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Κορίτσια και γυναίκες στο φάσμα του αυτισμού

Περίληψη
Ο αυτισμός ή διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι μια πολύπλοκη, ετερογενής, νευροαναπτυξιακή διαταραχή, 
με αποκλίσεις στην κοινωνική επικοινωνία, στο εύρος και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηριακή οργάνω-
ση και στις προσαρμοστικές δεξιότητες. Επί σειρά δεκαετιών θεωρείτο κατεξοχήν διαταραχή των ανδρών. Ωστόσο, κατά τα 
τελευταία χρόνια η έρευνα και η κλινική πράξη υποστηρίζουν ότι το ποσοστό των γυναικών με ποιοτικές αποκλίσεις αντίστοι-
χες της διαταραχής, όπως εκδηλώνεται στους άνδρες, είναι σημαντικά υψηλότερο από όσο αναφέρεται μέχρι σήμερα, με τάση 
να αναγνωρίζονται αργότερα. Η ανασκόπηση αυτή εστιάζει στην ιδιαίτερη κλινική εικόνα του αυτισμού στα κορίτσια και τις 
γυναίκες, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια. Οι βασικές 
ποιοτικές αποκλίσεις του αυτισμού είναι ίδιες στους άνδρες και στις γυναίκες. Ωστόσο, οι διαφορές στην κλινική εικόνα, σε 
συνδυασμό με την τάση των γυναικών να καλύπτουν τα αυτιστικά συμπτώματα και τις διαγνωστικές δοκιμασίες που έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τα χαρακτηριστικά των ανδρών, παρεμποδίζουν τη διάγνωση, με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία 
και την ποιότητα ζωής. 

Λέξεις-κλειδιά: Φάσμα αυτισμού, κορίτσια, γυναίκες 

Βάγια Παπαγεωργίου, Ματίνα Παπαγεωργίου

Αλληλογραφία: Ιδιωτικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη, Χαλκέων 11, 54631, Τηλέφωνο: 2310233930, 6974 890081, Email: vpapage@gmail.com

από τη γραμμή και κάτω 
μέχρι το μπλοκ κειμένου

1. Εισαγωγή 
Ο αυτισμός-διαταραχή του αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) είναι 
μια χρόνια, πολύπλοκη νευρολογικά καθοριζόμενη αναπτυξι-
ακή κατάσταση διαφορετικού βαθμού σοβαρότητας, με απο-
κλίσεις στις δεξιότητες κοινωνικής επικοινωνίας, στο εύρος 
και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηριακή 
οργάνωση, στην έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων 
και στις προσαρμοστικές δεξιότητες. Εκδηλώνεται νωρίς στην 
παιδική ηλικία, αλλά μπορεί να εκδηλωθεί και αργότερα, όταν 
οι απαιτήσεις για κοινωνική προσαρμογή υπερβαίνουν τις 
δυνατότητες του ατόμου [1]. Αν και δεν έχει εντοπιστεί συγκε-
κριμένη, σοβαρή παθολογία στον εγκέφαλο, νευροαπεικονι-
στικές και ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες έχουν εντοπίσει ήπιες 
ανατομικές και λειτουργικές διαφορές. Ο αυτισμός επηρεάζει 
τη λειτουργικότητα σε διαφορετικούς τομείς και εκδηλώνεται 
και στα δύο φύλα.

Αυξανόμενες ερευνητικές μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ο 
αυτισμός μπορεί να μην αναγνωρίζεται στις γυναίκες, κυρίως 
εκείνες με φυσιολογικές νοητικές δεξιότητες. Πολιτισμικοί επί-
σης παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την εκδήλωση και την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων, ενώ σε σχέση με τους άνδρες 
τα συμπτώματα του αυτισμού μπορεί να είναι ηπιότερα. Επι-
πλέον, οι γυναίκες καλύπτουν σε σημαντικό βαθμό τις κοινω-
νικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο σχολείο, στην εργα-

σία ή σε άλλα κοινωνικά πλαίσια. Η ικανότητα κάλυψης των 
συμπτωμάτων (masking, camouflaging) είναι σημαντική για την 
επιβίωση, αλλά μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις 
στην ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία. 

Είναι γεγονός ότι τα κορίτσια με αυτισμό στην εφηβεία 
εκδηλώνουν προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος και 
κατάθλιψη, πιο συχνά από τα αγόρια με τις ίδιες δυσκολίες 
ή τα τυπικά αναπτυσσόμενα κορίτσια. Εξάλλου, η διαταρα-
χή συνοδεύεται συχνά από διαφορετικές αναπτυξιακές και ή 
ψυχιατρικές διαταραχές, όπως διαταραχές λόγου και μάθησης, 
ελλειμματική προσοχή, αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταρα-
χές, ιδεοψυχαναγκαστική και διαταραχές τικ, νευρολογικές 
και ιατρικές καταστάσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν τη διάγνωση 
και την αντιμετώπιση [2]. Η αναγνώριση των ιδιαίτερων αυτι-
στικών χαρακτηριστικών στα κορίτσια και τις γυναίκες είναι 
κεντρικής σημασίας για την ψυχική υγεία, τη λειτουργικότητα 
και την ποιότητα ζωής μακροχρόνια. 

2. Επιδημιολογία
Η συχνότητα του αυτισμού είναι υψηλή, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία επιδημιολογικά δεδομένα [3], ενώ σταθερό εύρημα στη 
βιβλιογραφία σχετικά με την κατανομή ανά φύλο είναι η υψη-
λότερη συχνότητα στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, σε 
όλες τις ηλικιακές ομάδες [4, 5, 6, 7]. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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Οι περισσότερες επιδημιολογικές μελέτες προηγούμενων 
δεκαετιών αναφέρουν ότι η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 
4:1 [8, 9], ενώ ο Hans Asperger [9] θεώρησε ότι το σύνδρομο 
εκδηλώνεται μόνο στους άνδρες, άποψη την οποία αναίρεσε 
αργότερα. Τα τελευταία χρόνια η έρευνα και η κλινική πράξη 
υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση της ΔΑΦ είναι σημαντικά υψη-
λότερη στα κορίτσια από όσο θεωρείτο παλαιότερα. Πρόσφατα 
ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι στον γενικό πληθυσμό 
η αναλογία ανδρών/γυναικών ανέρχεται σε 3:1, ενώ σε κλινικά 
δείγματα είναι υψηλότερη, δηλαδή 4:1 [11, 12, 13]. Σε άτομα 
με νοητική υστέρηση η αναλογία προσεγγίζει το 2:1 [14, 15]. 

Αν και οι διαφορές στην αναλογία ανδρών/γυναικών 
παραμένουν αντικείμενο συζητήσεων, γενετικοί παράγοντες 
αλλά και παράγοντες σχετιζόμενοι με τις ορμόνες του φύλου, 
φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο [16]. Πολλοί ερευνητές 
υποστήριξαν αρχικά ότι οι γυναίκες με ΔΑΦ έχουν πιο σοβα-
ρά αυτιστικά χαρακτηριστικά από τους άνδρες [17]. Μελέτη 
10.000 ζευγαριών διζυγωτών διδύμων, στην οποία διερευνή-
θηκαν τα αυτιστικά χαρακτηριστικά στα αδέλφια κοριτσιών 
με αυτισμό σε σχέση με τα αδέλφια αγοριών με αυτισμό [18], 
υποστηρίζει ότι η παρουσία περισσότερων αυτιστικών χαρα-
κτηριστικών είναι δείκτης υψηλότερου γενετικού κινδύνου 
στην οικογένεια και ότι οι βιολογικοί παράγοντες κινδύνου 
είναι υψηλότεροι στις οικογένειες των γυναικών με αυτισμό. 
Ο εντοπισμός των βιολογικών και συμπεριφορικών διαφο-
ρών μεταξύ ανδρών και γυναικών με ΔΑΦ είναι κεντρικής 
σημασίας για την έρευνα στους τομείς της αιτιολογίας και 
της ηλικίας κατά την οποία τίθεται η διάγνωση. Άλλωστε, 
τα υψηλότερα ποσοστά ψυχιατρικής συννοσηρότητας που 
αναφέρονται συχνά στις γυναίκες με ΔΑΦ έχουν σχετιστεί 
με καθυστερημένη διάγνωση [19].

3. Μέθοδος
Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχθηκε σε έρευνες που 
εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο, με τις διαδικτυακές μηχανές Google 
Scholar, PubMed και ERIC. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλει-
διά: “Autism and Girls”, “Women and Autism”, “Camouflaging in 
Female Autism”, “Female Autism Phenotype”, “Autism Spectrum 
Disorders and Gender”, “Gender Differences in Autism”, “Prevalence 
in Autism Spectrum Disorders”, “Diagnosing Autism in Women and 
Girls”, “Sex Differences in Autism” και “Female Gender in Autism”. 
Τα φίλτρα αφορούσαν τη χρονική περίοδο 2010-2021. Επιλέ-
χθηκαν και ανακτήθηκαν 35 άρθρα με βάση τις αναφορές στον 
αυτισμό στις γυναίκες, τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, τη 
συχνότητα μεταξύ αυτών και τη διάγνωση του αυτισμού στις 
γυναίκες και τα κορίτσια. Δεν υπήρξε περιορισμός στις έρευνες 
σε σχέση με την ηλικία. 

4. Ευρήματα
4.1. ΔΑΦ και φύλο
Σήμερα η διάγνωση του αυτισμού στηρίζεται στη διερεύνηση 
των κεντρικών χαρακτηριστικών, όπως εκδηλώνονται στους 
άνδρες. Αυξανόμενα ευρήματα και κλινικές μαρτυρίες αποδί-
δουν τις διαφορές στην επιδημιολογία μεταξύ των δύο φύλων 
σε διαφορετική, πιο ήπια και πιο κοινωνικά αποδεκτή εκδή-
λωση των κεντρικών κοινωνικο-επικοινωνιακών αποκλίσεων 
στις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις [20]. Αγόρια και κορίτσια 
παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, διαφορετικής 
σοβαρότητας, στην αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, στο 

εύρος και στην ποιότητα των ενδιαφερόντων, στην αισθητηρια-
κή οργάνωση, στην έκφραση και ρύθμιση των συναισθημάτων 
και στις προσαρμοστικές δεξιότητες.

Μελέτες του εγκεφάλου αναφέρουν διαφορές σε σχέση με 
το φύλο σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. Μια πρόσφατη 
μελέτη έδειξε στενή σχέση μεταξύ του όγκου του αμυγδαλοει-
δούς πυρήνα και προβλημάτων εσωτερίκευσης στα κορίτσια, 
αλλά όχι στα αγόρια με ΔΑΦ [21]. Σε επίπεδο φαινότυπου, ορι-
σμένες μελέτες εστιάζουν στη σχέση μεταξύ φύλου και κλινικής 
εκδήλωσης [22, 23], ενώ σε σχέση με τα κεντρικά συμπτώματα, 
κάποιοι υποστηρίζουν διαφορές στις περιορισμένες και επα-
ναληπτικές συμπεριφορές και στις δεξιότητες κοινωνικής επι-
κοινωνίας μεταξύ των δύο φύλων [22, 19]. Άλλες μελέτες δεν 
έδειξαν σημαντικές διαφορές στα κεντρικά χαρακτηριστικά 
του αυτισμού μεταξύ των δύο φύλων [24]. 

Σήμερα είναι γνωστό ότι κάποια χαρακτηριστικά μπορεί 
να εκδηλώνονται διαφορετικά στα κορίτσια, τα οποία μπορεί 
να είναι πιο παθητικά, με υψηλότερες δεξιότητες επικοινω-
νίας, όπως και τα κορίτσια με τυπική ανάπτυξη, καλές δεξιό-
τητες έκφρασης συναισθημάτων και λιγότερες προκλητικές 
συμπεριφορές σε σχέση με τα αγόρια [25]. Οι διαφορές στην 
κλινική εικόνα και στη σοβαρότητα της διαταραχής καθώς και 
το γεγονός ότι, σχεδόν όλα όσα είναι γνωστά σήμερα για τον 
αυτισμό προέρχονται από μελέτες αγοριών και ανδρών, μπορεί 
να αποτρέπουν την παραπομπή των κοριτσιών για διερεύνηση 
ΔΑΦ και δυσχεραίνουν την αναγνώριση κατά τη διαγνω στική 
διαδικασία [26, 27, 28]. Ωστόσο, αν και πρόσφατες μελέτες 
εντοπίζουν διαφορές στα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά [29, 
30], δεν υπάρχουν ακόμη ερευνητικά δεδομένα για τη συστη-
ματική διερεύνηση της κλινικής εικόνας των γυναικών [20, 27]. 
Η αυξανόμενη αναγνώριση των γυναικών με αυτισμό στην 
κλινική πράξη ωθεί την έρευνα στη διερεύνηση της ιδιαίτερης 
κλινικής εικόνας [31, 30, 28, 32].

Είναι γεγονός ότι ο αυτισμός δεν θεωρείται από πολλούς 
πιθανή διάγνωση που εξηγεί τις κοινωνικές και επικοινωνια-
κές δυσκολίες των γυναικών. Στην κλινική πράξη, οι δυσκο-
λίες αυτές θεωρούνται συχνά συμπτώματα ή χαρακτηριστικά 
διαφορετικών αναπτυξιακών και ψυχιατρικών καταστάσεων, 
όπως η κατάθλιψη, η διαταραχή πανικού ή οι δυσκολίες μάθη-
σης [33, 34, 35, 36]. Εκπαίδευση στη διάγνωση του αυτισμού 
στις γυναίκες δεν παρέχεται, επειδή τα διαγνωστικά κριτήρια, 
οι διαγνωστικές δοκιμασίες και η έρευνα στηρίζονται στο γνω-
στικό προφίλ των ανδρών. Επομένως, το ποσοστό των γυναι-
κών και των κοριτσιών στα οποία δεν έχει αναγνωριστεί ΔΑΦ 
δεν είναι γνωστό. Παρότι το νευρολογικό υπόβαθρο, οι γνω-
στικές διαφορές και οι δυσκολίες είναι παρόμοιες σε γυναίκες 
και άνδρες, οι γυναίκες δεν παραπέμπονται για διάγνωση, δεν 
αναγνωρίζονται, δεν περιλαμβάνονται στα στατιστικά δεδομέ-
να και η αντιμετώπιση των δυσκολιών τους είναι ακατάλληλη 
[35]. Χαρακτηριστικά που συνδέονται με το φύλο, επηρεάζουν 
πολύ συχνά την κρίση των κλινικών και παρεμποδίζουν τη διά-
γνωση είναι τα ακόλουθα:
• Πολλές γυναίκες περιγράφονται ως παθητικές, συνεσταλ-

μένες ή εσωστρεφείς, χαρακτηριστικά που είναι κοινωνικά 
αποδεκτά για το γυναικείο φύλο. Τα κορίτσια με ΔΑΦ, με 
αποκλίνουσα βλεμματική επαφή, μπορεί να θεωρούνται 
ντροπαλά και αφελή [25]. Σε γνωστικό επίπεδο πρόκειται 
για αποκλίσεις στη θεωρία του νου, που δυσχεραίνει την 
ανταπόκριση και την επικοινωνία. 
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• Κάποιες γυναίκες/κορίτσια δίνουν την εντύπωση ότι είναι 
ιδιαίτερα κοινωνικές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις παρα-
τηρούνται διαφορές στις κοινωνικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, που οδηγούν σε επιφανειακή προσέγγιση στις 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social butterflies) [33]. 

• Τα κορίτσια στα οποία αναγνωρίζεται αυτισμός νωρίς στη 
ζωή έχουν συνήθως πιο εμφανή αυτιστικά χαρακτηριστικά, 
όπως μειωμένο ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, για φιλι-
κές και κοινωνικές επαφές, εμμονή για αντικείμενα, επανα-
ληπτικές συμπεριφορές και ιεροτελεστίες. Παρουσιάζουν 
προβλήματα λόγου και κίνησης-αδεξιότητα, ακατάλληλη 
χρήση χειρονομιών, εμφανή κοινωνικά λάθη, δυσκολίες στη 
συνδιαλλαγή με τους συνομήλικους, ιδιαίτερα ενδιαφέρο-
ντα, συναισθηματική απορρύθμιση και επιθετικότητα [37].

• Στην παιδική ηλικία, κάποια κορίτσια αντιλαμβάνονται ότι 
διαφέρουν από τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας. Συχνά προτι-
μούν μόνο ένα ή δύο φίλους, απαιτούν αποκλειστικότητα ή 
παίζουν μόνα, ασχολούμενα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά 
τους. Μπορεί να απεχθάνονται οτιδήποτε δημοφιλές, κορι-
τσίστικο ή της μόδας, προτιμούν άνετα και πρακτικά ρούχα, 
λόγω αισθητηριακής ευαισθησίας και μπορεί να μοιάζουν 
ανώριμα ή αφελή, επειδή δεν συντονίζονται με τις τάσεις 
ή τους κοινωνικούς κανόνες [27].

• Τα κορίτσια στα οποία διαγιγνώσκεται αυτισμός στην 
εφηβεία ή αργότερα στην ενήλικη ζωή παρουσιάζουν πιο 
διακριτικά τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου, που δεν 
γίνονται αντιληπτά από το περιβάλλον αλλά και από μη 
εκπαιδευμένους στη διάγνωση κλινικούς, επειδή οι αποκλί-
νουσες συμπεριφορές και οι αντιδράσεις τείνουν να είναι 
πιο κοινωνικά αποδεκτές [38, 27]. Οι γυναίκες, όπως και οι 
άνδρες με πρότυπο γνωστικών δεξιοτήτων τύπου Asperger, 
έχουν έντονα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, που διαφέρουν ως 
προς το θέμα. Μπορεί να εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους, όπως υπερβολική εμμονή σε διάσημους 
και μουσικά συγκροτήματα, σε αντίθεση με τα αγόρια που 
ενδιαφέρονται, συνήθως, για τα πράγματα. Επιθυμούν «να 
ταιριάξουν» με τους συνομηλίκους, έχουν την ικανότητα 
να ελέγχουν τη συμπεριφορά τους δημόσια, παρατηρούν, 
μελετούν και αναλύουν τη συμπεριφορά των άλλων. Αντι-
γράφουν και μιμούνται συμπεριφορές για να ενταχθούν 
κοινωνικά, σε αντίθεση με τα αγόρια που τείνουν, συνήθως, 
να απομονώνονται. Έχουν πλούσια φαντασία και κάποια 
κορίτσια έχουν φανταστικούς φίλους [39]. Το ενδιαφέρον 
για τους ανθρώπους είναι πιο τυπικό από τη συλλογή, λόγου 
χάρη, αυτοκινήτων και δυσχεραίνει τη διάγνωση. Μπορεί 
να προσπαθούν πολύ σκληρά να «καμουφλάρουν» την 
κοινωνική σύγχυση και το άγχος με στρατηγικές μίμησης, 
καταφεύγοντας στη φαντασία ή μένοντας στις παρυφές των 
κοινωνικών δραστηριοτήτων.

• Μελέτη εστιασμένη στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα υποστηρί-
ζει χαμηλότερα επίπεδα ψυχαναγκαστικών ενδιαφερόντων 
στα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια [40, 22]. Τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα μπορεί να είναι παρόμοια με εκείνα των 
τυπικών κοριτσιών, αλλά διαφέρουν ως προς την ένταση 
και την εμμονική ενασχόληση. Οι κούκλες μπορεί να αντι-
καταστήσουν τους πραγματικούς φίλους [25]. Ιστορικά, οι 
γυναίκες με Asperger δεν ενδιαφέρονται τόσο για τα μέσα 
μεταφοράς, τους υπολογιστές, την αστρονομία, αλλά για 
τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τα ζώα, το περιβάλλον και άλλα 

σχετικά θέματα. Η ποικιλία, το βάθος και οι γνώσεις για το 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον ποικίλλουν, τόσο στους άνδρες όσο 
και στις γυναίκες. Οι Supekar et al. [41] αναφέρουν ότι τα 
κορίτσια εκδηλώνουν λιγότερες επαναληπτικές συμπερι-
φορές, λόγω διαφορών στη φαιά ουσία των περιοχών που 
ευθύνονται για το κινητικό στοιχείο των επαναληπτικών 
συμπεριφορών, όπως το πετάρισμα. Οι ερευνητές διέκρι-
ναν τα αυτιστικά αγόρια από τα κορίτσια στηριζόμενοι 
σε αυτές τις διαφορές.

• Οι Frazier et al. [42] εντόπισαν διαφορές στο παιχνίδι μεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών. Φαίνεται ότι τα κορίτσια με αυτισμό 
μοιάζουν περισσότερο με τα νευροτυπικά κορίτσια παρά με 
τα αυτιστικά αγόρια ως προς τα χόμπι και τις προτιμήσεις. 
Ενώ ένα αυτιστικό αγόρι εκδηλώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τα προγράμματα των τρένων, ένα κορίτσι μπορεί να 
ενδιαφέρεται για τους χαρακτήρες Disney και τις κούκλες 
Barbie, ενδιαφέροντα που μοιάζουν φυσιολογικά. Επιπλέ-
ον, η απουσία παιχνιδιού προσποίησης, που είναι δείκτης 
αυτισμού, δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στα κορίτσια σε σχέση 
με τα αγόρια. 

• Επαναληπτικές συμπεριφορές που αφορούν ιδιαίτερα ενδι-
αφέροντα θεωρούνται συχνά ιδεοψυχαναγκαστική διατα-
ραχή ή ψύχωση. Ωστόσο, για τις περισσότερες γυναίκες με 
ΔΑΦ τα ενδιαφέροντα αυτά είναι πηγή ευχαρίστησης και 
ηρεμίας. Επίσης, στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των κοριτσιών 
και των γυναικών περιλαμβάνονται οι φανταστικοί φίλοι και 
κόσμοι, που παρέχουν ασφάλεια, αφού εκεί οποιαδήποτε 
κοινωνική συνδιαλλαγή οργανώνεται από τις ίδιες [40].

• Η τελειομανία είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των κορι-
τσιών και των γυναικών με ΔΑΦ που οδηγούν σε ψυχο-
λογική και σωματική εξουθένωση, σε συνδυασμό με τις 
καθημερινές υποχρεώσεις. Η επιθυμία για τελειότητα σε 
πολλούς τομείς της ζωής, σε συνδυασμό με την ανάγκη για 
έλεγχο στον τομέα των σχέσεων, οδηγεί σε συναισθηματική 
υπερφόρτωση [40]. 

• Αισθητηριακά θέματα επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή των 
κοριτσιών και των γυναικών με ΔΑΦ, όπως απόκλιση προ-
σοχής και αντίληψης των σημαντικών ερεθισμάτων, που 
οδηγούν σε λανθασμένα γνωστικά συμπεράσματα. Τα 
παραπάνω, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές απαιτήσεις 
για φροντίδα εαυτού, προκαλούν σοβαρή αναστάτωση. 
Ορμονικές αλλαγές (έμμηνος ρύση) και ενδοδεκτικότητα 
(interoception) οδηγούν σε διαρκή προσπάθεια για αυτορ-
ρύθμιση. Στα αισθητηριακά θέματα συμπεριλαμβάνεται και 
η σεξουαλικότητα. Πολλές γυναίκες με ΔΑΦ δεν νιώθουν 
έμφυτη τη θηλυκότητα. Τα ποσοστά ασεξουαλικότητας, 
ομοφυλοφιλίας και αμφιφυλοφιλικότητας στον πληθυσμό 
αυτό είναι υψηλά [35, 40].

• Πολλά κορίτσια και γυναίκες με αυτισμό, όπως και κάποια 
αγόρια, καλύπτουν τις δυσκολίες τους και περνούν απαρα-
τήρητες. Για την κατανόηση του κόσμου στηρίζονται στις 
νοητικές δεξιότητες και στην αναλυτική σκέψη παρά στο 
ένστικτο-διαίσθηση. Παρατηρούν τι κάνουν οι άλλοι, πώς 
μιλούν, πώς ντύνονται, πώς αλληλεπιδρούν, και αντιγρά-
φουν συμπεριφορές. Για να αποκρύψουν τις δυσκολίες σε 
κοινωνικές καταστάσεις υποδύονται μια κοινωνική persona, 
ένα σενάριο βασισμένο σε κάποιον που αντιλαμβάνονται ως 
σημαντικό, οργανώνουν εκ των προτέρων σενάρια, ερωτή-
σεις, ιστορίες, χειρονομίες και κινήσεις, ενώ στην πραγματι-



Κορίτσια και γυναίκες στο φάσμα του αυτισμού Β. Παπαγεωργίου, Μ. Παπαγεωργίου

20

κότητα βιώνουν σύγχυση και άγχος [41]. Σύντομη επαφή με 
το άτομο που «παίζει έναν ρόλο» μπορεί να μη δείξει τίποτε 
περίεργο. Ο εκφραστικός λόγος, συνήθως, δεν αποκλίνει, 
γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωση, ενώ συνυπάρχουσες 
καταστάσεις ψυχικής υγείας αναγνωρίζονται πιο εύκολα 
και αποτρέπουν περαιτέρω διερεύνηση. Ένα κορίτσι με 
σύνδρομο Asperger μπορεί να υποφέρει σιωπηλά από την 
κοινωνική σύγχυση στην τάξη ή στην αυλή, αλλά στο σπίτι 
μπορεί να εκδηλώσει ακραίες συναισθηματικές αντιδράσεις.

• Οι γονείς των αγοριών ανησυχούν για την απομόνωση 
των παιδιών τους, ενώ οι γονείς των κοριτσιών ανησυχούν 
για τα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Οι δάσκαλοι σπάνια 
εκφράζουν ανησυχίες για τα κορίτσια, επειδή η σχολική 
τους επίδοση είναι αντίστοιχη των απαιτήσεων σε πολλές 
περιπτώσεις και οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες 
δεν γίνονται αντιληπτές, έχουν έντονη επιθυμία να ταιριά-
ξουν με τα συνομήλικα κορίτσια, μπορεί να έχουν εμμονή 
με έναν φίλο/φίλη ή αναπτύσσουν μία ή δύο φιλικές σχέσεις, 
ενώ όταν δεν γίνονται αποδεκτά τείνουν να εκδηλώνουν 
την αναστάτωση με πιο κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφο-
ρές, όπως απόσυρση και κλάμα [41]. 

• Οι Halladay et al. [44] τονίζουν ότι η δραστηριότητα του 
εγκεφάλου που εντοπίστηκε στα κορίτσια δεν θα είχε χαρα-
κτηριστεί «αυτιστική» σε ένα αγόρι, αν και είναι μειωμένη σε 
σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα κορίτσια. Ο εγκέφαλος 
ενός αυτιστικού κοριτσιού μπορεί να μοιάζει περισσότερο 
με τον εγκέφαλο ενός τυπικού αγοριού, παρά με τον εγκέ-
φαλο αυτιστικού αγοριού. Σε δοκιμασία αξιολόγησης της 
ποιότητας των φιλικών σχέσεων και της ενσυναίσθησης, 
τα κορίτσια με αυτισμό σκόραραν όπως τα τυπικά ανα-
πτυσσόμενα αγόρια της ίδιας ηλικίας, αλλά χαμηλότερα 
από τα κορίτσια με τυπική ανάπτυξη [45].

4.2. Η διάγνωση
Στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά και αργότερα, η διάγνωση του 
αυτισμού στις γυναίκες είναι, σε πολλές περιπτώσεις, δύσκολη. 
Μελέτη στη Μεγάλη Βρετανία υποστηρίζει ότι τα κορίτσια με 
υψηλά επίπεδα αυτιστικών χαρακτηριστικών, χωρίς προβλήμα-
τα συμπεριφοράς ή μάθησης, μπορεί να μην εντοπίζονται από 
τις διαγνωστικές δοκιμασίες ΔΑΦ. Το γεγονός αυτό μπορεί να 
σχετίζεται με το φύλο ή μπορεί τα κορίτσια να προσαρμόζονται 
καλύτερα από τα αγόρια [20]. Η προσεκτική διερεύνηση ποιο-
τικών αναπτυξιακών αποκλίσεων από τη βρεφική ηλικία έως 
την παρούσα κατάσταση είναι κεντρικής σημασίας. 

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται σήμερα 
για τη διερεύνηση του αυτισμού δεν υποστηρίζουν τη διάγνωση 
στα κορίτσια και τις γυναίκες [6]. Οι δεξιότητες συγκάλυψης 
των δυσκολιών δυσχεραίνουν τη διάγνωση στις γυναίκες [46], 
αλλά λεπτομερής εξέταση αναδεικνύει τις δυσκολίες στη θεωρία 
του νου, την απόκλιση στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση, 
στην αντίληψη και κατανόηση του εαυτού και των άλλων και 
τις δυσκολίες δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων [47]. Ενώ 
τα κλινικά συμπτώματα εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναί-
κες σε σχέση με τους άνδρες, ο πυρήνας παραμένει ο ίδιος [48]. 

Η διαγνωστική διερεύνηση του αυτισμού στις γυναίκες, 
όπως και στους άνδρες, στηρίζεται στη συστηματική αξιολό-
γηση της ανάπτυξης διαχρονικά και της παρούσας κατάστα-
σης, με ειδικές δοκιμασίες. Χρυσός κανόνας για τη διάγνωση 
διεθνώς, στην έρευνα και την κλινική πράξη, είναι ο συνδυα-

σμός των δοκιμασιών Autism Diagnostic Interview Revised-ADI-R 
και Autism Diagnostic Observation Schedule-ADOS2 [49, 50]. Οι 
δοκιμασίες αυτές, όπως και άλλες (DISCO-Diagnostic Interview 
for Social and Communication Disorders, CARS-Childhood Autism 
Rating Scale και CARS High Functioning), στηρίζονται στο προ-
φίλ των ανδρών με ΔΑΦ [6]. Ωστόσο, η εις βάθος κατανόηση 
του αυτισμού και η συστηματική διερεύνηση των κεντρικών 
δυσκολιών επιτρέπει την αναγνώριση των γυναικών με ΔΑΦ. Η 
αυστηρή και άκαμπτη χρήση των κριτηρίων αποκλείει μεγάλο 
ποσοστό ατόμων, ανδρών και γυναικών, που μένουν αδιάγνω-
στα, ενώ η χρήση πολλαπλών δοκιμασιών και οι πληροφορίες 
από όλα τα περιβάλλοντα όπου δραστηριοποιείται το άτομο 
είναι πολύτιμη. Η συνύπαρξη άλλης διαταραχής, δεν αποκλείει 
τη διάγνωση ΔΑΦ [20].

4.2.1. Η διάγνωση στη βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία
Στη διαγνωστική αξιολόγηση ενός βρέφους ή μικρού κορι-

τσιού διερευνώνται οι παρακάτω τομείς κατά τη συνέντευξη με 
τους γονείς και κατά την παρατήρηση της συμπεριφοράς του 
παιδιού (δοκιμασίες ADI-R, ADOS2, DISCO, CARS):
• Επικοινωνιακές συμπεριφορές και αλληλεπίδραση, αντα-

πόκριση και πρωτοβουλία.
• Ποιότητα των βιολογικών λειτουργιών (ύπνος, σίτιση, λει-

τουργίες απέκκρισης).
• Συμπεριφορά προσέγγισης προς οικείους και αγνώστους.
• Ποιότητα και ένταση του κλάματος-απουσία κλάματος, 

ιδιαίτερα ήσυχο βρέφος ή υπερβολικό κλάμα. 
• Κινητικές δεξιότητες και τάση για παιχνίδι και μίμηση. 
• Μεγάλη ανησυχία παρουσία αγνώστων ή μεγάλη οικειότη-

τα με αγνώστους.
• Θέματα αισθητηριακής ρύθμισης.

Στα μικρά κορίτσια αξιολογούνται τα εξής:
• Συναισθηματική διάθεση και ρύθμιση.
• Συμπεριφορά, επικοινωνία και κοινωνική συνδιαλλαγή.
• Παιχνίδι – αν και πολλά κορίτσια παίζουν κατάλληλα μόνα 

τους και αναπτύσσουν συμβολικό παιχνίδι. Προσοχή στο 
παιχνίδι: 
– εάν είναι επαναληπτικό χωρίς να εξελίσσεται,
–  αν είναι αυθόρμητο ή πρόκειται για μίμηση της αδελ-

φής ή της μητέρας (ένδειξη δυσκολιών οργάνωσης και 
φαντασίας).

• Το συμβολικό παιχνίδι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή επειδή 
τα κορίτσια με ΔΑΦ μπορεί να αντιγράφουν αδέλφια ή 
ενήλικες.

• Τα κορίτσια με αυτισμό μπορεί να παίζουν με τα ίδια παι-
χνίδια όπως τα υπόλοιπα, αλλά διαφέρει ο τρόπος με τον 
οποίο τα χειρίζονται. 

• Προσεγγίζουν πιο εύκολα τα αγόρια επειδή το παιχνίδι 
τους είναι ξεκάθαρο και σαφές χωρίς κρυφούς κανόνες – 
υπάρχουν πολλά «αγοροκόριτσα» μεταξύ των κοριτσιών 
με αυτισμό [47]. 

• Προσεκτική διερεύνηση των φιλικών σχέσεων – μπορεί να 
φαίνεται ότι έχει φίλους, αλλά οι φιλίες μπορεί να οργανώ-
νονται και να συντηρούνται από τη μητέρα. 

• Τα ενδιαφέροντα ενδέχεται να είναι ίδια ή παρόμοια με 
εκείνα των συνομηλίκων, αλλά διαφέρουν ως προς την 
ένταση και την ενασχόληση. 

• Στο σχολείο, η εικόνα της καλής μαθήτριας παραπλανά 
τους δασκάλους. Συμπεριφορές όπως η συνεχής διόρθωση 
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λαθών των δασκάλων ή των συμμαθητών, η παθητική στάση 
σε ερωτήσεις και η ανάγκη για πολλές ερωτήσεις, απαιτούν 
αξιολόγηση. 

• Πολλά κορίτσια τείνουν να μην απομακρύνονται στο προ-
αύλιο από τις παρέες των κοριτσιών, ακόμη και αν δεν έχουν 
ενεργό ρόλο – παραμένουν στις παρυφές, δεν ξεχωρίζουν 
και περνούν απαρατήρητες. 

4.2.2. Η διάγνωση στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή
Ένα από τα πιο δύσκολα αναπτυξιακά στάδια για τις γυναί-

κες με αυτισμό είναι η εφηβεία. Η διερεύνηση πιθανού αυτισμού 
στο στάδιο αυτό απαιτεί εις βάθος διερεύνηση της ποιότητας 
της αντίληψης. Η φύση των φιλιών αλλάζει, κρυφοί κοινωνικοί 
κανόνες δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση, τα ενδιαφέροντα 
μπορεί να είναι κοινά αλλά διαφέρουν ως προς την ένταση, 
τροποποιείται η κοινωνική δυναμική και το φύλο παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και 
στις σχέσεις με τους άλλους [38]. 

Οι κρυφοί κοινωνικοί κανόνες και οι πολλαπλοί ρόλοι που 
καλείται να αναλάβει η έφηβη δυσχεραίνουν την καθημερι-
νότητα και συμβάλλουν στην εκδήλωση άλλων διαταραχών, 
όπως άγχος και κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, διαταραχές λήψης 
τροφής, εξάρτηση από ουσίες, αλκοολισμός [51]. Αισθητηρι-
ακά θέματα γίνονται εντονότερα, σωματικές και ορμονικές 
αλλαγές προκαλούν ένταση, σύγχυση και άγχος και μπορεί 
να οδηγήσουν σε διαταραχές της διάθεσης, λήψης τροφής, 
σε αυτοτραυματισμούς, δυσφορία φύλου και κατάθλιψη [51]. 

Πολλές φορές, κορίτσια τα οποία στο σχολείο έχουν έναν, 
δύο ή περισσότερους φίλους, αλλά χωρίς ουσιαστική σχέση, 
σε ανοργάνωτες καταστάσεις νιώθουν άβολα, είναι παθητικά 
ή συνεσταλμένα. Αισθητηριακά θέματα εμπλέκονται και στη 
μαθησιακή διαδικασία, η υπερβολική κούραση και η υπερ-
φόρτωση προκαλούν συναισθηματικές εκρήξεις. Χαρακτηρι-
στικά όπως η παθητικότητα, η έλλειψη βλεμματικής επαφής, 
ως απόρροια ντροπής και απόσυρσης, θεωρούνται γυναικεία 
χαρακτηριστικά και είναι πιο αισθητά κατά την περίοδο αυτή, 
λόγω αυξημένων κοινωνικών απαιτήσεων. 

Στην ενήλικη ζωή οι προσδοκίες και οι πολλαπλοί κοινω-
νικοί ρόλοι του φύλου προκαλούν μεγάλη πίεση στις γυναίκες 
με αυτισμό. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να ταιριάξουν με τις 
υπόλοιπες και αυτό προκαλεί άγχος, ενώ η υπερπροσπάθεια 
μπορεί να είναι εμφανής. Η αδυναμία κατανόησης των άτυπων 
κοινωνικών κανόνων δυσκολεύει τις σχέσεις και προκαλεί ανα-
στάτωση και υπερφόρτωση από ερεθίσματα, ενώ η αναλυτική 
σκέψη δεν επαρκεί για να εξηγήσει τι συμβαίνει γύρω. 

Σε αυτή τη φάση ζωής οι γυναίκες με γνωστικό προφίλ ΔΑΦ 
βιώνουν πολύ συχνά απογοήτευση και αποτυχία και εκδηλώνουν 
συχνά συναισθηματικές διαταραχές, υψηλά επίπεδα κατάθλι-
ψης και άγχους, 34% και 36% αντίστοιχα, διαταραχές λήψης 
τροφής-ανορεξία, ΔΕΠΥ, χρήση ουσιών και αλκοόλ [51, 52]. 
Ενώ η συννοσηρότητα με διαταραχές προσωπικότητας είναι 
πιθανή, σε κάποιες γυναίκες αναγνωρίζεται λανθασμένα δια-
ταραχή προσωπικότητας, όπως μεταιχμιακή, αποφευκτική ή 
σχιζοειδής. Οι διαγνώσεις αυτές παρεμποδίζουν την αναγνώ-
ριση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των γυναικών με 
προφίλ Asperger/ΔΑΦ, πολλές από τις οποίες αναγνωρίζονται 
μετά τη διάγνωση αυτισμού στο παιδί τους.

Στην κλινική εικόνα των εφήβων και των ενήλικων γυναι-
κών με ΔΑΦ εντοπίζονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, σε 

διαφορετικούς συνδυασμούς και με διαφορετική σοβαρότητα 
από άτομο σε άτομο:
• Μεγάλη επιθυμία για ολοκλήρωση των καθηκόντων χωρίς 

λάθη και συνεχής έλεγχος, που οδηγούν σε τελειομανία, 
υψηλά επίπεδα άγχους και συναισθηματική υπερφόρτωση 
σε συνθήκες με πολλές υποχρεώσεις.

• Τα κορίτσια και οι γυναίκες παρουσιάζουν ενδιαφέροντα 
παρόμοια ή ίδια με εκείνα των συνομηλίκων τους, αλλά η 
ενασχόληση είναι υπερβολική και προκαλεί καθημερινή 
δυσλειτουργία. Πολλές φορές, ο τομέας αυτός αγγίζει τα 
όρια της εμμονής ή της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής.

• Πολλές έφηβες/γυναίκες με αυτισμό έχουν εξαιρετική ικα-
νότητα να «καλύπτουν» τις ιδιαιτερότητες, ακόμη και κατά 
την ψυχιατρική εξέταση. Η ικανότητα παρατήρησης και 
μίμησης των άλλων τις βοηθά να αναπτύξουν μια ταυτότη-
τα που δεν είναι δική τους και να καλύπτουν τις δυσκολίες 
επικοινωνίας και συμπεριφοράς σε πολλά επίπεδα.

• Οι αισθητηριακές δυσλειτουργίες είναι συχνές. Προβλήματα 
στη ρύθμιση της προσοχής και στην επεξεργασία των εισερ-
χόμενων ερεθισμάτων, είτε από το εξωτερικό περιβάλλον 
είτε από το εσωτερικό του σώματος (interoception), σε συν-
δυασμό με τις μηνιαίες ορμονικές αλλαγές των γυναικών 
και τις κοινωνικές απαιτήσεις για αυτοφροντίδα, απαιτούν 
συνεχή ανάγκη για αυτορρύθμιση. 

5. Συζήτηση
Οι εξελίξεις της έρευνας στους τομείς της αιτιολογίας, των ιδι-
αίτερων γνωστικών αποκλίσεων και των θεραπευτικών παρεμ-
βάσεων στον αυτισμό, έχουν προωθήσει την κατανόηση της 
διαταραχής και την αναγνώριση της κλινικής εικόνας και σε 
γυναίκες διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικής λειτουργι-
κότητας. Ωστόσο, τα ευρήματα για τον επιπολασμό είναι μει-
κτά και επηρεάζονται από παράγοντες που έχουν σχέση με το 
φύλο [4, 5, 6, 7]. Πολλές έρευνες έδειξαν ότι και το επίπεδο της 
νοημοσύνης επηρεάζει την αναλογία ανδρών-γυναικών, όπως 
και οι διαφορές στην εκδήλωση των συμπτωμάτων ανάλογα 
με το φύλο [17, 19, 22, 24]. Στην κλινική πράξη αναγνωρίζο-
νται κορίτσια με σοβαρό αυτισμό, ενώ κορίτσια και γυναίκες 
με υψηλότερες νοητικές δεξιότητες και υψηλά επίπεδα εκφρα-
στικής ικανότητας δεν αναγνωρίζονται εύκολα και οι δυσκο-
λίες τους αποδίδονται σε άλλες αιτίες. Απαιτούνται συστημα-
τικές επιδημιολογικές μελέτες για τον ακριβή επιπολασμό του 
αυτισμού στις γυναίκες, στηριζόμενες σε συγκεκριμένα, σαφή 
διαγνωστικά κριτήρια, επειδή η ελλιπής αναγνώριση έχει ως 
αποτέλεσμα μειωμένη παραπομπή για διαγνωστική διερεύνη-
ση, που επηρεάζει περαιτέρω την αναγνώριση, την αξιόπιστη 
αξιολόγηση και την πρόσβαση σε κατάλληλη υποστήριξη.

Από τα σημερινά βιβλιογραφικά δεδομένα, αλλά και από 
την κλινική πράξη, διαπιστώνεται ότι η διάγνωση του αυτισμού 
δεν είναι εύκολη στα κορίτσια και τις γυναίκες υψηλότερης 
λειτουργικότητας, επειδή τα χαρακτηριστικά του φύλου επη-
ρεάζουν την εκδήλωση των κεντρικών συμπτωμάτων [20]. Στον 
κοινωνικό τομέα τα κορίτσια και οι γυναίκες εκδηλώνουν υψη-
λότερη επίγνωση της ανάγκης για κοινωνική συνδιαλλαγή και 
επιθυμία για αλληλεπίδραση, και διατηρούν συχνά παθητική 
στάση, που θεωρείται συστολή ή ντροπαλότητα [25]. Η τάση 
προς μίμηση των άλλων στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
η συγκάλυψη των δυσκολιών, οι καλύτερες δεξιότητες λόγου, 
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φαντασίας και παιχνιδιού προσποίησης, η τελειομανία και η 
τάση για έλεγχο και αποφυγή απαιτήσεων, τα ιδιαίτερα ενδια-
φέροντα που έχουν σχέση με ανθρώπους και ζώα παρά με αντι-
κείμενα, και τα προβλήματα λήψης τροφής, είναι εκδήλωση των 
κοινωνικο-επικοινωνιακών αποκλίσεων, των περιορισμένων 
και επαναληπτικών ενδιαφερόντων και των αισθητηριακών 
δυσλειτουργιών [37, 38]. Ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
φύλου ως προς την εκδήλωση της κοινωνικότητας, την έκφραση 
των συναισθημάτων και τη χρήση του λόγου και οι δεξιότητες 
συγκάλυψης των δυσκολιών δυσχεραίνουν τη διάγνωση στις 
γυναίκες, η λεπτομερής διερεύνηση αναδεικνύει τις δυσκολίες 
στη θεωρία του νου, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση 
[22, 19]. Με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται ότι τα κλινικά 
συμπτώματα εκδηλώνονται διαφορετικά στις γυναίκες σε σχέση 
με τους άνδρες, αλλά η ποιότητα και ο πυρήνας δεν αλλάζουν 
[22, 23]. Η αξιολόγηση των γυναικών σήμερα απαιτεί χρόνο, 
αναδιατύπωση των ερωτήσεων και ιδιαίτερη προσοχή, δεδομέ-
νων των ικανοτήτων συγκάλυψης των κεντρικών δυσκολιών. 
Περαιτέρω έρευνα εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες της κλινικής 
εικόνας ως προς την εκδήλωση των κοινωνικο-επικοινωνιακών 
αποκλίσεων στις γυναίκες θα προωθήσει την αναγνώριση των 
αυτιστικών χαρακτηριστικών στην κλινική πράξη, αλλά και 
την έρευνα στον τομέα της επιδημιολογίας.

Η αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της κλινικής εικόνας 
του αυτισμού στις γυναίκες αναμένεται ότι θα προωθήσει την 
έρευνα στον τομέα των διαγνωστικών κριτηρίων. Σήμερα, η 
διάγνωση του αυτισμού στις γυναίκες στηρίζεται σε δοκιμασίες 
που σχεδιάστηκαν με βάση την κλινική εικόνα της διαταραχής 
όπως εκδηλώνεται στα αγόρια/άνδρες. Οι δοκιμασίες αυτές 
δυσχεραίνουν την αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστι-
κών των γυναικών. Η αναπροσαρμογή και οι τροποποιήσεις 
των ερωτήσεων των διαγνωστικών δοκιμασιών και η προσαρ-
μογή των διαγνωστικών κριτηρίων για συστηματική διερεύνη-
ση των κεντρικών δυσκολιών στα κορίτσια και στις γυναίκες, 
καθώς και η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη χρήση 
αυτών, και στα δύο φύλα, θα υποστηρίξουν την αναγνώριση 
των γυναικών με ΔΑΦ στην κλινική πράξη [6]. 

Η έρευνα και η κλινική πράξη υποστηρίζουν ότι τα συμπτώ-
ματα του αυτισμού στα κορίτσια και στις γυναίκες αποδίδονται 
συχνά σε άλλες διαταραχές ή αναγνωρίζονται μόνο οι συννο-
σηρές καταστάσεις, που είναι αποτέλεσμα των αποκλίσεων 
κοινωνικότητας και επικοινωνίας [2, 13, 51, 52]. Σε σχέση με 
τους άνδρες, οι γυναίκες με αυτισμό εκδηλώνουν υψηλότερα 
ποσοστά διαταραχών εσωτερίκευσης, κυρίως άγχος, κατάθλι-
ψη και διαταραχές λήψης τροφής. Η συστηματική αξιολόγηση 
πιθανών ποιοτικών αναπτυξιακών αποκλίσεων σε κορίτσια και 
γυναίκες με κοινωνικές δυσκολίες, αγχώδεις διαταραχές και 
κατάθλιψη είναι κεντρικής σημασίας για τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση. Περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό είναι απα-
ραίτητη και αναμένεται ότι θα προωθήσει την αναγνώριση του 
αυτισμού και τη διαφορική διάγνωση από άλλες συννοσηρές 
ή δευτερογενείς διαταραχές. Αναμένεται επίσης ότι θα προω-
θήσει και τη γνώση στον τομέα της ψυχοπαθολογίας, της ιδι-
αίτερης ποιότητας διαταραχών, όπως οι συναισθηματικές, και 
κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση αυτών στην κλινική πράξη. 

Η διάγνωση του αυτισμού είναι κεντρικής σημασίας για 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ψυχική υγεία. Η 
αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οδηγεί στην 
κατανόηση των δυσλειτουργικών συμπεριφορών και στον 

σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος αντιμετώπισης. 
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των κοριτσιών/γυναικών απαιτεί 
εξατομικευμένη αξιολόγηση αναγκών, ενώ μαρτυρίες για τη 
χρήση φαρμάκων σε αυτόν τον πληθυσμό δεν υπάρχουν. Το 
γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό, δεδομένων των διαφορών 
στη συννοσηρότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και απαιτεί 
συστηματική διερεύνηση. 

Η ανασκόπηση αυτή εστιάζει στην παρούσα κατάσταση 
στον τομέα της αναγνώρισης του αυτισμού (ΔΑΦ) στα κορίτσια 
και στις γυναίκες και στην ανάγκη για περαιτέρω συστηματική 
διερεύνηση στους τομείς της κλινικής εικόνας, των διαγνωστι-
κών κριτηρίων, της διάγνωσης/διαφορικής διάγνωσης και της 
επιδημιολογίας. Η σημασία των παραπάνω στην αντιμετώπιση 
των κεντρικών δυσκολιών και των δευτερογενών επιπτώσεων 
στην ψυχική υγεία των κοριτσιών/γυναικών είναι κεντρική. 
Περιορισμοί της ανασκόπησης και των συμπερασμάτων έχουν 
σχέση με τη μεθοδολογία των μελετών που επιλέχθηκαν, με 
την επιλογή των δειγμάτων και τα διαγνωστικά κριτήρια στα 
οποία στηρίχθηκε η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση από 
συννοσηρές ή δευτερογενείς καταστάσεις. Στους τομείς αυτούς 
αναδείχθηκαν σήμερα ελλείψεις και απαιτούν συστηματική 
διερεύνηση. 
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Abstract
Autism spectrum disorder (ASD) is a complex, neurodevelopmental 
disorder with heterogeneous etiology and characteristic social and 
communication difficulties, restricted and repetitive patterns of 
interests and behaviors and hyper- or hyporeactivity to sensory input 
or unusual interest in sensory aspects of the environment. While the 
autism spectrum affects both males and females, it has been reported 
as more prevalent in males since the initial case series and historically 
has been thought of as a predominantly male disorder. Today there 
is a growing recognition of the discrepancy between the sexes with 
regard to ASD prevalence rates, symptom presentation, diagnosis, 
treatment, and outcomes later in life. The high male to female ratio 
reported in the literature likely reflects aspects of the etiology of 
ASD, while growing research supports gender specificity in symptom 
presentation. Differing phenotypes, psychiatric co-morbidities, and 
level of “camouflaging” are thought to further contribute to the 
discrepancy in prevalence rates and resulting misdiagnosis or delayed 
diagnosis in adolescent females and women. This review explores 
symptom presentation in girls and women with ASD, and highlights 
the importance of early diagnosis and intervention.

Keywords: Autism spectrum, Girls, Women
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