ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ
Το σύνδροµο Άσπεργκερ είναι µια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει το πως το άτοµο
αντιλαµβάνεται τον κόσµο, επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαµβάνει και
αλληλεπιδρά µε άλλα άτοµα. Αποτελεί όπως και ο κλασσικός αυτισµός µια «διαταραχή
φάσµατος» επειδή επηρεάζει τα άτοµα µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους και σε ποικίλο
βαθµό.
Ενώ υπάρχουν πολλές οµοιότητες ανάµεσα στο σύνδροµο Άσπεργκερ και τον κλασσικό
αυτισµό, τα άτοµα µε Άσπεργκερ έχουν λιγότερα προβλήµατα µε τη λεκτική επικοινωνία
και έχουν συνήθως µέση ή και ανώτερη νοηµοσύνη. Δεν υποφέρουν συνήθως από τις
µαθησιακές δυσκολίες που συνδέονται µε τον αυτισµό, αλλά ενδέχεται να παρουσιάσουν
συγκεκριµένα µαθησιακά προβλήµατα όπως δυσλεξία, δυσπραξία ή άλλες καταστάσεις
όπως διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής - υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ).
Με την κατάλληλη υποστήριξη, τα άτοµα µε Άσπεργκερ είναι απόλυτα ικανά να ζήσουν
µια ολοκληρωµένη και ανεξάρτητη ζωή.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ
Άτοµα από κάθε εθνικότητα, γεωγραφική περιοχή, κοινωνική τάξη, οικονοµική
κατάσταση και θρήσκευµα επηρεάζονται από το σύνδροµο Άσπεργκερ. Εντούτοις οι
άντρες είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό απ’ ότι οι γυναίκες. Ο λόγος γι αυτό είναι ακόµα
άγνωστος.
Τα ακριβή αίτια του συνδρόµου Άσπεργκερ είναι ακόµα αντικείµενο έρευνας. Κλινικές
µελέτες υποδεικνύουν ότι ένας συνδυασµός παραγόντων, γενετικών όσο και
περιβαλλοντικών, µπορεί να ευθύνεται για τις αλλαγές στη νευροβιολογική εξέλιξη του
εγκεφάλου που σχετίζονται µε την εµφάνιση του συνδρόµου.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι το σύνδροµο Άσπεργκερ δεν οφείλεται στην ανατροφή του
ατόµου ή την κοινωνικοοικονοµική του κατάσταση και οπωσδήποτε δεν προκαλείται από
υπαιτιότητα του πάσχοντος.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία ή συγκεκριµένος ιατρικός τρόπος αντιµετώπισης
του συνδρόµου Άσπεργκερ. Τα παιδιά µε Άσπεργκερ µεγαλώνοντας γίνονται ενήλικες
µε Άσπεργκερ. Βέβαια καθώς η κατανόηση µας για το φαινόµενο αυξάνεται ποιοτικά και
ποσοτικά και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες βελτιώνονται τα άτοµα µε Άσπεργκερ έχουν
αυξηµένες ευκαιρίες να αναγνωρίσουν ακι να εκµεταλλευτούν το δυναµικό τους και

τελικά να ζήσουν µια αξιοπρεπή και δηµιουργική ζωή απολαµβάνοντας τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώµατα.
Τώρα πια υπάρχουν αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις οι οποίες
µπορούν να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής ενός ατόµου µε Άσπεργκερ. Σε αυτές
περιλαµβάνονται παρεµβάσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συµπεριφορική θεραπεία
και ακόµα και αλλαγές στη διατροφή.
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ
Το σύνδροµο Άσπεργκερ πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως «κρυφή διαταραχή». Αυτό
σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε αν κάποιος έχει αυτό το σύνδροµο από την
εξωτερική του εµφάνιση. Τα άτοµα µε Άσπεργκερ αντιµετωπίζουν δυσκολίες σε τρεις
τοµείς. Αυτή είναι η γνωστή «τριάδα των διαταραχών»:
•
•
•

Κοινωνική αλληλεπίδραση
Κοινωνική επικοινωνία
Κοινωνική φαντασία

Τα χαρακτηριστικά αυτά και ο βαθµός εµφάνισης τους διαφέρουν από άτοµο σε άτοµο.
Παρακάτω εξηγούνται µε περισσότερες λεπτοµέρειες.
Δυσκολίες κατά την Κοινωνική Αλληλεπίδραση
Πολλά άτοµα µε Άσπεργκερ επιζητούν την κοινωνική συναναστροφή, αλλά
δυσκολεύονται στο να αρχίσουν και να διατηρήσουν κοινωνικές σχέσεις. Αυτό τους
προκαλεί µεγάλο άγχος. Τα άτοµο µε Άσπεργκερ µπορεί:
•
•
•
•
•

Να θέλει να κάνει φίλους, αλλά να µη διαθέτει τις απαιτούµενες δεξιότητες για να
δηµιουργήσει και να διατηρήσει φιλίες
Να µην καταλαβαίνει τα συµβατικά «κοινωνικά σήµατα» ή τους άγραφους
κοινωνικούς κανόνες συµπεριφοράς
Να συµπεριφέρεται µε κοινωνικά ακατάλληλο τρόπο
Να είναι κοινωνικά αποµονωµένο
Να βρίσκει τη συµπεριφορά των άλλων ανθρώπων απρόβλεπτη και αγχωτική
Δυσκολίες κατά την Κοινωνική Επικοινωνία

Τα άτοµα µε Άσπεργκερ δυσκολεύονται να εκφραστούν συναισθηµατικά και
κοινωνικά. Ένα τέτοιο άτοµο µπορεί:

•
•
•
•
•

Να δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη σηµασία της µη λεκτικής επικοινωνίας όπως
χειρονοµίες, εκφράσεις προσώπου και στάση σώµατος
Να µη γνωρίζει πότε να αρχίσει ή να δώσει τέλος σε µια συζήτηση
Να µιλά µε µονότονη µη εκφραστική φωνή και να µην κατανοεί τη σηµασία της
αλλαγής τόνου
Να αντιλαµβάνεται τα νοήµατα πάντα κυριολεκτικά και να δυσκολεύεται στην
αναγνώριση αστείων, µεταφορών και ειρωνείας
Να έχει επιφανειακά τέλειο λόγο που όµως τείνει να είναι τυπικός και
σχολαστικός
Δυσκολίες µε την Κοινωνική Φαντασία

Τα άτοµα µε Άσπεργκερ διαθέτουν φαντασία µε τη συµβατική έννοια του όρου, αλλά
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε την κοινωνική φαντασία. Αυτό σηµαίνει ότι ένα τέτοιο
άτοµο µπορεί:
•
•
•
•

Να δυσκολεύεται να φανταστεί εναλλακτικά κοινωνικά σενάρια και να
προβλέψει τι θα συµβεί κατά την εξέλιξη µιας κοινωνικής επαφής
Να δυσκολεύεται να ερµηνεύσει τα λόγια, τις πράξεις και τα συναισθήµατα των
άλλων
Να έχει περιορισµένα ενδιαφέροντα µε τα οποία ασχολείται σχολαστικά και
επαναλαµβανόµενα
Να επιµένει σε συγκεκριµένες ρουτίνες
ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εµµονή σε ρουτίνες
Τα άτοµα µε Άσπεργκερ ακολουθούν µε εµµονή ρουτίνες (συγκεκριµένους τρόπους
συµπεριφοράς) προσπαθώντας να καταστήσουν τον κόσµο γύρω τους λιγότερο
µπερδεµένο και αγχωτικό. Ορισµένα παιδιά για παράδειγµα µπορεί να επιµένουν να
ακολουθούν πάντοτε τον ίδιο δρόµο για το σχολείο ή να αναστατώνονται όταν γίνεται
κάποια ξαφνική αλλαγή στο σχολικό πρόγραµµα. Οι ενήλικες Άσπεργκερ συχνά
προτιµούν να ακολουθούν ένα συγκεκριµένο και προκαθορισµένο πρόγραµµα για να
οργανώσουν την ηµέρα τους. Αναπάντεχες αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό µπορούν να
τους αγχώσουν ή να τους αναστατώσουν.
Ειδικά ενδιαφέροντα
Τα άτοµα µε Άσπεργκερ µπορεί να αναπτύξουν ένα έντονο, σχεδόν εµµονικό ενδιαφέρον
για κάποιο χόµπι ή απασχόληση (π.χ. συλλογές). Μερικές φορές αυτό το ενδιαφέρον

είναι ισόβιο ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο κάθε τοµέας ενδιαφέροντος αντικαθίσταται από
κάποιο άλλο συχνά ασύνδετο. Για παράδειγµα ένα άτοµο µε Άσπεργκερ µπορεί να
αφοσιωθεί στο να µάθει τα πάντα γύρω από τα αυτοκίνητα ή τους υπολογιστές. Μερικοί
γίνονται αυθεντίες στον τοµέα µε τον οποίο έχουν επιλέξει να ασχοληθούν. Γενικά µε τη
κατάλληλη ενθάρρυνση τέτοια ενδιαφέροντα και ικανότητες µπορούν να καλλιεργηθούν
έτσι ώστε να αποτελέσουν πεδία σπουδής ή εργασίας για τα άτοµα µε Άσπεργκερ.
Αισθητηριακές δυσκολίες
Τα άτοµα µε Άσπεργκερ µπορεί να έχουν αισθητηριακές δυσκολίες σε σχέση µε µία ή
περισσότερες αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση, αφή). Ο βαθµός δυσκολίας
διαφέρει από το ένα άτοµο στο άλλο. Συχνά όµως οι αισθήσεις ενός ατόµου µε
Άσπεργκερ είναι είτε ιδιαίτερα έντονες (υπερευαισθησία) είτε άτονες (υποευαισθησία).
Ζωηρά φώτα, δυνατοί θόρυβοι, έντονες οσµές και ασυνήθιστες υφές υλικών µπορεί να
δηµιουργήσουν αισθήµατα ανασφάλειας ή ταραχής ή και άγχος σε άτοµα µε Άσπεργκερ.
Άτοµα µε τέτοιου είδους αισθητηριακή ευαισθησία εµφανίζουν επίσης µειωµένη
επίγνωση της σχετικής θέσης τους στο χώρο µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται να
αποφύγουν εµπόδια και να κρατούν αποστάσεις από άλλους ανθρώπους ή να εκτελούν
λεπτούς χειρισµούς όπως να δένουν τα κορδόνια τους. Γι αυτό το λόγο µερικά άτοµα µε
Άσπεργκερ καταφεύγουν σε επαναλαµβανόµενες κινήσεις που τους βοηθούν είτε να
ρυθµίσουν την ισορροπία και τη στάση του σώµατος είτε να αντιµετωπίσουν το στρες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Επειδή η εµφάνιση των χαρακτηριστικών του συνδρόµου Άσπεργκερ διαφέρει
σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο η διάγνωση είναι δύσκολη. Το σύνδροµο Άσπεργκερ
µπορεί να διαγνωσθεί αργότερα απ’ ότι ο αυτισµός στα παιδιά και κάποια
χαρακτηριστικά του µπορεί να µην διαγνωσθούν παρά µετά την ενηλικίωση. Συνήθως
επίσηµη διάγνωση µπορεί να γίνει από ψυχιάτρους ή κλινικούς ψυχολόγους. Για
µερικούς µια τέτοια διάγνωση συνδέεται µε ισόβιο στίγµα, αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις η διάγνωση βοηθάει το άτοµο όπως και το ευρύτερο περιβάλλον του
(οικογενειακό, σχολικό, εργασιακό) να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητές του και να
ανταποκριθούν στις ανάγκες του. Η διάγνωση επίσης εξασφαλίζει πρόσβαση στις
απαιτούµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες που µπορούν να βελτιώσουν τη ζωή ενός
τέτοιου ατόµου δραµατικά.
* Σµυρναίου Άννα-Μαρία, Λογοθεραπεύτρια, µέλος ΣΕΛΛΕ

