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Ενότητα 1
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΠΥ (ADHD)-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ, Attentional Deficit
Disorder-ADHD) ή σύνδρομο ΔΕΠΥ- ADHD είναι μία δια βίου νευροβιολογική διαταραχή η οποία
χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυτοελέγχου, προβλήματα στη συμπεριφορά και στην οργάνωση και
ανικανότητα διατήρησης της προσοχής και της συγκέντρωσης. (Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη).
Τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ (ADHD) περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Δρ.
Heinrich Hoffman το 1845. Το 1902 ο Sir George F. Still περιέγραψε μία ομάδα παρορμητικών
παιδιών με συμπεριφορικά προβλήματα και τα χαρακτήρισε ως ''άτομα με αδύναμη βούληση και
με μικρή ικανότητα για ηθικό έλεγχο της συμπεριφοράς τους''. Το 1947 έκανε την εμφάνισή της η
θεωρία της «εγκεφαλικής βλάβης» (Strauss & Lehtinen,1947 στο Κάκουρος, 2001) και αργότερα ο
όρος «εγκεφαλική βλάβη έδωσε τη θέση του στον όρο «ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία»
(Kessler, 1980 στο Κάκουρος, 2001). Στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Διανοητικών
Διαταραχών, δεύτερη έκδοση (DSM-ΙΙ), ονομάστηκε διαταραχή υπερκινητικής αντίδρασης της
παιδικής ηλικίας. Το 1980, το DSM-ΙΙΙ κοινοποίησε ένα νέο όνομα, ''Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής ''.

1.2 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΔΕΠΥ (ADHD)
Τα συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) χωρίζονται σε πρωτογενή και
δευτερογενή. Στα πρωτογενή συμπτώματα εντάσσονται τα ακόλουθα: Διασπάται εύκολα η
προσοχή τους, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν καμία ενέργεια και δεν μπορούν να
συγκεντρωθούν, Είναι παρορμητικά και κάνουν πράξεις χωρίς να σκεφτούν. Μιλούν ασταμάτητα
και διακόπτουν τους άλλους όταν μιλούν. Είναι νευρικά, ανήσυχα και δεν μπορούν να περιμένουν.
Στα δευτερογενή συμπτώματα συναντάμε τα εξής: Δυσκολεύονται να απαντήσουν και να
διατηρήσουν φιλίες. Έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Χαρακτηρίζονται επιθετικά και απείθαρχα.
Έχουν ανήσυχο ύπνο, αργούν να κοιμηθούν και ξυπνούν πολύ νωρίς το πρωί. Τέλος, συνήθως
έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη λόγου.
Με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά τους μπορούμε να κατατάξουμε τα παιδιά με ΔΕΠΥ
(ADHD) σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Μειωμένη Προσοχή: Τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία εμφανίζουν διάσπαση, δυσκολία συγκέντρωσης λεπτομερειών και ολοκλήρωσης έργων
(ντροπαλά, αφηρημένα, αγχωμένα). β) Υπερκινητικότητα – Παρορμητικότητα: Στην κατηγορία αυτή
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τα παιδιά εμφανίζουν αυξημένη κινητική δραστηριότητα, μειωμένη προσοχή και απουσιάζει το
στοιχείο του αυτοελέγχου. γ) Μεικτός τύπος: Είναι ο συνδυασμός των δυο παραπάνω τύπων
ΔΕΠΥ (ADHD) και είναι ο πιο συχνός, δηλαδή μειωμένη προσοχή & υπερκινητικότητα –
παρορμητικότητα

1.3 AITIA ADHD
1.3.1 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
Πολλοί διαφορετικοί παράγοντες φαίνεται να σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ (ADHD), τόσο
κληρονομικοί όσο και περιβαλλοντικοί. Οι Faraone et al το 2005 εξέτασαν τα αποδεικτικά στοιχεία
που δείχνουν ότι η ΔΕΠΥ (ADHD) είναι έντονα επηρεασμένη από τα γονίδια και παρακολούθησαν
την πρόοδο των μελετών της μοριακής γενετικής που προσπαθούν να βρουν αυτά τα γονίδια και
τις παραλλαγές τους που αυξάνουν την ευαισθησία για ΔΕΠΥ (ADHD).
Ο μέσος όρος κληρονομικότητας της ΔΕΠΥ (ADHD) είναι 76% και δείχνει ότι η ΔΕΠΥ
(ADHD) είναι μεταξύ των πιο κληρονομήσιμων διαταραχών (Faraone et al, 2005) (Διάγραμμα 1)
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Διάγραμμα 1. Estimated heritability of attention-deficit/hyperactivity disorder,
based on pooled results from 20 twin studies (Faraone et al, 2005)
Τα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) υποστηρίζεται ότι έχουν διαφορές στις διαστάσεις των
μετωπιαίων λοβών και στην παρεγκεφαλίδα (Tripp and Wickens,2009) και ότι η ΔΕΠΥ (ADHD)
συνδέεται με την ντοπαμίνη D4 και D5 και τους μεταφορείς της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης.
(Bobb et al 2006)
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Επίσης σε πολλές έρευνες έχει βρεθεί συσχέτιση της ΔΕΠΥ (ADHD) με DRD4, DRD5, DAT,
BYN, 5-HTT, HTR1B, SNAP-25 (Faraone et al, 2005, Mill et al,2005, Thapar et al 2007, Thapar et
al 2013) (Πίνακας 2,3 και 4)
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Πίνακας 2:

Mill et al,2005
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Πίνακας 3:

Thapar et al, 2007
Πίνακας4:

Thapar et al 2013
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Συγκεκριμένα οι Faraone et al το 2001 εξέτασαν τη σχέση ΔΕΠΥ (ADHD) με DRD4.
Εφαρμόστηκε μεταανάλυση σε μελέτες περιπτώσεων και οικογενειακές μελέτες της σύνδεσης
ΔΕΠΥ (ADHD) με DRD4. Πέντε από τις οχτώ μελέτες έδειξαν μία σημαντική συσχέτιση μεταξύ
ΔΕΠΥ (ADHD) και DRD4 (Faraone et al, 2001) (Πίνακας 5)
Πίνακας 5:

Faraone et al, 2001
Η μετα-ανάλυση έδειξε μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ ΔΕΠΥ
(ADHD) και DRD4. Η συσχέτιση αυτή ήταν στατιστικά σημαντική σε ξεχωριστές αναλύσεις στις 8
μελέτες περίπτωσης και σε 14 οικογενειακές μελέτες. Ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι το DRD4 προσδίδει ευαισθησία στην ΔΕΠΥ (ADHD). Η σύνδεση θα μπορούσε να
οφείλεται σε ένα άγνωστο γονίδιο το οποίο δεν συνδέεται σωστά με το DRD4.
Σε μία άλλη έρευνα οι Gau και Huang, εξέτασαν αν η μειωμένη απόδοση της προσοχής σε
διάφορα τεστ προσοχής μπορεί να οφείλεται σε έναν πιθανό ενδοφαινότυπο της ΔΕΠΥ (ADHD)
Συμμετείχαν 180 αδέλφια με ΔΕΠΥ (ADHD) και 173 άτομα αποτελούσαν την ομάδα
ελέγχου. Τα δημογραφικά στοιχεία φαίνονται στον πίνακα παρακάτω:
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Gau and Huang,2013
Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με ψυχιατρικές συνεντεύξεις, Conners Continuous
Performance Test, με δοκιμασίες οι οποίες αφορούσαν κυρίως την προσοχή: Campridge
Neuropsychological Test Automated Battery (Cantab): Rapid Visual Information Processing (RVP),
Reaction Time (RTI), Match to Sample Visual Search (MTS). Πολυεπίπεδα μοντέλα
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των δεδομένων. (Gau and Huang,2013)
Το RVP έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τη διαρκή ικανότητα προσοχής. Ψηφία,από το 2
έως το 9, εμφανιζόταν, ένα κάθε φορά (100 ψηφία το λεπτό) στο κέντρο. Από τους συμμετέχοντες
ζητήθηκε να πατήσουν ένα κουμπί, όταν έβλεπαν μία από τις τρεις ακολουθίες αριθμών: 3-5-7, 24-6, 4-6-8 (Gau and Huang,2013)
Το RTI έχει σχεδιαστεί για να μετράει την ταχύτητα αντίδρασης σε έναν οπτικό όπου το
ερέθισμα είναι είτε προβλέψιμο, είτε απρόβλεπτο. Η εργασία χωρίζεται σε 5 στάδια, τα οποία
απαιτούν ολοένα και πιο πολύπλοκες αλυσίδες απαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες
πρέπει να αντιδράσουν μόλις δουν μια κίτρινη κουκίδα. Όταν εμφανίζεται η κίτρινη κουκίδα, οι
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συμμετέχοντες πρέπει μερικές φορές να πατήσουν ένα κουμπί, μερικές φορές να αγγίξουν την
οθόνη και μερικές φορές και τα δύο. (Gau and Huang,2013)
Το MTS μετρά την ικανότητα των συμμετεχόντων να θυμηθούν ένα σύνθετο ερέθισμαστόχο. Στη μέση της οθόνης εμφανιζόταν ένα οπτικό μοτίβο και στη συνέχεια μετα από μία μικρή
καθυστέρηση εμφανιζόταν παρόμοια πρότυπα μέσα σε έναν κύκλο κιβωτίων, γύρω από την άκρη
της οθόνης. Μόνο ένα από αυτά συμπλήρωναν το μοτίβο στο κέντρο της οθόνης και οι
συμμετέχοντες να αναφέρουν που είναι και να το αγγίξουν (Gau and Huang,2013)
Τα απότελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) είχαν υψηλότερες παραλείψεις και
πιο μειωμένη προσοχή, χαμηλότερο ποσοστό σωστών ανταποκρίσεων, μικρότερη πιθανότητα
επιτυχίας στο RVP και χειρότερες επιδόσεις στο RTI και MTS

Gau and Huang,2013
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι επιδόσεις προσοχής αξιολογούνται από το RVP και όχι από το
RTI και MTS. Άρα το RVP μπορεί να είναι ένας χρήσιμος γνωστικός ενδοφαινότυπος του ΔΕΠΥ
(ADHD) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γενετικές μελέτες. (Gau and Huang,2013)
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Ο Sprich et al, το 2000 εξέτασαν τα ποσοστα ΔΕΠΥ (ADHD) σε δείγμα που αποτελούνταν
από 25 παιδιά και των δύο φύλων διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ (ADHD) μεταξύ ηλικίας 5 έως 18 ετών,
τα οποία είχαν υιοθετηθεί από το πρώτο έτος της ζωής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν και οι 62
πρώτου βαθμού θετί συγγενείς (50 γονείς και 12 αδέρφια), Για σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν
υπάρχοντα δεδομένα από ομάδες παιδιών με και χωρίς ΔΕΠΥ (ADHD) και από τους βιολογικούς
τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Αυτά τα δείγματα σύγκρισης αποτελούνταν από 101 άτομα με
ΔΕΠΥ (ADHD) και τους βιολογικούς τους συγγενείς πρώτου βαθμού (198 γονείς και 112 αδέλφια)
και η ομάδα ελέγχου όπου αποτελούνταν από 50 άτομα χωρίς ΔΕΠΥ (ADHD) και τους βιολογικούς
τους συγγενείς πρώτου βαθμού (99 γονείς και 54 αδέλφια).
Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τους γονείς και με τα παιδιά ηλικίας άνω των 12
ετών. Οι πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά που ήταν κάτω των 12 ετών ελήφθησαν από τους
γονείς. Οι διαγνώσεις έγιναν με το DSM-III-R. Τα δεδομένα που προέρχονταν από τους θετούς
συγγενείς πρώτου βαθμού συγκρίθηκαν με τα δεδομένα που προέρχονταν από τους βιολογικούς
συγγενείς πρώτου βαθμού των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) και της ομάδας ελέγχου. (Sprich et
al,2000)
Όσον αφορά τα αποτελέσματα, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0.01) στην
τιμή της ΔΕΠΥ (ADHD) σε θετούς γονείς και αδέρφια σε σύγκριση με τους βιολογικούς γονείς και
τα αδέρφια (Sprich et al,2000)

Sprich et al, 2000
Η ΔΕΠΥ (ADHD) ήταν χαμηλότερη στους θετούς γονείς των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD), ενώ η
ΔΕΠΥ (ADHD) ήταν στατιστικά σημαντικά (p<0.01) υψηλότερη στους βιολογικούς γονείς των
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παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD). Άρα, τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης στηρίζουν την υπόθεση ότι η
ΔΕΠΥ (ADHD) έχει γενετική συνιστώσα (Sprich et al,2000)

1.3.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές αιτίες που προκαλούν ΔΕΠΥ (ADHD) αναφέρεται το
κάπνισμα και η κατανάλωση αλκόολ από τη μητέρα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όσο
περισσότερο καπνίζει η μητέρα τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα των Grizenko et al το 2008, υπάρχει σχέση μεταξύ του
στρες της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη και της σοβαρότητας των συμπττωμάτων της ΔΕΠΥ
(ADHD)
Προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση, εξετάστηκαν 203 παιδιά (32 κορίτσια και
171 αγόρια) ηλικίας μεταξύ έξι και 12 χρονών, διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ (ADHD) συμφωνα με το
DSM-IV. Εξαιρέθηκαν παιδιά με σύνδρομο Tourette, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, ψύχωση, ή
οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση ή οποία τους εμπόδιζε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Η αξιολόγηση των συμτωμάτων της ΔΕΠΥ (ADHD) έγινε με το Child Behavior Checklist
(CBCL), Conners Global Index for Parents (CGI-P) and Teachers (CGI-T). Το Kinney Medican and
Gynecological Questionnaire ήταν το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να πάρει συνέντευξη από
τις μητέρες για αξιολόγηση προ, περί και μετεγεννετικών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων
αγχωτικών γεγονότων. Οι μητέρες κλήθηκαν να περιγράψουν οποιαδήποτε συναισθηματικά ή
ψυχολογικά στρεσογόνα γεγονότα συνέβησαν κατά την διάρκεια εγκυμοσύνης τους με το παιδί.
Στη συνέχεια αναλύθηκαν αυτές οι πληροφορίες και ταξινομήθηκαν με βαθμό από 1 έως 5. Ο
βαθμός 1 σημαίνει ότι η μητέρα δεν είχε παράγοντες άγχους κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης
και ο βαθμός 5 δείχνει ότι η μητέρα υπέστη πολύ σοβαρό ψυχολογικό στρες κατά την διάρκεια της
εγκυμοσύνης. (Grizenko et al,2008)
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της σοβαρότητας
της έκθεσης στο στρες κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και της σοβαρότητας των συμπτωμάτων
της ΔΕΠΥ (ADHD) στο παιδί (Grizenko et al,2008)
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Grizenko et al,2008
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Η έκθεση σε τοξίνες στην προγεννετική ή/και μετά τον τοκετό ζωή έχουν επίσης θεωρηθεί
ότι αυξάνουν τον κίνδυνο για ΔΕΠΥ (ADHD). Ειδικότερα, οργανικοί ρύποι και μόλυβδος μπορούν
να βλάψουν τα νευρικά συστήματα που εμπλέκονται στη ΔΕΠΥ (ADHD) (Nigg, 2010 Thapar et al
2013).
Οι Braun et al το 2006 βρήκαν ότι η έκθεση σε προγεννητικό καπνό και σε μόλυβδο
αποτελούν παράγοντες κινδύνου για ΔΕΠΥ (ADHD).

Braun et al, 2006
Από το γράφημα συμπεραίνουμε ότι ο κίνδυνος για ΔΕΠΥ (ADHD) μεταξύ των εκτεθειμένων
σε καπνό παιδιών, ήταν μεγαλύτερος στα θηλυκά. Γυναίκες οι οποίες είχαν εκτεθεί προγεννητικά
σε καπνό είχαν 4,6 φορές υψηλότερο κίνδυνο για ΔΕΠΥ (ADHD) σε σύγκριση με τις μη
εκτεθειμένες γυναίκες, ενώ οι εκτεθειμένοι άνδρες είχαν 2 φορές υψηλότερο κίνδυνο για ΔΕΠΥ
(ADHD) σε σύγκριση με τους μη εκτεθειμένους άνδρες. (Braun et al, 2006)
Οι Knopik, Sparrow, Madden, Bucholz, Hudziak, Reich, Slutske, Grant, McLaughlin,
Todorov, Todd, Heath, το 2005 βρήκαν ότι η προγεννητική έκθεση σε νικοτίνη ή/και αλκοόλ αυξάνει
τον κίνδυνο για ΔΕΠΥ (ADHD).
Σύμφωνα με τον Froehlich, η προγεννητική έκθεση καπνού και η υψηλή συγκέντρωση
μολύβδου στο αίμα συσχετίζονται μεταξύ τους αλλά και με τη ΔΕΠΥ (ADHD). Η μείωση των
εκθέσεων σε τοξικές ουσίες μπορεί να είναι μια σημαντική παράμετρος για την πρόληψη της ΔΕΠΥ
(ADHD). (Froehlich, 2009)
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Froelich, 2009

Froelich, 2009
Επίσης, μελέτες τόσο σε ανθρώπους αλλά κυρίως σε ζώα έχουν δείξει ότι τα
πολυχλωριωμένα διαιφυνίλια (polychlorinated biphenyls-PCBs) είναι τοξικά. Τα PCBs έχουν
χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών όπως σε διηλεκτρικά υγρά σε πυκνωτές και
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μετασχηματιστές, σαν πρόσθετα χρωμάτων, μελάνων και πλαστικών (Katsoyiannis and Samara,
2002, el.wikipedia.org)
Η έκθεση σε PCBs οδηγεί σε βλάβη στη μνήμη εργασίας (working memory), στην
αναστολή απάντησης (response inhibition) στη γνωστική ευελιξία (cognitive flexibility), στο
σχεδιασμό (planning) και στην προσοχή (attention), τα οποία παρατηρούνται ως χαρακτηριστικά
στη ΔΕΠΥ (ADHD). Οι Eubig et al, το 2010 προσπάθησαν να αναδείξουν τις ομοιότητες μεταξύ της
απόδοσης των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) στα τεστ μνήμη εργασίας (working memory),αναστολή
απάντησης (response inhibition), γνωστική ευελιξία (cognitive flexibility), σχεδιασμό (planning) και
προσοχή (attention), καθώς και η απόδοση παιδιών και ζώων εργαστηρίου σε παρόμοια
καθήκοντα μετά την έκθεση σε μόλυβδο και PCBs

BLL=Blood Lead Level
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τα στοιχεία του πίνακα υπάρχει σχέση μεταξύ
ΔΕΠΥ (ADHD) και συγκέντρωση μολύβδου στο αίμα, εντούτοις υπάρχουν ερευνητές που
υποστηρίζουν ότι υπάρχει σχέση μόνο ΔΕΠΥ (ADHD) συνδυασμένου τύπου και συγκέντρωση
μολύβδου στο αίμα (Nigg et al,2010)
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Eubig et al, 2010

1.4 ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Διεθνώς η διάγνωση της ΔΕΠΥ (ADHD) γίνεται με υποκειμενικά ερωτηματολόγια τα οποία
συμπληρώνουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και με κλινική αξιολόγηση του ειδικού.
Σύμφωνα με το DSM-IV, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ
(ADHD), υπάρχουν τρεις υποτύποι της ΔΕΠΥ (ADHD): ο Απρόσεκτος, ο Υπερκινητικός
Παρορμητικός και ο Συνδυασμένος τύπος. Τα συμπτώματα πρέπει να υπάρχουν πριν την ηλικία
των 7 ετών, σε 2 ή περισσότερα περιβάλλοντα (π.χ. σπίτι και σχολείο) και να εμποδίζουν την
κοινωνική, ακαδημαϊκή ή εργασιακή λειτουργία. Ο ασθενής απαντά στις ερωτήσεις μόνο με ένα
ναι ή με ένα όχι και για να πάρει τη διάγνωση πρέπει να παρουσιάζει 6 ή περισσότερα
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Συμπτώματα, Απροσεξίας ή Υπερκινητικότητας –Παρορμητικότητας. Τα συμπτώματα αυτά είναι
ακατάλληλα για την ηλικία του και για το αναπτυξιακό του επίπεδο. Διαρκούν Περισσότερο από 6
μήνες, πριν από την εξέταση. Τα συμπτώματα δεν εξηγούνται από άλλη Σημαντική διαταραχή, π.χ.
Σχιζοφρένεια, Νοητική Υστέρηση, κλπ
Συμπτώματα απροσεξίας


Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη
απροσεξίας στις σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή σε άλλες δραστηριότητες



Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή του στα καθήκοντά του ή στο παιχνίδι



Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του μιλούν



Συχνά δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες & αποτυγχάνει στο να τελειώσει τα σχολικά
καθήκοντα, ή υποχρεώσεις στον επαγγελματικό χώρο (όχι επειδή δεν
καταλαβαίνει τις οδηγίες)



Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριότητες



Συχνά αποφεύγει ή αποστρέφεται ή είναι απρόθυμος να εμπλακεί σε εργασίες που
απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή
των μαθημάτων στο σπίτι)



Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή για δραστηριότητες (π.χ. παιχνίδια,
μολύβια, βιβλία, εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι)



Συχνά η προσοχή του διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα



Συχνά ξεχνά καθημερινές δραστηριότητες

Συμπτώματα υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας


Συχνά κινεί τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζει στη θέση του



Συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι
θα παραμείνει καθισμένος



Συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε μεγάλο βαθμό σε καταστάσεις που δεν είναι κατάλληλες
(στους εφήβους ή στους ενήλικους μπορεί να περιορίζεται σε ένα υποκειμενικό αίσθημα
ανησυχίας)



Συχνά έχει δυσκολία στο να παίξει ή να ασχοληθεί με δραστηριότητες ήσυχα



Συχνά είναι στο ‘φεύγω’ ή ενεργεί “σαν να τον κινεί μηχανάκι”



Συχνά μιλάει υπερβολικά



Συχνά απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση



Συχνά έχει πρόβλημα να περιμένει στη σειρά
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Συχνά διακόπτει ή μπαίνει απρόσκλητος σε συζητήσεις ή παιχνίδια
Υπολογίζεται ότι το ποσοστό παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) είναι 7-8%, ενώ το ποσοστό

περιορίζεται στο 1–2% εάν εφαρμοστούν τα αυστηρά κριτήρια του ICD-10 τα οποία
περιλαμβάνουν:
Απροσεξία
Τουλάχιστον έξι από τα ακόλουθα συμπτώματα της προσοχής έχουν επιμείνει για τουλάχιστον έξι
μήνες, σε βαθμό που να είναι δυσπροσάρμοστος και δεν συνάδει με το αναπτυξιακό επίπεδο του
παιδιού:


συχνά αποτυγχάνει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, ή να κάνει απρόσεκτη
λάθη στη σχολική εργασία, την εργασία ή άλλες δραστηριότητες



συχνά αποτυγχάνει να διατηρήσει την προσοχή σε εργασίες ή δραστηριότητες παιχνιδιού



συχνά δεν φαίνεται να ακούει τι του λένε



συχνά αποτυγχάνει να ακολουθήσει μέχρι τέλους τις οδηγίες και να τελειώσει τις εργασίες
του σχολείου, δουλειές ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (όχι λόγω αδυναμίας να
καταλάβει οδηγίες



συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει εργασίες και δραστηριότητες



συχνά αποφεύγει καθήκοντα, όπως εργασίες, που απαιτούν διαρκή πνευματική
προσπάθεια



χάνει συχνά τα πράγματα που απαιτούνται για ορισμένες εργασίες και δραστηριότητες,
όπως σχολικές εργασίες, μολύβια, βιβλία, παιχνίδια ή εργαλεία



συχνά αποσπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα



είναι συχνά ξεχασιάρης κατά τη διάρκεια των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Υπερκινητικότητα
Τουλάχιστον τρία από τα παρακάτω συμπτώματα υπερκινητικότητας έχουν επιμείνει για
τουλάχιστον έξι μήνες, σε βαθμό που να είναι δυσπροσάρμοστος και δεν συνάδει με το
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού:


συχνά ασχολείται με τα χέρια ή τα πόδια ή κινείται στο κάθισμα



συχνά αφήνει τη θέση του στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι
θα παραμείνει καθισμένος
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συχνά τρέχει ή σκαρφαλώνει σε μεγάλο βαθμό σε καταστάσεις που δεν είναι κατάλληλες
(στους εφήβους ή στους ενήλικους μπορεί να περιορίζεται σε ένα υποκειμενικό αίσθημα
ανησυχίας)



συχνά κάνει θορύβους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ή δεν μπορεί να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ήσυχα



συχνά παρουσιάζει επίμονο μοτίβο της υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας που δεν
έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά από το κοινωνικό πλαίσιο ή απαιτήσεις.

Παρορμητικότητα
Τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα της παρορμητικότητας συνεχίστηκε για
τουλάχιστον έξι μήνες σε βαθμό ώστε να είναι δυσπροσάρμοστο και ασυνεπή με το αναπτυξιακό
επίπεδο του παιδιού:


συχνά εκτοξεύει τις απαντήσεις πριν ολοκληρωθούν τα ερωτήματα



συχνά έχει πρόβλημα να περιμένει στη σειρά



συχνά διακόπτει τους άλλους



συχνά μιλά υπερβολικά δυσανάλογα με την απαίτηση του κοινωνικού πλαισίου
Σύμφωνα με το ICD-10 (κι εδώ ο ασθενής απάντα στις ερωτήσεις μόνο με ένα ναι ή ένα όχι)

η έναρξη των συμπτωμάτων πρέπει να ξεκινά πριν την ηλικία των 7 ετών, σε 2 η περισσότερα
περιβάλλοντα και να εμποδίζουν την κοινωνική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική λειτουργικότητα. Ο
ασθενής πρέπει να πληροί όλα τα παρακάτω κριτήρια: τουλάχιστον 6 από τα 9 συμπτώματα
απροσεξίας και τουλάχιστον 3 από τα 5 συμπτώματα υπερκινητικότητας και τουλάχιστον 1 από τα
4 συμπτώματα παρορμητικότητας. Το ICD-10 δεν περιλαμβάνει υποτύπους.
Στους ενήλικους περισσότεροι από 70% συνεχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα
(Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη)
Η διάγνωση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους παιδοψυχίατρους,
παιδονευρολόγους, αναπτυξιολόγους και ψυχολόγους.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Το ιδανικό τεστ για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ (ADHD) είναι βιολογικό. Το Pavlidis test είναι το
μοναδικό τεστ διεθνώς το οποίο μπορεί να κάνει πρόγνωση-διάγνωση της δυσλεξίας και της ΔΕΠΥ
(ADHD). Το Pavlidis test είναι ταχύτατο, ακριβές, ασφαλές κι εύκολο στην εφαρμογή του, αφού το
μόνο που κάνει ο εξεταζόμενος είναι σιωπηλά να παρακολουθεί με το βλέμμα του έναν φωτεινό
ερεθισμό στην οθόνη του υπολογιστή. Η παρουσίαση των ερεθισμών, η καταγραφή και η ανάλυση
γίνονται αυτομάτως από το διεθνώς παντεταρισμένο σύστημα που ανέπτυξε ο καθηγητής Γ.Θ.
Παυλίδης.
Tα βασικότερα πλεονεκτήματα του τεστ Παυλίδη είναι ότι επειδή δεν βασίζεται σε λεκτικέςαναγνωστικές ασκήσεις αλλά σε ακούσιες οφθαλμικές κινήσεις προσφέρει αξιόπιστη πρόγνωση
και διάγνωση της δυσλεξίας σε μικρή ηλικία και σε οποιαδήποτε εθνότητα ώστε να προληφθούν οι
αρνητικές συνέπειες που ενδεχομένως να υπάρξουν στη ζωή ενός ανθρώπου με δυσλεξία
(dyslexia)-ΔΕΠΥ (ADHD).

Ενότητα 2
2.1 ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ
Η συννοσηρότητα, με βάση διεθνή λεξικά ιατρικής όπως αυτό του Stedman (1995),
ορίζεται ως η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο ή περισσότερων μη σχετιζόμενων (ανεξάρτητων)
καταστάσεων ή διαταραχών. Tα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του ένας δεύτερος
ορισμός ο οποίος ορίζει τη σννοσηρότητα ως την ύπαρξη μίας κατάστασης ή διαταραχής η οποία
προκαλεί, προκαλείται ή είναι με κάποιον άλλο τρόπο σχετιζόμενη με μία άλλη κατάσταση ή
διαταραχή.
Δυσλεξία
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Τα προηγούμενα χρόνια πολλοί ήταν οι επιστήμονες οι οποίοι επιχείρησαν να δώσουν
έναν ολοκληρωμένο ορισμό για τη δυσλεξία. Ωστόσο, ένας πολύ καλός ορισμός ο οποίος είναι
ταυτόχρονα θετικός, αιτιολογικός, βιολογικός και συμπεριλαμβάνει όλα τα θεμελιώδη συμπτώματα
είναι αυτός που έδωσε ο Critchley και ακολουθεί στη συνέχεια:
«Η ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία που αρχικά εκδηλώνεται με
μια δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης και αργότερα με έντονη ανορθογραφία και με έλλειψη
άνεσης στο χειρισμό γραπτού λόγου, σ’ αντίθεση με τον προφορικό. Η αιτία είναι στην ουσία
γνωστική και συνήθως γενετική. Δεν οφείλεται σε διανοητική ανεπάρκεια ή σε έλλειψη κοινωνικοπολιτισμικών ευκαιριών ή σε αποτυχημένη διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε
εγκεφαλική κάκωση ή βλάβη. Πιθανώς να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας,
που τείνει να μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν
η κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα.» (Critchley, in: Pavlidis and Miles, 1981)
Στις ερευνητικές μελέτες που αφορούν τη συννοσηρότητα θα συναντήσουμε και κάποιες
άλλες διαταραχές. Για τις διαταραχές αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή (Oppositional Defiant Disorder – ODD). Σύμφωνα
με το DSM-IV-R εντάσσεται στην ομάδα Διαταραχών Ελαττωματικής Προσοχής και Διασπαστικής
συμπεριφοράς. Για να τεθεί η διάγνωση πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα
κριτήρια της διαταραχής για διάστημα μεγαλύτερο αυτό των έξι μηνών. Επίσης σημειώνεται ότι ένα
κριτήριο ισχύει μόνο όταν η συμπεριφορά εμφανίζεται συχνότερα απ’ ότι κατά κανόνα
παρατηρείται σε άτομα ανάλογης ηλικίας και αναπτυξιακού επιπέδου. Τέλος, για να τεθεί η
διάγνωση πρέπει η διαταραχή να προκαλεί κλινικά σημαντική έκπτωση της κοινωνικής σχολικής
και επαγγελματικής λειτουργικότητας. Τα κριτήρια διάγνωσης της Εναντιωματικής Προκλητικής
Διαταραχής είναι:
1. Συχνά και μεγάλης έντασης tantrums (εκρήξεις θυμού και πείσματος)
2. Τάση να ενοχλείται υπερβολικά εύκολα από τους άλλους
3. Άρνηση συμμόρφωσης με τους κανόνες του σπιτιού και του σχολείου
4. Αρνητική στάση και συνεχόμενες αντιρρήσεις σε συζητήσεις με ενήλικους
5. Αγενής μη συνεργάσιμη και εναντιωματική συμπεριφορά
6. Χρήση κακόβουλης γλώσσας όταν αναστατώνεται
7. Εκούσιες προσπάθειες να αναστατώσει και να ενοχλήσει τους άλλους
8. Τάση να ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους
9. Εκτός ορίων εναντίωση και επιθετική συμπεριφορά
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10. Εκδικητική συμπεριφορά
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD). Σύμφωνα με το
DSM-IV-R για να καταλήξουμε σε διάγνωση ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, το άτομο οφείλει
να πληροί τα ακόλουθα συμπτώματα: είτε ιδεοληψίες, είτε ψυχαναγκασμούς.
Ιδεοληψίες όπως ορίζονται από τα 1, 2, 3 και 4:
1. επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, παρορμήσεις και εικόνες οι οποίες βιώνονται
κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της διαταραχής σαν παρείσακτες και απρόσφορες και
προκαλούν έντονο άγχος ή ενόχληση.
2. οι σκέψεις, οι παρορμήσεις ή οι εικόνες δεν αποτελούν απλά υπερβολικές ανησυχίες για
προβλήματα της πραγματικής ζωής.
3. το άτομο προσπαθεί να αγνοεί ή να καταστέλλει τέτοιες σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες, ή να
τις εξουδετερώνει με κάποια άλλη σκέψη ή πράξη.
4. το άτομο αναγνωρίζει ότι οι ιδεοληπτικές σκέψεις, παρορμήσεις ή εικόνες αποτελούν προϊόν
του δικού νου (δεν επιβάλλονται από έξω όπως στην παρεμβολή της σκέψης).
Ψυχαναγκασμοί όπως ορίζονται από τα 1 και 2:
1. επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (πχ πλύσιμο χεριών, τακτοποίηση, έλεγχος) ή νοερές
πράξεις (πχ. προσευχές, μετρήσεις, σιωπηρές επαναλήψεις λέξεων), τις οποίες το άτομο
αισθάνεται αναγκασμένο να εκτελέσει σε απάντηση μιας ιδεοληψίας ή σύμφωνα με κανόνες οι
οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά.
2. οι συμπεριφορές ή οι νοερές πράξεις αποβλέπουν στην αποτροπή ή τη μείωση της ενόχλησης
ή στην αποτροπή κάποιου απευκταίου γεγονότος ή κατάστασης ωστόσο αυτές οι
συμπεριφορές ή οι νοερές πράξεις δεν συνδέονται με ρεαλιστικό τρόπο με αυτό, για το οποίο
έχουν σχεδιαστεί να εξουδετερώνουν ή να αποτρέπουν ή είναι σαφώς υπερβολικές.
Αναπτυξιακή Διαταραχή του κινητικού Συντονισμού (Developmental Coordination
Disorder – DCD). Αναφέρεται σε παιδιά τα οποία χωρίς γνωστά νευρολογικά, νοητικά ή
μυοσκελετικά προβλήματα αποτυγχάνουν να εκτελέσουν με αποδεκτή απόδοση, ανάλογες με το
περιβάλλον στο οποίο ζουν κινητικές δεξιότητες. Τα τέσσερα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί
από το DSM-IV-R (1994) είναι:
1. Η εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν κινητικό συντονισμό είναι
σημαντικά κατώτερη του αναμενόμενου (σε σχέση με την ηλικία και τη νοητική ικανότητα του
παιδιού). Μπορεί να εκδηλώνεται με σημαντική καθυστέρηση στη κατάκτηση κινητικών
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οροσήμων (περπάτημα, σύρσιμο), με ζημιές, με αδεξιότητα, με χαμηλή επίδοση στα σπορ ή με
αδυναμίες στη γραφή.
2. Τα προαναφερόμενα επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα του παιδιού.
3. Η διαταραχή δεν οφείλεται σε μια γενικότερη ιατρική κατάσταση (εγκεφαλική παράλυση,
ημιπληγία, ή μυϊκή δυστροφία) ή σε Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή.
4. Εάν συνυπάρχει νοητική καθυστέρηση, οι κινητικές δυσκολίες είναι επιπλέον αυτών που
σχετίζονται με τη νοητική καθυστέρηση.
Διαταραχή συμπεριφοράς (Conduct Disorder – CD): Παιδιά και έφηβοι με διαταραχή
συμπεριφοράς, φέρονται επιθετικά, τσακώνονται συνεχώς, τρομοκρατούν, επιτίθενται σωματικά
σε άλλους, επιβάλλονται σεξουαλικά στον ή στη σύντροφο τους ενώ δείχνουν ατελείωτη
βαναυσότητα σε ανθρώπους και ζώα. Οι επιτηδευμένοι βανδαλισμοί σε περιουσίες είναι κοινό
χαρακτηριστικό ενώ παράλληλα παρατηρείται χρήση ουσιών, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και
πρόωρη σεξουαλική δραστηριότητα. Στα κορίτσια που πάσχουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή
παρατηρείται φυγή από το σπίτι και σε πολλές περιπτώσεις ανάμιξη με την πορνεία. Η
συγκεκριμένη συμπεριφορά επεμβαίνει και στις μαθητικές και σχολικές τους επιδόσεις ή στον
εργασιακό τομέα με αποτέλεσμα αυτά τα νέα παιδιά να μένουν πολύ πίσω και να
αυτοκαταστρέφονται. (Κουκουρίκος)
Οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή προσωπικότητας – ΜΔΠ (Borderline personality disorder
– BPD): Περιγράφεται ως μια παρατεταμένη διατάραξη της λειτουργίας της

αστάθειας στη

διάθεση, στο συναίσθημα, στη συμπεριφορά και στην εικόνα εαυτού. Ο αυτουραυματισμός είναι
ένα έκδηλο σύμπτωμα, ενώ οι ενέργειες για απόπειρα ή ολοκληρωμένη αυτικτονία είναι πιθανές,
ειδικότερα

σε

περιπτώσεις

χωρίς

προηγούμενη

φροντίδα

και

αποτελεσματική

θεραπεία.(http://el.wikipedia.org)
Σύμφωνα με το DSM-IV-R (1994), πρέπει να πληρούνται πέντε (ή περισσότερα) από τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Ξέφρενες προσπάθειες του ατόμου να αποφύγει πραγματική ή φανταστική εγκατάλειψη.
2. Ενας τύπος ασταθών και έντονων διαπροσωπικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από
εναλλαγές μεταξύ των ακραίων περιπτώσεων της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης
3. Διατάραξη της ταυτότητας: έντονα και επίμονα ασταθής εικόνα ή αίσθηση του εαυτού
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4. Παρορμητικότητα σε τουλάχιστον δύο τομείς που είναι δυνητικά αυτοκαταστροφικοί (π.χ.
ξόδεμα χρημάτων, σεξ, κατάχρηση ουσιών, απρόσεκτη οδήγηση, επεισόδια υπερφαγίας). (5)
επανειλημμένη αυτοκτονική συμπεριφορά, χειρονομίες ή απειλές ή αυτοακρωτηριαστική
συμπεριφορά
5. Συναισθηματική αστάθεια οφειλόμενη σε έντονη αντιδραστικότητα της διάθεσης (π.χ. έντονη
επεισοδιακή δυσφορία, ευερεθιστότητα ή άγχος που συνήθως διαρκεί για λίγες ώρες και μόνο
σπάνια περισσότερο από λίγες μέρες)
6. Χρόνια αισθήματα κενού
7. Απρόσφορος, έντονος θυμός ή δυσκολία ελέγχου του θυμού (π.χ. συχνά ξεσπάσματα θυμού,
συνεχής θυμός, επανειλημμένα το άτομο έρχεται στα χέρια)
8. Παροδικός, σχετιζόμενος με στρες παρανοϊκός ιδεασμός
Οι Kaplan et al, το 2001 εξέτασαν 179 παιδιά (136 αγόρια και 43 κορίτσια) ηλικίας 8,2 με
16,9 για 7 διαταραχές reading disability (RD), ΔΕΠΥ (ADHD), Αναπτυξιακή Διαταραχή του
κινητικού Συντονισμού (Developmental Coordination Disorder – DCD), Εναντιωματική Προκλητική
Διαταραχή (Oppositional Defiant Disorder – ODD), Διαταραχή συμπεριφοράς (Conduct Disorder –
CD), κατάθλιψη (depression), άγχος (anxiety).

Kaplan et al,2001
Από τα 116 παιδιά που είχαν ΔΕΠΥ (ADHD) τα 63 είχαν επίσης και RD, 39 ODD, 6 CD, 5
anxiety,1 depression. Επίσης βρέθηκε ότι το 40% των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) είχαν άλλη μία
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διαταραχή εκτός από ΔΕΠΥ (ADHD), 28% είχαν άλλες 2 διαταραχές, 12% είχαν άλλες 3
διαταραχές και το 20% είχε μόνο ΔΕΠΥ (ADHD) χωρίς άλλη διαταραχή. (Kaplan et al,2001)

Kaplan et al,2001

2.2 ΔΕΠΥ (ADHD) ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΙΧΜΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΟΔΠ)
Οι Philipsen, Limberger, Lieb, Feige, Kleindienst, Ebner-Priemer, Barth, Schmahl, Bohus,
μελέτησαν 118 γυναίκες με ΟΔΠ και βρήκαν ότι το 41,5% πληρούσε τα κριτήρια για παιδική ΔΕΠΥ
και το 16,1% έχει ΔΕΠΥ (ADHD) μεικτού τύπου στην ενήλικη ζωή.
ΔΕΠΥ (ADHD) κατά την ΔΕΠΥ (ADHD) κατά την
118 γυναίκες με ΟΔΠ

παιδική ηλικία

ενήλικη ζωή (μεικτού τύπου)

41,5%

16.1%
Philipsen et al,2008

Τα υψηλά ποσοστά μπορούν να εξηγηθούν από τις εξής δύο παραμέτρους: 1) υπάρχει
αλληλοεπικάλυψη μεταξύ των χαρακτηριστικών και των διαγνωστικών κριτηρίων μεταξύ της ΟΔΠ
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και της ΔΕΠΥ (ADHD), όπως για παράδειγμα η παρορμητικότητα και η συναισθηματική αστάθεια
και 2) Η ΔΕΠΥ (ADHD) αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη ΟΔΠ (Philipsen et al,2008)
Από την άλλη οι Gilberg et al το 2004 υποστηρίζουν ότι:
«Δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό είναι χρήσιμο ή όχι οι επιπλέον διαγνώσεις διαταραχών της
προσωπικότητας σε άτομα που έχουν διαγνωστεί στην παιδική ηλικία ή την εφηβεία ότι πάσχουν
από μια νευροαναπτυξιακή / νευροψυχιατρική διαταραχή όπως η ΔΕΠΥ (ADHD). Είναι αμφίβολο
αν η διάγνωση διαταραχής προσωπικότητας συμβάλλει τίποτα με τον τρόπο της στην περαιτέρω
εξήγηση της βαθύτερης φύσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το άτομο»

2.3

ΔΕΠΥ (ADHD) ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ
Αρκετές μελέτες για τα γονίδια που ευθύνονται αποκλειστικά για ADHD και δυσλεξία

κατέληξαν σε κοινά αποτελέσματα. Οι κοινές χρωμοσωμικές περιοχές εμφανίζονται στον
παρακάτω πίνακα
Έρευνα Δυσλεξίας

Χρωμόσωμα

Έρευνα ΔΕΠΥ

De Kovel et al. (2007)

1p36

Zhou et al. (2008)

Rasking et al. (2005)

2q22-35

Romanos et al. (2008)

Nopola-Hemmi et al. (2001)

3p12-q13

Bakker et al. (2003)

Fisher et al. (2002)

4q12-13

Arcos-Burgos et al. (2004)

Grigorenko et al. (2003)

6p21-22

Willcutt et al. (2002)

Petryshen et al. (2001)

6q12-14

Odgie et al. (2003)

Fisher et al. (2002a) & Igo et al. (2006

13q22-33

Bakker et al. (2003)

Chapman et al. (2004)

15q15-21

Bakker et al. (2003)

Germano et al,2010
Όσον αφορά τη συννοσηρότητα μεταξύ ΔΕΠΥ (ADHD) και δυσλεξία σε επιδημιολογικές
μελέτες από το 1990 μέχρι πρόσφατα μπορούμε να δούμε ότι σε άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) το
ποσοστό της δυσλεξίας κυμαίνεται από 18 – 45%. Αντίστροφα σε παιδιά με δυσλεξία το 18 – 42%
ικανοποιούν τα κριτήρια της ΔΕΠΥ(ADHD)
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Germano et al,2010

2.4 ΔΕΠΥ (ADHD) ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι συχνά η ΔΕΠΥ (ADHD) συνυπάρχει με γλωσσικές
διαταραχές. Οι Tirosh και Cohen εξέτασαν 101 παιδιά 78 (91%) αγόρια και 23 (9%) κορίτσια με
ΔΕΠΥ (ADHD), χωρίς κάποια άλλη συμπεριφορική διαταραχή ή διαταραχή στην ακοή.
Μετά από συνέντευξη παιδιών και γονέων με τον παιδίατρο, τα παιδιά υποβλήθηκαν σε
μία σειρά από τεστ: προσοχής, γλώσσας (έκφραση, κατανόηση), ανάγνωσης, λεκτικής-ακουστικής
διαδοχικής μνήμης, ανάλυσης κειμένου.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 45% των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD), που συμμετείχαν
στην έρευνα, είχαν τουλάχιστον μία γλωσσική δυσλειτουργία.
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Tirosh and Cohen,2001
Oι ερευνητές Gooch, Snowling & Hulme το 2011, αξιολόγησαν την αντίληψη του χρόνου,
τις φωνολογικές δεξιότητες και την εκτελεστική λειτουργία σε παιδιά μόνο με δυσλεξία (n = 17),
παιδιά μόνο με ΔΕΠΥ (ADHD) (n = 17), παιδιά που εμφάνιζαν και τις δύο διαταραχές (n = 25) και
στην ομάδα ελέγχου (n = 42). Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.

Gooch, Snowling & Hulme,2011
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Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα τα παιδιά με δυσλεξία έχουν περισσότερα
ελλείμματα στις φωνολογικές δεξιότητες, ενώ τα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) είχαν περισσότερες
δυσκολίες στην εκτελεστική λειτουργία και στην αντίληψη του χρόνου.
Ομάδα δυσλεξίας

Ομάδα ΔΕΠΥ

Ομάδα δυσλεξίας & ΔΕΠΥ

Φωνολογικές δεξιότητες



-



Εκτελεστική λειτουργία

-











Αντίληψη χρόνου

Ενότητα 3
3.1 ΔΕΠΥ (ADHD) ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ
Η χρήση και η εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες δεν αποτελούν έννοιες ταυτόσημες. Έτσι
τα DSM-IV κριτήρια κατάχρησης και εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες που παρατίθενται αμέσως
μετά, δείχνουν τις διαφορές ανάμεσα στο χρήστη και στο εθισμένο άτομο.
Κατά το DSM-IV το βασικό χαρακτηριστικό της Εξάρτησης από Ουσίες είναι ένα σύμπλεγμα
γνωστικών, συμπεριφορικών και φυσιολογικών συμπτωμάτων, που δείχνουν ότι το άτομο συνεχίζει τη
χρήση της ουσίας παρά την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη της. Τα
διαγνωστικά κριτήρια για την Εξάρτηση από Ουσίες κατά το DSM-IV είναι τα εξής:
Ένας δυσπροσάρμοστος τύπος χρήσης ουσιών, που οδηγεί σε κλινικά σημαντική έκπτωση ή
υποκειμενική ενόχληση, όπως εκδηλώνεται με τρία (ή περισσότερα) από τα παρακάτω, που συμβαίνουν
οποτεδήποτε μέσα στην ίδια χρονική περίοδο 12 μηνών:
1.

Ανοχή, όπως ορίζεται με οποιοδήποτε από τα παρακάτω δύο:
α) Ανάγκη για έντονα αυξημένες ποσότητες της ουσίας για να επιτευχτεί τοξίκωση ή
επιθυμητό αποτέλεσμα
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β) Έντονα ελαττωμένο αποτέλεσμα με συνεχή χρήση της ίδιας ποσότητας της
ουσίας
2.

Στερητικό σύνδρομο, όπως εκδηλώνεται με οποιοδήποτε από τα παρακάτω δύο:
α) Χαρακτηριστικό σύνδρομο για την ουσία
β) Η ίδια (ή κάποια με στενή σχέση μ’ αυτήν) ουσία λαμβάνεται για να
ανακουφισθούν ή να αποφευχθούν στερητικά συμπτώματα

3.

Η ουσία συχνά λαμβάνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’

ότι το άτομο είχε σκοπό
4.

Υπάρχουν επίμονη επιθυμία ή αποτυχημένες προσπάθειες του ατόμου να ελαττώσει ή να ελέγξει

τη χρήση της ουσίας
5.

Ξοδεύεται πολύς χρόνος, σε δραστηριότητες απαραίτητες για να βρει την ουσία (π.χ.

επισκέπτεται πολλαπλούς γιατρούς ή οδηγεί μακρινές αποστάσεις), χρησιμοποιώντας την ουσία (π.χ.
το ένα τσιγάρο μετά το άλλο) ή για να συνέλθει από τα αποτελέσματά της
6.

Σημαντικές κοινωνικές, επαγγελματικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες εγκαταλείπονται ή

μειώνονται λόγω της χρήσης της ουσίας
7.

Η χρήση της ουσίας συνεχίζεται παρά την γνώση ότι έχει επίμονο ή υποτροπιάζον σωματικό ή

ψυχολογικό πρόβλημα που είναι πιθανό να έχει προκληθεί ή να παροξύνεται από την ουσία (π.χ.
τωρινή χρήση κοκαΐνης παρά την αναγνώριση κατάθλιψης προκαλούμενη από την κοκαΐνη ή
συνεχιζόμενη χρήση ποτού παρά την αναγνώριση ότι ένα έλκος έγινε χειρότερα από την κατανάλωση
αλκοόλ).

Επίσης, βασικά κριτήρια για την Εξάρτηση από Ουσίες είναι κατά πόσο αναπτύσσεται ή όχι ανοχή,
στερητικό σύνδρομο ή καταναγκαστική συμπεριφορά για τη λήψη της ουσίας.

3.2 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ
Το βασικό χαρακτηριστικό της Κατάχρησης Ουσιών είναι ένας δυσπροσαρμοστικός τύπος
χρήσης ουσιών, που εκδηλώνεται με υποτροπιάζουσες και σημαντικά αρνητικές συνέπειες, που
προέρχονται από την επανειλημμένη χρήση ουσιών. Σε αντίθεση με την Εξάρτηση από Ουσίες τα
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διαγνωστικά κριτήρια για την Κατάχρηση Ουσιών δεν περιλαμβάνουν ανοχή, στερητικό σύνδρομο ή
καταναγκαστική χρήση, αλλά μόνον τις βλαβερές συνέπειες της επανειλημμένης χρήσης.
Ειδικότερα, τα διαγνωστικά κριτήρια της Κατάχρησης Ουσιών κατά το DSM-IV είναι:
Α. Ένας δυσπροσαρμοστικός τύπος χρήσης ουσιών που οδηγεί σε κλινικά σημαντική έκπτωση
ή υποκειμενική ενόχληση, όπως εκδηλώνεται με ένα (ή περισσότερα) από τα παρακάτω, που
συμβαίνουν μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών:
1. υποτροπιάζουσα χρήση ουσιών που έχει σαν αποτέλεσμα αδυναμία του ατόμου να

εκπληρώσει

υποχρεώσεις μείζονος ρόλου του στην εργασία, στο σχολείο ή στο σπίτι
2. υποτροπιάζουσα χρήση ουσιών σε περιστάσεις στις οποίες είναι σωματικά επικίνδυνη
3. υποτροπιάζοντα νομικά προβλήματα σχετιζόμενα με τη χρήση ουσιών
4. συνεχιζόμενη χρήση ουσιών παρά το ότι έχει επίμονα ή υποτροπιάζοντα κοινωνικά ή διαπροσωπικά
προβλήματα που προκαλούνται ή παροξύνονται από τη δράση της ουσίας
Β. Τα συμπτώματα ποτέ δεν πληρούσαν τα κριτήρια για Εξάρτηση από Ουσίες γι αυτήν την τάξη
ουσιών.
Πρέπει να σημειώσουμε, πως η νικοτίνη προκαλεί μόνον Εξάρτηση και όχι Κατάχρηση, ενώ η
καφεΐνη δεν προκαλεί ούτε Εξάρτηση ούτε Κατάχρηση.
Συγκεκριμένα για το κάπνισμα, φαίνεται πως υπάρχει ειδική σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ (ADHD) και
εξάρτηση από τη νικοτίνη. Η νικοτίνη ενισχύει την προσοχή διεγείροντας την απελευθέρωση
ακετυλοχολίνης, σεροτονίνης και ντοπαμίνης. Ταυτόχρονα όμως η χρήση της νικοτίνης μπορεί να
αυξάνει τον κίνδυνο για κατάχρηση άλλων ουσιών. (Newcorn 2008, στο Κουμούλα 2012)
Το ίδιο ισχύει και για το αλκοόλ σύμφωνα με τους Biederman et al (1998) οι οποίοι εξέτασαν
239 ενήλικα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) χωρίς κάποια ψυχιατρική διαταραχή και 268 άτομα που
αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου, όσον αφορά τις Διαταραχές Χρήσης Ουσιών (ΔΧΟ). Βρέθηκε ότι τα
άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) που έπιναν αλκοόλ βρισκόταν σε αυξημένο κίνδυνο για μετέπειτα κατάχρηση
ναρκωτικών ή εξάρτηση και ήταν πιθανότερο να συνεχίσουν μία χρόνια πορεία κατάχρησης ουσιών.
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ADHD
Control

Biederman et al ,1998
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Biederman et al ,1998

Σε έρευνα των Ohmreier et al.(2008), έγινε μια προσπάθεια να εντοπιστούν σε δείγμα 152(109
άντρες,42 γυναίκες) αλκοολικών(59,9%) και χρηστών(40,1%), όσοι είχαν ΔΕΠΥ (ADHD) κατά την
παιδική ηλικία και εάν αυτά τα συμπτώματα επέμεναν και κατά την ενήλικη ζωή.
Το 54,1% των χρηστών και μόνο το 23,1% των αλκοολικών βρέθηκε πως είχε ΔΕΠΥ

Ohmreier et al,2008
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Όσον αφορά το είδος το ουσιών που προτιμούσαν οι χρήστες, αυτοί με ΔΕΠΥ (ADHD) έδειξαν
υψηλότερα ποσοστά στην κάνναβη(97%) και στην κοκαΐνη(75,8%). Ακόμη, παρατηρήθηκε πως η ομάδα
με ΔΕΠΥ (ADHD) ξεκίνησε νωρίτερα την χρήση ουσιών χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική
διαφορά.

Ohmreier et al,2008
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Ohmreier et al,2008
Οι Biederman Wilens, ,Mick,Faraone,Spencer σύγκριναν 120 ενήλικους που είχαν διάγνωση
ADHD στην παιδική ηλικία και 268 ενήλικοι χωρίς ΔΕΠΥ (ADHD), όσον αφορά την ηλικία έναρξης της
Διαταραχής Χρήσης Ουσιών (ΔΧΟ). Βρέθηκε ότι η ΔΧΟ στα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) αρχίζει νωρίτερα
στην εφηβεία και τη νεαρή ενήλικη ζωή σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Biederman,Wilens, Mick,Faraone,Spencer,1997
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Biederman, Wilens, Mick, Faraone, Spencer,1997

Σε μία μακροχρόνια μελέτη στη Δανία για τον αλκοολισμό εξετάστηκαν 223 γιοι αλκοολικών
πατέρων και 106 γιοι μη αλκοολικών πατέρων στην εφηβεία, αργότερα ως ενήλικοι σε ηλικία 30 ετών και
σε ηλικία 40 ετών για ΔΕΠΥ (ADHD), Διαταραχή Διαγωγής (Conduct Disorder-CD) και αλκοολισμό
σύμφωνα με το DSM III. ΔΕΠΥ (ADHD) και CD στην εφηβεία αποτελούσαν ανεξάρτητα η μία από την
άλλη προγνωστικούς παράγοντες για αλκοολισμό. Όταν αυτές οι δύο διαταραχές συνυπήρχαν υπήρχε
ακόμη

μεγαλύτερος

κίνδυνος

για

αλκοολισμό

στην

ενήλικη

Nickel,Mortensen,Sullivan,Murtaza,Jensen,Manzardo,Gabrielli,2009)

Knop et al , 2009
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ζωή.

(Knop,

Penick,

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά που αποτελούν προγνωστικούς παράγοντες για τον αλκοολισμό,
είναι η αδυναμία των ατόμων να ελέγξουν τις παρορμήσεις τους καθώς και τα γνωστικά τους ελλείμματα,
τα οποία έχουν σχέση με την προσοχή και την συγκέντρωση. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κοινά για
ΔΕΠΥ (ADHD) και CD. Επομένως αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι οι δυνητικοί
ενδοφαινότυποι για αλκοολισμό. (Knop et al, 2009)
Οι Disney et al (1999), από την άλλη, υποστήριξαν ότι η ΔΕΠΥ (ADHD) δεν αυξάνει σημαντικά
τον κίνδυνο για κατάχρηση ουσιών αλλά όταν συνυπάρχει με την Διαταραχή Διαγωγής (Conduct
Disorder-CD) τότε ο κίνδυνος αυξάνεται.
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Brook et al (2010) οι οποίοι διεξήγαγαν μία έρευνα για
να προσδιορίσουν αν η ΔΕΠΥ (ADHD) στην εφηβεία σχετίζεται με διαταραχές χρήσης ουσιών
(Substance Use Disorders-SUDs) στην ενήλικη ζωή και κατά πόσον η την Διαταραχή Διαγωγής
(Conduct Disorder-CD) παίζει ρόλο στη σχέση αυτή. Τα άτομα αξιολογήθηκαν στην ηλικία των 14 ετών
και στην ηλικία των 27 και 37 ετών επαναξιολογήθηκαν. Τα ποσοστά πιθανοτήτων (odds ratio) για
ΔΕΠΥ (ADHD) και CD στην εφηβεία που σχετίζονται με SUDs στην ενήλικη ζωή ήταν 1.9 και 3.5
αντίστοιχα. Η σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ (ADHD) και SUDs ήταν έμμεση, διότι CD υπήρξε ως διαμεσολαβητής
μεταξύ ΔΕΠΥ (ADHD) και SUDs.
Άρα πρέπει να αντιμετωπίζεται τη ΔΕΠΥ (ADHD) έγκαιρα, ειδικά όταν συνυπάρχει με CD, διότι
το CD αποτελεί προγνωστικό παράγοντα για SUDs στην ενήλικη ζωή. (Brook et al, 2010)
Ο Lambert (1998), υποστήριξε ότι υπάρχει μία πιθανή σχέση μεταξύ των θεραπειών με φάρμακα
για ΔΕΠΥ (ADHD) και τα επίπεδα εξάρτησης από το κάπνισμα στην ενήλικη ζωή. Η θεραπεία του
Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) με φάρμακα για περισσότερο από 6 μήνε σχετίζεται σε μεγάλο
βαθμό με τα ποσοστά των ενηλίκων στο καθημερινό κάπνισμα.
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Lambert, 1998
Επίσης σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα τα επίπεδα του καθημερινού καπνίσματος είναι
υψηλότερα στα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) και υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό εξάρτησης από την
κοκαΐνη για τα άτομα που ήταν και καπνιστές και χρήστες φαρμάκων ΚΝΣ απ’ότι για τις υπόλοιπες
ομάδες (ούτε καπνιστής ούτε χρήστης φαρμάκων ΚΝΣ, χρήστης φαρμάκων ΚΝΣ, καπνιστής)
(Lambert,1998)

1998)

Lambert, 1998
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Lambert, 1998

Υπάρχουν όμως και ερευνητές οι οποίοι αφού εξέτασαν άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD), τα οποία είχαν
υποβληθεί σε θεραπεία με διεγερτικά και άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία δεν είχαν πάρει φάρμακα,
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD) με
διεγερτικά αυξάνει ή μειώνει τον κίνδυνο για μετέπειτα διαταραχές χρήσης ουσιών. (Biederman et al,
2008)
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Biederman et al, 2008
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Ενότητα 4
ΔΕΠΥ (ADHD) KAI ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Φαίνεται πως η ΔΕΠΥ (ADHD) σχετίζεται με την παραβατικότητα/εγκληματικότητα σε μεγάλο
ποσοστό. Αν και μερικές έρευνες καταλήγουν σε αντικρουόμενα αποτελέσματα, η ύπαρξη ΔΕΠ/Υ σε
υπόδικους και εγκληματικούς πληθυσμούς είναι υψηλή σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. . Για
παράδειγμα, στη Γερμανία έρευνα που βασίστηκε σε 129 άντρες παραβάτες νεαρής ηλικίας τα ποσοστά
έφταναν το 45% (Rosler et al.,2004), ενώ οι Retz et al (2004), οι οποίοι εξέτασαν κι αυτοί 129 νεαρούς
παραβάτες, βρήκαν ότι το 21.7% είχε ΔΕΠΥ (ADHD). Οι Rosler et al (2009) που εξέτασαν 110 γυναίκες
κρατούμενες, βρήκαν ότι το 10% είχε ΔΕΠΥ (ADHD). Επίσης βρέθηκε ότι οι γυναίκες με ΔΕΠΥ (ADHD),
μετά από σύγκριση με γυναίκες χωρίς ΔΕΠΥ (ADHD), ήταν νεότερες κατά την πρώτη καταδίκη τους.
Παραβάτες

Ποσοστά ΔΕΠΥ (%)

Rosler et al.,2004

129

45

Retz et al, 2004

129

21.7

Rosler et al, 2009

110

10

Οι Young et al.(2010) προσπάθησαν να προσδιορίσουν το ποσοστό των παραβατών με
διαταραχή προσωπικότητας, που παράλληλα συμπλήρωναν και τα κριτήρια για ΔΕΠΥ (ADHD).
Επιπλέον, υπέθεσαν πως αυτοί οι παραβάτες θα είχαν σοβαρότερα προβλήματα συμπεριφοράς
σε σχέση με αυτούς που είχαν μόνο κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Έτσι, αξιολόγησαν 69
παραβάτες (18-60 χρονών) με: το WURS(Wender-Utah Rating Scale) για συμπτώματα ΔΕΠΥ
(ADHD) κατά την παιδική τους ηλικία, το DCS(DSM-IV Checklist of Symptoms), την
DBSP(Disruptive Behaviour and Social Problem Scale) και τέλος κατέγραψαν τα διάφορα
περιστατικά βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς τους τελευταίους 3 μήνες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, δε φαίνονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο σκορ που
σημείωσαν οι 2 ομάδες στη DBSP. Όσον αφορά τα διάφορα περιστατικά βίαιης και επιθετικής
συμπεριφοράς, η ομάδα με ΔΕΠΥ (ADHD) έδειξε μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών. Συγκεκριμένα,
είχαν υψηλότερη βαθμολογία στη Λεκτική Επιθετικότητα και στη Καταστροφή Περιουσίας. Στις
υπόλοιπες μορφές επιθετικότητας δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 2 ομάδες.
(Young et al, 2010)
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Young et al, 2010

Οι Retz και Rosler(2010), θεώρησαν πως υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες επιθετικότητας: “η
αντιδραστική/παρορμητική συναισθηματικού τύπου”(reactive-impulsive-hostile-affective subtype) και η
“συντελεστική/ ελεγχόμενη” (proactive-controlled-instrumental-predatory subtype).
H αντιδραστική επιθετικότητα δεν είναι σχεδιασμένη συμπεριφορά, αλλά πρόκειται για
αυθόρμητη αντίδραση σε κάποια πρόκληση ή σύγκρουση. Προκαλείται από συναισθηματικά
ξεσπάσματα, είναι σύντομη και ο μοναδικός σκοπός της είναι η μείωση της έντασης και της ταραχής.
Φαίνεται επομένως, πως αυτό το είδος επιθετικής συμπεριφοράς έχει πολλά κοινά στοιχεία με τη ΔΕΠΥ
(ADHD). (Retz και Rosler, 2010)
Αυτό φάνηκε και από την έρευνα που βασίστηκε σε 127 ενήλικους παραβάτες(μέσος όρος
ηλικίας 33,1 χρόνια, Ν:118 άντρες, 9 γυναίκες) που είχαν διαπράξει διάφορα εγκλήματα αφού
διαχωρίστηκαν στους 2 τύπους επιθετικότητας μέσα από μια σταθμισμένη κλίμακα.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Retz και Rosler, 2010

ΕΙΔΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Retz και Rosler, 2010

Το 16,5% πληρούσε τα κριτήρια για ΔΕΠΥ (ADHD) και ένα 23,6% ΔΕΠΥ (ADHD) σε μερική
ύφεση. Η υπόθεση ότι η αντιδραστική επιθετικότητα συνδέεται με τη ΔΕΠΥ (ADHD) περισσότερο
φαίνεται να ευσταθεί στην έρευνα αυτή, καθώς και οι 2 ομάδες της ΔΕΠΥ (ADHD) έδειξαν υψηλότερα
ποσοστά σε αυτή την κατηγορία. (Retz και Rosler, 2010)
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Οι Mordre et al (2011), παρακολούθησαν 541 νορβηγικούς πρώην ασθενείς με
παιδοψυχιατρικές διαταραχές 19-41 χρόνια μετά τη νοσηλεία τους, σε σχέση με την εγγραφή τους στο
Εθνικό Μητρώο Εγκληματικότητας. Από τα 541 άτομα τα 131 (24%) βρέθηκαν στο Εθνικό Μητρώο
Εγκληματικότητας. Από τα 131 άτομα 25 είχαν Διαταραχή Διαγωγής (Conduct Disorder) και 11 ΔΕΠΥ
(ADHD). Άρα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ ΔΕΠΥ
(ADHD) και παραβατικότητας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η ΔΕΠΥ (ADHD) είναι μία βάση πάνω στην οποία μπορούν να
αναπτυχθούν παραβατικές συμπεριφορές. Ωστόσο δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ΔΕΠΥ (ADHD)
καθαυτή οδηγεί στην παραβατικότητα. Υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνηγορούν σε αυτήν
την κατεύθυνση (περιβάλλον-οικογένεια-σχολείο). Γι’αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η έγκαιρη και
σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD).

Ενότητα 5
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΠΥ (ADHD)
Η παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD) αποτελεί δύσκολο έργο τόσο για
τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) παρουσιάζουν πολλά
προβλήματα μέσα στην τάξη τόσο συμπεριφορικά όσο και μαθησιακά. Σηκώνονται από τη θέση
τους, ενοχλούν τους συμμαθητές τους, θέλουν να γίνεται το δικό τους άμεσα και επιμένουν έντονα,
μιλάνε χωρίς να πάρουν άδεια, δεν περιμένουν τη σειρά τους, δεν μπορούν να ακολουθήσουν το
πρόγραμμα του σχολείου, κουράζονται εύκολα, είναι ανοργάνωτα (δεν έχουν μαζί τους βιβλία,
τετράδια, μολύβια), καθυστερούν να τελειώσουν την εργασία τους, δυσκολεύονται να
συγκεντρωθούν και με το πέρασμα του χρόνου οι σχολικές απαιτήσεις αυξάνονται το παιδί να
δυσκολεύεται όλο και περισσότερο να ανταποκριθεί με αποτέλεσμα οι παιδαγωγοί να αποδίδουν
αυτές τις δυσκολίες του παιδιού σε τεμπελιά κι έτσι ο μαθητής να δέχεται ολοένα και περισσότερες
παρατηρήσεις, επιπλήξεις και τιμωρίες που του δημιουργούν την εντύπωση ότι είναι
αποτυχημένος, ποτέ δεν θα τα καταφέρει κι έτσι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσει. Γι’αυτό
άλλωστε τα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) έχουν μειωμένο κίνητρο για μάθηση και χαμηλή
αυτοεκτίμηση κι αυτό πολλές φορές οδηγεί στην αποφυγή μελέτης στο σπίτι και στην χειρότερη
περίπτωση στην εγκατάλειψη του σχολείου κατά την εφηβεία (Κάκουρος, 2001). Καταλαβαίνουμε
λοιπόν πόσο απαραίτητη είναι η έγκαιρη διάγνωση και η πρώιμη παρέμβαση.
Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί μια θεραπεία για τη ΔΕΠΥ (ADHD). Ωστόσο υπάρχουν
κάποια είδη παρέμβασης που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να βελτιώσουν την επίδοσή τους
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μαθησιακά αλλά και συμπεριφορικά με αποτέλεσμα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση κι να μην
εμφανίσουν επιπρόσθετα προβλήματα στο μέλλον. Για να είναι μία παρέμβαση αποτελεσματική
απαιτείται ακριβής διάγνωση, αποδοχή της κατάστασης, εξατομικευμένη θεραπεία, τη συνεχή
προσαρμογή της και την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού. (Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη). Οι
παρεμβάσεις αυτές έχουν επιτυχία είτε εφαρμόζονται στο σπίτι είτε στο σχολείο. Οι παρεμβάσεις
που εφαρμόζονται στα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: Φαρμακευτικές,
συμπεριφορικές, εκπαιδευτικές (Κάκουρος, 2001). Ωστόσο έρευνες αποδεικνύουν ότι έχει θετικά
αποτελέσματα η μέθοδος της βιοανάδρασης (biofeedback) αλλά και η διατροφή διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD).

5.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Τα φάρμακα αποτελούν έναν από τους πιο διαδεδομένους αλλά παράλληλα και πιο
αμφιλεγόμενους τρόπους αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ (ADHD). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
φάρμακα μπορεί να χορηγήσει μόνο ο γιατρός που παρακολουθεί το παιδί και σε καμία
περίπτωση ο εκπαιδευτικός ή οι άλλες ειδικότητες (εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής κ.α.)
Παρακάτω υπάρχουν τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ
(ADHD), τα οποί είναι κυρίως διεγερτικά και αντικαταθλιπτικά.
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Fulkerson and Webb, 2005

ΟΥΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΜΕΦΥΛΦΑΙΝΙΔΑΤΗ (Methylphenidate)

RITALIN, CONCERTA

ΔΕΞΤΡΟΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ

DEXEDRINE

(Dextroamphetamine)
ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΗ (Amphetamine)

ADDERALL

ΑΤΟΜΟΞΕΤΙΝΗ (Atomoxetine)

STRATERRA

Η μεθυλφαινιδάτη και η δεξτροαμφεταμίνη θεωρούνται ασφαλή φάρμακα και είναι ευρέως
διαδεδομένα για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD). Η αμφεταμίνη ενισχύει την απελευθέρωση
των νευροδιαβιβαστών ντοπαμίνης και νορεπινεφρίνης (Pliszka, 2005) όπου τα άτομα με ΔΕΠΥ
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(ADHD) αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ωστόσο δεν παύουν να έχουν και αυτά τις παρενέργειές τους.
Η πεμολίνη, μολονότι αποτελεσματική, μπορεί να είναι ηπατοτοξική και γι αυτό αποφεύγεται. Σε
ορισμένα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD), τα αποτελέσματα της λήψης διεγερτικών φαρμάκων μπορεί να
είναι βραχυπρόθεσμα ή ανεπαρκή διότι τα συμπτώματα είναι επίμονα ή/και συνυπάρχουν κι άλλες
διαταραχές. (Wood,1999). Παρακάτω μπορούμε να δούμε την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων
κατά καιρούς σε διάφορες έρευνες.

Wood,1999

Οι Oord et al (2006) διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα της βραχείας δράσης της
μεθυλφαινιδάτης, των ψυχοκοινωνικών θεραπειών και τον συνδυασμό αυτών των δύο σχετικά με
την ΔΕΠΥ (ADHD), εναντιωματική προκλητική διαταραχή και διαταραχή της διαγωγής όσον αφορά
την κοινωνική συμπεριφορά και την ακαδημαϊκή λειτουργία. Αναζητήθηκαν μελέτες που
δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1985 και 2006 σε παιδιά 6 έως 12 χρονών. Συγκεντρώθηκαν 26 μελέτες.
Και η μεθυλφαινιδάτη και οι ψυχοκοινωνικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές στη μείωση των
συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ (ADHD) και για την βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς στην
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εναντιωματική προκλητική διαταραχή. Για την βελτίωση της ακαδημαϊκής λειτουργίας καμία
θεραπεία δεν ήταν αποτελεσματική.
Επίσης τα φάρμακα μπορούν να φανούν αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου για
μελλοντική ανάπτυξη διαταραχής χρήσης ουσιών. Οι Biederman et al (1999) εξέτασαν 56 άτομα με
ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία έπαιρναν φάρμακα, 19 άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία δεν έπαιρναν
κανένα φάρμακο και 137 άτομα τα οποία αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Τα άτομα με ΔΕΠΥ
(ADHD) τα οποία δεν έπαιρναν φάρμακα είχαν στατιστικά σημαντικό μεγαλύτερο κίνδυνο να
αναπτύξουν διαταραχή χρήσης ουσιών ενώ στα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) που έπαιρναν φάρμακα ο
κίνδυνος αυτός μειωνόταν σημαντικά.

(Biederman et al, 1999)

5.2 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν προγράμματα τροποποίησης της
συμπεριφοράς. Οι τεχνικές τροποποίησης της συμπεριφοράς έχουν στόχο τη μείωση των
ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς, την αύξηση των επιθυμητών και ενδεχομένως την ανάπτυξη
νέων λειτουργικών μορφών συμπεριφοράς, που δεν υπήρχαν προηγουμένως στο ρεπερτόριο του
παιδιού. «Ο έπαινος του παιδιού από τον εκπαιδευτικό για την καλή συμπεριφορά, η αγνόηση της
ακατάλληλης συμπεριφοράς, ο καθορισμός σαφών κανόνων, οδηγιών και προσδοκιών εκ μέρους
του εκπαιδευτικού, η χρήση της τεχνικής της απομάκρυνσης από το ερέθισμα (Time-out), των
επιπλήξεων κ.α έχουν αποδειχθεί επιτυχείς μέθοδοι για τη βελτίωση των πιθανών διασπαστικών
μορφών συμπεριφοράς» (Κάκουρος, 2001).
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Η συμπεριφορική προσέγγιση ασκεί συμπληρωματική δράση στη φαρμακοθεραπεία.
Δεδομένου ότι η ΔΕΠ/Υ είναι μια χρόνια διαταραχή οι συμπεριφορικές παρεμβάσεις πρέπει να
είναι μακροχρόνιες κι εντατικές, αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην έχουν το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Ακόμη δεν είναι αποδεδειγμένο αν τέτοιου είδους παρεμβάσεις γενικεύονται και
διατηρούνται και σε άλλα πλαίσια πέραν της σχολικής τάξης.
Οι David Curtis, Stephanie Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire το 2013 εξέτασαν τα
αποτελέσματα που είχε στη συμπεριφορά των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) η συμμετοχή τους σε
ένα πρόγραμμα παρέμβασης 10 εβδομάδων που ονομάζεται Family Skills Training for ADHDRelated Symptoms (Family STARS). Το Family STARS περιλαμβάνει συμπεριφορική εκπαίδευση
γονέων (Behavioral Parent Training- BPT), και συμπεριφορική θεραπεία εστιασμένη στο παιδί
(Child-Focuses Behavioral Activation Therapy- CBAT)
Στην έρευνα συμμετείχαν 26 παιδιά ηλικίας 7-10 ετών διαγνωσμένα με ΔΕΠΥ (ADHD)
Συνδυασμένου τύπου (Combined Type).

David Curtis, Stephanie Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire, 2013
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Τα παιδιά συμμετείχαν σε 10 συνεδρίες BPT διάρκειας 1 ώρας, όπου τα 45 λεπτά υπήρχε
ταυτόχρονη παρέμβαση σε παιδί και γονείς και τον υπόλοιπο χρόνο ακολουθούσε συζήτηση με
όλη την οικογένεια κι προγραμματισμός των επόμενων συνεδριών (David Curtis, Stephanie
Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire, 2013)
Το CBAT είχε ως στόχους την χαλάρωση των παιδιών στο σπίτι και την αύξηση της
γενίκευσης της επιθυμητής συμπεριφοράς.
Αρχικά έπρεπε τα παιδιά:
•

Να κατανοήσουν τις συμπεριφορικές απαιτήσεις του νέου σπιτιού

•

Να εκπαιδευτούν ενεργά στη διενέργεια των προδιαγραφόμενων συμπεριφορών μέσω της
υπερμάθησης και της θετικής ενίσχυσης

•

Προώθηση των συμπεριφορών και των δεξιοτήτων στο σπίτι με δομημένα προγράμματα
(David Curtis, Stephanie Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire, 2013)
Για την επίτευξη των στόχων του STARS δεν χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί αλλά

μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές κλινικής ιατρικής. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν μόνο για να
συμπληρώσουν βαθμολογικές κλίμακες πριν και μετά τη θεραπεία του παιδιού. Ο κλινικός γιατρός
κατέγραφε σε κάθε συνεδρία τη συχνότητα της συμπεριφοράς στόχου και αν στη επόμενη
συνεδρία το παιδί είχε υψηλότερη συχνότητα επιθυμητών συμπεριφορών τότε μπορούσε να πάρει
3 αντικείμενα από τον «θησαυρό των ανταμοιβών» Στο BPT οι γονείς εκπαιδεύτηκαν στην
προώθηση των επιθυμητών συμπεριφορών μέσω θετικής ενίσχυσης και στην εφαρμογή
οργανωτικών στρατηγικών (David Curtis, Stephanie Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire, 2013)
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μετά την εφαρμογή του προγράμματος υπήρχαν
στατιστικά σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά των παιδιών. Δηλαδή:
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David Curtis, Stephanie Chapman, Jack Dempsey, Sarah Mire, 2013

Οι Jan Froelich, Manfred Doepfner and Gerd Lehmkuhl το 2002 εξέτασαν 18 παιδιά ηλικίας
6 έως 12 ετών με ΔΕΠΥ(ADHD), διαγνωσμένα με το ICD-10 και τους γονείς τους που συμμετείχαν
στην έρευνα. Έξι εβδομάδες τα παιδιά δέχτηκαν γνωστική-συμπεριφορική θεραπεία (cognitive
behavioral treatment-CBT)

με έμφαση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και τα προβλήματα

συμπεριφοράς. Έξι εβδομάδες οι γονείς εκπαιδεύτηκαν στη διαχείριση επιθετικής και
αντιδραστικής συμπεριφοράς (parent management training-PMT)
Οι επιδράσεις της θεραπείας μετρήθηκαν με εβδομαδιαία χορήγηση κλιμάκων αξιολόγησης
στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και συγκρίθηκαν με ένα προηγούμενο 4 εβδομάδων επίπεδο
αναφοράς (baseline). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βασικά συμπτώματα της ΔΕΠΥ (ADHD),
προβλήματα συμπεριφοράς και προβλήματα στο σπίτι και στο σχολείο μειώθηκαν σημαντικά (Jan
Froelich, Manfred Doepfner and Gerd Lehmkuhl,2002)
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Jan Froelich, Manfred Doepfner and Gerd Lehmkuhl,2002
Όσον αφορά την σύγκριση των παραπάνω δύο μεθόδων (φαρμακευτική, συμπεριφορική)
ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ (ADHD), οι Pelham et al
(2000) σύγκριναν 57 άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία είχαν υποβληθεί σε φαρμακευτική αγωγή
με ταυτόχρονη συμπεριφοριστική προσέγγιση, και 60 παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία
συμμετείχαν μόνο στην αντιμετώπιση με συμπεριφοριστική προσέγγιση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που συμμετείχαν στη συνδυασμένη αντιμετώπιση
είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην τήρηση κανόνων, ευ αγωνίζεσθαι, καθώς και στις
αξιολογήσεις γονέων και δασκάλων. (Pelham et al, 2000)
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5.3 ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Σύμφωνα με έρευνες τα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα των
απαραίτητων λιπαρών οξέων (essential fatty acids-EFA) ωμέγα 3 (Ω3) και ωμέγα 6 (Ω6) στο αίμα
(Raaanan Raz & Lidia Gabis, 2009) και ερυθρών αιμοσφαιρίων (Stevens et al,1995).

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ Ω3 ΚΑΙ Ω6 ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ

Ω3

εικοσιπενταενοϊκό οξύ (eicosapentaenoic acid, ΕΡΑ)
εικοσιδυοεξαενοϊκό οξύ (docosahexaenoic acid, DHA)
α-λινολεϊκό οξύ (α-linolenic acid, ALA)
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Ω6

Λινελαϊκό οξύ (linoleic acid, LA )
γ-Λινολενικό οξύ (γ-linolenic acid, GLA)
Αραχιδονικό οξυ (arachidonic acid, AA)

Παρακάτω θα δούμε έρευνες οι οποίες δείχνουν τα επίπεδα των EFA καθώς και έρευνες οι
οποίες δείχνουν τα αποτελέσματα της χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής στα άτομα με ΔΕΠΥ
(ADHD)

Raaanan Raz & Lidia Gabis, 2009
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Raaanan Raz & Lidia Gabis, 2009
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Neal L. Rojas and Eugenia Chan,2005

Neal L. Rojas and Eugenia Chan,2005
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Συγκρίνοντας τα φάρμακα και τα συμπληρώματα διατροφής ως μεθόδους αντιμετώπισης
της ΔΕΠΥ (ADHD) μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα στην βελτίωση της προσοχής και στον
αυτοέλεγχο (Harding, 2003)
Ωστόσο έχουν αναφερθεί ορισμένες παρενέργειες κατά τη χρήση συμπληρωμάτων EFA
όπως διάρροια, ναυτία, δυσπεψία ή γενικά πεπτικές διαταραχές. Αυτά τα φαινόμενα φαίνονται να
είναι ήπια, παροδικά και σπάνια και κυρίως εμφανίζονται στις ομάδες που λαμβάνουν εικονικό
φάρμακο (placebo), ιδιαίτερα όταν αυτό είναι ελαιώδες υλικό. EFA συμπληρώματα σε ποσότητες
μέχρι 1gr/ ημέρα φαίνεται να είναι ανεκτές σε παιδιά. Παρόλα αυτά πρέπει να εξετάζεται η
αλληλεπίδραση με φάρμακα. (Raaanan Raz & Lidia Gabis, 2009)
Τροφές που περιέχουν Ω3 και Ω6
Καρύδια
Γαλακτοκομικά
Ψάρια
Αυγά
Φασόλια
Λάδια (σπορέλαιο, καλαμποκέλαιο, φυστικέλαιο, ηλιέλαιο)

5.4 ΔΕΠΥ (ADHD) ΚΑΙ ΒΙΟΑΝΑΔΡΑΣΗ (BIOFEEDBACK)
Σύμφωνα με τον Σύλλογο για την Εφαρμοσμένη Ψυχοφυσιολογία και Βιοανάδραση
(Asociation for Applied Psychophysiology and Biofeedback-AAPB):
“ Η Βιοανάδραση (Biofeedback) είναι μία διαδικασία που επιτρέπει σε ένα άτομο να μάθει
πώς να αλλάξει τη φυσιολογική δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων, της λειτουργίας της
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καρδιάς, αναπνοής, μυϊκής δραστηριότητας και θερμοκρασίας του δέρματος. Τα μέσα αυτά
γρήγορα και με ακρίβεια «ανατροφοδοτούν», πληροφορούν τον χρήστη. Η παρουσίαση αυτή των
πληροφοριών –σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο σκέψης, τα συναισθήματα και τη
συμπεριφορά- υποστηρίζει επιθυμητές φυσιολογικές αλλαγές. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές
οι αλλαγές μπορούν να αντέξουν χωρίς τη συνεχή χρήση ενός μέσου” (www.aapb.org)
Δηλαδή η βιοανάδραση (biofeedback) είναι μία μέθοδος που αποσκοπεί να προσφέρει
στο άτομο πληροφόρηση για τις αυτόνομες λειτουργίες του σώματός του, ώστε να μπορέσει να τις
θέσει υπό τον έλεγχο του
Η βιοανάδραση (biofeedback) ενισχύει τις συχνότητες που σχετίζονται με την χαλαρή
προσοχή και καταστέλλει συχνότητες που σχετίζονται με την υπό ή υπερ-διέγερση. Οι συχνότητες
στο δέρμα της κεφαλής σχετίζονται με διάφορες νοητικές καταστάσεις όπως θα δούμε στον
παρακάτω πίνακα

Friel,2007
Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βιοανάδρασης (biofeedback) στην αντιμετώπιση
της ΔΕΠΥ (ADHD), οι Linden et al (1996) σύγκριναν 9 άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία
υποβλήθηκαν σε 40 συνεδρίες βιοανάδρασης (biofeedback) για έξι μήνες και 9 παιδιά, τα οποία
αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου, ήταν στη λίστα αναμονής αλλά δεν υποβλήθηκαν σε
βιοανάδραση (biofeedback). Καμία από τις δύο ομάδες δεν βρισκόταν υπό φαρμακευτική αγωγή.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το biofeedback group, είχε μία μέση αύξηση IQ 9 βαθμών
περισσότερο από την ομάδα ελέγχου, όπως και μία στατιστικά σημαντική μείωση της απροσεξίας
(p<0.05) αλλά όχι της επιθετικότητας και υπερκινητικότητας.
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(Linden et al,1996)

(Linden et al,1996)
Στη μελέτη των Levesqe et al (2006) αξιολογήθηκε ο αντίκτυπος της νευροανάδρασης
(neurofeedback) στη λειτουργία του εγκεφάλου σε άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD), με τη χρήση
λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας FMRI, σε συνδυασμό με ψυχομετρικά τεστ. Μετά τη
νευροανάδραση (neurofeedback) τα παιδιά με ΔΕΠΥ (ADHD) εμφάνισαν βελτιωμένη απόδοση
προσοχής, καθώς και μία διακριτική ενεργοποίηση του πρόσθιου προσαγώγιου φλοιού στις
FMRI, ο οποίος έχει δείξει ανώμαλη λειτουργία σε άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) κατά την διάρκεια
εργασιών που περιλαμβάνουν επιλεκτική προσοχή.
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Οι Tian Liu, Jue Wang, Yanni Chen, Rong Wang, Meng Song το 2013 εξέτασαν 22 άτομα
με ΔΕΠΥ (ADHD) μεταξύ 6 και 13, διαγνωσμένα από παιδοψυχίατρο. Εξαιρούνταν τα παιδιά που
βρίσκονταν υπό φαρμακευτική αγωγή ή είχαν σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες ή κάποιου είδους
συννοσηρότητα. Χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα βασισμένο στη νευροανάδραση (Neurofeedback)
και την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (brain-computer interface neurofeedback
system)
Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε 20 συνεδρίες (2 την εβδομάδα) με 5 βιντεοπαιχνίδια
εικονικής πραγματικότητας σε κάθε συνεδρία η οποία διαρκούσε 25-35 λεπτά. Κατά την περίοδο
συμμετοχής στην έρευνα τα παιδιά είχαν σταματήσει κάθε είδους παρέμβαση (Tian Liu, Jue Wang,
Yanni Chen, Rong Wang, Meng Song, 2013)
Παρουσιάστηκαν 2 υποθέσεις. Η πρώτη ότι το brain-computer interface neurofeedback
system θα βελτιώσει την προσοχή και δεύτερη ότι η νευροανάδραση (Neurofeedback) θα
βελτιώσει τη συνεχή προσοχή. Όλοι οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν πριν και μετά τις 20
συνεδρίες από το visual and auditory-continuous performance test (IVA-CPT), Conners και DSM-IV
Scales. (Tian Liu, Jue Wang, Yanni Chen, Rong Wang, Meng Song, 2013)
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Tian Liu, Jue Wang, Yanni Chen, Rong Wang, Meng Song, 2013
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το brain-computer interface neurofeedback
system μπορεί να βελτιώσει την προσοχή παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD), ωστόσο στην έρευνα δεν
έδειξαν όλοι οι συμμετέχοντες σημαντική βελτίωση, πράγμα που σημαίνει ότι παίζει ρόλο η
προετοιμασία των παιδιών και η συχνότητα-διάρκεια της παρέμβασης. Τέλος, δεν υπήρξε
βελτίωση στην υπερκινητικότητα των παιδιών (Tian Liu, Jue Wang, Yanni Chen, Rong Wang,
Meng Song, 2013)
Συγκρίνοντας τις μεθόδους της βιοανάδρασης (biofeedback) και των διεγερτικών
φαρμάκων, οι Monastra et al (2002) σύγκριναν 49 άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD) τα οποία έλαβαν
μεθυλφαινιδάτη (methylphenidate) και 51 άτομα με ΔΕΠΥ τα οποία έλαβαν μεθυλφαινιδάτη
(methylphenidate) αλλά ταυτόχρονα υποβλήθηκαν και σε μεθόδους βιοανάδρασης (biofeedback).
Τα άτομα αξιολογήθηκαν πριν, μετά τη θεραπεία ενός χρόνου και ενώ συνέχιζαν να παίρνουν
μεθυλφαινιδάτη

(methylphenidate) και μία εβδομάδα μετά τη αφού σταμάτησαν τη λήψη

μεθυλφαινιδάτης (methylphenidate).
Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στην προσοχή και λιγότερο στην
υπερκινητικότητα και στις δύο ομάδες. Αφού σταμάτησε η λήψη φαρμακευτικής αγωγής, σταθερή
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βελτίωση παρατηρήθηκε μόνο στην ομάδα που είχε υποβληθεί σε θεραπεία με μεθυλφαινιδάτη
(methylphenidate) και βιοανάδραση (biofeedback). (Monastra et al, 2002)
Επίσης οι Fuchs et al (2003) σύγκριναν 22 ατόμα με ΔΕΠΥ (ADHD) που συμμετείχαν στη
μέθοδο της νευροανάδρασης (neurofeedback) με 12 άτομα τα οποία έλαβαν μεθυλφαινιδάτη
(methylphenidate). Και οι δύο ομάδες έδειξαν βελτίωση σε υποκλίμακες των τεστ προσοχής (Test
of Variables of Attention) και σε συνακόλουθες με τη διαταραχή συμπεριφορές σύμφωνα με
αναφορές των γονέων και των δασκάλων οι οποίοι συμπλήρωσαν το Conners Behavior Rating
Scale
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Fuchs et al, 2003

Fuchs et al, 2003
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Abbreviations used: ADDES, Attention Deficit Disorders Evaluation Scale (McCarney Scale); BASC, Behavior
Assessment System for Children; CCC, Comprehensive Clinical Care; CPT, Continuous PerformanceTest; DSM,
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; K-BIT, Kaufman Brief Intelligence Test; LD, learning disability;
MPH, methylphenidate; QEEG, quantitative EEG; SD, standard deviation; SMR,sensorimotor rhythm; TOVA, Test of
Variables of Attention.

Neal L. Rojas and Eugenia Chan

5.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΠΥ (ADHD) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κατά την διάρκεια της αντιμετώπισης παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD) οι εκπαιδευτικοί
συναντούν ορισμένα εμπόδια. Πρώτον επειδή η διάγνωση βασίζεται σε υποκειμενικές ερμηνείες
της συμπεριφοράς και λήψης ιστορικού περιορίζει την αξιοπιστία. Δεύτερον τα παιδιά με ΔΕΠΥ
(ADHD) ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και ό,τι λειτουργεί για το ένα παιδί δεν μπορεί να
λειτουργήσει για το άλλο. Επίσης ό,τι λειτουργεί για τις 3 πρώτες εβδομάδες μπορεί την τέταρτη να
σταματήσει να λειτουργεί (Elaine Mc Ewan, 1998). Ακόμη ένας τύπος παρέμβασης δεν φέρει
συνήθως τα επιθυμητά αποτελέσματα οπότε πρέπει να γίνει συνδυασμός. Για παράδειγμα
εκπαιδευτική παρέμβαση και φαρμακευτική αγωγή. (Shelley Mulligan, 2001).
Σε μία έρευνα που έγινε το 2001 από τη Shelley Mulligan ρωτήθηκαν καθηγητές μέσης
εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της Αγγλίας προκειμένου να καθοριστούν στην τάξη οι στρατηγικές
που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και αντιλαμβάνονται ότι είναι αποτελεσματικές για τη
βελτίωση της απόδοσης των παιδιών με ΔΕΠΥ (ADHD).
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Οι κατηγορίες στρατηγικών που χρησιμοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί είναι:
1) Στρατηγικές συμπεριφοράς
2) Τροποποιήσεις περιβάλλοντος
3) Προσαρμογές στο πρόγραμμα
4) Τροποποιήσεις στη διδασκαλία
5) Sensory-Motor Strategies
Στρατηγικές συμπεριφοράς


Θετικές και αρνητικές ενισχύσεις



Προγράμματα αυτοδιαχείρισης συμπεριφοράς



Λεκτικές επιπλήξεις ως τιμωρία

Τροποποιήσεις περιβάλλοντος


Τοποθέτηση σε μπροστινό θρανίο



Μείωση των οπτικών ερεθισμάτων (στις οροφές, στους τοίχους)



Μια ορισθείσα ήσυχη περιοχή εργασίας σε μία γωνιά της τάξης

Προσαρμογές στο πρόγραμμα


Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθητών



Προσθήκη χρώματος σε λέξεις ορθογραφίας



Θέματα που περιλαμβάνουν συχνές αλλαγές ή παραλλαγή του ίδιου θέματος

Τροποποιήσεις στη διδασκαλία


Χρήση πολυαισθητηριακών μέσων τα οποία αλλάζουν συχνά δραστηριότητες



Χρήση χρονοδιαγραμμάτων



Παιχνίδι



Αλληλοδιδασκαλία

Sensory-Motor Strategies


Μάσημα τσίχλας



Πιπίλισμα ξινής καραμέλας



Δραστηριότητες που παρέχουν στο άτομο διέξοδο για κινητική δραστηριότητα (μετακίνηση
γραφείων, θελήματα για τον δάσκαλο)
(Shelley Mulligan, 2001).
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5.6 ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (ADHD AND SELFMANAGEMENT)
Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ (ADHD) μέσα στο σχολείο είναι η
αυτοδιαχείριση συμπεριφοράς (SELF-MANAGEMENT). Αρχικά λοιπόν, ο δάσκαλος καταγράφει
τους επιθυμητούς στόχους για το παιδί. Χωρίζει το 45λεπτο σε 3 15λεπτα και βαθμολογεί στο
τέλος κάθε 15λεπτου από το 0 (καθόλου) έως το 5 (άριστα). Έπειτα οι βαθμολογίες γίνονται
γνωστές στο παιδί, ακολουθεί ανατροφοδότηση και χρησιμοποιούνται ενισχύσεις οι οποίες
συμφωνούνται με το παιδί. Αυτή φάση συνεχίζεται μέχρι το παιδί να μαζέψει επιθυμητές
βαθμολογίες για 3 με 4 συνεχείς μέρες το λιγότερο. Στη συνέχεια ζητείται από τον μαθητή να
βαθμολογήσει την συμπεριφορά του και ταυτόχρονα συνεχίζει και ο δάσκαλος να βαθμολογεί και
αυτός. Οι δύο βαθμολογίες συγκρίνονται. Εάν οι βαθμολογίες τους ταιριάζουν δίνει έναν βαθμό
συν. Εάν οι βαθμολογίες διαφέρουν κατά έναν βαθμό, δίνεται μία σύντομη εξήγηση από τον
δάσκαλο γιατί συμβαίνει αυτό. Εάν οι βαθμολογίες διαφέρουν πάνω από ένα βαθμό το παιδί
παίρνει 0 στην κλίμακα βαθμολόγησης. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να μάθει το παιδί να
είναι ακριβής στις κρίσεις για τη συμπεριφορά του. Τέλος αρχίζει σταδιακά να μειώνεται η
συχνότητα της σύγκρισης των βαθμολογιών και η συχνότητα των ενισχύσεων. Επίσης αυξάνεται ο
χρόνος αξιολόγησης, δηλαδή από 15 λεπτά γίνεται 20 κι έπειτα 30. (Edward S. Shapiro, George J.
Du Paul, Kathy L. Bradley-Klung 1998)
Η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να γίνεται από έμπειρο εκπαιδευτικό ο οποίος να
γνωρίζει τα επίπεδα αυτοεκτίμησης του παιδιού και να έχει εξασφαλιστεί πρώτα η συνεργασία
του.

Πρακτικές συμβουλές για εκπαιδευτικούς


Αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και των δυνατοτήτων του παιδιού. Διεπιστημονική
ομάδα εξετάζει τόσο τη ακαδημαϊκή επίδοση όσο και τη συμπεριφορά του παιδιού (U.S.
Department of Education, 2008)



Παρατήρηση των πλαισίων μέσα στα οποία εμφανίζονται οι προκλητικές συμπεριφορές
(U.S. Department of Education, 2008)



Συζήτηση με το παιδί για την ανακάλυψη των στόχων, των ενδιαφερόντων και των
ταλέντων που διαθέτει (Morgan,2012)
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Να ενημερώσει τους γονείς για τις δυσκολίες του παιδιού και να μοιραστεί μαζί τους τις
στρατηγικές που χρησιμοποιεί για ναν το βοηθήσει (Μαρίου Ευγενία,2012)



Η διδασκαλία δύσκολων εννοιών να γίνεται νωρίς το πρωί (U.S. Department of Education,
2003)



Οι «δύσκολες» δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται πριν από τις «εύκολες» και οι
«εύκολες» να δίνονται σαν επιβράβευση για την επιτυχή ολοκλήρωση των «δύσκολών» .
Για παράδειγμα αν ένα παιδί τα καταφέρνει στα μαθηματικά και όχι στη γλώσσα κάνει
πρώτα τις ασκήσεις της γλώσσας και μετά των μαθηματικών Περισσότερο χρόνο για να
ολοκληρώσουν μία εργασία. Ταυτόχρονα όμως θέτουμε χρονικά όρια και υπενθυμίζουμε
για παράδειγμα ότι έχει στη διάθεσή του ακόμη 15 λεπτά. (U.S. Department of Education,
2008)



Οι εργασίες να χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια. Δώδεκα πεντάλεπτες εργασίες έχουν
περισσότερη επιτυχία από δύο 30λεπτες. (Mary N. Cook,2005)



Τα είδη των δραστηριοτήτων να ποικίλλουν ώστε να μεγιστοποιούν την προσοχή του
(U.S. Department of Education, 2003)



Να κάθεται σε μπροστινό θρανίο δίπλα σε ήσυχο και υπομονετικό παιδί, μακριά από
παράθυρα (Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη)



Ξεκάθαρες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. (U.S. Department of Education, 2008) Αν
χρειαστεί επαναλαμβάνει τις οδηγίες για να είμαστε σίγουροι ότι έχει καταλάβει τι του
ζητάμε



Συχνά διαλείμματα (Mary N. Cook,2005)



Ορισμός μίας περιοχής της τάξης ως χώρος χαλάρωσης και ξεκούρασης



Τα παιδιά με ΔΕΠΥ ανταποκρίνονται καλύτερα στη θετική ενίσχυση και ανταμοιβή για την
καλή συμπεριφορά για την καλή συμπεριφορά και όχι στην επίπληξη ή στην τιμωρία για
αρνητική συμπεριφορά. Οποιαδήποτε καλή συμπεριφορά πρέπει να αναγνωρίζεται από
τον εκπαιδευτικό και να ανταμείβεται (Mary N. Cook,2005)



Σε οποιαδήποτε έντονα αρνητική συμπεριφορά ο εκπαιδευτικός πρέπει να κρατήσει τον
τόνο της φωνής του ήρεμο και να προσπαθήσει να ελέγξει την κατάσταση με έναν μαλακό,
καθησυχαστικό τόνο. (Mary N. Cook,2005)



Άμεσες ανταμοιβές σε τακτά χρονικά διαστήματα (Mary N. Cook,2005)



Φωτογραφίες των βραβείων που έχει πάρει το παιδί για την επιθυμητή συμπεριφορά, οι
οποίες θα του θυμίζουν τι έχει επιτύχει και θα τον ενισχύουν να συνεχίσει την προσπάθεια
(Morgan,2012)

~ 70 ~



Δομημένο ημερήσιο πρόγραμμα, ξεκάθαρους κανόνες και ρουτίνες



Να χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα τα οποία κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του
παιδιού



Μια κάρτα στο γραφείο του παιδιού η οποία να του υπενθυμίζει σημαντικές συμπεριφορές



Χαμηλό επίπεδο θορύβου (U.S. Department of Education, 2008), να φοράνε τα παιδιά
ωτοασπίδες κατά την διάρκεια εργασιών ώστε να «μπλοκάρεται» ο θόρυβος (Mc Ewan
Elaine,1998)



Να ελέγχει ο δάσκαλος αν το παιδί έχει γράψει τις εργασίες που έχει για το σπίτι και να
του δίνει σημειώσεις για το τι έκαναν στο σχολείο υπογραμμίζοντας τα πιο σημαντικά



Να επιτρέπονται τα κομπιουτεράκια μόνο για έλεγχο της απάντησης, (Mc Ewan
Elaine,1998) ώστε να αποφεύγεται και η πιθανή αποτυχία-εξευτελισμός μέσα στην τάξη



Ανάπτυξη προσωπικού κώδικά επικοινωνίας ώστε να εστιάζεται η προσοχή του παιδιού
στο μάθημα (άγγιγμα στον ώμο ή στο κεφάλι), συχνή βλεμματική επαφή, ιδιαίτερα πριν
δοθεί οποιαδήποτε οδηγία (Mc Ewan Elaine,1998)



Όταν ένα παιδί επιδεικνύει επιθυμητή συμπεριφορά ο εκπαιδευτικός πρέπει να την
επιβραβεύει όταν όμως το παιδί έχει μη επιθυμητή συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να
υπάρξουν

επιπλήξεις

και

παρατηρήσεις

αλλά

ένας αποτελεσματικός

τρόπος

αντιμετώπισης είναι η ανακατεύθυνση. Δηλαδή όταν ο δάσκαλος αντιλαμβάνεται ότι το
παιδί πρόκειται να παρουσιάσει ακατάλληλη συμπεριφορά μπορεί να του αποσπάσει την
προσοχή αναθέτοντας για παράδειγμα να κάνει μία δραστηριότητα όπως να μοιράσει τα
τετράδια ή να μουσκέψει το σφουγγάρι. (Morgan,2012)


Κάρτες συμπεριφοράς. Δύο κίτρινες οι οποίες προειδοποιούν το παιδί για την ακατάλληλη
συμπεριφορά και μία κόκκινη η οποία σημαίνει αποβολή από την δραστηριότητα



Να έχει το παιδί για κάθε μάθημα διαφορετικό φάκελο όπου θα βάζει τις εργασίες του και
ο δάσκαλος έναν ατομικό φάκελο όπου σημειώνει την πρόοδό του. (Mc Ewan Elaine,1998)



Όσον αφορά το υλικό που χρησιμοποιείται, να είναι πάντοτε λιτό και καθαρογραμμένο
(Mc Ewan Elaine,1998)



Χρήση υπολογιστή (Du Paul, 2007)



Αλληλοδιδασκαλία (Du Paul, 2007)



Κατ’οίκον υποστήριξη (Du Paul, 2007)



Τετράδιο επικοινωνίας με το σπίτι για να γίνεται η καθημερινή ή εβδομαδιαία ενημέρωση
(Mc Ewan Elaine,1998) Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν «κάρτες για το σπίτι
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Πρακτικές συμβουλές για το σπίτι


Να διαβάζουν χαμηλόφωνα, σε ήσυχο δωμάτιο χωρίς πολύχρωμα αντικείμενα στον τοίχο
και χωρίς να βλέπουν προς το παράθυρο (Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη)



Να διαβάζουν όσο πιο νωρίς γίνεται με συχνά ολιγόλεπτα διαλείμματα (Σημειώσεις
καθηγητή Παυλίδη)



Να κοιμούνται λίγο το μεσημέρι και νωρίς το βράδυ γιατί όσο πιο κουρασμένοι είναι τόσο
μειώνεται η επίδοσή τους (Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη)
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Πρωινή επανάληψη των μαθημάτων τους καθώς με ξεκούραστο εγκέφαλο επιτυγχάνεται
πιο εύκολά η κατάκτηση της γνώσης αρά έτσι τονώνεται και η αυτοπεποίθηση (Σημειώσεις
καθηγητή Παυλίδη)



Ορισμός μίας καθημερινής ρουτίνας (U.S. Department of Education, 2003)



Ένα μεγάλο ρολόι στο δωμάτιο του παιδιού (U.S. Department of Education, 2003)



Διαγράμματα με τους δουλειές του σπιτιού (U.S. Department of Education, 2003)



Συνεργασία γονέων με το σχολείο, άμεσες κοινές ανταμοιβές (U.S. Department of
Education, 2008)



Σταθερή συμπεριφορά και των δύο γονέων απέναντι στο παιδί



Σε περίπτωση επιθετικής συμπεριφοράς το παιδί θα πηγαίνει στο δωμάτιό του για 10
λεπτά προκειμένου να σκεφτεί αυτό που έκανε. Βασική προϋπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει
κάποιο παιχνίδι μέσα στο δωμάτιο. Έπειτα από τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου
ακολουθεί συζήτηση

Ενότητα 6

6.1 Διάγνωση ΔΕΠΥ (ADHD) στους ενήλικους
Για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ (ADHD) στους ενήλικους χρησιμοποιείται εκτός από το DSMIV και το ICD-10 και το Wender Utah Rating Scale το οποίο περιλαμβάνει 61 ερωτήσεις για τα
συμπτώματα ηλικίας 8 με 10 και το Conners Adult ADHD Rating Scales (CAARS). Τέλος υπάρχουν
κάποιες κλίμακες τύποι Likert όπου τα άτομα βαθμολογούν τον εαυτό τους. (Rosler, Retz, 2006)

6.2 Ομοιότητες και διαφορές DSM-IV και ICD-10
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλέπε σελ 19-23) η διάγνωση της ΔΕΠΥ (ADHD) γίνεται με
τα διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV και ICD-10 τα οποία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες καθώς
ουσιαστικά περιλαμβάνουν τον ίδιο αριθμό κριτηρίων και με την ίδια σχεδόν διατύπωση.
Επιπλέον, θέτουν τους ίδιους περιορισμούς, τόσο για την ηλικία έναρξης όσο και για την ελάχιστη
διάρκεια των συμπτωμάτων διαταραχής.
Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές διαφορές. Πρώτα απ’όλα η ΔΕΠΥ κωδικοποιείται στο ICD10 ως «Υπερκινητική Διαταραχή». Τα διαγνωστικά κριτήρια ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:
Απροσεξία (9 κριτήρια), Υπερικινητικότητα (5 κριτήρια) και Παρορμητικότητα (4 κριτήρια). Στο
ICD-10 για να διαγνωσθεί ένα άτομο με ΔΕΠΥ θα πρέπει να παρουσιάζει συνολικά δέκα (10)
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τουλάχιστον συμπτώματα και από τις τρεις κατηγορίες (Απροσεξία: 6 τουλάχιστον και
Υπερικινητικότητα: 3 τουλάχιστον και Παρορμητικότητα: 1 τουλάχιστον), ενώ στο DSM-IV τα
κριτήρια ομαδοποιούνται σε 2 κατηγορίες: Απροσεξία (9 κριτήρια) και Υπερκινητικότητα –
Παρορμητικότητα (6 και 3 κριτήρια αντίστοιχα) και η διάγνωση ΔΕΠΥ περιλάμβανει 3 υποτύπους:
Τουλάχιστον 6 από τα 9 συμπτώματα απροσεξίας-Απρόσεχτος τύπος ή τουλάχιστον 6 από τα 9
συμπτώματα

υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας-Υπερκινητικός/Παρορμητικός

τύπος

ή

τουλάχιστον 6 από τα 9 συμπτώματα απροσεξίας και 6 από τα 9 συμπτώματα υπερκινητικότηταςπαρορμητικότητας-Συνδυαστικός τύπος.
Μια δεύτερη και καθοριστικής σημασίας διαφορά μεταξύ των 2 διαγνωστικών εργαλείων
αφορά στο ζήτημα της συννοσηρότητας. Στο ICD-10 δεν επιτρέπεται η διάγνωση ΔΕΠΥ σε άτομα
που

παρουσιάζουν

διάχυτες

αναπτυξιακές

διαταραχές,

συναισθηματικές

διαταραχές,

σχιζοφρένειας. Αντιθέτως, στο DSM-IV υπάρχει αυτός ο περιορισμός αλλά δεν τηρείται με την ίδια
αυστηρότητα.
Τέλος, στο ICD-10 απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάγνωση ΔΕΠΥ είναι η εκδήλωση
όλων των συμπτωμάτων σε περισσότερες από μία καταστάσεις ταυτόχρονα (π.χ. σχολείο ή σπίτι),
η ύπαρξη σαφούς δυσλειτουργίας σε τουλάχιστον 2 περιβάλλοντα (στην κοινωνική, σχολική ή
επαγγελματική ζωή) ενώ στο DSM-IV ισχύουν επίσης οι παραπάνω προϋποθέσεις αλλά η
δυσλειτουργία πρέπει να υπάρχει σε τουλάχιστον 1 περιβάλλον.
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Σημειώσεις καθηγητή Παυλίδη
Τα κριτήρια του ICD-10 θεωρούνται ως μια πιο περιοριστική και αυστηρή εκδοχή των
κριτηρίων του DSM-IV. (Lee et al, 2008, Foreman et al, 2001) Οι 3 βασικές διαφορές που
παρουσιάζουν διαφοροποιούν σημαντικά τα ποσοστά διάγνωσης αλλά και το κλινικό προφίλ των
ατόμων με ΔΕΠ/Υ που διαγιγνώσκονται από κάθε διαγνωστικό εργαλείο.
Συγκρίνοντάς λοιπόν αυτά τα δύο διαγνωστικά εργαλεία οι Swanson et al, το 1998 σε μία
επισκόπηση βρήκαν ότι ο επιπολασμός της ΔΕΠΥ (ADHD) σύμφωνα με το DSM-IV είναι 5-10%
στο γενικό πληθυσμό. Αυτός ο αριθμός όμως είναι μικρότερος, περίπου 1-2% όταν
χρησιμοποιούμε τα κριτήρια του ICD-10, τα οποία φαίνεται να είναι «αυστηρότερα». (Swanson et
al. 1998 in Skounti et al., 2007). Επίσης οι Sitholey et al, το 2012, εξέτασαν 62 παιδιά με το DSMIV και βρέθηκε ότι όλα είχαν ΔΕΠΥ (ADHD), όταν όμως χρησιμοποίησαν το ICD-10 βρέθηκε ότι 44
(71%) παιδιά είχαν υπερκινητική διαταραχή (hyperkinetic disorder)
Οι Lahey et al, to 2008 σύγκριναν την προγνωστική εγκυρότητα του ICD-10 όσον αφορά
την υπερκινητική διαταραχή με την προγνωστική εγκυρότητα του DSM-IV σχετικά με τη ΔΕΠΥ
(ADHD) σε 96 παιδιά ηλικίας 4-6 χρονών. Τα παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια για υπερκινητική
διαταραχή (ICD-10) πληρούσαν και τα κριτήρια για ΔΕΠΥ (ADHD) (DSM-IV) χωρίς όμως να
συμβαίνει και το αντίστροφο. Μόνο το 26% των παιδιών που πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΕΠΥ
(ADHD) (DSM-IV) πληρούσαν και τα κριτήρια για υπερκινητική διαταραχή (ICD-10)
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Swanson et al, 1998
Οι Polanczyk et al. επίσης πραγματοποίησαν μελέτη και metaregression ανάλυση 102
ερευνών μελετώντας το ζήτημα των διαφοροποιήσεων των ποσοστών ΔΕΠ/Υ παγκοσμίως. Στις 44
από αυτές τις έρευνες χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια DSM-IV ενώ στις 13 του ICD10.Διαπίστωσαν πως το ποσοστό αυτό (ADHD/ HD pooled prevalence) ήταν κατά προσέγγιση
5.9% (Polanczyk et al, 2007). Συγκρίνοντας τα ποσοστά που προκύπτουν με βάση τα δύο
διαγνωστικά κριτήρια DSM-IV και ICD-10 προκύπτει ότι η χρήση των διαγνωστικών κριτηρίων
DSM-IV οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά διάγνωσης σε σχέση με αυτά του ICD-10 (Polanczyk et al,
2007).
Οι Foreman D.M et al, το 2001 πραγματοποίησαν μια έρευνα σε μια κλινική στο Ηνωμένο
Βασίλειο, με σκοπό να διερευνήσουν τη διαγνωστική ευαισθησία των κριτηρίων του ICD-10. Το
δείγμα που χρησιμοποίησαν περιελάμβανε 201 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 8.09 και αποτελούνταν
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από 143 αγόρια και 58 κορίτσια. Πέρα από τα διαγνωστικά κριτήρια ICD-10, χρησιμοποιήθηκαν
και 2 ανιχνευτικά εργαλεία, το Child Behavior Check List (CBCL) και η κλίμακα Conners 48-item
Child Behavior Scale, για να διερευνηθεί αν η εφαρμογή ανιχνευτικού ελέγχου θα επηρέαζε το
ποσοστό διάγνωσης της διαταραχής. Οι συμμετέχοντες ανήκαν σε δύο κατηγορίες σε αυτή «που
περιελάμβανε παλιές και πρόσφατες περιπτώσεις που διαγνώσθηκαν με την χρήση των
διαγνωστικών κριτηρίων ICD-10 και είχαν εξεταστεί στην κλινική πριν το ανιχνευτικό έλεγχο» ή σε
αυτή που «αποτελούνταν από παλιές και νέες περιπτώσεις που διαγνώστηκαν με τα κριτήρια και
που εξετάστηκαν μετά την ανιχνευτική διαδικασία ICD-10». (Foreman et al, 2001). Από τη
ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το ποσοστό διάγνωσης στα άτομα που είχαν υποβληθεί σε
ανιχνευτικό έλεγχο ήταν τριπλάσιο από αυτό των ατόμων που δε είχαν συμμετάσχει σε ανιχνευτική
διαδικασία. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι «οποιαδήποτε έλλειψη ευαισθησίας του ICD-10 σε
περιπτώσεις κλινικά σημαντικής υπέρ-κινητικότητας οφείλεται στις συνήθεις ανιχνευτικές
διαδικασίες παρά στο ότι περιλαμβάνει υπερβολικά περιοριστικά κριτήρια» (Foreman et al, 2001).

Foreman et al, 2001
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Foreman et al, 2001

Foreman et al, 2001
Ποσοστά ΔΕΠΥ σύμφωνα με το DSM-IV και το ICD-10
Έρευνα

DSM-IV

ICD-10

Swanson et al 1998

5-10%

1-2%

Dopfner et al 2008

5%

1%

Lee et al 2008

Όλοι (419)

11%

Sitholey et al 2012

Όλοι (62)

44/62 (71%)

Swanson et al 1998, Sitholey et al 2012, Lee et al 2008, Dopfner et al 2008 (τροποποιημένος
πίνακας)
6.2.1 ΔΕΠΥ, Φύλο και Συμπτώματα
Η ΔΕΠΥ εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια από ότι είναι στα κορίτσια, με αναλογία
μεταξύ των δύο φύλων να κυμαίνεται 2 προς 1. Οι Dopfner et al διαπίστωσαν πως, ανεξάρτητα
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από το αναπτυξιακό επίπεδο, τα αγόρια παρουσίαζαν με μεγαλύτερη συχνότητα από τα κορίτσια
τη διαταραχή (Dοpfner et al, 2008), Πέρα από την αναλογία μεταξύ των δύο φύλων, διαφορές
παρατηρούνται και ως προς την ένταση των συμπτωμάτων. Οι Gomez et al, σε έρευνα που
πραγματοποίησαν, διαπίστωσαν ότι τα αγόρια παρουσίαζαν εντονότερα συμπτώματα σε όλες τις
υποκατηγορίες (υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, απροσεξία) σε σχέση με τα κορίτσια (Gomez
et al, 1999). Οι Nolan et al αντιθέτως, διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια που είχαν διαγνωσθεί με τον
τύπο ADHD –C παρουσίαζαν εντονότερα συμπτώματα σε σχέση με τα αγόρια (Nolan et al, 1999).

Dopfner et al, 2008

6.2.3 Ηλικία έναρξης της διαταραχής
Απαραίτητη προϋπόθεση των δύο διαγνωστικών κριτηρίων, DSM-IV και ICD-10, για να
πάρει κανείς τη διάγνωση ΔΕΠΥ, είναι η εμφάνιση των συμπτωμάτων πριν την ηλικία των 7 ετών.
Ωστόσο, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι αμφισβητούν την εγκυρότητα του συγκεκριμένου
κριτηρίου. (Kieling et al,2010, Barkley,Murphy,Fischer,2010, Rucklidge & Tannock,2002, Barkley &
Biederman,1997, Applegate et al,1997)
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Οι Rucklidge & Tannock μελέτησαν 4 ομάδες εφήβων 13-16 ετών ως προς τις γνωστικές
τους ικανότητες. Από τους 24 εφήβους που συμμετείχαν στην έρευνα, οι 6 από αυτούς είχαν
διαγνωσθεί με ΔΕΠΥ στην παιδική ηλικία, 6 στην εφηβική ηλικία, 6 παρουσίαζαν ύφεση στη
διαταραχή και οι υπόλοιποι 6 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Η κάθε ομάδα είχε 4 γυναίκες και 2
άνδρες. Τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν

WISC- III, WRAT-3, Rapid

Automatized Naming Stroop,Color and Word Test, και Stop Signal Task.
Συγκρίνοντας λοιπόν αυτές τις 4 ομάδες, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν ότι η
ομάδα των παιδιών με έναρξη της διαταραχής στην παιδική ηλικία παρουσίαζε τις χαμηλότερες
επιδόσεις σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Άρα η ηλικία έναρξης της διαταραχής επηρεάζει την
κλινική της εικόνα. Επίσης στα άτομα που η διαταραχή εμφανίζεται μετά τα 7 πιθανώς να
εμφανίζουν κάποια άλλη διαταραχή της οποίας τα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της ΔΕΠΥ.
(Rucklidge & Tannock,2002). Βέβαια στη συγκεκριμένη έρευνα ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν
μικρός και οι συγκρίσεις μεταξύ τους δύσκολες.
Αντίθετα οι Kieling C., Kieling R.R., Rohde L.A., Frick P.J., Moffitt T., Tannock R. και
Castellanos F.X το 2010 μελέτησαν στοιχεία από 31 έρευνες και διαπίστωσαν από έρευνες σε
ενήλικους ότι « μόνο το 50% των περιπτώσεων με κλινικά χαρακτηριστικά ADHD ανακαλούν
αναδρομικά ( εκ των υστέρων) εκδήλωση της διαταραχής πριν τα 7 έτη, αντιθέτως το 95%
ανακαλούν εκδήλωση πριν τα 12 έτη ενώ το 99% πριν τα 16 έτη» ( Kessler et al. ,2005 in Kieling et
al.2010)
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Kieling et al,2010

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Barkley,Murphy,Fischer το 2010 οι οποίοι
υποστήριξαν ότι είναι αδύνατο να ανακαλέσει στη μνήμη κανείς την ηλικία που άρχισαν να
εμφανίζονται τα συμπτώματα. Σχεδόν τα μισά παιδιά που έχουν αξιολογηθεί και διαγνωστεί με
ΔΕΠΥ, δεν

πληρούν

το

κριτήριο

της

έναρξης όταν

επανεκτιμηθούν

ως ενήλικοι

(Barkley,Murphy,Fischer, 2010)
Οι Barkley & Biederman το 1997 επισήμαναν ότι το κριτήριο εμφάνισης των συμπτωμάτων
πριν την ηλικία των 7 ετών δεν εξυπηρετεί ούτε κλινικούς, ούτε ερευνητικούς αλλά ούτε και
διαγνωστικούς σκοπούς. Εντούτοις η ΔΕΠΥ εμφανίζεται στην παιδική ηλικία και το κριτήριο
πρέπει να την περιλαμβάνει όλη.
Οι Applegate et al το 1997 εξέτασαν την ισχύ του κριτηρίου έναρξης των συμπτωμάτων
ΔΕΠΥ πριν την ηλικία των 7 ετών σε δείγμα 380 νέων ηλικίας 4-17 ετών συγκρίνοντας τους νέους
που πληρούσαν το κριτήριο με αυτούς που δεν το πληρούσαν.
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Οι νέοι οι οποίοι είχαν ΔΕΠΥ υπερκινητικό παρορμητικό τύπο πληρούσαν το κριτήριο.
Όμως το 18% των νέων με ΔΕΠΥ συνδυασμένου τύπου και το 43% των νέων με ΔΕΠΥ
απρόσεκτου τύπου δεν πληρούσαν το συγκεκριμένο κριτήριο. (Applegate et al,1997)

6.2.4 Κριτήριο δυσλειτουργίας
Οι Dopfner et al το 2008 διεξήγαγαν μελέτη με δείγμα 713 παιδιά ηλικίας 4-17 χρονών.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ΔΕΠΥ (ADHD) συμπληρώθηκαν από τους γονείς το
DSM-IV και το ICD-10.

Dopfner et al, 2008
Στο συνολικό δείγμα σύμφωνα με το DSM-IV το μέσο ποσοστό επικράτησης της ΔΕΠΥ
(ADHD) είναι 5.0% ενώ σύμφωνα με το ICD-10 είναι 1.0%. (Dopfner et al, 2008)
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Dopfner et al, 2008
Αφού όμως προστεθεί το κριτήριο της σημαντικής δυσλειτουργίας στο κοινωνικό,
ακαδημαϊκό ή εργασιακό περιβάλλον, τότε τα ποσοστά επικράτησης της ΔΕΠΥ (ADHD) σύμφωνα
με το DSM-IV πέφτουν από το 5.0% στο 4.1% (Dopfner et al, 2008).
Όταν προσθέτουμε το κριτήριο της ηλικίας (πριν από την ηλικία των 7) τότε ο αριθμός
αυτός πέφτει ακόμη πιο πολύ στο 2.5% και τελικά όταν προσθέτουμε το κριτήριο της διάρκειας (για
6 μήνες) τότε πέφτει ακόμη πιο πολύ στο 2.2%. Ενώ στο ICD-10 είχαμε μείωση από το 1.0% στο
0.6% με την προσθήκη των κριτηρίων. (Dopfner et al, 2008)
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Η επίδραση του κριτηρίου της σημαντικής δυσλειτουργίας στα ποσοστά διάγνωσης της
διαταραχής ADHD επιβεβαιώνεται και από άλλους ερευνητές, όπως οι Wolraich et al που
αναφέρουν μείωση από 16,1% σε 6,8%, οι Shatter et al που κατέγραψαν μείωση από 6,5% σε
5,1% και οι Graetz et al που διαπίστωσαν μείωση από 7,5% σε 6,8% μετά την εφαρμογή των
κριτηρίων δυσλειτουργίας. (Wolraich et al, 1998 in Skounti et al,2007 Shatter et al,1996 in Skounti
et al ,2007 , Graetz et al,2001 in Skounti et al ,2007 )
Ποσοστά ΔΕΠ/Υ πριν και μετά τη εφαρμογή κριτηρίων δυσλειτουργίας
Έρευνα

Ποσοστό Πριν

Ποσοστό Μετά

Μείωση

Dopfner et al ( 2008)

5.0%( DSM-IV)

4.1%

0,9%

1%( ICD-10)

0.8%

0,2%

Graetz et al (2001)

7,5%

6,8%

0,7%

Wolraich et al (1998)

16,1%

6,8%,

9,3%

Shatter et al (1996)

6,5%

5,1%

1.4%

Skounti et al.,2007,Dopfner et al,2008 ( τροποποιημένος πίνακας )
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6.2.5 Συννοσηρότητα
Το ζήτημα της συννοσηρότητας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη διάγνωση της
ΔΕΠΥ. Οι έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν πολύ συχνά κι άλλες συνοδές
διαταραχές. Το ICD-10 θέτει περιορισμούς με τους οποίους εξαιρούνται από τη διάγνωση με
ΔΕΠΥ τα άτομα που παρουσιάζουν συνοδές διαταραχές. Ενδεχομένως αυτός να είναι ένας από
τους λόγους για τα χαμηλότερα ποσοστά διάγνωσης της ΔΕΠΥ με το ICD-10 σε σχέση με το DSMIV το οποίο επιτρέπει διάγνωση ΔΕΠΥ με συνοδές διαταραχές.
Οι Schanchar et al το 2007 μελέτησαν 804 παιδιά με ΔΕΠΥ ηλικίας 6-16 ετών ως προς τις
συνοδές διαταραχές, χωρίζοντάς τους σε 4 ομάδες: 72 παιδιά με HKD (ICD-10), 353 με ADHD-C,
142 με ADHD-HI και 237 με ADHD-IA. Τα ¾ των παιδιών εμφάνιζαν τουλάχιστον μια διαταραχή.
Οι ομάδες δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους εκτός από την ομάδα
ADHD-IA η οποία παρουσίασε τα πιο χαμηλά ποσοστά συννοσηρότητας σε με τη Διαταραχή
Διαγωγής σε σχέση με τις άλλες ομάδες.

Schanchar et al, 2007
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν οι Lee et al, το 2008 οι οποίοι βρήκαν ότι οι
συνοδές διαταραχές που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ήταν η Oppositional
Defiant Disorder (ODD) και η Conduct DIisorder (CD). Η ομάδα HKD παρουσίαζε τα μεγαλύτερα
ποσοστά συννοσηρότητας (88,3%). Οι ομάδες ADHD-C, ADHD-HI ακολουθούν με εξίσου υψηλά
ποσοστά (82,8% και 82,7% αντίστοιχα). Η ομάδα ADHD-IA διαφοροποιείται και πάλι με
χαμηλότερα ποσοστά συννοσηρότητας (68,8%) και ιδιαίτερα ως προς τη συννοσηρότητα με τη
διαταραχή Conduct DIisorder (CD).
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6.2.6 Προγνωστική εγκυρότητα
Οι Lee et al το 2008 σύγκριναν την προγνωστική εγκυρότητα των δύο διαγνωστικών
εγχειριδίων DSM-IV και ICD-10. Στην έρευνα συμμετείχαν 419 παιδιά ηλικίας 6-16 χρονών. Από
αυτά τα 46 είχαν HKD, τα 200 ADHD-C, 60 ADHD-HI και 113 ADHD-IA. Τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη
διάγνωση των παιδιών ήταν το Parent Interview for Child Symptoms (PICS) και το Teacher
Telephone Interview ( TTT).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ομάδες ADHD-IA και ADHD-HI δεν παρουσίαζαν καμία
επικάλυψη με τις ομάδες ADHD-C ή HKD. Αντίθετα οι HKD και ADHD-C παρουσιάζουν εξορισμού
επικάλυψη. (Lee et al, 2008)

Lee et al, 2008
Επίσης οι 4 ομάδες μελετήθηκαν ως προς την ικανότητα αναστολής (STOP TASK-SSRT),
την εργαζόμενη μνήμη (Digit Span Backward Task) και την ύπαρξη συνοδών διαταραχών, τη
γλωσσική ανάπτυξη, το γενικό έλλειμμα (global impairement,Ontario Child Health Study),τη
ψυχοκοινωνική και νευροαναπτυξιακή απόκλιση, τη νοητική ικανότητα (WISC–III-R), τις
ακαδημαϊκές ικανότητες (Lee et al, 2008)
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ομάδες HKD και ADHD-C παρουσίαζαν περισσότερα
συμπτώματα σε σχέση με τις άλλες 2, ενώ η ομάδα HKD παρουσίαζε περισσότερα συμπτώματα
από την ADHD-C.Όσον αφορά την κληρονομικότητα, οι ομάδες παρουσίαζαν την ίδια πιθανότητα
για βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό αλλά μεγαλύτερη από την ομάδα ελέγχου. Οι επιδόσεις των
τεσσάρων ομάδων στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και στη νοημοσύνη ήταν ,όπως αναμενόταν
,σημαντικά χαμηλότερες από αυτές τις ομάδας ελέγχου, χωρίς όμως σημαντικές διαφορές μεταξύ
τους. Αντιθέτως στη δοκιμασία που αφορούσε την ικανότητα αναστολής, η ομάδα HKD
παρουσίασε τις χειρότερες επιδόσεις SSRT, με τις ομάδες ADHD-C, ADHD-HI, ADHD-IA να
ακολουθούν (Lee et al,2008)
Οι Lee et al καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι από τα 419 άτομα με ΔΕΠΥ μόνο το 11%
πληρούν τα κριτήρια και για HKD (σύμφωνα με το ICD-10). Άρα βλέπουμε ότι τα κριτήρια του
DSM-IV προσδιορίζουν μία ευρύτερη ομάδα παιδιών απ’ότι τα κριτήρια του ICD-10 (Leung et al
1996 in Lee et al, 2008, Tripp et al, 1998 in Lee et al, 2008, Lee et al, 2008)
Οι Lahey et al το 2006 διεξήγαγαν έρευνα διάρκειας 7 ετών με σκοπό να συγκρίνουν τη
προγνωστική εγκυρότητα των διαγνωστικών κριτηρίων DSM-IV και ICD-10 σχετικά με τη ΔΕΠΥ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 217 παιδιά ηλικίας 3.8-7 ετών. Από αυτά τα 122 αποτελούσαν την ομάδα
ελέγχου, 24 παρουσίαζαν τη διαταραχή HKD, 16 είχαν HKD και μία ακόμη διαταραχή (HKD+Int)
εκτός από νοητική υστέρηση, δ.α.δ και 55 είχαν ΔΕΠΥ σύμφωνα με το DSM-IV. Τα παιδιά των
ομάδων HKD και HKD + Int ανήκαν ταυτόχρονα και στη ομάδα ADHD.Η επικάλυψη μεταξύ των
ομάδων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Επικάλυψη των ομάδων ADHD, HKD, HKD +Int
HKD (24) / HKD+ Int (16)

ADHD (55)

ADHD-IA

1

7

ADHD-HI

----

33

ADHD-C

39

15

Lahey et al., 2006 ( τροποποιημένος πίνακας )
Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι Lahey et al είναι ότι και τα δύο διαγνωστικά
κριτήρια παρουσιάζουν εγκυρότητα πρόβλεψης πάνω από 6 χρόνια αλλά το ICD-10 φαίνεται να
υπο-εντοπίζει παιδιά.
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6.2.7 Διάγνωση ΔΕΠΥ με κλίμακες
Στην έρευνα των Kooij et al το 2008 συμμετείχαν 120 ενήλικα άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD), οι
συνεργάτες τους (Ν=100) και οι γονείς τους (Ν=110). Η μέση ηλικία ήταν 36.6 χρόνια. 66 άτομα με
ΔΕΠΥ (ADHD) (55%) ήταν άντρες και 54 (45%) γυναίκες. Τα 115 άτομα είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ
συνδυασμένου τύπου (ADHD Combined Type), δύο με ΔΕΠΥ απρόσεκτου τύπου (ADHD
Inattentive

Type)

και

3

με

ΔΕΠΥ

Υπερκινητικού/Παρορμητικού

Τύπου

(ADHD

Hyperactive/Impulsive Type). (Kooij et al, 2008)
Τα εργαλεία μέτρησης της ΔΕΠΥ (ADHD) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα: ADHD Rating
Scale, Conners’ Adult ADHD Rating Scale (CAARS), Brown Attention-Deficit Disorder Scale
(BAADS) και δομημένη συνέντευξη Diagnostic Interview Schedule-IV Section L(DIS-L).
Το ADHD Rating Scale φτιάχτηκε χρησιμοποιώντας 18 κριτήρια του DSM-IV. Τα κριτήρια
αυτά βαθμολογήθηκαν με 0=σπάνια ή ποτέ, 1=μερικές φορές, 2=συχνά, 3=πολύ συχνά,
βασισμένοι στη συμπεριφορά των τελευταίων 6 μηνών. Το σύμπτωμα θεωρούνταν ότι υπάρχει αν
η απάντηση ήταν 2 (συχνά) ή 3 (πολύ συχνά) (Kooij et al, 2008)
Το BAADS είναι μία κλίμακα με 40 κριτήρια για εφήβους και ενήλικους και μετρά μια σειρά
από συμπτώματα πέρα από την απροσεξία. Επίσης η υπερκινητικότητα-παρορμητικότητα δεν
συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν την κλίμακα. Τα στοιχεία της κλίμακας βαθμολογούνται από 0-3,
(0=ποτέ, 1=μία φορά την εβδομάδα ή λιγότερο, 2=δύο φορές την εβδομάδα, 3=σχεδόν καθημερινά)
και ομαδοποιούνται ως εξής: Οργάνωση και ενεργοποίηση στην εργασία, διατήρηση προσοχής
και συγκέντρωσης, διατήρηση ενέργειας και προσπάθειας, διαχείριση συναισθήματος, μνήμη
εργασίας και ανάκληση. Σκορ μεγαλύτερο των 50 θεωρείται κλινικά σημαντικό. (Kooij et al, 2008)
Το (CAARS) αποτελείται από 66 στοιχεία τα οποία περιλαμβάνουν: έλλειψη προσοχής,
υπερκινητικότητα,

παρορμητικότητα,

συναισθηματική

αστάθεια

και

προβλήματα

στην

αυτοαντίληψη. Τα άτομα απαντούν με κλίμακα από 0-3 (0= καθόλου/ποτέ 1=μόλις λίγο/κάποια
στιγμή,2=συχνά/μέτρια,3=πολύ συχνά/πολύ). Υπάρχουν 8 ομάδες: Α=Απροσεξία, Προβλήματα
μνήμης, Β= Υπερκινητικότητα, Ανησυχία, Γ= Παρορμητικότητα, Συναισθηματική αστάθεια, Δ=
Προβλήματα αυτοαντίληψης, Ε= DSM-IV συμπτώματα απροσεξίας, ΣΤ= DSM-IV συμπτώματα
υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας, Ζ= Σύνολο DSM-IV συμπτώματα, Η= Δείκτης ΔΕΠΥ
(ADHD). Ένα t-score μεγαλύτερο από 65 θεωρείται σημαντικό σε κλινικές ομάδες. (Kooij et al,
2008)
Το DIS-L είναι μία πλήρες δομημένη συνέντευξη η οποία αξιολογεί εκ των υστέρων τα
κριτήρια DSM-IV για την παιδική ηλικία σε ενήλικους. Το DIS-L αποτελείται από 33 ερωτήσεις
σχετικά με συμπτώματα, έναρξη, διάρκεια και λειτουργικότητα. Σύμφωνα με τα κριτήρια DSM-IV
για την ΔΕΠΥ (ADHD) διακρίνονται δύο παράγοντες: Απροσεξίας και υπερκινητικότητας-
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παρορμητικότητας. Ελέγχεται αν αυτά τα συμπτώματα εξακολουθούν να υφίστανται και στην
ενήλικη ζωή. (Kooij et al, 2008)
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι παραπάνω κλίμακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για την εκτίμηση των συμπτωμάτων ΔΕΠΥ (ADHD) σε κλινικά δείγματα των ενηλίκων. Τα BAADS
και ADHD Rating Scale αποδείχθηκαν καλύτερα στην πρόγνωση της κλινικής διάγνωσης. Τα
κριτήρια του DSM-IV, που αναπτύχθηκαν αρχικά για τα παιδιά, επιτυγχάνουν χαμηλότερη
συμφωνία μεταξύ ασθενή-πληροφοριοδότη από τα άλλα διαγνωστικά εργαλεία. Οι ενήλικοι με
ΔΕΠΥ (ADHD) φαίνεται να είναι οι καλύτεροι πληροφοριοδότες για τα συμπτώματά τους αλλά
φαίνεται να υποτιμούν τη σοβαρότητά τους. (Kooij et al, 2008)
Σε παρόμοια αποτελέσματα κατέληξαν και οι Manor et al το 2012 οι οποίοι εξέτασαν 103
μαθητές, με μέσο όρο ηλικίας 27 ετών. Από αυτούς τα 24 άτομα αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου
και τα 79 ήταν άτομα με ΔΕΠΥ (ADHD), τα 24 απρόσεκτου τύπου και τα 55 μεικτού τύπου. Οι
συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η ομάδα 1 αποτελούνταν από φοιτητές οι οποίοι στο
παρελθόν είχε αναφερθεί ότι παρουσίαζαν μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥ (ADHD) και η ομάδα
2 αποτελούσε την ομάδα ελέγχου.
Και οι δύο ομάδες συμπλήρωσαν το ADHD screening questionnaire (ADHD-SQ), το
οποίο βασίζεται στα κριτήρια του DSM-IV και αποτελείται από 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος
συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που σχετίζονται με την απροσεξία, ενώ στο δεύτερο μέρος
υπάρχουν στοιχεία που σχετίζονται με την υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα. Κάθε φοιτητής
κλήθηκε να αναφέρει για κάθε σύμπτωμα κατά πόσον το έχει βιώσει απαντώντας με μία κλίμακα
από το 0-3 (χαμηλή – υψηλή σοβαρότητα αντίστοιχα). (Manor et al, 2012)
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Manor et al, 2012
Στη δεύτερη φάση οι φοιτητές αξιολογήθηκαν μέσω του DSM-IV, Test of Variables
attention (TOVA), WURS και με δομημένη κλινική συνέντευξη ώστε να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη
ΔΕΠΥ (ADHD). (Manor et al, 2012)
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και οι φοιτητές είχαν διαγνωσθεί με ΔΕΠΥ (ADHD)
σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια, όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν το βαθμό σοβαρότητας
των συμπτωμάτων έδειχναν να τα υποτιμούν σημαντικά, ειδικά αυτά που αναφέρονταν στην
υπερκινητικότητα- παρορμητικότητα. Ως εκ τούτου, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι άτομα με
ΔΕΠΥ (ADHD) μεικτού τύπου μπορεί να διαγνωστούν με ΔΕΠΥ (ADHD) απρόσεκτου τύπου ή και
χωρίς καθόλου ΔΕΠΥ (ADHD). Άρα το ADHD-SQ αποδείχθηκε πως από μόνο του δεν είναι
αποτελεσματικό εργαλείο για διάγνωση ΔΕΠΥ (ADHD) και υποτύπων. (Manor et al, 2012)
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Manor et al,2012
Οι De Quiros et al, το 2001 διεξήγαγαν έρευνα όπου συμμετείχαν 48 ενήλικοι οι οποίοι
πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΕΠΥ (ADHD) στην παιδική ηλικία και δεν είχαν κάποια άλλη
διαταραχή. Τα άτομα αυτά συμπλήρωσαν το Adult Problem Questionnaire (APQ) και το Conners
Hyperactive Index (CHI). Επίσης στην έρευνα συμμετείχαν 40 άτομα τα οποία αποτελούσαν την
ομάδα ελέγχου.
Το Conners Hyperactive Index (CHI) αποτελείται από 10 ερωτήματα τα οποία
βαθμολογούνται από το 0-3 (0=καθόλου,1=λίγο, 2=αρκετά, 3=πολύ)
Το Adult Problem Questionnaire (APQ) αποτελείται από 43 κριτήρια τα οποία
επιλέχθηκαν από ένα σύνολο κοινών περιγραφών για τα συμπτώματα των ενηλίκων με ΔΕΠΥ
(ADHD). Η βαθμολογική κλίμακα είναι κι εδώ ίδια με το (CHI) (0-3).
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα σκορ των APQ και CHI συσχετίστηκαν σημαντικά
(r=0.67, p<0.0001)

De Quiros et al, 2001
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De Quiros et al, 2001
Οι πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των ατόμων με ΔΕΠΥ (ADHD) και της ομάδας
ελέγχου δείχνουν ότι οι ενήλικοι με ΔΕΠΥ (ADHD) μπορούν να εντοπίσουν τα προβλήματα
συμπεριφοράς τους στα ερωτηματολόγια. Η διακριτική ανάλυση (discriminant analysis) έδειξε ότι
τα ερωτηματολόγια μπορούσαν να κατανείμουν σωστά την πλειοψηφία των ατόμων στις
κατηγορίες τους. (De Quiros et al, 2001)
Στην έρευνα των Norvilitis et al το 2008 συμμετείχαν 626 ενήλικα άτομα, 283 (45%) από
ΗΠΑ και 343 (55%) από Κίνα τα οποία συμπλήρωσαν το Wender Utah Rating Scale (WURS) και
το Current Symptom Scale (CSS).
Το WURS είναι μία κλίμακα με 60 στοιχεία σχεδιασμένη να αξιολογεί συμπτώματα
ΔΕΠΥ (ADHD) της παιδικής ηλικίας στους ενήλικους. Οι συμμετέχοντες έδιναν απαντήσεις από το
1-5 (καθόλου έως πάρα πολύ αντίστοιχα) (Norvilitis et al, 2008)
Το CSS αποτελείται από 18 συμπτώματα και 10 στοιχεία τα οποία βαθμολογούν τον
βαθμό της διαταραχής. Όλα τα στοιχεία βαθμολογούνται από μια κλίμακα από το 1(ποτέ ή
σπάνια) έως το 4 (πολύ συχνά) (Norvilitis et al, 2008)
Και οι δύο κλίμακες για τη ΔΕΠΥ (ADHD) φάνηκε να είναι αξιόπιστες και έγκυρες και με
καλή εσωτερική συνέπεια. (Norvilitis et al, 2008)
Οι Murphy et Schachar το 2000 διεξήγαγαν 2 έρευνες στην πρώτη 50 ενήλικοι
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο ώστε να αξιολογήσουν τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας,
το οποίο περιείχε τα κριτήρια του DSM-IV και οι συμμετέχοντες βαθμολογούσαν τον εαυτό τους
από το 0-3 (0=ποτέ ή σπάνια, 1=μερικές φορές, 2=συχνά, 3=συνήθως). Το ίδιο έκανε και ο ένας
από τους γονείς τους (πατέρας ή μητέρα).
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Στη δεύτερη έρευνα έκαναν το ίδιο 100 ενήλικοι με τη διαφορά ότι βαθμολογούσαν τα
τωρινά συμπτώματά τους. Επίσης συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο και ο/η σύζυγος-σύντροφος.
(Murphy et Schachar, 2000)
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βρέθηκαν καλές συσχετίσεις μεταξύ ενηλίκων με ΔΕΠΥ
(ADHD) και γονέων ή συζύγων/συντρόφων.

Murphy et Schachar, 2000
Άρα τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι οι ενήλικοι με ΔΕΠΥ (ADHD)
μπορούν να αξιολογήσουν τόσο τα συμπτώματα της παιδικής τους ηλικίας όσο και τα τρέχοντα,
δίνοντας μία ακριβή εικόνα της κατάστασης τους (Murphy et Schachar, 2000)
Ακόμη οι Caterino et al, το 2009 κατασκεύασαν 2 παράλληλες μορφές κλιμάκων για
την εκτίμηση στοιχείων που σχετίζονται άμεσα με τα κριτήρια του DSM-IV. Κάθε έντυπο περιείχε
τα κριτήρια του DSM-IV για την απροσεξία, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα και οι
συμμετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν αν το κάθε κριτήριο τους αντιπροσώπευε λίγο-0, μερικώς-1,
σε μεγάλο βαθμό-2, στην παιδική ηλικία αλλά και στην ενήλικη ζωή, στο σπίτι, στο
πανεπιστήμιο/δουλειά, σε κοινωνικά πλαίσια. Δηλαδή:
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Caterino et al, 2009
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Το κλινικό δείγμα αποτελούνταν από 120 άτομα τα οποία είχαν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ
(ADHD) από ειδικούς. Από το συνολικό δείγμα 60 συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το Form A και 60
το Form B. Το κάθε άτομο έδινε συνέντευξη σε έναν ειδικό και ένας ακόμη ειδικός παρατηρούσε.
Και οι δύο ειδικοί έπρεπε να συμφωνήσουν για να καταλήξουν σε διάγνωση ΔΕΠΥ (ADHD). 56
άτομα από το Form A και 55 άτομα από το Form B διαγνώστηκαν με ΔΕΠΥ (ADHD). Κάποιοι
εξαιρέθηκαν από την διαδικασία λόγω συννοσηρότητας.
Το δεύτερο δείγμα ονομάστηκε μη κλινικό δείγμα και αποτελούνταν από 120 πρωτοετείς
σπουδαστές. Σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμός των συμμετεχόντων για τους οποίους οι δύο
ειδικοί είχαν απόλυτη συμφωνία ήταν 59 για το Form A και 57 για το Form B.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο Form A το 94.6% των κλινικών συμμετεχόντων και το
86.4% των μη κλινικών συμμετεχόντων και για το Form B το 92.7% των κλινικών συμμετεχόντων
και το 87.7% των μη κλινικών συμμετεχόντων ήταν σωστά κατανεμημένοι στους αντίστοιχους
πληθυσμούς.
Οι συγκεκριμένες κλίμακες εκτός από τη διάγνωση συγκεντρώνουν πληροφορίες
σχετικά με την ένταση των συμπτωμάτων επί του παρόντος και κατά την διάρκεια της παιδικής
ηλικίας και επίσης αξιολογεί την ένταση των συμπτωμάτων σε διαφορετικά πλαίσια
(εργασία,σπίτι, κοινωνικά πλαίσια), αξιολογεί δηλαδή την λειτουργικότητα του ατόμου.
Άρα οι παραπάνω κλίμακες θα μπορούσαν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την
αξιολόγηση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ (ADHD) στους ενήλικους. (Caterino et al, 2009)
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να ελέγξει τη διαγνωστική αξιοπιστίαακρίβεια μεταξύ των κριτηρίων ΔΕΠΥ του DSM-IV,του ICD-10 και των Κριτηρίων του Καθηγητή
Παυλίδη σε ενήλικους. Από έρευνες που έχουν γίνει παλιότερα έχει βρεθεί ότι όσον αφορά τη
ΔΕΠΥ το ICD-10 διαγιγνώσκει λιγότερα άτομα από το DSM-IV και τα κριτήρια του είναι πιο
αυστηρά (Swanson et al. 1998, Sitholey et al, 2012, Lee et al, 2008).

Μεθοδολογία
Στόχοι
Να διερευνηθεί ο βαθμός συσχέτισης των κριτηρίων ΔΕΠΥ του DSM-IV και του ICD-10 σε
ενήλικους
Να διερευνηθεί ο βαθμός συσχέτισης των κριτηρίων ΔΕΠΥ του DSM-IV, ICD-10 και των
Διαγνωστικών Κριτηρίων του Καθηγητή Παυλίδη σε ενήλικους.
Να διερευνηθεί εάν κάποιο από αυτά τα δύο διαγνωστικά εργαλεία σχετίζεται με τις εξής
Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη:
22. Διάσπαση Προσοχής (Απρόσεχτος – Αφηρημένος –

ΝΑΙ

ΟΧΙ 1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ 1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ 1 2 3 4 5

Ονειροπόλος - Ξεχασιάρης)
23. Παρορμητικότητα (Ανυπόμονος – Βιαστικός –
Αυθόρμητος - Πριν Σκεφτείς Ενεργείς - Διακόπτεις τους
Άλλους - Δεν Περιμένεις τη Σειρά σου)
24. Υπερκινητικότητα (Αεικίνητος - Πειραχτήρι - Ζιζάνιο)

Αν υπάρχει υψηλή συσχέτιση θα μπορούν οι Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη να
χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό και γρήγορο εργαλείο διάγνωσης της ΔΕΠΥ .

Υποθέσεις
1. Δεν θα υπάρχει υψηλή συμβατότητα μεταξύ των κριτηρίων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής
και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) του DSM-IV και του ICD-10 σε φοιτητές/πτυχιούχους.
Μηδενική Υπόθεση-Η0:
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Θα υπάρχει υψηλή συμβατότητα μεταξύ των κριτηρίων Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και
Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) του DSM-IV και του ICD-10 σε φοιτητές/πτυχιούχους.
2. Θα υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των κριτηρίων ΔΕΠΥ του DSM-IV, ICD-10 και των
Κριτηρίων Παυλίδη σε φοιτητές/πτυχιούχους.
Μηδενική υπόθεση-Η0:
Δεν θα υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ των κριτηρίων ΔΕΠΥ του DSM-IV, ICD-10 και των
Κριτηρίων Παυλίδη σε φοιτητές/πτυχιούχους.
3. Οι Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη θα σχετίζονται με τα διαγνωστικά κριτήρια τόσο του DSMIV, ICD-10 όσο και με τα Διαγνωστικά Κριτήρια Παυλίδη σε φοιτητές/πτυχιούχους.
Μηδενική Υπόθεσηλ-Η0:
Οι Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη δεν θα σχετίζονται με τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV,
ICD-10 και με τα Διαγνωστικά Κριτήρια Παυλίδη σε φοιτητές/πτυχιούχους.

Περιγραφή δείγματος
Στην έρευνα συμμετείχαν N=266 άτομα ηλικίας 18-41 ετών (M=21.34, SD=4.29). Από
αυτά τα 84 (31.6%) είναι άνδρες και 182 (68.4%) γυναίκες.
Από το συνολικό δείγμα οι 4 (1.5%) είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος, οι 43
(16.2%)

κάτοχοι πτυχίου

Πανεπιστημίου/ΤΕΙ και οι υπόλοιποι 219

(82.4%)

είναι

φοιτητές/φοιτήτριες.
Όσον αφορά την ειδικότητα τους οι 120 (45%) είναι ειδικοί παιδαγωγοί, 13 (4.9%) είναι
μεταφραστές, 13 (4.9%) φιλόλογοι, 12 (4.5%) καθηγητές πληροφορικής, 11 (4.1%) οικονομολόγοι,
10 (3.8%) δάσκαλοι/-ες, 9 (3.4%) λογιστές-στριες, 7(2.7%) ΦΠΨ, 7 (2.7%) οργάνωση και διοίκηση
επιχειρήσεων, 7 (2.7%) Μηχανολόγοι-Μηχανικοί, 5 (1.9%) Μουσικοί, 5 (1.9%) Ψυχολόγοι, 5
(1.9%) Ιστορικό-αρχαιολογικό, 4 (1.5%) ηλεκτρολόγοι, 4 (1.5%) δικηγόροι, 4 (1.5%) νηπιαγωγοί, 4
(1.5%) Αγγλική Φιλολογία, 4 (1.5%) Γυμναστές, 4 (1.5%) μαθηματικοί, 4 (1.5%) πολιτικοί
μηχανικοί, 3 (1.1%) τοπογράφοι, 2 (0.8%) αρχιτέκτονες, 2 (0.8%) Φυσιοθεραπεύτριες, 1 (0.4%)
Βιβλιοθηκονόμος, 1 (0.4%) Γερμανική φιλολογία, 1 (0.4%) Κομμώτρια, 1 (0.4%) Δημοσιογράφος, 1
(0.4%) Κοινωνιολόγος, 1 (0.4%) Λογοθεραπευτής, 1 (0.4%) Νοσηλευτής (Πίνακας 1)
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Πίνακας 1
Αριθμός ατόμων (ν)

%

Ειδικότητα

120

45

Ειδικοί Παιδαγωγοί

13

4.9

Φιλόλογοι

13

4.9

Μεταφραστές

12

4.4

Καθηγητές Πληροφορικής

11

4

Οικονομολόγοι

10

3.7

Δάσκαλοι, -ες

9

3.3

Λογιστές/λογίστριες

7

2.7

ΦΠΨ

7

2.7

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

7

2.7

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

5

1.9

Μουσικοί

5

1.9

Ψυχολόγοι

5

1.9

Ιστορικό-Αρχαιολογικό

4

1.5

Ηλεκτρολόγοι

4

1.5

Δικηγόροι

4

1.5

Νηπιαγωγοί

4

1.5

Καθηγητές Αγγλικών

4

1.5

Γυμναστές

4

1.5

Μαθηματικοί

4

1.5

Πολιτικοί Μηχανικοί

3

1.1

Τοπογράφοι

2

0.8

Αρχιτέκτονες

2

0.8

Φυσιοθεραπεύτριες

1

0.4

Βιβλιοθηκονόμος

1

0.4

Καθηγητής Γερμανικών

1

0.4

Κομμώτρια

1

0.4

Δημοσιογράφος

1

0.4

Κοινωνιολόγος

1

0.4

Λογοθεραπευτής

1

0.4

Νοσηλευτής

266

100

Σχετικά με τη μόρφωση του πατέρα, 62 (23.3%) είναι απόφοιτοι γυμνασίου, 104
(39.1%) απόφοιτοι λυκείου, 88 (33.1%) κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου/ΤΕΙ, 8 (3%) κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος και 4 (1.5%) κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
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Σχετικά με τη μόρφωση της μητέρας, 40 (15%) είναι απόφοιτοι γυμνασίου, 116 (43.6%)
απόφοιτοι λυκείου, 99 (37.2%) κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου/ΤΕΙ, 10 (3.8%) κάτοχοι
μεταπτυχιακού διπλώματος και 1 (0.4%) κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.
Από τα 266 άτομα, σύμφωνα με το DSM-IV έχουν ΔΕΠΥ (ADHD) 60 (22.6%) άτομα (3253.3% άνδρες και 28-46.7% γυναίκες), τα 26 (9.8%) έχουν ΔΕΠΥ (ADHD) ΥπερκινητικούΠαρορμητικού τύπου, 22 (8.3%) έχουν ΔΕΠΥ (ADHD) Συνδυαστικού τύπου (3 άτομα ήταν ήδη
διαγνωσμένα) και 12 (4.5%) έχουν ΔΕΠΥ (ADHD) Απρόσεχτου τύπου. Σύμφωνα με το ICD-10
έχουν ΔΕΠΥ (ADHD) 20 (7.5%) άτομα (60% άνδρες και 40% γυναίκες)

Εργαλείο
Στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα
δημογραφικά στοιχεία, τα κριτήρια του DSM-IV και του ICD-10 και τα κριτήρια Παυλίδη για τα
οποία οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν και με ΝΑΙ-ΟΧΙ αλλά και με μία κλίμακα από το 15. Στο τέλος προστέθηκαν ορισμένα κριτήρια κατόπιν συζητήσεως με τον καθηγητή Γεώργιο Θ.
Παυλίδη.
Ημερομηνία: ………/ ……../ 201…
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α) Φύλο: 1. Άνδρας

2.Γυναίκα

Β) Ηλικία: Ετών………. Μηνών……….

Γ) Επίπεδο μόρφωσης:
1. Φοιτητής- φοιτήτρια

2. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου-ΤΕΙ

4. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

3.Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Ειδικότητα…………………………………………….

Δ) Μόρφωση Πατέρα:
1. Απόφοιτος Γυμνασίου

2. Απόφοιτος Λυκείου

4. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

3. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου-ΤΕΙ

5. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Ε) Μόρφωση Μητέρας:
1. Απόφοιτη Γυμνασίου

2. Απόφοιτη Λυκείου

4. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

3. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου-ΤΕΙ

5. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά κάθε μία ερώτηση. Αρχικά σκεφτείτε αν σας χαρακτηρίζει η
συμπεριφορά που περιγράφεται και Κυκλώστε ή Υπογραμμίστε την αντίστοιχη απάντηση (ΝΑΙ / 0ΧΙ). Στη
συνέχεια σκεφτείτε σε ποιο βαθμό σας χαρακτηρίζει αυτή η συμπεριφορά και Κυκλώστε ή Υπογραμμίστε
τον αντίστοιχο αριθμό
(όπου 1 = ΚΑΘΟΛΟΥ, 2 = ΣΠΑΝΙΑ, 3 = ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ, 4 = ΣΥΧΝΑ, 5 = ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ)
1. Αποτυγχάνεις να επικεντρώσεις την προσοχή σου σε λεπτομέρειες ή κάνεις λάθη απροσεξίας
στις σχολικές εργασίες, στο χώρο εργασίας ή σε άλλες δραστηριότητες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

2. Δυσκολεύεσαι να διατηρήσεις την προσοχή σου στα καθήκοντά σου ή στο παιχνίδι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5
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3. Φαίνεσαι να μην ακούς όταν σου μιλούν (ενώ δεν έχεις πρόβλημα ακοής)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

4. Δυσκολεύεσαι να ακολουθήσεις οδηγίες & αποτυγχάνεις να τελειώσεις τα σχολικά καθήκοντα ή
υποχρεώσεις στον επαγγελματικό χώρο (όχι επειδή δεν καταλαβαίνεις τις οδηγίες)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

5. Δυσκολεύεσαι να οργανώσεις εργασίες και δραστηριότητες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

6. Αποφεύγεις ή αποστρέφεσαι ή είσαι απρόθυμος να εμπλακείς σε εργασίες που απαιτούν συνεχή
πνευματική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προετοιμασία των μαθημάτων στο σπίτι)
7. Χάνεις αντικείμενα απαραίτητα για εργασίες ή για δραστηριότητες (π.χ παιχνίδια, μολύβια, βιβλία,
εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι)
8. Η προσοχή σου διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

9. Ξεχνάς καθημερινές δραστηριότητες

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

10. Κινείς τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζεις στη θέση σου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

11. Αφήνεις τη θέση σου στην τάξη ή σε άλλες περιστάσεις, στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνεις
καθισμένος
12. Νιώθεις ανήσυχος-η ή τρέχεις εδώ κι εκεί χωρίς λόγο (σαν παιδί σκαρφάλωνες ή έτρεχες σε
περιστάσεις που δεν έπρεπε)
14. Κάνεις θορύβους κατά την διάρκεια του παιχνιδιού ή δεν μπορείς να συμμετέχεις σε δραστηριότητες
ήσυχα
15. Είσαι στο ‘φεύγω’ ή ενεργείς “σαν να σε κινεί μηχανάκι”

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

16. Μιλάς υπερβολικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

17. Έχεις πρόβλημα να περιμένεις στη σειρά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

18.Διακόπτεις ή μπαίνεις απρόσκλητος σε συζητήσεις ή σε παιχνίδια

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

19. Παρουσιάζεις συγκεκριμένο μοντέλο υπερβολικής κινητικής δραστηριότητας που δεν τροποποιείται
ουσιαστικά ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες ή απαιτήσεις
20. Απαντάς πριν ολοκληρωθούν τα ερωτήματα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

21. Μιλάς υπερβολικά δυσανάλογα με την απαίτηση του κοινωνικού πλαισίου

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

22. Διάσπαση Προσοχής (Απρόσεχτος – Αφηρημένος – Ονειροπόλος - Ξεχασιάρης)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

23. Παρορμητικότητα (Ανυπόμονος – Βιαστικός – Αυθόρμητος - Πριν Σκεφτείς Ενεργείς -

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

24. Υπερκινητικότητα (Αεικίνητος - Πειραχτήρι - Ζιζάνιο)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

25. Ιστορικό Διάσπαση Προσοχής στην Οικογένεια & σε Στενούς Συγγενείς

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

26. Δυσκολία στην Ανάγνωση (Χαμηλή Ταχύτητα - Ακρίβεια σε Άγνωστο Κείμενο)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

27. Δυσκολία στην Ορθογραφία (Άγνωστου Κειμένου)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

28. Παράλειψη τόνων

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

29. Κακός-Δυσανάγνωστος Γραφικός Χαρακτήρας

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

30. Φτωχό Λεξιλόγιο

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

31. Δεν Διαβάζεις για Ευχαρίστηση (Εξωσχολικά Βιβλία)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

32. Ιστορικό Δυσλεξίας στην Οικογένεια & σε Στενούς Συγγενείς

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

33. Δυσκολία στην Αριθμητική - Μαθηματικά

ΝΑΙ

ΟΧΙ

1 2 3 4 5

Διακόπτεις τους Άλλους - Δεν Περιμένεις τη Σειρά σου)

34. Τα παραπάνω συμπτώματα εμφανίζονται:
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Α. Στο σπίτι

Β. Στο πανεπιστήμιο-εργασία

Γ. Και στα δύο

35. Τα παραπάνω συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 6 μήνες:

Δ. Σε κανένα από τα παραπάνω
ΝΑΙ

ΟΧΙ

36. Τα παραπάνω συμπτώματα προκαλούν σημαντική δυσλειτουργία στην: (μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από ένα)
Α. Ακαδημαϊκή λειτουργικότητα

Β. Κοινωνική λειτουργικότητα

Γ. Επαγγελματική λειτουργικότητα

Δ. Σε κανένα από τα παραπάνω
37. Τα παραπάνω συμπτώματα εμφανίστηκαν πριν από την ηλικία των 7 ετών: ΝΑΙ
38. Έχετε ή είχατε Διάγνωση ΔΕΠΥ; ΝΑΙ

ΟΧΙ

39. Έχετε ή είχατε Διάγνωση: Αναπτυξιακής Διαταραχής; ΝΑΙ
Σχιζοφρένειας; ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

, Νοητικής Υστέρησης; ΝΑΙ

,
ΟΧΙ

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας

Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης

Βασιλική Κώνα

Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

pavlidis@uom.gr

Τηλ.6986157778
vasokona@gmail.com

Κριτήρια
Στην έρευνα εκτός από τα κριτήρια του ΝΑΙ-ΌΧΙ χρησιμοποιήθηκαν και τα Κριτήρια
Παυλίδη: δηλαδή πήραμε ως ναι μόνο εκείνες τις ερωτήσεις που είχαν στην κλίμακα τύπου Likert
από 3 και πάνω, μετά 4 και πάνω και μετά 5. Στο τέλος προστέθηκαν και δυο ακόμη κριτήρια, ο
μέσος όρος των βαθμών των ερωτήσεων να είναι από 3 και πάνω και τα 2/3 των βαθμών των
ερωτήσεων >66.6%
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Αποτελέσματα
Συχνότητα Διάγνωσης ΔΕΠΥ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ADHD DSM-IV

Ποσοστό %

ΝΑΙ=3,4 ή 5

Ποσοστό

%

%

επί του

% επί του

επικάλυψη

«+»

συνόλου

συνόλου

με ναι/όχι

ΝΑΙ=4 ή 5

Ποσοστό

% επικάλυψη

%

% επί του

με ναι/όχι

«+»

συνόλου

60

22.6

32+8 (40)

15

53.3

3.8

11+5 (16)

6.2

18.3

2.4

12

4.5

4

2.4

33.3

0

1+1 (2)

0.8

8.3

0.5

26

9.8

13+1 (14)

5.3

50

0.5

2+2 (4)

1.6

7.7

1

22

8.3

15+7 (22)

8.3

68.2

3.4

8+2 (10)

3.8

36.4

1

20

7.5

13 +7 (20)

7.5

65

3.4

8+2 (10)

3.8

40

1

ADHD
Απρόσεχτου
τύπου
ADHD Υ+Π
ADHD
Συνδυαστικού
τύπου
HKD ICD-10
ΟΜΑΔΑ
206

ΕΛΕΓΧΟΥ

226

250

+, «+»: δεν καλύπτουν τα κριτήρια με το ΝΑΙ/ΌΧΙ
( ): συνολικά τα άτομα με ΔΕΠΥ

ΝΑΙ=5 ΝΑΙ= %

ΝΑΙ=5 Ποσοστό % % επικάλυψη % «+»Μέσος όρος των Ποσοστό %
επί του

συνόλου
ADHD DSM-IV

ναι/όχι

βαθμών=3,4 ή 5 επί του

συνόλου

% επικάλυψη % «+»Τα 2/3 των βαθμώνΠοσοστό % % επικάλυψη% «+»
ναι/όχι

των ερωτήσεων

συνόλου

επί του

ναι/όχι

συνόλου

2+1 (3)

1.2

3.3

0.5

15+6 (21)

7.9

25

2.9

15+6 (21)

7.9

25

2.9

0

0

0

0

2+1 (3)

1.2

16.6

0.5

4+2 (6)

2.4

33.3

1

1+1 (2)

0.8

3.8

0.5

1

0.4

3.8

0

1

0.4

3.8

0

1

0.4

4.5

0

12+5 (17)

6.4

54.5

2.4

10+4 (14)

5.3

45.4

2

0 1

0.4

5

0

12+5 (17)

6.4

60

2.4

9+4 (13)

4.9

45

2

ADHD
Απρόσεχτου
τύπου
ADHD Υ+Π
ADHD
Συνδυαστικού
τύπου
HKD ICD-10
ΟΜΑΔΑ
ΕΛΕΓΧΟΥ

203

245

245

+, «+»: δεν καλύπτουν τα κριτήρια με το ΝΑΙ/ΌΧΙ
( ): συνολικά τα άτομα με ΔΕΠΥ
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ/ΌΧΙ
22,6%
25%
20%
15%
7,5%
10%

Με κριτήριο ΝΑΙ-ΌΧΙ
RΑΤΙΟ (r)= 3.01 ή
301% DSM-IV/ICD-10

5%
0%
DSM-IV

Κριτήρια

ICD-10

Συμφωνία % DSM-IV με ICD-10

ΝΑΙ/ΌΧΙ

33.3%

Διαφωνία % DSM-IV με ICD-10

66.7%

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ=3,4 ή 5
65%

70%
53,3%

60%

DSM-IV
ICD-10

50%
Επικάλυψη
με DSM-IV

40%
30%

Επικάλυψη
με ICD-10

15%
20%

7,5%
RΑΤΙΟ (r)= 2 ή
200 % DSMIV/ICD-10

10%
0%
DSM-IV

ICD-10

Επικάλυψη με DSM-IV Επικάλυψη με ICD-10
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ=4 ή 5
40%
40%

DSM-IV

35%
ICD-10

30%
25%

18%

Επικάλυψη με DSM-IV
ΝΑΙ/ΌΧΙ

20%
15%
10%

6,2%

Επικάλυψη με ICD-10
ΝΑΙ/ΌΧΙ

3,8%

5%
0%
DSM-IV

ICD-10

RΑΤΙΟ (r)=1.63 ή 163%
DSM-IV/ICD-10

Επικάλυψη με Επικάλυψη με
DSM-IV
ICD-10
ΝΑΙ/ΌΧΙ
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΝΑΙ=5
5%
5%

DSM-IV
3,3%

4%

ICD-10
3%
2%

1,2%

Επικάλυψη με DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ
0,4%

1%

Επικάλυψη με ICD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ

0%
DSM-IV

ICD-10

Επικάλυψη
με DSM-IV
ΝΑΙ/ΌΧΙ

Επικάλυψη
με ICD-10
ΝΑΙ/ΌΧΙ
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RΑΤΙΟ (r)=3 ή 300%
DSM-IV/ICD-10

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=3,4 ή 5

60%

80%

60%

DSM-IV
25%

40%
7,9%

20%

ICD-10
Επικάλυψη με DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ

6,4%

Επικάλυψη με ICD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ
0%
DSM-IV

ICD-10

Επικάλυψη
με DSM-IV
ΝΑΙ/ΌΧΙ

Επικάλυψη
με ICD-10
ΝΑΙ/ΌΧΙ

RΑΤΙΟ (r)= 1.23 ή 123%
DSM-IV/ICD-10

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΕΠΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
DSM-IV
45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ICD-10
Επικάλυψη με
DSM-IV
ΝΑΙ/ΌΧΙ
Επικάλυψη με
ICD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ

25%

7,9%
4,9%

DSM-IV

ICD-10

Επικάλυψη με
DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ
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Επικάλυψη με ICD10 ΝΑΙ/ΌΧΙ

RΑΤΙΟ (r)= 1.23 ή
123% DSM-IV/ICD10

Συμφωνία DSM-IV με ICD-10 στα κριτήρια Παυλίδη
Κριτήρια

Συμφωνία % DSM-IV με ICD-10

Διαφωνία % DSM-IV με ICD-10

ΝΑΙ/ΌΧΙ

33.3%

66.7%

ΝΑΙ=3,4 ή 5

50%

50%

ΝΑΙ=4 ή 5

62.5%

37.5%

ΝΑΙ=5

33.3%

66.7%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=3, 4 ή 5

80.9%

19.1%

ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ

66.6%

33.4%

54.4%

45.6%

ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ

Συσχέτιση Κριτήριων Παυλίδη με DSM-IV και ICD-10
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συμφωνία

% Διαφωνία

DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ

% Συμφωνία

% Διαφωνία % ICD-

DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ ICD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ

10 ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ=3,4 ή 5

53.3%

46.7%

65%

35%

ΝΑΙ=4 ή 5

18.3%

81.7%

40%

60%

ΝΑΙ=5

3.3%

96.7%

5%

95%

ΜΕΣΟΣ

25%

75%

60%

40%

25%

75%

45%

55%

26%

74%

43%

57%

ΟΡΟΣ=3, 4 ή 5
ΤΑ 2/3 ΤΩΝ
ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ
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Διαγνωστικές ερωτήσεις Παυλίδη
ADHD

%

ICD-10

%

DSM-IV
ΌΛΟΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ

60

22.6

20

33.3

Διαγνωστικές ερωτήσεις Παυλίδη ΝΑΙ/ΌΧΙ

581

96.6

157

75

ΌΛΟΙ ΝΑΙ=3,4 ή 5

32 + 8 (40)

15

20

50

Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη ΝΑΙ=3,4 ή 5

382

95

137

65

11+ 5 (16)

6.2

10

62.5

Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη ΝΑΙ=4 ή 5

143

87.5

57

50

ΌΛΟΙ ΝΑΙ=5

2+1 (3)

1.2

1

33.3

Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη ΝΑΙ=5

34

100

17

100

Όλοι Μέσος όρος των βαθμών =3,4 ή 5

15 + 6 (21)

7.9

17

80.9

85.7

137

76.5

7.9

13

61.9

71.4

107

76.9

ΌΛΟΙ ΝΑΙ=4 ή 5

Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη
Μέσος όρος των βαθμών =3,4 ή 5
Τα 2/3 των βαθμών Των ερωτήσεων
Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη τα 2/3 των
βαθμών των ερωτήσεων

185
15+6 (21)

156

Μέσος όρος των ποσοστών

89.4

73,9

3.53

16,42

% SD/X ποσοστών

3.94

22.2

MIN ποσοστών

71.4

50

MAX ποσοστών

100

100

RANGE (MAX-MIN) ποσοστών

28.6

50

SD ποσοστών

1.

Σε τουλάχιστον μία από τις ανιχνευτικές ερωτήσεις να έχουν απαντήσει ΝΑΙ

2.

Σε τουλάχιστον μία από τις ανιχνευτικές ερωτήσεις, στη βαθμολογική κλίμακα, να έχουν απαντήσει από 3 και πάνω

3.

Σε τουλάχιστον μία από τις ανιχνευτικές ερωτήσεις, στη βαθμολογική κλίμακα, να έχουν απαντήσει από 4 και πάνω

4.

Σε τουλάχιστον μία από τις ανιχνευτικές ερωτήσεις, στη βαθμολογική κλίμακα, να έχουν απαντήσει 5

5.

Ο μέσος όρος των βαθμών των ανιχνευτικών ερωτήσεων να είναι από 3 και πάνω

6.

Τα 2/3 του αθροίσματος των βαθμών των ανιχνευτικών ερωτήσεων να είναι από 10 και πάνω

7.

Όταν πρόκειται για το ICD-10 θα πρέπει και στις 3 ανιχνευτικές ερωτήσεις να έχουν απαντήσει ΝΑΙ, ΝΑΙ=3+, ΝΑΙ=4+, ΝΑΙ=5
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Διαγνωστικές ερωτήσεις Παυλίδη και υποτύποι του DSM-IV
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Συμφωνία DSM-IV με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συμφωνία % κριτηρίων DSM-IV
με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις
Παυλίδη

Διαφωνία % κριτηρίων DSM-IV
με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις
Παυλίδη

ΝΑΙ/ΌΧΙ

96.6%

0.4%

ΝΑΙ=3,4 ή 5

95%

5%

ΝΑΙ=4 ή 5

87.5%

12.5%

ΝΑΙ=5

100%

0%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=3, 4 ή 5

85.7%

14.3%

ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

71.4%

28.6%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ

89.4%

10.6%

Συμφωνία ICD-10 με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Συμφωνία % κριτηρίων ICD-10
με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις
Παυλίδη

Διαφωνία % κριτηρίων ICD-10
με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις
Παυλίδη

ΝΑΙ/ΌΧΙ

75%

25%

ΝΑΙ=3,4 ή 5

65%

35%

ΝΑΙ=4 ή 5

50%

50%

ΝΑΙ=5

100%

0%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ=3, 4 ή 5

76.5%

23.5%

ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

76.9%

23.1%

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΩΝ

73.9%

26.1%

~ 115 ~

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ

1.
1.DSM-IV

2.

3.
**

.681

.140

4.

6.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

-

.178

.606

.111

-.696

-

-206

-.149

.196

.318

.206

-.306

.212

-.167

.-454

-.436

-.121

-.256

.179

-.488

-.135

.335

.725**

-

-

.623**

**

ΝΑΙ-ΌΧΙ
2.DSM-IV

.617**

ΝΑΙ 3,4,5
3. DSM-IV
ΝΑΙ 4,5
4.DSM-IV

.500

-.135
-

-

.135
-

-

.135
-

.333

-.333

-

-

ΝΑΙ 5
5.DSM-IV
μέσος

-.209
**

.652

-.194

.678

-.086

**

-.133

.249

**

.796

όρος=3,4,
5
6. DSM-IV
τα 2/3 των
βαθμών
7.ICD-10

-.262

.689**

-.440

-.150

.643**

-.187

-.395

.453*

.655**

.270

.175

.698**

.354*

.440

.150

.681**

.207

.337

.229

.194

-.344

.318

ΝΑΙ-ΟΧΙ
8.ICD-10
τα 2/3 των
βαθμών
9. ICD-10
ΝΑΙ 4,5
10.ICD-10

-

-

-

ΝΑΙ 5
-.133

11. ICD-10
Μέσος
όρος=3,4,
5
12.ICD-10

.249

**

-.419

ΝΑΙ=3,4,5
13.ICD-10
ΑΝΧ ΝΑΙΌΧΙ

** p<0.01
* p<0.05
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Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις που βρέθηκαν είναι οι εξής:


DSM-IV ΝΑΙ-ΌΧΙ με DSM-IV ΝΑΙ 3+ (r=.681, p<0.01), με DSM-IV ΝΑΙ 4+ (r=.341, p<0.05),
με DSM-IV τα 2/3 των βαθμών των ερωτήσεων (r=.606, p<0.01),



DSM-IV ΝΑΙ 3,4 ή 5 με DSM-IV ναι 4+ (r=.617, p<0.01)



DSM-IV ΝΑΙ 4+ με ICD-10 ναι 4+ (r=.725, p<0.01), DSM-IV ναι 5 με ICD-10 ναι 5 (r=.623,
p<0.01)



DSM-IV μέσος όρος=3,4 ή 5 με DSM-IV τα 2/3 των βαθμών (r=.652, p<0.01), με ICD-10 τα
2/3 των βαθμών (r=-.678, p<0.01), με ICD-10 Μέσος όρος=3,4 ή 5 (r=.796, p<0.01).



DSM-IV τα 2/3 των βαθμών με ICD-10 τα 2/3 των βαθμών (r=.689, p<0.01), με ICD-10
Μέσος όρος=3,4 ή 5 (r=.643, p<0.01)



ICD-10 ΝΑΙ-ΌΧΙ με ICD-10 τα 2/3 των βαθμών (r=.453, p<0.05), με ICD-10 ΝΑΙ 3,4 ή 5
(r=.698, p<0.01), με ICD-10 ΝΑΙ 4+ (r=.655, p<0.01), με ICD-10 ANX ΝΑΙ-ΌΧΙ (r=.354,
p<0.05),



ICD-10 τα 2/3 των βαθμών με ICD-10 Μέσος όρος=3,4 ή 5 (r=.681, p<0.01),

Συζήτηση
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι από τα κριτήρια του DSM-IV και του ICD-10 με ΝΑΙ/ΟΧΙ δεν
είναι πλήρως αξιόπιστα, καθώς όταν εφαρμόζονται τα Κριτήρια Παυλίδη (τα κριτήρια με την
κλίμακα τύπου Likert -3 και πάνω, 4 και πάνω, 5, μέσος όρος των βαθμών 3 και πάνω, 2/3 των
βαθμών των ερωτήσεων) βρίσκονται κι άλλα άτομα με ΔΕΠΥ τα οποία μόνο με το ΝΑΙ/ΟΧΙ δεν
είχαν βρεθεί αλλά και κάποια άτομα που πληρούσαν τα κριτήρια για ΔΕΠΥ με ΝΑΙ/ΟΧΙ όταν
εφαρμόζονται τα Κριτήρια Παυλίδη αποκλείονται από τη διάγνωση.
Όσον αφορά τη διαγνωστική συμβατότητα του DSM-IV και του ICD-10, παρατηρούμε ότι
όποιο κριτήριο κι αν λάβουμε υπόψη μας, με το ICD-10 διαγιγνώσκονται λιγότεροι ενήλικοι με
ΔΕΠΥ απ’ότι με το DSM-IV. Πιο συγκεκριμένα, με το κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ το ICD-10 φαίνεται να
υποδιαγιγνώσκει τα άτομα με ΔΕΠΥ (DSM-IV

22.6% ενώ ICD-10

7.5%). Το ίδιο συμβαίνει και

με τα κριτήρια Παυλίδη ΝΑΙ=3,4 ή 5, (DSM-IV

15% ενώ ICD-10

7.5%) ΝΑΙ=4ή 5, (DSM-IV=

6.2% ενώ ICD-10

3.8%) ΝΑΙ=5 (DSM-IV

ΒΑΘΜΩΝ=3,4 ή 5 (DSM-IV
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (DSM-IV

1.2% ενώ ICD-10

7.9 ενώ ICD-10

7.9% ενώ ICD-10

0.4 %), ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΤΩΝ

6.4%) και ΤΑ 2/3 ΤΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΩΝ

4.9%)

Ωστόσο όταν τα κριτήρια γίνονται πιο αυστηρά (ΝΑΙ=5, και μέσος όρος των
ερωτήσεων=3,4 ή 5), βλέπουμε ότι μικραίνει και η διαφορά στη διάγνωση των ατόμων με ΔΕΠΥ
ανάμεσα στο DSM-IV και στο ICD-10. Δηλαδή με κριτήριο ΝΑΙ=5 το ICD-10 διαγιγνώσκει 0.8%
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λιγότερους απ’ότι το DSM-IV και με κριτήριο μέσος όρος των ερωτήσεων=3,4 ή 5 η διαφορά είναι
1.5%.
Το κριτήριο Παυλίδη ΝΑΙ=3,4 ή 5 είναι αυτό που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συσχέτιση
τόσο με το DSM-IV ΝΑΙ/ΌΧΙ (p<0.01) όσο και με το ΙCD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ (p<0.01).
Όσο μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα, όπως αντανακλάται στη βαθμολογία τόσο
μεγαλύτερη είναι η συσχέτιση μεταξύ των Κριτηρίων Παυλίδη. (DSM-IV ΝΑΙ 4+ με ICD-10 ΝΑΙ 4+
(r=.725, p<0.01), DSM-IV ΝΑΙ 5 με ICD-10 ναι 5 (r=.623, p<0.01), DSM-IV μέσος όρος=3,4 ή 5 με
DSM-IV τα 2/3 των βαθμών (r=.652, p<0.01), ICD-10 τα 2/3 των βαθμών με ICD-10 Μέσος
όρος=3,4 ή 5 (r=.681, p<0.01) , DSM-IV μέσος όρος=3,4 ή 5 και με ICD-10 Μέσος όρος=3,4 ή 5
(r=-.796, p<0.01) και με ICD-10 τα 2/3 των βαθμών (r=.678, p<0.01), DSM-IV τα 2/3 των βαθμών με
ICD-10 τα 2/3 των βαθμών (r=.689, p<0. 01, με ICD-10 Μέσος όρος=3,4 ή 5 (r=.643, p<0.01),
ICD-10 ΝΑΙ-όχι με ICD-10 τα 2/3 των βαθμών (r=.453, p<0.05) και με ICD-10 ΝΑΙ= 4 +(r=.655,
p<0.01)
Κριτήρια DSM-IV

Κριτήρια ICD-10

p<

DSM-IV ΝΑΙ 4+

ICD-10 ΝΑΙ 4+

0.01

DSM-IV ΝΑΙ 5

ICD-10 ΝΑΙ 5

0.01

DSM-IV μέσος όρος=3,4 ή 5

ICD-10 Μέσος όρος=3,4 ή 5

0.01

DSM-IV τα 2/3 των βαθμών

ICD-10 τα 2/3 των βαθμών

0.01

Σχετικά με τις Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη βρέθηκε υψηλή συσχέτιση με τα
κριτήρια του DSM-IV ΝΑΙ-ΌΧΙ και με το ICD-10 ΝΑΙ/ΌΧΙ
Οι Διαγνωστικές ερωτήσεις Παυλίδη συμπυκνώνουν όλα τα κριτήρια του DSM-IV, ICD10 σε 3 ερωτήσεις οι οποίες δηλώνουν ξεκάθαρα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα
άτομο με ΔΕΠΥ (Διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα) και μέσα στην
παρένθεση, διπλά από την κάθε ερώτηση, υπάρχουν ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα
συμπτώματα τα οποία εμφανίζονται στα άτομα με ΔΕΠΥ και μπορούν εύκολα οι ίδιοι να τα
αναγνωρίσουν. Επίσης οι Διαγνωστικές ερωτήσεις Παυλίδη δεν αναφέρονται στην παιδική ηλικία
όπως γίνεται συχνά στο DSM-IV, ICD-10 με αποτέλεσμα να δημιουργούν σύγχυση στον ενήλικο
αφού είναι δύσκολο να ανακαλέσει στη μνήμη του και να θυμηθεί αν παρουσίαζε κάποια από τα
συμπτώματα.
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Η Διαγνωστική «δύναμη» των ερωτήσεων Παυλίδη εντοπίζεται στο γεγονός ότι
συγκεντρώνουν τον «πυρήνα» των προβλημάτων της ΔΕΠΥ (Διάσπαση προσοχής,
υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα) και ταυτόχρονα επισημαίνουν και τα πιο αντιπροσωπευτικά
συμπτώματα της κάθε κατηγορίας, τα οποία είναι εύκολο να αναγνωρίσει κανείς αν τα έχει ή όχι.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη μπορούν να βρουν ότι
κάποιος έχει ΔΕΠΥ, επομένως μπορούμε να τις δίνουμε πριν ή αντί τη χορήγηση των
διαγνωστικών εργαλείων DSM-IV και ICD-10.

Περιορισμοί
Στην έρευνα συμμετείχαν λίγα άτομα με ΔΕΠΥ λόγω της αντικειμενικής δυσκολίας που
υπάρχει να βρούμε διαγνωσμένα άτομα αλλά και λόγω του περιορισμένου χρόνου εντός του
οποίου έπρεπε να πραγματοποιηθεί η έρευνα

Συμπεράσματα/Προτάσεις
Η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαιώνει τις έρευνες των Sitholey et al 2012, Lee et al 2008,
Lahey et al, 2006, Swanson et al 1998, ότι τα κριτήρια του ICD-10 είναι πιο αυστηρά και
υποδιαγιγνώσκουν τα άτομα με ΔΕΠΥ και ότι τα κριτήρια του DSM-IV προσδιορίζουν μία ευρύτερη
ομάδα παιδιών απ’ότι τα κριτήρια του ICD-10. Επίσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα
υπάρχοντα κριτήρια ΝΑΙ-ΌΧΙ δεν είναι απόλυτα αξιόπιστα αφού παρατηρούμε ότι αν βάλουμε και
μία κλίμακα τύπου Likert (1,2,3,4,5), υπάρχουν διαφορές στα ποσοστά των ατόμων με ΔΕΠΥ.
Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ στους ενήλικους, δεν αρκεί η
χορήγηση του DSM-IV και ICD-10 αλλά χρειάζονται και τα Κριτήρια Παυλίδη τα οποία θα
βαθμολογούν και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
Να δίνονται οι 3 Διαγνωστικές Ερωτήσεις Παυλίδη πριν ή αντί της χορήγησης των
διαγνωστικών εργαλείων DSM-IV, ICD-10
Να γίνουν παρόμοιες έρευνες στο μέλλον με διαγνωσμένα άτομα και με μεγαλύτερο δείγμα.
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