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ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή: Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
Η ΔΑΦ αποτελεί έναν όρο ομπρέλα που περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα νευροαναπτυξιακών διαταραχών που χαρακτηρίζονται 
από ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδρα-
ση, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφορών, ενδιαφερό-
ντων και δραστηριοτήτων, εμφανίζονται στην πρώιμη παιδι-
κή ηλικία και παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής [1, 
2]. Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρακολούθησης Αυτισμού 
και Νευροαναπτυξιακών διαταραχών (ADDM) υποδηλώνουν 
ότι 1 στα 68 παιδιά ηλικίας 8 ετών βρίσκεται στο φάσμα του 
αυτισμού [3]. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, η ΔΑΦ 
συναντάται σε ποσοστό 1-5% στον γενικό πληθυσμό [4]. Στα 
παιδιά που διαγιγνώσκονται με ΔΑΦ παρατηρούμε ένα ευρύ 
φάσμα ικανοτήτων και δυσκολιών που επηρεάζουν την πρό-
γνωση και μετέπειτα εξέλιξή τους.

1.1. Αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά με ΔΑΦ
Περίπου το 70% των παιδιών με ΔΑΦ εμφανίζουν συννοσηρό-
τητα με κάποια διαταραχή, με πιο συχνή το άγχος. Παρότι το 
άγχος είναι παρόν σε όλο το φάσμα της διαταραχής, η εμφά-
νιση αγχώδους συμπτωματολογίας εξαρτάται από παράγοντες 

όπως η ηλικία, το γνωστικό προφίλ του παιδιού και ο βαθμός 
των δυσκολιών στον τομέα της κοινωνικής επικοινωνίας και 
της κατανόησης [5]. Αξίζει να αναφερθεί πως τα ποσοστά που 
εντοπίζουν οι έρευνες ποικίλλουν, κυρίως εξαιτίας των διαφορε-
τικών μεθόδων επιλογής δείγματος και εργαλείων αξιολόγησης. 

Οι πρώτες έρευνες σε αυτό το θέμα αναφέρουν την παρου-
σία αγχωδών διαταραχών στα παιδιά με ΔΑΦ σε ποσοστό που 
κυμαίνεται μεταξύ 47-81% [6]. Οι Muris και συνεργάτες, για 
παράδειγμα, βρήκαν ότι από τα 44 παιδιά με ΔΑΦ υψηλής 
λειτουργικότητας που συμμετείχαν στην έρευνά τους, το 84,1% 
των παιδιών πληρούσε κριτήρια του DSM-IV για τουλάχιστον 
μία αγχώδη διαταραχή και το 63,6% για ειδική φοβία [7]. 

Αντίστοιχα, η επιδημιολογική έρευνα των Simonoff και 
συνεργατών [8] αναφέρει πως το 70% των παιδιών με ΔΑΦ 
πληρούσε τα κλινικά κριτήρια για τουλάχιστον μία ακόμα 
ψυχιατρική διαταραχή και πως το 45% του πληθυσμού αυτού 
πληρούσε τα κριτήρια για μία τουλάχιστον αγχώδη διαταραχή, 
σύμφωνα με το DSM-IV-TR. 

Άλλες μελέτες αναφέρουν πως ο επιπολασμός των αγχω-
δών διαταραχών σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού κυμαίνε-
ται μεταξύ 42-55% [5]. Τα επίπεδα άγχους είναι πιο υψηλά σε 
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σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης, με παιδιά με διαταρα-
χές λόγου [6], με χρόνιες παθήσεις [9], με διαταραχή διαγω-
γής [10]. Επίσης, οι αγχώδεις διαταραχές είναι πιο συχνές σε 
παιδιά που εμφανίζουν χαρακτηριστικά που συνάδουν με το 
φάσμα του αυτισμού που όμως δεν πληρούν τα κριτήρια για 
διάγνωση ΔΑΦ [11].

Οι περισσότερο συχνά αναφερόμενες διαταραχές άγχους 
στα παιδιά με ΔΑΦ φαίνεται να είναι η ειδική φοβία (30%), η 
ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΔΨ) (17%) και το κοινωνικό 
άγχος (17%). Παρόμοια κατανομή παρουσιάζουν και τα παιδιά 
τυπικής ανάπτυξης, με εξαίρεση την ΙΔΨ, η οποία εμφανίζεται 
συχνότερα στα παιδιά με ΔΑΦ [12]. 

Τα παιδιά με ΔΑΦ είναι πιο επιρρεπή στην εμπειρία αγχω-
δών συμπτωμάτων εξαιτίας των σημαντικών επικοινωνιακών 
και κοινωνικών ελλειμμάτων [13], της αυξημένης αισθητηρι-
ακής ευαισθησίας [14] και της δυσκολίας στη διαχείριση των 
συναισθημάτων τους [13, 15]. Πιο συγκεκριμένα, λόγω των 
ελλειμμάτων στις εκτελεστικές λειτουργίες και της έλλειψης 
ευελιξίας δυσκολεύονται να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα 
μπορούσαν να τους βοηθήσουν να προσαρμοστούν στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον τους, με αποτέλεσμα να βιώνουν 
έντονο στρες όταν παρατηρούν αλλαγές στην καθημερινότη-
τα και στη ρουτίνα τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τη θεωρία της 
κεντρικής συνοχής, τα παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύο νται να οργα-
νώσουν πληροφορίες και να τις συνδέσουν με τις ήδη υπάρχου-
σες γνώσεις και εμπειρίες τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
εστιάζουν την προσοχή τους στις επιμέρους λεπτομέρειες, να 
χάνουν τη συνολική εικόνα της κατάστασης και να ερμηνεύουν 
τελικά τις καταστάσεις ως απειλητικές, βιώνοντας άγχος [5]. 

1.2. ΔΑΦ και άγχος στο σχολικό πλαίσιο
Με αυξανόμενο ρυθμό παγκοσμίως, τα παιδιά στο φάσμα του 
αυτισμού εντάσσονται πλήρως στα γενικά σχολεία και μπαί-
νουν στις τάξεις μαζί με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, έχοντας 
στο πλάι τους ποικίλα επίπεδα υποστήριξης για τις σύνθετες 
μαθησιακές, κοινωνικές-επικοινωνιακές και συναισθηματικές 
τους ανάγκες. Αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό προκλήσεων 
δεδομένων των δυσκολιών ή ιδιαιτεροτήτων τους στους προα-
ναφερόμενους τομείς, γεγονός που συχνά επηρεάζει αρνητικά 
την προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον [16]. 

Ακόμα και στον πληθυσμό των παιδιών με τυπική ανάπτυξη 
παρατηρείται ότι τα παιδιά που παρουσιάζουν αγχώδεις δια-
ταραχές είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις, 
σχολική άρνηση [17] και φτωχότερη προσαρμοστική ικανότη-
τα [18]. Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς πως αντίστοιχα 
στον πληθυσμό των παιδιών στο αυτιστικό φάσμα, η συννο-
σηρότητα με αγχώδεις διαταραχές θα επιτείνει τις δυσκολίες 
προσαρμογής στο σχολικό πλαίσιο.

Στον πληθυσμό των παιδιών με ΔΑΦ, τα κλινικώς σημαντικά 
συμπτώματα άγχους συνδέονται με αυξημένη ευερεθιστό τητα, 
διαταραχές ύπνου, προκλητικές συμπεριφορές, ελλειμματική 
προσοχή και προβλήματα υγείας (π.χ. συχνά γαστρεντερο-
λογικά προβλήματα) [19, 20] που επηρεάζουν αρνητικά τη 
λειτουργικότητα στο σχολείο, στο σπίτι και στην οικογένεια, 
πέρα από τις δυσκολίες που συσχετίζονται με τα πυρηνικά 
χαρακτηριστικά των διαταραχών στο φάσμα του αυτισμού 
[7, 19, 20, 21, 22]. Έχει καταγραφεί πως οι δυσκολίες αυτές 
εκφράζονται με αυξημένη επιθετικότητα, προκλητικές συμπε-
ριφορές και φτωχότερες κοινωνικές σχέσεις σε σύγκριση με 

τον πληθυσμό παιδιών με ΔΑΦ που δεν εμφανίζουν αγχώδεις 
διαταραχές [20, 22].

Μία περίπτωση μελέτης των Sze και Wood [23] παρουσίασε 
την επίδραση του άγχους στη σχολική λειτουργικότητα ενός 
10χρονου αγοριού με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας. Το παιδί 
παρουσίαζε γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και σε σχέση με τη 
σχολική επίδοση οι καταστροφικές σκέψεις και η τελειοθηρία 
εμπόδιζαν την ικανότητά του να ολοκληρώσει ακόμα και τις πιο 
απλές ασκήσεις για το σπίτι, με αποτέλεσμα να εμφανίζει κρί-
σεις άγχους και να αποφεύγει τη μελέτη. Τα παιδιά με ΔΑΦ που 
εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές είναι πιο επιρρεπή σε λειτουρ-
γική έκπτωση σε σύγκριση με τα παιδιά χωρίς συννοσηρότητα, 
καθώς η μία διαταραχή εντείνει τις δυσκολίες της άλλης [13]. Οι 
Gadow, De Vincent και Schneider [24] βρήκαν ότι η σοβαρότητα 
των συνυπαρχουσών διαταραχών συσχετιζόταν με αυξημένα 
ελλείμματα στη σχολική λειτουργικότητα και στις σχέσεις με 
συνομήλικους, πέρα από τις δυσκολίες που σχετίζονται μόνο με 
τα χαρακτηριστικά της διαταραχής στο φάσμα του αυτισμού. 

Δεδομένων των υψηλών ποσοστών επιπολασμού των δια-
ταραχών του αυτιστικού φάσματος, οι αγχώδεις διαταραχές 
αποτελούν ένα επιπλέον εμπόδιο για την επιτυχή προσαρμογή 
και λειτουργικότητα αυτού του πληθυσμού στο σχολικό περι-
βάλλον [13]. Συνεπώς, ένα θεραπευτικό μοντέλο που στοχεύ-
ει εξειδικευμένα ταυτόχρονα τα ελλείμματα του αυτιστικού 
φάσματος αλλά και των αγχωδών διαταραχών εγγυάται τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών αυτών. 

2. Μέθοδος
Προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ 
για τις αγχώδεις διαταραχές στο αυτιστικό φάσμα πραγματο-
ποιήθηκε αναζήτηση στο διαδίκτυο ερευνών που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί στο αντικείμενο αυτό. Οι λέξεις κλειδιά που χρη-
σιμοποιήθηκαν ήταν αυτισμός–αγχώδεις διαταραχές–άγχος–
γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Εντοπίστηκαν 38 άρθρα 
τα οποία ασχολούνται με αυτή τη θεματική, 16 από τα οποία 
αφορούν εφαρμογές γνωσιακών θεραπευτικών μοντέλων για 
τις αγχώδεις διαταραχές σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 
και 4 που αποτελούν μετα-αναλύσεις της αποτελεσματικότη-
τας των μελετών αυτών.

3. Ευρήματα
3.1. Η εφαρμογή της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας σε 
παιδιά με Αγχώδεις Διαταραχές και ΔΑΦ 
Το μοντέλο της ΓΣΘ για τις αγχώδεις διαταραχές θεωρείται το 
πιο κατάλληλο για τα παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότη-
τας, καθώς φαίνεται πως υπάρχουν ομοιότητες στον τρόπο που 
επεξεργάζονται τις πληροφορίες τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
με αγχώδη διαταραχή και τα παιδιά με ΔΑΦ [25]. Σύμφωνα 
με τη θεωρία της κεντρικής συνοχής, τα παιδιά με ΔΑΦ τεί-
νουν να επικεντρώνονται σε λεπτομέρειες και δυσκολεύονται 
να αναγνωρίσουν το πλαίσιο ώστε να κατευθύνουν τη σκέψη 
τους σε αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό σε μία συνθήκη. 
Αντίστοιχα, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με αγχώδη διαταραχή 
προσέχουν επιλεκτικά τις πληροφορίες που αντιλαμβάνονται 
ως απειλητικές και δυσκολεύονται να εστιάσουν στο συνολικό 
πλαίσιο μίας συνθήκης. Και για τις δύο περιπτώσεις έχει φανεί 
ότι οι δομημένες γνωσιακές ασκήσεις είναι αποτελεσματικές ως 
προς την ανίχνευση των αυτόματων σκέψεων, την κατανόησή 
τους και την τροποποίησή τους [26, 27, 28]. 
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Πριν το 2000 υπήρχε επιφύλαξη για την καταλληλόλητα της 
ΓΣΘ για τα παιδιά με ΔΑΦ εξαιτίας των ευρημάτων της έρευ-
νας για τη θεωρία του νου [29], η οποία ήθελε όλα τα παιδιά 
με ΔΑΦ να μην κατορθώνουν να αναγνωρίσουν εύκολα τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Όμως αυτή η επιφύλαξη 
έχει αρθεί, καθώς πλήθος ερευνών έχουν δείξει ότι τα παιδιά 
με ΔΑΦ είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις δικές τους σκέψεις 
καθώς και τις σκέψεις των άλλων [30, 31, 32]. Σε μελέτη που 
πραγματοποιήθηκε από τον Chalfant και τους συνεργάτες του 
[28] φάνηκε πως παιδιά με ΔΑΦ υψηλής λειτουργικότητας 
ήταν το ίδιο ικανά σε σύγκριση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
με αγχώδη διαταραχή να αναγνωρίσουν τις αγχώδεις σκέψεις 
τους όταν τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν την Παιδική Κλί-
μακα Αυτόματων Σκέψεων CATS [33].

Η όλο και αυξανόμενη βιβλιογραφία των τελευταίων ετών 
υποστηρίζει ότι με κάποιες διαφοροποιήσεις η ΓΣΘ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη θεραπεία άγχους στα 
παιδιά με ΔΑΦ [34]. Τα πρωτοκόλλα που έχουν εφαρμοστεί, 
εκτός από τις βασικές τεχνικές που τυπικά περιέχουν (όπως 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αναγνώριση των αγχωδών σκέ-
ψεων, ψυχοεκπαίδευση, ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης 
συναισθήματος, θερμόμετρο συναισθήματος, παιχνίδια ρόλων, 
έκθεση, νευρομυϊκή χαλάρωση, διαφραγματικές αναπνοές, επί-
λυση προβλημάτων και ενίσχυση), έχουν επιπλέον συμπεριλάβει 
εργαλεία όπως κοινωνικές ιστορίες που εξηγούν τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα των άλλων, εκπαίδευση στις κοινωνικές 
δεξιότητες, οπτικά βοηθήματα, δομημένα έντυπα ασκήσεων 
και βίντεο [35, 36]. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία, οι τροποποιήσεις 
αυτές θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής άξονες: 
(α) ιεράρχηση των δυσκολιών προερχόμενες από τη ΔΑΦ, (β) 
οπτικά βοηθήματα, (γ) ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, (δ) συμμετοχή 
γονέων. Συγκεκριμένα: 

(α) Δεδομένου ότι η ΔΑΦ έχει σημαντική επίπτωση στην 
καθημερινότητα των παιδιών, είναι σημαντικό να μην εστιά-
σουμε μόνο στα συνοδά προβλήματα (π.χ. άγχος) αλλά και 
στην ίδια τη διαταραχή. Τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν ελλείμ-
ματα στην κοινωνική κατανόηση, την επικοινωνία και άλλες 
δεξιότητες σημαντικές για την καθημερινότητά τους και ταυ-
τόχρονα υπερεστιάζουν στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους ή 
εκδηλώνουν επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης είναι σημαντικό για τον κλινικό να διαμορ-
φώσει ένα πιο ευρύ πλάνο παρέμβασης περιλαμβάνοντας και 
τις άλλες δυσκολίες του παιδιού προερχόμενες από τη ΔΑΦ. 
Για παράδειγμα, οι Sze και Wood [23] δημοσίευσαν μία μελέτη 
περίπτωσης ενός αγοριού 10 ετών που πληρούσε κριτήρια για 
γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και κοινωνική φοβία. Αντί η 
παρέμβαση να ξεκινήσει στοχεύοντας απευθείας τα συμπτώ-
ματα του άγχους, οι ερευνητές ξεκίνησαν την παρέμβασή τους 
αρχικά με την εκπαίδευση του παιδιού στις κοινωνικές δεξιότη-
τες, στην αυτοπαρατήρηση και στη μείωση των στερεοτυπιών 
και στη συνέχεια προχώρησαν στη διαχείριση των αγχωδών 
συμπτωμάτων και στην έκθεση. 

(β) Η χρήση κατάλληλων οπτικών βοηθημάτων και υλι-
κού, όπως εικόνες, σχέδια, αφηγήσεις, ζωγραφική, κοινωνι-
κές ιστορίες, παιχνίδια ρόλων, χρήση βίντεο, είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμα στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς βοηθούν στην 
καλύτερη αναγνώριση συναισθημάτων, στην ενσυναίσθηση 
και στην κατανόηση κοινωνικών καταστάσεων. Επίσης, για 

την αναγνώριση και τροποποίηση των σκέψεων ιδιαίτερα 
βοηθητική είναι η χρήση εικόνων με συννεφάκια σκέψης και 
τα comic-strips (σύντομες ιστορίες με τη μορφή κόμικ) όπου το 
παιδί έχει τη δυνατό τητα να δει οπτικοποιημένη την κοινωνι-
κή κατάσταση που τον δυσκολεύει, να την κατανοήσει και να 
την τροποποιήσει [23]. 

(γ) Τα παιδιά με ΔΑΦ εμφανίζουν συνήθως ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα, πολλές φορές ασυνήθιστα και διαφορετικά από αυτά 
των συνομηλίκων τους με τα οποία ασχολούνται σε μεγάλο 
βαθμό. Η χρήση των ενδιαφερόντων αυτών, με τρόπο κατάλ-
ληλο στη θεραπευτική διαδικασία, αυξάνει το κίνητρό τους 
και ενισχύει τη θεραπευτική συμμαχία. Για παράδειγμα, στην 
περίπτωση όπως περιγράφεται από τους Sze και Wood [23], οι 
θεραπευτές παρατήρησαν πως το κορίτσι με ΔΑΦ εκδήλωνε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ηθοποιό Harrison Ford. Χρησιμο-
ποίησαν λοιπόν το ενδιαφέρον του κοριτσιού για τον ηθοποιό 
για να της αυξήσουν το κίνητρο και να την εμπλέξουν στη 
θεραπευτική διαδικασία. Η χρήση ιστοριών με τον ηθοποιό 
βοήθησε το κορίτσι να λεκτικοποιήσει συναισθήματα και τα 
σενάρια με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή τη βοήθησαν να σκεφτεί 
πώς θα μπορούσε σε καθεμία από τις κοινωνικές καταστάσεις να 
ανταποκριθεί καλύτερα, τι θα μπορούσε να σκεφτεί και πώς να 
δράσει. Η χρήση του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του κοριτσιού 
στη θεραπεία τη βοήθησε ώστε να κατανοήσει καλύτερα κοινω-
νικές καταστάσεις και να διαχειριστεί δύσκολα συναισθήματα. 

(δ) Οι γονείς παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην καθη-
μερινότητα των παιδιών. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή τους 
στη θεραπεία του παιδιού είναι υψίστης σημασίας. Όχι μόνο 
συμβάλλουν στη γενίκευση των δεξιοτήτων, αλλά μπορούν 
καλύτερα να κατανοήσουν και να πλαισιώσουν το παιδί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσουν το άγχος του και να ενισχύ-
σουν την αυτοπεποίθησή του [34].

Τα περισσότερα ΓΣ προγράμματα που απευθύνονται σε 
παιδιά με ΔΑΦ με συνοδές αγχώδεις διαταραχές είναι βασι-
σμένα σε ήδη υπάρχοντα ΓΣ προγράμματα για την αντιμε-
τώπιση αγχωδών διαταραχών σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. 
Παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων είναι τα «Cool Kids» 
[37], «Building Confidence» [38], «Coping Cat» [39], «Friends» 
–«Τα Φιλαράκια»– [40] και ο «Αγχόσαυρος» [41]. Άλλα προ-
γράμματα που διαμορφώθηκαν ειδικά για τη μελέτη αυτού του 
πληθυσμού, ακολουθώντας τη ΓΣΘ δομή για τις αγχώδεις δια-
ταραχές, ποικίλλουν ως προς τον βαθμό εμπλοκής των γονέων 
και του σχολικού πλαισίου, όπως και ως προς τη διάρκεια της 
παρέμβασης: το πρόγραμμα των Fujii και συνεργατών διαρ-
κεί 32 εβδομάδες, ενώ των Sofronoff και συνεργατών διαρκεί 
μόλις 6 εβδομάδες [42, 43]. Το πρόγραμμα «Facing Your Fears 
(FYF)» των Reaven και συνεργατών διαρκεί για 12 συνεδρίες 
και συμμετέχει όλη η οικογένεια [44]. Σε όλα έχει εφαρμοστεί 
χρήση εγχειριδίου, έχει προηγηθεί εκπαίδευση θεραπευτών 
και γίνεται χρήση αξιολογητικών εργαλείων για τη διάγνωση 
και τη μέτρηση των αγχωδών συμπτωμάτων πριν και μετά το 
τέλος της θεραπείας. 

3.2. Αποτελεσματικότητα 
Η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στην αντιμετώπιση των αγχω-
δών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους υποστηρίζεται από 
πλήθος ερευνών μέχρι σήμερα. Η επιστημονική τεκμηρίωσή 
της στηρίζεται: (α) στις έρευνες που έχουν συμπεριλάβει περι-
πτώσεις παιδιών που πληρούν κριτήρια αγχωδών διαταραχών, 
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βάσει σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων, (β) στις τυχαιο-
ποιημένες ελεγχόμενες μελέτες (RCT – random control trials) που 
έχουν δείξει κλινικής σημαντικότητας αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (λίστα αναμονής), (γ) 
στις μελέτες που έχουν καταγράψει τη διατήρηση των θετικών 
αποτελεσμάτων έως και 6 με 7 χρόνια μετά τη λήξη της θερα-
πείας, (δ) στις μελέτες που έχουν χρησιμοποιήσει δομημένα 
πρωτόκολλα θεραπείας (εγχειρίδια) εξασφαλίζοντας την ακε-
ραιότητα/πιστότητα (fidelity) της θεραπευτικής προσέγγισης [49]. 

Το επιστημονικό ενδιαφέρον για την αποτελεσματικότητα 
των ΓΣΘ προσεγγίσεων σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ υψηλής 
λειτουργικότητας ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και 
έγινε αντικείμενο συστηματικής μελέτης της τελευταίας εικο-
σαετίας [36, 43, 44, 45, 46].

Τα προγράμματα παρέμβασης που έχουν αξιολογηθεί ως 
προς την αποτελεσματικότητά τους αφορούν: ομαδικά ΓΣΘ 
προγράμματα που περιλαμβάνουν εκπαίδευση γονέων [45], 
ομαδικά ΓΣΘ προγράμματα που περιλαμβάνουν μόνο τα παιδιά 
[46], ομαδικά προγράμματα ΓΣΘ με έμφαση στη συνεργασία 
σχολείου-σπιτιού [42], ατομικό ΓΣΘ πρόγραμμα σε συνδυασμό 
με εκπαίδευση γονέων [36].

Οι Pulleo και Kendall υποστήριξαν ότι η συμμετοχή των 
γονιών στο θεραπευτικό πρόγραμμα ήταν προβλεπτικός παρά-
γοντας για την επιτυχή έκβαση [47]. Μελέτησαν τα συμπτώμα-
τα της ΔΑΦ σε 50 παιδιά τυπικής ανάπτυξης με αγχώδη δια-
ταραχή, χορηγώντας την κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης 
για Γονείς (Social Responsiveness Scale-Parent). Βρήκαν πως τα 
παιδιά με ήπια αυτιστική συμπτωματολογία παρουσίασαν στα-
τιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση σε ΓΣΘ πρόγραμμα 
που συμμετείχε η οικογένεια από ό,τι σε αντίστοιχο πρόγραμ-
μα που συμμετείχαν μόνο παιδιά. Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέ-
ρουν ότι το 1/3 των παιδιών τυπικής ανάπτυξης με αγχώδη 
διαταραχή δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη ΓΣΘ, για λόγους 
που παραμένουν ασαφείς. Πιθανολογούν πως ίσως η παρου-
σία αυτιστικών στοιχείων παρεμποδίζει την ανταπόκριση στη 
θεραπεία. Επισημαίνουν δε ότι αρκετά παιδιά με ΔΑΦ υψηλής 
λειτουργικότητας παραμένουν αδιάγνωστα παγκοσμίως. Στην 
περίπτωση των παιδιών με αυτιστικά στοιχεία (autistic traits), η 
συμμετοχή των γονιών στο θεραπευτικό πρόγραμμα αποτελεί 
καταλυτικό παράγοντα για την αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας της παρέμβασης, κάτι το οποίο δεν αποτελεί προϋπόθεση 
στον πληθυσμό παιδιών τυπικής ανάπτυξης. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 6 μελέτες που αξιολογούν την 
αποτελεσματικότητα προγραμμάτων ΓΣΘ στον ΔΑΦ πληθυ-
σμό για τις αγχώδεις διαταραχές [44, 48], 3 από τις οποίες είναι 
τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες [36, 43, 49], των οποίων 
τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, αφού στο 71-80% των 
συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα παρατηρή-
θηκε μείωση έως και απουσία αγχώδους συμπτωματολογίας 
κατά τη λήξη της θεραπείας και η διατήρηση αυτού του απο-
τελέσματος μέχρι τις συνεδρίες επαναξιολόγησης (follow up). 
Οι Chalfant και συνεργάτες [49] και οι Sofronoff και συνεργάτες 
[43] μελέτησαν την προσαρμογή ΓΣΘ προγραμμάτων ώστε να 
είναι γνωστικά πιο κατάλληλες για τον πληθυσμό αυτό, ενώ οι 
Wood και συνεργάτες [36] μελέτησαν μια ΓΣΘ εφαρμογή που 
περιλάμβανε επιπλέον εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων, ικα-
νοτήτων προσαρμογής και εμπλοκή του σχολείου. Σε επίπεδο 
εφαρμογής των προγραμμάτων, οι Reaven και συνεργάτες [44] 
έδωσαν έμφαση στη συμμετοχή των γονιών σε κάθε συνεδρία 

ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία του παιδιού, ενώ οι 
Chalfant και συνεργάτες [49] και Sofronoff και συνεργάτες [43] 
δούλεψαν σε διαφορετικό χρόνο με τους γονείς με παράλλη-
λες συνεδρίες. Οι Sofronoff και συνεργάτες [43] συμπεραίνουν 
ότι τα προγράμματα παρέμβασης που περιλαμβάνουν το παιδί 
και τον γονιό ήταν περισσότερο αποτελεσματικά συγκριτικά με 
προγράμματα που απευθύνονται μόνο στο παιδί. 

Οι μετα-αναλύσεις των επόμενων ετών άλλοτε συμφωνούν 
με αυτό το συμπέρασμα και άλλοτε αναδεικνύουν διαφορετι-
κούς παράγοντες ως πιο σημαντικούς για την αποτελεσματικό-
τητα των προγραμμάτων, όλες όμως καταγράφουν στατιστικώς 
σημαντική αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ παρέμβασης. Στη 
μετα-ανάλυση των Ung και συνεργατών (2014) αναλύονται 14 
μελέτες που περιλαμβάνουν την εφαρμογή ΓΣΘ πρωτοκόλλων 
σε 511 συμμετέχοντες, ηλικίας 7-17 ετών. Από αυτούς, οι 283 
συμμετείχαν σε ΓΣΘ πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι 228 απο-
τελούσαν τις ομάδες ελέγχου. Στις μελέτες που εξετάζονται, 
υπάρχουν διαφορετικά πρωτόκολλα ΓΣΘ παρέμβασης, διαφο-
ρετική διάρκεια παρέμβασης, διαφορετική έμφαση στον βαθμό 
της γονικής συμμετοχής [51]. Η ΓΣΘ βρέθηκε να έχει μέτριο 
μέγεθος επίδρασης στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους. Στις 
αναλύσεις ρύθμισης (moderation analyses) που πραγματοποιή-
θηκαν βρέθηκε ότι η πηγή αναφοράς για το άγχος του παιδιού 
(προερχόμενη είτε από το ίδιο το παιδί είτε από τον γονιό ή τον 
κλινικό) και ο τύπος παρέμβασης (δηλαδή ομαδικές συνεδρί-
ες με ή χωρίς τη συμμετοχή γονέων σε σύγκριση με ατομικές 
συνεδρίες με ή χωρίς τη συμμετοχή γονέων) δεν φάνηκε να 
αποτελούν σημαντικές μεταβλητές σχετιζόμενες με την απο-
τελεσματικότητα της παρέμβασης. Οι ίδιοι ερευνητές αναφέ-
ρουν ότι σε δύο μελέτες, των Chalfant και συνεργατών (2007) 
και των Fujii και συνεργατών (2012), το μεγαλύτερο μέγεθος 
επίδρασης της θεραπείας φαίνεται να οφείλεται στη μεγαλύ-
τερη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων [45, 42]. Στην πρώτη 
περίπτωση το πρόγραμμα ήταν διάρκειας 12 εβδομάδων αλλά 
κάθε συνεδρία είχε διάρκεια κατά μέσο όρο 2 ώρες. Στη δεύ-
τερη περίπτωση το πρόγραμμα είχε διάρκεια 32 εβδομάδες. Οι 
συγγραφείς της μετα-ανάλυσης αποδίδουν στον περισσότερο 
χρόνο εξάσκησης που είχαν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα 
αυτά την υψηλότερη αποτελεσματικότητά τους και προτείνουν 
πως η παράμετρος της διάρκειας του προγράμματος οφείλει 
να μελετηθεί περαιτέρω, καθώς στην παρούσα μετα-ανάλυση 
δεν ήταν δυνατό λόγω του περιορισμένου αριθμού ερευνών.

Οι Sukhodolsky και συνεργάτες (2013) στη μετα-ανάλυσή 
τους ανέλυσαν 8 ελεγχόμενες τυχαιοποιημένες μελέτες που 
συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ για τις αγχώδεις 
διαταραχές σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ υψηλής λειτουργι-
κότητας με άλλη θεραπεία (treatment as usual) ή χωρίς θεραπεία 
(σε λίστα αναμονής). Αναφέρουν μέγεθος επίδρασης d = 1,19 
της θεραπείας σύμφωνα με τις καταγραφές των ειδικών, d = 
1,21 σύμφωνα με τους γονείς και d = 0,68 σύμφωνα με τις αυτο-
αναφορές των παιδιών. Το γεγονός ότι τα παιδιά αναφέρουν 
μικρότερη βελτίωση της αγχώδους συμπτωματολογίας αποδό-
θηκε στις δυσκολίες που σχετίζονται με τον τρόπο σκέψης τους, 
γεγονός που αναφέρεται και σε μεταγενέστερες μελέτες [50]. 

Πρόσφατη μετα-ανάλυση των Kreslins και συνεργατών 
[12] που περιλάμβανε δύο επιπλέον μελέτες [52, 53] έδειξε 
μία αντίστοιχη εικόνα αποτελεσματικότητας: Σε σύγκριση με 
την ομάδα ελέγχου, καταγράφηκε υψηλότερη αποτελεσμα-
τικότητα της ΓΣΘ παρέμβασης από τους ειδικούς και τους 



© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
21

ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ 6 • ΤΕΥΧΟΣ 2 • ΣΕΛΙΔΕΣ 17-22 • 2020

γονείς και χαμηλότερη από τα παιδιά. Όμως οι ερευνητές 
θέτουν ερώτημα για την εγκυρότητα και αξιοπιστία των κλι-
μάκων αυτοαναφοράς στον συγκεκριμένο παιδικό πληθυσμό, 
τονίζοντας ότι αυτή έχει αμφισβητηθεί και σε προηγούμενες 
έρευνες. Αναφέρουν πως ένα ποσοστό των παιδιών, εξαι τίας 
των ιδιαιτεροτήτων στον τρόπο σκέψης τους, αδυνατούν να 
διαχωρίσουν με ακρίβεια τα αγχώδη συμπτώματα από τα 
συμπτώματα που οφείλονται στη ΔΑΦ. Εξαιτίας αυτών των 
εγγενών δυσκολιών θεωρούν ότι οι καταγραφές των γονιών 
αποτελούν την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης και η μέτρη-
ση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αξιολογείται 
πιο αξιόπιστα από τις μετρήσεις τους καθώς παρατηρούν τα 
παιδιά τους σε καθημερινή βάση και στις ποικίλες δραστη-
ριότητες σε σύγκριση με τους κλινικούς που εφαρμόζουν τη 
ΓΣΘ σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Οι ίδιοι ερευνητές 
αναφέρουν πως στο σύνολό τους οι μελέτες που συμπεριέλα-
βαν στη μετα-ανάλυση είναι εφαρμογές ΓΣΘ πρωτοκόλλων. 
Δύο από αυτές περιλαμβάνουν εκπαίδευση κοινωνικών δεξι-
οτήτων [46, 54]. H συσχέτιση ανάμεσα στις κοινωνικές δεξιό-
τητες και το άγχος στον πληθυσμό αυτό φαίνεται να έχει δύο 
κατευθύνσεις: Τα άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και 
χαμηλή κοινωνική κατανόηση έχουν μεγαλύτερη επίγνωση 
των κοινωνικών ελλειμμάτων τους [55]. Από την άλλη μεριά, 
η παρουσία άγχους αυξάνει την κοινωνική απομόνωση και 
αδεξιότητα [56]. Οι ερευνητές για αυτούς τους λόγους συμπε-
ραίνουν πως η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων χρειάζεται 
να είναι αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε προσέγγισης 
που στοχεύει στην αντιμετώπιση του άγχους στον πληθυσμό 
αυτό. Επίσης, τα προγράμματα που περιλαμβάνουν ατομικές 
συνεδρίες είναι πιο αποτελεσματικά για τον πληθυσμό αυτό. 
Κάποιες έρευνες έχουν μελετήσει μόνο ομαδικά προγράμ ματα 
και κάποιες συνδυασμό ατομικού και ομαδικού προγράμ-
ματος αλλά καμία έρευνα έως τώρα δεν έχει συγκρίνει τους 
δύο τύπους παρέμβασης μεταξύ τους ώστε να μπορούμε να 
υποστηρίξουμε την υπεροχή του ενός πρωτοκόλλου έναντι 
του άλλου. Η ατομική θεραπεία μπορεί να γίνει πιο ευέλικτη 
και να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες ανάγκες του 
παιδιού/εφήβου με ΔΑΦ. Η ομαδική θεραπεία, από την άλλη 
πλευρά, προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα υποστήριξης από 
συνομηλίκους και ευκαιρία για εκπαίδευση στις κοινωνικές 
δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως παρόλο 
που οι ειδικοί κατέγραψαν σημαντική αποτελεσματικότητα και 
για τους δύο τύπους προγραμμάτων, οι γονείς κατέγραψαν 
υψηλότερη αποτελεσματικότητα στα προγράμματα που περι-
λάμβαναν συνδυασμό ατομικού και ομαδικού προγράμματος. 

4. Συζήτηση
Η ΓΣΘ αποτελεί μία καλά τεκμηριωμένη θεραπεία για τα παι-
διά με ΔΑΦ με συνοδές αγχώδεις διαταραχές. Προκειμένου 
να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά της χρειάζεται να ληφθούν 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτών και η θεραπεία 
να προσαρμοστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτει τις ανά-
γκες του κάθε παιδιού. Το θεραπευτικό πλάνο χρειάζεται να 
στοχεύει όχι μόνο στην αγχώδη διαταραχή καθαυτή, αλλά και 
στις δυσκολίες του παιδιού που προέρχονται από τη ΔΑΦ. 
Επίσης, έχει διαπιστωθεί πως είναι απαραίτητο να περιλαμ-
βάνει οπτικοποιημένο υλικό και βοηθήματα, να κάνει χρήση 
των ειδικών ενδιαφερόντων του παιδιού και να εμπλέκει τους 
γονείς στη θεραπευτική διαδικασία. Δεδομένων των δυσκολιών 

που εμφανίζονται στο σχολείο, καθίσταται απαραίτητη και η 
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και το σχολικό πλαίσιο. Τέλος, 
η εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να αποτελεί 
ένα πολύ σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας, 
γεγονός που ενισχύει την ανάγκη συνδυασμού ατομικής και 
ομαδικής θεραπείας. Η διάρκεια των προγραμμάτων χρειάζε-
ται να εκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτή 
που προτείνεται για τον τυπικό πληθυσμό, καθώς τα παιδιά/
έφηβοι με ΔΑΦ χρειάζονται περισσότερο χρόνο για εξάσκηση. 
Τέλος, οι καταγραφές αποτελεσμάτων που προέρχονται από 
τους γονείς θεωρούνται ως οι πιο αξιόπιστες καθώς τα παιδιά/
έφηβοι με ΔΑΦ δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τα αγχώδη 
συμπτώματα που καταγράφουν στις κλίμακες αυτοαναφο-
ράς από τα συμπτώματα που οφείλονται στη διαταραχή του 
φάσματος του αυτισμού. 
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Abstract
Anxiety is one of the most common problems in children with Autistic 
Spectrum Disorder (ASD). This review examines the effectiveness 
of Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) for Anxiety Disorders in 
Children with ADD and summarizes new trends in modifying CBT in 
such a way that it responds more effectively to the needs of children 
with ADD. CBT is proved to be an evidence-based treatment for 
anxiety disorders not only for typically developed children but also 
for children with ADD. The therapeutic plan should focus not only 
on the disorder itself but also on the child’s difficulties deriving from 
ASD, should use visual tactics and the child’s particular interests, also 
the therapeutic plan should take into account the social difficulties, 
involve parents in the therapeutic process and engage the school 
teacher. CBT is an approach that can be modified and adapted to 
meet the child’s individual needs.

Keywords: Cognitive Behavior Therapy, Anxiety Disorders, Autism 
Spectrum Disorder
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