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Περίληψη 

 

    Η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών 

αποτελεί πρόκληση και αντικείμενο σημαντικού επιστημονικού ενδιαφέροντος επί σειρά ετών. Ενώ 

έχει αναγνωριστεί η βιολογική βάση και ο ρόλος των γενετικών παραγόντων στην αιτιολογία, δεν 

υπάρχει, ακόμη, συγκεκριμένη, αποτελεσματική θεραπεία, που να στοχεύει στην πλήρη 

αποκατάσταση. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης των διαταραχών, οδήγησαν κατά  καιρούς, σε 

διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποιες εκ των οποίων υπόσχονται ‘θεραπεία’, κάποτε με αρνητικές 

επιπτώσεις στο άτομο και στην οικογένεια. 

    Οι έγκυρες ψυχολογικές θεραπείες και οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στον τομέα του αυτισμού 

στηρίζονται στις θεωρίες της αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Η σημασία και η αξία της πρώιμης 

παρέμβασης, της εξειδικευμένης εκπαίδευσης και της υποστήριξης των γονέων έχει αποδειχθεί, ενώ η 

φαρμακοθεραπεία είναι χρήσιμη στον έλεγχο των συμπτωμάτων σε πολλές περιπτώσεις. Σήμερα, δεν 

υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για όλα τα άτομα ή για το ίδιο το άτομο, σε όλη τη διάρκεια της ζωής. 

Η εξατομικευμένη εφαρμογή συνδυασμού ψυχοεκπαιδευτικών και βιολογικών θεραπειών σε 

διαφορετικές φάσεις της ζωής, στα πλαίσια δικτύου υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, διασφαλίζει  

υποστήριξη, σταθερότητα και συνέχεια στην προώθηση της ανεξαρτητοποίησης του ατόμου.  

 

Λέξεις Κλειδιά: αυτισμός, εκπαίδευση, ψυχολογικές θεραπείες, πρώιμη παρέμβαση, 

φαρμακοθεραπεία. 

Εισαγωγή 

    Ο αυτισμός και οι συναφείς διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι χρόνιες, σοβαρές 

νευροαναπτυξιακές καταστάσεις, γνωστικής φύσης. Χαρακτηρίζονται από συνδυασμό ποιοτικών 

αποκλίσεων στους τομείς της αμοιβαίας κοινωνικής αλληλε-πίδρασης, της επικοινωνίας και του 

συμβολικού ή κοινωνικού μιμητικού παιχνιδιού και από περιορισμένο, επαναληπτικό πρότυπο 

ενδιαφερόντων και συμπεριφοράς (1,2). Εκδηλώνονται νωρίς στη ζωή και επηρεάζουν βαθιά την 

αντίληψη του ατόμου για τον εαυτό του και τον κόσμο, τη μάθηση και την προσαρμογή στις 

απαιτήσεις της καθημερινής ζωής (3). 

    Η αιτιολογία και η θεραπευτική αντιμετώπιση του αυτισμού έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεγάλου 

ερευνητικού ενδιαφέροντος επί σειρά δεκαετιών. Ενώ αρχικά θεωρήθηκε ως έμφυτη διαταραχή (4), 

αργότερα υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για αντίδραση σε αντίξοες πρακτικές ανατροφής (5,6).  Οι 

απόψεις αυτές, που στηρίχθηκαν σε προσωπικές εντυπώσεις και σε υποθέσεις, η εγκυρότητα των 

οποίων δεν αποδείχθηκε από την έρευνα, επηρέασαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις πρακτικές 

αντιμετώπισης.  Θεραπευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται σε τέτοιες απόψεις δεν είναι 

αποτελεσματικές. Μελέτες σύγκρισης γονέων παιδιών με αυτισμό  με ομάδες ελέγχου δεν έχουν δείξει 

σημαντικές διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, στα δυναμικά της οικογένειας, στο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και στις πρακτικές ανατροφής μεταξύ των ομάδων (7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13). 
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    Από την δεκαετία του 1960, έγκυρες επιστημονικές μελέτες έδειξαν τη βιολογική βάση του 

αυτισμού και των συναφών διαταραχών (14,15). Κατά τα τελευταία 20 χρόνια αναγνωρίστηκαν ο 

ρόλος ειδικών γενετικών παραγόντων στις περισσότερες περιπτώσεις και η πολυπλοκότητα των 

υποκείμενων βιολογικών και ψυχολογικών διεργασιών. Σήμερα είναι γνωστό ότι  στην εκδήλωση του 

αυτισμού συμβάλλουν διαφορετικά γονίδια (16) ενώ η κληρονομικότητα της τάσης για αυτισμό είναι 

>90% (17). Επιπλέον, μελέτες σε διδύμους έδειξαν ότι ο κίνδυνος για αυτισμό και συναφείς 

διαταραχές στα αδέλφια, δηλαδή σε γενετικώς συγγενικά άτομα, είναι αυξημένος σε σχέση με το 

γενικό πληθυσμό και κυμαίνεται από 2 έως 6% (18, 19). 

    Η συστηματική έρευνα της αιτιολογίας του αυτισμού επηρέασε καθοριστικά τη θεραπευτική 

πρακτική (20, 21,22). Οι έγκυρες θεραπευτικές προσεγγίσεις στηρίζονται, σήμερα, στις θεωρίες της 

αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας με έμφαση στην κοινωνική κατανόηση, στην αυτογνωσία, στην 

εκμάθηση της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση του κινήτρου και στον 

έλεγχο των δυσλειτουργικών συμπεριφορών. Τα προγράμματα  πρώιμης παρέμβασης είναι αναγκαία 

για την εξέλιξη των παιδιών με αυτισμό, ενώ οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι η ειδική 

εκπαίδευση, οι συμπεριφορικές προσεγγίσεις, η ψυχοεκπαίδευση της οικογένειας και η 

φαρμακοθεραπεία, σε κάποιες περιπτώσεις (22).  

    Η θεραπευτική παρέμβαση σκοπό έχει να προετοιμάσει το άτομο ώστε να παραμείνει και να 

συμμετέχει πλήρως στην κοινότητα, να έχει ενεργό ρόλο στην οικογένεια, να είναι ανεξάρτητο και 

παραγωγικό, στο βαθμό που είναι εφικτό. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός απαιτεί λεπτομερή αξιολόγηση 

του επιπέδου λειτουργικότητας, κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών, θεωρητικό 

υπόβαθρο για τη μακροχρόνια παροχή υπηρεσιών και ρεαλιστικές υποθέσεις για την πιθανή εξέλιξη. Η 

θεραπευτική προσέγγιση είναι αποτελεσματική μόνον όταν είναι εξατομικευμένη, ανάλογη της 

χρονολογικής ηλικίας και του αναπτυξιακού επιπέδου, εστιάζεται στο σύνολο των δυσκολιών, στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών και στην προώθηση της ανάπτυξης και της προσαρμογής μακροχρόνια.      

     Σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, με τα ίδια αποτελέσματα για όλα τα άτομα, σε όλες 

τις ηλικίες, ενώ κάποιες προσεγγίσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με άλλες στην 

προώθηση των κοινωνικών, πραγματολογικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων (23). Επειδή οι 

διαταραχές του φάσματος του αυτισμού είναι χρόνιες, απαιτούνται αλλαγές στη θεραπευτική 

προσέγγιση, καθώς το άτομο μεγαλώνει. Πρωταρχικό θεραπευτικό πλαίσιο είναι η οικογένεια και το 

σχολείο. Σε πολύ μικρή ηλικία  η θεραπεία εστιάζεται, συνήθως, στην προώθηση της επικοινωνίας, 

στην εκπαίδευση του παιδιού και στην ψυχοεκπαίδευση των γονέων. Σε μεγαλύτερες ηλικίες,  η 

εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί προτεραιότητα, ενώ η αντιμετώπιση του άγχους, της 

κατάθλιψης ή των ψυχαναγκαστικών-καταναγκαστικών συμπτωμάτων μπορεί να απαιτούν κατάλληλη 

ψυχοθεραπεία  και/ή φαρμακευτική αγωγή.     

 

Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 

    Κατά τα τελευταία 50 χρόνια, η αναγνώριση της σημασίας της εκπαίδευσης και η πρόσβαση σε 

κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο μείωσε σημαντικά την εισαγωγή ατόμων με αυτισμό σε ιδρύματα 

(24). Η εξειδικευμένη, εντατική εκπαιδευτική παρέμβαση  είναι η πιο σημαντική πηγή βελτίωσης όταν 

εστιάζεται στις ιδιαίτερες δυσκολίες των παιδιών και των εφήβων με αυτισμό. Υποστηρίζει την 

κατάκτηση βασικών κοινωνικών, επικοινωνιακών και γνωστικών δεξιοτήτων, προωθεί την 

ανεξαρτησία, τη γενίκευση και την αξιοποίηση της γνώσης σε κοινωνικές καταστάσεις της 

καθημερινής ζωής (25,26). 

    Η επιλογή του εκπαιδευτικού πλαισίου είναι εξατομικευμένη. Πολλά παιδιά αποδίδουν καλύτερα σε 

μικρές τάξεις, με υψηλά επίπεδα οργάνωσης, ενώ άλλα μπορούν να μάθουν στα πλαίσια της 

παραδοσιακής τάξης, με κατάλληλη υποστήριξη. Οι τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, η 

εκπαίδευση σε επικοινωνιακές-κοινωνικές δεξιότητες και στην κατανόηση των σκέψεων, των 

συναισθημάτων και της πρόθεσης του άλλου, στα πλαίσια της ομάδας, μειώνουν τα προβλήματα 

συμπεριφοράς (22, 17).  Η συμμετοχή παιδιών με φυσιολογική ανάπτυξη στην ενίσχυση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και του παιχνιδιού των παιδιών με αυτισμό έχει θετικά αποτελέσματα 

(17). 

    Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγ-γίσεων υποστηρίζει 

τη σημασία της δόμησης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του καθημερινού προγράμματος και των 

δραστηριοτήτων στην προώθηση της μάθησης (30). H έκθεση σε δομημένα, ‘προσανατολισμένα στο 

στόχο’ ακαδημαϊκά προγράμματα  είναι πιο αποτελεσματική, σε σύγκριση με λιγότερο δομημένα (27). 

Στο πρόγραμμα TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped 

Children) (28), η εκπαίδευση στηρίζεται στη δόμηση του φυσικού περιβάλλοντος, του καθημερινού 

προγράμματος, των δραστηριοτήτων και του υλικού και στη χρήση οπτικών συνθημάτων για την 

ενίσχυση της επικοινωνίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, ανάλογο του 
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αναπτυξιακού επιπέδου και ενσωματώνει συμπεριφορικές και γνωστικές τεχνικές για την προώθηση 

της επικοινωνίας και της κοινωνικότητας (29, 30).  

    Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διαφέρουν σημαντικά ως προς τον εντατικό χαρακτήρα, το πλαίσιο 

(σπίτι ή σχολείο), την αναλογία ελεύθερης-δομημένης διδασκαλίας, τις αλληλεπιδράσεις με τους 

συνομηλίκους, τη χρήση λόγου ή εναλλακτικών συστημάτων επικοινωνίας. Η μέθοδος εναλλακτικής 

επικοινωνίας  Picture Exchange Communication System (31), χρησιμοποιεί σύμβολα, εικόνες ή 

αντικείμενα όπως και το πρόγραμμα TEACCH, για την προώθηση της επικοινωνίας στην τάξη (32). 

Το πρόγραμμα Bright Start (33), εστιάζεται στην ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, 

ενώ οι Koegel και συν (34), τονίζουν την επιτυχή προσαρμογή των παραδοσιακών συμπεριφορικών 

μεθόδων στο σχολικό περιβάλλον. Επειδή η ποικιλομορφία των αναγκών των ατόμων με αυτισμό είναι 

μεγάλη, η επιλογή του εκπαιδευτικού προγράμματος απαιτεί μεγάλη προσοχή.  

    Οι προσπάθειες συγκριτικής αξιολόγησης των μεθόδων εκπαίδευσης είναι περιορισμένες (35). Όλα 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με αυτισμό δίνουν έμφαση στην πρώιμη έναρξη, σε πλήρες 

πρόγραμμα με δραστηριότητες μικρής χρονικής διάρκειας, στη χαμηλή αναλογία δασκάλου/μαθητή, 

στην εκπαίδευση και ενεργό εμπλοκή των γονέων για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, στη συνεχή 

αξιολόγηση της προόδου και αλλαγές στρατηγικής, αν δεν παρατηρούνται αποτελέσματα (36).  

    Η εκπαίδευση σε προ-επαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες είναι απαραίτητη για τους 

εφήβους με αυτισμό και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Είναι εξατομικευμένη, ανάλογη των 

αναγκών και έχει σκοπό να προωθήσει την υποστηριζόμενη ή ανεξάρτητη εργασία, τις κοινωνικές 

δεξιότητες και την ανεξαρτησία στην ενήλικη ζωή. Επικεντρώνεται στην εκμάθηση δεξιοτήτων 

εργασίας, όπως κατάλληλη συμπεριφορά και αναγνώριση του προσωπικού χώρου του άλλου (37, 38). 

Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις 

Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις στηρίζονται σε εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της μάθησης (39) και είναι ιδιαίτερα σημαντικές στα πλαίσια σφαιρικής θεραπευτικής 

προσέγγισης, ανεξάρτητα από τη φιλοσοφία του προγράμματος (40). Η λεπτομερής παρατήρηση και η 

συμπεριφορική αξιολόγηση του παιδιού και των συνθηκών του περιβάλλοντος αποτελούν τη βάση για 

το σχεδιασμό της παρέμβασης. Εφαρμόζονται τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς, 

εφαρμοσμένη ανάλυση της συμπεριφοράς και τεχνικές που ενισχύουν τις επιθυμητές συμπεριφορές 

και μειώνουν τις ανεπιθύμητες, στα πλαίσια λεπτομερούς, εξατομικευμένου σχεδίου παρέμβασης (22). 

Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις ενισχύουν την κατάκτηση του λόγου και των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

βελτιώνουν τη συμπεριφορά και μειώνουν το άγχος των γονέων (41,42,43).  

     Προσεγγίσεις όπως η πρώιμη, εντατική συμπεριφορική παρέμβαση (44) και άλλα προγράμματα 

(45), υποστηρίζουν μακροχρόνια βελτίωση ή πραγματική θεραπεία  σε άτομα με αυτισμό. Πολλά 

μεθοδολογικά θέματα περιπλέκουν την ερμηνεία αυτών των απόψεων.  Αν και δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφωνίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πρώιμης εντατικής συμπεριφορικής 

παρέμβασης στον αυτισμό, τα περισσότερα παιδιά συνεχίζουν να έχουν σοβαρές δυσκολίες σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής (46). Είναι γνωστό ότι διαφορετικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις 

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων  στα άτομα με αυτισμό (47). Οι επαγγελματίες  οφείλουν 

να ενημερώσουν, πλέον, τους γονείς ότι η πρώιμη, εντατική συμπεριφορική παρέμβαση είναι ωφέλιμη, 

αλλά δεν θεραπεύει τον αυτισμό.   

Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης 

Η αναγνώριση του αυτισμού ολοένα και νωρίτερα στη ζωή οδήγησε  στην ανάπτυξη μεθόδων πρώιμης 

παρέμβασης. Από την ανασκόπηση διαφορετικών συμπεριφορικών προγραμμάτων οι Dawson et al. 

(48), υποστηρίζουν ότι η πρώιμη παρέμβαση επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη και την ένταξη σε 

περιβάλλον εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τις μεθόδους, τη φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά των 

παιδιών. Ωστόσο, η ανομοιογένεια των μεθόδων παρέμβασης και εκτίμησης του αποτελέσματος δεν 

επιτρέπουν έγκυρη σύγκριση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μεταξύ των προγραμμάτων. 

Σήμερα, δεν είναι σαφές ποιες παρεμβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσματικές για ποια παιδιά με 

αυτισμό. Όμως, είναι γενικά αποδεκτό ότι όσο νωρίτερα αρχίζει η θεραπεία και όσο πιο εντατική είναι 

η παρέμβαση, τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα. Η χρήση σταθμισμένων δοκιμασιών 

αξιολόγησης των γνωστικών, γλωσσικών, κοινωνικών και προσαρμοστικών δεξιοτήτων, των 

αναπτυξιακών αλλαγών και η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού μετά το τέλος του 

προγράμματος, θα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων 

παρεμβάσεων (24).  

    Επιπρόσθετα στοιχεία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρώιμης παρέμβασης για τα παιδιά με 

αυτισμό αποτελούν η εξατομικευμένη λογοθεραπεία-εκπαίδευση στην επικοινωνία, η εργοθεραπεία 

και η κινησιοθεραπεία. Οι θεραπείες αυτές μεμονωμένα δεν είναι επαρκείς (26). Για παράδειγμα, η 

μέθοδος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης (49), ενώ δεν αποτελεί ολοκληρωμένη θεραπευτική 

πρόταση, είναι ουσιαστικό συμπληρωματικό στοιχείο μιας σφαιρικής παρέμβασης, σε κάποιες 

περιπτώσεις. Ανάλογη είναι και η παρατήρηση ότι η εκπαίδευση στην επικοινωνία με ή χωρίς λόγο 
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είναι κεντρικής σημασίας. Για το λόγο αυτό η λογοθεραπεία στα παιδιά με αυτισμό αποβλέπει στην 

ενίσχυση της επικοινωνίας, ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο και στη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε διαφορετικά πλαίσια (22). Πάντως σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση του 

αυτισμού, εκτός από την εξειδίκευση του θεραπευτή, αποτελούν η γνώση, η εμπειρία και η ικανότητά 

του στην προσέγγιση του παιδιού (50). 

Οικογενειακές Παρεμβάσεις 

    Ο ρόλος  των γονέων είναι καθοριστικός στην εξέλιξη ενός ατόμου με αυτισμό, σε όλη τη διάρκεια 

της ζωής. Η υποστήριξη και η συνεργασία των γονέων και των αδελφών είναι καθοριστικής σημασίας 

και πρέπει να αντανακλά θετική στάση, αξίες, προσδοκίες και στόχους της οικογένειας (51,52).  Οι 

γονείς υποστηρίζονται ώστε να συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στη θεραπεία (53). Η στενή 

συνεργασία απομυθοποιεί τη διαδικασία, παρέχει υλικό για περαιτέρω συζήτηση και επιτρέπει τη 

διαχείριση σημαντικών θεμάτων, όπως ο ρόλος της φαρμακοθεραπείας, σοβαρά προβλήματα 

συμπεριφοράς, σεξουαλικότητα, παραμονή του ατόμου στην οικογένεια, κατάλληλη απασχόληση και 

κίνδυνοι από την έκθεση σε επαγγελματικό περιβάλλον (52).  

    Η χρονιότητα και η σοβαρότητα του αυτισμού μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συναισθηματική 

κατάσταση των γονέων και των αδελφών. Τα αδέλφια μπορεί να παρουσιάζουν αναπτυξιακές 

διαταραχές. Τα προβλήματα αυτά περιορίζουν τις δυνατότητες της οικογένειας και απαιτούν 

αντιμετώπιση. Η χρόνια πορεία του αυτισμού απαιτεί επαγγελματίες διαθέσιμους για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, ανάλογα με τις ανάγκες. Η συνέχεια στην παροχή βοήθειας απαιτεί σταθερό πλαίσιο 

συνεργασίας διάρκειας.       

Ψυχοθεραπεία 

    Η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία θεωρήθηκε παλιότερα ως θεραπεία εκλογής στον αυτισμό. Σήμερα 

είναι αποδεκτό ότι τα κεντρικά συμπτώματα του αυτισμού δεν ανταποκρίνονται στη μέθοδο αυτή (53). 

Ωστόσο, τα άτομα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας μπορεί να βοηθηθούν από ατομική, ομαδική ή 

οικογενειακή ψυχοθεραπεία, όταν συνυπάρχουν άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις ή συμπτώματα όπως 

άγχος, κατάθλιψη ή έντονη ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική συμπτωματολογία (54). Τα άτομα αυτά 

μπορεί να παρουσιάσουν έντονη δυσφορία όταν συνειδητοποιούν ότι διαφέρουν από τους άλλους. Η 

μη δομημένη ψυχοθεραπεία δεν βοηθά, αλλά μερικά άτομα με καλό επίπεδο λόγου, μπορεί να 

βοηθηθούν με τη χρήση συγκεκριμένων οδηγιών.  

    Η εφαρμογή υποστηρικτικών και πιο δομημένων θεραπευτικών διαδικασιών, όπως η γνωστική-

συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, είναι αποτελεσματική σε μερικές περιπτώσεις στην αντιμετώπιση της 

κατάθλιψης (55). Αυστηρά δομημένη κατευθυντική ψυχοθεραπεία, που εστιάζεται στην κατανόηση 

των βασικών δυσκολιών και τεχνικές εκπαίδευσης στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων  

υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη γενίκευση προσαρμοστικών δεξιοτήτων (56). Κατά τα τελευταία 

χρόνια η εκπαίδευση στην αυτογνωσία είναι σημαντική στη θεραπευτική προσέγγιση των ατόμων με 

αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (57). Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή ψυχοθεραπείας προϋποθέτει 

προσεχτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών και συγκεκριμένες ενδείξεις ότι το άτομο θα 

ωφεληθεί (53).   

Φαρμακοθεραπεία    

Δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία των κοινωνικών και επικοινωνιακών 

αποκλίσεων στα παιδιά  με αυτισμό. Ωστόσο, κάποια φάρμακα μπορεί να είναι άμεσα βοηθητικά στην 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων και συνυπαρχουσών διαταραχών, ενώ υποστηρίζουν 

έμμεσα τα αποτελέσματα των συμπεριφορικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων (58, 59).   

    Νευροληπτικά: Τα νευροληπτικά πρώτης γενιάς δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητικά. Η χρήση τους 

περιορίζεται σημαντικά από τον κίνδυνο εκδήλωσης όψιμης δυσκινησίας (60). Το ενδιαφέρον 

εστιάζεται σήμερα στα  άτυπα νευροληπτικά, όπως η ρισπεριδόνη (61), που μειώνει την 

υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα, τις στερεοτυπικές και αυτοτραυματικές, συμπεριφορές και την 

επιθετικότητα. Σε μερικά παιδιά βελτιώνεται και η κοινωνικότητα. (62). Ο κίνδυνος  για 

εξωπυραμιδικά συμπτώματα είναι μειωμένος, ενώ ο κίνδυνος για όψιμη δυσκινησία είναι υπαρκτός. Η 

μέση δόση σε παιδιά και εφήβους σε διαφορετικές μελέτες ανέρχεται σε 2.0 mg ημερησίως. Η πιο 

σημαντική παρενέργεια είναι η αύξηση του βάρους. Άλλες παρενέργειες, όπως υπνηλία, κούραση, 

τρόμος και σιελόρροια  είναι συνήθως παροδικές (23).   

    Αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs): χρησιμοποιούνται συχνά για την 

αντιμετώπιση των επαναληπτικών συμπεριφορών, των στερεοτυπιών και του άγχους στις αλλαγές 

(63). Οι περισσότερες μελέτες βασίζονται σε μικρά δείγματα, ενώ το θέμα των αναπτυξιακών αλλαγών 

στην αποτελεσματικότητα των φαρμάκων παραμένει ανοιχτό (23). Σε μελέτη παιδιών προεφηβικής 

ηλικίας με φλουοξετίνη, αναφέρθηκε βελτίωση στο μεγαλύτερο ποσοστό (64). Μελέτες εστιασμένες 

στην αποτελεσματικότητα της φλουβοξαμίνης σε ενήλικες έδειξαν βελτίωση των καταναγκαστικών 

συμπεριφορών και της επιθετικότητας. Οι παρενέργειες είναι λιγότερες με χαμηλή αρχική δόση και 

σταδιακή αύξηση (65, 63). 
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    Αντικαταθλιπτικά: συναισθηματική αστάθεια, ακατάλληλες συναισθηματικές αντιδράσεις, άγχος και 

κατάθλιψη παρατηρούνται συχνά στα άτομα με αυτισμό. Η ιμιπραμίνη ήταν δημοφιλής στην 

αντιμετώπιση της κατάθλιψης, της επιθετικότητας και της ευερεθιστότητας σε άτομα με αυτισμό, αλλά  

η χρήση περιορίστηκε λόγω πιθανών παρενεργειών από το καρδιαγγειακό σύστημα. Η χλωριμιπραμίνη 

είναι πιο αποτελεσματική στον έλεγχο των στερεοτυπιών, της επιθετικότητας, της υπερκινητικότητας 

και των καταναγκαστικών συμπεριφορών (66).  

Σταθεροποιητές της Διάθεσης: μελέτες εστιασμένες στη δράση των αντιεπιληπτικών ως 

σταθεροποιητών της διάθεσης στον αυτισμό είναι περιορισμένες. Η ανταπόκριση των ατόμων με 

αυτισμό στη θεραπεία με λίθιο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο, άτομα με ιστορικό διπολικής 

διαταραχής στην οικογένεια μπορεί να ανταποκρίνονται καλύτερα (53).  

Φενφλουραμίνη: Προτάθηκε αρχικά ως θεραπεία  εκλογής του αυτισμού, επειδή μειώνει τα επίπεδα 

σεροτονίνης στο αίμα. Αν και μπορεί να μειώσει την υπερκινητικότητα, δεν επηρεάζει άλλα 

συμπτώματα (67).  

Ναλτροξόνη:  κάποιες μελέτες ανέφεραν μέτρια βελτίωση στη συμπεριφορά, στην ανησυχία και στην 

υπερκινητικότητα, αλλά δεν είναι αποτελεσματική στον έλεγχο των αυτοτραυματισμών και δε 

βελτιώνει τη μάθηση (68).  

Θεραπείες Αμφίβολης Αποτελεσματικότητας 

 Η σοβαρότητα και η χρονιότητα του αυτισμού έχουν ως αποτέλεσμα  την εμφάνιση, κατά καιρούς, 

διαφορετικών θεραπειών, χωρίς επιστημονική βάση, που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα. 

Κάποιες από τις θεραπείες αυτές, όπως η χρήση βιταμινών B6 και συμπληρωμάτων διατροφής δεν 

είναι αποτελεσματικές, χωρίς να είναι  επικίνδυνες για το παιδί και την οικογένεια (69). Άλλες 

εναλλακτικές θεραπείες, όπως η διευκολυνόμενη επικοινωνία (facilitated communication), για άτομα 

χωρίς λόγο ή πολύ περιορισμένο λόγο, μπορεί να προκαλέσουν σημαντική βλάβη. Η προσέγγιση αυτή, 

που χρησιμοποιήθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις, για την απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια, 

εξαιτίας αναφερθείσας κακοποίησης (67), δεν έχει εμπειρική βάση και δεν αναγνωρίζεται από την 

επιστημονική κοινότητα  (70). 

    Άλλες προσεγγίσεις, όπως η ‘θεραπεία καθημερινής ζωής’ που εφαρμόζεται στο σχολείο Higashi 

στην Ιαπωνία (71), η ακουστική εκπαίδευση (auditory training) (72), η θεραπεία κρατήματος (holding 

therapy) και η θεραπεία επιλογών (options) (73),  δε στηρίζονται σε επιστημονικές παρατηρήσεις και 

δεν έχουν διερευνηθεί με έγκυρες, επιστημονικές μεθόδους (67). Ελεγχόμενες μελέτες έδειξαν ότι η 

σεκρετίνη, ενδογενές πολυπεπτίδιο, είναι αναποτελεσματική (74). 

 

Επίλογος 

    Πολυάριθμες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση του αυτισμού και 

των συναφών διαταραχών, αλλά η αξιολόγηση της αποτελεσματι-κότητας των περισσότερων από 

αυτές παραμένει ανοιχτή. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση της κατάστασης του ατόμου και της 

οικογένειας, η ιεράρχηση των συμπτωμάτων, των συνυπαρχουσών διαταραχών προς αντιμετώπιση και 

ο καθορισμός των στόχων της παρέμβασης, η συστηματική φροντίδα της σωματικής υγείας, η 

εκπαίδευση και η εφαρμογή διαφορετικών προσεγγίσεων σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και η 

αξιολόγηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη θεραπευτική διαδικασία, διασφαλίζουν σφαιρική 

αντιμετώπιση. Τα άτομα με αυτισμό έχουν ανάγκη από οργανωμένο δίκτυο υπηρεσιών υγείας και 

εκπαίδευσης, ικανό να ανταποκριθεί μακροχρόνια στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Η σταθερότητα 

και η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων διασφαλίζεται όταν ο θεραπευτικός σχεδιασμός 

επικεντρώνεται στις υπηρεσίες από τις οποίες το άτομο έχει ανάγκη.  

 

SUMMARY 

V. A. PAPAGEORGIOU: Treatment Approaches for Autism Spectrum Disorders  

Medical Psychopedagogical Center of North Greece  

Psychiatric Hospital – Thessaloniki 

    Treatment of autism and related disorders continues to be a challenge for people with the disorder, 

family members, health professionals, educationalists and policy makers. Efforts to understand and 

treat the disorder have led to the development of different therapeutic approaches some of which claim 

for cure. Although biological basis of autism has been recognized and knowledge about the nature of 

the main characteristics is expanded, there is not a known cure today.  

    Treatment planning for people with autism and related disorders should be related to the assessment 

of the individual needs and current level of functioning. Intervention must be related to the full range of 

impairments and should focus on the long-term vision for the person’s potential. Parents are very 

important during the whole life of the person with autism. Support to the parents and siblings and close 

collaboration with teachers and professionals reflecting the values and priorities of the family promotes 

generalization of skills and knowledge in different settings. At the present time research suggests the 



 6 

importance of early intervention tailored to the child’s individual strengths and weaknesses in helping 

the child to develop better social and emotional relationships, learn better communicative skills and 

decrease the intensity of stereotypic and challenging behaviors. The most powerful source of 

improvement over the years for children and adolescents with autism spectrum disorders has been 

education. The educational setting must be chosen to be appropriate to the child’s needs. There are 

many different educational programs. Although they have different emphases, they share many 

common characteristics, such as entry at an early age, structure with clear expectations, developmental 

appropriateness and using strengths to support gains in weaker areas. Vocational and prevocational 

training is important for adolescents with autism and related disorders and aims towards socialization 

and independent or supported employment and living. Behavioral and psychological methods of 

treatment are very important in promoting communication, social skills and behavior management and 

drug treatment is useful in some cases. Particular care should be taken in the selection and 

administration of medications. The usefulness of psychotherapy in autism is very limited. Individual 

psychotherapy in the form of counseling may be indicated for higher-functioning persons verbally 

capable of engaging in this type of treatment. Social skills training and teaching of social problem - 

solving after very careful consideration of the particular strengths and weaknesses of the individual are 

strongly indicated. Other therapeutic approaches such as auditory integration training, facilitated 

communication and the ‘options’ are not effective and not critically assessed. Secretin, an endogenous 

gastrointestinal polypeptide, is ineffective as a treatment for social and communication handicaps in 

autism. Language and communication therapy today is focused on methods to increase communication 

and spontaneous language even in children with severe language deficits rather than on verbally 

prompted responses cued by the speech therapist. There is no one treatment effective for everyone. 

Some treatments may be more effective than others in improving communication, social and 

interpersonal skills. A growing body of research suggests that intensive, sustained treatment based on 

individualized plan with immediate and long-term objectives appropriate to the chronological age and 

developmental level of the person is important in improving the long-term outcome of people with 

autism and related disorders.  

 

Key Words: autism, psychological therapies, education, early intervention, drug therapy 
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