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 Σο φνδρομο Rett είναι μια βαριά και ςφνκετθ νευρολογικι 
διαταραχι που επθρεάηει κυρίωσ κορίτςια και γυναίκεσ παρόλο 
που ζνα μικρό ποςοςτό μπορεί να είναι αγόρια. 

 Εμφανίηεται ςε περίπου 1 ανά 10.000 γεννιςεισ κοριτςιϊν. 
Επθρεάηει εξίςου όλεσ τισ φυλζσ και εμφανίηεται ςποραδικά, αν 
και ζχουν καταγραφεί και μερικζσ περιπτϊςεισ, όπου εμφανίηεται 
ςε αδζλφια, μονοηυγωτικοφσ διδφμουσ και εξαδζλφια.  

 Πρϊτοσ περιζγραψε τα χαρακτθριςτικά του ςυνδρόμου ο 
Αυςτριακόσ ιατρόσ Andreas Rett το 1966 κι από εκείνον το 
ςφνδρομο φζρει το όνομά του.  

Σι είναι το φνδρομο Rett; 



 

 Σα παιδιά με ςφνδρομο Rett ςτθν αρχι εξελίςςονται φυςιολογικά ςτον πρϊτο χρόνο τθσ ηωισ. 
Κατόπιν υφίςτανται μία παλινδρόμθςθ και χάνουν τισ επιδεξιότθτεσ που είχαν ζωσ τότε. 

 Σα ςυμπτϊματα του ςυνδρόμου είναι καταςτροφικά. Σα περιςςότερα παιδιά με το ςφνδρομο δεν 
μιλοφν και δεν περπατοφν. Πολλά παιδιά ζχουν επιλθψία, ςκολίωςθ, ςυμπτϊματα από το πεπτικό 
ςφςτθμα και προβλιματα αναπνοισ. Όπωσ επίςθσ και άλλα ςωματικά και νοθτικά ςυμπτϊματα. 

 Η αντιμετϊπιςθ περιλαμβάνει: 

 Φυςιοκεραπεία για να προφυλαχκεί το άτομο από προβλιματα με τισ αρκρϊςεισ και να διατθρθκεί και 
να βελτιωκεί θ κίνθςι του 

 Εργοκεραπεία, για να βελτιωκεί θ χριςθ του χεριοφ και θ ςτακερότθτα του ςϊματοσ 

 Λογοκεραπεία για ανάπτυξθ επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων και βελτίωςθ τθσ μάςθςθσ και τθσ πόςθσ 

 Μουςικοκεραπεία 

 Ιπποκεραπεία 

 Υδατοκεραπεία - άςκθςθ ςτο νερό 

 Φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ κατά περίπτωςθ 

υμπτϊματα και αντιμετϊπιςθ 



 

 Παρά τθν βαριά φφςθ τθσ διαταραχισ τα παιδιά ζχουν προςωπικότθτα, 
αίςκθμα χιοφμορ, ελπίδεσ και όνειρα. Η δφναμθ και θ υπομονι τουσ 
μασ εμψυχϊνει. Σα κορίτςια και οι γυναίκεσ με ςφνδρομο RETT 
ςυνικωσ αποτελοφν το κζντρο τθσ οικογενειακισ ηωισ. Η δυνατότθτα 
αγάπθσ δεν γνωρίηει όρια. 

 Μελζτεσ δείχνουν αυτό που οι οικογζνειεσ ιδθ γνωρίηουν. Ότι οι 
γνωςιακζσ τουσ λειτουργίεσ μπορεί να είναι φυςιολογικζσ. Επειδι όμωσ 
ζχουν ςοβαρά κινθτικά προβλιματα είναι ςχεδόν αδφνατον να μασ 
δείξουν τθν εξυπνάδα τουσ. Πραγματικά βρίςκονται εγκλωβιςμζνα ςτο 
ςϊμα τουσ. 

 Οι ςυςκευζσ εναλλακτικισ επικοινωνίασ με ανίχνευςθ βλζμματοσ 
αποτελοφν χριςιμα εργαλεία επικοινωνίασ και μασ δείχνουν τισ 
πραγματικζσ δυνατότθτεσ των ατόμων με φνδρομο Rett. 

Νζεσ ζρευνεσ αποκαλφπτουν τισ δυνατότθτεσ των ατόμων  
με φνδρομο Rett 



 

 Η αιτία είναι μία τυχαία μετάλλαξθ ςε ζνα γονίδιο και οι 
ερευνθτζσ εργάηονται εντατικά πάνω ςτθν εφρεςθ κεραπείασ. 

 Η ζρευνα ςτο ςφνδρομο RETT ζχει κάνει ςπουδαία βιματα τα 
τελευταία χρόνια. Με ςυνεχιηόμενθ χρθματοδότθςθ και ζρευνα 
είναι δυνατόν να βρεκεί κεραπεία για αυτι τθν νευρολογικι 
διαταραχι. 

 το μοντζλο ςυνδρόμου RETT ςτα ποντίκια ζχει βρεκεί ότι το 
ςφνδρομο είναι αναςτρζψιμο. Η ζρευνα ςτρζφεται ςτο να 
μεταφζρει αυτι τθ γνϊςθ ςτα παιδιά για να τα κεραπεφςει. 

 

Ζρευνα για τθν εφρεςθ κεραπείασ 



Από το 2011 λειτουργεί και ςτθν Ελλάδα ςφλλογοσ γονζων και φίλων ατόμων με ςφνδρομο Rett με 
ονομαςία «Άγγελοι Γθσ». 

Οι «Άγγελοι Γθσ» είναι ζνα μθ κερδοςκοπικό ςωματείο και ςκοπόσ του είναι θ ανάλθψθ κάκε 
δραςτθριότθτασ που κα βοθκιςει άτομα με φνδρομο Rett και τουσ γονείσ τουσ. 

 

Οι κφριοι ςτόχοι του ςυλλόγου είναι: 

 

 τιριξθ και ενθμζρωςθ των οικογενειϊν των ατόμων με φνδρομο Rett. 

 υμμετοχι των ατόμων με φνδρομο Rett και των οικογενειϊν τουσ ςε δραςτθριότθτεσ που 
ενιςχφουν τθν κοινωνικοποίθςθ. 

 Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςχετικά με τθν εφρεςθ κεραπείασ για το φνδρομο Rett. 

 Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για το φνδρομο Rett. 

 Διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων των ατόμων με φνδρομο Rett. 

 

φλλογοσ Άγγελοι Γθσ 



Έλα μαηί μασ! Μποροφμε να ςε βοθκιςουμε! 

Τθλζφωνα : 2130146293, 6945084723 

Email : aggeloi_ghs@hotmail.com 

Ιςτοςελίδα : www.rettgreece.gr 


