2007 [14]. Καηά ηελ
νθηαεηία απφ ην 1996 έσο ην 2004, ε ζπρλφηεηα ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ
δηαγλψζηεθαλ κε απηηζκφ ζηνλ Καλαδά απμήζεθε απφ 1,2 αλά 1.000 παηδηά ζε 4,3
αλά 1.000 παηδηά [18]. Τέινο, ηα έληεθα έηε κεηαμχ 1987 θαη 1998 ε ζπρλφηεηα ησλ
δηαηαξαρψλ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζε άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηελ πεξηνρή Μφληξεαι
ηνπ Καλαδά απμήζεθε θαηά 10% αλά έηνο, απφ 4,6 αλά 1.000 ζε 10,8 αλά 1.000 [13].
Σην δηάζηεκα ησλ ελλέα εηψλ κεηαμχ1994 θαη 2003, ε ζπρλφηεηα ηνπ απηηζκνχ ζηα
παηδηά εηδηθήο αγσγήο ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (εμαηξνπκέλσλ ησλ
Πνιηηεηψλ ηεο Μαζζαρνπζέηεο θαη ηεο Ατφβα) απμήζεθε απφ 0,6 αλά 1.000 ζε 3,1
αλά 100 παηδηά [19]. Τέινο, πνιπθεληξηθή κειέηε ηνπ CDC (Center for diseases
control and prevention) αλαθέξεη φηη ε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ είλαη 6,7 αλά 1.000
παηδηά (ελψ πξνεγνχκελε κεηααλάιπζε έδεημε ζπλνιηθή πξνεγνχκελε επίπησζε 0,7
αλά 1.000 γηα ηνλ απηηζκφ θαη 2 αλά 1.000 γηα ηηο δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο)
[20].
Ψο πξνο ην θχιν ππεξέρνπλ ηα αγφξηα ζε αλαινγία 4 (1,33-16) πξνο 1. Ο ιφγνο
γηα απηήλ ηελ ππεξνρή ησλ αγνξηψλ έλαληη ησλ θνξηηζηψλ είλαη άγλσζηε. Μία
πηζαλφηεηα είλαη φηη ηα αγφξηα έρνπλ ρακειφηεξν «θαηψθιη» εγθεθαιηθήο
δπζιεηηνπξγίαο απφ φηη ηα θνξίηζηα θαη φηη ζηα θνξίηζηα γηα λα εκθαληζηεί ν
απηηζκφο απαηηείηαη κεγαιχηεξε εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία θαη ηζρπξφηεξε γελεηηθή
επηβάξπλζε. Σχκθσλα κε θάπνηα δεδνκέλα φηαλ έλα θνξίηζη εκθαλίδεη απηηζκφ
πηζαλφηαηα ζα έρεη πεξηζζφηεξν ζνβαξή γλσζηηθή δηαηαξαρή [151, 152].
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1.7 Αιτιολογύα των αυτιςτικών διαταραχών
Η αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ δελ είλαη γλσζηή θαη ζίγνπξα πξέπεη λα
εγθαηαιεηθζεί θάζε πξνζπάζεηα αλαγσγήο ηεο δηαηαξαρήο ζε έλαλ κφλν αηηηνινγηθφ
παξάγνληα [16]. Δπηπιένλ, ε εηεξνγέλεηα είλαη ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
δηαηαξαρήο θαη ηε δηέπεη ζε κέγηζην βαζκφ ζηελ αηηηνινγία/παζνγέλεηά ηεο, ηε
θαηλνηππηθή ηεο έθθξαζε, ηε θπζηθή πνξεία/εμέιημε ηεο λφζνπ, ηελ πξφγλσζή ηεο
αθφκε θαη ηε ζεξαπεπηηθή ηεο αληηκεηψπηζε [16, 21, 27].
Βέβαηα, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο ελδείμεηο ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε ζπκβνιή
γελεηηθψλ επηδξάζεσλ [22]. Αλ θαη ν ηξφπνο ησλ γελεηηθψλ επηδξάζεσλ δελ είλαη
αθφκε γλσζηφο, ππάξρνπλ ελδείμεηο εκπινθήο λεπξναπμεηηθψλ θαη λεπξνάλνζσλ
κεραληζκψλ [49, 50, 51].
Δηδηθφηεξα, ν απηηζκφο είλαη έλα ζχλδξνκν δηαηαξαρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ
νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο βηνινγηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη δξνπλ απεπζείαο ή κε
επηγελεηηθφ ηξφπν, αιιά θαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο (θαη κάιηζηα ζρεηηθνχο κε
πνιιά θαη φρη κε έλα γνλίδην) (κεραληζκφο ηνπ δηπινχ ρηππήκαηνο). Μάιηζηα
ππάξρνπλ πνιιέο θαηλνηππηθέο θαη γνλνηππηθέο ππν-νκάδεο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο
δελ έρνπλ πιήξσο θαζνξηζηεί αθφκε [125, 380].
Η άπνςε απηή άξρηζε λα εθθξάδεηαη απφ ην 1992 θαη ηζρπξνπνηείηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ λέα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα θαζψο θαη
λεπξνθπζηνινγηθέο θαη απεηθνληζηηθέο έξεπλεο.

1.8 Νοςόματα που ςχετύζονται με τισ διαταραχϋσ του
φϊςματοσ του αυτιςμού.
Πεξηζζφηεξα απφ 20 λνζήκαηα έρνπλ ζπζρεηηζζεί αηηηνινγηθά κε ηνλ απηηζκφ,
κε πην ζπρλά ηελ νδψδε ζθιήξπλζε, ηα ζχλδξνκα ηνπ εχζξαπζηνπ Φ (25% ησλ
παηδηψλ κε ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Φ έρνπλ επίζεο ηε δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ) θαη Angelman, ηηο ελδνκήηξηεο ινηκψμεηο απφ εξπζξά
θαη CMV θαη ηηο δνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ εγθεθάινπ. Η ζπρλφηεηα αλεχξεζεο εηδηθψλ
νξγαληθψλ λνζεκάησλ ζε απηηζηηθά παηδηά ππνινγίδεηαη ζε 25-37%, δειαδή έλα ζηα
ηέζζεξα παηδηά κε απηηζκφ εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα θαη θάπνην νξγαληθφ λφζεκα.
Μάιηζηα, φζν ιεπηνκεξέζηεξνο είλαη ν θιηληθφο θαη εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, ηφζν
κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα λα βξεζεί θάπνην νξγαληθφ αίηην. Η απμεκέλε
ζπρλφηεηα αλεχξεζεο νξγαληθψλ λνζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά
επηβάιιεη ιεπηνκεξή θιηληθφ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ν νπνίνο πέξαλ ηεο ιήςεο
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηεο πξνζεθηηθήο λεπξνινγηθήο θαη αλαπηπμηαθήο εθηίκεζεο,
επηβάιιεη ηε δηελέξγεηα αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ, ρξσκνζσκηθνχ ειέγρνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνξηαθψλ ηερληθψλ γηα ην ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Φ θαη άιια
γνληδηαθά λνζήκαηα, απεηθνληζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ κε καγλεηηθφ
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ζπληνληζκφ (MRI) ή αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο,
θαζψο θαη έιεγρν ηεο φξαζεο θαη ηεο αθνήο [69].
Πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλνο έιεγρνο (κεηαβνιηθφο, κνξηαθέο γελεηηθέο
ηερληθέο, ειεθηξνθπζηνινγηθφο έιεγρνο θ.ι.π) ζπληζηάηαη επί θιηληθψλ ελδείμεσλ.
Υπνινγίδεηαη φηη ην 1/3 ησλ παηδηψλ κε απηηζηηθέο δηαηαξαρέο ζα εκθαλίζνπλ
ηνπιάρηζηνλ δχν επεηζφδηα επηιεπηηθψλ ζπαζκψλ κέρξη ηελ εθεβεία, ελψ 5-10%
παξνπζηάδνπλ ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο, ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ Φ ή άιια ζπάληα
γελεηηθά ζχλδξνκα. Ννεηηθή πζηέξεζε απαληά ζην 75% ησλ απηηζηηθψλ, ελψ πςειά
επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζην πεξηθεξηθφ ζπλαληάηαη ζην έλα ηξίην ησλ πεξηπηψζεσλ.
Φαξαθηεξηζηηθή επίζεο είλαη ε παξακνλή αξρέγνλσλ αληαλαθιαζηηθψλ ζηα
απηηζηηθά παηδηά θαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ επηθξάηεζε ηνπ ελφο ρεξηνχ. Η ζπρλφηεηα
θαη ην είδνο ησλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ θαζψο θαη ηνπ ζεηηθνχ απεηθνληζηηθνχ
ειέγρνπ ηνπ εγθεθάινπ πνηθίιινπλ επξέσο ζε δηάθνξεο κειέηεο θαη είλαη δχζθνιν λα
ππνινγηζηνχλ.

1.9 Νευροβιολογύα του αυτιςμού
Απφ ηε ζχγρξνλε έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε παζνινγία ηνπ απηηζκνχ ζπλίζηαηαη
ζε δηάρπηε θπηηαξναξρηηεθηνληθή εθηξνπή, ε νπνία αθνξά ζηε ιεπθή θαη ηε θαηά
νπζία ησλ εκηζθαηξίσλ θαη ηεο παξεγθεθαιίδαο κε ζπλέπεηα ζνβαξή δπζιεηηνπξγία
ζην ζπληνληζκφ ησλ δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ [12]. Σηα εκηζθαίξηα, νη αλσκαιίεο πνπ
έρνπλ παξαηεξεζεί θπξίσο ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο θαη ζηηο θαηψηεξεο κνίξεο ησλ
θξνηαθηθψλ ινβψλ (ηππφθακπνο, ακπγδαιέο, αηξαθηνεηδήο έιηθα), θαζψο θαη νη
αληίζηνηρεο ζηνπο θεξθνθφξνπο ππξήλεο, εμεγνχλ θαη ηηο εηδηθέο δπζθνιίεο ηνπ
αηφκνπ κε απηηζκφ, φπσο ηε «ζεσξία ηνπ λνπ», ηε κλήκε εξγαζίαο, ην ιφγν, ηηο
ζηεξενηππίεο. Η ιεπθή νπζία (λεπξάμνλεο) παξνπζηάδεη δηαθνπέο ζε πνιιαπιά
ζεκεία επαθήο κε ην θινηφ. Σπλέπεηα ησλ δηαθνπψλ είλαη ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ
κεηαμχ ησλ δηθηχσλ ηνπ εγθεθάινπ φηαλ απηά ελεξγνπνηνχληαη [105].
Οη θπηηαξνηερληθέο αλσκαιίεο, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο,
επηζπκβαίλνπλ θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, ελψ ε έλαξμε
ηεο εθηξνπήο ζηνλ εγθέθαιν ιακβάλεη ρψξα λσξίηεξα, δειαδή θαηά ηελ θχεζε,
πξνθαλψο φηαλ ππάξρεη ζπλεξγηθή δξάζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ, πξνο ην παξφλ άγλσζησλ [8].
Σεκαληηθφ είλαη ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζηε δηεξεχλεζε ησλ λεπξνηξνθηθψλ
παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην βεκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ, θαζψο θαη
άιισλ πνπ πηζαλφλ ζπκβάιινπλ ζηελ έθιπζε ηεο απηνάλνζεο λεπξναλνζηαθήο
αληίδξαζεο. Οη δχν αλσηέξσ νκάδεο παξαγφλησλ ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ
ζπλεξγηθά. Οη λεπξνηξνθηθνί παξάγνληεο θσδηθνπνηνχληαη απφ γνλίδηα, ηα νπνία
κφιηο έρνπλ αξρίζεη λα εξεπλψληαη θαη ζεσξείηαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ νπζηαζηηθέο
παξεκβάζεηο ζην λέν παηδί κε απηηζκφ απφ ην πεδίν ηεο έξεπλαο ηεο κνξηαθήο
βηνινγίαο ηνπ απηηζκνχ [110].
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Σρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο ζηνλ απηηζκφ,
κνξθνκεηξηθέο κειέηεο ηνπ εγθεθάινπ βξίζθνπλ δνκηθέο δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε
ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ, ηεο παξεγθεθαιίδαο, ηνπ ζηειέρνπο θαη ησλ εγθεθαιηθψλ
ππξήλσλ πνπ φκσο δελ είλαη ζηαζεξέο θαη αζθαιψο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ
εηδηθέο. Δπίζεο, ζε απηέο ηηο πεξηνρέο έρεη αληρλεπζεί είηε κεησκέλε δξαζηηθφηεηα
είηε θπζηνινγηθή κελ δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ πεξηνρψλ αιιά κεησκέλεο
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο. Απηέο φκσο νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ εκπιέθνληαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη θηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο
παξνπζηάδνπλ κεηνλεμία ζηνλ απηηζκφ [52].
Λεπθή νπζία: Γηαθνπή ζε λεπξωληθά δίθηπα.
Η δηεξεχλεζε ηεο ηζηνινγηθήο πθήο ηεο ιεπθήο νπζίαο κε «καγλεηηθή
ηνκνγξαθία ζεκάησλ εληφο ησλ λεπξαμφλσλ» (diffusion tensor imaging) παξνπζηάδεη
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Απφ ηελ απεηθνληζηηθή απηή κέζνδν έρεη πξνθχςεη κηα ζχλζεηε
κεηαβιεηή, ε «αληζνηξνπία» (fractional anisotropy), ε νπνία αληηπξνζσπεχεη
κηθξνθαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά λεπξσληθψλ ηλψλ, φπσο δηάκεηξν θαη
ππθλφηεηα ησλ ηλψλ, εκκπέισζε θαη ζπλνρή δηθηχσλ. Η «αληζνηξνπία» αμηνινγεί
ηελ σξίκαλζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ λεπξαμφλσλ. Φακειέο ηηκέο ζεκαίλνπλ
ειαηησκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Παηδηά κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο
παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο ζηελ «αληζνηξνπία» ζηε ιεπθή νπζία πνπ εθάπηεηαη ζε
πεξηνρέο φπoπ επηηεινχληαη θνηλσληθν-γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο επεμεξγαζία
βιέκκαηνο θαη έθθξαζεο, επίγλσζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη «ζεσξία ηνπ λνπ»
(αηξαθηνεηδήο έιηθα, αλψηεξε θξνηαθηθή αχιαθα, πξφζζηα πεξηνρή έιηθαο
πξνζαγσγίνπ, ακπγδαιέο, κεζνθνηιηαθφ πξνκεησπηαίν ινβφ) [385]. Γεληθά
δηαπηζηψζεθαλ δηαθνπέο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δνκψλ πνπ
θέξνπλ ην άηνκν ζε επαθή κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη άιισλ πεξηνρψλ ησλ
εκηζθαηξίσλ, κε ζπλέπεηα ηελ απνδηνξγάλσζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνηλσληθφ βίν ηνπ αηφκνπ [76]. Άιιεο κειέηεο έρνπλ
αλαδείμεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο «αληζνηξνπίαο» ζε πεξηνρέο ησλ θξνηαθηθψλ ινβψλ
[77], ζην κεζνιφβην θαη ζηελ εζσηεξηθή θάςα ζε άηνκα κε απηηζκφ κεγαιχηεξεο
ειηθίαο [78]. Δπίζεο, ρακειή «αληζνηξνπία» ζην κεζνιφβην βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε
ρακειή επίδνζε ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ησλ tests [79]. Σπλνιηθά, νη κειέηεο ηεο
«αληζνηξνπίαο» εξκελεχνληαη σο έλδεημε δηαθνπήο ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ.
Γπζιεηηνπξγία δηθηύωλ
Σηα απηηζηηθά άηνκα παξαηεξείηαη κεησκέλνο ζπγρξνληζκφο κεηαμχ πξνζζίσλ
θαη νπηζζίσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ [97], φπσο θαη κεησκέλν ζπγρξνληζκφ κεηαμχ
κεησπηαίσλ θαη βξεγκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη δξαζηεξηνπνίεζε κηθξφηεξσλ πεξηνρψλ
ηνπ κεζνινβίνπ πνπ ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο απηέο κεηαμχ ησλ εκηζθαηξίσλ. Έηζη
δηαηππψλεηαη ε ππφζεζε φηη ε θχξηα ιεηηνπξγηθή αλσκαιία ζηνλ απηηζκφ έγθεηηαη
ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ θινηνχ [98].
Άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ, επίζεο, κηθξφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ θαηψηεξε
αξηζηεξή πξνκεησπηαία θαη δεμηά νπίζζηα θξνηαθηθή πεξηνρή, φπσο θαη δηαθνξέο ζηε
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δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ αηξαθηνεηδή έιηθα. Σπκπεξαίλεηαη φηη ζην άηνκν κε απηηζκφ
ε αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ γίλεηαη ζπλνιηθά ζαλ απηφ λα είλαη
αληηθείκελν θαη φρη ζχκθσλα κε ην λφεκα ηεο έθθξαζεο [99].
Η εξεπλεηηθή νκάδα ησλ Courchesne [100] πξνηείλεη φηη ε κεγάιε αχμεζε ησλ
λεπξψλσλ, ζηελ νπνία νθείιεηαη ε δηφγθσζε ηνπ εγθεθάινπ, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
αλάπηπμε ειαηησκάησλ ζην λεπξσληθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ.
Γεκηνπξγνχληαη, δειαδή, ππεξβάιινπζεο ηνπηθέο θαη κηθξήο απφζηαζεο θινηηθέο
ζπλδέζεηο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ επξχηεξσλ θαη
καθξάο απφζηαζεο ζπλδέζεσλ κεηαμχ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Άιινη εξεπλεηέο
πξνηείλνπλ φηη ν απηηζκφο απνηειεί δηαηαξαρή ηνπ ζπλεηξκηθνχ θινηνχ. Δηδηθφηεξα,
θαηά ηελ άπνςή ηνπο, πξφθεηηαη γηα δηαηαξαρή πνπ αθνξά ζηηο εληφο ηνπ
εκηζθαηξίνπ ζπλδέζεηο, αιιά θαη ζε απηέο πεξηζζφηεξν γεηηνληθψλ κεηαμχ ηνπο
πεξηνρέο ηνπ θινηνχ.
Η ππφζεζε φηη ην βαζηθφ έιιεηκκα ζηνλ απηηζκφ νθείιεηαη ζε δηαθνπέο δηθηχσλ
θαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ κεηαμχ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ παξά ζε εζηηαθέο βιάβεο
θαίλεηαη ειθπζηηθή, απαηηείηαη φκσο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ηα
εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε
ζρέζε κε άιιεο δηαηαξαρέο ηεο παηδηθήο ειηθίαο, π.ρ. δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο
πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα θαη δπζιεμία, γηαηί θαη ζε απηέο έρνπλ παξαηεξεζεί
δπζιεηηνπξγίεο δηθηχσλ [101].

1.10 Μακροκεφαλύα ςτον αυτιςμό
Μαθξνθεθαιία παξαηεξείηαη ζηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ ζην 20% ησλ παηδηψλ κε
δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ελψ εθηηκάηαη πσο ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηνπ
εγθεθάινπ ζην απηηζηηθφ άηνκν είλαη απμεκέλν θαηά 2-10%, ρσξίο λα κπνξεί λα
θαζνξηζηεί αλ απηφ αθνξά γεληθεπκέλε αχμεζε ζην κέγεζνο ηνπ εγθεθάινπ, ή
ζρεηίδεηαη κε νξηζκέλεο πεξηνρέο απηνχ [80, 81]. Μάιηζηα νξηζκέλεο κειέηεο
θαζηζηνχλ ηε καθξνθεθαιία ζηε βξεθηθή ειηθία πξψτκν παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηε
κεηέπεηηα αλάπηπμε απηηζηηθήο δηαηαξαρήο [82]. Σπζηεκαηηθέο παξαηεξήζεηο ησλ
Courchesne et al. ζε 48 απηηζηηθά παηδηά απφ ηε γέλλεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ
έδεημαλ φηη ε πεξίκεηξνο ηεο θεθαιήο, ελψ θαηά ηε γέλλεζε ήηαλ κηθξφηεξε (25ν
ηεηαξηεκφξην) ζε ζρέζε κε πγηή λενγέλλεηα, άξρηζε λα παξνπζηάδεη επηηαρπλφκελε
αχμεζε κεηαμχ 1νπ θαη 2νπ κήλα θαη κέρξη ην 14ν κήλα απμήζεθε θαηά κέζν φξν απφ
ην 25ν ζην 84ν εθαηνζηεκφξην [83]. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηα παηδηά κε
αλαπηπμηαθή πζηέξεζε ρσξίο απηηζκφ δελ παξαηεξήζεθε παξφκνηα εμειηθηηθή
πνξεία. Η αξρηθή επηηάρπλζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ φγθνπ ηεο θεθαιήο επηβξαδχλζεθε
κεηά ην 14ν κήλα θαη κεηά ην 4ν έηνο δελ ππήξρε πιένλ δηαθξηηή δηαθνξά ζην κέγεζνο
ηεο θεθαιήο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ ζε ζρέζε κε άιια παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο.
Σπκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ν απμεκέλνο φγθνο ηεο θεθαιήο δελ απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ κεηά ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο. Η αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ
εγθεθάινπ ζην αλσηέξσ δείγκα παηδηψλ, κε εθηίκεζε πνπ έγηλε κε ηε ρξήζε
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καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI), νθεηιφηαλ πξσηίζησο ζε αχμεζε ηεο ιεπθήο νπζίαο.
Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ιεπθήο νπζίαο ζηελ παξεγθεθαιίδα (39%)
θαη ζηα εκηζθαίξηα (18%), ελψ κηθξφηεξε αχμεζε δηαπηζηψζεθε ζηνλ φγθν ηεο θαηάο
νπζίαο ζηα εκηζθαίξηα (12%) [84]. Γεληθφηεξα, ε πξψηκε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ
εγθεθάινπ εηθάδεηαη φηη νθείιεηαη ζε ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
λεπξψλσλ. Η έλαξμε ηεο εθηξνπήο ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ ηνπ απηηζηηθνχ
παηδηνχ πηζαλφλ αξρίδεη πξηλ απφ ηελ 28ε-30ε εβδνκάδα, θαηά ην εκβξπτθφ ζηάδην ηεο
αλάπηπμεο, φπσο έρνπλ δείμεη παξαηεξήζεηο επί ησλ λεπξψλσλ Purkinje ηεο
παξεγθεθαιίδαο. Οη λεπξψλεο Purkinje παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθή κείσζε ηνπ
αξηζκνχ ηνπο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ, ε νπνία θαίλεηαη φηη ζπκβαίλεη
πξηλ απφ ηελ 28ε-30ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο [85]. Σε άιιεο κειέηεο εθηφο απφ ηελ
απμεκέλε πεξίκεηξν θεθαιήο ηα παηδηά απηά παξνπζίαδαλ θαη ζεκαληηθά
κεγαιχηεξν βάξνο θαη κήθνο ζψκαηνο, κε έλαξμε ηεο αχμεζεο απφ ηνλ 1ν-2ν κήλα
δσήο. Η κηθξφηεξε πεξίκεηξνο θεθαιήο απφ ηε γέλλεζε έσο ηηο 2 εβδνκάδεο θαη
κεγαιχηεξε πεξίκεηξνο θεθαιήο ζηνπο 15-25 κήλεο δσήο ζρεηίδνληαλ κε
πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα, θαη κάιηζηα κε ζνβαξφηεξεο δηαηαξαρέο ηνπ ειιείκκαηνο
ζηελ θνηλσληθή ακνηβαηφηεηα [86].

1.11 Νευροφυςιολογικϊ και νευροανατομικϊ ευρόματα ςτην
αυτιςτικό διαταραχό – Κατοπτρικού νευρώνεσ.
Νεπξνθπζηνινγηθέο κειέηεο κε PET scan ζπλεγνξνχλ ππέξ ιεηηνπξγηθψλ
δηαθνξνπνηήζεσλ – θπξίσο ππνκεηαβνιηζκνχ – ζηνπο θξνηαθηθνχο ινβνχο ηνπ
εγθεθάινπ ησλ απηηζηηθψλ ελειίθσλ, ηα επξήκαηα απηά φκσο δελ είλαη ζηαζεξά
[55]. Απφ ηελ άιιε, ε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ (fMRI) έρεη
απνθαιχςεη κεησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο θινηψδεηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε γισζζηθή ηθαλφηεηα, ηε κλήκε, ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ηθαλφηεηα
θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ [54]. Τν πην ζπρλά αλαπαξαγψγηκν
εχξεκα ζηε ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ είλαη ε κεησκέλε
ελεξγνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ησλ
αλζξψπσλ ζε ζχγθξηζε κε εθείλε ηεο αληίιεςεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε
δηαηαξαρή ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ λεπξώλωλ-θαζξεπηώλ ή θαηνπηξηθώλ λεπξώλωλ
(mirror neurons) [70, 71], ε νπνία θαζηζηά ην απηηζηηθφ άηνκν αλίθαλν λα εθηηκήζεη
ηηο πξνζέζεηο, ηνπο ζθνπνχο, ηηο επηζπκίεο, ηα αηζζήκαηα, ηηο πεπνηζήζεηο αιιά θαη ηα
ίδηα ηα πξφζσπα ησλ άιισλ αηφκσλ, κε απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ζηελ θνηλσληθή
ηνπο αιιειεπίδξαζε (απνηπρία ελεξγνπνίεζεο ηεο αηξαθηνεηδνχο έιηθαο ηνπ
εγθεθάινπ) [53].
Οη θαηνπηξηθνί λεπξψλεο ελεξγνπνηνχληαη φηαλ ην άηνκν παξαηεξεί ηηο
πξάμεηο θάπνηνπ άιινπ, θαζψο θαη φηαλ ην ίδην εθηειεί ηηο ίδηεο πξάμεηο. Οη λεπξψλεο
απηνί ζηνλ άλζξσπν εληνπίδνληαη ζηηο θαηψηεξεο πεξηνρέο ησλ κεησπηαίσλ θαη
βξεγκαηηθψλ ινβψλ, ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ζηε
λήζν ηνπ Riel (insula). Μειέηε απηηζηηθψλ παηδηψλ κε ηε ρξήζε fMRI έδεημε
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απνπζία ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ ζηνλ θαηψηεξν κεησπηαίν ινβφ
(pars opercularis). Τν ζχζηεκα ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ ζεσξείηαη φηη
εμαζθαιίδεη ζην άηνκν έλαλ απιφ λεπξσληθφ κεραληζκφ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
πξάμεσλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, έρνληαο ήδε
επεμεξγαζηεί κέζα απφ ην ίδην ζχζηεκα θαη κε ηε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο απνκίκεζεο
(simulation) ηηο δηθέο ηνπ ζρεηηθέο εκπεηξίεο. Η εζσηεξηθή απνκίκεζε δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα πξνβιέπεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ αηφκνπ (ζεσξία ηνπ
λνπ). Πξνηείλεηαη φηη ην ζχζηεκα ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ είλαη απαξαίηεην γηα
ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηεο κίκεζεο, ηεο «ζεσξίαο ηνπ λνπ», ηεο ελζπλαίζζεζεο
θαη ηεο γιψζζαο θαη εηθάδεηαη φηη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ επζχλεηαη γηα ην θνηλσληθφ
θαη επηθνηλσληαθφ έιιεηκκα ησλ αηφκσλ ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Δίλαη ελδηαθέξνλ
φηη ε ελζπλαίζζεζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ελεξγνπνίεζε θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ, π.ρ.
λεπξψλεο ησλ πξνζζίσλ πεξηνρψλ ηεο λήζνπ ηνπ Riel θαη ηεο έιηθαο ηνπ
πξνζαγσγίνπ ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξίπησζε πφλνπ αιιά θαη φηαλ ην άηνκν
παξαηεξεί θάπνηνλ πνπ πνλάεη, ή άηνκα πνπ βαζκνινγνχληαη πςειά ζε θιίκαθα
ελζπλαίζζεζεο ελεξγνπνηνχλ ην ζχζηεκα ησλ θαηνπηξηθψλ πεξηζζφηεξν έληνλα.
Δηθάδεηαη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ απηψλ δελ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ
γελεηηθνχο παξάγνληεο νχηε παξακέλεη ακεηάβιεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθηήζεθε.
Απνθηάηαη θαη δηαηεξείηαη κε νπηηθνθηλεηηθή κάζεζε.
Μειέηεο κε ηε κέζνδν ηεο «καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ζηνηρεησδψλ κνλάδσλ
νγθνκεηξηθψλ δηαθνξψλ θαη ζπζρεηίζεσλ» (voxel-based MRI study of volumetric
differences and intercorrelations) έδεημαλ κείσζε ζην ζπλνιηθφ φγθν ηεο θαηάο
νπζίαο ησλ απηηζηηθψλ, θπξίσο ζηα δίθηπα «κεησπηαίν-ξαβδσηφ», ζην βξεγκαηηθφ
ινβφ θαη ζε πεξηνρέο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ, φπσο θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζην
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, ζε ζχγθξηζε κε ηα κε απηηζηηθά άηνκα. Άιιεο κειέηεο έρνπλ
απνθαιχςεη απμεκέλν φγθν ηεο ιεπθήο νπζίαο θαη κεησκέλνο φγθνο ηνπ θινηνχ θαη
εηδηθφηεξα ηνπ ηππνθάκπνπ αιιά θαη ησλ ακπγδαιψλ. Δπίζεο, ν θεξθνθφξνο ππξήλαο
απφ ηα βαζηθά γάγγιηα παξνπζηάδεη απμεκέλν φγθν ζε παηδηά, εθήβνπο θαη λεαξά
ελήιηθα άηνκα κε απηηζκφ. Ο ππξήλαο απηφο ζρεηίδεηαη πηζαλψο κε ηηο
επαλαιεπηηθέο θαη ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο, πνπ απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηνπ απηηζκνχ [381].
Νεθξνηνκηθέο κειέηεο ζε εγθεθάινπο απηηζηηθψλ αλαθέξνπλ κείσζε ησλ
θπηηάξσλ Purkinje θαη ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ θινηνχ ηεο παξεγθεθαιίδαο [88].
Η κείσζε ησλ θπηηάξσλ Purkinje δελ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απηηζκνχ, γηαηί
ζπκβαίλεη ζε θάζε ζνβαξή πξνζβνιή ηνπ εγθεθάινπ, π.ρ αλνμία, ηνμηθή επίδξαζε. Η
ζεκαζία ησλ θπηηάξσλ απηψλ ζηελ θιηληθή έθθξαζε ηνπ απηηζκνχ δελ έρεη
θαζνξηζηεί [87]. Κάζε θχηηαξν έρεη κέρξη 200.000 δελδξηηηθέο ζπλάςεηο κε ηα
θχηηαξα νπ θινηνχ ηεο παξεγθεθαιίδαο. Οη λεπξάμνλεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ
θαηαιήγννπλ ζηνπο ελ ησ βάζεη ππξήλεο ηεο παξεγθεθαιίδαο, θπξίσο ζηνλ νδνλησηφ
ππξήλα, φπνπ αζθνχλ αλαζηαιηηθή δξάζε. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε δηαηαξαρή ζηε
δνκή ησλ θπηηάξσλ ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο αιιά θαη κεηνλεθηηθφ «θιάδεκα»
ησλ δελδξηηηθψλ θπηηάξσλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνρψλ (ππξήλεο, ακπγδαιέο,
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ηππφθακπνο), ή άιιεο δηαηαξαρέο ηεο εγθεθαιηθήο αξρηηεθηνληθήο, επξήκαηα
ζπκβαηά κε ζπλππάξρνπζα δπζπιαζία [89]. Οη ακπγδαιέο εηθάδεηαη φηη εθηηκνχλ
ηαρχηαηα ην θνηλσληθφ λφεκα ησλ πξνζιακβαλφκελσλ κελπκάησλ θαη θαζνξίδνπλ ην
ζπλαίζζεκα (emotion) ηεο αληίδξαζεο, π.ρ. απνηειεί απεηιή, είλαη επράξηζην θ.η.ι.
θιηληθή κειέηε πεξηζηαηηθνχ κε ζνβαξή αλαηνκηθή βιάβε ησλ ακπγδαιψλ έδεημε
πιήξε απνπζία βιεκκαηηθήο επαθήο κε ην ζπλνκηιεηή. Σηελ νκηιία ε πξνζνρή
επηθεληξσλφηαλ ζην ζηφκα ηνπ νκηιεηή. Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ε απνθπγή
ηεο βιεκκαηηθήο επαθήο ηνπ αηφκνπ κε απηηζκφ νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ
ακπγδαιψλ. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν φγθνο ησλ ακπγδαιψλ ζηα άηνκα κε απηηζκφ
πνηθίιιεη κε ηελ ειηθία, δειαδή είλαη απμεκέλνο ζε κηθξή ειηθία ελψ ζε
κεηαγελέζηεξεο ειηθίεο δελ ππάξρνπλ εκθαλείο δηαθνξέο [90, 91]..
Η παξνπζία απμεκέλνπ κεγέζνπο εγθεθάινπ, φπσο θαίλεηαη ζε
λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο, ηα απμεκέλα επίπεδα λεπξνηξνθηθψλ παξαγφλησλ
φπσο ν BDNF [96], αιιά θαη ηα απμεκέλα επίπεδα ζην πιάζκα ησλ απηηζηηθψλ ηεο
πξφδξνκεο γηα ηελ έθθξηζε ηνπ β-ακπινεηδνχο, ππνδειψλνπλ κηα αλαβνιηθή
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ-ελψ θάηη
ηέηνην δελ απαληά νχηε ζηε ζρηδνθξέλεηα νχηε ζηε λφζν Alzheimer. Σπγθεθξηκέλα
κειέηε έρεη δείμεη φηη παηδηά κε ζνβαξή απηηζηηθή δηαηαξαρή παξνπζίαδαλ δχν θνξέο
πςειφηεξα επίπεδα ηεο πξφδξνκεο εθθξηηηθή πξσηετλεο ηνπ β-ακπινεηδνχο ζε
ζχγθξηζε κε κάξηπξεο ρσξίο απηηζκφ θαη ηέζζεξηο θνξέο πςειφηεξα επίπεδα ηεο
ίδηαο πξσηετλεο ζε ζρέζε κε παηδηά πνπ είραλ ήπηα απηηζηηθή δηαηαξαρή, φπσο θαη
ρακειφηεξα επίπεδα ακπινεηδνχο β-40 ζε ζχγθξηζε κε κάξηπξεο.

1.12 Οι νευροδιαβιβαςτϋσ ςτην αυτιςτικό διαταραχό.
Υπάξρνπλ κειέηεο απφ ηηο νπνίεο πηζαλνινγείηαη σο βαζηθή αηηία ηνπ απηηζκνχ
ε παξνπζία δηαηαξαρψλ ζηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο (ζεξνηνλίλε, GABA) θαζψο θαη
δηαηαξαρέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ζάλαην ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ (απφπησζε)
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνκήηξηαο αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ [398]. Μειέηεο σο πξνο
ην ξφιν ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ θαη ρνιηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο σθπηνθίλεο θαη
άιισλ ακηλνμέσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ πξνθχπηνπλ δηαξθψο θαη πξνζζέηνπλ λέα
δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα, ε ληνπακίλε θαη ε ζεξνηνλίλε αλεπξίζθνληαη είηε ειαηησκέλεο
είηε απμεκέλεο ζε ππννκάδεο απηηζηηθψλ παηδηψλ, ε επηλεθξίλε θαη λνξεπηλεθξίλε
αλεπξίζθνληαη απμεκέλεο ζην πιάζκα αιιά θαη ζηνλ εγθέθαιν παζρφλησλ, ελψ
απμεκέλν είλαη ην γινπηακηληθφ νμχ θαη ειαηησκέλε ε αθεηπινρνιίλε ζηνλ
ηππφθακπν [399].
Απμεκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζην αίκα (αηκνπεηάιηα) έρνπλ παξαηεξεζεί
ζηαζεξά ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ κε απηηζκφ (32%) θαη έρεη ζρεηηθψο
θαζηεξσζεί ν φξνο «ππεξζεξνηνληλαηκία ηνπ απηηζκνχ» [92]. Η ππεξζεξνηνληλαηκία
εηθάδεηαη φηη πξνυπάξρεη ησλ παζνινγηθψλ εθδειψζεσλ ηνπ απηηζκνχ θαη φηη είλαη
ζπλέπεηα γνληδηαθήο εθηξνπήο [93]. Έρεη ππνηεζεί φηη θαηά ην εκβξπτθφ ζηάδην
αλάπηπμεο θαη πξηλ αλαπηπρζεί ν θξαγκφο αίκαηνο-εγθεθάινπ ε ζεξνηνλίλε
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εηζέξρεηαη ζε απμεκέλα επίπεδα ζηνλ εγθέθαιν εθηξέπνληαο ηε θπζηνινγηθή
αλάπηπμε θαη πξνθαιψληαο απψιεηα ππνδνρέσλ ζεξνηνλίλεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
γίλεηαη πηζαλψο ε έλαξμε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο [94].
Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεξνηνλίλε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εγθέθαιν
απνηειεί νδεγφ γηα ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ νξγάλνπ απηνχ ζην έκβξπν [95].
Αλαζηνιείο ηεο ληνπακίλεο έρεη βξεζεί φηη κεηψλνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ
ζηεξενηππηθψλ θηλήζεσλ ζηνλ απηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, απμεκέλν θιηληθφ ελδηαθέξνλ
ππάξρεη σο πξνο ην ελδνγελέο ζχζηεκα νπηνεηδψλ θαζψο έρεη θαλεί φηη ε ρξήζε
αληαγσληζηψλ νπηνεηδψλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεία ησλ απηηζηηθψλ. Πνιιά
λνζήκαηα ή εγθεθαιηθέο δπζπιαζίεο πξνβάινπλ ή ραξαθηεξίδνληαη απφ απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά. Δθηφο απφ ην ζχλδξνκν Rett πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ εληππσζηαθή
απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη άιια λνζήκαηα φπσο ε νδψδεο ζθιήξπλζε, ην ζχλδξνκν
Angelman, ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Φ είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ
δηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο.
Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ θαη ηελ θιηληθή εμέηαζε είλαη πηζαλφλ λα γίλεη
εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο (π.ρ απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ, ρξσκνζσκηθφο έιεγρνο,
έιεγρνο DNA γηα εχζξαπζην Φ ή ζχλδξνκν Rett θ.ι.π). Τν πνζνζηφ ζεηηθψλ
επξεκάησλ είλαη πνιχ ρακειφ, ζπλήζσο νιηγφηεξν ηνπ 5%.

1.13 Αυτιςτικό διαταραχό και επιληψύα
Πνζνζηφ 20-30% ησλ αζζελψλ κε απηηζκφ εκθαλίδεη επηιεπηηθέο θξίζεηο
[11]. Οη θξίζεηο πξσηνεκθαλίδνληαη είηε ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία είηε ζηελ
εθεβεία. Δμ΄ άιινπ ην 1/3 ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπο απηηζηηθνχ θάζκαηνο
εκθαλίδεη ζαθή παιηλδξφκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ιφγνπ. Απηή ε «απηηζηηθή
παιηλδξφκεζε», ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγάιε ζπρλφηεηα επηιεςίαο ζηα παηδηά κε
απηηζκφ, νδήγεζε ζε ζθέςεηο ζπζρέηηζεο ηνπ απηηζκνχ κε ην επηιεπηηθφ ζχλδξνκν
Landau-Kleffner [7]. Τν ζπάλην απηφ ζχλδξνκν (επίθηεηε επηιεπηηθή αθαζία)
πεξηγξάθεθε ην 1957 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ βαξχηαηε, κεξηθψο κφλν αλαζηξέςηκε,
παιηλδξφκεζε ηεο εμέιημεο ηνπ ιφγνπ πνπ ζπλδπάδεηαη θαη απφ λεπξνςπρνινγηθέο
δηαηαξαρέο. Γίλεηαη πξννδεπηηθή εγθαηάζηαζε ιεθηηθήο αθνπζηηθήο αγλσζίαο, πνπ
πξνβάιεη ζαλ έθδειε αδπλακία αληαπφθξηζεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ησλ γνλέσλ θαη
δεκηνπξγείηαη ε ππνςία βαξεθνταο ή απηηζκνχ. Σην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα
αλεπξίζθεηαη παζνινγηθή βηνειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ άλσ θξνηαθηθή έιηθα
αξηζηεξά, φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ [6,9]. Απηφ έρεη
επίδξαζε ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε ζπλαπηνγέλεζε ηνπ αλαπηπζζφκελνπ εγθεθάινπ,
κε απνηέιεζκα κεηνλεμία αθφκα θαη φηαλ ε επηιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηνλ θαηξφ
ππνρσξήζεη.
Παξά ην κεγάιν αξηζκφ ησλ κειεηψλ, θακία δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη
ηθαλνπνηεηηθά ηε δηάρπηε δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζθέςεο πνπ εκθαλίδνπλ ηα
απηηζηηθά άηνκα.
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Σήκεξα γλσξίδνπκε φηη πξφθεηηαη πεξί λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ κε
βηνινγηθή βάζε θαη πςειή θιεξνλνκηθφηεηα. Η αθξηβήο φκσο αηηηνινγία ηνπο, παξά
ηελ εθηεηακέλε θαη ζπλερηδφκελε έξεπλα, παξακέλεη άγλσζηε.

1.14 Αιτιολογικού παρϊγοντεσ
1.14.1 Περιβαλλοντικού παρϊγοντεσ.

Πνιινί παξάγνληεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ απηηζκνχ, αλ
θαη ν ξφινο απηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ παξακέλεη ελδεηθηηθφο, φρη
νξηζηηθά ζηνηρεηνζεηεκέλνο αιιά ζίγνπξα δελ κπνξεί λα απνθιεηζηνχλ ή λα
παξαβιεθζνχλ [126, 145, 139, 378]. Η έιιεηςε ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ απηηζκνχ θαη
θνηλσληθήο ηάμεο, γεσγξαθηθήο πεξηνρήο ή απηφρζνλεο θαηαγσγήο ππνδεηθλχεη φηη
έλαο βηνινγηθφο παξάγνληαο, φρη απνθιεηζηηθά γελεηηθφο, παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ
αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ.

1.14.2 Υδρϊργυροσ-Εμβόλια

Οη εκβνιηαζκνί έρνπλ ελνρνπνηεζεί ηδηαίηεξα ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ
απηηζκνχ θαη κάιηζηα ζηελ ππννκάδα ηνπ ιεγφκελνπ «παιηλδξνκεηηθνχ» απηηζκνχ
[127]. Η ζηκεξνζάιε (ε νπνία είλαη θαηά 50% αηζπι-πδξάξγπξνο), σο
ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο ησλ εκβνιίσλ (θαη ηδηαίηεξα ζην MMR) ζρεηίδεηαη κε
ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ επίπησζε ηνπ απηηζκνχ, ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ ελ γέλεη, ηε δηαηαξαρή ηεο ειιεηκκαηηθήο δηαηαξαρήο θαη ηελ
ππεξθηλεηηθφηεηα, ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα
ηηθο, ζχκθσλα κε κειέηεο.
Τα δεδνκέλα πνπ νδήγεζαλ ζηε ζηνηρεηνζέηεζε απηήο ηεο ππφζεζεο ήηαλ:
α) παξαηεξήζεηο ησλ γνλέσλ αιιά θαη ησλ ηαηξψλ γηα ηελ έλαξμε ησλ
ζπκπησκάησλ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζε ρξνληθή πεξίνδν
πιεζίνλ ηνπ .εκβνιηαζκνχ
β) ην γεγνλφο φηη ε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ ζηαδηαθά απμάλεηαη παξάιιεια κε
ηελ αχμεζε ηεο δηελέξγεηαο ησλ εκβνιηαζκψλ (ν απηηζκφο πξσηνπεξηγξάθεθε ην
1943 θαη αθνξνχζε παηδηά πνπ είραλ γελλεζεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1930. Η ζηκεξνζάιε
εηζήρζε ζηα εκβφιηα επίζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Μειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ πξηλ
ην 1970 εθηηκνχλ ηελ επίπησζε ηνπ απηηζκνχ πεξίπνπ ζε 1 αλά 2000 παηδηά. Μειέηεο
πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηαμχ ηνπ 1970 θαη ηνπ 1990 εθηηκνχλ ηελ επίπησζε ηνπ
απηηζκνχ ζε 1 αλά 1000 παηδηά. Απηή ήηαλ ε πεξίνδνο ηεο απμεκέλεο δηελέξγεηαο
εκβνιηαζκψλ κε εκβφιηα πνπ πεξηείραλ ζηκεξνζάιε (DTP). Νσξίο ζηε δεθαεηία ηνπ
1990 ε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ βξέζεθε λα αλέξρεηαη ζε 1 αλά 500 παηδηά θαη ην
2000 ην CDC (Center for Diseases Control) ζεκεηψλεη φηη 1 ζηα 150 παηδηά
παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί θαη κε
κειέηεο άιιεο πξνέιεπζεο. Αξγά ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη λσξίο ζηε δεθαεηία ηνπ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

28

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

1990 δχν λέα αθφκε εκβφιηα πνπ πεξηείραλ ζηκεξνζάιε, απηφ έλαληη ηνπ αηκνθίινπ
ηχπνπ b θαη εθείλν έλαληη ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο Β είραλ ήδε ηεζεί ζην επίζεκν
ρξνλνδηάγξακκα εκβνιηαζκψλ),
γ) ε παξαηήξεζε φηη ζηνλ «παιηλδξνκεηηθφ» απηηζκφ δελ ππάξρεη ππεξνρή ησλ
αξξέλσλ ζε ζρέζε κε ηα ζήιεα πξνζβεβιεκέλα άηνκα,
δ) ε ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηνλ απηηζκφ πνπ ζπλάδεη κε ηελ αληίζηνηρε
ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε επαηζζεζίαο πξνο ηνλ πδξάξγπξν ζε ρακειέο δφζεηο,
ε) ηελ νκνηφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ απφ ηε κηα θαη ηεο δειεηεξίαζεο κε πδξάξγπξν ζε ρακειέο δφζεηο απφ ηελ
άιιε,
ζη) ηηο αλαθνξέο γνλέσλ γηα αλεχξεζε απμεκέλσλ πνζνηήησλ πδξαξγχξνπ ζηα
νχξα θαη ζηηο ηξίρεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ηνπο
δ) ηε κεξηθή βειηίσζε ησλ απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ κε ζπγθεθξηκέλε
ζεξαπεία κε ρειηθέο ελψζεηο.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν νξγαληθφο πδξάξγπξνο φηαλ δηαζρίζεη ηνλ
αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, ζα ελαπνηεζεί κε επθνιία ζηα λεπξηθά θχηηαξα θαη ηηο
λεπξηθέο ίλεο φπνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ηξνπηζκφ, παξά ζε νπνηνδήπνηε άιιν
φξγαλν. Οη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ φπνπ κε επθνιία ελαπνηίζεηαη ν πδξάξγπξνο
είλαη ε ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο, ηα βαζηθά γάγγιηα, νη ίλεο Purkinje, ε
παξεγθεθαιίδα, ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο αθφκε θαη ν εγθεθαιηθφο θινηφο. Η
ελαπφζεζε ηνπ πδξαξγχξνπ ζηελ ακπγδαιή είλαη ηδηαίηεξα αμηνζεκείσηε θαζψο ε
πεξηνρή απηή ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα ηε βιεκκαηηθή επαθή θαη εκπιέθεηαη ζηηο
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ [388, 389].
Καη ελψ ηα πεξηζζφηεξα θχηηαξα αληηδξνχλ ζηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη απφ
ηνλ πδξάξγπξν κε ηξνπνπνηψληαο ηα επίπεδα ηεο γινπηαζεηφλεο (GSH), ηεο
κεηαιινζεηνλίλεο, ηεο αηκννμπγελάζεο θαη άιισλ πξσηετλψλ ηνπ stress, νη λεπξψλεο
δελ αληαπνθξίλνληαη κε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο κε απνηέιεζκα λα είλαη
πεξηζζφηεξν εππαζείο ζηνλ πδξάξγπξν θαη λα πθίζηαληαη ηηο βιαπηηθέο ζπλέπεηέο
ηνπ. Δηδηθφηεξα ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν ηνπ βξέθνπο θαη ηνπ κηθξνχ παηδηνχ
ν πδξάξγπξνο παξεκβαίλεη ζηε λεπξσληθή κεηαλάζηεπζε, θαηαζηέιιεη ηελ θπηηαξηθή
δηαίξεζε, δηαθφπηεη θπηηαξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεηψλεη ηα κφξηα πξνζθφιιεζεο ησλ
λεπξσληθψλ θπηηάξσλ (NCAMs).
Ο πδξάξγπξνο εκπιέθεηαη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ απηηζκνχ θαη κε έλαλ άιιν
κεραληζκφ: νξηζκέλα παηδηά κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ έρεη βξεζεί
φηη παξνπζηάδνπλ κεησκέλα επίπεδα ζείνπ, κεησκέλε ηθαλφηεηα νμείδσζεο ησλ
ζεησδψλ παξαγψγσλ, ρακειά επίπεδα γινπηαζεηφλεο, αλψκαιε δξαζηεξηφηεηα ηεο
ππεξνμεηδάζεο ηεο γινπηαζεηφλεο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη ειιεηκκαηηθή
απνηνμηλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ήπαηνο. Απφ ηελ άιιε, είλαη γλσζηφο ν ηξνπηζκφο ηνπ
πδξαξγχξνπ γηα ζχλδεζε κε πδξν-ζεηψδε κφξηα (-SH), φπσο ε γινπηαζεηφλε θαη ε
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θπζηετλε κε ζθνπφ ηελ απνβνιή ηνπ απφ ην ζψκα θαη ηελ θάζαξζή ηνπ απφ ηνπο
ηζηνχο. Δπίζεο, ε δηαηαξαρή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πνπξηλψλ θαη ππξηκηδηλψλ πνπ
παξαηεξείηαη ζε νξηζκέλα απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα είλαη απφηνθνο ηεο επίδξαζεο
ηνπ πδξαξγχξνπ, θαζψο είλαη γλσζηή ε επίδξαζή ηνπ ζε απηφ ην κεηαβνιηθφ
κνλνπάηη. Τέινο, έρεη βξεζεί φηη ν πδξάξγπξνο αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηνπ
κνιπβδέληνπ, ελφο βνεζεηηθνχ παξάγνληα πνπ κεηέρεη ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ζείνπ
[387].
Βέβαηα, ελψ ζρεδφλ φια ηα παηδηά εκβνιηάδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ
αλαπηπγκέλνπ θφζκνπ (θαη άξα ζρεδφλ φια εθηίζεληαη ζηνλ πδξάξγπξν πνπ
εκπεξηέρεηαη ζηα εκβφιηα) κφλν έλα κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ζα εκθαλίζεη δηαηαξαρέο
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Η απάληεζε ησλ εξεπλεηψλ πνπ ελνρνπνηνχλ ηνλ
πδξάξγπξν γηα ηελ εκθάληζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη φηη θαη ν ίδηνο ν
πδξάξγπξνο παξνπζηάδεη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ
νξγαληζκφ, ψζηε ζην ίδην πνζφ έθζεζεο νξηζκέλα άηνκα λα πξνζβάιινληαη ζνβαξά
ελψ άιια λα παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθά. Τν αλ ζα πξνζβιεζεί έλα άηνκν κεηά ηελ
έθζεζή ηνπ ζηνλ πδξάξγπξν ή ζα παξακείλεη αζπκπησκαηηθφ, απνδίδεηαη ζε
γελεηηθνχο παξάγνληεο ηνπ αηφκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξνδηάζεζεο γηα
απηνάλνζε δηαηαξαρή πνπ κπνξεί λα έρεη. Η ηειεπηαία πιεξνθνξία, αλαθέξνπλ νη
εξεπλεηέο, ζπλάδεη θαη κε ηελ ηζρπξή γελεηηθή πξνδηάζεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ
απηηζκφ, θαζψο ππάξρεη απμεκέλε επίπησζε απηηζκνχ κεηαμχ κνλνδπγσηηθψλ
δηδχκσλ αιιά θαη ζε ζπγγελείο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ, φπσο θαη απμεκέλε
επίπησζε απηηζκνχ ζε νηθνγέλεηεο κε απηνάλνζα λνζήκαηα.
Δπηπξφζζεηα, ν απηηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν ζπρλφο ζηα αγφξηα απφ φηη ζηα
θνξίηζηα, κε ηελ αλαινγία λα εθηηκάηαη ζε 4:1 αληίζηνηρα. Όκσο θαη ν πδξάξγπξνο
πξνζβάιιεη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα ηα άξξελα παξά ηα ζήιεα (εθηφο απφ ηελ
πξνζβνιή ησλ λεθξψλ), ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηφζν φζν ζε πνληίθηα
φζν θαη ζε αλζξψπνπο. Σε πςειέο δφζεηο έθζεζεο ζηνλ πδξάξγπξν θαη ηα δχν θχια
πξνζβάιινληαη ην ίδην, ελψ ζε ρακειέο δφζεηο κφλν ηα αγφξηα πξνζβάιινληαη.
Όιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο θαη κειέηεο νδήγεζαλ ηνλ Ακεξηθαληθφ
Οξγαληζκφ Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) θαη ηελ Ακεξηθαληθή Παηδηαηξηθή
Αθαδεκία (AAP) ζην λα εθηηκήζεη ην πνζφ ηνπ πδξαξγχξνπ ζην νπνίν εθηίζεληαη ηα
βξέθε κέζσ ησλ εκβνιηαζκψλ θαη λα θαηαιήμεη φηη απηφ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα φξηα
αζθαιείαο. Δάλ ζε απηφ ην πνζφ πξνζηεζεί θαη ην πνζφ ηνπ πδξαξγχξνπ πνπ κπνξεί
έλα άηνκν λα ιάβεη θαηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν (κέζσ ηνπ πδξαξγχξνπ ησλ
νδνληηθψλ ακαιγακάησλ ηεο κεηέξαο, ησλ ελέζεσλ άλνζεο ζθαηξίλεο πνπ ηπρφλ
εθείλε έρεη ιάβεη, ησλ ςαξηψλ πνπ έρεη θαηαλαιψζεη θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ
παξαγφλησλ) φλησο ε ηνμηθφηεηα ηνπ πδξαξγχξνπ κπνξεί λα αλαρζεί ζε έλαλ
ζεκαληηθφ αηηηνινγηθφ παξάγνληα ηνπιάρηζηνλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηνπ
ιεγφκελνπ παιηλδξνκεηηθνχ απηηζκνχ [387].
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Ο αληίινγνο απφ ηελ άιιε είλαη φηη ε επίπησζε ζπλερίδεη λα έρεη απμεηηθή
πνξεία παξά ην γεγνλφο φηη ε ζηκεξνζάιε δε ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπληεξεηηθφοζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο ζε πνιιά εκβφιηα πιένλ.
Απφ ηελ άιιε, ην εκβφιην ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) έρεη
ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε απηηζκνχ θαη δηαηαξαρψλ ηνπ εληέξνπ ζε παηδηά κεηά
ηε δηελέξγεηά ηνπ, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο θιηληθέο κειέηεο, αλ θαη δελ έρεη ηειηθψο
επηβεβαησζεί απηφ ην εχξεκα απφ ζεηξά άιισλ (επηδεκηνινγηθψλ απηή ηε θνξά)
κειεηψλ.
Τν εκβφιην, επίζεο, ηεο δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ, θνθθχηνπ έρεη ελνρνπνηεζεί γηα
πξφθιεζε απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηδηαίηεξα ην ιεγφκελν νινθπηηαξηθφ.

1.14.3 Ιογενεύσ παρϊγοντεσ και λοιπϋσ λοιμώξεισ.

Πξνγελλεηηθή ή πεξηγελλεηηθή έθζεζε ζε ηνγελείο παξάγνληεο φπσο ν ηφο ηεο
εξπζξάο, ν ηφο ηεο ηιαξάο, ν θπηηαξνκεγαιντφο, ν αλζξψπηλνο εξπεηντφο 6 (HHV-6)
θαη ν ηφο ηεο γξίππεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά [391]. Απηέο νη
ζπζρεηίζεηο αλ θαη δελ είλαη αδηακθηζβήηεηεο γηα φια ηα απηηζηηθά παηδηά, κπνξεί λα
ππνδειψλνπλ κηα ππνθείκελε ειαηησκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ λα
θαζάξνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο πιήξσο απφ ηελ πξνζβνιή ησλ δηαθφξσλ ηψλ
[140].
Λνηκψμεηο θαηά ηε λενγληθή ή βξεθηθή ειηθία φπσο ε εγθεθαιίηηδα αιιά θαη
κεηαβνιηθά λνζήκαηα φπσο ε θαηλπινθεηνλνπξία έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηελ εκθάληζε
ηνπ απηηζκνχ.
Δπίζεο, έρεη δηαηππσζεί ε ππφζεζε φηη ν απηηζκφο ζρεηίδεηαη κε ελδνκήηξηα ή
λενγληθή ινίκσμε, ελψ ην ζχλδξνκν PANDAS (παηδηαηξηθή απηνάλνζε
λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ζρεηηδφκελε κε ζηξεπηνθνθθηθή ινίκσμε) θαη ε ρνξεία
Sydenham πνπ είλαη ζπλέπεηα ξεπκαηηθνχ ππξεηνχ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ινίκσμε
αξγφηεξα ζηελ παηδηθή ειηθία.

1.14.4 Αυτιςμόσ και βιταμύνη D
Η αφξθςθ του αυτιςμοφ τα τελευταία 20 χρόνια ςυμπίπτει με τθν αυξανόμενθ ιατρικι
οδθγία αποφυγισ τθσ ζκκεςθσ ςτον ιλιο, οδθγία που οδθγεί ςε μειωμζνα επίπεδα
βιταμίνθσ D και κεωρθτικά μειωμζνα επίπεδα ενεργοφ βιταμίνθσ D (καλςιτριόλθσ) ςτον
αναπτυςςόμενο εγκζφαλο *122+. Μελζτεσ ςε πειραματόηωα ζχουν δείξει ότι ςοβαρι
ζλλειψθ βιταμίνθσ D κατά τθν κφθςθ προκαλεί διαταραχζσ ςτθ ρφκμιςθ ποικίλων
πρωτεϊνϊν που εμπλζκονται ςτθν ανάπτυξθ του εγκεφάλου και οδθγεί ςτο αυξθμζνο
μζγεκοσ εγκεφάλου των πειραματοηϊων, με μεγάλεσ κοιλίεσ εγκεφάλου, ανωμαλίεσ που
είναι παρόμοιεσ με εκείνεσ που ανευρίςκονται ςτα αυτιςτικά παιδιά. Παιδιά με ςφνδρομο
Williams, που ζχουν ςθμαντικά υψθλά επίπεδα καλςιτριόλθσ ςτθν πρϊιμθ βρεφικι θλικία,
ςυνικωσ ζχουν φαινότυπο που είναι αντίκετοσ από εκείνον που απαντά ςτον αυτιςμό.
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Παιδιά με ραχίτιδα οφειλόμενθ ςε ζλλειψθ βιταμίνθσ D ζχουν αρκετοφσ αυτιςτικοφσ
δείκτεσ, οι οποίοι ξεκάκαρα εξαφανίηονται με κεραπεία με υψθλζσ δόςεισ βιταμίνθσ D. Σα
οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ ζχουν πολφ διαφορετικι επίδραςθ ςτο μεταβολιςμό τθσ
καλςιτριόλθσ, διαφορά που μπορεί να εξθγεί τθν υπεροχι των αρρζνων ζναντι των κθλζων
ςτθν αυτιςτικι διαταραχι. Η καλςιτριόλθ ρυκμίηει προσ τα κάτω τθν παραγωγι
φλεγμονωδϊν κυτταροκινϊν ςτον εγκζφαλο, κυτταροκινϊν που ςχετίηονται με τον αυτιςμό.
Η κατανάλωςθ ψαριϊν που περιζχουν βιταμίνθ D κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ
ελαττϊνει τα αυτιςτικά ςυμπτϊματα του παιδιοφ που κα γεννθκεί. Ο αυτιςμόσ είναι
περιςςότερο ςυνικθσ ςε περιοχζσ με διαταραγμζνθ UVB διείςδυςθ, όπωσ είναι οι πολικζσ
περιοχζσ, οι αςτικζσ περιοχζσ, οι περιοχζσ με υψθλι μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ και
περιοχζσ με υψθλι βροχο/χιονόπτωςθ. Ο αυτιςμόσ είναι περιςςότερο ςυχνόσ ςε άτομα με
ςκοφρο δζρμα και θ ςοβαρι ζλλειψθ βιταμίνθσ D απαντά ςυχνότερα ςε μθτζρεσ με
ςκουρόχρωμο δζρμα. Μελζτεσ που ζχουν γίνει ζχουν δείξει ότι οι μθτζρεσ αυτιςτικϊν με
καταγωγι τθ ομαλία είχαν ςθμαντικά χαμθλότερα επίπεδα 25-υδροξυ-βιταμίνθσ D
ςυγκρινόμενεσ με τισ μθτζρεσ ςουθδικισ καταγωγισ *123, 124+. υμπεραςματικά, θ απλι
κανονικι καμπφλθ κατανομισ του ενηφμου που ενεργοποιεί τθ νευρογενι καλςιτριόλθ
ςυνδυαςμζνθ με τθν ευρζωσ παρατθροφμενθ ζλλειψθ βιταμίνθσ D κατά τθν κφθςθ και τθν
πρϊιμθ παιδικι θλικία μπορεί να είναι δυνατό να εξθγιςουν τόςο τθ γενετικι όςο τθν
επιδθμιολογικι βάςθ του αυτιςμοφ. Αν είναι ζτςι, το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ νόςου είναι
ιατρογενζσ, οφειλόμενο ςτθν ιατρικι οδθγία αποφυγισ τθσ ζκκεςθσ ςτον ιλιο. Αρκετζσ
μελζτεσ μπορεί να ελζγξουν αυτι τθ κεωρία.

1.14.5 Λοιπού παρϊγοντεσ

Η έθζεζε ζηε ζαιηδνκίδε, ην βαιπξντθφ νμχ ή ηα αληηεκεηηθά θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζχλεο επίζεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά.
Άιινο πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη ελνρνπνηεζεί ζηελ απμεκέλε
επίπησζε ηνπ απηηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είλαη ε απμεκέλε ρνξήγεζε
θπιιηθνχ νμένο απφ ηηο έγθπεο γπλαίθεο [73]. Απηφ επηηξέπεη ηελ επηβίσζε φιν θαη
πεξηζζφηεξσλ λενγλψλ κε γελεηηθφ πνιπκνξθηζκφ πνπ δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη
θπζηνινγηθά επίπεδα θπιιηθνχ νμένο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ θαηαιήγεη ζηελ
αχμεζε παηδηψλ κε κεηνλεθηηθή κεζπιίσζε θαη ζπλεπφκελα αλψκαιε
λεπξναλαπηπμηθή εμέιημε, ε νπνία θαηαιήγεη ζε απηηζκφ. Μεηαιιάμεηο γνληδίνπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε έλδπκν ην νπνίν εκπιέθεηαη ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ θπιιηθνχ νμένο, ε 5κεζπιελ-ηεηξαπδξνθπιιηθή ξεδνπθηάζε (MTHFR), αλεπξίζθνληαη ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ ζε παηδηά κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ.
Απφ ηελ άιιε, ελνρνπνηεηηθφο ξφινο έρεη απνδνζεί θαη ζηα θαιψδηα
ηειεφξαζεο. Σχκθσλα κε κειέηε [74] ε αχμεζε ηνπ 17% πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ
επίπησζε ηνπ απηηζκνχ ζηελ Καιηθφξληα θαη ηελ Πελζπιβάληα θαηά ηηο δεθαεηίεο
ηνπ 1970 θαη 1980, απνδίδεηαη ζηελ απμεκέλε παξαθνινχζεζε ηειεφξαζεο.
Δπίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιπδχλακσλ καζηνθπηηάξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε απμεκέλε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ, κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο κνξίσλ πνπ
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δηαηαξάζζνπλ ηνλ έληεξν-αηκαην-εγθεθαιηθφ θξαγκφ θαη νδεγνχλ ζε απμεκέλε
εληεξηθή δηαβαηφηεηα κε απνηέιεζκα πξνθιεγκνλψδεηο θαη λεπξνηνμηθνί
κεζνιαβεηέο λα θζάλνπλ κέζσ ηνπ εληέξνπ θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο ζηνλ
εγθέθαιν φπνπ αζθνχλ ηελ ηνμηθή ηνπο επίδξαζε θαη ηελ εθδήισζε ηνπ απηηζκνχ
[75, 397].

1.14.6 Γενετικού παρϊγοντεσ

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο είλαη
δηαηαξαρέο κε ζεκαληηθή θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλνιηθά εθηηκάηαη ζε
πνζνζηφ >90%, ζχκθσλα κε ην Rutter. Οη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε γελεηηθή
επηβάξπλζε νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε ηεο εκπινθήο πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο γνληδίσλ
πνπ δξνπλ ζπλεξγηθά [47, 48, 382].
Σπγγελείο απηηζηηθψλ παηδηψλ νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη σο θπζηνινγηθά (κε
απηηζηηθά) άηνκα έρεη βξεζεί φηη παξνπζηάδνπλ ήπηεο δηαηαξαρέο ζηηο θνηλσληθέο θαη
γισζζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο ζε πνζνζηφ 12-50%. Απηφ αλαπαξηζηά ηε γελεηηθή
πξνδηάζεζε ηνπ απηηζκνχ θαη απνδεηθλχεη φηη ν απηηζκφο δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο
επίδξαζεο κφλν πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Απηά ηα άηνκα αλήθνπλ ζην
ιεγφκελν «επξχηεξν θαηλφηππν ηνπ απηηζκνχ» (broader autism phenotype (BAP))
[57, 58] θαη ε παξνπζία ηνπο ππνδειψλεη φηη ην ή ηα γνλίδηα θαη νη γελεηηθνί
πνιπκνξθηζκνί πνπ πηζαλψο ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ
κεησκέλε εθθξαζηηθφηεηα, πιελ ηεο πνηθίιεο εηεξνγέλεηαο θαη δηεηζδπηηθφηεηαο. (λα
δνζνχλ νη νξηζκνί). Μάιηζηα νξηζκέλνη πξνηείλνπλ φηη ε απηηζηηθή δηαηαξαρή
απνηειεί εθδήισζε απηήο ηεο ππνθείκελεο επξχηεξεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο γηα
απηηζκφ (BAP), ε νπνία θιεξνλνκείηαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ίδην
ηνλ απηηζκφ. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ «επξχηεξνπ απηηζηηθνχ θαηλφηππνπ» έρνπλ
παξαηεξεζεί ζε ζεκαληηθφ πνζνζφ (7,5%) γνλέσλ θαη αδειθψλ, φπσο έδεημε κειέηε
3095 ζπγγελψλ απηηζηηθψλ αηφκσλ.
Μειέηεο κεηαμχ κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ έδεημαλ φηη ε πηζαλφηεηα λα πάζρεη ην
άιιν δίδπκν απφ απηηζκφ ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 90% (θαηά άιινπο έσο 96%), ελψ ην
πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη ζην 10% γηα ηνπο δηδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαη ε πηζαλφηεηα
εκθάληζεο δεχηεξνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ ζηελ νηθνγέλεηα, φηαλ ππάξρεη πάζρσλ
αδεξθφο, είλαη 6-8%. Απφ ηελ άιιε, κνλνδπγσηηθά απηηζηηθά δίδπκα κπνξεί λα
παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα ησλ θεληξηθψλ, ππξεληθψλ
ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνχ αιιά θαη ζην λνεηηθφ ηνπο πειίθν (IQ). Απηή ε
παξαηήξεζε καδί κε ην γεγνλφο φηη ε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάδεη απηηζηηθή
δηαηαξαρή θαη ην άιιν κνλνδπγσηηθφ δίδπκν είλαη κηθξφηεξε απφ 100%,
ππνδειψλνπλ φηη δελ είλαη ππεχζπλνη κφλν γελεηηθνί παξάγνληεο ζηελ
αηηηνπαζνγέλεηα ηεο δηαηαξαρήο, αιιά θαη πνηθίινη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο,
ηφζν πξνγελλεηηθνί (πνηέ δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ θαη απηά αθφκε ηα δίδπκα
κνηξάδνληαη ην ίδην πιαθνπληηαθφ ελδνκήηξην πεξηβάιινλ) φζν θαη κεηαγελλεηηθνί,
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επηγελεηηθέο δηεξγαζίεο, εθθξαζηηθφηεηα ησλ ππεχζπλσλ γνληδίσλ, de novo
κεηαιιάμεηο, λφζνη ή αθφκε θαη ιάζε κέηξεζεο [70].
Ψζηφζν, ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα πνιππινθφηεηαο έρνπλ αλαδπζεί ηα
ηειεπηαία ρξφληα σο πξνο απηήλ ηελ θιεξνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ δηέπεη ηηο
δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο. Απηά πεξηιακβάλνπλ:
- πξψηνλ, ηνλ πςειφ βαζκφ γελεηηθήο εηεξνγέλεηαο ηεο λφζνπ (δειαδή φηη
ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά γνλίδηα ππεχζπλα γηα ηε δηαηαξαρή ζε δηαθνξεηηθνχο
αζζελείο)
- δεχηεξνλ, ην πνιπγνληδηαθφ ή νιηγνγνληδηαθφ κνληέιν θιεξνλνκηθφηεηαο ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο (δειαδή φηη πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί γνληδηαθνί επίηνπνη
απαηηνχληαη γηα λα εθδεισζεί ε δηαηαξαρή ζε θάπνην άηνκν)
- ηξίηνλ, ηελ παξνπζία πνηθίισλ θαη ηζρπξψλ δηα-γνληδηαθψλ θαη πεξηβαιινληνγνληδηαθψλ-αιιειεπηδξάζεσλ.
Τνπιάρηζηνλ δέθα γνλίδηα έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ
θάζκαηνο. Σην επίπεδν ηεο κνξηαθήο γελεηηθήο ζχλδεζεο (linkage scan), ζε 1168
νηθνγέλεηεο κε δχν ηνπιάρηζηνλ άηνκα κε απηηζκφ, εληφπηζε ζην ρξσκφζσκα 11
γελεηηθφ ηφπν (11p12-p13)πνπ ζρεηίδεηαη κε λεπξεμίλεο (neurexins) θαη λεπξνιηγίλεο
(neuroligins), νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηε γινπηακαηεξγηθή ζπλαπηνγέλεζε. Φαίλεηαη
ινηπφ φηη γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γινπηακάηε είλαη ππνςήθηα γηα πεξαηηέξσ
δηεξεχλεζε σο ζρεηηδφκελα κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο [56].
Οη λεπξνιηγίλεο είλαη θπηηαξηθά κεηαζπλαπηηθά λεπξνπεπηίδηα πνπ ζπλδένληαη
κε βήηα-λεπξεμίλεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ππνδνρείο ζηελ επηθάλεηα ησλ λεπξψλσλ. Η
δηεξεχλεζε ησλ λεπξνιηγηλψλ έρεη επηθεληξσζεί ζε γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο.
Τξνπνπνίεζε ζηελ θσδηθνπνίεζε ησλ λεπξνιηγηλψλ ζπλεπάγεηαη αλαζηαιηηθή
επίδξαζε ζηηο ζπλάςεηο. Μειέηεο ζε πεηξακαηφδσα επηβεβαηψλνπλ ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ άλζξσπν. Η δηεξεχλεζε ησλ λεπξνιηγηλψλ θαη λεπξεμηλψλ
βξίζθεηαη αθφκε ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα θαη είλαη πηζαλφλ ζην πξνζερέο κέιινλ ε
εκπινθή ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ λεπξνπεπηηδίσλ απηψλ ζηελ παζνγέλεηα ηνπ
απηηζκνχ λα γίλεη πεξηζζφηεξν ζαθήο [64, 385].
Σπγθεθξηκέλα, γνληδηαθνί επίηνπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε απηηζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο έρνπλ αλεπξεζεί ζηα: 1q, 2q, 5q, 6q, 7q, 13q, 15q, 17q, 22q, Xq ( ην
γνλίδην MeCP2 ζην Xq28 έρεη βξεζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε ην ζχλδξνκν Rett), θαη ζην
Xp [62]. Δηδηθφηεξα, ην γνλίδην RELN, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 7q22 ρξσκφζσκα,
έρεη βξεζεί φηη θσδηθνπνηεί κία πξσηετλε πνπ νλνκάδεηαη ξηειίλε (reelin) θαη ε νπνία
είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ κεηαλάζηεπζε ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ζηελ
πξνγελλεηηθή αλάπηπμε ησλ λεπξηθψλ δηαζπλδέζεσλ, ελψ αζθεί πξσηενιπηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζε εμσθπηηάξηεο πξσηετλεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θπηηαξηθή
κεηαλάζηεπζε [102]. Η θπηηαξηθή κεηαλάζηεπζε έρεη αλαθεξζεί φηη απνηειεί
ζεκαληηθφ λεπξνβηνινγηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο καδί
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κε ηελ αλψκαιε ζπλαπηνγέλεζε θαη ηε δηαηαξαρή ησλ αλαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ
ζηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ.
Η πξσηετλε reelin έρεη δηηηφ ξφιν ζηνλ εγθέθαιν ησλ ζειαζηηθψλ: (α) θαηά ηελ
εκβξπτθή αλάπηπμε νδεγεί ζηε ζσζηή ζέζε ηνπο λεπξψλεο θαη ηα αθηηλσηά
λεπξνγινηαθά θχηηαξα θαη (β) ζεκαηνδνηεί νδνχο λεπξνκεηαβίβαζεο (pathways),
ζρεκαηηζκνχο ηεο κλήκεο θαη πιαζηηθφηεηα ησλ ζπλάςεσλ. Δκπινθή ηεο πξσηετλεο
reelin έρεη πξνηαζεί ζηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζε δηαηαξαρέο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο θαη ζηνλ απηηζκφ. Όζνλ αθνξά ηνλ απηηζκφ, παζνινγναλαηνκηθή
κειέηε 7 εγθεθάισλ απηηζηηθψλ αηφκσλ, ζε ζχγθξηζε κε 10 εγθεθάινπο πγηψλ,
αλέδεημε ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ηεο reelin ζε πεξηνρέο ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ
θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα [103]. Απηή ε πξσηενιπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ξηειίλεο
αλαζηέιιεηαη δπλεηηθά απφ νξγαλνθσζθνξηθά παξάγσγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε
βαζκφ ξνπηίλαο ζηα δηδαληνθηφλα ησλ αγξνθαιιηεξγεηψλ θαη ζηα εληνκνθηφλα
νηθηαθήο ρξήζεο. Ψο εθ ηνχηνπ, ππννκάδα αηφκσλ πνπ θέξνπλ κεηαιιάμεηο, γελεηηθά
ή επηγελεηηθά κεηαβηβαδφκελεο, κε απνηέιεζκα κεησκέλε εθθξαζηηθφηεηα ηεο
πξσηετλεο ξηειίλεο, αλ εθηεζνχλ πξνγελλεηηθά ζε νξγαλνθσζθνξηθά παξάγσγα ζε
θξίζηκε πεξίνδν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πηζαλφ λα
παξνπζηάζνπλ δηαηαξαρέο ζηνπο κεραληζκνχο ηεο θπηηαξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ
δπλεηηθά νδεγνχλ ζηελ θιηληθή έθθξαζε ηνπ απηηζκνχ. Δπεηδή ε νηθηαθή ρξήζε ησλ
νξγαλνθσζθνξηθψλ παξαγψγσλ είλαη ζεκαληηθά εμαπισκέλε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή
παξά ζηελ Δπξψπε, απηφ ην παζνγελεηηθφ κνληέιν δελ απαληά ζηελ Ιηαιία, ηε
Γαιιία, ηελ Αγγιία θαη ηε Γεξκαλία.
Απφ ηελ άιιε, έρνπλ αλεπξεζεί γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ
ζπάληα αηηία πεξηπηψζεσλ «κε ζπλδξνκηθνχ» απηηζκνχ (NLGN3, NLGN4) θαη άιιεο
ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη ε εκθάληζε πεξηπηψζεσλ «ζπλδξνκηθνχ» απηηζκνχ (FMR1,
TSC1, TSC2, NF1 θαη MECP2) ελψ έρνπλ δηαπηζησζεί επίζεο γνλίδηα κε δπλεηηθά
απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη
θιηληθφο απηηζκφο. Δπίζεο, γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί πνπ θαηαιήγνπλ ζε κεησκέλε
έθθξαζε ηνπ MET, ηνπ ππνδνρέα ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα ησλ επαηνθπηηάξσλ,
έρνπλ ζπζρεηηζηεί γελεηηθά κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή. Ο ππνδνρέαο ηνπ απμεηηθνχ
παξάγνληα ησλ επαηνθπηηάξσλ θσδηθνπνηεί ηνλ ππνδνρέα ηεο ηπξνζίλεο-θηλάζεο, ν
νπνίνο έρεη πνηθίιεο επηδξάζεηο ζην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ηελ ηζραηκία, ηελ
αγγεηνγέλεζε, ηελ θαξθηλνγέλεζε αιιά θαη θαηαζηαιηηθή επίδξαζε ζηελ
αλνζνινγηθή δξάζε ησλ δελδξηηηθψλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, κε απνηέιεζκα δηαηαξαρή
ζηελ πιαζηηθφηεηα θαη νξγάλσζε ησλ λεπξηθψλ ζπλάςεσλ ζηνλ ηππφθακπν θαη ην
θινηφ ηνπ εγθεθάινπ [66, 65].
Τειεπηαία γίλνληαη κειέηεο φπνπ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε νξηζκέλσλ απηηζηηθψλ
ζπκπησκάησλ κε ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή επηβάξπλζε. Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη
κειέηεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηνλ απηηζκφ κε ην γνλίδην ηνπ κεηαθνξέα ηεο ζεξνηνλίλεο
(SLC6A4). Άηνκα κε ην βξαρχ πνιπκνξθηζκφ ζην γνλίδην ηνπ κεηαθνξέα ηεο
ζεξνηνλίλεο βξέζεθε ζρεηίδνληαη κε ζνβαξή κεηνλεμία ηνπ πξψηνπ ηνκέα ζηνλ
απηηζκφ, εθείλνπ
ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ελψ άηνκα κε ην καθξχ
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πνιπκνξθηζκφ ζην αληίζηνηρν γνλίδην βξέζεθε λα ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε
ζπρλφηεηα ζηεξεφηππσλ/επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ, ηνπ ηξίηνπ δειαδή
ηνκέα ζηνλ απηηζκφ [150].
Βεβαίσο ε παξνπζία ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ζε
λεπξναλαηνκηθφ επίπεδν κεηαμχ κνλνδπγσηηθψλ απηηζηηθψλ δηδχκσλ ππνδεηθλχεη φηη
νη γελεηηθνί παξάγνληεο δελ είλαη νη κνλαδηθνί ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο αιιά φηη ζεκαληηθνί πεξηβαιινληηθνί θαη επηγελεηηθνί παξάγνληεο
ζπκβάιινπλ ζηελ απμεκέλε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ ζήκεξα [394]. Υπνζηεξίδεηαη
φηη ζηνλ «ηδηνπαζή» απηηζκφ ππάξρεη αιιεινεπίδξαζε πνιιαπιψλ γνληδίσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε επηγελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο αλαθέξζεθε.
Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ν απηηζκφο είλαη ε λεπξνςπρηαηξηθή εθείλε
δηαηαξαρή πνπ πεξηζζφηεξν απφ φιεο ηηο άιιεο ηνπ είδνπο επεξεάδεηαη απφ
γελεηηθνχο παξάγνληεο. Μειέηεο κεηαμχ κειψλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο έδεημαλ φηη ν
ζρεηηθφο θίλδπλνο λα πάζρεη απφ απηηζκφ έλα άιιν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο απηηζηηθνχ
ήηαλ 50-200 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ φηη ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη γηα απηφ
πξνηείλεηαη γελεηηθή θαζνδήγεζε.
Η γελεηηθή βάζε ηνπ απηηζκνχ είλαη θαιά ζεκειησκέλε, φκσο δελ είλαη γλσζηφ
ην κνληέιν ηεο γελεηηθήο κεηαβίβαζεο. Σχλζεηεο δηαρσξηζηηθέο κειέηεο δελ
ππνδεηθλχνπλ έλα αδηακθηζβήηεην κνληέιν θιεξνλνκηθφηεηαο. Οη Jorde et al
ζαθέζηαηα αλαθέξνπλ φηη δελ πξφθεηηαη γηα κνλνγνληδηαθή θιεξνλνκηθφηεηα.
Πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο έρνπλ ηαπηνπνηήζεη κία πεξηνρή ζην ρξσκφζσκα 7q,
θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θπζηηθή ίλσζε.
Δπηπξφζζεηα, αξθεηέο άιιεο πεξηνρέο ζηα ρξσκνζψκαηα 2p, 4p θαη 19p έρνπλ
εκπιαθεί ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Απφ ηελ άιιε, ε πεξηνρή
ζην κεηξηθήο πξνέιεπζεο ρξσκφζσκα 15q11-13 (πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζχλδξνκν
Prader-Willi θαη ην ζχλδξνκν Angelman) θαηέρεη γνλίδην ή γνλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηνλ απηηζκφ (ζε πνζνζηφ 2%), θαζψο αξθεηέο θπηηαξνγελεηηθέο κειέηεο
απηηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ αλέδεημαλ δηπιαζηαζκνχο, ειιείςεηο θαη αλψκαιε
κεζπιίσζε ζε απηήλ. Θήιεα άηνκα πνπ θέξνπλ εηεξφδπγεο κεηαιιάμεηο ηνπ MeCP2
αλαπηχζζνπλ ζχλδξνκν Rett, κία ππννκάδα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζηηθνχ
θάζκαηνο θαη εκθαλίδνπλ ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο ηδηνπαζή απηηζκφ. Τέινο, de novo
κεηαιιάμεηο αλαθέξνληαη ζε πνζνζηφ 2-10% ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή ηνπ
θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ [59, 60, 61].
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ππνδεηθλχεη ηε γελεηηθή βάζε ηνπ απηηζκνχ είλαη
φηη ν απηηζκφο ζρεηίδεηαη κε αξθεηέο δηαθνξεηηθέο λφζνπο πνπ έρνπλ φκσο γελεηηθή
επηβάξπλζε ή αηηηνινγία, φπσο ε νδψδεο ζθιήξπλζε (ζε πνζνζηφ 2%), ην ζχλδξνκν
ηνπ εχζξαπζηνπ Φ (ζε πνζνζηφ 3%) θαη ε λεπξντλσκάησζε. Απηή ε νκάδα
λνζεκάησλ αλαπαξηζηά ζίγνπξα κηα κηθξή αλαινγία ζην ζχλνιν ησλ απηηζηηθψλ
(κειέηεο αλαθέξνπλ φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζρεηίδνληαη κε
γλσζηέο γελεηηθέο λφζνπο ζε πνζνζηφ 10-15%), φκσο κπνξεί λα παξάζρεη
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε γελεηηθή επηβάξπλζε. Σπγθεθξηκέλα, κειέηεο έρνπλ
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δείμεη πεξηνρέο ζηα ρξσκνζψκαηα 16 θαη 17 πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα
ηνπ απηηζκνχ, ελψ είλαη γλσζηφ φηη ην ρξσκφζσκα 16 πεξηέρεη ην γνλίδην γηα ηελ
νδψδε ζθιήξπλζε θαη ην ρξσκφζσκα 17 πεξηέρεη ην γνλίδην γηα ηε λεπξντλσκάησζε.
Δπίζεο, κειέηεο έρνπλ δείμεη πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπ απηηζκνχ θαη πεξηνρψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κείδνλνο ηζηνζπκβαηφηεηαο (HLA). Αλ θαη νη κειέηεο απηέο δε
ζπκθσλνχλ φιεο κεηαμχ ηνπο, σζηφζν αλαθέξνληαη κεξηθέο αμηνζεκείσηεο
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ HLA-DRB1 αιιειίσλ, HLA-A2, HLA-DR4 θαη απηηζκνχ.
Μειέηεο νηθνγελεηψλ απηηζηηθψλ παηδηψλ έρνπλ δείμεη φηη ζην 38% απηψλ θαη
νη δχν γνλείο είραλ ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο θαη γλσζηηθέο δεμηφηεηεο
(θαζπζηέξεζε ζηελ έλαξμε ηνπ ιφγνπ, κεησκέλε θνηλσληθφηεηα, απνπζία ζηελψλ
θηιηθψλ ζρέζεσλ, ηειεηνζεξία ή «άθακπηε» πξνζσπηθφηεηα). Έρεη δηαηππσζεί ε
ππφζεζε φηη απηνί νη γνλείο (κε ηνλ ήπην δειαδή θαηλφηππν) κπνξεί λα είλαη θνξείο
γνληδίσλ πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο απηηζκνχ ζε άιιν κέινο ηεο
νηθνγέλεηαο.
Σπάληεο κεηαιιάμεηο λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη κνξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ σξίκαλζε
ηεο ζχλαςεο εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ, φπσο νη λεπξνιηγίλεο 3 θαη 4 (NLGN4X θαη
NLGN3) πνπ ππνδεηθλχνπλ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
εγθεθάινπ λα ζπλδέεη ηα εξεζίζκαηα είλαη παξνχζεο ζε πεξηπηψζεηο απηηζκνχ.
Οξηζκέλνη πξνηείλνπλ φηη ε εηεξνγέλεηα ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζην θαηλφηππν
ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο αληαλαθιά ηελ ππνθείκελε γελεηηθή εηεξνγέλεηα.
Σπγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη δηαθνξεηηθά γνλίδηα είλαη ππεχζπλα γηα θάζε κία απφ ηηο
ηξεηο κεηνλεμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή (θνηλσληθφηεηα,
επηθνηλσλία θαη ζηεξεφηππε, επαλαιακβαλφκελε ζπκπεξηθνξά). Πνζνζηφ
κεγαιχηεξν απφ ην 50% ησλ γνληδίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηαξαρή ησλ
θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηνλ απηηζκφ είλαη αλεμάξηεηα απφ εθείλα πνπ ζπκβάιινπλ
ζηελ εκθάληζε δηαηαξαρψλ ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο θαη ζηελ
επαλαιακβαλφκελε/ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά.
Ο ιφγνο ηεο απνηπρίαο ζήκεξα λα εληνπηζηνχλ γνλίδηα ππεχζπλα γηα ηε λφζν
ηνπ απηηζκνχ είλαη φηη ν ηειεπηαίνο είλαη κία δηαηαξαρή ζχλζεηε, εηεξνγελήο,
πνιππαξαγνληηθή κε ζπκκεηνρή πεξηβαιινληηθψλ, επηγελεηηθψλ (πνπ ηξνπνπνηνχλ
ηηο γνληδηαθέο ιεηηνπξγίεο) θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αηηηνπαζνγέλεηά ηεο θαη
ηελ παξνπζία πνιιψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ κέρξη ηελ εθδήισζε ηνπ απηηζηηθνχ
θαηλνηχπνπ [390]. Αλ ν απηηζκφο αθνινπζνχζε ην Μελδέιεην ηχπν
θιεξνλνκηθφηεηαο, φπσο ε θπζηηθή ίλσζε ή ε λφζνο Huntington νη ζχγρξνλεο
γελεηηθέο ηερληθέο ζα κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ην ή ηα ππεχζπλα γνλίδηα. Αληίζεηα,
ζηελ πεξίπησζε ηνπ απηηζκνχ πνιιαπιά γνλίδηα είλαη ππεχζπλα – είηε πνιιά γνλίδηα
κε ηζρπξά αιιήιηα κηθξήο φκσο επίπησζεο, είηε ζπλήζεηο πνηθηιίεο γνληδίσλ κε
αζζελή αιιήιηα. Μειέηεο γελεηηθνχ πνιπκνξθηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ραξηνγξάθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο
κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζην κέιινλ.
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1.14.7 Ανοςολογικού παρϊγοντεσ

Υπάξρεη φιν θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα
παηδηά κε απηηζκφ. Ο απηηζκφο κνηξάδεηαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο απηνάλνζεο
δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γελεηηθήο πξνδηάζεζεο, ηεο ζπζρέηηζεο κε
ηνγελείο ινηκψμεηο, ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο
ππεξνρήο ηνπ ελφο θχινπ ζηελ επίπησζε ηεο λφζνπ.
Τν εξψηεκα αλ ν απηηζκφο απνηειεί απηνάλνζε δηαηαξαρή έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν πνιιψλ κειεηψλ, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδνληαη νη
δηαζπλδέζεηο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζην λεπξηθφ θαη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Τα
δχν απηά ζπζηήκαηα είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθα θαη ιεηηνπξγνχλ κέζσ δηθηχσλ
φπνπ ζήκαηα κεηαθέξνληαη κε ηελ απειεπζέξσζε ρεκηθψλ κεζνιαβεηψλ φπσο είλαη
ηα λεπξνπεπηίδηα θαη νη θπηνθίλεο [128]. Απφ ηελ άιιε, ε λεπξηθή ζχλαςε αθ‘ ελφο
θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ Τ θπηηάξσλ κε ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα αθ‘
εηέξνπ, κνηξάδνληαη κία φκνηα δνκηθή αξρηηεθηνληθή. Υπάξρεη κία ζπλερήο θαη
δηαζηαπξνχκελε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ λεπξηθνχ θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο, κε ηε ζπκκεηνρή πνιιψλ πεπηηδίσλ εθαηέξσζελ. Σηνλ απηηζκφ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ησλ επηπέδσλ ησλ λεπξνπεπηηδίσλ θαη ησλ
λεπξνδηαβηβαζηψλ, εκπιέθνληαη πνιιέο νπζίεο νη νπνίεο έρνπλ δξάζε επί ησλ
λεπξψλσλ αιιά θαη πνιιέο αλνζνηξνπνπνηεηηθέο ηδηφηεηεο. Πξφζθαηα δεδνκέλα
αλαθέξνπλ φηη ν εγθέθαινο είλαη έλα αλνζνινγηθά ελεξγφ φξγαλν θαη φηη πνιιέο
αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο ζπκβαίλνπλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα [138].
Πνηθίιεο δηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε
απμεκέλν αξηζκφ εξγαζηεξίσλ παγθνζκίσο κε επξήκαηα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ
εκπινθή απηνάλνζσλ δηεξγαζηψλ ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαζψο θαη ηε
δηαηαξαγκέλε αλνζνινγηθή απάληεζε ζηα απηηζηηθά παηδηά. Πνιιά απηηζηηθά παηδηά
παξνπζηάδνπλ ππνηξνπηάδνπζεο θαη παξαηεηλφκελεο ινηκψμεηο, φπσο επίζεο θαη
κεησκέλε απαληεηηθφηεηα ζε ζπλήζε αληηγφλα θαηά ηνλ έιεγρν ηεο επηβξαδπλφκελεο
δεξκαηηθήο ππεξεπαηζζεζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο κάξηπξεο [129]. Σηα απηηζηηθά
παηδηά έρνπλ αληρλεπζεί απμεκέλα επίπεδα ηφζν ζηηο Th1 θπηνθίλεο (πνπ ζπρλά
απαληνχλ ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα) φζν θαη ζηηο Th2 θπηνθίλεο (πνπ απαληνχλ ζηηο
αηνπηθέο λφζνπο) αιιά θαη απμεκέλα επίπεδα αλνζνζθαηξηλψλ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο
θαη απηναληηζψκαηα έλαληη ζηνηρείσλ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν
απηηζκφο σο απηνάλνζε δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ Th1 θπηηαξηθψο
κεζνιαβνχκελε αλνζία αιιά θαη κε ηελ Th2 αιιεξγηθή αλνζνινγηθή απφθξηζε,
γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε κεγάιε εηεξνγέλεηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ην γεγνλφο φηη ε
δηάγλσζε ζηεξίδεηαη ζε θιηληθέο παξαηεξήζεηο πεξηζζφηεξν θαη ζε ζηνηρεία ηνπ
ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ [147]. Δπηπξφζζεηα, ην 66% ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ έρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα ζπγγελή κε απηνάλνζε δηαηαξαρή, ζπγθξηλφκελα κε ην πνζνζηφ ηνπ
50% πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη απμεκέλε
επίπησζε άζζκαηνο θαη αιιεξγίαο ζηηο κεηέξεο παηδηψλ κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο
ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη δχν απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ, ηεο ςσξίαζεο θαη ηνπ
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ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Ι. Δηδηθφηεξα, έρνπλ παξαηεξεζεί κεησκέλνο αξηζκφο
πεξηθεξηθψλ ιεκθνθπηηάξσλ, κεησκέλε απάληεζε ζε κηηνγφλα ησλ Τ
ιεκθνθπηηάξσλ, κεησκέλε ή αηειήο ελεξγνπνίεζε ησλ Τ ιεκθνθπηηάξσλ φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ ηνλ απμεκέλν αξηζκφ ησλ DR+ Τ θπηηάξσλ ρσξίο ηελ έθθξαζε
ηνπ ππνδνρέα IL-2, κεηνλεθηηθνχ κεραληζκνχο απφπησζεο, κεησκέλα επίπεδα ηνπ
θιάζκαηνο C4b ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη δηαηαξαρέο ζηα επίπεδα ησλ
αλνζνζθαηξηλψλ ζην αίκα (απμεκέλε IgΔ θαη ειαηησκέλε IgΑ) [141]. Αλάιπζε
θπηηαξνθηλψλ ζε απηηζηηθά παηδηά έδεημε απμεκέλα επίπεδα ζην πιάζκα IFN-α ζε
ζρέζε κε ελήιηθεο κάξηπξεο, απμεκέλα επίπεδα IL-12 θαη IFN-γ, ρσξίο δηαηαξαρή
ζηηο IL-6, TNFα θαη IFNα. Τα απμεκέλα επίπεδα INFγ έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε
ηελ παξαγσγή νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ παξνπζία
νμεηδσηηθνχ stress ζηνλ απηηζκφ. Αλψκαιε εγγελή αλνζνινγηθή απφθξηζε ζε
απηηζηηθά παηδηά θάλεθε κε ηελ απμεκέλε παξαγσγή πξνθιεγκνλσδψλ
θπηηαξνθηλψλ θαη εηδηθφηεξα TNFα ζηα κνλνπχξελα θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ
αίκαηνο κεηά απφ δηέγεξζή ηνπο κε βαθηεξηδηαθφ ιηπνπνιπζαθραξίηε αιιά θαη κε ηε
κεησκέλε δξαζηηθφηεηα ησλ natural killers θπηηάξσλ. Δπίζεο, ζπγγελείο απηηζηηθψλ
παηδηψλ έρνπλ επίζεο απμεκέλα επίπεδα TNFα, γεγνλφο πνπ παξαπέκπεη ζε γελεηηθή
δηαηαξαρή ηεο εγγελνχο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο ζηνπο απηηζηηθνχο θαη ηα κέιε ηεο
νηθνγέλεηάο ηνπο [146].
Βέβαηα απηέο νη κειέηεο είλαη γεληθέο θαη είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ
αθξηβψο ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ε αλνζνινγηθή απφθξηζε δελ έρεη
αθφκε ζηαζεξνπνηεζεί θαη απφ ηελ άιιε είλαη δχζθνιν λα βξεζεί ην θαηάιιειν
δείγκα απηηζηηθψλ παηδηψλ κε ηνλ ηθαλφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε ζσζηή
ηπραηνπνίεζή ηνπο.
Απφ ηελ άιιε, ε παξνπζία απηναληηζσκάησλ έλαληη ζπζηαηηθψλ ηνπ Κεληξηθνχ
Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο απηηζηηθψλ παηδηψλ είλαη ελδεηθηηθή φηη
θάπνηα πηζαλή απηνάλνζε δηεξγαζία ιακβάλεη ρψξα ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο
απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Η απηνάλνζε δηαηαξαρή πξνθχπηεη φηαλ ν νξγαληζκφο δελ
είλαη ζε ζέζεη λα αλαγλσξίζεη ηα δηθά ηνπ ζηνηρεία θαη αλαπηχζζεη ελαληίνλ ηνπο
άλνζε αληίδξαζε σο λα ήηαλ μέλα αληηγφλα. Τέηνηεο δηεξγαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε
λνζήκαηα φπσο ε κπαζζέλεηα gravis, ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε, ν ζπζηεκαηηθφο
εξπζεκαηψδεο ιχθνο, ε πξσηνπαζήο ρνιηθή θίξξσζε θαη ε ζπξενηνμίθσζε Graves.
Ο αθξηβήο κεραληζκφο απηψλ ησλ λφζσλ δελ είλαη γλσζηφο, φκσο ζε φιεο απηέο ηηο
δηαηαξαρέο αλεπξίζθνληαη απην-δηεγεξκέλα αληηζψκαηα θαη Τ ιεκθνθχηηαξα.
Πνηθίια απην-αληηζψκαηα έρνπλ αλεπξεζεί ζε απηηζηηθνχο αζζελείο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απην-αληηζψκαηα έλαληη ησλ ππνδνρέσλ ηεο ζεξνηνλίλεο, ηεο
βαζηθήο πξσηετλεο ηεο κπειίλεο, ηεο πξσηετλεο ηνπ λεκαηίνπ ηνπ λεπξάμνλα, ησλ
λεπξηθψλ λεκαηίσλ ηεο παξεγθεθαιίδαο, ηνπ απμεηηθνχ παξάγνληα ησλ λεχξσλ, ησλ
α-2- αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, ησλ πξσηετλψλ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ
εγθεθάινπ θαη έλαληη ηνπ θεξθνθφξνπ ππξήλα [142]. Δπίζεο, ζηνλ νξφ απηηζηηθψλ
παηδηψλ έρνπλ αλεπξεζεί αληηζψκαηα έλαληη ηεο πξσηετλεο ζεξκηθνχ stress 90
(Hsp90) [172], κίαο πξσηετλεο πνπ είλαη ζεκαληηθή ζηελ νκνηνζχζηαζε ηεο
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πξσηετλνζχλζεζεο ζηνλ νξγαληζκφ, ελψ αλάινγα επίπεδα δελ αληρλεχηεθαλ ζε πγηή
άηνκα νχηε ζε άηνκα κε απηνάλνζεο δηαηαξαρέο. Απηναληηζψκαηα θαηά ηνπ
εγθεθάινπ (ζαιάκνπ θαη ππνζαιάκνπ) αληρλεχζεθαλ ζπρλφηεξα ζην πιάζκα παηδηψλ
κε απηηζκφ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζε ζρέζε κε παηδηά θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο.
Αληηζψκαηα θαηά ηνπ εγθεθάινπ, ηα νπνία εηθάδεηαη φηη ήηαλ ελεξγά θαηά ηελ
εγθπκνζχλε, αληρλεχζεθαλ ζε κεηέξεο απηηζηηθψλ παηδηψλ 2-18 ρξφληα κεηά ηε
γέλλεζε ηνπ παηδηνχ [143].
Μειέηε κε επίθεληξν ελδηαθέξνληνο ηελ πεξίκεηξν θεθαιήο δηαπίζησζε
ζπζρέηηζε πεξηκέηξνπ θεθαιήο κε ζεηηθφ ηζηνξηθφ αιιεξγηθψλ/αλνζνβηνινγηθψλ
δηαηαξαρψλ ζηα άηνκα κε απηηζκφ θαη ζε πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη απμεκέλεο ηηκέο ηεο θπηηαξνθίλεο Th2 ρσξίο ηε
ξπζκηζηηθή αχμεζε ηεο IL-10 , γεγνλφο πνπ-θαηά ηνπο εξεπλεηέο- ππνδειψλεη ηελ
χπαξμε πξνβιήκαηνο ζην ξπζκηζηηθφ αλνζνβηνινγηθφ κεραληζκφ ζε άηνκα κε
απηηζκφ. Σχγθξηζε αλνζνβηνινγηθψλ δεηθηψλ κεηαμχ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη
αδειθψλ ηνπο ρσξίο απηηζκφ θαζψο θαη κε νκάδα ειέγρνπ έδεημε ηελ παξνπζία
απηνάλνζεο αληίδξαζεο ζηα απηηζηηθά παηδηά, κε εληφπηζε ζηα βαζηθά γάγγιηα, ην
κεησπηαίν ινβφ, ηελ έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ηελ παξεγθεθαιίδα.
Παζνινγναλαηνκηθή κειέηε εγθεθάισλ απηηζηηθψλ παηδηψλ έδεημε ζπξξνή
παζνινγηθψλ επξεκάησλ ελδεηθηηθψλ πξσηνγελνχο λεπξναλνζηαθήο αληίδξαζεο
(innate neuroimmune reactions) ηεο λεπξνγινίαο, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ
δξαζηεξηνπνίεζε ηεο κηθξνγινίαο θαη ηεο αζηξνγινίαο ζην θινηφ, ηε ιεπθή νπζία
θαη ηελ παξεγθεθαιίδα. Η δξαζηεξηνπνίεζε ηεο λεπξνγινίαο δε ζεσξείηαη
πξνζαξκνζηηθή αλνζνβηνινγηθή αληίδξαζε. Πξνζαξκνζηηθή ζα ήηαλ ε αληίδξαζε κε
αχμεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ αληηζσκάησλ. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ
θπηηαξνθίλεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ αλνζνβηνινγηθή αληίδξαζε ηεο λεπξνγινίαο
ζηνπο εγθεθάινπο φπνπ παξαηεξήζεθαλ νη παζνινγναλαηνκηθέο δηαηαξαρέο.
Πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη φηαλ νξφο αίκαηνο κεηέξσλ κε απηηζηηθά
παηδηά ελέζεθε ζε θπνθνξνχληαη πνληίθηα πξνθάιεζε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη
ηνλ θηλεηηθφ ζπληνληζκφ ησλ απνγφλσλ, ζχλδεζε ζηηο ίλεο Purkinje θαη άιια λεπξηθά
θχηηαξα, φπσο θαη αιιαγέο ζηε καγλεηηθή spect απεηθφληζε ησλ απνγφλσλ, ελψ
αληίζεηα φηαλ ν νξφο αίκαηνο κεηέξσλ κε παηδηά θπζηνινγηθήο λεπξναλαπηπμηαθήο
εμέιημεο ελέζεθε ζηα πνληίθηα δελ παξαηεξήζεθε θακία απφ ηηο παξαπάλσ αιιαγέο.
Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη κεηξηθά απηναληηζψκαηα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηε λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Δπηπξφζζεηα, έρεη βξεζεί
απμεκέλε ζπρλφηεηα απηνάλνζσλ λνζεκάησλ ζηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ παηδηψλ κε
δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πνζνζηφ έσο
θαη πάλσ ηνπ 40% φπνπ έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε νηθνγελεηψλ απηηζηηθψλ είραλ
θάπνην απηνάλνζν λφζεκα. Βέβαηα ε παζνθπζηνινγηθή ζεκαζία ησλ
απηναληηζσκάησλ ζηνλ απηηζκφ παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Γελ είλαη γλσζηφ ζήκεξα
αλ ιακβάλεη ρψξα θάπνηνο κεραληζκφο απνκπειίλσζεο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ
πνιιαπιή ζθιήξπλζε. Πηζαλψο λα ππάξρεη δηεξγαζία κε εηδηθήο θαηαζηξνθήο ζηνλ
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εγθεθαιηθφ ηζηφ θαζψο έρεη βξεζεί απμεκέλε ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ απηηζηηθψλ
παηδηψλ ε φμηλε πξσηετλε γινησδψλ θπηηάξσλ (GFAP), ή δπζιεηηνπξγία ζηελ
αλνζνξχζκηζε ε νπνία επηηξέπεη ζηελ αλνζνινγηθή απάληεζε λα ζπλερίδεηαη
αλεμέιεγθηα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ ή, ηέινο, ειιεηκκαηηθή δξάζε κεραληζκψλ
απφπησζεο νη νπνίνη ηειηθά πξνάγνπλ ηελ επηβίσζε αλνζνθπηηάξσλ
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απην-δηεγεξκέλσλ ιεκθνθπηηάξσλ [144].
Σπλνπηηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμεκέλε απηνάλνζσλ λνζεκάησλ ζηηο
νηθνγέλεηεο ησλ απηηζηηθψλ αιιά θαη ηελ πιεζψξα ησλ απην-αληηζσκάησλ έλαληη
εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ πνπ αλεπξίζθνληαη αλ φρη ζε φια, ηνπιάρηζηνλ ζε κία πνιχ
κεγάιε νκάδα απηηζηηθψλ παηδηψλ ππνδειψλνπλ φηη νη απηνάλνζεο δηεξγαζίεο έλαληη
ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο απνηεινχλ ζεκαληηθφ αηηηνινγηθφ ή εθιπηηθφ
παξάγνληα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Δλδέρεηαη λα ππάξρεη ππννκάδα απηηζηηθψλ
παηδηψλ φπνπ απηφο ν αλνζνινγηθφο κεραληζκφο λα πξνεμάξρεη σο πξνο ηε
θαηλνηππηθή έθθξαζε ηεο λφζνπ, θαζψο φπσο έρεη ήδε ηνληζηεί ν απηηζκφο είλαη
δηαηαξαρή κε εμαηξεηηθά πςειή θαηλνηππηθή θαη γελεηηθή εηεξνγέλεηα. Απαηηνχληαη
πεξηζζφηεξεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο κειέηεο κε ππννκάδεο απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ
ζα έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη αλάπηπμε ελφο πεηξακαηηθνχ κνληέινπ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηειηθά ηνπ ξφινπ ηεο απηναλνζίαο ζηελ παζνινγία ηνπ απηηζκνχ.
Μία αθφκε πηπρή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλνζνινγηθή αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ
φηη ην γεγνλφο φηη αξθεηνί ηνγελείο παξάγνληεο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά, φπσο πξναλαθέξζεθε. Πξάγκαηη, ν ηφο ηεο ηιαξάο, ηεο εξπζξάο, ν
αλζξψπηλνο εξπεηντφο 6 (HHV-6), ν ηφο ηεο γξίππεο, θαη ν θπηηαξνκεγαιντφο έρνπλ
εκπιαθεί ζηελ αηηηνινγία ηνπ απηηζκνχ [130, 131, 132]. Απηέο νη ζπζρεηίζεηο, νη
νπνίεο βέβαηα δελ επηβεβαησκέλεο γηα φια ηα απηηζηηθά παηδηά, κπνξεί λα
ππνδειψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ απηηζηηθψλ λα
εθξηδψζνπλ πιήξσο ην ητθφ θνξηίν απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Απηφ ζπλάδεη κε ην
εχξεκα φηη πξάγκαηη ζηα απηηζηηθά παηδηά έρεη αλεπξεζεί δηαηαξαρή ζηνλ αξηζκφ θαη
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ Τ ιεκθνθπηηάξσλ θαη γηα ηνχην νη απηηζηηθνί είλαη
επηξξεπείο ζε επαλαιακβαλφκελεο θαη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο. Η αχμεζε ηνπ
ιεκθηθνχ ηζηνχ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ζηνπο βιελλνγφλνπο ησλ απηηζηηθψλ κπνξεί λα
αληαλαθιά ηελ παξνπζία ηεο απμεκέλεο ηνπηθήο αλνζνινγηθήο απάληεζεο εμαηηίαο
ηεο επίκνλεο παξακνλήο ηνπ αληηγνληθνχ εξεζίζκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ ητθνχ
αληηγφλνπ. Πεηξακαηηθά κνληέια ζε πνληίθηα έρνπλ δείμεη φηη ηνγελείο ινηκψμεηο ηεο
εγθχνπ ππξνδνηνχλ ηελ έλαξμε αλνζνινγηθήο απφθξηζεο, κε απμεκέλε παξαγσγή
θπηηαξνθηλψλ, ε νπνία φκσο κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ αλαπηπζζφκελν
εκβξπτθφ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ
πξνζνκνηάδνπλ κε ηνλ απηηζκφ ή ηε ζρηδνθξέλεηα ζηνπο αλζξψπνπο. Απηέο νη
παξαηεξήζεηο ξίρλνπλ θσο ζηνπο κεραληζκνχο ησλ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ
θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ λεπξηθνχ θαη αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ
παζνινγία ησλ δηαηαξαρψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ επάγνληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο
παξάγνληεο. Τέινο, είλαη γλσζηφ φηη βαθηεξηαθέο θαη ηνγελείο ινηκψμεηο έρνπλ
ελνρνπνηεζεί ζηελ πξφθιεζε ή ππνηξνπή απηνάλνζσλ λνζεκάησλ. Σηνλ απηηζκφ,
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αζζελείο κε IgG αληηζψκαηα έλαληη ηνπ ηνχ ηεο ηιαξάο ήηαλ ζεηηθνί επίζεο γηα
αληηζψκαηα έλαληη ηεο κπειίλεο (MBP) ζε πνζνζηφ 90% θαη έλαληη NAFP ζε
πνζνζηφ 73%. Τν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζε απηηζηηθνχο κε ζεηηθνχο ηίηινπο
αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ αλζξψπηλνπ εξπεηντνχ 6 (HHV 6).
Καλείο δε γλσξίδεη ζήκεξα αλ φιεο απηέο νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο
θπηνθίλεο, ζηνπο αλνζνινγηθνχο κεζνιαβεηέο ή Τ ιεκθνθχηηαξα ζην αίκα ησλ
απηηζηηθψλ είλαη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ή επηθαηλφκελα σο πεξηθεξηθφ απνηέιεζκα
ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ηζηνχ-ζηφρνπ, ησλ παξνδηθψλ ζπλήζσλ ινηκψμεσλ ή, αθφκε
πην ελδηαθέξνλ, λα απνηεινχλ ηελ «ερψ» ινηκψμεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα πνιχ
καθξηά ζην παξειζφλ.
Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη, επίζεο, ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ
άζζκαηνο-αιιεξγηψλ ή απηνάλνζσλ λνζεκάησλ ζε νηθνγέλεηεο απηηζηηθψλ παηδηψλ.
Σπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα έρνπλ πεξηγξαθεί ζε έλαλ
ζεκαληηθφ αξηζκφ αηφκσλ κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηιηαθφ άιγνο, κεηεσξηζκφ ηεο θνηιηάο, δηάξξνηα θαη
δπζθνηιηφηεηα [133]. Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ έρνπλ
ζπκπησκαηνινγία απφ ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα δελ είλαη γλσζηφο, φκσο ζχκθσλα
κε κεξηθέο κειέηεο ππνινγίδεηαη κεηαμχ 18-40%. Οη δηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ
πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε κεησκέλε δξαζηηθφηεηα ησλ δηζαθραξηδαζψλ, δηαηαξαρή
ζηε ζεηφλσζε ησλ πξνζιακβαλνκέλσλ θαηλνιηθψλ ακηλψλ (παξαθεηακφιε),
βαθηεξηδηαθή ππεξαλάπηπμε κε ππεξνρή δηαθφξσλ εηδψλ θισζηεξηδίσλ,
κεγαιχηεξνο αξηζκφο Paneth θπηηάξσλ, απμεκέλε εληεξηθή δηαβαηφηεηα θαη
βειηίσζε ζηε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξά κεηά απφ δηαηηεηηθή παξέκβαζε. Κιηληθέο θαη
ηζηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ πεξηγξάςεη ζπγθεθξηκέλε γαζηξεληεξηθή αλνζνπαζνινγία
ζε απηή ηελ ππννκάδα απηηζηηθψλ παηδηψλ, φπνπ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε
ρξφληα εηιεν-θνιηθή νδψδεο ιεκθηθή ππεξπιαζία θαη ε εληεξνθνιίηηδα [137]. Η
βιάβε ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ πεξηιακβάλεη ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε ζε φιν ην
πάρνο ηνπ εληέξνπ κε ζηνηρεία νμείαο θιεγκνλήο θαη εσζηλνθηιηθή δηήζεζε πνηθίινπ
βαζκνχ. Μειέηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο θαη αλνζντζηνρεκηθέο αλαιχζεηο ησλ
ιεκθνθπηηαξηθψλ πιεζπζκψλ ηνπ βιελλνγφλνπ απηηζηηθψλ παηδηψλ έρνπλ δείμεη
παξφκνηεο αλσκαιίεο θαη ζε άιιεο αλαηνκηθέο πεξηνρέο, φπσο ν ζηφκαρνο, ην
δσδεθαδάθηπιν, ην εηιεφο θαη ην θφινλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα κία
ζρεηηθά νκνηνγελή ιεκθνθπηηαξηθή δηήζεζε πνπ αθνξά ην βιελλνγφλν ηνπ
κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα. Η νδψδεο ιεκθνυπεξπιαζία δελ είλαη
ζπάλην εχξεκα ζε παηδηά κε αιιεξγίεο ή αλνζναλεπάξθεηεο, σζηφζν παξαηεξείηαη ζε
κεγάιε ζπρλφηεηα αιιά θαη βαξχηεηα ζηνπο αζζελείο κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο
ηνπ απηηζκνχ [135, 136]. Απφ ηελ άιιε, ε απμεκέλε ελαπφζεζε IgG θαη ηνπ
θιάζκαηνο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο C1q πνπ παξαηεξείηαη ζηα θχηηαξα ηνπ εληεξηθνχ
βιελλνγφλνπ απηηζηηθψλ παηδηψλ, ελψ δελ παξαηεξείηαη ζηα ςπρνθηλεηηθψο πγηή
παηδηά (πνπ έρνπλ ή φρη εληεξηθή λφζν) ή ζηα παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, ε
πάρπλζε ηεο βαζηθήο κεκβξάλεο θαη ε αλψκαιε δηάηαμε ησλ επηζειηαθψλ
γιπθνδακηλψλ, ππνδειψλνπλ απμεκέλε εληεξηθή δηαβαηφηεηα ζηνπο απηηζηηθνχο θαη
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θαηά ζπλέπεηα φηη θάπνηα θιεγκνλψδεο δηεξγαζία δηαηαξάζζεη ηνλ εληεξηθφ θξαγκφ
ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ παηδηψλ [134].
Παξφια απηά, ν αθξηβήο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν ε βιάβε ζηνλ εληεξηθφ
βιελλνγφλν νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη αθφκε
αζαθήο. Πηζαλνινγείηαη φηη ιφγσ ηεο απμεκέλεο εληεξηθήο δηαπεξαηφηεηαο ηξνθηθά
αληηγφλα πξνθαινχλ ηνπηθή θιεγκνλή θαη παξαγσγή δηαθφξσλ πξνθιεγκνλσδψλ
θπηηαξνθηλψλ νη νπνίεο αθνινχζσο αληηδξνχλ κε ηνπο λεπξψλεο. Δπίζεο, ζεσξείηαη
φηη ε αδπλακία ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ νδεγεί ζε απμεκέλε απνξξφθεζε
δξαζηηθψλ έλαληη ησλ λεπξψλσλ αληηγφλσλ αιιά θαη νπηνεηδψλ ησλ ηξνθψλ, κε
απνηέιεζκα ηε δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο, ελψ πηζαλή ζεσξείηαη θαη ε πιεκκειήο
απνξξφθεζε ηεο βηηακίλεο Β12, ιφγσ ηεο βιάβεο ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ, ε
νπνία φκσο είλαη απαξαίηεηνο παξάγνληαο γηα ηε κπεινγέλεζε ησλ λεπξηθψλ ηλψλ.
Σην πεξηθεξηθφ αίκα απηηζηηθψλ παηδηψλ αλεπξέζεθαλ απμεκέλα επίπεδα
πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ κεηά απφ δηέγεξζε κε ηξνθηθέο πξσηετλεο ζε
ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Δπίζεο, βξέζεθε φηη αληηζψκαηα έλαληη ησλ
λεπξηθψλ αληηγφλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε απηηζηηθά παηδηά παξνπζίαδαλ
δηαζηαπξνχκελε αληίδξαζε κε πεπηίδηα ηνπ γάιαθηνο αιιά θαη βαθηεξηδίσλ φπσο ε
πξσηετλε Μ ηνπ ζηξεπηνθφθθνπ θαη ην ριακχδην ηεο πλεπκνλίαο. Απηφ ππνδειψλεη
φηη νη βαθηεξηδηαθέο ινηκψμεηο θαη ηα αληηγφλα ηνπ γάιαθηνο ηξνπνπνηνχλ ηελ
απηνάλζε αληίδξαζε ζηνλ απηηζκφ. Δμάιινπ, ε ρνξήγεζε βαλθνκπθίλεο, ελφο
αληηβηνηηθνχ πνπ απνξξνθάηαη ειάρηζηα, νδήγεζε ζε παξνδηθή βειηίσζε ησλ
απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηε δξάζε ηεο επί ηνπ εληεξηθνχ
βιελλνγφλνπ. Απφ ηελ άιιε, έρεη θαλεί έμαξζε ζηα γαζηξεληεξηθά ζπκπηψκαηα θαη
ηε δηαηαξαρή ηεο ζπκπεξηθνξάο κε ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ γινπηέλε θαη θαδετλε,
χθεζε κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην δηαηηνιφγην ησλ αζζελψλ, φπσο θαη
κεησκέλε εσζηλνθηιηθή δηήζεζε ζηνλ εληεξηθφ βιελλνγφλν απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ
ππνβάιινληαλ ζε δίαηηα ειεχζεξε γινπηέλεο θαη θαδετλεο ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ
ππνβάιινληαλ ζε δίαηηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη ε
αλνζνινγηθή απάληεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιεξγία πηζαλφηαηα ζπκβάιιεη ζηελ
παζνγέλεζε απηνάλνζσλ λνζεκάησλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο ηφζν
ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηα πεηξακαηηθά κνληέια [169].
Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζηε δνθηκαζηηθή αλνζνζεξαπεία απηηζηηθψλ
παηδηψλ κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε άλνζεο ζθαηξίλεο ή άιισλ αλνζνηξνπνπνηεηηθψλ
παξαγφλησλ, φπσο θαη πιαζκαθαίξεζε. Οξηζκέλα παηδηά παξνπζίαζαλ κεξηθή
βειηίσζε ζηε ζπκπεξηθνξά, αιιά ε επηβεβαίσζε απηψλ ησλ επξεκάησλ θξίλεηαη
αλαγθαία κε θαιχηεξα ζρεδηαζκέλεο κειέηεο [148, 149].
Σπλνπηηθά, αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη ππάξρεη δπζιεηηνπξγία ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ παηδηά κε δηαηαξαρή ηνπ
θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Οη ππεχζπλνη πηζαλνί κεραληζκνί είλαη ε αλψκαιε
αλνζνινγηθή απφθξηζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα απηά ζηηο δηάθνξεο ηνγελείο
ινηκψμεηο, ε εκπινθή ηνπ παξάγνληα ηεο απηναλνζίαο ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη
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ε θιεγκνλή ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλνη αζζελείο σο
ζπλππάξρνπζα παζνινγία. Καζέλαο απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο εκπιέθεηαη ζηνλ
ηειηθφ θαηλφηππν ηνπ απηηζκνχ είηε ζε κία ππννκάδα παηδηψλ, είηε ζε φια ηα παηδηά
κελ, αιιά ζε πνηθίιν βαζκφ. Η ζχλδεζε αλάκεζα ζην λεπξηθφ θαη ην αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απνδεθηή. Σπζηαηηθά ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο παίδνπλ ξφιν ζηελ πξψτκε λεπξναλαπηπμηαθή εμέιημε θαη επεξεάδνπλ
ηα κνληέια ζπκπεξηθνξάο. Πνιιά λεπξνπεπηίδηα θαη λεπξνδηαβηβαζηέο εκπιέθνληαη
ζηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ λεπξηθνχ θαη αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απφ
ηελ άιιε, γελεηηθνί παξάγνληεο ζπλθαζνξίδνπλ ην πψο κία απμεκέλε ή εθηξαπείζα
αλνζνινγηθή απφθξηζε ζα επεξεάζεη ην αλαπηπζζφκελν λεπξηθφ ζχζηεκα ελφο
παηδηνχ (ηδίσο φηαλ βξίζθεηαη ζηηο θξίζηκεο πεξηφδνπο-παξάζπξα) θαη γηα ηνχην
πξνθχπηνπλ θαη ηφζν πνιινί θαηλφηππνη απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Πεξηζζφηεξεο
κειέηεο, θαιχηεξα νξγαλσκέλεο, κε κεγαιχηεξν αξηζκφ αζζελψλ θαη θαιχηεξα
ζρεδηαζκέλε νκάδα ειέγρνπ απαηηνχληαη γηα λα μεθαζαξίζεη ν ξφινο ηεο
κεγαιχηεξεο ζπληζηψζαο ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ απηηζκνχ, δειαδή ηνπ
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.

1.14.8 Παρακεταμόλη

Όπσο αλαθέξζεθε, θιηληθέο κειέηεο έρνπλ ζπζρεηίζεη ην εκβφιην ηεο ηιαξάοεξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) κε ηελ εθδήισζε δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ, ελψ επηδεκηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ απνηχρεη λα ζπλδπάζνπλ ηνπο δχν
απηνχο παξάγνληεο. Γηα ηνχην θαη νξηζκέλνη πξνζπάζεζαλ λα κειεηήζνπλ
νξηζκέλνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην εκβφιην ηεο ηιαξάοεξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) ή ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
εκβνιηαζκνχ [162, 163].
Γεδνκέλνπ φηη νη ζπρλφηεξα αλαθεξφκελεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ζηα
παηδηά κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ κε ην εκβφιην ηεο ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR)
είλαη ν ππξεηφο (5-15%) θαη ην εμάλζεκα (5%) θαη ε παξαθεηακφιε
(αθεηακηλνθαίλε) είλαη ην ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν θάξκαθν γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηέηνησλ αληηδξάζεσλ κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ εκβνιηαζκνχ,
δηεξεπλήζεθε θαηά πφζν ν θαηλφηππνο ηνπ «παιηλδξνκεηηθνχ» απηηζκνχ κπνξεί λα
πξνθιεζεί απφ ηε ρνξήγεζε ηεο παξαθεηακφιεο.
Η ζηνηρεηνζέηεζε απηήο ηεο ππφζεζεο εληζρχζεθε θαη απφ ηελ παξαηήξεζε φηη
ε επίπησζε ηνπ απηηζκνχ ήηαλ ζαθψο απμαλφκελε εηδηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980,
νπφηε ε παξαθεηακφιε άξρηζε λα αληηθαζηζηά ηελ αζπηξίλε ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο
ησλ βξεθψλ θαη ησλ λεπίσλ, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ζπλδξφκνπ Reye (επαηηθή
εγθεθαινπάζεηα κεηά ηνγελή ινίκσμε) πνπ ζπλφδεπε ηελ ηειεπηαία. Δπίζεο, κέρξη ην
1980, πεξίπνπ ην 50-60% ησλ απηηζηηθψλ ήηαλ παζνινγηθά απφ ηε γέλλεζε θαη ην
40-50% παιηλδξνκνχζαλ ζε απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά πεξίπνπ ζηνπο 18 κήλεο δσήο.
Πεξίπνπ ην 1980 απηά ηα δεδνκέλα άξρηζαλ λα αιιάδνπλ θαη ην 1995 ε επίπησζε ηνπ
απηηζκνχ ήηαλ πεξίπνπ δέθα θνξέο πςειφηεξε. Δπηπιένλ, ελψ ηα απηηζηηθά παηδηά
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πνπ παξνπζίαδαλ παζνινγηθά επξήκαηα ήδε απφ ηε γέλλεζε απμήζεθαλ θαηά 3 έσο
4 θνξέο, ν ηχπνο ηνπ απηηζκνχ κε ειηθία εκθάληζεο ηνπο 18 πεξίπνπ κήλεο δσήο
εθηνμεχζεθε ζε επίπεδα δέθα θνξέο πςειφηεξα απφ φηη ην 1980. Απηφ νδήγεζε ζηελ
θαηεχζπλζε αλαδήηεζεο ελφο παξάγνληα πνπ επεξέαδε ηελ φιε θιηληθή εηθφλα.
Απφ ηελ άιιε, ππήξρε ε γλψζε απφ πξνεγνχκελε κειέηε φηη νξηζκέλα παηδηά
κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη αξθεηά ρακειφ επίπεδν ιεηηνπξγηθψλ
ηθαλνηήησλ θαίλεηαη λα έρνπλ κεηνλεμία θαηά ηε ζνπιθνπξίσζε (sulfation), ε νπνία
νδεγεί ζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν κεηαβνιηζκνχ ηεο παξαθεηακφιεο ζε απηά, ζε
ζχγθξηζε κε ηα κε απηηζηηθά παηδηά [164, 166]. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε
ζνπιθνπξίσζε (sulfation) είλαη ν θχξηνο ηξφπνο απνηνμίλσζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ
ηελ παξαθεηακφιε ζε παηδηά ειηθίαο κηθξφηεξεο απφ ηα 10 έηε δσήο. Τν ήπαξ
ρξεζηκνπνηεί ζείν πξνεξρφκελν απφ ην ακηλνμχ θπζηετλε κε ζθνπφ λα κεηαηξέςεη
πνηθίιεο νπζίεο ζε πδαηνδηαιπηέο θαη επνκέλσο ηθαλέο πξνο απέθθξηζε. Τν ήπαξ,
επίζεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ θπζηετλε γηα λα ζπλζέζεη ηελ αληηνμεηδσηηθή γινπηαζεηφλε,
φπσο επίζεο κεηαιινζεηνλίλε, ε νπνία κεηαθέξεη ςεπδάξγπξν θαη ραιθφ θαη
δεζκεχεη πδξάξγπξν θαη άιια ηνμηθά κέηαιια. Η απνηνμηλσηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ήπαηνο είλαη πξνβιεκαηηθή ζε φια ζρεδφλ ηα απηηζηηθά παηδηά.
Η πξναλαθεξφκελε δηαθνξά ζην κεηαβνιηζκφ ηεο παξαθεηακφιεο κεηαμχ
απηηζηηθψλ θαη κε απηηζηηθψλ παηδηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε παξαγσγή
Ν-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI), ελφο δεπηεξεχνληνο ηνμηθνχ παξαγψγνπ
ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο αθεηακηλνθαίλεο. Τν ηνμηθφ απηφ παξάγσγν απνηνμηλψλεηαη
απφ ηνλ νξγαληζκφ κέζσ ηεο γινπηαζεηφλεο θαη κπνξεί λα απμεζεί ζηνλ νξγαληζκφ
φηαλ ε ζπρλή ρνξήγεζε παξαθεηακφιεο εμαληιήζεη ηα απνζέκαηα ηνπ ήπαηνο ηφζν
ζε ζεηψδεο ππφζηξσκα φζν θαη ζε γινπηαζεηφλε. Τν NAPQI κπνξεί λα εκπνδίδεη ηε
θπζηνινγηθή αλνζνινγηθή απφθξηζε ζηνλ εκβνιηαζκφ κε MMR θαη λα επηηαρχλεη
ηελ εθηξνπή πξνο ηελ απηηζηηθή ζπκπεξηθνξά ζηα πξνδηαηεζεηκέλα παηδηά, ή κπνξεί
λα αζθεί απεπζείαο λεπξνηνμηθή δξάζε ή αθφκε θαη ε ίδηα ε αθεηακηλνθαίλε λα
παξνπζηάδεη ηνμηθή δξάζε ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα [167].
Τα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ κηθξφηεξε ηθαλφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα πγηή, ζην λα
δεζκεχνπλ θαηλνιηθά θαη ακηληθά παξάγσγα κε ζείν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε
ζπζζψξεπζε ζηνλ εγθέθαιν θαηερνιακηληθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ πνπ δελ έρνπλ
κεηαβνιηζηεί (ληνπακίλε, λνξεπηλεθξίλε θαη επηλεθξίλε), κε απνηέιεζκα απηά λα
αζθνχλ λεπξνηνμηθή δξάζε.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ζην πιάζκα κεζεηνλίλεο,
θπζηετλεο, γινπηαζεηφλεο θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα κεζπιίσζεο ζε απηηζηηθά παηδηά.
Γηα απηφ θαη πξνηείλεηαη φηη ηα ζπκπιεξψκαηα βηηακίλεο Β6 θαη καγλεζίνπ σθεινχλ
ηα απηηζηηθά παηδηά θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε βηνελεξγή κνξθή ηεο βηηακίλεο Β6 είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε κεηαηξνπή ηεο κεζεηνλίλεο ζε θπζηετλε. Μειέηεο ζε απηηζηηθά
παηδηά έρνπλ απνθαιχςεη ζεκαληηθά ρακειά επίπεδα κεζεηνλίλεο, θπζηετλεο (ζε
πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 65%), θαη γινπηαζεηφλεο, θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα
κεζπιίσζεο, αιιά θαη πςειφηεξα επίπεδα δευδξνεπηαλδξνζηεξφλεο (DHEA), (πνπ
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απνηειεί πξφδξνκε νπζία αλδξνγφλσλ θαη νηζηξνγφλσλ) θαη ηεζηνζηεξφλεο [165]. Η
δευδξνεπηαλδξνζηεξφλε (DHEA) κπνξεί λα κεηαβνιηζηεί ζε αλδξνζηελδηφλε θαη
αθνινχζσο ζε ηεζηνζηεξφλε ή κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζεητθή
δευδξνεπηαλδξνζηεξφλε (DHEA-S). Δπεηδή ε πξφζιεςε απηήο ηεο ζεητθήο ξίδαο
απαηηεί ηελ παξνπζία γινπηαζεηφλεο σο βνεζεηηθφ παξάγνληα, κηθξφηεξα πνζά
DHEA κεηαηξέπνληαη ζε DHEA-S θαη πεξηζζφηεξα ζε αλδξνζηελδηφλε θαη
ηεζηνζηεξφλε, κε απνηέιεζκα ζην πιάζκα ησλ απηηζηηθψλ ελειίθσλ λα
αλεπξίζθνληαη ρακειά επίπεδα DHEA-S θαη πςειή αλαινγία θνξηηδφιεο πξνο
DHEA-S. Η παξαθεηακφιε κπνξεί λα εμαληιήζεη ην ππφζηξσκα ζείνπ ηνπ
νξγαληζκνχ (ρνξεγνχκελε είηε ζηελ έγθπν κεηέξα είηε ζην βξέθνο αξγφηεξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ ησλ εκβνιηαζκψλ) θαη λα νδεγήζεη ζε
παξφκνηα απνηειέζκαηα, δειαδή κεησκέλα νηζηξνγφλα θαη απμεκέλε ηεζηνζηεξφλε.
Απηφο ν κεραληζκφο κπνξεί λα εμεγεί γηαηί ηα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ κηθξφηεξν
εγθέθαιν θαηά ηε γέλλεζε (αλεπάξθεηα νηζηξνγφλσλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα
εκβξπτθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε) θαη αθνινχζσο κία παξαηεηλφκελε θαη
επηηαρπλφκελε απμεηηθή έθξεμε ζηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηε γέλλεζε (απμεκέλα
επίπεδα αλδξνγφλσλ). Δμάιινπ ην κεζνιφβην (αλαηνκηθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ ηνπ
νπνίνπ ε αλάπηπμε είλαη νηζηξνγνλνεμαξηψκελε) έρεη βξεζεί λα είλαη ζπγθξηηηθά
κηθξφηεξν ζε απηηζηηθά παηδηά, ελψ ε ακπγδαιή (αλαηνκηθή δνκή ηνπ εγθεθάινπ πνπ
εμαξηάηαη απφ ηα αλδξνγφλα) είλαη κεγαιχηεξε ζηα απηηζηηθά παηδηά ζε ζχγθξηζε κε
ηα πγηή.
Τα παηδηά κε απηηζκφ ζπρλά έρνπλ ρακειά επίπεδα ζείνπ ζην πιάζκα ην νπνίν
νδεγεί ζε αληίδξαζεο ζχδεπμεο κε ην ζείν. Δπηπιένλ, ζηηο ρξφληεο θιεγκνλψδεηο
θαηαζηάζεηο, φπσο θαη ζηνλ απηηζκφ, παξαηεξνχληαη απμεκέλα επίπεδα ηνπ
παξάγνληα λέθξσζεο ηνπ φγθνπ-α (TNF-a), ν νπνίνο κεηψλεη ηελ παξαγσγή ζείνπ. Τν
ζείν επηπιένλ ρξεηάδεηαη ζε πνιιά βηνρεκηθά κνλνπάηηα θαη είλαη ηδηαίηεξα
απαξαίηεην ζηε δνκή θαη αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ [171].
Τν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο δηελέξγεηαο ηνπ εκβνιηαζκνχ έλαληη
ηεο ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο θαη ε ρνξήγεζε παξαθεηακφιεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ αληηδξάζεσλ είλαη παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα
απηηζηηθή δηαηαξαρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, βξέζεθε φηη ηα παηδηά κε απηηζηηθή
δηαηαξαρή είραλ πεξηζζφηεξεο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο (ππξεηφο, πφλνο) κεηά ην
δηελέξγεηα εκβνιηαζκνχ κε ην εκβφιην ηεο ηιαξάο-εξπζξάο-παξσηίηηδαο (MMR) θαη
ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηνπο ρνξεγεζεί παξαθεηακφιε (παξά θάπνην άιιν
θάξκαθν) γηα απηέο ηηο αληηδξάζεηο. Σπγθξηλφκελα κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηα παηδηά
ειηθίαο 1 έσο 5 εηψλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή ήηαλ νθηψ θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ
λα είλαη άξξσζηα κεηά ην εκβφιην MMR θαη έμη θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ
ιάβεη παξαθεηακφιε. Σπλππάξρνπζα αζζέλεηα καδί κε ηε δηελέξγεηα ηνπ MMR
εκβνιηαζκνχ ήηαλ ελλέα θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξαηεξεζεί ζηα απηηζηηθά
παηδηά ζπλνιηθά θαη δεθαεπηά θνξέο πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παξαηεξεζεί ζηα παηδηά
κε ην ιεγφκελν «παιηλδξνκεηηθφ» απηηζκφ. Καηαιεθηηθά, ε παξαθεηακφιε
θαηαζηέιιεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα ην παηδί λα αξξσζηαίλεη φιν
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θαη πεξηζζφηεξν θαη λα ρξεηάδεηαη λα ιάβεη φιν θαη πεξηζζφηεξν παξαθεηακφιε, θαη
απφ ηελ άιιε, απνζηξαγγίδεη ην ήπαξ απφ ηα απνζέκαηα ησλ απνηνμηλσηηθψλ
παξαγφλησλ πνπ δηαζέηεη, κε απνηέιεζκα ε παξαθεηακφιε λα θζάλεη ζε ηνμηθά
επίπεδα ζηνλ νξγαληζκφ. Η παξαθεηακφιε πνπ ιακβάλεη ε κεηέξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα πξνδηαζέηεη ζε εκθάληζε απηηζκνχ θαηά ηε γέλλεζε, ελψ
ε παξαθεηακφιε πνπ δίδεηαη ζην παηδί κεηά ηε γέλλεζε (π.ρ γηα αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο εκβνιηαζκψλ) κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ
«παιηλδξνκεηηθνχ» απηηζκνχ.
Βέβαηα νη πξαθηηθέο εκβνιηαζκνχ πνηθίινπλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη θαζψο ε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηελεξγήζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΗΠΑ),
ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα επηβεβαησζνχλ θαη απφ άιιεο κειέηεο.

1.15 Πρόγνωςη του αυτιςμού
Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ δελ έρνπλ πιήξε θαη άκεζε
απνθαηάζηαζε θαη ζεξαπεία. Τνπλαληίνλ ζεσξνχληαη δηα βίνπ δηαηαξαρέο, αλ θαη ε
ζνβαξφηεηα ησλ γλσζηηθψλ, γισζζνινγηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη πξνζαξκνζηηθψλ
κεηνλεμηψλ πνηθίινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ κεηαμχ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ αιιά θαη
ζηα ίδηα παηδηά θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ. Βέβαηα ε έγθαηξε αλαγλψξηζε θαη
παξέκβαζε βειηηψλνπλ ηελ πξφγλσζε. Πνζνζηφ πεξίπνπ 15% ησλ απηηζηηθψλ
θαηαθηνχλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απηνεμππεξέηεζεο σο ελήιηθεο θαη έλα άιιν
πνζνζηφ 15-20% είλαη ηθαλφ λα ιεηηνπξγεί ζε απνδεθηφ επίπεδν κε πεξηνδηθή
ππνζηήξημε. Τα ζπκπηψκαηα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο [113] θαη ε
απηνεμππεξέηεζε θαη ε αλεμαξηεζία είλαη ν θχξηνο ζθνπφο φισλ ησλ ζεξαπεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ πξνηείλνληαη.
Η εηεξνγέλεηα σο ραξαθηεξηζηηθφ δηέπεη ηνλ απηηζκφ φρη κφλν ζηελ αηηηνινγία
ηνπ αιιά θαη ζηελ πξφγλσζε θαη θπζηθή πνξεία ηεο δηαηαξαρήο. Έηζη πνζνζηφ πνπ
θπκαίλεηαη κεηαμχ 3% θαη 25% ηα απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα απσιέζνπλ ηε
δηάγλσζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη λα παξνπζηάδνπλ
αλάπηπμε εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ φζνλ αθνξά ηηο γλσζηηθέο, πξνζαξκνζηηθέο θαη
θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, αλ θαη πνηέ δε θζάλνπλ ζε επίπεδα πιήξνπο
θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο [111]. Τα παξαπάλσ ππνδειψλνπλ ηνλ πςειφ βαζκφ
πιαζηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ν εγθέθαινο θαηά ηε βξεθνλεπηαθή δσή θαζψο θαη
ηηο πςειέο δπλαηφηεηεο απηνζεξαπείαο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο. Υπνιεηκκαηηθά
ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε κπνξεί λα αθνξνχλ ζπκπηψκαηα πνπ εληάζζνληαη ζην
θάζκα ηεο δηαηαξαρήο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/ππεξθηλεηηθφηεηαο, ηηθο, θαηάζιηςε
ή ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, αγρψδε λεχξσζε, αγνξαθνβία ή δπζθνιία ζηηο πςεινχ
επηπέδνπ ζχλζεηεο θνηλσληθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο [119, 120, 121].
Παξάγνληεο κε πξνγλσζηηθή αμία σο πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο είλαη ε πςειή λνεκνζχλε (IQ>70), ε επηθνηλσληαθφο ιφγνο (θαη κάιηζηα
ε γισζζηθή ηθαλφηεηα ζηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα ηελ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

47

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

έθβαζε ζηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ), ε θαιή θηλεηηθή αλάπηπμε, ε ιεθηηθή θαη θηλεηηθή
απνκίκεζε, αιιά φρη ε ζπλνιηθή ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ [112]. Η πξψηκε
ειηθία δηάγλσζεο θαη ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο θαη ε δηάγλσζε ηεο δηάρπηεο
αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο-κε άιισο θαζνξηδφκελεο (PDD-NOS) (θαη φρη ηνπ
απηηζκνχ) θαη ηνπ ζπλδξφκνπ Asperger απνηεινχλ επίζεο επλντθνχο παξάγνληεο,
φπσο θαη ε γξήγνξε αληαπφθξηζε ζηελ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε ζεξαπεπηηθνχ
ζπκπεξηθνξηθνχ πξνγξάκκαηνο [111]. Η παξνπζία, επίζεο, λνεηηθήο πζηέξεζεο θαη
γελεηηθψλ ζπλδξφκσλ (ζπγγελήο εξπζξά, νδψδεο ζθιήξπλζε, ζχλδξνκν εχζξαπζηνπ
Φ, ζχλδξνκν Down) είλαη κε επλντθνί παξάγνληεο ζηελ εμέιημε ηεο δηαηαξαρήο, ελψ
ε πεξίκεηξνο ηεο θεθαιήο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ δελ έρεη πξνγλσζηηθή αμία [119].
Σπγθεθξηκέλα κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ θαιή
έθβαζε έρνπλ ην ίδην πξφηππν αχμεζεο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο θεθαιήο φπσο θαη απηά
κε ηελ εκκνλή ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, δειαδή θπζηνινγηθή ή ειαθξά απμεκέλε
πεξίκεηξνο θεθαιήο θαηά ηε γέλλεζε, αχμεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 κελψλ δσήο
πεξίπνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πηψζε ζην ξπζκφ αχμεζεο. Όκσο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη
ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ δελ απνθαζίζηαληαη παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζην βάξνο θαη
κήθνο ζψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ δσήο παξφκνηα κε ηελ
αχμεζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο θεθαιήο, ελψ ηα απηηζηηθά παηδηά κε ηελ θαιή έθβαζε
παξνπζηάδνπλ αχμεζε ζηηο δχν απηέο παξακέηξνπο παξφκνηα κε ηα θπζηνινγηθά
παηδηά. Η πξψηκε εκθάληζε ζπαζκψλ, θαη κάιηζηα θαηά ηε βξεθηθή ειηθία θαη νη
αλζεθηηθνί ζηε ζεξαπεία ζπαζκνί απνηεινχλ δπζκελέο πξνγλσζηηθφ ζεκείν [117,
118]. Η ζπλχπαξμε αηζζεηεξηαθψλ δηαηαξαρψλ (π.ρ κεησκέλε αθνπζηηθή νμχηεηα)
καδί κε ηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ζρεηίδεηαη κε κεησκέλε πηζαλφηεηα
απνθαηάζηαζεο.
Τέινο,
ε
παξνπζία
επαλαιακβαλφκελσλ/ζηεξεφηππσλ
ζπκπεξηθνξψλ θαη φρη ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ζηηο θνηλσληθέο θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο είλαη επίζεο πησρφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο ζηελ
έθβαζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο.
Παξάγνληεο πνπ ππαηλίζζνληαη θαιή πξφγλσζε είλαη ε παξνπζία
επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ (θαη φρη κφλν ε παξαγσγή ερεηηθνχ ιφγνπ) ζηελ ειηθία
πεξίπνπ ησλ 5 εηψλ [114, 116]. Η ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ζην γλσζηηθφ επίπεδν επίζεο
είλαη ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ζεηηθή έθβαζε. Η ζπλεζέζηεξε εμέιημε
είλαη φηη νη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ πξνζρνιηθψλ εηψλ
ζπλερίδεηαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο. Βέβαηα
ππάξρνπλ εξεπλεηέο, φπσο ν Wing, πνπ ζε κειέηεο ηνπ έρεη πεξηγξάςεη
ραξαθηεξηζηηθή βειηίσζε ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο απηηζηηθψλ κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξφλνπ. Απφ ηελ άιιε, ν Kanner παξαηήξεζε φηη θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία κεξηθά
άηνκα αλαθηνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αξθεηέο δεμηφηεηεο ελψ άιια ηνπλαληίνλ
ράλνπλ ηθαλφηεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ θαηείραλ.
Πνζνζηφ κεηαμχ 75-95% ησλ παηδηψλ πνπ δηαγλψζζεθαλ σο απηηζηηθά πξηλ ηελ
ειηθία ησλ 3 εηψλ, δηαηεξνχζαλ ηε δηάγλσζε απηή ζε κεηέπεηηα επαλεθηίκεζή ηνπο
[115].
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Δίλαη αμηνζεκείσην φηη απηηζηηθά παηδηά κε ην ίδην πξφηππν ζπκπεξηθνξάο
αληαπνθξίλνληαη ηειείσο δηαθνξεηηθά ζε φκνηεο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο.

1.16 Συςχϋτιςη του αυτιςμού με νόςουσ αυξημϋνησ επύπτωςησ
1.16.1 Αυτιςμόσ, ϊςθμα και υπόθεςη υγιεινόσ

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηνλ απηηζκφ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρεη ε θιεγκνλή
θαη ην νμεηδσηηθφ stress φπσο θαη ε ζπληζηψζα ηεο απηναλνζίαο. Η ζχγρξνλε
λνζνινγία εμάιινπ πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαηαξαρέο ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ησλ
νπνίσλ εκπιέθνληαη απηνί νη δχν πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο, φπσο ε
αλαπαξαγσγή, ε γήξαλζε, ε αλάπηπμε φγθσλ, ε ππνζηξνθή-απφξξηςε φγθσλ απφ
ηνλ νξγαληζκφ, ην άζζκα, κεηαβνιηθέο, λεπξνινγηθέο, ςπρηαηξηθέο θαη
θαξδηαγγεηαθέο λφζνη.
Γεδνκέλνπ φηη θαη ν απηηζκφο θαη ην άζζκα αθνξνχλ δηαηαξαρέο κε ηδηαίηεξα
απμεκέλε ζπρλφηεηα ζηνλ παηδηθφ πιεζπζκφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ζθφπηκν ζα
ήηαλ λα ζπγθξηζνχλ ηα δχν λνζνινγηθά κνληέια, κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε θνηλψλ
παζνγελεηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ
θαιχηεξε αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ [157].
Καη ην άζζκα θαη ν απηηζκφο απνηεινχλ δηαηαξαρέο κε άγλσζηε αηηηνινγία (αλ
θαη πνιινί αλνζνινγηθνί, γελεηηθνί θαη άιινη παξάγνληεο έρνπλ εκπιαθεί ζηελ
αηηηνπαζνγέλεηά ηνπο), παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά κεγάιε θαηλνηππηθή εηεξνγέλεηα,
δελ ππάξρεη ζεξαπεία ή ε νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε εθαξκφδεηαη δελ
επεξεάδεη απφιπηα ηε θπζηθή πνξεία-εμέιημε ηεο δηαηαξαρήο θαη κνηξάδνληαη πνιιέο
νκνηφηεηεο ζε πνηθίιεο επηδεκηνινγηθέο θαη άιιεο παξακέηξνπο.
Δηδηθφηεξα, θαη ζην άζζκα θαη ζηνλ απηηζκφ ε εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο
ιακβάλεη ρψξα λσξίο ζηελ παηδηθή ειηθία: 2 έσο 4 εηψλ γηα ηα παηδηά κε δηαηαξαρή
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη 3 έσο 6 εηψλ γηα ην ζπξηγκφ θαη ην άζζκα.
Δπηπξφζζεηα, θαη ζηνλ απηηζκφ θαη ζην άζζκα παξαηεξείηαη ππεξνρή ησλ αξξέλσλ
έλαληη ησλ ζειέσλ πξνζβεβιεκέλσλ αηφκσλ. Απηή ε ππεξνρή θχινπ πξνζδηνξίδεηαη
πεξίπνπ 4 αγφξηα πξνο 1 θνξίηζη ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη πεξίπνπ 2 αγφξηα
πξνο 1 θνξίηζη ζην άζζκα [158]. Δίλαη γλσζηφ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απηνάλνζεο θαη
θιεγκνλψδεηο δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ άζζκαηνο, ησλ ελειίθσλ
παξαηεξείηαη κία ππεξνρή ησλ ελειίθσλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. Ψζηφζν,
πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πξηλ ηελ εθεβεία απηή ε ππεξνρή θιίλεη πξνο ηα αγφξηα
παξά πξνο ηα θνξίηζηα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη πξηλ ηελ εθεβεία
εκθαλίδνληαη θαη άιιεο απηνάλνζεο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε πνιιαπιή ζθιήξπλζε,
ην ζαθραξψδεο δηαβήηεο ηχπνπ Ι θαη ε απηνάλνζε ζπξενεηδίηηδα.
Καη ζηνλ απηηζκφ θαη ζην άζζκα ηα πξσηφηνθα παηδηά θέξνπλ κεγαιχηεξν
θίλδπλν εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο παξά νη επφκελεο γελλήζεηο. Πξάγκαηη, πνιιέο
κειέηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζηελ Ιηαιία, ηελ Κξήηε, ηε Σθσηία, ηε Γαλία θαη ηελ
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Οιιαλδία έρνπλ δείμεη φηη άηνκα πνπ δελ είραλ αδέξθηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο είραλ
πςειφηεξν βαζκφ αηνπίαο, εθδέκαηνο, άζζκαηνο, αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο θαη επίπεδα
IgE ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. Απηφ έρεη απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε πγηεηλήο,
ζηελ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε απμεκέλε κεηάδνζε παηδηθψλ ινηκψμεσλ ζε
κία νηθνγέλεηα κε κεγάιν αξηζκφ κειψλ. Οκνίσο, ν θίλδπλνο εκθάληζεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο έρεη θαλεί φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηξά γέλλεζεο,
φπσο ζην άζζκα θαη ηελ αηνπηθή λφζν γεληθφηεξα, κε ηνλ θίλδπλν λα κεηψλεηαη φζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ζηελ νηθνγέλεηα, ζχκθσλα κε κειέηεο πνπ
έρνπλ γίλεη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηε Γπηηθή Απζηξαιία θαη ηελ
Αγγιία.
Δπίζεο, απμεκέλε πεξίκεηξνο θεθαιήο ζην λενγλφ έρεη παξαηεξεζεί ηφζν ζηελ
απηηζηηθή δηαηαξαρή φζν θαη ζην άζζκα. Δηδηθφηεξα, απμεκέλε πεξίκεηξνο θεθαιήο
ζρεηίδεηαη κε απμεκέλα επίπεδα ηεο αλνζνζθαηξίλεο IgE ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο θαη
αιιεξγηθή ξηλίηηδα. Απφ ηελ άιιε, ε απμεκέλε πεξίκεηξνο θεθαιήο ή καθξνθεθαιία
είλαη έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ζηνλ απηηζκφ, ηδίσο ζηηο ειηθίεο 2 έσο 5 εηψλ, ελψ ην
κέγεζνο ηεο θεθαιήο επηζηξέθεη ζηα θπζηνινγηθά φξηα πεξίπνπ θαηά ηελ εθεβηθή
ειηθία. Η βηνινγηθή βάζε γηα απηήλ ηελ αχμεζε δελ είλαη μεθάζαξε, αλ θαη γελεηηθνί,
ινηκψδεηο θαη θιεγκνλψδεηο κεραληζκνί έρεη ελνρνπνηεζεί.
Η επίπησζε ηφζν ηνπ άζζκαηνο φζν θαη ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο έρεη
παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε ζην γεληθφ πιεζπζκφ ηηο ηειεπηαίεο 3 δεθαεηίεο.
Πνιιαπιέο κειέηεο επηβεβαηψλνπλ απηή ηε δηαπίζησζε θαη φινη κηινχλ γηα
«επηδεκηθή έμαξζε» απηψλ ησλ δχν δηαηαξαρψλ. Βέβαηα απηή ηελ αχμεζε νξηζκέλνη
ηε ζεσξνχλ πιαζκαηηθή, σο έλα βαζκφ, θαη ηελ απνδίδνπλ ζηελ θαιχηεξε θαη πην
ζπζηεκαηηθή δηαγλσζηηθή ηαμηλφκεζε φζν θαη ζην απμεκέλν επίπεδν εγξήγνξζεο
αζζελψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο αιιά θαη ησλ ηαηξψλ κε απνηέιεζκα ηελ έγθαηξε
αλίρλεπζή ηνπο. Όκσο είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε ζεκαληηθή αχμεζε
ζηελ επίπησζε κηαο δηαηαξαρήο ζηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο
πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ηε γιψζζα ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο, ζεκαίλεη φηη δελ είλαη
δπλαηφ λα είλαη ππεχζπλνη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γελεηηθνί παξάγνληεο. Απφ ηελ
άιιε, ε παξάιιειε αχμεζε ηεο επίπησζεο θαη άιισλ απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ ζηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Ι,
θαζηζηνχλ ηελ αχμεζε ηεο επίπησζεο ηφζν ηνπ άζζκαηνο φζν θαη ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο αιεζή θαη φρη πιαζκαηηθή, φπσο θαη φηη ζίγνπξα πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο ελέρνληαη ζηελ εθδήισζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ.
Η επίπησζε ηφζν ηνπ άζζκαηνο φζν θαη ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή. Έρεη
βξεζεί φηη ην άζζκα θαη νη αιιεξγίεο εκθαλίδνληαη ζε πςειφηεξν βαζκφ ζηηο αζηηθέο
ζε ζρέζε κε ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Οη αθξηβείο κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηε
δηαθνξά δελ είλαη απνιχησο μεθάζαξνη, αλ θαη πνιινί απνδίδνπλ απηφ ην θαηλφκελν
ζηε κηθξφηεξε έθζεζε ζε ινηκνγφλνπο παξάγνληεο πνπ παξαηεξείηαη ζηα αζηηθά
πεξηβάιινληα, ζχκθσλα θαη κε ηελ ππφζεζε πγηεηλήο (βιέπε παξαθάησ). Απφ ηελ
άιιε, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ απηηζκνχ είλαη ιηγφηεξν μεθάζαξε, αλ θαη ζε
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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απηήλ ηελ πεξίπησζε θαίλεηαη λα ππεξέρνπλ νη αζηηθέο πεξηνρέο ζε ζρέζε κε ηηο
αγξνηηθέο. Απηφ έρεη επηβεβαησζεί απφ αξθεηέο κειέηεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε
δηάθνξεο ρψξεο, φπσο ε Γαλία, νη Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (κάιηζηα ζε κία
απφ απηέο ελνρνπνηήζεθε ε έθζεζε ζηνλ πδξάξγπξν ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο), ε Αγγιία θαη ε Ιαπσλία. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη ζε κειέηεο φπνπ κειεηνχζαλ
πνηθίινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνλ απηηζκφ, ν πςειφο βαζκφο αζηηθνπνίεζεο
αλεπξέζεθε σο κείδσλ παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ηελ εθδήισζε απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο. Απφ ηελ άιιε, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κία κειέηε απφ ηελ πεξηνρή Inuit
ζην βφξεην Καλαδά, φπνπ ν πιεζπζκφο είλαη αγξνηηθφο, δνπλ ζπγρξσηηζκέλα, έρνπλ
πςειά επίπεδα πδξαξγχξνπ θαη άιισλ βαξέσλ κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο,
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε ζπρλφηεηα ινηκψμεσλ ηνπ θαηψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ πξηλ
απφ ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ θαη πςειά επίπεδα παηδηθνχ θαπλίζκαηνο. Ψζηφζν, θακία
πεξίπησζε απηηζκνχ δελ έρεη αλαθεξζεί ηα 15 ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή, ελψ
θαη ην άζζκα θαη νη αηνπηθέο λφζνη είλαη ζπάληα ζηα παηδηά εθεί.
Έρνπλ γίλεη πνιιέο κειέηεο φπνπ θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ άζζκαηνο, ηνπ
απηηζκνχ θαη ησλ απηνάλνζσλ δηαηαξαρψλ γεληθφηεξα κε ζπγθεθξηκέλα γνλίδηα.
Βέβαηα φιεο νη ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο θαη ηα γνλίδηα ή νη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί
πνπ έρνπλ βξεζεί, δελ είλαη εηδηθέο γηα ηε κία ή ηελ άιιε δηαηαξαρή. Τα πεξηζζφηεξα
γνλίδηα, αλ φρη φια, ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο έρνπλ πνηθίιεο επηδξάζεηο ζε
δηαθνξεηηθά θχηηαξα θαη ηζηνχο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηεο αλάπηπμεο θάησ απφ
ηελ επίδξαζε πνηθίισλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ σο ηξνπνπνηεηέο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη λφζνη κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηα ίδηα γνλίδηα θαη φηαλ
ζπγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά γνλίδηα αλεπξίζθνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε αιιήιηα ππεχζπλα
γηα δηαθνξεηηθέο λφζνπο, ηφηε εθδειψλεηαη ε κία ή άιιε λφζνο [159].
Δηδηθφηεξα, ην γνλίδην γηα ην β2-αδξελεξγηθφ ππνδνρέα θσδηθνπνηεί έλα κέινο
ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ππνδνρέσλ ηεο G πξσηετλεο θαη εθθξάδεηαη ζηα επηζειηαθά θαη
ελδνζειηαθά θχηηαξα ησλ πλεπκφλσλ, ησλ καζηνθπηηάξσλ θαη ησλ θπηηάξσλ ησλ
ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ησλ αεξαγσγψλ. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ADRB2 ιακβάλεη ρψξα
κέζσ απμεκέλσλ επηπέδσλ ελδνθπηηάξηνπ cAMP. Πνιπκνξθηζκνί ζην ADRB2,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Glu27 αιιειίνπ, έρνπλ κειεηεζεί ζε πνιιέο λφζνπο, φπσο
ηελ ππέξηαζε, ηελ αηνπηθή δεξκαηίηηδα, ηε λφζν Graves, ηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα,
ηελ παρπζαξθία θαη ηδίσο ην άζζκα. Ο ADRB2 είλαη κείδνλνο ελδηαθέξνληνο ζην
άζζκα, θαζψο εκπιέθεηαη ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηελ αληαπφθξηζε
ζηνπο β2-αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο. Οη ADRB2 πνιπκνξθηζκνί δελ επεξεάδνπλ ηε
ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ άζζκαηνο, αιιά επεξεάδνπλ ηελ επηκνλή θαη
αλζεθηηθφηεηα ησλ αζζκαηηθψλ ζπκπησκάησλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ φκσο ην γεγνλφο φηη
ην Glu27 αιιήιην ηνπ ADRPB2 έρεη πξφζθαηα ζπζρεηηζηεί κε ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή ζε δίδπκα παηδηά.
Δπίζεο, ην νκφινγν ηεο θσζθαηάζεο θαη ηελζίλεο (PTEN) έρεη βξεζεί φηη
απνηειεί ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη ν πνιιαπιαζηακφο
ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ε ξχζκηζε ηεο απηναλνζίαο, ε θπηηαξηθή αλάπηπμε, επηβίσζε
θαη δηαθνξνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε φγθσλ ηεο γαζηξεληεξηθήο νδνχ. Δπίζεο,
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εκπιέθεηαη ζην βξνγρηθφ άζζκα θαη ηελ αιιεξγηθή θιεγκνλή. Απφ ηελ άιιε, είλαη
ελδηαθέξνλ φηη ζρεηίδεηαη κε ηε καθξνθεθαιία αιιά θαη κε ππν-νκάδα απηηζηηθψλ
παηδηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καθξνθεθαιία. Σε κειέηε αλαθέξεηαη αζζελήο κε PTEN
κεηάιιαμε πνπ είρε καθξνθεθαιία, απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νδψδεο
ιεκθνθπηηαξηθή ππεξπιαζία ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ιεπηνχ θαη ηνπ παρένο εληέξνπ.
Δπίζεο, ζε πεηξακαηηθά κνληέια πνληηθηψλ έρεη θαλεί εηδηθέο ειιείςεηο ζηελ PTEN
ζε επηιεγκέλα λεπξηθά θχηηαξα νδεγνχλ ζε καθξνθεθαιία θαη αιιαγέο ζηελ
θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ησλ πεηξακαηνδψσλ πνπ ππαηλίζζνληαη απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά.
Τέινο, πνιιέο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο έρνπλ
βξεζεί λα ζπζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ απηηζκφ φζν θαη κε απηνάλνζεο ή θιεγκνλψδεηο
δηαηαξαρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ άζζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα ζηε
ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 17q25.3 ν πνιπκνξθηθφο δείθηεο D17S784 έρεη ζπζρεηηζηεί
αλεμάξηεηα κε ηελ ςσξίαζε, ηε λφζν ηνπ Crohn, ην ζχλδξνκν Tourette θαη ηνλ
απηηζκφ.
Όιεο νη παξαπάλσ αληηζηνηρίεο πνπ αλαθέξζεθαλ αλάκεζα ζην άζζκα θαη ηελ
απηηζηηθή δηαηαξαρή κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ νκνηνηήησλ επηδεκηνινγηθψλ,
κνξθνκεηξηθψλ, κνξηαθψλ θαη γελεηηθψλ, ζθνπφ δελ έρνπλ λα ζπλδέζνπλ απεπζείαο
απηέο ηηο δχν δηαηαξαρέο, αιιά λα εληζρχζνπλ ηελ αηηηνινγηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ
απηηζκνχ θαη ησλ απηνάλνζσλ θαη θιεγκνλσδψλ δηαηαξαρψλ. Δπίζεο, απηέο νη
αληηζηνηρίεο κπνξεί λα δψζνπλ κία εμήγεζε ζηελ επηδεκηθή έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ απηηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ρξεζηκνπνηψληαο ην πιαίζην ηεο ππφζεζεο ηεο
πγηεηλήο, πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εμεγήζεη ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα ηνπ
άζζκαηνο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο.
Η ππφζεζε ηεο πγηεηλήο (Hygiene hypothesis), ηελ νπνία δηαηχπσζε ην 1989 ν
David Strachan ζηελ Αγγιία, είλαη κία επξέσο απνδεθηή ζεσξία ζηελ αηηηνινγία ηνπ
άζζκαηνο θαη ησλ λφζσλ ηεο αηνπίαο γεληθφηεξα [160]. Ο David Strachan ζε κηα
επηδεκηνινγηθή κειέηε δηαπίζησζε φηη ν επηπνιαζκφο ηεο επνρηθήο αιιεξγηθήο
ξηλίηηδαο (hay fever) ζηηο ειηθίεο 11 έσο 23 εηψλ ζπζρεηίδεηαη αληίζηξνθα κε ηνλ
αξηζκφ ησλ παηδηψλ (αδέξθηα) πνπ απνηεινχλ ηελ νηθνγέλεηα (φζν κεγαιχηεξνο είλαη
ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ). Σηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε ν ζπγγξαθέαο-εξεπλεηήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη νη
ινηκψμεηο ζηε κηθξή παηδηθή ειηθία πνπ κεηαδίδνληαη ιφγσ ησλ κε επαξθψλ
ζπλζεθψλ πγηεηλήο απφ ηελ επαθή κε ηα κεγαιχηεξα αδέξθηα ή δηα κέζνπ ηεο
κεηέξαο πνπ κνιχλεηαη απφ ηα κεγαιχηεξα παηδηά, κπνξεί λα αζθνχλ πξνζηαηεπηηθή
δξάζε ζηελ αλάπηπμε επνρηθήο αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο. Έηζη ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε
πγηεηλήο ε απνπζία ή ειαηησκέλε έθζεζε ζε δηάθνξνπο ινηκνγφλνπο παξάγνληεο
(ηνχο, κηθξφβηα θ.ι.π), ιφγσ ηεο ζχγρξνλεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο ζχγρξνλεο βειηίσζεο
ησλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ πνιιαπιψλ
εκβνιηαζκψλ, ελεξγνπνηεί ην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα (ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
βξεθηθήο θαη πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο) θαη επνδψλεη ηελ αλάπηπμε αηνπηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο ζε αιιεξγηνγφλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ εθδήισζε
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αιιεξγηθψλ λνζεκάησλ [173]. Τν αλνζνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ππφζεζεο πγηεηλήο
είλαη φηη ην πςειφ επίπεδν πγηεηλήο θαη ε ρακεινχ βαζκνχ έθζεζε ζε δηάθνξνπο
ινηκνγφλνπο παξάγνληεο επλνεί ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαηλνηχπνπ ησλ Τ βνεζεηηθψλ
ηχπνπ 2 θπηηάξσλ (Th2), πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αιιεξγηθά λνζήκαηα, εηο βάξνο ηνπ
Th1 θαηλνηχπνπ (αληαγσληζηηθνχ ηνπ Th2). Έηζη ε επαθή ηνπ κηθξνχ παηδηνχ κε
πςειφ θνξηίν ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ (ηνί, κηθξφβηα θ.ι.π) ιφγσ αλεπαξθψλ
ζπλζεθψλ πγηεηλήο πξνθαιεί κηα ρξφληα θαη επίκνλε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη επλνεί ηελ παξαγσγή Th1 θπηηαξνθηλψλ, φπσο είλαη νη ηληεξιεπθίλεο
IL-12, IL-18 θαη IL-10, νη ηληεξθεξφλεο IFN-α θαη IFN-γ, κε απνηέιεζκα ηελ
πξφιεςε ή ειάηησζε ηεο αλάπηπμεο Th2 απάληεζεο ζε αιιεξγηνγφλα ηνπ
πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα ην ρακειφ θνξηίν ινηκνγφλσλ παξαγφλησλ, ιφγσ ηνπ
πςεινχ επηπέδνπ πγηεηλήο πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραλνπνηεκέλο
«Γπηηθνχ» ηχπνπ θνηλσλίεο (θαηαλάισζε εκηαπνζηεηξσκέλσλ ηξνθψλ θαη χδαηνο,
ειαηησκέλε έθζεζε ζε θπζηθέο ινηκψμεηο ιφγσ ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ηεο
αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο, αζηηθνπνίεζε θαη ειαηησκέλε επαθή κε δψα πνπ ππάξρνπλ
ζε αγξνθηήκαηα), πξνθαιεί κηα αλεπαξθή ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη ρακειή παξαγσγή Th1 αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θπηηαξνθηλψλ, γεγνλφο
πνπ επλνεί ηελ εληζρπκέλε Th2 απάληεζε ζε αιιεξγηνγφλα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σχκθσλα κε ηελ ππφζεζε πγηεηλήο απηή ε αιιαγή ηεο βξεθηθήο-παηδηθήο
αλνζνινγηθήο απφθξηζεο κπνξεί λα εθηξέςεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα φρη πξνο ηελ
αιιεξγηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε βξνγρηθή ππεξαληηδξαζηηθφηεηα κφλν αιιά θαη
πξνο ηε θιεγκνλψδε απφθξηζε κέζσ ησλ θπηηαξνθηλψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δνκή θαη
ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, νδεγψληαο ζηελ εθδήισζε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο. Δίλαη γλσζηφ, εμάιινπ, φηη νη θπηηαξνθίλεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ, φπσο επίζεο θαη ζηελ νπνηαδήπνηε πξνζβνιή
ηνπ θαηά ηελ πξψηκε θάζε αλάπηπμήο ηνπ.
Ο απηηζκφο θαη ην άζζκα κπνξεί λα πεη θαλείο φηη ζπλδένληαη θαη κέζσ κίαο
αθφκε θνηλήο νδνχ. Η ρξήζε ηεο παξαθεηακφιεο (αθεηακηλνθαίλεο) θαηά ηελ
πξνρσξεκέλε θχεζε ή/θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ δσήο έρεη
ζπζρεηηζζεί ηφζν κε εκθάληζε άζζκαηνο/αιιεξγηθψλ δηαηαξαρψλ φζν θαη κε ηελ
εκθάληζε απηηζηηθήο δηαηαξαρήο αξγφηεξα, πηζαλψο κέζσ αλνζνινγηθψλ νδψλ ή
δεπηεξνπαζψλ επηδξάζεσλ, φπσο νη κεηαβνιέο ζηε ζεξνηνλίλε, ηε γινπηαζεηφλε ή ηε
ζνπιθνπξίσζε [168].

1.16.2 Αυτιςμόσ και ςχιζοφρϋνεια
Ο αυτιςμόσ και θ ςχιηοφρζνεια κεωροφνται διαταραχζσ που χαρακτθρίηονται από
υψθλι ετερογζνεια και εκτείνονται ςτα δφο άκρα του νοςολογικοφ φάςματοσ, ενϊ το
φυςιολογικό ανευρίςκεται κάπου ςτθ μζςθ *386]. Η ςφγκριςθ αυτϊν των δφο ομάδων
διαταραχϊν τθσ κοινωνικισ γνωςτικότθτασ δείχνει ότι θ διαταραχι πικανϊσ είναι
ενοποιθμζνθ, απλϊσ θ υπερβολικι ι θ ελλειμματικι ανάπτυξθ οδθγεί ςτθ φαινοτυπικι
ζκφραςθ του πακολογικοφ κάκε φορά (αυτιςμόσ ι ςχιηοφρζνεια) [174].
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Πράγματι, πολφ ςυχνά μεγάλθ ομάδα των φαινοτυπικϊν χαρακτθριςτικϊν του
αυτιςμοφ εμφανίηονται να είναι διαμετρικά εντελϊσ αντίκετθ με εκείνα τθσ ςχιηοφρζνειασ.
υγκεκριμζνα, θ κοινωνικι γνωςτικότθτα χαρακτθρίηεται από ελλειμματικι ανάπτυξθ ςτον
αυτιςμό και από υπζρμετρθ ανάπτυξθ (πρβ τισ παραιςκιςεισ και ψευδαιςκιςεισ που
χαρακτθρίηουν τθ ςχιηοφρζνεια) ςτισ ψυχωςικζσ διαταραχζσ και ειδικότερα ςτθ
ςχιηοφρζνεια.
Επίςθσ, το μζγεκοσ του εγκεφάλου είναι ελαττωμζνο ςτθ ςχιηοφρζνεια ιδθ από τθ
γζννθςθ, λόγω τθσ μειωμζνθσ λευκισ ουςίασ και του ελαττωμζνου πάχουσ του εγκεφαλικοφ
φλοιοφ. Παρόμοια ελαττωμζνο είναι το βάροσ γζννθςθσ των ατόμων (αντανακλά
ενδομιτρια κακυςτζρθςθ τθσ αφξθςθσ και ςυνκικεσ υποξίασ) που αργότερα κα
εμφανίςουν ςχιηοφρζνεια, όπωσ αργι είναι και θ ωρίμανςθ του εγκεφάλου τουσ και θ
αφξθςθ/ανάπτυξι τουσ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ ηωισ. Αυτά αναπαριςτοφν μία κατάςταςθ
χαμθλοφ μεταβολιςμοφ, θ οποία επιβεβαιϊνεται από τα χαμθλά επίπεδα των αυξθτικϊν
εγκεφαλικϊν παραγόντων, όπωσ είναι ο BDNF αλλά και άλλοι τροφικοί παράγοντεσ όπωσ ο
IGF2. Επιπλζον το μζγεκοσ των αμυγδαλϊν του εγκεφάλου είναι ελαττωμζνο, το μεςολόβιο
είναι μεγαλφτερου μεγζκουσ, το αριςτερό θμιςφαίριο του εγκεφάλου και οι κατοπτρικοί
νευρϊνεσ παρουςιάηουν ςχετικι δυςλειτουργία.
Αντίκετα, ςτισ διαταραχζσ του φάςματοσ του αυτιςμοφ το πάχοσ του εγκεφαλικοφ
φλοιοφ, θ περίμετροσ κεφαλισ και το μζγεκοσ του εγκεφάλου είναι αυξθμζνα από τθ
γζννθςθ ζωσ τθν θλικία των 4 ετϊν περίπου, αντανακλϊντασ μία αυξθμζνθ μεταβολικι
κατάςταςθ που επικρατεί ςε αυτζσ τισ διαταραχζσ (αυξθμζνα επίπεδα αυξθτικϊν
εγκεφαλικϊν παραγόντων όπωσ ο BDNF, ο IGF2 και άλλοι). Σο ίδιο αυξθμζνα είναι και το
βάροσ και μικοσ γζννθςθσ, όπωσ και ο ρυκμόσ ανάπτυξθσ ςτουσ πρϊτουσ μινεσ ηωισ.
Επιπλζον, ςτον αυτιςμό δεν παρατθρείται θ φυςιολογικι ελάττωςθ τθσ φαιάσ ουςίασ με
τθν πάροδο τθσ θλικίασ («κλάδεμα», μειωμζνοσ ρυκμόσ απόπτωςθσ), ενϊ ανευρίςκεται
μικρότερο μεςολόβιο, μεγαλφτερο μζγεκοσ αμυγδαλϊν ςτον εγκζφαλο, ανϊμαλθ
εγκεφαλικι πλευρίωςθ, ςχετικι δυςλειτουργία του δεξιοφ εγκεφαλικοφ θμιςφαιρίου και
ελλειμματικι ανάπτυξθ των κατοπτρικϊν νευρϊνων.
Η υπερ-ανάπτυξθ που παρατθρείται ςτισ διαταραχζσ του φάςματοσ του αυτιςμοφ
ςχετίηεται με τθν ζκφραςθ γονιδίων προερχόμενων από τον πατζρα, ενϊ θ υπο-ανάπτυξθ
που παρατθρείται ςτθ ςχιηοφρζνεια ςχετίηεται με τθν ζκφραςθ γονιδίων προερχόμενων
από τθ μθτζρα.
τθ ςχιηοφρζνεια παρατθρείται κθλυκοποίθςθ των εγκεφαλικϊν περιοχϊν του
κογχικο-μετωπιαίου φλοιοφ και τθσ περιοχισ των αμυγδαλϊν του εγκεφάλου (δθλαδι θ
αναλογία κογχικο-μετωπιαίου φλοιοφ προσ τισ αμυγδαλζσ διαταράςςεται), όπωσ ζχει φανεί
ςε αναλφςεισ μαγνθτικοφ ςυντονιςμοφ. Αντίςτοιχα, ςτουσ αυτιςτικοφσ παρατθρείται υπεραρρενοποίθςθ εγκεφαλικϊν περιοχϊν. Ο αναπτυςςόμενοσ εγκζφαλοσ που εκτίκεται ςε
αυξθμζνα ποςά ανδρογόνων αρρενοποιείται, δθλαδι υπόκειται ςε μια ενεργό διαδικαςία
που επθρεάηει τθν κυτταρικι διαφοροποίθςθ και διαςφνδεςθ, ενϊ θ επίδραςθ των
οιςτρογόνων ςχετίηεται με τον κυτταρικό κάνατο και τθν κυτταρικι γζννθςθ. Αυτό αποτελεί
τθ διατφπωςθ τθσ ςχετικά νζασ κεωρίασ, αυτισ του «υπερβολικά αρςενικοφ εγκεφάλου»
(extreme male brain), θ οποία λζει ότι διαταραχζσ όπωσ ο αυτιςμόσ οφείλονται ςε υψθλά
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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προγεννθτικά επίπεδα τεςτοςτερόνθσ ι ότι ο αυτιςμόσ αποτελεί υπερβολικι ζκφραςθ των
τυπικϊν διαφορϊν που οφτωσ ι άλλωσ υπάρχουν μεταξφ των ατόμων διαφορετικοφ φφλου
(για παράδειγμα είναι γνωςτό ότι υπάρχει υπεροχι του κιλεοσ ατόμου ςτθν ικανότθτα
ανάγνωςθσ μθ λεκτικϊν ςθμάτων, ςτισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και τθ κεωρία του νου). Αυτά
μπορεί να εξθγοφν και γιατί ςτθν αυτιςτικι διαταραχι (αναβολικι κατάςταςθ, αυξθμζνα
ανδρογόνα) παρατθρείται υπεροχι των αρρζνων (4:1), ενϊ ςτθ ςχιηοφρζνεια υπεροχι των
κθλζων ατόμων (καταβολικι κατάςταςθ, αυξθμζνα οιςτρογόνα) [175].
φμφωνα με όρουσ εξελικτικισ βιολογίασ εξθγείται και γιατί θ ςχιηοφρζνεια είναι
ςυχνότερθ από τον αυτιςμό, κακϊσ είναι ευκολότερο μεταβολικοί, γενετικοί και
επιγενετικοί οδοί να διαταραχκοφν και να οδθγιςουν ςε μείωςθ παρά ςε αφξθςθ.
υνοπτικά, θ παρουςία αυξθμζνου μεγζκουσ του εγκεφάλου ςτισ νευροαπεικονιςτικζσ
μεκόδουσ, θ ανεφρεςθ ιςχυρϊν νευροτροφικϊν παραγόντων όπωσ ο BDNF και άλλων
αυξθτικϊν παραγόντων *395+ και θ ανεφρεςθ αυξθμζνων επιπζδων β-αμυλοειδοφσ τθσ
νόςου Alzheimer, υποδθλϊνουν ότι ο αυτιςμόσ είναι μια κατάςταςθ αναβολικι, ενϊ θ
ςχιηοφρζνεια μια κατάςταςθ καταβολικι.
Παρόμοια, θ λεπτίνθ ανευρίςκεται αυξθμζνθ ςτον αυτιςμό και μάλιςτα ςτθ μορφι
εκείνθ τθσ πρϊιμθσ ζναρξθσ, υποδεικνφοντασ περαιτζρω τθν αναβολικι κατάςταςθ που
επικρατεί ςτον αυτιςμό [176, 396]. Η λεπτίνθ ςτον άνκρωπο παράγεται αποκλειςτικά από
τα λιποκφτταρα. Όργανο-ςτόχο τθσ φαίνεται ότι αποτελεί ο υποκάλαμοσ, που διακζτει
ειδικοφσ υποδοχείσ. τον υποκάλαμο μεταφζρεται δια του αιματοεγκεφαλικοφ φραγμοφ με
ζνα ςφςτθμα που κορζννυται. Τποςτθρίηεται ότι θ λεπτίνθ καταςτζλλει τθ ςφνκεςθ του
νευροπεπτιδίου Τ που διεγείρει τθν όρεξθ και ρυκμίηει τθ δραςτικότθτα ορμονϊν, όπωσ
αυτισ που διεγείρει τα μελανοκφτταρα (MSH) και αυτισ που απελευκερϊνει τθν
κορτικοτροπίνθ (CRH). Η λεπτίνθ in vitro με άμεςθ δράςθ ελαττϊνει τθν περιεκτικότθτα
των κυττάρων ςε λίποσ, μειϊνοντασ τθ ςφνκεςθ των λιπαρϊν οξζων και των τριγλυκεριδίων
και παράλλθλα αυξάνοντασ τθν οξείδωςθ των λιπιδίων. Η άμεςθ δράςθ τθσ λεπτίνθσ ςτο
μεταβολιςμό των λιπιδίων ερμθνεφει και τθν ευεργετικι δράςθ που αςκεί in vivo ςτθν
ομοιόςταςθ τθσ γλυκόηθσ. Σα επίπεδα τθσ λεπτίνθσ ςτο αίμα πζφτουν όταν θ πρόςλθψθ
ενζργειασ είναι περιοριςμζνθ και οι αποκικεσ ενζργειασ ςε λίποσ είναι μειωμζνεσ.
Προφανϊσ κφρια δράςθ τθσ λεπτίνθσ είναι θ ςθματοδότθςθ τθσ μετατόπιςθσ ανάμεςα ςτα
επαρκι και τα ανεπαρκι αποκζματα ενζργειασ. τα παχφςαρκα άτομα θ ςυγκζντρωςθ τθσ
λεπτίνθσ ςτο αίμα είναι αυξθμζνθ, εφρθμα που αποδίδεται ςε αυξθμζνθ αντίςταςθ ςτθ
δράςθ τθσ και ςε ελάττωςθ του ποςοφ που ειςζρχεται ςτο Κεντρικό Νευρικό φςτθμα.
Πρόςφατα ζχει βρεκεί ότι θ λεπτίνθ ζχει ανοςολογικι δράςθ και τροποποιεί τθν Th1
αυτοανοςία μζςω υποδοχζων ςτα CD4+ Σ λεμφοκφτταρα. Η λεπτίνθ κεωρείται
προφλεγμονϊδθσ κυτταροκίνθ που διαιωνίηει τθ φλεγμονι μζςω διαφοροποίθςθσ των Th1
κυττάρων και τθν αυξθμζνθ παραγωγι κυτταροκινϊν.
Επιπλζον, ο αυτιςμόσ ςχετίηεται με λοίμωξθ τθσ εγκφου κατά το πρϊτο τρίμθνο τθσ
κφθςθσ, ενϊ θ ςχιηοφρζνεια με λοίμωξθ κατά το δεφτερο ι και το τρίτο τρίμθνο τθσ κφθςθσ.
ίγουρα όμωσ παρατθρείται μία φαινομενικι αλλθλοεπικάλυψθ μεταξφ του αυτιςμοφ
και τθσ ςχιηοφρζνειασ. Και οι δφο διαταραχζσ είναι αρκετά ετερογενείσ και τα ςφνορα/όρια
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που ζχουμε καταςκευάςει γφρω από τον οριςμό τθσ κάκε διαταραχισ πικανϊσ να πρζπει
να αποςυρκοφν.
Ειδικότερα, ενδείξεισ που ςχετίηονται με αυτι τθ κεϊρθςθ είναι:
- Τπάρχουν άτομα που παρουςιάηουν και αυτιςμό και ςχιηοφρζνεια. Πικανϊσ θ
παρουςία του αυτιςμοφ να αποτελεί παράγοντα κινδφνου για ςχιηοφρζνεια και άλλεσ
ψυχιατρικζσ διαταραχζσ.
- Πρόςφατεσ μελζτεσ αποκαλφπτουν ελλείμματα τθσ κεωρίασ του νου και ςτισ δφο
διαταραχζσ. τον αυτιςμό υπάρχει ζλλειμμα ςτθ κεωρία του νου (δθλαδι ςτθ δυνατότθτα
του παιδιοφ να κζτει ςκζψεισ και προκζςεισ ςτουσ άλλουσ ι να είναι ικανό να λαμβάνει τθν
οπτικι του άλλου) και αυτό εξθγεί πολλζσ ςυνικεισ ςυμπεριφορζσ που παρατθροφνται ςτα
αυτιςτικά παιδιά, όπωσ είναι θ ζλλειψθ τθσ ικανότθτασ να δείχνουν, να μοιράηονται, ι να
εκδθλϊνουν ανακουφιςτικζσ ςυμπεριφορζσ [177].
Από τθν άλλθ, ελλείμματα τθσ κεωρίασ του νου απαντοφν και ςτθ ςχιηοφρζνεια και
μελζτεσ δείχνουν άμεςθ ςυςχζτιςθ μεταξφ αυτϊν και τθσ παρουςίασ και τθσ ςοβαρότθτασ
των ψευδαιςκιςεων/παραιςκιςεων και των ςχιηοειδϊν ςυμπτωμάτων. Οι ερευνθτζσ
επίςθσ αποκαλφπτουν ότι μζλθ τθσ οικογζνειασ των ςχιηοφρενϊν ζχουν μεγαλφτερθ
δυςκολία με κζματα που άπτονται τθσ κεωρίασ του νου ςε ςχζςθ με το γενικό πλθκυςμό.
Ωςτόςο πρζπει να αναφερκεί ότι ελλείμματα τθσ κεωρίασ του νου απαντοφν όχι μόνο
ςτθν αυτιςτικι διαταραχι και τθ ςχιηοφρζνεια, αλλά και ςε άλλεσ διαταραχζσ, όπωσ το
ςφνδρομο Tourette, θ χριςθ μεκαμφεταμινϊν και οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κϊφωςθσ ςτα
παιδιά.
- Λειτουργικζσ απεικονιςτικζσ μελζτεσ αποκαλφπτουν παρόμοια ελλείμματα ςτθ
διαςφνδεςθ των νευρικϊν δικτφων και ςτισ δφο διαταραχζσ. Λειτουργικζσ απεικονιςτικζσ
μζκοδοι υψθλισ ευκρίνειασ ζχουν αποκαλφψει ανωμαλίεσ ςτθ λειτουργικι ςφνδεςθ ςτα
νευρωνικά δίκτυα ςτα αυτιςτικά άτομα, όπωσ ελαττωμζνθ λευκι ουςία, μείωςθ ςτο
μζγεκοσ και τον όγκο του μεςολοβίου και μειωμζνθ ςυνοχι ςτο ΗΕΓ. Ευριματα παρόμοια
ζχουν διαπιςτωκεί και ςτθ ςχιηοφρζνεια.
- Και οι δφο διαταραχζσ μοιράηονται γενετικά ςιματα τα οποία ταυτοποιοφνται μζςω
τθσ ανίχνευςθσ ποικιλίασ αντιγράφων. Τπεφκυνα γονίδια επικαλφπτονται και ςτισ δφο
διαταραχζσ. Σελευταία ζχει βρεκεί το SHANDK3 το οποίο ανευρίςκεται ςτον αυτιςμό, τθ
ςχιηοφρζνεια και τθ διανοθτικι μειονεξία. Η γονεϊκι ςχιηοφρζνεια από τθν άλλθ, είναι
ςθμαντικόσ παράγοντασ κινδφνου για αυτιςμό.
Οι δφο διαταραχζσ μοιράηονται κοινι πακογζνεςθ, αλλά διαφζρουν ςτο χρόνο
εμφάνιςισ τουσ. Αν θ πακογζνεια εκδθλωκεί ενωρίσ, αυτι κα λάβει τθ μορφι τθσ
αυτιςτικισ διαταραχισ, ενϊ αν εμφανιςτεί αργότερα ςτθν παιδικι/εφθβικι/ενιλικθ ηωι,
κα λάβει τθ μορφι τθσ ςχιηοφρζνειασ. Επιπλζον, θ φαινοτυπικι ζκφραςθ και θ ςοβαρότθτά
τθσ εξαρτϊνται από τθ λειτουργία τθσ περιοχισ του εγκεφάλου που προςβάλλεται [180].
Πρόςφατεσ μελζτεσ αναφζρουν επικάλυψθ (κλινικι και γενετικι) μεταξφ παιδικισ
ςχιηοφρζνειασ και των διαταραχϊν του φάςματοσ του αυτιςμοφ. [180]. Μεγάλεσ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

56

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

προοπτικζσ μελζτεσ δείχνουν ότι ςτο 50% των περιπτϊςεων τθσ παιδικισ ψφχωςθσ, θ
διάχυτθ αναπτυξιακι διαταραχι προθγοφνταν τθσ εμφάνιςθσ τθσ ψφχωςθσ. Από τθν άλλθ
όμωσ, μελζτεσ που παρακολοφκθςαν προοπτικά παιδιά με αυτιςμό μζχρι τθν ενιλικθ ηωι
ςπάνια ανζφεραν τθν ανάδυςθ ψυχωςικϊν ςυμπτωμάτων τελικά [179, 182]. Πάντωσ είναι
χαρακτθριςτικό ότι για να τεκεί θ διάγνωςθ τθσ ςχιηοφρζνειασ πρζπει να υπάρχουν
ψευδαιςκιςεισ ι/και παραιςκιςεισ και ο παρανοϊκόσ ιδεαςμόσ.
Ο αυτιςμόσ και ςχιηοφρζνεια μοιράηονται λειτουργικά ελλείμματα των κατοπτρικϊν
νευρϊνων. Οι κατοπτρικοί νευρϊνεσ βρίςκονται ςτθν προκινθτικι περιοχι του εγκεφάλου
και διεγείρονται τόςο όταν το άτομο εκτελεί μία ενζργεια που ςχετίηεται με ζνα
ςυγκεκριμζνο αντικείμενο όςο και όταν το άτομο παρατθρεί ζνα άλλο άτομο να εκτελεί τθν
ίδια ενζργεια. Η ςθμαςία του ςυςτιματοσ των κατοπτρικϊν νευρϊνων είναι μεγάλθ ςτθν
ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ με τισ χειρονομίεσ αλλά και με τθ γλϊςςα [178, 181].
Ο αυτιςμόσ και θ ςχιηοφρζνεια ζχουν επίςθσ κοινζσ κεραπευτικζσ-φαρμακολογικζσ
προςεγγίςεισ. Αντιψυχωςικά φάρμακα όπωσ είναι θ ριςπεριδόνθ και θ αριπιπραηόλθ ζχουν
χρθςιμοποιθκεί και ςτον αυτιςμό.
Ενδιαφζρον είναι το εφρθμα πρόςφατθσ μελζτθσ που υποδεικνφει ότι τα
αντιψυχωςικά φάρμακα βελτιϊνουν τθν κοινωνικι γνωςτικι ικανότθτα ςτθ ςχιηοφρζνεια,
ενϊ παρόμοια ευριματα ςτον αυτιςμό δεν παρατθροφνται.
Και ςτισ δφο διαταραχζσ οι νζεσ κεραπευτικζσ-φαρμακολογικζσ προςεγγίςεισ
περιλαμβάνουν φάρμακα που εμπλζκονται με τουσ γλουταμινεργικοφσ υποδοχείσ

2. Ολιζηική προζέγγιζη ηης
διαηαρατής ηοσ θάζμαηος ηοσ ασηιζμού
2.1 Θεωρύα Συςτημϊτων και θεωρύα τησ πολυπλοκότητασ
2.1.1 Γενικϋσ αρχϋσ

Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη κία επηζηεκνινγηθή, κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε
ε νπνία δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή θαη νξγάλσζε ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο απφ ηα
αληίζηνηρα επηζηεκνληθά πεδία κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ καο ζηελ
αλαδήηεζε ηθαλνπνηεηηθά απνδεθηψλ ιχζεσλ ζηα κεγάια επηζηεκνληθά πξνβιήκαηα
ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο [182, 183, 184]. Δξεπλά ηηο θνηλέο αξρέο ησλ πνιπζχλζεησλ
θαη πνιχπινθσλ (complex) νληνηήησλ θαζψο θαη ηα κνληέια ηα νπνία ηηο
πεξηγξάθνπλ.
Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε, ζε αληίζεζε κε ηελ αλαιπηηθή, εκπεξηέρεη ηελ
νιφηεηα (ζπλνιηθφηεηα-wholeness) θαη νξγάλσζε ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ππφ
κειέηε ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο ηελ αιιειεπίδξαζε θαη θπξίσο ην ζχλνιν ησλ
ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζήο ηνπο. Αληίζεηα ε αλαγσγηζηηθή ζθέςε ζρεηίδεηαη κε ηελ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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αλαγσγή, ηελ απινπνίεζε (reductionism), ηελ επαλαιεπηφηεηα (repeatability) θαη ηελ
αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλνξγάλσηε πνιππινθφηεηα.
Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχιιεςεο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Σχκθσλα κε ηνλ επξχηεξα ρξεζηκνπνηνχκελν νξηζκφ, έλα ζχζηεκα
είλαη έλα ζχλνιν απφ ζηνηρεία ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ ζρεκαηίδνληαο έλα αθέξαην
ζχλνιν (φινλ).
Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θπβεξλεηηθή
(cybernetics), ηελ επηζηήκε πνπ κειεηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ επηθνηλσλία ζε ζπζηήκαηα
δψλησλ νξγαληζκψλ θαη κεραλψλ θαη ηνπο βξφρνπο αλάδξαζήο ηνπο, θαζψο θαη κε ηε
Γεληθή Θεσξία Σπζηεκάησλ, ε νπνία εηζήρζε απφ ην βηνιφγν Ludwig Bertalanffy σο
κία πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κίαο ελνπνηεκέλεο επηζηήκεο κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ
θνηλψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηα αλνηρηά θαη εμειηθηηθά αλαπηπζζφκελα ζπζηήκαηα. Ο
Ludwig von Bertalanffy ππνζηήξημε πσο ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηρηά
ζπζηήκαηα θαη αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο δηαθνξνπνηψληαο πνηνηηθά ηηο
ηδηφηεηέο ηνπο, δηαξθψο εμειηζζφκελα. Η Γεληθή Θεσξία Σπζηεκάησλ κειεηά ηα
ζπζηήκαηα ζε φια ηα επίπεδα γεο γεληθφηεηαο (αθαηξεηηθή πξνζέγγηζε), ελψ ε
Κπβεξλεηηθή επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα ζπζηήκαηα πνπ θαηεπζχλνληαη απφ
έλαλ ζθνπφ, κία επηδίσμε, ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ έλαλ πξννξηζκφ πνπ ηειηθά
θαηεπζχλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο (goal-directed systems, π.ρ ν άλζξσπνο). Ιδέεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απηέο είλαη νη επηζηήκεο ηεο πνιππινθφηεηαο (sciences of
complexity), πνπ κειεηνχλ ηελ απην-νξγάλσζε (self-organization) ζπζηεκάησλ θαη
εηεξνγελψλ δηθηχσλ αιιειεπηδξαζηηθψλ ελεξγψλ νξγαληζκψλ (θπζηθψλ ή ηερλεηψλ)
θαη ηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο, φπσο: ζεξκνδπλακηθή πνιχ καθξηά απφ
ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (far-from-equilibrium thermodynamics), ρανηηθή δπλακηθή
(chaotic dynamics), λεπξσληθά δίθηπα (neural networks). Δπίζεο, έλλνηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα πνπ δηέπεη ην αλνηρηφ ζχζηεκα ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, φπσο ε νξγάλσζε, ε ζπλνιηθφηεηα, ε θαηεπζπληηθφηεηα, ε
ηειενινγία, θαη ε δηαθνξνπνίεζε ιακβάλνληαη ππφςε.
Σχκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ν άλζξσπνο είλαη έλα αλνηρηφ ζχζηεκα,
δειαδή κία νληφηεηα ηεο νπνίαο ε ζπκπεξηθνξά αιιάδεη βάζεη ησλ ζπλζεθψλ πνπ
βξίζθνληαη έμσ απφ ηα ζχλνξά ηεο, δειαδή αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η
αιιειεπίδξαζε απηή ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:
- είζνδνο: φια φζα εηζρσξνχλ ζην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ απφ ην
πεξηβάιινλ ηνπ.
- έμνδνο: φια φζα εμέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζην
εθάζηνηε νξηδφκελν σο πεξηβάιινλ ηνπ. Η έμνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην άκεζν ή
έκκεζν απνηέιεζκα ηεο εηζφδνπ ηνπ. Τν ζχζηεκα ελεξγεί σο έλαο ελεξγφο
επεμεξγαζηήο πιεξνθνξηψλ, ψζηε λα κεηαηξέπεη ηελ είζνδν ζε έμνδν θαη ε έμνδνο λα
κελ είλαη ίδηα κε ηελ είζνδν.
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Ψο ζχζηεκα ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλνο
(hierarchically structured) θαη απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα. Η αλάιπζε ζε
έλα πςειφ επίπεδν καο δίλεη κία πην νινθιεξσκέλε φςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ρσξίο αλάιπζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Σε
ρακειφηεξν επίπεδν γίλεηαη θαλεξή ε αιιειεπίδξαζε ησλ πνιιψλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ (ππνζπζηήκαηα), ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε νξγάλσζε ηνπ
ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ (whole). Σηελ πεξίπησζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ε
αξρή ηεο πξνζζεηηθφηεηαο δελ ηζρχεη γηαηί νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ δελ είλαη γξακκηθέο, αιιά απνηεινχληαη απφ δίθηπα
αιιειεπηδξάζεσλ πςειήο πνιππινθφηεηαο ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ
εμεηαδφκελα κφλν βάζεη ελφο θνηλνχ ζθνπνχ (common purpose): ηε δηαηήξεζε ηνπ
νξγαληζκνχ ζε πγηή θαηάζηαζε. Απηφο ν θνηλφο ζθνπφο ιεηηνπξγεί ζην επίπεδν ηνπ
ζπλφινπ θαη δελ έρεη θαλέλα απνιχησο λφεκα ζην επίπεδν ηνπ κεκνλσκέλνπ
νξγάλνπ ή θπηηάξνπ. Δηδηθφηεξα, νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, αλάκεζα ζε φια ηα επίπεδά ηνπ, έρεη σο
απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ελφο ζπλφινπ (whole), ην νπνίν έρεη ηδηφηεηεο
πεξηζζφηεξεο απφ ην άζξνηζκα ησλ ηδηνηήησλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ (the
whole is more than the sum of its parts), φπνπ ην «πεξηζζφηεξν» αλαθέξεηαη ζηνπο
λφκνπο ηνπ πςειφηεξνπ επηπέδνπ πνπ ζηξέθνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ζε έλαλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηνπο λφκνπο ησλ ρακειφηεξσλ
επηπέδσλ.
Τα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε απφ ηελ επηζηήκε ηεο ζπζηεκηθήο
είλαη ε πνηθηιία, ν απην-αλαθνξηθφηεηα, ε θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ ζθνπφ, ν
έιεγρνο, νη κεραληζκνί ειέγρνπ, νη ηεξαξρίεο, θαη, ηέινο, ε απην-νξγάλσζε, ε
δπλακηθή απηνξχζκηζε, ε αλάδπζε θαη ε πξνζαξκνγή.

2.1.2 Ποικιλύα και ομοιόςταςη

Σχκθσλα κε ηνλ Heylighen (1987) ε επηπξφζζεηε πιεξνθνξία, ε νπνία
ζπλνςίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ απφ ηε ζηηγκή ηεο πξφβιεςεο ηεο εμφδνπ
ηνπ ιφγσ ηεο επίδξαζεο κειινληηθήο εηζφδνπ, νλνκάδεηαη θαηάζηαζε (state) ηνπ
ζπζηήκαηνο. Κάζε ζηηγκή t ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ κία θαηάζηαζε s(t). Η
θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, είλαη ην ζχλνιν ησλ
αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ επηκέξνπο κεηαβιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
ρξνληθή ζηηγκή (Ashby 1960). Οη θαηαζηάζεηο ελφο ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα
πεξηγξαθνχλ ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ ζηηγκηαίσλ ηηκψλ φισλ ησλ κεηαβιεηψλ
ηνπ ζπζηήκαηνο.
Πνζνηηθφ κέηξν πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ θαηάζηαζεο ελφο
ζπζηήκαηνο ή απιά ηνλ αξηζκφ ησλ μερσξηζηψλ θαηαζηάζεψλ ηνπ, είλαη ε πνηθηιία
(variety) ηνπ ζπζηήκαηνο. Η πνηθηιία αληηπξνζσπεχεη ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπζηήκαηνο
ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπλεπψο ηελ αβεβαηφηεηα πνπ έρνπκε
γηα ην πνηα θαηάζηαζε θαηέρεη ην ζχζηεκα κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.
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Η πνηθηιία ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο ησλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
πεξηέιζεη έλα ζχζηεκα, ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ, ηηο πξνζαξκνζηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ δχλαηαη λα ιάβεη, ηηο
επηιεθηηθέο ελεξγνπνηήζεηο ηνπ ή άιισο ηηο νξγαλψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Όζν
κεγαιχηεξε είλαη ε πνηθηιία ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηψλ ελφο ειεγθηή, ηφζν
κεγαιχηεξε είλαη ε πνηθηιία ησλ παξελνριήζεσλ πνπ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη. Απφ
ηε ζηηγκή πνπ ν αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο είλαη
απεξηφξηζηνο, πξέπεη πάληα λα πξνζπαζνχκε λα κεγηζηνπνηνχκε ηελ εζσηεξηθή ηνπ
πνηθηιία, έηζη ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θαη κε
εμσηεξηθέο επηξξνέο. Έηζη, ε πνηθηιία είλαη βαζηθφο φξνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο (νκνηόζηαζε).
Όζν πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αληίδξαζεο έρεη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζηελ
επίδξαζε πνηθίισλ ζηξεζζνγφλσλ παξαγφλησλ, φζν δειαδή κεγαιχηεξε πνηθηιία
αληίδξαζεο έρεη, ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο έρεη λα δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξφηεηά
ηνπ σο ζχζηεκα. Όζν κεηψλεηαη ε πνηθηιία φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα αληίδξαζεο,
ηφζν απεηιείηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Η εμαθάληζε ζπκπησκάησλ ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ κε ηε ρξήζε θαηαπηεζηηθψλ ζεξαπεηψλ (αληηθαηαζιηπηηθά,
αληηβηνηηθά, αλαιγεηηθά, αληηππξεηηθά, αληηηζηακηληθά, αληηθιεγκνλψδε) νδεγεί ζηελ
ειάηησζε ηεο πνηθηιίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη αθνινχζσο
αληζνξξνπία θαη αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο ηαρέσο κεηαβαιιφκελεο θαηαζηάζεηο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ν πγηήο νξγαληζκφο ηειεί ππφ ζπλζήθεο πςειήο
δηαζέζηκεο πνηθηιίαο, θνληά ζην κέγηζην δπλαηφ.
Η νκνηόζηαζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο ησλ αλνηρηψλ θαη
πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ. Ο φξνο εηζήρζε ην 1932 απφ ηνλ Ακεξηθαλφ θπζηνιφγν
Walter Cannon. Έλα αλνηρηφ θαη πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ δηαηεξεί ηε δνκή θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζσ ηεο πνιιαπιφηεηαο δπλακηθψλ ηζνξξνπηψλ πνπ ειέγρνληαη
απζηεξά απφ αιιεινεμαξηψκελνπο ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχο, αληηδξά ζε θάζε
αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ή ζε θάζε ηπραία παξελφριεζε, κέζσ κηαο ζεηξάο
ηζνκεγεζψλ θαη αληίξξνπσλ κεηαηξνπψλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο
εζσηεξηθήο ηζνξξνπίαο. Έλα ηέηνην ζχζηεκα ιέκε φηη ηειεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο
νκνηφζηαζεο. Με άιια ιφγηα, θάζε ζχζηεκα δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ επηινγψλ
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με ηελ
εκθάληζε θάπνηαο δηαηαξαρήο, ν νξγαληζκφο ηείλεη λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηνπ
θαηάζηαζε θαη ε ηάζε ηνπ απηή ηνλ ππνρξεψλεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο
πεξηβαιινληνινγηθέο κεηαβνιέο θαηά πνηθίινπο ηξφπνπο. Γειαδή, αληηκεησπίδεη ηελ
αιιαγή κε φπνηα κέζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηηπγράλεηαη ε
επαλαθνξά ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, ην ζχζηεκα απνθηά θαηλνχξγηα ζπκπεξηθνξά, ε
νπνία έρεη πνιχ απζηεξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο απφ ηελ πξνεγνχκελε. Δάλ νη
παξελνριήζεηο ζπλερηζηνχλ, ην ζχζηεκα κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ θαηαζηξνθή. Η
δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε. Τν
ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα
εμειίζζεηαη.
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Η πνηθηιία θαη ε πνιππινθφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο. Η πνηθηιία είλαη
έλαο βαζηθφο φξνο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
νκνηφζηαζε κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν φηαλ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ειεγθηψλ. Τν
ηειεπηαίν ηζρπξνπνηείηαη κέζσ ηνπ λφκνπ ηεο αλαγθαίαο πνηθηιίαο.
Η νκνηφζηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο δπλακηθή απην-ξχζκηζε ελφο
ζπζηήκαηνο. Η αιιειεπηδξαζηηθή δηεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζην
κεραληζκφ ηεο νκνηφζηαζεο ελεξγεί πάλσ ζηε δνκηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.
Αλ ε πξαγκαηηθή πνηθηιία ελφο ζπζηήκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ
ζεσξεηηθά δχλαηαη λα εκθαλίζεη ηφηε ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ππό πεξηνξηζκό (ππφ
εμέιημε). Ο πεξηνξηζκφο C ελφο ζπζηήκαηνο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο
κέγηζηεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο πνηθηιίαο ηνπ ζπζηήκαηνο: C=Vmax-V. Η δηαθνξά
απηή κπνξεί λα εξκελεπζεί σο πιεξνθνξία. Ο πεξηνξηζκφο είλαη πνπ κεηψλεη ηελ
αβεβαηφηεηά καο γηα ηελ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο θαη καο επηηξέπεη λα θάλνπκε
δχζθνιεο πξνβιέςεηο γηα απηφ. Η πιεξνθνξία είλαη ηάμε, νξγάλσζε, έιιεηςε
πηζαλφηεηαο, δειαδή, ην αληίζεην ηεο εληξνπίαο, πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ αηαμία, ηελ
έιιεηςε νξγάλσζεο θαη ηελ πηζαλφηεηα. Η εληξνπία κεηξάεη ηελ έιιεηςε
πιεξνθνξίαο ζε έλα ζχζηεκα. Η ζπιινγή πιεξνθνξίαο έρεη σο αληίηηκν ηελ αχμεζε
ηεο εληξνπίαο.
Ο πεξηνξηζκφο ζην ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ εθθξάδεη νπζηαζηηθά
ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ
ηεο κέγηζηεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο πνηθηιίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ηφζν ν
πεξηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεη θαη άξα κεγαιψλεη ην κέηξν ηεο αζζέλεηαο ηνπ
νξγαληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φζν ν νξγαληζκφο δηαηεξεί ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
πνηθηιίαο ηνπ ρψξνπ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα βξεζεί, ηφζν πην πγηήο θαη
ζηαζεξφο είλαη, ηφζν πξνζηαηεπκέλνο απφ ηε λφζν είλαη. Γειαδή, ην κέηξν ηεο
αζζέλεηαο θαη ε κέγηζηε δπλαηή πνηθηιία ηνπ νξγαληζκνχ ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή είλαη πνζά αληηζηξφθσο αλάινγα.
Απφ ηελ άιιε, ην παζνινγηθφ ζχκπησκα ζεσξείηαη ζα κηα μαθληθή πνηνηηθή
αιιαγή ζηε ρξνληθή εμέιημε κηαο αζζέλεηαο, δειαδή κηα δηαθιάδσζε πνπ ιακβάλεη
ρψξα. Απηή ε αιιαγή κπνξεί λα πξνθαιείηαη είηε απφ ελδνγελείο παξάγνληεο είηε
απφ εμσγελή εξεζίζκαηα, πνπ κεηαβάινπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θξίζηκεο
παξακέηξνπο ειέγρνπ. Σχκθσλα κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο, ε ζεξαπεπηηθή
ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα ζηνρνπνηεί απηέο ηηο παξακέηξνπο ειέγρνπ κε ζθνπφ λα ηηο
ηξνπνπνηήζεη ψζηε λα επαλαθέξεη ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Απηφ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή ηαηξηθή πξνζέγγηζε φπνπ ε πξνζπάζεηα εληνπίδεηαη ζηελ
απαινηθή ησλ ζπκπησκάησλ κε κηα γξακκηθή ινγηθή πνπ ζπζρεηίδεη ην ζεξαπεπηηθφ
εξέζηζκα κε ην απνηέιεζκά ηνπ κέζσ αλαινγίαο. Απηή ε γεληθή ζεψξεζε ησλ
λνζεκάησλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ αλαθέξεηαη σο «δπλακηθή αζζέλεηα» θαη πξφθεηηαη
γηα έλαλ φξν πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί απφ παιαηφηεξα. Ο φξνο «δπλακηθή
αζζέλεηα» ζπιιακβάλεη ηελ αίζζεζε ησλ αλψκαισλ ξπζκψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη
είηε πην θαλνληθνί είηε πην αθαλφληζηνη απφ ην θπζηνινγηθφ, θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο
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ηξνπνπνηήζεηο ζην θπζηνινγηθφ έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε δηρνηφκεζε
ζηα δπλακηθά. Γειαδή, ην δηαθξηηηθφ ζηνηρείν κεηαμχ ηεο πγείαο θαη ηεο δπλακηθήο
αζζέλεηαο είλαη ε αιιαγή ησλ δπλακηθψλ απφ ην θπζηνινγηθφ, θαη φρη ε
θαλνληθφηεηα ή φρη ησλ δπλακηθψλ.

2.1.3 Το φαινόμενο τησ αυτο-αναφορικότητασ

Τα δπλακηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε κεηαηξνπή
ηεο εμφδνπ ζε είζνδν δεκηνπξγψληαο κία θπθιηθή ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ,
νδεγνχληαη ζην παξάδνμν ηεο απην-αλαθνξάο ή θιεηζηήο θπθιηθφηεηαο (selfreference), κε ηελ έλλνηα φηη παξαπέκπεη, αλαθέξεη θαη ζπζρεηίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
ζηνλ εαπηφ ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ θάζε έκβην ζχζηεκα θαηαζθεπάδεη ηα επηκέξνπο
ζηνηρεία ηνπ, ηφηε έρεη θαη κηα ζπγθεθξηκέλε ηάζε λα δηαηεξεί ηνλ εαπηφ ηνπ
αλέπαθν απφ ηπρφλ αιιαγέο θαη κεηαηξνπέο. Η απην-αλαθνξηθφηεηα ελφο
ζπζηήκαηνο πεγάδεη απφ ηε ιεηηνπξγία ειέγρνπ ηνπ θψδηθά ηνπ.
Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ ζηεξνχληαη ηεο ηδηφηεηαο ηεο απην-αλαθνξάο, δελ απην-αλαθέξνληαη θαη
έηζη νδεγνχληαη ζηε δηάζπαζε ηεο θπθιηθήο ζρέζεο αηηίνπ θαη αηηηαηνχ, κε
απνηέιεζκα ηελ ειιεηκκαηηθφηεηα ζηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ επηθνηλσλία.
Απφ ηελ άιιε, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ θπβεξλεηηθφ απην-αλαθεξφκελν ζχζηεκα
είλαη ε ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαη παξαγσγή ηνπ ππξεηνχ, φπσο ζα
αλαιπζεί παξαθάησ.

2.1.4 Κατευθυντικότητα ςε τελικό ςκοπό (Goal directedness)

Έλα απηφλνκν ζχζηεκα, φπσο είλαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, ραξαθηεξίδεηαη
απφ ην γεγνλφο φηη επηδηψθεη κέζσ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη
επνκέλσο πξέπεη λα απνθεχγεη ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
πεξηβάιινλ θαη πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξέθθιηζή ηνπ απφ ηνλ ηειηθφ ηνπ
ζθνπφ. Τν θαηλφκελν ηεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζε ηειηθφ ζθνπφ είλαη άκεζε απφξξνηα
ηεο ηδηφηεηαο ηεο απην-αλαθνξάο θαη ζπλεπάγεηαη ηε ξύζκηζε (regulation) ή ηνλ
έιεγρν (control) ησλ εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Η
θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ ζθνπφ είλαη κία θαηαζηνιή ησλ ελδερφκελσλ
απνθιίζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο απφ κία ακεηάβιεηε ηειηθή θαηάζηαζε. Καηά ζπλέπεηα
ν ηειηθφο ζθνπφο-ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη κία θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο απηνχ,
ζηελ επηζηξέθεη κεηά απφ θάζε εμσηεξηθή παξελφριεζε. Βάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
θαηεπζπληηθφηεηαο είλαη ε ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά (purposeful behavior).

2.1.5 Έλεγχοσ και μηχανιςμού και ιεραρχύεσ ελϋγχου

Η απνθπγή απνρψξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο απφ ηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε
γίλεηαη κέζσ ιεηηνπξγηψλ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο ελφο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί
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σο κείσζε ηεο πνηθηιίαο ηνπ, θαζψο νη εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο (νη νπνίεο
ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ βαζκφ πνηθηιίαο), επεξεάδνπλ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζεί φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηελ
θαηάζηαζε πνπ εθθξάδεη ηνλ ηειηθφ ηνπ ζθνπφ θαη ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειφ
βαζκφ πνηθηιίαο. Υπάξρνπλ άπεηξα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ.
Πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα λα πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη έλα ηξφπν
ψζηε λα παξεκπνδίζεη ηηο δξάζεηο ησλ παξελνριήζεσλ ζηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο
ηνπ. Τξεηο βαζηθέο κέζνδνη ππάξρνπλ γηα ηε δηελέξγεηα κηαο ηέηνηαο ξχζκηζεο:
- ε απνκνλωηηθή βαζκίδα (buffering): απηφο ν κεραληζκφο απνξξνθά παζεηηθά
θαη εθκεδελίδεη ηηο δηάθνξεο παξελνριήζεηο ρσξίο ελεξγή παξέκβαζε.
- ε αλαηξνθνδόηεζε (feedback): ην ζχζηεκα αληηζηαζκίδεη έλα ζθάικα ηνπ ή
κηα απφθιηζή ηνπ απφ ην ζθνπφ ηνπ, αθνχ απηή έρεη ήδε ζπκβεί. Γειαδή, ην ίδην ην
ζθάικα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο δξάζεο ειέγρνπ ζην ζχζηεκα. Τν
κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ είλαη φηη πξψηα πξέπεη λα επηζπκβεί
ε απφθιηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε παξαγσγή ζθάικαηνο θαη κεηά λα δξάζεη ζρεηηθά.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε ηεο εμφδνπ ζηελ είζνδν εληζρχεη
ή ελδπλακψλεη ην ζχζηεκα πξνο ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή ηνπ, έρνπκε ζεηηθή
αλαηξνθνδόηεζε (positive feedback). Δάλ ε αληίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ
αλαηξνθνδφηεζε είλαη αληίζεηε απφ ηελ αληίδξαζε πξηλ απφ απηή (δειαδή ε αξρηθή
αιιαγή εμνπδεηεξψλεηαη ή ειαηηψλεηαη), ηφηε ε αλαηξνθνδφηεζε είλαη αξλεηηθή
(negative feedback). Η ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθζεηηθή
αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ή ηελ άκεζε εμαζζέλεζή ηνπ. Κάζε επηπξφζζεηε
πιεξνθνξία εηζάγεη κία θαηλνχξγηα πξνζζεηηθή πνζφηεηα, φπσο ην θαηλφκελν ηεο
ρηνλνζηηβάδαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηεο ζεηηθήο αλαηξνθνδφηεζεο ην ζχζηεκα
νδεγείηαη ζηελ θαηαζηξνθή. Η αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζηαζεξνπνηεί ην ζχζηεκα
θαη ην νδεγεί ζε κία πξνζαξκνζηηθή (adaptive) ζπκπεξηθνξά, νδεγψληαο ηηο
απνθιίζεηο ηνπ ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο.
- ε πξόζζηα ηξνθνδόηεζε (feedforward): ν έιεγρνο κέζσ ηεο πξφζζηαο
ηξνθνδφηεζεο ζα εθκεδελίζεη ηελ παξελφριεζε πξηλ απηή πξνιάβεη λα επεξεάζεη ηηο
ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο λα πξνβιέπεη ηελ επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξελνριήζεσλ ζην ζθνπφ
ηνπ, εηδάιισο δε ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη πνηεο παξελνριήζεηο πξαγκαηηθά
παξεκπνδίδνπλ ην ζχζηεκα. Η πξφζζηα ηξνθνδφηεζε είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ νη εμσηεξηθέο παξελνριήζεηο δελ είλαη ζπλερείο ή αλαπηχζζνληαη
ηφζν γξήγνξα, φπνπ ε εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε είδνπο αλαηξνθνδφηεζεο ζα ήηαλ
άθαηξε ή φηαλ ε αλαπαξάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο γίλεη αξθεηά πνιχπινθε, έρεη
δειαδή πνιιέο πηζαλέο θαηαζηάζεηο.
Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ κέζσ ηεο πξφζζηαο
ηξνθνδφηεζεο θαη ηεο αλαηξνθνδφηεζεο ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα
αληηζηαζκίδεη φιεο ηηο επηξξνέο ηνπ πεξηβάιινληνο παξάγνληεο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο,
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ηφζεο φζεο θαη ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ. Καη θαζψο ν
αξηζκφο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη απεξηφξηζηνο, πξέπεη ην ζχζηεκα λα πξνζπαζεί πάληα
λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ πνηθηιία, ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλν γηα
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο θαη κε εμσηεξηθέο επηξξνέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
ζηαζεξφηεηά ηνπ, ε νκνηφζηαζή ηνπ θαη ν ζθνπφο ηνπ.
Σηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, φπσο είλαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, νη
ζηφρνη θαηαηάζζνληαη ζε ηεξαξρίεο, φπνπ νη πςειφηεξνη ζηφρνη ειέγρνπλ ηηο
ξπζκίζεηο ησλ θαηψηεξσλ. Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο επηπέδσλ εμαξηάηαη απφ ηε
ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα θάζε βξφρνπ ειέγρνπ. Όζν πην κηθξή ε ηθαλφηεηα ηνπ θάζε
βξφρνπ λα ειαηηψλεη ηελ πνηθηιία ησλ παξελνριήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν
κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ επηπέδσλ. Τν ηειεπηαίν είλαη γλσζηφ σο
ν λφκνο ηεο απαξαίηεηεο ηεξαξρίαο ηνπ Aulin. Όκσο ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
επηπέδσλ έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα ζηε ζπλνιηθή ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ
ειεγθηή, εθφζνλ, φζν κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ ζεκάησλ ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ
δξάζεσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν, ηφζν κεγαιχηεξε
ε απψιεηά ηνπο ιφγσ ζνξχβνπ, αιινίσζεο θαη θαζπζηέξεζεο. Ψο εθ ηνχηνπ, είλαη
πξνηηκφηεξν λα κεγηζηνπνηεζεί ε ξπζκηζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θάζε επηπέδνπ, ψζηε λα
κεησζεί ν αξηζκφο ηνπο.
Σηα απην-νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα ν έιεγρνο είλαη θαηαλεκεκέλνο (distributed),
θαζψο φια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλεηζθέξνπλ ην ίδην ζηελ ηειηθή δηάηαμε θαη
δελ πθίζηαηαη ε δνκή ηνπ θεληξηθνχ ειεγθηή πνπ ιεηηνπξγεί σο έλα θπζηθά
δηαρσξηζκέλν ππνζχζηεκα ην νπνίν αζθεί κεγάιε επηξξνή ζηα ππφινηπα
ππνζπζηήκαηα.

2.1.6 Οργϊνωςη και αυτο-οργϊνωςη

Οξγάλσζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ θαη δηεξγαζηψλ ηεο επηθνηλωλίαο, ηνπ
ζπληνληζκνχ θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ
ελφο ζπζηήκαηνο, ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηα δπλακηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ
κεηαηξνπψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ θαη ζπληζηνχλ ηελ ελφηεηά ηνπ είηε απφ
ηελ πιεπξά ηνπ παξαηεξεηή, είηε γηα ην ίδην. Η έλλνηα ηεο νξγάλσζεο είλαη ζπλαθήο
κε ηε ιεηηνπξγία δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο
επηθνηλσλίαο. Η χπαξμε επηθνηλσλίαο απφ ην Α ζην Β, αλαγθαζηηθά πξνυπνζέηεη
θάπνην πεξηνξηζκό, θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γεγνλφησλ ηνπ Α θαη ηνπ Β. Άξα ε
νξγάλσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξίζζεηα πιεξνθνξίαο. Μηα κνξθή νξγάλσζεο είλαη
θαιή, εάλ θαηαθέξλεη λα δηαηεξεί ην ζχζηεκα ζηαζεξφ ζε κία θαζνξηζκέλε
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Η θαιή νξγάλσζε είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξελνριήζεσλ θαη ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Σε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ
παξελνριήζεσλ, ε νξγάλσζε γίλεηαη θαθή, κε επηζπκεηή.
Απην-νξγάλωζε είλαη ε ηδηφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο λα κεηαβαίλεη εθνχζηα απφ
κία ιηγφηεξν θαηάιιειε κνξθή νξγάλσζεο ζε κία πεξηζζφηεξν θαηάιιειε. Έλα
ζχζηεκα κπνξεί λα απην-νξγαλσζεί φηαλ δεκηνπξγεζνχλ βξφρνη αλαηξνθνδφηεζεο
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

64

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαη επίζεο, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη δνκψλ πνπ
αλαδχνληαη ζε πςειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. Απηφ νδεγεί ην ζχζηεκα ζε πνιχπινθε
θαη απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά (ράνο), κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε αλάπηπμή ηνπ
κέρξη λα θζάζεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε θαη ζηαζεξή θαηάζηαζε, πνπ νλνκάδεηαη
ειθπζηήξαο (attractor) ηνπ ζπζηήκαηνο.

2.1.7 Ελκυςτόρεσ-Λεκανοπϋδια

Διθπζηήξαο είλαη ε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία ζπγθιίλνπλ νη ππφινηπεο
θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ζαλ ν ειθπζηήξαο λα έιθεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο
πηζαλέο θαηαζηάζεηο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε φιεο νη ηξνρηέο ηνπ (trajectories) λα
θαηαιήγνπλ ζην ίδην ζηαζεξφ ζεκείν. Ψο ειθπζηήξαο νξίδεηαη κία πεξηνρή ηνπ
ρψξνπ θαηαζηάζεσλ ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία ην ζχζηεκα κπνξεί λα
εηζέιζεη, είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή θαη απφ ηελ νπνία δελ κπνξεί λα εμέιζεη.
Κάζε ειθπζηήξαο έρεη έλα ιεθαλνπέδην, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ
πεξηζηνηρίδεη ην ρψξν θαηαζηάζεσλ, έηζη ψζηε, φιεο νη ηξνρηέο πνπ μεθηλνχλ απφ
απηή ηελ πεξηνρή λα θαηαιήγνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ειθπζηήξα. Τα ιεθαλνπέδηα
δηαθνξεηηθψλ ειθπζηήξσλ δηαρσξίδνληαη απφ κία ζηελή ζπλνξηαθή γξακκή κε πνιχ
αθαλφληζην ζρήκα. Σπλεπψο, δελ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ζε πνηφλ ειθπζηήξα ζα
θαηαιήμνπλ νη ηξνρηέο πνπ μεθηλνχλ απφ ζεκεία πνιχ θνληά ζηε ζπλνξηαθή γξακκή.
Κνληά ζηε ζπλνξηαθή γξακκή, ην ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη ρανηηθά, ελψ κέζα ζην
ιεθαλνπέδην ε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη πξνβιέςηκε.
Η παξνπζία πνιιψλ ειθπζηήξσλ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε-γξακκηθψλ
ζπζρεηίζεσλ θαη ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο. Δπίζεο, ιφγσ
ηνπ φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ ζπκπεξηθέξεηαη κε νκαιφ ηξφπν, ην ζχλνιν ησλ
ζεκείσλ πνπ αθήλεη σο ίρλε ζην πέξαζκά ηνπ είλαη ηξνκεξά πνιχπινθν. Σηελ
πεξίπησζε απηή ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη έλαλ πνιχπινθν θαη παξάμελν ειθπζηήξα.
Γελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζνπκε ηνλ παξάμελν ειθπζηήξα ησλ πξαγκαηηθψλ
ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ρανηηθή ζπκπεξηθνξά.
Η ρξφληα θιεγκνλή είλαη έλαο πνιχπινθνο, παξάμελνο ειθπζηήξαο. Όηαλ έλαο
βιαπηηθφο εθιπηηθφο παξάγνληαο δελ εμνπδεηεξψλεηαη πιήξσο ή φηαλ ηα
θαηαζηαιηηθά Τ ιεκθνθχηηαξα δελ απελεξγνπνηνχλ ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε
κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζβνιήο απφ ηνλ νξγαληζκφ, θαη ηα επίπεδα ηεο
θιεγκνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο μεπεξάζνπλ θάπνην φξην, ε ρξφληα θιεγκνλή σο
ειθπζηήξαο, κπνξεί λα δηαβξψζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ε βιάβε λα
είλαη κε αλαζηξέςηκε.

2.1.8 Ανϊδυςη

Η νξγάλσζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ελφο ζπζηήκαηνο πξνζδίδνπλ ζην
ηειεπηαίν ηδηφηεηεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αλαρζνχλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο
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ζπζηαηηθψλ κεξψλ. Οη ηδηφηεηεο απηέο νλνκάδνληαη αλαδπφκελεο θαη είλαη αθελφο
απηφ πνπ επηηπγράλνπλ ζπιινγηθά, φια καδί ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο θαη δελ
κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ μερσξηζηά θαη αθεηέξνπ απηφ πνπ ην ζχζηεκα επηηπγράλεη
ιφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ.
2.1.9 Προςαρμογό

Έλα ζχζηεκα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη κεγάιε πνηθηιία ξπζκηζηηθψλ
ελεξγεηψλ, θαηαιήγνληαο ζε πνιιαπιέο ζηαζεξέο δηακνξθψζεηο παξά ηηο πνηθίιεο
πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ή λα αλαπηπρζεί. Απηφ ην
ζπληαίξηαζκα ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ είλαη ε πξνζαξκνγή. Η πξνζαξκνγή
εκπεξηέρεη ηελ επηβίσζε θαη ηελ απάιεηςε ησλ κε πξνζαξκφζηκσλ, κε ιεηηνπξγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν εξψηεκα είλαη πνηεο ξπζκηζηηθέο ελέξγεηεο ζα
επηιέμεη ην ζχζηεκα γηα λα ελαξκνληζηεί ηειηθά κε ην πεξηβάιινλ, παξά ηα εκπφδηα
πνπ ζα εκθαληζηνχλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, έρεη αλαπηχμεη
δηάθνξνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη, κέρξη θαη
γνλνηππηθέο κεηαβνιέο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην ζνβαξφηεξν θαη κε
αλαζηξέςηκν πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ ηνπ είδνπο.

2.1.10 Η θεωρύα τησ αυτοπούηςησ

Η δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ηεο απηνπνίεζεο γηα βηνινγηθά θαη γλσζηαθά
ζπζηήκαηα έρεη ζπληειεζηεί κε ην έξγν ησλ Humberto Maturana θαη Francisco
Varela. Σχκθσλα κε ηε ινγηθή απηή, έλα γεγνλφο δελ πξνθαιεί απιψο θάπνην άιιν,
αιιά κάιινλ απνηειεί ηελ αηηία γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ θάπνηα απνηειέζκαηα κέζα
ζηελ απην-νξγαλσζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.
Οη Maturana θαη Varela φξηζαλ έλα απην-νξγαλσκέλν ζχζηεκα σο κηα ζχλζεηε
ελφηεηα: ε νξγαλσηηθή ζπλνρή ηεο δνκήο εμαζθαιίδεη ηελ ελφηεηα, πνπ είλαη
ζχλζεηε, γηαηί ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ νη
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, αιιά θαη κε άιια ζπζηήκαηα, ζπγθξνηνχλ ηελ νξγαλσζηαθή
ηαπηφηεηα, πνπ νξίδεη ην ζχζηεκα. Έηζη, ηα έκβηα ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη απφ ηε
δηθή ηνπο νξγάλσζε, πνπ είλαη κηα απην-αλαθνξηθή νξγάλσζε, αθνχ ην βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ην φηη ηα ζπζηήκαηα απηά απνηεινχλ ηα πξντφληα ηεο ίδηαο
ηνπο ηεο νξγάλσζεο. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα θιεηζηή νξγάλσζε, πνπ παξάγεη θαη
ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ
απηνλνκία ηεο. Καηά ζπλέπεηα ηα έκβηα ζπζηήκαηα δελ αλαπαξάγνληαη κφλν,
δεκηνπξγνχλ αθφκα θαη δηθά ηνπο κέξε, ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηαηηθά ηνπ ίδηνπ ηνπ
πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. Με άιια ιφγηα, ηα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη
νξγαλσηηθά θιεηζηά, αιιά πιεξνθνξηαθά αλνηρηά. Ψο απνηέιεζκα, ηα ζπζηήκαηα
απηά είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα ειεγρζνχλ αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ην
πεξηβάιινλ είλαη θαηά πνιχ δπζθνιφηεξν, εάλ φρη αδχλαην, λα πξνβιεθζνχλ, εθηφο
ίζσο απφ κηα ή δχν θηλήζεηο κπξνζηά.
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2.1.11 Η θεωρύα του χϊουσ

Δίλαη γεγνλφο φηη ζηνλ θφζκν επηθξαηεί ε δηαηαξαρή, ην ράνο, ε κε
θαλνληθφηεηα θαη ε κε πξνβιεςηκφηεηα [193]. Τα πεξηζζφηεξα βηνινγηθά
ζπζηήκαηα, θαζψο θαη πνιιά θπζηθά ζπζηήκαηα, είλαη αζπλερή, αλνκνηνγελή θαη
αθαλφληζηα. Η κεηαβιεηή, πνιχπινθε δνκή θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δσληαλψλ
ζπζηεκάησλ θαίλνληαη εμίζνπ πηζαλφ λα πξνζεγγίδνπλ ην ράνο φζν θαη λα
ζπγθιίλνπλ ζε θάπνηα θαλνληθή κνξθή. Οη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο ε ηάμε απνδηνξγαλψλεηαη ζε ράνο, απφ ηελ άιιε πιεπξά αλαθαιχπηνπλ ηνλ
ηξφπν πνπ ην ράνο δεκηνπξγεί ηάμε θαη, ηέινο, ην ζπλδεηηθφ θξίθν απηψλ ησλ
θφζκσλ. Έηζη ε πξνζνρή κεηαηνπίδεηαη απφ ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο πνηνηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο θαη απφ ηελ πξφβιεςε, ηνλ
έιεγρν θαη ηελ αλάιπζε ησλ κεξψλ ζε έλα λέν ελδηαθέξνλ, εθείλν ηνπ ηξφπνπ
κεηαβνιήο ηνπ κε πξνβιέςηκνπ ζπλφινπ πξαγκάησλ.
Γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο σο ρανηηθή, ην ζχζηεκα
πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο:
- πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαίζζεηε εμάξηεζε απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο
- πξέπεη λα είλαη ηνπνινγηθά κεηαβαηηθφ
- ην ζχλνιν ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ ηξνρηψλ πξέπεη λα είλαη ππθλφ.
Δπαηζζεζία ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο ζεκαίλεη φηη δχν ζεκεία ζε έλα ηέηνην
ζχζηεκα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ξηδηθά δηαθνξεηηθέο ηξνρηέο ζην θαζηθφ ρψξν,
αθφκα θαη αλ ε δηαθνξά ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά κηθξή. Τα
ζπζηήκαηα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κφλν φηαλ ε αξρηθή δηακφξθσζε είλαη
αθξηβψο ε ίδηα. Οπζηαζηηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη ρξεηάδεηαη θαλείο λα πξνζδηνξίζεη ηηο
αξρηθέο ζπλζήθεο κε απεξηφξηζηε αθξίβεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη πψο ζα
ζπκπεξηθεξζεί ην ζχζηεκα πέξα απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν «ρξνληθφ νξίδνληα». Σηελ
πξάμε, βέβαηα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο κε πεξηνξηζκέλε
κφλν αθξίβεηα.
Φανηηθέο πεξηνρέο θίλεζεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο δχν ηξνρηέο, πνπ αξρηθά
βξίζθνληαη πνιχ θνληά, απνκαθξχλνληαη «εθζεηηθά» (πνιχ γξήγνξα) ε κία απφ ηελ
άιιε θαη ζχληνκα βξίζθνληαη ζε εληειψο δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ ρψξνπ. Σηηο
πεξηνρέο απηέο, κηθξέο αιιαγέο ζηα «αίηηα» νδεγνχλ ζε κεγάιεο αιιαγέο ζηα
«απνηειέζκαηα» θαη νη ληεηεξκηληζηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Νεχησλα θαη ηνπ Laplace γηα
ηε δπλακηθή παχνπλ λα ηζρχνπλ.
Τν ράνο δελ είλαη ε κφλε πεγή απξνβιεπηφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο
ζπζηήκαηνο. Δλλνηνινγηθά, ππάξρνπλ ηξεηο ηέηνηεο πεγέο:
- ε πξψηε είλαη ε επίδξαζε ηνπ ηπραίνπ ζνξχβνπ,
- ε δεχηεξε είλαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
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- ε ηξίηε είλαη ε έιιεηςε πιήξνπο γλψζεο γηα ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο, ε νπνία
απαζρνιεί ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ην ράνο.
Σε έλα ζεξκνδπλακηθφ ζχζηεκα επηθξαηεί ε ηάζε λα κεησζεί ε νξγάλσζε θαη
λα απμεζεί ε αηαμία. Ο δεχηεξνο λφκνο ηεο ζεξκνδπλακηθήο είλαη απηφο πνπ
βεβαηψλεη ηελ πξννδεπηηθή απνδηνξγάλσζε ηεο σθέιηκεο ελέξγεηαο, ηελ ππνβάζκηζή
ηεο, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο εληξνπίαο. Ο Ilya Prigogine αλαθαιχπηεη
φηη νη ζηαζεξέο θαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα απνβνχλ αζηαζείο, λα κεηαπέζνπλ ζην ράνο.
Οη δηαθπκάλζεηο απμάλνληαη κε ηπραίν ηξφπν, δηαλχνληαο κηα πνξεία πξνο ην ράνο
κέρξη λα αλαθχςεη έλα ζεκείν θξίζεο, ζεκείν δηαθιάδσζεο. Τφηε κία απφ ηηο πνιιέο
εμσηεξηθέο δηαθπκάλζεηο εληζρχεηαη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ην ζχζηεκα επηιέγεη λα
εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ηελ αξρηθή ζηαζεξή θαηάζηαζε θαη λα εμειηρζεί πξνο θάπνηα
άιιε: απφ ην ράνο αλαδχεηαη ηάμε. Με αληηζηξεπηέο δηαδηθαζίεο καθξάλ ηεο
ηζνξξνπίαο είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπλ ζε είδε νξγάλσζεο. Τα ζπζηήκαηα δελ
απνζπληίζεληαη αιιά εκθαλίδνληαη λέα. Γειαδή, ην ράνο καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο
πεξηθιείεη ηε δπλαηφηεηα απην-νξγάλσζεο. Απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κε ηζνξξνπίαο θαη
απην-νξγάλσζεο ηηο νλνκάδεη «δνκέο δηαζθνξπηζκνχ». Ο δηαζθνξπηζκφο ππνδειψλεη
ράνο θαη δηάιπζε, ε δνκή είλαη ην αληίζεηφ ηνπ. Οη δνκέο δηαζθνξπηζκνχ είλαη
ζπζηήκαηα πνπ δηαηεξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κφλν εθφζνλ παξακέλνπλ ζπλερψο
αλνηρηά ζηε ξνή εμσηεξηθήο ελέξγεηαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ην αλζξψπηλν νλ είλαη έλα ζχζηεκα:
- απηφλνκν, θαζψο εκπιέθεηαη ζε ιεηηνπξγίεο κε θαηεπζπληηθφηεηα ζε ηειηθφ
ζθνπφ γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ.
- ζεξκνδπλακηθά αλνηρηφ, θαζψο δηαξθψο αληαιιάζζεη χιε θαη ελέξγεηα κε ην
πεξηβάιινλ.
- νξγαλσζηαθά θιεηζηφ, θαζψο, ελψ δηέπεηαη απφ ζεξκνδπλακηθή αλνηρηφηεηα,
σζηφζν ε νξγάλσζή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ, σο απάληεζε ζε θάζε
εμσηεξηθή παξέκβαζε ή δηαθχκαλζε.
- πνιχπινθν, θαζψο πεξηιακβάλεη άπεηξν αξηζκφ δπλεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο
νπνίεο κπνξεί λα πεξηέιζεη, αλάινγα κε ην βαζκφ πγείαο ή/θαη αζζέλεηαο πνπ ην
ραξαθηεξίδεη. Δίλαη γλσζηφ φηη ην πνιχπινθν ζχζηεκα κπνξεί λα ζπληίζεηαη απφ
ιίγα κφλν ζηνηρεία, αιιά ε αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε θάπνηα θιίκαθα
ζα νδεγήζεη ζε πνιχπινθε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, κηα
ζπκπεξηθνξά ε νπνία δε ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί επαγσγηθά απφ ηε γλψζε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Απηή είλαη ε αληίιεςε ησλ αλαδπφκελσλ ηδηνηήησλ ησλ
πνιιαπιψλ αιιειεπηδξψλησλ κεξψλ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ
ζψκαηνο, κε ηηο πνιχπινθεο αλαηξνθνδνηήζεηο θαη ηηο δπλακηθέο ηεο νκνηφζηαζεο.
- απην-αλαθεξφκελν, θαζψο αληηζηέθεηαη ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο κέζσ ησλ
κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη ελφο πνιχπινθνπ δηθηχνπ ξπζκηζηηθψλ βξφγρσλ αιιά θαη
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νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπ ζηνηρεία φπνηε θξίλεηαη
απαξαίηεην γηα λα δηαηεξείηαη ζε κία θαηάζηαζε πνπ εμππεξεηεί ην ζθνπφ ηνπ.
- ηεξαξρηθά δνκεκέλν, θαζψο πιεζψξα ππνζπζηεκάησλ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ, μεθηλψληαο απφ ην ππναηνκηθφ, ππξεληθφ, θπηηαξηθφ, βηνρεκηθφ, ηζηηθφ,
νξγαληθφ, έσο ην επίπεδν ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ (λεπξηθφ, θαξδηαγγεηαθφ,
γαζηξεληεξηθφ, θ.ι.π) αιιά θαη ηελ ηεξάξρεζε εληφο ησλ ίδησλ ζπζηεκάησλ.
Η ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζην ζέκα ηεο πγείαο θαη ηεο
αζζέλεηαο είλαη ρανηηθή, κε ηε ζηνραζηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή κε ηελ έλλνηα
ηεο κε-γξακκηθφηεηαο, κε-πξνβιεςηκφηεηαο θαη κε-θαλνληθφηεηαο/νκαιφηεηαο
(ζπάζηκν ζπκκεηξίαο). Πξάγκαηη, ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κε-γξακκηθψλ
ζπζηεκάησλ, φπσο ηέηνην είλαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, είλαη ε πνηνηηθά
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά γηα κηθξέο παξαιιαγέο ησλ παξακέηξσλ ειέγρνπ, ε νπνία
πξνζθέξεη έλαλ πην ιεπηεπίιεπην, ηαρχ θαη ελεξγεηαθά ζπκθέξνληα έιεγρν ηνπ
ζπζηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηα γξακκηθά ζπζηήκαηα.
Σχκθσλα κε ηνλ Goldberger, νη αζζελείο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λφζσλ ηνπο
ράλνπλ ηε κε-γξακκηθφηεηά ηνπο, ηελ πνιππινθφηεηα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπο θαη έηζη ε πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζηηο
δηάθνξεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή. Μία επξέσο
θάζκαηνο απψιεηα ηεο θπζηνινγηθήο πνιππινθφηεηαο, απφ κνξηαθφ ζε θπηηαξηθφ
επίπεδν θαη απφ ηζηηθφ ζε επίπεδν νξγάλσλ ζπλνδεχεη ηε γήξαλζε θαη ηηο λνζεξέο
θαηαζηάζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Η ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή επνκέλσο απαηηεί
ζεξαπεία φινπ ηνπ νξγαληζκνχ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη
πνιππινθφηεηάο ηνπ, θαη φρη ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο κεκνλσκέλνπ παξάγνληα ή ελφο
κνξηαθνχ κεραληζκνχ.
Δπηπιένλ, ηα δηάθνξα ζπκπηψκαηα φπσο ν πφλνο, ν ππξεηφο, ν βήρα, ν έκεηνο,
ην άγρνο δε ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζζέλεηεο, αιιά αλαδπόκελεο ηδηόηεηεο, ησλ
νπνίσλ ε αλάπηπμε ζθνπφ έρεη λα νδεγήζεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ
νξγαληζκνχ. Η έλλνηα ηεο αλαδπφκελεο ηδηφηεηαο είλαη απηφ πνπ επηηπγράλνπλ φια
καδί ηα ζηνηρεία ελφο ζπζηήκαηνο, ελψ δε ζα κπνξνχζαλ λα ην επηηχρνπλ μερσξηζηά.
Γειαδή ε αλαδπφκελε ηδηφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ
θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπιινγηθέο ηδηφηεηεο πξνθχπηνπλ απφ ηηο
ηδηφηεηεο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεγαιχηεξεο θιίκαθεο πξνθχπηεη απφ ηε ιεπηνκεξή
δνκή, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε πνιχ
κηθξφηεξεο θιίκαθεο. Γηαθνξεηηθά, ε έλλνηα ηεο αλαδπφκελεο ηδηφηεηαο αλαθέξεηαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ελφο ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη
απφ ηε κηθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα
πξνβιεθζεί.
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2.2 Ολιςτικό προςϋγγιςη του διπόλου υγεύασ-αςθϋνειασ
2.2.1 Το μοντϋλο των 3 επιπϋδων του ανθρώπινου όντοσ

Τν αλζξψπηλν νλ είλαη δεκηνπξγεκέλν απφ βαζηθά επίπεδα ελεξγεηαθψλ πεδίσλ
ή νξγαλσηηθψλ πξνηχπσλ:
- ην δηαλνεηηθφ ή πλεπκαηηθφ επίπεδν
- ην ζπλαηζζεκαηηθφ ή ςπρηθφ επίπεδν
- ην ζσκαηηθφ ή πιηθφ επίπεδν πνπ εκπεξηέρεη ηα έλζηηθηα θαη ηηο πέληε
αηζζήζεηο.
Σε απινπνηεκέλε κνλνδηάζηαηε ή δηζδηάζηαηε παξάζηαζε, ην δηαλνεηηθφ
επίπεδν θαίλεηαη λα είλαη ην θεληξηθφηεξν θαη ην αλψηεξν ζηελ ηεξαξρία, δηφηη ζε
απηφ ην επίπεδν ζπληεινχληαη νη πην απνθαζηζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ έθθξαζε ηνπ
αηφκνπ σο αλζξψπηλνπ φληνο. Τν ζσκαηηθφ επίπεδν, κνινλφηη ζπνπδαίν,
θαηαηάζζεηαη σο ην πην πεξηθεξεηαθφ, ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζηελ ηεξαξρία.
Μεηαμχ απηψλ ησλ επηπέδσλ ππάξρεη ηεξαξρηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ
ιεηηνπξγηψλ, νξγάλσλ ή ζπζηεκάησλ, αιιά ηεξαξρηθή ζπνπδαηφηεηα δηαηεξνχλ θαη
ηα ίδηα ηα ζπζηήκαηα/φξγαλα εληφο ηνπο. Η αζζέλεηα ηζνδπλακεί κε δηαηαξαρή ηεο
ηζνξξνπίαο ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα επίπεδν αιιά θαη ησλ επηπέδσλ
κεηαμχ ηνπο. Μία δηαηαξαρή κπνξεί λα κεηαθηλείηαη θαη λα εζηηάδεηαη απφ έλα
επίπεδν ζην άιιν, φπσο θαη απφ έλα φξγαλν ζε έλα άιιν, φπσο επίζεο λα δηαρέεηαη
ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα, ζπζηήκαηα ή φξγαλα. Ο βαζκφο πγείαο ελφο
αηφκνπ, επνκέλσο, θαζνξίδεηαη ηειηθά απφ κία ζπλεθηίκεζε ηεο δηαηαξαρήο ζε φια
ηα επίπεδα.
Σπλεθηηκψληαο ην ηεξαξρηθφ επίπεδν φπνπ βξίζθεηαη ε θχξηα δηαηαξαρή θαη ηελ
έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα ζρεκαηίζνπκε κία αδξή ηδέα γηα ην
θέληξν βάξνπο ηεο αζζέλεηαο. Σην βαζκφ πνπ ηφζν ην επίπεδν φζν θαη ε έληαζε
θηλνχληαη αλνδηθά, δειαδή πξνο ην θέληξν ηεο πξαγκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ
αλζξψπνπ, ε πνξεία ηεο πγείαο κπνξεί λα ζεσξεζεί δπζκελήο. Σην βαζκφ πάιη, πνπ
απηφ ην θέληξν βάξνπο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηα θάησ, δειαδή πξνο ηελ πεξηθέξεηα,
ζεκεηψλεηαη επλντθή εμέιημε [185, 186].
Σηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζεξαπείαο, αλ παξαηεξήζνπκε φηη ε δηαηαξαρή
κεηαθηλείηαη απφ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά θαη θεληξηθά ζε ιηγφηεξν ζεκαληηθά,
πεξηθεξεηαθά επίπεδα, ζπζηήκαηα ή φξγαλα, ηφηε μέξνπκε φηη αθνινπζείηαη ζσζηή
ζεξαπεία θαη φηη ζχληνκα ν νξγαληζκφο ζα απνζεξαπεπζεί (Νφκνο Hering). Αλ
παξαηεξείηαη αληίζεηε πνξεία, αλ δειαδή ε δηαηαξαρή κεηαθέξεηαη πξνο
πεξηζζφηεξν θεληξηθά επίπεδα ή φξγαλα, ηφηε πξέπεη λα δερζνχκε φηη κε ηελ αγσγή
πνπ αζθείηαη επηηπγράλεηαη κάιινλ θαηαπίεζε ηνπ ζπκπηψκαηνο παξά ζεξαπεία.
1. Σν δηαλνεηηθό επίπεδν
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Τν δηαλνεηηθφ/πλεπκαηηθφ επίπεδν είλαη ην αλψηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Τν άηνκν ζθέπηεηαη, θξίλεη, ζπγθξίλεη, ππνινγίδεη,
ηαμηλνκεί, δεκηνπξγεί, ζπλζέηεη, πηζαλνινγεί, νξακαηίδεηαη, πξνγξακκαηίδεη,
πεξηγξάθεη, επηθνηλσλεί, αληηιακβάλεηαη θ.ι.π, ζην δηαλνεηηθφ επίπεδν. Οη
δηαηαξαρέο απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ απνηεινχλ ζπκπηψκαηα δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο.
Υπάξρεη κηα ηεξαξρία ζηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Έηζη κία δηαηαξαρή ηεο κλήκεο
δελ είλαη ηφζν ζνβαξή φζν κηα ηζνδχλακε δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο ζπγθέληξσζεο.
Καη απηή κε ηε ζεηξά ηεο δελ είλαη ηφζν ζνβαξή φζν ε αληθαλφηεηα δηάθξηζεο θαη
επηινγήο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, δελ είλαη ηφζν ζνβαξή φζν κηα δηαηαξαρή ηεο
ηθαλφηεηαο γηα ζθέςε. Όζν πην εμειηγκέλν είλαη ην άηνκν, ηφζν πην αλαπηπγκέλε
είλαη ε πλεπκαηηθή ηνπ δηάζηαζε. Όηαλ απηφ ην πλεπκαηηθφ επίπεδν βξίζθεηαη
δξαζηεξηνπνηεκέλν θαη ζε εγξήγνξζε ην άηνκν παξαθηλείηαη απφ κηα εζσηεξηθή
επηζπκία, απφ κηα αλαδήηεζε λα βξεη απαληήζεηο ζε κεξηθά νπζηψδε δεηήκαηα, φπσο
είλαη: «πνηνο είκαη;, πνπ πεγαίλσ; πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο δσήο; ηη είλαη ε αιήζεηα;».
Αλ ππάξρεη δηαηαξαρή ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ, απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε ίδηα
ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ ζε θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε άλνηα
πνηθίιεο αηηηνινγίαο, ε ζρηδνθξέλεηα θ.ά.
Οη 3 απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο δηαλνεηηθέο
ιεηηνπξγίεο είλαη:
- δηαχγεηα: ην άηνκν είλαη ηθαλφ λα εθθξάζεη κε θαζαξφηεηα ηηο ζθέςεηο θαη ην
ιφγν ηνπ.
- ζπλνρή: νη ζθέςεηο ηνπ αηφκνπ δηέπνληαη απφ ινγηθή αθνινπζία, ην άηνκν
έρεη ηθαλφηεηα αθεξεκέλεο ζθέςεο θαη εθθξάδεηαη κε ζπλέπεηα, ινγηθφ εηξκφ θαη
πλεπκαηηθή ζπλνρή.
- δεκηνπξγηθφηεηα: κε ηνλ φξν πγηήο δεκηνπξγηθφηεηα ελλνείηαη, εθηφο απφ ηελ
θαιιηηερληθή, θάζε άιιε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ην θηίζηκν ελφο
εξγνζηαζίνπ, ε θαηαζθεπή ελφο επίπινπ, ε νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο, ε
επηδηφξζσζε κηαο ζπζθεπήο, θ.ά. Γηα λα ζεσξεζνχλ φηη πξνέξρνληαη απφ έλα πγηέο
δηαλνεηηθφ πεδίν, ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα θηλεηνπνηνχληαη απφ δχν
νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο:
α) λα ππεξεηνχλ ην άηνκν ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ γηα επηβίσζε θαη ηελ
ηάζε ηνπ γηα αλέιημε.
β) λα ππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα ηνπο άιινπο πνπ έρνπλ ηνπο ίδηνπο
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο.
Απνηειεί έλδεημε θαιήο πγείαο ην λα δηαθαηέρεηαη θάπνηνο απφ ζπλαηζζήκαηα
επηπρίαο ππεξεηψληαο ηνπο άιινπο, ζηνλ ίδην βαζκφ πνπ ληψζεη επηπρία ππεξεηψληαο
ηνλ εαπηφ ηνπ. Έλα πξαγκαηηθά πγηέο άηνκν ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν ππνινγίδεη
πάληνηε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ νη πξάμεηο ηνπ ζηνπο άιινπο.
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Σπκπηψκαηα ηνπ δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ θαηά ζεηξά κεηνχκελεο ζπνπδαηφηεηαο
είλαη:
- Πιήξεο δηαλνεηηθή ζχγρπζε
- Καηαζηξνθηθφ παξαιήξεκα
- Παξαλντθέο ηδέεο
- Παξαηζζήζεηο
- Λήζαξγνο
- Βξαδχλνηα
- Αδπλακία ζπγθέληξσζεο
- Δμαζζέλεζε κλήκεο
- Αθεξεκάδα

2. Σν ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν
Τν ζπλαηζζεκαηηθφ ή ζπγθηλεζηαθφ ή ςπρηθφ επίπεδν είλαη ην δεχηεξν ζε
ζπνπδαηφηεηα, κεηά ην δηαλνεηηθφ θαη ζε απηφ απνδίδνπκε θάζε βαζκίδα θαη
απφρξσζε ζπλαηζζεκάησλ, απφ ηα πην αξρέγνλα έσο ηα πην εμεπγεληζκέλα. Δίλαη ην
επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο πνπ θαηαγξάθεη ηηο κεηαβνιέο ησλ ζπγθηλεζηαθψλ
θαηαζηάζεσλ.
Όινη καο βηψλνπκε έλα επξχ θάζκα ζπλαηζζεκάησλ ζε δηάθνξνπο βαζκνχο θαη
εληάζεηο, πνπ ζπλήζσο θπκαίλνληαη αλάκεζα ζε δχν αληίζεηνπο πφινπο: ζεηηθφ θαη
αξλεηηθφ, φπσο αγάπε-κίζνο, ραξά-ιχπε, εξεκία-άγρνο, εκπηζηνζχλε-δπζπηζηία,
ζάξξνο-θφβνο, αζθάιεηα-αλαζθάιεηα θ.η.ι. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά βηψλνπκε είλαη
φιεο νη δηαβαζκίζεηο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ αλάκεζα ζηα
δχν απηά πνιηθά αληίζεηα. Η αιιαγή θαη νη κεηαπηψζεηο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ
θαηαζηάζεσλ απνηεινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ νπνία δνχκε φινη καο. Όζν
πεξηζζφηεξν έλα άηνκν βηψλεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξά, επηπρία, αίζζεκα
απνδνρήο θαη ελνπνίεζεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηθαλνπνίεζε, επαηζζεζία),
κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη πγηέο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ελψ φζν
πεξηζζφηεξν βηψλεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (νξγή, άγρνο, κίζνο, έιιεηςε
επαηζζεζίαο, κειαγρνιία, απνγνήηεπζε, δεινθζνλία, έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο), ηφζν
πεξηζζφηεξν αζζελεί ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Σην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν
κπνξνχκε λα πεξηιάβνπκε επίζεο ηελ ςπρηθή πιεπξά ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο πνπ
εθθξάδεηαη, θπξίσο, κέζσ ηνπ ππνζπλεηδήηνπ, ηνπ αζπλεηδήηνπ θαη ηνπ δηαηζζεηηθνχ
ζηνηρείνπ. Απηφ ην κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο είλαη πνιχ ηζρπξφ θαη ην είδνο ησλ
«εληππψζεσλ» πνπ ζα ιάβεη έρεη ζηελή ζρέζε κε ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο.
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Τν ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν είλαη ελδηάκεζν ζε επίπεδν ηεξαξρίαο αλάκεζα ζην
πλεπκαηηθφ/δηαλνεηηθφ θαη ην ζσκαηηθφ/θπζηθφ.
Σπκπηψκαηα απφ ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν θαηά ζεηξά κεηνχκελεο
ζπνπδαηφηεηαο είλαη:
- Απηνρεηξηθή θαηάζιηςε
- Απάζεηα
- Μειαγρνιία
- Αγσλία-Παληθφο
- Φνβίεο
- Άγρνο
- Δπεξεζηζηφηεηα
-Αίζζεκα αληθαλνπνίεηνπ

3. Σν ζωκαηηθό επίπεδν
Τν ζσκαηηθφ επίπεδν αληηζηνηρεί ζην θπζηθφ ζψκα ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο θαη
πεξηιακβάλεη ηα φξγαλα θαη ζπζηήκαηα ηνπ ζψκαηνο, ηα νπνία είλαη:
Κεληξηθφ θαη πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα
Καξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα
Σχζηεκα ελδνθξηλψλ αδέλσλ, κε θχξην φξγαλν ηελ ππφθπζε
Λεκθηθφ ζχζηεκα
Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, κε θχξην φξγαλν ηνπο πλεχκνλεο
Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα, κε θχξην φξγαλν ηνπο λεθξνχο
Γελλεηηθφ ζχζηεκα άξξελνο/ζήιενο
Σθειεηηθφ ζχζηεκα
Μπτθφ ζχζηεκα
Βιελλνγφλνη
Γέξκα
Τν αλζξψπηλν ζψκα δηαθξίλεηαη γηα ηελ έληνλε πνιππινθφηεηά ηνπ αιιά θαη
γηα ηε δηαηήξεζε ηεξαξρίαο ζπνπδαηφηεηαο κεηαμχ ησλ νξγάλσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ
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ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, βιάβε κηθξήο έθηαζεο ζηνλ εγθέθαιν, π.ρ κεηά απφ
ηξαπκαηηζκφ, ζα έρεη βαξχηεξεο ζπλέπεηεο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζε ζχγθξηζε
κε κία βιάβε παξφκνηαο έθηαζεο πνπ αθνξά ην δέξκα, ην κπτθφ ζχζηεκα ή θαη ηελ
θαξδηά αθφκα. Απηφ θαζηζηά απηφκαηα ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ηε
ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ζε ζσκαηηθφ επίπεδν, ελψ ην
δέξκα ζρεηίδεηαη κε δηαηαξαρέο πνπ ζπλήζσο δελ απεηινχλ ηελ χπαξμε ηνπ
νξγαληζκνχ. Η θαηαλφεζε απηήο ηεο ηεξαξρίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο. Σπγθεθξηκέλα, αλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο ή ηεο ζεξαπείαο παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο πνπ
ζρεκαηηθά παξνπζηάδνπλ αλνδηθή πνξεία ζηελ ηεξαξρία ησλ νξγάλσλ-ζπζηεκάησλ,
π.ρ απφ ηνπο λεθξνχο ζηνπο πλεχκνλεο, ηελ ππφθπζε, ηελ θαξδηά θαη ηειηθά ηνλ
εγθέθαιν, θαηά πάζα πηζαλφηεηα ε αζζέλεηα εμειίζζεηαη δπζκελψο ή ε ζεξαπεπηηθή
αγσγή είλαη βιαπηηθή θαη πξέπεη λα γίλεη αιιαγή. Αληίζεηα, αλ ε δηαηαξαρή θαηά ηελ
πνξεία ηεο αζζέλεηαο ή ηεο ζεξαπείαο κεηαηνπίδεηαη απφ θεληξηθά/ζεκαληηθά
φξγαλα/ζπζηήκαηα ζε πεξηθεξηθφηεξα, φπσο ην δέξκα θαη νη κχεο, ε αζζέλεηα
αθνινπζεί πξφηππν πξαγκαηηθήο ζεξαπείαο.
Τν ζσκαηηθφ/θπζηθφ επίπεδν είλαη ην ηειεπηαίν ζηελ ηεξαξρία ησλ επηπέδσλ
ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο. Τν θπζηθφ ζψκα είλαη ην πξψην πνπ αζζελεί ζε έλαλ
νξγαληζκφ κε αθέξαηε ηε ιεηηνπξγία ησλ 3 απηψλ επηπέδσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα
πξνζηαηεχζεη θαηαξρήλ ην δηαλνεηηθφ/πλεπκαηηθφ επίπεδν (πνπ είλαη ην επίπεδν πνπ
πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν νλ θαη ην μερσξίδεη απφ ηα δψα) θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ην
ζπλαηζζεκαηηθφ/ςπρηθφ. Ο νξγαληζκφο, δειαδή, πάληα πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχεη ην
εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ, ζηακαηψληαο ηε δηαηαξαρή ζε πην πεξηθεξηθά επίπεδα.
Σπκπηψκαηα ηνπ θπζηθνχ/ζσκαηηθνχ επηπέδνπ, θαηά ζεηξά κεηνχκελεο
ζπνπδαηφηεηαο, είλαη:
- Γηαηαξαρέο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο
- Γηαηαξαρέο ηεο θαξδηάο
- Γηαηαξαρέο ηνπ ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο
- Γηαηαξαρέο ηνπ ήπαηνο
- Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη θπξίσο ησλ πλεπκφλσλ
- Γηαηαξαρέο ησλ λεθξψλ
- Γηαηαξαρέο ηνπ ζθειεηνχ
- Γηαηαξαρέο ησλ κπψλ
- Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ βιελλνγφλσλ
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Ιεξάξρεζε εληόο ηωλ 3 επηπέδωλ ηνπ αλζξώπηλνπ όληνο
Δίλαη θαλεξφ φηη κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ επηπέδσλ (δηαλνεηηθφζπλαηζζεκαηηθφ-ζσκαηηθφ) ππάξρεη εθηφο απφ ηεξαξρηθή ζπνπδαηφηεηα, εμαηξεηηθή
ζπλεξγαζία ψζηε λα αληηδξνχλ ζε θάζε εξέζηζκα κε έλα ζπλνιηθφ θαη επθπή ηξφπν,
κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ζηνλ νξγαληζκφ, ή ηηο ιηγφηεξν δπλαηέο
απνθιίζεηο απηήο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην ίδην εξέζηζκα ζα πξνθαιέζεη δηαθνξεηηθφ
ηχπν αληίδξαζεο ζε δηαθνξεηηθά άηνκα κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαζέζεηο. Γειαδή, ν
νξγαληζκφο, ζχκθσλα κε ηηο έκθπηεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα γνλίδηά ηνπ,
αιιά θαη ηηο επηγελεηηθέο αιιαγέο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη, παξάγεη κία αληίδξαζε
νιφηεια εμαηνκηθεπκέλε, σο πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Γηα απηφ θαη
ζα πξέπεη ε ζεξαπεία ηνπ λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη φρη καδηθή.
Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί φηη ππάξρεη ηεξαξρία θαη κεηαμχ ησλ
ζπκπησκάησλ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ. Έηζη έλα άηνκν θαηαζιηπηηθφ θαηά ηε ζεξαπεπηηθή
ηνπ πνξεία ζα εκθαλίζεη ελδερνκέλσο θνβίεο ή ζπκφ θαη αθνινχζσο πιήξε εμάιεηςε
θαη απηψλ ησλ ήζζνλνο ζεκαζίαο δηαηαξαρψλ, εθφζνλ ν νξγαληζκφο ηνπ έρεη
δπλαηφηεηα πιήξνπο ίαζεο. Δίλαη ε ίδηα παξαηήξεζε πνπ έρεη γίλεη ζηα απηηζηηθά
παηδηά πνπ αλαξξψλνπλ απηφκαηα απφ ηε δηαηαξαρή θαη παξνπζηάδνπλ δηάζπαζε
πξνζνρήο. Η δηαηαξαρή απφ ηα βαζχηεξα θαη θεληξηθφηεξα ππνεπίπεδα ηνπ
δηαλνεηηθνχ επηπέδνπ κεηαηνπίδεηαη ζε πεξηθεξηθφηεξεο ζέζεηο, φπνπ ιίγν κφλν
επεξεάδεηαη ε ηθαλφηεηα απζππαξμίαο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο.
Δπίζεο, έλα άηνκν φηαλ πάζρεη ζνβαξά ζην θεληξηθφηεξν θαη βαζχηεξν επίπεδν
ηνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη ην δηαλνεηθφ, ελδέρεηαη λα κελ παξνπζηάδεη ζνβαξέο
δηαηαξαρέο ζην ζσκαηηθφ επίπεδν. Απηφ ππνδειψλεη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη ν νξγαληζκφο θαη δελ παξάγεη ζπκπηψκαηα ζε
πεξηθεξηθφηεξα επίπεδα. Πξφζθαηεο αιιά θαη παιαηφηεξεο κειέηεο [316, 317, 318,
319, 320, 321, 322] δείρλνπλ φηη νη ζρηδνθξελείο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε
πηζαλφηεηα αλάπηπμεο θαξθίλνπ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, παξφηη κάιηζηα ζπρλά
εθηίζεληαη ζε βιαπηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. παξνπζηάδνπλ απμεκέλν πνζνζηφ
θαπλίζκαηνο) ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ θαη θάλνπλ
ηνπο εξεπλεηέο λα αλαξσηηνχληαη αλ ε ζρηδνθξέλεηα αζθεί πξνζηαηεπηηθή δξάζε
ζηελ θαξθηλνγέλεζε. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο απηφ ην θαηλφκελν
ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί κε ην φηη ν νξγαληζκφο ηνπ ζρηδνθξελνχο βξίζθεηαη ζε έλαλ
ειθπζηήξα πνπ απέρεη απφ εθείλνλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαξθηλνγέλεζε θαη έηζη
εκθαλίδεη ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζπκπησκάησλ.
Σχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπζηεκηθήο, ηα ζπκπηψκαηα (θαη θαηά επέθηαζε νη
λφζνη) απνηεινχλ έθθξαζε ηεο πνηθηιίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ σο
ζπζηήκαηνο θαη άξα ηεο πξνζαξκνζηηθήο δχλακήο ηνπ ζην πεξηβάιινλ. Αιιηψηηθα,
ηα ζπκπηψκαηα εθθξάδνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηιέγεη εθιεθηηθέο
ελεξγνπνηήζεηο πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα δηαηεξεί ην λφεκά ηνπ, ηελ απηνλνκία ηνπ
θαη ην ζθνπφ ηνπ. Δπίζεο, ε ηεξάξρεζε ησλ 3 επηπέδσλ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο θαη νη
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, φζν θαη εληφο ησλ επηπέδσλ, παξαπέκπεη ζηε ζπζηεκηθή ζεσξία
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πνπ ηα ζπζηήκαηα είλαη ηεξαξρηθά δνκεκέλα (hierarchically structured) θαη
απνηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα. Η αλάιπζε ζε έλα πςειφ επίπεδν καο δίλεη
κηα πην νινθιεξσκέλε φςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο αλάιπζε ησλ
ιεπηνκεξεηψλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ. Σε ρακειφηεξν επίπεδν γίλεηαη θαλεξή ε
αιιειεπίδξαζε ησλ πνιιψλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ (ππνζπζηήκαηα, ππνεπίπεδα),
ρσξίο φκσο λα γίλεηαη θαηαλνεηή ε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ
(whole). Γηα απηφ θαη δελ είλαη δπλαηφλ ην αλζξψπηλν λα εμεηάδεηαη κφλν ζην
ζσκαηηθφ επίπεδν, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα 3 επίπεδα, φπσο θαη νη
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, δειαδή πξέπεη λα κειεηάηαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο ζην
ζχλνιφ ηνπ σο πνιχπινθε νληφηεηα. Απηφ ππνδειψλεη θαη ε θαηεξρφκελε ζρέζε
αηηίαο-αηηηαηνχ (Downward Causation) πνπ αλαθέξεη φηη φιεο νη δηεξγαζίεο θάζε
επηπέδνπ ηεο ηεξαξρίαο πεξηνξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο
ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί λα εμαρζνχλ ζσζηά
ζπκπεξάζκαηα φηαλ ηα δηάθνξα επίπεδα κειεηψληαη μερσξηζηά θαη απνθνκκέλα.
Απφ ηελ άιιε, ην ζχλνιν πεξηνξίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία
ηνπ (Upward Causation) αιιά θαη νη λφκνη πνπ θπβεξλνχλ ην ζχλνιν πεξηνξίδνπλ ηε
ζπκπεξηθνξά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ.
Απηή ε ηεξάξρεζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηνπ αλζξψπηλνπ
φληνο κπνξεί λα επεθηαζεί ζε ηεξάξρεζε παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ,
παζνγελεηηθψλ ζπζρεηίζεσλ θαη ηεξάξρεζε λφζσλ, νδεγψληαο ζε κία ελνπνηεηηθή
ζεψξεζε γηα ηε λφζν.

2.2.2 Οριςμόσ τησ υγεύασ

Σχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Υγείαο (Preamble to the Constitution of
the World Health Organization as adopted by the International Health Conference,
New York, 19-22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61
States and entered into force on 7 April 1948):
«Η πγεία είλαη κηα θαηάζηαζε ζωκαηηθήο, δηαλνεηηθήο επεμίαο θαη θνηλωληθήο
ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη όρη απιώο ε απνπζία αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο».
Η πγεία πιένλ ζήκεξα νξίδεηαη κε φξνπο ζπζηεκηθήο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη
ν άλζξσπνο απνηειεί κέξνο ελφο φινπ (ζπζηήκαηνο), αιιά θαη δνκηθή ή ιεηηνπξγηθή
κνλάδα ηνπ απνηειεί κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ φινπ θαη αιιαγέο ζηηο επηκέξνπο
κνλάδεο νδεγνχλ ζε κεηαβνιή φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειηθά [185α].
Σχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Γ. Βπζνχιθα [186] ε πγεία είλαη κία θαηάζηαζε πνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ ειεπζεξία (κε ηελ έλλνηα ηεο απηφβνπιεο θαη απεξηφξηζηεο δξάζεο
ζε φια ηα επίπεδα, ηεο αθζνλίαο), ελψ ε αζζέλεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ (κε
ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο, ηνπ εμαλαγθαζκνχ, ηεο δέζκεπζεο, ηεο ζηέξεζεο, ηεο
παξεκπφδηζεο, ηεο νξηνζέηεζεο, ηεο ζπγθξάηεζεο θαη ηεο κείσζεο). Σχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο ζπζηεκηθήο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο αλαθεξζεί, φλησο ε αζζέλεηα
ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρεί ζηελ παξάκεηξν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε
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πγεία κε ηελ απμεκέλε πνηθηιία απηνχ. Έηζη, ν Γ. Βπζνχιθαο δίλεη ηνλ αθφινπζν
νξηζκφ γηα ηελ πγεία:
«Τγεία είλαη ε ειεπζεξία από ηνλ πόλν ζην θπζηθό ζώκα, κε θαηάζηαζε ηελ
επεμία, ειεπζεξία από ην πάζνο ζην ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν, πνπ έρεη ωο απνηέιεζκα
κηα δπλακηθή θαηάζηαζε γαιήλεο θαη εξεκίαο, θαη ειεπζεξία από ηνλ εγωηζκό ζην
πλεπκαηηθό επίπεδν, πνπ επηθέξεη ωο θαηάζηαζε ηελ θαζαξόηεηα ηνπ λνπ θαη ηειηθά
ηελ πιήξε έλωζε κε ηελ Αιήζεηα».
Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ζην θπζηθφ επίπεδν, είλαη
γεγνλφο φηη θάζε πφλνο, δπζαλεμία ή αδπλακία ηνπ θπζηθνχ ζψκαηνο έρεη σο
απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο θαη κηα αίζζεζε δέζκεπζεο ή ππνηαγήο
ζηνλ πφλν ή ηε δπζαλεμία. Ο αζζελήο αλαγθαζηηθά εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζηνλ
πφλν, απνθιείνληαο νηηδήπνηε άιιν θαη, θπζηθά, ράλεη ηε γεληθή αίζζεζε ηεο
επξσζηίαο.
Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ζην ζπλαηζζεκαηηθφ/ςπρηθφ επίπεδν, είλαη
θαλεξφ φηη ην ππεξβνιηθφ θαη δίρσο φξηα πάζνο γηα νηηδήπνηε ππνδειψλεη
αληζνξξνπία ζην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Τν πάζνο, πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία,
αθφκα θαη γηα ηελ πην ζνβαξή, νδεγεί ην άηνκν ζην ζεκείν λα ελεξγεί θαηαζηξνθηθά
ζε βάξνο άιισλ, είλαη ζαθψο κηα θαηάζηαζε αζζέλεηαο. Μηα πγηήο θαηάζηαζε
ζπλαηζζεκάησλ πνηέ δε θζάλεη ζην βαζκφ λα πξνθαιέζεη ηελ θαηαζηξνθή. Βεβαίσο,
νχηε ε απάζεηα –ην αληίζεην ηνπ πάζνπο- δελ είλαη επηζπκεηή θαηάζηαζε. Τν
επηζπκεηφ είλαη κηα θαηάζηαζε εξεκίαο θαη γαιήλεο, ε νπνία λα ραξαθηεξίδεηαη απφ
δπλακηζκφ θαη δεκηνπξγηθφηεηα, κία θαηάζηαζε αγάπεο θαη ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
θαη φρη απφ κίζνο θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ο πγηήο ζπλαηζζεκαηηθά άλζξσπνο
βηψλεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ αλζξψπηλσλ ζπγθηλήζεσλ, ρσξίο λα ππνδνπιψλεηαη
ζε απηέο.
Τέινο, γηα ηνλ νξηζκφ ηεο πγείαο ζην δηαλνεηηθφ/πλεπκαηηθφ επίπεδν, είλαη
ινγηθφ φηη ε θαζαξφηεηα ζηε ζθέςε, ε ζπλνρή θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα ραξαθηεξίδνπλ
ηνλ πγηή δηαλνεηηθά θαη πλεπκαηηθά άλζξσπν. Απηά ηα ζηνηρεία ηεο δηαλνεηηθήο
ηζνξξνπίαο είλαη δπλαηφλ λα επεξεαζηνχλ πνιχ δξαζηηθά απφ ηνλ εγσηζκφ, ηε
θηιαπηία θαη ηνλ πφζν ηδηνθηεζίαο. Όζν πην εγσηζηηθφ θαη θίιαπην είλαη έλα άηνκν,
ηφζν απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ ελδερφκελε πλεπκαηηθή ηνπ απνδηνξγάλσζε.
Ο εγσηζηήο άλζξσπνο πιεγψλεηαη πνιχ εχθνια απφ γεγνλφηα πνπ αληηβαίλνπλ ηηο
επηζπκίεο ηνπ. Έηζη φηαλ ε εμνπζία ηνπ, ε γλψζε ηνπ ή νη επηηεχμεηο ηνπ
πξνζβάιινληαη ή ηίζεληαη ππφ ακθηζβήηεζε αληηδξά έληνλα θαη ζπαζκσδηθά, ελψ
έλαο ηαπεηλφο άλζξσπνο κε απηνγλσζία ζα αγλνήζεη ηελ άδηθε θξηηηθή ζε παξφκνηεο
πεξηπηψζεηο ή ζα αληηδξάζεη κε κεηξηνπάζεηα (π.ρ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ
φπνηα ζεηηθή πιεπξά ηεο θξηηηθήο θαη, αλάινγα, ζα δηνξζψζεη ηηο πξάμεηο ηνπ). Έλα
έληνλν εξέζηζκα κπνξεί λα απνδηνξγαλψζεη ή θαη λα θαηαζηξέςεη έλα εγσηζηηθφ
άηνκν, ελψ ην ίδην εξέζηζκα είλαη δπλαηφλ λα αθήζεη ζρεδφλ αλεπεξέαζην έλα
ηαπεηλφ άηνκν. Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ην άηνκν πνπ είλαη απνξξνθεκέλν ζην
«εγψ» ηνπ δελ κπνξεί λα θξίλεη αληηθεηκεληθά νχηε λα αλαγλσξίζεη εχθνια ηελ
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αιήζεηα. Ννκίδεη φηη θαηέρεη ηε γλψζε γηα ηα πάληα θαη απηφ κπνξεί λα είλαη
θαηαζηξνθηθφ ηφζν γηα ην ίδην φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ηνπ. Πάλησο, αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη ε πιήξεο πγεία ζην δηαλνεηηθφ/πλεπκαηηθφ επίπεδν πξνυπνζέηεη θαη
ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο ηνπ αηφκνπ σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, θάηη πνπ δελ
παξαηεξείηαη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ ζηα άιια δχν επίπεδα ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο, ην
θπζηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ.
Μνλάδα κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ πγείαο ηνπ θάζε αηφκνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή
είλαη ν βαζκφο δεκηνπξγηθφηεηαο πνπ δηέπεη ηε δσή ηνπ αηφκνπ. Με ηνλ φξν
δεκηνπξγηθφηεηα ελλννχκε φιεο εθείλεο ηηο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ νδεγνχλ
αηνκηθά θαη θνηλσληθά ζην βαζηθφ ζθνπφ ηεο δσήο: ηε δηαξθή θαη ρσξίο φξνπο
επηπρία. Η δεκηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ηζνδχλακα ηφζν γηα ην θαιφ
ηνπ αηφκνπ φζν θαη γηα ην θαιφ ηνπ ζπλφινπ. Σην βαζκφ πνπ έλα άηνκν πεξηνξίδεηαη
ζηελ άζθεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ζε απηφ ην βαζκφ είλαη άξξσζην. Έηζη,
έρνληαο πάληα ππφςε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ην
βαζκφ ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ θάζε ζηηγκή.

2.2.3 Θεωρύα των επιπϋδων υγεύασ

Οη δηάθνξνη νξγαληζκνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ή
αληθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα πνπ κπνξεί λα δξάζνπλ
βιαπηηθά ζηελ πγεία ηνπο. Κάζε νξγαληζκφο, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εξεζίζκαηνο
θαη ηελ εγγελή ηνπ ηθαλφηεηα, ζα αληηδξάζεη δηαθνξεηηθά. Η ηθαλφηεηα απηή
ραξαθηεξίδεη ην επίπεδν πγείαο ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα ιέκε φηη ν νξγαληζκφο ζε
θάζε ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαβάζκηζε ζηελ θιίκαθα
ησλ επηπέδσλ πγείαο.
Σρεκαηηθά θαη γηα ιφγνπο πξαθηηθήο ηαμηλφκεζεο ζεσξείηαη φηη ππάξρνπλ 12
ηέηνηεο δηαβαζκίζεηο-επίπεδα πγείαο, ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη ζε 4 κεγαιχηεξεο
νκάδεο δηαβαζκίζεσλ (groups) [187]. Έηζη ε θιίκαθα πεξηιακβάλεη 12 επίπεδα
(levels) ηα νπνία ζπγθξνηνχληαη ζε 4 groups. Τν επίπεδν (level) 1 αληηζηνηρεί ζηελ
θαιχηεξε δπλαηή πγεία, ελψ ην επίπεδν (level) 12 αληηζηνηρεί ζηελ πξνζαλάηηα
θαηάζηαζε (ηειηθφ ζηάδην λφζσλ). Η θιίκαθα ησλ επηπέδσλ πγείαο κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα αδξφ ζεσξεηηθφ εξγαιείν εθηίκεζεο ηνπ πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο,
φπσο ζα δεηρζεί παξαθάησ, ζχκθσλα πάληνηε κε ην επίπεδν πγείαο πνπ βξηζθφηαλ ην
άηνκν ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ. Άηνκα κε ηζρπξφ ακπληηθφ κεραληζκφ ζπλήζσο
αλήθνπλ ζηα πςειά επίπεδα πγείαο θαη έρνπλ καθξφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο ζε
ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ έρνπλ αζζελή ακπληηθφ κεραληζκφ θαη αλήθνπλ ζηα
θαηψηεξα επίπεδα ζηελ θιίκαθα ησλ επηπέδσλ πγείαο.
Με φξνπο ζπζηεκηθήο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη θάζε group πγείαο
αληηζηνηρεί ζε έλαλ ειθπζηήξα θαη ηα επίπεδα πγείαο αληηζηνηρνχλ ζην ιεθαλνπέδην
ηνπ αληίζηνηρνπ ειθπζηήξα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πεξηνρή πνπ πεξηζηνηρίδεη ηνλ ρψξν
θαηαζηάζεσλ.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ην άηνκν αλέξρεηαη ή θαηέξρεηαη (ζε ζρέζε κε
ην ζεκείν αληηζηνηρνχζε θαηά ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ) ζηελ θιίκαθα ησλ
επηπέδσλ πγείαο αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα ηα νπνία δέρεηαη, ηνλ ηξφπν πνπ ηα
αληηκεησπίδεη θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ην θάζε άηνκν βηψλεη κία δπλακηθή θαηάζηαζε (φρη ζηαζεξή) κεηαμχ
ησλ επηπέδσλ πγείαο, ή θαη εληφο ηνπ απηνχ επηπέδνπ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή,
αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα θαη έληαζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζηξεζζνγφλσλ
παξαγφλησλ. Βέβαηα δελ δχλαηαη έλα άηνκν λα αλέιζεη ζε επίπεδν πγείαο πςειφηεξν
απφ ην γελεηηθά θαζνξηζκέλν, θαζψο, ζχκθσλα κε φξνπο ζπζηεκηθήο, πεξηνξίδεηαη
απφ ηελ θαηεξρφκελε ζρέζε αηηίαο-αηηηαηνχ (Downward Causation), φπνπ φιεο νη
δηεξγαζίεο θάζε επηπέδνπ ηεξαξρίαο πεξηνξίδνληαη θαη ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε
ηνπο λφκνπο ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ (γελεηηθνχ ζπλδπαζκνχ/θιεξνλνκηθήο
πξνδηάζεζεο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε).
Τα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειά ζρεηηθά επίπεδα πγείαο επθνιφηεξα ζα
αλέιζνπλ ζηελ θιίκαθα ζε ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε ζρεηηθά πςειά
επίπεδα πγείαο θαη ζέινπκε λα βειηηψζνπκε ηε γεληθή ηνπο θαηάζηαζε. Γηαθνξεηηθά,
ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε επίπεδα πγείαο θνληά
ζηα άθξα ηεο θιίκαθαο κεηαθηλνχληαη δπζθνιφηεξα κε ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή. Δίλαη
ζαλ νη ειθπζηήξεο ησλ group 1 θαη 4 λα είλαη πεξηζζφηεξν ζηαζεξνί.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νπνηαδήπνηε παζνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί αλαπηπρζεί ζε
νπνηνδήπνηε επίπεδν πγείαο. Η δηαθνξά είλαη φηη ε πξφγλσζε ηεο θάζε λφζνπ
πνηθίιεη αλάινγα κε ην επίπεδν πγείαο ζην νπνίν βξίζθεηαη ν αζζελήο. Έηζη, ζνβαξή
λφζνο ζε αζζελή πνπ αλήθεη ζηα πςειά επίπεδα πγείαο είλαη δπλαηφλ λα είλαη ηάζηκε,
ελψ ε ίδηα λφζνο λα είλαη αζεξάπεπηε, αλ ν αζζελήο, βάζεη ηεο ηαμηλφκεζήο ηνπ ζηελ
θιίκαθα ησλ επηπέδσλ πγείαο, αλήθεη ζε ρακειφ επίπεδν πγείαο.
Δπίζεο, ζηα αλψηεξα επίπεδα πγείαο ε γελεηηθή πξνδηάζεζε/θιεξνλνκηθφηεηα
ηνπ αηφκνπ δελ είλαη επηβαξπκέλε ή, ηνπιάρηζηνλ, πιήξσο εθθξαζκέλε. Όζν
πξνρσξνχκε ζε ρακειφηεξα επίπεδα πγείαο ηφζν ν παξάγνληαο ηεο γελεηηθήο
πξνδηάζεζεο/θιεξνλνκηθφηεηα απμάλεη ηελ επίδξαζή ηνπ θαη εθθξάδεηαη
ηζρπξφηεξα.
Δηδηθφηεξα, ζρεκαηηθά ε θιίκαθα ησλ επηπέδσλ πγείαο είλαη ε αθφινπζε [187]:
α) Group 1 (επίπεδα 1, 2, 3): Σε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ άηνκα κε θαιή γεληθή
θαηάζηαζε, ήπηεο γελεηηθέο/θιεξνλνκηθέο πξνδηαζέζεηο θαη ηζρπξφ ακπληηθφ
κεραληζκφ. Τα άηνκα απηήο νκάδαο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ήπηεο αζζέλεηεο,
ιεηηνπξγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, φπσο ινηκψμεηο απφ ζπλήζε παζνγφλα (ηνί,
ζηαθπιφθνθθνη, ζηξεπηφθνθθνη) πνπ αληηκεησπίδνληαη εχθνια κε ηα αληηβηνηηθά,
παηδηθέο ινηκψδεηο εμαλζεκαηηθέο λφζνη, ήπηεο, κε εκκέλνπζεο, κε ππνηξνπηάδνπζεο
θεθαιαιγίεο, ήπηα δεξκαηίηηδα, ήπηα κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα, ήπην
πξνεκκελνξξπζηαθφ ζχλδξνκν, θ.η.ι. ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη εχθνια ζηε
ζεξαπεπηηθή αγσγή. Άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα αληηδξνχλ ζηηο νμείεο
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θαηαζηάζεηο κε ηελ εκθάληζε ππξεηνχ θαη κάιηζηα πςεινχ. Καζψο ν ακπληηθφο ηνπο
κεραληζκφο είλαη ηζρπξφο, είλαη απίζαλν λα αλαπηχμνπλ εθθπιηζηηθέο λφζνπο, εθηφο
αλ, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηζρπξνχ stress ελεξγνπνηεζεί θάπνηα
γελεηηθή/θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε ηνπ νξγαληζκνχ.
β) Group 2 (επίπεδα 4, 5, 6): Σε απηή ηελ νκάδα ν ακπληηθφο κεραληζκφο ηνπ
νξγαληζκνχ έρεη θαηά ηη εμαζζελήζεη θαη ηα άηνκα πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα απφ
νμείεο ινηκψμεηο. Οη ινηκψμεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο πνπ είλαη
πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί ζε αληηβηνηηθά (πξσηέαο, ςεπδνκνλάδα, gram αξλεηηθά
βαθηεξίδηα) θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ππνηξνπηάδνπζεο ή δχζθνιν λα ζεξαπεπζνχλ. Τα
άηνκα απηά παξνπζηάδνπλ ζπρλά εκπχξεηα επεηζφδηα σο απνηέιεζκα απηψλ ησλ
νμέσλ πεξηζηαηηθψλ. Απφ ην επίπεδν πγείαο 6 θαη θάησ νπζηαζηηθά παχεη λα
εκθαλίδεηαη ππξεηφο ζην άηνκν. Δίλαη ζαλ ν νξγαληζκφο λα απνθεχγεη έλα κεραληζκφ
ν νπνίνο είλαη ελεξγνβφξνο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ
επηβίσζή ηνπ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ εμειίζζεηαη νινέλα θαη πην ερζξηθφ πξνο ηνλ
ίδην.
γ) Group 3 (επίπεδα 7, 8, 9): Σην επίπεδν 7 είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ
ήπηεο, αξαηέο νμείεο θαηαζηάζεηο πνπ απνθαζίζηαληαη γξήγνξα. Σηα επίπεδα 8 θαη 9
φκσο, δελ έρνπκε πηα εκθάληζε νμέσλ λνζεκάησλ. Ο νξγαληζκφο ησλ αηφκσλ απηήο
ηεο νκάδαο παξνπζηάδεη εμαζζελεκέλν ακπληηθφ κεραληζκφ θαη έηζη δελ είλαη
δπλαηφλ λα αληηδξάζεη ζε ινηκνγφλνπο παξάγνληεο πνπ πξνζβάιινπλ άηνκα πνπ
αλήθνπλ ζηα επίπεδα 2 έσο 6. Τα άηνκα απηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
εκθαλίζνπλ πςειφ ππξεηφ. Αθφκε θαη αλ εθηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ινηκνγφλνπο
παξάγνληεο φπσο απηνί πνπ αλαθέξζεθαλ φηη πξνζβάιινπλ άηνκα ηνπ group 1, δε ζα
εκθαλίζνπλ ππξεηφ, ή ε ππξεηηθή αληίδξαζε πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ζα είλαη
εμαηξεηηθά ρακειή. Δίλαη ζα λα πξνζηαηεχνληαη θαηά θάπνην ηξφπν γηαηί ν
νξγαληζκφο ηνπο επηζπκεί λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
ρξφληαο θαηάζηαζεο. Έηζη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε ρακειά επίπεδα πγείαο θαη
πάζρνπλ απφ ςχρσζε, ζρηδνθξέλεηα ή απηηζκφ π.ρ είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηηο
ζπλήζεηο ηνγελείο θαη βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο θαζψο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
εκθάληζεο πςεινχ ππξεηνχ. Μηα άιιε δηαηχπσζε είλαη φηη ηα άηνκα πνπ
ηαμηλνκνχληαη ζε απηήλ ηε ζέζε ζηελ θιίκαθα ησλ επηπέδσλ πγείαο είλαη φηη
νπζηαζηηθά επηιέγνπλ ηα ίδηα ζε πνηνλ πεξηβαιινληηθφ παξάγνληα ζα αληηδξάζνπλ ή
ζα ζπζρεηηζηνχλ. Γειαδή, ηα άηνκα απηά δηαζέηνπλ έλα θαηλφηππν ν νπνίνο δξα
επηιεθηηθά σο πξνο ηηο πηζαλφηεηεο αληίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ θαη έηζη
εκθαλίδνπλ κεησκέλε πνηθηιία σο ζπζηήκαηα. Σε απηφ ην εχξνο επηπέδσλ πγείαο
παξνπζηάδνληαη νη ρξφληεο εθθπιηζηηθέο λφζνη, φπσο είλαη ε λφζνο Crohn, ε ειθψδεο
θνιίηηδα, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, λνζήκαηα ηνπ θνιιαγφλνπ, ε επηιεςία, ςπρηθέο
αζζέλεηεο, αξηεξηνζθιήξπλζε, λφζνο Meniere, λεπξνδεξκαηίηηδεο, λφζνο Parkinson
θ.η.ι. Τν άηνκν απηήο ηεο νκάδαο πγείαο αλαπηχζζεη άιινπο ξπζκηζηηθνχο βξφρνπο
επηβίσζεο, πεξλψληαο ζηηο ρξφληεο εθθπιηζηηθέο λφζνπο, πνπ δηαβξψλνπλ ηνλ
νξγαληζκφ βαζηά, αιιά γηα κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή δελ είλαη ελεξγεηαθά
αδεθάγεο.
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δ) Group 4 (επίπεδα 10, 11, 12): Δδψ ζπλαληνχκε αζζελείο ζην ηειηθφ ζηάδην
ησλ λφζσλ (θαξθίλνο κε κεηαζηάζεηο, ζνβαξέο λεπξνινγηθέο λφζνη, ζνβαξή
θαξδηνπάζεηα, ζνβαξή θίξξσζε ηνπ ήπαηνο θ.ά) κε κε αλαζηξέςηκεο
παζνινγναλανκηθέο βιάβεο. Πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο αζεξάπεπηεο πνπ νδεγνχλ
ζην ζάλαην. Σε απηή ηελ νκάδα αζζελψλ δελ παξαηεξνχκε νμέα επεηζφδηα. Ψζηφζν,
είλαη δπλαηφ λα εκθαληζηεί ππξεηφο 38-38,5ν C, σο κία έζραηε πξνζπάζεηα ηνπ
ακπληηθνχ κεραληζκνχ λα επηβηψζεη. Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ είλαη ζπλήζσο
ππεχζπλνη είλαη δηάθνξα λνζνθνκεηαθά ή επθαηξηαθά ζηειέρε, φπσο ε Pneumocystis
carinii, αλζεθηηθά ζε νπνηαδήπνηε ζεξαπεπηηθή αγσγή.

2.2.4 Το ςυνεχϋσ μιασ ενοποιημϋνησ θεωρύασ για τισ αςθϋνειεσ: οξεύεσ ό
χρόνιεσ

Σηε δσή ελφο αηφκνπ, απφ ηε γέλλεζε έσο ην ζάλαην, ππάξρεη έλα «ζπλερέο»
ζηηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έλα άηνκν κπνξεί λα αληηκεησπίζεη [188]. Ο
νξγαληζκφο, κε βάζε ηελ ηεξαξρία ηνπ σο πξνο ηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά, πξνθαζνξίδεη ηε δηαδνρή ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ηαηξηθψλ
ζπκβακάησλ. Γηα λα αζζελήζεη έλαο νξγαληζκφο απαηηείηαη έλαο ζηξεζζνγφλνο
παξάγνληαο, αιιά επηπιένλ, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε
εμαζζελεκέλε θαηάζηαζε θαη λα έρεη επαηζζεηνπνηεκέλε πξνδηάζεζε πξνο ηνλ
ερζξηθφ παξάγνληα. Κάζε νξγαληζκφο έρεη ζηάδηα αληίζηαζεο. Η αληίζηαζε απηή ηνπ
νξγαληζκνχ δηαηεξείηαη φζν ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ε έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο δελ
μεπεξλνχλ ηνλ νπδφ ηεο.
Φξφληεο θαη νμείεο αζζέλεηεο ζην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ελφο αηφκνπ ζπληζηνχλ κηα
άθακπηε ζπζρεηηζκέλε αιπζίδα απφ αληηδξάζεηο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, κε ηε κνξθή
φκσο ελφο πξαγκαηηθνχ «ζπλερνχο», ην νπνίν ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ππνδειψλεη
θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζπλερνχο.
Οη νμείεο θαη νη ρξφληεο αζζέλεηεο είλαη θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο δηαθνξεηηθήο
ηάμεο. Η θιεγκνλή απνηειεί ηελ θχξηα θνηλή παξάκεηξν φισλ ησλ αζζελεηψλ, είηε
πξφθεηηαη γηα νμείεο είηε γηα ρξφληεο. Η θιεγκνλή είλαη κέξνο ηεο αλνζνινγηθήο
αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Τν πξφβιεκα είλαη φηη ζπρλά νη θιεγκνλψδεηο νδνί
παξακέλνπλ ελεξγνπνηεκέλεο ρσξίο λα ππάξρεη πξνθαλήο ιφγνο. Η ρξφληα θιεγκνλή
ιακβάλεη ρψξα φηαλ ν εθιπηηθφο παξάγνληαο δελ εμνπδεηεξψλεηαη πιήξσο ή φηαλ ηα
θαηαζηαιηηθά Τ ιεκθνθχηηαξα δελ απελεξγνπνηνχλ ηελ αλνζνινγηθή αληίδξαζε κεηά
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εηζβνιήο απφ ηνλ νξγαληζκφ. Όηαλ ηα επίπεδα ηεο
θιεγκνλψδνπο δξαζηεξηφηεηαο μεπεξάζνπλ θάπνην φξην, ε ρξφληα θιεγκνλή κπνξεί
λα δηαβξψζεη ηνλ νξγαληζκφ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε βιάβε λα είλαη κε
αλαζηξέςηκε. Δηδηθφηεξα, ε θαηαζηνιή ησλ νμέσλ θπξίσο αζζελεηψλ απφ ηελ
ππεξβνιηθή ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ ή άιισλ κέζσλ πνιιέο θνξέο θαηαβάιεη ηε
θπζηθή άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη αλαγθάδεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα λα
«ζπκβηβαζηεί» θαη λα αληηδξάζεη κε κία βαζχηεξε γξακκή άκπλαο, ε νπνία ζπληζηά
ηελ αξρή κηα λέαο ρξφληαο θαηάζηαζεο, γηα ηελ νπνία ν νξγαληζκφο έρεη γελεηηθή
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πξνδηάζεζε. Έηζη πξνθχπηνπλ νη ρξφληεο εθθπιηζηηθέο παζήζεηο, νη νπνίεο
νπζηαζηηθά είλαη ππνμείεο θιεγκνλψδεηο δηεξγαζίεο πνπ εθδειψλνληαη κφλν κεηά
απφ κηα ζεηξά απφ νμείεο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαπηέδνληαη κε πνιινχο θαη δηάθνξνπο
ηξφπνπο. Η βαζχηεξε απηή γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ εθθξάδεηαη ζηε
ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία απφ ηνλ φξν «αλαδφκεζε» (remodeling), δηέπεη φιεο ηηο
θιεγκνλψδεηο λφζνπο ζηνλ άλζξσπν θαη κπνξεί λα νδεγήζεη είηε ζε θπζηνινγηθή
αλαδνκεηηθή εμεξγαζία είηε ζε παζνινγηθή κνξθή (αλαδηάηαμε) ρσξίο απαξαίηεηα
λα ζπζρεηίδεηαη κε ίλσζε.
Η εκθάληζε παζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ (πφλνο, ππξεηφο, βήραο, θ.ά)
νπζηαζηηθά αληαλαθινχλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν νξγαληζκφο λα
απνθαηαζηήζεη ηε ρακέλε ηνπ ηζνξξνπία [204]. Τα ζπκπηψκαηα απνηεινχλ
εμειηθηηθφ, πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ εμαηξεηηθά πςειήο «λνεκνζχλεο», πνπ
εμππεξεηεί ηελ επηβίσζε θαη δηαηήξεζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη παξέρνπλ ηδηαίηεξα
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. Η ρξήζε αλαιγεηηθψλ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη παξνδηθά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, φκσο έρεη ζπζρεηηζηεί κε ζνβαξέο νξγαληθέο
βιάβεο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη επηδεκίεο ησλ παηδηθψλ αζζελεηψλ πηζαλψο είλαη
αλαγθαίεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα λα εθπαηδεπηεί,
λα γίλεη ηζρπξφηεξν θαη σξηκφηεξν, κε ζηφρν ηελ επαγξχπλεζε θαη έγθαηξε
αλαγλψξηζε ελφο πηζαλνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζε ρξφληα αζζέλεηα ζηε κεηέπεηηα δσή
θαη άξα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο.[392]. Δπίζεο, νη επαλαιακβαλφκελεο ηνγελείο
ινηκψμεηο κπνξεί λα πξνζθέξνπλ πξνζηαζία ζην βξέθνο θαη πξφιεςε ηεο
εθδήισζεο άζζκαηνο (δηα κέζνπ ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ηψλ λα εθηξέςνπλ ηελ
αλνζνινγηθή απάληεζε πξνο ηελ Τh1 θαηεχζπλζε, πνπ αζθεί πξνζηαηεπηηθφ ξφιν
γηα ηελ αλάπηπμε αιιεξγίαο θαη άζζκαηνο).
Σήκεξα είλαη γλσζηφ φηη ε αηνπηθή δεξκαηίηηδα, ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη ην
άζζκα απνηεινχλ εληαία λνζνινγηθή νληφηεηα, πνπ αλαπαξηζηά ηελ αηνπηθή
πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ. Η πξψηε εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο είλαη ζπρλά ε αηνπηθή
δεξκαηίηηδα, ππνδειψλνληαο ηελ επηινγή πνπ θάλεη ν ακπληηθφο κεραληζκφο λα
δηαηεξήζεη ηε θιεγκνλή ζε πεξηθεξηθφηεξν επίπεδν (ην δέξκα ζηελ πξνθείκελε
πεξίπησζε), αθνινπζψληαο έλαλ αξρεηππηθφ θαλφλα, εθείλνλ ηεο ηεξαξρηθήο
δηαβάζκηζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε φια ηα επίπεδα. Απφ ηελ άιιε, ε ζχγρξνλε άπνςε
είλαη φηη ε αιιεξγηθή ξηλίηηδα δελ απνηειεί ηνπηθή λφζν αιιά φηη ε αιιεξγηθή
θιεγκνλή επεθηείλεηαη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ αεξνθφξσλ νδψλ, αθφκε θαη ρσξίο
ηελ παξνπζία θιηληθνχ άζζκαηνο, θάλνληαο ηνπο εξεπλεηέο λα κηινχλ γηα ην
«ελνπνηεκέλν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα» (unified immune system) [189, 190, 191,
192].
Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ κηαο νμείαο θαη κηαο ρξφληαο θιεγκνλψδνπο
δηαδηθαζίαο είλαη ε παξνπζία ή κε ππξεηνχ, θαη κάιηζηα πςεινχ. Όηαλ ν
νξγαληζκφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθδειψλεη πςειφ ππξεηφ, είλαη ζε ζρεηηθά θαιή
θαηάζηαζε πγείαο. Όηαλ δελ έρεη απηή ηε δπλαηφηεηα πιένλ, ζεκαίλεη φηη ε
θιεγκνλψδεο δηαδηθαζία έρεη κεηαβεί απφ έλα πεξηθεξηθφ ζε θάπνην θεληξηθφηεξν
επίπεδν (ζε θάπνην δσηηθφ φξγαλν ή θαη ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, κε ηελ
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εκθάληζε κηαο ζπζηεκαηηθήο δηαηαξαρήο) [315]. Τν απνηέιεζκα είλαη φηη ν
νξγαληζκφο πιένλ δηέπεηαη απφ κηα ππνμεία θιεγκνλψδε δηαδηθαζία κε ρακειφ
ππξεηφ ή ρσξίο θαζφινπ ππξεηφ, αιιά επίζεο ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο
απαιιαγήο απφ ην πξφβιεκα, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο απνθαηάζηαζεο.

2.2.5 Η θεωρύα του χϊουσ ςτην υγεύα

Η ζεσξία ηνπ ράνπο παξέρεη έλαλ ηξφπν ζεψξεζεο ηεο πγείαο, ή δηαθνξεηηθά
ησλ κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ. Η ζεσξία ηνπ ράνπο, φπσο αλαθέξζεθε, είλαη κία
καζεκαηηθή ζεσξία πνπ ζεσξεί φηη αξρηθέο κηθξέο αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζε ρανηηθέο θαη απξφβιεπηεο αιιαγέο ζηα πιεπξηθά ζπζηήκαηα [193].
Γε ζπκπεξηθέξνληαη νκαιά φια ηα ζπζηήκαηα νχηε αθνινπζνχλ κία γξακκηθή
ζπζρέηηζε αηηίνπ-απνηειέζκαηνο [194]. Τέηνηα ζπζηήκαηα πεξηγξάθνληαη σο
ζχλζεηα θαη κε γξακκηθά.
Τν ράνο ζηε δπηηθή ζθέςε, κία παξάδνζε ε νπνία ηζηνξηθά έρεη θαηαλαισζεί
απφ ηελ αλάγθε αλεχξεζεο ηάμεο θαη πξνβιεςηκφηεηαο ζηε θχζε, ήηαλ κία
κεηαθνξά-αιιεγνξία γηα ηελ θαηαζηξνθή ζηα ζπζηήκαηα [195]. Η ζεσξία ηνπ ράνπο
ζπλέβαιε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη, γηα πνιιά ζπζηήκαηα, ε over-regulation ή κε
γξακκηθφηεηα ήηαλ θαηλφκελν κε-πγείαο, λνζεξφ [196]. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα ε
θαλνληθή ζπκπεξηθνξά ήηαλ πεξηνδηθή ζε καζεκαηηθά κνληέια θαη αλαπαξηζηνχζε
ηελ decomplexification (απνδφκεζε ηεο πνιππινθφηεηαο) ή ρακειφ επίπεδν πγείαο
[197]. Τα πγηή ζπζηήκαηα, αληηζέησο, δηαηεξνχλ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο θαη είλαη
ρανηηθά. Τέηνηα ζπζηήκαηα είλαη δπλακηθά θαη ρανηηθά. Η απψιεηα ηεο
πνιππινθφηεηαο, ή ηνπ ράνπο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ θαη ηεο απψιεηαο ηεο
πξνζαξκνζηηθή ηθαλφηεηαο. Δθείλα ηα νπνία είλαη ηπιηγκέλα κέζα ζε κία πεξηνδηθή
θαη κνλφηνλε δπλακηθή δελ είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο
θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο [198].
Τα πγηή ζπζηήκαηα δηαηεξνχλ πνιππινθφηεηα θαη είλαη ρανηηθά. Τέηνηα
ζπζηήκαηα είλαη πξνζαξκνζηηθά θαη δπλακηθά. Απψιεηα ηεο πνιππινθφηεηαο, ή
απψιεηα ηνπ ράνπο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ θαη ηεο κε δηαηήξεζεο ηεο
πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Παξαδείγκαηα θαηλνκέλσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηα
πξνεγνχκελα, είλαη: έλαο θαξδηαθφο ξπζκφο over-regulated αλαπαξηζηά κηα
αξξπζκία, έλα ππεξβνιηθά over-regulated εγθεθαιηθφ θχκα αλαπαξηζηά ζπαζκφ, κία
over-regulated αλαπλνή είλαη ηζνδχλακε κε άζζκα ή αλαπλνή Cheyne-Stokes θαη κηα
over-regulated firing ησλ κπηθψλ ηλψλ αλεπξίζθεηαη ζηνλ παξθηλζνληθφ ηξφκν [196].
Τα over-regulated πξφηππα ζηηο ζπζρεηίζεηο κπνξεί λα αλαπαξηζηνχλ απηή ηελ
απψιεηα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηελ άξξσζηε πγεία ηεο ζπζρέηηζεο [198].
Η ζεσξία ηνπ ράνπο ελζσκαηψλεη κία κεηαθίλεζε ζην ζθνπφ ηεο επηζηήκεο,
απφ ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο θχζεο κφλν, ζηελ απφθηεζε ζνθίαο
κέζσ ηεο θαηαλφεζεο. Τα φληα γίλνληαη αληηιεπηά ζηε ρξνληθή ηνπο δηάζηαζε, ή ζηε
γιψζζα ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο, είλαη δπλακηθά θαη ζε κία ζπλερή θαηάζηαζε
ξεπζηφηεηαο [199]. Απηφ απνθηά λφεκα κε ηε ζεψξεζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ φληνο, ή κε
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ηε ξεπζηφηεηα ηνπ φληνο, θαη ηελ αλαινγία ηνπ ξένληνο λεξνχ. Τν νλ δε ζεσξείηαη σο
έλα ζεκείν ζηαζεξφ ζην ρψξν αιιά κεηαβαιιφκελν ζην ρξφλν.
Τν νλ είλαη αλνηρηφ ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. Ψζηφζν, ε αιιειεπίδξαζε
δελ είλαη unidirectional, αιιά ην νλ πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλα πεξηγξάθεηαη σο ζε
ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, ζην νπνίν κία αλνηρηή αληαιιαγή κεηαμχ
ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλεη ρψξα. Απηφ πεξηθιείεηαη ζηελ έλλνηα
ηεο πξνζαξκνγήο/πξνζαξκνζηηθφηεηαο.
Η ρξήζε ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο σο εξγαιείν γηα ηε δηεξεχλεζε ζεκάησλ
ςπρηθήο/δηαλνεηηθήο πγείαο έρεη ππνζηεξηρζεί [200]. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε
δηεξεχλεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ησλ δηεξγαζηψλ ζθέςεο ζηε ζρηδνθξέλεηα .
Η έλλνηα φηη ε απψιεηα ηεο πνιππινθφηεηαο αλαπαξηζηά παζνινγία ζηηο δηαλνεηηθέο
αζζέλεηεο ελ κέξεη ππνζηεξίδεηαη.

2.2.6 Οι παθολογικϋσ καταςτϊςεισ ωσ προςαρμοςτικού μηχανιςμού με
απώτερο ςκοπό την εξαςφϊλιςη τησ επιβύωςησ του οργανιςμού.

Πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο φηη ηα ζπκπηψκαηα, αιιά νη ίδηεο νη δηάθνξεο
παζνινγηθέο νληφηεηεο, απνηεινχλ απάληεζε πξνζαξκνγήο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ ζε
έλα αληίμνν πεξηβάιινλ [204, 221, 222]. Οπζηαζηηθά, δειαδή, ζπληζηνχλ κέξνο ελφο
επξχηεξνπ πξνζηαηεπηηθνχ, εμειηθηηθνχ, αλαπηπμηαθνχ κεραληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο
θαηλνηππηθήο πιαζηηθφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε κεηαβνιηθή
νηθνλνκία θαη έηζη ηελ επηβίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ [219, 220, 223, 224, 287]. Απηφ θαίλεηαη λα ηζρχεη αθφκε θαη ζηηο πιένλ
ζχγρξνλεο απηνάλνζεο παζήζεηο, φπσο είλαη ηα ξεπκαηηθά λνζήκαηα, ην βξνγρηθφ
άζζκα, ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο, ή θαη ε ζρηδνθξέλεηα. Έηζη νη δηάθνξεο λνζνινγηθέο
νληφηεηεο θαη ηα ζπκπηψκαηα ίζσο ζα πρζπει να ειδωκοφν μζςα από το πρίςμα τθσ
βιοενεργθτικισ, ωσ ζνα ανάλογα που ζχουν ςχεδιαςτεί από τθ φυςικι επιλογι για να
περιορίςουν και να κζςουν ειδικά όρια ςτισ μεταβολικζσ διαδικαςίεσ. Κατά ςυνζπεια θ
καταςτολι αυτϊν των μθχανιςμϊν με χθμικά φάρμακα κρίνεται αν μθ τι άλλο επιςφαλισ.
Για παράδειγμα, θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα μπορεί να αναπαριςτά μια
προςαρμοςτικι κατάςταςθ οικονομίασ, που ζχει αναπτυχκεί ϊςτε να υποχρεϊςει τουσ
οργανιςμοφσ να ελαχιςτοποιιςουν τθν εκοφςια δαπάνθ ενζργειασ [225]. Η αρκρίτιδα με τα
ςυμπτϊματά τθσ (πόνοσ, περιοριςμόσ κινθτικότθτασ, κακουχία, πυρετόσ) επιβάλλει
κακιςτικό τρόπο ηωισ και αποφυγι τθσ άςκθςθσ, με ςκοπό τθν ελάττωςθ του μεταβολικοφ
κόςτουσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ. Ο πόνοσ, αν και δυςπροςαρμοςτικόσ
μθχανιςμόσ, με κάποια ζννοια είναι μικρότερου κόςτουσ από το κάνατο και θ κακουχία
είναι μία απάντθςθ ςτθν ανάγκθ για ανάπαυςθ, κακϊσ ο οργανιςμόσ δείχνει ότι περαιτζρω
άςκθςθ κα μποροφςε να αποβεί επικίνδυνθ [218]. Η ςυςχζτιςθ των εξάρςεων τθσ νόςου
με τθν παρουςία ψυχολογικοφ stress εξετάηεται ωσ επιγενετικι και κεωρείται ότι θ
αρκρίτιδα είναι προςαρμοςτικι απάντθςθ ςτο ςοβαρό stress. Βζβαια κατά τθ διάρκεια των
εξάρςεων τθσ νόςου θ φλεγμονϊδθσ διεργαςία με τισ αυξθμζνεσ κυτταροκίνεσ
δθμιουργοφν κάποιεσ υψθλζσ μεταβολικζσ απαιτιςεισ, ωςτόςο όλεσ οι μελζτεσ δείχνουν
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ότι οι πάςχοντεσ από ρευματοειδι αρκρίτιδα ζχουν μειωμζνο βαςικό μεταβολιςμό λόγω
τθσ χαμθλισ φυςικισ δραςτθριότθτασ και θ ςυνεπόμενθ καχεξία οδθγεί ςε ελάττωςθ τθσ
μυϊκισ μάηασ και ςθμαντικι αφξθςθ του ςωματικοφ λίπουσ. Η κακουχία είναι μία
απάντθςθ ςτθν ανάγκθ για ανάπαυςθ. Η κακουχία και θ εξάντλθςθ δείχνουν ότι περαιτζρω
άςκθςθ κα μποροφςε να αποβεί επικίνδυνθ. Επιπρόςκετα, ο πυρετόσ κεωρείται ότι μειϊνει
τθ φυςικι δραςτθριότθτα ςε μια προςπάκεια να επιταχφνει τθ διαδικαςία ανάρρωςθσ.
Ζτςι εξθγείται γιατί πολλοί άνκρωποι με αρκρίτιδα αναφζρουν μια αίςκθςθ ενόσ χρονίου
χαμθλοφ βακμοφ πυρετοφ. Με βάςθ τα παραπάνω, θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα κα
μποροφςε να είναι μία ωφζλιμθ ςτρατθγικι για ομάδεσ που υπόκεινται ςε κακουχία, όπωσ
είναι τα άτομα που δεν ζχουν επάρκεια τροφισ, εκείνα που υπόκεινται ςε ποικίλθσ
αιτιολογίασ stress, οι ζγκυεσ γυναίκεσ και οι θλικιωμζνοι. Πικανϊσ, λοιπόν, για αυτό το
λόγο να παρουςιάηει υψθλι επίπτωςθ θ ρευματοειδισ αρκρίτιδα ςε αυτζσ τισ ομάδεσ
αςκενϊν.
Η κατάκλιψθ υπάρχει ςε υψθλό βακμό ςτθ ρευματοειδι αρκρίτιδα και αυτό
αποτελεί προςαρμοςτικό μθχανιςμό, κακϊσ θ κατάκλιψθ οδθγεί ςε απόςυρςθ και
αποφυγι ςυμπεριφοράσ κινδφνου, παράγοντεσ που είναι χριςιμοι ςτθ ρευματοειδι
αρκρίτιδα. Επίςθσ, το γεγονόσ ότι τα κιλεα άτομα αναπτφςςουν ρευματοειδι αρκρίτιδα 24 φορζσ ςυχνότερα αντανακλά τθν πραγματικότθτα ότι τα άρρενα πρζπει να διατθριςουν
τθν ικανότθτα να κυνθγιςουν και να εξαςφαλίςουν τροφι, ενϊ τα κιλεα πρζπει να
εξοικονομιςουν κερμίδεσ για τισ μεταβολικζσ απαιτιςεισ τθσ εγκυμοςφνθσ.
Από τθν άλλθ, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ που παρουςιάηει επίςθσ ζξαρςθ ςτισ
ςφγχρονεσ κοινωνίεσ μπορεί να αναπαριςτά τθν κακι επίδραςθ που ζχει ο ςφγχρονοσ
τρόποσ διατροφισ (με τθν αφκονία και τα υψθλά λίπθ και ςάκχαρα) ςε ζνα άτομο που είναι
γενετικά προδιατεκειμζνο να αντιμετωπίηει ζνα ςτερθτικό περιβάλλον (μζςω τθν
προδιάκεςθσ για παχυςαρκία και τθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ) [214]. Ζτςι τα γονίδια που
κα βοθκοφςαν το άτομο να επιβιϊςει ςε περιόδουσ μακράσ ζλλειψθσ τροφισ,
επιτρζποντάσ του να διατθρεί χαμθλό μεταβολικό ρυκμό, ςιμερα, με τθν υπερπροςφορά
τροφισ αναπτφςςει ςακχαρϊδθ διαβιτθ, μεταβολικό ςφνδρομο, υπζρταςθ και
καρδιαγγειακά νοςιματα [213]. Για τοφτο εξάλλου και προδιάκεςθ για ςακχαρϊδθ
διαβιτθ ςτθ μετζπειτα ηωι τουσ εμφανίηουν τα μικροφ βάρουσ γζννθςθσ νεογνά. Πικανϊσ
ζτςι να εξθγείται και θ υψθλι ςυχνότθτα μεταβολικοφ ςυνδρόμου ςτουσ πάςχοντεσ από
ρευματοειδι αρκρίτιδα.
Σο βρογχικό άςκμα, επίςθσ, είναι άλλο ζνα παράδειγμα νόςου με ιδιαίτερα
αυξθμζνθ επίπτωςθ ςιμερα και που μπορεί να αποτελεί φαινότυπο προςαρμογισ του
οργανιςμοφ. Σο βρογχικό άςκμα κζτει ιςχυροφσ περιοριςμοφσ ςτθν ζντονθ άςκθςθ και
μπορεί να είναι ζνασ βιολογικά κατάλλθλοσ τρόποσ διδαχισ των γονιδίων του οργανιςμοφ
να μθ ςυμμετζχει ςε ζντονθ προςπάκεια. Η ςυςχζτιςθ των εξάρςεων του άςκματοσ με το
χρόνιο stress αλλά και με το χαμθλό βάροσ γζννθςθσ, ςυνάδουν με τα προθγοφμενα.
Η ςυςχζτιςθ τθσ αρκρίτιδασ με τθν αυξθμζνθ θλικία, επίςθσ, αποτελεί παρόμοιο
προγραμματιςμό του οργανιςμοφ. Κατά παρόμοιο τρόπο, θ επιλόχεια κατάκλιψθ και
κακουχία μπορεί να αποτελεί ενδιαφζροντα επιγενετικό προςαρμοςτικό μθχανιςμό, που

διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

85

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

ςκοπό ζχει να εξοικονομιςει θ μθτζρα τισ απαραίτθτεσ κερμίδεσ για να κρζψει το παιδί
τθσ.

2.3 Ολιςτικό προςϋγγιςη ςτη διαταραχό του φϊςματοσ του
αυτιςμού
Όπσο έρεη αλαθεξζεί ε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη κία
πνιχπινθε λνζνινγηθή νληφηεηα πνπ νξίδεηαη κε φξνπο ζπλδξφκνπ, θαζψο δελ
πεξηιακβάλεη κία κφλν θιηληθή εθδήισζε. Αθνξά δηαηαξαρέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα
ζην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη κάιηζηα ζηηο αλψηεξεο θινηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα κεηνλεμίεο ζηνπο ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο
θνηλσληθφηεηαο θαζψο θαη ζηεξεφηππεο, επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο. Ο νξηζκφο ηεο
δηαηαξαρήο πεξηιακβάλεη θξηηήξηα θαη φρη απιά θάπνην/α θιηληθά ή εξγαζηεξηαθά
ραξαθηεξηζηηθά, ελψ κεγάιε νκάδα δηαηαξαρψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ νκπξέια
ηνπ νξηζκνχ ηεο δηαηαξαρήο ηνπ απηηζκνχ (απηηζκφο, ζχλδξνκν Asperger, δηάρπηε
αλαπηπμηαθή
δηαηαξαρήκε
άιισο
θαζνξηδφκελε,
απνδηνξγαλσηηθή
λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή, ζχλδξνκν Heller, ζχλδξνκν Rett).
2.3.1 Η ετερογϋνεια ωσ κύριο χαρακτηριςτικό τησ αυτιςτικόσ διαταραχόσ.

Τν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο είλαη ε εηεξνγέλεηα, κε ηελ
έλλνηα φηη ν απηηζκφο δηέπεηαη απφ έιιεηςε νκνηνκνξθίαο, αλνκνηνγέλεηα,
αλνκνηνκνξθία θαη πνιππνηθηιφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο έθθαλζήο ηνπ, θαζψο θαη
απφ έιιεηςε γξακκηθφηεηαο (non-linearity) [69]. (Υπελζπκίδεηαη φηη ε χπαξμε
γξακκηθφηεηαο ζηηο αλαιχζεηο ησλ θαηλνκέλσλ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη
αλάινγα ησλ αηηηψλ πνπ ηα πξνθάιεζαλ).
Σπγθεθξηκέλα, ε εηεξνγέλεηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ζρεηίδεηαη θαηαξρήλ κε
ηελ αηηηνινγία ηεο, θαζψο ην αίηην ηεο λφζνπ είλαη άγλσζην θαη πνηθίινη παξάγνληεο,
γελεηηθνί (πηζαλνινγνχληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα γνλίδηα θαη κάιηζηα ζπγθεθξηκέλνη
επίηνπνη-πνηθίιε εθθξαζηηθφηεηα), επηγελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί (βιέπε
πξνεγνχκελα θεθάιαηα) έρνπλ ζπζρεηηζηεί αηηηνινγηθά κε ηελ εκθάληζή ηεο, ρσξίο
θάπνηνο απφ φινπο λα θαηέρεη ηδηαίηεξα απνζαθεληζηηθφ ξφιν. Δπηπιένλ, ε
ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ πξναλαθεξφκελσλ θαηεγνξηψλ αηηηνπαζνγελεηηθψλ
παξαγφλησλ δελ είλαη αζξνηζηηθή, αιιά δπλακηθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξίπινθν
δίθηπν κε γξακκηθψλ ζπζρεηίζεσλ κε δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
θαη ζπλδπαζηηθή ζπκκεηνρή απηψλ, πάληα ζε κία δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, κε
απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή θαζαξψλ ζπκπεξηθνξηθψλ θαηλνηχπσλ θαη
ελδνθαηλνηχπσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έθθξαζε ησλ γνληδίσλ είλαη δπλακηθή ζηε
δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Η απηηζηηθή δηαηαξαρή σο λφζνο ή σο θαηλφηππνο
αληηπξνζσπεχεη νπζηαζηηθά ηελ ηειηθή
θνηλή θαηάιεμε κηαο παζνινγηθήο
εμεξγαζίαο.
Απφ ηελ άιιε, θχξην πεδίν έθθξαζεο ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ απηηζκνχ είλαη ε
θιηληθή-θαηλνηππηθή ηνπ εηθφλα.
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Ψο θαηλφηππνο νξίδεηαη ην ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ θιηληθψλ θαη παξαθιηληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ζε νκάδα αζζελψλ κε ηελ ίδηα πάζεζε. Δίλαη ρξήζηκνο ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ (π.ρ επηινγή επηηπρψλ ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ) ή θαη ζηελ
θαηαλφεζε ησλ παζνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ ηεο πάζεζεο (π.ρ θνηλφο γνλφηππνο,
θνηλφο επηβαξπληηθφο πεξηβαιινληηθφο παξάγσλ). Οη θαηλφηππνη κπνξεί λα
πξνθχςνπλ ππνθεηκεληθά κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ
ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα νκάδα αζζελψλ κε ηελ ίδηα πάζεζε ή αληηθεηκεληθά κε ηε
ρξήζε πνιχπινθσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πνπ δηαπηζηψλνπλ, ζε κεγάιεο βάζεηο
δεδνκέλσλ, ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα ζπλχπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ζε νκάδα αζζελψλ κε ηελ ίδηα πάζεζε. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε νη θαηλφηππνη
θαζνξίδνληαη απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα.
Δηδηθφηεξα, ν απηηζκφο θαηλνηππηθά εκθαλίδεηαη κε πνηθηιία εθδειψζεσλ απφ
ην αλψηεξν επίπεδν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (θνηλσληθφηεηα, ιφγνο-επηθνηλσλία,
ζηεξεφηππεο-επαλαιακβαλφκελεο θηλήζεηο) πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε έθηαζε
δηαβαζκίζεσλ (απφ ήπηεο έσο πνιχ ζνβαξέο), ελψ εθδειψζεηο απφ ζπζηήκαηα φπσο
ην γαζηξεληεξηθφ (δπζθνηιηφηεηα, δηάξξνηεο, θνηιηαθά άιγε) είλαη ζπλήζεηο, φπσο
έρεη ήδε αλαθεξζεί, ρσξίο σζηφζν λα κπνξεί λα πξνβιεθζεί πνηα απφ ηα απηηζηηθά
παηδηά ζα παξνπζηάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο. Απηφ δείρλεη φηη ε
δηεηζδπηηθφηεηα ηεο δηαηαξαρήο είλαη κεγάιε, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην λεπξηθφ
ζχζηεκα αιιά εκθαλίδεη πςειφ πιεηνηξνπηζκφ θαη δηέπεηαη απφ έιιεηςε
πξνβιεςηκφηεηαο θαη κε επαλαιεπηηθφηεηα. Φαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, είλαη φηη ηα
ζπκπηψκαηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο κπνξεί λα πνηθίινπλ ηφζν ζε είδνο φζν θαη
ζε έληαζε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ, απμάλνληαο ηε θαηλνηππηθή
εηεξνγέλεηα ηεο λφζνπ ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ. Δπηπιένλ, κειέηεο έρνπλ δείμεη
φηη αθφκε θαη κνλνδπγσηηθά δίδπκα απηηζηηθά παηδηά (πνπ εμ‘ νξηζκνχ κνηξάδνληαη
ηαπηφζεκν γελεηηθφ πιηθφ) παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο θαηλνηππηθέο εθθξάζεηο ηεο
δηαηαξαρήο, απνδεηθλχνληαο φηη ν ζπλδπαζκφο (θαη φρη κφλν νη ίδηνη γνληδηαθνί
επίηνπνη) ησλ γνληδίσλ καδί κε επηγελεηηθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο,
κέζα απφ πνιχπινθεο, κε γξακκηθέο, κε αλαγσγηζηηθέο, κε αζξνηζηηθέο ζπζρεηίζεηο
νδεγνχλ ζηελ ηειηθή θιηληθή εθδήισζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνηχπνπ ηεο λφζνπ.
Γειαδή ην πνηνο θαηλφηππνο ζα εθθξαζηεί σο απφξξνηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
γνλνηχπνπ, εμαξηάηαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ άιισλ γνληδίσλ ηνπ αηφκνπ θαη απφ ην
πνην πεξηβάιινλ απφ ηα ελ δπλάκεη πεξηβάιινληα πνπ κπνξεί λα δξάζνπλ, ζα
εθθξαζηεί ζηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ψο εθ ηνχηνπ, έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ζπλδπαζκφο γνλνηχπνπ, πεξηβάιινληνο θαη ρξφλνπ, δειαδή, φξνη ζηνραζηηθφηεηαο
απαηηνχληαη γηα ηελ εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή. Δηδηθφηεξα, έλαο γνλφηππνο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε κία ζεηξά δπλεηηθψλ
θαηλνηχπσλ ηνπ απηηζκνχ (πνηθίιε δηεηζδπηηθφηεηα ηεο λφζνπ), ή κία ζεηξά
δηαθνξεηηθψλ γελεηηθψλ κεραληζκψλ κπνξνχλ λα θαηαιήγνπλ ζηνλ ίδην θαηλφηππν,
δειαδή ηνλ απηηζκφ, κε ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ.
Δπίζεο, ζπρλά δηαπηζηψλνληαη ζε άηνκα κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ, ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ελδνκήηξηα θαζπζηέξεζε αχμεζεο, αλσκαιίεο ζην
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ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα, εκθάληζε ζπαζκψλ/επηιεςίαο, λνεηηθή πζηέξεζε,
απμεκέλν πεξίκεηξνο θεθαιήο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία, δηαηαξαρέο δηαθφξσλ
αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ, δνκηθέο αλσκαιίεο εγθεθάινπ φπσο απηέο
απεηθνλίδνληαη ζην καγλεηηθφ ζπληνληζκφ εγθεθάινπ θαη αιιαγέο ζηε λεπξσληθή
θπηηαξναξρηηεθηνληθή. Απηά απνηεινχλ ηνπο ιεγφκελνπο ελδνθαηλφηππνπο ηεο
λφζνπ (βηνινγηθνί δείθηεο θηλδχλνπ θαη ππνςίαο ηεο δηαηαξαρήο) θαη αληηιακβάλεηαη
θαλείο φηη είλαη κεγάινο ν αξηζκφο απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αξθεηά
εηεξνγελήο.
Η κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηελ θιηληθή θαη θαηλνηππηθή έθθξαζε ηεο δηαηαξαρήο
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, νπζηαζηηθά απνηειεί κία ζηξαηεγηθή ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζην πεξηβάιινλ ψζηε λα
επηβηψζεη θαη λα εμειηρζεί. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεη φηη ν εγθέθαινο θαη ην λεπξηθφ
ζχζηεκα γεληθφηεξα (ν ίδηνο ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο αθφκε επξχηεξα) βξίζθνληαη
δηαξθψο ζε κία δπλακηθή δηεξγαζία αιιαγήο θαη εμέιημεο σο απάληεζε ζηα
εξεζίζκαηα ηεο εκπεηξίαο θαη ζπλαλαζηξνθήο κε ην πεξηβάιινλ.
Η εηεξνγέλεηα ραξαθηεξίδεη θαη ηε θπζηθή πνξεία-εμέιημε ηεο δηαηαξαρήο,
θαζψο φπσο αλαθέξζεθε ζην θεθάιαην ηεο πξφγλσζεο ηνπ απηηζκνχ, ππάξρεη έλα
ζρεηηθά ζεκαληηθφ πνζνζηφ απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ ππνζηξέθνπλ θαη εκθαλίδνπλ
εμέιημε εληφο θπζηνινγηθψλ νξίσλ, ελψ άιια εκθαλίδνπλ κεηνλεθηηθφηεηα πνηθίιεο
δηαβάζκηζεο. Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί κέρξη ζήκεξα παξάγνληεο πνπ επηβεβαησκέλα λα
ζρεηίδνληαη κε επλντθή ή επηβαξπκέλε πξφγλσζε ζηελ εμέιημε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο θαη απηφο είλαη έλαο ηνκέαο κεγάινπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ησλ
κειεηεηψλ φζν θαη επηβεβαίσζεο ηεο κε- πξνβιεςηκφηεηαο, κε επαλαιεπηηθφηεηαο,
κε-γξακκηθφηεηαο θαη άξα πνιχπινθεο θαη απξφβιεπηεο ζπκπεξηθνξάο (ράνο) πνπ
δηέπνπλ ηε λφζν.

2.3.2 Όροι των πολύπλοκων-δυναμικών ςυςτημϊτων διϋπουν την
αυτιςτικό διαταραχό.

Η πνιππινθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηαηαξαρή ζε φινπο ηνπο ηνκείο κπνξεί
ραξαθηεξηζηεί σο έιιεηςε ζπκκεηξίαο, ή ζπάζηκν ζπκκεηξίαο (θαζψο ε ζπκκεηξία
ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξφηεηα, ακεηαβιεηφηεηα θαη πξνβιεςηκφηεηα ελφο πξνηχπνπ
γηα έλα ζχλνιν κεηαηξνπψλ). Δπηπξφζζεηα, απνδεηθλχεηαη έηζη ε ιεγφκελε
πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (ηνπ ίδηνπ ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ελ γέλεη) θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα αλαδηακνξθψλεηαη
δηαξθψο, σο απνηέιεζκα ηεο εμειηθηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ είδνπο.
Απφ ηελ άιιε, ν απηηζκφο απνηειεί παξάδεηγκα δηαηαξαρήο φπνπ ηα φξηα
αλάκεζα ζην αλαπηπμηαθφ θαη εθθπιηζηηθφ κνληέιν λνζνινγηθήο δηαηαξαρήο
γίλνληαη δπζδηάθξηηα. Πξάγκαηη, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ
παξνπζηάδνπλ ήδε απφ ηε γέλλεζε ή ηελ πξψηκε βξεθηθή ειηθία θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά, πνπ ππαηλίζζνληαη ηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο ελψ ε ηειηθή
δηάγλσζε γίλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 18 έσο 36 κελψλ δσήο πεξίπνπ. Απηφ ην γεγνλφο
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δείρλεη πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κία δηαηαξαρή αλαπηπμηαθή, δειαδή πνπ
ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. Όκσο, έλα πνζνζηφ απηηζηηθψλ παηδηψλ
θαίλεηαη θπζηνινγηθφ ή ζρεδφλ θπζηνινγηθφ κέρξη ηελ ειηθία πνπ ηίζεηαη ε
δηάγλσζε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο ελδερνκέλσο πξφθεηηαη γηα εθθπιηζηηθή
δηαηαξαρή, ε νπνία κπνξεί λα άξρεηαη αθφκε απφ ην ελδνκήηξην ή ην ελσξίο
κεηαγελλεηηθφ πεξηβάιινλ, αξρηθά σο επαηζζεζία θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ επίδξαζε
επηπξφζζεησλ ελδερνκέλσο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ, σο θιηληθή έθθξαζε.
Απηφ δείρλεη φηη ν απηηζκφο κπνξεί λα θηλείηαη θαη ζηνπο δχν πφινπο ηεο αλάπηπμεο
δειαδή αλάκεζα ζηε γέλεζε θαη ηνλ εθθπιηζκφ, πνπ ελνπνηεκέλα δεκηνπξγνχλ ην
ζπλερέο ηεο αλάπηπμεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη φξνη φπσο νη αθφινπζνη:
- πνιππινθφηεηα
- δπλακηθή δηαδηθαζία θαη φρη αζξνηζηηθή
- εηεξνγέλεηα
- νιηζηηθφηεηα
- κε γξακκηθφηεηα
- κε πξνβιεςηκφηεηα
- κε επαλαιεπηηθφηεηα
- πιαζηηθφηεηα
- ελδνθαηλφηππνο-επηθαηλφκελν
- πεξηβάιινλ
- ρξφλνο
- ελνπνηεηηθή ζεψξεζε
- πνηθηιφηεηα
- κε αλαγσγηζηηθέο ζπζρεηίζεηο
- ζηνραζηηθφηεηα
- πξνζαξκνγή
- αλαδηακφξθσζε
είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε κειέηε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Οη
πξνεγνχκελνη φξνη φκσο είλαη φξνη ηεο ζεσξίαο ησλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο
ζεσξίαο ηεο πνιππινθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν απηηζκφο σο δηαηαξαρή ζήκεξα
δελ κπνξεί παξά λα κειεηεζεί κε φξνπο ζπζηεκηθήο ζεψξεζεο θαη νιηζηηθφηεηαο,
γηαηί κφλν έηζη ελζσκαηψλνληαη ε πιεζψξα ησλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
εθδήισζή ηνπ [379].
Η δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο
ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα πεξηβάιινλ παξελνριήζεσλ, λα
επηηχρεη ηελ νκνηφζηαζή ηνπ, κέζσ ξπζκηζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ.
Κάζε νξγαληζκφο αληηδξά δηαθνξεηηθά ζε θάζε ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα, ζχκθσλα κε
ηε δηθή ηνπ νξγαλσζηαθή θιεηζηφηεηα. Έηζη πξνθχπηεη ην ζχλνιν ησλ ζπκπησκάησλ
ηεο λφζνπ, σο έλα λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο 5
νκάδεο ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο (απηηζκφο, δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή,
απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή, ζχλδξνκν Asperger θαη ζχλδξνκν Rett). Κάζε κία απφ
ηηο 5 απηέο νκάδεο θιηληθψλ εθθξάζεσλ ηεο απηηζηηθή δηαηαξαρήο νπζηαζηηθά
απνηειεί έλαλ ειθπζηήξα, ν νπνίνο πεξηγξάθεη κία λέα θαηάζηαζε απμεκέλνπ
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πεξηνξηζκνχ, δειαδή κείσζε ηεο πνηθηιίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα
ελεξγνπνηήζεη επηιεθηηθά θάπνηεο θαηαζηάζεηο κέζα ζην ρψξν ησλ θαηαζηάζεσλ. Η
κείσζε ηεο πνηθηιίαο αληηζηνηρεί ζε πεξηνξηζκφ ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο σο πξνο ηηο
επηιεθηηθέο ελεξγνπνηήζεηο ζην ρψξν θαηαζηάζεσλ ή αιιηψο κεησκέλε δπλαηφηεηα
αληηξξνπήζεσλ βιαβεξψλ επηδξάζεσλ. Πεξηπηψζεηο απηηζηηθψλ παηδηψλ κε αζαθή ή
ζπγθερπκέλε ζπκπησκαηνινγία δείρλεη φηη ν νξγαληζκφο βξίζθεηαη εληφο ηνπ
ιεθαλνπεδίνπ, αιιά εθηφο ειθπζηήξα, θαη εηζέξρεηαη εληφο ηνπ ειθπζηήξα κε ηε
ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξπζκηζηηθψλ βξφρσλ.
Σηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ νη θιηληθέο εθδειψζεηο αθνξνχλ ην
πιένλ πνιχπινθν ζχζηεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, ην λεπξηθφ θαη κάιηζηα ηηο
πιένλ ζχλζεηεο θαη πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ε
θνηλσληθφηεηα, ε επηθνηλσλία, ε θηλεηηθφηεηα θαη ν ιφγνο, θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε
ην άηνκν απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ λα θαζίζηαηαη κε ιεηηνπξγηθφ θαη
εμαξηεκέλν.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε έιιεηςε απηναλαθνξηθφηεηαο. Τα απηηζηηθά άηνκν δελ απην-αλαθέξνληαη (είλαη απηή ε
ραξαθηεξηζηηθή απφζπξζε απφ ην πεξηβάιινλ), δηαθφπηνληαο έηζη ηελ θπθιηθή
ζρέζε αηηίνπ θαη αηηηαηνχ θαη νδεγψληαο ζηελ εκθάληζε ηεο ειιεηκκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθφηεηαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο. Ψο εθ ηνχηνπ
ηα άηνκα κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ δηέπνληαη απφ πεξηνξηζκφ ηεο
πνηθηιίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζε δηάθνξεο
ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο.
Δπίζεο, κε βάζε ηε ζπζρέηηζε απηηζκνχ θαη ζρηδνθξέληαο πνπ αλαθέξζεθε,
γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κηθξή αιιαγή ζηηο αξρηθέο ζπλζήθεο (ελδνκήηξην πεξηβάιινλ;)
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππέξκεηξε αλάπηπμε (απηηζκφο) είηε ζηελ ειιηπή αλάπηπμε
(ζρηδνθξέλεηα), ππνδειψλνληαο ηε ρανηηθή θαη απξφβιεπηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Γεδνκέλεο ηεο ηεξαξρίαο πνπ δηέπεη ηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα, φπσο είλαη ν
αλζξψπηλνο νξγαληζκφο, απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαηαξαρή εθηείλεηαη ζε έλα βαζχηεξν
θαη αλψηεξν επίπεδν. Καηά ζπλέπεηα ην εξέζηζκα πνπ νδήγεζε ηειηθά ζηε δηαηαξαρή
ήηαλ ηδηαίηεξα ηζρπξφ, ή επαλαιακβαλφκελν, ψζηε μεπέξαζε ηνλ νπδφ ηεο
απηνξξπζκηζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη δελ κπφξεζε λα
αληηζηαζκηζηεί απφ έλαλ βξφρν ειέγρνπ θαηψηεξνπ νξγαλσζηαθνχ επηπέδνπ. Απηφ
είρε σο ζπλέπεηα ξπζκηζηηθνί βξφρνη αλψηεξσλ νξγαλσζηαθψλ επηπέδσλ, νη νπνίνη
έρνπλ κεγαιχηεξε ξπζκηζηηθή ηθαλφηεηα, λα ελεξγνπνηεζνχλ, κε απνηέιεζκα ηελ
εθδήισζε θαηλνκέλσλ απφ ηελ ςπρνδηαλνεηηθή ζθαίξα ηνπ αηφκνπ. Τνχην ην πςειφ
ηίκεκα δίδεηαη σο αληάιιαγκα γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη ηε δηαηήξεζε ηεο απηνλνκίαο
ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ
αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, έζησ θαη κε ιεηηνπξγηθνχ ζε δηαδηθαζίεο πςεινχ επηπέδνπ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πεξηβάιινλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ είλαη ηφζν ερζξηθφ
εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ψζηε ε επηινγή λα ράζεη δεμηφηεηεο ζηνπο λεπξαιγηθνχο
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

90

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

ηνκείο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθφηεηαο, ηνπ ιφγνπ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ε
θαιχηεξε επηιεθηηθή ελεξγνπνίεζε πνπ έρεη δηαζέζηκε ζην δεδνκέλν ρξφλν ν
ζπγθεθξηκέλνο νξγαληζκφο.
Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ην ερζξηθφ πεξηβάιινλ ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαηαξαρήο ηνπ
θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα αθνξά ζην κεηαγελλεηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
παηδηνχ/λεπίνπ θαη ζηνπο παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο απηφ εθηίζεηαη, αιιά κπνξεί λα
αθνξά θαη ην ελδνκήηξην πεξηβάιινλ ή αθφκε λσξίηεξα ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ην
επίπεδν πγείαο ησλ γνλέσλ [393].
Η παξνπζία ζπκπησκάησλ φπσο είλαη νη ζπαζκνί θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ
γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ ηα απηηζηηθά παηδηά (αλάινγα
κε ηελ νξγαλσζηαθή ηνπ θιεηζηφηεηα ην θαζέλα ζα παξνπζηάζεη ην έλα ή ην άιιν ή
θαλέλα απφ ηα δχν είδε ζπκπησκάησλ) κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ σο απνηέιεζκα ηεο
πξνζπάζεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα βξεη ην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ, θαζψο, φπσο
έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηα πνιχπινθα ζπζηήκαηα θάζε αιιαγή ζε αλψηεξν ηεξαξρηθφ
επίπεδν, κέζσ ηεο θαηεξρφκελεο ζρέζεο αηηίνπ-αηηηαηνχ, νδεγεί ζε αιιαγέο ζηα
θαηψηεξα επίπεδα. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ παξαγσγή κηαο λνζνινγηθήο
δηεξγαζίαο ε αιιαγή δηαπεξλά ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζε
θάπνην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν-θάηη ηέηνην είλαη κία κεραληζηηθή, αλαγσγηζηηθή
αληίιεςε πεξί αζζέλεηαο- αλ θαη νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο
αλψηεξεο θινηψδεηο ιεηηνπξγίεο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. Τα ζπκπηψκαηα απηά
απνηεινχλ έλαλ λέν ξπζκηζηηθφ βξφρν θαη αλαγθάδεηαη ν νξγαληζκφο λα ηα
αλαπηχμεη, νπζηαζηηθά επηβάιινληαη απφ ηα αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα, ψζηε λα
επηηεπρζεί ε θιεηζηφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ, ε παξαγσγή λνήκαηνο, δειαδή, ζε απηά ηα
αλψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα. Η απιή απαινηθή απηψλ ησλ ζπκπησκάησλ (π. ρ έιεγρνο
ησλ ζπαζκψλ κέζσ αληηεπηιεπηηθήο αγσγήο, απνθαηάζηαζε ησλ επηπέδσλ
ζεξνηνλίλεο ζην αίκα κέζσ θαξκάθσλ έλαληη ησλ ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ,
θ.ν.θ) κέζσ δηάξξεμεο ησλ απηνξξπζκηζηηθψλ βξφρσλ πνπ ηα παξάγνπλ ζε θακία
πεξίπησζε δελ είλαη ζεξαπεία, εθφζνλ ην ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εληφο
ηνπ παζνινγηθνχ ειθπζηήξα. Βεβαίσο νη επαλαιακβαλφκελνη επηιεπηηθνί ζπαζκνί
πηζαλφηαηα λα είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζνχλ κέζσ αληηζπαζκσδηθήο αγσγήο, φκσο
ζε θακία πεξίπησζε ε απάιεηςε ηνπ ζπκπηψκαηνο δελ είλαη ζεξαπεία, αιιά
αλαθνπθηζηηθή θξνληίδα. Απηφ εμάιινπ γίλεηαη θαλεξφ θαη απφ ην φηη αθφκε θαη λα
εμαθαληζηνχλ νη επηιεπηηθνί ζπαζκνί, ε απηηζηηθή δηαηαξαρή δελ εμαιείθεηαη θαη δελ
αλαζηξέθεηαη.
Δπίζεο, φιεο νη επηκέξνπο παζνινγνθπζηνινγηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ έρνπλ
αληρλεπζεί ζηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ (θπξίσο φζνλ αθνξά
αλνζνινγηθέο παξακέηξνπο, απηναληηζψκαηα θ.ι.π, πνπ έρνπλ ήδε αλαθεξζεί), δελ
απνηεινχλ αηηία ηεο λφζνπ, αιιά επηθαηλφκελα θαη αλαγσγηζηηθνχο ζπζρεηηζκνχο
πνπ απιψο παξηζηάλνπλ ηηο πην ζπρλέο δηαδξνκέο πνπ αθνινπζεί ν νξγαληζκφο γηα
λα θαηαιήμεη ζην λέν ζεκείν ηζνξξνπίαο, δηα κέζσ αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο
ηνπ.
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Τν γεγνλφο φηη παηδηά απηηζηηθά πνπ ππνζηξέθνπλ θαη αλαξξψλνπλ θαηά
θάπνην ηξφπν εκθαλίδνπλ θάπνηα ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα (δηάζπαζε πξνζνρήο
θ.ά) ππνδειψλεη φηη κία δηαηαξαρή πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε αλψηεξα ηεξαξρηθά
επίπεδα δελ απνθαζίζηαηαη άκεζα, αιιά απαηηείηαη λα δηέιζεη απφ ελδηάκεζα
ζηξψκαηα ηεξαξρίαο ζπκπησκάησλ. Δίλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ησλ 3
επηπέδσλ ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο φηη κία βαζηά δηαλνεηηθή δηαηαξαρή θαηά ηε
ζεξαπεπηηθή ηεο πνξεία πξέπεη λα παξνπζηάζεη ππνβηβαζκφ ησλ ζνβαξψλ
ζπκπησκάησλ ζε απινχζηεξα, ιηγφηεξν ζνβαξά θαη ιηγφηεξν επηβαξπληηθά γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ επηπέδνπ. Τέηνηα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη ε δηάζπαζε
πξνζνρήο ή ππεξθηλεηηθφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ απηά ηα παηδηά θαηά ηελ πνξεία ηεο
αλάξξσζήο ηνπο. Απηά ηα ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ
αλ ν νξγαληζκφο είλαη αξθεηά ηζρπξφο ψζηε λα ηα εμαιείςεη θαη ε επίδξαζε ηνπ
βιαπηηθνχ εξεζίζκαηνο δελ είλαη ηφζν ζνβαξή.

2.3.3 Εφαρμογϋσ τησ θεωρύασ του χϊουσ ςτην αυτιςτικό διαταραχό.

Η ζεσξία ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ ράνπο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζήκεξα γηα
ηε κειέηε ησλ ΗΔΓ παηδηψλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή (κέζσ fractal analysis) κε ζθνπφ
λα βξεζεί θάπνην εξγαζηεξηαθφ εχξεκα πνπ ζα νδεγεί ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη
άξα ζηελ έγθαηξε παξέκβαζε, έρνληαο θαη ην πιενλέθηεκα φηη ζα πξφθεηηαη γηα έλα
αληηθεηκεληθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν, θαη φρη ππνθεηκεληθφ φπσο είλαη ηα βαζηθά
εξσηεκαηνιφγηα, ηα ζπρλφηεξα ζήκεξα δηαγλσζηηθά εξγαιεία γηα ηνλ απηηζκφ, πνπ
βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ γνλέσλ. Σπγθεθξηκέλα, αιιαγέο ζηε δνκή
δηαθφξσλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ ή πεξηνρέο κε ειιεηκκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγηθή
δηαζχλδεζε δηαθφξσλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νξαηέο
αιιαγέο ζηα εγθεθαιηθά δπλακηθά. Απηέο νη αιιαγέο κπνξεί λα απνθαιπθζνχλ κέζσ
κε γξακκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα εγθεθαιηθά ζήκαηα ζην ΗΔΓ [201].

2.3.4 Οι ςτερεοτυπύεσ των αυτιςτικών ωσ ςτοιχεύο χαμηλόσ πολυπλοκότητασ.

Τα απηηζηηθά άηνκα έρνπλ κία αδπλακία ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο σο ην
εξγαιείν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Η γιψζζα αλαπαξηζηά θάηη πεξηζζφηεξν απφ
έλα απιφ φρεκα θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο. Η γιψζζα αλαπαξηζηά φρη κφλν ην πψο ην
λφεκα νηθνδνκείηαη, αιιά επίζεο θαηαζθεπάδεη/ρηίδεη ην φξην/ζχλνξν ηνπ λνήκαηνο,
θαζψο ε ζθέςε πξσηνγελψο ζπκβαίλεη γισζζηθά [202]. Ο ηξφπνο πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα ν θαζέλαο καο αηνκηθά δελ είλαη αθξηβψο κε ηε κνξθή
ησλ ιέμεσλ αιιά πεξηζζφηεξν σο κηα πξνζσπηθή jargon-δηάιεθην ή λννηξνπία. Οη
ηδέεο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη νη έλλνηεο ζρεκαηίδνληαη θαη απνζεθεχνληαη ζηε
βάζε ηεο γιψζζαο. Τα απηηζηηθά άηνκα είλαη γλσζηφ πσο είλαη γισζζηθά
απνκνλσκέλα
Όηαλ ηα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή επηρεηξνχλ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε,
κεηαρεηξίδνληαη ηνλ άιιν σο αληηθείκελν. Έηζη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ηα απηηζηηθά
άηνκα, αλ θαη κπνξνχλ λα θεξδίζνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο (the monadic), έρνπλ
κεγάιε δπζθνιία ζην λα απνδψζνπλ επηζπκίεο θαη αλάγθεο ζηνπο άιινπο (the
intermonadic). Απηή ε έιιεηςε ηεο ζπλαίζζεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ
θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε βαζίδεηαη ζηελ αληθαλφηεηα λα απνδψζνπλ ζηνπο άιινπο
ην ηη νη άιινη ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη (είλαη ε ζεσξία ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ λνπ).
Ο Kanner (1943) έγξαθε: «ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ δηαθαηέρεηαη απφ κία
αγρψδε επηζπκία, πνπ γίλεηαη εκκνλή, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νκνηνκνξθίαοκνλνηνλίαο πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα δηαθφςεη, παξά κφλν ην ίδην ην παηδί, θαη απηφ
κφλν ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο» [203]. Τν DSM-IV, ην ηξέρνλ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν
γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, πεξηγξάθεη ηελ πξνεγνχκελε
ζπκπεξηθνξά σο πεξηνξηζηηθφ, επαλαιακβαλφκελν θαη ζηεξεφηππν κνληέιν
ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (American Psychiatric
Association, 1994).
Η ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδνληαη ζε λέεο ζπλζήθεο είλαη εγγελήο ζηα
πεξηζζφηεξα άηνκα κε ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Απηή ε ηθαλφηεηα ζπλδέεηαη
ηζρπξά κε ηελ ηθαλφηεηα αλεχξεζεο νκνηνηήησλ ζηηο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο.
Απηφ βαζίδεηαη ζηελ εγγελή ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο νκνηνηήησλ, κία ηθαλφηεηα πνπ
ζηεξίδεηαη ζηελ αθαίξεζε. Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζε απηήλ σο ην κεγάιν δψξν
ηεο αθαίξεζεο: δψξν κε ηελ έλλνηα φηη είλαη εγγελήο/έκθπηε ζηε θχζε ζε αληίζεζε
κε ηε κάζεζε. Τα απηηζηηθά άηνκα έρνπλ ζεκαληηθφ έιιεηκκα ζηελ αθαηξεηηθή
ηθαλφηεηα [205] . Όηαλ έλα άηνκν αλαγλσξίζεη νκνηφηεηα ζπλζεθψλ ηεο παξνχζαο
θαηάζηαζε κε έλλνηεο ηηο νπνίεο έρεη κάζεη, ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηελ
θαηεχζπλζε εθείλε πνπ πξνζνκνηάδεη πεξηζζφηεξν κε εθείλν πνπ γλσξίδεη θαη
πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ην πεξηζζφηεξν δπλαηφ. Καζψο ηα
απηηζηηθά άηνκα έρνπλ έλα ζρεηηθφ έιιεηκκα ζην ζρεκαηηζκφ ελλνηνινγηθψλ
ζπλδέζεσλ (απηφ πνπ αλαπαξηζηάηαη σο chunk style κάζεζεο θαη αλάθηεζεο
πιεξνθνξίαο) ζε κία θαηλνχξγηα θαηάζηαζε κπνξεί λα κελ έρνπλ απφ πνχ λα
αξρίζνπλ. Απηή είλαη ε πξνέιεπζε ηνπ άγρνπο πνπ ζπλππάξρεη ζηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή. Σε θαηλνχξγηεο θαηαζηάζεηο είλαη ζχλεζεο λα παξαηεξνχκε ηα απηηζηηθά
άηνκα λα πξνζπαζνχλ λα θέξνπλ ηα πξάγκαηα ζηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο κέζσ
μεζπαζκάησλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, έλαλ καρεηηθφ ηχπν απάληεζεο, ή λα απνζχξνληαη
ζε επίκνλα, ηειεηνπξγηθά κνληέια ζπκπεξηθνξάο, κηα απάληεζε-θπγή. Τν
απνηέιεζκα είλαη φηη ε παξνπζία θαηλνθαλψλ θαηαζηάζεσλ δελ νδεγεί ζε
πξνζαξκνγή. Δίλαη θπζηθφ φηη αλ έλα άηνκν δελ πξνζαξκφδεηαη κε θάπνην ηξφπν, δε
ζα έρεη εθείλε ηελ εκπεηξία λα νηθνδνκήζεη κία ελνπνηεκέλε βάζε γηα ηε γλσζηηθή
δηαδηθαζία. Απηή ε ραξαθηεξηζηηθή αλάγθε γηα νκνηνκνξθία/κνλνηνλία παίδεη
πξσηεχνληα ξφιν ζηνλ απηηζκφ, απηφ ζα έρεη ζπλέπεηεο ζηε ζεξαπεία ηνπ ηειεπηαίνπ.
Σπρλά ηα απηηζηηθά ππνβάιινληαη ζε ινγνζεξαπείεο θαη άιιεο ζεξαπείεο
ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηα ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθφηεηα θαη ηελ
επηθνηλσλία. Όκσο ηη γίλεηαη κε ην ηξίην ειιεηκκαηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
δηαηαξαρήο, ηηο επαλαιακβαλφκελεο, πεξηνξηζηηθέο, ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο; Η
ζεσξία ηνπ ράνπο κπνξεί λα πξνηείλεη λέα θαηεχζπλζε ζε απηφ ην πεδίν.
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Η ηδέα φηη νη ζηεξενηππίεο αλαπαξηζηνχλ απψιεηα ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο
πγείαο, ηνπιάρηζηνλ κεηαθνξηθά, παξέρεη κία λέα αληίιεςε ζηε δπζθνιία πνπ
αληηκεησπίδεη ην απηηζηηθφ άηνκν: ηελ αλάγθε γηα νκνηνκνξθία θαη πξνβιεςηκφηεηα
ζηε δξάζε θαη ηελ επηθνηλσλία [202]. Η πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηελ αιιαγή
παξαβιάπηεηαη απφ ηνλ επαλαιακβαλφκελν, ζηεξεφηππν ηξφπν ζπκπεξηθνξάο. Απηή
ε αλάγθε γηα νκνηνκνξθία επίζεο κεηαθξάδεηαη ζε ζθέςε κέζσ ησλ εκκνλψλ. Γελ
έρνπλ γίλεη κειέηεο πνπ λα εθαξκφδνπλ ηε ζεσξία ηνπ ράνπο ή λα ρξεζηκνπνηνχλ
καζεκαηηθέο εθαξκνγέο σο εξγαιείν ζηελ έξεπλα νπνηνπδήπνηε πεδίνπ ζρεηηθνχ κε
ηνλ απηηζκφ.
Η ζηεξενηππία ζηνλ απηηζκφ κπνξεί λα αληαλαθιά πξνβιήκαηα ελφο βαζχηεξνπ
επηπέδνπ απφ εθείλν πνπ παξνπζηάδεηαη εμσηεξηθά σο δχζθνιε θαη άθακπηε
ζπκπεξηθνξά. Δλήιηθεο ησλ νπνίσλ ε πξψηκε δσή μνδεχηεθε ζε ζρεδφλ
ζηαζεξά/ζηαηηθά πεξηβάιινληα κπνξεί λα δηαηεξήζνπλ ηα λεπξνινγηθά πξφηππα ηα
νπνία είλαη βαζηζκέλα πεξηζζφηεξν ζε θαηψηεξα εγθεθαιηθά θέληξα.
Αλ ε ζηεξενηππία είλαη ν πεξηζζφηεξν αθξηβήο ηξφπνο λα ζπδεηήζνπκε ηελ
αλάγθε γηα νκνηνκνξθία/κνλνηνλία πνπ απαληά σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο
απηηζηηθή δηαηαξαρήο, ηα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο κπνξεί λα παξέρνπλ έλα
ρξήζηκν ηξφπν κέηξεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο απηήο. Αιιαγέο ζηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ζηελ αληαπφθξηζε ζην πεξηβάιινλ κπνξεί λα
ραξηνγξαθεζνχλ κε ηα εξγαιεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο θαη έηζη ε ζεξαπεία ηνπ
ράνπο κπνξεί λα απνδεηρζεί πεξηζζφηεξν επαίζζεηε απφ ηηο παξαδνζηαθέο κεηξήζεηο
ηεο αιιαγήο ζηε καθξνζθνπηθή ζπκπεξηθνξά.
Τν λα εθζέηεηο ηα απηηζηηθά άηνκα ζε λέεο εκπεηξίεο, αθφκε θαη φηαλ
ππνζηεξίδνληαη, είλαη ζηξεζζνγφλνο δηαδηθαζία. Σπρλά ε δπζθνιία ηνπ απηηζηηθνχ
αλαπαξηζηάηαη εμσηεξηθά κε ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο είλαη επψδπλεο λα ηηο παξαηεξεί
θαλείο, φπσο απηνθαηαζηξνθηθή, ή απφζπξζε (αλ εζσηεξηθνπνηείηαη) θαη
θαηαζηξνθηθφηεηα θαη ππεξδξαζηεξηφηεηα/ππεξθηλεηηθφηεηα (αλ εμσηεξηθεχεηαη).
Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο είλαη δχζθνιν γηα ηνπο γνλείο λα ηηο παξαηεξνχλ, έηζη γίλεηαη
επθνιφηεξν γηα απηνχο λα εγθαηαιείπνπλ θάζε κνξθή θαηλνηνκίαο θαη πξνζπάζεηα
εθκάζεζεο ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ηνπο λέσλ πξαγκάησλ. Τν απνηέιεζκα είλαη φηη
ην απηηζηηθφ παηδί κεγαιψλεη ζε έλα πεξηβάιινλ ζηαηηθφ πνπ ην ίδην ην παηδί έρεη
δεκηνπξγήζεη θαη πνπ νη ίδηνη νη γνλείο ηνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ.
Η ζεσξία ηνπ ράνπο κπνξεί λα παξέρεη ην δνκηθφ ζθειεηφ κέζσ ηνπ νπνίνπ
κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη λα εξεπλεζεί θάζε πξαθηηθή πνπ ζα βνεζνχζε ηνπο γνλείο
λα ελζαξξχλνπλ ηα απηηζηηθά παηδηά ζηηο θαηλνηφκεο εκπεηξίεο θαη ζηελ απνθπγή ηεο
κνλνηνλίαο θαη λα εθηηκνχλ απηήλ ηελ έθβαζε.
Σπκπεξαζκαηηθά, ε ζεξαπεία ησλ λέσλ αηφκσλ κε απηηζηηθή δηαηαξαρή
απαξαίηεηα πξέπεη λα εκπεξηέρεη ηε κεηαθίλεζε απηψλ, πέξα απφ ηε δψλε ηεο
άλεζεο, ηεο ξνπηίλαο θαη ηνπ «απνζηεηξσκέλνπ» απφ εξεζίζκαηα πεξηβάιινληφο
ηνπο. Γεδνκέλνπ επίζεο φηη ε νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ζχζηεκα, ε αληζνξξνπία ζηελ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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πγεία ελφο κέινπο ηεο κπνξεί νδεγήζεη ζηελ εμάπισζε απηήο ηεο αληζνξξνπίαο θαη
ζε άιια κέιε [206]. Έηζη ε ζεξαπεία ησλ απηηζηηθψλ αηφκσλ θξίλεηαη αθφκε
πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή. Μαζεκαηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζεσξίαο ηνπ ράνπο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ραξηνγξάθεζε
ηνπ βαζκνχ ηεο αιιαγήο ή ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Τέηνηα εξγαιεία κπνξεί λα
παξέρνπλ ην κέζν λα επηδείμνπλ ηε κεηαβνιή ζηελ έθβαζε κηαο ηέηνηαο πξνζέγγηζεο
ζηε ζεξαπεία, φηαλ ζπγθξίλνληαη κε πεξηζζφηεξν παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο.

2.3.5 Εύναι ο αυτιςμόσ απϊντηςη προςαρμογόσ ςε ϋνα αντύξοο περιβϊλλον;
Πρόςφατεσ μελζτεσ κεωροφν ότι οι διάφορεσ νευρολογικζσ διαταραχζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων διαφόρων μορφϊν νοθτικισ υςτζρθςθσ (και ςυνδρόμων αυτισ,
όπωσ το ςφνδρομο Down) και τθσ ςχιηοφρζνειασ, αποτελοφν απάντθςθ προςαρμογισ του
οργανιςμοφ ςε ζνα αντίξοο περιβάλλον, ςφμφωνα με τθ κεωρία του «ςτερθτικοφ
φαινοτφπου» (thrifty phenotype hypothesis) [207, 208, 209]. Ειδικότερα, δυςμενι
ςυμβάντα κατά τθν προγεννθτικι περίοδο είναι δυνατό να προκαλζςουν διαφορετικι
ζκφραςθ γονιδίων και να καταλιξουν ςε ζνα φαινότυπο ο οποίοσ παρουςιάηει υψθλότερθ
μεταβολικι προςαρμοςτικότθτα ςτο ςτερθτικό περιβάλλον, με ςκοπό τθ διατιρθςθ των
ομοιοςτατικϊν μθχανιςμϊν και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιβίωςθσ *210, 214, 216]. Ζτςι, οι
διάφορεσ μορφζσ νοθτικισ υςτζρθςθσ που απαντοφν ςε ποικίλεσ νευρολογικζσ πακιςεισ
και ςφνδρομα εξαςφαλίηουν μεταβολικι οικονομία και οικολογικι ςτρατθγικι, κακϊσ
μειϊνουν το μεταβολιςμό του εγκεφάλου και τθν κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον ιππόκαμπο
και τον εγκεφαλικό φλοιό, ςτισ δφο δθλαδι βαςικζσ δομζσ που είναι γνωςτό ότι
εμφανίηουν πλαςτικότθτα ςτθ διάρκεια των αναπτυξιακϊν ςταδίων του οργανιςμοφ. Σζτοια
δυςμενι ι αντίξοα ςυμβάντα κατά τθν προγεννθτικι περίοδο είναι θ μειονεκτικι διατροφι
τθσ μθτζρασ, το χαμθλό βάροσ γζννθςθσ, οι πολφδυμεσ κυιςεισ, το μικρό διάςτθμα μεταξφ
των κυιςεων, θ προχωρθμζνθ θλικία τθσ μθτζρασ και το μθτρικό stress.
Ειδικότερα, θ μεγάλθ θλικία τθσ μθτζρασ ςχετίηεται με τθν υςτζρθςθ των γνωςτικϊν
λειτουργιϊν του παιδιοφ τθσ ωσ εξισ: μία μεγαλφτερθ ςε θλικία μθτζρα είναι περιςςότερο
πικανό, βάςει του νόμου του πικανοτιτων, να αποβιϊςει ςυντομότερα και κατά ςυνζπεια
είναι πικανότερο να μθν προλάβει να μεγαλϊςει το παιδί τθσ και ζτςι να το καταςτιςει
μεταβολικά επαρκζσ και ανεξάρτθτο. Ζτςι προςαρμοςτικοί μθχανιςμοί λαμβάνουν χϊρα
ςτο μικρό παιδί από τθν εμβρυϊκι ακόμθ ηωι και οδθγοφν ςτθν ζκφραςθ γονιδίων που
οδθγοφν ςτισ μειωμζνεσ κερμιδικζσ απαιτιςεισ και γενικότερα ςτθν πτϊςθ του βαςικοφ
μεταβολιςμοφ του οργανιςμοφ (και ό,τι αυτό ςυνεπάγεται, όπωσ μείωςθ του αρικμοφ των
εγκεφαλικϊν νευρϊνων ειδικά ςτθν περιοχι του ιπποκάμπου και τθν υπζρ του ραβδωτοφ
ςϊματοσ και κατά ςυνζπεια μικροκεφαλία, υποτονία), ϊςτε ο απόγονοσ να μπορεί να
επιβιϊνει χρθςιμοποιϊντασ τακτικζσ που δεν είναι υψθλοφ μεταβολικοφ κόςτουσ.
Επιπλζον, θ ςυνφπαρξθ με αυτζσ τισ νευρολογικζσ διαταραχζσ και άλλων
καταςτάςεων, όπωσ θ τάςθ για παχυςαρκία [215] , οι μειωμζνεσ αναβολικζσ ορμόνεσ, θ
υποτονία, θ διζγερςθ του άξονα υποκαλάμου-υπόφυςθσ-επινεφριδίων και οι μειωμζνεσ
ορμόνεσ του κυρεοειδοφσ ςχετίηονται με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και το «ςτερθτικό
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φαινότυπο», εμπλζκοντασ ακόμθ περιςςότερο τθν πακογζνεςθ των νευρολογικϊν αυτϊν
διαταραχϊν με μια ευρφτερθ οικολογικι ςτρατθγικι.
Είναι αλικεια ωςτόςο ότι αν βρεκοφν αυτά τα άτομα ςε περιβάλλον αφκονίασ κα
αντιμετωπίςουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ, για αυτό και ςυχνά παρουςιάηουν ςακχαρϊδθ
διαβιτθ, καρδιοπάκειεσ και παχυςαρκία. Δθλαδι, τα ίδια γονίδια που προςτατεφουν τα
άτομα αυτά από τθν κακουχία, είναι τα ίδια που τα κακιςτοφν ευαίςκθτα ςε ςακχαρϊδθ
διαβιτθ/καρδιοπάκεια/παχυςαρκία ςε περιβάλλον με άφκονθ τροφι, όπωσ οι ςφγχρονεσ
δυτικζσ κοινωνίεσ. Ζτςι εξθγείται θ τάςθ για παχυςαρκία, καρδιοπάκεια, υποκυρεοειδιςμό
που παρουςιάηουν τα άτομα με ςφνδρομο Down και για ςακχαρϊδθ διαβιτθ και
μεταβολικό ςφνδρομο οι πάςχοντεσ από ςχιηοφρζνεια.
Δφο κφρια χαρακτθριςτικά που υπαινίςςονται τθν ανάγκθ κεϊρθςθσ τθσ αυτιςτικισ
διαταραχισ ωσ εξελικτικοφ-προςαρμοςτικοφ μθχανιςμοφ είναι το γεγονόσ ότι παρατθρείται
ολοζνα αυξανόμενθ επίπτωςθ (παρά το πικανό υψθλό μεταβολικό κόςτοσ που μπορεί να
προκφπτει από τθν όλθ αναβολικι διεργαςία που ςυμβαίνει ςτθν αυτιςτικι διαταραχι,
όπωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, τουλάχιςτον ςτθν αρχικι φάςθ) κακϊσ και θ μειωμζνθ
δυνατότθτα των ατόμων αυτϊν να κάνουν οικογζνεια και επομζνωσ να αποκτιςουν παιδιά.
Δθλαδι, τα υπεφκυνα γονίδια και οι πικανοί μθχανιςμοί διατθροφνται εντόσ τθσ
ανκρϊπινθσ γενετικισ δεξαμενισ, παρά το γεγονόσ ότι ςυνικωσ τα αυτιςτικά άτομα δεν
αφινουν απογόνουσ. Αυτι θ διατιρθςθ των υπευκφνων γονιδίων-μθχανιςμϊν δεν μπορεί
να αποδοκεί μόνο ςτθν επίδραςθ ενόσ περιβαλλοντικοφ-εξωγενοφσ παράγοντα, αλλά
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εξελικτικισ βιολογίασ και τθσ κεωρίασ πρζπει να εξυπθρετεί
κάποιο ςκοπό και να παρζχει ζνα αντιςτακμιςτικό όφελοσ *217+.
Αν ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ του αυτιςμοφ (δεδομζνου ότι όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί
θ αυτιςτικι διαταραχι και θ ςχιηοφρζνεια μοιράηονται αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά ωσ
νοςολογικζσ οντότθτεσ) θ υπόκεςθ του «ςτερθτικοφ φαινοτφπου» (thrifty phenotype
hypothesis), δθλαδι ότι κάποιο ςτερθτικό ερζκιςμα λαμβάνει χϊρα κατά τθν ενδομιτρια
ηωι, τότε το αυξθμζνο μζγεκοσ του εγκεφάλου που παρατθρείται τα πρϊτα χρόνια ηωισ
ςτα αυτιςτικά παιδιά μπορεί να αντιςτοιχεί ςτθ ςυνεπακόλουκθ αντιρροπιςτικι αφξθςθ
που καταβάλλει ο οργανιςμόσ προκειμζνου να κερδίςει το χαμζνο ζδαφοσ (catch-up
growth) [211]. Δθλαδι, κακϊσ ο αναπτυςςόμενοσ οργανιςμόσ ζχει βιϊςει τθν εμπειρία
του ελλείμματοσ, μπορεί ςυνεπακόλουκα να παρουςιάςει επιταχυνόμενθ αφξθςθ, κακϊσ οι
ςυνκικεσ βελτιϊνονται, με ςκοπό τθν αντιςτάκμιςθ τθσ αρχικισ ζλλειψθσ. Ωςτόςο,
πρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν πωσ αν και θ αντιςτακμιςτικι αφξθςθ μπορεί να επιφζρει
γριγορα οφζλθ, ςχετίηεται επίςθσ με κόςτοσ ευρείασ ποικιλίασ που μπορεί να φανεί
αργότερα ι και ςτθν ενιλικθ ηωι. (πρβ. το catch-up growth των νεογνϊν με ενδομιτρια
κακυςτζρθςθ αφξθςθσ, που ςχετίηεται όμωσ με τθν εμφάνιςθ ςακχαρϊδθ διαβιτθ ςτθν
ενιλικθ ηωι) [213].
τθν περίπτωςθ του αυτιςμοφ το εξελικτικό/βιολογικό κόςτοσ είναι αρκετά υψθλό. Η
προςβολι αφορά το νευρικό ςφςτθμα και μάλιςτα τθν ανϊτερθ δομι αυτοφ, δθλαδι τον
εγκζφαλο, (όπου ςχετίηεται με τα παρατθροφμενα ελλείμματα ςτισ ανϊτερεσ λειτουργίεσ
τθσ κοινωνικότθτασ και τθσ επικοινωνίασ του ατόμου), αλλά και το γαςτρεντερικό ςφςτθμα,
όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί. Ο εγκζφαλοσ όμωσ και το γαςτρεντερικό ςφςτθμα είναι τα πλζον
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ενεργοβόρα ςυςτιματα από άποψθ εξελικτικισ βιολογίασ *212+. Με όρουσ των
πολφπλοκων ςυςτθμάτων θ αφξθςθ του μεγζκουσ του εγκεφάλου ςτον αυτιςμό μπορεί να
ςχετίηεται με απϊλεια των ρυκμιςτικϊν μθχανιςμϊν ελζγχου. Ειδικότερα, θ διαρκισ
αφξθςθ του εγκεφάλου των αυτιςτικϊν και θ ζλλειψθ του «κλαδζματοσ» (pruning) των
νευρωνικϊν δικτφων μπορεί να είναι αποτζλεςμα ςυνεχοφσ δράςθσ κφκλων κετικισ
ανατροφοδότθςθσ, που όμωσ, όπωσ ζχει αναφερκεί, οδθγοφν ςε εκκετικι ανάπτυξθ του
ςυςτιματοσ και/ι βακμιαία εξαςκζνιςι του, δθλαδι ςτθν καταςτροφι του ςυςτιματοσ,
που εκδθλϊνεται με τθ φαινοτυπικι ζκφραςθ των αυτιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν.

Οη πεξηζζφηεξεο επηθξαηνχζεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θαίλεηαη λα
απνηεινχλ πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο. Απηνί νη πξνζαξκνζηηθνί κεραληζκνί
αλαπαξηζηνχλ πξνζπάζεηεο γηα εμνηθνλφκεζε κεηαβνιηθήο ελέξγεηαο (βηνελεξγεηηθή
νηθνλνκία). Τν απηηζηηθφ άηνκν πνπ δελ «μνδεχεη» ελέξγεηα γηα λα αιιειεπηδξάζεη
κε ηνπο άιινπο νχηε γηα ηελ εθκάζεζε δηθψλ ηνπ λέσλ ηξφπσλ αληίδξαζεο πξνο ην
πεξηβάιινλ κπνξεί λα αλαπαξηζηά έλα πξφηππν βηνελεξγεηηθήο νηθνλνκίαο ζην
κέγηζην βαζκφ κε ζθνπφ ηελ επηβίσζή ηνπ σο ζχζηεκα- ε ξήζε είλαη: ‗spent less, live
longer‘ [218].

3.Ο ΠΤΡΔΣΟ
3.1 Ιςτορικό αναδρομό.
Η ιςτορία του πυρετοφ και θ αναγνϊριςι του χρονολογείται αρκετοφσ αιϊνεσ πριν τθν
ανακάλυψθ του κερμομζτρου. Περιγραφζσ αυξθμζνθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ λζγεται
ότι υπάρχουν ςτα κείμενα ςφθνοειδοφσ γραφισ των ουμερίων του 6ου αιϊνα π.Χ., ενϊ από
τον 5ο αιϊνα π.Χ. οι Ζλλθνεσ γιατροί είχαν περιγράψει με λεπτομζρειεσ τουσ κλινικοφσ
χαρακτιρεσ του τυφοειδοφσ πυρετοφ και πυρετοφ άλλων λοιμϊξεων.
Ο Παρμενίδθσ το 500 π.Χ αναφζρει: «Δϊςτε μου τθ δφναμθ να παράγω πυρετό και κα
κεραπεφςω όλεσ τισ αςκζνειεσ» [229]. Η πρϊτθ αναφορά ςτα ευεργετικά αποτελζςματα
του πυρετοφ ζρχεται από το 2ο μ.Χ αιϊνα, από το Ροφφο τον Εφζςιο, ο οποίοσ ζλεγε:
«Νομίηω ότι δεν μπορεί να βρεκεί πιο δραςτικό μζςο για τθν καταπολζμθςθ τθσ αρρϊςτιασ
από τον πυρετό και αν υπιρχε γιατρόσ τόςο ικανόσ ϊςτε να προκαλζςει πυρετό, κα
περίττευε κάκε άλλθ αναηιτθςθ τρόπων αντιμετϊπιςισ τθσ». Δεκαπζντε αιϊνεσ αργότερα,
το 17ο αιϊνα, ο Άγγλοσ κλινικόσ Thomas Sydenham, ο επονομαηόμενοσ και Άγγλοσ
Ιπποκράτθσ, διατφπωνε τθν άποψθ ότι: «Ο πυρετόσ είναι μια ιςχυρι μθχανι που θ φφςθ
ανακάλυψε για να κατανικιςει τουσ εχκροφσ τθσ» (“Fever is nature’s engine which she
brings into the field to remove her enemy”) *226]. Όλα αυτά ςιμερα ζχουν επιβεβαιωκεί με
ςοβαρζσ πειραματικζσ μελζτεσ και πάρα πολλζσ κλινικζσ παρατθριςεισ.
τον άνκρωπο, είναι από παλιά θ αναςταλτικι επίδραςθ του πυρετοφ ςτθν εξζλιξθ
τθσ νευροςφφιλθσ και θ πυρετοκεραπεία ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ κεραπευτικό μζςο ςε
περιπτϊςεισ χρόνιασ ρευματοειδοφσ αρκρίτιδασ και χοριοειδίτιδασ [227, 228]. Σο 1800 ο Dr
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William Coley διαπίςτωςε ότι προκαλϊντασ πυρετό ιταν δυνατόν να παρατθρθκεί
υποςτροφι ςε διάφορουσ όγκουσ *230+.

3.2 Οριςμόσ
Ππξεηφο είλαη ε ειεγρφκελε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο πάλσ απφ
ηα θπζηνινγηθά επίπεδα θαη είλαη απνηέιεζκα κεηαβνιήο ηνπ ζεκείνπ ξχζκηζεο ηνπ
ππνζαιακηθνχ θέληξνπ. Τν ζεξκνξξπζκηζηηθφ ππνζαιακηθφ θέληξν απνηειείηαη απφ
ζεξκνεπαίζζεηνπο λεπξψλεο πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ππεξνπηηθή πεξηνρή ηνπ
πξνζζίνπ ππνζαιάκνπ, αληίζηνηρα πξνο ην έδαθνο ηεο ηξίηεο θνηιίαο [234].
Η θπζηνινγηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο παξνπζηάδεη θάπνηα πνηθηιία απφ ην
έλα άηνκν ζην άιιν, θαζψο επίζεο θαη δηαθπκάλζεηο κέζα ζην 24σξν. Γεληθά, φκσο,
ε ζεξκνθξαζία ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα δηαηεξείηαη ζε πιαίζηα ζρεηηθά ζηελά (35,937,2 βαζκνχο Κειζίνπ, κε κέζε ηηκή 37 βαζκνχο Κειζίνπ) γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο
αλζξψπνπο. Απηφ γίλεηαη εθηθηφ κε ζεξκνξξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο, κε ηνπο
νπνίνπο, εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν είλαη πξνηθηζκέλα θαη φια ηα νκνηφζεξκα δψα. Σηε
καζράιε, ε ζεξκνθξαζία είλαη γεληθά ρακειφηεξε απφ φζν ζην ζηφκα (θαηά 0,3-0,5
βαζκνχο Κειζίνπ), ελψ ζην νξζφ είλαη πςειφηεξε.
Όηαλ ε θεληξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο αλέβεη πάλσ απφ ηνπο 37 βαζκνχο
Κειζίνπ, ην ζξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν ελεξγνπνηείηαη θαη δηα κέζσ ηνπ νπηζζίνπ
ππνζαιάκνπ θαη ηνπ αγγεηνθηλεηηθνχ θέληξνπ νδεγεί ζε αγγεηνδηαζηνιή ηνπ
δέξκαηνο θαη εθίδξσζε, κε ζθνπφ ηελ απνβνιή ζεξκαληηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ, κε
αθηηλνβνιία θαη εθίδξσζε. Αληίζεηα, αλ ε θεληξηθή ζεξκνθξαζία ειαηησζεί, ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ ζεξκνξξπζκηζηηθνχ θέληξνπ νδεγεί ζε επηθαλεηαθή
αγγεηνζχζπαζε θαη ζπζπάζεηο ησλ γξακκσηψλ κπψλ, ψζηε απφ ηε κηα κεξηά λα
δηαηεξεζεί θαη απφ ηελ άιιε λα παξαρζεί ζεξκαληηθφ. Πξφθεηηαη, κε άιια ιφγηα, γηα
έλαλ αλζξψπηλν ζεξκνζηάηε, πνπ είλαη ξπζκηζκέλνο ζηνπο 37 βαζκνχο Κειζίνπ.
Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, φπσο θαη άιια βηνινγηθά θαηλφκελα,
ραξαθηεξίδεηαη απφ εκεξήζην ξπζκφ. Δίλαη ρακειφηεξε ηηο πξσηλέο ψξεο θαη
πςειφηεξε ιίγν κεηά ηηο 6 ην απφγεπκα. Η κπτθή άζθεζε, ε ιήςε πινχζηνπ
γεχκαηνο, ε πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ή έλα πνιχ ζεξκφ ινπηξφ κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ κηθξή αχμεζε (θαηά 0,5-1 βαζκφ Κειζίνπ) ηεο θπζηνινγηθήο
ζεξκνθξαζίαο. Σηηο γπλαίθεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη ρακειφηεξε θαηά ηηο
πξψηεο 14 εκέξεο ηνπ θχθινπ θαη απμάλεη ακέζσο κεηά ηελ σνξξεμία. Η αχμεζε
απηή απνδίδεηαη ζηελ πξνγεζηεξφλε, πνπ θαίλεηαη πσο δηαζέηεη ππξεηνγφλεο
ηδηφηεηεο. Σηελ πξνγεζηεξφλε απνδίδεηαη θαη ε αχμεζε ηεο βαζηθήο ζεξκνθξαζίαο
πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ θχεζε θαη ε αζηάζεηα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο
θαηά ηελ εκκελφπαπζε.
Με βάζε ην ζεξκνκεηξηθφ δηάγξακκα ν ππξεηφο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε
δηάθνξνπο ηχπνπο:

διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

98

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

- δηαιείπσλ: ππάξρνπλ πεξίνδνη αππξεμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ.
Τππηθφο δηαιείπσλ ππξεηφο εκθαλίδεηαη ζηηο ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο
εινλνζίαο. Οη πξνζβνιέο ηνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θάζε 48 ψξεο (ηξηηαίνο
ππξεηφο) ή θάζε 72 ψξεο (ηεηαξηαίνο ππξεηφο).
- πθέζηκνο: παξαηεξνχληαη πθέζεηο κεγαιχηεξεο απφ 1 βαζκφ Κειζίνπ, πνπ
σζηφζν δε θζάλνπλ ζε πιήξε αππξεμία κέζα ζην 24σξν.
- εθηηθφο: είλαη ν δηαιείπσλ ή πθέζηκνο ππξεηφο, κε δηαθνξέο 1,4 βαζκψλ
Κειζίνπ ή κεγαιχηεξσλ αλάκεζα ζηε κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο
ζεξκνθξαζίαο.
- ζπλερήο: φηαλ νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζα ζην 24σξν δελ
μεπεξλνχλ ηνλ 1 βαζκφ Κειζίνπ.
- ππφζηξνθνο: ν ππξεηφο πνπ παξνπζηάδεη νιηγνήκεξεο (4-7 εκεξψλ) πεξηφδνπο
ππξεηηθήο θίλεζεο, πνπ ελαιιάζζνληαη κε πεξηφδνπο αππξεμίαο αληίζηνηρεο
δηάξθεηαο.
- θπκαηνεηδήο: φηαλ ηα ππξεηηθά θχκαηα δηαξθνχλ πεξηζζφηεξν απφ εβδνκάδα,
ραξαθηεξίδνληαη απφ βαζκηαία άλνδν θαη βαζκηαία πηψζε ηνπ ππξεηνχ θαη
αθνινπζνχληαη απφ ζρεηηθά κεγάιεο πεξηφδνπο αππξεμίαο.
- δεθαηηθή ππξεηηθή θίλεζε: είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο,
πνπ δελ μεπεξλά ηνπο 37,5 βαζκνχο (θαηά άιινπο ηνπο 37,8) Κειζίνπ.
Σε παιηφηεξα ρξφληα ν ηχπνο ηνπ ππξεηνχ πνιιψλ ινηκσδψλ, θπξίσο,
λνζεκάησλ ρξεζίκεπε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θιηληθή δηάγλσζε. Σήκεξα ε ρξήζε
ησλ αληηππξεηηθψλ αιιά θαη ε κεγάιε δηάδνζε ησλ ρεκεηνζεξαπεπηηθψλ θαξκάθσλ
έρεη νδεγήζεη ζηελ πιήξε ηξνπνπνίεζε ηεο ζεξκνκεηξηθήο θακπχιεο πνπ κπνξεί λα
παξνπζηάδεηαη ζε δηάθνξα λνζήκαηα πνπ ζπλνδεχνληαη κε ππξεηφ, δείρλνληαο γηα
κηα αθφκε θνξά πσο απηφο ν πξνζαξκνζηηθφο εμειηθηηθφο κεραληζκφο πθίζηαηαη
επίζεζε.

3.3 Υπερθερμύα
Ο ππξεηφο δελ είλαη ππεξζεξκία, αιιά απνηέιεζκα αλχςσζεο ηνπ ζεκείνπ
ξχζκηζεο ηνπ ππνζαιακηθνχ θέληξνπ, ελψ ηαπηφρξνλα νη πεξηθεξηθνί
ζεξκνξξπζκηζηηθνί κεραληζκνί ιεηηνπξγνχλ επαξθψο, απνηειεί ηελ απάληεζε ζηελ
παξνπζία ππξεηνγφλσλ ζην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη
είλαη ε κφλε κνξθή αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε
ρνξήγεζε αζπηξίλεο ή άιισλ νπζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ αληηππξεηηθή δξάζε.
Υπεξζεξκία είλαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο πάλσ απφ ην ζεκείν
ξχζκηζεο ηνπ ππνζαιάκνπ. Απηφ γίλεηαη φηαλ νη πεξηθεξηθνί ζεξκνξξπζκηζηηθνί
κεραληζκνί έρνπλ είηε αλαζηαιεί απφ θάξκαθα ή λφζν, είηε εμαληιεζεί απφ
εμσηεξηθή (πεξηβαιινληηθή) ή εζσηεξηθή (κεηαβνιηθή) ζεξκφηεηα. Γηα παξάδεηγκα,
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ

99

Ο ρόλοσ του πυρετοφ ςτον αυτιςμό: Μία ολιςτικι προςζγγιςθ

ππεξζεξκία είλαη ε θαηάζηαζε αλεπαξθνχο απψιεηαο ζεξκφηεηαο, πνπ παξαηεξείηαη
ζε πνιχ δεζηά θαη πγξά πεξηβάιινληα. Ψο ππεξζεξκία νξίδεηαη ε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο πάλσ απφ ηα θπζηνινγηθά επίπεδα, ε νπνία δελ νθείιεηαη
ζε αλαξξχζκηζε ηνπ βηνινγηθνχ ζεξκνζηάηε, αιιά ζε άιινπο κεραληζκνχο, φπσο
απμεκέλε παξαγσγή ή ειαηησκέλε απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ην ζψκα θαη ζπλήζσο
ζπλνδεχεηαη απφ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απ' φηη ν ηππηθφο ππξεηφο. Υπεξζεξκία
κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππεξβνιηθή παξαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ζθειεηηθνχο
κπο, απφ έθζεζε ζε ππεξβνιηθά ζεξκφ πεξηβάιινλ ή απφ ηελ επίδξαζε θαξκάθσλ
πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηάρπζε ζεξκφηεηαο. Σε απηή ηελ πεξίπησζε θηλεηνπνηνχληαη νη
κεραληζκνί απνβνιήο ζεξκαληηθνχ, πνπ δελ είλαη, σζηφζν, απνηειεζκαηηθνί. Έηζη, ε
πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε αγγεηνδηαζηνιή θαη
εθίδξσζε [238, 239].
Η ππεξζεξκία είλαη έλαο παλάξραηνο (εδψ θαη πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα
ρξφληα) πξνζηαηεπηηθφο ακπληηθφο κεραληζκφο, πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθξαίεο
ζεξκνθξαζίεο, ηνμηθά ρεκηθά, πςειά επίπεδα αθηηλνβνιίαο θαη ξαδηελέξγεηαο,
ζπλζεθψλ πνπ πξνθαινχλ κεηνπζίσζε ησλ βαζηθψλ θπηηαξηθψλ πξσηετλψλ. Ο
ππξεηφο είλαη έλαο πξνζηαηεπηηθφο ακπληηθφο κεραληζκφο πνπ έρεη αλαπηπρζεί
πεξηζζφηεξν πξφζθαηα (πεξίπνπ εδψ θαη 600 εθαηνκκχξηα ρξφληα) θαη θαηά ηνλ
νπνίν νη νξγαληζκνί πξνζσξηλά ππνβάιινπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ζεξκηθφ stress,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ινηκψμεηο. (Cell Chaperones 2000). Η
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη θαηά ηνλ ππξεηφ κπνξεί λα
ελεξγνπνηήζεη ηελ απφθξηζε ηνπ ζεξκηθνχ shock. 4 είλαη νη πηζαλνί κεραληζκνί κέζσ
ησλ νπνίσλ ν ππξεηφο κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηαζία: α) ζθνηψλνληαο απεπζείαο ή
αλαζηέιινληαο ηελ αχμεζε ησλ παζνγφλσλ, β) επάγνληαο ηηο πξσηετλεο ηνπ ζεξκηθνχ
stress (Hsps) ζηα θχηηαξα ηνπ μεληζηή, νη νπνίεο έρνπλ θπηηαξνπξνζηαηεπηηθφ ξφιν,
γ) δηεγείξνληαο ηα παζνγφλα λα παξάγνπλ Hsps, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη
δπλεηηθνί ελεξγνπνηεηέο ησλ κεραληζκψλ εγγελνχο άκπλαο ηνπ μεληζηή, δ)
ηξνπνπνηψληαο θαη ελνξρεζηξψλνληαο ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηνπ μεληζηή.
Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ν ππξεηφο ζε δχν απφ ηνπο πηζαλνχο κεραληζκνχο
δξάζεο ηνπ ρξεζηκνπνηεί άκεζα ηνπο κεραληζκνχο απφθξηζεο ζην ζεξκηθφ stress.
Έηζη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ππξεηνχ θαη ηεο απάληεζεο ζην ζεξκηθφ stress απνηειεί
θσηεηλφ παξάδεηγκα ηνπ πψο κηα πην πξφζθαηε εμειηθηηθή απφθξηζε (ν ππξεηφο)
κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί πξνυπάξρνληα βηνρεκηθά κνλνπάηηα γηα κηα λέα ιεηηνπξγία.

3.4 Υπερπυρεξύα
Η υπερπυρεξία χαρακτθρίηεται από τθν άνοδο τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ του
ςϊματοσ που μπορεί να υπερβεί τουσ 41,1°C, κακϊσ επίςθσ και από τθν πλιρθ καταςτολι
των μθχανιςμϊν εφίδρωςθσ. Μια τόςο μεγάλθ κερμοκραςία κεωρείται ιατρικό επείγον.
Διαφζρει από τθν κερμοπλθξία γιατί ςτθ κερμοπλθξία θ κερμοκραςία του ςϊματοσ είναι
ανεβαςμζνθ πάνω από το κακοριςμζνο ςθμείο φυςιολογικισ κερμοκραςίασ, ενϊ ςτθν
υπερπυρεξία ο μθχανιςμόσ που ελζγχει τθν κερμοκραςία του ςϊματοσ κεωρεί ωσ
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φυςιολογικι κερμοκραςία ζνα ςθμείο πολφ υψθλότερο του κανονικοφ. Είναι μια
κατάςταςθ που ςυχνά οδθγεί ςτον κάνατο.
Αίτια υπερπυρεξίασ είναι:
* Η παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε υψθλι εξωτερικι κερμοκραςία (επίςθσ αποκαλείται
κερμικι υπερπυρεξία και είναι μζροσ τθσ κερμοπλθξίασ), ειδικά εάν εκείνθ τθν ςτιγμι το
ανκρϊπινο ςϊμα βρίςκεται υπό ζντονθ άςκθςθ.
* Η χριςθ αμφεταμινϊν ι άλλων διεγερτικϊν μπορεί να προκαλζςει υπερπυρεξία, για
παράδειγμα θ ουςία παραμεκοξυαμφεταμίνθ μπορεί να ανεβάςει τθν κερμοκραςία του
ςϊματοσ ςτουσ 46,1 °C.
* Αποτοξίνωςθ από βαρβιτουρικά, αλκοόλ και αγχολυτικά, ωςτόςο ςυμβαίνει
λιγότερο ςυχνά με τισ βενηοδιαηεπίνεσ
* φνδρομο ςεροτονίνθσ, προκαλείται από τθν λιψθ πολλϊν ανταγωνιςτϊν
ςεροτονίνθσ, όπωσ αντικατακλιπτικά, διεγερτικά, φάρμακα για θμικρανίεσ, αντιςταμινικά
κ.ά
* θψαιμία (μια γενικευμζνθ λοίμωξθ του αίματοσ)
* Μερικζσ βακτθριακζσ λοιμϊξεισ
* Τπερκυρεοειδιςμόσ
* Παρατεταμζνοι ςπαςμοί

3.5 Φυλογϋνεςη και οντογϋνεςη τησ πυρετικόσ αντύδραςησ ωσ
προςαρμοςτικού-εξελικτικού μηχανιςμού.
Φυλογενετικά ο πυρετόσ είναι μθχανιςμόσ που παρατθρείται ςε όλα τα ςπονδυλωτά,
από τα ψάρια, τα ερπετά, τα αμφίβια ζωσ τα κθλαςτικά, και γενικότερα είναι κεμελιϊδεσ
χαρακτθριςτικό ςχεδόν όλων των οργανιςμϊν που είναι ικανοί να ρυκμίηουν τθ
κερμοκραςία του ςϊματόσ τουσ, ωσ απάντθςθ ςε λοίμωξθ από ποικίλα είδθ βακτθριδίων
[231]. Ακόμθ και τα ηϊα που δεν μποροφν να παράγουν πυρετό, τροποποιοφν τθ
ςυμπεριφορά τουσ αναηθτϊντασ τθ ηζςτθ κατά τθ διάρκεια μιασ λοίμωξθσ. Δεδομζνου ότι
υπάρχουν πολλζσ ομοιότθτεσ ςτθν πυρετικι αντίδραςθ μεταξφ των διαφόρων ειδϊν
ςπονδυλωτϊν, φαίνεται πικανό ότι ο πυρετόσ είναι μία αρχζγονθ ανοςολογικι απόκριςθ, θ
οποία ζχει μακρά φυλογενετικι ιςτορία. Η παρουςία του πυρετοφ ςε όλουσ ςχεδόν τουσ
οργανιςμοφσ, ωσ ζνα εξαιρετικά «ενεργοβόρο» φαινόμενο (θ πυρετογόνοσ κερμογζνεςθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του αυξθμζνου καρδιακοφ ρυκμοφ, τθσ αυξθμζνθσ κατανάλωςθσ
οξυγόνου, του ρίγουσ, των φρικίων κ.λ.π., ςχετίηεται με αφξθςθ ςτο μεταβολικό ρυκμό κατά
δφο ι τρεισ φορζσ, ενϊ θ διατιρθςθ του πυρετοφ ςχετίηεται με αφξθςθ ςτο μεταβολικό
ρυκμό κατά 30-50%), είναι μία επιπλζον ζνδειξθ για τθν υπόκεςθ ότι ο πυρετόσ είναι ζνασ
προςαρμοςτικόσ εξελικτικόσ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ δε κα ιταν τόςο διαδεδομζνοσ ςτο
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ηωικό βαςίλειο και δε κα είχε διατθρθκεί τόςα εκατομμφρια χρόνια αν δεν ιταν ωφζλιμοσ
για τον ξενιςτι.
Οντογενετικά ο πυρετόσ φαίνεται ότι απουςιάηει το πρϊτο διάςτθμα (ϊρεσ; θμζρεσ; )
τθσ ηωισ του ατόμου [232]. Σα νεογζννθτα προβατάκια και τα νεογζννθτα ινδικά χοιρίδια
είναι ανκεκτικά ςτα βακτθριδιακά πυρετογόνα ι τουλάχιςτον αναπτφςςουν πυρετό μόνο
ςε μεγάλεσ δόςεισ ενδοφλεβίωσ χορθγοφμενθσ βακτθριακισ ενδοτοξίνθσ. Σα νεογζννθτα
αρνάκια επίςθσ δεν αναπτφςςουν πυρετό. Αυτι θ ζλλειψθ ανάπτυξθσ πυρετογόνου
αντίδραςθσ ωσ απάντθςθσ ςτθ βακτθριακι ενδοτοξίνθ μπορεί να αναπαριςτά ανωριμότθτα
των μθχανιςμϊν του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνοι για τθν παραγωγι κερμότθτασ ςτο
ςϊμα και τθ διατιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ αυτοφ (π.χ. αδυναμία παραγωγισ ενδογενοφσ
πυρετογόνου ι παραγωγι αυτοφ ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ, ςε ςφγκριςθ με το ϊριμο
άτομο), ι πικανολογείται ότι υπάρχει ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ του νεογνοφ μία
ενδογενισ αντιπυρετικι ουςία, παρόμοια με τθν ουςία που υπάρχει ςτθν κυκλοφορία
αίματοσ τθσ μθτζρασ-προβάτου ςτθν περίοδο κοντά ςτον τοκετό. Αυτό το τελευταίο
υποδθλϊνει τθν παρουςία ενόσ φυςικοφ ςυςτιματοσ καταςτολισ του πυρετοφ (naturally
occurring fever-suppressing system) τθν περίοδο λίγο πριν και μετά τον τοκετό [233].
Ωςτόςο, δεν αποκλείεται θ ζλλειψθ πυρετογόνου αντίδραςθσ ςτο νεογνό πειραματόηωο να
αναπαριςτά μζροσ ενόσ γενικότερου προςτατευτικοφ μθχανιςμοφ, δεδομζνου ότι
νεογζννθτα αρνάκια ιταν πολφ λιγότερο επιρρεπι ςτθν ανάπτυξθ shock από τθν
βακτθριδιακι ενδοτοξίνθ ςε ςχζςθ με τα ενιλικα πρόβατα.
Από τθν άλλθ, είναι γνωςτό ότι το νεογνό του ανκρϊπου μπορεί να παρουςιάηει
ςοβαρι λοίμωξθ δίχωσ να αναπτφςςει πυρετό. οβαρι γαςτρεντερίτιδα, μθνιγγίτιδα ι
ςθψαιμία μπορεί να αναπτφξει ζνα νεογνό, χωρίσ να αναπτφξει πυρετό, ι, τουναντίον, να
παρουςιάηει ςοβαρι υποκερμία. Πικανϊσ ο πυρετόσ αναπαριςτά μια μακθςιακι
διαδικαςία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ θ οποία απαιτεί μια αρχικι περίοδο επαφισ
με αντιγονικά ςτοιχεία των βακτθριδίων πριν μπορζςει μζροσ του πυρετογόνου
μθχανιςμοφ να ενεργοποιθκεί.
Επίςθσ, φυςιολογικι κατάςταςθ του ενιλικου ατόμου που χαρακτθρίηεται από
ανταπόκριςθ ςε πυρετογόνα ερεκίςματα είναι θ εγκυμοςφνθ, και μάλιςτα το τελευταίο
τρίμθνο αυτισ, κοντά ςτθν περίοδο του αναμενόμενου τοκετοφ. Αυτό αποτελεί ζναν
προςτατευτικό μθχανιςμό για το ζμβρυο, γιατί θ αυξθμζνθ κερμοκραςία τθσ μθτζρασ και
ςυνεπόμενα του εμβρφου ςχετίηεται με ενδομιτριο κάνατο, προωρότθτα, τερατογζνεςθ,
επιβάρυνςθ του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ του εμβρφου, πνευμονικι εμβρυικι
ανωριμότθτα και τοξικι επίδραςθ των μθτρικϊν κυτοκινϊν ςτον εμβρυικό εγκζφαλο [284].
Αυτι θ καταςτολι τθσ πυρετογόνου αντίδραςθσ κατά το τελευταίο διάςτθμα τθσ κφθςθσ
πικανϊσ ςχετίηεται με απουςία ανταπόκριςθσ του άξονα υποκαλάμου-υπόφυςθσ ςτθν IL1β, ωσ αποτζλεςμα τθσ νοραδρενεργικισ δράςθσ και τθσ αυξθμζνθσ επίδραςθσ των
οπιοειδϊν πεπτιδίων [235, 236].
Ο Matt Klugger, φυςιολόγοσ ςτο Ινςτιτοφτο Lovelace, πιςτεφει ότι «υπάρχουν
ςυντριπτικζσ ενδείξεισ που υποςτθρίηουν ότι ο πυρετόσ είναι απόκριςθ προςαρμογισ του
ξενιςτι, θ οποία ςυνεχίηεται μζςα ςτο ηωικό βαςίλειο εδϊ και εκατοντάδεσ εκατομμφρια
χρόνια». Τποςτθρίηει ότι θ χριςθ φαρμάκων για τθν καταπολζμθςθ του πυρετοφ μπορεί
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μερικζσ φορζσ να επιδεινϊςει τθ νόςο, ακόμθ και να επιφζρει το κάνατο. Ο πυρετόσ είναι
αποτζλεςμα τθσ ενεργοποίθςθσ ενόσ εκλεπτυςμζνου μθχανιςμοφ, προϊόν εξζλιξθσ, και όχι
λάκοσ ςτθ κερμορρφκμιςθ [231, 237].
Η αντίλθψθ ότι ο πυρετόσ μπορεί να κεραπεφςει διανοθτικζσ νόςουσ υπάρχει ιδθ
από τθν αρχαιότθτα. Ο Ιπποκράτθσ ανζφερε τθν ωφζλιμθ επίδραςθ του πυρετοφ ςτθν
επιλθψία και ο Γαλθνόσ παρζκεςε τθ κεραπεία ενόσ αςκενοφσ πάςχοντοσ από μελαγχολία
μετά από μία κρίςθ τεταρταίου πυρετοφ [226]. τθ διάρκεια του 18ου αιϊνα οι ιατροί
επεδίωκαν να προςβλθκοφν οι αςκενείσ τουσ από ελονοςία με ςκοπό να τουσ
κεραπεφςουν από τθν τρζλα. Αργά κατά τον 19ο αιϊνα θ «πυρετοκεραπεία» ζγινε
δθμοφιλισ και ιατροί όπωσ ο Maudsley και ο Esquirol υπιρξαν υποςτθρικτζσ τθσ. Σο 1917 ο
αυςτριακόσ ψυχίατροσ Julius Wagner von Jauregg ανακοίνωςε τθν ανακάλυψθ τθσ
κεραπείασ τθσ γενικευμζνθσ φρενοβλαβοφσ παράλυςθσ (πρόκειται για τθ νευροςφφιλθ, το
τελευταίο ςτάδιο τθσ ςυςτθματικισ ςφφιλθσ) με πυρετό από ελονοςία. Ζχοντασ
παρατθριςει ότι οριςμζνοι αςκενείσ με ςφφιλθ βελτιϊνονταν μετά από προςβολι
ελονοςίασ και ότι θ ςφφιλθ ιταν ςπάνια ςε περιοχζσ όπου θ ελονοςία ιταν ςυχνι, μόλυνε
θκελθμζνα με ελονοςία χιλιάδεσ ςυφιλιδικϊν αςκενϊν.
Περίπου 10% του πλθκυςμοφ
είχε προςβλθκεί από ςφφιλθ και θ νευροςφφιλθ ιταν υπεφκυνθ για περίπου 2500
κανάτουσ κάκε χρόνο και για το 1/5 όλων των ειςαγωγϊν ςτα ψυχιατρεία. Η ιδζα του
Jauregg να χρθςιμοποιιςει τον πυρετό ωσ κεραπεία ςτθ νευροςφφιλθ, προζκυψε μετά από
τθν παρατιρθςι του ότι ζνασ ψυχιατρικόσ αςκενισ ανζρρωςε μετά από επειςόδιο
ερυςιπζλατοσ (μικροβιακι δερματικι λοίμωξθ). ε μια εποχι όπου λιγότερο από 1% των
αςκενϊν με ςφφιλθ ανζρρωνε, θ κεραπεία αυτι πζτυχε υποχϊρθςθ τθσ νόςου και ζφερε
ςτον Wagner-Jauregg το Βραβείο Νόμπελ Φυςιολογίασ ι Ιατρικισ το 1927. Σθν εποχι
εκείνθ θ αξία του πυρετοφ ιταν πολφ πιο πλατιά αναγνωριςμζνθ από ότι ςιμερα [227,
228].
Ο Dr. Dennis Stevens, κακθγθτισ Ιατρικισ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ουάςιγκτον, αναφζρει
ότι «υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ κεραπευτικι αγωγι για τον πυρετό μπορεί ςε οριςμζνεσ
περιπτϊςεισ να αυξιςει τισ πικανότθτεσ ςθπτικοφ ςοκ». Φάρμακα που αναςτζλλουν τον
πυρετό φαίνεται ότι παρεμβαίνουν ςτουσ φυςιολογικοφ μθχανιςμοφσ, οι οποίοι ρυκμίηουν
τθν αντίδραςθ του ςϊματοσ ςτισ λοιμϊξεισ, με μοιραία ίςωσ αποτελζςματα.

3.6 Παθογϋνεια του πυρετού
Η ζεσξία φηη ν ππξεηφο είλαη απνηέιεζκα δξάζεο ελφο ελδνγελψο παξαγφκελνπ
κνξίνπ, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ιεπθνθχηηαξα, έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ 19ν αηψλα. Η
παζνγέλεηα ηνπ ππξεηνχ απνζαθελίζηεθε αξθεηά ηα ηειεπηαία πάλσ απφ 40 ρξφληα
κε ηηο εξγαζίεο ησλ Wolff θαη Dinarello, νη νπνίν πεξηέγξαςαλ ην ππξεηνγφλν πιηθφ
πνπ απνκφλσζαλ απφ ιεπθνθχηηαξα ελεξγνπνηεκέλα in vitro [240]. Τν πιηθφ απηφ ην
νλφκαζαλ θνθθηνθπηηαξηθφ ππξεηνγφλν, ζηε ζπλέρεηα ιεπθνθπηηαξηθφ ππξεηνγφλν
θαη, ηειηθά, ελδνγελέο ππξεηνγφλν. Αξρηθά, ην κφλν γλσζηφ γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
ελδνγελνχο ππξεηνγφλνπ, ήηαλ φηη απνηειεί κηα πξσηετλε ζεξκνεπαίζζεηε, ε νπνία,
φηαλ ελεζεί ζηελ θπθινθνξία, δξα ζην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν θαη πξνθαιεί
ππξεηφ. Τν ελδνγελέο ππξεηνγφλν δελ είρε κφλν ππξεηνγφλν δξάζε, αιιά θαη
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ηδηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αληίδξαζε νμείαο θάζεο. Δμάιινπ, νπζίεο πνπ
είραλ πεξηγξαθεί παξάιιεια, φπσο ν ελδνγελήο ιεπθνθπηηαξηθφο κεζνιαβεηήο
(LEM) θαη ν παξάγνληαο δηέγεξζεο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ (LAF), είραλ εληππσζηαθή
νκνηφηεηα κε ην ελδνγελέο ππξεηνγφλν ζην βηνρεκηθφ επίπεδν, ηηο θπηηαξηθέο πεγέο
ηνπο, ηελ θηλεηηθή παξαγσγήο ηνπο θαη ην θάζκα ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαιεί ε
ζχλζεζή ηνπο. Όιεο απηέο νη νπζίεο ήηαλ ηειηθά κία, ε νπνία νλνκάζηεθε
ηληεξιεπθίλε θαη ζηε ζπλέρεηα ηληεξιεπθίλε-1 (IL-1). Βέβαηα, ε IL-1 δελ παξάγεηαη
κφλν απφ ιεπθνθχηηαξα νχηε έρεη ζηφρν κφλν ιεπθνθχηηαξα. Παξάιιεια,
αλαθαιχθζεθε κηα άιιε ππξεηνγφλνο νπζία, ε ηληεξθεξφλε (INF), ε νπνία βξέζεθε
φηη έρεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην ιεπθνθπηηαξηθφ ππξεηνγφλν, φπσο φηη
εθθξίλεηαη απφ ιεπθά αηκνζθαίξηα πνπ δηεγεξζεί απφ ηνχο, ελδνηνμίλε κηθξνβίσλ ή
άιινπο θιεγκνλψδεηο παξάγνληεο. Σηε ζπλέρεηα, έλα ηξίην πξντφλ ιεπθνθπηηάξσλ, ν
παξάγνληαο λέθξσζεο ηνπ φγθνπ (TNF) ή θαρεθηίλε, βξέζεθε φηη πξνθαιεί ππξεηφ.
Καη ηα ηξία αξρηθά ππξεηνγφλα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θπηηαξνθηλψλ [241].
Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ξπζκίδεηαη απφ ην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν, πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ πξφζζην ππνζάιακν. Τν θέληξν απηφ είλαη, ζηελ νπζία, ν
"ζεξκνζηάηεο" ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο
πεξηθέξεηαο, ηελ νπνία ην θέληξν αληηιακβάλεηαη κέζσ ηεο δηφδνπ ηνπ αίκαηνο ζηελ
πεξηνρή ηνπ, αιιά θαη κέζσ θεληξνκφισλ εξεζηζκάησλ απφ ηνπο ππνδνρείο ςπρξνχ
θαη ζεξκνχ, ζηέιλεη θπγφθεληξα εξεζίζκαηα, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ
εμνηθνλφκεζε ή ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο κε αγγεηνζχζπαζε ή αγγεηνδηαζηνιή,
αληίζηνηρα, ή ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο κε ηαρείεο κπτθέο ζπζπάζεηο. Σην πγηέο
άηνκν, ν ζεξκνζηάηεο είλαη ξπζκηζκέλνο κεηαμχ ηεο πξσηλήο ρακειήο θαη
απνγεπκαηηλήο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, νη νπνίεο ζπλήζσο έρνπλ δηαθνξά έλα βαζκφ
Κειζίνπ. Σηνλ ππξεηφ, ν ζεξκνζηάηεο ξπζκίδεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν.
Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην επίπεδν ξχζκηζεο ηνπ ζεξκνζηάηε, νη ζεξκνξξπζκηζηηθνί
κεραληζκνί απψιεηαο θαη παξαγσγήο ζεξκφηεηαο είλαη αλέπαθνη, δειαδή ην
ππνζαιακηθφ θέληξν, νη θεληξνκφιεο λεπξηθέο νδνί θαη νη πεξηθεξηθέο θπγφθεληξεο
νδνί [250].
Όπσο γίλεηαη εκθαλέο, γηα ηελ εκθάληζε ππξεηνχ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ δχν
πξνυπνζέζεηο:
α) ν ππνζαιακηθφο ζεξκνζηάηεο λα κεηαηνπίζεη ην επίπεδν ξχζκηζεο θαη
β) νη πεξηθεξηθνί κεραληζκνί πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ή ηελ
απψιεηα ζεξκφηεηαο θαη ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο λα είλαη άζηθηνη. Η αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαηά 2 ή 3 βαζκνχο Κειζίνπ απαηηεί θαιφ ζπληνληζκφ
θπζηνινγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο. Φάξκαθα πνπ πξνιακβάλνπλ ηελ αγγεηνζχζπαζε ή
ηηο κπτθέο ζπζηνιέο πξνιακβάλνπλ θαη ηελ εκθάληζε ππξεηνχ. Αλεπαξθήο κφλσζε
ζε ςπρξά πεξηβάιινληα κπνξεί λα θαηαζηήζεη πξαθηηθά αδχλαηε θάζε πξνζπάζεηα
εμνηθνλφκεζεο ζεξκφηεηαο. Χπρνηξφπα θάξκαθα, πνπ παξεκβαίλνπλ ζηε κεηάδνζε
λεπξηθψλ εξεζηζκάησλ, κπνξεί λα θαηαπηέζνπλ ή λα απμήζνπλ ηνλ ππξεηφ.
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Πψο φκσο ν ππνζαιακηθφο ζεξκνζηάηεο ξπζκίδεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν
ζηνλ ππξεηφ; Τν ζεκειηψδεο βήκα ζε απηή ηε κεηαβνιή νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηα
ησλ ππξεηνγφλσλ λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ ππνζαιακηθψλ κεηαβνιηηψλ ηνπ
αξαρηδνληθνχ νμένο [253]. Υπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ππξεηνγφλσλ, ηα εμσγελή θαη
ηα ελδνγελή. Τα εμσγελή είλαη κηθξννξγαληζκνί, ηνμίλεο κηθξνβίσλ θαη άιια
πξντφληα κηθξννξγαληζκψλ. Τα ελδνγελή είλαη απηά πνπ παξάγνληαη απφ θχηηαξα
ηνπ ζψκαηνο. Μηα ζεκειηψδεο έλλνηα ζηελ παζνγέλεηα ηνπ ππξεηνχ είλαη φηη ηα
εμσγελή ππξεηνγφλα, αλεμάξηεηα απφ ηε θπζηθνρεκηθή ηνπο δνκή, πξνθαινχλ
ππξεηφ επεηδή δηεγείξνπλ θχηηαξα πνπ παξάγνπλ ελδνγελή ππξεηνγφλα.
Η δεκηνπξγία ηνπ ππξεηνχ αξρίδεη κε ηελ παξαγσγή θαη απειεπζέξσζε
ελδνγελψλ ππξεηνγφλσλ ζηελ θπθινθνξία κεηά ηελ έλαξμε κηαο ινηκψδνπο ή
θιεγκνλψδνπο ή αλνζνινγηθήο λφζνπ. Τα ελδνγελή ππξεηνγφλα θζάλνπλ ζην
ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν ηνπ ππνζαιάκνπ κέζσ ηεο αξηεξηαθή παξνρήο αίκαηνο.
Δθεί απειεπζεξψλεηαη αξαρηδνληθφ νμχ, ηνπ νπνίνπ κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα
κεηαβνιίδεηαη ζε πξνζηαγιαλδίλε Δ (PGE), αιιά θαη ζε ζξνκβνμάλεο, θαη ην
ππνζαιακηθφ θέληξν ξπζκίδεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν. Τν λέν επίπεδν ηνπ
ζεξκνζηάηε ζεκαηνδνηεί δηάθνξα θπγφθεληξα λεχξα, κε απνηέιεζκα ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ. Ο ζεξκνζηάηεο κπνξεί λα
επαλέιζεη ζην θπζηνινγηθφ ηνπ επίπεδν, αλ ζηακαηήζεη ε παξαγσγή ελδνγελψλ
ππξεηνγφλσλ ή αλ ε ζχλζεζε ησλ πξνζηαγιαλδηλψλ αλαζηαιεί [242].
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα εμσγελή ππξεηνγφλα πξνθαινχλ ππξεηφ
κέζσ δηέγεξζεο ηεο παξαγσγήο ελδνγελψλ ππξεηνγφλσλ. Τε κφλε εμαίξεζε απνηειεί
ε ελδνηνμίλε (ιηπνπνιπζαθραξίδην) ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αξλεηηθψλ θαηά Gram
κηθξνβίσλ. Η ελδνηνμίλε πξνθαιεί ππξεηφ φρη κφλν έκκεζα , δηεγείξνληαο θχηηαξα
πνπ παξάγνπλ ελδνγελή ππξεηνγφλα, αιιά θαη άκεζα, κε απεπζείαο δξάζε ζην
ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν. Η πεηξακαηηθή ελδνθιέβηα έγρπζε ηληεξιεπθίλεο-1
πξνθαιεί κνλνθαζηθφ ππξεηφ, ε έγρπζε κηθξήο δφζεο ελδνηνμίλεο κνλνθαζηθφ
ππξεηφ βξαδχηεξεο έλαξμεο θαη ε έγρπζε κεγάιεο δφζεο ελδνηνμίλεο δηθαζηθφ
ππξεηφ, ηνπ νπνίνπ ε δεχηεξε θνξπθή νθείιεηαη ζηε δξάζε ησλ ελδνγελψλ
ππξεηνγφλσλ. Όια ηα άιια εμσγελή ππξεηνγφλα πξνθαινχλ ππξεηφ κφλν έκκεζα, κε
ηε δηέγεξζε ηεο παξαγσγήο ελδνγελψλ ππξεηνγφλσλ.
Δθηφο απφ ηηο εμσγελείο νπζίεο, ελδνγελψο παξαγφκελεο νπζίεο κπνξνχλ λα
δηεγείξνπλ ηελ παξαγσγή ελδνγελψλ ππξεηνγφλσλ. Τέηνηεο νπζίεο είλαη ηα
ζπκπιέγκαηα αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο παξνπζία ζπκπιεξψκαηνο, ε ζξνκβίλε,
κεξηθνί κεηαβνιίηεο ησλ ζηεξνεηδψλ αλδξνγφλσλ, ρνιηθά άιαηα θαη ζπζηαηηθά ηνπ
ζπκπιεξψκαηνο. Τα ελδνγελή ππξεηνγφλα, είηε έρνπλ παξαρζεί απφ ηε δξάζε
εμσγελψλ νπζηψλ, είηε απφ ηε δξάζε ελδνγελψλ νπζηψλ, κεηαθέξνληαη απφ ηηο
πεξηθεξηθέο εζηίεο παξαγσγήο ηνπο (εζηία ινίκσμεο ή θιεγκνλήο ή άιιε βιάβε) ζην
ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν.
Τν αξαρηδνληθφ νμχ έρεη ηξεηο νδνχο κεηαβνιηζκνχ. Η κία απφ απηέο
θαηαιχεηαη απφ ην έλδπκν θπθιννμπγελάζε. Τα παξαγφκελα πξντφληα,
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πξνζηαθπθιίλε, πξνζηαγιαλδίλεο θαη ζξνκβνμάλεο, είλαη φια ηθαλά λα απμήζνπλ ην
επίπεδν ξχζκηζεο ηνπ ππνζαιάκνπ. Η πην δξαζηηθή απφ ηηο νπζίεο απηέο είλαη ε
πξνζηαγιαλδίλε Δ2 (PGE2). Όηαλ ελεζεί ζηνλ ππνζάιακν, πξνθαιεί μππξεηφ κέζα
ζε ιίγα ιεπηά. Η PGE2 παξάγεηαη ηνπηθά ζηνλ πξφζζην ππνζάιακν. Έρεη δηαπηζησζεί
πεηξακαηηθά φηη ηα επίπεδα ηεο PGE2 ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (ENY) ηεο ηξίηεο
θνηιίαο έρνπλ απφιπηε ζπζρέηηζε κε ηελ έλαξμε, ην ηέινο θαη ην χςνο ηνπ ππξεηνχ.
Αληηζέησο, ν αξηζκφο ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζην ΔΝΥ ηεο ηξίηεο θνηιίαο δελ έρεη
ζρέζε κε ηνλ ππξεηφ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε πεγή ηεο πξνζηαγιαλδίλεο δελ
είλαη ηα θχηηαξα απηά. Η ηθαλφηεηα ηεο αζπηξίλεο θαη ησλ άιισλ αληηππξεηηθψλ
(αθεηακηλνθαίλε, ηβνππξνθαίλε θ.η.ι) λα κεηψζνπλ ηνλ ππξεηφ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
ηελ αλαζηνιή ηεο θπθιννμπγελάζεο ηνπ εγθεθάινπ.
Μεηά ηελ έλαξμε νξηζκέλσλ λνζεκάησλ, παξάγνληαη θαη απειεπζεξψλνληαη
ζηελ θπθινθνξία ελδνγελή ππξεηνγφλα, φπσο ε ηληεξιεπθίλε-1 (IL-1), ε ηληεξθεξφλε
(IFN), ν παξάγνληαο λέθξσζεο ηνπ φγθνπ-α (TNF-α) θαη ε ηληεξιεπθίλε-6 (IL-6). Τα
ελδνγελή απηά ππξεηνγφλα θζάλνπλ ζην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν κέζσ ηνπ εθεί
πινχζηνπ αγγεηαθνχ δηθηχνπ, θνληά ζε κηα νκάδα λεπξψλσλ ηνπ πξνζζίνπ
ππνζαιάκνπ πνπ νλνκάδεηαη organum vasculosum laminae terminalis (OVLT).
Δθηνκή ηνπ OVLT πξνιακβάλεη ηνλ ππξεηφ κεηά απφ πεξηθεξηθή έλεζε ελδνγελνχο
ππξεηνγφλνπ. Η πεξηνρή απηή δελ έρεη αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ. Πηζηεχεηαη φηη ηα
ελδνζειηαθά θχηηαξα ηνπ OVLT επηηξέπνπλ ηε δίνδν ησλ ππξεηνγφλσλ ή, ην
πηζαλφηεξν, απειεπζεξψλνπλ κεηαβνιίηεο ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, φηαλ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηα ελδνγελή ππξεηνγφλα. Οη κεηαβνιίηεο δηαρένληαη ζε απφζηαζε ιίγσλ
mm θαη θζάλνπλ ζηνλ πξφζζην ππνζάιακν, φπνπ πξνθαινχλ ηε έλαξμε ηνπ ππξεηνχ.
Μηα ελαιιαθηηθή θαη ελδερνκέλσο παξάιιειε νδφο, εκπιέθεη ηηο θπηηαξνθίλεο, ηελ
PGE2 θαη ηνπο άιινπο κεηαβνιίηεο ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο ζηελ παξαγσγή απφ ηα
ελδνζειηαθά θχηηαξα ηεο πεξηνρήο κηαο νπζίαο, ε νπνία έρεη ηδηφηεηεο
λεπξνκεηαβηβαζηή θαη ε νπνία επηθέξεη ηε κεηαηφπηζε ηνπ ζεκείνπ ξχζκηζεο ηνπ
ππνζαιακηθνχ θέληξνπ. Αλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ ππξεηψλ νθείιεηαη ζηα ελδνγελή
ππξεηνγφλα πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηθέξεηα, έρεη δεηρζεί πεηξακαηηθά φηη ελδνγελή
ππξεηνγφλα κπνξεί λα παξαρζνχλ απφ ελδνζειηαθά θαη απφ θιεγκνλψδε θχηηαξα
ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ, αιιά θαη απφ ηελ αζηξνγινία θαη ηε κηθξνγινία ηνπ
θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Τα ελδνγελή ππξεηνγφλα πνπ θαηαθζάλνπλ ζηε
"γεηηνληά" ηνπ ππνζαιάκνπ, πηζαλφηαηα θζάλνπλ ζην ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν
άκεζα, παξαθάκπηνληαο ηελ θαξσηηδηθή θπθινθνξία. Η ππφζεζε απηή παξέρεη κηα
παζνγελεηηθή εξκελεία ηνπ "ππξεηνχ θεληξηθήο αξρήο" ζε αζζελείο κε λφζν (ή
γεληθφηεξα βιάβε) ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.
Τα γλσζηά ζήκεξα ελδνγελή ππξεηνγφλα είλαη θπηηαξνθίλεο. Άκεζα
πξνθαινχλ ππξεηφ ε IL-1, ν TNF-α, ε IL-6 θαη νη ηξεηο ηχπνη ηληεξθεξφλεο (IFN-α,
INF-β, INF-Γ). Άιιεο θπηηαξνθίλεο, φπσο ε ηληεξιεπθίλε-2 (IL-2) θαη ν απμεηηθφο
παξάγνληαο θνθθηνθπηηάξσλ-καθξνθάγσλ (GM-CSF), πξνθαινχλ ππξεηφ έκκεζα,
επεηδή δηεγείξνπλ ηα θχηηαξα πνπ παξάγνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ
θπηηαξνθίλεο πνπ είλαη ελδνγελή ππξεηνγφλα.
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Υπάξρεη αλψηαην φξην ππξεηνχ, απηφ δειαδή πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί
"νξνθή" ηνπ ππξεηνχ; Πξάγκαηη, αλ δελ ππάξρεη αλεπάξθεηα ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθψλ
κεραληζκψλ, ν ππξεηφο ζπάληα ππεξβαίλεη ηνπο 41 βαζκνχο Κειζίνπ θαη ζρεδφλ πνηέ
ηνπ 42 βαζκνχο Κειζίνπ. Απφ πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαίλεηαη φηη δχν νκάδεο
λεπξψλσλ πνπ βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζην OLVT, ε κηα ζηνλ πξφζζην ππνζάιακν
θαη ε άιιε ζηελ πξννπηηθή πεξηνρή ηνπ ππνζαιάκνπ, είλαη ππεχζπλεο γηα ην
ζπληνληζκφ ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ην αλψηαην φξην ηνπ
ππξεηνχ. Δπίζεο, εθηφο απφ ηα ελδνγελή ππξεηνγφλα, ππάξρνπλ θαη ηα ελδνγελή
αληηππξεηηθά. Τα ελδνγελή αληηππξεηηθά, ζηα νπνία αλήθνπλ ζηεξνεηδείο νξκφλεο,
λεπξνπεπηίδηα, θπηνθίλεο θαη άιια κφξηα, θπθινθνξνχλ ζηε ζπζηεκαηηθή
θπθινθνξία ή εληφο ηνπ εγθεθάινπ θαη πξνιακβάλνπλ ηελ επηθίλδπλε θαη
ππεξβνιηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, ειέγρνπλ ηελ ππξεηνγφλν
αληίδξαζε θαη πεξηνξίδνπλ ηε δχλακε θαη ηε δηάξθεηά ηεο. Έλα ρακεινχ νξηαθνχ
βάξνπο λεπξνπεπηίδην, ε αξγηλίλε-βαδνπξεζζίλε (AVP), ελδερνκέλσο δξα σο
ελδνγελέο αληηππξεηηθφ. Ο κεραληζκφο αληηππξεηηθήο δξάζεο ηεο αξγηλίλεοβαδνπξεζζίλεο δελ είλαη γλσζηφο, θαίλεηαη φκσο, επί ηνπ παξφληνο, αξθεηά
πνιχπινθνο. Η κειαληλνηξφπνο νξκφλε (α-MSH), επίζεο πεπηίδην ηνπ θεληξηθνχ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη ελδνγελή αληηππξεηηθή δξάζε. Έρεη δεηρζεί πεηξακαηηθά
φηη ε α-MSH, αλ ελεζεί θεληξηθά, είλαη >25.000 θνξέο ηζρπξφηεξε σο αληηππξεηηθφ
απφ ηελ αθεηακηλνθαίλε. Δπίζεο, έγρπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηεο νπζίαο απηήο ζηηο
εγθεθαιηθέο θνηιίεο απμάλεη ηελ ππξεηηθή απάληεζε ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηελ IL-1.
Όπσο ηζρχεη θαη γηα ηελ AVP, ν κεραληζκφο ηεο αληηππξεηηθήο δξάζεο ηεο α-MSH
δελ είλαη επί ηνπ παξφληνο γλσζηφο. Πηζαλψο, ηα δχν απηά, αιιά ίζσο θαη άιια
ελδνγελή αληηππξεηηθά, παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο έλαληη
ηεο ζεξκηθήο θαηαζηξνθήο, πνπ ζα πξνθαινχζε ν ππεξβνιηθφο ππξεηφο. Άιιεο
νξκφλεο, φπσο ηα γιπθνθνξηηθνεηδή θαη ε αδξελνθνξηηθνηξφπνο νξκφλε (ACTH),
εμσγελψο ρνξεγνχκελεο, έρνπλ αληηππξεηηθή δξάζε κέζσ αλαζηνιήο ηεο παξαγσγήο
ππξεηνγφλσλ θπηηαξνθηλψλ, αιιά δελ είλαη γλσζηφ αλ ζπκκεηέρνπλ ελδνγελψο ζηελ
θαηαζηνιή ηνπ πςεινχ ππξεηνχ [251, 282].
Η ζπκβνιή ηνπ ππξεηνχ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα
εμήο [247].
- απμάλεη ηελ θπηηαξνηνμηθφηεηα ησλ Τ-θπηηάξσλ θαη ηελ παξαγσγή
αληηζσκάησλ απφ ηα Β-θχηηαξα (κέζσ IL-1).
- ειαηηψλεη ην ξπζκφ πνιιαπιαζηαζκνχ κηθξνβίσλ θαη ηψλ αιιά θαη ηελ
ηνμηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ.
- απμάλεη ηε δξαζηηθφηεηα ησλ νπδεηεξνθίισλ (IL-1).
- απμάλεη ηε δξαζηηθφηεηα πνιιψλ αληηκηθξνβηαθψλ παξαγφλησλ.
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3.7 Καταςτϊςεισ που ςχετύζονται με πυρετό και αυξημϋνη
επιβύωςη ό καλό ϋκβαςη
Πεηξακαηηθά κνληέια ζειαζηηθψλ έρνπλ δείμεη φηη απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ ζψκαηφο ηνπο κε ηερλεηά κέζα έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε αληίζηαζε ησλ
πνληηθψλ ζηνλ ηφ ηνπ απινχ έξπεηα, ηνλ ηφ ηεο πνιηνκπειίηηδαο, ηνλ ηφ Coxsackie B,
ηνλ ηφ ηεο ιχζζαο θαη ηνλ θξππηφθνθθν neoformans, αιιά ειαηησκέλε αληίζηαζε
ζηνλ πλεπκνληφθνθθν. Δπίζεο, απμεκέλε αληίζηαζε παξαηεξήζεθε ησλ θνπλειηψλ
ζηνλ πλεπκνληφθνθθν θαη ηνλ θξππηφθνθθν neoformans, ησλ ζθχισλ ζηνλ ηφ ηνπ
έξπεηα, ησλ ρνίξσλ ζε εληεξντφ θαη ησλ θνπλαβηψλ ζηνλ ηφ ηεο γξίππεο, φηαλ ζε
απηά πξνθιήζεθε ηερλεηφο ππξεηφο [243].
Άιιεο πεηξακαηηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη θνπλέιηα κε πεηξακαηηθή
πλεπκνληνθνθθηθή κεληγγίηηδα ησλ νπνίσλ ε ππξεηηθή αληίδξαζε θαηαξγήζεθε κε
ρξήζε νπξεζάλεο (σο αλαηζζεηηθφ) έδεημαλ γξήγνξε αχμεζε ησλ πλεπκνληνθφθθσλ
ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ηνπο, ελψ ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηφο ηνπο
(>40 βαζκνχο Κειζίνπ) κείσζε ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ [258]. Παξφκνηεο κειέηεο κε πξφθιεζε κεληγγίηηδαο απφ
Haemophilus Influenza ζε θνπλέιηα έδεημε φηη ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ 39
βαζκνχο Κειζίνπ ζρεηηδφηαλ κε αλαζηνιή ηεο αχμεζεο ηνπ αηκνθίινπ ζην
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ ζηηο πξψηεο δψδεθα ψξεο κεηά ηε ινίκσμε, ελψ ε αχμεζε
απηή ήηαλ αλεκπφδηζηε ζε θνπλέιηα κε κεησκέλε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο (<37
βαζκνχο Κειζίνπ). Έηζη εμεγείηαη κεξηθψο πψο νξηζκέλνη αζζελείο κε απμεκέλεο
ζπγθεληξψζεηο βαθηεξηδίσλ ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ αλαπηχζζνπλ αζζελή κφλν
ππξεηηθή αληίδξαζε, ε νπνία ηειηθά νδεγεί ζε πησρή πξφγλσζε ηνπ αζζελνχο [259].
Παξφκνηα κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, θιηληθέο παξαηεξήζεηο επηβεβαηψλνπλ
ηα σθέιηκα απνηειέζκαηα ηνπ ππξεηνχ θαη ηηο αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο ησλ
αληηππξεηηθψλ ζηελ έθβαζε ησλ ινηκψμεσλ. Σε κηα αλαδξνκηθή κειέηε 218 αζζελψλ
κε gram αξλεηηθή βαθηεξηαηκία νη Bryant et.al παξαηήξεζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε
κεηαμχ ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ εκέξα ηεο βαθηεξηαηκίαο θαη ηεο
επηβίσζεο [244]. Σε άιιε κειέηε, νη Weintein et.al αλαθέξνπλ απμεκέλε επηβίσζε
ζε αζζελείο κε απηφκαηε βαθηεξηαθή πεξηηνλίηηδα θαη ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ
38 βαζκνχο Κειζίνπ [249].
Παηδηά κε αλεκεπινγηά πνπ έιαβαλ αθεηακηλνθαίλε (παξαθεηακφιε) είραλ
καθξφηεξν ρξφλν έσο ηελ ηειηθή εθειθηδνπνίεζε ησλ δεξκαηηθψλ βιαβψλ ζε
ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ πνπ ειάκβαλε εηθνληθφ θάξκαθν [245]. Ο ππξεηφο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κε εηδηθή ζεξαπεία ηεο γξίππεο. Οη ινηκνγφλνη
κηθξννξγαληζκνί πξνζαξκφδνληαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζψκαηνο ην
νπνίν απνηθίδνπλ, σο εθ ηνχηνπ ζα αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα ζε απηή ηε
ζεξκνθξαζία. Οη ξηλντνί, νη νπνίν πξνζβάιινπλ ηελ αλψηεξε αλαπλεπζηηθή νδφ θαη
ηνπο παξαξξίληνπο θφιπνπο, αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα ζηηο ζεξκνθξαζίεο 33-35
βαζκνχο Κειζίνπ. Έηζη, εηζπλένληαο αέξα ζηνπο 45 βαζκνχο Κειζίνπ γηα 20 ιεπηά
ζα βειηησζνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ θνηλνχ θξπνινγήκαηνο. Αληηζηξφθσο,
ζεξαπεχνληαο ην θνηλφ θξπνιφγεκα κε αζπηξίλε, πξνθαιείηαη αχμεζε ζην ξπζκφ
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πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ ηνχ. Πξάγκαηη, ελήιηθεο πξνζβεβιεκέλνη απφ ξηλντνχο είραλ
εληνλφηεξα ξηληθά ζπκπηψκαηα θαη θαηαζηνιή ηεο αληηζσκαηηθήο απάληεζεο ζηνλ
νξφ ηνπ αίκαηνο φηαλ ειάκβαλαλ αληηππξεηηθή ζεξαπεία (αζπηξίλε ή
αθεηακηλνθαίλε). Απφ ηελ άιιε, νη ηνί ηεο γξίππεο, πνπ πξνζβάιινπλ νιφθιεξν ην
ζψκα, αλαπηχζζνληαη θαιχηεξα ζε ζεξκνθξαζίεο ειαθξψο ρακειφηεξεο απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, ελψ ζηνπο 40 βαζκνχο Κειζίνπ θαηαζηξέθνληαη κεηά
απφ 12-24 ψξεο. Έηζη δελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη αλ ν ππξεηφο θαηαζηαιεί
ζε θνπλάβηα πξνζβεβιεκέλα απφ ηφ ηεο γξίππεο, ε λφζνο ηνπο παξαηείλεηαη. Βέβαηα
απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη δελ απνηεινχλ
απφδεημε αηηηνινγηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ ππξεηνχ θαη ηελ νκαιήο έθβαζεο θαηά
ηε δηάξθεηα κηαο ινίκσμεο. Ψζηφζν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θπινγελεηηθή πξνέιεπζε
ηνπ κεραληζκνχ ηεο ππξεηνγφλνπ απφθξηζεο θαη ηα πεηξακαηηθά κνληέια ζηα δψα
πνπ αλαθέξζεθαλ απνδεηθλχνπλ φηη, ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο, ν
ππξεηφο είλαη πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο θαη άξα σθέιηκνο γηα ηνλ μεληζηή [246,
248, 252].
Δπίζεο, ε ζνβαξφηεηα ηεο ινίκσμεο απφ ηνλ ηφ ηεο πνιηνκπειίηηδαο έρεη θαλεί
φηη ήηαλ κεγαιχηεξε ζε παηδηά πνπ είραλ θαηαζηείιεη ηνλ ππξεηφ θαη είραλ ιάβεη
αληηππξεηηθά. Παηδηά πνπ έπαζραλ απφ εινλνζία βξέζεθε λα παξνπζηάδνπλ κεησκέλε
θάζαξζε ηνπ πιάζκαηνο απφ ην πιαζκψδην αλ είραλ ιάβεη αληηππξεηηθή αγσγή ζε
ζρέζε κε εθείλα πνπ δελ είραλ ιάβεη. Πεηξακαηηθά κνληέια πνπ είραλ πξνζβιεζεί
απφ ηεο γξίππεο Α θαη Shigella sonnei θαη είραλ ιάβεη αληηππξεηηθά θάξκαθα
παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά απμεκέλε δηάξθεηα ηεο λφζνπ. Τέινο, αξθεηέο αλαθνξέο
ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κε ζηεξηλνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ θαξκάθσλ θαη ηελ
εμέιημε δηεηζδπηηθψλ ζηξεπηνθνθθηθψλ ινηκψμεσλ, ηδηαίηεξα λεθξσηηθήο
πεξηηνλίηηδαο θαη ηελ εκθάληζε εκππήκαηνο κεηά απφ πλεπκνλία ζε παηδηά.
Ηιηθησκέλνη πάζρνληεο απφ πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο πνπ δελ είραλ ππξεηφ θαη
ιεπθνθπηηάξσζε, παξνπζίαδαλ επηά θνξέο πςειφηεξε ζλεηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε
αζζελείο ησλ ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά κε ηελ παξνπζία ππξεηνχ θαη
ιεπθνθπηηάξσζεο ζην πεξηθεξηθφ αίκα. Άιιε κειέηε έρεη δείμεη φηη κφλν ην 50% ησλ
ειηθησκέλσλ βεηεξάλσλ κε πλεπκνλία ηεο θνηλφηεηαο είραλ ππξεηφ. Οκνίσο, ζε άιιε
κειέηε έρεη δεηρζεί φηη κφλν ην 45% απφ ηνπο 81 ειηθησκέλνπο κε πλεπκνλία ηεο
θνηλφηεηαο είραλ ππξεηφ. Πξφθεηηαη γηα παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ επηβεβαησζεί απφ
επαλεηιεκκέλεο θιηληθέο κειέηεο, θαη απνδεηθλχνπλ φηη ε αππξεμία απνηειεί πησρφ
πξνγλσζηηθφ δείθηε ζηελ πλεπκνλία θαη ζπληζηά δείθηε αδχλακνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Απφ ηελ άιιε, εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε
εθιείπεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ειηθησκέλνπο αζζελείο ζε ζχγθξηζε κε άηνκα
λεφηεξεο ειηθίαο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ πηψζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο πξντνχζεο ηεο ειηθίαο. Έηζη, ε ζπλνιηθή ζλεηφηεηα απφ πλεπκνλία
ζηνπο ειηθησκέλνπο αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε κειέηεο, ζην 30%, ελψ ζηα άηνκα
λεαξφηεξεο ειηθίαο ζην 10% [254].
Δπίζεο, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη παηδηά κε ππξεηηθνχο ζπαζκνχο, φηαλ ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο θαηά ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ ζπαζκψλ ήηαλ κηθξφηεξε
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απφ 39 βαζκνχο Κειζίνπ είραλ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ
ζπαζκνχο ζηε δηαδξνκή ηεο ίδηαο ινίκσμεο θαη 3 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα
παξνπζηάζνπλ ππξεηηθνχο ζπαζκνχο ζε επφκελε ινίκσμε, ζε ζχγθξηζε κε παηδηά
πνπ θαηά ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ ζπαζκψλ είραλ ζεξκνθξαζία ζψκαηνο
κεγαιχηεξε απφ 39 βαζκνχο Κειζίνπ. Δπηπιένλ, ν επαθφινπζνο θίλδπλνο εκθάληζεο
απχξεησλ ζπαζκψλ ή επηιεςίαο, αλ θαη κηθξφο, εκθαληδφηαλ κφλν ζηελ πξψηε νκάδα
παηδηψλ, δειαδή εθείλσλ κε ηε ζεξκνθξαζία ζψκαηνο θαηά ηελ πξψηε εκθάληζε
ππξεηηθψλ ζπαζκψλ θάησ απφ 39 βαζκνχο Κειζίνπ. Η εμήγεζε πνπ δίδεηαη φηη ε
εκθάληζε ππξεηηθψλ ζπαζκψλ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ γελεηηθά θαζνξηζκέλν θαη
φηη θάζε παηδί παξνπζηάδεη ην δηθφ ηνπ θαηψθιη σο πξνο ην φξην ζεξκνθξαζίαο ζην
νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί απηή ε «εθηφλσζε» ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ
εκθάληζε ησλ ζπαζκψλ. Έηζη, θαζψο νη ρακειφηεξνη ππξεηνί είλαη ζπρλφηεξνη απφ
ηνπο πςειφηεξνπο, ηα παηδηά κε ρακειφ νπδφ ζεξκνθξαζίαο ζηελ εκθάληζε ζπαζκψλ
είλαη πηζαλφηεξν λα εκθαλίδνπλ ζπρλφηεξα επεηζφδηα ζπαζκψλ. Ψζηφζν απηή ε
άπνςε δελ εμεγεί γηαηί απηά ηα παηδηά έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο
επηιεςίαο αξγφηεξα. Μπνξεί λα ππνηεζεί φηη ε ηζρπξή ππξεηνγφλνο αληίδξαζε
απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε ηζρπξνχ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αζζελήο
ππξεηνγφλνο αληίδξαζε αληαλαθιά ηελ παξνπζία αδχλακνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ,
ν νπνίνο κε ην λα βαίλεη νινέλα εμαζζελνχκελνο νδεγείηαη θάπνηα ζηηγκή (θαη κε ηε
ζπκβνιή άιισλ πεξηβαιινληηθψλ ή/θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ) ζηελ παξνπζία
απχξεησλ ζπαζκψλ ή επηιεςίαο. Γειαδή, ε επηιεςία ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αλαπαξηζηά έλαλ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο
ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ, φηαλ έρεη απσιέζεη ηελ ηθαλφηεηα εκθάληζεο
ππξεηνγφλνπ αληίδξαζεο [255].
Άιιε κειέηε [260] αλαθέξεη φηη ζε ππξέζζνληα πεηξακαηφδσα (θαη κάιηζηα κε
πςειφ ππξεηφ) φηη ε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ θαη ν ιφγνο PaO2/FiO2 ήηαλ πςειφηεξα
(θαη άξα ε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία ήηαλ θαιχηεξε) θαη ε ζπγθέληξσζε γαιαθηηθνχ
νμένο ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηα απχξεηα. Ο ρξφλνο επηβίσζεο, επίζεο,
ήηαλ καθξχηεξνο ζηελ νκάδα ησλ πεηξακαηνδψσλ κε πςειφ ππξεηφ, ζε ζχγθξηζε κε
ηηο νκάδεο πνπ είραλ ρακειφ ππξεηφ ή αππξεμία. Απφ ηελ άιιε, ε Hsp 70 (πξσηετλε
ζεξκηθνχ stress πνπ έρεη θπηηαξνπξνζηαηεπηηθφ ξφιν) είρε πςειφηεξεο ηηκέο ζηα
πεηξακαηφδσα κε ππξεηφ (πςειφ ή ρακειφ) ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ ήηαλ
απχξεηα. Η ρξήζε παξαθεηακφιεο θαη άιισλ αληηππξεηηθψλ κέηξσλ ζρεηίδνληαλ κε
ρακειφηεξα επίπεδα Hsp 70. Η Hsp70 βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθή πνζφηεηα ζην
λεπξηθφ ζχζηεκα, ζε ζρέζε κε ηνπο κε λεπξηθνχο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο. Μάιηζηα
απαληά θπξίσο ζηα ζψκαηα ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. Σε
πεξηπηψζεηο ζεξκηθνχ stress απηή ε πξσηετλε κεηαλαζηεχεη ζηηο λεπξηθέο ζπλάςεηο,
φπνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαδίπισζε ησλ κεηνπζησκέλσλ πξσηετλψλ. Απηφ ζεκαίλεη
φηη ε Hsp70 ζπκκεηέρεη ζε λεπξνπξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο ζηε λεπξηθή ζχλαςε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ stress. Απηή ε κειέηε θαηαιήγεη ζην φηη νη πξαθηηθέο
αληηκεηψπηζεο ηνπ ππξεηνχ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πεξίζθεςε, θαζψο
θαηαζηέιινπλ ηελ ακπληηθή δξάζε ηνπ νξγαληζκνχ [256].
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Αιινχ αλαθέξεηαη φηη ε ππεξζεξκία ζρεηίδεηαη κε βειηίσζε ηεο θνιίηηδαο ζε
πεηξακαηφδσα, κέζσ ηεο έθθξαζεο ηεο Hsp70, πνπ είλαη γλσζηφ φηη έρεη
θπηηαξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε [261] ή κε ηε ιχζε θαξθηληθψλ παγθξεαηηθψλ
θπηηάξσλ κέζσ επίζεο ηεο νδνχ ησλ πξσηεηλψλ ζεξκηθνχ stress [262].
Τέινο, ε παξνπζία ηνπ ππξεηνχ ζε παξφμπλζε παηδηθνχ άζζκαηνο έρεη
ζπζρεηηζζεί κε επλντθή έθβαζε [280] θάηη πνπ ζπλάδεη κε ηελ ζεσξία ησλ επηπέδσλ
πγείαο, φπνπ ε παξνπζία ππξεηνχ αληαλαθιά ηε δχλακε ηθαλνπνηεηηθήο αληίδξαζεο
ηνπ νξγαληζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, κειέηε ζε παηδηαηξηθφ πιεζπζκφ κε παξφμπλζε
άζζκαηνο έρεη θαλεί φηη ηα ππξέζζνληα παηδηά είραλ κηθξφηεξε δηάξθεηα λνζειείαο
θαη επηφηεξε πξνζβνιή. Τα, δε, παηδηά πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηε κνλάδα εληαηηθήο
ζεξαπείαο ήηαλ απχξεηα, παξά ηε ζνβαξφηεηα ηεο πξνζβνιήο θαη ε ζνβαξφηεηα ησλ
αθηηλνινγηθψλ επξεκάησλ ήηαλ κεγαιχηεξα ζηα απχξεηα παηδηά ζε ζχγθξηζε κε ηα
ππξέζζνληα.
Πνιχ πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε αλαθέξεη φηη ε έθζεζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ ζηηο
θνηλέο ινηκψμεηο-θαη ζπλεπφκελα ησλ ππξεηψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ (φπσο π.ρ απηέο
κε ηηο νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ)
έρεη πξνζηαηεπηηθή δξάζε έλαληη ηεο αλάπηπμεο νμείαο ιεκθνβιαζηηθήο ιεπραηκίαο
αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηελ ππφζεζε πγηεηλήο ε νπνία
πξσζχζηεξα έρεη αλαπηπρζεί. Οπζηαζηηθά, δειαδή, νη ινηκψμεηο ζηελ παηδηθή ειηθία
δεκηνπξγνχλ κεγάιε πνηθηιία αληίδξαζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
είλαη ζηε ζπλέρεηα ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη βιαβεξέο επηδξάζεηο [263].

3.8 Καταςτϊςεισ όπου ο πυρετόσ μπορεύ να ςχετύζεται με
δυςμενό ϋκβαςη
Απφ ηελ άιιε, είλαη γλσζηφ φηη ζηαζεξή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζψκαηνο πάλσ απφ 40 βαζκνχο Κειζίνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφληκε εγθεθαιηθή
βιάβε, ελψ ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 42 βαζκνχο Κειζίνπ νδεγνχλ ζε ζάλαην απφ
ζεξκνπιεμία.
Δπηπιένλ δελ είλαη φινη νη ππξεηνί σθέιηκνη γηα ηνλ νξγαληζκφ. Υςεινί θαη
παξαηεηλφκελνη ππξεηνί είλαη αλεπηηπρείο πξνζαξκνζηηθέο πξνζπάζεηεο, πνπ
ππνδειψλνπλ αλεμέιεγθηε θιεγκνλψδε απάληεζε πνπ νδεγεί ζε νξγαληθή
δπζιεηηνπξγία θαη ελδερνκέλσο ζην ζάλαην ηνπ νξγαληζκνχ (πξβ. ζεπηηθέο
θαηαζηάζεηο). Απηφ ην θαηλφκελν ζηελ αθξαία ηνπ έθθξαζε νλνκάδεηαη
«αλνζνπαξάιπζε». Τέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ζεπηηθνί ππξεηνί, ππξεηνί
απηνάλνζσλ ή θαθνήζσλ λνζεκάησλ θ.η.ι. [264, 265, 266].

3.9 Ολιςτικό προςϋγγιςη του πυρετού
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν ππξεηφο είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ θπινγελεηηθά
ππάξρεη ζε φια ζρεδφλ ηα ζπνλδπισηά σο απάληεζε ζηε ινίκσμε. Αθφκε θαη δσηθνί
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νξγαληζκνί πνπ δελ αλαπηχζζνπλ ππξεηφ,
παξνπζηάδνπλ ηξνπνπνίεζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπο (π.ρ αλαδεηνχλ δεζηφ πεξηβάιινλ), πξνθεηκέλνπ λα
αληηκεησπίζνπλ κία ινίκσμε. Δπηπιένλ, αλαθέξζεθε φηη είλαη έλαο κεραληζκφο
αξθεηά πςεινχ κεηαβνιηθνχ θφζηνπο, αξθεηά "ελεξγνβφξνο", θαζψο γηα ηε
δηαηήξεζή ηνπ απμάλεηαη ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο ελίνηε έσο θαη 50% [283]. Απηά ηα
δχν ζηνηρεία αλ εξκελεπζνχλ κε φξνπο εμειηθηηθήο ηαηξηθήο θαη βηνινγίαο, θαζηζηνχλ
θαλεξφ ην ζπκπέξαζκα πσο ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε είλαη έλαο πξνζαξκνζηηθφο
θαη άξα σθέιηκνο κεραληζκφο γηα ηνλ νξγαληζκφ [285].
Οληνγελεηηθά ν ππξεηφο απνπζηάδεη θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο δσήο ηνπ λενγλνχ,
σο απνηέιεζκα είηε αλσξηκφηεηαο ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ είηε σο
απνηέιεζκα ζπλέρηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θπζηνινγηθήο θαηαζηνιήο ηεο ππξεηηθήο
αληίδξαζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ έγθπν θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο θχεζεο
(αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο ή απμεκέλνο θαηαβνιηζκφο ηεο PGΔ2 ή απμεκέλα επίπεδα
ηεο αξγηλίλεο-βαδνπξεζζίλεο, ηνπ λεπξνπεπηηδίνπ δειαδή πνπ αζθεί ελδνγελή
αληηππξεηηθή δξάζε), σο πξνζηαηεπηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ εκβξχνπ. Πξάγκαηη, ν
ππξεηφο ηεο εγθχνπ ζρεηίδεηαη κε πξνσξφηεηα, απνβνιή, ελδνκήηξην εκβξπτθφ
ζάλαην, ηεξαηνγέλεζε, επηβάξπλζε ηεο θαξδηαγγεηαθήο θπθινθνξίαο ηνπ εκβξχνπ,
πλεπκνληθή αλσξηκφηεηα ηνπ εκβξχνπ, ηνμηθή επίδξαζε θπηνθηλψλ ζηνλ εκβξπτθφ
εγθέθαιν, αλσκαιίεο ηνπ λεπξηθνχ ζσιήλα, κηθξνθζαικία, θαηαξξάθηεο,
ζρηδνθξέλεηα, απηηζκφο, λνεηηθή πζηέξεζε, εγθεθαιηθή παξάιπζε. Απηά
απνθαιχπηνπλ φηη ν ππξεηφο είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν, κε κεγάιε επειημία θαη
έιιεηςε πξνβιεςηκφηεηαο [267, 286].
Δπίζεο, ν ππξεηφο σο θαηλφκελν εμαζζελίδεη θαηά ηηο κεγάιεο ειηθίεο. Απηφ
πηζαλψο αληαλαθιά ηελ εμαζζέληζε ηνπ ακπληηθνχ κεραληζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ
νθείιεηαη ζηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαη ηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο
κέζα ζηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Δπηπιένλ, θαζψο νη ειηθησκέλνη είλαη πηζαλφηεξν λα
έρνπλ εθθπιηζηηθέο ρξφληεο λφζνπο, ή ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο λα
αλήθνπλ ζε ρακειά επίπεδα πγείαο, νπφηε είλαη ζπλεζέζηεξν λα έρνπλ απσιέζεη ην
κεραληζκφ αλάπηπμεο ππξεηνχ σο ηελ πξψηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ.
Δπίζεο, ζπλερήο πξφθιεζε ππξεηνγφλνπ αληίδξαζεο νδεγεί ζην θαηλφκελν
ηεο "ππξεηνγφλνπ αληνρήο", (tolerance to pyrogens, fever tolerance) φπσο έρεη θαλεί
ζε δηάθνξεο πεηξακαηηθέο κειέηεο [268, 269, 270], θάηη πνπ αληηζηνηρεί ζην
θαηλφκελν ηεο εμαθάληζεο ηνπ ππξεηνχ ζε επίπεδν πγείαο θάησ απφ ην L7. Τφηε
κπνξεί λα εηπσζεί φηη ν νξγαληζκφο θείδεηαη ελεξγεηαθνχ απνζέκαηνο, δε δχλαηαη λα
αλαπηχμεη απηήλ ηελ "πςεινχ θφζηνπο" αληίδξαζε θαη πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε
αδπλακίαο εκθάληζεο ππξεηνχ ή εκθάληζε αθφκε θαη ππνζεξκίαο σο απάληεζε ζε
πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο ινίκσμεο θαη γεληθφηεξα θιεγκνλήο, θαηαζηάζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ζλεηφηεηα. Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο ηα
άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε επίπεδν πγείαο 5 ή 6 εκθαλίδνπλ ζπρλέο ινηκψμεηο
ζπλνδεπφκελεο απφ ππξεηφ. Κάησ απφ ηα επίπεδα απηά φκσο ε ππξεηηθή αληίδξαζε
«ζσπαίλεη» θαη αλαπηχζζνληαη άιιεο δηαηαξαρέο, πηζαλψο σο απνηέιεζκα
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ππνβηβαζκνχ ηνπ ζε επίπεδν
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ρακειφηεξεο πνιππινθφηεηαο θαη κεησκέλσλ βαζκψλ ειεπζεξίαο. Απηφ έρεη
απνδεηρζεί ζε πεηξακαηηθά κνληέια, φπνπ επαλαιακβαλφκελε δηέγεξζε ηλδηθψλ
ρνηξηδίσλ κε TNF-α ή ιηπνπνιπζαθραξίηε (LPS) πξνθάιεζε εμάιεηςε ηεο
ππξεηνγφλνπ αληίδξαζεο. Παξφκνηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ ζε
πεηξακαηηθά κνληέια θνιίηηδαο θαη ρνιφζηαζεο. Απηφ απνδεηθλχεη φηη νη ρξφληεο
λφζνη δηαηαξάζζνπλ ηνλ ακπληηθφ βαζκφ θαη εθδήισζε απηήο ηεο δηαηαξαρήο είλαη ε
εμαζζέλεζε ή πιήξεο εμάιεηςε ηεο ηθαλφηεηαο αλάπηπμεο ππξεηνχ σο αληίδξαζεο ζε
πηζαλφ ερζξηθφ ζηνλ νξγαληζκφ παξάγνληα.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ επηπέδσλ πγείαο, φζν έλαο νξγαληζκφο
είλαη δηαηαξαγκέλνο ζε βαζχηεξα επίπεδα ηεο χπαξμήο ηνπ, π.ρ. ζην δηαλνεηηθφ
επίπεδν, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα εθιείπεη ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε σο άκπλα
πξψηεο γξακκήο ηνπ νξγαληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο ςπρηαηξηθέο λφζνη ζήκεξα,
φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ζεσξνχληαη πιένλ απνηέιεζκα ρξφληαο λεπξν-θιεγκνλήο, φξνη
ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο θαη ησλ κε-γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα
εμεγήζνπλ ην θαηλφκελν σο κία θίλεζε save energy ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο ζε
απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ηειεί ήδε ππφ έληνλν stress θαη επηιέγεη λα αγλνήζεη ηελ
παξαγσγή αληηδξάζεσλ ηεο άκπλαο πξψηεο γξακκήο (ηέηνηα είλαη ν ππξεηφο).
Πξάγκαηη, κειέηε [271] πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηε ηαπηνπνίεζε ησλ θιηληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πλεπκνλίαο ζηνπο πάζρνληεο απφ ζρηδνθξέλεηα, απνθάιπςε φηη
ε πλεπκνλία ζηνπο ζρηδνθξεληθνχο ζπάληα ζπλνδεπφηαλ απφ ππξεηφ, ελψ φζνη
θαηέιεμαλ απφ ηελ πλεπκνλία παξνπζίαδαλ ππνηνλία θαη ιεπθνπελία (έιιεηςε
ιεπθνθπηηάξσζεο, πνπ είλαη δείθηεο θιεγκνλήο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε άιιε
κειέηε [272] πνπ πξνεγήζεθε). Η ζλεηφηεηα ησλ ζρηδνθξεληθψλ απφ πλεπκνλία ήηαλ
23,5% θαη ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα γλσξίδακε αλ νη ειάρηζηνη ζρηδνθξεληθνί πνπ
αλέπηπμαλ εκπχξεηε πλεπκνλία είραλ ζαλαηεθφξα θαηάιεμε ή φρη. Σεκαληηθφ
εχξεκα ηεο κειέηεο ήηαλ επίζεο φηη νη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ζρηδνθξέλεηα πάλσ
απφ 10 έηε, δελ είραλ ζαλαηεθφξα θαηάιεμε απφ ηελ πλεπκνλία. Απηφ κπνξεί λα
ζπλδπαζηεί κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο φπνπ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε πςειά
επίπεδα πγείαο είλαη επηξξεπή ζε κηθξνβηαθέο ινηκψμεηο ηεο θνηλφηεηαο θαη θαηά
ζπλέπεηα ηέηνηεο ινηκψμεηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ αηηία ζαλάηνπ ζε απηή ηελ νκάδα
αζζελψλ, ελψ άηνκα κε βαζηά δηαλνεηηθή δηαηαξαρή, εγθαηεζηεκέλε απφ εηψλ, δελ
θηλδπλεχνπλ απφ ζπλήζεηο κηθξνβηαθέο ινηκψμεηο.
Ο ππξεηφο σο κεραληζκφο αληίδξαζεο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε επηβίσζε. Όκσο
δελ είλαη φινη νη ππξεηνί σθέιηκνη γηα ηνλ νξγαληζκφ. Υςεινί ππξεηνί πνπ είλαη
παξαηεηλφκελνη επηβαξχλνπλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ζρεηίδνληαη κε απμεκέλε ζλεηφηεηα.
Σεπηηθέο θαηαζηάζεηο ή άιια ππξεηηθά ζχλδξνκα (φπσο ε λφζνο Kawasaki, ν
ξεπκαηηθφο ππξεηφο, άιια απηνάλνζα λνζήκαηα) απνηεινχλ ηέηνηα παξαδείγκαηα,
φπσο θαη ην θαηλφκελν ηεο "αλνζνπαξάιπζεο", πνπ έρεη ήδε αλαθεξζεί [264].
Δπίζεο, νη νπζίεο πνπ απνηεινχλ ζπιιήβδελ ην ελδνγελέο ππξεηνγφλν (IL-1, IL-6,
TNF, PG, INF) είλαη απηέο πνπ πξνθαινχλ ηελ σθέιηκε ππξεηηθή αληίδξαζε, αιιά
πξνθαινχλ θαη ππνγιπθαηκία, ππφηαζε, shock θαη ζάλαην ζε άιιεο πεξηπηψζεηο.
Δμάιινπ, TNF-α αληαγσληζηέο έρεη βξεζεί φηη πξνζηαηεχνπλ απφ ππφηαζε.
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Δίλαη θαλεξφ φηη ν ίδηνο αληηγνληθφο παξάγνληαο κπνξεί πξνθαιέζεη είηε
ππξεηφ είηε ππνζεξκία, είηε απνπζία θάζε αληίδξαζεο [273]. Απηφ ζπλάδεη θαη κε ηε
ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κηθξννξγαληζκνί φπσο νη
ζηξεπηφθνθθνη θαη νη ζηαθπιφθνθθνη πξνζβάιινπλ άηνκα ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ
πγείαο, ελψ δελ πξνθαινχλ ππξεηφ ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηα θαηψηεξα επίπεδα
πγείαο.
Τν ζέκα δελ είλαη αλ ν ππξεηφο είλαη σθέιηκνο ή κε, ή αλ ε αδπλακία
αλάπηπμεο ηνπ ππξεηνχ/ππνζεξκία είλαη θαιή ή φρη, αιιά πφηε ε θάζε αληίδξαζε
είλαη επσθειήο θαη πφηε επηδήκηα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Γειαδή ην εξψηεκα πφηε ν
ππξεηφο είλαη σθέιηκνο θαη πφηε επηδήκηνο θαη πφηε ε ππνζεξκία σθειεί θαη πφηε
βιάπηεη ηνλ νξγαληζκφ. Καη νη δχν κεραληζκνί έρνπλ ζεηηθή θαη αξλεηηθή φςε,
αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ θαη έηζη ηίζεληαη ζε έλα ζπλερέο εμέιημεο
θαη φρη σο δχν μερσξηζηνί κεραληζκνί αληίδξαζεο. Ψο εθ ηνχηνπ, φξνη ζπζηεκάησλ
θαη θπβεξλεηηθήο απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ [274].
Η ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε παξάηαζε ηεο λφζνπ θαη
κεησκέλε επηβίσζε. Η νκάδα ησλ αζζελψλ φπνπ ηειεπηαία ππνζηεξίδεηαη ε επηζεηηθή
αληηππξεηηθή ζεξαπεία είλαη κφλν νη ζνβαξά πάζρνληεο λεπξνινγηθνί θαη
λεπξνρεηξνπξγηθνί αζζελείο. Σηηο άιιεο νκάδεο δε ζπληζηάηαη ε θαηαζηνιή ηνπ
ππξεηνχ, γηαηί ε ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ θαξκάθσλ δηαθφπηεη ηελ ελεξγνπνίεζε
ηεο ακπληηθήο γξακκήο ηνπ νξγαληζκνχ, κε νιέζξηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ηειεπηαίν
[275, 276, 277].
Ο ππξεηφο θαη ε ππνζεξκία αλαπαξηζηνχλ δχν δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο
θαηαπνιέκεζεο ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλήο, θάζε κία αλαπηπζζφκελε σο
πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο απάληεζεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη έηζη
σθέιηκε θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Τα αληηκηθξνβηαθά θαη
αλνζνδηεγεξηηθά/αλνζνξπζκηζηηθά νθέιε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο
εχθνια αληηζηαζκίδνληαη απφ ην πςειφ ελεξγεηαθφ ηεο θφζηνο. Δπνκέλσο ν ππξεηφο
είλαη πξνζηαηεπηηθφ ηφηε κφλν πνπ δελ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο ζεκαληηθνχ
ελεξγεηαθνχ ειιείκκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ [278].
Η ππνζεξκία (ή ε αδπλακία αλάπηπμεο ππξεηνχ) απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπληζηά
κία απάληεζε ε νπνία απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη,
σο εθ ηνχηνπ, είλαη σθέιηκε θάησ απφ ζπλζήθεο ζεκαληηθνχ ελεξγεηαθνχ
ειιείκκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ (πξβ. ηα ρακειά επίπεδα πγείαο ζηελ θιίκαθα ησλ
επηπέδσλ πγείαο πνπ αδπλαηνχλ λα αλαπηχμνπλ ππξεηηθή αληίδξαζε, εμνηθνλνκψληαο
έηζη ελέξγεηα - save energy). Μείσζε ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο νδεγεί ζε
κείσζε ησλ κεηαβνιηθψλ αλαγθψλ ησλ ηζηψλ κε ξπζκφ 10% αλά 1 βαζκφ Κειζίνπ,
θαζψο επηβξαδχλνληαη φιεο νη βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ van
Hoff.
Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα δχν είδε ζεξκνξξπζκηζηηθήο απάληεζεο κέζα ζην ίδην
ζπλερέο (ελνπνηεκέλε ζεσξία ηνπ ππξεηνχ/ππνζεξκίαο) πνπ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά
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σο κέξνο ηνπ κεραληζκνχ επηβίσζεο έλαληη ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλήο: ν ππξεηφο
εγγπάηαη ηελ ελεξγφ επίζεζε έλαληη ηνπ νπνηνπδήπνηε παζνγφλνπ, ελψ ε ππνζεξκία
εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ μεληζηή. Η ζεκαζία ηεο
ζπκβνιήο ηεο θάζε κηαο απφ απηέο ηηο δχν απαληήζεηο ζηελ φιε εθζηξαηεία ηνπ
ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο έλαληη ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλήο εμαξηάηαη απφ ηε
ζνβαξφηεηα ηνπ παζνγφλνπ εξεζίζκαηνο, ηεο πξνυπάξρνπζαο παζνινγίαο ηνπ
νξγαληζκνχ θαη ησλ ζπλππαξρνπζψλ θαηαζηάζεσλ (stress, δηαηξνθή, ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο θ.ά.).
Τα εξσηήκαηα πνπ εγείξνληαη επνκέλσο είλαη:
- πφηε ε ζεξκνξξπζκηζηηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηε
ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή αλαπαξηζηάηαη απφ ηνλ ππξεηφ θαη πφηε απφ ηελ ππνζεξκία
- θάζε κία απφ ηηο δχν απηέο ζεξκνξξπζκηζηηθέο απαληήζεηο ζρεηίδεηαη κε
δηαθξηηή ζχλζεηε απάληεζε ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζπκπεξηθνξηθή
αιιαγή; Υπάξρνπλ δειαδή δχν κνληέια λφζνπ;
- αλ πθίζηαληαη δχν κνληέια λφζνπ (έλα πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ππξεηφ θαη έλα
πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ππνζεξκία) πνηα ε βηνινγηθή ζεκαζία ηνπ θαζελφο απφ απηά;
- ην ηειηθφ εξψηεκα ηνπ ηαηξνχ σο πξνο ηηο ζεξκνξξπζκηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο
ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλήο είλαη: "λα ζεξαπεχζσ ή λα κε ζεξαπεχζσ;".
Ο ππξεηφο/ππνζεξκία επνκέλσο είλαη έλα δπλακηθφ θαηλφκελν.
Απνηειεί πξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη εμεηάδεηαη πάληνηε
ζε ζρέζε κε ην αίηην πνπ ην πξνθαιεί, θαη φρη κνλνζήκαληα. Γηα απηφ θαη δελ
πξνηείλεηαη απεξίθξαζηα ε αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεηνχ, αιιά ηνπ αηηίνπ πνπ ηνλ
πξνθαιεί. Γελ κπνξεί δειαδή ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε λα εμεηαζηεί αλεμάξηεηα απφ
ηηο ζπλζήθεο πνπ ηελ πξνθάιεζαλ. Τν σθέιηκν ή κε ηεο ππξεηνγφλνπ αληίδξαζεο γηα
ηνλ νξγαληζκφ, εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή, ην πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ
ηνπ, ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ε αληίδξαζε απηή επηζπκβαίλεη, ηηο ζπλππάξρνπζεο
ζπλζήθεο θαη ην παζνγφλν αίηην.
Σπρλά είλαη δχζθνιν λα απνθαλζεί θαλείο πνηφο ππξεηφο είλαη σθέιηκνο γηα
ηνλ νξγαληζκφ. Κάηη ηέηνην δηαπηζηψλεηαη εθ ηνπ απνηειέζκαηνο, ηεο ηειηθήο δειαδή
αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνχ.
Σίγνπξα ν ππξεηφο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε επηβίσζε θαη κεηψλεη ηε δηάξθεηα
ηεο λφζνπ ζηηο ινηκψμεηο [279, 281]. Οη πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο IL-1β θαη
TNF-α παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηβίσζε ηνπ μεληζηή ζηηο ινηκψμεηο. Απφ
ηελ άιιε φκσο ππξέζζνληα άηνκα κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε πνιπνξγαληθή
αλεπάξθεηα, shock θαη ζάλαην. Απηφ εμεγείηαη ελδερνκέλσο απφ δηαηαξαρή ζηελ
έθθξαζε απηψλ ησλ θπηηαξνθηλψλ. Πνληίθηα-πεηξακαηφδσα ηα νπνία ζηεξνχληαη ηνπ
γνληδίνπ γηα ηελ παξαγσγή ιεηηνπξγηθνχ TNF-α φρη κφλν παξνπζηάδνπλ ηελ
αλακελφκελε επαηζζεζία ζε ζαλαηεθφξεο ινηκψμεηο κε ελδνθπηηάξηα παζνγφλα αιιά
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πξνο κεγάιε έθπιεμε παξνπζηάδνπλ κηα δπζιεηηνπξγηθή, πξννδεπηηθή, ζαλαηεθφξα
θιεγκνλψδε απφθξηζε ζε εξεζίζκαηα ηα νπνία θπζηνινγηθά δελ είλαη ζαλαηεθφξα.
Γηαθνξεηηθνί κεραληζκνί πξνθαινχλ ην ζάλαην ζε ππξέζζνληα θαη απχξεηα
πεηξακαηφδσα. Δλδερνκέλσο ε θαηαζηξνθή ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ηνπ μεληζηή
κπνξεί λα παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ πξφθιεζε ζαλάηνπ ζηα ππξέζζνληα
πνληίθηα, ελψ ε θεξαπλνβφινο βαθηεξηδηαθή ινίκσμε κπνξεί λα παίδεη ηνλ θπξηφηεξν
ξφιν ζηα απχξεηα πεηξακαηφδσα.
Σπλνπηηθά, ε πξφθιεζε ππξεηνχ ζηε δηάξθεηα βαθηεξηδηαθήο ινίκσμεο
ηξνπνπνηεί ηελ έθθξαζε ησλ θπηηαξνθηλψλ, κεηψλεη ηε βαθηεξηδηαθή αχμεζε θαη
δηαζπνξά εληζρχνληαο ηνπο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ηνπ μεληζηή θαη βειηηψλεη ηελ
επηβίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ, σζηφζν κπνξεί λα απμήζεη ην ξίζθν ηνπ ζαλάηνπ κέζσ
άιισλ δηαδηθαζηψλ, ε κνξηαθή θχζε ησλ νπνίσλ κειεηάηαη αθφκε ζηα εξγαζηήξηα.
Η απμεκέλε ζλεηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κε
ηξνπνπνηεηηθνχο ησλ θπηηαξνθηλψλ παξάγνληεο ή επξείαο δξάζεο αληηθιεγκνλψδε
θάξκαθα ππνγξακκίδεη ην πψο απξφζεθηα επηιεγκέλνη παξάγνληεο κπνξεί λα
δηαηαξάμνπλ ηελ ελνξρήζηξσζε ησλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ηνπ μεληζηή θαη λα
κεηψζνπλ ηελ επηβίσζε θαηά ηε δηαδξνκή ινηκψμεσλ.
Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ν ππξεηφο δηέπεηαη απφ ηηο έλλνηεο ηεο κεγξακκηθφηεηαο, ηεο κε-πξνβιεςηκφηεηαο, κε-επαλαιεπηφηεηαο, ηεο πνιππινθφηεηαο
θαη άξα ηεο ρανηηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Η απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ν ππξεηφο είλαη σθέιηκνο ή επηδήκηνο γηα ηνλ
νξγαληζκφ, είλαη φηη δπλεηηθά κπνξεί λα ζπκβνχλ θαη ηα δχν. Ο ππξεηφο θαη νη
κεζνιαβεηέο ηνπ είλαη δπλαηφλ είηε λα επνδψζνπλ είηε λα αλαζηείινπλ ηελ
αληίζηαζε ζηε ινίκσμε. (Απηφ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο ελνπνηεκέλεο
ππφζεζεο γηα ηηο λφζνπο θαη ηνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο).
Η ηειενινγηθή ζεκαζία ηεο ππξεηνγφλνπ απάληεζεο δελ έγθεηηαη ζηελ
εξψηεζε «σθέιηκνο ή επηδήκηνο» κεραληζκφο, αιιά ζην γηαηί ε θχζε έρεη αλαπηχμεη
έλαλ ηέηνην κεραληζκφ ν νπνίνο κπνξεί είηε λα σθειεί είηε λα βιάπηεη. Η εμήγεζε
έγθεηηαη, θαηά νξηζκέλνπο, απφ ην πνηα νπηηθή γσλία θαλείο εμεηάδεη εξψηεκα.
Αλ θαλείο εμεηάδεη ην εξψηεκα απφ ηελ πιεπξά ηνπ μεληζηή κφλν, δελ κπνξεί λα
εμεγήζεη ηε δηηηή θχζε ηνπ ππξεηνχ. Αλ φκσο κειεηά ην θαηλφκελν απφ ηελ νπηηθή
ηεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ (θαη φρη ηεο επηβίσζεο ηνπ ελφο κφλν αηφκνπ) σο ηελ
νπζία ηεο εμέιημεο, ηφηε κπνξεί λα εμεγήζεη γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη φθεινο θαη ζηηο
ήπηαο/κέηξηαο βαξχηεηαο ινηκψμεηο αιιά θαη ζηηο θεξαπλνβφιεο νη νπνίεο
θαηαιήγνπλ ζην ζάλαην ηνπ αηφκνπ [243]. Η εμειηθηηθή δηαδηθαζία ε νπνία
ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αξρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ, δχλαηαη λα ζπζηάζεη ην άηνκν
αλ πξνθχπηεη θίλδπλνο δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο. Σε απηφ ην πιαίζην, ε ππξεηνγφλνο
απφθξηζε θαη νη κεζνιαβεηέο ηεο πηζαλψο έρνπλ αλαπηπρζεί σο έλαο κεραληζκφο γηα
ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάξξσζεο ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ήπηαο/κέηξηαο
βαξχηεηαο ινηκψμεηο θαη ηελ επίζπεπζε ηνπ ζαλάηνπ ησλ αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ
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ζνβαξέο ινηκψμεηο κε θεξαπλνβφιν κνξθή θαη πνπ απνηεινχλ θφβν επηδεκηθήο
εμάπισζεο ηεο λφζνπ κέζα ζην είδνο. Η εμέιημε ηεο πγείαο ηεο πξψηεο νκάδαο
αζζελψλ εμππεξεηεί ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο, ελψ ε πνξεία
ηεο δεχηεξεο νκάδαο αζζελψλ πξνζηαηεχεη ηελ θνηλφηεηα απφ ηα άηνκα πςειήο
κνιπζκαηηθφηεηαο θαη πεξηνξίδεη ηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο ζην είδνο θαη κεηαμχ
ησλ εηδψλ. Τν πνηνο ζθνπφο απφ ηνπο δχν εμππεξεηείηαη θάζε θνξά πνπ ππξέζζεη
έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ ην χςνο ηεο ηηκήο ησλ ππξεηνγφλσλ θπηηαξνθηλψλ πνπ
αλεπξίζθνληαη ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Φακειά επίπεδα απηψλ ζπλεγνξεί γηα
ηελ πξψηε πεξίπησζε, ελψ ηηκέο πςειέο -πςειφηεξεο απφ έλα αθαζφξηζην πξνο ην
παξφλ θξηηηθφ επίπεδν- νη ίδηεο θπηηαξνθίλεο αζθνχλ επηβιαβή δξάζε ζηνλ μεληζηή.

4.Ο ρόλος ηοσ πσρεηού ζηον ασηιζμό:
ολιζηική προζέγγιζη
4.1 Πυρετόσ & αυτιςμόσ: κοινϋσ νευροανοςολογικϋσ εξελικτικϋσ
οδού
Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ν απηηζκφο απνηειεί κηα
δηαηαξαρή ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ
πξψηκε βξεθηθή/παηδηθή ειηθία, ελψ νη θαηαβνιέο ηεο κπνξεί λα αλάγνληαη θαη ζηελ
ελδνκήηξηα δσή αθφκε. Η αηηηνπαζνγέλεηα ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ
απηηζκνχ είλαη ελ πνιινίο άγλσζηε, αλ θαη φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πνιινί θαη
πνηθίινη κεραληζκνί θαη παξάγνληεο έρνπλ ελνρνπνηεζεί. Παξφια απηά, θαίλεηαη φηη
ηελ θχξηα ζπληζηψζα ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο απνηεινχλ νη
αλνζνινγηθνί κεραληζκνί θαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ηείλνπλ ζηελ άπνςε
φηη ν απηηζκφο ελδερνκέλσο απνηειεί θαηλφηππν κηαο άλνζεο δηαηαξαρήο.
Παξάιιεια, ηέζεθαλ πξνβιεκαηηζκνί σο πξνο ην θαηά πφζν ε απηηζηηθή δηαηαξαρή
ζπληζηά έλαλ λέν νληνγελεηηθά πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ-απάληεζε ζε έλα ερζξηθφ
πεξηβάιινλ.
Απφ ηελ άιιε, ν ππξεηφο αλαιπηηθά έρεη δεηρζεί φηη απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ
ακπληηθφ κεραληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο θπινγελεηηθά θαη νληνγελεηηθά έρεη
δηαηεξεζεί ζηελ πάξνδν ησλ εμειηθηηθψλ αηψλσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ επηβίσζε. Η
ππξεηηθή αληίδξαζε ελνξρεζηξψλεηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, κέζσ πνιχπινθσλ
αλνζνινγηθψλ κεραληζκψλ, θαζηζηψληαο ηνλ ηειεπηαίν ηζρπξφ αλνζνπνηεηηθφ
φξγαλν. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα, πνιιά κφξηα θπηηαξνθηλψλ,
ρεκεηνθηλψλ θαη άιισλ πξνθιεγκνλσδψλ θαη θιεγκνλσδψλ παξαγφλησλ είλαη θνηλά,
ηφζν ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ππξεηνγφλνπ αληίδξαζεο.
Απηφ ππνδειψλεη φηη ν ππξεηφο απνηειεί πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ
φπνπ εκπιέθνληαη νδνί ηφζν ηνπ λεπξηθνχ φζν θαη ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Με βάζε ηα αλσηέξσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ηφζν νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ
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απηηζκνχ φζν θαη ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε, απνηεινχλ δίθηπα δηαιφγνπ θαη
επηθνηλσλίαο ησλ δχν πξσηεπφλησλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ λεπξηθνχ θαη
ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ θαη κνηξάδνληαη θνηλά γισζζηθά εξγαιεία κεηαμχ ηνπο
(θπηηαξνθίλεο θαη άιια κφξηα ελδνεπηθνηλσλίαο).
Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη θαη ε απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη ν ππξεηφο, φπσο θάλεθε
θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ, απνηεινχλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο εμειηθηηθήο βηνινγίαο, ζεσξίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ ράνπο αιιά θαη ηεο
ζεσξίαο ησλ επηπέδσλ πγείαο, πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο θαη φρη λφζνπο ή
ζπκπηψκαηα, είλαη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ηπρφλ ππάξρνπζα ζρέζε κεηαμχ ηνπο
θαη ην πψο είλαη δπλαηφλ έλαο νληνγελεηηθά λεφηεξνο πξνζαξκνζηηθφο κεραληζκφο
(απηηζηηθή δηαηαξαρή) λα ζπλππάξρεη, λα εμαιείθεη ή λα επεξεάδεη έλαλ νληνγελεηηθά
παιαηφηεξν πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ (ππξεηηθή αληίδξαζε).
Τέινο, δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο θαη αδηακθηζβήηεηεο αχμεζεο ησλ δηαηαξαρψλ
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηεο έιιεηςεο ζαθνχο θαη
μεθάζαξεο αηηηνπαζνγέλεηαο θαη παζνθπζηνινγίαο ηεο λφζνπ, ηεο εηεξνγελνχο
πξφγλσζεο, ηεο απνπζίαο πξνγλσζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ηεο αλεπαξθνχο
ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο, είλαη απμαλφκελε ε αλάγθε δηεξεχλεζεο νινέλα θαη
πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζπλδένληαη
αηηηνινγηθά, παζνγελεηηθά, πξνγλσζηηθά ή/θαη ζεξαπεπηηθά κε ηε λφζν.
Όια ηα παξαπάλσ νδήγεζαλ ζην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ν ππξεηφο κπνξεί λα
ζπλδέεηαη κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή θαη έγηλε αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο
βηβιηνγξαθίαο σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Δμεηάζηεθε αλ ππάξρνπλ αλαθνξέο θαη
παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαθάησ 4 θαηαζηάζεηο:
- ηελ παξνπζία ππξεηνχ ζηελ έγθπν κεηέξα θαη αλ ε εκθάληζε απηή ζρεηίδεηαη
κε εκθάληζε απηηζηηθήο δηαηαξαρήο ζην παηδί ηεο αξγφηεξα.
- ηελ παξνπζία ηνπ ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά, δειαδή, αλ ηα απηηζηηθά
παηδηά ππξέζζνπλ θαη αλ ε επίδξαζε ηνπ ππξεηνχ έρεη επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ απηηζηηθνχ αηφκνπ (βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο), δεδνκέλνπ φηη ν
ππξεηφο ζηα θπζηνινγηθά άηνκα κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε κεηαβνιέο ζηε ζπκπεξηθνξά
φπσο ππλειία, επεξεζηζηφηεηα, αλεζπρία, ζχγρπζε ή θαη ςεπδαηζζήζεηο/παξαιήξεκα
ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο.
- ηελ απνπζία ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά, δειαδή, κήπσο ηα απηηζηηθά
παηδηά έρνπλ απσιέζεη ηνλ πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ππξεηνχ, πνπ ζε
θχξην βαζκφ ππάξρεη ζηελ παηδηθή ειηθία;
- δεδνκέλνπ φηη ε ζπλήζεο αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεηνχ είλαη ε ρνξήγεζε
αληηππξεηηθψλ, (ελίνηε γίλεηαη θαη θαηάρξεζε απηψλ, δεδνκέλνπ φηη πνιχ ζπρλά
δίδνληαη ηα θνηλά αληηππξεηηθά αθφκε θαη ζε ήπηα δεθαηηθή θίλεζε), εμεηάζηεθε αλ
ππάξρνπλ αλαθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή, φπσο θαη ηελ πηζαλή ηνπο ζπζρέηηζε, ηφζν ζην κηθξφ παηδί φζν θαη ζηελ
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έγθπν κεηέξα.
Αθνινχζσο γίλεηαη κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε απηψλ επξεκάησλ θαη
δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο ππνζέζεηο/εξσηήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν κεηαγελέζηεξεο κειέηεο ζην πιαίζην ηεο πνιχπινθεο νληφηεηαο ηνπ
απηηζκνχ.

4.2 Πυρετόσ ςτην ϋγκυο μητϋρα και αυτιςτικό διαταραχό
Αλαθέξεηαη φηη ην 43% ησλ κεηέξσλ κε απηηζηηθφ παηδί είραλ ηελ εκπεηξία κηα
ινίκσμεο ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ, φπσο γξηππψδεο ζπλδξνκή, ινίκσμεο ηνπ
νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ζπγθξηλφκελεο κε ην
ζαθψο κηθξφηεξν πνζνζηφ ηνπ 26% ησλ κεηέξσλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ [288, 289].
Πεηξακαηηθέο κειέηεο ζε πνληίθηα έρνπλ δείμεη φηη ε έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε ινίκσμε
ηξνπνπνηεί ηα επίπεδα ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζην εκβξπτθφ
πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ. Πηζαλνινγείηαη φηη απηέο νη
αιιαγέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν [290, 291]. Απηφ
ππνδειψλεη φηη νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηηζκνχ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα
παζνγφλσλ ινηκψμεσλ, ηδίσο ηνγελψλ [292, 293].
Η ινίκσμε ηεο κεηέξαο-εγθχνπ απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα
λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ παηδηνχ ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
απηηζκνχ. Έρεη δεηρζεί ζηα πνληίθηα φηη ε έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε ινηκνγφλνπο
παξάγνληεο ηξνπνπνηεί ηα επίπεδα ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζην εκβξπτθφ
πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ. Πηζαλνινγείηαη φηη απηέο νη
αιιαγέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν.
Απφ ηελ άιιε, ν ππξεηφο ζηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο κπνξεί λα έρεη επίδξαζε ζην
έκβξπν. Οη Goetzl et al [295] έρνπλ δείμεη φηη ε ζεξαπεία ηνπ επηζθιεξίδηνπ ππξεηνχ
κε αθεηακηλνθαίλε/παξαθεηακφιε ειάηησζε ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηεο κεηξηθήο θαη
εκβξπτθήο IL-6 θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ. Απηφ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο
θαίλεηαη φηη ην έκβξπν δελ είλαη ηθαλφ λα παξάγεη IL-6 θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ
θαη εμαξηάηαη απφ ηε κεηξηθή IL-6 [296]. Αλ θαη ε έθθξαζε ησλ θπηηαξνθηλψλ ζηνλ
εγθέθαιν είλαη πνιχ κηθξή, ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα κπνξνχλ λα παξάγνπλ εηδηθέο
θπηηαξνθίλεο φπσο θαη ππνδνρείο θπηηαξνθηλψλ θάησ απφ εηδηθέο ζπλζήθεο. Γηα
παξάδεηγκα ε IL-6 θαη ν εηδηθφο ηεο ππνδνρέαο (IL-6R) εθθξάδνληαη ζε λεπξψλεο θαη
θχηηαξα ηεο λεπξνγινίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζηξνθπηηάξσλ. Υπάξρνπλ
ζεκαληηθέο ελδείμεηο φηη ε IL-6 είλαη ζεκαληηθή ζηελ αλάπηπμε, δηαθνξνπνίεζε,
αλαγέλλεζε θαη εθθχιηζε ησλ λεπξψλσλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα [297]. Δίλαη
γλσζηφ φηη ε IL-6 πξνάγεη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξφδξνκσλ θπηηάξσλ ζε
αζηξνθχηηαξα θαη ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιεη ζηε δηαθνξνπνίεζε
λεπξψλσλ ηνπ θεληξηθνχ θαη πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. IL-6 θαη sIL-6R
έρνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο έθθξαζεο εηδηθψλ λεπξνηξνθηλψλ ζηα
αζηξνθχηηαξα [297].
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Πεηξακαηηθά κνληέια πνληηθηψλ έρνπλ δείμεη φηη πςειά επίπεδα IL-6
αλεπξίζθνληαη ζε πεξηπηψζεηο αζηξνθχηησζεο, κηθξνγινίσζεο, αγγεηνγέλεζεο θαη
πεξηπηψζεηο απμεκέλεο έθθξαζεο γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ IL-1 α/β, TNFα,
GFAP, ICAM θαη ζπκπιεξψκαηνο C3 [298]. Γεδνκέλα ζαλ θαη απηά ππνδειψλνπλ
φηη ε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ απαηηεί κία ιεπηή θαη αξκνληθή ξχζκηζε
δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θπηηαξνθηλψλ.

4.3 Παρουςύα πυρετού ςτα αυτιςτικϊ παιδιϊ
Δίλαη ινγηθφ λα ζεσξεί θαλείο φηη ν ππξεηφο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ζηελ
παηδηθή ειηθία. Με βάζε φκσο φζα έρνπλ αλαθεξζεί γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ
σο ακπληηθνχ κεραληζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ε
παξνπζία ηνπ ζηελ νκάδα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ. Γελ ππάξρνπλ κεγάιεο, θαιά
νξγαλσκέλεο κειέηεο πνπ λα αλαθέξνπλ ηελ επίπησζε ηνπ ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά
παηδηά θαη ηελ ελδερφκελε δηαθνξά ηεο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζε ζρέζε κε
αληίζηνηρν πγηή πιεζπζκφ. Δπηκέξνπο αλαθνξέο ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο κειέηεο πνπ
κειεηνχζαλ άιιεο παξακέηξνπο ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη
παξαθάησ. Δπίζεο, αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε αιιαγή (βειηίσζε
ή επηδείλσζε) ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ ζε πεξίπησζε ππξεηνχ ή
γεληθφηεξα ινίκσμεο [299].

4.3.1 Βελτύωςη τησ αυτιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ με τον πυρετό.

Υπάξρνπλ θιηληθέο αλαθνξέο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ
βειηηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εκπχξεηνπ επεηζνδίνπ. Απηέο νη αλαθνξέο
άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη ζπλερίδνληαη λα
αλαπαξάγνληαη κέρξη ζήκεξα.
Μειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ησλ γνλέσλ αλαθέξνπλ φηη ην 3040% ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ παξνπζηάδνπλ εκθαλψο βειηησκέλε ζπκπεξηθνξά θαηά
ηε δηαδξνκή κηαο εκπχξεηεο ινίκσμεο.
Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο ινηκψμεσλ ηνπ αλψηεξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζε κία
κνλάδα παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, ην λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ παξαηήξεζε απμεκέλν επίπεδν ζπγθέληξσζεο θαη απμεκέλεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ελήιηθνπο φζν θαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ησλ
απηηζηηθψλ πνπ είραλ ζεξκνθξαζίεο κεηαμχ 38,9 θαη 40,6 βαζκνχο Κειζίνπ [300].
Πξνεγνχκελεο παξαηεξήζεηο ζην ίδην θέληξν απηηζηηθψλ παηδηψλ είραλ δείμεη φηη ε
βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο εμαθαληδφηαλ φηαλ ηα παηδηά είραλ αλαξξψζεη απφ ηελ
εκπχξεηε λφζν, αλ θαη ζεκείσλαλ φηη ζπρλά δε θαίλνληαλ άξξσζηα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ εκπχξεηνπ επεηζνδίνπ. Πξνηάζεθε φηη ε κέγηζηε βειηίσζε ζηελ απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά δηαπηζηψζεθε ζε αλφδνπο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο θαηά 1,5 έσο
2,5 βαζκνχο Κειζίνπ. [301]. Δίλαη απίζαλν απηή ε αχμεζε λα επεξεάδεη ην ξπζκφ
ησλ κεηαβνιηθψλ δηεξγαζηψλ ή ηεο κνξηαθήο δηάρπζεο πνπ εκπιέθεηαη κε ηε λεπξηθή
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ιεηηνπξγία. Όκσο αθφκε θαη αιιαγέο ελφο βαζκνχ Κειζίνπ ζηε ζεξκνθξαζία
κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ ηε δηαπεξαηφηεηα ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ πνπ
εκπιέθνληαη ζηηο ζπλάςεηο, φπσο θαη ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο θαη απηή ζεσξείηαη κηα
πηζαλή εμήγεζε γηα απηή ηε κεηαβνιή.
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γνλείο θαη ηαηξνί έρνπλ αλαθέξεη ζπκπεξηθνξέο
παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ πνπ ηείλνπλ λα βειηηψλνληαη,
ελίνηε ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα εκπχξεησλ επεηζνδίσλ [302-303].
Οη βαζκνί ηνπ ππξεηνχ πνπ απαηηνχληαη γηα λα πξνθιεζεί απηή ε ζπκπεξηθνξηθή
αιιαγή ζηα απηηζηηθά παηδηά πνηθίιιεη αλάινγα κε ην παηδί θαη ην είδνο ηεο
ινίκσμεο. Βειηηψζεηο έρνπλ εκθαληζηεί πξηλ ή ακέζσο κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ ππξεηνχ
θαη έρνπλ ππνρσξήζεη 1 έσο 3 εκέξεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ ππξεηνχ. Δπηπιένλ, κε
δεκνζηεπκέλεο παξαηεξήζεηο αλαθέξνπλ φηη απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ
δηεγείξνληαη απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ππξεηνχ, δελ είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ κεηά
απφ έθζεζε ηνπ αηφκνπ απιά ζε πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη
ην πεξηβάιινλ ηεο ζάνπλα, ν δεζηφο θαινθαηξηλφο θαηξφο ή ε έληνλε θπζηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Οη Zimmerman et al ζην Kennedy Krieger Institute έθαλαλ ηελ πξψηε κειέηε
δηεξεχλεζεο ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππξεηνχ ζηα παηδηά
κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ. Δηδηθφηεξα, κειέηεζαλ πξννπηηθά 30
παηδηά (ειηθίαο 2-18 εηψλ) κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο εκπχξεηνπ επεηζνδίνπ (ζ>=38 βαζκνχο Κειζίνπ) θαζψο θαη κεηά ηε
ιήμε απηνχ. Αθνινχζσο ζπγθεληξψζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζχκθσλα κε
ηελ Κιίκαθα Δθηξνπήο ηεο Σπκπεξηθνξάο (Aberrant Behavior Checklist) ζε 3
ρξνληθέο θάζεηο: θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκππξέηνπ, φηαλ ν ππξεηφο είρε πέζεη θαη ην
παηδί ήηαλ αζπκπησκαηηθφ θαη, ηέινο, φηαλ ην παηδί ήηαλ απχξεην γηα ήδε 7 εκέξεο.
Τα δεδνκέλα ζπγθξίζεθαλ κε εθείλα πνπ είραλ ζπγθεληξσζεί απφ γνλείο 30 παηδηψλ,
φκνησλ ζε ειηθία, θχιν θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο απχξεησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρέο
ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα φκνησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ. Τα
απνηειέζκαηα είλαη φηη παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζην 83% ησλ ζπκπησκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ Κιίκαθα Δθηξνπήο ηεο Σπκπεξηθνξάο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
επεξεζηζηφηεηαο, ησλ ζηεξενηππηψλ, ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ αθαηάιεπηνπ
ιφγνπ) ζηα απηηζηηθά παηδηά ζηε δηάξθεηα ηνπ ππξεηνχ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο
κάξηπξεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θάλεθε φηη ε βειηίσζε ησλ απηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο ήηαλ αλεμάξηεηε απφ ην χςνο ηνπ ππξεηνχ. Οη
εξεπλεηέο γηα λα δηεξεπλήζνπλ αλ απηέο νη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο ζρεηίδνληαλ κε
γεληθή ζπκπεξηθνξηθή θαηαζηνιή πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεη ηε λφζν, (ζε αληίζεζε κε
ηελ εηδηθή απάληεζε ζηνλ ππξεηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ιήζαξγν θ.η.ι), δηεμήγαγαλ
δηαζηξσκαηηθέο αλαιχζεηο ψζηε λα θαζνξηζηεί αλ νη αιιαγέο ήηαλ πεξηζζφηεξν
έληνλεο κεηαμχ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ κε πςειφηεξν ππξεηφ, εληνλφηεξν ιήζαξγν
θαηά ηνλ ππξεηφ ή πεξηζζφηεξα ζπλνδεπηηθά ηνπ ππξεηνχ ζπκπηψκαηα. Η
πιεηνλφηεηα ησλ επξεκάησλ έδεημε φηη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά δε ζρεηηδφηαλ κε
ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ. Τν γεγνλφο φηη ε γισζζηθή δεμηφηεηα δεμηφηεηα
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επεξεαδφηαλ αθφκε θαη ζε ήπηεο εκπχξεηεο ινηκψμεηο ππνδειψλεη φηη βηνινγηθνί
κεραληζκνί ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππξεηφ θαη δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ
επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά.
Δμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ππξεηνχ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ
παηδηψλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ζπζηεκαηηθψλ αλνζνινγηθψλ απνθξίζεσλ θαη θινησδψλ
λεπξνβηνινγηθψλ κεραληζκψλ [304] ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
- ησλ λεπξνβηνινγηθψλ επηδξάζεσλ επηιεγκέλσλ πξνθιεγκνλσδψλ [305] θαη/ή
αληηθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ, νη νπνίεο έρεη βξεζεί φηη είλαη απμεκέλεο ζην
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ (απνπζία ππξεηνχ) θαη ζε λεθξνηνκηθά παξαζθεπάζκαηα
εγθεθαιηθνχ ηζηνχ αηφκσλ κε απηηζκφ [306] θαη κπνξεί λα παξάγνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα δηαθνξεηηθψλ θάζεσλ ηεο ππξεηηθήο απφθξηζεο,
- ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεπξηθψλ ζπλάςεσλ πνπ νθείιεηαη
δεπηεξνπαζψο ζηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά
ηεο επεξεάδεη ηελ ηαρχηεηα λεπξηθήο αγσγηκφηεηαο ζηηο ζπλάςεηο [307],
- ηεο ηξνπνπνίεζεο ησλ δπλακηθψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ, σο απνηέιεζκα
αιιαγψλ ζηελ ελδνθπηηάξηα επηθνηλσλία θαη ηα γνλίδηα πνπ ηελ επεξεάδνπλ [308],
- ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο άιισλ, ζρεηηδφκελσλ κε ην stress, πξσηετλψλ, φπσο
νη πξσηετλεο ηνπ ζεξκηθνχ shock θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππξεηνχ, νη νπνίεο κπνξεί λα
ηξνπνπνηνχλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηε κηηνρνλδξηαθή δξαζηεξηφηεηα [309],
- ηεο δηέγεξζεο ηνπ ππνζαιακν-ππνθπζην-επηλεθξηδηαθνχ άμνλα πνπ νδεγεί ζε
αιιαγέο ζηελ παξαγσγή θαη αιιειεπίδξαζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ κεηαμχ ηνπο
[310, 311]. Πξέπεη λα απνδεηρζεί φηη θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο έρεη
επίδξαζε ζηηο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ κε δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο
ηνπ απηηζκνχ, θαη απηφ ζα ελζαξξχλεη ηελ έξεπλα πξνο ηελ θαηεχζπλζε δπλεηηθψλ
ζεξαπεηψλ ζηνρεπκέλσλ ζε απηέο ηηο βηνινγηθέο νδνχο
Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ φηη ηα δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη απηέο νη
ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο κπνξεί λα κελ είλαη απιά ην παξεπφκελν ηεο ινίκσμεο
αιιά φηη ν ππξεηφο κέζσ αλνζνινγηθψλ θαη λεπξνβηνινγηθψλ νδψλ επεξεάδεη ηε
ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ ζε απηή ηε
κηθξή ειηθία αλάπηπμεο.
Ο J. Miles ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Missuri νδεγήζεθε ζηα ίδηα απνηειέζκαηα
κεηά απφ κειέηε βαζηζκέλε ζε ιεπηνκεξή εξσηεκαηνιφγηα πνπ ηα απεχζπλε ζε
γνλείο απηηζηηθψλ παηδηψλ [312]. Αλαθέξεη φηη πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 35% ησλ
παηδηψλ κε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηηζηηθή ζπκπεξηθνξάο θαηά ηνλ ππξεηφ. Μάιηζηα αλαθέξεη φηη
απηηζηηθά παηδηά κε ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξηθνξηθά θαη λεπξνινγηθά ζπκηψκαηα φπσο
ε ππεξθηλεηηθφηεηα, ε ππνηνλία θαη ζπκπηψκαηα ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ
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ζπζηήκαηνο φπσο ε αλνρή ηνπ πφλνπ θαη ε αθνπζηηθή ππεξεπαηζζεζία παξνπζίαδαλ
βειηίσζε θαηά ηνλ ππξεηφ.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ζε κεγάιεο πξννπηηθέο κειέηεο αλ ηα απηηζηηθά
παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ππξεηφ αλήθνπλ ζε εθείλα ηεο πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία κε ηα ζνβαξφηεξα ειιείκκαηα.

4.3.2 Υπομϋλασ τόποσ (locus coeruleus), πυρετόσ και αυτιςμόσ

Οξηζκέλα επξήκαηα θιηληθήο θαη βαζηθήο έξεπλαο δείρλνπλ φηη ε βειηίσζε ησλ
ζπκπησκάησλ ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππξεηνχ ζα κπνξνχζε
λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηνπ ππξεηνχ ζηνπο λνξαδξελεξγηθνχο
λεπξψλεο ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν (locus coeruleus) ηνπ εγθεθάινπ [312].
Νεπξψλεο ηνπ ππνκέιαλνο ηφπνπ πξνβάιινπλ επξέσο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ
αιιά θαη δέρνληαη πξνβνιέο απφ πνιιέο άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνζαιάκνπ, ν νπνίνο άκεζα ζρεηίδεηαη κε ηελ έλαξμε
ηεο ππξεηηθήο αληίδξαζεο. Ο ππνκέιαο ηφπνο θαίλεηαη φηη είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο
ζηε ξχζκηζε ηνπ ππξεηνχ, θαζψο αδξαλνπνηψληαο ηελ πεξηνρή απηή ζε πεηξακαηηθά
κνληέια, κεηψλεηαη θαη ε ππξεηηθή απφθξηζε. Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνκέιαλνο
ηφπνπ, φπσο θαη ν θινηφο ηνπ εγθεθάινπ, ζρεηίδεηαη κε αξθεηέο απφ ηηο
δπζιεηηνπξγίεο πνπ απαληνχλ ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, φπσο είλαη ε πξνζνρή, ε
ζπγθέληξσζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία θαη ε ηθαλφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ην
πεξηβάιινλ.
Τν γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ησλ απηηζηηθψλ
βειηηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκππξέηνπ ππνδειψλεη φηη ην εθηεηακέλν απηφ
λεπξσληθφ δίθηπν ηνπ λνξαδξελεξγηθνχ ππνκέιαλνο ηφπνπ είλαη ιεηηνπξγηθά άζηθην
θαη επαλέξρεηαη απφ κία «θνηκψκελε» θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο μαλά.
Γειαδή, ζηα άηνκα απηά ηα εγθεθαιηθά λεπξσληθά δίθηπα δηαηεξνχλ κία
πιαζηηθφηεηα θαη επηιέγνπλ γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη απφιπηα γλσζηνί ζήκεξα λα
βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ιαλζάλνπζα (ρακεινχ κεηαβνιηζκνχ ή πιήξνπο
αδξάλεηαο-απηφ ίζσο έρεη λα θάλεη κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλ ιάβνπκε ππφςε
καο ηα φζα έρνπλ ήδε αλαθεξζεί γηα ηνλ πξνζαξκνζηηθφ ραξαθηήξα ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο ζε έλα αληίμνν πεξηβάιινλ, πνπ κπνξεί λα αλάγεηαη ζηελ πξψηε θάζε
ηεο πξνγελλεηηθήο δσήο). Πηζαλφηαηα πνιχπινθνη επηγελεηηθνί κεραληζκνί
εκπιέθνληαη ζε απηήλ ηε ζχλζεηε δηαδηθαζία [313].
Η ππξνδφηεζε ησλ λεπξψλσλ ηνπ ππνκέιαλνο ηφπνπ γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο:
είηε θαηά αηρκέο, νπφηε παξαηεξείηαη απφηνκε αχμεζε ζηελ απειεπζέξσζε ηεο
λνξαδξελαιίλεο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζνρή θαη ηελ εζηηαζκέλε ζπκπεξηθνξά,
είηε κε ηνληθφ ηξφπν, φπνπ νη λεπξψλεο παξνπζηάδνπλ κηα απμεκέλε βαζηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επέιηθηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο
θαιχηεξεο αληίδξαζεο ζηηο δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, αιιά θαη ηε δηαζπαζηηθφηεηα φηαλ
νη ηηκέο ηεο βαζηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αξθεηά πςειέο. Δξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη
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κεησκέλε ηνληθή δξαζηεξηφηεηα ή απμεκέλε θαηά αηρκέο δξαζηεξηφηεηα ζηνλ
ππνκέιαλα ηφπν ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε ππεξ-εζηηαζκέλε, άθακπηε
ζπκπεξηθνξά, φπσο απηή πνπ απαληά ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή.
Οη Miles et al ζε κία κειέηε 29 απηηζηηθψλ παηδηψλ παξαηήξεζαλ φηη ε
αληίδξαζε ζην θσο (κέζσ ηεο κχζεο ηεο θφξεο ηνπ νθζαικνχ) ήηαλ κηθξφηεξε θαη
βξαδχηεξε ζηα απηηζηηθά παηδηά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο πγηείο κάξηπξεο. Απφ ηελ άιιε,
ηα παηδηά πνπ βειηηψλνληαη φηαλ έρνπλ ππξεηφ έρνπλ αληαλαθιαζηηθφ ηεο θφξεο,
φηαλ είλαη θαιά, παξφκνην κε εθείλν ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Απηφ εγείξεη ην εξψηεκα
αλ κεηξήζεηο φπσο είλαη ε αληίδξαζε ηεο θφξεο ζην θσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
σο βηνινγηθνί δείθηεο γηα ηνλ απηηζκφ θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά
κε ηηο λεπξηθέο νδνχο πνπ κπνξεί λα είλαη ειιεηκκαηηθέο ζε απηή ηε δηαηαξαρή. Η
παξαπάλσ παξαηήξεζε πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηφλν ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ νπνίνπ ε δξάζε ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
λνξαδξελεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν. Δλεξγνπνίεζε ηνπ ππνκέιαλα
ηφπνπ έρεη θαλεί φηη επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο,
θαη εηδηθφηεξα ηε δηάκεηξν ηεο θφξεο ηνπ νθζαικνχ, σο αληίδξαζεο ζην θσο. Τέινο,
έρεη πξνηαζεί ην ελδερφκελν ηεο απνκπειίλσζεο γηα λα εμεγήζεη ηα απνηειέζκαηα
απηά ζην αληαλαθιαζηηθφ ηεο θφξεο ηνπ νθζαικνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά, θαζψο
ζεσξείηαη φηη ε απμεκέλε επαηζζεζία ζηε ζεξκνθξαζία πξνέξρεηαη απφ ηε κεησκέλε
λεπξηθή κπειίλσζε [314].
Απφ ηελ ε πεξηνρή ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ εκπιέθεηαη θαη ζηνλ έιεγρν ηεο
ππξεηηθήο αληίδξαζεο, σο απάληεζε ζηηο ινηκψμεηο. Δξεπλεηέο έρνπλ δείμεη φηη αλ ηα
λεπξσληθά δίθηπα πνπ νδεγνχλ ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν δηαθνπνχλ, ηφηε δελ
παξαηεξείηαη ε ππξεηνγφλνο αληίδξαζε σο απάληεζε ζηα βαθηεξίδηα. Οκνίσο,
ιεηηνπξγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ θαη ηνπ ππφινηπνπ εγθεθάινπ
απαηηνχληαη ψζηε λα ππξνδνηεζεί ε ππξεηηθή αληίδξαζε κεηά ηελ αχμεζε ηεο
ηληεξιεπθίλεο-1 ζην αίκα.
Ο ππνκέιαο ηφπνο είλαη φπσο αλαθέξζεθε κείδνλα πεγή λνξαδξελαιίλεο θαη
γηα ηνχην εκπιέθεηαη ζηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε θαηαζηάζεηο stress θαη
θφβνπ. Έηζη πνηθίιεο ςπρηαηξηθέο λφζνη, ην κεηαηξαπκαηηθφ stress,
λεπξνεθθπιηζηηθέο δηαηαξαρέο θαη ε θαηάζιηςε ζρεηίδνληαη κε απηφ. Απηή ε
πνιππινθφηεηα ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ είλαη πνπ ηνλ θαζηζηά επάισην ζην
αλνζνινγηθφ stress ηεο θιεγκνλήο, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ηφζν πξνγελλεηηθά
(ηδίσο ζην κέζνλ ηεο θχεζεο) φζν θαη κεηαγελλεηηθά, θαη πνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζηελ εκθάληζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο.

4.3.3 Αυτιςμόσ, Hsps, αντιπυρετικϊ και πυρετόσ

Η θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ θπηηάξσλ θαη ε ζπληήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο ησλ
ηζηψλ απαηηεί ηε ζηαζεξή αιιειεπίδξαζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ
δηαδηθαζηψλ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηνπ θπηηαξηθνχ
ζαλάηνπ. Απνξξχζκηζε θάπνηαο απφ ηηο θπζηνινγηθέο απηέο ιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηφ
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λα νδεγήζεη ζε αζζέλεηα, ιεπραηκία, απηναλνζία, ινηκψμεηο, λεπξνινγηθέο παζήζεηο,
θ.η.ι. Η έθθξαζε ησλ Heat Shock Proteins (Hsps) πξφζθαηα αλαδείρζεθε σο έλαο εθ
ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζηε δηαηήξεζε απηήο ηεο ηξηπιήο ηζνξξνπίαο,
ελψ νη δηαηαξαρέο ηεο έθθξαζήο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο επηπινθέο
[323, 324, 326].
Γεληθά, θαηά ηελ επίδξαζε ελφο επηβιαβνχο εξεζίζκαηνο ζε θάπνηνλ ηζηφ θαη
θαηά επέθηαζε ζην θχηηαξν, είλαη δπλαηφ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν αιιά θαη κε ηελ
έληαζε ηνπ, λα πξνθιεζεί λέθξσζε (έληνλν stress) ή απφπησζε (ήπην stress). Μία
ηξίηε ελαιιαθηηθή πνξεία, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ήπηνπ stress, είλαη ε επηβίσζε ηνπ
θπηηάξνπ κέζσ επαγσγήο ησλ θπηηαξνπξνζηαηεπηηθψλ Hsps [325].
Οη Heat Shock Proteins απνηεινχλ κηα «ππεξνηθνγέλεηα» πξσηετλψλ, «πςειά
ζπληεξεκέλσλ» θαηά ηελ εμέιημε, πνπ ηαμηλνκνχληαη ζε αξθεηέο κείδνλεο ππννηθνγέλεηεο αλάινγα κε ην κνξηαθφ ηνπο βάξνο. Έηζη, δηαθξίλνληαη ζε νηθνγέλεηεο
ησλ 100 kDa, 90 kDa, 70 kDa, 60 kDa, 40kDa, ηελ νηθνγέλεηα ησλ κηθξψλ Hsps (1028 kDa) θαη ηελ ubiquitin. Οη νκάδεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε δνκή ηνπο κέιε
πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο κνξηαθά chaperones, δειαδή πξσηετληθά κφξηα πνπ
ζπληξέρνπλ θαη βνεζνχλ άιιεο πξσηείλεο ζηελ αλαδίπισζε, κεηαθνξά θαη
ζρεκαηηζκφ ζπκπιεγκάησλ, είηε σο πξσηεάζεο, φπσο ην εμαξηψκελν απφ ηελ
ubiquitin πξσηεάζσκα, εμαζθαιίδνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή απνδφκεζε θαη ηελ
παξεκπφδηζε ηεο ζπζζψξεπζεο βξαρχβησλ ή κεηνπζησκέλσλ πξσηετλψλ. Η
ελδνθπηηάξηα ζπζζψξεπζε κεγάισλ πνζψλ αιινησκέλσλ πξσηετλψλ νδεγεί ζην
ζρεκαηηζκφ κεγάισλ ζπζζσκαησκάησλ πνπ δπλεηηθά απνηεινχλ εξέζηζκα
ππξνδφηεζεο ηεο απφπησζεο, ελψ έρεη δεηρζεί λα επάγεη, ζπγρξφλσο, θαη ηελ
έθθξαζε ησλ Hsps. Οη Hsps ιεηηνπξγψληαο σο κνξηαθά chaperones παξεκπνδίδνπλ
απηήλ αθξηβψο ηε ζπζζψξεπζε πξνσζψληαο άιινηε ηελ επηδηφξζσζε θαη άιινηε ηελ
απνδφκεζε ησλ κεηνπζησκέλσλ ή «ειαηησκαηηθψλ» πξσηετλψλ, δηαζψδνληαο ην
θχηηαξν [327, 330].
Οη πξσηετλεο ηνπ ζεξκηθνχ stress (Hsps) είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο ζηελ
πξσηετλνζχλζεζε θαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν πξνζθέξνληαο θπηηαξηθή πξνζηαζία
θαη αλαζηέιινληαο ηελ απφπησζε. Σρεηίδνληαη κε ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάξξσζε
απφ ηελ επίδξαζε ηεο ππεξζεξκίαο θαη άιισλ ηνμηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηελ
ππξεηηθή αληίδξαζε απμάλνληαη, ελψ κε ηε ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ αλαζηέιινληαη.
Σπρλά απνηεινχλ ζηφρν απην-αλνζνινγηθήο πξνζβνιήο.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ απμεκέλα επίπεδα
αληηζσκάησλ έλαληη ηεο hsp 90 ζπγθξηλφκελα κε πγηή άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ
αιιά θαη κε άηνκα πάζρνληα απφ απηνάλνζα λνζήκαηα [172]. Απηφ ζπλεγνξεί γηα
ηελ χπαξμε απηναλνζίαο ζηνλ απηηζκφ αιιά θαη γηα ηελ πηζαλή ζρέζε κεηαμχ
ππξεηνχ, απηηζκνχ θαη ρξήζεο αληηππξεηηθψλ. Μία απφ ηηο επεξγεηηθέο δξάζεηο ηνπ
ππξεηνχ εθθξάδεηαη κέζσ ησλ heat shock πξσηετλψλ, πνπ ζηνλ ππξεηφ έρνπλ
απμεκέλε έθθξαζε, ελψ ηα αληηππξεηηθά νδεγνχλ ζε κείσζε απηψλ [328, 329]. Οη
heat shock πξσηετλεο είλαη κέξνο ελφο πην αξρέγνλνπ νληνγελεηηθά πξνζαξκνζηηθνχ
διπλωματικι εργαςία Α.Μεγρζμθ
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κεραληζκνχ απέλαληη ζην ζεξκηθφ stress θαη ν ππξεηφο, σο λεφηεξνο εμειηθηηθφο
κεραληζκφο, ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα παξάγεη ηα ζεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα [326].

4.3.4 Επιδεύνωςη τησ αυτιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ με τον πυρετό.

Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη ππάξρεη επηδείλσζε ζηελ απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κεηά απφ θάπνηα ινίκσμε [331] ή φηη ε παιηλδξφκεζε
ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε παξνπζία ινίκσμεο, ηδίσο ζε παηδηά κε
πξνυπάξρνπζα παζνινγία [332], γεγνλφο πνπ θαηά κία έλλνηα αληηηίζεηαη ζηελ
πξνεγνχκελε παξαηήξεζε.
Τν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν είλαη φηη δελ δηεπθξηλίδεηαη ζηηο ελ ιφγσ αλαθνξέο
αλ νη ινηκψμεηο απηέο ζπλνδεχνληαλ απφ ππξεηφ ή φρη. Αλ δε ζπλνδεχνληαλ απφ
ππξεηφ, πηζαλψο λα εμεγείηαη γηαηί απηέο νη ινηκψμεηο ζπλνδεχνληαλ απφ απψιεηα
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ, ελψ νη ινηκψμεηο ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ
ζπλνδεχνληαλ απφ ππξεηφ νδεγνχζαλ ζε –παξνδηθή έζησ- βειηίσζε ησλ απηηζηηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη θιηληθά
δηαθξηηή νκάδα απηηζηηθψλ παηδηψλ κε ζπρλέο ινηκψμεηο (ζπλήζσο ηνγελείο) νη νπνίεο
ζπλνδεχνληαη απφ επηδείλσζε ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη/ή
απψιεηα/ππνβάζκηζε ησλ ήδε θεθηεκέλσλ δεμηνηήησλ. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα
ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά κε ηηο ζπρλέο ινηκψμεηο είραλ ιάβεη πνιιά αληηβηνηηθά επί
καθξφλ (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 12
εβδνκάδσλ) θαη νη ινηκψμεηο απηέο (ζπλήζσο ππνηξνπηάδνπζεο ακπγδαιίηηδεο,
επαλαιακβαλφκελεο ηνγελείο ινηκψμεηο, ρξφληεο παξαξξηλνθνιπίηηηδεο θαη
ππνηξνπηάδνπζεο σηίηηδεο) ήηαλ αλζεθηηθέο ζηα πξψηεο γξακκήο αληηβηνηηθά θαη κε
πησρή αληαπφθξηζε ζηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε (ηνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ
αεξηζκνχ, αδελνεηδεθηνκή/ακπγδαιεθηνκή). Οη ινηκψμεηο απηέο ιφγσ ηεο
ρξνληφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ είλαη πηζαλφ λα κελ ζπλνδεχνληαλ απφ ππξεηφ, αλ θαη
θάηη ηέηνην κπνξεί κφλν λα ππνηεζεί, θαζψο δε δηεπθξηλίδεηαη απφ ηνπο κειεηεηέο.
Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα
ζεκαίλνπλ φηη ην επίπεδν πγείαο απηψλ ησλ παηδηψλ ήηαλ νχησο ή άιισο ζε ρακειή
δηαβάζκηζε νπφηε ε εκθάληζε ηεο ινίκσμεο ήηαλ δείθηεο αδπλακίαο ηνπ ακπληηθνχ
κεραληζκνχ ηνπ νξγαληζκνχ. Γειαδή, ε κειέηε έγηλε ζε παηδηά κε επηβαξπκέλε
γεληθφηεξε θαηάζηαζε πγείαο θαη γηα απηφ ην ιφγν ε ινίκσμε κπνξεί λα
ζπλνδεπφηαλ απφ επηδείλσζε ηεο απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θα κπνξνχζε λα
ππνηεζεί φηη νη παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο
απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο επί ππξεηφ αθνξνχλ νκάδα απηηζηηθψλ κε πςειφηεξε
δηαβάζκηζε επηπέδνπ πγείαο, φπνπ ν ππξεηφο απνηειεί ην εθαιηήξην γηα κεηαπήδεζε
ζε πςειφηεξν επίπεδν. Απηή ε κεηαπήδεζε είλαη έλα θβαληηθφ άικα πνπ
αληαλαθιάηαη κε ηελ βειηίσζε ησλ απηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Πξάγκαηη, ε κέηξεζε αλνζνινγηθψλ παξακέηξσλ ζηα απηηζηηθά παηδηά απηήο
ηεο κειέηεο έδεημε κεησκέλε παξαγσγή IL-6 θαη IL-1β, απμεκέλε παξαγσγή IL-23
θαη κεησκέλε παξαγσγή sTNFRII, δειαδή, θπηηαξνθηλψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε
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λεπξναλνζνινγηθή ξχζκηζε, ε νπνία παξνπζηάδεη κεηαβνιέο ζηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή απφ φηη θαίλεηαη [333, 334, 335]. Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα γλσξίδακε πνηεο
ήηαλ νη ηηκέο απηψλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ ζηελ νκάδα ησλ απηηζηηθψλ ηεο
πξνεγνχκελεο κειέηεο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ εκππξέηνπ θαη κεηά ηελ απνδξνκή ηνπ.
Απαηηείηαη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξα ζρεδηαζκέλεο κειέηεο πνπ λα
δηεπθξηλίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ αληηβηνηηθψλ ή άιισλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινίκσμεο, ηε ζπγρνξήγεζε άιισλ θαξκάθσλ (φπσο είλαη νη
αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ απηηζκνχ) θαη ηε
ζνβαξφηεηα ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο ινίκσμεο. Έηζη, ζα
απνθεπρζεί λα ππάξρνπλ ζθάικαηα ζηελ επηινγή ηνπ εμεηαζζέληνο δείγκαηνο θαη ε
κειέηε δε ζα πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ κφλν ππνθαηλφηππν απηηζηηθψλ παηδηψλ.
Τέινο, κία πηζαλή εμήγεζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ κειεηψλ κπνξεί
λα είλαη φηη ηα δηαθξηηά εκπχξεηα ππνδειψλνπλ πςειφηεξν πγείαο ηνπ απηηζηηθνχ
ελψ νη επαλαιακβαλφκελεο θαη ππνηξνπηάδνπζεο ινηκψμεηο ππνβαζκηζκέλν. Ψο εθ
ηνχηνπ είλαη πηζαλφηεξν έλα απηηζηηθφ παηδί ηεο πξψηεο νκάδαο λα έρεη πεξηζψξηα
βειηίσζεο ζε ζχγθξηζε κε έλα απηηζηηθφ παηδί ηεο δεχηεξεο νκάδαο, φπνπ ε
επηπξφζζεηε δξάζε ηεο ινίκσμεο (θαη πηζαλά ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηεο)
θαηαζηέιινπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλνιηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο, γεγνλφο πνπ
αληαλαθιάηαη ζηελ επηβάξπλζε ησλ απηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο.
Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ εκπιέθεηαη ζηελ
αηηηνπαζνγέλεηα ηνπ απηηζκνχ θαη ε ρξήζε αληηππξεηηθψλ (παξαθεηακφιε) ην ίδην,
ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κεηξεζνχλ ηα επίπεδα δηαθφξσλ ελδνγελψλ πεπηηδίσλ πνπ
δηεγείξνπλ ην ζχζηεκα ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ (ελδνξθηλψλ, εγθεθαιηλψλ θαη
δπλνξθηλψλ) ζηα απηηζηηθά παηδηά πνπ αλέπηπμαλ ππξεηφ.

4.4 Απουςύα πυρετού ςε αυτιςτικϊ παιδιϊ
Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα απηηζηηθά παηδηά (είηε αλήθνπλ ζηελ νκάδα πνπ
έρνπλ παιηλδξνκήζεη είηε αλήθνπλ ζην ιεγφκελν κε-παιηλδξνκεηηθφ-early onset
απηηζκφ) παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο ππξεηνχο ζε ζρέζε κε ηα
θπζηνινγηθά απφ ηελ άπνςε ηεο λεπξναλαπηπμηαθήο εμέιημεο παηδηά. [336]. Δπίζεο,
αλαθέξεηαη φηη ηα απηηζηηθά παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα
πξνβιήκαηα (φπσο π.ρ. απφ ην γαζηξεληεξηθφ) ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά παηδηά
[337, 338, 339, 340, 341] –αλ θαη ζην ηειεπηαίν δε ζπκθσλνχλ φιεο νη κειέηεο [342].
Απηφ ελδερνκέλσο λα ππνδεηθλχεη φηη πνιιά απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ
νιηθή ή κεξηθή απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαπηχζζεη κεραληζκνχο
πξψηεο γξακκήο, φπσο είλαη ε ππξεηηθή αληίδξαζε θαη έηζη επθνιφηεξα πεξλνχλ ζε
γξακκέο άκπλαο δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ, φπσο είλαη ε εκθάληζε ρξνλίσλ
ζπκπησκάησλ ή ε εκθάληζε ινηκψμεσλ ρσξίο ππξεηφ.
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Η παξαπάλσ ππφζεζε κπνξεί λα εμεγεί θαη ην παξάδνμν πνπ έρεη δηαπηζησζεί
ζε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο, φηη ελψ ηα απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο ππξεηνχο ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθά παηδηά [336],
σζηφζν εκθαλίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεγαιχηεξν αξηζκφ σηηηίδσλ ζε ζχγθξηζε
κε πγηείο κάξηπξεο [343, 344]. Μάιηζηα έρεη θαλεί φηη απηά ηα επεηζφδηα σηηηίδσλ
ζπλέβαηλαλ θαηά θχξην ιφγν ζην πξψην έηνο δσήο, απνξξίπηνληαο έηζη ηνλ ηζρπξηζκφ
νξηζκέλσλ φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηαηξψλ πξνο ην παηδί κε ηε δηάγλσζε ηνπ
απηηζκνχ νδεγνχζε ζε ππεξζεξαπεία ηνπ ηειεπηαίνπ, δεδνκέλνπ φηη θαηά ηνλ πξψην
ρξφλν δσήο δελ έρεη αθφκε ηεζεί ε δηάγλσζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο.
Σε άιιε κειέηε έρεη θαλεί φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ έρνπλ ειαθξψο κηθξφηεξε
επίπησζε ινηκψμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 πξψησλ εηψλ δσήο αιιά κεηξίσο
απμεκέλε επίπησζε ινηκψμεσλ θαηά ηηο πξψηεο 30 εκέξεο δσήο [154]. Απηφ κπνξεί
λα ζρεηίδεηαη κε ην φηη ε έθζεζε ηνπ επαίζζεηνπ αλαπηπζζφκελνπ θαη πςειήο
πιαζηηθφηεηαο λενγληθνχ/βξεθηθνχ εγθεθάινπ ζην stress κηαο ινίκσμεο κπνξεί λα
έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ stress ζπζηήκαηνο κε
επαθφινπζν ηελ ππεξιεηηνπξγία ησλ ακπγδαιψλ (πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ
ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαίζζεκα), ηε κεησκέλε δξαζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ
ηππνθάκπνπ (πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο) θαη
ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο (ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε, ηελ αλαδήηεζε ηνπ
θαηλνχξγηνπ θαη ηηο εζηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο), απμεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα
ππνζάιακνο-ππφθπζε-επηλεθξίδηα θαη αιιαγέο ζηελ αληίιεςε ηνπ πφλνπ (πξβ. ηελ
αλνρή ζηνλ πφλν πνπ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηνπο απηηζηηθνχο).
Δπηπιένλ, ε ίδηα κειέηε έδεημε φηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα δσήο ηα απηηζηηθά
παηδηά είλαη ζε πςειφηεξν θίλδπλν γηα νξηζκέλν ηχπν ινηκψμεσλ (ινηκψμεηο ηνπ
νπξνπνηνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο) θαη ζε ρακειφηεξν θίλδπλν γηα άιιεο (ινηκψμεηο
ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο).
Σχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο νη επαλαιακβαλφκελεο ινηκψμεηο
θαηά ην πξψην έηνο δσήο κπνξεί λα ζπληζηνχλ ρακειφ επίπεδν πγείαο φπνπ απφ έλα
ζεκείν θαη πέξα ε άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ ππνβηβάδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν (επίπεδν
πγείαο 6 θαη θάησ) κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εκθάληζεο ππξεηνχ ή ινίκσμεο
γεληθφηεξα.
Δπηπιένλ έρεη θαλεί φηη ηα απηηζηηθά παηδηά έρνπλ ζαθψο ιάβεη πεξηζζφηεξα
αληηβηνηηθά ζε ζρέζε κε ηα πγηή παηδηά, γεγνλφο πνπ νδεγεί νξηζκέλνπο ζπγγξαθείο
ζηελ ππφζεζε φηη ε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ απνηειεί ηνλ εθιπηηθφ παξάγνληα γηα
ηελ εκθάληζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο, αλ θαη θάηη ηέηνην δελ έρεη επηζηεκνληθά
ηεθκεξησζεί [345, 346].
Τα παξαπάλσ θαλεξψλνπλ φηη πηζαλφηαηα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ επηξξέπεηα
πξνο ηηο δηάθνξεο ινηκψμεηο κεηαμχ ησλ θπζηνινγηθψλ παηδηψλ θαη εθείλσλ κε
δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ, φπσο θαη δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο σο
πξνο ηα πνηθίια αλνζνινγηθά εξεζίζκαηα.
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλνπλ κεγάιεο πξννπηηθέο κειέηεο φπνπ λα δηεξεπλάηαη
πνηα απφ ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηε δηαηαξαρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ
αλαπηχζζνπλ ππξεηφ (είλαη εθείλα κε ηα ζνβαξά ειιείκκαηα; κήπσο είλαη ηα
απηηζηηθά κε ηε ιεγφκελε πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα;), ην χςνο ηνπ ππξεηνχ, ην είδνο, ε
ζνβαξφηεηα θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ ινηκψμεσλ πνπ αλαπηχζζεη θάζε
απηηζηηθή νκάδα, θαζψο θαη πξννπηηθά πνηα είλαη ε εμέιημε ησλ παηδηψλ κε απηηζηηθή
δηαηαξαρή θαη εκπχξεηα επεηζφδηα (θαζψο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, θάπνηα παηδηά
«αλαξξψλνπλ» απφ ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή, κήπσο ηα παηδηά κε ηε δπλαηφηεηα
αλάπηπμεο εκππξέηνπ νδεγνχληαη ζπρλφηεξα ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηαξαρήο;).
Τέινο, κήπσο είλαη ρξήζηκν λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ πθίζηαληαη δχν ππννκάδεο
απηηζηηθψλ παηδηψλ (παξάιιεια κε αξθεηέο άιιεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί) εθείλε ησλ
απηηζηηθψλ κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππξεηνχ θαη εθείλε ησλ απηηζηηθψλ κε απνπζία
εκπχξεησλ επεηζνδίσλ; Καη αλ πθίζηαηαη κηα ηέηνηα θαηεγνξηνπνίεζε κήπσο
ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζε δηάθνξνπο βηνινγηθνχο δείθηεο, φπσο
νη θπηηαξνθίλεο/ρεκεηνθίλεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, ζε λεπξναπεηθνληζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκε θαη δηαθνξέο ζε παζνινγναλαηνκηθά παξαζθεπάζκαηα;
Δπηπιένλ, αλ κία ηέηνηα ηαμηλφκεζε είλαη ππαξθηή, κήπσο ν ππξεηφο δχλαηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο θαη γηα ην αλ ην άηνκν απηφ ζα θαηαθηήζεη θάπνην απνδεθηφ επίπεδν
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην κέιινλ; Δπηπιένλ, αλ ππάξμνπλ ζεηηθέο απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα απηά κήπσο ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ αλαπηχζζνπλ ππξεηφ βξίζθνληαη ζε
κία πνιχ θξίζηκε θάζε απφ εμειηθηηθήο άπνςεο, φπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ
απσιέζνπλ ηνλ ακπληηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ππξεηνχ θαη έηζη λα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο ηνπ ππξεηνχ (ηα αληηππξεηηθά θάξκαθα) κε
πεξίζθεςε θαη θεηδψ; Δπηπξφζζεηα, κήπσο πξέπεη ε έγθπνο λα απνθεχγεη αθφκε θαη
ηελ απιή ρξήζε ηεο παξαθεηακφιεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί κφλν ζε πξαγκαηηθά
αλαγθαίεο πεξηπηψζεηο;

4.5 Καταςτολό του πυρετού με τη χορόγηςη αντιπυρετικών και
αυτιςμόσ
Η θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ εμνπδεηεξψλεη ή απνδπλακψλεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο
έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πέξαζκα ρηιηάδσλ εηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία έλαληη
κηθξνβηαθψλ θαη άιισλ ινηκψμεσλ. Αλνζνινγηθνί κεραληζκνί ζην θεληξηθφ λεπξηθφ
ζχζηεκα είλαη κέξνο απηνχ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ κεραληζκνχ. Η ρνξήγεζε ησλ
αληηππξεηηθψλ πηζαλψο παξεκβαίλεη ζηε θπζηνινγηθή αλνζνινγηθή αλάπηπμε ηνπ
εγθεθάινπ, νδεγψληαο ζε λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ν απηηζκφο, ζε
νξηζκέλα γελεηηθψο θαη αλνζνινγηθψο πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα. Οη επηδξάζεηο απηέο
κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ ζηελ πξψηκε βξεθηθή/παηδηθή ειηθία ή αθφκε θαη ζηελ
ελδνκήηξηα δσή, νπφηε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα είλαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θαη
εμειηζζφκελν θαη θαηά ζπλέπεηα ηδηαίηεξα επάισην. Η ινίκσμε ηεο κεηέξαο-εγθχνπ
απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ γηα λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο ηνπ παηδηνχ ηεο ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηηζκνχ [292, 293, 294]. Έρεη δεηρζεί ζηα πνληίθηα φηη ε
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έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε ινηκνγφλνπο παξάγνληεο ηξνπνπνηεί ηα επίπεδα ησλ
πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ ζην εκβξπτθφ πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ηνπ εγθεθάινπ. Πηζαλνινγείηαη φηη απηέο νη αιιαγέο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε
ζηνλ αλαπηπζζφκελν εγθέθαιν [290, 291].
Υπάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ θαη κάιηζηα ηεο
παξαθεηακφιεο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ. Αλαιπηηθά έρνπλ αλαθεξζεί
φια ηα δεδνκέλα ζε πξσζχζηεξν θεθάιαην. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξαθεηακφιε
παξεκβαίλεη ζηα επίπεδα ηεο ηληεξιεπθίλεο IL-6 (44), φπσο επίζεο θαη ζηελ
απειεπζέξσζε ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο φγθνπ TNFα [347]., ζηηο ίδηεο
πξνθιεγκνλψδεηο θπηηαξνθίλεο δειαδή πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
εγθεθάινπ. Η ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ νδεγεί ζε
απμεκέλε ζλεηφηεηα ζε θνπλέιηα πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ βαθηεξηδηαθή ινίκσμε
[348] θαη απμεκέλν πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ ηνχ ηεο ηλθινπέλδαο ζε θνπλάβηα [349].
Δπίζεο, πιεζαίλνπλ νη αλαθνξέο ηεο βιαπηηθήο επίδξαζεο ησλ αληηππξεηηθψλ
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινηκψμεσλ [376, 377].

4.6 Έχει η παρακεταμόλη
ανοςοτροποιητικό/ανοςοκαταςταλτικό δρϊςη;
Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε παξαθεηακφιε πηζαλά έρεη εθηφο απφ
αληηππξεηηθή/αλαιγεηηθή δξάζε θαη αλνζνηξνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Αλ φλησο ε
παξαθεηακφιε έρεη αλνζνηξνπνπνηεηηθή/αλνζνθαηαζηαιηηθή δξάζε, κήπσο ε
θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ είλαη θαηλφηππνο αλνζηαθήο δπζιεηηνπξγίαο; Πξφζθαηα έρεη
δηαπηζησζεί φηη ε παξαθεηακφιε φηαλ πξνζηέζεθε άκεζα ζε θαιιηέξγεηεο θπηηάξσλ
ζπιελφο πξνθάιεζε in vitro αλαζηνιή ηεο αληηζσκαηηθήο απάληεζεο ρσξίο λα
επεξεάζεη ηελ βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ [350].. Άιιεο αλνζνινγηθέο επηδξάζεηο
ηεο παξαθεηακφιεο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμαζζέλεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ
παξάγνληα TNFα [347] θαη ηελ δεθαπιάζηα έσο εηθνζαπιάζηα αχμεζε ηεο
ρεκεηνηαθηηθήο πξσηετλεο ησλ κνλνθπηηάξσλ (MCP-1) θαη ηνπ ππνδνρέα ησλ
ρεκεηνθηλψλ (CCR) απφ ηα θχηηαξα Kuppfer ηνπ ήπαηνο (καθξνθάγα) [351]. Απηά
ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ φηη ε παξαθεηακφιε έρεη άκεζε αλνζνηξνπνπνηεηηθή
δξάζε.
Δπηπιένλ, πξφζθαηε κειέηε [352] έδεημε φηη παηδηά πνπ εκβνιηάζηεθαλ
ελδνκπτθά κε ην 10-δχλακν πλεπκνληνθνθθηθφ εκβφιην ζε ζπλδπαζκφ κε ην
εμαδχλακν εκβφιην έλαληη δηθζεξίηηδαο-ηεηάλνπ-θνθθχηνπ-πνιηνκπειίηηδαοαηκνθίινπ ηλθινπέλδαο-επαηίηηδαο Β θαη απφ ηνπ ζηφκαηνο εκβφιην έλαληη ηνπ
ξνηατνχ θαη έιαβαλ πξνιεπηηθά παξαθεηακφιε (αλά 4-6 ψξεο ηηο πξψηεο 24 ψξεο
απφ ηνλ εκβνιηαζκφ) γηα ην ελδερφκελν αλάπηπμεο ππξεηνχ, παξνπζίαζαλ κεησκέλν
ηίηιν αληηζσκάησλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ
είραλ ιάβεη παξαθεηακφιε πξνιεπηηθά. Μάιηζηα ν κεησκέλνο αληηζσκαηηθφο ηίηινο
παξέκελε αθφκε θαη κεηά απφ επαλαιεπηηθή δφζε απηψλ ησλ εκβνιίσλ. Τν
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παξαπάλσ εχξεκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, δελ έρεη απνηππσζεί πνηέ ζην παξειζφλ
θαη ππνδειψλεη φηη ε παξαθεηακφιε παξεκβαίλεη ζηελ αλνζνγνληθφηεηα θαη άξα έρεη
πηζαλψο αλνζνηξνπνπνηεηηθή δξάζε [356]. Οη εξεπλεηέο πηζαλνινγνχλ φηη ε
παξέκβαζε απηή ηεο παξαθεηακφιεο ζηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε ελδερνκέλσο
πξνθχπηεη απφ αληηθιεγκνλψδε δξάζε ηεο ηειεπηαίαο [355].
Οη θπηηαξηθψο κεζνιαβνχκελεο απνθξίζεηο εμαξηψληαη ζε πςειφ βαζκφ απφ
ηε ζεξκνθξαζία θαη ε εμάιεηςε ηεο ππξεηηθήο αληίδξαζεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ
κπνξεί λα κεηψλεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο, φηη ηα παηδηά πνπ
έιαβαλ πξνιεπηηθά παξαθεηακφιε, παξνπζίαζαλ κεησκέλε αλνζνγνληθφηεηα σο
πξνο ηα εκβφιηα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ αλέπηπμαλ ηειηθά ππξεηφ ή φρη κεηά ηνλ
εκβνιηαζκφ. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε παξαθεηακφιε έρεη άκεζε (θαη φρη έκκεζε)
επίδξαζε ζηελ θπηηαξηθή αλνζία. Δλεξγεί σο εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο
θπθιννμπγελάζεο-2 , ε νπνία εθθξίλεηαη απφ ηα αλζξψπηλα Β θχηηαξα θαη είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε κέγηζηε παξαγσγή αληηζσκάησλ [357]. Ψζηφζν, νη θπηηαξηθψο
κεζνιαβνχκελεο αληηδξάζεηο αλαπηχζζνληαη ζηε δηάξθεηα εκεξψλ θαη εβδνκάδσλ,
ελψ ε παξαθεηακφιε ρνξεγήζεθε κφλν γηα έλα 24σξν θαη ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο
ηεο είλαη 1,7 ψξεο [354]. Η πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε παξαθεηακφιεο πηζαλψο
παξεκβαίλεη ζηηο πξψηκεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ δελδξηηηθψλ, ησλ Β θαη ησλ Τ
θπηηάξσλ κέζσ κείσζεο ησλ θιεγκνλσδψλ ζεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο έλεζεο [353].
Τν γεγνλφο φηη ε δξάζε ηεο παξαθεηακφιεο είλαη αξθεηά ελσξίο ζηελ αλνζνινγηθή
απφθξηζε ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ην φηη ν ηίηινο ησλ αληηζσκάησλ δε βειηηψζεθε
νχηε κεηά επαλαιεπηηθφ εκβνιηαζκφ.
Απηή ε απεπζείαο ζχλδεζε ηεο παξαθεηακφιεο κε ηελ αλνζηαθή απάληεζε (έλα
είδνο αλνζνθαηαζηνιήο) εγείξεη πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε ρξήζε ηεο.
Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα κεηξεζεί ε αλνζνγνληθφηεηα σο πξνο ηα δηάθνξα εκβφιηα
ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη ε ρξήζε παξαθεηακφιεο ζε απηά. Δπηπιένλ έρνπκε
αθφκε κία απφδεημε φηη ε θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ παξεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
αλνζηαθνχ ζπζηήκαηνο.

4.7 Σύςτημα ενδογενών οπιοειδών, αυτιςμόσ και καταςτολό
του πυρετού μϋςω παρακεταμόλησ
Απφ ηελ άιιε, είλαη ελδηαθέξνλ λα αλαθεξζεί θαη κηα αθφκε πηπρή ηεο
παξαθεηακφιεο ζε ζρέζε κε ηνλ απηηζκφ. Πξφζθαηα αλεμάξηεηνη εξεπλεηέο [358,
359, 360] έρνπλ δείμεη φηη ε αλαιγεηηθή δξάζε ηεο παξαθεηακφιεο νθείιεηαη ζηελ
ελεξγνπνίεζε νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζηνλ εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη
ηα επίπεδα ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ ηα νπνία έρνπλ αλαιγεηηθή δξάζε. Τφζν ηα
νπηνεηδή (cannabinoids) φζν θαη ε παξαθεηακφιε έρνπλ αλαιγεηηθή δξάζε θαη
πξνθαινχλ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ δείμεη φηη ν
απνθιεηζκφο ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ-1 αλαζηέιιεη πιήξσο ηελ αλαιγεηηθή δξάζε
ηεο παξαθεηακφιεο.
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Τν ελδνγελέο ζχζηεκα νπηνεηδψλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηνπ
Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη
καθξνπξφζεζκεο ιεηηνπξγηθέο αιιαγέο [361]. Η ρξήζε ηεο θάλλαβεο (ελφο
εγσγελνχο νπηνεηδνχο) αθφκε θαη ζηνλ πιήξσο αλαπηπγκέλν εγθέθαιν κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κφληκεο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο.
Πεηξακαηηθά κνληέια έρνπλ απνθαιχςεη ηνλ θίλδπλν ηεο ρξήζεο αιιά θαη ηεο
έθζεζεο ζηελ θάλλαβε θαη ηα παξάγσγά ηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλάπηπμεο ηνπ
εγθεθάινπ [362].
Υπάξρνπλ πνιινί ππνδνρείο ελδνγελψλ ππνδνρέσλ, ηφζν ζην Κεληξηθφ
Νεπξηθφ Σχζηεκα φζν θαη ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. Απηνί νη ππνδνρείο
δηεγείξνληαη απφ ελδνγελή πεπηίδηα (ελδνξθίλεο, εγθεθαιίλεο θαη δπλνξθίλεο) πνπ
παξάγνληαη σο απάληεζε ζε επηβιαβή εξεζίζκαηα. Τν ελδνγελέο ζχζηεκα νπηνεηδψλ
ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε εηεξνγέλεηα, γεγνλφο πνπ αληαλαθιάηαη απφ ηε κεγάιε
πνηθηιία ησλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ. [363]. Υπάξρνπλ 4 ηχπνη νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ:
- κ-ππνδνρείο: απηνί νη ππνδνρείο νλνκάδνληαη επίζεο ππνδνρείο κνξθίλεο ή
CB3. Δίλαη ππεχζπλνη γηα ηελ αλαιγεζία πάλσ απφ ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ηελ
αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή, ηελ επθνξία, ηελ θαηαζηνιή γεληθφηεξα, ηε κεησκέλε
θηλεηηθφηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα θαη ηε θπζηθή εμάξηεζε. Υπάξρνπλ νη
ππφηππνη κ1 θαη κ2, κε ηνπο πξψηνπο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαιγεζία, ηελ επθνξία
θαη ηελ εξεκία θαη ηνπο δεχηεξνπο λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπλεπζηηθή θαηαζηνιή,
ηνλ θλεζκφ, ηελ έθθξηζε πξνιαθηίλεο, ηελ εμάξηεζε, ηελ αλνξεμία θαη ηελ
θαηαζηνιή.
- θ-ππνδνρείο: απηνί νη ππνδνρείο βξίζθνληαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζε
άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Δίλαη απηνί πνπ νλνκάδνληαη CB2 θαη αλαιχνληαη
παξαθάησ.
- δ-ππνδνρείο: είλαη απηνί πνπ νλνκάδνληαη CB1 θαη επίζεο αλαιχνληαη
παξαθάησ.
- ζ-ππνδνρείο: πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ςπρνκηκεηηθά απνηειέζκαηα, δπζθνξία
θαη θαηάζιηςε πξνθαινχκελε απφ stress. Γε ζεσξνχληαη πιένλ ππνδνρείο νπηνεηδψλ
αιιά κάιινλ πεξηνρέο-ζηφρνη ηεο θαηλπιθπθιηδίλεο θαη ησλ αλαιφγσλ ηεο.
Νεπξναλαπηπμηαθά πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ην ελδνγελέο ζχζηεκα
νπηνεηδψλ θαη κπνξεί λα ζπκβνχλ κέζσ ησλ δχν γλσζηψλ νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ, ησλ
CB1θαη CB2 (cannabinoid receptors-1,2) [362, 384]. Τν ελδνγελέο ζχζηεκα
νπηνεηδψλ αιιειεπηδξά κε ληνπακηλεξγηθά, λνξαδξελεξγηθά, ζεξνηνληλεξγηθά,
GABAληλεξγηθά θαη γινπηακηλεξγηθά ζπζηήκαηα ζηνλ εγθέθαιν. Η απηηζηηθή
ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα αλψκαιεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ
ελδνγελνχο ζπζηήκαηνο νπηνεηδψλ θαη πνηθίισλ νδψλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ
Σχζηεκα [366]. Πξνθιηληθέο κειέηεο ζε πεηξακαηφδσα έρνπλ δείμεη φηη ε
θνηλσληθφηεηα, πνπ δηαηαξάζζεηαη δξακαηηθά ζηνλ απηηζκφ, κεζνιαβείηαη,
ηνπιάρηζηνλ ζε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο, απφ ηε ζεξνηνλίλε, ηε κειαηνλίλε θαη ηα
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νπηνεηδή [364]. Η παξαθεηακφιε κπνξεί λα απνηειεί ην αίηην απηήο δπζιεηηνπξγίαο
[365].
Οη CB1 ππνδνρείο αλεπξίζθνληαη ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα, ην
πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα πεξηθεξηθά φξγαλα. Σην Κεληξηθφ Νεπξηθφ
Σχζηεκα απηνί νη ππνδνρείο είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζηελ παξεγθεθαιίδα, ηνλ
ηππφθακπν θαη ηα βαζηθά γάγγιηα, πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
παζνινγία ηνπ απηηζκνχ. Δπίζεο, ν ππνζάιακνο είλαη πινχζηνο ζε CB1 ππνδνρείο,
θαη κάιηζηα ε πεξηνρή ηνπ ππνζαιάκνπ πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζεξκνξξχζκηζε
[367, 368]. Καηά ηεο εκβξπτθήο δσήο νη CB1 θαη ηα ζρεηηθά κε απηνχο ελδνγελή
νπηνεηδή παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λεπξσληθή δηαθνξνπνίεζε, ηελ θαηάιιειε
κεηαλάζηεπζε ησλ λεπξαμφλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπλάςεσλ. Ψο εθ ηνχηνπ
ηξνπνπνίεζε ησλ CB1 νπηνεηδψλ ππνδνρέσλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε απηηζηηθή
δηαηαξαρή κέζσ ηεο παξέκβαζεο ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ.
Οη CB2 ππνδνρείο πξσηνγελψο αλεπξίζθνληαη ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα.
Διέγρνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο
θαη έρεη θαλεί φηη αλάζηξνθνη αγσληζηέο ησλ CB2 ππνδνρέσλ ιεηηνπξγνχλ σο
ηξνπνπνηεηέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η ελεξγνπνίεζε ησλ CB2 ππνδνρέσλ
δηεγείξεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ β-ακπινεηδνχο απφ ηα καθξνθάγα, γεγνλφο πνπ
κπνξεί λα επηβξαδχλεη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ Alzheimer. Οη αγσληζηέο ησλ CB2
ππνδνρέσλ κεηψλνπλ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ κνλνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ ελδνζειίνπ θαη
ηελ πξνζθφιιεζε κνλνθπηηάξσλ-ελδνζειίνπ [369].
Τα κνλνθχηηαξα είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη δηαθνξνπνηνχληαη ζε καθξνθάγα θαη δελδξηηηθά θχηηαξα. Αλ ηζρχεη
ε ππφζεζε φηη ε παξαθεηακφιε δξα κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ ππνδνρέσλ ησλ
ελδνγελψλ νπηνεηδψλ, ηφηε ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB2 ππνδνρέσλ ζα παξεκβαίλεη ζηελ
αχμεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ. Δξγαζηεξηαθά δεδνκέλα απνθαιχπηνπλ φηη ε
παξαθεηακφιε αλαζηέιιεη ηελ θπηηαξηθή δηαίξεζε ησλ κνλνθπηηάξσλ κε
δνζνεμαξηψκελν ηξφπν. Με βάζε ηελ ππφζεζε φηη ηα παηδηά κε απηηζηηθή δηαηαξαρή
είλαη πησρνί κεηαβνιίηεο ηεο παξαθεηακφιεο, είλαη εχινγν λα ζεσξεζεί φηη ζηα
παηδηά απηά νη ζπληζηψκελεο δφζεηο παξαθεηακφιεο νδεγνχλ ζε πςειφηεξεο
ζπγθεληξψζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζην αίκα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζπλήζε ζεξαπεπηηθά
επίπεδα. Απηφ δπλεηηθά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε αλαζηνιή ησλ
κνλνθπηηάξσλ.
Απφ ηελ άιιε, έρεη θαλεί απφ αξθεηέο κειέηεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, φηη ηα
παηδηά κε απηηζκφ παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηή ε
δηαηαξαρή πεξηιακβάλεη αλψκαια επίπεδα ησλ Τ βνεζεηηθψλ θπηηαξνθηλψλ,
κεησκέλε κηηνγφλνο απάληεζε ησλ Τ θπηηάξσλ, κεησκέλνπο αξηζκνχο
ιεκθνθπηηάξσλ θαη δηαηαξαρέο ζηα επίπεδα ησλ αλνζνζθαηξηλψλ. Δπηπιένλ, ηα
απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ δείθηεο απηναλνζίαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε
ηελ παξνπζία απηναληηζσκάησλ έλαληη ηνπ εγθεθάινπ θαη πξσηετλψλ ηνπ Κεληξηθνχ
Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο. Πηζαλνινγείηαη φηη ε δπζιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ
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ζπζηήκαηνο ζηα απηηζηηθά παηδηά ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο παξαθεηακφιεο
ζηνπο CB2 ππνδνρείο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο ή λσξίο ζηε βξεθηθή/παηδηθή
ειηθία. Γειαδή, φηη ε θαηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ κε αληηππξεηηθά φπσο είλαη ε
παξαθεηακφιε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο κέζσ
ηεο παξεκβνιήο ηεο ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Αληηζηξφθσο, απηή ε ζπιινγηζηηθή ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζηε δηαηχπσζε
φηη ηα παηδηά κε απηηζκφ πνπ αλαπηχζζνπλ ππξεηφ έρνπλ ηζρπξφ αλνζνπνηεηηθφ
ζχζηεκα θαη ε βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππξεηνχ
νθείιεηαη ζην φηη πξνο ζηηγκήλ θηλεηνπνηνχληαη κεραληζκνί αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ
ηνπ λεπξηθνχ θαη αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ θαηά ηνλ απηηζκφ παξακέλνπλ
ζησπεινί. Η πάξνδνο σζηφζν ηνπ εκπχξεηνπ επεηζνδίνπ επαλαθέξεη ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο κπνξεί λα αλεπαξθνχλ ηα πνηθίια θαη πνιχπινθα
κφξηα (λεπξνδηαβηβαζηέο θ.η.ι) πνπ ξπζκίδνπλ απηέο ηηο επηθνηλσλίεο.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ, εθηφο απφ ηελ
αλαιγεηηθή δξάζε, πξνθαιεί θαη κείσζε ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο. Δμάιινπ,
φπσο αλαθέξζεθε ε πεξηνρή ηνπ ππνζαιάκνπ ζηελ νπνία αλεπξίζθεηαη ην
ζεξκνξξπζκηζηηθφ θέληξν ηνπ νξγαληζκνχ είλαη πινχζηα ζε CB1 ππνδνρείο. Απηφ
κπνξεί λα απνηειεί επηπιένλ απφδεημε φηη ζηα παηδηά κε απηηζκφ ππάξρεη δηαηαξαρή
ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ.
Απφ ηελ άιιε, είλαη γλσζηή ε ηδηαίηεξε αληίδξαζε ζηνλ πφλν πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα απηηζηηθά παηδηά [383]. Πνιινί νκηινχλ γηα απμεκέλν θαηψθιη γηα
ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ θαη άιινη γηα δηαηαξαρή ζηελ έθθξαζή ηνπ. Δπίζεο, ε ρνξήγεζε
νπηνεηδψλ ζε βξέθε πεηξακαηφδσα νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξά πνπ εκπεξηέρεη απηηζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. Άιιεο κειέηεο δείρλνπλ φηη απηηζηηθά παηδηά θαη παηδηά πνπ είραλ
εθηεζεί ζε νπηνεηδή θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή ζπρλά έρνπλ παξφκνηα ηαηξηθά
πξνβιήκαηα φπσο ζπαζκνχο, ζηηηζηηθά θαη άιια πξνβιήκαηα, ελψ ελίνηε ηα
απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ απμεκέλα επίπεδα β-ελδνξθίλεο ζην πιάζκα θαη ην
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ. Δπίζεο, ε βξαρππξφζεζκε ρνξήγεζε λαιηξεμφλεο θαη
λαινμφλεο , πνπ κπινθάξνπλ ηνπο κ-ππνδνρείο νπηνεηδψλ έρεη δείμεη φηη πξνθαιεί
βειηίσζε ηεο ππεξθηλεηηθφηεηαο, ησλ ζηεξενηππηψλ θαη ηεο θνηλσληθήο απφζπξζεο
ζε νξηζκέλα ηνπιάρηζηνλ απηηζηηθά παηδηά [370]. Δμάιινπ, πξνεγνχκελεο κειέηεο
έρνπλ δείμεη φηη ζηα νχξα απηηζηηθψλ αηφκσλ αληρλεχνληαη εμσγελή νπηνεηδή
πεπηίδηα (εμσξθίλεο) πξνεξρφκελα απφ ηηο πξσηετλεο ησλ ηξνθψλ, ηδίσο ηελ θαδετλε
θαη ηε γινπηέλε [371]. Γηα απηφ ην ιφγν θαίλεηαη φηη νξηζκέλα απηηζηηθά παηδηά
βνεζηνχληαη απφ ηελ ειεχζεξε θαδετλεο θαη γινπηέλεο δίαηηα [372, 373].
Όιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ππνζηεξίδνπλ ηελ πηζαλή ζπκκεηνρή ηνπ
ζπζηήκαηνο ησλ ελδνγελψλ νπηνεηδψλ ζηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή.
Αλ φια απηά ηζρχνπλ, ιέλε νη κειεηεηέο, ηφηε λέεο πηζαλέο ζεξαπείεο πνπ ζα
πεξηιακβάλνπλ αγσληζηέο θαη αληαγσληζηέο ησλ CB1 θαη CB2 ππνδνρέσλ ζα
αλαπηπρζνχλ ηφζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππξεηνχ φζν θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
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ηεο απηηζηηθήο δηαηαξαρήο. Γειαδή, πηζαλνινγείηαη ελνπνηεκέλε ζεξαπεία γηα ηηο
δχν απηέο θαηαζηάζεηο (ππξεηφο-απηηζκφο) πνπ εμαξρήο γηα έλαλ παξαηεξεηή
θαίλνληαη αζχλδεηεο.
Οη αθφινπζεο πεηξακαηηθέο νδνί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ειέγμνπλ
ηελ ππφζεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ δηαηαξαρψλ ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ θαη ηεο
θαηαζηνιήο ηνπ ππξεηνχ κε ηε ρξήζε αληηππξεηηθψλ:
- επηδεκηνινγηθέο κειέηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ
ελδερφκελε ζρέζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ αληηππξεηηθψλ θαη ηεο εκθάληζεο
λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ.
- θχηηαξα ηνπ πεξηθεξηθνχ αίκαηνο απφ άηνκα κε λεπξναλαπηπμηαθέο
δηαηαξαρέο θαη απφ κάξηπξεο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ζε θαιιηέξγεηεο σο πξνο ηελ
παξαγσγή ρεκεηνθηλψλ/θπηηαξνθηλψλ κεηά ηε δηέγεξζή ηνπο κε βαθηήξηα, ηνχο ή
κχθεηεο. Η επψαζε κεκνλσκέλσλ ιεπθνθπηηάξσλ κε βαθηεξηαθά ή ηνγελή
ζπζηαηηθά (LPS, unmethylated DNA, dsRNA) πνπ είλαη γλσζηφ φηη απμάλνπλ ηελ
έθθξαζε ησλ θπηηαξνθηλψλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζην λα θαζνξηζηεί αλ ππάξρνπλ
δηαθνξέο γελεηηθά θσδηθνπνηεκέλεο κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ
απηηζηηθά άηνκα θαη ησλ θπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κάξηπξεο ίδηνπο σο πξνο ην
θχιν θαη ηελ ειηθία. Έρεη θαλεί φηη ε ρνξήγεζε ρακειήο δφζεο IL-1β ζε πνληίθηα
θαηά ηε γέλλεζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε καθξνπξφζεζκε ή θαη κφληκε αιιαγή ζην
Κεληξηθφ Νεπξηθφ Σχζηεκα φπσο θαη ζην ζχζηεκα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ [373].
Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί αλ ηα άηνκα κε απηηζκφ έρνπλ ηελ ηάζε λα παξάγνπλ
ρακειά ή πςειά επίπεδα νξηζκέλσλ θπηηαξνθηλψλ, φπσο είλαη ε IL-1β θαη ε IL-6.
- Η έθθξαζε ησλ ρεκεηνθηλψλ/θπηηαξνθηλψλ φπσο ε IL-1β θαη ε IL-6 κπνξεί λα
εμεηαζηεί ζε λεθξνηνκηθά παξαζθεπάζκαηα εγθεθάινπ κε κεζφδνπο
αλνζντζηνρεκείαο, FISH, western/northern blotting ή άιιεο κνξηαθέο κεζφδνπο.
Απηέο νη δχν θπηηαξνθίλεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ππξεηφ θαη είλαη επίζεο
πνιχ ζεκαληηθέο ζηελ πξνθιεγκνλψδε απάληεζε. Έρεη θαλεί πξφζθαηα φηη ε IL-1β,
ε IL-6 θαη ν TNFα ειαηηψλνπλ in vitro ηελ επηβίσζε ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ θαη
παίδνπλ ελδηαθέξνληα ξφιν ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ λεπξψλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο επηβίσζεο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο
θαη ηεο αμνλνδελδξηηηθήο αχμεζεο θαη ζπλαπηηθήο ξχζκηζεο [374].
- Γείγκαηα νξνχ/πιάζκαηνο κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ κε αλαιπηηθέο κεζφδνπο
ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληρλεπζνχλ βηνινγηθνί δείθηεο γηα ηνλ απηηζκφ. Σεκαληηθέο
πξφνδνη έρνπλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή κε κεζφδνπο ηεο καδηθήο
ζπεθηξνκεηξίαο [375]. Τέηνηεο κειέηεο ηείλνπλ λα δείρλνπλ φηη ην πιάζκα ησλ
απηηζηηθψλ αηφκσλ έρεη έλα κνλαδηθφ πξσηετληθφ/πεπηηδηθφ πξνθίι.
- πεηξακαηηθά κνληέια δψσλ κπνξεί λα ειέγμνπλ in vivo ηα λεπξναλαπηπμηαθά
απνηειέζκαηα ηεο ζεξαπείαο ηνπ ππξεηνχ κε αληηππξεηηθά. Γηα παξάδεηγκα,
εγθεθαιηθφο ηζηφο κπνξεί λα εμεηαζηεί σο πξνο ηηο δηαθνξέο ηνπ αλάινγα κε ην αλ
έρεη ρνξεγεζεί αληηππξεηηθφ ζε πνληίθηα ή φρη ζε πεξίπησζε ππξεηνχ πξνθαινχκελνπ
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απφ LPS.
Αλ φια απηά επηβεβαησζνχλ θαη ηα επξήκαηα αλαπαξαρζνχλ απφ αξθεηέο
κειέηεο, ζα εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε ησλ αληηππξεηηθψλ θαηά ηελ θχεζε
ή ζηα κηθξά βξέθε/παηδηά πξέπεη λα επηθπιάζζεηαη κφλν γηα ζνβαξέο πεξηπηψζεηο
ππξεηνχ θαη ελδερνκέλσο πεξηνξηζκέλε ρξήζε απηψλ θαηά ην πξψην 24σξν ηνπ
εκππξέηνπ.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Οη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλε
επίπησζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηφζν πνπ θάλνπλ ηνπο εξεπλεηέο λα κηινχλ γηα
επηδεκηθή έμαξζε ηεο λφζνπ.
Γεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε λνζνινγηθή νληφηεηα δηέπεηαη απφ
ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αδηεπθξίληζηε αηηηνπαζνγέλεηα/πξφγλσζε, ε αλχπαξθηε
ζρεδφλ ζεξαπεία θαη πξφιεςε, ε κεγάιε θαηλνηππηθή εηεξνγέλεηα θαη άξα έιιεηςε
πξνβιεςηκφηεηαο, ε θαηλνηππηθή πιαζηηθφηεηα, ε πνιππινθφηεηα, ε αλνκνηνγέλεηα
θαη ε έιιεςε γξακκηθφηεηαο δελ κπνξεί παξά λα κειεηεζεί κε φξνπο ησλ
πνιχπινθσλ-δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο κφλν έηζη κφλν ελζσκαηψλεηαη ε
πιεζψξα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζή ηεο.
Η απηηζηηθή δηαηαξαρή πηζαλψο απνηειεί έλαλ πξνζαξκνζηηθφ-εμειηθηηθφ
κεραληζκφ ηνπ νξγαληζκνχ σο απάληεζε ζε έλα ερζξηθφ θαη αληίμνν πεξηβάιινλ
φπνπ πνηθίινη παξάγνληεο επηδξνχλ. Καη θαζψο επεξεάδεη ηηο αλψηεξεο θινηψδεηο
ιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θνηλσληθφηεηα (δειαδή ην
επίπεδν ηεο χςηζηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ φληνο) πηζαλνινγείηαη φηη
πξφθεηηαη γηα απάληεζε πξνζαξκνγήο έθηαθηεο αλάγθεο ή, αιιηψηηθα, φηη ην
πεξηβάιινλ έρεη γίλεη πνιχ ερζξηθφ πιένλ γηα ηνλ άλζξσπν.
Σαθέζηαηα ν ππξεηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή. Απηφ πξνθχπηεη
αθελφο απφ ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα δχν κεραληζκνχο πνπ κνηξάδνληαη θνηλά
θαλάιηα φδεπζεο λεπξναλνζνινγηθήο θχζεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ, θαη αθεηέξνπ απφ
ην φηη θαη νη δχν ζπληζηνχλ πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο εμέιημεο ηνπ νξγαληζκνχ
ζην πεξηβάιινλ. Δίλαη ελδηαθέξνπζα ε ζρέζε κεηαμχ δχν πξνζαξκνζηηθψλ
εμειηθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξνλνινγηθή νληνγέλεζε, θαζψο ν
ππξεηφο είλαη πην αξρέγνλε απάληεζε πξνζαξκνγήο απφ ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή.
Δλδηαθέξνλ επίζεο είλαη λα κειεηάηαη θαηά πφζν λένη εμειηθηηθνί πξνζαξκνζηηθνί
κεραληζκνί (δειαδή λέεο παζνινγηθέο νληφηεηεο) ζπλππάξρνπλ-δηαηεξνχλ ή
εμαιείθνπλ-εμνπδεηεξψλνπλ παιαηφηεξνπο. Μήπσο ε δηαηήξεζε ζρεηίδεηαη κε
πξνζαξκνζηηθφ κεραληζκφ πςειφηεξεο πνιππινθφηεηαο (θαη άξα θαιχηεξεο πγείαο)
θαη ε εμάιεηςε κε ρακειφηεξε πνιππινθφηεηα (θαη άξα πεξηζζφηεξν ππνβαζκηζκέλε
πγεία);
Πηζαλνινγνχληαη 4 θαηεπζχλζεηο δηαζχλδεζεο ηνπ ππξεηνχ κε ηελ απηηζηηθή
δηαηαξαρή:
α) Ππξεηφο ηεο εγθχνπ: ν ππξεηφο ηεο εγθχνπ κεηέξαο κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε
απηηζηηθή δηαηαξαρή ηνπ ηέθλνπ ηεο αξγφηεξα. Δπνκέλσο, κήπσο πξέπεη ε έγθπνο λα
απνθεχγεη αθφκε θαη ηελ απιή ρξήζε ηεο παξαθεηακφιεο θαη λα ηε ρξεζηκνπνηεί
κφλν ζε πξαγκαηηθά αλαγθαίεο πεξηπηψζεηο;
β) Παξνπζία ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά: ε παξνπζία ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά
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παηδηά έρεη ζπζρεηηζηεί κε επηδείλσζε ηεο απηηζηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη κε
βειηίσζε ησλ απηηζηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, θάηη πνπ είλαη ζε κηα γεληθή ζεψξεζε
παξάδνμν φζν θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ.
Πηζαλψο ππάξρεη κηα ππννκάδα απηηζηηθψλ παηδηψλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
απηήο ηεο ηειεπηαίαο αληίδξαζεο. Θα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί αλ απηή ε
ππννκάδα απαξηίδεηαη απφ ηα απηηζηηθά άηνκα πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ή
θαιχηεξεο έθβαζεο. Αλ απηφ ηζρχεη, ζπλάδεη κε ηε ζεσξία ησλ επηπέδσλ πγείαο φπνπ
ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηε δχλακε αλάπηπμεο ππξεηηθήο αληίδξαζεο αλήθνπλ ζε
πςειφηεξν επίπεδν πγείαο θαη ηπγράλνπλ επλντθφηεξεο εμέιημεο.
Έηζη, κήπσο είλαη ρξήζηκν λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ πθίζηαληαη δχν ππννκάδεο
απηηζηηθψλ παηδηψλ (παξάιιεια κε αξθεηέο άιιεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί) εθείλε ησλ
απηηζηηθψλ κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ππξεηνχ θαη εθείλε ησλ απηηζηηθψλ κε απνπζία
εκπχξεησλ επεηζνδίσλ; Καη αλ πθίζηαηαη κηα ηέηνηα θαηεγνξηνπνίεζε κήπσο
ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζε δηάθνξνπο βηνινγηθνχο δείθηεο, φπσο
νη θπηηαξνθίλεο/ρεκεηνθίλεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί, ζε λεπξναπεηθνληζηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ή αθφκε θαη δηαθνξέο ζε παζνινγναλαηνκηθά παξαζθεπάζκαηα;
Δπηπιένλ, αλ κία ηέηνηα ηαμηλφκεζε είλαη ππαξθηή, κήπσο ν ππξεηφο δχλαηαη
λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξνγλσζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ έθβαζε ηεο απηηζηηθήο
δηαηαξαρήο θαη γηα ην αλ ην άηνκν απηφ ζα θαηαθηήζεη θάπνην απνδεθηφ επίπεδν
ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην κέιινλ; Δπηπιένλ, αλ ππάξμνπλ ζεηηθέο απαληήζεηο ζηα
εξσηήκαηα απηά κήπσο ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ αλαπηχζζνπλ ππξεηφ βξίζθνληαη ζε
κία πνιχ θξίζηκε θάζε απφ εμειηθηηθήο άπνςεο, φπνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ
απσιέζνπλ ηνλ ακπληηθφ κεραληζκφ αλάπηπμεο ππξεηνχ θαη έηζη λα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο θαηαζηνιήο ηνπ ππξεηνχ (ηα αληηππξεηηθά θάξκαθα) κε
πεξίζθεςε θαη θεηδψ;
γ) Απνπζία ηνπ ππξεηνχ ζηα απηηζηηθά παηδηά: κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ν
ππξεηφο κπνξεί λα απνπζηάδεη ζηα απηηζηηθά παηδηά ή ηνπιάρηζηνλ φηη ηα απηηζηηθά
παηδηά παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ιηγφηεξνπο ππξεηνχο ζε ζρέζε κε ηα
θπζηνινγηθά απφ λεπξναλαπηπμηαθήο εμέιημεο παηδηά. Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη ηα
απηηζηηθά παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα πξνβιήκαηα (φπσο π.ρ. απφ ην
γαζηξεληεξηθφ) ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά παηδηά.
Απηφ ελδερνκέλσο λα ππνδεηθλχεη φηη πνιιά απηηζηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ
νιηθή ή κεξηθή απψιεηα ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαπηχζζεη κεραληζκνχο
πξψηεο γξακκήο, φπσο είλαη ε ππξεηηθή αληίδξαζε θαη έηζη επθνιφηεξα πεξλνχλ ζε
γξακκέο άκπλαο δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ επηπέδνπ, φπσο είλαη ε εκθάληζε ρξνλίσλ
ζπκπησκάησλ ή ε εκθάληζε ινηκψμεσλ ρσξίο ππξεηφ.
δ) Καηαζηνιή ηνπ ππξεηνχ κε ηε ρξήζε αληηππξεηηθψλ (παξαθεηακφιεο) θαη
απηηζηηθή δηαηαξαρή: Η ρνξήγεζε ησλ αληηππξεηηθψλ πηζαλψο παξεκβαίλεη ζηε
θπζηνινγηθή
αλνζνινγηθή
αλάπηπμε
ηνπ
εγθεθάινπ,
νδεγψληαο
ζε
λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ν απηηζκφο, ζε νξηζκέλα γελεηηθψο θαη
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αλνζνινγηθψο πξνδηαηεζεηκέλα άηνκα. Οη επηδξάζεηο απηέο κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ
ζηελ πξψηκε βξεθηθή/παηδηθή ειηθία ή αθφκε θαη ζηελ ελδνκήηξηα δσή, νπφηε ην
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα είλαη ηαρέσο αλαπηπζζφκελν θαη εμειηζζφκελν θαη θαηά
ζπλέπεηα ηδηαίηεξα επάισην. Απηή ε απεπζείαο ζχλδεζε ηεο παξαθεηακφιεο κε ηελ
αλνζηαθή απάληεζε (έλα είδνο αλνζνθαηαζηνιήο) εγείξεη πνιινχο πξνβιεκαηηζκνχο
γηα ηε ρξήζε ηεο. Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα κεηξεζεί ε αλνζνγνληθφηεηα σο πξνο ηα
δηάθνξα εκβφιηα ησλ απηηζηηθψλ παηδηψλ θαη ε ρξήζε παξαθεηακφιεο ζε απηά.
Αλ νη παξαηεξήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί πνπ έρνπλ εθηεζεί επηβεβαησζνχλ κε
πεηξακαηηθέο, επηδεκηνινγηθέο θαη θιηληθέο κειέηεο, ε αλάπηπμε ή κε ππξεηνχ ζηα
απηηζηηθά παηδηά κπνξεί λα αλαρζεί ζε πξνγλσζηηθφ παξάγνληα αμηνιφγεζεο ηεο
έθβαζεο ηεο λφζνπ. Δπίζεο, αλ επηβεβαησζεί φηη ηα απηηζηηθά παηδηά πνπ
αλαπηχζζνπλ πςεινχο ππξεηνχο είλαη πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ελδερνκέλσο
γίλνπλ πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο φπνπ ηα παηδηά απηά εθηίζεληαη ζε
φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε παξέκβαζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ (αληηππξεηηθψλ,
αληηβηνηηθψλ θ.ά) ή αθφκε θαη επηιεθηηθψλ εκβνιηαζκψλ.
Τν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη ε αλάπηπμε ζήκεξα ηφζν πνιχπινθσλ
λνζνινγηθψλ νληνηήησλ, φπσο είλαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηνπ απηηζκνχ,
απαηηεί ζπλνιηθή θαη δπλακηθή ζεψξεζε ηνπ δηπφινπ ηεο πγείαο-αζζέλεηαο θαη
ζεκαληηθή πεξίζθεςε ζηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιεγεί γηα ηελ αληηκεηψπηζήο ηνπο.
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