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ΔΙΑΓΩΓΗ 

        Η κειέηε ηνπ απηηζκνύ έδσζε ηε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ζπλδξόκσλ, πνπ 

παξνπζίαδαλ ραξαθηεξηζηηθά απηηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Έλα από απηά ζεσξείηαη ην 

ζύλδξνκν Rett, πνπ είλαη κία από ηηο θύξηεο αηηίεο λνεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

θαζπζηέξεζεο ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηα θνξίηζηα, κε γλσζηή γελεηηθή αηηία. 

πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα κηα λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ νθείιεηαη ζε 

κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο κεζπι-CpG-δεζκεπηηθήο πξσηεΐλεο 2 (ΜeCP2), πνπ 

εδξάδεηαη ζην καθξύ ζθέινο ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο (Παπάδνγινπ θ.ά., 2007).  

        Η αμία ηεο κειέηεο ηνπ ζπλδξόκνπ Rett θαη ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία έγθεηηαη ζην γεγνλόο πσο απνηειεί ηε δεύηεξε πην ζπρλή αηηία λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο ζηα θνξίηζηα κεηά ην ζύλδξνκν Down (Van Aker, 1991). θνπόο ηεο 

παξνύζαο κειέηεο είλαη λα θαηαγξαθνύλ ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ, 

ε ζπρλόηεηα  εκθάληζεο, ην γισζζηθό -γλσζηηθό πξόηππν, θαζώο θαη ηα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Rett. Η εξγαζία 

νινθιεξώλεηαη κε ηε δηεξεύλεζε θαη παξνπζίαζε ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ 

παξέκβαζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζύλδξνκν, θαη ηελ θαηαγξαθή κειινληηθώλ 

πξνζαλαηνιηζκώλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 

1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ 

         Οη πξώηεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην ζύλδξνκν πξνέξρνληαη από ηνλ απζηξηαθό 

γηαηξό Andrea Rett ην 1954, όηαλ παξαηήξεζε ζηελ αίζνπζα αλακνλήο ηνπ ηαηξείνπ 

ηνπ δύν θνξίηζηα κε ηηο ίδηεο ζηεξεόηππεο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ, πνπ έκνηαδαλ κε 

απηέο πνπ θάλεη θάπνηνο πξνθεηκέλνπ λα πιύλεη ηα ρέξηα ηνπ (Rett, 1966). Μεηά από 

πεξαηηέξσ έξεπλα, θαηάθεξε λα βξεη θη άιινπο αζζελείο κε νκνηνγελή 

ραξαθηεξηζηηθά θαη δεκνζίεπζε κηα κειέηε πεξηγξάθνληαο ην ζύλδξνκν, ρσξίο όκσο 

κεγάιε επηηπρία (Harris, Glasberg, & Ricca, 1996). 

        Σν 1962 ν νπεδόο γηαηξόο Bengt Hagberg, αγλνώληαο ην γεγνλόο όηη ν Andrea 

Rett κειεηνύζε παξόκνηεο πεξηπηώζεηο, πξνέβε ζε πξνζσπηθέο παξαηεξήζεηο 

αζζελώλ κε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά θαη ραξαθηεξηζηηθά (Harris, Glasberg, & Ricca, 

1996). Αθνινύζεζε κηα δεκνζίεπζε ηξηώλ πεξηπηώζεσλ από ην γηαηξό Ishikawa θαη 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, κε ζθνπό λα δηεξεπλεζεί ην δήηεκα ηεο εκθάληζεο ελόο λένπ 

ζπλδξόκνπ κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηνπ ςπρνθηλεηηθνύ 

ηνκέα, ηηο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο θαη ηηο απηηζηηθέο ηάζεηο (Rapp, 2006), ε νπνία 

όκσο δελ ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηαηξηθνύ θόζκνπ (Hunter, 2007). 

        ηηο αξρέο ηνπ 1980, ν Bengt Hagberg, αμηνπνηώληαο ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είρε 

θάλεη ζην παξειζόλ, ζπλεξγάζηεθε κε επηζηήκνλεο από ηε Γαιιία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία θαη παξνπζίαζαλ καδί ην 1983 κηα κειέηε κε 35 πεξηπηώζεηο ελόο 

αλαπηπμηαθνύ ζπλδξόκνπ απηηζκνύ, άλνηαο, θηλεηηθήο αηαμίαο θαη απώιεηαο ηεο 

ζθόπηκεο ρξήζεο ησλ ρεξηώλ (Hagberg et al., 1983). Η αλαθνξά απηή πξνθάιεζε ηελ 

αλαγλώξηζε ηνπ ζπλδξόκνπ θαη ηελ νλνκαζία ηνπ, σο ζύλδξνκν Rett, πξνο ηηκή ηνπ 

γηαηξνύ πνπ παξαηήξεζε πξώηνο ηα ζπκπηώκαηα. 

 

1.2 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ 

        Σν ζύλδξνκν Rett απνηειεί κηα γελεηηθή δηαηαξαρή, γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη 

απόιπηε νκνθσλία γηα ηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπ. ύκθσλα κε κειέηεο θπκαίλεηαη 

ζηα πνζνζηά 1/10.000 κέρξη 1/15.000 (Pizzamiglio et al.; 2008 Rapp, 2006). Απηή ε 
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λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή εκθαλίδεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε λεαξά θνξίηζηα 

(Hagberg, 1999). Γελ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηνο πεξηβαιινληηθόο παξάγνληαο πνπ 

λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζπλδξόκνπ. ηαηηζηηθά ππνδεηθλύνπλ, πσο από 

όιεο ηηο γπλαίθεο πνπ λνζνύλ από ην ζύλδξνκν ην 80% πθίζηαηαη θάπνηα κεηάιιαμε 

ζην γνλίδην ΜeCP2 (Kerr, 2002; Mount et al., 2003). Σα αξζεληθά άηνκα κπνξνύλ 

επίζεο λα παξνπζηάζνπλ κηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην, αιιά ζπλήζσο εθθξάδεηαη κέζα 

από ηε δηάγλσζε ηνπ ζπλδξόκνπ Klinefelter ή ηνπ ζπλδξόκνπ Angelman (Hastings et 

al., 2003). 

 

1.3 ΚΛΙΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ 

        Σν ζύλδξνκν Rett έρεη γελεηηθή θαηαγσγή θαη επεξεάδεη εμίζνπ όιεο ηηο θπιέο, 

ελώ εκθαλίδεηαη ζπνξαδηθά, αλ θαη έρνπλ θαηαγξαθεί θαη νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

όπνπ εκθαλίδεηαη ζε αδέξθηα, κνλνδπγσηηθνύο δηδύκνπο θαη μαδέξθηα. Παξόιν πνπ 

έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett εκθαλίδεη κηα κεηαβνιή ή 

ειάηησκα ζην γνλίδην MeCP2 ηνπ Υ ρξσκνζώκαηνο ζην Υq28, δελ γλσξίδνπκε, 

αθξηβώο, ηελ αηηηνινγία ηνπ ζπλδξόκνπ. Πάλησο, ε αλσκαιία ζην ρξσκόζσκα Υ 

απνηειεί αηηία ζαλάηνπ γηα όια ηα αγόξηα, θαη, πξνθαλώο, γηα απηό ε δηαηαξαρή 

εκθαλίδεηαη κόλν ζηα θνξίηζηα. Σν ζύλδξνκν Rett παξνπζηάδεηαη από ηε γέλλεζε θαη 

γίλεηαη πεξηζζόηεξν επδηάθξηην ζηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ έηνπο δσήο (American 

Psychiatric Association, 1994). 

 

 

ρήκα 1: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε θπζηνινγηθνύ νξγαληζκνύ θαη νξγαληζκνύ κε 

ζύλδξνκν Rett. 
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         ύκθσλα κε ην DSM IV (American Psychiatric Association, 1994), ην νπνίν 

είλαη ην Ακεξηθαληθό Φπρηαηξηθό Γηαγλσζηηθό εγρεηξίδην, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπλδξόκνπ ηαμηλνκνύληαη σο εμήο: 

 Φπζηνινγηθή πξνγελλεηηθή θαη πεξηγελλεηηθή αλάπηπμε. 

 Φπζηνινγηθή ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ζηνπο 5 πξώηνπο κήλεο κεηά ηε 

γέλλεζε.  

 Φπζηνινγηθή πεξίκεηξνο θεθαιήο κεηά ηε γέλλεζε. 

Έλα από ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλδξόκνπ Rett είλαη ε 

εκθάληζε ηνπ, 6 έσο 18 κήλεο κεηά από έλα θπζηνινγηθό ηνθεηό θαη κε ηελ 

πξνβιεπόκελε ςπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Οη ςπρνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

αλαζηέιινληαη θαη, ζηε ζπλέρεηα, ππνζηξέθνπλ. πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

5-48 κελώλ ππάξρεη επηβξάδπλζε ηεο αύμεζεο ηεο θεθαιήο θαζώο θαη απώιεηα ησλ 

πξνεγνύκελσλ επίθηεησλ δεμηνηήησλ ησλ ρεξηώλ, κε επαθόινπζε αλάπηπμε 

ζηεξεόηππσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ. Η ραξαθηεξηζηηθή ζηάζε ησλ ρεξηώλ ηνπ παηδηνύ 

είλαη ην «δέζηκν» ζαλ λα είλαη θιεηδσκέλα ή νη θηλήζεηο «πιύζεο». Οη ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ απνηεινύλ ην πην επδηάθξηην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλδξόκνπ, 

όκσο, δελ απνηεινύλ ην πξώην ζύκπησκα πνπ εκθαλίδεηαη. Πξνεγείηαη ε απώιεηα 

ηεο ζθόπηκεο ρξήζεο ησλ ρεξηώλ, ε νπνία εθδειώλεηαη, ζηαδηαθά, θαη, έπεηηα, 

αθνινπζνύλ νη ζηεξενηππίεο. Απηέο κπνξεί λα μεθηλήζνπλ κε κε ζπλεζηζκέλεο 

ρεηξνλνκίεο θαη κε παξάμελε ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηώλ. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, ηα 

θνξίηζηα θέξνπλ ηα ρέξηα ηνπο ζην κέζν ηνπ ζώκαηνο ηνπο θαη θάλνπλ θηλήζεηο ζαλ 

λα ζθίγγνπλ ή πηέδνπλ ηα ρέξηα ηνπο, ελώ, άιιεο θνξέο, νη θηλήζεηο απηέο κνηάδνπλ 

κε ην πιύζηκν ησλ ρεξηώλ. Χζηόζν, θαζώο κεγαιώλνπλ, νη ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο 

κεηώλνληαη ζε ξπζκό θαη έληαζε, αιιά δελ εμαιείθνληαη (Hunter, 2007). Σέινο, 

άιιεο ζηεξενηππίεο είλαη ην ηξίμηκν ησλ δνληηώλ, νη αλσκαιίεο ζηελ αλαπλνή θαη νη 

κνξθαζκνί ηνπ ζηόκαηνο. 

 Δπηπιένλ, έλα άιιν θιηληθό ζύκπησκα είλαη ε βαξηά έθπησζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

γισζζηθήο αληίιεςεο θαη έθθξαζεο κε βαξηά ςπρνθηλεηηθή θαζπζηέξεζε. πρλά, 

εθιείπεη ε νκηιία, ηειείσο. Παξαηεξείηαη, επίζεο, καζεζηαθή θαη πλεπκαηηθή 

θαζπζηέξεζε ζε παηδηά κε ζύλδξνκν Rett (Osterreichische Rett-syndrom 
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Gesellschaft). Δπίζεο, έλα αθόκε ζεκαληηθό θιηληθό ζύκπησκα είλαη ε εκθάληζε 

βάδηζεο ή θηλήζεσλ ηνπ θνξκνύ κε θαθό ζπληνληζκό, ζπρλά, απνπζηάδνληαο, 

εληειώο, ε ηθαλόηεηα βάδηζεο ρσξίο βνήζεηα. πλήζσο, παξαηεξείηαη ε αηαμία, κηα 

δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξώην θηλεηηθό πξόβιεκα ζηα άηνκα 

κε ζύλδξνκν Rett, ην νπνίν  πξνθαιεί θιείδσκα ησλ αξζξώζεσλ, γεγνλόο πνπ 

κεηώλεη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη δεκηνπξγεί ζην άηνκν άγρνο όηη ζα πέζεη. Έλα άιιν 

εμίζνπ ζεκαληηθό πξόβιεκα, όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθόηεηα, πνπ θαινύληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα άηνκα κε Rett, είλαη ε απξαμία ή δπζπξαμία, όπνπ, ζύκθσλα κε 

ηε Lindber (2006), πξόθεηηαη γηα δπζθνιία θαηά ηελ εθηέιεζε ζθόπηκσλ θηλήζεσλ 

θαη ελεξγεηώλ, αλεμάξηεηα από ηε θπζηνινγηθή θηλεηηθόηεηα. 

Τπάξρεη θαη κηα ζεηξά ζπκπησκάησλ πνπ δελ απαληώληαη, πάληα, ζηα άηνκα κε 

ζύλδξνκν Rett, πνπ, όκσο, αλ ππάξρνπλ, ππνβνεζνύλ ηε δηάγλσζε. Αξρηθά, ππάξρεη 

αλσκαιία ζηελ αλαπλνή, δύζπλνηα, θξάηεκα ηεο αλαπλνήο θαη θαηάπνζε ηνπ αέξα. 

Δπίζεο, παξαηεξνύληαη ζπαζκνί θαη πάλσ από ην 50% ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett 

εκθαλίδεη θάπνηαο κνξθήο επηιεπηηθή θξίζε αλά δηαζηήκαηα. Έλα αθόκα ζύκπησκα 

είλαη ην θπαλό έσο εξπζξό ρξώκα ησλ θάησ άθξσλ εμαηηίαο ηεο θαθήο θπθινθνξίαο 

ηνπ αίκαηνο. Σν κέγεζνο ηνπ πνδηνύ είλαη κηθξό θαη ππάξρεη θησρή θπθινθνξία ηνπ 

αίκαηνο κε απνηέιεζκα ηα πόδηα λα είλαη θξύα θαη θνπζθσκέλα. Σέινο, 

παξαηεξείηαη κεησκέλε αλάπηπμε ηνπ ύςνπο θαη ηνπ βάξνπο ζε ζύγθξηζε κε ηα 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, δηαηαξαρέο ύπλνπ θαη ζθνιίσζε ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε 

(American Psychiatric Association, 1994). 

        Όζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηεο πνξείαο ηνπ ζπλδξόκνπ Rett, ζπλήζσο, δηαθξίλεηαη 

ζε ηέζζεξα ζηάδηα (Hagberg & Skjeldol 1994): 

 

Σηάδιο 1 (Φάζε ηεο επίζρεζεο): 

        ην ζηάδην απηό επηβξαδύλεηαη ε θηλεηηθή εμέιημε θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 

ηελ πιήξε αλαζηνιή. Σα ζεκάδηα θαη ηα ζπκπηώκαηα εύθνια παξαβιέπνληαη θαηά 

ην πξώην ζηάδην, ην νπνίν μεθηλά κεηαμύ 6 θαη 18 κελώλ. Οη ήδε απνθηεκέλεο 

γλώζεηο, πνπ είραλ θπζηνινγηθά εγθαηαζηαζεί κέρξη ηώξα, ππνζηξέθνπλ βαζκηαία. 

Σα κσξά ζε απηό ην ζηάδην αξρίδνπλ λα ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα παηρλίδηα, 

θαζώο ε παξαηεξεηηθόηεηα θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο κεηώλεηαη, ελώ ε αύμεζε ηεο 

πεξηκέηξνπ ηεο θεθαιήο ηνπο, ζπγθξηηηθά, επηβξαδύλεηαη.  
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Σηάδιο 2 (Φάζε ηεο ππνζηξνθήο): 

        Σν ζηάδην απηό αξρίδεη κεηαμύ 1νπ θαη 2νπ έηνπο. Υαξαθηεξίδεηαη από κία 

γεληθή ππνζηξνθή ηεο αλάπηπμεο, κε ηηο απνθηεζείζεο ηθαλόηεηεο, όπσο ε ρξήζε ησλ 

ρεξηώλ θαη ε νκηιία λα ράλνληαη., ζηαδηαθά, ελώ επαλαιακβαλόκελεο, άζθνπεο 

θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαηά ην ζηάδην απηό. πγρξόλσο, 

εκθαλίδνληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ζηάζεηο ησλ ρεξηώλ, όπσο θηλήζεηο πιύζεο θαη 

ρεηξνθξνηήκαηνο. Η παιηλδξόκεζε απηή κπνξεί λα είλαη δξακαηηθά αηθλίδηα ή 

άιινηε λα εκθαλίδεηαη βαζκηαία. Σα αζζελή άηνκα παξνπζηάδνληαη θνηλσληθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά απνκνλσκέλα, έρνπλ ειάρηζηε επαθή κε ην πεξηβάιινλ θαη, 

μαθληθά, εκθαλίδνπλ ηε θάζε θξαπγώλ ρσξίο θαλέλα πξνθαλή ιόγν. Απηέο νη 

δηαηαξαρέο νδεγνύζαλ θάπνηε, αξρηθά, ζε εζθαικέλε δηάγλσζε όηη πξόθεηηαη γηα 

πξώηκν απηηζκό, αθνύ ζηε θάζε απηή, εκθαλίδνληαη, επίζεο, εγθεθαιηθνί ζπαζκνί. 

Σν ζηάδην απηό δηαξθεί αξθεηέο εβδνκάδεο ή θαη κήλεο. 

  

Σηάδιο 3 (Φάζε ηεο επηπέδσζεο): 

        Σν ηξίην ζηάδην, ζπλήζσο, αξρίδεη κεηαμύ 2 θαη 10 εηώλ θαη κπνξεί λα δηαξθέζεη 

γηα ρξόληα. Σα παηδηά ζε απηό ην ζηάδην, ζπρλά, θιαίλε θαη γίλνληαη νμύζπκα, αιιά  

κεηά ηε ξαγδαία παιηλδξόκεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ, παξαηεξείηαη κία θάζε ζρεηηθήο 

εξεκίαο. Σα απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηνξίδνληαη, ελώ ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

βειηηώλεηαη θαη αληηδξνύλ ζε ειαθξά εξεζίζκαηα. Αξρίδνπλ, επίζεο, λα δείρλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζπκβαίλνληα ζην πεξηβάιινλ ηνπο έηζη ώζηε ε θάζε ηεο 

παξαηεξεηηθόηεηαο ελαιιάζζεηαη κε ηε θάζε ηνπ εγθιεηζκνύ ζηνλ εαπηό ηνπο. 

Δπίζεο, ε ηθαλόηεηα επηθνηλσλίαο παξνπζηάδεη βειηίσζε. πγρξόλσο, όκσο, 

δηαηεξνύληαη ηα γλσζηά ζπκπηώκαηα, όπσο ν ηξηγκόο ησλ δνληηώλ, νη ζηεξενηππηθέο 

θηλήζεηο θαη νη επηιεπηηθέο θξίζεηο. Δπηπιένλ, εληζρύεηαη ε απξαμία θαζώο θαη ε 

αηαμία. Δμάξζεηο παξαηεξνύληαη, ζπρλά, ζηε θάζε απηή, θαζώο θαη επηβάξπλζε ησλ 

ζηεξεόηππσλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ.  

 

Σηάδιο 4 (Φάζε ηεο θηλεηηθήο επηδείλσζεο): 

        Σν ηειεπηαίν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από κεησκέλε θηλεηηθόηεηα, κπτθή 

αδπλακία θαη ζθνιίσζε, πξάγκα πνπ νδεγεί ηα παηδηά απηά ζε αθηλεζία ή αλαπεξηθή 

θαξέθια. Σν ζηάδην απηό εγθαζίζηαηαη κεηά ην 10ν έηνο. ε απηό δηεπξύλεηαη 

πεξηζζόηεξν ην θελό ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επαθήο. Η ζπρλόηεηα ησλ θξίζεσλ 
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κεηώλεηαη, αιιά βειηηώλεηαη ε καζεζηαθή ηθαλόηεηα ησλ ελ ιόγσ αηόκσλ, ελώ νη 

αδξέο θηλήζεηο ηνπο επηδεηλώλνληαη, εκθαλώο. Παξά ην γεγνλόο όηη ν αηθλίδηνο 

ζάλαηνο κπνξεί λα ζπκβεί, ε κέζε δηάξθεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ κε ζύλδξνκν Rett 

είλαη, ζπλήζσο, άλσ ησλ 50 εηώλ. Χζηόζν, ρξεηάδνληαη θξνληίδα θαη βνήζεηα ζε όιε 

ηε δηάξθεηα ηεο δσή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1 ΓΝΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

        Οη γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο απνηεινύλ ην λνεηηθό δπλακηθό ηνπ αηόκνπ, δίλνληάο 

ηνπ ηε δπλαηόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο θαηαλόεζεο θαη ηεο εξκελείαο ησλ 

θαηλνκέλσλ ηνπ νηθείνπ θαη κε πεξηβάιινληόο ηνπ. Δπηπξνζζέησο, θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηόο ν θόζκνο θαζώο θαη νη αιιαγέο πνπ 

ζπληεινύληαη ζε απηόλ. ύκθσλα κε ηνλ Piaget (1989), ε λνεηηθή αλάπηπμε είλαη κηα 

ζπλερήο κεηάπησζε από θαηαζηάζεηο ηζνξξνπίαο ζε θαηαζηάζεηο αληζνξξνπίαο. Όζν 

ε ηζνξξνπία απνθαζίζηαηαη, ην άηνκν βξίζθεηαη ζε αλώηεξν λνεηηθό επίπεδν ζε 

ζρέζε κε απηό ζην νπνίν βξηζθόηαλ, πξνεγνπκέλσο. πκπεξαζκαηηθά, ε γλσζηηθή 

αλάπηπμε αθνξά λνεηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, όπσο ε ζθέςε, ε κλήκε, ε αληίιεςε 

θαη ε κάζεζε. 

        Σν γλσζηηθό θαη γισζζηθό επίπεδν ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett έρεη 

απαζρνιήζεη, ηδηαίηεξα, ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. Αλαθνξηθά κε ηε γλσζηηθή 

ηθαλόηεηα, νη Garber & Veydt (1990), ρξεζηκνπνηώληαο ηα εξγαιεία Uzgiris and 

Hunt Scales θαη Learning Accomplishment Profile for infants, θαηέιεμαλ πσο απηή 

θπκαίλεηαη κεηαμύ 12-18 κελώλ. Σν γλσζηηθό επίπεδν ησλ 18 κελώλ ζπκπέξαλε ε 

Lindberg (2006) όηη δηαζέηνπλ θαη ηα 39 θνξίηζηα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλά ηεο, 

όπσο αμηνινγήζεθαλ, έπεηηα από παξαηεξήζεηο θαη ζπλεληεύμεηο κε γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνύο. 

 Έλα ραξαθηεξηζηηθό ηεο θιαζηθήο κνξθήο ηνπ ζπλδξόκνπ Rett αιιά θαη ησλ 

δηάθνξσλ παξαιιαγώλ ηνπ είλαη όηη κεξηθά θνξίηζηα μεθηλνύλ λα κηινύλ. Χζηόζν, 

θαηά ην ζηάδην ηεο παιηλδξόκεζεο, ε πιεηνςεθία απηώλ πθίζηαηαη βαξηά επηδείλσζε 

ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ, αιιά, όζνλ αθνξά ην λνεηηθό επίπεδν, θαίλεηαη λα 

παξακέλεη ζηάζηκν. ε απηό ην πξνρσξεκέλν ζηάδην, δηάθνξα πξόηππα 

ζπκπεξηθνξάο, όπσο ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ κε πην 

ζπλεζηζκέλε ην έληνλν βιέκκα, έρνπλ αλαθεξζεί όηη ζπληεινύλ ζηελ επηθνηλσληαθή 

ιεηηνπξγία. ε κεγαιύηεξε ειηθία, σζηόζν, ε λνεηηθή αλαπεξία γίλεηαη 

εκθαλέζηεξε, ρσξίο ηελ ύπαξμε θάπνηαο ππνηππώδνπο βειηίσζεο (Lindberg, 2006; 

Marschik et al., 2012). Αθόκε, νη Woodyatt & Ozanne (1993), έπεηηα από ηξηεηή 
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έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ιεηηνπξγίεο 6 

θνξηηζηώλ κε ζύλδξνκν Rett, ζπκπέξαλαλ όηη όια παξέκεηλαλ ζην επίπεδν ηεο πξν-

ζθνπηκόηεηαο, όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία, γεγνλόο πνπ ζπλάδεη κε ηε βαξηά 

λνεηηθή αλαπεξία πνπ παξνπζηάδνπλ. ε ζπλαθή ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ νη ίδηνη 

θαη ζε κεηαγελέζηεξε έξεπλα, εθαξκόδνληαο κειέηε πεξίπησζεο ζε 4 θνξίηζηα κε 

ζύλδξνκν Rett, κε ζθνπό λα αμηνινγήζνπλ ηε ζθνπηκόηεηα θαη ηελ επηθνηλσλία. 

        Όζνλ αθνξά ην γισζζηθό πξόηππν, ζύκθσλα κε ηνπο Marschik θαη 

ζπλεξγάηεο (2012), ηα παηδηά κε ζύλδξνκν Rett κπνξεί λα αλαπηύμνπλ γισζζηθή 

ηθαλόηεηα κέρξη ην επίπεδν ηεο πξνθνξά ιέμεσλ όπσο «κακά», «κπακπά» θαη άιισλ 

απιώλ ιέμεσλ, αιιά ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο δελ είλαη θπζηνινγηθή. Σα 

απνηειέζκαηα εξεπλώλ απνδεηθλύνπλ όηη ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία κπνξεί λα 

πξνθέξεη ηνπιάρηζηνλ κία ιέμε πξηλ από ηε παιηλδξόκεζε (Garber & Veydt, 1990; 

Marschik et al, 2012; Woodyatt & Ozanne, 1994). Χζηόζν, νη Woodyatt & Ozanne 

(1992) ζε έξεπλα κε 6 ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ όηη νη 5 από απηνύο θαηάθεξαλ λα 

πξνθέξνπλ από 2 έσο 20 ιέμεηο. Δπηπιένλ, νη Von Tetzchner θαη ζπλεξγάηεο (1996), 

κεηά από κειέηε 42 θνξηηζηώλ, αλαθέξνπλ όηη 21 από απηά παξήγαγαλ ιόγν από 1 

έσο 10 ιέμεηο, 3 θνξίηζηα πεξηζζόηεξεο από 10 ιέμεηο θαη 6 ρξεζηκνπνηνύζαλ 

πξνηάζεηο πξηλ από ηε παιηλδξόκεζε. 

        Δπηπξόζζεηα, θαηά ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ ζπλδξόκνπ, ηα άηνκα κε 

ζύλδξνκν Rett παξνπζηάδνπλ ζνβαξή έθπησζε ζηελ αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο 

αληίιεςεο θαη έθθξαζεο κε ζνβαξή ςπρνθηλεηηθή επηβξάδπλζε. ε απηό ην ζηάδην, 

κεξηθά παηδηά, κπνξεί λα νπξιηάδνπλ, λα θιαίλε ή λα γειάλε ρσξίο πξνθαλείο αηηίεο. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ηε παιηλδξόκεζε πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηα πξώηα ρξόληα, ε 

ηθαλόηεηα νκηιίαο κεηώλεηαη ζε κεκνλσκέλεο ιέμεηο ή ζπιιαβέο (Marschik et al, 

2012). Σν έιιεηκκα ζηηο γισζζηθέο δεμηόηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θνξίηζηα θαηά 

ηε παιηλδξόκεζε εμειίζζεηαη ξαγδαία θαη ζπλδέεηαη κε αδύλακε αθνή, κε άκεζν 

επαθόινπζν ηα πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία. Η θξαζηηθή απόδνζε είλαη ηππηθά 

αλύπαξθηε ή πεξηνξίδεηαη ζην ζπλδπαζκό θάπνησλ θζόγγσλ (Van Acker, Loncola & 

Van Acker, 2005). Όκσο, ζύκθσλα κε ηε Hunter (2007), ε ηθαλόηεηα παξαγσγήο 

ιόγνπ πνηθίιιεη από άηνκν ζε άηνκν θαη θάπνηα θνξίηζηα δηαηεξνύλ ηελ ηθαλόηεηα 

απηή.  
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        Δληνύηνηο, πνιιέο θνξέο, ε ιεθηηθή έθθξαζε ζηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett 

ζπκπεξηιακβάλεη βάβηζκα θαη ήρνπο, θπξίσο, γηα λα εθθξαζηνύλ ζπλαηζζήκαηα θαη 

όρη ηόζν γηα επηθνηλσλία (Lindberg, 2006; Marschik et al., 2012). Δηδηθόηεξα, 

ζύκθσλα κε ηελ Lindberg (2006), νη όπνηεο θαηεθηεκέλεο ιέμεηο ρξεζηκνπνηνύληαη 

κε ηπραίν ηξόπν θαη, ζπλήζσο, ε πξνθνξά ηνπο εκπνδίδεηαη από ηε ιεθηηθή 

δπζπξαμία πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπλδξόκνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη νη 

ιέμεηο πξνθύπηνπλ, επθνιόηεξα, ζε θαηαζηάζεηο εξεκίαο θαη ραιάξσζεο από όηη ζε 

θαηαζηάζεηο ππεξπξνζπάζεηαο από κέξνπο ηνπ αηόκνπ. Δπίζεο, ε Lindberg (2006) 

επηζεκαίλεη ηε ζπζρέηηζε ηεο ιεθηηθήο παξαγσγήο κε ηνλ ύπλν, αλαθέξνληαο όηη 

θάπνηα από ηα θνξίηζηα παξάγνπλ πεξηζζόηεξνπο ήρνπο πνπ κνηάδνπλ κε ιέμεηο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ. 

       ην ζεκείν απηό αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη νη Woodyatt & Ozanne (1994) θάλνπλ 

ιόγν γηα δύν αίηηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία ησλ θνξηηζηώλ κε ζύλδξνκν Rett 

λα παξάγνπλ ιόγν. Σν πξώην αίηην αθνξά ηελ πησρή θπζηθή θαηάζηαζε ησλ 

θνξηηζηώλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε δπζπξαμία, δειαδή, ηε βιάβε πνπ πιήηηεη ηηο 

εθνύζηεο θηλεηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνύληαη γηα πξνθνξηθέο θαη ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν δεύηεξν αίηην ζρεηίδεηαη 

κε ηε ζνβαξή γλσζηηθή αλαπεξία, πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ έιιεηςε ηνπ θηλήηξνπ 

γηα επηθνηλσλία. 

        Παξ’ όια απηά, ε απώιεηα νκηιίαο είλαη ζπρλό ραξαθηεξηζηηθό ζηα ελ ιόγσ 

άηνκα θαη, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ρξεζηκνπνηνύληαη αληηθείκελα, εηθόλεο, ζύκβνια 

θαη λνήκαηα σο κέζα επηθνηλσλίαο. Έηζη, κεηά από έξεπλα ησλ Smeets, Schrander-

Stumpel & Curfs (2008) ζε 103 θνξίηζηα κε ζύλδξνκν Rett, δηεμήρζε ην ζπκπέξαζκα 

πσο ζηελ πιεηνςεθία (87%) ηνπο είρε ραζεί ε ηθαλόηεηα ηεο νκηιίαο. Αθόκε, κε 

βάζε ηε Lindberg (2006), ηα θνξίηζηα κε ζύλδξνκν Rett εθθξάδνπλ ηελ επραξίζηεζε 

ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο κέζσ ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζώπνπ ή ηεο κεηαθίλεζεο πξνο 

ην επηζπκεηό αληηθείκελν, όηαλ νη θηλεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο ην επηηξέπνπλ, ελώ 

θπξίαξρν κέζν επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο επηζπκηώλ ζεσξείηαη ην έληνλν βιέκκα 

θαη ε δείμε κε ην ρέξη (Hunter, 2007).  

ρεηηθά κε ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο ησλ θνξηηζηώλ, πνιινί εξεπλεηέο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη νη αληηιεπηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο είλαη θαιύηεξεο 
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από ηηο εθθξαζηηθέο (Hunter, 2007; Lindberrg, 2006), ελώ νη Woodyatt & Ozanne 

(1992, 1993), ελώ ζπκπεξαίλνπλ όηη νη αληηιεπηηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

θνξηηζηώλ βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν. Έλα εξγαιείν πνπ πξνηείλεη ε Hunter (2007) 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο γισζζηθήο θαηαλόεζεο ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett είλαη 

ην Peabody Picture Vocabulary Test. Η ίδηα επηζεκαίλεη όηη δελ πξόθεηηαη γηα έλα 

ηεζη λνεκνζύλεο, αιιά γισζζηθήο θαηαλόεζεο (Dunn & Dunn, 1981; Hunter, 2007), 

πνπ, όκσο, ζύκθσλα κε ηνπο Van Acker θαη ζπλεξγάηεο (2005), είλαη απαξαίηεην λα 

εξεπλεζεί ε εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ, θαζώο απηά κπνξεί  λα νθείινληαη 

ζηελ ακπδξή ππόλνηα ηεο ζσζηήο απάληεζεο ή ζηελ δπλαηόηεηα ζύλδεζήο ηνπο κε 

ηελ πξνεγνύκελε γλώζε.  

       Χζηόζν, γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ παξαπάλσ 

αηόκσλ, ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη παξνπζηάδνπλ κηα 

θαζπζηεξεκέλε αληίδξαζε ζηα δηάθνξα εξεζίζκαηα θαη, ελδερνκέλσο, κέζα ζε απηό 

ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηεο αληίδξαζεο, 

είλαη πηζαλόλ ην άηνκν λα αμηνινγεί ηελ θαηάζηαζε, ώζηε λα απνθαζίζεη αλ ζα 

ελεξγήζεη ή όρη (Hunter, 2007; Lindberg, 2006). Δηδηθόηεξα, νη von Tetzchner θαη 

ζπλεξγάηεο (1997), έπεηηα από ηε δηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ ζρεηηθά κε ηε γισζζηθή 

αλάπηπμε θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο θνξηηζηώλ κε ζύλδξνκν Rett, ζε 42 

νηθνγέλεηεο, θαηέιεμαλ πσο ηα θνξίηζηα ζε 32 νηθνγέλεηεο θαηαλννύζαλ θάπνηεο 

ιέμεηο θαη απιέο πξνηάζεηο, ελώ ζε 10, δελ έδεηρλαλ θακία γισζζηθή θαηαλόεζε. 

Σέινο, 21 νηθνγέλεηεο δήισζαλ όηη ηα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ πξνζήισζε 

ηνπ βιέκκαηνο σο κέζν επηθνηλσλίαο. 

        πλνςίδνληαο, ζηα άηνκα κε ην ελ ιόγσ ζύλδξνκν παξαηεξείηαη ρακειό 

γλσζηηθό επίπεδν, αθνύ νπνηαδήπνηε θαηάθηεζε ηεο νκηιίαο εμαιείθεηαη θαηά ην 

ζηάδην ηεο παιηλδξόκεζεο ή πεξηνξίδεηαη ζηελ πξνθνξά απιώλ ιέμεσλ. ην ζηάδην 

απηό, ε επηθνηλσλία ζπληειείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζώπνπ, όπσο ην έληνλν βιέκκα, ελώ ε αδπλακία ζηελ παξαγσγή ιόγνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη, ζύκθσλα κε ηνπο Woodyatt & Ozanne (1994), ηόζν ζηε δπζπξαμία όζν 

θαη ζηε γλσζηηθή αλαπεξία. Δπίζεο, ην γλσζηηθό επίπεδν παξακέλεη ζηαζεξό, ε 

λνεηηθή αλαπεξία γίλεηαη εκθαλέζηεξε ζε κεγαιύηεξε ειηθία θαη νη αληηιεπηηθέο 

ηθαλόηεηεο ζεσξνύληαη θαιύηεξεο από ηηο εθθξαζηηθέο, παξά ηελ εκθάληζε 

θαζπζηέξεζεο κεηαμύ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηεο αληίδξαζεο. πλεπώο, ηα θνξίηζηα 



14 

 

θαηαλννύλ πεξηζζόηεξα από όηη εηθάδεηαη, από ην πεξηβάιινλ ηνπο, ιόγσ ηεο 

θαζπζηεξεκέλεο ηνπο αληίδξαζεο θαη ηεο απξαμίαο (Lindberg, 2006; Gilbert, 2001). 

Σέινο, νη δηαθπκάλζεηο ζηελ πξνζνρή, ζηε δηάζεζε θαη ζηελ επίδνζε απνηεινύλ έλαλ 

αθόκε παξάγνληα πνπ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

γλσζηηθήο θαη αληηιεπηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ αηόκσλ απηώλ (Woodyatt & Ozanne, 

1994). 

         

2.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ 

        Σα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett έρνπλ, γεληθά, κηα κπεξδεκέλε θαη αζαθή εηθόλα 

γηα ηνλ εαπηό ηνπο, επεηδή ε γλώζε γηα ην ζώκα ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, ιόγσ ηεο 

αλαπεξίαο απηήο θαη, ζπλεπώο, ε απηνγλσζία ηνπο είλαη ειιηπήο. Η έιιεηςε 

απηνγλσζίαο, όκσο,  νθείιεηαη, θπξίσο,  ζην γεγνλόο  όηη κεγαιώλνληαο, ράλνπλ 

νξηζκέλεο ηθαλόηεηεο πνπ είραλ ήδε θαηαθηήζεη, παιαηόηεξα, κε απνηέιεζκα λα 

ρξεηάδεηαη λα αλαδεκηνπξγνύλ, ζπλερώο, ηελ απηό-εηθόλα ηνπο. Έηζη, είλαη δύζθνιν 

λα γλσξίδνπλ, θάζε θνξά, πνηα είλαη πξαγκαηηθά θαη, επνκέλσο, λα αλαπηύμνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο (Lindberg, 2006). 

        Αλαιπηηθόηεξα, ζηα άηνκα απηά πνπ, όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο είλαη θνξίηζηα, έρεη παξαηεξεζεί θάπνηνπ είδνπο ζύγθξνπζεο κεηαμύ ηεο  

ζπλεηδεηήο ζθέςεο θαη ησλ ελζηηθησδώλ αηζζεκάησλ, ελώ, ζηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο, ηα αηζζήκαηα είλαη απηά πνπ ππεξηζρύνπλ θαη θαηεπζύλνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο, πξνζιακβάλνληαο έηζη κόλν απηό πνπ ηνπο αξέζεη θαη έρεη λόεκα θαη 

αμία γηα απηέο, ρσξίο λα ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Χζηόζν, από ηε ζηηγκή 

πνπ αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη ηη θάλνπλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα «κπινθάξνπλ» θαη 

έηζη ε πξνζπάζεηα λα θηλεηνπνηήζεη θαλείο λνεηηθά ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ή λα ηα 

ελζαξξύλεη θαη λα απαηηήζεη λα θάλνπλ θάηη, κπνξεί λα απνηειέζεη εκπόδην ζηηο 

ελέξγεηέο ηνπο, θαζώο ε δηαδηθαζία γίλεηαη πιένλ ζπλεηδεηή ζ’ απηά. Δπνκέλσο, ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο είλαη λα θαηεπζύλεη θάπνηνο ηελ πξνζνρή ηνπο ζην επηζπκεηό 

αληηθείκελν παξά ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηό. Π.ρ.: «λαη, είλαη έλα πνιύ σξαίν!», αληί: 

«λαη, πξνζπάζεζε λα ην πηάζεηο!» (Lindberg, 2006). 

        Όζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηα ελ ιόγσ άηνκα αληηκεησπίδνπλ πεξίπνπ 

ηηο ίδηεο δπζθνιίεο θαη παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο νκνηόηεηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, κε 
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κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε αηνκηθό επίπεδν. Οη Mount θαη ζπλεξγάηεο (2001), αθνύ 

πξαγκαηνπνίεζαλ κηα εθ ησλ πζηεξώλ αλάιπζε, κε αλαζθόπεζε 38 εξεπλώλ, πάλσ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett, πξνζπάζεζαλ λα δηαθξίλνπλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πηζαλόλ λα απνηεινύλ ην ζπκπεξηθνξηθό κνληέιν ηνπ ζπλδξόκνπ 

απηνύ. Έηζη, ζπκπεξαζκαηηθά, θαηέιεμαλ ζε  ζπκπεξηθνξέο πνπ ζε κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ζρεηίδνληαη κε αζπλήζηζηεο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ, νη νπνίεο 

ζπκπεξηιάκβαλαλ ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο, νινθιεξσηηθή απώιεηα ησλ δεμηνηήησλ 

ησλ ρεξηώλ, επαλαιακβαλόκελε ηνπνζέηεζε ησλ ρεξηώλ ζην ζηόκα, θξάηεκα ησλ 

ρεξηώλ ζην ύςνο ηνπ ζηόκαηνο θηι. Δπηπιένλ, πςειά πνζνζηά ζπγθέληξσζαλ νη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε αλαπλεπζηηθέο αλσκαιίεο, όπσο: ππέξπλνηα, 

θξάηεκα ηεο αλαπλνήο θαη δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν. ύκθσλα κε ηα δηαγλσζηηθά 

θξηηήξηα ηνπ ζπλδξόκνπ, ηόζν νη θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ όζν θαη νη αλαπλεπζηηθέο 

αλσκαιίεο θαη νη δπζθνιίεο ζηνλ ύπλν αλήθνπλ ζηα θξηηήξηα εθείλα κε ηα νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη ε ελ ιόγσ δηάγλσζε. Χζηόζν, παξαηεξήζεθε κεγάιε ζπρλόηεηα ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ απνηεινύλ, κέρξη ζήκεξα, κέξνο ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ. 

Οη ζπκπεξηθνξέο απηέο ζρεηίδνληαη κε απηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο, γηα 

παξάδεηγκα: αδηαθνξία ζε πξόζσπα θαη αληηθείκελα, ειιεηκκαηηθή βιεκκαηηθή 

επαθή, αλέθθξαζην πξόζσπν, δηαξθέο, αζπλήζηζην ή αθαηάιιειν γηα ηελ πεξίζηαζε 

γέιην θαζώο θαη ζηνηρεία άγρνπο θαη ππνηνληθήο δηάζεζεο. 

        Οη πξνεγνύκελνη εξεπλεηέο, ζε κεηαγελέζηεξε έξεπλά ηνπο (2002), απνθάζηζαλ 

λα εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν ζην ζέκα ηνπο, κε ην λα ζπγθξίλνπλ ην είδνο θαη ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ ζπλδξόκνπ Rett, κε ηα 

αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά αηόκσλ κε ζνβαξή θαη βαξηά λνεηηθή αλαπεξία. 

Αθνινύζεζε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ελ ιόγσ έξεπλαο θαη πξνέθπςε όηη, 

από ην εξσηεκαηνιόγην, κπνξνύζαλ λα δηαρσξηζηνύλ, πιήξσο, κεηαμύ ηνπο, νη δύν 

δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο, ελώ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ παξόκνηα κε εθείλα ηεο 

πξνγελέζηεξεο έξεπλάο ηνπο. Αλαιπηηθόηεξα, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ εκθαλίδνληαλ, 

πην ζπρλά, ήηαλ εθείλεο πνπ αθνξνύζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαη ηεο 

πξνβιεκαηηθήο αλαπλνήο, νη νπνίεο απνηεινύλ κέξνο ησλ δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ 

ηνπ ζπλδξόκνπ Rett. Άιιεο ζπκπεξηθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαλ, ζπρλόηεξα, ζηελ 

νκάδα ηνπ ζπλδξόκνπ Rett, ζπγθξηηηθά, κε ηελ νκάδα ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο, ήηαλ 

νη δηαθπκάλζεηο ζηε δηάζεζε, ηα ζεκάδηα θόβνπ θαη άγρνπο, ην απαξεγόξεην θιάκα 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη νη επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο ηνπ ζηόκαηνο θαη 

ηεο γιώζζαο θαζώο θαη νη κνξθαζκνί ηνπ πξνζώπνπ. Παξόκνηεο δηαθπκάλζεηο ζηε 

ζπκπεξηθνξά αλαθέξνληαη θαη ζε αληίζηνηρε έξεπλα ηεο Lindberg (2006), βάζεη ηεο 

νπνίαο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξηηζηώλ κεηαβάιιεηαη από κέξα ζε 

κέξα αθόκε θαη από ώξα ζε ώξα θαη δηαθξίλεηαη από αθξαίεο κνξθέο εθδήισζεο, νη 

νπνίεο νδεγνύζαλ αθόκε θαη ζε απηνηξαπκαηηζκό (Hunter, 2007). Δπίζεο, ηα 

θνξίηζηα απηά κπνξνύζαλ απόηνκα λα κεηαβνύλ από ην γέιην ζην θιάκα θαη από ηε 

κία δηάζεζε ζηελ άιιε, ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζνπλ θαλέλα έιεγρν ζηελ 

εθάζηνηε θαηάζηαζε (Lindberg, 2006).  

      Δπηπξόζζεηα, νη  Olsson θαη Rett (1987) αλαθέξνπλ όηη ηα θνξίηζηα κε ζύλδξνκν 

Rett, κπνξεί λα εκθαλίδνπλ θάπνηα από ηα θξηηήξηα ηνπ απηηζκνύ, αιιά ππάξρνπλ 

ζαθείο απνθιίζεηο από άηνκν ζε άηνκν, ελώ δελ πιεξνύληαη όια ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ απηηζκνύ. πγθεθξηκέλα, θαηέιεμαλ όηη ηα ελ ιόγσ άηνκα παξνπζηάδνπλ ηα 

παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, κε δηαθνξέο σο πξνο ηελ πνηόηεηα, αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε:  

 νβαξά πξνβιήκαηα θαηά ηελ επαθή κε ηνπο άιινπο  

 πλνιηθή παξνπζία όκνηα κε ελόο θσθνύ αηόκνπ, αιιά ζεηηθή αληίδξαζε ζηε 

κνπζηθή  

 Άξλεζε ζηηο πξνζθιήζεηο γηα ηε κάζεζε λέαο γλώζεο  

 Έιιεηςε θόβνπ γηα  ηα άγλσζηα άηνκα  

 Αληίδξαζε ζε θάζε απόθιηζε από απηό κε ην νπνίν είλαη εμνηθεησκέλα  

 Έθθξαζε επηζπκηώλ κέζσ ρεηξνλνκηώλ  

 Γέιην ρσξίο πξνθαλή ιόγν 

 Έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο  

 Κνηλσληθή απνκόλσζε  

      Σέινο, νη Percy θαη ζπλεξγάηεο (1988) εληόπηζαλ θάπνηεο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμύ ηνπ ζπλδξόκνπ Rett θαη ηνπ απηηζκνύ, αθνύ αλέιπζαλ ηα θηλεηηθά θαη 
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ζπκπεξηθνξηθά ραξαθηεξηζηηθά 15 αζζελώλ κε Rett. Αλαιπηηθόηεξα, ηα άηνκα κε 

ζύλδξνκν Rett δηαθέξνπλ από απηά κε απηηζκό σο πξνο ην όηη εκθαλίδνπλ αηαμία, 

αλαπλεπζηηθέο αλσκαιίεο, ηξηγκό νδόλησλ θαη απιόηεηα ζηηο ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο 

ησλ ρεξηώλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ  

        Καηά θαηξνύο, έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα είδε παξέκβαζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ελ ιόγσ ζπλδξόκνπ. Η παξέκβαζε απηή απαηηεί κία 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζηηο 

νηθνγέλεηεο, δεκηνπξγία θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζπκπησκαηηθή 

θαη ππνζηεξηθηηθή ηαηξηθή αληηκεηώπηζε, θπζηνζεξαπεία, εξγνζεξαπεία, 

ινγνζεξαπεία θαη εηδηθέο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

(Weaving et al., 2005).  

        Χζηόζν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη, αλ θαη ηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο νκνηόηεηεο, ηα ηδηαίηεξα ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα θαη ε 

αληίδξαζή ηνπο ζηελ παξέκβαζε δηαθέξνπλ δξακαηηθά θαη, ζπλεπώο, ην ζεξαπεπηηθό 

πξόγξακκα παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά εμαηνκηθεπκέλν, ελώ πνιιά από 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή. πγθεθξηκέλα, ζηα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ επηιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε 

αγσγή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη θάξκαθα πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ 

επηιεπηηθή δξαζηεξηόηαηα αιιά θαη λα έρνπλ επίδξαζε ζηελ αδξή θηλεηηθόηεηα θαη 

ζηε κείσζε ηνπ αηζζήκαηνο θόβνπ (Stenbom et al., 1998). Δπηπιένλ, ε δπζθακςία, 

θπξίσο, θαηά ην 4ν ζηάδην ηνπ ζπλδξόκνπ, αληηκεησπίδεηαη θαη απηή κε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή (Hunter et al., 2006), ελώ κπνξνύλ λα ρνξεγεζνύλ, 

ζπκπιεξσκαηηθά, ελαιιαθηηθά θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, γηα ηε γεληθόηεξε 

βειηίσζε ηνπ αηόκνπ θαη ηελ παξνρή θαιύηεξεο πνηόηεηαο δσήο, κε ηε κείσζε ησλ 

επεηζνδίσλ ππέξπλνηαο θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαηαξαρώλ ύπλνπ (Weaving et al., 

2005). 

        Μεηαμύ άιισλ, ηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett παξνπζηάδνπλ πνιιά θηλεηηθά θαη 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, όπσο: δπζηνλία, ππεξηνλία, ζθνιίσζε θαη θύθσζε. Χο εθ 

ηνύηνπ, ε θπζηνζεξαπεία ζην ζύλδξνκν θαιείηαη λα κεηώζεη ηελ απξαμία, ηελ αηαμία 

θαη ην κπτθό πόλν θαζώο θαη λα θηλεηνπνηήζεη ηα θνξίηζηα λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

ρέξηα ηνπο, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη ζην βάδηζκα, κε ηε βειηίσζε ηεο ηζνξξνπίαο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ. Δπίζεο, ζθνπό έρεη ε ζσκαηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε, λα 
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επεξεάζεη ηε ζθνιίσζε θαη λα δηαηεξήζεη αιιά θαη λα βειηηώζεη ηελ θηλεηηθόηεηα 

(Hunter, 2007; Lewis & Wilson, 1998). Αθόκε, γηα λα απνθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ 

κεγαιύηεξε αλεμαξηεζία θαη απηνλνκία αιιά θαη λα βνεζεζνύλ ζηηο θαζεκεξηλέο 

δεμηόηεηεο δηαβίσζεο, απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη ε εξγνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, κε ηε 

κέζνδν απηή, ηα ελ ιόγσ άηνκα εθπαηδεύνληαη ζηε ρξήζε ηνπ θεθαιηνύ, ησλ 

αγθώλσλ θαη άιισλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο, ώζηε λα απνθηήζνπλ θαιύηεξν έιεγρν, ελώ 

κεγηζηνπνηείηαη ε ρξήζε ησλ ρεξηώλ γηα ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη  

βειηηώλεηαη ε ηθαλόηεηα γηα πξόζβαζε ζηε βνεζεηηθή ηερλνινγία θ.ά. (Hunter, 2007; 

Lewis & Wilson, 1998). 

        Όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηεο απηνηξαπκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ε πην απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε θξίζεθε εθείλε κε ρξήζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ εληζρπηώλ θαη κε δηαθνπή ηεο αληίδξαζεο. Αθόκε, ην γεληθό 

ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη έλαο ζπλδπαζκόο ζηαδηαθήο ιεθηηθήο θαζνδήγεζεο, κε ρξήζε 

θνηλσληθώλ θαη θαγώζηκσλ εληζρπηώλ νδήγεζε, επηηπρώο, ζε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ 

ρεξηώλ, ελώ ε εθαξκνγή παηρληδηώλ, δεκηνύξγεζε αληηδξάζεηο αδξήο θηλεηηθόηεηαο 

θαη ελίζρπζε ηελ ηθαλόηεηα ησλ αηόκσλ απηώλ λα πηάλνπλ αληηθείκελα κε ηελ 

παιάκε ηνπο (Katsiyannis et al., 2001). 

        Σέινο, άιιεο ζεξαπείεο πνπ ελδείθλπληαη είλαη ε πδξνζεξαπεία (Bumin et al., 

2003; Hunter, 2007; Van Aker, 1991), ε ζεξαπεπηηθή ηππαζία (Hunter, 2007; Lewis 

& Wilson, 1998), ε ινγνζεξαπεία (Lewis & Wilson, 1998), ε ζεξαπεία κέζσ ηνπ 

παηρληδηνύ (Hunter, 2007), ε αξσκαηνζεξαπεία θαη ε ξεθιεμνινγία (Lewis & Wilson, 

1998) θαη ηέινο ην ειεγρόκελν πνιπαηζζεηεξηαθό πεξηβάιινλ (Lotan & Shapiro, 

2005). 

 

3.2  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΜΑΘΗΗ 

         Η θαιύηεξε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο, ζηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett, βαζίδεηαη 

ζην βιέκκα θαη ζηελ κηκεηηθή, αθνύ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηελ 

έθθξαζε, ζηελ νκηιία θαη ζηελ θηλεηηθόηεηα, κε πνιιέο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη 

θιηκαθσηά πξνβιήκαηα κάζεζεο, ελώ είλαη δύζθνιν λα δηαπηζησζεί ε αθξηβήο 

θαηάζηαζε ηεο καζεζηαθήο ηνπο αλάπηπμεο, ζε θάζε ζηάδην ηνπ ζπλδξόκνπ (De 
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Bona et al., 200; Hagberg, 1995). Ο Lindberg (1995) πξεζβεύεη όηη ηα άηνκα απηά 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαηαηάζζνπλ δηάθνξα αληηθείκελα, 

σζηόζν, ηα κηθξόηεξα ζε ειηθία κπνξνύλ λα θαηαηάμνπλ κόλν ηα γλσζηά ηνπο 

αληηθείκελα θαη θάησ από νξηζκέλεο ζπλζήθεο. Δπίζεο, αλαγλσξίδνπλ ηα πξάγκαηα 

πνπ ηνπο αλήθνπλ θαη ηα μερσξίδνπλ από εθείλα ησλ άιισλ παηδηώλ, αιιά 

δπζθνιεύνληα ζηελ θαηάηαμε δηαθνξεηηθώλ παηρληδηώλ. Αθόκε παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηε κεηαβίβαζε ηεο πξνεγνύκελεο γλώζεο θαη εκπεηξίαο ζε λέεο 

ζπλζήθεο, ελώ κεηά βίαο θαηαθέξλνπλ λα απνηππώζνπλ ηελ εθηέιεζε δηαθόξσλ 

ρεηξηζκώλ πνπ επηδεηθλύνληαη γξήγνξα θαη δελ επαλαιακβάλνληαη ζπρλά.. Όκσο, 

κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ εηθόλα ελόο αληηθείκελνπ θαη λα ηελ αλαγλσξίζνπλ 

αξγόηεξα, παξόιν πνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Zappella θαη ζπλεξγάηεο (2001), πηζαλόλ λα 

δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη δελ έρνπλ επαθή κε ην πεξηβάιινλ. 

        ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη παξεκβάζεηο πνπ αθνξνύλ πξνγξάκκαηα 

ελίζρπζεο ησλ επηθνηλσληαθώλ δεμηνηήησλ, ζηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, κε ρξήζε 

επηθνηλσληαθώλ βνεζεκάησλ, ηα νπνία έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εξεπλώλ θαη 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ ηερλνινγηθή πνιππινθόηεηα ησλ 

κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: α) νη κε ηερλνινγηθέο κέζνδνη, β) νη κέζνδνη 

ρακειήο ηερλνινγίαο θαη γ) νη κέζνδνη πςειήο ηερλνινγίαο. 

         ηελ πξώηε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη ρεηξνλνκίεο θαη ηα λνήκαηα, ε δείμε κε ην 

βιέκκα ή θαη ην θεθάιη, ην λαη/όρη, νη εηθόλεο ή θαη ηα γξαθήκαηα, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη, ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία ηεο επηινγήο ζην άηνκν, όζνλ αθνξά 

δξαζηεξηόηεηεο αιιεινπρίαο θαη αληηθεηκέλσλ (απηά ζύκβνια), γηα επηθνηλσληαθή 

αληαιιαγή. ηε ίδηα θαηεγνξία, εληάζζνληαη θαη ηα ζπζηήκαηα εηθόλσλ θαη 

ζπκβόισλ όπσο: Rebus, Blissymbols, Picture Exchange Communication System 

(PECS), Braille θαη Moon, θαζώο, επίζεο, νη ηδηόρεηξνη πίλαθεο επηθνηλσλίαο 

(Communication Boards), ηα πξνγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα βηβιία 

επηθνηλσλίαο. ηε δεύηεξε θαηεγνξία, αλήθνπλ νη δείθηεο πνπ πξνζαξκόδνληαη ζην 

θεθάιη (Head Pointers), ηα επηθνηλσληαθά βνεζήκαηα παξαγσγήο θσλήο (Voice 

Output Communication Aids–VOCA) θαη νη ζπζθεπέο δεκηνπξγίαο ιόγνπ (Speech 

Generating Devices–SGD). ηελ ηξίηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο θαη ηα εηδηθά εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά παθέηα (Κνπξνππέηξνγινπ & 

Ληάιηνπ, 2002; Mednick, 2007; Layton & Watson, 1997; Rettsyndrome), αθνύ ηόζν 
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νη ππνινγηζηέο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ςεθηαθή θάκεξα, όζν θαη ην δηαδίθηπν 

απνηεινύλ πεγέο εύξεζεο πνιιώλ εηθόλσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ από γνλείο θαη θξνληηζηέο, ελώ ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά 

εληζρύνπλ ηε κάζεζε. 

         Μία από ηηο πξώηεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο, κε 

επηθνηλσληαθά βνεζήκαηα, ζηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett, δίλεηαη από ηνλ Γηεζλή 

Οξγαληζκό γηα ην ζύλδξνκν Rett (International Rett Syndrome Association, 1990). 

Δηδηθόηεξα, έλα θνξίηζη, αθνύ δηδάρηεθε ην ζήκα: «ρηύπεκα κε ην ρέξη», ώζηε λα 

κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ επηζπκία ηεο γηα «αιιαγή ζειίδαο», ζηε ζπλέρεηα, ν 

δάζθαιόο ηεο βαζίζηεθε ζ’ απηή ηε ηθαλόηεηά ηεο θαη ηελ επέθηεηλε, πξνζθέξνληάο 

ηεο ηε δπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ κεγάισλ εηθόλσλ πνπ αλαπαξηζηνύζαλ ηα 

αληηθείκελα, ηα νπνία ήηαλ δηαζέζηκα γηα γεύκα. Σν θνξίηζη θαζνδεγνύληαλ λα 

επηιέμεη κία εηθόλα κε ην επηζπκεηό αληηθείκελν θαη κεηά κπνξνύζε λα θαηαλαιώζεη 

κία κπνπθηά ή κία γνπιηά από ην γεύκα απηό. Η δηαδηθαζία είρε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

θαη ην θνξίηζη απέθηεζε έλα εθθξαζηηθό ιεμηιόγην 23 πεξίπνπ ιέμεσλ. Έλαο γνλέαο 

θάπνηνπ άιινπ θνξηηζηνύ έβγαιε θσηνγξαθίεο κε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζώπνπ θαη 

ηηο ρεηξνλνκίεο πνπ απνηεινύζαλ ηηο επηθνηλσληαθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο θόξεο ηνπ θαη 

κε ηηο θσηνγξαθίεο απηέο δεκηνύξγεζε έλα ιεμηθό, ην νπνίν κπνξνύζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύλ όζνη ζπλαλαζηξέθνληαλ καδί ηεο (Van Acker, 1991).   

        ην ίδην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο, ε Owen (1990) εθάξκνζε έλα 

πξόγξακκα νιηθήο παξέκβαζεο ζηε γιώζζα (ιεθηηθή θαη λνεκαηηθή), ζε ηέζζεξα 

θνξίηζηα κε ζύλδξνκν Rett. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο παξέκβαζεο απηήο δελ 

απνδείρζεθε, ζπλνιηθά, σζηόζν, αλαθέξεηαη όηη έλα ηνπιάρηζηνλ θνξίηζη θαηάθεξε 

λα πξνζεγγίζεη θάπνην από ηα «λνήκαηα» πνπ έκνηαδε πνιύ κε κία από ηηο 

ζηεξενηππηθέο θηλήζεηο ηνπ. Η ζπγγξαθέαο ππνζηήξημε όηη απηέο νη θηλήζεηο, όηαλ 

ζπλδπαζηνύλ κε εμαξηεκέλα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, ελδερνκέλσο, λα δαλείδνπλ 

ηνλ εαπηό ηνπο ζε κία δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθήο ζρεκαηνπνίεζεο. 

        Αθόκε κία πξνζπάζεηα παξέκβαζεο ζηελ επηθνηλσλία αλαθέξεηαη από ηνπο 

Smith θαη ζπλεξγάηεο (1995). ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο ήηαλ ε 

επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ιόγνπ θαη πεξηειάκβαλε ηξία άηνκα. Σν πξώην άηνκν 

κπνξνύζε λα κηκεζεί ιέμεηο, ελώ ην δεύηεξν θαη ην ηξίην δελ παξήγαγαλ ιόγν. Η 
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ζεξαπεία επηθεληξώζεθε ζηελ ελίζρπζε κηαο ζεηξάο δεμηνηήησλ, όπσο: ε ιήςε ηνπ 

θαγεηνύ, ε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, ε κίκεζε ήρσλ θαη ελεξγεηώλ, ε αληίδξαζε ζε 

αηηήκαηα θαη ε νλνκαζία αληηθεηκέλσλ θαη ζηε κείσζε πξνβιεκαηηθώλ 

ζπκπεξηθνξώλ, όπσο: ηα μεζπάζκαηα θαη νη ζηεξενηππίεο. Σα δεδνκέλα 

ζπγθεληξώζεθαλ από ηε ρνξήγεζε ηεο Bayley Scales of Infant Development, κέζσ 

ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο ή θαη ηεο πεξηγξαθήο από ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Η 

παξέκβαζε αθνινπζνύζε κία εμειηθηηθή δηαδνρή από ηελ αληίδξαζε ζε αηηήκαηα ηνπ 

ελήιηθα κέρξη θαη ηε ρξήζε δηαιόγνπ. Οη ζεξαπεπηέο εθάξκνζαλ εθπαίδεπζε 

δηαθξηηήο δνθηκήο, ρξεζηκνπνηώληαο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο: ζρεκαηνπνίεζε 

αιπζηδσηή αλάιπζε εθπαίδεπζε ζηε δηάθξηζε θαη ελίζρπζε. Η παξέκβαζε ήηαλ 

αηνκηθή θαη δηαξθνύζε 10-30 ώξεο, εβδνκαδηαίσο, κε δηάξθεηα από 8 έσο 24 κήλεο. 

Γηα ην πξώην άηνκν ε πξνθνξά ιέμεσλ ρεηξνηέξεςε, ελώ ην δεύηεξν θαη ην ηξίην 

άηνκν δελ θαηάθεξαλ λα παξάγνπλ ιόγν. 

        Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζπκβόισλ, νη Lewis θαη Wilson (1998) πξαγκαηνπνίεζαλ 

κηα ζρεηηθή έξεπλα, κε ζθνπό λα κειεηήζνπλ ηε θύζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett. ηελ ελ ιόγσ έξεπλα, έιαβαλ κέξνο 28 εθπαηδεπηηθνί 

θαη 42 θνξίηζηα κε ζύλδξνκν Rett θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζύκβνια, γηα λα 

απνδώζνπλ λόεκα ζηνλ θόζκν ηνπο, όπσο: ην πξόγξακκα ηεο εκέξαο, ν θαηξόο θηι. 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ κε δνκεκέλσλ παξαηεξήζεσλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο θαη αθνξνύζαλ ρεηξόγξαθεο ζεκεηώζεηο, 

θσηνγξαθίεο θαη βίληεν. Αλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δελ δόζεθε ηδηαίηεξε 

βαξύηεηα ζηηο επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο ησλ αηόκσλ απηώλ, σζηόζν, πξνέθπςαλ 

θάπνηα επξήκαηα. πγθεθξηκέλα, πνιιά θνξίηζηα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ζύκβνια εηθόλσλ, όπσο: Makaton ή Meyer Johnson. Αθόκε, έλα θνξίηζη ήηαλ ζε 

ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί έλα ζύζηεκα ρακειήο ηερλνινγίαο, γηα λα δείρλεη, κε ην 

βιέκκα, ζύκβνια πνπ ήηαλ θνιιεκέλα ζε έλαλ πίλαθα επηθνηλσλίαο, ελώ έλα άιιν, 

κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεί έλα βνήζεκα πςειήο ηερλνινγίαο (Introtalker). Όκσο, νη 

Lewis θαη Wilson (1998) απνθάζηζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κία λέα έξεπλα, απηή ηε 

θνξά, πην πεξηνξηζκέλε, κε κηθξόηεξν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ (12 θνξίηζηα), ε νπνία 

ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθή ηεο αξρηθήο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο έξεπλαο ήηαλ όηη 

ηα πεξηζζόηεξα άηνκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πξνζήισζε ηνπ βιέκκαηνο ή ην 

άγγηγκα, ήηαλ ηθαλά λα επηιέμνπλ κεηαμύ εηθόλσλ, ιηγόηεξα κπνξνύζαλ λα θνηηάμνπλ 
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ην θαηάιιειν ζύκβνιν, ύζηεξα από ππόδεημε θαη έλα κόλν άηνκν κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεί θάξηεο κε λαη/όρη. Χζηόζν, νη εξεπλεηέο δελ αλαθέξνπλ ην πώο 

δηδάρζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα επηθνηλσληαθά 

κέζα. 

        Δπηπξόζζεηα, ε Hunter (2007) ζπλέγξαςε έλα εγρεηξίδην γηα ην ζύλδξνκν Rett 

κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, ηόζν γηα γνλείο όζν θαη γηα θξνληηζηέο, ζην νπνίν 

ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε ρξήζε ηνπ λαη/όρη, ελώ παξνπζηάδνληαη πνιύ 

δεκηνπξγηθνί ηξόπνη ππνζηήξημεο ησλ θνξηηζηώλ απηώλ, ηνπο νπνίνπο έρνπλ εθεύξεη 

νη γνλείο ηνπο, ώζηε λα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο ζέηνπλ νη ίδηνη, 

ππνζηεξίδνληαο όηη ηα θνξίηζηα ζπλαληνύλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

επηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο PECS. Με βάζε ην ελ ιόγσ εγρεηξίδην, ν πην 

ζπλεζηζκέλνο θαη εύθνινο ηξόπνο ήηαλ κία πξάζηλε θάξηα πνπ ζπκβόιηδε ην «λαη» 

θαη κία θόθθηλε, ην «όρη». Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο 

πξάζηλεο θάξηαο, κε έλα ρακνγειαζηό πξόζσπν, θαη ηππσκέλε ηε ιέμε «λαη» θαη κία 

θόθθηλε θάξηα, κε έλα ζιηκκέλν πξόζσπν, θαη ηππσκέλε ηε ιέμε «όρη», 

ηνπνζεηεκέλεο ζε έλα ληνζηέ, γεγνλόο πνπ δηεπθόιπλε ηε «δείμε κε ην βιέκκα». 

Αθόκε, έλα θνξίηζη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηεο ζε λνζνθνκείν, απαληνύζε, 

θνηηώληαο ζην αληίζηνηρν κπαιόλη πνπ είρε γξακκέλν κε καξθαδόξν ηε ιέμε «λαη» ή 

«όρη», ην νπνίν βξίζθνληαλ ζε θαζεκία από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ θξεβαηηνύ. Σέινο, 

θάπνηνη γνλείο είραλ θαηαζθεπάζεη θαξθίηζεο πέηνπ, κε ηππσκέλεο ηηο ιέμεηο λαη/όρη 

θαη ηηο ηνπνζεηνύζαλ ζην δεμί θαη αξηζηεξό ώκν ηνπ θνξηηζηνύ, αληίζηνηρα, ελώ 

εθείλν απαληνύζε, ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπ πξνο ηελ αλάινγε πιεπξά, θάζε θνξά. 

        Καηαιεθηηθά, έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο επηθνηλσλίαο θαη κάζεζεο, κε ηδηαίηεξε 

αμία, ζεσξείηαη ε κνπζηθνζεξαπεία, ζύκθσλα κε ηελ Hunter (2007), αθνύ ηα 

θνξίηζηα κε ζύλδξνκν Rett είλαη επαίζζεηα ζηε κνπζηθή, έρνπλ θαιή αληίδξαζε 

ζηνπο ήρνπο θαη, γεληθά, απνιακβάλνπλ ηελ πνηόηεηα κηαο κνπζηθήο ζύλζεζεο 

(rettsyndrome.νrg). πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

επεξγεηηθή επίδξαζε ηεο κνπζηθήο όρη κόλν όζνλ αθνξά ηελ ηθαλόηεηα κάζεζεο, ζηα 

ελ ιόγσ  αηόκα (Elefant & Wingram, 2005), αιιά θαη πάλσ ζε κηα ζεηξά άιισλ 

παξαγόλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κείσζε ησλ ζηεξενηππηθώλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηώλ 

(Wesecky, 1986), ηελ αμηνιόγεζε ηεο επηιεθηηθήο θαη ζθόπηκεο ρξήζε ηνπο (Elefant, 

2005; Wingram & Lawrence, 2005; Yasuhara & Sugiyama, 2001), ηε βειηίσζε ηεο 
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επηθνηλσλίαο (Wingram & Lawrence, 2005) θαζώο θαη ηεο λνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο, 

γεληθόηεξα (Yasuhara & Sugiyama, 2001). Δπνκέλσο, ε κνπζηθνζεξαπεία ζα 

κπνξνύζε λα ζπκβάιεη, απνηειεζκαηηθά, ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ απηώλ, 

επεηδή πξνζθέξεη ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο, ελώ, παξάιιεια, πξνσζείηαη 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε κάζεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

       Μέζα από ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε αλαδείρζεθαλ νη ειιείςεηο, αιιά θαη 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ εξεπλώλ πνπ αλαιύζεθαλ παξαπάλσ. Αλαιπηηθόηεξα, έγηλε 

εθηελή ρξήζε ηεο παξαηήξεζεο, γεγνλόο πνπ επέηξεςε ζηνπο εξεπλεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ ην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ, λα είλαη αλνηρηνί θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ επαγσγηθά, λα ζπιιέμνπλ δεδνκέλα από πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

λα αλαθαιύςνπλ ζηνηρεία (Morrison, 1993). ηα ζεηηθά κπνξεί λα ζεκεησζεί θαη ε 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, θαζώο πξνζέθεξαλ κε ηηο 

πεξηγξαθέο ηνπο ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο επηπξόζζεην πιηθό. 

        Η κειέηε ησλ εξεπλώλ παξάιιεια ππέδεημε θαη ηηο βαζηθέο ειιείςεηο σο πξνο 

ηε κεζνδνινγία θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γελ ήηαλ δπλαηή ε εύξεζε 

πεγώλ ζηηο νπνίεο γηλόηαλ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο ζπλέληεπμεο. Η 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πεξηνξίζηεθε ζε έξεπλεο πνπ ζηεξίδνληαλ ζηελ 

παξαηήξεζε, κε απνηέιεζκα λα ειινρεύεη ν θίλδπλνο γηα ακθηζβήηεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη εγθπξόηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

        Χο πξνο ηα αληηθείκελα κειέηεο, έλα βαζηθό ζηνηρείν πνπ ζεσξήζεθε όηη 

απνπζηάδεη από ηελ αξζξνγξαθία είλαη ε ζπζρέηηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ ζπλδξόκνπ κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά, θαζώο ε θαηάθηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο ζε θάζε ζηάδην (Sclosser & Sigafoos, 

2009).  Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηό όηη δελ έρεη κειεηεζεί επίζεο ε 

ζπζρέηηζε κεηαμύ ζηαδίνπ θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εθάζηνηε πξνγξάκκαηνο 

ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο. 

        Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη έιιεηςε σο πξνο ηηο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο ζε θνξίηζηα πνπ αλήθνπλ ζε παξαιιαγέο ηνπ ζπλδξόκνπ  

Rett. Η ελαζρόιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό αληηθείκελν ζα έθαλε αηζζεηό αλ 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο εκθάληδε δηαθνξέο σο 

πξνο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηηο δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ ζπλδξόκνπ 

(Sclosser & Sigafoos, 2009). Αθόκα, ε πιεηνλόηεηα ησλ εξεπλώλ επηθεληξώλεηαη θαη 

ρξεζηκνπνηεί σο δείγκα άηνκα πνπ δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ, κε 
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απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην πόζν εύθνιε θαη απνηειεζκαηηθή 

κπνξεί λα είλαη ε πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο ζε 

ελήιηθεο.  

        Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζε δηάθνξεο πεγέο όηη ηα άηνκα κε ζύλδξνκν 

Rett κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηε βνήζεηα λνεκάησλ θαη ρεηξνλνκηώλ, ρσξίο 

όκσο λα γίλεηαη παξάζεζε βηβιηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ 

άπνςε απηή. Μηα ζεηξά εξεπλώλ ζα κπνξνύζε λα δηαθσηίζεη, αλ ηα άηνκα κε Rett 

δηαζέηνπλ όλησο απηή ηελ ηθαλόηεηα ώζηε λα ζρεδηαζηνύλ παξεκβάζεηο πνπ λα 

ζηνρεύνπλ ζ’ απηό (Koppenhaver et al., 2001).  

        εκαληηθή ζεσξείηαη ε απνπζία εξεπλώλ πνπ αλαθέξνληαη θαη αθνξνύλ ηνλ 

θιάδν ηεο νηθνγέλεηαο. Δλδεηθηηθά, ζα κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πνζνηηθή 

έξεπλα κε δείγκα ηα αδέξθηα ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett θαη εξεπλεηηθό εξγαιείν 

έλα εξσηεκαηνιόγην, κε ζθνπό λα κειεηεζνύλ ηα αηζζήκαηα θαη νη αληηιήςεηο ηνπ 

δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ην ζύλδξνκν. Μηα αθόκα πξόηαζε ζα κπνξνύζε λα ήηαλ ε 

δηεμαγσγή κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο κε εξγαιείν ηε δνκεκέλε ζπλέληεπμε, κε ζθνπό λα 

θαηαγξαθνύλ νη απόςεηο ησλ γνλέσλ ησλ αηόκσλ κε ζύλδξνκν Rett ζρεηηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εηδηθνύο παηδαγσγνύο. 

        Σέινο, θξίλεηαη ελδηαθέξνπζα ε πινπνίεζε κηαο έξεπλαο πνπ ζα απεπζπλόηαλ 

ζηα ίδηα ηα άηνκα κε ζύλδξνκν Rett, κε ζθνπό λα κειεηεζεί ην αλ είλαη εθηθηή θαη ζε 

πνην βαζκό ε αλάπηπμε θνηλσληθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ αηόκσλ κε ην ζύλδξνκν θαη 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο, ζηα πιαίζηα ηεο γεληθή ηάμεο, αμηνπνηώληαο σο εξεπλεηηθό 

εξγαιείν ηελ παξαηήξεζε. 
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