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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η έρευνα της εποχικής διακύμανσης των γεννήσεων ατόμων με Νευροαναπτυξιακές 

Διαταραχές όπως η Νοητική Υστέρηση και ο Αυτισμός έχει δώσει αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες, μεταξύ των οποίων η μητρική 

λοίμωξη, τα διατροφικά ελλείμματα και η θερμοκρασία, εικάζεται ότι εμπλέκονται με 

το φαινόμενο της εποχικότητας. Η παρούσα εργασία εξετάζει την υπόθεση της 

εποχικής διακύμανσης των γεννήσεων σε ένα δείγμα 483 παιδιών με Νοητική 

Υστέρηση, 263 παιδιών με Αυτιστική Διαταραχή και 152 παιδιών με Σύνδρομο 

Asperger, με ομάδα ελέγχου 261 παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα παιδιά με Αυτιστική 

Διαταραχή και Σύνδρομο Asperger συμπεριλήφθηκαν στην συγκεκριμένη έρευνα σε 

μία κοινή ομάδα, αυτή των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Η ανάλυση των 

δεδομένων της ομάδας των παιδιών με Νοητική Υστέρηση έδειξε δύο σημεία ανόδου 

των γεννήσεων: ένα κατά την περίοδο του χειμώνα και ένα κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού. Η ανάλυση για την κατηγορία της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής 

έδειξε άνοδο των γεννήσεων τον χειμώνα τόσο για την ομάδα των παιδιών με 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή στο σύνολο όσο και για τα παιδιά με Σύνδρομο 

Asperger, στην ξεχωριστή ανάλυση που ακολούθησε.  Εξετάζεται ο ρόλος των 

μητρικών λοιμώξεων και της διατροφής σε συγκεκριμένες περιόδους της κύησης 

στην αύξηση του κινδύνου για την εμφάνιση νευροαναπτυξιακής διαταραχής στους 

απογόνους. 

 

Λέξεις κλειδιά: νευροαναπτυξιακές διαταραχές, νοητική υστέρηση, αυτισμός, 

εποχικότητα, ιώσεις, βιταμίνη D.  
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ABSTRACT 

 

 

Studies on seasonal variation of births with Neurodevelopmental disorders (NDs) 

such as mental retardation and autism have led to conflicting results. Various 

environmental factors, among which are maternal infection, nutritional deficiencies 

and temperature, are supposed to be involved with the seasonality effect. The 

present study investigates the hypothesis of seasonal variation of births in a sample 

of 483 children with mental retardation, 263 children with autism disorder and 152 

children with Asperger syndrome. The control group was 261 children of typical 

development. Children with autism disorder and Asperger syndrome formed a 

common group, the ASD group. Data analysis for the group of children with mental 

retardation showed two elevated odds ratios of births during winter and summer 

periods. The ASD data analysis showed elevated birth rate in winter not only for ASD 

group of children in total but also for children with Asperger syndrome in the separate 

analysis that followed. Both, maternal immune disorders and nutrition in specific 

periods of pregnancy are under investigation regarding their role in increasing the 

risk of NDs incidents in offsprings.  

 

 

Keywords: Neurodevelopmental disorders, mental retardation, autism, seasonality, 

viral infection, vitamin D 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ι                                                                                     

                                       ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Η επίδραση της εποχής γέννησης ενός ατόμου στη συμπεριφορά και τα 

συναισθήματά του έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κόσμου εδώ και πολλούς 

αιώνες, με αφετηρία τον ίδιο τον Ιπποκράτη. Η επιστημονική όμως εξέταση της 

σχέσης εποχής γέννησης με τα ατομικά χαρακτηριστικά είναι σχετικά πρόσφατη 

υπόθεση. Με αφετηρία το 1929 και την έρευνα του Tramer σε άτομα με ψυχώσεις, 

πολυάριθμες μελέτες έχουν διεξαχθεί για να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της εποχής 

γέννησης και της σχιζοφρένειας (Torrey, Miller, Rawlings, & Yolken, 1997). Η 

συγκεκριμένη  σχέση θα μελετηθεί ιδιαίτερα και θα υποστηριχθεί σταθερά μέχρι 

σήμερα σε ένα μεγάλο αριθμό εργασιών, στις οποίες διαπιστώθηκε μία αύξηση των 

γεννήσεων κατά την περίοδο του χειμώνα και της άνοιξης ατόμων που διαγνώστηκαν 

αργότερα με κάποια μορφή της παραπάνω νόσου (Krupinski, Stoller, & King, 19 6  

Garralda & Watt, 1989   O Gallaghan, Gibson, Colohan, Walshe, Buckley, Larkin, & 

Waddington, 1991   Torrey Rawlings, Ennis, Merrill, & Flores, 1996  Castrogiovanni, 

Iapichino, Pacchierotti, & Pierachini, 1998).  

 Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα ευρήματα που προέρχονται από 

μελέτες άλλων ερευνητών οι οποίες δείχνουν μία  θετική συσχέτιση των γεννήσεων 

ατόμων με Διπολική Διαταραχή (Boyd, Pulver, & Stewart, 1986   Torrey et al, 199    

Hafner, Pfeifer Kurda, Eichborn, & Mitchizuji, 1987) ή με κάποια μορφή νεύρωσης 

κατά τη χειμερινή περίοδο ή και κατά την περίοδο της άνοιξης (Dalen, 1968  Parker & 

Neilson, 19 6  Parker, 1978). Άλλες διαταραχές για τις οποίες αναφέρονται μοντέλα 

διακύμανσης της εποχικότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλεργίες (Nilsson, 

Björkstén, Hattevig, Kjellman, Sigurs, & Kjellman, 1997), πολλαπλή σκλήρυνση 

(Salzer, Svenningsson, & Sundstrom, 2010), νευρική ανορεξία (Disanto, Handel, 

Para, Ramagopalan, & Handunnetthi, 2011) προβλήματα λόγου και μαθησιακές 

δυσκολίες (Ghezzo, Chiappedi, Ballerini, Seragni, & Zanette, 2012   Martin, Foels, 

Clanton, & Moon, 2004).  

 Οι έρευνες που εξετάζουν τη σχέση εποχής γέννησης και μετέπειτα 

γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου εμφανίστηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία στις αρχές 

της δεκαετίας του 1930 και παρείχαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Ορισμένοι 

ερευνητές βρήκαν μία τάση των παιδιών που γεννήθηκαν κατά τους μήνες του 

χειμώνα να παρουσιάζουν χαμηλότερο νοητικό δυναμικό από εκείνα που γεννήθηκαν 
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σε πιο θερμούς μήνες του έτους (Pintner & Forlano, 1939   Knobloch & Pasamanick, 

1958   Orme, 1962   Orme, 1963). Άλλοι όμως ερευνητές είτε δεν διαπίστωσαν κάποια 

σχέση είτε κατέληξαν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα (Williams, 1964   Berglund, 

196   Jacobs & Alper,19 0  Whorton &       , 1981   Hafner, Haas, Pfeifer-Kurda,  

Eichhorn, & Michitsuji, 1987). Η παραπάνω σχέση νοημοσύνης-εποχικότητας 

ερμηνεύεται κυρίως με βάση θεωρίες που αφορούν την προγεννητική και 

περιγεννητική  περίοδο ανάπτυξης του ατόμου. Το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) 

ξεκινάει να αναπτύσσεται πολύ νωρίς μετά τη σύλληψη. Στην πορεία αυτή της 

ανάπτυξης επηρεάζεται τόσο από τη γενετική κληρονομιά όσο και από τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτίθεται. Ιδιαίτερα δε κατά την προγεννητική 

περίοδο, κατά την οποία η ανάπτυξη ακολουθεί ταχείς ρυθμούς, διαταραχές όπως 

ενδομήτριες λοιμώξεις ή τραύματα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη δομή του 

εγκεφάλου με συνέπεια αυτή να εμφανίζεται με ανωμαλίες ακόμα και σε 

μακροσκοπικό επίπεδο. Όπως αναφέρει ο Clanton στην εργασία του που εξετάζει τη 

σχέση εποχής γέννησης και εμφάνισης ΔΕΠ-Υ ή άλλων αδυναμιών, το Κ.Ν.Σ. 

εμφανίζει μεγαλύτερη ευπάθεια κατά τη διάρκεια της προγεννητικής ανάπτυξης απ΄ 

ό,τι μετά τη γέννηση του ατόμου. Η έκθεση της μητέρας σε περιβαλλοντικές 

μεταβλητές όπως ο υποσιτισμός, οι ιογενείς λοιμώξεις, οι κλιματολογικές συνθήκες ή 

η ακτινοβολία κατά τη διάρκεια ορισμένων κρίσιμων προγεννητικών περιόδων 

επηρεάζει τον σχηματισμό και την ανάπτυξη του εμβρύου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εμφανίζεται παθογένεια στους απογόνους. Επισημαίνεται μάλιστα, ότι η χρονική 

στιγμή της προσβολής του Κ.Ν.Σ. αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη του καθορισμού 

του τύπου και του βαθμού σημαντικότητας οποιασδήποτε επακόλουθης μεταβολής 

στην ανάπτυξή του (Clanton, 2006). Για παράδειγμα, έκθεση της μητέρας στον ιό της 

γρίπης Α2 κατά το 2ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης προδιαθέτει για την εμφάνιση 

αργότερα σχιζοφρένειας στους απογόνους (Bolton, Pickles, Harringtnon,  

Macdonald, & Rutter, 1992) ή χαμηλά επίπεδα ορισμένων βιταμινών κατά το 3ο 

τρίμηνο με προκύπτουσες αλλαγές στο ενδοκρινικό σύστημα μπορούν να 

παρέμβουν στις εγκεφαλικές λειτουργίες που σχετίζονται με ψυχιατρικές και 

νευροψυχιατρικές διαταραχές (Humble, 2010). 

 Παρότι, οι προ και περιγεννητικοί αιτιολογικοί μηχανισμοί, οι οποίοι 

συνεισφέρουν στο φαινόμενο της εποχικότητας των γεννήσεων είναι ακόμα 

αδιευκρίνιστοι, οι μελέτες που εξετάζουν την εποχικότητα στο μοντέλο των 

γεννήσεων σε άτομα με νευρολογικές παθολογίες, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

παρουσιάζουν συνεπή ευρήματα. Αν και οι περισσότερες εξ αυτών έχουν 

επικεντρωθεί σε ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές ενηλίκων (Dalen,1968  

Hare & Price, 1968  Krupinski et al., 19 6  Boyd et al., 1986  Selten et al., 2001) 
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υπάρχουν και εκείνες που εστιάζουν στο μοντέλο γεννήσεων παιδιών με ψυχιατρική, 

νευρολογική ή μαθησιακή παθολογία (Garralda & Watt, 1989  Livingston, Adam, & 

Bracha, 1993  Mick, Biederman, & Faraone, 1996  Parker, 1978). Πολλά άλλωστε 

είναι και τα ευρήματα ερευνών των τελευταίων δεκαετιών που δείχνουν εποχική ή 

μηνιαία διακύμανση των γεννήσεων σε παιδιά με διαταραχές της ανάπτυξης όπως 

είναι η νοητική υστέρηση και ο αυτισμός (Hare et al., 19 4  Orme, 19 9  Hafner et al., 

198   Gillberg, 1990  Mouridsen, Nielsen, Rich, & Isager, 1994  Lee et al., 2008  

Maimburg, B ch, Væth, Møll  -Madsen, &  Olsen, 2010). 

 Η νοητική υστέρηση (NY) είναι μία δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού 

Συστήματος η οποία χαρακτηρίζεται από ελλείμματα στη νοητική ικανότητα του 

ατόμου, με σύνοδες ελλείψεις στην προσαρμοστική του συμπεριφορά (Battaglia, 

Bianchin, Bianchini, & Carey, 1999  Chiurazzi & Oostra, 2000). Οι δυσκολίες αυτές 

παρουσιάζονται πριν την ενηλικίωση και συνοδεύουν το άτομο σε όλη του τη ζωή 

(Winnepenninckx, Rooms, & Kooy, 2003). 

  Παρότι θεωρείται η πιο κοινή μεταξύ των νευροαναπτυξιακών διαταραχών 

πολύ συχνά δεν εντοπίζεται στο γενικό πληθυσμό είτε εξαιτίας της μη προσέλευσης 

του ατόμου σε κάποιον ειδικό για διερεύνηση των δυσκολιών του-κυρίως στις ήπιες 

περιπτώσεις-είτε εξαιτίας των πολλών διαφορετικών ορισμών και ταξινομήσεων που 

έχουν δοθεί κατά καιρούς. Σήμερα το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της 

Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-IV) κατατάσσει τη NY σε τέσσερα επίπεδα 

ανάλογα με τη βαρύτητά της: ήπια (Δ.Ν. 50-55 έως  0), μέτρια (Δ.Ν.35- 40 έως 50-

55), σοβαρή (Δ.Ν. 20-25 έως 35-40) και βαριά (Δ.Ν. κάτω από 20 ή 25). Τα άτομα 

που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία αποτελούν και την πολυπληθέστερη ομάδα του 

πληθυσμού με το συγκεκριμένο πρόβλημα και αγγίζουν ένα ποσοστό τουλάχιστον 

85%. Ένα  -10% του πληθυσμού των νοητικά καθυστερημένων ατόμων ανήκει στη 

δεύτερη κατηγορία, ενώ τα άτομα με σοβαρή NY αποτελούν το 3-5% του 

συγκεκριμένου πληθυσμού. Στην τελευταία κατηγορία της βαριάς νοητικής 

υστέρησης απαντάται ένα ποσοστό 1% ή και ακόμα μικρότερο (Πολυχρονοπούλου, 

2004). 

 Όσον αφορά στο γενικό πληθυσμό, το ποσοστό των ατόμων με NY ανέρχεται 

σε 1-3% και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα διαγνωστικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται. Για τη χώρα μας δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά στοιχεία, 

εκτιμάται όμως, ότι ίσως ξεπερνά ακόμα και τις 250.000 περιπτώσεις για όλες τις 

κατηγορίες (POMONA, 2004). Η συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζεται με ελαφρώς 

μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια, ενδεχομένως εξαιτίας 

της υψηλής συχνότητας συγγενών ανωμαλιών, οι οποίες παρουσιάζονται συχνότερα 

στα αγόρια. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι η ήπια NY εμφανίζεται συχνότερα 
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σε οικογένειες με φτωχές συνθήκες διαβίωσης και έλλειψη εκπαιδευτικών ευκαιριών. 

Η διαπίστωση του εξαιρετικά χαμηλού ποσοστού εμφάνισης της συγκεκριμένης 

κατηγορίας νοητικής υστέρησης στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις πιθανόν να 

υποδηλώνει το σημαντικό ρόλο του περιβάλλοντος τόσο στην εμφάνισή της όσο και 

στον εντοπισμό των ατόμων που την παρουσιάζουν (Curry et al., 199   Chiurazzi & 

Oostra, 2000  Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2006).  

 Η NY είναι αποτέλεσμα επίδρασης διαφορετικών αιτιολογικών παραγόντων. 

Οι ερευνητές διακρίνουν συνήθως τα αίτια της σε δύο μεγάλες ομάδες: 

οργανικά/γενετικά αίτια και περιβαλλοντικά αίτια. Τα οργανικά/γενετικά αίτια 

συνδέονται με βαρύτερες μορφές νοητικής υστέρησης ενώ οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες με ηπιότερες μορφές. Πολλές φορές υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ 

γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων με συνέπεια τη δημιουργία 

πολυάριθμων και ποικίλων συμπτωμάτων νοητικής καθυστέρησης (Κάκουρος-

Μανιαδάκη, 2006  Πολυχρονοπούλου, 2004). Σύμφωνα με την Curry και τους 

συνεργάτες της (199 ) το 30-50% των περιπτώσεων νοητικής υστέρησης είναι 

αγνώστου αιτιολογίας. Οι πιο σημαντικοί γενετικοί παράγοντες αφορούν 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες (έως και 28%) και ανωμαλίες στο μεταβολισμό(1-5%), ενώ 

οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κακή διατροφή της 

μέλλουσας μητέρας, έκθεση σε τοξικές ουσίες, έκθεση σε μικρόβια και ιούς, χρήση 

αλκοόλ (Curry et al., 199   Winnepenninckx et al., 2003). Σύμφωνα με τα ερευνητικά 

δεδομένα αρνητικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να έχουν δυσμενή επίδραση 

στη νοητική ανάπτυξη ενός παιδιού οποιαδήποτε στιγμή κατά την κύηση, τον τοκετό 

ή την πρώτη παιδική ηλικία (Κάκουρος-Μανιαδάκη, 2006). 

 Η NY συχνά συνυπάρχει και με άλλες διαταραχές και σύνδρομα όπως οι 

διαταραχές της διάθεσης, η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και οι Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ). Στην ομπρέλα των ΔΑΔ ανήκει και ο αυτισμός, ο 

οποίος στο 50% των περιπτώσεων συνοδεύεται από νοητική υστέρηση (Geschwid & 

Levitt, 2007). Οι διαφορετικές εκδοχές αυτού που κλασικά ορίζεται ως αυτισμός 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 στα δύο διαγνωστικά εγχειρίδια 

DSM-IV και ICD-10 (Sponheim, 1996). Με βάση το DSM-IV διαγνωστικά κριτήρια για 

την ύπαρξη αυτισμού είναι τα ελλείμματα σε τρεις βασικούς τομείς: στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στη συμπεριφορά. Σήμερα ο αυτισμός 

χαρακτηρίζεται ως διαταραχή «φάσματος» εξαιτίας της ανομοιογενούς κλινικής 

εικόνας που παρουσιάζουν τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με την συγκεκριμένη 

διαταραχή. Στη μία άκρη του φάσματος βρίσκονται όσοι έχουν φυσιολογική 

νοημοσύνη και ήπιας μορφής αυτιστικά στοιχεία, ενώ στην άλλη άκρη τα αυτιστικά 
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στοιχεία είναι πολλαπλά, έντονης μορφής και συνοδεύονται από βαριά νοητική 

καθυστέρηση (Filipek et al., 1999).  

 Εξαιτίας της ποικιλίας και του βαθμού σοβαρότητας των συμπτωμάτων της 

αυτιστικής διαταραχής και των διιστάμενων ορισμών της, η επιδημιολογική έρευνα 

περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς τα τελευταία χρόνια μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες 

δείχνουν μία αλματώδη αύξηση στη συχνότητά των διαταραχών αυτής της 

κατηγορίας. Ο επιπολασμός από 4-5/10000 περιπτώσεις σε έρευνες δημοσιευμένες 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Blaxill, 2004) έφτασε σύμφωνα με νεότερα 

δεδομένα στις 22/10000 (Chakrabarti & Fombonne, 2005) ή ακόμα και μεταξύ 30-

60/10000 (Yeargin-Allsopp et al, 2003  Rutter, 2005). Αυτή ακριβώς η έκρηξη των 

περιπτώσεων τις τελευταίες δεκαετίες διεγείρει το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη 

συμβολή περιβαλλοντικών παραγόντων σ΄ αυτό που μοιάζει με «επιδημία αυτισμού» 

(Fombonne, 2003). Ως προς την αναλογία φύλου, στα αγόρια η διαταραχή  

εμφανίζεται 4 φορές συχνότερα απ΄ ό,τι στα κορίτσια για τις περιπτώσεις με 

φυσιολογική νοημοσύνη, ενώ στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει ΝΥ, η αναλογία 

αγοριών κοριτσιών είναι 2:1 (Filipek et al., 1999).  

 Παρά τις συστηματικές έρευνες, το αιτιολογικό υπόβαθρο του αυτισμού 

παραμένει ακόμα και σήμερα σχεδόν άγνωστο. Οι θεωρίες που διατυπώθηκαν από 

τους ειδικούς αποδίδουν την εμφάνισή του σε διαφορετικούς αιτιολογικούς 

παράγοντες. Αν και πολλοί μελετητές προβάλουν τους γενετικούς-βιολογικούς 

παράγοντες ως κύριες αιτίες του αυτισμού (Bolton et al., 1994  Brimacombe, Ming, &  

Parikh, 200   Amaral, Schumann, & Nordahl, 2008  Correia et al., 2009) υπάρχουν κι 

εκείνοι που υποστηρίζουν την άποψη της αιτιολογικής ετερογένειας και 

πολυπαραγοντικότητας της συγκεκριμένης διαταραχής (Barak, Ring, Sulkes,  

Gabbay, & Elizur, 1995  Rutter, 2005  Maimburg et al., 2010). Σε γενικές γραμμές 

όμως η γνώση μας για την αιτιοπαθολογία του αυτισμού δεν ξεπερνά το 20% των 

περιπτώσεων (Geschwid, 2011) και θεωρείται πλέον παραδεκτό ότι ένας αριθμός 

γενετικών αδυναμιών αλληλεπιδρά με παράγοντες από το περιβάλλον για να 

ενισχύσει τις εγκεφαλικές ανωμαλίες που τελικά θα οδηγήσουν στην εμφάνιση της 

συγκεκριμένης διαταραχής (Halberg, Cornelissen, Panksepp, Otsuka, & Johnson, 

2005). Ο ρόλος της συμβολής των γενετικών παραγόντων υποστηρίζεται από 

μελέτες σε οικογένειες αυτιστικών ατόμων, οι οποίες δείχνουν μία συχνότητα 

εμφάνισης του αυτισμού περίπου στο 3% για τα αδέλφια των αυτιστικών παιδιών. 

Συχνότητα, η οποία μπορεί να αγγίξει και το 90% στις περιπτώσεις των 

μονοζυγωτικών διδύμων  (Bolton et al., 1994  ). Τα ευρήματα υποδηλώνουν την 

πιθανή συμμετοχή πολλών γονιδίων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χωρίς να 

εξαιρούνται, ωστόσο, περιβαλλοντικοί παράγοντες (Oller & Oller, 2010). Εντωμεταξύ, 
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αντικρουόμενα εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ερευνών που επικεντρώνονται 

στη μελέτη των βιολογικών παραγόντων. Κατά καιρούς όλα τα μείζονα 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα έχουν ενοχοποιηθεί για διαταραχές του αυτιστικού 

φάσματος, με το σεροτονινεργικό να παρέχει τα πιο συνεπή ευρήματα (Fatemi et al., 

2003). Τα ευρήματα αυτά έρχονται να ενισχύσουν και επιπλέον μελέτες, οι οποίες 

έδειξαν μειωμένο αριθμό κυττάρων Purkinje στην παρεγκεφαλίδα, όπου υπάρχουν 

άφθονοι υποδοχείς σεροτονίνης (Fatemi et al., 2003   Verhoeven, 2010). Η αύξηση 

των περιστατικών των ΔΑΔ στις ΗΠΑ και την Αγγλία μετά την εισαγωγή του τριπλού 

εμβολίου ΜΜR οδήγησε κάποιους ερευνητές να συσχετίσουν την παραπάνω 

διαταραχή με τον εμβολιασμό των μικρών παιδιών με το συγκεκριμένο εμβόλιο και να 

του αποδώσουν αιτιολογικό χαρακτήρα. Πρόσφατες όμως μελέτες στην Ιαπωνία, μία 

χώρα όπου το ΜΜR χρησιμοποιήθηκε μόνο κατά την τετραετία 1989-1993, δεν 

έδειξαν καμία σημαντική συσχέτιση του εμβολιασμού με την εμφάνιση ΔΑΔ (Honda,  

Shimizu, & Rutter, 2005   Uchiyama, Kurosawa, & Inaba, 2007).  

 Σε πολλά αυτιστικά παιδιά, τα συμπτώματα του αυτισμού συνδέονται στενά 

με ασθένειες ή επιπλοκές που παρουσιάζονται κατά την περιγενετική και 

μεταγεννητική περίοδο της ζωής τους και οδηγούν σε διαταραχές της εγκεφαλικής 

λειτουργίας. Πολλές σχετικές μελέτες έδειξαν ότι ορισμένες επιπλοκές κατά την 

προγεννητική π.χ. ασθένειες ή την περιγενετική περίοδο π.χ. κακώσεις στον 

εγκέφαλο, παρουσιάζονται πιο συχνά στην ομάδα των αυτιστικών παιδιών από ό,τι 

στην ομάδα ελέγχου (Frith,1994). Επίσης, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί 

πλήρως, αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει 

στενή σχέση ανάμεσα στις ενδομήτριες ή μετά τη γέννηση  μολύνσεις και τον 

αυτισμό. Στις μολύνσεις αυτές συγκαταλέγονται η ερυθρά, η ανεμοβλογιά, η σύφιλη, 

η τοξοπλάσμωση, η μαλάρια (Prandota, 2011  Mankonski et al., 2006). Εκτενής 

μελέτη των Atladottir και συν. (2010) σε αρχειακό υλικό αυτιστικών περιπτώσεων  

στη Δανία διαπίστωσε σημαντική συσχέτιση της συγκεκριμένης διαταραχής με ιογενή 

λοίμωξη της μητέρας κατά το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Τέλος, σε κάποιες μελέτες 

ο αυτισμός συνδέεται με μικρόβια, όπως ο κυτταρομεγαλοιός και ο έρπις. Στις 

περιπτώσεις αυτές των μολύνσεων ποικίλει ο χρόνος εμφάνισης της διαταραχής. 

Είναι δηλαδή, πιθανόν να παρουσιαστεί ο αυτισμός και μετά το 3ο έτος ηλικίας του 

παιδιού. Οι επιπτώσεις είναι πιο σοβαρές όσο πιο νωρίς κατά τη διάρκεια της ζωής 

επενέργησαν τα αίτια (Frith,1994  Ghaziuddin,1992).  

 Με βάση την υπόθεση ότι τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στην εκδήλωση διαταραχών της ανάπτυξης 

όπως ο αυτισμός και η ΝΥ, εστιάστηκε το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μελέτη 

παραγόντων που σχετίζονται με την εποχή γέννησης ή/και σύλληψης του ατόμου οι 
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οποίοι μπορεί να συνδέονται -ως ένα βαθμό τουλάχιστον- με την εμφάνιση 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Στην περίπτωση εκδήλωσης αυτισμού ή νοητικής 

υστέρησης η επίδραση της εποχής γέννησης μπορεί να συνδέεται με μία σειρά 

διαφορετικών παραγόντων. Μεταξύ άλλων έχει επιβεβαιωθεί από κάποιους 

ερευνητές η ύπαρξη μεταβλητών, όπως διατροφικά ελλείμματα (Cannell, 2008  Grant 

& Soles, 2009  Eyles, Burne, & McGrath, 2011  Kesby et al., 2012   Eyles, Burne, & 

McGrath, 2013), μικροβιακές και ιογενείς λοιμώξεις (Takei et al., 1995  Fatemi et al., 

2002  Libbey, Sweeten, McMahon, & Fujinami, 2005  Attladotoir et al., 2010  Zhou, 

2012) καθώς και κλιματικές αλλαγές (Tempter, Ruff, Halcomb, BarthJow, & Ayers,  

19 8  Chand & Murthy, 2008  Strand, Barnett, & Tong, 2011) που διαφοροποιούνται 

ανά εποχή και μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου σε κρίσιμες 

περιόδους της κύησης (Bolton et al., 1992). 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

 

 Μία συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία δείχνει ότι η έλλειψη βασικών 

ιχνοστοιχείων (π.χ. βιταμινών, ανόργανων αλάτων και άλλων θρεπτικών συστατικών) 

μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία του εγκεφάλου (McCann &     , 2005   

McCann & Ames, 2007). Ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα η φτωχή σε 

θρεπτικά συστατικά διατροφή των μητέρων θεωρήθηκε από κάποιους ερευνητές ως 

σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της νοητικής ανάπτυξης του εμβρύου. Οι 

Knobloch & Pasamanick (1958) πρότειναν ότι η χαμηλή σε θρεπτική αξία διατροφή 

της μέλλουσας μητέρας μεταξύ της 8ης και 12ης εβδομάδας κύησης μπορεί να 

επηρεάσει την πνευματική απόδοση των απογόνων.  

 Μεταξύ των πλέον αναφερόμενων διατροφικών στοιχείων που θα μπορούσαν 

να προκαλέσουν βλάβες στο έμβρυο είναι ορισμένες βιταμίνες, όπως η Α, η Β και 

κυρίως η D. Μη φυσιολογική ποσότητα βιταμίνης Α στη μητρική διατροφή κατά την 

περίοδο κύησης μπορεί μεταξύ άλλων να προκαλέσει δυσπλασίες στον εγκέφαλο του 

εμβρύου, υδροκεφαλία και να οδηγήσει σε αναπτυξιακές και μαθησιακές διαταραχές 

(Marx, Naudé, & Pretorius, 2006). Η ανεπάρκεια της Β6 κατά τη διάρκεια της 

εγκεφαλικής ανάπτυξης έχει δείξει ότι έχει συνέπειες σε νευροχημικές και 

μορφολογικές αλλαγές που εκφράζονται συμπεριφορικά σαν ευερεθιστότητα, 

διαταραχές στην κινητική συμπεριφορά και επιληπτικές κρίσεις (Bayoumi & Smith, 

19 2  Guilarte, 198   Groziak & Kirksey, 1989  Coursin, 1969). Ο McG  th ήταν από 

τους πρώτους που συσχέτισαν την παρουσία της βιταμίνης D με την εγκεφαλική 

λειτουργία, καθώς μέχρι τις αρχές του 1990 οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες 
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αναφερόταν στη σύνδεσή της με το ασβέστιο και τα οστά. Το 1999 δημοσιεύει μία 

μελέτη με την οποία προτείνει την υπόθεση ότι η χαμηλή συγκέντρωση της βιταμίνης 

D στη μητέρα μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη του εγκεφάλου στο 

έμβρυο, θέτοντας το σε κίνδυνο για τη εμφάνιση σχιζοφρένειας στην ενήλικη ζωή του 

(McG  th, 1999). Πρόσφατα, έρευνες σε ζωικά μοντέλα παρέχουν επιπλέον 

αποδείξεις για την ενίσχυση της παραπάνω υπόθεσης. Συγκεκριμένα, μελέτες σε 

ποντίκια έδειξαν ότι η έλλειψη βιταμίνης D δημιουργεί προβλήματα στην ενδομήτρια 

ανάπτυξη του εγκεφάλου και οι αλλαγές αυτές παραμένουν και στην ενήλικη ζωή των 

απογόνων (Feron et al., 2005). Άλλες μελέτες σε θηλαστικά έδωσαν ισχυρά 

ευρήματα για την εμπλοκή της βιταμίνης D στη ρύθμιση δεκάδων πρωτεϊνών που 

συμμετέχουν στην εγκεφαλική ανάπτυξη (Almeras et al., 2007) ενώ η έλλειψή της 

συνδέθηκε με μειωμένη έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στη νευρονική δομή 

(Feron et al, 2005) καθώς και με αυξημένο μέγεθος εγκεφάλου και διευρυμένες 

κοιλίες (Eyles, Brown, Mackay-Sim, McGrath, & Feron, 2003) δηλαδή, ανατομικές 

ανωμαλίες παρόμοιες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί και στους εγκεφάλους 

αυτιστικών ατόμων (Hardan Minshew, Mallikarjuhn, & Keshavan, 2001). Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το γεγονός ότι η έλλειψή της κατά την περίοδο κύησης αυξάνει τον 

κυτταρικό πολλαπλασιασμό στον εγκέφαλο και μειώνει την ποσότητα του 

αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου που συνήθως συνδέεται με τη νευρωνική 

διαφοροποίηση (Levenson & Figueiroa, 2008). Διαφορετικές μελέτες αναφέρουν 

πιθανή σχέση των ετήσιων κύκλων της υπεριώδους ακτινοβολίας και της 

διακύμανσης που παρουσιάζει η βιταμίνη D κατά τη διάρκεια του έτους με την 

εποχικότητα της γρίπης, που κορυφώνεται το χειμώνα. Χαμηλά επίπεδα 

καλσιτριόλης μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ιογενούς λοίμωξης στη 

μέλλουσα μητέρα κατά την περίοδο της κύησης, κυρίως κατά το 3ο τρίμηνο, όταν η 

καλσιτριόλη ορού είναι χαμηλότερη το χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης και ο 

κίνδυνος των ιώσεων εμφανίζεται αυξημένος (Grant & Soles, 2009). Άλλο ένα 

εύρημα που συνδέει τη βιταμίνη D με τις ιογενείς λοιμώξεις δείχνει ότι η επάρκειά της 

στον οργανισμό ελαττώνει τον κίνδυνο αναπνευστικών νοσημάτων από ιούς που 

είναι πολύ κοινοί κατά την περίοδο του χειμώνα (Aloia & Li NG, 2007). Τέλος, έμμεση 

υποστήριξη στη σύνδεση των μειωμένων επιπέδων βιταμίνης D με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισμός, δίνουν και οι έρευνες που 

αφορούν παιδιά γεννημένα σε υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη (Grant & Soles, 2009), 

βρέφη από μετανάστριες μητέρες με σκούρο δέρμα (D  lb  to, 2011) και οι 

ανεξήγητες μειώσεις που παρατηρούνται στο μετακάρπιο πάχος των οστών των 

αυτιστικών αγοριών (H dig    t  l., 2008). 
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ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

  

 Η πιθανότητα ένας μολυσματικός παράγοντας να οδηγεί σε άτυπη ανάπτυξη 

του εγκεφάλου είτε μέσω πρωτογενούς λοίμωξης είτε μέσω της μητρικής απόκρισης 

στη λοίμωξη έχει μελετηθεί από πολλούς ερευνητές εδώ και τέσσερις δεκαετίες.  Η 

σχέση μεταξύ προγεννητικής έκθεσης στον ιό της ερυθράς και νευροαναπτυξιακών 

βλαβών με συνέπειες στη νοητική ικανότητα του ατόμου είναι γνωστή  από την 

Chess  ήδη από τις αρχές του 19 0 (Chess, 1971). Οι Ueda, Nishida, Oshima, & 

Shepard,  (1979) προσπαθώντας να ανιχνεύσουν την κρίσιμη περίοδο έκθεσης στην 

ερυθρά, κατέληξαν ότι οι απόγονοι με πολλαπλές αναπηρίες προερχόταν από 

μητέρες που εκτέθηκαν στον ιό τις πρώτες 8 εβδομάδες της κύησης. Αντιθέτως, 

νοητική υστέρηση εμφάνισαν απόγονοι μητέρων οι οποίες εκτέθηκαν μεταξύ 2ης και 

5ης εβδομάδας. Επιπλέον, προγεννητική μόλυνση από ιούς και βακτήρια όπως ο 

κυτταρομεγαλοϊός και η βακτηριακή μηνιγγίτιδα μπορεί να αποτελέσει αιτία για τη 

δημιουργία νοητικής αναπηρίας (Rantakallio & Wendt, 1985). Τα ευρήματα μίας πιο 

πρόσφατης έρευνας (Takei et al., 1995) ενισχύουν τη σύνδεση εμφάνισης νοητικής 

υστέρησης στους απογόνους με τη μητρική έκθεση σε κάποιον ιό. Πιο συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, η έκθεση της μέλλουσας μητέρας στον ιό 

της γρίπης έξι μήνες πριν από τον τοκετό, δηλαδή κατά τον 3ο – 4ο μήνα κύησης, 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΝΥ στο παιδί. 

 Η ιδέα της δράσης ενός ιού αρκετά νωρίς κατά την περίοδο της κύησης και 

της πρόκλησης συμπεριφορικών συμπτωμάτων στους απογόνους υποστηρίχθηκε σε 

μελέτες και για άλλες διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια και ο αυτισμός (Brown & 

Susser, 2002   Atladottir et al., 2010). Ειδικότερα για τον αυτισμό, ως παράγοντες 

αυξημένου κινδύνου έχουν αναφερθεί ο ιός της ερυθράς (Chess, 1971), ο 

κυτταρομεγαλοϊός (Yamashita et al, 2003), τα βακτήρια (Atladottir et al., 2010) και ο 

ιός της γρίπης (Deykin & MacMahon, 1979). Ένα ιδιαίτερο σημείο το οποίο 

επισήμαναν η Atladottir και οι συνεργάτες της (2010) σε μία πρόσφατη έρευνά τους 

αποτελεί η παρατήρηση ότι μία ιογενής λοίμωξη κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης 

μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση αυτισμού στους απογόνους, ενώ όταν πρόκειται 

για βακτηριακή λοίμωξη αυτή πρέπει να επισυμβεί κατά το 2ο τρίμηνο για να συνδεθεί 

με την παρουσία της συγκεκριμένης διαταραχής. Ωστόσο, σε έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην Ταϊβάν με σκοπό να εξεταστεί αν η μητρική έκθεση σε 

λοιμώξεις σε συγκεκριμένη περίοδο της κύησης σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης ΔΑΔ στους απογόνους, διαπιστώθηκε ότι η βακτηριακή λοίμωξη κατά το 
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3ο τρίμηνο συνδέεται με τον παραπάνω κίνδυνο (Fang, Wang, Huang, & Chen, 

2013). Μία διαφορετική μελέτη του Ring και των συνεργατών του (199 ) στο Ισραήλ 

διαπίστωσε συσχέτιση της ιλαράς και της ιογενούς μηνιγγίτιδας στο γενικό πληθυσμό 

με το μοντέλο γεννήσεων παιδιών με αυτισμό.  Παρότι ιοί όπως η ερυθρά και η ιλαρά 

δεν παρουσιάζονται πλέον συχνά εξαιτίας των προγραμμάτων εμβολιασμών, άλλες 

κατηγορίες ιών όπως αυτοί της γρίπης, είναι διαδεδομένοι παγκοσμίως και οι έγκυες 

γυναίκες ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες για τη βίωση σοβαρών ασθενειών 

(Louie, Acosta, Jamieson, & Honein, 2009). 

 Τα πιο συνεπή όμως ευρήματα προέρχονται από έρευνες σε ζώα, οι οποίες 

έδωσαν σημαντικές πληροφορίες για τη σχέση μητρικής λοίμωξης και αυτιστικής 

παθογένειας στη μετέπειτα ζωή των απογόνων τους. Σε μία μελέτη του ο Patterson 

έδειξε ότι οι απόγονοι μολυσμένων μητέρων ποντικιών με τον ανθρώπινο ιό της 

γρίπης κατά την περίοδο κυοφορίας του εμβρύου, εμφάνισαν συμπεριφορές 

αυτιστικού τύπου (Patterson, 2002). Η έρευνα της Shi και των συνεργατών της σε 

ποντίκια που γεννήθηκαν από μητέρες μολυσμένες με τον ιό της γρίπης έρχεται να 

ενισχύσει την παραπάνω διαπίστωση, καθώς έδειξε ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές 

στη συμπεριφορά και τις κοινωνικές δοκιμασίες αλληλεπίδρασης στα νεαρά τέκνα 

τους (Shi, Fatemi, Sidwell, & Patterson, 2003). Επιπλέον, με περαιτέρω έρευνα τους 

οι Shi, Tou, & Patterson (2005) διαπίστωσαν  ότι η απόκριση της μητέρας μέσω των 

κυττοκινών ενδεχομένως επιδρά στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου με 

συνέπειες στην αλλαγή της κοινωνικής συμπεριφοράς των απογόνων, όπως 

παρατήρησαν σε ένα πείραμα με ποντίκια, όπου οι μητέρες εκτέθηκαν στον ιό της 

γρίπης κατά την περίοδο της κύησης. Αλλά και πιο πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει 

ότι τα επίπεδα των κυττοκινών άλλαξαν στον πλακούντα και το αμνιακό υγρό των 

ζώων, όταν αυτά εκτέθηκαν σε μολυσματικούς παράγοντες (Ashdown et al., 2006   

Meyer et al., 2006).  Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα των μελετών για τη σύνδεση 

μητρικής λοίμωξης και νευροαναπτυξιακών διαταραχών ο Zhou (2012) κατέληξε ότι 

οι κυττοκίνες και τα γλυκοκορτικοειδή που παράγονται κατά τη διάρκεια μόλυνσης της 

μητέρας μπορεί να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για νευρολογικές επιπτώσεις στους 

απογόνους. 

 Εκτός όμως από την υπόθεση των κυττοκινών έχει προταθεί από ορισμένους 

ερευνητές ότι και η παρουσία πυρετού ως κλινικό σύμπτωμα ιογενών λοιμώξεων ή 

γρίπης μπορεί να σχετίζεται με ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα όταν συμβαίνει κατά 

το 1ο τρίμηνο της κύησης και αυξημένο κίνδυνο ανεξήγητης εγκεφαλικής παράλυσης 

όταν συμβαίνει μετά την 21η εβδομάδα (Moretti, Bar-Oz, Fried, & Koren, 2005  O 

Gallaghan et al., 2011). Θετική συσχέτιση μεταξύ πυρετού και εμφάνισης αυτισμού 

στους απογόνους ανέφεραν στη μελέτη τους και οι Deykin & McMahon (1979). Σε 
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παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε μία ακόμα έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2013 του 

Zerbo και των συνεργατών του, οι οποίοι βρήκαν ότι πυρετός της μητέρας ο οποίος 

δεν αντιμετωπίστηκε φαρμακευτικά αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στα 

παιδιά. Αντίθετη άποψη προς τα παραπάνω εκφράζει ο Torres (2003), ο οποίος 

προτείνει ότι η χρήση αντιπυρετικών φαρμάκων κατά την κύηση ή νωρίς κατά τη 

βρεφική ηλικία θα πρέπει να εξεταστεί σε σχέση με τον κίνδυνο ανάπτυξης αργότερα 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών. 

 Τέλος, κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας και η εμφάνιση μητρικών αντισωμάτων 

ενάντια στον εγκεφαλικό ιστό του εμβρύου πιθανόν να συνδέεται με 

νευροαναπτυξιακές ανωμαλίες (Dalton et al., 2003  Martin et al., 2008). Συγκεκριμένα, 

η χορήγηση ανοσοσφαιρινών μητέρων αυτιστικών παιδιών σε έγκυες πιθήκους, 

έδωσαν απογόνους με περισσότερα κοινωνικά ελλείμματα, κινητική δραστηριότητα 

και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές σε σχέση με τους απογόνους μητέρων 

πιθήκων που τους δόθηκε ανοσοσφαιρίνη μητέρων τυπικώς αναπτυσσόμενων 

παιδιών (Dalton et al., 2003). 

 Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος μέχρι σήμερα στη μελέτη των 

παραγόντων που συνδέονται με την εμφάνιση νευροναπτυξιακών διαταραχών 

υπάρχουν ακόμα πολλά αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν είτε το μηχανισμό 

μέσω των οποίων επιδρούν οι κυττοκίνες, τα γλυκοκορτικοειδή και τα μητρικά 

αντισώματα είτε το είδος, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της μητρικής λοίμωξης η 

οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στην παρουσία αναπτυξιακών βλαβών στο έμβρυο. 

 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

  

 Η σύνδεση της εποχής γέννησης με τη νοητική ικανότητα του ατόμου 

εξετάστηκε από ορισμένους ερευνητές στη βάση των κλιματικών αλλαγών με κύρια 

κλιματική μεταβλητή αυτή της θερμοκρασίας. Ο Orme (1963) προτείνει ενίσχυση της 

ευφυΐας ανάλογη με τον αριθμό των μηνών της εμβρυικής ανάπτυξης που 

εμφανίζουν υψηλές θερμοκρασίες. Μία διαφορετική μελέτη αναφέρει πιθανή σχέση 

της θερμοκρασίας και της εμφάνισης σχιζοφρένειας σε άτομα που συλλήφθηκαν κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Tempter και συν. (1978) 

οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι τα άτομα που αργότερα θα εμφανίσουν 

σχιζοφρένεια τείνουν να συλλαμβάνονται κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού 

και να γεννιούνται κατά τους ψυχρούς του χειμώνα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς 

τους, η τάση αυτή είναι πιο εμφανής στις χώρες της Ευρώπης με πιο ψυχρά κλίματα 
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απ΄ ό,τι στις χώρες των ΗΠΑ. Μία ακόμα έρευνα που δημοσιεύτηκε το 19 1 των 

McNeil et al. καταγράφει  αντίστοιχη τάση τόσο για σχιζοφρενείς όσο και για 

αυτιστικούς ασθενείς. 

 Σύμφωνα με κάποιους ερευνητές η χαμηλή θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις 

παρέχουν ιδανικές συνθήκες για τη διάδοση των ιογενών λοιμώξεων και της γρίπης  

(Urashima, Shindo, & Okabe, 2003   Chumkiew, Jaroensutasinee, & Jaroensutasinee,  

2007). Στις εύκρατες κλιματολογικά περιοχές οι επιδημίες γρίπης ξεσπούν συνήθως 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα μέχρι και τον Μάρτιο (Fuhrmann, 2010) γεγονός που 

επιβεβαιώνεται και για τη χώρα μας από τα αρχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ τα οποία δείχνουν 

έξαρση του φαινομένου την συγκεκριμένη περίοδο του έτους (http://www.keelpno.gr). 

 Καθώς δεν έχουν γίνει πολλές μελέτες που να εξετάζουν την παραπάνω 

σχέση, τα λίγα δεδομένα που έχουμε δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε ασφαλή 

συμπεράσματα και επηρεάζουν αναμφίβολα την αξιοπιστία της τάσης που 

αναφέρεται. Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί παρόλα αυτά είναι το γεγονός ότι 

ολοένα και περισσότερες κλινικές και επιδημιολογικές μελέτες διεξάγονται 

εξετάζοντας τη συμβολή του περιβάλλοντος στον κίνδυνο εμφάνισης 

νευροαναπτυξιακών ελλειμμάτων και διαφορετικοί ερευνητές, ο καθένας από τη 

σκοπιά του, προσφέρουν τη δική τους ερμηνεία.  
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                            ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 Ένας από τους πρώτους ερευνητές που ανέφεραν ότι η ευφυΐα ενδεχομένως 

σχετιζόταν με την εποχή σύλληψης του εμβρύου ήταν ο Heape  το 1909, ενώ μία 

δεκαετία αργότερα ο Mc Callum Fairgrieve (1921), υποστήριζε ότι αγόρια γεννημένα 

στα τέλη της άνοιξης είχαν την τάση να είναι λιγότερο ευφυή από αυτά που 

γεννήθηκαν τέλη φθινοπώρου με αρχές χειμώνα. Ωστόσο, οι απόψεις αυτές δεν 

επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα μεταγενέστερων ερευνών, οι οποίες συνέκλιναν 

προς έναν υψηλότερο βαθμό ευφυΐας για άτομα γεννημένα κατά τους ζεστούς μήνες-

κυρίως την άνοιξη- σε σχέση με αυτά που είχαν γεννηθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 

(Cowgill,1966   Kevan, χ.χ ). 

 Καθώς το πεδίο μελέτης επίδρασης της εποχής γέννησης στην εμφάνιση 

διαφόρων διαταραχών διευρυνόταν ολοένα και περισσότερο, το 1939 οι Pintner & 

Forlano εξέτασαν την επίδραση της εποχής γέννησης σε παιδιά με φυσιολογική 

νοημοσύνη γεννημένα στο Νότιο ημισφαίριο, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβανόταν και ένα δείγμα ατόμων με χαμηλό νοητικό δυναμικό που 

προερχόταν από τις ΗΠΑ. Σκοπός της εργασίας τους ήταν η επιβεβαίωση των 

ευρημάτων προηγούμενων ερευνών στο Βόρειο ημισφαίριο, οι οποίες είχαν δείξει 

χαμηλότερο μέσο όρο νοητικού δυναμικού για παιδιά γεννημένα κατά τη χειμερινή 

περίοδο του έτους. Επιπροσθέτως, επιχείρησαν να εξετάσουν εάν το χαμηλότερο 

νοητικό δυναμικό που εμφανιζόταν στις γεννήσεις του χειμώνα των φυσιολογικών 

παιδιών θα εμφανιζόταν ομοίως και στα παιδιά με το χαμηλό νοητικό δυναμικό και 

επιπλέον εάν θα υπήρχε διακύμανση των γεννήσεων αυτών των παιδιών ανάλογα με 

την εποχή. Το δείγμα των παιδιών με χαμηλό IQ χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: η 

πρώτη συνίστατο από 8.985 παιδιά με μέσο νοητικό πηλίκο 65.20 και η δεύτερη από 

658 παιδιά με μέσο νοητικό πηλίκο 52.9 . Η ανάλυση των δεδομένων έγινε ανά 

μήνα, ανά εποχή και ανά περίοδο (κρύα/θερμή), με την εύρεση του μέσου όρου και 

της τυπικής απόκλισης. Ως προς την πρώτη κατηγορία, το χαμηλότερο μέσο πηλίκο 

παρατηρήθηκε το χειμώνα και για τα δύο φύλα, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν 

περισσότερες γεννήσεις των παιδιών αυτής της κατηγορίας την ίδια περίοδο, παρότι 

οι χειμερινοί μήνες έχουν τις λιγότερες μέρες μεταξύ όλων των εποχών. Όσον αφορά 

τη δεύτερη κατηγορία το χαμηλότερο πηλίκο απαντάται και πάλι κατά τους μήνες του 

χειμώνα, οι περισσότερες όμως γεννήσεις εμφανίζονται το φθινόπωρο. Οι ερευνητές 

παραπέμπουν τον αναγνώστη σε προηγούμενες εργασίες τους για την ερμηνεία των 

ευρημάτων τους. Για παράδειγμα, σε άρθρο που δημοσίευσαν το 1933, αναφέρονται 
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στη νηπιακή θνησιμότητα και στην μεγαλύτερη ευαισθησία που παρουσιάζουν τα 

παιδιά που γεννιούνται το χειμώνα σε διάφορες ασθένειες και διαταραχές (Pintner & 

Forlano, 1933). 

 Δύο δεκαετίες αργότερα, το 1958 οι Knobloch & Pasamanick, εξετάζοντας τα 

αρχεία των γεννήσεων 5.855 παιδιών με νοητική ανεπάρκεια, γεννημένα κατά την 

περίοδο 1913-1948 στις ΗΠΑ, διαπίστωσαν μία σημαντική αύξηση των γεννήσεων 

αυτών των παιδιών κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο –ο μήνας με τις 

περισσότερες αναλογικά γεννήσεις- και Μάρτιο σε σύγκριση με αυτά που γεννήθηκαν 

από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τους μήνες με άνοδο των γεννήσεων 

στο γενικό πληθυσμό. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε στην ταύτιση του 3ου μήνα της 

κύησης με κάποιον από τους καλοκαιρινούς μήνες, τους πιο θερμούς μήνες του 

έτους. ‘Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς τις πολύ ζεστές περιόδους οι μητέρες 

ελαττώνουν την τροφή τους, ιδιαίτερα την πρόσληψη πρωτεϊνών, γεγονός που έχει  

συνέπειες στην ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου.  Η έλλειψη, λοιπόν, θρεπτικών ουσιών 

κατά το τέλος του 1ου τριμήνου, όπου οργανώνεται ο εγκεφαλικός φλοιός, μπορεί  να 

αποβεί καθοριστική για τη μετέπειτα εγκεφαλική λειτουργία. 

 Ενδιαφέροντα ευρήματα προέρχονται και από έρευνα του Orme (1962) σε 

δείγμα 148 νοητικά υστερημένων ενήλικων ατόμων. Ο ερευνητής διαχώρισε το 

δείγμα του σε δύο μεγάλες κατηγορίες: η πρώτη περιελάμβανε  8 άτομα με ήπια ΝΥ 

(Δ.Ν. 55-69) και η δεύτερη  0 άτομα με μέτρια  ΝΥ (Δ.Ν. 40-54). Η επεξεργασία των 

δεδομένων έγινε με τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ² και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

στην κατηγορία των ατόμων με ήπια ΝΥ υπήρξαν περισσότερες γεννήσεις κατά το 

καλοκαίρι και το φθινόπωρο, ενώ στην κατηγορία των ατόμων με μέτρια ΝΥ οι 

γεννήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά τους μήνες του χειμώνα και της άνοιξης. Δεν 

δίνεται σαφής ερμηνεία των ευρημάτων, εν τούτοις ο συγγραφέας παραπέμπει στις 

αιτιολογήσεις προηγούμενων ερευνητών (βλέπε Huntington,1945  Knobloch & 

Pasamanick, 1958).  

 Ο ίδιος ερευνητής ένα χρόνο αργότερα δημοσιεύει μία νέα μελέτη όπου 

επαναλαμβάνει την έρευνά του προσθέτοντας στο προηγούμενο δείγμα 40 επιπλέον 

άτομα. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την προηγούμενη έρευνα και υποδεικνύουν 

μία τάση ενίσχυσης της ευφυΐας σε αναλογία με τον αριθμό των μηνών της εμβρυικής 

ανάπτυξης σε περιόδους όπου η μέση μηνιαία θερμοκρασία  είναι υψηλότερη από 

όλες τις μέσες θερμοκρασίες της συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό φαίνεται να 

συμβαίνει μόνο κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Επιπροσθέτως, η περίοδος 

κύησης μεταξύ του 4ου και του 8ου μήνα δείχνει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
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ανάπτυξη του εμβρύου. Σύμφωνα με τον ερευνητή, η υπεροχή στη νοητική ικανότητα 

των ατόμων με γενέθλια το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο δεν οφείλεται μόνο στις 

υψηλές θερμοκρασίες αυτής της περιόδου αλλά και στην σταδιακή άνοδο της 

θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς περνά από το χειμώνα στην 

άνοιξη και κατόπιν στο καλοκαίρι. Το αντίστροφο φαίνεται να συμβαίνει για τις 

γεννήσεις τους μήνες του χειμώνα (Orme, 1963) 

 Σε παρόμοια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Σουηδία, το 1964, από 

τους Lander, Forssman, & Akesson, δεν βρέθηκε άνοδος των γεννήσεων των 

ατόμων με ΝΥ σε κάποιο μήνα του έτους, αν και διαπιστώθηκαν λιγότερες από τον 

αναμενόμενο αριθμό γεννήσεις το μήνα Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν δείγμα 10. 05 ατόμων με ΝΥ μεταξύ των οποίων ενυπήρχαν 1.192 

άτομα με Σύνδρομο Down. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 233. 32 γεννήσεις 

του γενικού πληθυσμού για τα άτομα με νοητική υστέρηση και 181.044 γεννήσεις του 

γενικού πληθυσμού για τα άτομα με Σύνδρομο Down. Η χαμηλή αντιπροσώπευση 

των γεννήσεων το μήνα Σεπτέμβριο αποδόθηκε από τους ερευνητές σχεδόν εξ΄ 

ολοκλήρου στα άτομα με Σύνδρομο Down, καθώς όταν η ανάλυση δεν τα 

συμπεριελάμβανε στην κατηγορία των νοητικών υστερούντων τα αποτελέσματα 

έδειχναν μεν μία πτώση αλλά όχι στατιστικά σημαντική. Παρότι δεν δόθηκε σαφής 

ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο, πιθανολογήθηκε ότι τα άτομα με Σύνδρομο Down 

γεννιούνται συνήθως από μεγαλύτερες ηλικιακά γυναίκες, οι οποίες δεν ακολουθούν 

το μοντέλο που οδηγεί σε σύλληψη το μήνα Δεκέμβριο τις νεαρότερες γυναίκες. 

 Ο Williams την ίδια χρονιά μελέτησε ομάδα 265 παιδιών με χαμηλό νοητικό 

δυναμικό που φοιτούσαν σε ειδικά σχολεία στην Ουαλία. Ο χρόνος γέννησης τους 

κατηγοριοποιήθηκε σε τρεις μεγάλες περιόδους: φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-

Δεκέμβριος), άνοιξη (Ιανουάριος-Απρίλιος) και καλοκαίρι (Μάιος-Αύγουστος). Ο 

ερευνητής διαπίστωσε αύξηση των γεννήσεων κατά την περίοδο του καλοκαιριού και 

παρότι  αυτό το απέδωσε στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος δεν 

παρέβλεψε να αναφερθεί και στην συμβολή βιολογικών παραγόντων 

(Williams,1964). 

 Το 1966 ο Barker εξέτασε το μήνα γέννησης σε μία ομάδα 60  παιδιών με ΝΥ 

στην Αγγλία. Σκοπός του ήταν να ανιχνεύσει τη μηνιαία διακύμανση των γεννήσεων 

στην ομάδα των παιδιών με ΝΥ χρησιμοποιώντας ως ομάδα ελέγχου τον γενικό 

πληθυσμό. Για τις ανάγκες της έρευνας χώρισε το δείγμα του σε τρεις ομάδες 

σύμφωνα με το δείκτη νοημοσύνης στη δοκιμασία της Stanford-Binet Intelligence 

Scale: παιδιά με Δ.Ν. 65- 4, παιδιά με Δ.Ν. 50-64 και παιδιά με Δ.Ν. κάτω από 50. 
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Οι σχετικές συχνότητες των γεννήσεων εξάχθηκαν από την διαίρεση του ποσοστού 

των γεννήσεων ατόμων με νοητική ανεπάρκεια κάθε μήνα με το ποσοστό όλων των 

γεννήσεων του γενικού πληθυσμού κατά την ίδια χρονική περίοδο. Τα ευρήματα 

έδειξαν αξιοσημείωτη άνοδο των γεννήσεων το μήνα Μάιο για την ομάδα των 

παιδιών με νοημοσύνη κάτω από 50. Για τα παιδιά με νοημοσύνη μεταξύ 50-64 η 

άνοδος εντοπίστηκε κατά την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, ενώ αντίστοιχα για την 

ομάδα με δείκτη νοημοσύνης 65-74 παρατηρήθηκε άνοδος μεταξύ Φεβρουαρίου- 

Ιουλίου. Εξαιτίας του μικρού δείγματος ο ερευνητής προχώρησε στον διαχωρισμό 

μέσα σε κάθε ομάδα δύο μεγάλων κατηγοριών με κριτήριο την αναλογία γεννήσεων 

σε μία χρονική περίοδο. Στην 1η κατηγορία τοποθετήθηκαν όλα τα παιδιά, τα οποία 

γεννήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου-Ιουλίου (οι μήνες με τις περισσότερες γεννήσεις) 

και στην 2η κατηγορία τα υπόλοιπα παιδιά. Ακολούθως, συνέκρινε τις δύο κατηγορίες 

μεταξύ τους και διαπίστωσε μία διακύμανση των γεννήσεων από 1.06-1.18 και 0.80-

0.94 για τις δύο κατηγορίες, αντίστοιχα. Ο Barker συνέκρινε τα ευρήματά του με αυτά 

άλλων ερευνητών και κατέληξε ότι η άνοδος των γεννήσεων αυτών των παιδιών σε 

μία χρονική περίοδο λίγο πριν και λίγο μετά το μήνα Μάιο μπορεί ίσως να εξηγηθεί με 

την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος (για τα παιδιά με νοημοσύνη άνω του 

50) και με διαφορές στην μέση περίοδο κύησης και την μεταγεννητική επιβίωση για 

τα παιδιά με χαμηλότερο του 50 νοητικό δυναμικό. 

 Υπό το πρίσμα των παραπάνω ευρημάτων ο Berglund το 196  επιχειρεί να 

εξετάσει αν οι διαφορές που παρατήρησαν ο Orme και οι υπόλοιποι ερευνητές θα 

ανιχνευόταν και σε παιδιά α) φυσιολογικής νοημοσύνης (Ν= 08) και β) νοητικής 

ανεπάρκειας (Ν=23 ) που γεννήθηκαν στη Σουηδία. Με σκοπό να έχει έναν 

ικανοποιητικό αριθμό ατόμων χώρισε το δείγμα των παιδιών της δεύτερης ομάδας σε 

τρεις κατηγορίες: i) παιδιά γεννημένα από Δεκέμβριο έως και Μάρτιο,ii) παιδιά 

γεννημένα από Απρίλιο έως και Ιούλιο και iii) παιδιά γεννημένα από Αύγουστο έως 

και Νοέμβριο. Τα αποτελέσματα με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ² και του t-

test έδειξαν περισσότερα παιδιά με νοητική ανεπάρκεια γεννημένα στην 3η κατηγορία 

(Αύγουστο έως και Νοέμβριο) σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες. Ο ερευνητής 

αναφέρει τη μεγαλύτερη ομοιογένεια της νοητικής ηλικίας αυτών των παιδιών, σε 

σχέση με το μεγάλο εύρος τιμών του νοητικού δυναμικού των παιδιών με 

φυσιολογική νοημοσύνη, ως πιθανό παράγοντα της συγκέντρωσης των γεννήσεων 

κατά το φθινόπωρο, χωρίς να εξετάσει άλλες πιθανές μεταβλητές.   

 Με σκοπό να εξετάσουν εάν υπάρχουν διαφορές στο βαθμό νοητικής 

ικανότητας σε περιοχές χωρίς ιδιαίτερες κλιματολογικές αυξομειώσεις, οι Jacobs  και 

Alper, το 19 0 μελέτησαν δεδομένα 2.140 νοητικώς υστερημένων ατόμων στη 
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Φλόριντα και τη Νότια Γεωργία. Η σύγκριση ανάμεσα στο αναμενόμενο ποσοστό 

γεννήσεων ατόμων με νοητική ανεπάρκεια κάθε μήνα και το πραγματικό ποσοστό 

δεν έδειξε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τα ευρήματα αυτά ήταν συνεπή με 

την υπόθεση ότι αν το χαμηλό νοητικό δυναμικό συνδέεται με κλιματολογικές 

διακυμάνσεις τότε δεν θα διαπιστωνόταν κάποια σημαντική εποχική διαφορά σε 

περιοχές με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες. 

 To 1974  οι Hare, Price και Slater πραγματοποίησαν μία έρευνα με δεδομένα 

από το ιστορικό όλων των ασθενών οι οποίοι εισήχθησαν σε ψυχιατρικές μονάδες 

στην Αγγλία και την Ουαλία κατά την περίοδο 19 0-19 1. Μεταξύ αυτών των 

ασθενών υπήρχε ένα δείγμα 1.628 ατόμων με ΝΥ γεννημένων μεταξύ του 1951-

19 0. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα της διακύμανσης των 

γεννήσεων του γενικού πληθυσμού κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο. Τα 

αποτελέσματα με τη χρήση του ελέγχου ανεξαρτησίας Χ² έδειξαν μία τάση 

περισσότερων γεννήσεων νοητικά μειονεκτούντων ατόμων κατά τη χειμερινή 

περίοδο, τάση όμως που δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική. Οι ερευνητές δεν 

σχολίασαν το συγκεκριμένο τα αποτέλεσμα. 

 Η παρουσία ευρημάτων σύνδεσης της εποχικότητας με την εμφάνιση 

νευροαναπτυξιακών και ψυχικών διαταραχών στο Βόρειο ημισφαίριο, ώθησε τους 

Parker & N il o  το 19 6 να σχεδιάσουν μία μελέτη για την εξέταση του 

συγκεκριμένου φαινομένου και στο Νότιο ημισφαίριο. Συγκεκριμένα, συνέλεξαν 

πληροφορίες για το φύλο, τη διάγνωση και την ημερομηνία γέννησης 20.358 ατόμων 

που είχαν εισαχθεί σε κάποιο ψυχιατρικό κέντρο στη Νέα Νότια Ουαλία (New South 

Wales) κατά την περίοδο 19 0-19 4. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε το σύνολο 

των γεννήσεων στην παραπάνω περιοχή κατά τα έτη 1962-1971. Μεταξύ των 20.358 

ατόμων του δείγματος υπήρχε μία κατηγορία 1.048 ατόμων διαγνωσμένα με ΝΥ 

σύμφωνα με το ICD 8 rev. Παρότι οι ερευνητές δεν προτίθετο να εξετάσουν την 

διακύμανση της εποχικότητας  στα άτομα με ΝΥ, καθώς ο βασικός σκοπός της 

μελέτης τους αφορούσε τις ψυχικές παθήσεις, στους πίνακες που παρέθεσαν  

παρατηρείται μία άνοδος των γεννήσεων τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο (καλοκαίρι) σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιόδους του έτους, η οποία 

όμως δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος μαζί με τον 

Αύγουστο είναι οι μήνες που παρατηρήθηκαν οι περισσότερες γεννήσεις ατόμων της 

συγκεκριμένης ομάδας. 

 Άλλη μία μελέτη του Orme (1979), η οποία διεξήχθη στην Αγγλία, μας δίνει 

ενδιαφέροντα ευρήματα για τη σχέση εποχής γέννησης και εμφάνισης νοητικής 
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ανεπάρκειας. Ο ερευνητής αφού χώρισε το δείγμα του σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 

με το βαθμό νοητικής ικανότητας: 229 άτομα με Δ.Ν. 55-69, 230 άτομα με Δ.Ν. 40-54 

και 254 άτομα με Δ.Ν. < 40, εξέτασε τη σχέση μήνα γέννησης, νοητικού δυναμικού 

και θερμοκρασίας. Βρέθηκε μία στατιστικά σημαντική αύξηση των γεννήσεων κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα των ατόμων με Δ.Ν. < 55, ενώ μία πτώση των γεννήσεων 

αυτής της κατηγορίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ερευνητής παρατηρεί μία 

σχέση ανάμεσα στην διακύμανση της ετήσιας θερμοκρασίας και τις γεννήσεις των 

παιδιών της παραπάνω κατηγορίας. Κατά την άποψή του αυτή η σχέση ό,τι και αν 

σημαίνει, φαίνεται να συμβαίνει κατά την διάρκεια της κύησης και όχι ως μεμονωμένο 

συμβάν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Όπως υποστηρίζει, το κλίμα, 

ενδεχομένως, συνεισφέρει περισσότερο σε επίπεδο ικανοτήτων του ατόμου παρά ως 

αιτιολογικός παράγοντας της νοητικής υστέρησης. 

 Την διερεύνηση της ύπαρξης ενός παρόμοιου μοντέλου με αυτό του Orme σε 

ένα δείγμα 419 ατόμων με ΝΥ στις ΗΠΑ επιχείρησε ο Roszkowski ένα χρόνο 

αργότερα. Η διάγνωση της νοητικής έκπτωσης έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια AAMD 

και περιλάμβανε πέντε κατηγορίες: από οριακή έως πολύ βαριά νοητική υστέρηση.  

Εξετάστηκε ο αριθμός των γεννήσεων ανά εποχή και η επίδραση της εποχής 

γέννησης στον βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ2  και δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά για κάποια από τις δύο παραπάνω υποθέσεις (Roszkowski, 1980). 

 Την ίδια περίπου περίοδο οι Who to  & Karnes (1981) επιχείρησαν να 

ανακαλύψουν την ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στην εποχή γέννησης και την εμφάνιση 

νοητικών ιδιαιτεροτήτων -χαρίσματα ή αδυναμίες- σε παιδιά που φοιτούσαν σε  

σχολεία των ΗΠΑ μεταξύ των oποίων και 302 παιδιά με ΝΥ. Τα παιδιά αυτής της 

ομάδας είχαν μέσο όρο νοητικού δυναμικού 62 και συγκρίθηκαν οι παρατηρούμενες 

συχνότητες των γεννήσεων τους ανά εποχή σε σχέση με τις αναμενόμενες 

συχνότητες. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν για αυτή την συγκεκριμένη ομάδα 

παιδιών δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 Στα ίδια περίπου αποτελέσματα κατέληξε τρία χρόνια αργότερα ο G ll gh   

και οι συνεργάτες του με τη δημοσίευση μίας μελέτης η οποία σχεδιάστηκε για την 

διερεύνηση της ύπαρξης εποχικής διακύμανσης στις γεννήσεις ατόμων με ΝΥ και την 

πιθανή εμφάνιση διαφοροποίησης αυτών των γεννήσεων μεταξύ λευκών και 

έγχρωμων ατόμων με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των γεννήσεων 11 4 ατόμων στην Πενσυλβάνια 

των ΗΠΑ και η στατιστική τους επεξεργασία δεν έδειξε σημαντική απόκλιση από το 
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μοντέλο των γεννήσεων του γενικού πληθυσμού των ΗΠΑ (Gallagher, Jones, & Mc 

Falls, 1984). 

 Οι Hafner, Haas, Pfeifer-Kurda, Eichborn, & Mitchizuji, το 198  εξέτασαν το 

φαινόμενο της εποχικότητας των γεννήσεων ατόμων με νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές σε μία ομάδα σχιζοφρενών ασθενών και σε μία ομάδα ατόμων με ΝΥ. Η 

ομάδα των νοητικώς αδύναμων αποτελούνταν από 415 άτομα με μέτρια έως σοβαρή 

ΝΥ (Δ.Ν. ≤ 60) γεννημένα κατά την περίοδο 1958-19 1 στο M   h i , απ΄ όπου 

αντλήθηκε και η ομάδα ελέγχου ατόμων γεννημένων την ίδια χρονική περίοδο. Σε 

αντίθεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση το ποσοστό των γεννήσεων του 

γενικού πληθυσμού κάθε εποχή του έτους η ομάδα των ατόμων με ΝΥ έδειξε άνοδο 

σε ποσοστό 20% κατά το 2ο τρίμηνο του έτους και μία ελαφρά πτώση κατά το 3ο και 

1ο τρίμηνο. Επισημαίνεται ότι στο γενικό πληθυσμό μία ελαφρά άνοδος 

παρατηρήθηκε στα δύο πρώτα τρίμηνα και μία ανάλογη πτώση στα δύο τελευταία. 

Επειδή η απόκλιση που εμφανίζεται δεν αγγίζει το επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας δεν αξιολογήθηκε από τους ερευνητές. 

 Λίγα χρόνια μετά, οι Liederman και Flannery (1994) επιχείρησαν να 

εξετάσουν την ενδεχόμενη επίδραση του τρίπτυχου «περίοδος σύλληψης-

φωτοπερίοδος-ορμονικές διαταραχές» με την εμφάνιση νευροαναπτυξιακών 

διαταραχών στους απογόνους. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκαν τα δεδομένα 

αρχειακού υλικού μίας προγενέστερης μελέτης για την συνεισφορά των προ-περι και 

μεταγεννητικών συμβάντων στις βλάβες του ΚΝΣ. Το τελικό δείγμα συμπεριελάμβανε 

11.5 8 ζευγάρια μητέρων/παιδιών, εκ των οποίων τα 255 παιδιά είχαν βαθμολογηθεί 

σε τεστ νοημοσύνης με σκορ κάτω από  0. Μεταξύ άλλων βρέθηκε ότι η σύλληψη το 

Φθινόπωρο είχε σημαντικά αυξημένες πιθανότητες για την εμφάνιση ΝΥ στους 

απογόνους έναντι των άλλων εποχών του έτους. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τα 

ευρήματά τους σε σχέση με την εποχή σύλληψης και όχι με την ημερομηνία γέννησης 

των παιδιών παρά το γεγονός της αυξημένης βεβαιότητας για την ακρίβεια της 

δεύτερης ημερομηνίας έναντι της πρώτης. Όπως παρατηρούν, οι συλλήψεις κατά την 

φθινοπωρινή περίοδο συνδέονται με ημέρες μικρότερης διάρκειας του φωτός, 

γεγονός το οποίο σχετίζεται με αλλαγές στην ορμονική δραστηριότητα στη μήτρα. 

Καθώς οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιούνται μία εποχή όπου οι μέρες φθίνουν σε 

διάρκεια, το γεγονός αυτό βιώνεται για μεγαλύτερη περίοδο της κύησης απ΄ ό,τι θα 

συνέβαινε αν η σύλληψη γινόταν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Οι ερευνητές 

αποκλείουν την περίπτωση της επίδρασης της οργάνωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος (ηλικία εισόδου στο σχολείο) στα ευρήματά τους και στην προσπάθειά 

τους να δώσουν κάποια ερμηνεία εξετάζουν διάφορους άλλους παράγοντες, όπως οι 
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μολύνσεις από ιούς, εμπύρετες καταστάσεις κατά το 1ο και 2ο τρίμηνο κύησης, η 

χαμηλή αύξηση βάρους της μητέρας, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, οι οποίοι 

όμως δεν διαπιστώθηκε ότι επιδρούν στην υπό συζήτηση σχέση. 

 Με ένα διαφορετικό τρόπο χρησιμοποίησαν η Landau και οι συνεργάτες της 

δεδομένα παιδιών με ΝΥ σε έρευνα που πραγματοποίησαν για την μελέτη της 

εποχικότητας σε άτομα με Αυτισμό. Στη συγκεκριμένη έρευνα τα στοιχεία που 

αφορούσαν το μήνα γέννησης και την ύπαρξη λόγου σε 284 άτομα με ΝΥ 

χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα σύγκρισης για τον έλεγχο της υπόθεσης της έξαρσης 

των γεννήσεων παιδιών με Αυτισμό τους μήνες Μάρτιο και Αύγουστο. Η ανάλυση 

των δεδομένων έγινε τόσο για το σύνολο των δύο ξεχωριστών ομάδων των 

παραπάνω διαταραχών όσο και για τις υποκατηγορίες της καθεμιάς, οι οποίες 

συνίσταντο σε αυτιστικά άτομα με και χωρίς λόγο όπως και σε άτομα με ΝΥ με και 

χωρίς λόγο, αντίστοιχα. Για τους ομιλούντες ο έλεγχος Χ² έδειξε υψηλό μήνα 

γεννήσεων τον Ιανουάριο και για τους μη ομιλούντες τον Αύγουστο. Αντίστοιχα 

πτώση των γεννήσεων παρατηρήθηκε το Νοέμβριο για την πρώτη κατηγορία και τον 

Φεβρουάριο για τη δεύτερη. Μία διαφορετική ανάλυση των δεδομένων με αρχή 

μέτρησης το μέσο του μήνα έδειξε υψηλό μήνα γεννήσεων τον Ιανουάριο για τους 

ομιλούντες και τους μήνες Μάιο, Ιούλιο και Αύγουστο για τους μη ομιλούντες και 

αντίστοιχα χαμηλότερο μήνα τον Ιούνιο για τους ομιλούντες και τους Φεβρουάριο και 

Μάρτιο για τα άτομα χωρίς λόγο (Landau et al., 1999)   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Pintner, R & 
Forlano,G.(1939)Season 
of birth and intelligence. 
J Genet Psycho, 54, 
353-358 

4 κατηγορίες  
Α=1.969 
Β=938 (Α+Β 
φυσιολογική 
νοημοσύνη) 
Γ=8.985 (mean IQ 
=65.20) 
Δ=658 (mean IQ= 
52.97) 

Εύρεση του   
μέσου IQ και του 
αριθμού 
γεννήσεων 
ανάλογα με την 
εποχή του έτους 

Χαμηλότερο μέσο 
πηλίκο το χειμώνα και 
για τις δύο κατηγορίες 
των χαμηλών νοητικά  
παιδιών 
περισσότερες 
γεννήσεις των 
παιδιών με μέσο IQ 
65.20 τον χειμώνα 

Δεν υπήρξε 
ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων 
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Knobloch, H & 
Pasamanick, B.(1958). 
Seasonal variation in the 
births of the mentally 
deficient. Mentally 
Defective  
Children,48(9),1201-
1208 

5.855 παιδιά με ΝΥ 
Στις ΗΠΑ 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια 
ανάλογα με τον 
μήνα  του έτους 

Σημαντική αύξηση 
των γεννήσεων αυτών 
των παιδιών κατά 
τους μήνες Ιανουάριο, 
Φεβρουάριο –ο μήνας 
με τις περισσότερες 
αναλογικά γεννήσεις- 
και Μάρτιο 

Όταν ο 3
ος

 
μήνας της 
κύησης 
συμπίπτει με την 
καλοκαιρινή 
περίοδο 
ελάττωση των 
θρεπτικών 
συστατικών που 
λαμβάνει η 
έγκυος με την 
διατροφή της 
μπορεί να έχει 
συνέπειες στην 
ανάπτυξη του 
εμβρυϊκού 
εγκεφάλου   

Orme, J.E. (1962).  
Intelligence and season 
of birth . The British  
Journal of  Medical 
Psychology, 35, 233-234 
 

148 νοητικά 
υστερημένα ενήλικα 
άτομα. ΔΝ: 40-69 
σύμφωνα με την 
Coloured Matrices 
performances 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με ήπια 
και μέτρια 
νοητική 
ανεπάρκεια 
ανάλογα με την 
εποχή του έτους 

Στην κατηγορία της 
ήπιας νοητικής 
υπήρξαν 
περισσότερες 
γεννήσεις κατά το 
καλοκαίρι και το 
φθινόπωρο, ενώ στην 
κατηγορία των 
ατόμων με μέτρια 
νοητική οι γεννήσεις 
εμφανίζονται 
αυξημένες κατά τους 
μήνες του χειμώνα και 
της άνοιξης 

Δεν δίνεται 
σαφής ερμηνεία 
των ευρημάτων 

Orme, J.E. (1963).  
Intelligence, season of 
birth and climatic 
temperature. The British  
Journal of  Medical 
Psychology, 54(3),273-
276 
 
 

188 νοητικά 
υστερημένα ενήλικα 
άτομα από την 
περιοχή του Sh ffi ld 
ΔΝ: 40-69 σύμφωνα 
με την Coloured 
Matrices 
performances 

Όπως και 
παραπάνω 
στο Orme, 
(1962).   

Επιβεβαίωση των 
ευρημάτων της 
προηγούμενης 
έρευνας 
Orme, (1962).   

Τα άτομα με 
γενέθλια το 
καλοκαίρι ή το 
φθινόπωρο 
υπερέχουν χάρη 
στις  υψηλές 
θερμοκρασίες 
αυτής της 
περιόδου αλλά 
και στην 
σταδιακή άνοδο 
της 
θερμοκρασίας 
κατά τη διάρκεια 
της κύησης. 
Το αντίθετο 
συμβαίνει για τις 
γεννήσεις τους 
μήνες του 
χειμώνα. 
 
 

Lander et al. (1964). 
Season of birth and 
mental deficiency. Acta 
Genetic, 14,264-280 
 

10. 05 άτομα με 
νοητική υστέρηση 
μεταξύ των οποίων 
1.192 άτομα με 
Σύνδρομο Down στη 
Σουηδία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια και 
Σύνδρομο Down 
ανάλογα με τον 
μήνα  του έτους 

Λιγότερες από τον 
αναμενόμενο αριθμό 
γεννήσεις το μήνα 
Σεπτέμβριο, κυρίως 
για τα άτομα με Down 

Δεν δόθηκε 
σαφής ερμηνεία  

Williams, P. (1964). 
Date of birth, 
backwardness and 
educational 
organization. 
 

Ομάδα 265 παιδιών 
με χαμηλό νοητικό 
δυναμικό που 
φοιτούσαν σε ειδικά 
σχολεία στην Ουαλία 

Σύγκριση μεταξύ 
παρατηρούμενων 
και 
αναμενόμενων 
γεννήσεων ανά 
περίοδο (4μηνη) 

Αύξηση των 
γεννήσεων κατά την 
περίοδο Μαΐου-
Αυγούστου 

Ο τρόπος  
οργάνωσης του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος  
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Barker, D.J. (1966). Low 
intelligence and month 
of birth. Acta Genetica 
and Statistica Medica, 
16(4), 383-393 
 

60  παιδιά με ΝΥ στην 
Αγγλία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια  
ανάλογα με τον 
μήνα  του έτους 

Άνοδος των 
γεννήσεων σε μία 
χρονική περίοδο λίγο 
πριν και λίγο μετά το 
μήνα Μάιο 

Πιθανοί 
παράγοντες 
επίδρασης η 
οργάνωση του 
εκπαιδευτικού 
συστήματος (για  
παιδιά με Δ.Ν. > 
50) και η 
διαφορετική  
μέση περίοδος 
κύησης και  
μεταγεννητικής 
επιβίωσης για  
παιδιά με 
Δ.Ν.<50 

Berglund, C. (1967). A 
note on intelligence and 
seasonofbirth.TheBritish  
Journal of  Psychology, 
58(1,2), 147-151 
 
 

 08 παιδιά 
φυσιολογικής 
νοημοσύνης και 23  
παιδιά με ΝΥ στη 
Σουηδία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού  
γεννήσεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια ανά 
4μηνο 

Περισσότερα παιδιά 
με νοητική ανεπάρκεια 
γεννημένα στην 
κατηγορία του 
Φθινοπώρου 

Δεν αναφέρονται 
κλιματολογικοί 
παράγοντες, 
αλλά το 
περιορισμένο 
εύρος του Δ.Ν 
των παιδιών 

Jacobs, J & Alper, A. 
(1970). Support for 
relationship of season of 
birth upon intelligence. 
Mental Retardation, 
8(1), 12-14 
 

2.140 άτομα με ΝΥ 
στην Φλόριντα και 
Νότια Γεωργία 

Σύγκριση 
ανάμεσα στο 
αναμενόμενο 
ποσοστό 
γεννήσεων 
ατόμων με 
νοητική 
ανεπάρκεια κάθε 
μήνα και το 
πραγματικό 
ποσοστό 

Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική 
διαφορά 

Ευρήματα 
συνεπή με την 
υπόθεση ότι αν 
το χαμηλό 
νοητικό 
δυναμικό 
συνδέεται με 
κλιματολογικές 
διακυμάνσεις 
τότε δεν θα 
διαπιστωνόταν 
κάποια 
σημαντική 
εποχική διαφορά 
σε περιοχές με 
ήπιες 
κλιματολογικές 
συνθήκες 

Hare  et al. (1974). 
Mental disorder and 
season of birth : a 
national sample 
compared with the 
general population. The  
British Journal of 
Psychiatry,124, 81-86 
 

1.628 άτομα με ΝΥ 
στην Αγγλία και την 
Ουαλία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού  
γεννήσεων 
ατόμων με 
νοητική 
ανεπάρκεια ανά 
τρίμηνο του 
έτους 

Τάση περισσότερων 
γεννήσεων νοητικά 
μειονεκτούντων 
ατόμων το 1

ο
 τρίμηνο 

του έτους μη 
στατιστικά σημαντική. 

Δεν υπήρξε 
ερμηνεία του 
συγκεκριμένου 
ευρήματος 

Parker, G. & Neilson, M. 
(1976). Mental disorder 
and season of birth-A 
southern hemisphere 
study. The British 
Journal of Psychiatry, 
129, 355-361  
 
 

1.048 άτομα 
διαγνωσμένα με ΝΥ 
σύμφωνα με το ICD 8 
rev.  στη νέα νότια 
Ουαλία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού  
γεννήσεων 
ατόμων με 
νοητική 
ανεπάρκεια ανά 
μήνα του έτους 
με τη χρήση Χ

2
 

Παρατηρείται μία 
άνοδος των 
γεννήσεων τους μήνες 
Δεκέμβριο, Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο 
(καλοκαίρι) σε 
σύγκριση με τις 
υπόλοιπες περιόδους, 
η οποία όμως δεν 
είναι στατιστικά 
σημαντική. 

Δεν υπήρξε 
ερμηνεία του 
συγκεκριμένου 
ευρήματος 

Orme, J.E. (1979).  
Ability, month of birth 
and climate 
temperature. Retrieved 
November, 12, 2012  
  
 

229 άτομα με Δ.Ν. 55-
69, 230 άτομα με Δ.Ν. 
40-54 και 254 άτομα 
με Δ.Ν. < 40 στην 
Αγγλία 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια  
ανάλογα με τον 
μήνα  του έτους 

Αύξηση των 
γεννήσεων κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα 
των ατόμων με Δ.Ν. < 
55και πτώση των 
γεννήσεων αυτών των 
ατόμων κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες. 

Συσχέτιση της 
θερμοκρασίας 
με τις γεννήσεις 
σε επίπεδο 
συνεισφοράς 
στις ικανότητες 
του ατόμου 
παρά ως 
αιτιολογικός 
παράγοντας της 
Ν.Υ. 
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Roszkowski, M.(1980). 
Season of birth and 
degree of mental 
retardation: 
failure to confirm a 
relationship. 
Psychological Reports, 
47, 100-102 
 

 419 άτομα με ΝΥ στις 
ΗΠΑ 

Ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
ατόμων με 
νοητική 
ανεπάρκεια  
ανάλογα με την 
εποχή του έτους 

Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική 
διαφορά 

Δεν δόθηκε  
ερμηνεία των 
ευρημάτων 

Whorton, J. &  Karnes, 
F. (1981). Season of 
birth and intelligence in 
samples of exceptional 
children. Psychological 
Reports, 49, 649-650. 
 
 

302 παιδιά με ΝΥ στις 
ΗΠΑ 

Σύγκριση 
ανάμεσα στις 
παρατηρούμενες 
και τις 
αναμενόμενες 
γεννήσεις ανά 
εποχή 

Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική 
διαφορά 

Δεν δόθηκε  
ερμηνεία των 
ευρημάτων 

Gallagher, B.,  Jones,B. 
&  Falls, J. (1984). 
Geophysical variables 
and behavior: 
xvii.mental retardation 
and seasonality of birth: 
a racial analysis. 
Psychological Reports, 
54, 915-920. 
 
 

11 4 άτομα με ΝΥ 
στις ΗΠΑ 

Σύγκριση των 
γεννήσεων 
ατόμων με ΝΥ με 
τις γεννήσεις στο 
γενικό πληθυσμό 
ανά εποχή  

Δεν βρέθηκε 
στατιστικά σημαντική 
διαφορά 

Δεν δόθηκε  
ερμηνεία των 
ευρημάτων 

Hafner, H., Haas, S.,  M 
Pfeifer-Kurda, M.,  
Eichhorn, S &  
Michitsuji, S. (1987). 
Abnormal seasonality of 
schizophrenic births. A 
specific finding? 
European Archives of 
Psychiatry and 
Neurological Sciences, 
236, 333-342 
 

415 άτομα με μέτρια 
έως σοβαρή ΝΥ στο  
Mannheim 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
γεννήσεων 
παιδιών με 
μέτρια & σοβαρή 
νοητική 
ανεπάρκεια 
ανάλογα με την 
εποχή του έτους 

Άνοδος κατά το 2
ο
 

τρίμηνο του έτους και 
μία ελαφρά πτώση 
κατά το 3

ο
 και 1

ο
 

τρίμηνο 

Δεν υπήρξε 
αξιολόγηση των 
ευρημάτων 

Liederman, J & 
Flannery, K. (1994). Fall 
conception increases 
the risk of 
neurodevelopmental 
disorder in offspring. 
Journal of Clinical and 
Experimental 
Neuropsychology, 16(5), 
754-768   

255 παιδιά με ΝΥ # 
8.50  παιδιά  χωρίς 
Νευροαναπτυξιακή 
διαταραχή  στις ΗΠΑ 

Στατιστική 
ανάλυση του 
αριθμού των 
συλλήψεων 
παιδιών με 
νοητική 
ανεπάρκεια  
ανάλογα με την 
εποχή του έτους 
με χρήση 
λογιστικής 
παλινδρόμησης 

Η σύλληψη κατά την 
περίοδο του 
φθινοπώρου έχει 
σημαντικά αυξημένες 
πιθανότητες για την 
εμφάνιση νοητικής 
υστέρησης στους 
απογόνους 

Αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης 
πολλών 
μεταβλητών 
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Landau, E., Cicchetti, 
D., Clin, A. & Volkmar, 
F. (1999). Season of 
birth in autism: a fiction 
revised. Journal of 
Autism and 
Developmental 
Disorders, 29(5), 385-
 393 
 

284 άτομα με ΝΥ στις 
ΗΠΑ 

Ανάλυση των 
δεδομένων για το 
σύνολο των δύο 
ξεχωριστών 
ομάδων των 
διαταραχών όσο 
και για τις 
υποκατηγορίες: 
αυτιστικά άτομα 
με και χωρίς 
λόγο  Νοητική 
Υστέρηση με και 
χωρίς λόγο 

Για τους ομιλούντες ο 
έλεγχος Χ² έδειξε  
υψηλό μήνα 
γεννήσεων τον 
Ιανουάριο και για τους 
μη ομιλούντες τον 
Αύγουστο. Αντίστοιχα 
πτώση των 
γεννήσεων 
παρατηρήθηκε το 
Νοέμβριο για την 
πρώτη κατηγορία και 
τον Φεβρουάριο για τη 
δεύτερη. Μία 
διαφορετική ανάλυση 
των δεδομένων με 
βάση το μέσο του 
μήνα έδειξε υψηλό 
μήνα τον Ιανουάριο 
για τους ομιλούντες 
και τους μήνες Μάιο, 
Ιούλιο και Αύγουστο 
για τους μη 
ομιλούντες και 
αντίστοιχα για τους 
ομιλούντες 
χαμηλότερο τον Ιούνιο 
και τους Φεβρουάριο 
και Μάρτιο για αυτούς 
χωρίς λόγο 

Δεν δόθηκε  
ερμηνεία των 
ευρημάτων 

 

 Η συμπερίληψη της αυτιστικής διαταραχής ως ξεχωριστής διαγνωστικής 

κατηγορίας στο DSM III (1980) συνέπεσε σχεδόν με τη δημοσίευση της πρώτης 

έρευνας που εξέταζε τη μηνιαία διακύμανση των γεννήσεων ατόμων με Αυτισμό στη 

νότια Καρολίνα. Ειδικότερα, η Bartlik συγκρίνοντας το μήνα γέννησης 810 παιδιών 

διαγνωσμένων με Αυτισμό –σύμφωνα με το Cars- με το μήνα γέννησης του γενικού 

πληθυσμού της νότιας Καρολίνας διαπίστωσε ότι το ποσοστό των γεννήσεων των 

παιδιών της πρώτης ομάδας ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο κατά τους μήνες 

Μάρτιο και Αύγουστο. Το φαινόμενο αυτό, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις πιο 

σοβαρές περιπτώσεις των παιδιών με τη συγκεκριμένη διαταραχή, για τα οποία 

φάνηκε και μία πτώση των γεννήσεων τους δύο τελευταίους μήνες του Φθινοπώρου  

(Bartlik, 1981).  

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 η Konstadareas και οι συνεργάτες της 

επιβεβαίωσαν εν μέρει τα παραπάνω ευρήματα, εξετάζοντας δημογραφικά δεδομένα 

1 9 αυτιστικών ατόμων από το Οντάριο του Καναδά και συγκρίνοντάς τα με 

αντίστοιχα στοιχεία για τις εν ζωή γεννήσεις του γενικού πληθυσμού. Η διάγνωση του 

αυτισμού των ατόμων του δείγματος έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του DSMIII και για 

την στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας X². Το νοητικό 

δυναμικό και το επίπεδο λειτουργικότητας καθορίστηκαν με βάση τεστ όπως το 

WISC, η πρακτική κλίμακα του Merrill-Palmer Scale of Mental Tests, το Vineland και 

το Stanford-Binet. Τα δεδομένα εξετάστηκαν ανά μήνα για μία περίοδο 22 ετών, από 
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το 1961 έως και το 1982. Οι ερευνητές διαπίστωσαν για την υποκατηγορία των 

αγοριών χαμηλής λειτουργικότητας με απουσία λόγου άνοδο των γεννήσεων την 

άνοιξη και το καλοκαίρι και αντίστοιχη πτώση το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Τα 

ευρήματά τους ερμηνεύτηκαν με βάση την υπόθεση ύπαρξης προγεννητικών 

δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο παραγόντων όπως οι ιώσεις και τα διατροφικά 

ελλείμματα (Konstadareas, Hauser, Lennox, & Homatidis, 1986). 

 Μία ακόμα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία από την Tanue και 

τους συνεργάτες της σε δείγμα 80 παιδιών, ηλικίας   ετών, διαγνωσμένα  με νηπιακό 

αυτισμό σύμφωνα με το κριτήριο DSMIII, έδειξε αύξηση των γεννήσεων κατά το 2ο 

τρίμηνο του έτους. Επιπλέον η σύγκριση του ποσοστού επιπολασμού της 

συγκεκριμένης διαταραχής με τον αριθμό των παιδιών που είχαν δεχθεί 

νοσοκομειακή περίθαλψη για κάποια μολυσματική ασθένεια άφησε να διαφανεί μία 

στενή σύνδεση με τα περιστατικά πνευμονίας και βρογχιολίτιδας. Οι ερευνητές με 

βάση τα ευρήματα τους και τη βιβλιογραφία υποστηρίζουν την πιθανότητα ένας 

μολυσματικός παράγοντας του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος του βρέφους 

να παίζει κάποιο ρόλο στα αίτια του αυτισμού (Tanue, Oda, Asano,& Kawashima, 

1988). 

 Ένα χρόνο αργότερα, το 1989, ο Fombonne δημοσίευσε μία έρευνα στην 

οποία εξέταζε την πιθανότητα αυξημένου κινδύνου εμφάνισης παιδικής ψύχωσης σε 

άτομα γεννημένα το χειμώνα. Ο ερευνητής συνέλεξε δεδομένα σχετικά με την 

ημερομηνία γέννησης, το φύλο και το νοητικό δυναμικό 208 ατόμων εισηγμένων για 

ημερήσια θεραπεία σε μία νοσηλευτική δομή στο Παρίσι κατά την περίοδο 1960-

1986. Οι ασθενείς ήταν διαγνωσμένοι με παιδική ψύχωση από δύο ανεξάρτητους 

ψυχιάτρους. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα 1040 ατόμων (αναλογία 

1:5) που αποτάθηκαν σε κλινική κατά την ίδια περίοδο και δεν ανήκαν σε κάποια 

ψυχιατρική ή κάποια άλλη διαγνωστική κατηγορία. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 

με τον έλεγχο ανεξαρτησίας X² και το Rog  '  t  t και διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική αύξηση των γεννήσεων αγοριών με παιδική ψύχωση και χαμηλό δείκτη 

νοημοσύνης (<  0) το μήνα Δεκέμβριο (Fombonne, 1989). 

 Η υπόθεση της αύξησης των γεννήσεων αυτιστικών ατόμων κατά το μήνα 

Μάρτιο επανέρχεται στο προσκήνιο με μία έρευνα του Gillb  g στη Σουηδία με 

σκοπό την επιβεβαίωση της παραπάνω υπόθεσης. Ο ερευνητής εξέτασε 

δημογραφικά στοιχεία 100 παιδιών με αυτιστική διαταραχή κατά DSMIII-R, 48 

παιδιών με αυτιστικά στοιχεία, 20 παιδιών με σύνδρομο Asperger και 6 παιδιών με 

παιδική αποσυνδετική διαταραχή κατά ICD-10. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 
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τα δεδομένα των γεννήσεων του γενικού πληθυσμού της ίδιας χρονολογικής 

περιόδου και για την στατιστική ανάλυση επιλέχθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας X². Τα 

αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση καταδεικνύοντας άνοδο των 

γεννήσεων για την ομάδα των παιδιών με αυτιστική διαταραχή το μήνα Μάρτιο. Για 

τα παιδιά με σύνδρομο Asperger παρατηρήθηκε μία τάση περισσότερων γεννήσεων 

κατά το 2ο μισό του έτους. Ως πιθανοί παράγοντες της έξαρσης των γεννήσεων το 

Μάρτιο αναφέρονται από τον ερευνητή η γενετική προδιάθεση και οι μολύνσεις του 

εμβρύου στη μήτρα ή κατά τη νεογνική περίοδο από γρίπη ή ιογενείς λοιμώξεις 

(Gillberg, 1990). 

 Μία διαφορετική έρευνα του Bolton και των συνεργατών του στην Αγγλία 

εξέτασε την εποχικότητα στις γεννήσεις αυτιστικών ατόμων χρησιμοποιώντας 

δημογραφικά δεδομένα από δύο πηγές: από την Εθνική Κοινωνία Αυτιστικών (1435 

άτομα) και από μία νοσηλευτική δομή (196 άτομα). Ως ομάδες ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των γεννήσεων του γενικού πληθυσμού στην Αγγλία 

και την Ουαλία και μίας ομάδας 121 αδελφών που είχαν χρησιμοποιηθεί σε γενετικές 

μελέτες. Η διάγνωση του αυτισμού έγινε με το DSMIII, το ICD-9 και το ICD-10 και για 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά μήνα και ανά τρίμηνο χρησιμοποιήθηκε ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας X², το Si   w v  t  t, το R tch t  c   t  t και η γραμμική 

παλινδρόμηση. Τα ευρήματα της ανάλυσης ανά μήνα έδειξαν διαφορετική απόκλιση 

από την αναμενόμενη για την πρώτη ομάδα –σημεία ανόδου τον Δεκέμβριο-

Ιανουάριο, τον Ιούνιο-Ιούλιο και τον Οκτώβριο-όταν συγκρίθηκε με τον γενικό 

πληθυσμό και μία πτώση το τρίμηνο Μαρτίου –Μαΐου, όταν η ανάλυση έγινε ανά 

εποχή με αρχή της χειμερινής περιόδου τον μήνα Δεκέμβριο. Για τη δεύτερη ομάδα 

δεν διαπιστώθηκε μηνιαία διακύμανση όταν συγκρίθηκε με τον γενικό πληθυσμό, 

αλλά παρατηρήθηκε μία πτώση των γεννήσεων το τρίμηνο Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου 

μόνο όταν η ανάλυση-όπως και παραπάνω- έγινε ανά εποχή με αρχή της χειμερινής 

περιόδου τον Δεκέμβριο και ομάδα ελέγχου ήταν η ομάδα των αδελφών. Οι 

ερευνητές αναφέρουν διάφορες πιθανές αιτίες για την ασυνέπεια των ευρημάτων 

τους, όπως διαφορές στον τρόπο επιλογής του δείγματος, στα χαρακτηριστικά του 

και στις διαγνώσεις (Bolton, Pickles, Harringtnon, Macdonald, & Rutter, 1992). 

 Με τα ευρήματα προγενέστερων ερευνών φαίνεται να συμφωνεί σε κάποιο 

βαθμό η έρευνα του Mouridsen και των συνεργατών του, η οποία δημοσιεύτηκε δύο 

χρόνια αργότερα από την προηγούμενη μελέτη. Τα δεδομένα του δείγματος που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν 328 παιδιά ταξινομημένα σε τρεις διαγνωστικές 

κατηγορίες: με νηπιακό αυτισμό, με αυτιστικά στοιχεία και οριακά (οι δύο πρώτες 

κατηγορίες πληρούσαν τα κριτήρια του ICD 9). Τα δεδομένα των γεννήσεων που 
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εξετάστηκαν αφορούσαν την περίοδο 1945-1980 στη Δανία και συγκρίθηκαν με το 

σύνολο γεννήσεων εν ζωή της ίδιας περιόδου. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας X², το Edwards test, το Roger’s test και το πρόγραμμα 

εποχικότητας του Jones και των συνεργατών του. Τα ευρήματα υποστηρίζουν την 

ύπαρξη εποχικότητας των γεννήσεων στα άτομα με Αυτισμό. Ειδικότερα, βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική αύξηση των γεννήσεων αγοριών με νηπιακό αυτισμό κατά το 

μήνα Μάρτιο για τις περιόδους 1951-1956, 1963-1968 και 19 5-1980. Για τα αγόρια 

με αυτιστικά στοιχεία της ίδιας περιόδου άνοδος διαπιστώθηκε για το μήνα Νοέμβριο. 

Το δείγμα με τα οριακά παιδιά δεν έδειξε σημεία εποχικότητας. Τα ευρήματα 

αξιολογήθηκαν με βάση τη βιβλιογραφία και την πολυπαραγοντικότητα της αυτιστικής 

αιτιολογίας εμπλέκοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους όπως οι ιογενείς λοιμώξεις 

και τα διατροφικά ελλείμματα (Mouridsen et al., 1994). 

 Την υπόθεση της έξαρσης των γεννήσεων παιδιών με Αυτισμό κατά τους 

μήνες Μάρτιο και Αύγουστο εξετάζει η μελέτη που δημοσίευσαν το 1995 ο Barak και 

οι συνεργάτες του. Για το σκοπό αυτό τα δεδομένα 188 αυτιστικών ασθενών 

γεννημένων στο Ισραήλ μεταξύ της περιόδου 1964-1986 συγκρίθηκαν με τα 

δεδομένα της μηνιαίας διακύμανσης των γεννήσεων εν ζωή του γενικού πληθυσμού 

τα ίδια έτη. Η διάγνωση της αυτιστικής διαταραχής έγινε με τη χρήση των DSM III-R, 

ICD-8 και ICD-9 και η ανάλυση των δεδομένων με τον έλεγχο ανεξαρτησίας X². Τα 

ευρήματα επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση και αυτή η σχέση παρατηρήθηκε για 

κάθε έτος της περιόδου που εξετάστηκε. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε σημαντικά 

υψηλότερη αναλογία των γεννήσεων αυτιστικών ατόμων τα έτη 19 0 έως και 19 6. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επιβεβαίωση των ευρημάτων προγενέστερων 

μελετών σε μία χώρα με διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, όπως το Ισραήλ, 

θέτει ερωτήματα για την ύπαρξη επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι 

μπορεί να είναι ίδιοι ακόμα και μεταξύ των ηπείρων, και να επηρεάζουν με δυσμενή 

τρόπο την εμβρυακή ανάπτυξη (Barak, Ring, Sulkes, Gabbay, & Elizur, 1995). 

 Όπως ήδη αναφέρθηκε στο πρώτο μέρος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

με ένα διαφορετικό τρόπο χρησιμοποίησαν η Landau και οι συνεργάτες της τα 

δεδομένα παιδιών με ΝΥ σε έρευνα που πραγματοποίησαν για την μελέτη της 

εποχικότητας στις γεννήσεις ατόμων με αυτισμό στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, 

δημογραφικά δεδομένα 620 ατόμων με αυτισμό συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα 

284 παιδιών με ΝΥ με τη χρήση του Jo ckh     t  t και του ελέγχου ανεξαρτησίας 

X². Τα ευρήματα δεν επιβεβαίωσαν την υπόθεση της εποχικότητας των γεννήσεων 

για την αυτιστική διαταραχή (Landau et al., 1999). 
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 Σε αντίστοιχα ευρήματα κατέληξε και ο Yeates-F  d  ikx με τους συνεργάτες 

του εξετάζοντας στοιχεία γέννησης 540 ατόμων με νηπιακό αυτισμό και 491 ατόμων 

με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς, κατά DSM-IV. Ως 

ομάδα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία των γεννήσεων του γενικού 

πληθυσμού στην Ολλανδία της ίδιας χρονικής περιόδου. Με τον έλεγχο ανεξαρτησίας 

X² αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν οι διακυμάνσεις των ομάδων ανά μήνα, ανά τρίμηνο 

και ανά εξάμηνο. Παρότι δεν παρατηρήθηκε μηνιαία απόκλιση στις γεννήσεις των 

αυτιστικών ατόμων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, στην ανάλυση ανά τρίμηνο 

αναδύθηκε μία τάση περισσότερων γεννήσεων το 2ο τρίμηνο του έτους παιδιών της 

2ης κατηγορίας (ΔΑΔ-ΜΠΑ). Η τάση αυτή στην ανάλυση του εξαμήνου εμφανίστηκε 

για την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου. Μία επιπρόσθετη ανάλυση με βάση το 

νοητικό δυναμικό έδειξε ότι για άτομα με Νοητικό Πηλίκο < 35 υπήρξαν στατιστικά 

σημαντικά περισσότερες γεννήσεις κατά το 3ο τρίμηνο (Ιούνιος-Αύγουστος) ή το κατά 

το 2ο εξάμηνο του έτους (Απρίλιος-Σεπτέμβριος). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το 

φαινόμενο της εποχικής διακύμανσης των γεννήσεων σχετίζεται περισσότερο με τη 

ΝΥ παρά με τον αυτισμό. Εν κατακλείδι, θεωρούν ότι θα ήταν πιο χρήσιμο να 

ελεγχτεί η συμβολή συγκεκριμένων εποχικών παραγόντων στην αιτιολογία του 

αυτισμού (π.χ. τεστοστερόνη) παρά ένα πρότυπο γεννήσεων μεταξύ των εποχών του 

έτους (Yeates-Frederikx et al., 2000). 

 Την ίδια χρονική περίοδο άλλη μία μελέτη του φαινομένου της εποχικότητας 

των γεννήσεων βλέπει το φως της δημοσιότητας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 

Ο Stevens (2000) εξετάζοντας δημογραφικά δεδομένα 1 5 αυτιστικών παιδιών και 

των αδελφών τους από διαφορετικές πολιτείες της ανατολικής πλευράς των ΗΠΑ, 

διαπίστωσε την ύπαρξη εποχικής επίδρασης στις γεννήσεις των παιδιών με αυτισμό. 

Ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν τα αμφιθαλή και τα ετεροθαλή αδέλφια τους, η διάγνωση 

της διαταραχής έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια των DSM III, DSM III-R, το Social 

Abnormalities Scale και χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη στατιστικής ανάλυσης: ο 

έλεγχος ανεξαρτησίας X² και η ανάλυση εποχικής αρμονικής τάσης. Διαπιστώθηκε 

στατιστική σημαντικότητα  στις γεννήσεις το μήνα Μάρτιο για το δείγμα των παιδιών 

με αυτισμό από τη Βοστόνη (Ν= 3 ). Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν κυρίως αγόρια, 

χαμηλής λειτουργικότητας, με Δ.Ν. < 65 προερχόμενα από οικογένειες της μεσαίας 

προς χαμηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης. Η σύγκριση των ευρημάτων του με 

παρόμοια ευρήματα προηγούμενων ερευνών ενδεχομένως υποδεικνύει την 

επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. 

 Η έρευνα της Hultman στην Σουηδία για την συμβολή προγεννητικών 

παραγόντων στην αιτιολογία του νηπιακού αυτισμού περιελάμβανε και τον έλεγχο 
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του φαινομένου της εποχικότητας. Για το σκοπό αυτό δεδομένα 408 παιδιών 

διαγνωσμένων με νηπιακό αυτισμό κατά ICD-9 συγκρίθηκαν με μία ομάδα 2040 

παιδιών από το γενικό πληθυσμό εξισωμένα ως προς το φύλο και την ημερομηνία 

γέννησης. Τα ευρήματα δεν επιβεβαίωσαν την υπόθεση της εποχικότητας των 

γεννήσεων παιδιών με αυτισμό (Hultman, Sparén, & Cnattingius, 2002). 

 Σε αντίστοιχα αποτελέσματα κατέληξε και η έρευνα του  ol vzo  και των 

συνεργατών του (2006) σε δείγμα 211 αυτιστικών ατόμων από το Ισραήλ. Η 

διάγνωση του αυτισμού έγινε σύμφωνα με το ICD-10 και η στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων με το έλεγχο ανεξαρτησίας X² ανά μήνα και ανά εποχή. Η 

διαφορετικότητα της έρευνας έγκειται στην χρήση δεδομένων του συνόλου των 

ατόμων γεννημένων στο Ισραήλ για 5 συνεχόμενα έτη στις αρχές του 1980, δεν 

υπήρξε όμως στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των γεννήσεων των ατόμων με 

αυτισμό και του γενικού πληθυσμού (Kolevzon et al., 2006). 

 Έναν διαφορετικό τρόπο ανάλυσης των δεδομένων τους, ανά μέρα, (day by 

day) επέλεξαν ο Attladotir και συνεργάτες του (200 ) στην έρευνα που 

πραγματοποίησαν στην Δανία την ίδια περίπου χρονική περίοδο με την παραπάνω 

έρευνα. Η μελέτη 4 διαταραχών μεταξύ των οποίων και διαταραχών του αυτιστικού 

φάσματος, δεν έδειξε σημαντικές διακυμάνσεις στην εποχή γέννησης των ατόμων της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. Το δείγμα των αυτιστικών ανερχόταν στα 1860 άτομα, 

γεννημένα μεταξύ 1994-1999, η διάγνωση της διαταραχής βασίστηκε στο ICD-10 και 

η μελέτη έγινε ξεχωριστά για κάθε υποκατηγορία της. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

ερευνητές δεν αποκλείουν εντελώς την υπόθεση της επίδρασης εποχικών 

παραγόντων στις γεννήσεις ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές αν και οι 

ενδείξεις που βρήκαν ήταν ελάχιστες (Attladotir et al., 2007). 

 Αν και η εργασία του Kastley (2008) δεν ανίχνευσε εποχική διακύμανση στις 

γεννήσεις ατόμων με αυτισμό, όταν εξετάστηκαν τα δεδομένα του συνολικού 

δείγματος, μία ξεχωριστή εξέταση των δεδομένων των υποομάδων παρείχε 

ενδιαφέροντα ευρήματα. Συγκεκριμένα, ο ερευνητής συνέκρινε δημογραφικά 

δεδομένα 2 8 ατόμων διαγνωσμένων με ΔΑΔ με τη χρήση διαφορετικών κλιμάκων 

μεταξύ των οποίων και το διαγνωστικό εγχειρίδιο  DSM IV, με τα δεδομένα δείγματος 

163 ατόμων με κάποιον άλλο τύπο διαταραχής ή ΝΥ. Η στατιστική ανάλυση έγινε με 

τον έλεγχο ανεξαρτησίας X² ανά μήνα και ανά εποχή. Τα ευρήματα έδειξαν την 

πιθανότητα εποχικής επίδρασης στις γεννήσεις ατόμων με ΔΑΔ όταν η σύγκριση 

έγινε μεταξύ των δύο υποομάδων των αυτιστικών ατόμων   άτομα υψηλής 

λειτουργικότητας με άτομα χαμηλής λειτουργικότητας. Διαπιστώθηκε αύξηση των 
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γεννήσεων την άνοιξη για τα υψηλά λειτουργικά άτομα έναντι της ανόδου των 

γεννήσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για τα χαμηλά λειτουργικά. Οι διαφορές 

αυτές, ενδεχομένως, σύμφωνα με τον συγγραφέα, να αντανακλούν διαφορετικούς 

αιτιολογικούς παράγοντες για αυτές τις δύο υποομάδες. Η μόλυνση με κάποιον ιό 

προτείνεται ως μία εύλογη υπόθεση. 

 Το ίδιο έτος η έρευνα που δημοσίευσε ο Lee (2008) με τους συνεργάτες του 

κατέδειξε την ύπαρξη εποχικότητας τόσο για τις μονήρεις κυήσεις ατόμων με αυτισμό 

όσο και για τις πολλαπλές σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό των μονήρων και 

των πολλαπλών κυήσεων, αντίστοιχα. Οι δύο κατηγορίες του δείγματος 

περιλάμβαναν 90  μονήρεις κυήσεις αυτιστικών και 161 πολλαπλές, όλες 

διαγνωσμένες με την κλίμακα CARS ή τα κριτήρια του DSM IV. Οι μη παραμετρικές 

μέθοδοι ανάλυσης Rayleigh test, Empiric Mode Decomposition και Poison test 

έδειξαν τρία σημεία ανόδου των γεννήσεων και για τις δύο κατηγορίες: Απρίλιο, 

Ιούνιο και Οκτώβριο για τις μονήρεις γεννήσεις και 2-4 εβδομάδες νωρίτερα για τις 

πολλαπλές. Το τελευταίο πιθανόν δικαιολογείται από τις πιο σύντομες κυήσεις των 

πολλαπλών γεννήσεων. Η παρουσία εποχικών τάσεων στις ΔΑΔ, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, υποστηρίζει τη συμβολή μη κληρονομικών παραγόντων (π.χ. ιογενείς 

λοιμώξεις) που λειτουργούν κατά τη διάρκεια της προ-και περιγενετικής περιόδου, 

ακόμα και για τις περιπτώσεις γενετικής ευπάθειας.   

 Στην συνεισφορά των ιώσεων στον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών του 

αυτιστικού φάσματος αναφέρθηκαν και οι Maimburg και συν. (2010) μελετώντας την 

εποχικότητα των γεννήσεων ατόμων με ΔΑΔ στην Δανία την δεκαετία 1994-2004. Τα 

ευρήματά τους έδειξαν άνοδο για τις γεννήσεις παιδιών με ΔΑΔ μεταξύ Οκτωβρίου- 

Μαρτίου και πτώση κατά το εξάμηνο Απριλίου-Σεπτεμβρίου. Η διάγνωση της 

διαταραχής έγινε σύμφωνα με το ICD-10 και για την ανάλυση των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε η στατιστική παλινδρόμηση Cox. 

 Την έκθεση σε λοιμώξεις του αναπνευστικού κατά την περίοδο του χειμώνα 

γυναικών που διένυαν τον 6ο μήνα κύησης επισήμανε και η Hebert με τους 

συνεργάτες της (2010) ως πιθανό παράγοντα εμφάνισης ΔΑΔ στους απογόνους. Σε 

έρευνά τους με σκοπό την εξέταση της σχέσης εποχής σύλληψης και γέννησης με 

την εμφάνιση ΔΑΔ στην Αγγλία παρατηρήθηκε άνοδος των συλλήψεων κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο σε σχέση με την περίοδο του φθινοπώρου για τα άτομα τα 

οποία διαγνώστηκαν αργότερα με αυτιστική διαταραχή. Τα στοιχεία του δείγματος 

αντλήθηκαν από μία διαχρονική μελέτη με την ονομασία Th   vo  Lo gitudi  l 

Study of Parents and Children (ALSPAC) και αφορούσαν 86 παιδιά με διάγνωση 
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ΔΑΔ σύμφωνα με τα κριτήρια του ICD-10. Ως ομάδα σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν 

όλα τα υπόλοιπα άτομα της μελέτης  LSP C χωρίς τη συγκεκριμένη διαταραχή 

(Hebert, Miller, & Joinson, 2010). 

 Πρόσφατα, ο Zerbo και οι συνεργάτες του χρησιμοποιώντας δεδομένα από το 

C lifo  i  D p  t   t of D v lop   t l S  vic  εξέτασαν την εποχή σύλληψης 

19.238 ατόμων με ΔΑΔ γεννημένα μεταξύ 1990-2002 στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Η 

διάγνωση βασίστηκε στο ICD-9 και για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε 

πολλαπλή παλινδρόμηση. Διαπιστώθηκε ότι οι συλλήψεις από τον Δεκέμβριο έως και 

τον Μάρτιο διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μεταγενέστερα αυτιστικής 

διαταραχής σε σχέση με συλλήψεις τους θερινούς μήνες και κυρίως τον Ιούλιο. Το 

εύρημα αυτό θα μπορούσε πιθανόν να υποδεικνύει την παρουσία περιβαλλοντικών 

παραγόντων (π.χ. γρίπη, φυτοφάρμακα, έλλειψη βιταμινών) οι οποίοι συνεισφέρουν 

στην εμφάνιση του αυτισμού και ποικίλουν ανάλογα με την εποχή (Zerbo, Iosif, 

Delwiche, Walker, & Hertz-Picciotto, 2011). 

 Δεδομένα της ίδιας περίπου περιόδου (1992-2000) και από την ίδια υπηρεσία 

που αντλήθηκαν για την προηγούμενη έρευνα χρησιμοποίησε ο Mazumbar με τους 

συνεργάτες του, αλλά η μελέτη τους κατέληξε σε διαφορετικά αποτελέσματα. 

Μοντέλα συλλήψεων ατόμων με ΔΑΔ βρέθηκαν για τρία συνεχόμενα έτη (1994-

1996), ενώ για τα υπόλοιπα έτη δεν παρατηρήθηκε κάποιο εποχικό μοντέλο. Η 

διάγνωση της διαταραχής έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του DSM-IV και τα δεδομένα 

αναλύθηκαν με το One dimensional Bernoulli scan  και το Monte Carlo simulation. 

Αυξημένος κίνδυνος συλλήψεων ατόμων με Αυτισμό για την παραπάνω τριετία 

διαπιστώθηκε το μήνα Νοέμβριο (τρεις τελευταίες εβδομάδες) και την 1η εβδομάδα 

του Δεκεμβρίου. Η απουσία εποχικότητας σε όλο το δείγμα αποδόθηκε στην πιθανή 

έλλειψη τού παράγοντα που δημιούργησε αυτό το φαινόμενο τα επόμενα έτη ή στην 

εισαγωγή άλλων παραγόντων σε άλλες εποχές, οι οποίοι δεν επέτρεψαν να 

ανιχνευτεί ένα παρόμοιο μοντέλο. Η έκθεση, για παράδειγμα, σε κάποιο στέλεχος της 

γρίπης ορισμένα έτη θα μπορούσε να εξηγήσει την παρουσία ενός μοντέλου για αυτά 

και όχι για τα υπόλοιπα (Mazumbar, Susser, & Bearman, 2012). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Bartlik, B.(1981). 810 παιδιά στη νότια 
Καρολίνα 
διαγνωσμένα  με 
Αυτισμό –σύμφωνα με 
το Cars 

Σύγκριση με τις εν 
ζωή γεννήσεις του 
γενικού 
πληθυσμού 

Οι γεννήσεις 
αυτιστικών 
υψηλότερες από το 
αναμενόμενο κατά 
τους μήνες Μάρτιο 
και Αύγουστο 
(ιδιαίτερα στις 
σοβαρές 
περιπτώσεις και 
αντίστοιχη πτώση 
Οκτώβριο-Νοέμβριο) 

Πολλοί διαφορετικοί 
παράγοντες π.χ. 
ιώσεις, ανοσολογική 
ανταπόκριση, 
διατροφή 

Konstantareas, M., 
Hauser, P.. Lennox, 
C. & Homatidis, S. 
(1986). Season of 
birth in infantile 
children. Child 
Psychiatry and 
Human 
Development,17(1), 
53-65 
 
 

1 9 αυτιστικά άτομα 
από το Οντάριο του 
Καναδά διαγνωσμένα 
κατά DSMIII 

Σύγκριση με τις εν 
ζωή γεννήσεις του 
γενικού 
πληθυσμού 
μέθοδος 
ανάλυσης ο 
έλεγχος 
ανεξαρτησίας X². 

Για τα αγόρια 
χαμηλής 
λειτουργικότητας με 
απουσία λόγου 
άνοδος των 
γεννήσεων άνοιξη 
και καλοκαίρι και 
αντίστοιχη πτώση το 
φθινόπωρο και τον 
χειμώνα. 

Προγεννητικές 
δυσμενείς επιδράσεις 
στο έμβρυο 
παραγόντων όπως οι 
ιώσεις και τα 
διατροφικά 
ελλείμματα 

Tanue, Y., Oda, S., 
Asano, F. & 
Kawashima, K. 
(1988). 
Epidemiology of 
infantile autism in 
Southern Ibaraki, 
Japan: differences 
in prevalence in 
birth cohorts. 
Journal of Autism 
and Developmental 
Disorders, 
18(2),155-166 
 
 

 80 παιδιά από την 
Ιαπωνία διαγνωσμένα  
με αυτισμό σύμφωνα 
με το κριτήριο DSMIII 

Σύγκριση του 
ποσοστού 
επιπολασμού της 
συγκεκριμένης 
διαταραχής με τον 
αριθμό των 
παιδιών που είχαν 
δεχθεί 
νοσοκομειακή 
περίθαλψη για 
κάποια 
μολυσματική 
ασθένεια 

Αύξηση των 
γεννήσεων κατά το 
2
ο
 τρίμηνο του έτους 

Μολυσματικός 
παράγοντας του 
κατώτερου 
αναπνευστικού 
συστήματος του 
βρέφους 
ενδεχομένως παίζει 
ρόλο στα αίτια του 
αυτισμού 

Fombonne, E. 
(1989). Season of 
birth and childhood 
psychosis. The 
British Journal of 
Psychiatry, 155, 
655-661 
 
 

208 άτομα 
διαγνωσμένα με 
παιδική ψύχωση από 
δύο ανεξάρτητους 
ψυχιάτρους στη Γαλλία 

Ανάλυση της 
μηνιαίας 
διακύμανσης σε 
σύγκριση με 
άτομα που δεν 
ανήκαν σε κάποια 
διαγνωστική 
κατηγορία (1:5) με 
τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας X² 
και το Rog  '  t  t 

Σημαντική αύξηση 
των γεννήσεων 
αγοριών με παιδική 
ψύχωση και χαμηλό 
δείκτη νοημοσύνης 
(<  0) το μήνα 
Δεκέμβριο 

Η αξιολόγηση των 
ευρημάτων 
περιλαμβάνει 
αναφορές στον 
διαφορετικό τρόπο 
διάγνωσης και την 
σύνδεση σοβαρών 
γνωστικών 
ελλειμμάτων με 
αυτιστικές 
καταστάσεις και 
επιδημίες ιώσεων 
 

Gillberg, C. (1990). 
Do children with 
autism have March 
birthdays? Acta 
Psychiatric of 
Scandinavia, 82, 
152-156 
 
 

100 παιδιά με 
αυτιστική διαταραχή 
κατά DSMIII-R, 48 
παιδιά με αυτιστικά 
στοιχεία, 20 παιδιά με 
σύνδρομο Asperger 
και 6 παιδιά με παιδική 
αποσυνδετική 
διαταραχή κατά ICD-
10  στη Σουηδία 

Σύγκριση ανά 
μήνα με τις 
γεννήσεις του 
γενικού 
πληθυσμού 
μέθοδος 
ανάλυσης ο 
έλεγχος 
ανεξαρτησίας X². 

Άνοδος των 
γεννήσεων  των 
αυτιστικών παιδιών 
το μήνα Μάρτιο. Για 
τα παιδιά με 
σύνδρομο Asperger 
παρατηρήθηκε μία 
τάση περισσότερων 
γεννήσεων κατά το 
2
ο
 μισό του έτους 

Μόλυνση του 
εμβρύου στη μήτρα ή 
κατά τη νεογνική 
περίοδο από γρίπη 
και ιογενείς λοιμώξεις 
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Bolton, P., Pickles, 
A., Harringtnon, R., 
Macdonald, H. & 
Rutter, M. (1992). 
Season of birth: 
issues, approaches 
and findings for 
autism. Journal of 
child Pcychology 
and Psychiatry, 
33(3), 509-530 
 
  
 

 Δύο διαφορετικά 
δείγματα: το 
μεγαλύτερο 1435 
ατόμων από την 
Εθνική Κοινωνία 
(Οργάνωση)Αυτιστικώ
ν και το μικρότερο 196 
ατόμων από μία 
νοσηλευτική δομή 
στην Αγγλία. 
Η διάγνωση έγινε με το 
DSMIII, το ICD-9 και 
το ICD-10 

Ανάλυση των 
αποτελεσμάτων 
ανά μήνα και ανά 
τρίμηνο με τον 
έλεγχο 
ανεξαρτησίας X², 
το Si   w v  t  t, 
το R tch t  c   
t  t και τη 
γραμμική 
παλινδρόμηση 

Διαφορετική 
απόκλιση από την 
αναμενόμενη για την 
πρώτη ομάδα –
σημεία ανόδου τον 
Δεκέμβριο-
Ιανουάριο, τον 
Ιούνιο-Ιούλιο και τον 
Οκτώβριο-όταν 
συγκρίθηκε με τον 
γενικό πληθυσμό και 
μία πτώση το 
τρίμηνο Μαρτίου –
Μαΐου,  όταν η 
ανάλυση έγινε ανά 
εποχή με αρχή της 
χειμερινής περιόδου 
τον μήνα Δεκέμβριο. 
Για τη δεύτερη 
ομάδα δεν 
διαπιστώθηκε 
μηνιαία διακύμανση 
όταν συγκρίθηκε με 
τον γενικό 
πληθυσμό, αλλά 
παρατηρήθηκε μία 
πτώση των 
γεννήσεων το 
τρίμηνο 
Σεπτεμβρίου- 
Νοεμβρίου μόνο 
όταν η ανάλυση-
όπως και 
παραπάνω- έγινε 
ανά εποχή με αρχή 
της χειμερινής 
περιόδου τον 
Δεκέμβριο και ομάδα 
ελέγχου ήταν τα 
αδέλφια. 

Υπεύθυνοι 
παράγοντες για την 
ασυνέπεια των 
ευρημάτων τους 
θεωρούνται οι 
διαφορές στα ατομικά 
χαρακτηριστικά του 
δείγματος  και τις 
διαγνώσεις 

Mouridsen, S.E., 
Nielsen, S., Rich, B. 
& Isager, T. (1994). 
Season of birth in 
infantile autism and 
other types of 
childhood 
psychoses. Child 
Psychiatry and 
Human 
Development,25(1), 
31-43. 
 

328 παιδιά στη Δανία 
ταξινομημένα σε τρεις 
διαγνωστικές 
κατηγορίες: με 
νηπιακό αυτισμό, με 
αυτιστικά στοιχεία και 
οριακά. 

Τα δεδομένα των 
γεννήσεων των 
προαναφερθέντω
ν κατηγοριών 
συγκρίθηκαν με το 
σύνολο των 
ζώντων 
γεννήσεων της 
ίδιας περιόδου. Η 
ανάλυση των 
δεδομένων έγινε 
με τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας X², 
το Edwards test, 
το Roger’s test και 
το πρόγραμμα 
εποχικότητας του 
Jones. 

Αύξηση των 
γεννήσεων αγοριών 
με νηπιακό αυτισμό 
κατά το μήνα Μάρτιο 
σε συγκεκριμένες 
περιόδους, τα 
αγόρια με αυτιστικά 
στοιχεία της ίδιας 
περιόδου άνοδο για 
το μήνα Νοέμβριο, 
ενώ τα οριακά παιδιά 
δεν έδειξαν σημεία 
εποχικότητας. 

Αναφορά στην 
πολυπαραγοντικότητ
α της αυτιστικής 
αιτιολογίας όπως 
επίσης  στις ιογενείς 
λοιμώξεις και τα 
διατροφικά 
ελλείμματα 

Barak, Y., Ring, A., 
Sulkes, J., Gabbay, 
J. & Elizur, A. 
(1995). Season of 
birth and autistic 
disorder in Israel. 
The American 
Journal of 
Psychiatry, 
152(5),798-800 
 
 

188 αυτιστικoί 
ασθενείς στο Ισραήλ 
Η διάγνωση έγινε με τη 
χρήση των DSM III-R, 
ICD-8 και ICD-9 

Τα δεδομένα των 
αυτιστικών 
ασθενών 
συγκρίθηκαν με 
δεδομένα της 
μηνιαίας 
διακύμανσης των 
ζωντανών 
γεννήσεων του 
γενικού 
πληθυσμού.  Η 
ανάλυση με το 
έλεγχο 
ανεξαρτησίας X². 

 Έξαρση των 
γεννήσεων παιδιών 
με Αυτισμό κατά 
τους μήνες Μάρτιο 
και Αύγουστο 

Λειτουργία 
επιβλαβών 
περιβαλλοντικών 
παραγόντων για το 
έμβρυο σε 
συγκεκριμένες 
εποχές του έτους 
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Landau, E., 
Cicchetti, D., Clin, 
A. & Volkmar, F. 
(1999). Season of 
birth in autism:a 
fiction revised. 
Journal of Autism 
and Developmental 
Disorders, 29(5), 
385-393 
 

 620 άτομα με Αυτισμό 
στις ΗΠΑ 

Δημογραφικά 
δεδομένα των 
ατόμων με 
Αυτισμό 
συγκρίθηκαν με 
αντίστοιχα 
δεδομένα παιδιών 
με Νοητική 
Υστέρηση με τη 
χρήση του 
Jonckheere test 
και του ελέγχου 
ανεξαρτησίας X². 

Τα ευρήματα δεν 
επιβεβαίωσαν την 
υπόθεση της 
εποχικότητας των 
γεννήσεων για την 
αυτιστική διαταραχή 

 

Yeates-Frederikx, 
M.H.M.,  Nijman, 
H., Logher,E. & 
Merckelbach, 
H.L.G.J. (2000). 
Birth Patterns in 
Mentally Retarded 
Autistic Patients. 
Journal of Autism 
and Developmental 
Disorders, 30 (3), 
257-262 
 
 
 

540 άτομα στην 
Ολλανδία με νηπιακό 
αυτισμό και 491 με 
Διάχυτη Αναπτυξιακή 
Διαταραχή (ΜΠΑ) κατά 
DSM-IV 

Με τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας X² 
αναλύθηκαν και 
συγκρίθηκαν οι 
διακυμάνσεις των 
ομάδων ανά 
μήνα, ανά τρίμηνο 
και ανά εξάμηνο. 
 Ως ομάδα 
σύγκρισης 
χρησιμοποιήθηκα
ν στοιχεία των 
γεννήσεων του 
γενικού 
πληθυσμού. 

 Στην ανάλυση ανά 
τρίμηνο αναδύθηκε 
μία τάση 
περισσότερων 
γεννήσεων το 2

ο
 

τρίμηνο του έτους 
παιδιών της 2

ης
 

κατηγορίας (ΔΑΔ-
ΜΠΑ). Η τάση αυτή 
στην ανάλυση του 
εξαμήνου 
εμφανίστηκε για την 
περίοδο Απριλίου-
Σεπτεμβρίου. Μία 
επιπρόσθετη 
ανάλυση με βάση το 
νοητικό δυναμικό 
έδειξε ότι για άτομα 
με Νοητικό Πηλίκο < 
35 υπήρξαν 
στατιστικά σημαντικά 
περισσότερες 
γεννήσεις κατά το 3

ο
 

τρίμηνο ( Ιούνιος-
Αύγουστος) ή το 
κατά το 2

ο
 εξάμηνο 

του έτους (Απρίλιος-
Σεπτέμβριος 

Το φαινόμενο της 
εποχικότητας 
σχετίζεται 
περισσότερο με τη 
Νοητική Υστέρηση 
παρά με τον αυτισμό. 
Χρήσιμο να ελεγχτεί η 
συμβολή 
συγκεκριμένων 
εποχικών 
παραγόντων (π. χ. ο 
ρόλος της 
τεστοστερόνης) στην 
αιτιολογία του 
αυτισμού 

Stevens, M., Fein, 
D. & Waterhouse, 
L. (2000). Season 
of Birth Effects in 
Autism. Journal of 
Clinical and 
Experimental 
Neuropsychology, 
22(3), 399-407 

1 5 αυτιστικοί  από 
διαφορετικές πολιτείες 
της ανατολικής 
πλευράς των ΗΠΑ. 
Η διάγνωση βασίστηκε 
στα DSM III, DSM III-
R, το Social 
Abnormalities Scale 

 Δύο είδη 
ανάλυσης: ο 
έλεγχος 
ανεξαρτησίας X² 
και η ανάλυση 
εποχικής 
αρμονικής τάσης 
με ομάδα ελέγχου 
αποτέλεσαν τα 
αμφιθαλή και 
ετεροθαλή 
αδέλφια τους 

Περισσότερες 
γεννήσεις το Μάρτιο 
για το δείγμα από τη 
Βοστόνη κυρίως 
αγόρια, χαμηλής 
λειτουργικότητας, με 
Δ.Ν. < 65 από 
οικογένειες της 
μεσαίας προς 
χαμηλής 
κοινωνικοοικονομική
ς τάξης. 

Επίδραση 
περιβαλλοντικών 
παραγόντων 
 

Hultman, C.,  
Sp  é , P. & 
Cnattingius, S. 
(2002). Perinatal 
Risk Factors for 
Infantile Autism. 
Epidemiology,  13( 
4), 417-423 
 
 

408 παιδιά στη 
Σουηδία με Νηπιακό 
Αυτισμό κατά ICD-9 

Σύγκριση με  2040 
παιδιά (1:5) από 
το γενικό 
πληθυσμό 
εξισωμένα ως 
προς το φύλο και 
την ημερομηνία 
γέννησης. 

Τα ευρήματα δεν 
επιβεβαίωσαν την 
υπόθεση της 
εποχικότητας  

Δεν υπήρξε ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων 

Kolevzon, Α. et al. 
(2006). Effects of 
season of birth on 
autism spectrum 
disorders: fact or 
fiction? The 
American Journal of 
Psychiatry,  163, 
1288–1290 
 
 

211 αυτιστικά άτομα 
στο Ισραήλ 
διαγνωσμένα 
σύμφωνα με το ICD-10 

 Ανάλυση με τον 
έλεγχο 
ανεξαρτησίας X² 
ανά μήνα και ανά 
εποχή. Ομάδα 
ελέγχου όλα τα 
άτομα γεννημένα 
στο Ισραήλ για 5 
συνεχόμενα έτη  

Τα ευρήματα δεν 
επιβεβαίωσαν την 
υπόθεση της 
εποχικότητας 

Δεν υπήρξε ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων 
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Atladottir et al. 
(2007). Variation in 
incidence of 
neurodevelopmenta
l disorders with 
season of birth.  
Epidemiology, 18  
(2), 240-245 
 
 

1860 αυτιστικά άτομα 
(χωρισμένα σε 4 
υποκατηγορίες) στη 
Δανία. Η διάγνωση 
βασίστηκε στο ICD-10   

Ανάλυση της 
μηνιαίας 
διακύμανσης κάθε 
υποκατηγορίας  

Δεν παρατηρήθηκαν 
σημαντικές  
διακυμάνσεις στην 
εποχή γέννησης 

Δεν υπήρξε ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων 

Kastley, M. (2008). 
Season of birth 
effects in autism 
spectrum disorders. 
Honors Scholar 
Theses,  58 

2 8 άτομα 
διαγνωσμένα με τη 
χρήση διαφορετικών 
κλιμάκων με Διάχυτη 
Αναπτυξιακή 
Διαταραχή στις ΗΠΑ 

Ομάδα ελέγχου  
163  άτομα με 
κάποιον άλλο 
τύπο διαταραχής 
ή Νοητική 
Υστέρηση. Η 
ανάλυση έγινε με 
τον έλεγχο 
ανεξαρτησίας X²  
ανά μήνα και ανά 
εποχή 

Αύξηση των 
γεννήσεων την 
άνοιξη για τα υψηλά 
λειτουργικά άτομα 
έναντι της ανόδου 
των γεννήσεων κατά 
τη διάρκεια του 
καλοκαιριού για τα 
χαμηλά λειτουργικά 

Διαφορετικοί 
αιτιολογικοί 
παράγοντες για αυτές 
τις δύο υποομάδες. Η 
μόλυνση με κάποιον 
ιό θα μπορούσε να 
είναι μία εύλογη 
υπόθεση. 
 

Lee et al. (2008). 
Variation in season 
of birth in singleton 
and multiple births 
concordant for 
autism spectrum 
disorders. 
Paediatric and 
Perinatal 
Epidemiology, 22, 
172–179. 
 
 

1068 αυτιστικά άτομα 
στις ΗΠΑ 
διαγνωσμένα μέσω  
CARS ή DSM  IV 

Ανάλυση με 
παραμετρικές 
μεθόδους των 
μονήρων 
κυήσεων ατόμων 
με αυτισμό όσο 
και των 
πολλαπλών σε 
σύγκριση με τον 
γενικό πληθυσμό 
των μονήρων και 
των πολλαπλών 
κυήσεων, 
αντίστοιχα 

Τρία σημεία  ανόδου 
των γεννήσεων και 
για τις δύο 
κατηγορίες: Απρίλιο, 
Ιούνιο και Οκτώβριο 
για τις μονήρεις 
γεννήσεις και 2-4 
εβδομάδες νωρίτερα 
για τις πολλαπλές. 

Συμβολή μη 
κληρονομικών 
παραγόντων που 
λειτουργούν κατά τη 
διάρκεια της προ-και 
περιγενετικής  
περιόδου 

Maimburg, R.D., 
B ch, B.H., Væth, 
M., Møll  -Madsen, 
B. & Olsen, J. 
(2010). Neonatal 
jaundice, autism, 
and other disorders 
of psychological 
development. 
Pediatrics, 126, 
872-878 
 
 

5   παιδιά με ΔΑΔ στη 
Δανία. Η διάγνωση 
έγινε σύμφωνα με το 
ICD-10   

Ανάλυση των 
δεδομένων έγινε 
με την στατιστική 
παλινδρόμηση 
Cox ανά εξάμηνο 
του έτους 
(Οκτώβριος- 
Μάρτιος και 
Απρίλιος-
Σεπτέμβριος) 

 Άνοδος των 
γεννήσεων την 
περίοδο Οκτωβρίου- 
Μαρτίου και πτώση  
κατά το εξάμηνο 
Απριλίου-
Σεπτεμβρίου. 

Αναφορά στην 
συνεισφορά των   
ιώσεων 

Hebert, K., Miller, L. 
& Joinson, 
C.(2010). 
Association of 
autistic spectrum 
disorder with 
season of birth and 
conception in a UK 
Cohort. Autism 
Research, 3, 185–
190  
 

86 παιδιά στην Αγγλία 
με διάγνωση ΔΑΔ 
σύμφωνα με τα 
κριτήρια του ICD-10. 

Εξέταση της 
εποχής σύλληψης 
με ομάδα 
σύγκρισης άτομα 
χωρίς τη 
συγκεκριμένη 
διαταραχή. 
 

Άνοδος των 
συλλήψεων κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο 
σε σχέση με την 
περίοδο του 
φθινοπώρου 

Έκθεση σε λοιμώξεις 
του αναπνευστικού 
κατά την περίοδο του 
χειμώνα γυναικών 
που διανύουν τον 6

ο
 

μήνα κύησης  

Zerbo, Q., Iosif, A.,  
Delwiche, L., 
Walker, C. & Hertz-
Picciotto, I. (2011). 
Month of 
conception and risk 
of autism. 
Epidemiology, 
22(4): 469–475 
  
 

19.238  άτομα με ΔΑΔ 
στην Καλιφόρνια. 
 Η διάγνωση 
βασίστηκε στο ICD-9 

Εξετάστηκε η 
εποχή σύλληψης 
με την χρήση  
πολλαπλής 
παλινδρόμησης 

Οι συλλήψεις από 
τον Δεκέμβριο έως 
και τον Μάρτιο 
διέτρεχαν 
μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης 
μεταγενέστερα 
Αυτιστικής 
Διαταραχής σε 
σχέση με συλλήψεις 
τους θερινούς μήνες 
και κυρίως τον Ιούλιο 

Παρουσία 
περιβαλλοντικών 
παραγόντων που 
συνεισφέρουν στην 
εμφάνιση της 
διαταραχής και 
ποικίλουν με την 
εποχή 
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Mazumdar, S.,  Liu, 
K.Y., Susser, E. & 
Bearman, P. 
(2012). The 
disappearing 
seasonality of 
autism conceptions 
in California. PLoS 
ONE, 7(7): e41265. 
  
 
 

80 4 άτομα με ΔΑΔ 
στην Καλιφόρνια. Η 
διάγνωση βασίστηκε 
στο DSM-IV 

Τα δεδομένα 
αναλύθηκαν με το 
One dimensional 
Bernoulli scan  και 
το Monte Carlo 
simulation 

Αυξημένος κίνδυνος 
συλλήψεων ατόμων 
με αυτισμό για 
ορισμένη τριετία 
διαπιστώθηκε το 
μήνα Νοέμβριο 
(τρεις τελευταίες 
εβδομάδες) και την 
1
η
 εβδομάδα του 

Δεκεμβρίου 

Η έκθεση σε κάποιο 
στέλεχος της γρίπης 
ορισμένα έτη θα 
μπορούσε να 
εξηγήσει την 
παρουσία ενός 
μοντέλου για αυτά τα 
έτη και όχι για τα 
υπόλοιπα 

 

                 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Η ανασκόπηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας έδειξε ότι η μελέτη της 

εποχικής διακύμανσης στις γεννήσεις ατόμων με κάποιου είδους διαταραχή της 

ανάπτυξης εξακολουθεί έως και σήμερα να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. 

Συγκεκριμένα, η σχέση της εποχής γέννησης ενός ατόμου με την ανάπτυξη του 

νοητικού δυναμικού του ήταν από τα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν οι 

επιστήμονες ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Σε μία περίοδο 60 ετών 

εντοπίστηκαν 18 έρευνες εκ των οποίων οι επτά εξετάζουν την επίδραση του μήνα 

(Knobloch & Pasamanick, 1958  Lander et al.,1964  Barker, 1966  Jacobs & Alper, 

19 0  Parker & Neilson, 19 6  Orme, 19 9  Landau, Cicchetti, Clin & Volkmar, 1999) 

και οι υπόλοιπες την επίδραση της εποχής στην γέννηση ατόμων με νοητική 

υστέρηση (βλέπε παραπάνω πίνακα 1) 

 Οι περισσότερες έρευνες διεξήχθησαν κατά κύριο λόγο στο Βόρειο 

Ημισφαίριο. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν 8 μελέτες (Pintner & 

Forlano,1939  Knobloch & Pasamanick, 1958  Jacobs & Alper, 19 0  Roszkowski, 

1980  Whorton & Karnes, 1981  Gallagher, Jones, & Falls,1984  Liederman &  

Flannery, 1994  Landau, Cicchetti, Clin, & Volkmar, 1999) στην Αγγλία 6 μελέτες 

(Orme, 1962, 1963 & 19 9  Williams,1964  Barker, 1966  Hare et al.,19 4), ενώ τρεις 

ακόμα μελέτες έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος –Σουηδία και Γερμανία- (Lander et al., 

1964  Berglund, 196   και Hafner et al.,198 ) και μόνο μία στο Νότιο Ημισφαίριο 

(Parker & Neilson, 1976). 

 Οι ερευνητές συνέλεξαν δεδομένα ατόμων διαγνωσμένων με ΝΥ 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης της νοημοσύνης και από 

διαφορετικά πλαίσια προέλευσης. Σε ορισμένες μελέτες τα δεδομένα προερχόταν 

από νοσοκομειακές ή ιδρυματικές δομές (Lander et al., 1964  Barker, 1966   Jacobs & 

Alper, 19 0  Gallagher, Jones, & Falls, 1984), σε κάποιες άλλες από σχολεία (Pintner 
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& Forlano,1939  Knobloch & Pasamanick, 1958  Williams,1964  Barker, 1966   

Berglund, 196   Roszkowski, 1980  Whorton & Karnes, 1981  ), ενώ τα δεδομένα των 

Hafner et al.,198   Liederman & Flannery, 1994 και Landau et al., 1999  προέρχονται 

από τα αρχεία ερευνών οι οποίες είχαν σχεδιαστεί για άλλους σκοπούς. Τέλος, σε 

δύο μελέτες (Hare et al.,19 4  Parker & Neilson,19 6) το δείγμα ήταν μέρος του 

πληθυσμού ψυχιατρικών δομών, καθώς ο κύριος σκοπός των ερευνητών ήταν η 

μελέτη της εποχικής διακύμανσης σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Δεν υπήρξε σαφής 

διατύπωση της προέλευσης του δείγματος σε καμία από τις έρευνες του Orme (1962, 

1963 & 1979). Ως προς τη μέθοδο αξιολόγησης της νοημοσύνης εκτός από δύο 

έρευνες στις οποίες χρησιμοποιείται η Terman-Merril Scale (Barker, 1966  Berglund, 

196  ),  και στις τρεις έρευνες του Orme, όπου ο Δείκτης Νοημοσύνης πιστοποιήθηκε 

βάση του Coloured Progressive Matrices, οι υπόλοιποι ερευνητές δεν παρέχουν 

στοιχεία για τον τρόπο μέτρησης της νοητικής ικανότητας του δείγματος τους. 

 Αναφορικά με το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε αυτό ποικίλει 

από αρκετά μικρό -μόλις 148 άτομα (Orme, 1962) έως πολύ μεγάλο - 10. 05 άτομα 

(Lander et al., 1964). Στις περισσότερες όμως μελέτες ο αριθμός των ατόμων δεν 

ξεπερνά την χιλιάδα (Orme, 1962, 1963 & 19 9  Williams,1964  Barker, 1966   

Berglund, 196   Roszkowski, 1980  Whorton & Karnes, 1981  Hafner et al.,198   

Liederman & Flannery, 1994  Landau, Cicchetti, Clin, & Volkmar, 1999). Όπως 

παρατηρήθηκε το μέγεθος του δείγματος καθόριζε και την επιλογή του τρόπου 

προσδιορισμού της εποχικότητας από τους ερευνητές. Στις περιπτώσεις των μικρών 

δειγμάτων η εποχικότητα οριοθετούνταν σε τρίμηνες ή τετράμηνες περιόδους εν 

αντιθέσει με τη μηνιαία οριοθέτηση της στις μελέτες με δείγματα μεγάλου μεγέθους. 

 Ειδικότερα, οι ερευνητές σε   από τις έρευνες που δημοσίευσαν (Knobloch & 

Pasamanick, 1958  Lander et al., 1964  Barker, 1966  Jacobs & Alper, 19 0  Parker & 

Neilson, 19 6  Orme, 19 9  Landau, Cicchetti, Clin & Volkmar, 1999) ανέλυσαν τον 

αριθμό των γεννήσεων ατόμων με ΝΥ ανά μήνα του έτους, σε άλλες   έρευνες 

(Orme, 1962, 1963  Hare et al., 19 4  Roszkowski, 1980  Whorton & Karnes, 1981  

Gallagher, Jones & Falls, 1984  Hafner et al., 1987) η ανάλυση έγινε ανά εποχή, ενώ 

ο Berglund, 1967 επεξεργάστηκε τα δεδομένα της έρευνάς του ανά 4μηνο. Ωστόσο, 

οι Pintner και Forlano,1939 διερεύνησαν τόσο τον αριθμό των γεννήσεων ανάλογα με 

την εποχή του έτους όσο και το μέσο IQ που αντιστοιχεί σε κάθε εποχή. Επίσης, 

στην εργασία του ο Williams (1964) συνέκρινε τις παρατηρούμενες και τις 

αναμενόμενες γεννήσεις ατόμων με ΝΥ ανά 4μηνη περίοδο. Ένα βήμα παραπάνω 

επιχειρεί η έρευνα των Liederman και Flannery (1994), η οποία εστίασε όχι πλέον 
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στον αριθμό των γεννήσεων, αλλά στην ανάλυση του αριθμού των συλλήψεων 

παιδιών με νοητική ανεπάρκεια ανάλογα με την εποχή του έτους. 

 Όσον αφορά στην σύσταση της ομάδας σύγκρισης που χρησιμοποιήθηκε 

από τους ερευνητές διαπιστώθηκε ότι σε 8 από το σύνολο των 18 ερευνών δεν 

χρησιμοποιήθηκε ομάδα σύγκρισης, καθώς η ύπαρξη διακύμανσης εξετάζεται μέσα 

στην ομάδα ή μεταξύ των διαφορετικών υποκατηγοριών της (Pintner & Forlano, 1939  

Orme, 1962, 1963 & 19 9  Berglund, 196   Roszkowski, 1980  Whorton & Karnes, 

1981  Liederman & Flannery, 1994) σε 6 έρευνες χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των 

γεννήσεων του γενικού πληθυσμού στον ίδιο τόπο και την ίδια χρονική περίοδο 

(Knobloch & Pasamanick, 1958  Barker, 1966  Jacobs & Alper, 19 0  Hare et al., 19 4  

Gallagher, Jones & Falls, 1984  Hafner et al.,198 ) σε 2 έρευνες χρησιμοποιήθηκαν 

οι εν ζωή γεννήσεις του γενικού πληθυσμού (Lander et al., 1964  Parker & Neilson, 

19 6) ενώ στην έρευνα των Landau, Cicchetti, Clin, & Volkmar η ομάδα των ατόμων 

με ΝΥ χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα σύγκρισης για την ομάδα των ατόμων με αυτισμό. 

 Ως προς τα ευρήματα των ερευνών παρατηρήθηκε ότι σε 5 έρευνες (Pintner 

& Forlano,1939  Knobloch & Pasamanick, 1958  Orme, 1962, 1963, 1979) 

διαπιστώθηκαν περισσότερες γεννήσεις ατόμων με ΝΥ κατά τους μήνες του χειμώνα, 

στη μελέτη των Hare και συν. (1974) αυτό διαφάνηκε ως τάση χωρίς στατιστική 

σημαντικότητα, σε μία άλλη μελέτη αυτό διαπιστώθηκε μόνο για τα ομιλούντα άτομα 

του δείγματος Landau, Cicchetti, Clin και Volkmar (1999), ενώ σε ανάλογα 

συμπεράσματα για την περίοδο της άνοιξης – με κοινό μήνα το Μάιο- κατέληξαν οι 

έρευνες των Williams (1964 )  Barker (1966) και Hafner και συν. (1987). Στη μελέτη 

του Williams (1964) τα ευρήματα υποδεικνύουν άνοδο των γεννήσεων και κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες γεγονός που συνάδει και με τα ευρήματα άλλων ερευνητών 

(Liederman & Flannery, 1994 και Landau, Cicchetti, Clin, & Volkmar, 1999). Οι 

Parker και Neilson (19 6 ) παρατήρησαν παρόμοια άνοδο το καλοκαίρι, χωρίς όμως 

στατιστική σημαντικότητα. Μόνο η μελέτη του Berglund (1967) εμφανίζει 

περισσότερες γεννήσεις κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, ενώ υπάρχουν 4 μελέτες οι 

οποίες δεν διαπιστώνουν εποχική διακύμανση (Jacobs & Alper, 19 0  Roszkowski, 

1980  Whorton & Karnes, 1981  Gallagher, Jones, & Falls, 1984). Τέλος, η 

παρατήρηση του μικρότερου αριθμού των γεννήσεων το μήνα Σεπτέμβριο των 

Lander και συν. (1964) αφορά κυρίως τα παιδιά με σύνδρομο Down, τα οποία 

συμπεριλαμβανόταν στο δείγμα των νοητικών υστερούντων ατόμων. 

 Οι διαφορές, οι οποίες παρατηρήθηκαν μεταξύ των ευρημάτων δεν πρέπει να 

μας εκπλήσσουν, καθώς οι έρευνες δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους εξαιτίας 
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των διαφορών που παρατηρούνται τόσο ως προς τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε όσο και ως προς το μέγεθος του δείγματος. Για παράδειγμα, στις 4 

από τις 5 μελέτες όπου διαπιστώθηκαν περισσότερες γεννήσεις ατόμων με ΝΥ κατά 

την περίοδο του χειμώνα (Pintner & Forlano,1939  Orme, 1962, 1963, 19 9) δεν 

χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα σύγκρισης το σύνολο των γεννήσεων του γενικού 

πληθυσμού, ενώ αντίθετα στις μελέτες όπου διαπιστώθηκε άνοδος την περίοδο της 

άνοιξης (Williams,1964  Barker, 1966 και Hafner et al.,198 ) υπήρξε συσχέτιση με τις 

γεννήσεις του συνολικού πληθυσμού. Επιπροσθέτως, ο τρόπος εξέτασης των 

δεδομένων διαφοροποιείται μεταξύ των ερευνών και περιλαμβάνει από ανάλυση των 

δεδομένων ανά μήνα (Knobloch και Pasamanick, 1958  Lander et al., 1964  Barker, 

1966  Parker & Neilson,19 6  Orme, 19 9  Landau, Cicchetti, Clin, & Volkmar, 1999) 

έως ανάλυση των δεδομένων ανά τετράμηνο (Williams,1964  και Berglund, 196 ). Η 

προέλευση, εξάλλου, των δεδομένων από διαφορετικές πηγές (σχολεία, ιδρύματα, 

ψυχιατρικές δομές) και γεωγραφικές περιοχές, η χρήση διαφορετικών εργαλείων 

αξιολόγησης, κατηγοριοποίησης και ανάλυσης, η ίδια η φύση της διαταραχής όπου 

ενδεχομένως η μία υποομάδα διαφέρει βιολογικά από την άλλη, το μέγεθος του 

δείγματος και το διαφορετικό γνωστικό πεδίο των ερευνητών δυσχεραίνουν την 

όποια σύγκριση των μελετών μεταξύ τους. 

 Ως προς τις έρευνες που εξετάζουν την ύπαρξη εποχικής διακύμανσης σε  

γεννήσεις ατόμων με αυτιστική διαταραχή από το 1981 έως σήμερα έχουν 

δημοσιευτεί τουλάχιστον 20 μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι γεωγραφικές 

περιοχές από τις οποίες συλλέχθηκαν τα δεδομένα των παραπάνω ερευνών 

ποικίλουν και περιλαμβάνουν από βόρειες με ψυχρό κλίμα χώρες (Konstantareas et 

al.,1986  Mouridsen et al.,1994  Hultman et al., 2002  Atladottir et al.,200   Maimburg, 

et al., 2010) έως χώρες ή περιοχές με πιο ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (Barak et 

al.,1995  Kolevzon et al., 2006  Zerbo et al., 2011  Mazumdar et al., 2012). Αξίζει εδώ 

να σημειωθεί ότι ορισμένες έρευνες αναφέρονται σε εντελώς διαφορετικές μεταξύ 

τους εθνικές/φυλετικές ομάδες (Tanue et al.,1988  Bolton et al., 1992  Mouridsen et 

al.,1994  Barak et al.,1995 ) 

 Εξίσου, ποικίλουν και τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον 

καθορισμό της διαταραχής, η ομάδα σύγκρισης, η στατιστική μέθοδος ανάλυσης, 

όπως και ο προσδιορισμός της εποχικότητας μεταξύ των ερευνών. Συγκεκριμένα, 

στις περισσότερες από τις μελέτες μέχρι το 2000 η διάγνωση βασίστηκε στα DSM III 

& DSM III-R (Konstantareas et al.,1986  Tanue et al.,1988  Gillberg, 1990  Stevens et 

al., 2000), ενώ στις υπόλοιπες γίνεται χρήση είτε του DSM IV είτε των ICD-9 & ICD-

10 (Mouridsen et al.,1994  Landau et al., 1999  Yeates-Frederikx et al., 2000  Hultman 
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et al.,2002  Kolevzon et al., 2006  Atladottir et al., 200   Lee et al., 2008  Maimburg et 

al., 2010  Hebert et al., 2010  Zerbo et al., 2011  Mazumdar et al., 2012). Σε μία μελέτη 

γίνεται χρήση του Cars (Bartlik, 1981), σε 3 μελέτες χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά 

διαγνωστικά εργαλεία (Bolto  et al.,1992  Barak et al.,1995  Kastley, 2008) και σε μία 

μελέτη η διάγνωση βασίστηκε σε ψυχαναλυτικά κριτήρια (Fombonne, 1989). 

 Το δείγμα που επέλεξαν οι ερευνητές για μελέτη διαφέρει όχι μόνο ως προς 

το μέγεθος, αλλά και ως προς τη σύσταση και τη φύση της διαταραχής. Ορισμένοι 

ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία μόνο για παιδιά με αυτισμό (Bartlik, 1981  

Konstantareas et al., 1986  Tanue et al., 1988  Bolton et al., 1992  Barak et al.,1995  

Landau et al., 1999  Kolevzon et al., 2006  Stevens et al., 2000  Kastley, 2008  Lee et 

al., 2008  Maimburg et al., 2010  Hebert et al., 2010  Zerbo et al., 2011  Mazumdar et 

al., 2012) αλλά υπήρξαν και άλλοι (Gillberg, 1990  Mouridsen et al., 1994  Yeates-

Frederikx et al., 2000  Hultman et al., 2002  Atladottir et al., 200 ) οι οποίοι 

συμπεριέλαβαν και διάφορες υποκατηγορίες της αυτιστικής διαταραχής, όπως το 

σύνδρομο Asperger και η αυτιστική διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (ΜΠΑ).  

 Σε κάποιες από τις έρευνες (Bartlik, 1981  Konstantareas et al., 1986  Tanue et 

al., 1988  Mouridsen et al., 1994  Barak et al., 1995  Stevens et al., 2000) ομάδα 

σύγκρισης αποτέλεσαν όλες οι γεννήσεις ζωντανών εμβρύων του γενικού 

πληθυσμού, σε κάποιες άλλες (Gillberg, 1990  Bolton  t  l., 1992  Yeates-Frederikx et 

al., 2000  Kolevzon et al., 2006  Lee et al., 2008 ) χρησιμοποιήθηκε ο συνολικός 

αριθμός των γεννήσεων-παραμένει αδιευκρίνιστο εάν περιλαμβάνονται και τα νεκρά 

έμβρυα- σε δύο έρευνες (Fombonne, 1989  Hultman et al., 2002) επελέγησαν άτομα 

από το γενικό πληθυσμό σε αναλογία 1:5, σε δύο άλλες έρευνες (Landau et al., 1999  

Kastley, 2008 ) την ομάδα ελέγχου αποτελούσαν άτομα με ΝΥ ή κάποια άλλη 

διαταραχή και σε μία πρόσφατη μελέτη (Hebert et al., 2010) άτομα χωρίς την 

συγκεκριμένη (αυτιστική) διαταραχή. 

 Αν και οι περισσότεροι ερευνητές επέλεξαν τον έλεγχο ανεξαρτησίας Χ² για 

την στατιστική ανάλυση των δεδομένων τους, ορισμένοι χρησιμοποίησαν 

επιπροσθέτως και κάποια άλλα τεστ (Fombonne, 1989  Bolton  t  l., 1992  Mouridsen 

et al., 1994  Landau et al., 1999  Stevens et al., 2000  Maimburg et al., 2010  Zerbo et 

al., 2011  Mazumdar et al., 2012). Αυτό που αξίζει να επισημανθεί – όπως και στην 

περίπτωση της νοητικής υστέρησης- είναι ότι η κατηγοριοποίηση της εποχικότητας  

δεν ακολουθεί ένα ορισμένο, κοινό μεταξύ των διαφόρων ερευνών μοντέλο. Άλλοτε οι 

ερευνητές επιλέγουν να αναλύσουν τα δεδομένα τους σε επίπεδο μηνών, άλλοτε σε 

επίπεδο εποχών και άλλοτε σε επίπεδο χρονικών περιόδων. Αυτό που μπορεί 
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κάποιος να παρατηρήσει είναι το γεγονός ότι όταν χρησιμοποιείται διαφορετικός 

μήνας ως σημείο αφετηρίας μίας περιόδου π.χ. ο Δεκέμβριος αντί του Ιανουαρίου για 

την χειμερινή περίοδο, τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν (Bolton et al., 1992). 

 Μία περαιτέρω διαφοροποίηση μεταξύ των ερευνών αποτελεί και η 

προσπάθεια ανίχνευσης του κινδύνου εμφάνισης αυτισμού αναλύοντας τα δεδομένα 

σε σχέση με την εποχή γέννησης, ενώ μόνο οι τρεις πιο πρόσφατες έρευνες 

εξετάζουν την εποχή σύλληψης (Hebert et al., 2010  Zerbo et al., 2011  Mazumdar et 

al., 2012). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η γέννηση πρόωρων βρεφών 

αλλοιώνει τα αποτελέσματα, όταν εξετάζονται παράγοντες οι οποίοι επιδρούν σε 

συγκεκριμένες περιόδους κύησης. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

κρίσιμοι περίοδοι της ανάπτυξης του εμβρύου δεν εμφανίζουν μία σταθερή χρονική 

απόσταση από τη γέννηση, αλλά από τη στιγμή της σύλληψης. Συνεπώς, η ανάλυση 

με βάση την εποχή σύλληψης μπορεί να παρέχει πιο ακριβή αποτελέσματα. 

 Με βάση τα παραπάνω δεν προκαλεί έκπληξη η ποικιλομορφία των 

ευρημάτων. Ο Μάρτιος ήδη από πολύ νωρίς συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης αυτισμού στις μελέτες των Bartlik, 1981  Gillberg, 1990  Mouridsen et 

al.,1994  Barak et al.,1995  και Stevens et al., 2000. Επιπλέον, σε δύο από τις 

παραπάνω μελέτες (Bartlik, 1981  Barak et al.,1995 ) άνοδος των γεννήσεων 

διαπιστώθηκε και για τον μήνα Αύγουστο. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις 4 από 

τις 5 προαναφερθείσες έρευνες αποτελεί το γεγονός ότι σχεδιάστηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές με παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες. Όταν οι 

ερευνητές εξετάζουν τη διακύμανση με βάση την εποχή τότε η άνοιξη συγκεντρώνει 

αυξημένα ποσοστά κινδύνου (Konstantareas et al.,1986  Tanue et al.,1988  Lee et al., 

2008  Kastley, 2008  Hebert et al., 2010). Σε τρεις έρευνες (Landau et al., 1999  

Hultman et al., 2002 & Kolevzon et al., 2006) δεν διαπιστώθηκε εποχικότητα, ενώ σε 

κάποιες άλλες (Bolton  t  l., 1992  Mouridsen et al.,1994  Yeates-Frederikx et al., 

2000  Stevens et al., 2000  Mazumdar et al., 2012) τα ευρήματα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την υποομάδα εξέτασης, την εξεταζόμενη χρονική περίοδο ή το σημείο 

έναρξης καθορισμού της εποχικής περιόδου. Γενικά, καθώς δεν υπάρχει μία κοινώς  

αποδεκτή ημερομηνία για την έναρξη κάθε περιόδου, ορισμένοι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν τον μετεωρολογικό τρόπο ταξινόμησης που αντιστοιχεί τις εποχές 

του έτους με αρχή του χειμώνα το μήνα Δεκέμβριο (π.χ. Yeates-Frederikx et al.,2000  

Zerbo et al., 2011 ), ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν χρήση του αστρονομικού τρόπου, ο 

οποίος ορίζει ως έναρξη του χειμώνα την 21η ή 22η Δεκεμβρίου (π.χ. Bolton  t  l., 

1992  Tanue et al., 1988  Stevens et al., 2000). Επίσης, υπήρξαν και μελέτες όπου οι 

αναλύσεις έγιναν με βάση τους ημερολογιακούς μήνες του έτους (π.χ. Barak et al., 
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1995  Gillberg 1990  ) ή την κατηγοριοποίηση του έτους σε δύο εξάμηνες περιόδους 

(π.χ. Maimburg et al., 2010  Hultman et al., 2002). 

 Όπως εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι δύσκολο να βρεθεί ένα 

κοινό μοντέλο εποχικότητας μεταξύ των ερευνών. Ωστόσο κάποια μοντέλα για 

περιόδους αυξημένου κινδύνου έχουν ήδη αρχίσει να αναδύονται. Αυτό που πρέπει 

να έχουμε υπόψη είναι ότι διαφορές στις μελέτες πάντα θα υφίστανται εξαιτίας των  

αλλαγών στην διαγνωστική ταξινόμηση, των διαφορετικών τύπων διάγνωσης, του 

μεγέθους και του τρόπου επιλογής του δείγματος, της μεθόδου ανάλυσης, των 

διαφορετικών θεωρητικών υποθέσεων των συγγραφέων. 

 Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου της 

εποχικότητας στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης νευροαναπτυξιακής διαταραχής 

στους απογόνους έχει αναδείξει σημαντικά ευρήματα, τα οποία αντανακλούν την 

παθογενετική επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Μεταξύ των δύο 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών που εξετάστηκαν η Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή φαίνεται να παρέχει ένα πιο συνεπές μοντέλο, με άνοδο των γεννήσεων 

κατά την εαρινή περίοδο και κυρίως κατά το μήνα Μάρτιο. Εν τούτοις, τόσο στην 

περίπτωση των ατόμων με νοητική υστέρηση όσο και για τα άτομα με αυτιστική 

διαταραχή, αν και οι πληροφορίες που αποκομίστηκαν είναι σημαντικές, θεωρείται 

δύσκολο να ανιχνευτεί ένα συνεπές μοντέλο εποχικότητας που θα οδηγεί σε ασφαλή 

συμπεράσματα τον ερευνητή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 

ΣΚΟΠΟΣ 

  

 Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε για τη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της 

εποχής γέννησης ενός ατόμου και της εμφάνισης νευροναπτυξιακών διαταραχών.  

Ειδικότερα, για τη μελέτη της συχνότητας γεννήσεων ατόμων που έχουν διαγνωστεί 

με Νοητική Υστέρηση ή/και Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή σε συγκεκριμένη εποχή 

του έτους. 

ΣΗΜΑΣΙΑ 

  

 Η έρευνα που μελετά την εποχικότητα των γεννήσεων ατόμων με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές παραμένει ένα αναδυόμενο πεδίο μελέτης. Η 

παρούσα έρευνα συμβάλλει σ΄ αυτό το αυξανόμενο σώμα μελετών παρουσιάζοντας 

ενδιαφέρον τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Σε θεωρητικό 

επίπεδο συνεισφέρει στην ανίχνευση και βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που 

εμπλέκονται στην αιτιολογία των νευροναπτυξιακών διαταραχών. Σε εφαρμοσμένο 

επίπεδο συμβάλλει στην καλύτερη προστασία και προφύλαξη της μέλλουσας 

μητέρας κατά τις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης του εμβρύου. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 

1) Τα άτομα με νοητική υστέρηση εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα γεννήσεων 

κατά την εποχή του καλοκαιριού συγκριτικά με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα 

άτομα. 

2) Τα άτομα με νοητική υστέρηση εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα γεννήσεων 

κατά την εποχή του καλοκαιριού συγκριτικά με τις άλλες εποχές του έτους. 

3) Τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα 

γεννήσεων κατά την εποχή του χειμώνα συγκριτικά με τα τυπικώς 

αναπτυσσόμενα άτομα. 

4) Τα άτομα με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή εμφανίζουν υψηλότερη συχνότητα 

γεννήσεων κατά την εποχή του χειμώνα συγκριτικά με τις άλλες εποχές του 

έτους. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

  

 Η παρούσα έρευνα περιορίζεται από διάφορους παράγοντες. Καταρχήν το 

δείγμα ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση ήταν αρκετά μικρό (Ν= 261) και 

αυτό ίσως καλύψει ή δώσει επισφαλή αποτελέσματα της ύπαρξης εποχικότητας στις 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Επίσης, ο τρόπος οριοθέτησης των εποχών 

αποτελεί έναν ακόμα περιορισμό αυτής της μελέτης. Το να ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 

ως αρχή του χειμώνα ίσως επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα από τον καθορισμό ως 

ημερομηνία έναρξης της χειμερινής περιόδου την 1η ημέρα του παραπάνω μήνα. Η 

έλλειψη πληροφόρησης τόσο για το περιγεννητικό περιβάλλον και το αναπτυξιακό 

ιστορικό του δείγματος όσο και για σημαντικά συμβάντα της ζωής των γονέων μπορεί 

δυνητικά να οδηγήσει σε μεροληψίες στην αποτίμηση του αποτελέσματος. 

Επιπροσθέτως, η αδυναμία εύρεσης στοιχείων για άλλα σημαντικά αιτιολογικά 

γεγονότα που συνδέονται με την εποχή γέννησης π.χ. επιδημία γρίπης ή ιώσεων 

ενδεχομένως να σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να εξετάσουμε εάν η εποχικότητα 

επηρεάζεται ή διευθύνεται και από άλλους δυνητικούς παράγοντες κινδύνου 

εμφάνισης νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Τέλος, η χρήση δεδομένων 

προερχόμενων από μία μόνο αστική περιοχή δεν επιτρέπει την γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε όλη την επικράτεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  III 

                                             ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Η μελέτη διεξήχθη στην Δυτική Θεσσαλονίκη, σε μία περιοχή με περίπου 

 0.000 μαθητικό πληθυσμό στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Τα παιδιά 

προέρχονται από οικογένειες  που ανήκουν  στο χαμηλό και μέσο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και οι γραμματικές γνώσεις των γονέων τους 

αντιστοιχούν κυρίως στο μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου). 

ΔΕΙΓΜΑ 

 

 Το δείγμα αποτελείται από 263 παιδιά, ηλικίας  -15 ετών [214 αγόρια και 49 

κορίτσια), (μέση χρον. ηλικία 10. 6), (SD 4.0 9)] διαγνωσμένα με Αυτιστική 

διαταραχή, 152 παιδιά, ηλικίας 6-1  ετών [128 αγόρια και 24 κορίτσια), (μέση χρον. 

ηλικία 13.64), (SD 4.088)] με Σύνδρομο Asperger και 483 παιδιά ηλικίας  -21 ετών [ 

(483 αγόρια και 1   κορίτσια), (μέση χρον. ηλικία 16.10), (SD 3.900)] με νοητική 

υστέρηση. Η ομάδα των παιδιών με  Αυτιστική διαταραχή και Σύνδρομο Asperger 

συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη ως μία ομάδα   αυτήν της Διάχυτης 

Αναπτυξιακής Διαταραχής. Οι διαγνώσεις έγιναν είτε σε Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα 

είτε σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης είτε από ιδιώτες 

Παιδοψυχίατρους και ψυχολόγους. Η διάγνωση της Αυτιστικής διαταραχής και του 

Συνδρόμου Asperger έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια του Διαγνωστικού και 

Στατιστικού Εγχειριδίου DSM IV και του ICD 10. Η νοητική ικανότητα των παιδιών 

μετρήθηκε με τη χρήση της νοομετρικής κλίμακας WISC III ή/και του Raven's 

Progressive Matrices. Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 261 τυπικώς αναπτυσσόμενα 

παιδιά ηλικίας 10-18 ετών [ 169 αγόρια και 92 κορίτσια), (μέση χρον. ηλικία 15.34), 

(SD 3.5 4)] μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης.  Τα παιδιά όλων των κατηγοριών στο 

σύνολό τους είναι γεννημένα στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 1992-2007. Κριτήριο εισόδου 

στη μελέτη, για την ομάδα των ατόμων με νευροαναπτυξιακές διαταραχές ήταν η 

κλινική διάγνωση μιας εκ των παρακάτω διαταραχών: Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή (ΔΑΔ), Αυτιστική διαταραχή, Σύνδρομο Asperger, Νοητική Υστέρηση ή 
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Νοητική Ανωριμότητα, όπως αυτή τέθηκε από παιδοψυχίατρο ή ψυχολόγο. Για την 

ομάδα των ατόμων με τυπική ανάπτυξη ήταν η απουσία αισθητηριακού, 

συμπεριφορικού, νευρολογικού ή νοητικού προβλήματος. Επιπρόσθετο  κριτήριο 

εισόδου στη μελέτη ήταν η συμπλήρωση τουλάχιστον της 36ης εβδομάδας της 

κύησης για κάθε άτομο και η απουσία άλλων διαταραχών (π.χ. νευρολογικών ή 

ψυχιατρικών διαταραχών). Ερωτηματολόγια δημογραφικών χαρακτηριστικών τα 

οποία δεν ήταν επαρκώς συμπληρωμένα, ή δεν πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια, 

απορρίφθηκαν και δεν επεξεργάσθηκαν περαιτέρω. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 Το δείγμα των ατόμων με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή ή Αυτιστική 

διαταραχή, Σύνδρομο Asperger και νοητική υστέρηση προσεγγίστηκε μέσα από 

συλλόγους, διαγνωστικά κέντρα και ιδιώτες στο χώρο της ψυχικής υγείας. Για τη 

συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) το 

οποίο συμπληρώθηκε με βάση τα στοιχεία που έδωσαν οι γονείς των παιδιών κατά 

τη διαδικασία αξιολόγησής τους και με τη σύμφωνη γνώμη τους. Η μελέτη διεξήχθη 

σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας στην έρευνα του ΑΠΘ και έγινε κάθε 

προσπάθεια να διατηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και των οικογενειών 

τους. 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΧΩΝ 

 

 Στην παρούσα μελέτη για τον προσδιορισμό των εποχών του έτους 

επιλέχθηκε ο αστρονομική μέθοδος ταξινόμησης (Barnett & Dobson, 2010). Η 

μέθοδος αυτός θεωρήθηκε καταλληλότερη, ελλείψει ενός διεθνώς κοινά αποδεκτού 

τρόπου ταξινόμησης, καθώς αντανακλά τη γεωμετρική σχέση γης-ηλίου, η οποία 

αποτελεί την πηγή των εποχών στη γη. Ως εκ τούτου, ως χειμώνας ορίστηκε η 

περίοδος από 21 Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο) έως 21 Μαρτίου (εαρινή 

ισημερία). Ως άνοιξη ορίστηκε η περίοδος από τις 22 Μαρτίου έως και 21 Ιουνίου 

(καλοκαιρινό ηλιοστάσιο). Αντίστοιχα, ως καλοκαίρι ορίστηκε η περίοδος από 22 

Ιουνίου μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου (φθινοπωρινή ισημερία). Τέλος, η περίοδος του 

Φθινοπώρου ορίζεται από 22 Σεπτεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV 
 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το πακέτο SPSS 21.0. Το 

επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας που επιλέχθηκε για την αξιολόγηση και ερμηνεία 

των αποτελεσμάτων ήταν το p <.05. Υπολογίστηκαν περιγραφικές αναλύσεις για τη 

μέση χρονολογική ηλικία όλων των ομάδων και τις τυπικές αποκλίσεις. Για την 

επαγωγική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας 

Χ2. Τα δεδομένα του δείγματος εξετάστηκαν από 2 διαφορετικές σκοπιές. Αρχικά, 

έγινε σύγκριση της εποχής γέννησης των παιδιών με Νοητική Υστέρηση με την 

εποχή γέννησης των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

στατιστική σημαντικότητα οπότε ακολούθησε περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να 

εκτιμηθεί με ακρίβεια πού ακριβώς εντοπίζονται οι στατιστικώς σημαντικές διαφορές. 

Αντίστοιχοι έλεγχοι διενεργήθηκαν και για την ομάδα των παιδιών με Διάχυτη 

Αναπτυξιακή Διαταραχή. Επίσης, έγινε έλεγχος Χ2 για την εξέταση της ύπαρξης 

στατιστικά σημαντικής διαφοράς στην συχνότητα των γεννήσεων ανά εποχή 

ενδοομαδικά, χωριστά για καθεμιά από τις δύο παραπάνω νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 
Τα αποτελέσματα, αναφορικά με την πρώτη υπόθεση, έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην σύγκριση της εποχής γέννησης των παιδιών με Νοητική Υστέρηση με 

την εποχή γέννησης των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών (χ²(3)=12.81, p<.05). 

Πίνακας 1 & 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1  
 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης  

 

      Εποχή γέννησης * Ομάδες            Πίνακας συνάφειας 

 

Ομάδες 

Σύνολο 

 

Νοητική 

Υστέρηση 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΦΘΙΝΩΠ

ΟΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 121 93 214 

Αναμενόμενη συχν. 138.9 75.1 214.0 

% μέσα στην εποχή 56.5% 43.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 25.1% 35.6% 28.8% 

% Σχετική συχνότητα 16.3% 12.5% 28.8% 

ΑΝΟΙΞΗ Απόλυτη συχνότητα 106 56 162 

Αναμενόμενη συχν. 105.2 56.8 162.0 

% μέσα στην εποχή 65.4% 34.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 21.9% 21.5% 21.8% 

% Σχετική συχνότητα 14.2% 7.5% 21.8% 

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 152 77 229 

Αναμενόμενη συχν. 148.7 80.3 229.0 

% μέσα στην εποχή 66.4% 33.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 31.5% 29.5% 30.8% 

% Σχετική συχνότητα 20.4% 10.3% 30.8% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 104 35 139 

Αναμενόμενη συχν. 90.2 48.8 139.0 

% μέσα στην εποχή 74.8% 25.2% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 21.5% 13.4% 18.7% 

% Σχετική συχνότητα 14.0% 4.7% 18.7% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 483 261 744 

Αναμενόμενη συχν. 483.0 261.0 744.0 

% μέσα στις εποχές 64.9% 35.1% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 64.9% 35.1% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 

Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

P    o   χ2 12.81 3 .005 

Λόγος 

πιθανοφάνειας 

12.941 3 .005 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

744 
  

 

 

Τα αποτελέσματα επαληθεύουν εν μέρει την πρώτη υπόθεση. Συγκεκριμένα, 

περαιτέρω έλεγχος μεταξύ των εποχών έδειξε ότι ο αριθμός των παιδιών με Νοητική 

Υστέρηση που γεννήθηκαν το καλοκαίρι ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένος 

συγκριτικά με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που γεννήθηκαν την ίδια εποχή, ενώ 

αντίστοιχα διαπιστώθηκαν λιγότερες από τις αναμενόμενες γεννήσεις των παιδιών με 

Νοητική Υστέρηση κατά το φθινόπωρο έναντι των τυπικώς αναπτυσσόμενων 

παιδιών (χ²=4.52,p<.05).  Πίνακες 3, 4 και Γράφημα 1. 

Επιπροσθέτως, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά περισσότερες γεννήσεις των 

παιδιών με Νοητική Υστέρηση το χειμώνα έναντι των γεννήσεων των παιδιών με 

τυπική ανάπτυξη κατά την ίδια εποχή σε σύγκριση με τις λιγότερες από το 

αναμενόμενο γεννήσεις των παιδιών με Νοητική Υστέρηση το φθινόπωρο συγκριτικά 

με τις γεννήσεις των παιδιών τυπικής ανάπτυξης (χ²=12.18,p<.05). Πίνακες 5, 6 και 

Γράφημα 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  3 

 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης  το καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

 
 

Εποχή γέννησης *Ομάδες            Πίνακας συνάφειας 

 

Ομάδες 

Σύνολο  

Νοητική 

Υστέρηση 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 121 93 214 

Αναμενόμενη συχν. 131.9 82.1 214.0 

% μέσα στην εποχή 56.5% 43.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 44.3% 54.7% 48.3% 

% Σχετική συχνότητα 27.3% 21.0% 48.3% 

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 152 77 229 

Αναμενόμενη συχν. 141.1 87.9 229.0 

% μέσα στην εποχή 66.4% 33.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 55.7% 45.3% 51.7% 

% Σχετική συχνότητα 34.3% 17.4% 51.7% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 273 170 443 

Αναμενόμενη συχν. 273.0 170.0 443.0 

% μέσα στις εποχές 61.6% 38.4% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 61.6% 38.4% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  4 
 
 
 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

P    o   χ2 4.52 1 .033   

Διόρθωση συνέχειας
 
 4.117 1 .042   

Λόγος πιθανοφάνειας 4.528 1 .033   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher  
   

.040 .021 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

443 
    

 

 
Γράφημα 1 Σύγκριση των γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

                        κατά την εποχή του φθινοπώρου και του καλοκαιριού  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  5 
 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης το φθινόπωρο και τον χειμώνα 

 
 

Εποχή γέννησης * Ομάδες                    Πίνακας συνάφειας                        

 

Ομάδες 

Σύνολο 

Νοητική 

Υστέρηση 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 121 93 214 

Αναμενόμενη συχν. 136.4 77.6 214.0 

% μέσα στην εποχή 56.5% 43.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 53.8% 72.7% 60.6% 

% Σχετική συχνότητα 34.3% 26.3% 60.6% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 104 35 139 

Αναμενόμενη συχν. 88.6 50.4 139.0 

% μέσα στην εποχή 74.8% 25.2% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 46.2% 27.3% 39.4% 

% Σχετική συχνότητα 29.5% 9.9% 39.4% 

Σύνολο  Απόλυτη συχνότητα 225 128 353 

Αναμενόμενη συχν. 225.0 128.0 353.0 

% μέσα στις εποχές 63.7% 36.3% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 63.7% 36.3% 100.0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6 
 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

P    o  χ2 12.18 1 .000   

Διόρθωση συνέχειας
 
 11.403 1 .001   

Λόγος πιθανοφάνειας 12.493 1 .000   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.001 .000 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

353 
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Γράφημα 2 Σύγκριση των γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

                        κατά την εποχή του φθινοπώρου και του χειμώνα 

 
 

Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής διαφοράς στη συχνότητα γεννήσεων ατόμων με Νοητική Υστέρηση κατά 

την εποχή του καλοκαιριού συγκριτικά με τις άλλες εποχές του έτους. Συνεπώς, 

επιβεβαιώνεται η υπόθεση  (χ²(3)=11.95,p<.05). Πίνακες   & 8. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ    

 

Εποχή γεννήσεων ατόμων με Ν. Υ. 

 
Παρατηρούμε

νο πλήθος 

Αναμενόμε

νο πλήθος Διαφορά 

Χειμώνας 105 120.8 -15.8 

Άνοιξη 106 120.8 -14.8 

Καλοκαίρι 152 120.8 31.3 

Φθινόπωρ

ο 

120 120.8 -.8 

Σύνολο 483   
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ΠΙΝΑΚΑΣ  8 

 

 

Στατιστική συνάρτηση 

ελέγχου 

 Εποχή γέννησης 

χ2 11.95 

Βε 3 

Ασυμπτ. 

Σημ 

.008 

 

 
Τα αποτελέσματα, αναφορικά με την τρίτη υπόθεση, έδειξαν στατιστικά σημαντική 

διαφορά στην σύγκριση της εποχής γέννησης των παιδιών με Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή με την εποχή γέννησης των τυπικών αναπτυσσόμενων παιδιών 

(χ²(3)=16.7,p<.05). Πίνακες 9, 10. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης  

 

Εποχή γέννησης * Ομάδες                    Πίνακας συνάφειας 

 
Ομάδες 

Σύνολο ΔΑΔ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΟΧΗ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 111 93 204 

Αναμενόμενη συχνότ. 125.2 78.8 204.0 

% μέσα στην εποχή 54.4% 45.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 26.7% 35.6% 30.2% 

% Σχετική συχνότητα 16.4% 13.8% 30.2% 

ΑΝΟΙΞΗ Απόλυτη συχνότητα 83 56 139 

Αναμενόμενη συχνότ. 85.3 53.7 139.0 

% μέσα στην εποχή 59.7% 40.3% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 20.0% 21.5% 20.6% 

% Σχετική συχνότητα 12.3% 8.3% 20.6% 

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 113 77 190 

Αναμενόμενη συχνότ. 116.6 73.4 190.0 

% μέσα στην εποχή 59.5% 40.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 27.2% 29.5% 28.1% 

% Σχετική συχνότητα 16.7% 11.4% 28.1% 



62 
 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 108 35 143 

Αναμενόμενη συχνότ. 87.8 55.2 143.0 

% μέσα στην εποχή 75.5% 24.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 26.0% 13.4% 21.2% 

% Σχετική συχνότητα 16.0% 5.2% 21.2% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 415 261 676 

Αναμενόμενη συχνότ. 415.0 261.0 676.0 

% μέσα στις εποχές 61.4% 38.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 61.4% 38.6% 100.0% 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  10 

 

 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

P    o  χ2 16.7 3 .001 

Λόγος 

πιθανοφάνειας 

17.419 3 .001 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

676 
  

 

 

 

Τα αποτελέσματα επαληθεύουν την τρίτη υπόθεση. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των 

παιδιών με ΔΑΔ που γεννήθηκαν το χειμώνα, ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένος 

έναντι των παιδιών με τυπική ανάπτυξη που γεννήθηκαν την ίδια εποχή 

(x²=8.06,p<.05), (x²=9.41,p<.05) και (x²=16.09,p<.05). Πίνακες 11, 12, 13, 14, 15, 16 

και Γραφήματα 3, 4, 5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  11 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης την άνοιξη και το χειμώνα 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * ΟΜΑΔΕΣ              Πίνακας συνάφειας 

 

Ομάδες 

Total ΔΑΔ 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

 

ΑΝΟΙΞΗ Απόλυτη συχνότητα 83 56 139 

Αναμενόμενη συχνότ. 94.1 44.9 139.0 

% μέσα στην εποχή 59.7% 40.3% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 43.5% 61.5% 49.3% 

% Σχετική συχνότητα 29.4% 19.9% 49.3% 

ΧΕΙΜΩΝ

ΑΣ 

Απόλυτη συχνότητα 108 35 143 

Αναμενόμενη συχνότ. 96.9 46.1 143.0 

% μέσα στην εποχή 75.5% 24.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 56.5% 38.5% 50.7% 

% Σχετική συχνότητα 38.3% 12.4% 50.7% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 191 91 282 

Αναμενόμενη συχνότ. 191.0 91.0 282.0 

% μέσα στις εποχές 67.7% 32.3% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 67.7% 32.3% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  12 
 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

Pearson χ2 8.06 1 .005   

Διόρθωση συνέχειας
 
 7.356 1 .007   

Λόγος πιθανοφάνειας 8.115 1 .004   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.005 .003 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

282 
    

 

 

Γράφημα 3 Σύγκριση των γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

                          κατά την εποχή της άνοιξης και του χειμώνα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  13 

 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης το καλοκαίρι και τον 

χειμώνα 

 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   *ΟΜΑΔΕΣ                          Πίνακας συνάφειας 

 

ΟΜΑΔΕΣ 

Σύνολο ΔΑΔ 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 113 77 190 

Αναμενόμενη συχνότ. 126.1 63.9 190.0 

% μέσα στην εποχή 59.5% 40.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 51.1% 68.8% 57.1% 

% Σχετική συχνότητα 33.9% 23.1% 57.1% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 108 35 143 

Αναμενόμενη συχνότ. 94.9 48.1 143.0 

% μέσα στην εποχή 75.5% 24.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 48.9% 31.3% 42.9% 

% Σχετική συχνότητα 32.4% 10.5% 42.9% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 221 112 333 

Αναμενόμενη συχνότ. 221.0 112.0 333.0 

% μέσα στην εποχή 66.4% 33.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 66.4% 33.6% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  14 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

P    o  χ2 9.41 1 .002   

Διόρθωση συνέχειας
 
 8.712 1 .003   

Λόγος πιθανοφάνειας 9.599 1 .002   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.002 .001 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

333 
    

 

 
Γράφημα 4 Σύγκριση των γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 
                          κατά την εποχή του καλοκαιριού και του χειμώνα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  15 
 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης το φθινόπωρο και τον χειμώνα 

 

 

 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * ΟΜΑΔΕΣ           Πίνακας συνάφειας 

 

Ομάδες 

Σύνολο ΔΑΔ 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 111 93 204 

Αναμενόμενη συχνότ. 128.7 75.3 204.0 

% μέσα στην εποχή 54.4% 45.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 50.7% 72.7% 58.8% 

% Σχετική συχνότητα 32.0% 26.8% 58.8% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 108 35 143 

Αναμενόμενη συχνότ. 90.3 52.7 143.0 

% μέσα στην εποχή 75.5% 24.5% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 49.3% 27.3% 41.2% 

% Σχετική συχνότητα 31.1% 10.1% 41.2% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 219 128 347 

Αναμενόμενη συχνότ. 219.0 128.0 347.0 

% μέσα στις εποχές 63.1% 36.9% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 63.1% 36.9% 100.0% 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  16 
 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

Pearson Chi-Square 16.09 1 .000   

Διόρθωση συνέχειας
 
 15.202 1 .000   

Λόγος πιθανοφάνειας 16.526 1 .000   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.000 .000 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

347 
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Γράφημα 5 Σύγκριση των γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ και παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

                           κατά την εποχή του φθινοπώρου και του χειμώνα 
 
 
 

 
 

 

Τέλος, σχετικά με την τέταρτη υπόθεση, η ανάλυση των δεδομένων δεν επιβεβαίωσε 

την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη συχνότητα γεννήσεων ατόμων με 

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή κατά την εποχή του χειμώνα συγκριτικά με τις άλλες 

εποχές του έτους. Συνεπώς, η τέταρτη υπόθεση απορρίπτεται (χ²(3)=5.65,p>.05). 

Πίνακες 1  & 18. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

 

 

Εποχή γεννήσεων ατόμων με ΔΑΔ 

 

Παρατηρού

μενο 

πλήθος 

Αναμενόμεν

ο πλήθος Διαφορά 

Χειμώνας 108 103.8 4.3 

Άνοιξη 83 103.8 -20.8 

Καλοκαίρι 113 103.8 9.3 

Φθινόπωρο 111 103.8 7.3 

Σύνολο 415   

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

 

 

Στατιστική συνάρτηση 

ελέγχου 

 
Εποχή 

γέννησης 

χ2 5.65 

Βε 3 

Ασυμπτ. Σημ. .130 
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   ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 Δια της παρούσης μελέτης διερευνάται η σύνδεση μεταξύ της εποχής 

γέννησης ενός ατόμου και της εμφάνισης νευροναπτυξιακών διαταραχών. Τη 

σύνδεση αυτή στη διεθνή βιβλιογραφία την επιβεβαιώνει ένας μεγάλος αριθμός 

μελετών (π.χ. Orme,19 9   Liederman & Flannery,1994  Maimburg, Bech, Væth, 

Møller-Madsen & Olsen, 2010  Livingston, Adams, & Bracha, 1993), ενώ ένας άλλος 

αριθμός μελετών δεν διαπιστώνει στατιστικά σημαντική διαφορά (π.χ. Jacobs & 

Alper,19 0  Roszkowski,1980  Whorton & Karnes, 1981).  

 Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης διατυπώθηκαν τέσσερις 

ερευνητικές υποθέσεις. Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τα παιδιά με ΝΥ γεννήθηκαν με υψηλότερη από την αναμενόμενη συχνότητα κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα έναντι των παιδιών με τυπική ανάπτυξη 

που γεννήθηκαν τις αντίστοιχες εποχές του έτους. Επομένως, επιβεβαιώνεται εν 

μέρει η πρώτη υπόθεση μας. Το εύρημα αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με τα 

ευρήματα των Knobloch & Pasamanick, (1958) και Liederman & Flannery, (1994). 

Συγκεκριμένα, οι Knobloch & Pasamanick σε δείγμα 5.855 παιδιών με νοητική 

ανεπάρκεια διαπίστωσαν μία σημαντική αύξηση των γεννήσεων αυτής της ομάδας 

παιδιών κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο σε σύγκριση με τα 

άτομα του γενικού πληθυσμού που γεννήθηκαν από τον Ιούλιο έως και τον 

Σεπτέμβριο, περίοδος κατά την οποία παρατηρήθηκε άνοδος των γεννήσεων για το 

σύνολο του πληθυσμού. Εποχικότητα στις γεννήσεις των ατόμων με ΝΥ αναφέρεται 

και στην έρευνα των Liederman και Flannery, (1994) οι οποίοι αναλύοντας τα 

δεδομένα αρχείου γεννήσεων 255 παιδιών με ΝΥ παρατήρησαν ότι η σύλληψη το 

Φθινόπωρο – η οποία αντιστοιχεί στις γεννήσεις του καλοκαιριού- έχει σημαντικά 

αυξημένες πιθανότητες για την εμφάνιση ΝΥ στους απογόνους. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι ακόμα και όταν τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση την εποχή 

γέννησης το πρότυπο παρέμεινε το ίδιο.  

 Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω επιβεβαιώνεται η υπόθεση για αύξηση 

των γεννήσεων των ατόμων με ΝΥ την περίοδο του καλοκαιριού, αλλά παρατηρείται 

μία ακόμα περίοδος κορύφωσης και κατά την εποχή του χειμώνα. Για την ερμηνεία 

του συγκεκριμένου ευρήματος θα μπορούσαν να προταθούν δύο υποθέσεις: η 

πρώτη αφορά την έκθεση της μητέρας σε ιογενείς λοιμώξεις και η δεύτερη 

αναφέρεται σε διατροφικά ελλείμματα της μητέρας κατά την περίοδο της κύησης. 
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Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση η έκθεση της μητέρας στον ιό της γρίπης κατά τον 

3ο-4ο μήνα κύησης μπορεί να οδηγήσει σε σφαιρικές εγκεφαλικές βλάβες με 

συνέπειες στη νοητική λειτουργία του εμβρύου. Συνεπώς, οι γυναίκες οι οποίες 

διανύουν την παραπάνω περίοδο της κύησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να έρθουν σε επαφή με κάποιον ιό, οπότε οι απόγονοι 

τους που θα γεννηθούν το καλοκαίρι έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης 

νοητικών ελλειμμάτων (Takei, 1995  Clanton, 2006). Επιπροσθέτως, οι γεννήσεις το 

καλοκαίρι ενέχουν ένα ακόμα κίνδυνο καθώς μεταξύ των ιών που ενοχοποιούνται για 

βλαπτική επίδραση στο έμβρυο συγκαταλέγονται και οι εντεροϊοί, οι οποίοι 

παρουσιάζουν έξαρση την συγκεκριμένη περίοδο του έτους (Σιαχανίδου, 200     

Shetty, Tang, & Andrews, 2009). Σύμφωνα με την Σιαχανίδου (200 ) ο κίνδυνος 

μόλυνσης του εμβρύου είναι μεγαλύτερος όταν η λοίμωξη της μητέρας συμβαίνει 

προς το τέλος της κύησης. Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση η οποία αναφέρεται σε 

διατροφικά ελλείμματα πιθανολογείται ότι η φτωχή διατροφή και η μείωση της 

σύνθεσης βιταμίνης D κατά την περίοδο του χειμώνα, όπου η μητέρα εκτίθεται 

λιγότερο στον ήλιο, την κάνουν πιο επιρρεπή στις ιώσεις και στους διάφορους 

μολυσματικούς παράγοντες (Canell et al., 2006  Grant & Soles 2009). Με διατροφικά 

ελλείμματα συνδέεται άλλωστε και η εμφάνιση Νοητικής Υστέρησης σε άτομα 

γεννημένα το χειμώνα, καθώς οι έγκυες που διανύουν την 8η -12η εβδομάδα κύησης 

κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες ενδεχομένως να μειώνουν την πρόσληψη 

πρωτεϊνών στη διατροφή τους (Knobloch & Pasamanick, 1958). Τέλος τα βρέφη του 

χειμώνα εμφανίζουν χαμηλό αιματοκρίτη, γεγονός που πιθανόν συνδέεται με το 

διατροφικό μοντέλο της μητέρας τους και τα καθιστά πιο ευάλωτα στις ιώσεις που 

εμφανίζουν έξαρση την συγκεκριμένη εποχή (Liederman & Flannery, 1994). 

Το εύρημα αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με τις έρευνες που αναφέρονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία και έχουν πραγματοποιηθεί στο ίδιο πεδίο, καθώς εντοπίζονται 

αρκετές μεθοδολογικές διαφορές μεταξύ της παρούσας μελέτης και των εν λόγω 

ερευνών, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε σε αντιπαραβολή και 

εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Καθώς η πλειονότητα των ερευνών 

πραγματοποιήθηκε πριν από τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες τόσο ο διαφορετικός 

τρόπος καταγραφής της ερευνητικής μεθοδολογίας π.χ. έλλειψη σημαντικών 

στοιχείων της μεθοδολογικής διαδικασίας (π.χ. τρόπος διάγνωσης του νοητικού 

δυναμικού) όσο και άλλες σημαντικές διαφορές που αντιστοιχούν στο είδος 

στατιστικής ανάλυσης, στον τρόπο προσδιορισμού των εποχών, στο διαφορετικό 

γεωγραφικό πλάτος του τόπου διεξαγωγής της έρευνας (βόρειες χώρες με μεγάλο 

γεωγραφικό πλάτος, χώρες του νότιου ημισφαιρίου με διαφορετικούς εποχικούς 

κύκλους) ενδεχομένως να ευθύνονται για τα διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Ως προς τη δεύτερη υπόθεση τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά  με ΝΥ  

γεννήθηκαν με μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συχνότητα κατά την εποχή του 

καλοκαιριού έναντι των άλλων εποχών του έτους. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν 

τη δεύτερη υπόθεση. Παρότι η πλειονότητα των ερευνητών δεν προχώρησε σε 

ενδοομαδικές συγκρίσεις μπορεί να αναφερθεί η σύγκλιση που παρουσιάζουν ως ένα 

βαθμό τα ευρήματα αυτής της μελέτης με τα ευρήματα της μελέτης των Parker & 

Neilson (19 6) και μίας πιο πρόσφατης μελέτης των Landau, Cicchetti, Clin, & 

Volkmar (1999). Ειδικότερα, οι Parker & N il o  σε δείγμα 1.048 ατόμων 

διαγνωσμένων με ΝΥ διαπίστωσαν μία άνοδο των γεννήσεων την περίοδο του 

καλοκαιριού  σε σύγκριση με τις υπόλοιπες περιόδους του έτους,  η οποία όμως δεν 

αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική. Ως προς την έρευνα των Landau και συν. παρότι 

δεν υπήρξε ανάλυση μέσα στην ομάδα των ατόμων με ΝΥ θα μπορούσαμε να 

αναφερθούμε στον αυξημένο αριθμό των γεννήσεων που παρατηρήθηκαν για τη 

συγκεκριμένη ομάδα την περίοδο του καλοκαιριού έναντι των άλλων εποχών του 

έτους με βάση των πίνακα της διακύμανσης των γεννήσεων, που παραθέτουν οι 

ερευνητές στη μελέτη τους. 

Για την ερμηνεία του παραπάνω ευρήματος ως πιθανή αιτία εκτιμάται η 

αυξημένη συχνότητα ιογενών λοιμώξεων της μητέρας σε συγκεκριμένες περιόδους 

κύησης, οι οποίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη του ΚΝΣ στο έμβρυο. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε υπάρχουν ευαίσθητα παράθυρα στην αναπτυξιακή ευπάθεια τα 

οποία οδηγούν σε διαφορετική κλινική έκφραση μίας διαταραχής. Οι ιώσεις της 

μητέρας κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθώς και οι περιγεννητικές μολύνσεις του 

νεογνού κατά το καλοκαίρι ενδεχομένως να ευθύνονται για τον επιπολασμό που 

παρατηρήθηκε στην ομάδα των ατόμων με ΝΥ. 

Εποχικότητα στις γεννήσεις ατόμων με ΝΥ παρατήρησαν εξάλλου οι Pintner 

& Forlano σε εργασία που δημοσίευσαν το 1939, αλλά και ο Orme σε δύο 

μεταγενέστερες μελέτες του το 1962 και 1963, αντίστοιχα. Ειδικότερα, οι Pintner & 

Forlano διαπίστωσαν αύξηση των γεννήσεων το χειμώνα ατόμων με μέσο νοητικό 

πηλίκο που κυμαινόταν στα πλαίσια της ήπιας ΝΥ. Για την ερμηνεία της ασυμφωνίας 

του ευρήματος της συγκεκριμένης εργασίας με το εύρημα της παρούσας μελέτης 

πιθανολογείται η χρήση διαφορετικού εργαλείου μέτρησης της νοημοσύνης, ο 

διαφορετικός τρόπος στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και η ανάλυση των 

δεδομένων μόνο μίας υποομάδας ατόμων με ΝΥ, γεγονός που δεν επιτρέπει την 

αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο εργασιών. Όσον αφορά τις 

μελέτες του Orme, και στις δύο παρατηρήθηκαν περισσότερες γεννήσεις κατά το 

καλοκαίρι και το φθινόπωρο στα άτομα με ήπια ΝΥ, ενώ για τα άτομα με μέτρια ΝΥ οι 
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γεννήσεις εμφανίζονταν αυξημένες κατά τους μήνες του χειμώνα και της άνοιξης. Τα 

παραπάνω όμως ευρήματα δεν μπορούν να συγκριθούν με τα δικά μας ευρήματα 

εξαιτίας μεθοδολογικών διαφορών που αναφέρονται στην επιλογή του ερευνητή να 

προχωρήσει σε ανάλυση στις χωριστές υποομάδες του δείγματος και όχι στο σύνολό 

του αλλά και στον διαφορετικό τρόπο προσδιορισμού των εποχών του έτους (π.χ. ως 

καλοκαίρι ορίζεται η περίοδος Μαΐου-Ιουλίου).  

Σύμφωνα με την τρίτη υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι ο αριθμός των παιδιών με 

ΔΑΔ που γεννήθηκαν το χειμώνα, ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένος έναντι των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη που γεννήθηκαν την ίδια εποχή. Τα ευρήματά μας δεν 

ταυτίζονται απόλυτα με τα ευρήματα των άλλων ερευνών, αν και θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι παρουσιάζουν ομοιότητες με τα ευρήματα του Gillberg (1990) καθώς και 

των Stevens, Fein, & Waterhouse (2000). Το γεγονός, αυτό δεν θα πρέπει να μας 

εκπλήσσει, καθώς υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια μεταξύ των ευρημάτων των διαφόρων 

μελετών, όπως ήδη έχει φανεί από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Μία πιθανή 

αιτία γι΄ αυτό αφορά τα διαγνωστικά κριτήρια για την συμπερίληψη ή μη ενός ατόμου 

στην κατηγορία της ΔΑΔ. Η μεγάλη ποικιλία των διαγνωστικών εγχειριδίων που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς δεν επιτρέπει την σύγκριση, καθώς διαφέρουν οι 

τύποι των παιδιών που παίρνουν τη διάγνωση της ΔΑΔ μεταξύ των ερευνών. Η 

διάγνωση στην παρούσα μελέτη έγινε με βάση τα κριτήρια του DSM IV και του  ICD 

10. Τα ευρήματα από τις έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν άλλα κριτήρια θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν με επιφύλαξη, αφού ένα παιδί που θα ικανοποιεί τα 

κριτήρια της ΔΑΔ σύμφωνα με το DSM IV ίσως να μην ανήκε σ΄ αυτήν την κατηγορία 

αν η διάγνωση γινόταν σύμφωνα με το DSM IΙΙ ή το ICD 9. Επιπλέον, τόσο ο τρόπος 

που επιλέγει ο κάθε ερευνητής για την ανάλυση των δεδομένων του όσο και η 

στατιστική τους επεξεργασία παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια (π.χ. Bartlik, 1981  

Konstantareas et al., 1986  Fombonne, 1989  Barak et al., 1995  Stevens et al., 2000). 

Εάν λάβουμε υπόψη και το διαφορετικό γεωγραφικό πλάτος και τις διαφορετικές 

κλιματολογικές συνθήκες του τόπου διεξαγωγής των ερευνών τότε εύκολα γίνεται 

αντιληπτή η δυσκολία μίας τέτοιας σύγκρισης (π.χ. Konstantareas et al., 1986  

Hultman et al., 2002  Atladottir et al., 200   Kolevzon et al., 2006  Zerbo et al., 2011  

Mazumdar et al., 2012).   

 Για την ερμηνεία των ευρημάτων της παρούσας μελέτης ως πιθανές αιτίες θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε την έκθεση της μητέρας και του νεογνού σε ιογενείς 

λοιμώξεις και γρίπη κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης και τον τοκετό καθώς και 

τα χαμηλά επίπεδα καλσιτριόλης (ενεργός μορφή της βιταμίνης D) στον οργανισμό 

της μητέρας που παρατηρούνται κατά τους μήνες του χειμώνα. Ειδικότερα, η 
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εμβρυική νεογνική μόλυνση μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση 

νευροαναπτυξιακής διαταραχής σε παιδιά που γεννιούνται κατά τους μήνες του 

χειμώνα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο Gilberg (1990) αναφέρει κορύφωση των 

λοιμώξεων στις αστικές περιοχές από τον Ιανουάριο μέχρι τα μέσα Μαρτίου γεγονός 

που υποστηρίζεται και σε μία πιο πρόσφατη μελέτη των Zerbo, Iosif, Delwiche, 

Walker, & Hertz-Picciotto (2011). Στοιχεία από τις ετήσιες εκθέσεις έξαρσης της 

γρίπης στον ελλαδικό χώρο δείχνουν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων από τα μέσα 

Ιανουάριου έως και τα μέσα Μαρτίου (ανακτήθηκε στις 15/3/2014 από 

http://www.keelpno.gr). Η παρουσία μολυσματικών παραγόντων, όπως είναι οι ιοί και 

τα μικρόβια, θα μπορούσε να ενεργήσει ως έναυσμα για την εμφάνιση μίας 

διαταραχής του ΚΝΣ με ένα συνδυασμό τρόπων. Σε μία κριτική θεώρηση του 

συσχετισμού ιογενών λοιμώξεων και αυτιστικής διαταραχής υποστηρίζεται ότι ο 

μηχανισμός δράσης της λοίμωξης που ενδεχομένως οδηγήσει στην διαταραχή 

μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικά μονοπάτια. Ως πιθανές οδοί αναφέρονται η 

άμεση λοίμωξη του ΚΝΣ, η μόλυνση σε άλλα σημεία του σώματος που ενεργεί ως 

έναυσμα για τη νόσο στο ΚΝΣ, η μεταβολή της ανοσολογικής απόκρισης της μητέρας 

ή των απογόνων ή ένας συνδυασμός αυτών (Libbey et al, 2005). Όπως ήδη 

αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης οι έρευνες σε ζωικά μοντέλα μας 

παρέχουν συνεπή ευρήματα για την συνεισφορά των λοιμώξεων και της 

ανοσολογικής απόκρισης της μητέρας στην εμφάνιση συμπεριφορών αυτιστικού 

τύπου. Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να προταθεί ότι τα ευρήματα μας 

υποδεικνύουν μία εποχιακή επίδραση λοιμογόνων παραγόντων κατά τους 

τελευταίους μήνες της κύησης ή/και στην αρχή της νεογνικής περιόδου οι οποίοι 

προσβάλουν το ΚΝΣ του εμβρύου κατά τη διαδικασία της ανάπτυξής του.  

 Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας κινδύνου, ο οποίος υποστηρίζεται 

σταθερά τα τελευταία χρόνια από διάφορους ερευνητές, εμπλέκει την έλλειψη  

βιταμίνης D σε έγκυες γυναίκες κατά το 3ο τρίμηνο της κύησης με αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης αυτιστικής διαταραχής σε αστικές περιοχές με υψηλά επίπεδα 

ρύπανσης (Di t  t, Dietert, & D Witt, 2011  C    ll, 2008  G   t & Sol  , 2009). Η 

επισήμανση της σημασίας της βιταμίνης D ως υποψήφιου παράγοντα κινδύνου για 

την εμφάνιση ΔΑΔ στους απογόνους και η συνεισφορά της στην προστασία του 

οργανισμού έναντι των ιώσεων (G   t & Sol  , 2009) θα μπορούσε να υποδείξει μία 

θετική συσχέτιση με το παρόν εύρημα. Καθώς τα δεδομένα του δείγματός μας 

προέρχονται από αστική περιοχή μίας μεγάλης πόλης, η οποία βρίσκεται 

γεωγραφικά στον 40ο παράλληλο, γεγονός που έχει βρεθεί ότι συνδέεται με χαμηλά 

επίπεδα καλσιτριόλης στο αίμα κατά τους μήνες του χειμώνα και στις αρχές της 

άνοιξης (G   t & Sol  , 2009 ), είναι ερμηνεύσιμη η αύξηση της συχνότητας 

http://www.keelpno.gr/
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εμφάνισης της ΔΑΔ σε παιδιά γεννημένα κατά την συγκεκριμένη περίοδο. Μία εύλογη 

ερμηνεία μπορούσε να συμπεριλαμβάνει μεμονωμένα ή σε συνδυασμό όλους τους 

παραπάνω παράγοντες. Συνεπώς, υποστηρίζεται η πιθανότητα αυξημένου κινδύνου 

για τη μητέρα να αποκτήσει απόγονο με ΔΑΔ γεννημένο το χειμώνα, όταν η 

καλσιτριόλη ορού είναι χαμηλότερη και ο κίνδυνος γρίπης και ιώσεων πολύ υψηλός.  

 Αναφορικά με την τέταρτη υπόθεση τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς στη συχνότητα γεννήσεων ατόμων με ΔΑΔ 

κατά την εποχή του χειμώνα, έναντι των άλλων εποχών του έτους. Συνεπώς, η 

τέταρτη υπόθεση απορρίπτεται. Παρότι η έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας στα 

αποτελέσματα έρχεται σε αντίθεση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε 

μικρότερος αριθμός γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ κατά την περίοδο της άνοιξης ο 

οποίος αντιστοιχεί σε συλλήψεις στην περίοδο του καλοκαιριού. Η υποεκπροσώπηση 

αυτή κατά τη συγκεκριμένη εποχή ενδεχομένως αντανακλά μία ευεργετική επίδραση 

της άνοιξης στο τέλος της κύησης, καθώς ο καιρός γίνεται θερμότερος, οι ιώσεις 

υποχωρούν και τα επίπεδα της καλσιτριόλης στο αίμα αποκαθίστανται. Επιπλέον, η 

απουσία ανόδου των γεννήσεων το χειμώνα μέσα στην ομάδα των παιδιών με ΔΑΔ 

ίσως υποδηλώνει μία ευπάθεια αυτών των παιδιών, πολλά από τα οποία πιθανόν να 

πεθαίνουν στη μήτρα εξαιτίας μητρικής μόλυνσης. Είναι πολύ δύσκολο να 

γνωρίζουμε με ακρίβεια γιατί εμφανίζεται αυτό το αποτέλεσμα, αλλά οι παραπάνω 

υποθέσεις θα μπορούσαν να παρέχουν μία πιθανή εξήγηση.  

 Μία περαιτέρω ανάλυση η οποία έγινε χωριστά για την ομάδα των παιδιών με 

σύνδρομο Asperger κατέληξε σε αποτελέσματα ανάλογα με αυτά που έδωσε η 

ανάλυση του συνολικού δείγματος των παιδιών με ΔΑΔ. Συγκεκριμένα η ανάλυση της 

συχνότητας των γεννήσεων των παιδιών με σύνδρομο Asperger την εποχή του 

χειμώνα έναντι της συχνότητας των γεννήσεων των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά 

την ίδια εποχή έδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική αύξηση στις γεννήσεις της 

πρώτης ομάδας (βλ. παράρτημα). Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αντίστοιχα με τα 

αποτελέσματα της τρίτης υπόθεσης, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 

προαναφερόμενοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΔΑΔ σε παιδιά γεννημένα το 

χειμώνα ισχύουν ακόμα και για τις πιο ήπιες μορφές της διαταραχής. Ακολούθως, η 

ανάλυση της εποχικής διακύμανσης των γεννήσεων μέσα στην ομάδα έδωσε 

παρόμοια αποτελέσματα με την ανάλυση της διακύμανσης των γεννήσεων όλου του 

δείγματος των παιδιών με ΔΑΔ, τα οποία όπως και προηγουμένως δεν 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικά. 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώθηκε μία στατιστικά σημαντική εποχική διακύμανση 

στη συχνότητα των γεννήσεων παιδιών με ΝΥ και ΔΑΔ συγκριτικά με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Αυτή η διακύμανση μπορεί να οφείλεται είτε σε γενετικές αιτίες 
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είτε σε περιβαλλοντικές είτε σε συνδυασμό και των δύο. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα 

της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η προγεννητική έκθεση σε μικρόβια και ιούς 

και η απουσία προστατευτικών παραγόντων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 

περιόδων της κύησης θα μπορούσαν να δώσουν μία πιθανή εξήγηση για την 

εμφάνιση εποχικότητας στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Το γεγονός ότι 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα μόνο τελειόμηνων κυήσεων μας δίνει τη δυνατότητα 

να αναζητήσουμε με μεγαλύτερη αξιοπιστία κρίσιμα παράθυρα κύησης. Ο 3ος και 4ος 

μήνας κύησης αποτελεί δυνητικά μία κρίσιμη περίοδο για κάποιες κατηγορίες 

περιβαλλοντικών παραγόντων, ωστόσο υπάρχουν και άλλες κρίσιμοι περίοδοι 

αργότερα στην εγκυμοσύνη ή κατά τη νεογνική περίοδο. 

 Σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αυτή είναι η πρώτη μελέτη 

στην Ελλάδα που εξετάζει την εποχική διακύμανση των γεννήσεων ατόμων με ΝΥ 

και ΔΑΔ. Είναι ενδιαφέρον ότι αν και η συγκεκριμένη έρευνα έγινε σε μία περιοχή η 

οποία διαφέρει σε μεγάλο βαθμό γεωγραφικά και κλιματολογικά από τις περιοχές 

όπου διεξήχθησαν οι άλλες έρευνες, η ανάλυση των δεδομένων μάς παρείχε ένα 

μοντέλο εποχικότητας. Το μοντέλο αυτό είναι συνεπές με τις υποθέσεις που ήδη 

συζητήθηκαν και εμπλέκουν τις μολύνσεις της μητέρας με τις βλάβες στην ανάπτυξη 

του ΚΝΣ του εμβρύου. 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

 

 Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και τα αποτελέσματα της παρούσας 

μελέτης γίνεται αντιληπτό ότι η αιτιοπαθογένεια των συγκεκριμένων 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως.  Ως εκ τούτου, θα 

ήταν σκόπιμο μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες να εστιάσουν το ενδιαφέρον 

τους στη σύγκριση του μοντέλου λοιμώξεων εγκύων γυναικών με το πρότυπο 

εμφάνισης ΝΥ ή ΔΑΔ στους απογόνους. Η μητρική λοίμωξη σε συγκεκριμένες 

περιόδους της κύησης π.χ. ιογενής μόλυνση κατά το 1ο τρίμηνο ή βακτηριακή 

μόλυνση κατά το 3ο τρίμηνο και η εξέταση διαφορετικών μολυσματικών παραγόντων 

-ιοί, βακτήρια- θα μας παρείχε χρήσιμα συμπεράσματα (Atladóttir et al., 2010  Fang et 

al., 2013). 

  Επιπλέον, για τον έλεγχο της ευπάθειας της νεογνικής περιόδου θα 

μπορούσε να γίνει σύγκριση μεταξύ των νεογνικών ποσοστών εισαγωγής στα 

νοσοκομεία για ιογενείς λοιμώξεις και του ποσοστού γεννήσεων παιδιών με ΔΑΔ σε 
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συγκεκριμένη περίοδο του έτους. Η έρευνα των Tanue et al. (1988), έδειξε στενή 

συσχέτιση του ποσοστού επιπολασμού της παραπάνω διαταραχής κάποιων 

χρονικών περιόδων με τον αριθμό των παιδιών που είχαν δεχθεί νοσοκομειακή 

περίθαλψη για πνευμονία και βρογχιολίτιδα τα αντίστοιχα έτη. Παρόλα αυτά είναι 

πολύ δύσκολο να υποστηριχθεί μία αιτιώδης σχέση μεταξύ μίας μικροβιακής ή 

ιογενούς λοίμωξης και μίας συγκεκριμένης νευροαναπτυξιακής διαταραχής. Η 

ύπαρξη όμως θετικών ευρημάτων σε συνδυασμό με ευρήματα από άλλες περιοχές 

έρευνας π.χ. διατροφικά ελλείμματα, θα μπορούσε να δώσει πρόσθετο υλικό στις 

γνώσεις μας για την αιτιολογία της αυτιστικής διαταραχής. 

 Ο έλεγχος της υπόθεσης του διατροφικού παράγοντα σε συνάρτηση με τον 

κίνδυνο λοιμώξεων και την παρατηρούμενη εποχικότητα στις νευροναπτυξιακές 

διαταραχές αποτελεί μία ακόμα ενδιαφέρουσα περιοχή μελέτης. Ένας ολοένα 

αυξανόμενος αριθμός εργασιών υπογραμμίζει την συνεισφορά των βιταμινών και 

ειδικά της βιταμίνης D στην προστασία του οργανισμού από λοιμώξεις (Cannell et al., 

2006  Aloia & Li NG, 200  ). Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η έλλειψη της 

συγκεκριμένης βιταμίνης στη μητέρα σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

νευροαναπτυξιακών διαταραχών στους απογόνους (Libbey et al, 2005  G   t & 

Sol  , 2009 ). Επομένως, η εξέταση της τρωτότητας μητέρων με χαμηλά επίπεδα 

καλσιτριόλης σε ειδικές κατηγορίες λοιμογόνων παραγόντων (π.χ. ιοί του 

αναπνευστικού, γρίπη) και ο ενδεχόμενος κίνδυνος απόκτησης παιδιού με ΔΑΔ θα 

έδινε αναμφίβολα ενδιαφέροντα ευρήματα. 

 Θα ήταν επίσης χρήσιμο να αξιολογηθεί χωριστά η παρουσία εποχικότητας 

στις γεννήσεις παιδιών με διαφορετικό βαθμό νοητικής ικανότητας ή/και διαφορετικό 

βαθμό λειτουργικότητας κάτι που δεν ήταν δυνατό να γίνει στην παρούσα εργασία με 

βάση τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 

από τον Orme (1962  1963  1979), κατέδειξαν ότι τα παιδιά με μέτρια και σοβαρή ΝΥ 

ακολουθούσαν άλλο πρότυπο γεννήσεων από αυτό των παιδιών με ήπιο βαθμό 

νοητικής ανεπάρκειας. Αντίστοιχα, οι μελέτες των Konstantareas και συν. (1986), των  

Stevens και συν. (2000) και του Kastley (2008), διαπίστωσαν διαφορετική εποχική 

διακύμανση στις γεννήσεις ατόμων με ΔΑΔ χαμηλής λειτουργικότητας σε σχέση με 

τις γεννήσεις των ατόμων με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. Η εξεύρεση ενός 

διαφορετικού μοντέλου για τις σοβαρότερες μορφές των παραπάνω διαταραχών θα 

ενισχύσει την υπόθεση της παρουσίας συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 

παραγόντων, οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο σ΄ αυτές τις υποομάδες και μπορεί 

να δώσουν διακύμανση στην έκφραση των συμπτωμάτων (Orme, 1962  Orme, 1963  

Orme, 19 9  Σιαχανίδου, 2007). 
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 Τέλος, απαιτείται η διεξαγωγή μιας αντίστοιχης με την παρούσα έρευνα και σε 

άλλους νομούς της χώρας για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Καθώς η χώρα μας 

παρουσιάζει ένα ιδιόμορφο γεωπολιτικό τοπίο, ο σχεδιασμός μίας παρόμοιας 

μελέτης σε ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού με διαφορετικό μοντέλο 

διαβίωσης θα μας παρείχε χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση και γενίκευση 

των ευρημάτων της παρουσίας εποχικότητας στις γεννήσεις ατόμων με 

νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Εάν η έρευνα δώσει συνεπή ευρήματα ύπαρξης 

εποχικής διακύμανσης και στις άλλες περιοχές τότε μένει να διευκρινιστεί ποιοι 

παράγοντες και σε τι βαθμό συνέβαλαν σ΄ αυτή την τάση.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με Asperger και παιδιών τυπικής ανάπτυξης  

 

 

Εποχή γέννησης * Ομάδες                    Πίνακας συνάφειας 

 
Ομάδες 

Σύνολο ASPERGER ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΠΟΧΗ 

ΓΕΝΝΗΣΗΣ 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 44 92 136 

Αναμενόμενη συχνότ. 50.1 85.9 136.0 

% μέσα στην εποχή 32.4% 67.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 28.9% 35.2% 32.9% 

% Σχετική συχνότητα 10.7% 22.3% 32.9% 

ΑΝΟΙΞΗ Απόλυτη συχνότητα 26 57 83 

Αναμενόμενη συχνότ. 30.5 52.5 83.0 

% μέσα στην εποχή 31.3% 68.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 17.1% 21.8% 20.1% 

% Σχετική συχνότητα 6.3% 13.8% 20.1% 

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 42 77 119 

Αναμενόμενη συχνότ. 43.8 75.2 119.0 

% μέσα στην εποχή 35.3% 64.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 27.6% 29.5% 28.8% 

% Σχετική συχνότητα 10.2% 18.6% 28.8% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 40 35 75 

Αναμενόμενη συχνότ. 27.6 47.4 75.0 

% μέσα στην εποχή 53.3% 46.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 26.3% 13.4% 18.2% 

% Σχετική συχνότητα 9.7% 8.5% 18.2% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 152 261 413 

Αναμενόμενη συχνότ. 152.0 261.0 413.0 

% μέσα στις εποχές 36.8% 63.2% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 36.8% 63.2% 100.0% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙΙ 
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Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

P    o  χ2 11.156 3 .011 

Λόγος 

πιθανοφάνειας 

10.846 3 .013 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

413 
  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  III 

 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με Asperger  και παιδιών τυπικής ανάπτυξης τον χειμώνα και το 

φθινόπωρο 
 

 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * ΟΜΑΔΕΣ           Πίνακας συνάφειας 
 

 
Ομάδες 

Σύνολο ASPERGER 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

ΦΘΙΝΟΠ

ΩΡΟ 

Απόλυτη συχνότητα 44 92 136 

Αναμενόμενη συχνότ. 54.1 81.9 136.0 

% μέσα στην εποχή 32.4% 67.6% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 52.4% 72.4% 64.5% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 40 35 75 

Αναμενόμενη συχνότ. 29.9 45.1 75.0 

% μέσα στην εποχή 53.3% 46.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 47.6% 27.6% 35.5% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 84 127 211 

Αναμενόμενη συχνότ. 84.0 127.0 211.0 

% μέσα στις εποχές 39.8% 60.2% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  IV 
 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

Pearson Chi-Square 8.880 1 .003   

Διόρθωση συνέχειας
 
 8.026 1 .005   

Λόγος πιθανοφάνειας 8.821 1 .003   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.003 .002 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

211 
    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  V 

Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με Asperger  και παιδιών τυπικής ανάπτυξης τον χειμώνα και την άνοιξη. 
 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * ΟΜΑΔΕΣ           Πίνακας συνάφειας 
 

 

Ομάδες 

Σύνολο ASPERGER 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης 

 

ΑΝΟΙΞΗ Απόλυτη συχνότητα 26 57 83 

Αναμενόμενη συχνότ. 34.7 48.3 83.0 

% μέσα στην εποχή 31.3% 68.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 39.4% 62.0% 52.5% 

% Σχετική συχνότητα 16.5% 36.1% 52.5% 

ΧΕΙΜΩΝ

ΑΣ 

Απόλυτη συχνότητα 40 35 75 

Αναμενόμενη συχνότ. 31.3 43.7 75.0 

% μέσα στην εποχή 53.3% 46.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 60.6% 38.0% 47.5% 

% Σχετική συχνότητα 25.3% 22.2% 47.5% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 66 92 158 

Αναμενόμενη συχνότ. 66.0 92.0 158.0 

% μέσα στις εποχές 41.8% 58.2% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 41.8% 58.2% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  VI 
 

 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 
 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

P    o  χ2 7.846 1 .005   

Διόρθωση συνέχειας
 
 6.967 1 .008   

Λόγος πιθανοφάνειας 7.899 1 .005   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.006 .004 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

158 
    

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  VII 
 
Συχνότητα γεννήσεων παιδιών με Asperger και παιδιών τυπικής ανάπτυξης τον χειμώνα και το 
καλοκαίρι. 
 

 

ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ * ΟΜΑΔΕΣ           Πίνακας συνάφειας 
 

 

Ομάδες 

Σύνολο ASPERGER 

Τυπική 

ανάπτυξη 

Εποχή 

γέννησης  

ΚΑΛΟΚΑΙ

ΡΙ 

Απόλυτη συχνότητα 42 77 119 

Αναμενόμενη συχνότ. 50.3 68.7 119.0 

% μέσα στην εποχή 35.3% 64.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 51.2% 68.8% 61.3% 

% Σχετική συχνότητα 21.6% 39.7% 61.3% 

ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 

Απόλυτη συχνότητα 40 35 75 

Αναμενόμενη συχνότ. 31.7 43.3 75.0 

% μέσα στην εποχή 53.3% 46.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 48.8% 31.3% 38.7% 

% Σχετική συχνότητα 20.6% 18.0% 38.7% 

Σύνολο Απόλυτη συχνότητα 82 112 194 

Αναμενόμενη συχνότ. 82.0 112.0 194.0 

% μέσα στην εποχή 42.3% 57.7% 100.0% 

% μέσα στις ομάδες 100.0% 100.0% 100.0% 

% Σχετική συχνότητα 42.3% 57.7% 100.0% 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  VIII 
 

 

 

Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 
 

 
Αξία βε 

Ασυμπτ. Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(2-πλευρη) 

Ακριβής Σημ. 

(1-πλευρη) 

P    o  χ2 6.135 1 .013   

Διόρθωση συνέχειας
 
 5.418 1 .020   

Λόγος πιθανοφάνειας 6.124 1 .013   

Ακριβής έλεγχος  

Fisher 
   

.017 .010 

Αριθ. έγκυρων 

περιπτώσεων 

194 
    

 

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

• Εποχικές διακυμάνσεις: αφορούν τις μεταβολές στις τιμές μιας μεταβλητής 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω γύρω από τη γραμμή τάσης. 

• Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: είναι βλάβες /διαταραχές στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη του εγκεφάλου ή του κεντρικού νευρικού συστήματος.  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ατομικά στοιχεία μαθητή  

Ονοματεπώνυμο:……………………………….          

Ημ/νία Γέννησης:………………………………… 

Τόπος Γέννησης…………………………………. 

 

Στοιχεία οικογένειας 

 

Μορφωτικό επίπεδο πατέρα Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Παν/μιο 
 □ □ □ □ 

     Μορφωτικό επίπεδο μητέρας Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Παν/μιο 
 □ □ □ 

 

     
Οικονομική κατάσταση χαμηλή μέση υψηλή  
 □ □ □ 

 

 

Αναπτυξιακό Ιστορικό  

Εγκυμοσύνη 

Διάρκεια κύησης:……………………….( σε εβδομάδες) 

Σειρά κύησης:…………………………… 

Χρήση φαρμάκων:……………………. 

Τοκετός 

Φυσιολογικός     □ 

Καισαρική τομή  □ 

Διάγνωση:……………………………… 

Φορέας διάγνωσης: ………………………… 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. 


