
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πώς	να	Προσεγγίσετε	τον	

Αυτισμό	
Ποιες είναι οι πλέον αποτελεσµατικές µέθοδοι θεραπείας; 



Η	Βασική	Θεωρία  
Προκειµένου να χειριστεί κανείς σωστά την οποιαδήποτε ασθένεια, 
πάθηση ή αρρώστια, είναι σηµαντικό να έχει σωστή διάγνωση. Όσο πιο 
απλή είναι η πάθηση, τόσο πιο εύκολη είναι η διάγνωσή της. 

Ένα σαφές παράδειγµα είναι αυτό ενός κατάγµατος στον βραχίονα. Ο 
εντοπισµός του δεν είναι δύσκολος και ξέρει κανείς τι  πρέπει να 
διορθώσει. Ξέρει επίσης ότι το να τοποθετήσει έναν επίδεσµο στο πόδι 
δεν πρόκειται να θεραπεύσει το σπασµένο µπράτσο. 
 
Παρόλο ότι αυτό µοιάζει σαν να δηλώνει κανείς το προφανές, βοηθά  
στο να τονιστεί το γεγονός ότι, αν κάποιος καταπιαστεί µε το λάθος 
πρόβληµα, δεν µπορεί να αναµένει βελτίωση µιας κατάστασης. Η όποια 
επίλυση ενός προβλήµατος ξεκινά µε τον εντοπισµό της πηγής του. 
 
Αυτό ισχύει και για τον αυτισµό. Προκειµένου να έχουµε την όποια 
πιθανότητα επιτυχίας, θα πρέπει να γνωρίζουµε ποιοι είναι οι παράγοντες 
που βρίσκονται πίσω απ’ αυτόν. 
 



Έχει	ο	αυτισμός	γενετική	
προέλευση;	
Αν και πολλά ερωτήµατα παραµένουν 
αναπάντητα, ας εξετάσουµε τα  δεδοµένα που 
όντως γνωρίζουµε. 
Μέχρι πριν λίγα χρόνια, θεωρείτο ότι ο αυτισµός έχει 
κυρίως γενετική προέλευση. Το 90% του αυτισµού 
αποδιδόταν σε «γενετικά αίτια». 
Με άλλα λόγια, ένας γονιός µε ένα αυτιστικό παιδί άκουγε 
ότι «έχεις κακά γονίδια». Αν και θα µπορούσε αυτή η 
διάγνωση να είναι βολική, δεν παρέχει κάποια θεραπεία ή 
µέθοδο αγωγής. Στην ουσία, µας λέει ότι «κάποιος πρέπει 
να µάθει να ζει µε το πρόβληµα». 
Καθώς η προτεινόµενη απάντηση των «κακών γονιδίων» 
δεν προσφέρει την οποιαδήποτε λύση στο πρόβληµα του 
αυτισµού, η πρώτη ερώτηση που κάνουµε είναι: είναι ο 
αυτισµός αποτέλεσµα γενετικών ατελειών; 



Η	γενετική	δεν	είναι	η	κύρια	
πηγή	αυτισμού.  

Έχοντας όλο και περισσότερες µελέτες για το θέµα του αυτισµού, η 
γενετική δεν κατέχει πλέον την πρώτη θέση ως µια «αιτία». Μια µελέτη 
διδύµων που έγινε στο πανεπιστήµιο Στάνφορντ πέρυσι διαπίστωσε ότι η 
γενετική δικαιολογεί µόλις το 38% του κινδύνου. 

Από προηγούµενες µελέτες αυτισµού που είναι κοινός µεταξύ διδύµων, οι 
επιστήµονες έχουν εκτιµήσει ότι το 90% του κινδύνου για αυτισµό 
µπορούσε να αποδοθεί στα γονίδια και µόνο το 10% σε µη γενετικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Η νέα µελέτη, όµως –η µεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ µεταξύ διδύµων, 
µεταξύ των οποίων το ένα τουλάχιστον µέλος έχει αυτισµό– δείχνει 
σχεδόν το αντίθετο: Διαπίστωσε ότι η γενετική δικαιολογούσε µόνον το 38 
τοις εκατό του κινδύνου για αυτισµό, ενώ οι περιβαλλοντικοί 
παράγοντες δικαιολογούσαν µόνον το υπόλοιπο 62 τοις εκατό. 

 
Ο βασικός δηµιουργός της µελέτης είναι ο Neil Risch, PhD, καθηγητής βιοστατιστικής στο UC-San 
Francisco και διευθυντής του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Γενετικής UCSF Institute for Human 
Genetics. 



Η	πλειονότητα	του	αυτισμού	προκαλείται	από 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ	ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.	

 



Οι	περιβαλλοντικοί	παράγοντες	μπορεί	να	είναι	σημαντικότεροι.  

Η γνώση ότι τουλάχιστον το 62% µπορεί να αποδοθεί σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες αποτελεί µια καλή αρχή. 
Αυτό, ωστόσο, αφήνει το 38% ανεξήγητο. Μια µελέτη που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2014 προσέφερε µια βαθύτερη 
γνώση. Αποκάλυψε ότι η παρουσία τοξινών και εντοµοκτόνων 
στους γονείς συνέβαλλε στην εµφάνιση αυτισµού στους απογόνους 
τους. 
Με άλλα λόγια, βλέπουµε εδώ την παρουσία τοξινών 
«µεταµφιεσµένη» ως γενετικούς παράγοντες. Αυτό αφήνει ανοιχτό 
το ερώτηµα της θεωρίας των «κακών γονιδίων» για το 38%: θα 
µπορούσε αυτό το ποσοστό να είναι ακόµα µικρότερο απ’ όσο 
πιστεύουµε σήµερα; Και, αντιστρόφως, θα µπορούσαν οι 
περιβαλλοντικοί παράγοντες να αποτελούν το κύριο συστατικό 
που προκαλεί τον αυτισµό; 

 
 
Environmental and State-Level Regulatory Factors Affect the Incidence of Autism and Intellectual Disability 
Andrey Rzhetsky, Steven C. Bagley, Kanix Wang, Christopher S. Lyttle, Edwin H. Cook Jr, Russ B. Altman, Robert D. Gibbons 
Published: March 13, 2014, DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003518 



Ένα	σχόλιο	για	τη	γενετική	
μετάλλαξη	και	την	εξέλιξη 
  

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η γενετική µετάλλαξη δεν συµβαίνει 
αυθόρµητα. Η όλη επιστήµη και θεωρία περί εξέλιξης βασίζεται στο 
γεγονός ότι ένας ζωντανός οργανισµός προσαρµόζεται στο περιβάλλον 
του. 

 
Η εισαγωγή των τεχνητών χηµικών ουσιών στο περιβάλλον συνιστά 
ένα νέο εµπόδιο, το οποίο δηµιουργεί νέες προκλήσεις. Συνεπώς, δεν 
θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη η εµφάνιση νέων δυσκολιών. 

 
Η επιβεβαίωση ότι ο αυτισµός έχει κυρίως 

περιβαλλοντική προέλευση ανοίγει νέες οδούς 
έρευνας και θεραπείας. Αυτό µπορεί και πρέπει να 

εξερευνηθεί λεπτοµερώς. 



Τι	είναι	οι	περιβαλλοντικοί	
παράγοντες;  

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες συνίστανται στους οποιουσδήποτε 
εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να επηρεάσουν έναν 
ζωντανό οργανισµό. 
 
Μερικά παραδείγµατα περιβαλλοντικών παραγόντων είναι: 

 

• Παθολογικά ζητήµατα 
• Τοξίνες 
• Χηµικές ουσίες 
• Δίαιτα 
• Διατροφή 
• Βακτήρια 

 

Αν θέλουµε να επιλύσουµε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, θα 
πρέπει να καταπιαστούµε µε αυτά τα ζητήµατα. 



Παθολογικά	ζητήματα  
Υπάρχουν αποδείξεις ότι άτοµα που πάσχουν 
από αυτισµό έχουν κοινούς παθολογικούς 
παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι γαστρο-
εντερικές διαταραχές. 
Μία από τις πρώτες µελέτες που έγιναν για το 
συγκεκριµένο θέµα διαπίστωσε ότι το 70% 
των αυτιστικών γονιών είχαν γαστρο-εντερικά 
συµπτώµατα. Μια µεταγενέστερη µελέτη 
επιβεβαίωσε ότι το 80% των συµµετεχόντων 
είχαν γαστρο-εντερικά προβλήµατα. 
Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν γίνει κι άλλες µελέτες που 
επιβεβαιώνουν αυτή τη σύνδεση 
Καθίσταται προφανές ότι υπάρχει µια σχέση µεταξύ του αυτισµού και 
των γαστροεντερικών προβληµάτων. Το ερώτηµα είναι: όντως τα 
γαστροεντερικά προβλήµατα προηγούνται του αυτισµού; Ή, µήπως, ο 
αυτισµός προηγείται των γαστροεντερικών προβληµάτων; 

 
Συχνότητα  γαστροεντερικών συµπτωµάτων σε παιδιά µε διαταραχές αυτιστικού φάσµατος και σύνδεση µε το 
οικογενειακό ιστορικό αυτοάνοσης ασθένειας. 
Valicenti-McDermott M1, McVicar K, Rapin I, Wershil BK, Cohen H, Shinnar S. 



Οι	χημικές	ουσίες	
παρεμποδίζουν	την	ανάπτυξη 

 

Το 2006, µια 
συστηµατική εξέταση 
εντόπισε πέντε 
βιοµηχανικές χηµικές 
ουσίες ως αναπτυξιακές 
νευροτοξίνες: 

• Μόλυβδος 
• Διµεθυλοϋδράργυρος 
• Πολυχλωριωµένα διφαινύλια 
• Αρσενικό 
• Τολουένιο 

 
Νευροσυµπεριφορικά αποτελέσµατα  αναπτυξιακής τοξικότητας 
Dr Philippe Grandjean MD,Philip J Landrigan MD 
The Lancet Neurology - 1 March 2014 ( Vol. 13, Issue 3, Pages 330-338 ) 
DOI: 10.1016/S1474-4422(13)70278-3 

Από το 2006, επιδηµιολογικές 
µελέτες έχουν τεκµηριώσει έξι 
επιπρόσθετες αναπτυξιακές 
νευροτοξίνες: 

 
• Μαγγάνιο 
• Φθόριο 
• Chlorpyrifos  (οργανοφωσφορικό 
εντοµοκτόνο) 

• Διχλωροδυφαινυλοτριχλωροαιθά
νιο (DDT) 

• Τετραχλωροαιθάνιο 
• Πολυβρωµιούχοι 
διφαινυλοαιθέρες. 



Παραδείγματα	νευροτοξικών	
συμπτωμάτων  

 

Δηλητηρίαση από 
διµεθυλοϋδράργυρο, 
ορισµός: 
 
Η δηλητηρίαση από 
διµεθυλοϋδράργυρο είναι µια 
βλάβη του εγκεφάλου και του 
νευρικού συστήµατος που 
προέρχεται από τη χηµική ουσία 
διµεθυλοϋδράργυρο. 
• Τύφλωση 
• Εγκεφαλική παράλυση 
• Κώφωση 
• Προβλήµατα ανάπτυξης 
• Διανοητική αναπηρία  

Η υπερ-έκθεση σε φθόριο επηρεάζει:  
 
• Τον εγκέφαλο 
• Τα οστά 
• Τα νεφρά 
• Τα δόντια 
• Τον θυρεοειδή 
 
Το φθόριο έχει µια κατασταλτική 
επίδραση στον θυρεοειδή. Τα 
προβλήµατα του θυρεοειδή και µόνο 
σχετίζονται µε: ανεπαρκή ανάπτυξη, 
καθυστερηµένη εφηβεία, ανεπαρκή 
διανοητική ανάπτυξη και πολλά άλλα 
συµπτώµατα. 



Άλλα	συμπτώματα	
δηλητηρίασης	από	υδράργυρο 

• Ανεπάρκεια απόδοσης σε τεστ νοητικής λειτουργίας 
• Συναισθηµατικές αλλαγές (π.χ. µεταπτώσεις διάθεσης, 
ευερεθιστότητα, νευρικότητα και υπερβολική ντροπαλότητα) 
• Ενοχλήσεις των αισθήσεων 
• Αλλαγές στις νευρικές αντιδράσεις 
• Πονοκέφαλοι 
• Αϋπνία  
• Νευροµυϊκές αλλαγές (π.χ. αδυναµία, µυϊκή ατροφία, σπασµοί) 

• Τρόµος 
 

Σε µεγαλύτερες εκθέσεις, µπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις στα νεφρά, 
αναπνευστικές δυσκολίες και θάνατος. 
 

 
Reference: http://www.epa.gov/hg/effects.htm 



Οι	νευροτοξίνες	είναι	κοινό	στοιχείο	στο	
περιβάλλον	μας 

Οι νευροτοξίνες είναι πολύ πιο κυρίαρχες 
απ’ όσο θα πίστευε κανείς. Μπορεί 
κάποιος να φαντάζεται ότι, αφού είναι 
γνωστό το πόσο επικίνδυνα είναι αυτά τα 
υλικά, θα γινόταν και κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να αποµακρυνθούν αυτά 
από το περιβάλλον. 

Δυστυχώς, δεν είναι έτσι. Σήµερα, ζούµε 
σε ένα κυριολεκτικό κοκτέιλ νευρoτοξινών. 

Ας πάρουµε απλώς µία απ’ αυτές τις νευροτοξίνες και ας δούµε 
ποιες είναι οι πηγές της µόλυνσης: 
Πορείες της έκθεσης σε υδράργυρο και των ενώσεών του 
• Φάρµακα και καλλυντικά (όπου χρησιµοποιείται ως συντηρητικό). 
• Απολυµαντικά και αντι-µικροβιακά, ηλεκτρικός εξοπλισµός, 
φωτογραφικά απόβλητα, µπαταρίες, διακόπτες, λυχνίες φθορισµού, 
συσκευές µέτρησης και ελέγχου (π.χ. θερµοστάτες). 

 
 
Παραποµπή: http://www.epa.gov/hg/effects.htm 



 
 
 

• Industrial chlor-alkali plants are a major source of mercury, burning 
coal, power plants, oil combustion, etc. All of these are sources of 
contamination that affect our environment. 

 
Full details in an easily understandable format can be downloaded here: 

http://www.env-health.org/IMG/pdf/mercury_full_report.pdf 

We are not trying to “pick on” mercury here. We are trying to illustrate that 
each of these neurotoxins is so abundant in our environment that it 
deserves its own presentation as a single subject. 

 
It is therefore no surprise that we are now faced with a global 
developmental crisis.  But is it genetic? Elementary logic would say 
otherwise. 

 
 
 
Reference: http://www.epa.gov/hg/effects.htm 



Υπάρχουν	αποδείξεις	που	υποστηρίζουν	
χημική	μόλυνση	σε	βρέφη; 

Αν και το θέµα αυτό χρήζει πολύ µεγαλύτερης προσοχής και απαιτεί περισσότερες 
κλινικές µελέτες, µια µελέτη σε ένα µικρό δείγµα που έγινε το 2004 παρήγαγε 
συγκλονιστικές αποδείξεις χηµικής µόλυνσης σε εγκύους µητέρες: 
Επικεφαλής της µελέτης ήταν ο οργανισµός 
υποστήριξης Environmental Working Group. Η 
µελέτη βρήκε, κατά µέσον όρο, 200 βιοµηχανικά 
χηµικά στο αίµα του οµφάλιου λώρου σε 10 µωρά 
που γεννήθηκαν σε νοσοκοµεία των ΗΠΑ το 2004. 
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να προβλέψουµε 
τι πρόκειται να κάνει ακόµα και ένα «ασφαλούς 
επιπέδου» χηµικό κοκτέιλ 200 τοξινών σε ένα 
έµβρυο. 
Τα αναπτυσσόµενα παιδιά είναι εξαιρετικά  
ευαίσθητα στις χηµικές ουσίες, ακόµα και 
σε πολύ µικρές ποσότητες. 
Και µεταξύ όλων των αναπτυσσόµενων οργάνων, 
πιθανώς ο εγκέφαλος είναι ο πλέον  
ευάλωτος. 

 

Reference: http://www.epa.gov/hg/effects.htm 



Σύγχρονες	θεραπείες	για	τον	
αυτισμό  

Ανασκόπηση	και	ανάλυση  
Ο James B. Adams, Ph.D. Διευθυντής του Ερευνητικού Προγράµµατος 
ASU Autism/Asperger, ανέλυσε περισσότερες από 150 δηµοσιευµένες 
µελέτες σχετικά µε τη θεραπεία του αυτισµού. Ως τµήµα αυτού, 
διαπιστωθεί ποια είδη προγραµµάτων ήταν πιο αποτελεσµατικά για την 
παραγωγή βελτίωσης στα παιδιά τους. 
Πρόκειται, πιθανώς, για µια από τις πλέον περιεκτικές έρευνες µέχρι 
σήµερα. Με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση αυτών των 
προγραµµάτων, αυτά χωρίστηκαν σε δύο κύριες κατηγορίες: 
βιοχηµικές και φαρµακολογικές αγωγές. 
Οι ανταποκρίσεις από τους γονείς που ζούσαν µε αυτιστικά παιδιά 
έδωσαν µια ξεκάθαρη εικόνα. 

 
Summary of Dietary, Nutritional, and Medical Treatments for Autism – based on over 150 published 
research studies, by James B. Adams, Ph.D. Director, ASU Autism/Asperger’s Research Program 
http://autism.asu.edu 



Αξιολόγηση,	από	γονείς,	της	Επίδρασης	των	
Βιοϊατρικών	Παρεμβάσεων	στη	
Συμπεριφορά  

 

Η έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών Αυτισµού (ARI) µεταξύ 
πάνω από 27,000 γονιών αναφορικά µε τη γνώµη τους για 
την αποτελεσµατικότητα των διαφόρων θεραπειών για 

παιδιά µε αυτισµό. 



Η	βιοϊατρική	θεραπεία	
θεωρείται	κατά	 

81 τοις	εκατό	ασφαλέστερη.  



Η	βιοϊατρική	θεραπεία	είναι 60  
τοις	εκατό	πιο	αποτελεσματική.  



 

Σημαντική	Σημείωση  
Όταν λέµε ότι η βιοϊατρική προσέγγιση ήταν  60% πιο αποτελεσµατική, 
αναφερόµαστε στον µέσο όρο. Σε ορισµένες περιπτώσεις υπήρξε 
µεγαλύτερη βελτίωση απ’ όσο σε άλλες. 
 
Εξετάστηκαν πολλά προγράµµατα: διατροφικά, διαιτητικά, προγράµµατα 
αποτοξίνωσης κ.λπ. 

 

Αξιοσηµείωτο ήταν το ότι, µεταξύ των βιοϊατρικών προγραµµάτων, τα 
προγράµµατα αποτοξίνωσης εµφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά 
βελτίωσης, επιτυγχάνοντας βελτίωση µέχρι και στο 70 έως 80^ των 
συµµετεχόντων. 
 
Αυτές οι στατιστικές προσφέρουν ελπίδα. Μας λένε ότι βρισκόµαστε στη 
σωστή πορεία. 



Σύντομη	ανακεφαλαίωση  
 
Οι γαστροεντερικές διαταραχές συγκαταλέγονται µεταξύ των πλέον 
κοινών παθήσεων που συνδέονται µε τον αυτισµό. 
 
Αναφορές από παιδιατρικές γαστροεντερικές κλινικές και κλινικές γενικού 
γαστροεντερικά συµπτώµατα στο 46-84% των ασθενών που 
πάσχουν από διάφορες µορφές διαταραχών του Αυτιστικού Φάσµατος. 
 
Υπάρχουν, επίσης, αυξανόµενες µαρτυρίες ότι µια κακο-ρυθµισµένη ή 
ανώµαλη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού µπορεί να συνιστά παράγοντα 
σε ορισµένες µορφές αυτισµού. Οι συνδέσεις µεταξύ του ανοσοποιητικού 
και του νευρικού συστήµατος γίνονται όλο και πιο γνωστές. 
 
Οι κυτοκίνες και άλλα προϊόντα  της ενεργοποίησης του 
ανοσοποιητικού έχουν ευρέως διαδεδοµένα αποτελέσµατα στους 
νευρώνες. Μπορούν να µεταβάλλουν τη συµπεριφορά, τη διάθεση και 
τον ύπνο. 



Περαιτέρω	στατιστικά	στοιχεία  

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) αναφέρει 
ότι παιδιά που πάσχουν από αυτισµό ή άλλες διαταραχές της ανάπτυξης 
έχουν υψηλότερα από τα αναµενόµενα ποσοστά ενός ακόµα πιο 
ευρέως φάσµατος παθήσεων. 
 
Συγκεκριµένα, αυτά τα παιδιά είναι: 

 

• 1,8 φορές πιθανότερο από παιδιά χωρίς αναπτυξιακές αναπηρίες να 
έχουν άσθµα 

• 1,6 φορές πιθανότερο να έχουν έκζεµα ή δερµατικές αλλεργίες 
• 1,8 φορές πιθανότερο να έχουν τροφικές αλλεργίες 
• 2,2 φορές πιθανότερο να έχουν χρόνιους σοβαρούς πονοκεφάλους 
• 3,5 φορές πιθανότερο να έχουν χρόνια διάρροια ή κολίτιδα(φλεγµονή 

του κόλου) 

Κατά πάσα πιθανότητα, υπάρχουν περισσότερες παθήσεις από τις οποίες 
υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να πάσχουν αυτιστικοί ασθενείς και οι 
οποίες δεν έχουν εξεταστεί ακόµα. Αλλά τα ανωτέρω στοιχεία έχουν 
επιβεβαιωθεί επισήµως. 



Αυτιστικά	συμπτώματα	
αντικατοπτρίζουν	δευτερεύοντα	

συμπτώματα	τοξικής	
δηλητηρίασης; 

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε 
ότι κυριολεκτικά κάθε εκδήλωση του 
αυτισµού έχει διαπιστωθεί ως µια 
γνωστή παρενέργεια ενός 
νευροτοξικού χηµικού ή µετάλλου. 

 
Αν το συγκρίνουµε αυτό µε το γεγονός 
ότι τα προγράµµατα αποτοξίνωσης 
αναφέρουν τα υψηλότερα ποσοστά 
βελτίωσης, αρχίζουµε να αποκτούµε 
µια καλύτερη κατανόηση του τι 
συµβαίνει. 

 
Όλες αυτές οι στατιστικές πληροφορίες µας προσφέρουν µια µέθοδο 
προσέγγισης, η οποία είναι ασφαλής και µπορεί να βελτιώσει –και ίσως να 
βοηθήσει στη θεραπεία– ενός σηµαντικού ποσοστού αυτιστικών περιπτώσεων. 



Πιθανή	πορεία	εξέλιξης	του	αυτισμού;  
• Εµφανίζεται ένα χαµηλό επίπεδο νευροτοξικής µόλυνσης ενός γονιού. Αυτή 
η επήρεια δεν είναι ανιχνεύσιµη. 

• Εµφανίζεται µόλυνση του εµβρύου, λόγω των νευροτοξικών που είναι παρούσες 
στο σώµα του γονιού. 

• Αυτή ακολουθείται από αναχαιτισµένη ανάπτυξη του εµβρύου, µε αποτέλεσµα 
µια προδιάθεση σε παθολογικές καταστάσεις, αυξηµένη ευαισθησία στις 
νευροτοξίνες και εξασθενηµένη αντίσταση σε άλλους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. 

• Ένα βρέφος µε µη σωστή λειτουργία του οργανισµού και µειωµένη αντίσταση 
επηρεάζεται πιο έντονα από τους παράγοντες στο περιβάλλον, µε αποτέλεσµα 
γαστροεντερικά προβλήµατα και ανεπάρκειες του ανοσοποιητικού. 

• Ένα συνεχιζόµενο χαµηλό επίπεδο µόλυνσης σε ένα αναπτυσσόµενο παιδί έχει 
ως αποτέλεσµα περαιτέρω εξασθένησης της αντίστασης (και πάλι εξαιτίας 
περιβαλλοντικών παραγόντων). 

• Τα γαστροεντερικά προβλήµατα, τώρα, αναχαιτίζουν περαιτέρω τη λήψη 
διατροφικών στοιχείων που χρειάζεται το αναπτυσσόµενο βρέφος ή παιδί για µια 
υγιή ανάπτυξη του σώµατος και του εγκέφαλου. 



Σηµείο έναρξης 

Πιθανή	πορεία	εξέλιξης	του	αυτισμού;  
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Άλλοι	παράγοντες	που	
συντελούν   

Προσθέστε στα παραπάνω το γεγονός ότι η ποιότητα της διατροφής αυτές 
τις µέρες δεν µπορεί να συγκριθεί µε εκείνη πριν από 60 χρόνια. Το 
περιβάλλον µολύνεται όλο και περισσότερο και δεν αποτελεί καθόλου 
έκπληξη ότι τα ποσοστά αυτισµού έχουν εκτιναχτεί στα ύψη. 
Έτσι, γίνεται σαφές ότι η αποτοξίνωση από µόνη της δεν αποτελεί λύση 
για τον αυτισµό. Προκειµένου να έχουµε τις µεγαλύτερες δυνατές 
πιθανότητες βελτίωσης ή ανάκαµψης θα πρέπει να διαθέτουµε µια 
περιεκτική προσέγγιση η οποία θα λαµβάνει υπόψη όλους τους 
παράγοντες. Ένα τέτοιο πρόγραµµα θα είχε κάπως έτσι: 
• Αφαιρέστε όσο περισσότερα στοιχεία µόλυνσης είναι δυνατόν από το 
περιβάλλον. Αυτό θα συνίστατο από µια εξονυχιστική εξέταση και 
εξάλειψη όλων των τροφών και προϊόντων που χρησιµοποιούνται και τα 
οποία περιέχουν ίχνη στοιχείων επιβλαβών χηµικών ουσιών. Κοινές πηγές 
επιβλαβών τοξινών στις τροφές είναι συνθετικές χρωστικές ουσίες, που 
βρίσκονται σε γλυκά, κρέας, ήπια ποτά, πάστες κ.λπ. Σ’ αυτές 
περιλαµβάνονται τεχνητές γλυκαντικές ουσίες, τεχνητά συντηρητικά 



(υπερβολικά πολλά για να απαριθµηθούν). Με άλλα λόγια, οτιδήποτε είναι 
τοξικό, σε οποιονδήποτε βαθµό, ανεξάρτητα µε το πόσο µικρή είναι η 
δόση. 

 
• Ξεκινήστε ένα πρόγραµµα αποτοξίνωσης για να εξαλείψετε τις τοξίνες 

από το σώµα. 

• Κάντε µια πλήρως ισορροπηµένη δίαιτα, η οποία παρέχει τα 
θρεπτικά στοιχεία και τις βιταµίνες που επιτρέπουν την ανάπτυξη του 
σώµατος. 
• Συµβουλευτείτε έναν ειδικό, ώστε να εντοπίσετε τις όποιες τροφικές 
ευαισθησίες/αλλεργίες και αφαιρέστε τις από τη δίαιτα. Μπορεί να 
χρειαστεί έµπειρη ιατρική φροντίδα για τον χειρισµό των οποιωνδήποτε 
άλλων παθήσεων που µπορεί να υφίστανται. 
 
Αυτό είναι ένα χονδρικό περίγραµµα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς. 
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε κάθε περίπτωση να αντιµετωπίζεται 
µεµονωµένα, λόγω της ποικιλίας των συµπτωµάτων που µπορεί να 
υπάρχουν µαζί µε τον αυτισµό. Θα πρέπει να συµβουλεύεστε έναν ειδικό 
ώστε να παρακολουθείτε την πρόοδο. 



Αποτοξίνωση	
Όπως υπαινίχθηκε νωρίτερα, η αποτοξίνωση ξεκινά µε την 
αποµάκρυνση από το περιβάλλον, κατά το δυνατόν, της οποιασδήποτε 
και όλων των πηγών τοξινών. 

 
Αυτές µπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: 
εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης. 

 
 
Λέγοντας “εξωτερική” 
εννοούµε πράγµατα στο 
περιβάλλον όπως προϊόντα 
καθαρισµού, σαπούνια, 
σαµπουάν, κρέµες κ.λπ., που 
περιέχουν χηµικές ουσίες που 
είναι ήδη γνωστό ότι είναι 
επιβλαβείς για το ανθρώπινο 
σώµα, ανεξάρτητα από το 
πόσο “ασφαλές” είναι το 
επίπεδο µόλυνσης. 



 
 
 
 
 

Λέγοντας “εσωτερική” εννοούµε τη δίαιτα. Εξετάστε προσεκτικά τη 
δίαιτα του ατόµου και αφαιρέστε “γρήγορες τροφές”, τροφές που 
έχουν υποστεί έντονη επεξεργασία και τροφές µε χηµικά συντηρητικά 
ή “ενισχυτικά γεύσης”, παράγωγα πετρελαίου ή άλλων χηµικών. 

 

Περιλαµβάνεται εδώ µια 
λεπτοµερής εξέταση για τυχόν 
τροφικές αλλεργίες και, στη 
συνέχεια, τον αποκλεισµό από 
τη δίαιτα των οποιωνδήποτε 
τροφίµων θα µπορούσαν να 
δράσουν ως αλλεργιογόνες 
ουσίες. 
.



 
 

Η δυσανεξία στη Γλουτένη και τη Λακτόζη Gluten συγκαταλέγεται 
µεταξύ των πλέόν γνωστών τροφικών αλλεργιών. Και θα πρέπει να 
είναι από τις πρώτες που θα πρέπει να ελεγχθούν. 
 
Περιττό να προσθέσουµε ότι η ζάχαρη, οι τεχνητές γλυκαντικές ουσίες και 
οι τεχνητές χρωστικές ουσίες των τροφών πρέπει να αποφεύγονται 
εξολοκλήρου. 

 

Μερικές µαζικά παραγόµενες “παιδικές φόρµουλες” είναι γεµάτες µε 
τέτοιες ουσίες, εντελώς ξέχωρα από το γεγονός ότι δεν περιέχουν 
ουσιαστικές θρεπτικές ουσίες τις οποίες χρειάζεται ένα αναπτυσσόµενο 
βρέφος ώστε να γίνει υγιές και δυνατό. 
 
Αποτελεί θλιβερό γεγονός ότι οι συσκευασµένες τροφές σκύλων 
περιέχουν πολύ περισσότερες θρεπτικές ουσίες από µερικές 
φόρµουλες για µωρά. 
 
Αυτό, φυσικά, σηµαίνει πολύ περισσότερα από όσα µπορούν να 
εξηγηθούν σε λίγες παραγράφους. 



Προγράμματα	αποτοξίνωσης  
Βάσει ενός εγγράφου που εξετάστηκε και εγκρίθηκε από περισσότερους 
από τριάντα γιατρούς, η αποτοξίνωση θεωρείται ως η πλέον επωφελής 
θεραπεία που είναι διαθέσιµη. 

 
“Γενικά, κατά γενική συναίνεση, η θέση µας είναι ότι η 
αποµάκρυνση του υδραργύρου και άλλων τοξικών µετάλλων 
αποτελεί  µια από τις πλέον επωφελείς θεραπείες για τον αυτισµό 
και τις σχετικές µ’ αυτόν διαταραχές”. 
Χρειάζεται περισσότερη έρευνα, αλλά σήµερα έχουµε διαθέσιµες 
αποτελεσµατικές θεραπείες. 

Bernard Rimland, Ph.D., 
Director Autism Research Institute 

 
 
 
Treatment Options for Mercury/Metal Toxicity in Autism and Related  Developmental Disabilities: 
Consensus Position Paper  February 2005 

 
AUTISM RESEARCH INSTITUTE, 4182 Adams Avenue, San Diego, California 92116 



Νέες	ανακαλύψεις  
Έχουν υπάρξει θεµελιώδεις εξελίξεις στο πεδίο της βιολογίας κατά τον 
προηγούµενο χρόνο, οι οποίες µας επιτρέπουν να δούµε τις ανωτέρω 
πληροφορίες από µια εντελώς καινούργια οπτική. 
 
Αυτές οι ανακαλύψεις αποτελούν ήδη το θέµα επιστηµονικών κειµένων 
και βιβλίων που είναι διαθέσιµα δηµόσια. 
 
Μεταξύ των κυριότερων από αυτές τις ανακαλύψεις είναι τα 
προϊόντα της έρευνας των: 
 
• Gerald H. Pollack, καθηγητή βιοµηχανικής στο 
πανεπιστήµιο της Ουάσιγκτον. 
 
• Η έρευνα των Εργαστηρίων D&Y στην οποία πρωτοστάτησε ο David L 

Gann. 



 
 
 

Η πλήρης θεωρία και οι επιπτώσεις έρευνας και των ανακαλύψεών τους 
αποτελούν θέµατα ξεχωριστών βιβλίων και παρουσιάσεων. Όλα τα 
πορίσµατά τους, ωστόσο, έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα 
πανεπιστήµια και εργαστήρια. 
 
Τα Εργαστήρια D&Y είναι αυτά που ανακάλυψαν και κατασκευάζουν το 
σταθερό σύµπλεγµα νερού. 

 
 



 

Σταθερό	Σύμπλεγμα	Νερού  
Η ανακάλυψη του Σταθερού Συµπλέγµατος 
Νερού (διαθέσιµο µε την εµπορική ονοµασία 
Double Helix Water®), έχει ανοίξει µια 
εντελώς νέα µέθοδο θεραπείας για πολλά 
σωµατικά προβλήµατα. 

 
Τα Σταθερά Συµπλέγµατα Νερού έχουν µια 
σηµαντική επίδραση στο ανοσοποιητικό 
σύστηµα του ανθρώπου και ενεργούν ως ένας 
πολύ αποτελεσµατικός παράγοντας 
αποτοξίνωσης. 

 
Για µια πιο πλήρη περιγραφή του σταθερού 
συµπλέγµατος νερού, διαβάστε το 
εγχειρίδιο Double Helix Water, How Does 
Your Body Heal Itself? 

(Νερό Διπλής Έλικας, Πώς Αυτοθεραπεύεται το Σώµα σου;)



Χρήση	του	Νερού	Διπλής	Έλικας	
σε	μελέτες	Αυτισμού 

  
Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές 
µελέτες σε αυτιστικά παιδιά, µετη χρήση σταθερών συµπλεγµάτων 
νερού. 
 
Σ’ αυτές τις µελέτες, χρησιµοποιήθηκε θερµοφωτογράφηση 
προκειµένου να υπάρξει γρήγορη ανάδραση αναφορικά µε τις 
αλλαγές της φυσιολογίας στα άτοµα που συµµετείχαν στη µελέτη. 
 
Η θερµοφωτογράφηση έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει περιοχές 
θερµότητας και φλεγµονών, προσφέροντάς µας έτσι µια µέθοδο 
διάγνωσης. 



Θερμοφωτογράφηση  
Εδώ βλέπουµε αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 
Πριν και Μετά, µε τα αποτελέσµατα της χορήγησης 
σταθερών συµπλεγµάτων νερού σε έναν ασθενή. 
Χρησιµοποιείται φωτογράφηση µε υπέρυθρες 
ακτίνες προκειµένου να εντοπίσει και να 
απεικονίσει τις αλλαγές που προκαλούνται από 
τα σταθερά συµπλέγµατα νερού. 
Το λευκό χρώµα δείχνει τη θερµότερη περιοχή. 
Ακολουθεί το κόκκινο, το πορτοκαλί και, τέλος, το 
κίτρινο. Κάθε µία από αυτές τις θερµότερες 
περιοχές υποδεικνύει µια δυνητική περιοχή 
φλεγµονής. 
Οι εικόνες εδώ δείχνουν δίπλα-δίπλα την 
κατάσταση πριν και µετά τη χορήγηση των 
σταθερών συµπλεγµάτων νερού, µε χρονικά  
διαστήµατα µόλις 20 λεπτών. 
Είναι εµφανέστατη µια δραστική βελτίωση στη 
γενική θερµοκρασία του σώµατος του ασθενή. 
Συνεχιζόµενη χρήση σταθερών 
συµπλεγµάτων νερού δείχνει µια γενική 
µετάβαση του σώµατος σε υγιείς ενδείξεις 
στο σύνολό του. 

Before After  



Σταθερά	Συμπλέγματα	Νερού 
Απεικόνιση	και	Αυτισμός	

Συνειδητοποιώντας τη σχέση µεταξύ των 
παθολογικών καταστάσεων και µιας ευρείας 
γκάµας συµπτωµάτων που συνδέονται µε τον 
αυτισµό, τα Εργαστήρια D&Y πραγµατοποίησαν 
αρκετές µελέτες για τον αυτισµό. 

 
Τα αποτελέσµατα υπήρξαν, αισιόδοξα και 
εντυπωσιακά, όπως µπορεί να δει κανείς στις 
θερµοφωτογραφίες στα δεξιά, οι οποίες 
αντιστοιχούν µόνο σε 20 λεπτά χρονικής 
διαφοράς. 

 
Όταν εξετάστηκαν αυτιστικά παιδιά µέσω 
θερµοφωτογράφησης, εντοπίστηκαν 
θερµοκρασίες πολύ υψηλότερες του κανονικού 
σε σηµεία ζωτικών σωµατικών συστηµάτων. 

 
Η αγωγή, η οποία συνίστατο στη χορήγηση 
σταθερών συµπλεγµάτων νερού, έδειξε 
εντυπωσιακές αλλαγές στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων. 
Αυτές οι εικόνες είναι εικόνες ενός εντεκάχρονου παιδιού στο οποίο διαγνώστηκε αυτισµός. Οι εικόνες 
στην πρώτη στήλη ελήφθησαν στην αρχή της επίσκεψης του παιδιού, ενώ αυτές στα δεξιά ελήφθησαν 
περίπου 15 λεπτά µετά από την εισαγωγή σταθερών συµπλεγµάτων νερού. 



Μελέτες	αυτιστικών	περιπτώσεων – Μικρό	αγόρι  
Παρακάτω, βλέπουµε εικόνες πριν και µετά ενός αγοριού ηλικίας 2 ½ ετών, το οποίο 
είχε σοβαρά προβλήµατα υγείας και συµπεριφοράς. Από τη γέννησή του, απαιτούσε 
υπόθετα προκειµένου να έχει κενώσεις. Ελάχιστο ενδιαφέρον έδειχνε για την τροφή, 
φαινόταν εθισµένο στο γάλα και βρισκόταν στην εκατοστιαία θέση του 25% από 
πλευράς ύψους και βάρους σε σύγκριση µε άλλα παιδιά της ηλικίας του. Είχε 
προβλήµατα ύπνου· εκδήλωνε υπερβολικό κλάµα· φοβόταν τις ταλαντεύσεις, τα 
γλιστρήµατα και τα παιχνίδια ιππασίας. Η επάνω σειρά εικόνων είναι από την πρώτη 
του επίσκεψη. Η δεύτερη σειρά εικόνων πάρθηκε έξι εβδοµάδες µετά την καθηµερινή 
λήψη σταθερών συµπλεγµάτων νερού. 
Αποτελέσµατα µετά από 6 εβδοµάδες: 
Το παιδί δεν χρειαζόταν πλέον 
υπόθετα, εκδήλωνε λιγότερο 
κλάµα και κρίσεις θυµού, και, 
µεταξύ άλλων εντυπωσιακών 
αλλαγών, είχε βελτιώσει 
σηµαντικά την κοινωνική του 
επαφή µε τους παππούδες του 
και άλλους. 

 
Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…  



Μελέτες	αυτιστικών	περιπτώσεων – Μικρό	αγόρι  
Το παιδί συνέχισε µε το πρόγραµµα 
των σταθερών συµπλεγµάτων νερού. 

 
Τεσσάρων χρονών τώρα, η υγεία του 
συνεχίζει να βελτιώνεται και το παιδί 
έχει αναπτύξει την ανάγνωση, τα 
µαθηµατικά, καθώς και δεξιότητες 
σωµατικές, κοινωνικές και 
επικοινωνιακές. 

 
Τώρα, έχει φτάσει στην εκατοστιαία 
αναλογία του 50% των παιδιών της 
ηλικίας του ως προς το ύψος και το 
βάρος και συνεχίζει να πηγαίνει πολύ 
καλά. 

 
Είναι πολύ πιθανό το ότι η έγκαιρη 
παρέµβαση σταµάτησε µια σταθερή 
εξασθένιση της  υγείας και των 
κοινωνικών δεξιοτήτων. 



Μελέτες	αυτιστικών	περιπτώσεων – Δίδυμοι	έφηβοι  
Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 15 ετών σήµερα. Το ένα ήταν τελείως 
αυτιστικό και το άλλο διαγνώστηκε ως σοβαρά αυτιστικό. Οι γονείς τους 
δοκίµασαν τα πάντα: γιατρούς, παρεµβάσεις στη συµπεριφορά, θεραπείες 
HBOT, διατροφολόγοι, νευρολόγοι, τοµογραφία εκποµπής φωτονίου, 
(neuroSPECT scan), ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα, ψυχίατροι, φάρµακα 
κ.λπ. Δαπανήθηκαν αµύθητα χρηµατικά ποσά και προσπάθεια, µε 
αποτέλεσµα την οικονοµική εξόντωση των γονιών. Τίποτα δεν βοήθησε. 
Όταν τα παιδιά έφτασαν στην εφηβεία, το πράγµα απλώς χειροτέρεψε. 

 
 

Υπήρξε πρόκληση το να περάσουν τα 
πρώτα τεστ, αλλά τα αποτελέσµατα που 
έδειξαν οι θερµοφωτογραφίες πριν και 
ήταν εντυπωσιακά, οπότε οι γονείς 
αποφάσισαν να δοκιµάσουν το 
πρόγραµµα. 

 
Τρεις µήνες αργότερα, υπήρξε ελάχιστη 
αλλαγή νοητική αλλαγή, αλλά 
εµφανίστηκαν άριστα αποτελέσµατα στα 
µετέπειτα τεστ. 



Μελέτες	αυτιστικών	περιπτώσεων – Δίδυμοι	έφηβοι  
Οι γονείς αποφάσισαν να σταµατήσουν 
τα παιδιά τους από τα φάρµακα και να 
χρησιµοποιήσουν µόνο σταθερά 
συµπλέγµατα νερού. 
 
Μέχρι τον 4ο και 5ο µήνα υπήρξε 
σηµαντική αλλαγή: Αύξηση της οµιλίας, 
συναίσθηση και επίγνωση· καλύτερη 
οπτική επαφή· ΤΕΡΑΣΤΙΑ µείωση στον 
θυµό και την επιθετικότητα. 
 
Τρία χρόνια µετά, συνεχίζουν µε το 
πρόγραµµα. Οι δάσκαλοί τους 
αναφέρουν σηµαντική βελτίωση στη 
φιλοµάθεια και την επικοινωνία και 
στους δύο διδύµους. 
 
Ο ένας τους προχώρησε πέντε 
ακαδηµαϊκά χρόνια σε ένα έτος. 



Περίληψη  

Οι πληροφορίες σ’ αυτή την παρουσίαση είναι µια περίληψη του έργου 
εκατοντάδων γιατρών και επιστηµόνων. Ο καθένας τους ξεχωριστά και 
όλοι τους είναι αφιερωµένοι στην ειδικότητα και στο πεδίο τους, 
συµβάλλοντας στην επίλυση του αυτισµού. 
 
Αυτό που έχουµε ψάξει εδώ είναι το κοινό νήµα που ενώνει όλο το 
ερευνητικό υλικό και το ποια προσέγγιση παρήγαγε θετικά αποτελέσµατα, 
ανεξάρτητα από τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε. Για να συνοψίσουµε, η 
παρακάτω προσέγγιση φαίνεται να παράγει τα υψηλότερα ποσοστά 
επιτυχίας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, πλήρη επίλυση της πάθησης: 
 
• Αποτοξίνωση 
• Κατάλληλη διατροφή (απαλοιφή των τεχνητών συστατικών 

και συντηρητικών από τις πηγές τροφής) 
• Προσθήκη κατάλληλων βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων 
• Κατάλληλη ιατρική µέριµνα για τα παθολογικά ζητήµατα 



Νερό	Διπλής	Έλικας  
Μπορείτε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
σταθερά συµπλέγµατα νερού (διαθέσιµα µε την εµπορική ονοµασία 
Double Helix Water) από την Double Helix Water Europe: 
 
Email: info@doublehelixwater.eu 
Website: www.doublehelixwater.eu 


