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Πεπίλητη
Ο απηηζκόο είλαη κία δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ειιείκκαηα
ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία θαη επαλαιεπηηθέο
ζηεξεόηππεο ζπκπεξηθνξέο. Σν απηηζηηθό θάζκα εκθαλίδεη πνηθηιία θιηληθήο έθθξαζεο
θαη ηα αίηηά ηνπ απνδίδνληαη ζε γελεηηθνύο, λεπξνβηνινγηθνύο θαη άιινπο εμσγελείο
παξάγνληεο. Σν δίθηπν θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
θαηαλόεζε ησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ, ηελ κίκεζε, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ θνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε. Έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε
άηνκα κε απηηζκό βξήθαλ κεησκέλε δξαζηεξηόηεηα απηώλ ησλ λεπξώλσλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ θαη θαηέιεμαλ πσο ε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ηνπο ζπλδέεηαη κε θάπνηα απηηζηηθά ζπκπηώκαηα, δεκηνπξγώληαο ηελ Θεσξία ησλ
παζκέλσλ Καηόπηξσλ (Broken Mirror Theory). ε απηή ηελ εξγαζία γίλεηαη
αλαζθόπεζε ζε έξεπλεο πνπ κειεηνύλ ηνλ ξόιν ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ζε άηνκα
λεαξήο ειηθίαο κε δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο. θνπόο ηεο είλαη λα δείμεη πώο θάπνηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ λεαξά άηνκα κε απηηζκό, όπσο ε δπζθνιία
θνηλσληθνπνίεζεο θαη θαηαλόεζεο ησλ πξνζέζεσλ ησλ άιισλ, κπνξεί λα νθείινληαη ζε
δπζιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. Οη έξεπλεο πνπ κειεηνύληαη
ρξεζηκνπνηνύλ ηηο κεζόδνπο ηεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο (ΗΔΓ), ηεο ιεηηνπξγηθήο
απεηθόληζεο καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (fMRI) θαη δνθηκαζίεο ζπκπεξηθνξάο θαη
παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηεκέλα επξήκαηα, κε νδεγώληαο ζε κία γεληθή ζεσξία γηα ην
ξόιν ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ζε απηηζηηθά άηνκα λεαξήο ειηθίαο.

Λέξειρ - κλειδιά: Aπηηζκόο, θαηνπηξηθνί λεπξώλεο, Broken Mirror Theory, λεαξή ειηθία,
ΗΔΓ, fMRI

[ii]

Abstract
Autism is a developmental pervasive disorder characterized by impaired social interaction,
impaired verbal and non-verbal communication and repetitive behavior. The autistic
spectrum disorder (ASD) displays a variety of clinical expression and its causes are
attributed to genetic, neurobiological and other environmental factors. The mirror neuron
system (MNS) is related to intention and action understanding, imitation, empathy and
social interaction. Researches that studied the mirror neuron function in autistic persons
found reduced mirror neuron activity in several regions of the brain and suggested that
abnormal mirror activity is connected with autistic symptoms, introducing this way the
“Broken Mirror Theory”. The present paper reviews studies that deal with the role of
mirror neurons in young persons with autistic spectrum disorder. The purpose of the
review is to demonstrate how some characteristics of autistic young people, like social
impairment and difficulties in intention understanding, may stem from a mirror neuron
dysfunction. The methodologies used in the reviewed studies are electroencephalography
(EEG), functional magnetic resonance imaging (fMRI) and behavior tasks. The outcomes
of the studies are differentiated, leading to a non-common theory for the role of mirror
neurons in autistic people of young age.

Keywords: Autism, mirror neurons, Broken Mirror Theory, young age, EEG, fMRI
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Δςσαπιζηίερ
Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ
κνπ ζην Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Πξόθεηηαη γηα κηα κειέηε κε ζέκα ηνλ ξόιν ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ζε άηνκα λεαξήο
ειηθίαο κε δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο.
Δπραξηζηώ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ, Γξ. Αδακαληία Μεηζάθνπ γηα ηελ
εκπηζηνζύλε πνπ έδεημε ζην πξόζσπν κνπ αλαζέηνληαο κνπ ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, γηα
ηελ θαζνδήγεζή ηεο, ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο πνπ κνπ κεηέθεξε θαζώο θαη γηα ην άξηζην
θιίκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ
δεύηεξε επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα, Κιενπάηξα Γηαθνγηώξγε γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ
εξγαζία.
Σέινο, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα όιε ηελ εκπηζηνζύλε θαη βνήζεηα,
νηθνλνκηθή θαη εζηθή ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ.
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1. Διζαγυγή
1.1 Αςηιζμόρ
Οπιζμόρ
Ο απηηζκόο είλαη έλα λεπξν-ζπκπεξηθνξηθό ζύλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
πνηνηηθά ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, δηαηαξαρέο ζηελ επηθνηλσλία θαη
πεξηνξηζκέλα, επαλαιεπηηθά ζηεξεόηππα πξόηππα ζπκπεξηθνξάο. Ο πξώηνο πνπ
αλαγλώξηζε θαη πεξηέγξαςε απηή ηελ αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ήηαλ ν ςπρίαηξνο Leo
Kanner όηαλ, ην 1943, δεκνζίεπζε αλαθνξέο πεξηπηώζεσλ κίαο νκάδαο 11 παηδηώλ
(Kanner, 1943). Σα παηδηά πνπ πεξηέγξαςε εκθάληδαλ δπζθνιία αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε
ηνπο άιινπο κε ηππηθό ηξόπν, ππεξβνιηθή κνλαρηθόηεηα θαη αλάπηπμε ζρέζεσλ κε
αληηθείκελα όπσο παηρλίδηα (απηηζηηθή κνλαρηθόηεηα). Γηαθξίλνληαλ από επηζπκία γηα
νκνηνκνξθία θαη ηδηόξξπζκε επαλαιεπηηθή ζπκπεξηθνξά, έιιεηςε απζνξκεηηζκνύ θαη
αλέθθξαζην πξόζσπν. Απηά ηα παηδηά αληηζηέθνληαλ ζην θξάηεκα ή ηελ αγθαιηά ησλ
γνλέσλ θαη εκθάληδαλ ειιείκκαηα ζηνλ ιόγν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιαιίαο θαη
ερνιαιίαο. Παξνπζίαδαλ, αθόκε, θάπνηεο «λεζίδεο δεμηνηήησλ» όπσο ε πνιύ θαιή
ηθαλόηεηα απνζηήζηζεο. Δίραλ θπζηνινγηθή εκθάληζε θαη νξηζκέλεο πξώηκεο δηαηξνθηθέο
πξνηηκήζεηο.
Η Ακεξηθαληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία (AmericanPsychiatricAssociation) έρεη αλαπηύμεη
θαη εθδώζεη ην Γηαγλσζηηθό θαη ηαηηζηηθό Δγρεηξίδην Φπρηθώλ Γηαηαξαρώλ, ηέηαξηε
έθδνζε (DSM-IV), όπνπ εθεί ππάξρεη ν γεληθόηεξνο όξνο Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο
Γηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ή όπσο έρεη επηθξαηήζεη Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο (ΓΑΦ) θαη
ρσξίδεηαη ζε πέληε ππόηππνπο. Οη πέληε δηαηαξαρέο πνπ ππάγνληαη ζηηο ΓΑΦ είλαη ε
απηηζηηθή δηαηαξαρή, ην ζύλδξνκν

Asperger, ην ζύλδξνκν

Rett, ε παηδηθή

απνδηνξγαλσηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή - κε πξνζδηνξηδόκελε
αιιηώο(ΓΑΓ-ΜΠΑ). Η έλλνηα ηνπ θάζκαηνο ππνδειώλεη ηελ πνηθηιία θιηληθήο έθθξαζεο,
ε νπνία νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή λνεκνζύλε θαη ην δηαθνξεηηθό βαζκό βαξύηεηαο ηνπ
απηηζκνύ. Η απηηζηηθή δηαηαξαρή αληηπξνζσπεύεη ηελ πην ζνβαξή κνξθή απηηζκνύ θαη ην
ζύλδξνκν Asperger ηελ πην ήπηα (Levy et al., 2009).
H απηηζηηθή δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη πξηλ από ηελ ειηθία ησλ ηξηώλ εηώλ θαη
ραξαθηεξίδεηαη από ηελ πνηνηηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη
επηθνηλσλία (θαζπζηεξεκέλε ή παληειήο απνπζία πξνθνξηθήο γιώζζαο) θαη ηηο
επαλαιακβαλόκελεο ζπκπεξηθνξέο (Heward, 2011). Ο ζπλδπαζκόο ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ
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ειιεηκκάησλ (αδπλακία δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ, έιιεηςε ιεηηνπξγηθνύ ιόγνπ) θαη ησλ
ζπκπεξηθνξηθώλ πιενλαζκώλ (απηνδηέγεξζε, ππεξεπαηζζεζία) θάλεη ηα άηνκα κε
«θιαζηθό» απηηζκό λα δηαθέξνπλ έληνλα από ηα πεξηζζόηεξα άηνκα (Frith, 2008).
ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο, ην ζύλδξνκν Asperger πεξηγξάθεηαη σο «ε ζπάληα
πεξίπησζε ηνπ επθπνύο, γισζζηθά ηθαλνύ θαη ζρεδόλ θπζηνινγηθνύ απηηζηηθνύ παηδηνύ»
(Frith, 1999). Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα είλαη νη εθπηώζεηο ζε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο
ηνκείο θαη ηδηαίηεξα ε αδπλακία θαηαλόεζεο ηνπ ηξόπνπ θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο. Σα
άηνκα κε ζύλδξνκν Asperger δελ εκθαλίδνπλ θαζπζηέξεζε ζηε γιώζζα (απηή είλαη ε
κεγάιε δηαθνξά κε ηελ απηηζηηθή δηαηαξαρή), έρνπλ κέζε ή άλσ ηνπ κέζνπ λνεκνζύλε
αιιά νη ηδηνξξπζκίεο θαη νη ειιείςεηο ζηηο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο (όπσο δπζθνιία
θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ, εκκνλή ζε έλα ζέκα, αδπλακία θαηαλόεζεο
ηνπ θξπκκέλνπ λνήκαηνο) ηα δπζθνιεύνπλ λα αλαπηύμνπλ θηιηθέο ζρέζεηο.
Χαπακηηπιζηικά
Μέζα ζην απηηζηηθό θάζκα ππάξρεη εληππσζηαθή πνηθηιία θιηληθήο έθθξαζεο, κε
θάπνηα άηνκα λα εκθαλίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ή όινπο ηνπο
ηνκείο ιεηηνπξγηθόηεηαο ελώ θάπνηα άιια λα επεξεάδνληαη ζε ήπην βαζκό. Παξαηεξείηαη
επηθάιπςε κεηαμύ ησλ ζπλζεθώλ θαηά κήθνπο ηνπ θάζκαηνο, πνπ ζεκαίλεη πσο άηνκα κε
δηαθνξεηηθέο δηαγλώζεηο κπνξεί λα έρνπλ αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη πσο άηνκα κε
ίδηα δηάγλσζε κπνξεί λα επεξεάδνληαη δηαθνξεηηθά (Heward, 2011). Αλαθνξηθά κε ην
θύιν ππεξηεξνύλ θαηά πνιύ ηα αγόξηα (πεξίπνπ 2 αγόξηα αλά 1 θνξίηζη) ελώ εθδειώλεηαη
ζε ίζε αλαινγία ζε όιεο ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ηάμεηο (Levy et al., 2009).
Από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ΓΑΦ είλαη ε αδπλακία έθθξαζεο
ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη θαηαλόεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ άιισλ (ελζπλαίζζεζε) κε
απνηέιεζκα ηε δπζθνιία δεκηνπξγίαο δεζκώλ πξνζθόιιεζεο θαη ζρέζεσλ (Baron-Cohen,
1995).Πνιιά απηηζηηθά άηνκα απνηπγράλνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θνηλσληθέο ρεηξνλνκίεο
δπζρεξαίλνληαο ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζηελ
από θνηλνύ εζηίαζε πξνζνρήο (joint attention), δειαδή ζηελ εζηίαζε δύν αηόκσλ ζε έλα
αληηθείκελν (Bhat et al., 2010).
Σα πεξηζζόηεξα άηνκα κε απηηζκό παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηνλ ιόγν, δειαδή
κπνξεί λα είλαη βσβά ή ν ιόγνο ηνπο λα ραξαθηεξίδεηαη από ερνιαιία θαη θξάζεηο κε
ζρεηηθέο κε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην. Οξηζκέλνη δηαζέηνπλ εληππσζηαθό ιεμηιόγην αιιά
δελ κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ θαηάιιεια. Έλα αθόκε θνηλό ραξαθηεξηζηηθό είλαη
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ε ζπγθεθξηκέλε ή θπξηνιεθηηθή επεμεξγαζία ησλ ιεθηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ε θαηαλόεζε
ζρέζεσλ αίηηνπ-απνηειέζκαηνο παξά αθεξεκέλσλ ελλνηώλ (Heward, 2011).
Σα πεξηζζόηεξα άηνκα κε απηηζηηθή δηαηαξαρή πιεξνύλ ηα θξηηήξηα λνεηηθήο
θαζπζηέξεζεο. Γηα λα γίλεη ε δηάθξηζε κεηαμύ ησλ απηηζηηθώλ αηόκσλ κε θαη ρσξίο
θαζπζηέξεζε ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο νη όξνη απηηζκόο ρακειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη
απηηζκόο πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο αληίζηνηρα. Πεξίπνπ ην 10-15% ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ
δηαζέηνπλ «λεζίδεο δεμηνηήησλ», δειαδή απξόζκελα θαιή επίδνζε ζε έλαλ ηνκέα (π.ρ.
καζεκαηηθέο πξάμεηο, κνπζηθή θαη

δσγξαθηθή) ζπγθξηηηθά κε

άιινπο ηνκείο

ιεηηνπξγηθόηεηαο (Frith, 1999). Λίγα άηνκα έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «απηηζηηθνί ζνθνί» κε
εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο ζε έλαλ ηνκέα. Πνιινί απηηζηηθνί ραξαθηεξίδνληαη από
ππεξεπηιεθηηθόηεηα, κε ηάζε εζηίαζεο ζε κεκνλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ελόο αληηθεηκέλνπ
ή αηόκνπ, πνπ ηα εκπνδίδεη ζηελ εθκάζεζε λέσλ ελλνηώλ θαη ζηελ εξκελεία ζρεηηθώλ
ελλνηώλ από ην πεξηβάιινλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ςπραλαγθαζηηθή πξνζνρή ζε
θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη ε εληππσζηαθή ηθαλόηεηα απνζηήζηζεο.
πρλά, ηα άηνκα κε ΓΑΦ αληηδξνύλ αζπλήζηζηα ζε αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα.
Μπνξεί λα είλαη ππεξαληηδξαζηηθά (ππεξεπαίζζεηα ζε εξεζίζκαηα όπσο ν ήρνο) ή
ππναληηδξαζηηθά (λα κελ αληηιακβάλνληαη εξεζίζκαηα ζηα νπνία αληηδξνύλ νη
πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη, όπσο ν πόλνο) (Frith, 2008).
Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό είλαη ε ςπραλαγθαζηηθή αλάγθε γηα ζηαζεξόηεηα θαη
ηειεηνπξγηθέο ξνπηίλεο θαη νη επαλαιεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Οξηζκέλεο θνξέο εκθαλίδνπλ
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηε κνξθή ηεο θαηαζηξνθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο επηζεηηθόηεηαο
πξνο άιινπο θαη ηνλ απηνηξαπκαηηζκό. Αθόκε, κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ δηαηαξαρέο
ύπλνπ θαη δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα. Οξηζκέλα απηηζηηθά παηδηά επηδίδνληαη ζε πίθα, ηελ
ςπραλαγθαζηηθή επαλαιακβαλόκελε θαηαλάισζε κε βξώζηκσλ ζηνηρείσλ.
Σςσνόηηηα εμθάνιζηρ
ηα παιαηόηεξα ρξόληα ν απηηζκόο εζεσξείην ζπάληα δηαηαξαρή κε ρακειή
ζπρλόηεηα εκθάληζεο, πεξίπνπ 4 αλά 10.000 άηνκα (Lotter, 1966). εκεξηλέο κειέηεο
εθηηκνύλ πσο ην γεληθόηεξν θάζκα ηνπ απηηζκνύ ζπλαληάηαη πεξίπνπ ζε 62 άηνκα αλά
10.000 (Elsabbagh et al., 2012). Απηή ε αύμεζε δηθαηνινγείηαη από ηα δηεπξπκέλα
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα θαη ηελ απμεκέλε γλώζε γηα ηηο δηαηαξαρέο.
Ο απηηζκόο αλήθεη ζηηο θιεξνλνκηθέο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, θαζώο έρεη
δηαπηζησζεί πσο ε ζπρλόηεηά ηνπ ζηα αδέιθηα απηηζηηθώλ αηόκσλ είλαη 75 έσο 100 θνξέο
κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθό πιεζπζκό (Smalley et al., 1988). Δπίζεο, ζεκαληηθό
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εύξεκα ησλ Folstein θαη Rutter (1977) ήηαλ πσο κνλνδπγσηηθά δίδπκα εκθάληζαλ ην
ζύλδξνκν θαη ηα δύν ζε πνζνζηό 36%, ελώ δηδπγσηηθά ζε πνζνζηό 0%.
Αίηια
Οη δηαηαξαρέο απηηζηηθνύ θάζκαηνο ζεσξνύληαη έλα ζπκπεξηθνξηθό ζύλδξνκν πνπ
πηζαλόλ πξνθαιείηαη από πνιιαπιέο βηνινγηθέο αηηίεο. Η ύπαξμε γελεηηθήο πξνδηάζεζεο
απμάλεηαη ζεκαληηθά από αδέξθηα θαη γνλείο κε ραξαθηεξηζηηθά απηηζκνύ ή ήπηα
ραξαθηεξηζηηθά απηηζηηθνύ ηύπνπ. Δπίζεο, εμσγελείο θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο
θαίλεηαη λα επαπμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο. Απηνί νη παξάγνληεο αθνξνύλ
γεγνλόηα πξηλ θαη κεηά ηε γέλλεζε, όπσο ε κεγάιε ειηθία γνλέσλ, αξξώζηηα ηεο κεηέξαο
θαηά ηελ θύεζε, ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ησλ γνλέσλ, πξόσξνο ηνθεηόο κε αηκνξξαγία
ζηελ παξεγθεθαιίδα θαη άιιεο δπζθνιίεο θαηά ηνλ ηνθεηό πνπ κπνξεί λα πξνθάιεζαλ
έιιεηςε νμπγόλνπ ζηνλ εγθέθαιν (Κσηζόπνπινο, 2007).
ε λεπξνβηνινγηθή βάζε, νη επηζηήκνλεο ςάρλνπλ ηα αίηηα εμεηάδνληαο κε ζύγρξνλα
κέζα θαη ηερληθέο ηνπο εγθεθάινπο απηηζηηθώλ αηόκσλ. Σν γεγνλόο πσο ην κέγεζνο ηνπ
εγθεθάινπ απηηζηηθώλ αηόκσλ είλαη θπζηνινγηθό (ή κηθξόηεξν ηνπ θπζηνινγηθνύ θάπνηεο
θνξέο) θαηά ηε γέλλεζε, απμάλεηαη ξαγδαία ύζηεξα θαη ηειηθά επηβξαδύλεηαη ε αύμεζή
ηνπ θαζώο αλαπηύζζεηαη ην άηνκν, πξνθαιώληαο αηξνθία ζε κεξηθά ζεκεία ηνπ, έρεη
νδεγήζεη ζε νγθνκεηξηθέο κειέηεο (Herbert, 2005). Oη Dawson θαη ζπλεξγάηεο (2007)
ζπκπεξαίλνπλ όηη ε αύμεζε ηεο πεξηκέηξνπ ηεο θεθαιήο πξνεγείηαη ή ζπκπίπηεη ρξνληθά
κε ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ απηηζκνύ (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ έηνπο ηνπ
βξέθνπο), ελώ ε ζρεηηθή κείσζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο ηεο πεξηκέηξνπ θαηά ην δεύηεξν
ρξόλν ηεο ειηθίαο ζπκπίπηεη κε ηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ.
Αθόκε, άιιεο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ βιάβεο ζε ζεκεία ηνπ εγθεθάινπ όπσο ε έιηθα
Broca, ε αηξαθηνεηδήο έιηθα, ηα βαζηθά γάγγιηα θαη ε ακπγδαιή όπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθόλα 1.1 (Ramachandran & Oberman, 2006). Δπίζεο, ε δπζιεηηνπξγία θάπνησλ
λεπξσληθώλ δηθηύσλ, ν κεησκέλνο ζπγρξνληζκόο πεξηνρώλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ε κε
ελεξγνπνίεζε λεπξώλσλ (π.ρ. θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ) ζεσξείηαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηνλ
απηηζκό (Κσηζόπνπινο, 2007).
Ενηοπιζμόρ και αξιολόγηζη
Γεδνκέλνπ όηη ηα λεπξνβηνινγηθά αίηηα ηνπ απηηζκνύ είλαη αθόκε άγλσζηα, δελ
ππάξρεη θάπνην ηαηξηθό ηεζη γηα ηηο ΓΑΦ. Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε αμηνιόγεζε ησλ
ζπκπεξηθνξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη δεμηνηήησλ θαη γίλεηαη ζπλήζσο ζύκθσλα κε ηα
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θξηηήξηα ηνπ DSM-IV, από εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο (π.ρ. αλαπηπμηαθόο παηδίαηξνο,
ςπρνιόγνο, ςπρίαηξνο, λεπξνιόγνο) (Heward, 2011). Έλα λέν εξγαιείν ζηελ αμηνιόγεζε
ηνπ απηηζκνύ θαη ηελ πξώηκε παξέκβαζε είλαη ην ΔΓΑΛΦΑ (Δξγαιείν Γηεπηζηεκνληθήο
Οκάδαο γηα ηελ Αμηνιόγεζε ηνπ Δπηπέδνπ Λεηηνπξγηθόηεηαο Παηδηνύ ζην Φάζκα ηνπ
Απηηζκνύ) (Κσηζνπνύινπ θαη ζπλ., 2009).

Δηθόλα 1.1. Η ιεηηνπξγία ηεο ακπγδαιήο ζε θπζηνινγηθά αλεπηπγκέλα θαη απηηζηηθά παηδηά. ηα παηδηά κε
απηηζκό νη δηαθνξνπνηεκέλεο ελώζεηο ησλ αηζζεηεξηαθώλ πεξηνρώλ ηνπ θινηνύ θαη ηεο ακπγδαιήο νδεγνύλ
ζε αθξαίεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, όπσο ε ππεξεπαηζζεζία (Ramachandran & Oberman, 2006).

Ο απηηζκόο κπνξεί λα δηαγλσζηεί αμηόπηζηα ζηελ ειηθία ησλ 18 κελώλ θαη νη
εξεπλεηέο πξνζπαζνύλ λα αλαπηύμνπλ αμηόπηζηα ηεζη εληνπηζκνύ ελδείμεσλ ζε παηδηά
ειηθίαο 14 κελώλ. O έγθαηξνο εληνπηζκόο είλαη ζεκαληηθόο, θαζώο επηηξέπεη ηελ έγθαηξε
παξέκβαζε πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηε δσή ηνπ παηδηνύ.
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Δάλ νη γνλείο αληηιεθζνύλ θάπνηεο αλεζπρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ηνλ
απηηζκό πξνβαίλνπλ ζε πξνθξηκαηηθό έιεγρν κε θάπνηα εξσηεκαηνιόγηα ή ηεζη. Αλ ηα
παηδηά απνηύρνπλ ζε απηά, ή νη γνλείο θαη νη επαγγεικαηίεο έρνπλ ιόγν λα αλεζπρνύλ,
ππνβάιινληαη ζε πιήξε δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε (εξσηεκαηνιόγηα θαη ζπλεληεύμεηο).
Θεπαπεία
Αλ θαη ν απηηζκόο δελ κπνξεί λα ζεξαπεπηεί, ππάξρνπλ θάπνηεο παξεκβάζεηο πνπ
κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηα άηνκα κε ΓΑΦ ζηελ αλάπηπμε θνηλσληθώλ θαη
επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. Όζν λσξίηεξα
γίλεηαη ε παξέκβαζε, ηόζν θαιύηεξα είλαη ηα απνηειέζκαηα. Οξηζκέλεο δηεζλώο έγθπξεο
πξνζεγγίζεηο είλαη ε κέζνδνο TEACHH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication

Handicapped

Children),

ε

κέζνδνο

αλάιπζεο

εθαξκνζκέλεο

ζπκπεξηθνξάο ΑΒΑ (Applied Behaviour Analysis), ε κέζνδνο ESDM (Early Start Denver
Model) θαη ην εξγαιείν ΔΓΑΛΦΑ. Τπάξρνπλ, επίζεο, θαξκαθεπηηθέο θαη βηνρεκηθέο
πξνζεγγίζεηο, ζεξαπείεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δηαηξνθή θαη παξεκβάζεηο όπσο ε
κνπζηθνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία κε θύξην ζηόρν ηελ επηθνηλσλία, ε κέζνδνο ησλ
θνηλσληθώλ ηζηνξηώλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο κε πνιπκέζα (Buxbaum & Hof, 2013).
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1.2 Καηοπηπικοί νεςπώνερ
Ανακάλςτη
Οη θαηνπηξηθνί λεπξώλεο είλαη κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα νπηηθν-θηλεηηθώλ λεπξώλσλ
πνπ ελεξγνπνηνύληαη όηαλ έλα άηνκν παξαηεξεί θάπνηνλ λα εθηειεί κία πξάμε αιιά όηαλ
θαη ην ίδην ην άηνκν εθηειεί απηή ηελ πξάμε. Απηνί νη λεπξώλεο αλαθαιύθζεθαλ ηπραία
ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 από ηνλ Giacomo Rizzolatti θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ,
ζε πεηξάκαηα πνπ δηεμήρζεζαλ ζε πηζήθνπο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάξκαο (Di Pellegrino
et al., 1992). Οη επηζηήκνλεο ηόηε παξαηήξεζαλ θάηη πεξίεξγν: όηαλ θάπνηνο από ηνπο
εξεπλεηέο έπηαλε έλα θνκκάηη ηξνθήο, νη λεπξώλεο ησλ πηζήθσλ εθθνξηίδνληαλ κε ηνλ
ίδην ηξόπν, όπσο θαη όηαλ νη πίζεθνη έπηαλαλ ηελ ηξνθή. Λόγσ ηεο ηθαλόηεηαο ησλ
λεπξώλσλ λα ππξνδνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θηλήζεσλ θαη παξαθνινύζεζεο
ησλ ίδησλ θηλήζεσλ, νλνκάζηεθαλ «θαηνπηξηθνί», θαζώο ζεσξήζεθε πσο νη πίζεθνη
έβαδαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε ζέζε ηνπ δξώληνο αηόκνπ θαη έηζη δηεγείξνληαλ νη λεπξώλεο.
Γηαπηζηώζεθε, δειαδή, πσο ην πξόηππν ηεο λεπξσληθήο δξαζηεξηόηεηαο πνπ εκθαληδόηαλ
θαηά ηελ παξαηήξεζε κίαο πξάμεο απνηεινύζε κία πξαγκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ίδηαο
ηεο πξάμεο ζηνλ εγθέθαιν, αλεμάξηεηα από ην πνηνο ηελ εθηεινύζε. ηνλ εγθέθαιν ησλ
πηζήθσλ, νη λεπξώλεο απηνί εληνπίζηεθαλ ζηνλ θνηιηαθό πξνθηλεηηθό θινηό (πεξηνρή
εγθεθάινπ F5) θαη ζηνλ θάησ βξεγκαηηθό ινβό (Rizzolatti & Craighero, 2004).
Καηοπηπικοί νεςπώνερ ζηον άνθπυπο
Mειέηεο δηεμήρζεζαλ γηα λα αληρλεπζνύλ απηνί νη λεπξώλεο θαη ζηνλ αλζξώπηλν
εγθέθαιν. Νεπξνθπζηνινγηθά πεηξάκαηα θαη έξεπλεο κε ηερληθέο απεηθόληζεο ηνπ
εγθεθάινπ έδεημαλ ελεξγνπνίεζε ζηνλ θαηώηεξν κεησπηαίν θινηό (inferior frontal gyrus)
θαη ζην πξόζζην κέξνο ηνπ θαηώηεξνπ βξεγκαηηθνύ ινβνύ (inferior parietal lobule), όηαλ
έλα άηνκν εθηεινύζε κία πξάμε αιιά θαη όηαλ έβιεπε θάπνηνλ άιιν λα εθηειεί ηελ ίδηα
πξάμε (Rizzolatti et al., 1996). Σα ζεκεία απηά ηνπ κεησπηαίνπ θαη βξεγκαηηθνύ ινβνύ
απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο (βι. εηθόλα 1.2). εκαληηθή ππήξμε
ε αλαθάιπςε ησλ Gallese θαη ζπλεξγαηώλ (1996) γηα ηελ ύπαξμε θαηνπηξηθήο
ελεξγνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή Broca. ύκθσλα κε ηε δηαίξεζε ηνπ αλζξώπηλνπ
εγθεθαιηθνύ θινηνύ ηνπ Broadmann, ην δίθηπν θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ εληνπίδεηαη ζηελ
πεξηνρή Broadmann 44 (θαιππηξηθή κνίξα ηεο πεξηνρήο Broca). Δλεξγνπνίεζε
ζπλαληάηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κε παξόκνηεο ηδηόηεηεο, όπσο ζηελ άλσ θξνηαθηθή
αύιαθα (superior temporal sulcus), γεγνλόο πνπ δείρλεη πσο ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα
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κπνξεί λα είλαη κέξνο ελόο δηεπξπκέλνπ δηθηύνπ παξαηήξεζεο-εθηέιεζεο. ύκθσλα κε
ηνπο Rizzolatti θαη Craighero (2004), ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα απιώλεηαη ζε πνηθίιεο
πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνύ θινηνύ θαη αλάινγα ηελ ηνπνζεζία ηνπ κεζνιαβεί ζε
δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Έηζη, νη λεπξώλεο δηαηξνύληαη ζε ππν-νκάδεο θαη θάζε κία
ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε πνιύ ζπγθεθξηκέλσλ θηλήζεσλ.
Αθόκε, νη θαηνπηξηθνί λεπξώλεο ππνδηαηξνύληαη αλάινγα κε ηελ νκνηόηεηα ησλ
θηλήζεσλ πνπ εθηεινύληαη. Οη απζηεξώο ζπγθιίλνληεο λεπξώλεο (strictly congruent
neurons) ελεξγνπνηνύληαη όηαλ ε πξάμε πνπ παξαηεξείηαη θαη απηή πνπ εθηειείηαη είλαη
παλνκνηόηππεο, ελώ νη επξέσο ζπγθιίλνληεο λεπξώλεο (broadly congruent neurons)
ελεξγνπνηνύληαη όηαλ νη δύν πξάμεηο είλαη όκνηεο ή επηηπγράλνπλ ηνλ ίδην ζηόρν (Gallese
et al., 1996).

Δηθόλα 1.2. Πιεπξηθή άπνςε αλζξώπηλνπ εγθεθαιηθνύ θινηνύ (αξηζηεξό εκηζθαίξην). Οη πεξηνρέο ηνπ
κεησπηαίνπ θαη βξεγκαηηθνύ ινβνύ πνπ είλαη ζηαζεξά ελεξγνπνηεκέλεο θαηά ηελ παξαηήξεζε θηλήζεσλ
άιισλ αηόκσλ είλαη ρξσκαηηζκέλεο κε θίηξηλν θαη θόθθηλν αληίζηνηρα. Απηέο απνηεινύλ ηνλ ππξήλα ηνπ
θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2008).

Πεηξάκαηα απνδεηθλύνπλ πσο όηαλ έλα άηνκν παξαηεξήζεη ηελ εθηέιεζε κίαο πξάμεο
από θάπνηνλ άιιν, ν πξνθηλεηηθόο θινηόο ηνπ ελεξγνπνηείηαη, ελώ δελ ππήξρε πξηλ άιιε
εγθεθαιηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πεξηνρή απηή (Rizzolatti et al., 1996˙ Cochin et al., 1998,
1999). Σν θαηνπηξηθό ζύζηεκα ελεξγνπνηείηαη ηόζν από ηελ αληίιεςε κίαο πξάμεο, όζν
θαη από ηελ εθηέιεζή ηεο. Γηα λα δηεγεξζνύλ νη θαηνπηξηθνί λεπξώλεο από έλα νπηηθό
εξέζηζκα απαηηείηαη ε δηάδξαζε κεηαμύ ελόο βηνινγηθνύ κέινπο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ
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ελέξγεηα (όπσο ρέξη ή ζηόκα) θαη ελόο αληηθεηκέλνπ. Η αλαπαξάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
δελ ζα θάλεη ηνπο λεπξώλεο λα απνθξηζνύλ (Rizzolatti & Craighero, 2004). Σν θαηνπηξηθό
ζύζηεκα είλαη πεξηζζόηεξν ελεξγό όηαλ θάπνηνο παξαηεξεί έλαλ όκνηό ηνπ (π.ρ. έλαο
ρνξεπηήο παξαηεξεί ηηο θηλήζεηο θάπνηνπ άιινπ) θαη όηαλ παξαηεξνύληαη άλζξσπνη, παξά
θάπνηα δώα όπσο ζθπιηά ή κατκνύδεο (Iacoboni & Dapretto, 2006).
Υαξαθηεξηζηηθά, αθόκε, ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηδηαίηεξε εππιαζία ηνπ
θαη ε δηαθνξεηηθή απόθξηζή ηνπ αλάινγα κε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη έλα άηνκν
θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε θηλήζεσλ (Rizzolatti & Fabbri-Destro, 2008). Η
κειέηε ησλ Catmur θαη ζπλεξγαηώλ (2007) απνδεηθλύεη πσο νη ηδηόηεηεο ησλ θαηνπηξηθώλ
λεπξώλσλ δελ είλαη έκθπηεο ζε έλα άηνκν, αιιά κπνξνύλ λα εμαζθεζνύλ κε αηζζεηηθέοθηλεηηθέο εκπεηξίεο ώζηε λα κεηαηξαπεί ε παξαηήξεζε ζε πξάμε.
Ιδιόηηηερ
Με ηνπο θαηνπηξηθνύο λεπξώλεο κπνξνύκε λα πξνζνκνηάζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε
όρη κόλν ηηο ελέξγεηεο αιιά θαη ηηο πξνζέζεηο πίζσ από ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ. Η αξρηθή
ππόζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο ππήξμε ε θαηαλόεζε ησλ
πξάμεσλ ησλ άιισλ. Γηα λα αλαγλσξηζηεί κία πξάμε δελ αξθεί κόλν ην νπηηθό ζύζηεκα
αιιά ρξεηάδεηαη θαη ε εκπινθή ηνπ θηλεηηθνύ. Με ην νπηηθό ζύζηεκα ζα είρακε κία απιή
πεξηγξαθή ησλ νξαηώλ ζηνηρείσλ ησλ θηλήζεσλ ρσξίο ηε ζπζρέηηζε άιισλ παξόκνησλ
ελεξγεηώλ.

Με

ηελ

ζπκκεηνρή

ηνπ

θηλεηηθνύ

θινηνύ,

σζηόζν,

ζην

νπνίν

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θαηνπηξηθό δίθηπν, θαηαγξάθεηαη ε θίλεζε θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηελ
εκπεηξία πνπ έρεη θάπνηνο από αληίζηνηρεο πξάμεηο. Η θαηαλόεζε ηεο πξάμεο ζπλδέεη
απηόλ πνπ ηελ εθηειεί κε ηνλ παξαηεξεηή ηεο, δεκηνπξγώληαο κία βαζηθή κνξθή
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο.
Σν θαηνπηξηθό δίθηπν καο θαζηζηά ηθαλνύο λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξνζέζεηο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ, θαζώο θσδηθνπνηεί ηηο αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ άιισλ ζε ζρήκαηα παξόκνηα κε απηά πνπ ζα παξάγακε αλ
εθηεινύζακε ή θαληαδόκαζηαλ πσο εθηεινύκε ηελ ίδηα ελέξγεηα. ε ζπλδπαζκό κε ηελ
εκπεηξία καο, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξόπν πνπ εθηειείηαη ε πξάμε κπνξνύκε λα
θαηαιάβνπκε ηηο πξνζέζεηο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ (Rizzolatti & Craighero, 2004).
Οη θαηνπηξηθνί λεπξώλεο εκπιέθνληαη θαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο όπσο ε κίκεζε θαη ε
κάζεζε κέζσ ηεο κίκεζεο. Με ηελ παξαηήξεζε αιιά θαη ηελ άκεζε κίκεζε θηλήζεσλ θαη

[9]

εθθξάζεσλ άιισλ αηόκσλ απηέο απνζεθεύνληαη σο ζρήκαηα ζηνλ εγθέθαιν (Rizzolatti &
Craighero, 2004).
Αθόκε, νη λεπξώλεο θάηνπηξα ζπκβάιινπλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε εθθξάζεσλ ηνπ
πξνζώπνπ. Όηαλ παξαηεξνύκε κία έθθξαζε ή ηελ θάλνπκε νη ίδηνη, ελεξγνπνηνύληαη ίδηα
κέξε ηνπ εγθεθάινπ. Απηό ην εύξεκα επηζεκαίλεη ηνλ θνκβηθό ξόιν ηνπ θαηνπηξηθνύ
ζπζηήκαηνο ζηελ ηθαλόηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε καο κε ηνπο
άιινπο αλζξώπνπο, δεδνκέλνπ πσο επηθνηλσλνύκε θπξίσο κέζσ εθθξάζεσλ ηνπ
πξνζώπνπ (Rizzolatti & Craighero, 2004).
Η αλαθάιπςε ησλ λεπξώλσλ θαηόπηξσλ ππνζηήξημε ηελ ζεσξία ηεο θαηαγσγήο ηεο
νκηιίαο από θηλήζεηο θαη ρεηξνλνκίεο, εθόζνλ απνηειεί έλαλ άκεζν ζύλδεζκν κεηαμύ
πνκπνύ θαη δέθηε. Οη θηλήζεηο πνπ εθηεινύληαη από έλα άηνκν γίλνληαη κήλπκα γηα έλα
άιιν άηνκν, κε ίζνπο όξνπο, αθνύ ην κήλπκα ζεκαίλεη ην ίδην γηα πνκπό θαη δέθηε θαη
ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ζπκβόισλ θαη ραξαθηήξσλ. Δπίζεο, απηνί νη λεπξώλεο εκπιέθνληαη
ζηελ ζεσξία ηεο εμέιημεο ηεο γιώζζαο αθνύ ζύκθσλα κε ηνλ V.S.Ramachandran
«θαζηζηνύλ δπλαηό λα κηκεζείο, θαη ίζσο θαη λα θαηαιάβεηο, ηηο θηλήζεηο ησλ ρεηιηώλ θαη
ηεο γιώζζαο, ην νπνίν παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα εμέιημε ηεο γιώζζαο» (Ramachandran,
2000).
Σύνδεζη με διαηαπασέρ αςηιζηικού θάζμαηορ
Σν θαηνπηξηθό ζύζηεκα ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ πξάμεσλ ησλ άιισλ θαη ηελ
ελζπλαίζζεζε, νδεγώληαο ζε νκαιή θνηλσληθνπνίεζε ησλ αηόκσλ. Μειεηεηέο ζπλέδεζαλ
ην θνηλσληθό θαη επηθνηλσληαθό έιιεηκκα ησλ αηόκσλ κε απηηζκό κε δπζιεηηνπξγία ησλ
θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ, νλνκάδνληαο απηή ηε ζεσξία «Θεσξία ησλ παζκέλσλ
Καηόπηξσλ – Broken Mirror Theory» (Ramachandran & Oberman, 2006). Πάλσ ζε απηή
ηε δεκνθηιή ζεσξία έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο κειέηεο, κε δηάθνξεο κεζνδνινγίεο όπσο ην
ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (ΗΔΓ), καγλεηνεγθεθαινγξάθεκα (ΜΔΓ), ε δηαθξαληαθή
καγλεηηθή δηέγεξζε (TMS) θαη ε ιεηηνπξγηθή απεηθόληζε καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ
(fMRI) εξεπλώληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ δηθηύνπ ζε άηνκα κε απηηζκό.
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2. Μέθοδορ
Γηα ηελ εύξεζε δεκνζηεύζεσλ δηεμήρζε έξεπλα κέζσ ηνπ Pubmed θαη ηνπ Google
Scholar κε ηνπο όξνπο «autism», «autistic spectrum disorder», «mirror neuron system»,
«mirror neurons» θαη «children». Αξρηθά νη κειέηεο επηιέρζεθαλ βάζεη ηνπ ηίηινπ, ηεο
πεξίιεςεο θαη ησλ πξσηόηππσλ δεδνκέλσλ πνπ παξνπζίαδαλ (όρη αλαζθνπήζεηο). ηε
ζπλέρεηα επηιέρζεθαλ απηέο πνπ αθνξνύζαλ παηδηθέο - λεαξέο ειηθίεο ζπκκεηερόλησλ θαη
παξνπζίαδαλ κεηξήζεηο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηηο κεζόδνπο ΗΔΓ θαη fMRI.
Μεηά από ιεπηνκεξή αλάγλσζε βξέζεθαλ επηά κειέηεο πνπ αληηπαξαβάινπλ ηηο
εγθεθαιηθέο απνθξίζεηο ηππηθά αλεπηπγκέλσλ θαη απηηζηηθώλ αηόκσλ ζε δνθηκαζίεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην θαηνπηξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Λόγσ ηνπ κηθξνύ εύξνπο βηβιηνγξαθίαο
πνπ δηαηίζεηαη ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπκπεξηειήθζε κία έξεπλα κε
δνθηκαζίεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδεη πξσηόηππα δεδνκέλα. Αμηνζεκείσην είλαη πσο
βξέζεθαλ πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ζηνλ απηηζκό
πνπ εμεηάδνπλ ελήιηθεο ζπκκεηέρνληεο, γεγνλόο πνπ δείρλεη ηνλ ελζνπζηαζκό πνπ ππάξρεη
πάλσ ζην ζέκα θαη ηε ζεκαζία ηνπ θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.
Οη νθηώ κειέηεο νκαδνπνηήζεθαλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
(ΗΔΓ, fMRI θαη δνθηκαζίεο ζπκπεξηθνξάο) θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.1. ηελ
ζπλέρεηα, αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ εξεπλώλ, πεξηγξάθνληαο ηηο κεζόδνπο θαη δνθηκαζίεο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πώο κειέηεζαλ ηελ θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία. Μεηά από απηό
γίλεηαη θξηηηθή ζεώξεζε κε άιιεο κειέηεο, ζρεηηθέο κε ηελ θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο
ΓΑΦ, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπο.
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3. Ανάπηςξη ηηρ επικπαηούζαρ άποτηρ ζηη βιβλιογπαθία
Πνιιέο κειέηεο δηεξεπλνύλ ηελ ζρέζε ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ κε ηνλ απηηζκό.
Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ ππνζέζεη πσο ε δπζιεηηνπξγία ή κε ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ
λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο εμεγεί ζε έλα βαζκό ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ, εθόζνλ ιεηηνπξγεί
σο έλα ζύζηεκα πνπ ζπλδπάδεη ηελ παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε θηλήζεσλ (Rizzolatti &
Fabbri-Destro, 2010). Ιδηαίηεξα, νη Williams et al. (2001) ππνζηεξίδνπλ πσο ε
δπζιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπνπ
κπνξεί λα επηδεηλώζεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο, όπσο ειιείςεηο ζηε
κηκεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε.
Βαζηζκέλε ζηελ παξαπάλσ ππόζεζε, ε έξεπλα έρεη ζηξαθεί ζε απηηζηηθά άηνκα
λεαξήο ειηθίαο θαη θπξίσο πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, επεηδή κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ
απόιπηα ζε δνθηκαζίεο. Μειέηεο κε δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο απεηθόληζεο
αλαιύνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ζην πιαίζην θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθώλ εξεζηζκάησλ. Οη κειέηεο πνπ ζα αλαιπζνύλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
πίλαθα 5.1.
3.1 Μελέηερ με ηλεκηποεγκεθαλογπαθία (ΗΔΓ)
Αξθεηέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηνπο θαηνπηξηθνύο λεπξώλεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ
κέζνδν ηεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο, αλαιύνληαο ην θύκα mu πνπ έρεη ζπρλόηεηα 8-13
Hertz (βι. εηθόλα 3.1). ε θαηάζηαζε εξεκίαο νη αηζζεηηθνθηλεηηθνί λεπξώλεο
ελεξγνπνηνύληαη ζπγρξνληζκέλα, νδεγώληαο ζε πςειό εύξνο ησλ θπκάησλ mu. ε
θαηάζηαζε θίλεζεο νη θαηνπηξηθνί θαη θηλεηηθνί λεπξώλεο ελεξγνπνηνύληαη αζύγρξνλα,
έρνληαο σο πηζαλό απνηέιεζκα ηελ θαηαζηνιή (suppression) ησλ θπκάησλ. Καηά ηελ
παξαηήξεζε θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ, σζηόζν, ην θαηνπηξηθό λεπξηθό ζύζηεκα έρεη
αλαγλσξηζζεί σο ην κόλν ελεξγό ζύζηεκα ζηνλ πξνθηλεηηθό θινηό. Έηζη, θαίλεηαη πσο ε
θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέηξεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο
ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο (Muthukumaraswamy et al., 2004). Η θαηαζηνιή ηεο
ζπρλόηεηαο ησλ θπκάησλ mu θαίλεηαη από ηε δηαθνξά ζηελ ηζρύ ησλ θπκάησλ κεηαμύ ηεο
παξαηήξεζεο

θηλήζεσλ

ησλ

ρεξηώλ

θαη

ηνπ

βαζηθνύ

ζεκείνπ

αλαθνξάο

(ζηαηηθή/νπδέηεξε εηθόλα).
ηελ κειέηε ηνπο νη Oberman et al. (2005) ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν ηεο
ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο

γηα λα ειέγμνπλ αλ άηνκα κε

δπζιεηηνπξγία ζην θαηνπηξηθό ζύζηεκα.
[12]

ΓΑΦ

παξνπζηάδνπλ

Δηθόλα 3.1. Η κειέηε ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνεγθεθαινγξάθνπ. Η ελεξγνπνίεζε
ησλ λεπξώλσλ γίλεηαη θαλεξή κε θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu ζηα θπζηνινγηθά άηνκα (Ramachandran &
Oberman, 2006).

[13]

Πίλαθαο 3.1
Μελέηερ πος εξεηάζονηαι ζηην επγαζία.
Mεθολογία

Μελέηη

Απιθμόρ
δείγμαηορ
ομάδαρ ΓΑΦ
/ομάδαρ
ελέγσος

Ηλικία
δείγμαηορ

Γοκιμαζία

Aποηελέζμαηα μελέηηρ

ΗΔΓ

Oberman et al.
(2005)

10/10

6-47

Kίλεζε ρεξηνύ, παξαθνινύζεζε
βίληεν κε θίλεζε ρεξηνύ,
παξαθνινύζεζε βίληεν κε κπάιεο
πνπ αλαπεδνύλ, παξαθνινύζεζε
ιεπθήο νζόλεο

εκαληηθή θαηαζηνιή θαηά ηηο δύν
πξώηεο ζπλζήθεο από ηελ νκάδα ειέγρνπ.
Με ζεκαληηθή θαηαζηνιή θπκάησλ mu
θαηά ηε παξαηήξεζε θίλεζεο ηνπ ρεξηνύ
από ηελ απηηζηηθή νκάδα.

Oberman et al.
(2008)

13/13

8-12

Παξαθνινύζεζε βίληεν: άγλσζηνο
λα αλνηγνθιείλεη ην ρέξη ηνπ, νηθείν
πξόζσπν λα αλνηγνθιείλεη ην ρέξη
ηνπ, ην ίδην ην παηδί λα
αλνηγνθιείλεη ην ρέξη ηνπ θαη
κπάιεο πνπ αλαπεδνύλ

εκαληηθό θαηλόκελν ηεο νηθεηόηεηαο.
Η νκάδα κε απηηζκό έδεημε θπζηνινγηθή
θαηαζηνιή mu ζην βίληεν κε ην ρέξη ηνπ
νηθείνπ πξνζώπνπ, αιιά θαη κε ην ρέξη
ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ.

Martineau et al.
(2008)

14/14

5-8

Παξαθνινύζεζε βίληεν πνπ
δείρλνπλ ιεπθή νζόλε, ιίκλε,
θαηαξξάθηε θαη αλζξώπηλε θίλεζε

Μεησκέλε θαηαζηνιή mu ζηελ απηηζηηθή
νκάδα θαηά ηελ αλζξώπηλε θίλεζε.
Μηθξόηεξε ελεξγνπνίεζε ζην αξηζηεξό
εκηζθαίξην.

Raymaekers et al.
(2009)

20/19

8-13

Kίλεζε ρεξηνύ, παξαθνινύζεζε
βίληεν κε θίλεζε ρεξηνύ,
παξαθνινύζεζε βίληεν κε κπάιεο
πνπ αλαπεδνύλ, παξαθνινύζεζε
ιεπθήο νζόλεο

εκαληηθή θαηαζηνιή mu θαηά ηελ
παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε θίλεζεο θαη
ζηηο δύν νκάδεο.
πζρέηηζε ειηθίαο απηηζηηθήο νκάδαο θαη
ιεηηνπξγίαο θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο.
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fMRI

Γνθηκαζίεο
ζπκπεξηθνξάο

Fan et al. (2010)

20/20

11-26

Παξαθνινύζεζε ζηαηηθήο εηθόλαο
(ζεκείν αλαθνξάο), βίληεν κε
θίλεζε ρεξηνύ πνπ ρεηξίδεηαη έλα
πηόλη, βίληεν κε θηλνύκελε θνπθίδα
θαη εθηέιεζε θίλεζεο ρεξηνύ κε
πηόλη.

Η απηηζηηθή νκάδα παξνπζίαζε ζθάικαηα
θαηά ηελ κίκεζε θίλεζεο, παξόιν πνπ ε
θαηαζηνιή mu έδεημε θαλνληθή
θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία.
πζρέηηζε θαηαζηνιήο mu θαη
επηθνηλσληαθήο επρέξεηαο ζηελ απηηζηηθή
νκάδα θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ησλ
θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ.

Dapretto et al.
(2006)

10/10

10-15

Παξαηήξεζε θαη κίκεζε
πξνζώπσλ πνπ εθθξάδνπλ
δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα (ζπκόο,
θόβνο, ραξά, νπδεηεξόηεηα θαη
ιύπε)

Η απηηζηηθή νκάδα έδεημε ιηγόηεξε
ελεξγνπνίεζε ζηελ δεμηά θαιππηξηθή
κνίξα.
πζρέηηζε ελεξγνπνίεζεο θαιππηξηθήο
κνίξαο θαη θνηλσληθώλ επηδόζεσλ νκάδαο
κε ΓΑΦ.

Williams et al.
(2006)
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Παξαηήξεζε θαη κίκεζε θηλήζεσλ
(ζπλζήθε κίκεζεο, ζπλζήθε
εθηέιεζεο-ζπκβνιηθό εξέζηζκα ,
ζπλζήθε εθηέιεζεο-ρσξηθό
εξέζηζκα)

Μεησκέλε δξαζηεξηόηεηα ζην δεμί
βξεγκαηηθό ινβό ζηελ νκάδα κε απηηζκό.
Γηαθνξεηηθέο ελεξγνπνηήζεηο ζηηο δύν
νκάδεο ζηελ πεξηνρή ζπλέλσζεο ηνπ
δεμηνύ θξνηαθηθνύ θαη βξεγκαηηθνύ
ινβνύ.

Hamilton et al.
(2007)
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3-12

Mίκεζε θηλήζεσλ κε ζπγθεθξηκέλν
ζηόρν, θαηνπηξηθή κίκεζε
θηλήζεσλ, κίκεζε ιαβήο θαη
νξγάλσζε θίλεζεο, αλαγλώξηζε
ρεηξνλνκίαο, ηεζη Θεσξίαο ηνπ Ννπ

Ίδηα επίδνζε νκάδσλ ζηε κίκεζε
θηλήζεσλ θάπνηνπ άιινπ, ζηε κίκεζε
ιαβήο θαη νξγάλσζε θίλεζεο.
Καιύηεξε επίδνζε νκάδαο κε απηηζκό
ζηελ αλαγλώξηζε ρεηξνλνκηώλ.
Απνηπρία απηηζηηθήο νκάδαο ζηα
πεξηζζόηεξα ηεζη Θεσξίαο ηνπ Ννπ.
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Η έξεπλα δηεμήρζε ζε απηηζηηθά άηνκα πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, κε κέζν όξν
ειηθίαο δείγκαηνο 16,6 εηώλ, πνπ έπξεπε λα εθηειέζνπλ θίλεζε ρεξηνύ, λα
παξαθνινπζήζνπλ βίληεν κε θίλεζε ρεξηνύ, βίληεν κε κπάιεο πνπ αλαπεδνύλ θαη ιεπθό
ζόξπβν (βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο). Σα απνηειέζκαηα ηνπ ΗΔΓ έδεημαλ πσο ε νκάδα
ειέγρνπ παξνπζίαζε ζεκαληηθή θαηαζηνιή ηνπ θύκαηνο mu ζηηο δύν πξώηεο δνθηκαζίεο
ελώ ε νκάδα κε απηηζκό δελ έδεημε ζεκαληηθή θαηαζηνιή θαηά ηελ δεύηεξε δνθηκαζία,
γεγνλόο πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία ηεο κε θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηνπηξηθνύ
ζπζηήκαηνο ζε πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο απηηζηηθά άηνκα. ηελ ηξίηε ζπλζήθε, θαζώο
δελ απνηειεί βηνινγηθή θίλεζε, δελ ππήξμε ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα.
ηε ζπλέρεηα, νη Oberman et al. (2008) κειέηεζαλ ηελ απόθξηζε παηδηώλ κε απηηζκό
ζε νηθεία εξεζίζκαηα θαη ηε ζύλδεζή ηνπο κε ηελ ππόζεζε ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ.
ε παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο πξνβιήζεθαλ βίληεν κε έλαλ άγλσζην λα
αλνηγνθιείλεη ην ρέξη ηνπ, έλα νηθείν πξόζσπν ηνπ εθάζηνηε παηδηνύ λα αλνηγνθιείλεη ην
ρέξη ηνπ, ην ίδην ην παηδί λα αλνηγνθιείλεη ην ρέξη ηνπ θαη έλα βίληεν κε δύν κπάιεο πνπ
αλαπεδνύλ κε ηελ ίδηα θνξά πνπ αλνηγόθιεηλαλ ηα ρέξηα (βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο) όπσο
θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 3.2.

Δηθόλα 3.2. Σα εξεζίζκαηα ησλ Oberman et al. (2008): α) Δηθόλα ρεξηνύ αγλώζηνπ πνπ αλνηγνθιείλεη (ηελ
ίδηα θίλεζε πξαγκαηνπνίεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο θαη ην νηθείν πξόζσπό ηνπο) θαη β) θνπθίδεο
πνπ αλαπεδνύλ (βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο).

Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηελ ζεκαληηθόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθεηόηεηαο,
θαζώο ηόζν ηα απηηζηηθά παηδηά όζν θαη ε νκάδα ειέγρνπ έδεημαλ ζεκαληηθή θαηαζηνιή
ηνπ θύκαηνο mu βιέπνληαο ην ρέξη ηνπ νηθείνπ πξνζώπνπ αιιά θαη ην δηθό ηνπο. Απηή
είλαη ε πξώηε κειέηε πνπ δείρλεη θπζηνινγηθή θαηαζηνιή ζε παηδηά κε ΓΑΦ θαηά ηελ
παξαηήξεζε θηλήζεσλ, ππνζηεξίδνληαο πσο ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα ζε απηηζηηθά άηνκα
αληαπνθξίλεηαη ζε παξαηεξνύκελεο θηλήζεηο, αιιά κόλν όηαλ είλαη νηθείεο θαη ηα άηνκα
κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ κε απηέο.
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Οη Martineau et al. (2008) ζπλέθξηλαλ κε ΗΔΓ ηελ απόθξηζε απηηζηηθώλ θαη
θπζηνινγηθώλ παηδηώλ ζε ηέζζεξα βίληεν πνπ έδεηρλαλ κία ιίκλε (κε θηλνύκελε
αθνινπζία εηθόλσλ), έλαλ θαηαξξάθηε (κε αλζξώπηλε θηλνύκελε αθνινπζία εηθόλσλ), κία
γπλαίθα λα θηλεί ηα πόδηα ηεο ζε θίλεζε «ςαιίδη» (αλζξώπηλε θίλεζε) θαη ιεπθή νζόλε
(θαλέλα εξέζηζκα). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε απηηζηηθή νκάδα εκθάληζε ιηγόηεξε
ελεξγνπνίεζε θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο αλζξώπηλεο θίλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα
ειέγρνπ ελώ θάλεθε δηαηαξαρή θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ νπίζζησλ πεξηνρώλ ηνπ
αξηζηεξνύ εκηζθαηξίνπ (πεξηνρέο κε θαηνπηξηθέο ηδηόηεηεο). Η δηαηαξαρή ζην αξηζηεξό
εκηζθαίξην, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε
αλαγλώξηζε θηλήζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ βηνινγηθώλ θαη ζπλάδεη κε ηελ ζεσξία ηνπ κε
ιεηηνπξγηθνύ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε άηνκα κε απηηζκό.
Η πξώηε κειέηε πνπ έδεημε πσο ε ελεξγνπνίεζε ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ είλαη
παξόκνηα ηόζν ζε παηδηά κε απηηζκό όζν θαη ζε θπζηνινγηθά αλεπηπγκέλα είλαη απηή ησλ
Raymaekers et al. (2009). Βαζηζκέλνη ζηηο δνθηκαζίεο ησλ Oberman et al. (2005), κε
κεγαιύηεξν δείγκα παηδηώλ (όια πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο) θαη κηθξόηεξν εύξνο ειηθηώλ,
βξήθαλ πσο θαη νη δύν νκάδεο εκθάληζαλ ζεκαληηθή θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu
ζηελ ζπλζήθε παξαηήξεζεο ηεο θίλεζεο αιιά αθόκε πεξηζζόηεξν ζηελ ζπλζήθε
εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο. Αθόκε, βξήθαλ ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ειηθίαο ηεο απηηζηηθήο
νκάδαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο, θαηαιήγνληαο πσο όζν
κεγαιύηεξε ε ειηθία, ηόζν κεγαιύηεξε ε θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu. Tα απνηειέζκαηα
ηεο κειέηεο έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηε ζεσξία ελόο δπζιεηηνπξγηθνύ θαηνπηξηθνύ
ζπζηήκαηνο ζε πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο απηηζηηθά άηνκα.
Οη Fan et al. (2010) κειέηεζαλ άηνκα κε «θιαζηθό» απηηζκό, ζύλδξνκν Άζπεξγθεξ,
δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή - κε πξνζδηνξηδόκελε αιιηώο θαη θπζηνινγηθά
αλεπηπγκέλα άηνκα. Σόζν ε νκάδα ειέγρνπ όζν θαη ε νκάδα κε απηηζκό έδεημαλ
πεξηζζόηεξε θαηαζηνιή θπκάησλ mu ζηελ ζπλζήθε ηεο εθηέιεζεο ηεο θίλεζεο. Σα άηνκα
κε ΓΑΦ παξόια ηα ζθάικαηα θαηά ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ, έδεημαλ θπζηνινγηθή
θαηαζηνιή θπκάησλ mu.
ε απηή ηελ έξεπλα δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ειηθίαο θαη ηεο θαηαζηνιήο
θύκαηνο mu, αιιά κεηαμύ ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο θαηαζηνιήο mu.
Πεξηζζόηεξα επηθνηλσληαθά ειιείκκαηα ζπλδέζεθαλ κε κεησκέλε θαηαζηνιή mu θαηά
ηελ παξαηήξεζε κίαο θίλεζεο. Δπίζεο, θάλεθε πσο ζηηο θηλήζεηο πνπ πεξηέρνπλ
αιιειεπίδξαζε κε έλα αληηθείκελν (π.ρ. πηόλη) θαη είλαη κεηαβαηηθέο, ηα άηνκα κε απηηζκό
αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζε ζρέζε κε ηηο ακεηάβαηεο θηλήζεηο. Η κειέηε έξρεηαη ζε
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αληίζεζε κε ηε ζεσξία δπζιεηηνπξγίαο ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ ππνζηεξίδνληαο πσο
«ε ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε άηνκα κε
ΓΑΦ κέρξη ελόο ζεκείνπ».
3.2 Μελέηερ με λειηοςπγική απεικόνιζη μαγνηηικού ζςνηονιζμού (fMRI)
Γηαδεδνκέλε ζηελ έξεπλα γηα ηνλ απηηζκό θαη ηνπο θαηνπηξηθνύο λεπξώλεο είλαη ε
κέζνδνο ηεο ιεηηνπξγηθήο απεηθόληζεο καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ (fMRI, functional
magnetic resonance imaging). Απηό ην είδνο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο θαηαγξάθεη ηηο
αιιαγέο ζηελ θαηαλνκή ζηνηρείσλ όπσο ην νμπγόλν, πνπ ηξνπνπνηνύλ ηηο καγλεηηθέο
ηδηόηεηεο ηνπ εγθεθάινπ (Kolb & Whishaw, 2009). Με απηή ηελ κέζνδν είλαη δπλαηή ε
δεκηνπξγία ελόο δνκηθνύ ράξηε ηνπ εγθεθάινπ, κε ιεηηνπξγηθά θαη δνκηθά ζηνηρεία πνπ
ζπιιέγνληαη ηελ ίδηα ζηηγκή. Έηζη, είλαη δπλαηό λα αλαγλσξίδεηαη ε αλαηνκηθή δνκή ηνπ
εγθεθάινπ ελόο αηόκνπ όηαλ θάλεη κία θίλεζε ή παξαηεξεί θάηη.
Με απηή ηελ κέζνδν νη Dapretto et al. (2006) εμέηαζαλ ηηο δπζκνξθίεο ηνπ
θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο, ζε απηηζηηθά παηδηά πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ έπξεπε λα
κηκεζνύλ θαη λα παξαηεξήζνπλ εθθξάζεηο ζπλαηζζεκάησλ κέζα από πξόζσπα. Σα
απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίκεζεο εθθξάζεσλ ηα ηππηθά
αλεπηπγκέλα παηδηά έδεημαλ ζεκαληηθή ελεξγνπνίεζε ζηηο πεξηνρέο Broadmann 44 θαη 45
ηνπ κεησπηαίνπ ινβνύ (θαιππηξηθή θαη ηξηγσληθή κνίξα), πεξηνρέο κε θαηνπηξηθέο
ηδηόηεηεο, ελώ ηα παηδηά κε απηηζκό έδεημαλ ιηγόηεξε ελεξγνπνίεζε ζηελ δεμηά
θαιππηξηθή κνίξα.

Δηθόλα 3.3. πζρέηηζε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ θαιππηξηθή κνίξα θαη θνηλσληθώλ επηδόζεσλ κεηξεκέλσλ κε
ηηο θιίκαθεο ADOS θαη ADI (Dapretto et al., 2006).
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Αθόκε, βξέζεθε ζπζρέηηζε κεηαμύ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαιππηξηθήο κνίξαο θαη
ησλ θνηλσληθώλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ κε απηηζκό. Έηζη, όζν πην κεγάιε ήηαλ ε
ελεξγνπνίεζε ζε απηό ην ζεκείν ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά ηε κίκεζε, ηόζν
πςειόηεξε βξηζθόηαλ ε επίδνζε ελόο παηδηνύ ζηνλ θνηλσληθό ηνκέα (εηθόλα 3.3). Απηή ε
κειέηε ππήξμε ε πξώηε κε ηελ κέζνδν fMRI πνπ έδεημε ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα ηππηθά
αλεπηπγκέλα παηδηά θαη ζηα παηδηά κε ΓΑΦ ζην δίθηπν πνπ απνηειείηαη από ηελ
θαιππηξηθή κνίξα, ηε λήζν ηνπ εγθεθάινπ θαη ηελ ακπγδαιή, ππνζηεξίδνληαο πσο νη
θνηλσληθέο ειιείςεηο ζηνλ απηηζκό ίζσο πξνέξρνληαη από δπζιεηηνπξγία ζην θαηνπηξηθό
ζύζηεκα.
Οη Williams et al. (2006) εμέηαζαλ αλ ε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπ απηηζκνύ θαη
ηεο δηαηαξαρήο ηεο κίκεζεο πξνέξρεηαη από δπζιεηηνπξγία ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ.
Με ηε κέζνδν fMRI εμέηαζαλ απηηζηηθά θαη θπζηνινγηθά παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο θίλεζεο (ζήθσλαλ ην δάρηπιό ηνπο) αλάινγα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ βίληεν
θαη θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ βίληεν ρσξίο λα εθηεινύλ θίλεζε (βι. εηθόλα 3.4).

Δηθόλα 3.4. Σα ηξία είδε εξεζηζκάησλ: α) ζπλζήθε κίκεζεο, β) ζπλζήθε εθηέιεζεο-ζπκβνιηθό εξέζηζκα θαη
γ) ζπλζήθε εθηέιεζεο-ρσξηθό εξέζηζκα (Williams et al., 2006).
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Δλώ ε νκάδα ειέγρνπ παξνπζίαζε δξαζηεξηόηεηα ζηνλ δεμί βξεγκαηηθό ινβό πνπ
απνδίδεηαη ζηνπο θαηνπηξηθνύο λεπξώλεο, ε απηηζηηθή νκάδα έδεημε κηθξόηεξε
ελεξγνπνίεζε ζε απηό ην ζεκείν. Αθόκε, βξέζεθαλ δηαθνξεηηθέο ελεξγνπνηήζεηο θαηά
ηελ κίκεζε θαη παξαηήξεζε θηλήζεσλ ζηηο δύν νκάδεο ζηελ πεξηνρή ζπλέλσζεο ηνπ
δεμηνύ θξνηαθηθνύ θαη βξεγκαηηθνύ ινβνύ. Η κειέηε ππνζέηεη πσο ην ΓΑΦ ζρεηίδεηαη κε
δηαθνξνπνηεκέλνπο ηξόπνπο ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηε κίκεζε, πνπ δελ
εληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο κηκεηηθήο ηθαλόηεηαο θαη θνηλσληθήο θαηαλόεζεο.
3.3 Mελέηερ με δοκιμαζίερ ζςμπεπιθοπάρ
Οη Hamilton et al. (2007) δηεμήγαγαλ κία κε λεπξν-απεηθνληζηηθή κειέηε,
απνηεινύκελε από δνθηκαζίεο ζπκπεξηθνξάο, πνπ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνύκελεο
λεπξν-απεηθνληζηηθέο κειέηεο κε ελήιηθεο. Μειέηεζαλ θπζηνινγηθά θαη απηηζηηθά παηδηά
ζε ηέζζεξηο δνθηκαζίεο θαη δηεμήγαγαλ κία ζεηξά από ηεζη «Θεσξίαο ηνπ Ννπ». Η
«Θεσξία ηνπ Ννπ» αλαθέξεηαη ζηελ «αλάγλσζε ηνπ λνπ», ηελ εμήγεζε δειαδή ηεο
ζπκπεξηθνξάο ησλ άιισλ βάζεη ησλ γλώζεσλ, εκπεηξηώλ, απόςεσλ θαη επηζπκηώλ ηνπο
(Frith & Frith, 2005). Έηζη νη πξάμεηο ηνπο έρνπλ κία ινγηθή ζπλέρεηα, νη ελέξγεηεο θαη
απόςεηο ησλ αλζξώπσλ απνξξένπλ από απηό πνπ ζθέθηνληαη, ειπίδνπλ θαη επηζπκνύλ.
ηα παξαπάλσ ηεζη ηα παηδηά κε ΓΑΦ έδεημαλ αδπλακία ζην λα θαηαλνήζνπλ ηελ ςπρηθή
θαηάζηαζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα άιισλ αηόκσλ.
Οη δύν πξώηεο δνθηκαζίεο ηεο κειέηεο αθνξνύλ ηελ κίκεζε θηλήζεσλ (αλαηνκηθή θαη
θαηνπηξηθή κίκεζε). Καη νη δύν νκάδεο έδεημαλ πξνηίκεζε ζηελ θαηνπηξηθή κίκεζε θαη
νη επηδόζεηο ηνπο δελ δηέθεξαλ ζεκαληηθά. Η ηξίηε δνθηκαζία εμεηάδεη ηε κίκεζε ιαβήο
θαη ηελ νξγάλσζε θίλεζεο, όπνπ ηα παηδηά έπξεπε λα ηνπνζεηήζνπλ έλα καθξόζηελν
αληηθείκελν κέζα ζε έλαλ θύθιν κεηά από πξνθνξηθέο νδεγίεο θαη κεηά από επίδεημε από
ελήιηθα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ρακειό επίπεδν ζθαικάησλ θαη από ηηο δύν νκάδεο, νη
νπνίεο έδεημαλ παξόκνηα επίδνζε ζηελ νξγάλσζε κίαο θίλεζεο. ηελ ηειεπηαία δνθηκαζία
δίλνληαη θάπνηνη ραξαθηήξεο-θαξηνύλ κε ζβεζκέλα ηα ρέξηα, όπνπ ηα παηδηά πξέπεη λα
ζπκπιεξώζνπλ ηελ ρεηξνλνκία πνπ ηαηξηάδεη (βι. εηθόλα 3.5). Δδώ ε νκάδα ΓΑΦ έδεημε
θαιύηεξε επίδνζε από ηελ νκάδα ειέγρνπ, απνδεηθλύνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ
θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ππνδεηθλύνπλ δηαρσξηζκό κεηαμύ ησλ κηκεηηθώλ
ηθαλνηήησλ, όπνπ ζηηο ζρεηηθέο δνθηκαζίεο ηα παηδηά κε ΓΑΦ αληαπεμήιζαλ θαη ησλ
δνθηκαζηώλ Θεσξίαο ηνπ Ννπ, όπνπ ηα ίδηα παηδηά πζηεξνύζαλ. Οη εξεπλεηέο
ππνζηεξίδνπλ πσο ηα απηηζηηθά παηδηά είλαη ηθαλά λα κηκεζνύλ θηλήζεηο, ιαβέο θαη λα
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θαηαλνήζνπλ ρεηξνλνκίεο, παξόιν πνπ απηέο νη ηθαλόηεηεο εμαξηώληαη από ηνπο
θαηνπηξηθνύο λεπξώλεο θαη πσο ε δπζιεηηνπξγία ζην θαηνπηξηθό ζύζηεκα δελ κπνξεί από
κόλε ηεο λα εμεγήζεη ηηο ειιείςεηο παηδηώλ κε απηηζκό ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη
ηε Θεσξία ηνπ Ννπ.

Δηθόλα 3.5. Η δνθηκαζία αλαγλώξηζεο ρεηξνλνκίαο. Πάλσ: Δηθόλα κε παξάδεηγκα θίλεζεο γηα ρξήζε
αληηθεηκέλνπ. Κάησ: Δηθόλα κε παξάδεηγκα ζπκβνιηθήο θίλεζεο (Hamilton et al., 2007).
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4. Κπιηική θεώπηζη
4.1 Μελέηερ με ηλεκηποεγκεθαλογπαθία (ΗΔΓ)
ηελ κειέηε ησλ Oberman et al. (2005) βξέζεθε ζεκαληηθή θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ
mu ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε θηλήζεσλ, ελώ ε απηηζηηθή
νκάδα παξνπζίαζε ζεκαληηθή θαηαζηνιή κόλν θαηά ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ. Μέζα από
απηή ηελ έκκεζε κέηξεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη πσο
ε θαηνπηξηθή δξαζηεξηόηεηα ζε άηνκα κε απηηζκό ήηαλ κεησκέλε θαηά ηελ παξαηήξεζε
θηλήζεσλ, εύξεκα πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ Martineau et al. (2008). Η
κειέηε ησλ Bernier et al. (2007), ζηελ νπνία ελήιηθα άηνκα παξαθνινπζνύλ θαη
κηκνύληαη θηλήζεηο ρεξηώλ θαη εθθξάζεηο πξνζώπσλ, είρε παξόκνηα επξήκαηα κε ηηο
παξαπάλσ, θαηαιήγνληαο πσο ε κε θπζηνινγηθή θαηνπηξηθή δξαζηεξηόηεηα ζε άηνκα κε
ΓΑΦ είλαη πην πξνθαλήο ζε θνηλσληθέο-επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο. Η νκάδα κε απηηζκό
νινθιήξσζε κε ζθάικαηα ηελ ζπλζήθε ηεο κίκεζεο θαη εκθάληζε κεησκέλε θαηαζηνιή
θαηά ηελ παξαηήξεζε θηλήζεσλ ελώ νη ειιείςεηο θαηά ηελ κίκεζε ζπζρεηίζηεθαλ κε ηελ
κεησκέλε θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu.
ηελ επόκελε έξεπλα ηνπο νη Oberman et al. (2008) ππνζηήξημαλ πσο ε νηθεηόηεηα κε
ηα εξεζίζκαηα έρεη επίδξαζε ζηελ θαηαζηνιή θπκάησλ mu, θαζώο θαη ε νκάδα κε ΓΑΦ
θαη ε νκάδα ειέγρνπ έδεημαλ κεγαιύηεξε ελεξγνπνίεζε ζε δνθηκαζίεο κε νηθεία πξόζσπα,
παξά ζε απηέο κε άγλσζηα. Η κειέηε ησλ Fan et al. (2010), σζηόζν, θαίλεηαη λα κελ
ππνζηεξίδεη απηή ηελ άπνςε, αθνύ ε θαηνπηξηθή δξαζηεξηόηεηα απηηζηηθώλ αηόκσλ
βξέζεθε θπζηνινγηθή, αθόκε θαη αλ δελ παξνπζίαδαλ θακία ηαύηηζε κε ηα εξεζίζκαηα.
Η κειέηε ησλ Raymaekers et al. (2009) παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ίδηεο
ελεξγνπνηήζεηο ηνπ θαηνπηξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε παηδηά κε απηηζκό θαη ζε θπζηνινγηθά
αλεπηπγκέλα. Αθόκε βξέζεθε πσο ε ειηθία επεξεάδεη ηελ θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία ζηελ
απηηζηηθή νκάδα, δειαδή όζν κεγαιύηεξε ε ειηθία ηόζν κεγαιύηεξε ε θαηαζηνιή mu,
θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα ησλ Oberman et al. (2005). Έλα άιιν
ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν θαηέιεμαλ θαη άιιεο κειέηεο (Martineau et al., 2008˙ Fan et al.,
2010) είλαη πσο ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα ελεξγνπνηείηαη κόλν από βηνινγηθέο θηλήζεηο θαη
όρη από κε βηνινγηθέο όπσο κπάιεο πνπ αλαπεδνύλ, θαηά ηηο νπνίεο βξέζεθε απνπζία
θαηαζηνιήο ηνπ θύκαηνο mu.
Η πην πξόζθαηε έξεπλα ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο ησλ Fan et al. (2010) είρε ηδηαίηεξα
επξήκαηα. Οη δνθηκαζίεο αθνξνύζαλ παξαηήξεζε θηλήζεσλ ελόο ρεξηνύ πνπ ρεηξίδεηαη
έλα πηόλη (δειαδή κεηαβαηηθώλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε έλα αληηθείκελν) θαη εθηέιεζε
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θηλήζεσλ. Η νκάδα ΓΑΦ παξνπζίαζε αξθεηά ζθάικαηα θαηά ηε κίκεζε ησλ θηλήζεσλ
παξόιν πνπ ε θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu ππνδείθλπε θπζηνινγηθή θαηνπηξηθή
δξαζηεξηόηεηα. Απηό ην απνηέιεζκα αληηηίζεηαη ζηα επξήκαηα ησλ Oberman et al.
(2005), όπνπ δελ ππήξμε ζεκαληηθή θαηαζηνιή mu ζηελ απηηζηηθή νκάδα, θαη ησλ
Raymaekers et al. (2009), όπνπ ε απηηζηηθή θαη ε νκάδα ειέγρνπ έδεημαλ ζεκαληηθή
θαηαζηνιή mu θαηά ηελ κίκεζε θηλήζεσλ.
Οη κειέηεο ησλ Oberman et al. (2005) θαη Fan et al. (2010) εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά
απνηειέζκαηα ιόγσ θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπλζεθώλ ησλ πεηξακάησλ. Σν πιήζνο ησλ
αηόκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο δνθηκαζίεο δηαθέξεη, κε απηό ησλ Fan et al. λα είλαη
δηπιάζην. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ησλ Oberman et al. (2005) παξνπζηάδεηαη κεγαιύηεξν
εύξνο ειηθηώλ κε άηνκα πάλσ από 18 εηώλ. Η βαζηθόηεξε δηαθνξά όκσο ππάξρεη ζηηο
δνθηκαζίεο, θαζώο ζηελ πξώηε κειέηε είλαη ακεηάβαηεο ελώ ζηελ δεύηεξε είλαη
κεηαβαηηθέο, κε θηλήζεηο πνπ πεξηέρνπλ αληηθείκελν (πηόλη). Αξθεηέο κειέηεο
ππνζηεξίδνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ κε θπζηνινγηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ θηλήζεσλ ρσξίο
ζηόρν ή λόεκα θαη αλαπαξαζηάζεσλ θηλήζεσλ κε λόεκα θαη ην πώο επεξεάδνπλ ηηο
λεπξνινγηθέο απνθξίζεηο ησλ αηόκσλ (Avikainen et al., 1999˙ Hamilton et al., 2007˙ Fan
et al., 2010).
Η έξεπλα ησλ Fan et al. (2010) έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα επξήκαηα θαη ησλ
Raymaekers et al. (2009). Δλώ νη ηειεπηαίνη βξήθαλ ζρέζε κεηαμύ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ θαη ηεο ειηθίαο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ, νη Fan et al. ππνζηεξίδνπλ
πσο ε θαηαζηνιή mu δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ζηα άηνκα κε ΓΑΦ αιιά θαη ζηελ
νκάδα ειέγρνπ. ύκθσλα κε ηελ αλάιπζή ηνπο θακία από ηηο νκάδεο δελ είρε
αλαπηπμηαθή αιιαγή ζηελ θαηαζηνιή θπκάησλ mu ζε ζρέζε κε ηε ειηθία, κε ειηθίεο πνπ
εθηείλνληαη από ηελ εθεβηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε (10-26 εηώλ). ηελ
πξόζθαηε κειέηε ησλ Oberman et al. (2013) βξέζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ
ειηθίαο θαη θαηαζηνιήο mu θαηά ηελ παξαηήξεζε θηλήζεσλ ζηελ νκάδα ΓΑΦ θαη
ειέγρνπ, αιιά απηή ε ζπζρέηηζε δελ εκθαλίζηεθε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε θηλήζεσλ. ε
απηή ηελ έξεπλα ζπγθεληξώζεθαλ ηα ζηνηρεία από ηέζζεξηο ΗΔΓ κειέηεο (Oberman et al.,
2005, 2008˙ Pineda et al., 2008˙ Raymaekers et al., 2009) θαη ηα απνηειέζκαηα
ππνζηεξίδνπλ πσο ε δπζιεηηνπξγία ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ δελ βειηηώλεηαη κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ζε άηνκα κε ΓΑΦ.
Η ζπζρέηηζε ηεο θαηνπηξηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ ζνβαξόηεηα ησλ ζπκπησκάησλ
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ΓΑΦ είλαη έλα αθόκε εύξεκα ησλ Fan et al. (2010). Οη
επηθνηλσληαθέο ειιείςεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ απηηζκό ζπλδένληαη κε κηθξόηεξε
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θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu θαηά ηελ παξαηήξεζε θηλήζεσλ. Πάλσ ζε απηό αληηηίζεληαη
νη Raymaekers et al. (2009), πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο δελ ππάξρεη ζύλδεζε ηεο θαηνπηξηθήο
δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ νμύηεηα ησλ απηηζηηθώλ ζπκπησκάησλ. Οη ηειεπηαίνη πξνζζέηνπλ
πσο είλαη πξνβιεκαηηθή κεξηθέο θνξέο ε ζύγθξηζε δεηγκάησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ γηαηί ηα
ζπκπηώκαηα ηνπ απηηζκνύ δελ αλαθέξνληαη πάληα ιεπηνκεξώο ή ρξεζηκνπνηείηαη άιιν
είδνο κέηξεζεο.
Οη παξαπάλσ ΗΔΓ κειέηεο δελ παξέρνπλ μεθάζαξα ζηνηρεία γηα ηελ κε θπζηνινγηθή
θαηαζηνιή ησλ θπκάησλ mu ζε άηνκα κε απηηζκό θαηά ηελ παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε
θηλήζεσλ θαη έλα θνηλό ζπκπέξαζκα είλαη αδύλαηνλ λα εμαρζεί.
4.2 Μελέηερ με λειηοςπγική απεικόνιζη μαγνηηικού ζςνηονιζμού (fMRI)
Οη κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ιεηηνπξγηθήο απεηθόληζεο καγλεηηθνύ
ζπληνληζκνύ ρξεζηκνπνηνύλ άιινηε ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα κε παξαηήξεζε θαη
κίκεζε εθθξάζεσλ πξνζώπνπ θαη άιινηε κε ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα, όπσο ε
παξαηήξεζε θαη εθηέιεζε θηλήζεσλ ρεξηώλ.
Η πξώηε κειέηε κε fMRI πνπ έδεημε δηαθνξέο ζηελ θαηνπηξηθή δξαζηεξηόηεηα
απηηζηηθώλ αηόκσλ ήηαλ απηή ησλ Dapretto et al. (2006), όπνπ παηδηά έπξεπε λα
παξαηεξήζνπλ θαη λα κηκεζνύλ αλζξώπηλεο εθθξάζεηο. Καηά ηε ζπλζήθε κίκεζεο ηα
παηδηά κε απηηζκό παξνπζίαζαλ κηθξόηεξε ελεξγνπνίεζε ζηελ θαιππηξηθή κνίξα ζε
ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. Αθόκε, βξέζεθε πσο ν βαζκόο ηεο θαηνπηξηθήο
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ ζπκπησκάησλ είλαη αληηζηξόθσο αλάινγνο θαη
πσο ε δξαζηεξηόηεηα ζηελ θαιππηξηθή κνίξα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο επηδόζεηο
ησλ παηδηώλ. Απηή ε άπνςε εληζρύζεθε θαη από ηελ αλαηνκηθή κειέηε ησλ Yamasaki et
al. (2010), όπνπ βξήθαλ κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο θαηάο νπζίαο ζηελ θαιππηξηθή θαη
ηξηγσληθή κνίξα (κέξε ηνπ θαηώηεξνπ κεησπηαίνπ θινηνύ) ζε άηνκα κε ΓΑΦ θαη
ππνζηεξίδνπλ πσο ν κεησκέλνο όγθνο ηεο θαηάο νπζίαο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο ζπλδέεηαη κε
απμεκέλε θνηλσληθή θαη επηθνηλσληαθή δπζθνιία ησλ αηόκσλ απηώλ.
ηε ζπλέρεηα, νη Grèzes et al. (2009) ζπλέθξηλαλ ηηο απνθξίζεηο ελειίθσλ κε ΓΑΦ θαη
ηππηθά αλεπηπγκέλσλ ελειίθσλ θάησ από πξνβνιή ζπλαηζζεκάησλ θόβνπ όπνπ ε νκάδα
ειέγρνπ έδεημε κεγαιύηεξε ελεξγνπνίεζε ζηνλ θαηώηεξν κεησπηαίν θινηό θαη ηελ
ακπγδαιή. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ πσο νη δηαθνξεηηθέο απνθξίζεηο ησλ αηόκσλ κε ΓΑΦ
θαηά ηελ παξαηήξεζε ζπλαηζζεκαηηθώλ ελεξγεηώλ ζρεηίδνληαη κε δηαθνξέο ζηελ
ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζηελ ακπγδαιή θαη δελ πεγάδνπλ από δπζιεηηνπξγίεο ζην
θαηνπηξηθό ζύζηεκα.
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ηελ κειέηε ησλ Bastiaansen et al. (2011), πνπ εμέηαζαλ ελήιηθεο κε ΓΑΦ θαη
θπζηνινγηθά αλεπηπγκέλνπο ζε εθθξάζεηο αεδίαο, βξέζεθαλ παξόκνηεο απνθξίζεηο.
Δπίζεο, βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνύ θαηώηεξνπ κεησπηαίνπ θινηνύ
ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, κε ρακειόηεξε ελεξγνπνίεζε ζε λεώηεξνπο ζπκκεηέρνληεο κε
ΓΑΦ αιιά θακία δηαθνξά ζε κεγαιύηεξνπο ζε ειηθία. Έηζη, θαηαιήγνπλ πσο ε αλάπηπμε
ηεο θαηνπηξηθήο ιεηηνπξγίαο ζπλερίδεηαη ζην θάζκα ησλ ειηθηώλ 18-55 ζην δείγκα ηνπο
θαη πσο ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ είλαη δπλαηή θαηά ηελ
ελειηθίσζε.
Η κειέηε ησλ Schulte-Rüther et al. (2011), πνπ κειέηεζε απηηζηηθά θαη θπζηνινγηθά
αλεπηπγκέλα άηνκα, ζπκπεξαίλεη πσο ηα άηνκα κε ΓΑΦ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην
θαηνπηξηθό ηνπο δίθηπν επαξθώο όηαλ ην επηβάιιεη κία δνθηκαζία.
Οη παξαπάλσ κειέηεο κε ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ κία
θαζαξή εηθόλα γηα ηελ ζρέζε θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ θαη απηηζηηθνύ θάζκαηνο, θαζώο ε
πξώηε δείρλεη έιιεηςε θαηνπηξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε άηνκα κε ΓΑΦ ελώ νη άιιεο ηξεηο
εκθαλίδνπλ θαλνληθέο απνθξίζεηο θάησ από δνθηκαζίεο πνπ είλαη νπδέηεξεο θαη έρνπλ
επεμεγεζεί δηεμνδηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ή ζε δηαθνξεηηθέο ειηθηαθέο νκάδεο.
ε κία κειέηε κε κε ζπλαηζζεκαηηθέο δνθηκαζίεο νη Williams et al. (2006)
ρξεζηκνπνίεζαλ σο θύξην εξέζηζκα θηλήζεηο δαρηύισλ ρεξηώλ γηα λα ειέγμνπλ ηελ
θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία ζε απηηζηηθνύο θαη θπζηνινγηθά αλεπηπγκέλνπο λένπο. Δλώ ε ίδηα
δνθηκαζία ζε παιαηόηεξε έξεπλα είρε δείμεη ελεξγνπνίεζε ζηνλ θαηώηεξν κεησπηαίν
θινηό θπζηνινγηθώλ αηόκσλ (Iacoboni et al., 1999) ηα απνηειέζκαηα ησλ Williams et al.
έδεημαλ πσο δελ ππάξρεη εκπινθή ηνπ θαηώηεξνπ κεησπηαίνπ θινηνύ ζε θακία νκάδα,
αιιά βξέζεθε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ζηνλ βξεγκαηηθό ινβό.
ε επόκελε κειέηε νη Martineau et al. (2010) εμεηάδνληαο λεαξνύο ελήιηθεο, κε
εξέζηζκα θίλεζε ρεξηνύ, βξήθαλ πεξηζζόηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηώηεξνπ κεησπηαίνπ
θινηνύ ζηελ νκάδα κε ΓΑΦ παξά ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαηά ηελ παξαηήξεζε αλζξώπηλεο
θίλεζεο. Απηή ε ππεξελεξγνπνίεζε ηεο θαιππηξηθήο κνίξαο ζηελ απηηζηηθή νκάδα
εληζρύεη ηελ ππόζεζε ησλ εξεπλεηώλ γηα αλώκαιε ιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ
ζπζηήκαηνο ζε άηνκα κε ΓΑΦ.
Οη Dinstein et al. (2010) θαη νη Marsh & Hamilton (2011) παξνπζίαζαλ παξόκνηα
επξήκαηα θαζώο, έρνληαο σο εξεζίζκαηα εηθόλεο κε ρεηξνλνκίεο ή θηλήζεηο, βξέζεθε ίδηα
ελεξγνπνίεζε ζε απηηζηηθή νκάδα θαη νκάδα ειέγρνπ ζε πεξηνρή ηνπ θαηώηεξνπ
βξεγκαηηθνύ ινβνύ, πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο. ε
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θακία από ηηο δύν κειέηεο δελ βξέζεθε κε θπζηνινγηθή θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο κε ΓΑΦ.
Όιεο νη παξαπάλσ κειέηεο κε fMRI παξέρνπλ ειιηπή ζηνηρεία ώζηε λα θαηαιήμνπκε
ζε κία επηβεβαησκέλε δπζιεηηνπξγία ηνπ θαηνπηξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο ζε άηνκα κε
ΓΑΦ. ε παξόκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ε Hamilton (2013), θαζώο κεηά από
εμέηαζε εξεπλώλ κε δηάθνξεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαηνπηξηθώλ
λεπξώλσλ ζε λεαξά θαη ελήιηθα άηνκα κε απηηζκό βξίζθεη πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία ππέξ
ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ.
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5. Σςμπεπάζμαηα - εκπαιδεςηικέρ εθαπμογέρ
Οη έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ παξαπάλσ δελ παξέρνπλ ζαθή ζηνηρεία ππέξ ηεο
ζεσξίαο γηα θαηνπηξηθή δπζιεηηνπξγία ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο κε ΓΑΦ. Οη
πεξηζζόηεξεο από ηηο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ θάπνηα αλσκαιία ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ
θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ, σζηόζν ππάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξέο ηόζν ζηα απνηειέζκαηα θαη
ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη όζν θαη ζηηο ζπλζήθεο ησλ πεηξακάησλ.
Αθόκε, κειέηεο κε δνθηκαζίεο ζπκπεξηθνξάο, όπσο ησλ Hamilton et al. (2007),
θαηαιήγνπλ ζε κε ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα θαζώο δελ έρνπλ δηεμάγεη απεηθνλίζεηο
ηνπ εγθεθάινπ ή λεπξνθπζηνινγηθά πεηξάκαηα ώζηε λα εληνπίζνπλ αλ ππάξρεη
ελεξγνπνίεζε ζε θαηνπηξηθέο πεξηνρέο.
Αξθεηέο κειέηεο παξέρνπλ ζηνηρεία πσο καζεζηαθέο-γλσζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε απηηζηηθώλ
ζπκπησκάησλ. Η παξαηήξεζε πσο ε θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία παξνπζηάδεηαη θπζηνινγηθή
ζε λεαξά απηηζηηθά άηνκα θάησ από ηελ επίδξαζε νηθείσλ εξεζηζκάησλ κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε παξεκβάζεηο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζε βειηίσζε ησλ θνηλσληθώλ ειιεηκκάησλ
απηώλ. Αηζζεηηθν-θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο κάζεζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ
κπνξνύλ λα βειηηώζνπλ ηελ θαηνπηξηθή ιεηηνπξγία παηδηώλ κε ΓΑΦ (Catmur et al.,
2007). Αθόκε, παξεκβάζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο κηκεηηθέο ηθαλόηεηεο κπνξνύλ λα
αλαπηύμνπλ ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο ζε απηηζηηθά παηδηά πνπ αθνξνύλ ηελ γιώζζα, ηελ
από θνηλνύ εζηίαζε πξνζνρήο θαη ηηο δεμηόηεηεο παηρληδηνύ (Ingersoll et al., 2006). ην
παξαπάλσ ζπγθιίλνπλ θαη νη Field et al. (2001) πνπ βξήθαλ πσο, όηαλ ελήιηθνη
κηκήζεθαλ ζπκπεξηθνξέο απηηζηηθώλ παηδηώλ, απηά αλέπηπμαλ απμεκέλεο θνηλσληθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη βειηηώζεθαλ ζηελ από θνηλνύ εζηίαζε πξνζνρήο, ηελ εθθώλεζε
ιέμεσλ αιιά θαη ζην ρακόγειν. Μία πξόηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηνπηξηθήο
ιεηηνπξγίαο θαη ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ είλαη ην παηρλίδη κε εηθνληθά θαηνηθίδηα ζην
δηαδίθηπν. Η Altschuler (2008) ππνζηεξίδεη πσο έλα παηδί κε ηελ πηνζέηεζε θαη θξνληίδα
ελόο εηθνληθνύ θαηνηθίδηνπ ζα κπνξέζεη λα ζθεθηεί γηα ηνλ θόζκν κέζα από ηα κάηηα θαη
ηηο αλάγθεο ηνπ.
Καηαιήγνληαο, θαίλεηαη πσο επηβάιιεηαη πεξηζζόηεξε έξεπλα, κε ρξήζε πςειόηεξεο
αλάιπζεο ΗΔΓ ή κε ζπλδπαζκό κεζόδσλ γηα λα εμεηαζηεί εάλ ην θαηνπηξηθό ζύζηεκα ζε
λεαξά άηνκα κε ΓΑΦ παξνπζηάδεη δπζιεηηνπξγίεο, δέρεηαη ιαλζαζκέλα εξεζίζκαηα από
άιιεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ή αλ ππάξρεη γεληθόηεξε επηπινθή ζηελ έλσζε ησλ
λεπξνινγηθώλ δηθηύσλ. Δπίζεο, επξήκαηα ησλ παξαπάλσ κειεηώλ κπνξνύλ λα
[27]

αμηνπνηεζνύλ, όπσο ε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθεηόηεηαο θαη ησλ κεηαβαηηθώλ,
πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζε αληηθείκελα θηλήζεσλ.
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