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• Κατά τις τελευταίες δεκαετίες                      
πολλά άλλαξαν στο περιβάλλον                    
καθώς και στις ανθρώπινες συνήθειες.  

• Παρά τις μείζονες προόδους σε θέματα υγείας,            
αιτίες τεράστιας νοσηρότητας και θνησιμότητας            
κατά το παρελθόν,                                                                   
νέα προβλήματα αναδύονται,                                                
πιθανόν σχετιζόμενα                                                         
με περιβαλλοντικούς παράγοντες,                           
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με προσοχή.  

  

Εισαγωγή 



 

• Πιθανή σύνδεση της                               
Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος           
με την Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση. 

 

• Η επίδραση της υπερβολικής χρήσης          
των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας            
στον Ύπνο.  

 

Περιεχόμενο  



• ΤΙ ΕΊΝΑΙ; 

• ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ; 

• ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ; 

• ΠΟΙΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΑΥΤΙΣΜΟ; 

• ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΗΜΑ; 

• ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΗΜΑ ΤΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ; 

• Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση ανάμεσα 
στην ΗΜΑ και στον αυτισμό; 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  
ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ  
ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Σύνθετη, χαρακτηριστική ως προς τη συμπεριφορά, 
στατική διαταραχή του ανώριμου εγκεφάλου 
 
 
Αποκλίσεις σε: 

Κοινωνική συναλλαγή 
Επικοινωνία και συμβολικό παιχνίδι 
Εύρος ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων 

ΝΕΥΡΟ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 



Αυτισμός και συνοδά προβλήματα 

• Διαταραχή του λόγου: 78% 

• Νοητική υστέρηση: 49% 

• Κινητική δυσλειτουργία: 37% 

• Σοβαρή υπερκινητικότητα/ΔΕΠ-Υ 33% 

 

Coexisting Disorders and Problems in Preschool Children with Autism Spectrum 
Disorders 
Lotta Höglund Carlsson, Fritjof Norrelgen, [...], and Elisabeth Fernell 
The Scientific World JournalVolume 2013 



Αυτισμός: Επιδημιολογία 
 • Παραδοσιακός επιπολασμός 1-2:10.000 

 
• Αύξηση στον επιπολασμό κατά 556%, μεταξύ 1991-

1997                                                                    (συχνότερος 
από spina bifida, καρκίνο ή Σ. Down) 
– 10 - 15 παιδιά  στις 10,000 είναι αυτιστικά 
– Πάνω από 20 παιδιά στις 10,000 έχουν διαταραχές που τα 

κατατάσσουν στο φάσμα της ΔΑΔ 

 
• Η αύξηση αποδίδεται μερικά σε αυξημένη γνώση του 

συνδρόμου και σε νέα διαγνωστικά κριτήρια 
 

– Όμως, η πιθανότητα αυξημένου κινδύνου  να αναπτύξουν τα 
σημερινά παιδιά ΔΑΔ  δεν μπορεί να αποκλεισθεί 



Recent surveillance studies reveal an increase 
in the prevalence of autism and related PDDs 

 • In USA: 
– Surveillance study by the Centers for Disease Control 

and Prevention in December 2009: prevalence of 
autism and related PDDs is 9 cases/1000 (8-year-olds) 

– Approximately 1% of children living in sites 
participating in the Autism and Developmental 
Disabilities Monitoring Network during the 2006 
surveillance year met criteria for autism or a related 
PDD.  

 

–This is an increase of 57% from data 
collected in the same manner in  2002. 
 



Αυτισμός 
• 1 στα 150 παιδιά διαγιγνώσκονται                                                               

με αυτισμό (CDC 2007) 
• 1 στα 94 αγόρια βρίσκονται                                                         

στο αυτιστικό φάσμα 
• 67 παιδιά διαγιγνώσκονται ημερησίως 
• Μία νέα περίπτωση διαγιγνώσκεται σχεδόν κάθε 

20 λεπτά  
• Περισσότερα παιδιά θα διαγνωσθούν με αυτισμό 

αυτό το χρόνο από ότι με AIDS, διαβήτη και 
καρκίνο μαζί 

 
 AUTISM SPEAKS: ΠΡΙΝ ΛΊΓΑ ΧΡΌΝΙΑ 

 



 AUTISM SPEAKS: 2016 
1. Autism’s prevalence has skyrocketed.  
Ten years ago, autism’s estimated prevalence was 1 in 
166. Today it’s 1 in 68 – an increase of more than 100%  in 
one decade. 
 
2. Direct screening suggests that autism’s prevalence may 
be even higher. 
 
3. In a landmark study funded by Autism Speaks, 
screeners went into schools in South Korea and found 1 
in 38 children affected by autism, most of them 
previously undiagnosed. Autism Speaks is now working 
with  the CDC to conduct a similar direct-screening study 
in the United States.  
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Η μελέτη του αυτισμού                    
είναι αντικείμενο                                  

των νευρο-επιστημών 

• Πριν 30 χρόνια, δεν υπήρχε καμία γνώση σχετικά 
με πιθανή βιολογική προέλευση του αυτισμού. 

• Σήμερα, η νευροβιολογική βάση είναι 
αποδεκτή. 

• Δεν υπάρχει επικρατούσα θεωρία. 
– Ετερογενείς μηχανισμοί 

– Σύντομος ο χρόνος της έρευνας                        



• Η διάγνωση της ΔΑΦ βασίζεται μόνον σε 
κλινικά χαρ/κά και δεν υπάρχουν έγκυροι 
βιολογικοί δείκτες για την επιβεβαίωση της 
διάγνωσης. 

Η γενετική προδιάθεση,  

ανοσολογικές μεταβολές και  

περιβαλλοντικές επιδράσεις  

παίζουν ρόλο στην αιτιοπαθογένεια της 
διαταραχής. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 



Στον αυτισμό έχει διατυπωθεί η 
υπόθεση ότι υπάρχει 
απορύθμιση αρκετών 

πρωτεϊνών που συμμετέχουν 
στο σχηματισμό συνάψεων και  

στη πλαστικότητα. 
Συνολικά σε <10% των περιπτώσεων 
 βρίσκεται κάποιο από αυτά τα αίτια. 

Οι πιο συχνές διαταραχές είναι: 
Οζώδης σκλήρυνση 

Εύθραυστο Χ  



Νεύρο-αναπτυξιακές διαταραχές 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 2040-2392-1-12-1.jpg [Object name is 2040-2392-1-12-1.jpg]&p=PMC3&id=2954865_2040-2392-1-12-1.jpg


The cause of ASDs is not known. 
• However, it is likely multifactorial with many 

agents, genetic and environmental, possibly 
affecting the presentation of symptoms. 

ASDs 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is fnhum-04-00224-g005.jpg [Object name is fnhum-04-00224-g005.jpg]&p=PMC3&id=3010743_fnhum-04-00224-g005.jpg


Genetic biomarkers in ASD  
• Neurexin 1 (NRXN1) deletion  
• 7q11.23 duplication  
• 15q11-13 duplication  
• 16p11.2 duplication and deletion  
• SHANK 3  
• SHANK 2  
• SNC2A  
• CHD8  
• DYRKIA  
• POG2  
• GRIN2B  
• KATNAL2  
• CNTN4 deletion  
• CNTNAP2  
• 5p14.1  
• CDH10  
• CDH9  
• MTHFR 677 > T  
• SEMA5A  
• TAS2R1  
• 2q22.1  
• 3p26.3  
• 4q12  
• 14q23  
• NLGN4  

 

Genome-wide 
association studies 

have identified, with 
replication, de novo 
variations that are 
strongly associated 

(with sufficient 
power) with ASDs Front Psychiatry. 2014 

Biomarkers in Autism 
Goldani et al 

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΑΥΤΙΣΜΟΣ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldani AA[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldani AA[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widjaja F[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Downs SR[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widjaja F[auth]


Περιβαλλοντικοί παράγοντες 
• Η έκφραση των γονιδίων της ΔΑΦ επηρεάζεται 

από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 

• Σύμφωνα με την επιγενετική θεωρία, 
περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να 
τροποποιήσουν τους υπάρχοντες γενετικούς 
παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την 
εκδήλωση του αυτισμού σε κάποια παιδιά.  
– Μεγαλύτερη ηλικία της μητέρας είναι παράγων κινδύνου 

ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ηλικία του 
πατέρα. 

– Παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις: mercury, 
cadmium, nickel, trichloroethylene, vinyl chloride.  

– Παράγοντες που συνδέονται με τη vitamin D, η οποία 
συμβάλλει στην αποκατάσταση βλαβών του DNA. Η 
ανεπάρκεια της μπορεί να προκαλέσει μεταλλάξεις.  



 AUTISM SPEAKS: 2016 
• Environmental factors can play a significant role. 
Experts once believed that autism was almost entirely 
hereditary. Then research with families participating in 
the Autism Speaks Autism Genetic Resource Exchange 
showed that non-inherited influences on early brain 
development account for nearly half  of a child’s risk for 
developing autism. 
• We’ve begun to identify autism’s environmental risk 

factors. 
These factors include maternal infection and high 
exposure to air pollution during pregnancy.  
And we now know that prenatal vitamins with  folic acid 
can  reduce the risk of autism if taken before conception 
and through pregnancy. 
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ΠΑΙΔΙΩΝ; 

• Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση ανάμεσα στην 
ΗΜΑ και στον αυτισμό; 
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Oxidative Stress and Erythrocyte Membrane 
Alterations in Children with Autism:  
Correlation with Clinical Features 
Ghezzo et al, 2013 
• To further investigate the issue, we evaluated a high number of peripheral oxidative 

stress parameters, and some related issues such as erythrocyte membrane functional 
features and lipid composition.  

• Twenty-one autistic children (Au) aged 5 to 12 years, were gender and age-matched 
with 20 typically developing children (TD).  

• A very significant reduction of Na+/K+- ATPase activity (266%, p,0.0001), a reduction of 
erythrocyte membrane fluidity and alteration in erythrocyte fatty acid membrane 
profile (increase in monounsaturated fatty acids, decrease in EPA and DHA-v3 with a 
consequent increase in v6/v3 ratio) were found in Au compared to TD, without change 
in membrane sialic acid content.  

• Some Au clinical features appear to be correlated with these findings; in 
particular, hyperactivity score appears to be related with some parameters of the 
lipidomic profile and membrane fluidity.  

• Oxidative stress and erythrocyte membrane alterations may 
play a role in the pathogenesis of ASD and prompt the 
development of palliative therapeutic protocols.  

• Moreover, the marked decrease in NKA could be potentially 
utilized as a peripheral biomarker of ASD. 

 



 
Το οξειδωτικό stress είναι μια διαταραχή της 
ενδοκυττάριας μεταβολικής ισορροπίας                                
που καταλήγει στην έκκριση πολλών προφλεγμονωδών 
ουσιών που τελικώς προκαλούν                                  
φλεγμονή του νευρικού συστήματος. 
 
Θεωρείται ότι υπόκειται πολλών ψυχικών παθήσεων 
(σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή) καθώς και νευρο-
εκφυλιστικών νόσων όπως η νόσος Alzheimer. 
Ενδείξεις οξειδωτικού stress έχουν βρεθεί σε αυτιστικά 
άτομα καθώς και σε αναλύσεις των εγκεφάλων 
αυτιστικών ασθενών μετά θάνατο. 
 



ΕΥΡΗΜΑΤΑ  
ΣΤΗΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ 

• Οξειδωτικό stress και ευρήματα ενδεικτικά βλάβης από 
ελεύθερες ρίζες 

• Κυτταρικές πρωτεϊνες του stress 

• Ανεπάρκεια αντι-οξειδωτικών όπως η γλουταθειόνη 

 

• Αυξημένο ενδοκυττάριο ασβέστιο (γενετικής προέλευσης 
ή λόγω φλεγμονής ή περιβαλλοντικής έκθεσης).  

 Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα διαταραχές στις μεμβράνες 
των κυττάρων, στα μιτοχόνδρια και στο ανοσοποιητικό σύστημα.   

Καταλήγουν σε οξειδωτικό στρες και σε φλεγμονή του εγκεφάλου και 
σε διαταραχή του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού.   

 



Η μιτοχονδριακή διαταραχή, η ανοσολογική 
απορρύθμιση, η φλεγμονή του ΝΣ και οι μεταβολές 
του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού επηρεάζουν την 
ηλεκτροφυσιολογική ισορροπία των νευρώνων, 
διακόπτουν την ηλεκτρομαγνητική σηματοδότηση, 
το συγχρονισμό, την αισθητική διεκπεραίωση και 
καταλήγουν σε αποσυντονισμό του εγκεφάλου και 
του οργανισμού και την ανάδυση αυτιστικών 
χαρ/κών. 

Δηλαδή, παθολογικές συμπεριφορές στην ΑΔ 
μπορεί να προκύψουν από                             

μεταβολές στον ηλεκτροφυσιολογικό 
συγχρονισμό των νευρικών κυττάρων.  
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Η μακροχρόνια έκθεση  
σε ωρισμένες EMFs  
είναι παράγων κινδύνου  
για κάποιους καρκίνους,  
νόσο Alzheimer και  
ανδρική υπογονιμότητα.  



Cell membranes can also act as 
“cellular antennas” for EMR!! 

• EMR can affect anything with a membrane, from our own 
eukaryotic cells to the mitochondria and magnetosomes 
(magnetite particles encased in membranes) within our cells to 
the bacterial cells which comprise our microbiome, altering the 
selectivity and permeability of membranes which allows 
substances to pass when they shouldn’t be allowed and vice 
versa.  

• Cell membrane integrity becomes compromised because EMR, 
through the creation of free radicals, causes lipid peroxidation 
of polyunsaturated fatty acids, integral components of cell 
membranes. 

• Polyunsaturated fatty acids, particularly the omega-3 fatty acids 
DHA and EPA, are the most abundant lipids in the brain and are 
very prone to oxidation.  

• When cell membranes are damaged, cell permeability is 
altered. This contributes to the neurological damage in autism. 

H HMA επηρεάζει οτιδήποτε έχει μεμβράνη! 
Γίνεται βλάβη στις κυτταρικές μεμβράνες μέσω 

ελευθέρων ριζών. 
Μεταβάλλεται η διαπερατότητα των κυττάρων. 

Τα φαινόμενα αυτά συνεισφέρουν στη νευρολογική 
διαταραχή στη ΔΑΦ. 



Pathophysiology. 2013  
Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link parts I and II. 

Herbert MR, Sage C.  
Massachussetts General  

Μελετάται πως η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική 
συχνότητα και σε ακτινοβολία από 
ραδιοσυχνότητες  [EMF/RFR (electromagnetic 
frequency and radiofrequency radiation 
exposures)] μπορεί να συνεισφέρουν στην 
εμφάνιση των συμπτωμάτων της ΑΔ μέσω 
απορρύθμισης του οργανισμού.  



Pathophysiology. 2013  
Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link parts I and II. 

Herbert MR, Sage C. Massachussetts General  

Ξεκινούν από την υπόθεση ότι οι βιολογικές 
μεταβολές που χαρ/ζουν τη ΔΑΦ, ομοιάζουν με τις 
επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων 
(EMF/RFR)και της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες πάνω 
στη φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού.  



Pathophysiology. 2013  
Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link parts I and II. 

Herbert MR, Sage C. Massachussetts General  

• Τα δεδομένα που υπάρχουν 
υποστηρίζουν ότι η έκθεση σε 
EMF/RFR επιβαρύνουν τα συστήματα  
αυτά και οδηγούν σε επιδείνωση των 
βιολογικών προβλημάτων και κατά 
συνέπεια των συμπτωμάτων της ΔΑΦ.  

• Ευάλωτοι μηχανισμοί όπως οι δίαυλοι 
του ασβεστίου μπορεί να 
επηρεασθούν από περιβαλλοντικές 
επιδράσεις καθώς και τα γονίδια που 
συνδέονται με τον αυτισμό. 

• Μιτοχόνδρια 
• Ανοσοποιητικό 

σύστημα 
• Μηχανισμούς 

φλεγμονής 
• Αιματο-

εγκεφαλικό 
φραγμό 
 



Pathophysiology. 2013  
Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link parts I and II. 

Herbert MR, Sage C. Massachussetts General  

Οι μεταβολές στην ηλεκτροφυσιολογική 
λειτουργία του  ΑΝΣ μέσω αυτών των 
παθοφυσιολογικών μηχανισμών και της 
αισθητικής επεξεργασίας προεξάρχουν 
και ως συνέπεια εμφανίζονται 
επιληπτικές κρίσεις και                      
διαταραχές του ύπνου.  



Pathophysiology. 2013  
Autism and EMF? Plausibility of a pathophysiological link parts I and II. 

Herbert MR, Sage C. Massachussetts General  



• ΤΙ ΕΊΝΑΙ; 

• ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ; 

• ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ; 

• ΠΟΙΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ; 

• ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΗΜΑ; 

• ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΗΜΑ ΤΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ; 

• Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση ανάμεσα στην 
ΗΜΑ και στον αυτισμό; 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  



 J Epidemiol Community Health. 2012 

Cell phone use and behavioural problems in young children. 
Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. UCLA, CA, USA.  

• BACKGROUND: Potential health effects of cell phone use in children 
have not been adequately examined. As children are using cell 
phones at earlier ages, research among this group has been 
identified as the highest priority by both national and international 
organisations.  

• The authors previously reported results from the Danish National 
Birth Cohort (DNBC), which looked at prenatal and postnatal 
exposure to cell phone use and behavioural problems at age 7 years.  

• Exposure to cell phones prenatally, and to a lesser 
degree postnatally, was associated with more 
behavioural difficulties. 

• The original analysis included nearly 13 000 children who 
reached age 7 years by November 2006. 



 J Epidemiol Community Health. 2012 

Cell phone use and behavioural problems in young children. 
Divan HA, Kheifets L, Obel C, Olsen J. UCLA, CA, USA.  

• METHODS: To see if a larger, separate group of DNBC children would produce 
similar results after considering additional confounders, children of mothers who 
might better represent current users of cell phones were analysed. 

•  This 'new’ dataset consisted of 28 745 children with completed 
Age-7 Questionnaires to December 2008. 

• RESULTS: The highest OR for behavioural problems were for children who had 
both prenatal and postnatal exposure to cell phones compared with children not 
exposed during either time period.  

• CONCLUSIONS: The findings of the previous publication were 
replicated in this separate group of participants demonstrating that 
cell phone use was associated with behavioural problems at age 7 
years in children, and this association was not limited to early users 
of the technology. 

• Although weaker in the new dataset, even with further control for an extended set 
of potential confounders, the associations remained. 

 



 Scand J Work Environ Health 2011 

Prenatal cell phone use and developmental milestone delays among infants 
• Divan HA, Kheifets L, Olsen J.  

• Aim of this study was to examine if prenatal use of cell phones by 
pregnant mothers is associated with developmental milestones 
delays among offspring up to 18 months of age. 

• Methods: Our work is based upon the Danish National Birth Cohort (DNBC), which recruited 
pregnant mothers from 1996–2002, and was initiated to collect a variety of detailed 
information regarding in utero exposures and various health outcomes. At the end of 2008, 
over 41 000 singleton, live births had been followed with the Age-7 questionnaire, which 
collected cell-phone-use exposure for mothers during pregnancy. Outcomes for 
developmental milestones were obtained from telephone interviews completed by mothers 
at age 6- and 18-months postpartum. 

• Results: A logistic regression model estimated the odds ratios (OR) for developmental 
milestone delays, adjusted for potential confounders. Less than 5% of children at age 6 and 
18 months had cognitive/language or motor developmental delays. At 6 months, the 
adjusted OR was 0.8 [95% confidence interval (95% CI) 0.7–1.0] for cognitive/ language delay 
and 0.9 (95% CI 0.8–1.1) for motor development delay. At 18 months, the adjusted OR were 
1.1 (95% CI 0.9–1.3) and 0.9 (95% CI 0.8–1.0) for cognitive/language and motor 
development delay, respectively. 

• Conclusions: No evidence of an association between prenatal cell 
phone use and motor or cognitive/language developmental delays 
among infants at 6 and 18 months of age was observed. Even when 
considering dose–response associations for cell phone use, 
associations were null. 



Prenatal exposure to cell phone use and 
neurodevelopment at 14 months.  

Epidemiology. 2010 

Vrijheid at el published similar results 

• They reported no association between 
prenatal exposure to cell phone use and 
neurodevelopment at 14 months of age 
among offspring.  

• Both mental and psychomotor scores were 
not associated with exposure even when 
considering the reported number of calls 
spoken per day (dose–response). 



• Child Dev. 2017  

Electromagnetic Fields, Pulsed Radiofrequency 
Radiation, and Epigenetics: How Wireless 
Technologies May Affect Childhood Development. 

• Sage C, Burgio E.  

• Mobile phones and other wireless devices 
that produce electromagnetic fields (EMF) 
and pulsed radiofrequency radiation (RFR) are 
widely documented to cause            
potentially harmful health impacts                  
that can be detrimental to young people.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sage C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sage C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgio E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgio E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324


• Sage C, Burgio E. Child Dev. 2017  

• Επιγενετικές μελέτες έχουν αναδείξει νευρο-
αναπτυξιακές και νευρο-συμπεριφορικές 
μεταβολές προερχόμενες από την ασύρματη 
τεχνολογία. 

• Έχουν αναφερθεί συμπτώματα διαταραχής 
μνήμης, μάθησης, γνωσιακών λειτουργιών, 
προσοχής και συμπεριφοράς σε διάφορες μελέτες 
ατόμων με αυτισμό και διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής και υπερκινητικότητα, ως αποτέλεσμα 
έκθεσης σε ασύρματες τεχνολογίες. 

• Τόσο επιγενετικές επιδράσεις όσο και γενετικές 
(βλάβη του  DNA) μάλλον συμμετέχουν στη 
γένεση της διαταραχής. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sage C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgio E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burgio E[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28504324


Maternal exposure 
to electromagnetic 
fields 
in mothers with 
dental amalgam 
fillings may 
cause elevated levels 
of mercury and 
possibly 
trigger the increase 
in autism rates. 
 
Mortazavi et al, 
IRAN 
J Biomed Phys Eng 2016 



• ΤΙ ΕΊΝΑΙ; 

• ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΗ ΕΙΝΑΙ; 

• ΑΠΟ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ; 

• ΠΟΙΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ; 

• ΤΙ ΡΟΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΗΜΑ; 

• ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΗΜΑ ΤΗ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ; 

• Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση 
ανάμεσα στην ΗΜΑ και στον αυτισμό; 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος  



Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση 
ανάμεσα στην ΗΜΑ και στον αυτισμό; 

• Ακόμη όχι. 
• Η ΗΜΑ θεωρείται παράγων κινδύνου για 

νευρο-αναπτυξιακά προβλήματα και 
ειδικότερα για τον αυτισμό. 

• Μέχρι τώρα, η μεγάλη πλειοψηφία των 
δεδομένων προέρχεται από τις ΗΠΑ. 

• Αυτό αποτελεί πρόβλημα καθώς οι λίγες 
μελέτες που έχουν γίνει αλλού δεν 
επιβεβαίωσαν τα ευρήματα. 

• Δεν είναι σαφές αν αυτό οφείλεται σε 
μεθοδολογικά προβλήματα ή σε 
πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις 
γεωγραφικές περιοχές. 



What is a risk factor? 

• In epidemiology, a risk factor is a variable associated 
with an increased risk of disease or infection.  

• Risk factors are correlational and not necessarily 
causal, because correlation does not prove causation.  

 

• Statistical analysis along with the biological sciences 
can establish that risk factors are causal.  

• Some prefer the term risk factor to mean causal 
determinants of increased rates of disease,                       
and for unproven links to be called possible risks, 
associations, etc. 

Wikepedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemiology
https://en.wikipedia.org/wiki/Risk
https://en.wikipedia.org/wiki/Disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Infection
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation
https://en.wikipedia.org/wiki/Causality
https://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_does_not_prove_causation


Έχει αποδειχθεί αιτιολογική σχέση 
ανάμεσα στην ΗΜΑ και στον αυτισμό; 

• Η μελλοντική έρευνα πρέπει να διευκρινίσει 
αν υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα σε 
χώρες με υψηλά επίπεδα διαφόρων τύπων 
ρύπανσης και σε αυτές με χαμηλά επίπεδα 
ρύπανσης. 

• Πολύ σημαντικός στόχος της έρευνας είναι να 
διευκρινισθεί η αλληλεπίδραση γενετικού 
υποστρώματος και περιβάλλοντος και η ανεύρεση 
ευάλωτων πληθυσμών έτσι ώστε να χρησιμοπιηθούν 
προληπτικά μέσα (Shelton et al.,2014) 

• Τέλος, σημαντικό να υπάρχουν ενιαία διαγνωστικά 
κριτήρια για τον αυτισμό για να είναι οι μελέτες 
συγκρίσιμες. 

Posar, Visconti, 2017  



Υπάρχει προοπτική για 
νέες θεραπείες στον 

αυτισμό! 
Η πρόληψη είναι 

ακόμη σημαντικότερη. 

Front Psychiatry. 2014; 5: 100. 
Biomarkers in Autism 
Goldani et al 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldani AA[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goldani AA[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widjaja F[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Downs SR[auth]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widjaja F[auth]


Η ενδεχόμενη επίδραση της 
τεχνολογίας  

στον εγκέφαλο  

παιδιών και εφήβων- 

Μέρος 2ο   
 

Η επίδραση της 
υπερβολικής 
χρήσης                      
των ηλεκτρονικών 
μέσων 
επικοινωνίας            
στον Ύπνο,                
στη Μάθηση και 
στο Ψυχισμό.  



ΥΠΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα ύπνου 
και τη πτωχή σχολική επίδοση; 
 
Πως επηρεάζει η τεχνολογία τον ύπνο των νέων 
ατόμων; 
 
Ποια είναι η σχέση διαταραχών ύπνου και 
νευροψυχιατρικών διαταραχών; 
 
Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα 
παιδιά μας; 



Η ποσότητα και  
η ποιότητα του ύπνου επηρεάζουν  

τη μνήμη,  
τη μάθηση  

και τις επιδόσεις  
στις σπουδές των νέων ατόμων. 

 

Curcio et al. 2006 



ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ 2012 
Hysing et al. J Sleep Res. 2016 Jan 30. doi: 10.1111/jsr.12373. 

• To assess the association between sleep duration and sleep patterns and 
academic performance in 16-19 year-old adolescents using registry-based 
academic grades. 

• youth@hordaland-survey: 7798 adolescents, 16-19 years (53.5% girls).  
• Self-reported sleep measures: sleep duration, sleep efficiency, sleep deficit 

and bedtime differences between weekday and weekend. 
• School performance [grade point average (GPA)] was obtained from official 

administrative registries.  
• Most sleep parameters were associated with increased risk for poor 

school performance.  
• In conclusion, the demonstrated relationship between sleep problems and 

poor academic performance suggests that careful assessment of sleep is 
warranted when adolescents are underperforming at school.  

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα 
ύπνου και τη πτωχή σχολική επίδοση; 

 
ΝΑΙ!! 

Σε εφήβους που δεν πάνε καλά στο σχολείο, 
πρέπει να γίνεται προσεκτική αξιολόγηση του 

ύπνου. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hysing M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26825591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hysing M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26825591


ΓΙΑΤΊ ΚΟΙΜΌΜΑΣΤΕ;;; 

Ποιά είναι η σχέση του ύπνου 
με τη σχολική αποτυχία;   

 



Οι επιστήμονες το ψάχνουν... 

Σε άνθρωπο και σε άλλα ζώα έχουν 
βρει ότι ο ύπνος παίζει                
κρίσιμο ρόλο          

• για το ανοσολογικό μας σύστημα 

• το μεταβολισμό         

• τη μνήμη             

• τη μάθηση  

• ...και άλλες σημαντικές λειτουργίες 



• Παιδιά & έφηβοι 

• Ύπνος 

• Μάθηση 

• Συμπεριφορά 

 

Μια σύνθετη σχέση!! 

 

 
Ο καλός ύπνος είναι αναγκαίος  
για τη διαδικασία της μάθησης  
και τη λειτουργία της μνήμης.  
 



Έχει αποδειχθεί ότι η ποσότητα και η 
ποιότητα του ύπνου επηρεάζουν τη 

μάθηση και τη μνήμη. 
 

Η έρευνα δείχνει ότι                                                 
ο ύπνος βοηθά τη μάθηση και τη μνήμη                                                 
με 2 συγκεκριμένους τρόπους: 

1. Το άτομο που δεν κοιμάται αρκετά, δεν μπορεί να 
εστιάσει τη προσοχή του όσο πρέπει. 

2. Ο ύπνος παίζει ρόλο στη σταθεροποίηση της 
μνήμης, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη 
μάθηση νέων πληροφοριών. 



 ΥΠΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

 ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα ύπνου και τη 
πτωχή σχολική επίδοση; 

 

Πως επηρεάζει η τεχνολογία τον ύπνο 
των νέων ατόμων; 
 
Ποια είναι η σχέση διαταραχών ύπνου και 
νευροψυχιατρικών διαταραχών; 
 
Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά 
μας; 



Ο σύγχρονος τρόπος ζωής με τις 
ποικίλες δραστηριότητες συνοδεύεται 
από ελάττωση της ποσότητας και της 

ποιότητητας του ύπνου κατά την 
εφηβεία. 

Οι έφηβοι το βράδυ στο σπίτι, μία ώρα πριν πάνε για 
ύπνο, τις μέρες του σχολείου: 
• 76% βλέπουν TV 
• 44% μπαίνουν στο Internet ή στέλνουν μηνύματα 
• 40% μιλούν στο τηλέφωνο 
• 26% παίζουν ηλεκτρονικά ή video games 
 



Aνασκόπηση 36 μελετών παιδιών και εφήβων έδειξε ότι η χρήση 
ηλεκτρονικών μέσων συνδέεται σημαντικά με καθυστέρηση στον 
ύπνο και βραχύτερο συνολικό χρόνο ύπνου. 
Διάφοροι μηχανισμοί ενοχοποιούνται για την επίδραση                                                
της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στον ύπνο:  
(1)Ευθέως  μεταθέτουν την ώρα του ύπνου ή άλλες 

δραστηριότητες που συνδέονται με καλή υγιεινή του ύπνου, πχ 
την άσκηση  

(2)Αυξάνουν τη φυσιολογική, συναισθηματική και γνωστική 
εγρήγορση που παρεμβαίνουν στον ύπνο 

(3)Η έκθεση σε έντονο φως από τηλεόραση ή οθόνη computer 
μπορεί να καθυστερήσει την έκκριση μελατονίνης, 
καθυστερώντας έτσι το κιρκαδιανό ρυθμό 

Προφανώς, έφηβοι με υπερβολική χρήση μέσων έχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για προβλήματα ύπνου. 



Environmental and social/ lifestyle neither risky nor protective 
factors for adolescent sleep  

Meta-analysis 2015 

Use of electronic media 

The association between technology use and sleep is not 
straightforward 

There are mixed results (television is not related to 
bedtime and computer use and internet use are not 
always related to poor sleep) 

The use of more than one technological device at 
a time, is associated with less sleep but in the 
current meta-analysis could not be measured due 
to lack of literature and required statistics 

 

 

 

 

Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΥΠΝΟ  



Physiology & Behavior 116–117 (2013) 1–7 
Alerting effects of short-wavelength (blue) and long-wavelength (red) lights in he afternoon 

Levent Sahin 1, Mariana G. Figueiro 

• Light has an acute effect on neuroendocrine responses, performance, and 
alertness.  

• Most studies to date have linked the alerting effects of light to its ability to 
suppress melatonin, which is maximally sensitive to short wavelength light. 
Recent studies, however, have shown alerting effects of white or narrowband 
short wavelength lights during daytime, when melatonin levels are low.  

• While the use of light at night to promote alertness is well understood, it is 
important to develop an understanding of how light impacts alertness during the 
daytime, especially during the post-lunch hours.  

Conclusions 

• The present results extend from those performed during the nighttime, and 
demonstrate that narrowband long-wavelength (red) light can be used to 
increase alertness in the middle of the afternoon, close to the post-lunch dip 
hours.  

• Unlike what has been shown during the nighttime, short-wavelength (blue) light 
exposure in the afternoon had a smaller, albeit not statistically significantly 
different, effect on alertness than long-wavelength (red) light.  

ΤΟ ΦΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΥΡΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ 



The effects of chronotype, sleep schedule and light/dark pattern exposures on circadian phase 
Mariana G. Figueiro, Barbara Plitnick, Mark S. Rea 

Sleep Medicine 15 (2014) 1554–1564 

• Background: Chronotype characterizes individual differences in sleep/wake rhythm 
timing, which can also impact light exposure patterns. The present study 
investigated whether early and late chronotypes respond differently to controlled 
advancing and delaying light exposure patterns while on a fixed, advanced 
sleep/wake schedule. 

• Methods: In a mixed design, 23 participants (11 late chronotypes and 12 early 
chronotypes) completed a 2-week, advanced sleep/wake protocol twice, once with 
an advancing light exposure pattern and once with a delaying light exposure 
pattern. In the advancing light exposure pattern, the participants received short-
wavelength light in the morning and short-wavelength-restricting orange-tinted 
glasses in the evening. In the delaying light exposure pattern, participants received 
short-wavelength-restricting orange-tinted glasses in the morning and short-
wavelength light in the evening. Light/dark exposures were measured with the 
Daysimeter. Salivary dim light melatonin onset (DLMO) was also measured. 

• Results: Compared to the baseline week, DLMO was significantly delayed after the 
delaying light intervention and significantly advanced after the advancing light 
intervention in both groups. There was no significant difference in how the two 
chronotype groups responded to the light intervention. 

• Conclusions: The present results demonstrate that circadian phase changes resulting from light 
interventions are consistent with those predicted by previously published phase response curves 
(PRCs) for both early and late chronotypes. 

Οι παρεμβάσεις στο φωτισμό του περιβάλλοντος 
επηρεάζουν τις φάσεις του κιρκαδιανού ρυθμού και 

επομένως τους χρόνους εγρήγορσης-ύπνου. 



ΥΠΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα ύπνου και τη 
πτωχή σχολική επίδοση; 
 
Πως επηρεάζει η τεχνολογία τον ύπνο των νέων ατόμων; 

 
Ποια είναι η σχέση διαταραχών ύπνου 
και νευροψυχιατρικών διαταραχών; 
 
Τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά 
μας; 



Στους εφήβους υπάρχει αλληλεπίδραση 
μεταξύ κατάθλιψης και ύπνου. 

• Η έλλειψη του ύπνου αυξάνει το κίνδυνο για 
διαταραχές της διάθεσης και προβλήματα 
συμπεριφοράς όπως, χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών και 
προδιάθεση για ατυχήματα. 

• Έφηβοι με λιγότερο υγιή σχήματα ύπνου έχουν 
χαμηλότερα score στη συναισθηματική, κοινωνική, 
σχολική και ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα όπως και 
στη σφαιρική ποιότητα ζωής. 

• Ύπνος < 6 h, συνδέεται με κατάθλιψη και χαμηλή 
αυτοεκτίμηση.  

• ‘Υπνος < 5 h συνδέεται με stress, κατάθλιψη και 
αυτοκτονικό ιδεασμό. 



Η διαρκής χρήση του διαδικτύου 
προκαλεί διαταραχές του ύπνου και 
κατάθλιψη,                                         με 
αυτούς που το χρησιμοποιούν αργά 

τη νύχτα να είναι πιθανότερο                                       
να εμφανίσουν προβλήματα.  



Σχέση διαταραχών ύπνου και 
νευροψυχιατρικών διαταραχών 

• Ο συσχετισμός προβλημάτων ύπνου και  διαταραχών 
της διάθεσης είναι γνωστός σε ενήλικες και εφήβους 

• Μάλιστα, οι διαταραχές ύπνου είναι ένα από τα 
μείζονα κριτήρια μείζονος κατάθλιψης 

 
• Η έλλειψη ύπνου και η απορρύθμιση της διάθεσης είναι 

συχνές στην εφηβεία.  
• Μελέτη έδειξε ότι η εφηβεία είναι ένα στάδιο της ζωής όπου 

η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση υγιών 
εφήβων. 

• Τα κορίτσια είναι περισσότερο ευάλωτα. 
 

Sleep deprivation leads to mood deficits in healthy adolescents 
Michelle A. Short, Mia Louca 
Sleep Medicine 2015 

 



Ο ανεπαρκής ύπνος επηρεάζει  
τη συναισθηματική ρύθμιση  

και τη σχολική επίδοση 
• Αρκετές μελέτες παρατήρησης και παρέμβασης έχουν 

δείξει ότι αν η έναρξη του σχολείου καθυστερήσει κατά 
25 - 85 min, η ώρα του ύπνου δεν αλλάζει αλλά ο 
έφηβος κοιμάται κατά 30 - 60 min περισσότερο. 
 

Αποτέλεσμα: 
• Καλύτερη παρακολούθηση 
• Λιγότερη υπνηλία 
• Λιγότερος ύπνος στη τάξη 
• Χαμηλότερα scores κατάθλιψης 
• Μειωμένη κατανάλωση καφεϊνης 
• Καλύτερη συγκέντρωση 
• Υψηλότερη βαθμολογία 

Τα δυσμενή αποτελέσματα 
του ανεπαρκούς ύπνου 

είναι πιο εμφανή σε 
εφήβους χαμηλού 

κοινωνικο-οικονομικού 
επιπέδου. 

The Relations Between 
Sleep, Personality, 

Behavioral Problems, 
and School 

Performance in 
Adolescents 

Ralph E. Schmidt, 
Martial Van der Linden 

Sleep Med Clin 2015 



ΥΠΝΟΣ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 

ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα προβλήματα ύπνου και τη 
πτωχή σχολική επίδοση; 
 
Πως επηρεάζει η τεχνολογία τον ύπνο των νέων ατόμων; 
 
Ποια είναι η σχέση διαταραχών ύπνου και 
νευροψυχιατρικών διαταραχών; 

 
Τι πρέπει να κάνουμε για να 
προστατεύσουμε τα παιδιά μας; 



Συμπερασματικά, πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε ότι: 

• Η διάρκεια του ύπνου και η χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων επικοινωνίας (τηλεόρασης, ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, ή/και internet, κινητών τηλεφώνων και 
μουσικής) έχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία 
των νέων ατόμων.  

• Βραχύτερη συνολική διάρκεια ύπνου έχει 
συστηματικά συνδεθεί με χρήση των μέσων. 

• Ανεπαρκής ή κακής ποιότητας ύπνος σε νέα άτομα 
έχουν σοβαρές συνέπειες στη σωματική και 
ψυχική υγεία, στις γνωστικές λειτουργίες και στη 
συμπεριφορά.  

 

 



Environmental and social/ lifestyle  
risk factors for adolescent sleep 

Meta-analysis in a sample of 85,561 
adolescents 2015  

Family environment 
Negative environment was associated with longer 

sleep latencies, short sleep duration and later bedtime 
Evening light  
was related to delayed bedtime and shorter sleep 

duration 
Use of electronic media 
was related to less total sleep time, later bedtime, less 

sleepiness 
Use of substances 
 is associated with shorter sleep duration, less sleep 

quality 
 
 
 



• First the bright light from the screen (TV or computer) 
suppresses melatonin production, which is produced by 
the brain in the evening as light fades, and which is the 
hormone that is responsible for sleep.  

• We ideally need an hour or two of dim lighting before bed 
to get good melatonin levels for a good night sleep so 
going from your computer straight to bed does not let this 
happen.  

• Also most people use WiFi in their house for 
computers/iPads or have Smartphones which emit 
microwaves constantly (often by their bed all night).  

• This radiation has been shown in scientific studies to 
affect melatonin production - bad for sleep in short term 
and implications for cancer and degenerative disease in 
long term. 

So turn your phone/WiFi off at night to protect your 
melatonin production and have a break from any screen 
for at least an hour before bed. 

 

Το φως από την οθόνη καταστέλλει την έκκριση 
μελατονίνης. 

Τα μικροκύματα που εκπέμπουν συνεχώς οι 
ηλεκτρονικές συσκευές επηρεάζουν τη παραγωγή 

μελατονίνης που είναι κακό για τον ύπνο 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχει 
επιπτώσεις σοβαρές, όπως καρκίνο και εκφυλιστικές 

νόσους. 
 



• Youngsters should be taught about the ‘healthy’ use 
of technology, including taking screen breaks and 
understanding that they do not have to be available 
24 hours a day. 

 

• In a series of studies, hundreds of men and women 
aged 19 to 28 detailed their computer and mobile 
phone use, including how many text messages they 
sent and received, how often they were woken at night 
by their phone, how many hours a day they spent at 
their computer and how long they would stare at the 
screen without taking a break of at least ten minutes. 

• Some didn’t use a computer at all.  

• But others claimed to be in front of a screen for up 
to 150 hours a week! 

 

 

 

 

Hale and Guan 
Sleep Med Rev. 2015  



Front Psychol. 2015; 6: 1717. 
The Role of Environmental Factors on Sleep Patterns and School Performance in 

Adolescents 
Dagmara Dimitriou, Frances Le Cornu Knight, and Patrick Milton 

• The current findings highlight that, now more 
than ever, parents, schools and policy makers 
must be aware of the negative effects of 
caffeinated substances marketed to students, 
and electronic media use on their sleep habits.  

• Our findings suggest that targeting caffeine 
consumption and electronic media use before 
bed may represent effective routes in 
alleviating modern teenage sleep debt, and in 
turn enhancing academic performance. 

Μείωση λήψης καφεϊνούχων και χρήσης 
ηλεκτρονικών μέσων πριν τον ύπνο, βελτιώνουν 

τις συνήθειες του ύπνου των εφήβων και 
βελτιώνουν τις σχολικές επιδώσεις. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! 



Τα διάφορα «ονόματα» του 
αυτισμού και πως άλλαξαν διά μέσου 

του χρόνου. 
• ΑΥΤΙΣΜΟΣ  

Ή 

• Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή              
(Pervasive Developmental Disorder) 

Ή 

• Διαταραχή του  
Φάσματος του Αυτισμού 

 

 

DSM: DIAGNOSTIC AND STATISTICAL                                          
MANUAL OF MENTAL DISORDERS  

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION 



• Constant Internet access 'causes sleep disorders and 
depression with late night users most likely to suffer' 

• People who make heavy use of mobile phones and 
computers run a greater risk of sleep disturbances, 
stress and symptoms of mental health 

• If you’re having trouble sleeping, don’t bother 
counting sheep – just take a break from your 
computer and mobile phone. 

• Scientists warn that using the devices too much can 
make it hard to switch off at night. 

• The Swedish researchers, who also said there were 
links to depression, claim many people are struggling 
with an information overload caused by the blurring 
of boundaries between their work and home lives. 

 

 


