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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΩΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
TΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-
ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΗΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΕΠΥ) 

Η πιο συχνή νευροαναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας (4-8%)  

Συμπτώματα Απροσεξίας, Υπερκινητικότητας & Παρορμητικότητας, ανάρμοστα 

για το αναπτυξιακό στάδιο, δυσλειτουργικά στο σπίτι και το σχολείο –                       

σε 2 πλαίσια 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 

• Δεν διατηρεί την προσοχή 
του σε σχολικές εργασίες 

• Λάθη απροσεξίας 

• Φαίνεται να μην ακούει 

• Δεν ακολουθεί οδηγίες 

• Αποφεύγει να εμπλακεί σε 
εργασίες που απαιτούν 
συνεχή πνευματική 
προσπάθεια 

• Χάνει τα πράγματά του 

• Διασπάται από εξωτερικά 
ερεθίσματα 

• Ξεχνά τις καθημερινές 
δραστηριότητες 

ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Κάνει συνεχώς νευρικές 
κινήσεις 

• Στριφογυρίζει  ενώ κάθεται 

• Αφήνει τη θέση του όταν 
αυτό είναι ανάρμοστο 

• Συνεχώς τρέχει, 
σκαρφαλώνει 

• Δυσκολίες να παίξει ήσυχα 

• Σε ετοιμότητα να φύγει 

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Δυσκολεύεται να κρατήσει 
τη σειρά του 

• Απαντά πριν ολοκληρωθεί 
η ερώτηση που του γίνεται 

• Διακόπτει τους άλλους 

• Μιλάει  υπερβολικά 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΠΥ 

*  Ποιότητα ζωής γονιών (κατάθλιψη, διαζύγια, επαγγελματικά προβλήματα) 

Ατυχήματα 
Πειθαρχία 
Προσαρμογή 

ΣΥΝΝΟΣΗΣΗ   80% 

Άγχος, Κατάθλιψη, Χαμηλή Αυτοεκτίμηση 
Προβλήματα Εναντίωσης-Διαγωγής 
Μαθησιακές Δυσκολίες 
Κοινωνικές Δυσκολίες  

  

Προσχολική 
Ηλικία 

Σχολική Ζωή  Εφηβεία 
Ενήλικη  

Ζωή  

Σχολική      
Αποτυχία 
Μαθησιακές 
Δυσκολίες 
Προβλήματα 
Συμπεριφοράς 

Συμπεριφορές 
Κινδύνου 
Κάπνισμα 
Αλκοόλ 

Επαγγελματική 

 Aπτυχία  

(μη ολοκλήρωση 
σπουδών, αλλαγές 
εργασίας) 

Προβλήματα Υγείας 



Προσχολική 
Ηλικία 

Σχολική 

 Ζωή  
Εφηβεία 

Ενήλικη  
Ζωή  

Κύηση Βρεφική 
Ηλικία 
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Thompson, R. A., & Nelson, C. A. (2001).  Developmental science and the media: Early brain 

development.  American Psychologist, 56(1), 5-15. 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



  Άρρεν φύλο 
  Κληρονομικότητα: 75-80 % 

 
  82% σε μονοζυγωτικά δίδυμα 
  30-40%  των παιδιών: ένα γονέα με 

χαρακτηριστικά ΔΕΠΥ - μελέτες 
υιοθεσίας δείχνουν ότι οι βιολογικοί 
συγγενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο 

 
  Γονίδια με μικρή δράση: 

 DRD4, DRD5, DAT1, SLC6A3,  
DBH, SNAP25,  
SLC6A4,  HTR1 
 
 
  

Μελέτες διδύμων:   
 9-20% της ποικιλομορφίας της ΔΕΠΥ 
αποδίδεται  σε περιβαλλοντικά  
(μη-γενετικά) αίτια 
 

 Προγεννητικοί,  
 Προγεννητικοί &  
 Μεταγεννητικοί  

    παράγοντες 
 
Τοξιναιμία, Εκλαμψία, Φτωχή υγεία 
 της μητέρας, Eμβρυϊκή δυσφορία 
Προγεννητική αιμορραγία,  
Προωρότητα, Μικρό βάρος γέννησης, 
Εμβρυϊκή έκθεση σε αλκοόλ  - κάπνισμα 
 

ΠΟΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΔΕΠΥ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



     ΓΕΝΕΤΙΚΗ Χ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Προγεννητικές 
Επιδράσεις 
 

• Τρόπος ζωής 
(κάπνισμα,αλκοόλ) 

• Φάρμακα-Διατροφή 
• Τοξικοί Παράγοντες 
• Μητρικό Στρες 

 

Μεταβολές στον Εγκέφαλο  
Εμβρύου & Βρέφους 
Φυσιολογία Εγκεφάλου, 
Οργάνωση φλοιού 
Δομικές & Λειτουργικές Συνδέσεις 

ΔΕΠΥ 
 
 

Μητρικός & Εμβρυικός Γονότυπος 

Βιολογική Ευαλωτότητα= Γονίδια Χ Πρώιμο Περιβάλλον 

Εμβρυικός Προγραμματισμός:  Η διαδικασία με την οποία το πρώιμο περιβάλλον αλληλεπιδρά με 
γονίδια / επιγενετικούς παράγοντες ώστε να προκύψουν   τα χαρακτηριστικά του ατόμου 

Buss et al., 2012 

ΔΕΠΥ 



 

• ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ 

• ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ 

• ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ 

• ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 

• ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  

        ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΟΥΣΙΕΣ 

• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

• ΤΟΞΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

• ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  

• ΜΗΤΡΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Δομικές βλάβες (περικοιλιακή λευκομαλάκυνση, 

εγκεφαλική αιμορραγία, βλάβη του φλοιού του εγκεφάλου 
 και της εν τω βάθει φαιάς ουσίας) 

Ανάπτυξη & ωρίμανση του εγκεφάλου 
(μετανάστευση και διαφοροποίηση νευρώνων,  
ανάπτυξη νευραξώνων-δενδριτών, δημιουργία συνάψεων)  

Μητρικός & Εμβρυικός Γονότυπος 

 Αγχος  
Κατάθλιψη 

 ΔΑΦ ΔΕΠΥ 

Μαθησιακές 
Δυσκολιες 

Νοητική 
Αναπηρία; 

DSM V 

Προβλήματα 
Συμπεριφορά 

Βάρος Γέννησης / Ηλικία 

Κυησης 

ΠΑΡΆΓΟΝΤΕς ΚΙΝΔΥΝΟΥ & 
 ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΦΑΙΝΌΤΥΠΟΙ 

Δυσπραξία 



Καρδιαγγειακά 

Νοσήματα 
Υπέρταση 

Στεφ. Νόσος, 

Καρδ. Ανεπάρκεια 

Νευρο-

αναπτυξιακές 

Διαταραχές 
Ψυχιατρικές διαταραχές 

Διαταραχές 

Συμπεριφοράς 

Νοσήματα 

Μεταβολισμού 
Παχυσαρκία 

Υπερλιπιδαιμία 

Διαβήτης τύπου 2 

Mαιευτικά 

Προβλήματα 

Αγγεία 

Καρδιά Νεφροί 

Εγκέφαλος 

Αξονας 

 ΥΥΕ  

Ηπαρ Πάγκρεας 

Μύες 

Προγεννητικές 

Επιδράσεις 



 

 Τοξιναιμία, εκλαμψία 

 Φτωχή υγεία της 

μητέρας  

 Μητρική ηλικία 

 Μεγάλη διάρκεια τοκετού 

 Eμβρυική δυσφορία 

 Προγεννητική 

αιμορραγία 

Υποξία:  
Χρόνια έκθεση στα  

ΒΑΣΙΚΑ ΓΑΓΓΛΙΑ 

   
Nικοτινικοί Υποδοχείς 

 ρυθμίζουν τη  
ντοπαμινεργική  
δραστηριότητα 

 

ΚΥΗΣΗ  & ΤΟΚΕΤΟΣ 

ΔΕΠΥ 
 

Προωρότητα  
 Ενδομήτρια  

     Υπολειπόμενη  
     Αναπτυξη 
     (IUGR) 



1535 νεογνά, ΜΟΝΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ 
ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣYΣΧΕΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΔΕΠΥ  
Όγκος εγκεφάλου μικρότερος,  
Ελάττωση στη φαιά ουσία φλοιού 
Μικρότερος ιππόκαμπος,  
Διαταραχή στην έκκριση/ρύθμιση 
νευροδιαβιβαστών Ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες 

Βάρος Γέννησης, Βάρος Γέννησης/Ηλικία Κύησης,  
Περίμετρος κεφαλής, Πρόωρος Τοκετός  
συνδέθηκαν με προβλήματα προσοχής & ΔΕΠΥ σε 
πληθυσμό Μεγ. Βρετανίας & Βραζιλίας 

573 ζεύγη μητέρας-παιδιού 
Κάπνισμα στην κύηση & Χαμηλό Apgar Score στο 
λεπτό 1 ήταν προβλεπτικά της ανάπτυξης ΔΕΠΥ 



 
10.321 άτομα με  ΔΕΠΥ  και  38.355 μάρτυρες 
 απο το Φινλανδικό Ιατρικό Αρχείο Γεννήσεων (Finish Medical Birth Registry).  

Συσχέτιση με  ηλικία κύησης, βάρος ανα ηλικία κύησης,  και ΔΕΠΥ . 
Συγχυτικοί Παράγοντες:  Κάπνισμα στην κύηση,πατρική ηλικία,  τόκος, 
ψυχιατρικό ιστορικό γονέα, μετανάστευση, αλκοόλ-ουσίες στην κύηση, 
Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, γάμος 
Α. Ο κίνδυνος  για ΔΕΠΥ αυξάνει αντίστροφα με την ηλικία κύησης 
Β. Κίνδυνος σε σχήμα U ανάλογα με το βάρος γέννησης 

Μικρό βάρος γέννησης (SGA)  
έχει συνδεθεί με ΔΕΠΥ 
(Halmey et al., 2012;Gustafson et al., 2011;  
Aarnoudse- Moens et al., 2009; Class et al., 2014) 



• H σχέση ΒΜΙ και ΔΕΠΥ δεν μεσολαβείται από το 

βάρος γέννησης του παιδιού, την ηλικια κύησης, την 

προωρότητα, την ενδομήτρια καθυστέρηση της 

αύξησης 

• Κοινά γενετικά μονοπάτια  

• Δυσλειτουργία νtoπαμινεργικού-σεροτονινεργικού 

συστήματος 

• Αντιλαμβανόμενο Στρες 

• Τοξικά αίτια-νευροτοξίνες στο λιπώδη ιστό 

• Αυξημένη λεπτίνη & επίδραση στoν  

     εγκέφαλο 
 

Impaired Executive Function Mediates the Association
between Maternal Pre-Pregnancy Body Mass Index and
Child ADHD Symptoms

Claud ia Buss1*. , Sonja Entringer1*. , Elysia Poggi Davis1,2, Calvin J. Hobel5, James M. Swanson1,

Pathik D. Wadhwa1,2,3,4, Curt A. Sandman2
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Abst ract

Background: Increasing evidence suggests exposure to adverse conditions in intrauterine life may increase the risk of
developing attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in childhood. High maternal pre-pregnancy body mass index
(BMI) has been shown to predict child ADHD symptoms, however the neurocognitive processes underlying this relationship
are not known. The aim of the present study was to test the hypothesis that this association is mediated by alterations in
child executive function.

Methodology/Principal Findings: A population-based cohort of 174 children (mean age = 7.36 0.9 (SD) yrs, 55% girls) was
evaluated for ADHD symptoms using the Child Behavior Checklist, and for neurocognitive function using the Go/No-go task.
This cohort had been followed prospectively from early gestation and birth through infancy and childhood with serial
measures of maternal and child prenatal and postnatal factors. Maternal pre-pregnancy BMI was a significant predictor of
child ADHD symptoms (F(1,158) = 4.80, p = 0.03) and of child performance on the Go/No-go task (F(1,157) = 8.37, p = 0.004) after
controlling for key potential confounding variables. A test of the mediation model revealed that the association between
higher maternal pre-pregnancy BMI and child ADHD symptoms was mediated by impaired executive function (inefficient/
less attentive processing; Sobel Test: t = 2.39 (6 0.002, SEM), p = 0.02).

Conclusions/Significance: To the best of our knowledge this is the first study to report that maternal pre-pregnancy BMI-
related alterations in child neurocognitive function may mediate its effects on ADHD risk. The finding is clinically significant
and may extrapolate to an approximately 2.8-fold increase in the prevalence of ADHD among children of obese compared
to those of non-obese mothers. These results add further evidence to the growing awareness that neurodevelopmental
disorders such as ADHD may have their foundations very early in life.

Citat ion: Buss C, Entringer S, Davis EP, Hobel CJ, Swanson JM, et al. (2012) Impaired Executive Function Mediates the Association between Maternal Pre-
Pregnancy Body Mass Index and Child ADHD Symptoms. PLoS ONE 7(6): e37758. doi:10.1371/journal.pone.0037758
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Received January 24, 2012; Accepted April 27, 2012; Published June 15, 2012

Copyright : ß 2012 Buss et al. This isan open-access article distributed under the terms of the Creat ive Commons Attribution License, which permits unrestricted
use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding: This study was supported by US PHS National Institutes of Health (NIH) grants NS-41298, HD-51852 and HD-28413 to CAS. Additional effort for the
preparation of this manuscript was supported by NIH grants RO1 MH-091351 to CB, RO1 HD-065825 to SE, R01 HD-050662 to EPD, and RO1 HD-06028 to PDW.
The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.

Compet ing Interests: The authors have the following interests to declare: James M. Swanson has served on the speaker’s bureau, advisory board, or received
travel honorarium from ALZA, Johnson & Johnson, UCB, Novartis, Cephalon, Noven and Shire. This does not alter the authors’ adherence to all the PLoS ONE
policies on sharing data and materials, as detailed online in the guide for authors.

* E-mail: cbuss@uci.edu (CB); or sentring@uci.edu (SE)

. These authors contributed equally to this work.

Int roduct ion

Attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) is the most

common neurobehavioral disorder of childhood. It is estimated to

affect between 5 and 10% of all children, with increasing trends

over the past decade in diagnosis and treatment [1,2]. ADHD isa

complex disorder with multiple etiologies resulting from the

interplay of genetic and environmental risk factors [3]. A growing

body of evidence suggests that one etiology of ADHD is exposure

to adverse intrauterine conditions that affect brain development

[4]. Among the major pre- and perinatal factors that have been

associated with ADHD are adverse birth outcomes such as low

birth weight and preterm birth and excess exposure during the

index pregnancy to maternal smoking, alcohol consumption,

gestational diabetes and psychological stress

[5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]. It hasbeen suggested that an increased

inflammatory milieu during gestation represents a biological

condition that may be common across and underlie the effects

of these disparate risk factors [15]. It iswell-established that a fetus

developing in an inflammatory milieu is significantly more

susceptible to subsequently developing various neurodevelopmen-

tal disorders [16,17,18]. One particularly potent condition that

PLoS ONE | www.plosone.org 1 June 2012 | Volume 7 | Issue 6 | e37758



Κάπνισμα: μικρό βάρος γέννησης-διορθωμένο για γενετικούς & 
οικογενειακούς παράγοντες Knopik, 2015 

Πειραματικές μελέτες: θετική συσχέτιση μεταξύ ΔΕΠΥ και χρόνιας 
έκθεσης της μητέρας σε κάπνισμα κατά την κύηση  Fung & Lau, 1989; Hagino & 

Lee, 1985;  Johns 1982;  Richardson & Day 1994; Van de Kamp & Collins 1994  

To κάπνισμα της μητέρας κατά την κύηση, είναι                                
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για ΔΕΠΥ                                                              
Βiederman 1995,;Mick 2002; Milberger 1996 

Συσχέτιση καπνίσματος στην κύηση με ΔΕΠΥ                                                      
και συνόσηση  σε 10.000 παιδιά με ΔΕΠΥ &                                                
38.000 μάρτυρες (Φινλανδικό δείγμα) 

    Joelsson, 2016 

 

ΚΆΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΎΗΣΗ 



15 μελέτες κοορτής και  5 μελέτες ασθενών-

μαρτύρων με 50.044 περιπτώσεις και2.998.059 

συμμετέχοντες συμπεριλήφθησαν. Το κάπνισμα στην 

κύηση αύξησε τον κίνδυνο  για ΔΕΠΥ στο παιδί (OR: 

1.60; 95% CI: 1.45–1.76). Ο κίνδυνος για ΔΕΠΥ ήταν 

μεγαλύτερος στα παιδιά αυτών που κάπνιζαν πολλά 

τσιγάρα (OR: 1.75; 95% CI: 1.51–2.02) σχετικά με τις 

ελαφρές καπνίστριες (OR: 1.54; 95% CI: 1.40–1.70). 



O μέσος αριθμός ολικών συμπτωμάτων ΔΕΠΥ ανάλογα με την 

ενδομήτρια έκθεση σε κάπνισμα και το γονότυπο. Ο μέσος αριθμός 

ολικών συμπτωμάτων ΔΕΠΥ είναι υψηλότερος σε άτομα με έκθεση σε 

κάπνισμα & αυξημένο αριθμό αλληλίων κινδύνου στους 

πολυμορφισμούς DRD4 & t DAT1. Δεν υπήρχε ένδειξη για 

αλληλεπίδραση μεταξύ των DRD4 & DAT1. 



 ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Μητρική Δίαιτα: 

Αλλαγές στο ταμπεραμέντο του παιδιού, 

     ανεξάρτητα απο τη δίαιτα του παιδιού  

      (Sullivan et al., 2010) 

Προοπτικές Μελέτες: η μητρική δίαιτα  

     προβλέπει τη ΔΕΠΥ 

      (Colombo et al., 2004; Gale et al., 2008) 

Αλληλεπίδραση πολυμορφισμού   ΗΝΜΤ 

     Τ939C  και   ΗΝΜΤ Thr105Ile  και   

     πολυμοσφισμού DAT1  με συνθετικά  

      τροφών στην εμφάνιση ΔΕΠΥ (Stevenson, 2010)  

Κατανάλωση ψαριών βελτίωσε τη γνωστική ανάπτυξη παιδιων-Λιγότερο άγχος 

μητέρας, λιγότερο ενδομητρια καθυστελρησηαύξησης (Emmett et al., 2015) 

 



 Διαταραχές Φάσματος Εμβρυικής Αλκοόλης (FAS Spectrum) 

Γνωσιακά & Συμπεριφορικά προβλήματα: μάθηση, μνήμη, γλώσσα, 

προσοχή, εκτελεστικές λειτουργίες, λεπτή & αδρή κινητικότητα, 

κοινωνικότητα, ΔΕΠΥ, διαταρακτική συμπεριφορά 

Διαταραχές Σωματικής Αυξησης, κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, 

δυσμορφικά χαρακτηριστικά 

    Huizink, 2006 

 

 
ΑΛΚΟΟΛ & ΚΥΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Αυξημένο Οξειδωτικό Στρες, 
Μιτοχονδριακή καταστροφή, 
Επιδρά σε αυξ. παράγοντες,  
μόρια σηματοδότησης, 
μόρια προσκόλλησης, 
γονιδιακή έκφραση 

 
Basavarajappa, 2015 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΔΕΠΥ 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Χαρακτηριστικά Γονέων  – Αδερφιών:  

Ιστορικό ΔΕΠΥ, καθυστερήσεων στην ανάπτυξη, 

 μαθησιακών δυσκολιών, ψυχιατρικό ιστορικό,  

τρόπος ζωής 

 

 

Παιδιά με γενετικά σύνδρομα 

Παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση 

Υιοθεσία 

 

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 



ΠΡΩΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠΥ- 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 

Δυσκολία στον ύπνο, κολικοί, διαταραχές σίτισης  >6 μήνες 
     Εκδηλώνωνται με:  
 

 ευερεθιστότητα 
 δυσκολία να ηρεμήσουν τον εαυτό τους 
 ελαττωμένη ανοχή στις αλλαγές  
 κατάσταση αυξημένης διέγερσης που 

μπορεί να εμφανίζεται με έντονο κλάμα, 
διαταραχές σίτισης και/ή ύπνου 



ΠΡΏΙΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

 Κύκλοι ύπνου/εγρήγορσης:  δείκτης λειτουργικής    

    ακεραιότητας ΚΝΣ- σχετίζονται με  

    νευροαναπτυξιακό και  νοητικό αποτέλεσμα 

 Ωρίμανση «νωρίς» ήσυχου ύπνου σχετίζεται με  υψηλότερες 

    επιδόσεις σε νοητικά τεστ  στη σχολική ηλικία 
 
                Whitney and Thoman, 1993    

Ρυθμιστικά Προβλήματα: Κλάμα, Ύπνος, Διατροφή:  

50% των βρεφών ως 6 μηνών 

8% επιμένουν ως την προσχολική ηλικία 

Τα επίμονα ρυθμιστικά προβλήματα συνδέονται με  

μεγαλύτερες πιθανότητες διάγνωσης ΔΕΠΥ στη σχολική ηλικία 

     Schmid et al., Acta Pediatrica, 2010 

   



 

• Αναπτυξιακή έκβαση βρεφών με ΡΔ:   μεγαλύτερες δυσκολίες στη συμπεριφορά  

στα 4 έτη    

• Τα βρέφη με ΡΔ  σε κίνδυνο να αναπτύξουν αργότερα  προβλήματα συμπεριφοράς 

& συναισθήματος  

DeGangi et al., 2003 
Schmid et al., 2010 

 

Αίτια  
Αναπτυξιακά: ιδιοσυγκρασία / δύσκολο 
ταμπεραμέντο ή εκδήλωση  νευροαναπτυξιακών 
προβλημάτων      
Βιολογικά: νευρολογικά προβλήματα, μικρό βάρος 
γέννησης, προωρότητα  
Ψυχο-Κοινωνικά: διαταραγμένες αλληλεπιδράσεις  
παιδιού-γονέα  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ 

 

ΡΔ = πρόδρομα χαρακτηριστικά ή σφαιρικοί και μη-ειδικοί παράγοντες κινδύνου 

για ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στην προσχολική και την πρώτη σχολική 

ηλικία 

 

20-30%, σοβαρά : 3-10%  



ΡΔ έχουν συσχετιστεί με την ανάπτυξη ΔΕΠΥ  

     στα 8-10 έτη 

1 στα 4 παιδιά με επίμονα προβλήματα ύπνου στη  

     βρεφική ηλικία, διαγιγνώσκονται με ΔΕΠΥ στη σχολική ηλικία 

 Γενετικοί & νευροβιολογικοί μηχανισμοί: αλληλίο  DRD4-7r στο 

γονίδιο του υποδοχέα της ντοπαμίνης 4 αυξάνει τη συχνότητα 

εμφάνισης ΔΕΠΥ σε παιδιά με ιστορικό ΡΔ.  

Becker et al., 2010; 
Hemmi ey al., 2011 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ & ΔΕΠΥ 



ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ: Υψηλά επίπεδα υπερκινητικότητας 

 και έλλειψη αναστολών 

Τα νήπια με ΔΕΠΥ μπορεί να διαφέρουν σε: 

Διεγείρονται εύκολα και καθυστερούν να επανέλθουν 

Συχνά αδύνατο να ελεγχθούν από γονείς, κλαίνε, 

     κραυγάζουν, χτυπάνε περισσότερο 

Δε μπορούν να μείνουν λεπτό χωρίς επίβλεψη 

Πιο πολλές πτώσεις-ατυχήματα  

Καταστρέφουν πιο πολύ παιχνίδια 

Τρέχουν στο δρόμο πιο εύκολα 

Παιδικός σταθμός:  περισσότερες ευκαιρίες για 

    πρώιμη ανίχνευση 

 

ΝΗΠΙΑ ΜΕ ΔΕΠΥ 



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΠΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉ ΗΛΙΚΊΑ 

Αργή ωρίμανση λεπτής κινητικότητας 

Αισθητηριακά προβλήματα  στο 50% 

Γλωσσικά Προβλήματα στο 50% 

Προβλήματα Συμπεριφοράς 50-100% 

Προβλήματα Ύπνου σε 40% που  

    επιδεινώνουν τα συμπτώματα 

Σφαιρική Καθυστέρηση  Ανάπτυξης 15% 

 

Skovgaard, et al.,Dan Med Bull 2010 
 Davis, Clin Paed, 2011΄Blanchard, et al,  Pediatrics, 2003 





ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΥ 

 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑ  

Συμπεριφορική Θεραπεία: 

ευρύ σύνολο ειδικών παρεμβάσεων                                     

με στόχο την τροποποίηση του φυσικού  

& κοινωνικού περιβάλλοντος ώστε  

να τροποποιηθεί η συμπεριφορά. 

Εκπαίδευση γονέων σε ειδικές τεχνικές 

που βελτιώνουν τις ικανότητές τους 

να τροποποιούν τη συμπεριφορά                                       

του παιδιού. 



ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

4-5  χρονών:   

1η γραμμή αντιμετώπισης τα προγράμματα εκπαίδευσης γονέων 

Σε αποτυχία, σαν 2η επιλογή η φαρμακευτική αγωγή 

 

• Αξιοπιστία Κριτηρίων ΔΕΠΥ στην προσχολική  ηλικία 

• Δεύτερος «Παρατηρητής», δεν υπάρχει πάντα δεύτερο πλαίσιο, όχι τόσο κατάλληλα 

εκπαιδευμένοι 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ:  1. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων ΠΡΙΝ ακόμα τεθεί η διάγνωση  

                   2. (Κατάλληλος) Παιδικός Σταθμός  

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EKΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 (PARENT TRAINING) 

Κυρίως σε προσχολική & πρώτη σχολική ηλικία  

AAP & NICE: ατομικά ομαδικά προγράμματα ως  

    πρώτης  γραμμής αντιμετώπιση για παιδιά ως 12-13 ετών 

Αποτελεσματικότητα στη ΔΕΠΥ έχει αξιολογηθεί σε μεγάλο 

αριθμό μελετών: μείωση πυρηνικών συμπτωμάτων, 

βελτίωση στις γονικές δεξιότητες, & μείωση  του 

οικογενειακού στρες. 

     Daly et al., 2007 



Απευθύνεται σε κάθε παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς  

Εξαιρετικά αποτελεσματική στο παιδί με ή σε κίνδυνο για ΔΕΠΥ 

ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ- ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ – TIME OUT- ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ- ΟΡΙΑ – ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ – ΗΡΕΜΙΑ  

ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
( ΑΑP, SUBCOMMITTEE FOR ADHD) 
 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
  

Triple P (Sanders et al.,2004)  

Parent –Child Interaction Training (Bagner & Eyberg, 2003,2007) 

Incredible Years programme (Jones et al., 2008) 

New Forest Parenting Package (Weeks et al., 1999) 

Group Curriculum (GC) ( Forehand et al., 2011) 

Behavior Management Flow Chart (Danforth et al., 2006) 

MTA-Psychosocial treatment strategies (Wells et al., 2000) 

Parent training for ADHD (Anastopoulos et al., 1993)  



Γνώση στην Ανάπτυξη του Παιδιού - Προσδοκίες Αναπτυξιακά 

Κατάλληλες 

Θετικές Αλληλεπιδράσεις Γονέων-Παιδιών 

Συναισθηματική Απαντητικότητα-Συναισθηματική  Επικοινωνία 

Πειθαρχία - Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς 

Προαγωγή Κοινωνικών  Δεξιοτήτων  

Προαγωγή Γνωσιακών & Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, CDC, 2009  



Α. Συνοδά Προβλήματα/Διαταραχές 

Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού (30-60%) 

Αισθητηριακές Δυσλειτουργίες (30-60%) 

Γλωσσική Διαταραχή  (40%) 

Μαθησιακές Δυσκολίες (50%) 

Β. Αναπτυξιακή Καθυστέρηση  

Γ. Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ- 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Εργοθεραπεία 

Λογοθεραπεία 

Ειδική Διαπαιδαγώγηση 

Κοινωνικές Δεξιότητες 

Παράλληλη Στήριξη 

Τμήμα Ένταξης 

Εξατομικευμένο Εκπαιδ. 

     Πρόγραμμα 

Συχνά η αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ βελτιώνει και τα συννοσηρά  

προβλήματα-κυρίως στα μεγαλύτερα παιδιά 



ΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

1. Ο Παιδίατρος οφείλει να ξεκινήσει την 
αξιολόγηση για ΔΕΠΥ σε κάθε παιδί 4-18 ετών που 
εμφανίζει μαθησιακά προβλήματα, ή προβλήματα 
συμπεριφοράς και συμπτώματα ελλειμματικής 
προσοχής, υπερκινητικότητας, παρορμητικής 
συμπεριφοράς  

2. Για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ,  οφείλει να διαπιστώσει 
την ύπαρξη των διαγνωστικών κριτηρίων, με βάση 
πληροφορίες  από γονείς, δασκάλους και παλαιότερες 
αξιολογήσεις. Επίσης, να πιστοποιήσει την έκπτωση 
της λειτουργικότητας σε πάνω από 1 πλαίσια. Τέλος, 
να διερευνήσει πιθανά άλλα αίτια που σχετίζονται με 
συμπτωματολογία ΔΕΠΥ 
American Academy of Pediatrics, Subcommittee  on ADHD, Pediatrics, 2011  



3. Στην αξιολόγηση του παιδιού με ΔΕΠΥ, ο 
παιδίατρος οφείλει να αξιολογήσει και άλλες 
καταστάσεις που πιθανά συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ, 
όπως μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικά ή 
προβλήματα συμπεριφοράς, νευροαναπτυξιακές 
διαταραχές, σωματικά προβλήματα (π.χ. άπνοια 
ύπνου) 

4. Ο παιδίατρος οφείλει να αναγνωρίζει τη ΔΕΠΥ σαν 
χρόνια κατάσταση και τα παιδιά/εφήβους με ΔΕΠΥ ως 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Να ακολουθεί το υπόδειγμα 
και τις αρχές για τα άτομα που χρειάζονται χρόνια 
φροντίδα.  

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

American Academy of Pediatrics, Subcommittee  on ADHD, Pediatrics, 2011  



5. Οι συστάσεις για θεραπεία εξαρτώνται από την 
ηλικία του παιδιού / εφήβου:  
Προσχολική ηλικία: Θεραπεία συμπεριφοράς που 
εφαρμόζεται από γονείς-δασκάλους. Φαρμακευτική 
θεραπεία υπό προϋποθέσεις. 
Σχολική ηλικία 6-18 χρονών: Φαρμακευτική 
Θεραπεία και Θεραπεία Συμπεριφοράς 

6. Ο Παιδίατρος να ρυθμίζει τις δόσεις των φαρμάκων 
ώστε να έχει το μέγιστο όφελος και τις ελάχιστες 
παρενέργειες.   

ΔΡΑΣΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΗΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

American Academy of Pediatrics, Subcommittee  on ADHD, Pediatrics, 2011  





ΦΕΚ: 2315/Β/19.6.2018, 4375/Β/2.10.2018, 
4898/Β/1.11.2018,  5571/Β/12.12.2018:  

 
• Παιδίατροι με γνωστικά αντικείμενα την Αναπτυξιακή Παιδιατρική και την 

Παιδονευρολογία μπορούν να γνωματεύουν και να συνταγογραφούν ειδική 

αγωγή/ειδικές θεραπείες σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠΥ ως 18 ετών.   

 



ΠΗΓΈς ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΕΠΥ 
adhd.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΔΕΠΥ  adhdhellas.org 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ &  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 

dbpeds.gr 


