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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
  Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι  η συχνότερη µορφή αρθρίτιδας 
προσβάλλοντας σχεδόν το ήµισυ των ατόµων ηλικίας άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα 
τις γυναίκες.  
  Αποτελεί µία µορφή αναπηρίας κινητικού τύπου που επιβαρύνει την υγεία 
των ασθενών και έχει ταυτόχρονα τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η σχετιζόµενη µε την υγεία των ασθενών ποιότητα ζωής 
είναι φρόνιµο να αξιολογείται πριν και µετά από κάθε θεραπευτική παρέµβαση που 
στοχεύει στη βελτίωση αυτής. 
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η µέτρηση της ποιότητας ζωής σε  
ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου που αντιµετωπίσθηκαν 
χειρουργικά µε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ως εργαλεία χρησιµοποιήθηκαν τα 
ερωτηµατολόγια KOOS και SF-36, εργαλεία αξιόπιστα, έγκυρα και µε µεγάλη 
ευαισθησία στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν 42 ασθενείς. Η συλλογή των 
στοιχείων έγινε πριν τη θεραπευτική παρέµβαση καθώς και ένα µήνα µετά την ολική 
αρθροπλαστική γόνατος. 
  Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών 
βελτιώθηκε σηµαντικά µετά τη χειρουργική επέµβαση. Για την καλύτερη αξιολόγηση 
όµως των ευρηµάτων ενδείκνυται η διεξαγωγή και περαιτέρω ερευνών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   
Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου αντιµετωπίζεται µε την ολική 

αρθροπλαστική, που σήµερα θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα της 
χειρουργικής του 20ού αιώνα. 
  Χιλιάδες ασθενείς κάθε χρόνο παγκοσµίως υποβάλλονται σε ολική 
αρθροπλαστική γόνατος, καθώς είναι η άρθρωση που προσβάλλεται συχνότερα από 
οστεοαρθρίτιδα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 60%. Η αναλογία στον πληθυσµό 
είναι ένας άνδρας προς τρεις γυναίκες, στις οποίες το πρόβληµα εµφανίζεται κυρίως 
µετεµηννοπαυσιακά. 
  Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ περίπου 600.000 ασθενείς υποβάλλονται σε ολικές 
αρθροπλαστικές γόνατος (American Association Of Hip and Knee Surgeons, 2013), 
ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα ο αριθµός υπολογίζεται περίπου  στις 12.000 (Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυµατολογίας, 2012). Η παχυσαρκία και 
η αύξηση του µέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης  φαίνεται να αποτελούν τις πιο 
συχνές αιτίες του προβλήµατος. 
  Κοινό µέληµα της ορθοπαιδικής κοινότητας όσον αφορά τις αρθροπλαστικές, 
είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής ποιότητας ζωής των ασθενών µετεγχειρητικά. 

Την τελευταία δεκαετία µεγάλη έµφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
εργαλείων µέτρησης της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής, τα οποία 
προστίθενται στη φαρέτρα των ερευνητών οι  οποίοι µελετούν τα αποτελέσµατα των 
επεµβάσεων αρθροπλαστικής σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού 
σταδίου. 
  Η παρούσα εργασία περιγράφει την οστεοαρθρίτιδα ως νοσηρή οντότητα, 
αναλύοντας ποικίλες παραµέτρους της. Παρουσιάζει τον όρο της ποιότητας ζωής, την 
σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής, καθώς και τρόπους αξιολόγησης και 
καταγραφής της. Στο ερευνητικό της µέρος αναλύει τη σχετιζόµενη µε την υγεία 
ποιότητα ζωής και την αξιολογεί µε τη χρήση του δείκτη KOOS καθώς και του 
γενικού δείκτη καταγραφής της ποιότητας ζωής SF-36, σε 42 ασθενείς που 
παρακολουθήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία, νοσηλεύθηκαν και υπεβλήθησαν σε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική του Π.Γ.Ν. 
Γ.Παπανικολάου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ∆Α 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΡΘΡΙΤΙ∆Α 

Οι αρθρίτιδες µπορεί να ταξινοµηθούν σε 4 κατηγορίες µε βάση τα 
χαρακτηριστικά τους :  

1. Μη-φλεγµονώδεις αρθρίτιδες – Οστεοαρθρίτιδα, νευροπαθητική 
αρθροπάθεια, οξύς ρευµατικός πυρετός, οστεονέκρωση, διαχωριστική 
οστεοχονδρίτιδα, οστεοχονδροµάτωση. 

2. Φλεγµονώδεις αρθρίτιδες – Ρευµατολογικά νοσήµατα όπως η ρευµατοειδής 
αρθρίτιδα, ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, οι σπονδυλοαρθροπάθειες 
και οι υµενίτιδες από κρυστάλλους. Οι παθήσεις αυτές σχετίζονται µε 
αντιγόνα του µείζονος συστήµατος ιστοσυµβατότητας (HLA). 

3. Σηπτικές αρθρίτιδες – Πυογόνος αρθρίτιδα, φυµατιώδης αρθρίτιδα, 
µυκητιασικές αρθρίτιδες και νόσος Lyme. 

4. Αιµορραγικές αρθρίτιδες – Αιµοφιλική αρθροπάθεια, αρθροπάθειες από 
δρεπανοκυτταρική αναιµία και λαχνοοζώδης υµενίτιδα. 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ∆Α (εκφυλιστική αρθροπάθεια) 

  Αποτελεί την πλέον συχνή µορφή αρθρίτιδας. Είναι µία χρόνια πάθηση των 
αρθρώσεων, στην οποία παρατηρείται προοδευτική µαλάκυνση του αρθρικού 
χόνδρου, απώλεια δηλαδή της φυσιολογικής του σκληρότητας, η οποία συνοδεύεται 
από ανάπτυξη νέου οστού και χόνδρου στις παρυφές των αρθρώσεων (οστεόφυτα), 
καθώς και από ρίκνωση του αρθρικού θυλάκου. Αυτές οι αλλοιώσεις είναι 
αποτέλεσµα µιας ποικιλίας διαταραχών που προδιαθέτουν σε µηχανική αστοχία του 
υαλοειδούς αρθρικού χόνδρου.        

Η οστεοαρθρίτιδα ονοµάζεται πρωτοπαθής όταν δεν υπάρχει κάποια εµφανής 
αιτία και δευτεροπαθής όταν είναι επακόλουθο µιας άλλης πάθησης. Σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις όµως, τόσο οι πρωτοπαθείς όσο και οι δευτεροπαθείς παράγοντες είναι 
σηµαντικοί. Οι πρώτοι καθορίζοντας ποιοι ασθενείς είναι πιθανό να αναπτύξουν 
οστεοαρθρίτιδα, οι δε δεύτεροι πότε και σε ποιες αρθρώσεις. 
 

1.2. ΕΝΤΟΠΙΣΗ-ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

  Αποτελεί µία πάθηση της τρίτης ηλικίας, αλλά οστεοαρθρίτιδα µπορούν να 
αναπτύξουν και νέοι ασθενείς εφόσον ο αρθρικός χόνδρος τραυµατισθεί ή δεχθεί 
ανώµαλες φορτίσεις επί µακρόν.     
  Αναφέρεται ότι η συχνότητα της νόσου σε άτοµα ηλικίας κάτω των 30 ετών 
είναι µόλις 1%, ενώ σε άτοµα άνω των 60 ετών ξεπερνά το 50% (Scott et al., 1999, 
Felson 2003, Sowers 2001).                             
  Είναι περισσότερο συχνή σε ορισµένες αρθρώσεις (ισχίο, γόνατο και 
σπονδυλική στήλη), σε σχέση µε άλλες (αγκώνας και ποδοκνηµική). Οι διάφορες 
αρθρώσεις προσβάλλονται µε διαφορετική συχνότητα στους άνδρες και στις γυναίκες 
(π.χ. οι τελικές φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις προσβάλλονται συχνότερα σε 
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γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση) και µεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων (η 
οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι σπάνια στους Αφρικανούς, αλλά συνήθης στις 
γυναίκες της νότιας Ευρώπης που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό δυσπλασίας της 
κοτύλης).                                           
  Η συχνότητα της ασθένειας σχετίζεται επίσης µε την κατασκευή του σώµατος 
(η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος είναι συχνότερη σε παχύσαρκους – απώλεια βάρους 
πέντε κιλών µειώνει κατά 50% τις πιθανότητες εµφάνισης οστεοαρθρίτιδας του 
γόνατος/ Hunter et al., 2005) καθώς και την εργασιακή απασχόληση (οστεοαρθρίτιδα 
των χεριών σε χειρονάκτες) (Laurence 1961, Felson 1987).                       
  Παρά τις διαφορές, η οστεοαρθρίτιδα είναι µία αληθινά παγκόσµια νόσος και 
ο καθένας θα την εκδηλώσει σε κάποιο βαθµό εφ’όσον ζήσει αρκετά. Συνήθως είναι 
συµπτωµατικές µόνο µία ή δύο αρθρώσεις, ενώ οι άλλες µπορεί να παρουσιάζουν 
µικρότερες αλλοιώσεις. Tα συµπτώµατα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις, ενώ 
µπορεί να απουσιάζουν για µακρό χρονικό διάστηµα. 
 

1.3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

  Στην παθογένεση της οστεοαρθρίτιδας συµµετέχουν αρκετοί παράγοντες:           

• η γενετική προδιάθεση 
• οι µεταβολικές και ορµονικές επιδράσεις στον χόνδρο 
• ο βαθµός καταπόνησης των αρθρώσεων 
• οι τοπικές µηχανικές φορτίσεις 
• η προΰπάρχουσα αρθρίτιδα 
• οι τραυµατικές κακώσεις του χόνδρου 

  Το πλέον σηµαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι η συχνότητά της αυξάνει µε 
την ηλικία. Αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα πως αποτελεί µία πάθηση του γήρατος, 
επιβεβαιώνει όµως το γεγονός ότι η οστεοαρθρίτιδα απαιτεί χρόνια για να εκδηλωθεί. 
∆εδοµένο θεωρείται πως υπάρχει µια φυσιολογική γήρανση του χόνδρου, η οποία 
συνίσταται σε διάσπαση της επιφάνειάς του και  σχηµατισµό ινιδίων καθώς και σε 
µείωση της κυτταροβρίθειάς του και ελάττωση της περιεκτικότητας σε 
πρωτεογλυκάνες της θεµέλιας ουσίας. Οι παραπάνω µεταβολές έχουν ως αποτέλεσµα 
την απώλεια της ελαστικότητας του χόνδρου µε µία συνακόλουθη ελάττωση της 
αντοχής στα φορτία. Αν και αυτές οι ΄΄φυσιολογικές΄΄ αλλοιώσεις του γήρατος είναι 
ποιοτικά όµοιες µε αυτές της αρχόµενης οστεοαρθρίτιδας, διαφέρουν από αυτήν σε 
δύο σηµαντικές παραµέτρους: δεν είναι προοδευτικές και εκδηλώνονται σε 
αρθρώσεις που σπάνια παρουσιάζεται κλινική οστεοαρθρίτιδα (Byers, Conteformi & 
Farkas 1990).        
 ∆ιακρίνουµε λοιπόν δύο µορφές προοδευτικής καταστροφής του χόνδρου: α) 
την περιορισµένη βλάβη του χόνδρου που παρατηρείται σε µη φορτιζόµενες 
αρθρώσεις και οφείλεται σε γήρανση και β) την προοδευτική καταστροφή του 
χόνδρου που παρατηρείται σε µεγάλες φορτιζόµενες αρθρώσεις και οδηγεί σε 
συµπτωµατική οστεοαρθρίτιδα.                                                                                        
  ∆εν έχει καταστεί δυνατόν να εντοπισθεί µία πρωταρχική αιτία για την 
ανάπτυξη της οστεοαρθρίτιδας. Φαίνεται ότι η οστεοαρθρίτιδα είναι το αποτέλεσµα 
της ανισορροπίας ανάµεσα στις φορτίσεις που υφίσταται ο αρθρικός χόνδρος και 
στην ικανότητά του να τις απορροφήσει χωρίς να υποστεί βλάβη. Η διαταραχή της 
ισορροπίας µπορεί να οφείλεται είτε σε αυξηµένα φορτία ανά µονάδα επιφάνειας – 
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πίεση δηλαδή που δέχεται ο αρθρικός χόνδρος, είτε στη εγγενή αδυναµία του 
χόνδρου να απορροφά τις φυσιολογικές φορτίσεις, είτε τέλος στην αδυναµία στήριξης 
ενός φυσιολογικού χόνδρου από το υποχόνδριο οστούν. 
 

1.4. ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ 

Τα πρώιµα στάδια της οστεοαρθρίτιδας έχουν µελετηθεί σε ζώα µε την 
πρόκληση αστάθειας σε µία άρθρωση (Moskowitz et al, 1973).                                                                                           
 Oι πρώιµες αλλοιώσεις όταν ακόµη ο χόνδρος είναι µορφολογικά ακέραιος 
είναι η αύξηση της περιεκτικότητας του σε νερό και η ευκολότερη διαφυγή 
πρωτεογλυκανών από τη θεµέλιο ουσία. Παρόµοια ευρήµατα οστεοαρθρίτιδας σε 
ανθρώπους, έχουν αποδοθεί στη διάσπαση του δικτύου του κολλαγόνου, που έχει σαν 
αποτέλεσµα την αδυναµία συγκράτησης της µεσοκυττάριας ουσίας (Freeman 1975, 
Maroudas 1976). Σε πιο προχωρηµένο στάδιο ακολουθεί απώλεια των 
πρωτεογλυκανών και διάσπαση της επιφάνειας. Καθώς ο χόνδρος γίνεται λιγότερο 
σκληρός, η δευτεροπαθής βλάβη των χονδροκυττάρων µπορεί να οδηγήσει σε 
απελευθέρωση κυτταρικών ενζύµων και έτσι να επιδεινωθεί ο ρυθµός καταστροφής. 
Η παραµόρφωση του χόνδρου µπορεί να προσθέσει φορτία στο δίκτυο του 
κολλαγόνου, δηµιουργώντας έτσι ένα φαύλο κύκλο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή 
του ιστού.                                                                          
 Ο αρθρικός χόνδρος παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόσβεση και κατανοµή 
φορτίων στο υποχόνδριο οστούν. Όταν ο χόνδρος χάσει την ακεραιότητά του, τότε 
αυτά τα φορτία µεταφέρονται στο υποχόνδριο οστούν. Το αποτέλεσµα είναι η 
εστιακή απορρόφηση των δοκίδων και ο σχηµατισµός κύστεων, καθώς και η 
αντιδραστική σκλήρυνση στην περιοχή που δέχεται τα µεγαλύτερα φορτία. Ο 
χόνδρος που δεν έχει καταστραφεί είναι ικανός να αναγεννηθεί, να αυτοεπιδιορθωθεί 
και να αναδιοργανωθεί. Καθώς οι αρθρικές επιφάνειες σταδιακά αποδιοργανώνονται 
και η άρθρωση γίνεται ασταθής, ο αρθρικός χόνδρος στην περιφέρεια της άρθρωσης 
υποστρέφεται σε ένα πρωιµότερο στάδιο και αναπτύσσει αυξητική δραστηριότητα 
και ενδοχόνδρια οστεοποίηση. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η 
δηµιουργία οστεοφύτων τα οποία και χαρακτηρίζουν την οστεοαρθρίτιδα. 

  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της νόσου είναι: 1) η προοδευτική καταστροφή 
του χόνδρου, 2) η δηµιουργία υποχόνδριων κύστεων, 3) η σκλήρυνση του 
παρακείµενου υποχόνδριου οστού, 4) η ανάπτυξη οστεοφύτων και 5) η ίνωση και 
ρίκνωση του θυλάκου.        
 Αρχικά οι αλλοιώσεις του χόνδρου και του υποχόνδριου οστού περιορίζονται 
σε ένα τµήµα της άρθρωσης – σε αυτό που δέχεται τα µεγαλύτερα φορτία. Ο χόνδρος 
χάνει τη φυσιολογική λεία και µε χαµηλό συντελεστή τριβής επιφάνειά του, γίνεται 
µαλακός και ινιδοποιείται. Με την προοδευτική καταστροφή του χόνδρου 
αποκαλύπτεται τελικά το υποχόνδριο οστούν, το οποίο κατά περιοχές γίνεται λείο και 
σκληρό σαν ελεφαντόδοτο. Στα σηµεία που έχει απογυµνωθεί το οστούν 
αναπτύσσονται περιοχές ινώδους χόνδρου. Σε κάποια απόσταση από τις 
κατεστραµµένες αυτές περιοχές, ο χόνδρος δείχνει σχετικά υγιής. Στην περιφέρεια 
της άρθρωσης αναπτύσσονται  οστικές προεξοχές καλυµµένες από λεπτό γαλαζωπό 
χόνδρο, τα οστεόφυτα. Σε µια επιµήκη τοµή του υποχονδρίου οστού παρατηρούνται 
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και άλλα χαρακτηριστικά. Κάτω από τον κατεστραµµένο χόνδρο, το οστούν είναι 
πυκνό και σκληρυντικό. Συχνά µέσα στις περιοχές αυτές και ακριβώς κάτω από την 
επιφάνεια, υπάρχουν µία ή περισσότερες κύστεις που περιέχουν ένα παχύρρευστο, 
αυξηµένης γλοιότητας υλικό.        
 Ο αρθρικός θύλακος είναι πεπαχυµένος, µερικές φορές σε εντυπωσιακό 
βαθµό. Ο αρθρικός υµένας συνήθως έχει ήπια σηµεία φλεγµονής, µερικές φορές όµως 
µπορεί να είναι πεπαχυµένος, ερυθρός και καλυµµένος από υπερτροφικές λάχνες. 
 Η ιστολογική εικόνα ποικίλλει ανάλογα µε το βαθµό καταστροφής. Στα 
αρχικά στάδια ο χόνδρος εµφανίζει µικρές ανωµαλίες ή κατατµήσεις της επιφάνειάς 
του, ενώ στα βαθύτερα στρώµατα υπάρχει κατά τόπους απώλεια της 
µεταστρωµάτωσης (οφειλόµενη προφανώς στην απώλεια των πρωτεογλυκανών της 
θεµέλιας ουσίας). Αργότερα οι βλάβες της επιφάνειας γίνονται περισσότερες και 
βαθύτερες, ενώ κατά περιοχές ο χόνδρος καταστρέφεται σε τέτοιο βαθµό που 
αποκαλύπτεται το υποκείµενο οστούν. Οι βιοχηµικές διαταραχές που 
ανταποκρίνονται σε  αυτό το στάδιο περιγράφηκαν από τον Mankin et al (1971). 
 Το υποχόνδριο οστούν παχύνεται και εµφανίζει αυξηµένη οστεοβλαστική 
δραστηριότητα ιδίως στον πυθµένα των κύστεων. Οι κύστεις περιέχουν ένα άµορφο 
υλικό η προέλευση του οποίου είναι άγνωστη. Πιθανολογείται ότι προέρχεται από 
την αποδόµηση των οστικών δοκίδων, από προΐόντα οστεονέκρωσης ή από τη 
δυναµική άντληση αρθρικού υγρού διαµέσου ρωγµών του υποχόνδριου οστού. Όπως 
σε όλες τις µορφές αρθρίτιδας, η ύπαρξη µικρών περιοχών οστεονέκρωσης είναι ένα 
συχνό εύρηµα. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της οστεοαρθρίτιδας είναι η µεγάλη 
αγγειοβρίθεια και η φλεβική στάση στο υποχόνδριο οστούν (Αrnoldi, Linderhobin & 
Mussbicher, 1972). Aυτή τεκµηριώνεται τόσο µε αγγειογραφικές µελέτες όσο και µε 
µετρήσεις της ενδοοστικής πίεσης. Παρουσιάζεται επίσης σαν αυξηµένη 
συγκέντρωση ραδιοφαρµάκου γύρω από τις οστεοαρθριτικές αρθρώσεις στο 
σπινθηρογράφηµα των οστών. 

 

1.5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

  Οι ασθενείς συνήθως έχουν υπερβεί τη µέση ηλικία. Ο πόνος είναι το κύριο 
σύµπτωµα. Μπορεί να είναι διάχυτος σε µεγάλη έκταση, εντοπισµένος ή να 
αντανακλά σε κάποια αποµακρυσµένη περιοχή (πόνος αναφερόµενος στο γόνατο από 
οστεοαρθρίτιδα του ισχίου). Συνήθως είναι αρχικά ήπιος αλλά επιδεινώνεται 
προοδευτικά σε διάστηµα µηνών ή χρόνων. Ο πόνος αρχικά επιδεινώνεται µε την 
καταπόνηση της άρθρωσης και υποχωρεί µε την ανάπαυση, µε την πάροδο του 
χρόνου όµως η ύφεση δεν είναι πλήρης. Σταδιακά εµφανίζεται και νυχτερινός πόνος, 
οπότε ο ασθενής αδυνατεί να βρει µία θέση που να τον ανακουφίζει. Ενοχοποιούνται 
διάφορες αιτίες για τον πόνο, όπως η ρίκνωση του θυλάκου που προκαλεί πόνο κατά 
τη διάτασή του, η µυική κόπωση και πιθανότερα η αυξηµένη ενδοοστική πίεση λόγω 
φλεβικής στάσης.          
 Η δυσκαµψία είναι ένα σύνηθες κλινικό σηµείο της νόσου. Χαρακτηριστικά 
παρουσιάζεται µετά από περιόδους ακινησίας, αλλά προοδευτικά γίνεται συνεχής και 
µε την πάροδο του χρόνου επιδεινώνεται.      
 Η διόγκωση της άρθρωσης µπορεί να είναι περιοδική – µε κύρια αιτία σε αυτή 
την περίπτωση τον ύδραρθρο – ή µόνιµη, λόγω της πάχυνσης του θυλάκου ή της 
ανάπτυξης µεγάλων οστεοφύτων.       
 Η παραµόρφωση και η διαταραχή του άξονα της άρθρωσης µπορεί να 
οφείλεται στη ρίκνωση του θυλάκου ή σε αστάθεια, αλλά δε θα πρέπει να διαφεύγει 
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το γεγονός ότι αυτή µπορεί να προΰπάρχει και να είναι η αιτία της οστεοαρθρίτιδας.
 Η διαταραχή της λειτουργικότητας της άρθρωσης, αν και δεν είναι η πιο 
δραµατική εκδήλωση της αρθρίτιδας, µπορεί να αποτελεί το κύριο ενόχληµα του 
αρρώστου για το οποίο αναζητά βοήθεια (χωλότητα, δυσκολία µε τις σκάλες, 
περιορισµός της απόστασης βάδισης, προοδευτική ανικανότητα να εκπληρώνει 
καθηµερινές δραστηριότητες). Τα συµπτώµατα έχουν χαρακτηριστικά ένα 
διαλείποντα χαρακτήρα µε περιόδους ύφεσης, που µερικές φορές µπορεί να 
διαρκέσουν µήνες. Ο κλινικός και ο ακτινολογικός έλεγχος θα αποκαλύψει και άλλες 
αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί σε άλλοτε διαφορετικό βαθµό.   
 Το οίδηµα και η παραµόρφωση είναι πιο έντονα στις επιφανειακές αρθρώσεις. 
Αντίθετα στο ισχίο, η παραµόρφωση αντιρροπείται από τη σπονδυλική στήλη και την 
κλίση της λεκάνης. Σε προχωρηµένες µορφές της νόσου είναι προφανής η µυική 
ατροφία. Παλιές ουλές ή συρίγγια µπορεί να σχετίζονται µε προηγούµενες παθήσεις 
της άρθρωσης που οδήγησαν σε οστεοαρθρίτιδα. Τοπική ευαισθησία παρατηρείται 
συχνά και σε επιφανειακές αρθρώσεις όπου µπορεί να ψηλαφήσει κανείς την 
πάχυνση του θυλάκου, τα οστεόφυτα ή την αύξηση του ενδαρθρικού υγρού. 
 Η κινητικότητα της άρθρωσης είναι πάντοτε περιορισµένη, αλλά µπορεί  να 
είναι ανώδυνη µέσα στο εύρος κίνησης που έχει αποµείνει. Μερικές φορές η κίνηση 
συνοδεύεται από κριγµό. Στα τελικά στάδια της νόσου η άρθρωση 
αποσταθεροποιείται, λόγω της απώλειας χόνδρου και υποχόνδριου οστού ή λόγω της 
ασύµµετρης ρίκνωσης του θυλάκου και της µυικής αδυναµίας. 

 

1.6. ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 

 Οι απλές ακτινογραφίες είναι τόσο χαρακτηριστικές, ώστε καθιστούν 
ανώφελες πιο ειδικές εξετάσεις. Τα τέσσερα κύρια ακτινολογικά ευρήµατα είναι: 1) η 
ασύµµετρη στένωση του µεσαρθρίου διαστήµατος, 2) η σκλήρυνση του υποχονδρίου 
οστού κάτω από τις περιοχές που έχει εκφυλιστεί ο χόνδρος, 3) οι κύστεις κοντά στην 
αρθρική επιφάνεια και 4) τα οστεόφυτα στα όρια της άρθρωσης (Kellgren & 
Lawrence 1957).        
 Επιπλέον είναι δυνατό να υπάρχουν ευρήµατα προηγούµενων παθήσεων 
(συγγενείς ανωµαλίες, παλαιά κατάγµατα, ρευµατοειδής αρθρίτιδα, 
χονδρασβέστωση).         
 Το σπινθηρογράφηµα των οστών µε διφωσφονικό τεχνήτιο, δείχνει στην 
οστική φάση αυξηµένη συγκέντρωση του ραδιοφαρµάκου στο υποχόνδριο οστούν, 
που φανερώνει αυξηµένη αγγείωση και νέα παραγωγή οστού. Μπορεί να βοηθήσει 
στη διερεύνηση της αρθρίτιδας σε ακτινολογικά µη εµφανείς περιοχές όπως οι 
µεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις.        
 Με την απλή διάγνωση µιας οστεοαρθρίτιδας δεν έχει ολοκληρωθεί το 
διαγνωστικό έργο. Υπάρχουν πάντα υποκείµενες παθήσεις και παράγοντες οι οποίοι 
θα πρέπει να αποκαλυφθούν. Σε αυτή την έρευνα ο αριθµός, το είδος και ο τρόπος 
προσβολής των αρθρώσεων αποτελούν πολύ χρήσιµες πληροφορίες. 

• Μονοαρθρική και ολιγοαρθρική οστεοαρθρίτιδα 

Στην κλασική της µορφή, η οστεοαρθρίτιδα εκδηλώνεται µε πόνο και 
δυσλειτουργία σε µία ή δύο από τις µεγάλες φορτιζόµενες αρθρώσεις. Μπορεί να 
υπάρχει µία σαφής υποκείµενη διαταραχή όπως δυσπλασία της κοτύλης, 
επιφυσιολίσθηση, παλαιό κάταγµα, συνδεσµική βλάβη. Στην πλειονότητα όµως των 
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περιπτώσεων η προΰπάρχουσα διαταραχή δεν είναι τόσο εµφανής, ενώ συχνά τίθεται 
το ερώτηµα κατά πόσο η διάγνωσή της θα τροποποιήσει τη θεραπευτική προσέγγιση. 

• Πολυαρθρική (γενικευµένη) οστεοαρθρίτιδα 

Αυτή είναι η πιο συχνή µορφή, αν και οι περισσότεροι ασθενείς δεν 
απευθύνονται ποτέ σε ορθοπαιδικό. Πρόκειται συνήθως για µεσήλικες γυναίκες που 
παραπονούνται για πόνο, οίδηµα και δυσκαµψία των δακτύλων των χεριών. Η πρώτη 
καρποµετακάρπιος, η µεταταρσιοφαλαγγική του µεγάλου δακτύλου, τα γόνατα και οι 
µεσοσπονδυλικές διαρθρώσεις είναι οι πιο συχνές εντοπίσεις. Οι αλλοιώσεις 
είναι ιδιαίτερα έντονες στα χέρια. Οι αρθρώσεις είναι διογκωµένες και ευαίσθητες και 
στα αρχικά στάδια  δίνουν την εντύπωση ότι φλεγµαίνουν. Με την πάροδο των ετών, 
η ανάπτυξη των οστεοφύτων και το οίδηµα των µαλακών µορίων δίνει µια οζώδη 
εµφάνιση στις τελικές φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις (όζοι Heberden) και πιο σπάνια 
στις κεντρικές φαλαγγοφαλαγγικές αρθρώσεις (όζοι Bouchard). O πόνος µπορεί 
σταδιακά να υποχωρήσει αλλά δυσκαµψία και παραµόρφωση παραµένουν και µπορεί 
να είναι ενοχλητικές. Άλλοι ασθενείς παραπονούνται για πόνο στα γόνατα ή τη µέση, 
ενώ τα δάκτυλα µε τις χαρακτηριστικές δίκην κοµβολογίου αλλοιώσεις φαίνονται από 
την πόρτα του ιατρείου. 

 

1.7. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  Στο σχεδιασµό της θεραπείας  πρέπει να προσµετρώνται τρία σηµεία: 
 1ο) τα συµπτώµατα είναι πάντα περιοδικά, µε εξάρσεις και υφέσεις που 
µερικές φορές διαρκούν µεγάλα χρονικά διαστήµατα,    
 2ο) κάποιες µορφές οστεοαρθρίτιδας γίνονται λιγότερο επώδυνες µε το 
πέρασµα του χρόνου και το µόνο που χρειάζεται ο ασθενής είναι η συνταγογράφηση 
αναλγητικών φαρµάκων,        
 3ο) η διαπίστωση (από διαδοχικές ακτινογραφίες) ότι ο ασθενής πάσχει από 
ταχέως καταστροφική µορφή οστεοαρθρίτιδας, δικαιολογεί µια πρώιµη απόφαση για 
επανορθωτικές επεµβάσεις, πριν η οστική απώλεια γίνει τόσο έντονη ώστε να 
επηρεαστεί αρνητικά το αποτέλεσµα µελλοντικής επέµβασης.  

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΙΜΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

  Τρεις ενέργειες αφορούν τη θεραπεία της αρχόµενης οστεοαρθρίτιδας: 

1) Αναλγησία 
2) Αύξηση του εύρους κινήσεων των προσβεβληµένων αρθρώσεων 
3) Ελάττωση των φορτίων που µεταφέρει η άρθρωση 

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 

  Τα αναλγητικά και τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη µπορεί να ανακουφίσουν 
από τον πόνο για χρόνια. Η παρατεινόµενη χορήγηση ισχυρών αντιφλεγµονωδών θα 
πρέπει να αποφευχθεί, γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι µπορεί να επιταχύνουν την 
καταστροφή του χόνδρου (Newman, Ling 1985). Η τοπική θερµότητα ανακουφίζει 
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µόνο παροδικά. Η περιοδική ανάπαυση και η τροποποίηση των δραστηριοτήτων είναι 
απαραίτητη. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 Ένα πρόγραµµα κινησιοθεραπείας είναι σηµαντικό. Στην αρχή ο πόνος 
εµφανίζεται µόνο στα όρια της τροχιάς κίνησης των οστεοαρθριτικών αρθρώσεων. 
Έτσι οι ασκήσεις που αυξάνουν το εύρος κίνησης και οι ήπιοι χειρισµοί είναι πολύ 
αποτελεσµατικά µέτρα για τον πόνο. 

ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 

  Απλά µέτρα για την ελάττωση του φορτίου είναι η απώλεια σωµατικού 
βάρους, η χρήση βακτηρίας, η αποφυγή µη απαραίτητων καταπονήσεων, όπως το 
τροχάδην ή το ανέβασµα σκάλας, καθώς και τα τακτικά διαστήµατα πλήρους 
ανάπαυσης. 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ  

  Εάν τα συµπτώµατα επιδεινωθούν, τότε σε κάποιες αρθρώσεις (ισχίο-γόνατο) 
µπορεί να γίνουν οστεοτοµίες διόρθωσης του άξονα φόρτισης. Για να είναι επιτυχείς, 
θα πρέπει να γίνουν όταν οι αρθρώσεις είναι ακόµη σταθερές, το εύρος κίνησης 
ικανοποιητικό και οι ακτινογραφίες δείχνουν ότι ένα µεγάλο τµήµα του µεσαρθρίου 
διαστήµατος έχει διατηρηθεί. Η ανακούφιση από τον πόνο είναι εντυπωσιακή και 
αποδίδεται στην αγγειακή αποσυµφόρηση του υποχονδρίου οστού και στη διασπορά 
των φορτίων σε µη κατεστραµµένα τµήµατα της άρθρωσης. Μετά από µία 
οστεοτοµία µπορεί να αναπτυχθεί ινοχόνδρινος ιστός ο οποίος καλύπτει το 
απογυµνωµένο υποχόνδριο οστούν. Σε ασθενείς αυτής της κατηγορίας µπορεί ακόµη 
να πραγµατοποιηθεί καθαρισµός και έκπλυση της άρθρωσης. Επιχειρείται αφαίρεση 
όλων των ρακών των µηνίσκων, των εκφυλισµένων τµηµάτων του αρθρικού χόνδρου, 
των οστεοφύτων, των ελεύθερων οστεοχόνδρινων σωµάτων, η λείανση της αρθρικής 
επιφάνειας και η έκπλυση της άρθρωσης. Όλες οι ενέργειες γίνονται µέσω 
αρθροσκοπίου. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 

  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι ασθενείς που επιλέχθησαν στην 
παρούσα µελέτη. Η προχωρηµένη αρθρική καταστροφή µε αυξανόµενο πόνο, 
αστάθεια και παραµόρφωση (κυρίως στις φορτιζόµενες αρθρώσεις) απαιτεί 
επανορθωτική χειρουργική επέµβαση. Η αρθρόδεση ενδείκνυται, εφόσον γίνει 
αποδεκτή από τον ασθενή και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι παρακείµενες αρθρώσεις 
θα επιβαρυνθούν. Στην απόφαση της ολικής αρθροπλαστικής, δηλαδή της 
αντικατάστασης των αρθρικών επιφανειών, ο προσδιορισµός του χρόνου που θα 
εκτελεσθεί είναι πολύ σηµαντικός. Εάν επιχειρηθεί σε µικρή ηλικία επιβαρύνεται η 
µακροβιότητα του αποτελέσµατος, από την αυξανόµενη δραστηριότητα που 
σχετίζεται µε τη νεαρή ηλικία και από την απαίτηση να λειτουργήσει για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα. Εάν καθυστερήσει πολύ, τότε η οστική καταστροφή που 
συνοδεύει την οστεοαρθρίτιδα, η δυσκαµψία, η παραµόρφωση και οι µυικές ατροφίες 
που αναπτύσσονται καθιστούν την επέµβαση τεχνικά δυσκολότερη και το τελικό 
αποτέλεσµα απρόβλεπτο.        
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 Η εφαρµογή της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος στην οποία υπεβλήθησαν 
και οι ασθενείς που επιλέχθησαν στην παρούσα µελέτη,  καθυστέρησε σε σχέση µε 
την ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα της 
άρθρωσης του γόνατος και τη δυσκολία κατασκευής τεχνητής άρθρωσης που να 
πλησιάζει τη λειτουργία του φυσιολογικού γόνατος. Σήµερα µε τη εξέλιξη στον 
τοµέα αυτό, οι ολικές αρθροπλαστικές του γόνατος έχουν φτάσει και ξεπεράσει σε 
αριθµό τις ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου.      
 Οι στόχοι από τεχνικής άποψης της ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, είναι η 
αποκατάσταση του µηχανικού άξονα του σκέλους, η αποκατάσταση του µεσαρθρίου 
διαστήµατος και η εξισορρόπηση των συνδεσµικών στοιχείων.   
 Η τεχνητή άρθρωση αποτελείται από τη µηριαία µεταλλική (χρώµιο-
κοβάλτιο) και την κνηµιαία µεταλλική (τιτάνιο) πρόθεση. Στην κνηµιαία εφαρµόζεται 
ένθετο από πολυαιθυλένιο. Οι αρθρούµενες δηλαδή επιφάνειες είναι µέταλλο µε 
πολυαιθυλένιο. Η στερέωσή τους γίνεται µε ή χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. 
 Ανάλογα µε το βαθµό περιορισµού της κίνησης και τον τρόπο σύνδεσης των 
δύο τµηµάτων της, οι τεχνητές αρθρώσεις του γόνατος µπορεί να είναι: α) 
περιοριστικού τύπου ή συνδεδεµένες που επιτρέπουν µόνο κάµψη-έκταση, β) 
ηµιπεριοριστικού τύπου, που επιτρέπουν κάµψη-έκταση και στροφές, γ) µη 
περιοριστικού τύπου, που θεωρητικά επιτρέπουν όλο το εύρος κινήσεων ενός 
φυσιολογικού γόνατος.        
 Τα αποτελέσµατα τόσο τα άµεσα όσο και τα απώτερα είναι πολύ καλά. Στο 
85-90% των ασθενών η τεχνητή άρθρωση διατηρείται και λειτουργεί επί δεκαπέντε 
µε είκοσι χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Τελευταία παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστηµονικής 
κοινότητας όσον αφορά την έννοια και τις µεθόδους εκτίµησης της ποιότητας ζωής 
(Cummins 2005, Wood-Dauphinee 1999). Η ποιότητα ζωής αξιολογείται στο πλαίσιο 
οικονοµικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και ιατρικών επιστηµών, γεγονός που 
συνέβαλε στην ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ορισµών της καθώς και µεθόδων 
αξιολόγησής της (Cummins 2005, Wilson & Cleary 1995, Wood-Dauphinee 1999). 
Ειδικότερα στις δεκαετίες  του 1980 και 1990, αναπτύχθηκαν αρκετά 
ερωτηµατολόγια εκτίµησης της ποιότητας ζωής, ενώ παράλληλα τεκµηριώθηκαν οι 
ψυχοµετρικές ιδιότητες των συγκεκριµένων οργάνων. Κάτι αντίστοιχο δεν 
παρατηρήθηκε στην ανάπτυξη θεωρητικών µοντέλων και εννοιολογικής προσέγγισης 
της ποιότητας ζωής, µε αποτέλεσµα την έλλειψη συµφωνίας για έναν κοινά αποδεκτό 
ορισµό της (Cummins 2005, Guyatt et al.1993, Hunt 1997, Wood-Dauphinee 1999). 
 Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (1998, 2003), η ποιότητα 
ζωής είναι µία πολυσύνθετη έννοια που αναφέρεται σε ατοµικές, κοινωνικές, 
οικονοµικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους, οι οποίες µπορούν να καθορίσουν 
ουσιαστικά την ευηµερία του ατόµου. Ειδικότερα, η σωµατική και ψυχολογική υγεία, 
το επίπεδο της προσωπικής ανεξαρτησίας, οι κοινωνικές σχέσεις, οι προσωπικές αξίες 
και οι σχέσεις µε το περιβάλλον αποτελούν παραµέτρους που περιγράφουν την έννοια 
της ποιότητας ζωής (WHO 1998). Ακόµη, η οικογενειακή ζωή, η ικανοποίηση από 
την εργασία και τη ζωή γενικότερα, η εκπαίδευση, η ισότητα των φύλων, η 
οικονοµική και πολιτική κατάσταση και το περιβάλλον θεωρούνται σηµαντικές 
παράµετροι της ποιότητας ζωής του ατόµου (Calaminus & Barr 2008, Mooney 2006, 
WHO 2003) (Υφαντόπουλος, 2001).       
 Σε επίπεδο ΟΟΣΑ, τα κράτη-µέλη, έχουν συµφωνήσει σε µία οµάδα 
κοινωνικών θεµάτων σχετικών µε την ποιότητα ζωής, ανάµεσα στα οποία 
περιλαµβάνονται η υγεία, ο έλεγχος στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, η εργασία 
και η ποιότητα της εργασιακής ζωής (Bowling, 1995). Σε επίπεδο ΕΕ έχει συσταθεί 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για την Κοινωνική Ποιότητα (European Foundation on Social 
Quality), το οποίο εισήγαγε την έννοια της κοινωνικής ποιότητας. Ως κοινωνική 
ποιότητα ζωής ορίζεται ο βαθµός στον οποίο οι πολίτες είναι ικανοί να συµµετέχουν 
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της κοινότητας, σε συνθήκες που ενισχύουν την 
προσωπική ευεξία και ευηµερία. Το επίπεδο της κοινωνικής ποιότητας ζωής του 
πολίτη εξαρτάται από το βαθµό της οικονοµικής ασφάλειας, το επίπεδο της 
κοινωνικής ενσωµάτωσης, το βαθµό της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, το 
επίπεδο της αυτονοµίας και το επίπεδο υγείας (Yfantopoulos, 2001).  
 Επειδή η σωµατική και ψυχολογική υγεία αποτελούν µέρος του 
προσδιορισµού του επιπέδου ζωής ενός ατόµου, οι ερευνητές των ιατρικών 
επιστηµών επινόησαν τον όρο «Σχετιζόµενη µε την Υγεία Ποιότητα Ζωής», που 
αφορά στην επικέντρωση και στην αξιολόγηση της σωµατικής και ψυχολογικής 
υγείας και κοινωνικής ευηµερίας (Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ.) (Hunt 1997, Mooney 2006, Wood-
Dauphinee 1999).         
 Η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής αποτελεί ένα ειδικό πεδίο έρευνας, 
το οποίο περιλαµβάνει πλευρές της ζωής που επηρεάζονται από την προσωπική µας 
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υγεία και από δραστηριότητες που στοχεύουν στη διατήρηση ή βελτίωση της υγείας 
(Bungay et al., 1991). Πρόκειται για πολυδιάστατη έννοια µε διττό χαρακτήρα, που 
περιλαµβάνει θετικές και  αρνητικές όψεις της ευεξίας και της ζωής και ενσωµατώνει 
τη σωµατική, ψυχική και κοινωνική υγεία. Η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής 
αποτελεί και δυναµική έννοια, η εκτίµηση της οποίας µεταβάλλεται καθώς 
µεταβάλλονται το επίπεδο υγείας, οι σχέσεις, οι εµπειρίες και οι ρόλοι του ατόµου. 
Συµπερασµατικά, η σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής θα µπορούσε να οριστεί 
ως το άριστο επίπεδο της ψυχικής, σωµατικής, κοινωνικής λειτουργικότητας, των 
σχέσεων και των αντιλήψεων για την υγεία, τη φυσική κατάσταση, την ικανοποίηση 
από τη ζωή και την ευεξία (Bowling, 1995).      
 Η έννοια της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής, όπως ορίσθηκε 
παραπάνω, βασίζεται στο θεωρητικό µοντέλο του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, 
σύµφωνα µε το οποίο η υγεία ορίζεται ως η κατάσταση πλήρους σωµατικής, ψυχικής 
και κοινωνικής ευεξίας. Στα πλαίσια του Π.Ο.Υ. έχει συσταθεί µία συγκεκριµένη 
οµάδα επιστηµόνων που ασχολείται µε θέµατα ποιότητας ζωής (World Health 
Organization Quality of Life Group). Σύµφωνα µε την οµάδα αυτή η ποιότητα ζωής 
ορίζεται ως η αντίληψη ενός ατόµου για τη θέση του στη ζωή, στα πλαίσια του 
πολιτισµού στον οποίο ζει και του αντίστοιχου συστήµατος αξιών. Αποτελεί µία 
ευρεία έννοια, η οποία επηρεάζεται κατά περίπλοκο τρόπο από τη σωµατική του 
υγεία του, τη ψυχολογική του κατάσταση, το επίπεδο αυτονοµίας του, τις κοινωνικές 
του σχέσεις και τις σχέσεις του µε σηµαντικά στοιχεία του περιβάλλοντός του 
(Bowling, 1995).       
 Ειδικότερα, η Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. είναι µία µέθοδος εξέτασης της επίδρασης 
νοσηµάτων στη σωµατική, ψυχολογική και κοινωνική υγεία του ατόµου (Fontaine & 
Barofsky 2001, Hunt 1997, Miguel et al. 2008, Mooney 2006, Wood-Dauphinee 
1999). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός για 
την Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται ως ένας κλάδος ποιότητας ζωής που 
εστιάζεται περισσότερο στην εκτίµηση της υγείας µε την ευρύτερη έννοιά της (Chen 
et al.2005, Fitzpatrick et al.1998, Garratt et al.2002, Miguel et al.2008).  
 Έτσι, η Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών από τον χώρο 
της υγείας. Το ενδιαφέρον αυτό σχετίζεται µε το γεγονός ότι η αξιολόγηση της 
Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. προσφέρει µία ολοκληρωµένη εικόνα των επιπτώσεων των νοσηµάτων 
στο άτοµο, σε αντίθεση µε τις φυσιολογικές και κλινικές εξετάσεις, οι οποίες 
ανιχνεύουν συνήθως µόνο τα προβλήµατα υγείας (Fontaine & Barofsky 2001, Guyatt 
et al.1993, Haywood et al.2005).       
  

2.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ 

Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και χρήση εργαλείων µέτρησης της 
ποιότητας ζωής είναι σχετικά πρόσφατο. Τα πρώτα ερωτηµατολόγια για την 
σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής εµφανίστηκαν στη δεκαετία του 1970, µε 
στόχο να δώσουν µία πολυδιάστατη προσέγγιση στη µέτρηση του υγειονοµικού 
αποτελέσµατος, συµπεριλαµβάνοντας µετρήσεις της σωµατικής, ψυχικής και 
κοινωνικής υγείας. Έκτοτε παρατηρείται ένας ολοένα αυξανόµενος αριθµός ερευνών 
στη βιβλιογραφία που περιλαµβάνουν την έννοια της ποιότητας ζωής σε σχέση µε την 
υγεία του ατόµου (Bowling, 1995). Σήµερα οι περισσότερες µελέτες για τα 
αποτελέσµατα κλινικών παρεµβάσεων περιλαµβάνουν κάποιας µορφής µέτρηση της 
Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ.. 
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    Για τη µέτρηση της σχετικής µε την υγεία ποιότητας ζωής χρησιµοποιούνται 
σταθµισµένα ερωτηµατολόγια τα οποία επικεντρώνονται είτε στο γενικό επίπεδο 
υγείας του ατόµου, είτε στις επιπτώσεις συγκεκριµένων ασθενειών στην ποιότητα 
ζωής του ασθενούς (Calaminus & Βarr 2008, Guyatt et al., 1993, Haywood et al., 
2005). Τα ερωτηµατολόγια αυτά βασίζονται σε ένα κοινό θεωρητικό υπόβαθρο, 
σύµφωνα µε το οποίο η µέτρηση της βιολογικής λειτουργικότητας είναι βασικός αλλά 
όχι επαρκής δείκτης αξιολόγησης της υγείας (Bungay et al.,  1991).   
 Σύµφωνα µε τον Estes et al. (2004), τα εργαλεία µέτρησης πρέπει να 
ικανοποιούν συγκεκριµένα κριτήρια : 

• να είναι σαφώς καθορισµένα 
• να είναι αξιόπιστα 
• να είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσµού που µελετάται 
• να είναι έγκυρα 
• να έχουν την ικανότητα να αθροίζονται και να αναλύονται 
• να είναι εύκολα ερµηνεύσιµα 
• να είναι διαθέσιµα προς ανάλυση 
• να απεικονίζουν τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου ώστε να είναι 

χρήσιµα 

Τα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται σήµερα διακρίνονται αδρά στις 
εξής κατηγορίες: 
 
α. Ερωτηµατολόγια Υποκειµενικής Αξιολόγησης 
 
(1) Ερωτηµατολόγια γενικής υγείας (general health questionnaires). 

Είναι σχεδιασµένα να µετρούν την κατάσταση υγείας του γενικού πληθυσµού, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υποκείµενης νόσου. Οι ερωτήσεις είναι συνήθως 
εξαιρετικά απλές και κατανοητές από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 
ανεξάρτητα από το µορφωτικό του επίπεδο. Ο αριθµός τους είναι µεγάλος και 
αυξάνει συνεχώς. Τα πιο γνωστά είναι τα SF-12 , SF-36, EQ-15D και EQ-5D. 
(2) Ερωτηµατολόγια ειδικής υγείας (disease/site-specific questionnaires). 

Τα ερωτηµατολόγια µπορεί να είναι ειδικά για τη νόσο, για την οµάδα 
πληθυσµού στην οποία απευθύνονται (για παράδειγµα έφηβοι, άτοµα τρίτης ηλικίας 
κ.α.), ή ακόµα και για µια συγκεκριµένη λειτουργία (για παράδειγµα σεξουαλική 
δραστηριότητα, άγχος κ.α.). Οι ερωτήσεις είναι προσαρµοσµένες και καλύπτουν µόνο 
το συγκεκριµένο αντικείµενο και όχι τη γενική υγεία του ασθενούς. Αυτό έχει σαν 
συνέπεια τη µεγαλύτερη ειδικότητα και ευαισθησία του ερωτηµατολογίου σχετικά µε 
την υπό εξέταση διάσταση. Η χρήση των ερωτηµατολογίων αυτών είναι περισσότερο 
διαδεδοµένη µεταξύ των ιατρών κυρίως επειδή τα αποτελέσµατά τους είναι πιο κοντά 
στην καθηµερινή κλινική πράξη από ότι τα ερωτηµατολόγια Γενικής Υγείας. 
 
β. Ερωτηµατολόγια Αντικειµενικής Αξιολόγησης 
 

Περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια – κλίµακες αντικειµενικών µετρήσεων 
(objective) για τη νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώµατος. Κάθε µία από τις 
παραπάνω κατηγορίες ερωτηµατολογίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα εξής είδη 
µελετών: 
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α. Μελέτες ∆ιαχρονικές (Longitudinal studies) που διακρίνονται σε Προοπτικές και 
Αναδροµικές και µελετούν ένα συγκεκριµένο δείγµα σε βάθος χρόνου στο παρόν-
µέλλον ή το παρελθόν αντίστοιχα. 
β. Μελέτες Συγχρονικές (Cross-Sectional studies) που µελετούν ένα γενικό 
πληθυσµιακό δείγµα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 
Έτσι µπορούµε να προβούµε: 

α. Στη σύγκριση ασθενών µε διαφορετικά επίπεδα υγείας (µελέτες διάκρισης). 
β. Στην ανίχνευση αλλαγών στην κατάσταση υγείας ενός συγκεκριµένου ασθενούς, 
για παράδειγµα πριν και µετά από µια θεραπευτική παρέµβαση (µελέτες 
αξιολόγησης). 
γ. Στην πρόβλεψη της µελλοντικής κατάστασης υγείας ενός ασθενούς (µελέτες 
πρόβλεψης). 
 

2.2.1. Γενικά ερωτηµατολόγια της Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. 

Πρόκειται για ερωτηµατολόγια που αξιολογούν µεγάλο αριθµό παραµέτρων 
υγείας και χρησιµοποιούνται για µετρήσεις στο γενικό πληθυσµό και για µεγάλο 
φάσµα προβληµάτων υγείας (Fitzpatrick et al., 1998). Είναι πολυδιάστατα εργαλεία 
που αξιολογούν τουλάχιστον τέσσερις διαστάσεις υγείας: σωµατική λειτουργικότητα, 
κοινωνική λειτουργικότητα, ψυχική υγεία και αντιλήψεις γενικής υγείας (Bungay et 
al., 1991).           
 Η σωµατική λειτουργικότητα αναφέρεται σε περιορισµούς ή ανικανότητα του 
ασθενή για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Για να θεωρούνται πλήρεις οι µετρήσεις 
σωµατικής λειτουργικότητας πρέπει να µην περιορίζονται στην αξιολόγηση των 
δυσκολιών αλλά να καλύπτουν όλο το φάσµα των καθηµερινών δραστηριοτήτων ενός 
ατόµου.          
 Η κοινωνική λειτουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να 
αναπτύσσει και να διατηρεί ώριµες κοινωνικές σχέσεις, καθώς και στην ικανοποίηση 
που εισπράττει το άτοµο από αυτές τις σχέσεις  (Bungay et al., 1991). Οι ερωτήσεις 
αξιολογούν τόσο τη συχνότητα των κοινωνικών επαφών όσο και την ποιότητά τους. 

Οι ερωτήσεις που αναφέρονται στην ψυχική υγεία επικεντρώνονται στη 
συχνότητα και ένταση των ψυχολογικών συµπτωµάτων, που εµφανίζονται σε 
συνδυασµό µε µία σωµατική ασθένεια. 
           Οι ερωτήσεις που διερευνούν τις αντιλήψεις γενικής υγείας αξιολογούν τις 
γενικότερες προτιµήσεις και στάσεις του ατόµου σχετικά µε την υγεία. Επιτρέπουν 
στον ερευνητή να διαγνώσει τις ατοµικές διαφορές όσον αφορά την αντίδραση στον 
πόνο, την αντίληψη της δυσκολίας ή το βαθµό ανησυχίας για την ασθένεια. 

Τα ερωτηµατολόγια τείνουν να είναι λιγότερο ευαίσθητα στις αλλαγές σε 
συγκεκριµένες µυοσκελετικές παθήσεις (Patrick & Deyo 1989, Guyatt 1993, 
Bombardier et al, 1994, Beaton & Richards 1998, Riddle & Stratford 1998) αλλά 
παρέχουν µια πολύτιµη ευρεία άποψη της γενικής υγείας του ασθενή. 

Πλεονεκτήµατα των ερωτηµατολογίων αυτών είναι: α) η δυνατότητα 
σύγκρισης της Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. µεταξύ ποικίλων ιατρικών καταστάσεων και µεταξύ 
διαφορετικών οµάδων πληθυσµού, β) η αξιολόγηση πολλών παραµέτρων υγείας και 
γ) η δηµιουργία νορµών του γενικού πληθυσµού (Brouwer et al., 2007, Fitzpatrick et 
al., 1998, Fontaine & Barofsky 2001). Επιχειρούν τη µέτρηση της ποιότητας ζωής του 
ατόµου βασιζόµενες κατά κύριο λόγο στο βαθµό πραγµατοποίησης των καθηµερινών 
κοινωνικών του δραστηριοτήτων (Κυριόπουλος και συν., 1996). Υπάρχουν όµως και 
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µειονεκτήµατα, όπως: α) ο µικρός αριθµός ερωτήσεων που είναι σχετικές µε ένα 
ορισµένο πρόβληµα υγείας και β) η χαµηλότερη ευαισθησία σε αλλαγές που 
προκύπτουν από την εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης και από τον χρόνο 
(Fontaine & Barofsky 2001, Garratt et al., 2002). Πολλοί κλινικοί ερευνητές 
σηµειώνουν ότι οι µετρήσεις από εργαλεία γενικού επιπέδου υγείας πρέπει να 
συµπληρώνονται από ερωτηµατολόγια εξειδικευµένα σε συγκεκριµένη ασθένεια, 
ώστε να µπορούν να ανιχνεύουν σηµαντικές κλινικές αλλαγές (Bowling, 1995). 
 Το πλέον αξιόπιστο, έγκυρο και ευρέως χρησιµοποιούµενο ερωτηµατολόγιο 
είναι η «Επισκόπηση Υγείας SF-36» (Garratt et al., 2002, Keller et al., 1998, Ware et 
al., 1998), το οποίο θα χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα µελέτη. Αποτελείται από 36 
περιγραφικές ερωτήσεις, οι οποίες συγκροτούν τις κλίµακες της σωµατικής 
λειτουργικότητας, του σωµατικού ρόλου, του σωµατικού πόνου , της γενικής υγείας, 
της ζωτικότητας, της κοινωνικής λειτουργικότητας, του συναισθηµατικού ρόλου και 
της πνευµατικής υγείας. Οι κλίµακες αυτές σχηµατίζουν δύο παράγοντες υγείας, της 
σωµατικής και πνευµατικής υγείας. Η «Επισκόπηση Υγείας SF-36», έχει µεταφραστεί 
στην ελληνική και σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες, διαθέτει υψηλούς δείκτες 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας (Anagnostopoulos et al., 2005, Κοντοδηµόπουλος και 
συνεργάτες 2004, Keller et al., 1998, Pappa et al., 2005, Ware et al., 1998).
 Υψηλούς δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας διαθέτει και η Υγειονοµική 
Απεικόνιση του Nottingham (Nottingham Health Profile), που έχει µεταφραστεί στην 
ελληνική και σε αρκετές γλώσσες (Haywood et al., 2005, Hunt et al., 1981, Vidalis et 
al., 2002). Περιλαµβάνει 45 υποκειµενικές καταστάσεις και χωρίζεται σε δύο µέρη. 
Το πρώτο µέρος αποτελείται από 38 ερωτήσεις που συνιστούν τις κλίµακες: α) της 
ενέργειας, β) της σωµατικής κινητικότητας, γ) της συναισθηµατικής αντίδρασης, δ) 
του πόνου, ε) του ύπνου και στ) της κοινωνικής αποµόνωσης. Το δεύτερο µέρος 
αξιολογεί το βαθµό που τα προβλήµατα υγείας επηρεάζουν τις παραµέτρους: α) του 
επαγγέλµατος, β) της ικανότητας για εκτέλεση εργασιών στο σπίτι, γ) της κοινωνικής 
ζωής, δ) των οικογενειακών σχέσεων, ε) της σεξουαλικής ζωής, στ) των χόµπυ και ζ) 
των διακοπών. Οι ερωτήσεις δίνουν έµφαση στην υποκειµενική αξιολόγηση του 
επιπέδου υγείας από τον ίδιο τον ερωτώµενο.     
 Έγκυρη και αξιόπιστη είναι και η Απεικόνιση Επιπτώσεων της Ασθένειας 
(Sickness Impact Profile) (Bergner et al., 1981, Haywood et al., 2005, Tian & 
Miranda 1995). Αποτελείται από 136 ερωτήσεις οµαδοποιηµένες σε 12 κατηγορίες, 
σύµφωνα µε τις σωµατικές και ψυχοκοινωνικές καταστάσεις του ατόµου. Η κλίµακα 
εντοπίζει τις αλλαγές στη συµπεριφορά ενός ατόµου λόγω κάποιου νοσήµατος. Η 
επικέντρωση στη συµπεριφορά αποτελεί το βασικό πλεονέκτηµά της, καθώς οι 
συµπεριφορές εν αντιθέσει µε τα συναισθήµατα είναι παρατηρήσιµες και µπορούν να 
µετρηθούν αντικειµενικά (McDowell  & Newell, 1996). Oι συµπεριφορές που 
αναλύονται αντιστοιχούν σε παγκόσµια πρότυπα συµπεριφοράς και επηρεάζονται 
από µία κατάσταση ασθένειας ανεξάρτητα από τις ειδικότερες συνθήκες, τη 
θεραπεία, τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ασθενή ή την πρόγνωση.  
 Οι µετρήσεις αξιολόγησης των προτιµήσεων του ατόµου χρησιµοποιούνται 
πολύ στις αναλύσεις κόστους-αποτελεσµατικότητας (Calaminus & Barr 2008, 
Fitzpatrick et al., 1998, Mooney 2006). Πλεονεκτήµατα των µετρήσεων αυτών είναι: 
α) η ποσοτική έκφραση των προτιµήσεων του ατόµου σχετικά µε την υγεία και β) ο 
υπολογισµός µιας συνολικής τιµής. Τα µειονεκτήµατα αφορούν: α) στην απαίτηση 
για καλά εκπαιδευµένους ερευνητές και β) στη µη κοινή αποδοχή της µεθόδου της 
άθροισης των προτιµήσεων του ατόµου σε µία τιµή (Fitzpatrick et al., 1998, Guyatt et 
al., 1993).          
 Το «EQ-5D» αποτελεί την πιο γνωστή, έγκυρη και αξιόπιστη µέτρηση στην 
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Ευρώπη (Brooks & EuroQol Group 1996, Fitzpatrick et al., 1998, Haywood et al., 
2005). Περιλαµβάνει πέντε βασικές διαστάσεις: α) κινητικότητα, β) 
αυτοεξυπηρέτηση, γ) συνήθεις δραστηριότητες, δ) πόνος και ε) άγχος-κατάθλιψη. 
Αυτές χωρίζονται σε τρία επίπεδα: α) λίγα προβλήµατα, β) σοβαρά προβλήµατα και 
γ) ανικανότητα.         
 Οι αθροιστικές κλίµακες αποτελούνται από µία ερώτηση ή από ένα πολύ µικρό 
αριθµό ερωτήσεων, που αξιολογούν µία ή περισσότερες παραµέτρους υγείας. Ο 
µικρός αριθµός ερωτήσεων µειώνει το χρόνο συµπλήρωσης των αθροιστικών 
κλιµάκων από τους συµµετέχοντες. Χαρακτηρίζονται όµως από βασικά 
µειονεκτήµατα, όπως : α) η έλλειψη προσδιορισµού ξεχωριστών παραµέτρων της 
υγείας του ατόµου και β) η χαµηλή ευαισθησία στην ανίχνευση αλλαγών που 
προκύπτουν από την εφαρµογή παρεµβατικών προγραµµάτων και από τον χρόνο 
(Fitzpatrick et al., 1998).       

 

2.2.2. Ειδικά ερωτηµατολόγια της Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. 

  Τα ειδικά ερωτηµατολόγια για µία παράµετρο υγείας είναι χρήσιµα στις 
περιπτώσεις που δίδεται έµφαση στην επίδραση µίας συγκεκριµένης ασθένειας στο 
επίπεδο υγείας του ασθενή. Οι ερωτήσεις βασίζονται σε λεπτοµερή περιγραφή της 
αντίληψης του ασθενή για την κατάσταση της υγείας του. Τοµείς ενδιαφέροντος των 
ερωτηµατολογίων αυτών αποτελούν η συναισθηµατική και σεξουαλική 
λειτουργικότητα, η ναυτία και οι έµετοι, ο πόνος, το άγχος, η κατάθλιψη. 
Πλεονεκτήµατα των ειδικών αυτών ερωτηµατολογίων αποτελούν: α) ο σχεδιασµός 
κατάλληλων ερωτήσεων για τη µέτρηση της συγκεκριµένης νόσου, β) η υψηλή 
ευαισθησία στην ανίχνευση των αλλαγών που προκαλούνται από τον χρόνο ή από την 
εφαρµογή προγραµµάτων παρέµβασης και γ) η υψηλότερη αποδοχή των 
ερωτηµατολογίων από τους ασθενείς εξαιτίας του γεγονότος ότι σχετίζονται µε τις 
νόσους που αντιµετωπίζουν (Brouwer et al., 2007, Chen et al., 2005, Garratt et al., 
2002). Μειονεκτήµατά τους είναι: α) η µη εφαρµογή τους σε ασθενείς που 
αντιµετωπίζουν άλλη νόσο και β) η έλλειψη δυνατότητας να συγκριθεί η Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. 
µεταξύ διαφορετικών οµάδων ασθενών (Chen et al., 2005, Garratt et al., 2002). 
 Τα ειδικά ερωτηµατολόγια που αφορούν τις µυοσκελετικές παθήσεις 
διακρίνονται σε: 

1. Ειδικά περιοχής- συστήµατος 

2. (region specific) ερωτηµατολόγια 

Tα ειδικά περιοχής-συστήµατος ερωτηµατολόγια εναπόκεινται σε πολλές 
αρθρώσεις ή διαταραχές και συνήθως είναι σχεδιασµένα για ολόκληρο το άνω ή κάτω 
άκρο. Τα ερωτηµατολόγια-κλίµακες αξιολόγησης για το άνω άκρο 
συµπεριλαµβάνουν το ερωτηµατολόγιο DASH ή Disabilities of the Arm, Shoulder 
and Hand (McConnell et a,l 1999) και την κλίµακα-ερωτηµατολόγιο Pransky’s Upper 
Extremity Function Scale. Όσον αφορά το κάτω άκρο, το ερωτηµατολόγιο Toronto 
Extremity Salvage Score χρησιµοποιείται για ολόκληρο το κάτω άκρο (Davis and 
Wright 1996, Davis 1997) όπως επίσης και η κλίµακα Lower Extremity Functional 
Scale (Binkley et al 1999). Η κλίµακα Musculoskeletal Functional Assessment και η 
σύντοµη κλίµακα Short Musculoskeletal Functional Assessment (Martin 1996) είναι 
το πλέον διαδεδοµένο ειδικό περιοχής-συστήµατος ερωτηµατολόγιο και είναι 
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σχεδιασµένο για χρήση σε οποιαδήποτε µυοσκελετική πάθηση για το άνω είτε για το 
κάτω άκρο.  

Τα ερωτηµατολόγια αυτά προσφέρουν µία εναλλακτική λύση για τα ειδικά 
περί αρθρώσεων και ειδικά περί ασθενειών ερωτηµατολογίων αξιολόγησης, 
δεδοµένου ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια όλων των διαταραχών που 
αντιµετωπίζονται σε µια πολύπλευρη µυοσκελετική πάθηση. Οι άµεσες συγκρίσεις 
παρουσιάζουν συχνά τα ειδικά περιοχής-συστήµατος ερωτηµατολόγια να έχουν το 
ίδιο σχεδόν περιεχόµενο µε τις πιο ειδικές κλίµακες-ερωτηµατολόγια  (Davis et al., 
1999) και τις ψυχοµετρικές παραµέτρους τους να είναι συγκρίσιµες (Beaton et al., 
2001).Υπάρχουν, εντούτοις, περιστάσεις στις οποίες οι νοσοκοµειακοί ιατροί ή οι 
ερευνητές θα προτιµούσαν ένα µέτρο αρκετά πιο συγκεκριµένο ώστε να εστιάσει 
στην παρουσίαση της συγκεκριµένης διαταραχής ή της άρθρωσης. 
 
3. Ειδικά αρθρώσεων ή ειδικά ασθενειών ερωτηµατολόγια (joint specific-disease 
specific) 
 

Είναι τα περισσότερα. Κάποιοι θα υποστήριζαν ότι υπάρχουν τόσα πολλά που 
θα µπορούσαν να περιπλέκουν τις συγκρίσεις των αποτελεσµάτων των διαφορετικών 
µελετών. Το πλεονέκτηµα αυτών των εργαλείων, είναι η δυνατότητά τους να 
ανιχνεύσουν πολύ εξειδικευµένους τύπους αλλαγών. Το ερωτηµατολόγιο Kirkley’s 
Western Ontario Shoulder Instability Questionnaire (WOSI) είναι ένα παράδειγµα 
(Kirkley et al., 1998). Λίγα ερωτηµατολόγια-κλίµακες είναι σχεδιασµένα για να 
αποδείξουν τον αντίκτυπο µιας αστάθειας ώµου, η οποία µπορεί να είναι 
συµπτωµατική µόνο σε ορισµένες θέσεις ή δραστηριότητες. Ένας ασθενής που έχει 
αποφύγει εκείνες τις θέσεις θα µπορούσε να παρουσιάσει αρκετά καλή 
λειτουργικότητα σε ένα άλλο ερωτηµατολόγιο για τον ώµο ή σε ένα ερωτηµατολόγιο 
για ολόκληρο το άνω άκρο. Εάν ο στόχος µιας µελέτης είναι να διακριθούν τα 
αποτελέσµατα µεταξύ δύο προσεγγίσεων-θεραπευτικών µεθόδων για τη 
σταθεροποίηση του ώµου, αυτό το πιο συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο θα µπορούσε 
να είναι ο καλύτερος τρόπος να ανιχνευθεί η σχετική επίδραση µιας θεραπευτικής 
προσέγγισης έναντι µιας άλλης, µια διευκρίνιση η οποία πιθανά θα χανότανε µε ένα 
ευρύτερο ερωτηµατολόγιο.        
 Τα πλεονεκτήµατα των ειδικών αυτών ερωτηµατολογίων αφορούν: α) στη 
λεπτοµερή εξέταση του προβλήµατος υγείας στο συγκεκριµένο σηµείο του σώµατος 
και β) στην υψηλή ευαισθησία ανίχνευσης αλλαγών, ενώ το βασικό τους µειονέκτηµα 
είναι η πολύ στενή οπτική τους γωνία, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να εξεταστούν 
ευρύτερες παράµετροι της υγείας και της ποιότητας ζωής (Fitzpatrick et al., 1998).
 Tο «Oxford Hip Score» είναι ειδικά σχεδιασµένο για ασθενείς που έχουν 
κάνει ολική αρθροπλαστική του ισχίου (McMurray et al., 1999). Στην ίδια κατηγορία 
ανήκουν, τo «Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score» (KOOS) που θα 
χρησιµοποιηθεί και στην παρούσα µελέτη και το οποίο είναι σχεδιασµένο για 
ασθενείς µε παθήσεις του γόνατος (Roos et al., 1998), όπως και τo «Shoulder 
Disability» για ασθενείς µε περιορισµούς στη λειτουργικότητα του ώµου (Ηeijden et 
al., 2000).  

4. Εξατοµικευµένα σε ασθενείς ερωτηµατολόγια 
 

Τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια-κλίµακες είναι εξατοµικευµένα σε όσους 
ασθενείς είναι σε θέση να επιλέξουν θέµατα-απαντήσεις σε ένα προσαρµοσµένο 
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ερωτηµατολόγιο. Γενικά περιέχουν περίπου πέντε θέµατα-ερωτήσεις που 
απεικονίζουν συµπτώµατα και καθηµερινές δραστηριότητες. 

Τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά τέτοια ερωτηµατολόγια-κλίµακες είναι 
διαθέσιµα: ο δείκτης Patient Specific Index (Wright and Young 1997), η λεγόµενη 
κλίµακα Patient Specific Functional Scale, (Stratford et al 1995, Westaway et al 
1998), η Problem Elicitation Technique (Buchbinder et al 1995), ο δείκτης Patient 
Generated Index (Ruta et al 1994), το ερωτηµατολόγιο Canadian Occupational 
Performance Measure (Law et al 1990), το ερωτηµατολόγιο Schedule for the 
Evaluation of Individual Quality of Life (O’Boyle et al 1993), η κλίµακα αξιολόγησης 
Measure Yourself Medical Outcome Profile (Paterson and Britten 2000), το 
ερωτηµατολόγιο Juvenile Arthritis Quality of life Questionnaire (Duffy et al 1997) 
λόγω της εξατοµικευµένης φύσης τους, κάθε ένα είναι ενδεχοµένως χρήσιµo για 
ασθενείς µε µυοσκελετικές διαταραχές, αλλά διαφέρουν στο επίπεδο των 
εξεταζόµενων τοµέων. 

Τα παραπάνω ερωτηµατολόγια-κλίµακες έχουν θεωρηθεί εξαιρετικά χρήσιµα 
σε κλινικό επίπεδο όπου µπορούν να βοηθήσουν σε προβλήµατα προσδιορισµού και 
ελέγχου µυοσκελετικών παθήσεων. Αν και απαιτούν περισσότερο χρόνο για να 
ολοκληρωθούν, η καθυστέρηση συχνά δικαιολογείται από τον όγκο των 
πληροφοριών που λαµβάνονται. Υπάρχει κάποια αµφιβολία για το εάν είναι έγκυρα 
να οµαδοποιήσουν τα αποτελέσµατα σε ένα µέσο όρο πολλών ασθενών λόγω της 
µεταβλητότητας στο περιεχόµενο των διαφορετικών ερωτηµατολογίων.  
 
 
2.2.3. Ερωτηµατολόγια-κλίµακες αντικειµενικής αξιολόγησης της 
Σ.Υ.ΠΟΙ.Ζ. 

 

Περιλαµβάνουν ερωτηµατολόγια-κλίµακες αντικειµενικών µετρήσεων 
(objective) για τη νόσο ή κάκωση ή περιοχή του σώµατος. Στις συγκεκριµένες 
κλίµακες συνδυάζονται απλές ερωτήσεις αξιολόγησης του πόνου και της 
λειτουργικής ικανότητας, µαζί µε την περιγραφή αντικειµενικών µετρήσεων όπως το 
µήκος παλάµης, το εύρος κίνησης, η δύναµη δραγµού, η ακρίβεια δραγµού, η δύναµη 
του ώµου, σταθερότητα άρθρωσης. Για τις µετρήσεις συχνά χρησιµοποιούνται ειδικά 
όργανα όπως µυόµετρα και δυναµόµετρα (Nottingham Myometer, Grip Hand 
Dynamometer-Jamar). Παραδείγµατα µετρήσεων αντικειµενικής αξιολόγησης είναι 
το MAP-hand για το χέρι, το The Mayo Clinic Performance Index for The Elbow για 
τον αγκώνα, το Mayo wrist score και το Krimmer score για τον καρπό και το 
Constant-Murley score για τον ώµο. 
 

2.2.4. Κλίµακες µέτρησης του πόνου  

Η ελάττωση του πόνου αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την αξιολόγηση 
της ποιότητας ζωής. Η µέτρησή του όµως είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο πόνος 
είναι  υποκειµενικό σύµπτωµα και η εκτίµησή του επηρεάζεται από πλήθος 
βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.  Η πλέον διαδεδοµένη 
κλίµακα που χρησιµοποιείται για τη µέτρησή του είναι το McGill Pain Questionnaire. 
Συνίσταται από 102 ερωτήσεις, οµαδοποιηµένες σε τρεις κατηγορίες: α) την αίσθηση 
του πόνου, β) τη συναισθηµατική του εκδήλωση, γ) την έντασή του. Σύµφωνα µε τον 
Μelzack που το σχεδίασε, ο πόνος δεν είναι απλά µία αισθητηριακή εµπειρία, αλλά 
περιλαµβάνει τρεις σηµαντικές ψυχολογικές διαστάσεις: την αισθητηριακή, τη 
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συναισθηµατική και τη γνωστική-αξιολογική (McDowell & Newell, 1996). To 
ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει ένα ποσοτικοποιηµένο δείκτη αυτών 
των τριών διαστάσεων του πόνου µε βάση αντίστοιχες ερωτήσεις. Τα αποτελέσµατα 
είναι χρήσιµα για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλγητικών φαρµάκων, 
καθώς και για τη διαχείριση του πόνου σε ογκολογικά περιστατικά.  

 

2.3. ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 Τα παραπάνω εργαλεία µέτρησης πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένα 
ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχουν αξιόπιστες και χρήσιµες 
πληροφορίες που να µπορούν να γενικευθούν στο γενικό πληθυσµό. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η ευαισθησία στις αλλαγές 
και η δεκτικότητα στη χρήση.        
 Η αξιοπιστία αναφέρεται στη σταθερότητα των αποτελεσµάτων σε 
επαναληπτικές µετρήσεις του ίδιου χαρακτηριστικού. Μπορεί να µετρηθεί είτε µε την 
επαναληπτική χορήγηση του ίδιου εργαλείου µέτρησης είτε µε τη χρήση 
εναλλακτικής µορφής του ερωτηµατολογίου. Εκφράζεται σε δεκαδικά ψηφία µεταξύ 
0 και 1. Ένα καλό εργαλείο µέτρησης έχει δείκτη αξιοπιστίας που κυµαίνεται µεταξύ 
0,7 και 0,9. Ο βαθµός αξιοπιστίας εξαρτάται από τον αριθµό των ερωτήσεων που 
χρησιµοποιούνται για την µέτρηση του υπό µελέτη χαρακτηριστικού. Περισσότερες 
ερωτήσεις, προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες και προσδίδουν µεγαλύτερη 
αξιοπιστία στο ερωτηµατολόγιο.       
 Η εγκυρότητα του εργαλείου µέτρησης αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο το 
εργαλείο µετρά πράγµατι αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε. Όσον αφορά το θέµα 
της εγκυρότητας, οι ερευνητές οφείλουν να απαντήσουν σε µία σειρά καίριων 
θεµάτων, όπως εάν όλες οι ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου µετρούν την 
συγκεκριµένη έννοια που µελετάται, εάν οι ερωτήσεις είναι κατανοητές στους 
ερωτώµενους, εάν η µορφή της απάντησης είναι κατάλληλη για τη συγκεκριµένη 
ερώτηση κ.α..          
 Η ευαισθησία στις αλλαγές που συµβαίνουν στην αντίληψη της υγείας από τη 
µία χρονική στιγµή στην άλλη, εκφράζει την ακρίβεια της µέτρησης και συνίσταται 
στην ικανότητα του εργαλείου να ανιχνεύει αλλαγές και διαφοροποιήσεις που 
οφείλονται σε παράγοντες όπως η εξέλιξη της νόσου, η επιδείνωση της υγείας, η 
ψυχολογική εξάρτηση από τη νόσο κ.α. (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). Για τη 
µέτρηση της ευαισθησίας στις αλλαγές είναι σηµαντικό να κατασκευαστεί µία 
κλίµακα που να καλύπτει όλο το εύρος των συγκεκριµένων αντιλήψεων για την 
κατάσταση υγείας, από τις σοβαρές καταστάσεις ασθένειας µέχρι την πλήρη υγεία.
 Η δεκτικότητα στη χρήση των εργαλείων µέτρησης της ποιότητας ζωής 
αφορά σε παράγοντες όπως η ευκολία χορήγησης, συµπλήρωσης, βαθµολόγησης και 
ερµηνείας του ερωτηµατολογίου. Για παράδειγµα, ένα εργαλείο µε πολλές και 
δύσκολες ερωτήσεις που απαιτεί χρόνο για τη συµπλήρωσή του δεν πληρεί το 
κριτήριο της δεκτικότητας στη χρήση. Για το σκοπό αυτό, σε πολλές περιπτώσεις, 
χρησιµοποιούνται σύντοµες εκδόσεις µεγαλύτερων ερωτηµατολογίων, οι οποίες 
µετρούν τα ίδια χαρακτηριστικά µε το µικρότερο δυνατό αριθµό ερωτήσεων. 
 Εκτός από τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας ενός εργαλείου 
µέτρησης, υπάρχουν και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένα 
καλό εργαλείο εκτίµησης της ποιότητας ζωής. Αυτές αφορούν τις πηγές των 
δεδοµένων και τον τρόπο έκφρασης των αποτελεσµάτων. Πηγές συλλογής στοιχείων 
για τη σχετιζόµενη µε την υγεία ποιότητα ζωής µπορεί να είναι οι ίδιοι οι ασθενείς, οι 
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οικογένειές τους, οι επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται µε τον συγκεκριµένο 
ασθενή. Οι πηγές αυτές διαφέρουν ως προς την αντικειµενικότητα εκτίµησης της 
ποιότητας ζωής: γενικά οι ασθενείς εκφράζουν στο ερωτηµατολόγιο µία 
υποκειµενική εκτίµηση για την ποιότητα ζωής τους σε αντίθεση µε το ιατρικό 
προσωπικό που είναι περισσότερο αντικειµενικό (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).
 Όσον αφορά τον τρόπο έκφρασης των αποτελεσµάτων, η πλειονότητα των 
ερωτηµατολογίων για την ποιότητα ζωής καταλήγουν σε έναν αριθµητικό δείκτη, ο 
οποίος αντιπροσωπεύει την συνολική λειτουργικότητα ή ευεξία του ερωτώµενου. Ο 
δείκτης αυτός αποκτά αξία µόνο εάν το ερωτηµατολόγιο είναι σταθµισµένο, µε την 
έννοια ότι παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης της βαθµολογίας ενός ατόµου µε τα 
αποτελέσµατα που δίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι της ίδιας ηλικίας, φύλου, 
κοινωνικοοικονοµικού επιπέδου και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Υπό αυτή την 
έννοια, µία σηµαντική παράµετρος που τίθεται αναφορικά µε την αξιοπιστία και 
εγκυρότητα των ερωτηµατολογίων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της 
ποιότητας ζωής είναι η δυνατότητα εφαρµογής και σωστής χρήσης τους σε 
διαφορετικές χώρες και σε διαφορετικά πολιτισµικά πλαίσια. Η προσαρµογή αυτών 
των κλιµάκων σε διαφορετικές χώρες απαιτεί κάτι περισσότερο από µία απλή 
µετάφραση και µία σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα αφορά την εξεύρεση 
τρόπων για τη διαµόρφωση διαπολιτισµικών εργαλείων µέτρησης της ποιότητας ζωής 
(Anderson et al., 1999). 
 
 
2.4. QUALYs 

 
Τελευταία η επιστηµονική κοινότητα, αξιολογεί τα υγειονοµικά 

αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας δείκτες που αναφέρονται περισσότερο στην 
ποιότητα παρά στην ποσότητα ζωής. Η ποσότητα και η ποιότητα ζωής αποτελούν 
έννοιες διακριτές αλλά σχετιζόµενες  που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 
παρούσας και µελλοντικής κατάστασης του ατόµου και θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά, ώστε να αποδίδουν τη συνολική εικόνα του 
επιπέδου υγείας ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων (Patrick, 1990). Η ποσότητα 
ζωής εκτιµάται µε όρους διάρκειας της επιβίωσης ενώ η ποιότητα ζωής αναφέρεται 
στο πως η δεδοµένη διάρκεια ζωής ενός ατόµου τροποποιείται ή επηρεάζεται από τις 
κοινωνικές συνθήκες, τις προσωπικές του αντιλήψεις, τη λειτουργικότητά του και τις 
επιπτώσεις συγκεκριµένων ασθενειών. Σήµερα, οι δείκτες ποιότητας ζωής αποτελούν 
σηµαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των υγειονοµικών παρεµβάσεων και σε πολλές περιπτώσεις τείνουν 
να αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς δείκτες (θνησιµότητας, νοσηρότητας) για 
τη µέτρηση των υγειονοµικών αποτελεσµάτων. 

Οι µετρήσεις ποιότητας ζωής εφαρµόζονται κυρίως σε µία τεχνική 
κοινωνικοοικονοµικής αξιολόγησης, την ανάλυση κόστους-χρησιµότητας, η οποία ως 
στόχο έχει να συγκρίνει το κόστος διαφορετικών υγειονοµικών παρεµβάσεων ή 
αποτελεσµάτων σε όρους χρησιµότητας και ποιότητας ζωής. Με τον όρο 
«χρησιµότητα» περιγράφεται η αξία που αποδίδεται σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο 
υγείας ή στην βελτίωση του επιπέδου υγείας, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τις 
προτιµήσεις των ατόµων στην κοινωνία. Αναφέρεται, δηλαδή, στην ικανοποίηση του 
ασθενούς, η οποία προέρχεται από την κατανάλωση υπηρεσιών υγείας (Κυριόπουλος 
και συν., 1996). 

Η µέτρηση της χρησιµότητας βασίζεται στον υπολογισµό ενός δείκτη 
αποτελέσµατος που είναι γνωστός µε την ονοµασία “QALYs” (Quality Adjusted 
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Life-Years) (ποιοτικώς προσδιορισµένα έτη ζωής). Ο δείκτης αυτός επιχειρεί να 
µετρήσει τη βελτίωση της υγείας σε προστιθέµενα ποιοτικά χρόνια ζωής. 
Συγκεκριµένα, ο δείκτης QALYs παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη µέτρηση 
του υγειονοµικού αποτελέσµατος καθώς συνδυάζει την «ποσότητα» ζωής µε την 
«ποιότητα», σταθµισµένη σε ποιοτικά χρόνια επιβίωσης. Ο δείκτης που θεωρείται 
ευρύτερα αποδεκτός για τη µέτρηση της ποσότητας ζωής ή της µακροβιότητας είναι 
το προσδόκιµο επιβίωσης. Αντίθετα, η έννοια της ποιότητας ζωής είναι πιο δύσκολο 
να αποτιµηθεί σε ποσοτικούς όρους καθώς περικλείει ένα ευρύ φάσµα διαστάσεων 
του επιπέδου υγείας, που σχετίζονται µε τη σωµατική, συναισθηµατική, κοινωνική 
και γνωστική πλευρά της ευεξίας.  

 
 

2.5. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Το να µεταφράζουµε τους διάφορους τοµείς και τα συστατικά στοιχεία της 
υγείας σε µία ποσοτική αξία που δείχνει την ποιότητα ζωής είναι ένας σύνθετος 
στόχος, αναδυόµενος από τα πεδία των κλινικών µετρήσεων της ψυχοµετρικής και 
της θεωρίας της κλινικής απόφασης (Feinstein 1987). Στον τοµέα των µυοσκελετικών 
παθήσεων, η κλινική αξιολόγηση των ασθενών καθώς και της µετά από θεραπεία 
έκβασης-αποκατάστασης της υγείας τους, υποστηρίζονται πλέον ευρέως από τα 
ερωτηµατολόγια-κλίµακες αξιολόγησης. Οι περισσότεροι ερευνητές-ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων, µετρούν κάθε τοµέα της ποιότητας ζωής χωριστά, χρησιµοποιώντας 
ερωτηµατολόγια –κλίµακες. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατό να επιτευχθούν τα εξής: 
 
1. Επιλογή καλύτερης θεραπείας και βελτίωση της διαδικασίας λήψης κλινικής 
απόφασης. 
 

Στόχος της θεραπείας πλέον δεν είναι µόνο η βελτίωση των αντικειµενικών-
µετρήσιµων παραγόντων αλλά και η βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας και 
ευεξίας όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από το ίδιο το άτοµο. Για παράδειγµα δεν αρκεί 
µια επέµβαση αρθροπλαστικής να είναι τεχνικά άρτια και το ακτινογραφικό 
αποτέλεσµα ικανοποιητικό, αλλά θα πρέπει και ο ασθενής να αντιλαµβάνεται ότι έχει 
ωφεληθεί από τη διαδικασία και το όφελος αυτό θα πρέπει να είναι µετρήσιµο. 
 
2. Σύγκριση αποτελεσµατικότητας θεραπευτικών µεθόδων. 
 

Σε επίπεδο συµβολής στην καθηµερινή δραστηριότητα και ψυχολογική 
ευεξία. Ήδη ο Αµερικανικός Οργανισµός Τροφίµων και Φαρµάκων έχει αρχίσει να 
περιλαµβάνει στις ενδείξεις κυκλοφορίας σκευασµάτων (κυρίως ορισµένων 
αντινεοπλασµατικών) τη βελτίωση που προκαλούν στην Ποιότητα Ζωής. 
 
3. Εκτίµηση της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών υγείας από τους 
ίδιους τους αποδέκτες αυτών, τους ασθενείς. 
 

Σε συνδυασµό µε την εισαγωγή πρακτικών του µάρκετινγκ και την σχεδόν 
πλήρη ιδιωτικοποίηση του κλάδου της Υγείας σε πολλές χώρες, µπορεί να οδηγήσει 
τις Υπηρεσίες Υγείας σε τροποποιήσεις της στρατηγικής τους για την επίτευξη της 
µέγιστης δυνατής ικανοποίησης των ασθενών. 
 



25 

 

4. Εκτίµηση και διαστρωµάτωση των αναγκών υγείας ενός πληθυσµού, πράγµα 
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη κάλυψή τους. 
 

Οι ευρωπαϊκές χώρες µε τον ολοένα αυξανόµενο µέσο όρο ηλικίας 
πληθυσµού απαιτούν διαφορετική κατανοµή των διατιθέµενων-οικονοµικών κυρίως- 
πόρων από µια χώρα σαν την Ινδία µε µέσο όρο ηλικίας πολύ µικρότερο. 
 
5. ∆ιεξαγωγή µελετών κόστους-χρησιµότητας για την επιλογή καλύτερων και 
οικονοµικότερων θεραπευτικών στρατηγικών. 
 

Πολλοί ιατροί ασκούν έντονη κριτική στην εισαγωγή οικονοµικών 
στρατηγικών στη διοίκηση µονάδων υγείας, παρόλ’αυτά σήµερα η τακτική αυτή 
θεωρείται επιβεβληµένη. Τέτοιου είδους µελέτες εφαρµόζονται στις ΗΠΑ από τη 
δεκαετία του ‘70. Πρέπει να τονισθεί η διαφορά ανάµεσα στις µελέτες κόστους- 
αποτελεσµατικότητας (cost-effectiveness analysis) και τις µελέτες κόστους-
χρησιµότητας (cost-utility analysis). Στις πρώτες το όφελος µιας θεραπείας µετράται 
µε φυσικά µεγέθη όπως ο αριθµός των ζωών που σώθηκαν, η αύξηση της επιβίωσης 
σε έτη κ.α. ενώ στις δεύτερες µετράται σε QALYs. 
 
6. Ορθότερη κατανοµή πόρων υγείας. 
 

Στις µέρες µας αποκτά ολοένα και µεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας του 
αυξανόµενου όγκου και κόστους της θεραπείας σε συνδυασµό µε την 
προαναφερθείσα ιδιωτικοποίηση του Τοµέα της Υγείας. 
 
7. Σε επίπεδο κοινωνικής µηχανικής (social engineering), µελέτη της 
Ικανοποίησης και Ευτυχίας του πληθυσµού (Happiness Studies). 
 
  Πρόκειται για ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης των Κοινωνικών Επιστηµών. 
Η Υγεία και οι πεποιθήσεις των ανθρώπων για αυτή καθώς και το ποσοστό Υγείας 
του γενικού πληθυσµού παίζουν σηµαντικό ρόλο στην γενικότερη ευεξία και Ευτυχία 
του. Οι µελέτες Υγείας είναι ως εκ τούτου σηµαντικό εργαλείο στα χέρια αυτών που 
έχουν τη δυνατότητα να διαµορφώσουν και να βελτιώσουν την κοινωνία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
3.1. ΣΚΟΠΟΣ-∆ΕΙΓΜΑ 
 
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής 
ασθενών µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη, τους µήνες Σεπτέµβριο έως ∆εκέµβριο του 2013, σε δείγµα 42 
ασθενών, οι οποίοι εξετάσθηκαν, νοσηλεύθηκαν και υπεβλήθησαν σε ολική 
αρθροπλαστική γόνατος στην Α’ Ορθοπαιδική κλινική του Περιφερικού Γενικού 
Νοσοκοµείου Γεώργιος Παπανικολάου. Όλοι οι ασθενείς κατοικούσαν στο νοµό 
Θεσσαλονίκης και ήταν Έλληνες.       
 Η παρούσα µελέτη εγκρίθηκε από την επιστηµονική επιτροπή του Π.Γ.Ν. 
Γ.Παπανικολάου και κατά τη διάρκειά της τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες της ελληνικής 
δεοντολογίας. Από όλους τους ασθενείς εδόθη έγγραφη συγκατάθεση αναφορικά µε 
τη συµµετοχή τους στην εργασία κατόπιν ενηµέρωσής τους για τους σκοπούς και το 
θέµα αυτής.          
 Όλοι οι ασθενείς που συµµετείχαν στην έρευνα πληρούσαν τα κλινικά και 
ακτινολογικά κριτήρια του Αµερικάνικου Κολεγίου Ρευµατολογίας σχετικά µε την 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Altman et al., 1986; 1990; 1991).     

Τα απαραίτητα κριτήρια για τη συµµετοχή των ασθενών ήταν: 

• Η ύπαρξη πρωτογενούς οστεοαρθρίτιδας γόνατος. 
• Ηλικία µεγαλύτερη των 40 ετών. 
• Η ικανότητα επικοινωνίας και συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. 

 

Κριτήρια απόρριψης αποτέλεσαν: 

• Η παρουσία άλλων ρευµατολογικών νοσηµάτων που πιθανόν να ευθύνονται 
για την εκδήλωση δευτερογενούς οστεοαρθρίτιδας. 

• Τα σηµεία και συµπτώµατα οξείας υµενίτιδας (έντονος πόνος, ερυθρότητα 
γόνατος, ύδραρθρο, αυξηµένη θερµοκρασία του γόνατος σε σύγκριση µε το 
υγιές). 

• Η οποιαδήποτε φυσικοθεραπευτική παρέµβαση ή ενδαρθρική έγχυση τους 
τελευταίους έξι µήνες στην πάσχουσα άρθρωση. 

• Ο πρόσφατος τραυµατισµός ή κάκωση της πάσχουσας άρθρωσης. 
• Η βαριά ή µη σταθεροποιηµένη καρδιολογική πάθηση ή πάθηση περιφερικής 

αγγειοπάθειας. 
 
Σε όλους τους ασθενείς κατεγράφησαν δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ηλικία, το φύλο και το µορφωτικό επίπεδο. Ακτινογραφίες του πάσχοντος γόνατος 
που έγιναν εντός του τελευταίου τριµήνου χρησιµοποιήθηκαν για τη σταδιοποίηση 
της νόσου. Η χρήση αναλγητικών και µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων 
ανεφέρθη από τους ασθενείς και αυτοί που έκαναν χρήση αυτών ελέγχονταν ώστε 
κατά τη δεύτερη επίσκεψή τους στα εξωτερικά ιατρεία να µην έχουν τροποποιήσει 
την αγωγή τους. 
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3.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, οι ασθενείς κλήθηκαν να συµπληρώσουν 
δύο ερωτηµατολόγια : 

• ένα γενικό ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της σχετιζόµενης µε την 
υγεία ποιότητας ζωής, Short Form 36 (SF-36) 

• ένα ειδικό ερωτηµατολόγιο για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών 
που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος, Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS) 

Oι ασθενείς κλήθηκαν να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια από µία µέρα έως και 
µία εβδοµάδα πριν από τη χειρουργική επέµβαση καθώς και κατά την επανεξέτασή 
τους τέσσερις εβδοµάδες µετά. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων ήταν 
εθελοντική. Το ποσοστό συµµετοχής από τους ασθενείς που επιλέχθησαν πλησίασε 
το 95%. Ο χρόνος συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων ήταν 15-20 λεπτά της ώρας 
για καθένα από αυτά. Η συµπλήρωσή τους έγινε σε ειδικό χώρο, υπό συνθήκες 
ηρεµίας, µακριά από τα εξωτερικά ιατρεία και τους χώρους της κλινικής. Ο 
ερευνητής ήταν παρών κατά τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τους 
ασθενείς ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερµηνεία ή µη σωστή συµπλήρωση 
τους. Επίσης, οι ερωτώµενοι έλαβαν διαβεβαιώσεις σχετικά µε την ανωνυµία των 
ερωτηµατολογίων και τη χρήση των αποτελεσµάτων µόνο για ερευνητικούς σκοπούς.  

  

3.2.1. Ερωτηµατολόγιο γόνατος KOOS 

  Το KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score) είναι ένα αυτό-
αναφερόµενο ερωτηµατολόγιο, ειδικό για το γόνατο εργαλείο, που χρησιµοποιείται 
παγκοσµίως σε ασθενείς προς αξιολόγηση του πόνου, της λειτουργικότητας, της 
ικανότητας συµµετοχής σε σπορ και δραστηριότητες, αλλά και των επιπτώσεων στην 
καθηµερινή ζωή και τον έλεγχο της ποιότητάς της. Πρόκειται για ένα έγκυρο και 
αξιόπιστο εργαλείο σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος καθώς και σε ασθενείς 
µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος (Roos et al, 1995). Ανεδείχθη εύκολο, 
πρακτικό και  κατανοητό, αλλά και απόλυτα αξιόπιστο στην αξιολόγηση κλινικών και 
ψυχοµετρικών παραµέτρων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην καθηµερινή 
ορθοπαιδική κλινική πράξη.       
 ∆ηµιουργήθηκε το 1998 από τον Eva M Roos και τους συνεργάτες του στο 
Lund University στη Σουηδία και στο University of Vermont στις ΗΠΑ. Έτσι η 
αµερικανο-αγγλική και η σουηδική έκδοση του ερωτηµατολογίου δηµοσιεύθηκαν 
ταυτόχρονα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον 
αφορά τραυµατισµούς του γόνατος που οδηγούν σε µετατραυµατική αρθρίτιδα αλλά 
και σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς οστεροαρθρίτιδας, τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και 
µακροπρόθεσµα.         
 Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει 42 ερωτήσεις οι οποίες συγκροτούν 5  
θεµατικές υποκλίµακες: 

• πόνος (9 ερωτήσεις)  
• λοιπά συµπτώµατα (7 ερωτήσεις) 
• λειτουργικότητα στην καθηµερινότητα (17 ερωτήσεις) 
• λειτουργικότητα σε αθλητικές και δραστηριότητες ψυχαγωγίας (5 ερωτήσεις) 
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• ποιότητα ζωής (4 ερωτήσεις) 

Κάθε µία από τις ερωτήσεις είναι εκφρασµένη σε κλίµακα Likert. Κατά την 
έκδοση Likert υπάρχουν πέντε επίπεδα απαντήσεων σε κάθε ερώτηση, 
αντιπροσωπεύοντας διαφορετικούς βαθµούς έντασης που βαθµολογούνται από το 0 
έως το 4 (0= καθόλου, 1= ήπιος, 2= µέτριος, 3=έντονος, 4= υπερβολικός). Στη 
συνέχεια οι απαντήσεις αθροίζονται και µετατρέπονται σε µία κλίµακα 0-100, όπου 
το 0 αντιπροσωπεύει την πολύ κακή κατάσταση και το 100 την άριστη κατάσταση 
του γόνατος.  

 

3.2.2. ∆είκτης SF-36  

 Η γενική επισκόπηση υγείας SF-36 είναι το πλέον διαδεδοµένο από τα γενικά 
εργαλεία µέτρησης της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής και εκτίµησης της 
φυσικής και πνευµατικής υγείας. ∆ηµιουργήθηκε από τους Ware και Sherbourne το 
1992.           
 Το πλεονέκτηµά του είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύγκριση 
ασθενών µε τον υγιή πληθυσµό ή ασθενών µε διαφορετικά νοσήµατα. Μπορεί ακόµη 
να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής 
πριν την εµφάνιση της νόσου, κατά τη διάρκεια και µετά τη θεραπευτική 
αντιµετώπισή της, αλλά και για ασθενείς που πάσχουν από την ίδια ασθένεια αλλά 
υπόκεινται σε διαφορετική θεραπεία.       
 Η συµπλήρωσή του γίνεται είτε άµεσα από τον ασθενή είτε µε τη µέθοδο της 
συνέντευξης (πρόσωπο µε πρόσωπο, τηλεφωνικά) και απευθύνεται σε άτοµα 
µεγαλύτερα των 14 ετών. Κυκλοφορεί σε 60 γλώσσες είτε αυτούσιο είτε σε κάποια 
από τις παραλλαγές του (SF-6D, SF-8, SF-10, SF-12, SF-20). 
 Αποτελείται από 36 ερωτήσεις οι οποίες συγκροτούν 8 θεµατικές 
υποκλίµακες, κάθε µία από τις οποίες περιλαµβάνει 2 έως 10 ερωτήσεις. Ακόµη 
περιλαµβάνει δύο αθροιστικές κλίµακες, που αθροίζουν τις 8 υποκλίµακες, καθώς και 
µία ερώτηση η οποία εκτιµά την αλλαγή κατάστασης της υγείας, φυσικής/σωµατικής 
και πνευµατικής/ψυχικής υγείας.        
 Η φυσική/σωµατική υγεία περιλαµβάνει: 

• σωµατική λειτουργικότητα 
• σωµατικό ρόλο 
• σωµατικό πόνο 
• γενική υγεία 

 
Η πνευµατική/ψυχική υγεία περιλαµβάνει: 

• ζωτικότητα 
• κοινωνική λειτουργικότητα 
• συναισθηµατικό ρόλο 
• ψυχική υγεία 

Για τη βαθµολόγηση των 8 υποκλιµάκων χρησιµοποιούνται όλες οι ερωτήσεις 
του ερωτηµατολογίου, εκτός από τη δεύτερη που αφορά την αυτοεκτιµούµενη 
µεταβολή της υγείας. Σε καθεµιά από τις 8 υποκλίµακες αξιολόγησης αντιστοιχεί 
συγκεκριµένος αριθµός ερωτήσεων κλειστού τύπου µε διατυπωµένες απαντήσεις. Το 
εύρος των επιλογών στις απαντήσεις κυµαίνεται από 2-5 διαβαθµίσεις.  



 

 Για τη µετατροπή κάθε
τύπος: 

                                z-scorescale

όπου  z-scorescale(i), η τυπική

         Scale(i), η  τιµή της υποκλίµακας

         Mean(i), η µέση τιµή της

         SD(i), η τυπική απόκλιση

 (i), o αριθµός της υποκλίµακας

 

3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Η στατιστική επεξεργασία

διαγραµµάτων έγινε µε τη βοήθεια

Social Sciences (SPSS) v.20. 
ασθενών, διεξήχθησαν έλεγχοι
  Η οµάδα µελέτης
και 14 άνδρες (Γράφηµα  1).

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό
στην κατηγορία 65-69 ετών
ηλικιακές οµάδες 60-64 (14.3%) 
ασθενή και 76 ετών το γηραιότερο
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µετατροπή κάθε υποκλίµακας σε τιµή από 0-100 χρησιµοποιείται

scorescale(i)= [Scale(i)-Mean(i)]/SD(i) 

τυπική τιµή της κάθε µίας από τις 8 υποκλίµακες

τιµή της υποκλίµακας που έχει υποβληθεί από το ερωτηµατολόγιο

µέση τιµή της υποκλίµακας, 

τυπική απόκλιση της υποκλίµακας, 

αριθµός της υποκλίµακας 

ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων και η απεικόνιση

έγινε µε τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου Statistical
.20. Για να αξιολογηθούν οι διαφορές ανάµεσα

διεξήχθησαν έλεγχοι t test όπου αυτό ήταν αποδεκτό.   
οµάδα µελέτης αποτελείται από 42 ασθενείς, εκ των οποίων

Γράφηµα  1). 

 
Γράφηµα

κατανοµή

δείγµατος

βάση

 

 

 

 

 

 

 

µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώµενων 33.3% (14 άτοµα) ηλικιακά
ετών και 70 ετών και άνω, µικρότερα ποσοστά

64 (14.3%) και κάτω των 59 ετών (19%), µε 52 ετών
ετών το γηραιότερο (Γράφηµα 2).  

χρησιµοποιείται ο 

υποκλίµακες, 

από το ερωτηµατολόγιο, 

και η απεικόνιση των 
Statistical Package for 

διαφορές ανάµεσα στις οµάδες 
 

των οποίων 28 γυναίκες 

Γράφηµα 1: 
κατανοµή 
δείγµατος µε 
βάση το φύλο 

άτοµα) ηλικιακά ανήκει 
µικρότερα ποσοστά κατείχαν οι 

µε 52 ετών το νεότερο 



 

 

Γράφηµα 2: κατανοµή δείγµατος

 

Σχετικά µε το µορφωτικό
ποσοστό του από αποφοίτους
οι απόφοιτοι γυµνασίου-λυκείου
συγκεντρώνουν οι έχοντες

(Γράφηµα 3). 
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κατανοµή δείγµατος µε βάση την ηλικία 

µε το µορφωτικό επίπεδο, το δείγµα αποτελείται στ
τους δηµοτικού, σε ποσοστό 52.4% (22 άτοµα
λυκείου µε 33.3% (14 άτοµα), ενώ το χαµηλότερο

έχοντες πανεπιστηµιακή εκπαίδευση µε 14.3% (6 

 

Γράφηµα

κατανοµή

δείγµατος

βάση

µορφωτικό

επίπεδο

 

αποτελείται στο µεγαλύτερο 
άτοµα), ακολουθούν 

το χαµηλότερο ποσοστό 
µε 14.3% (6 άτοµα)  

  

Γράφηµα 3: 
κατανοµή 
δείγµατος µε 
βάση το 
µορφωτικό 
επίπεδο 

 



 

             Παρακάτω παρατίθενται
όπως αυτά προέκυψαν από
χειρουργική επέµβαση. Εάν
KOOS score το 100 θεωρείται
διαφοροποίηση πριν και µετά
σε όλες τις υποκλίµακες

προβληµάτων. 

                                                                

Υποκλίµακα 
Συµπτώµατα 
Πόνος 
Λειτουργία/καθηµερινότητα
Λειτουργία/αθλητισµός 
Ποιότητα ζωής 

 

 

 

Γράφηµα KOOS 
 

Για την εξακρίβωση
υποκλιµάκων πριν και µετά
τεστ Ρearson. Το sig. καταδεικνύει
της συσχέτισης αυτής. Ως επίπεδο

παίρνει τιµές από -1 έως 1.
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Παρακάτω παρατίθενται τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για το
προέκυψαν από την επεξεργασία των δεδοµένων πριν
επέµβαση. Εάν αναλογιστεί κανείς, πως στην εκατοστιαία

θεωρείται η βέλτιστη κατάσταση του γόνατος, 
πριν και µετά την ολική αρθροπλαστική, όπου η ύπαρξη προβληµάτων

υποκλίµακες µετατράπηκε σε σχεδόν ολοκληρωτική

                                                                Πίνακας KOOS 

KOOS Πριν KOOS 
49,048 
32,21 

καθηµερινότητα 12,92 
19,17 
8,48 

εξακρίβωση πιθανής στατιστικά σηµαντικής συσχέτισης
µετά την αρθροπλαστική χρησιµοποιήθηκε το παραµετρικό

καταδεικνύει την ύπαρξη συσχέτισης, ενώ το ρ την
αυτής. Ως επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε το α=0.05 

έως 1. 

αποτελέσµατα για το KOOS score 
δεδοµένων πριν και µετά τη 

εκατοστιαία κλίµακα του 
 υπάρχει µεγάλη 

όπου η ύπαρξη προβληµάτων 
ολοκληρωτική απουσία 

KOOS Μετά 
96,19 
91,54 
94,12 
89,76 
95,54 

συσχέτισης µεταξύ των 
χρησιµοποιήθηκε το παραµετρικό 

ενώ το ρ την ισχυρότητα 
ορίστηκε το α=0.05 και το ρ 

KOOS πριν

KOOS μετά
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• Συµπτώµατα 

Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται αφού sig= 0.000<0.05 και 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
των µετρήσεων των συµπτωµάτων πριν και µετά την αρθροπλαστική, µε τη 
συσχέτιση αυτή να είναι θετική και αρκετά δυνατή (0.62). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Πόνος 

Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται αφού sig= 0.000<0.05 και 
οδηγούµαστε στο συµπέρασµα πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
των µετρήσεων του πόνου πριν και µετά την αρθροπλαστική, µε τη συσχέτιση αυτή να 
είναι αρνητική και αρκετά δυνατή (-0.519). 

 

Correlations 

 Πριν Μετά 

Συµπτώµατα πριν 

Pearson Correlation 1 .622 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Συµπτώµατα µετά 

Pearson Correlation .622 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

 

Correlations 

 Πριν Μετά 

Πόνος 
πριν 

Pearson Correlation 1 -.519 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Πόνος 
µετά 

Pearson Correlation -.519 1 

Sig. (2-tailed) .000  
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• Λειτουργία/καθηµερινότητα 

Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται αφού sig= 0.000<0.05 και 
συµπεραίνουµε πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των µετρήσεων 
των καθηµερινών λειτουργιών πριν και µετά την αρθροπλαστική, µε τη συσχέτιση 
αυτή να είναι αρνητική και πολύ δυνατή (-0.862). 

 

 

• Λειτουργία/αθλητισµός 

Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται αφού sig= 0.000<0.05 και 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
των µετρήσεων των αθλητικών λειτουργιών πριν και µετά την αρθροπλαστική, µε τη 
συσχέτιση αυτή να είναι θετική και πολύ δυνατή (0.868). 

N 42 42 

 

Correlations 

 Πριν Μετά 

Λειτουργία/καθηµερινότητα 
πριν 

Pearson Correlation 1 -.862 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Λειτουργία/καθηµερινότητα 
µετά 

Pearson Correlation -.862 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

 Correlations 

 Πριν Μετά 

Λειτουργία/αθλητισµός 
πριν 

Pearson Correlation 1 .868 

Sig. (2-tailed)  .000 



34 

 

 

 

 

 

 

 

• Ποιότητα ζωής 

Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται αφού sig= 0.000<0.05 και 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ 
των µετρήσεων της ποιότητας ζωής πριν και µετά την αρθροπλαστική, µε τη 
συσχέτιση αυτή να είναι αρνητική και πολύ δυνατή (-0.909). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους µέσους όρους και τις τυπικές 
αποκλίσεις για κάθε µία από τις υποκλίµακες του δείκτη υγείας SF-36, πριν και µετά 
την ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ανάλογα µε την κλίµακα µέτρησης κάθε 
µεταβλητής, εφαρµόσθηκε και το αντίστοιχο παραµετρικό test (pearson correlation) ή 
το test χ2  

για την εξακρίβωση πιθανής συσχέτισης µεταξύ των υποκλιµάκων πριν και 
µετά την αρθροπλαστική.   

 

N 42 42 

Λειτουργία/αθλητισµός 
µετά 

Pearson Correlation .868 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 

 

  Correlations 

 Πριν Μετά 

Ποιότητα ζωής 
πριν 

Pearson Correlation 1 -.909 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 42 42 

Ποιότητα ζωής 
µετά 

Pearson Correlation -.909 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 42 42 
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Υποκλίµακες Mean (±SD) Πριν Mean (±SD) Μετά Sig. 

Σωµατική 
λειτουργικότητα 

37.66 ±6 85.66 ±4 0.032 

Σωµατικός ρόλος 50.5 ±2.5 78 ±12.5 0.286 
Σωµατικός πόνος 96.33 ±7 58.33 ±13 0.247 
Γενική υγεία 30.4 ±15 40 ±18 0.054 
Ζωτικότητα 55.3 ±6 87.2 ±8 0.04 
Κοινωνική 
λειτουργικότητα 

83.2 ±11.6 90.4 ±10 0.05 

Συναισθηµατικός ρόλος 40±7 63 ±9 0.16 

Ψυχική υγεία 33.6 ±23.6 35.3 ±14.6 0.15 
Συνολική φυσική υγεία 53.7 ±7.6 65.5 ±11.8 0.03 
Συνολική ψυχική υγεία 53 ±12 68.9 ±10.4 0.04 
 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των δεδοµένων του δείκτη SF-36, 
υπάρχει σαφής µεταβολή των τιµών που αφορούν τόσο τη συνολική φυσική όσο και 
ψυχική υγεία των ασθενών που υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. 
 Η εναλλακτική υπόθεση ΗΑ των τιµών υιοθετείται για την συνολική φυσική 
και ψυχική υγεία, πριν και µετά την αρθροπλαστική, αφού sig<0.05 και 
συµπεραίνουµε πως υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των µετρήσεων 
της συνολικής φυσικής και ψυχικής υγείας των ασθενών, πριν και µετά την 
αρθροπλαστική.         
 Επιπλέον, στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις πριν και µετά την 
αρθροπλαστική εξακριβώθηκαν και για τις υποκλίµακες, σωµατική λειτουργικότητα, 
ζωτικότητα, κοινωνική λειτουργικότητα, συναισθηµατικός ρόλος και ψυχική υγεία. 
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3.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Στη  παρούσα µελέτη έγινε µέτρηση και σύγκριση της ποιότητας ζωής 
ασθενών µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου που υπεβλήθησαν σε ολική 
αρθροπλαστική γόνατος, µε τη χρήση του ειδικού για παθήσεις του γόνατος 
ερωτηµατολογίου KOOS και του δείκτη SF-36 του πλέον χρησιµοποιούµενου 
γενικού εργαλείου µέτρησης της σχετιζόµενης µε την υγεία ποιότητας ζωής. 
 Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει σαφής βελτίωση στη ποιότητα 
ζωής των ασθενών που υπεβλήθησαν σε αρθροπλαστική. Τόσο στο KOOS score, σε 
όλες τις παραµέτρους του οποίου υπάρχει αύξηση του score όπως αυτό εκφράζεται σε 
εκατοστιαία κλίµακα, ειδικότερα  όµως όσον αφορά τις υποκλίµακες 
λειτουργία/καθηµερινότητα, λειτουργία/αθλητισµός και ιδιαίτερα της ποιότητας 
ζωής, όσο και στο δείκτη SF-36, στον οποίο επίσης υπάρχει αύξηση του score στη 
συνολικά µετρούµενη φυσική και ψυχική υγεία των ασθενών. Αξιοσηµείωτο είναι 
πως τα επίπεδα συνολικής φυσικής και ψυχικής υγείας στο δείκτη SF-36 πριν την 
αρθροπλαστική κυµαίνονται στις ίδιες τιµές (53.7 και 53 αντίστοιχα), γεγονός που 
υφίσταται και στις τιµές µετά την αρθροπλαστική (65.5 και 68.9 αντίστοιχα), 
προκύπτοντας παρόµοια µεταβολή των τιµών.     
 Η βιβλιογραφία περιγράφει βελτίωση των παραµέτρων της ποιότητας ζωής σε 
ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου που αντιµετωπίσθηκαν µε 
ολική αρθροπλαστική γόνατος. Ενδεικτικά αναφέρεται η έρευνα των Jones & Pohar 
(Health-related quality of life after total joint arthroplasty: a scoping review, Clin 
Geriatr Med. 2012 Aug;28(3):395-429), η οποία συνοψίζει τα αποτελέσµατα 33 
µελετών που αφορούν και σε ασθενείς µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου οι 
οποίοι υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική, καταδεικνύοντας τη βελτίωση πολλών 
παραµέτρων της σχετιζόµενης µε την υγεία τους ποιότητας ζωής.   
 Ανάλογα συµπεράσµατα αναφέρουν και οι Spinarelli, Petrera, Vicenti, Pesce 
& Patella  στη µελέτη τους (Total knee arthroplasty in elderly osteoporotic patients, 
Aging Clin Exp Res. 2011 Apr;23(2 Suppl):78-80) όπως και οι Alentorn-Geli, Leal-
Blanquet, Guirro, Hinarejos, Pelfort, Puig-Verdié στην έρευνα τους µε θέµα 
(Comparison of quality of life between elderly patients undergoing TKA, 
Orthopedics. 2013 Apr;36(4):e415-9).  

 

 
3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στη παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αξιολόγηση και σύγκριση της ποιότητας 
ζωής ασθενών που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου στον 
ελληνικό πληθυσµό πριν και µετά την ολική αρθοπλαστική γόνατος.  
 Αβίαστα προκύπτει το συµπέρασµα ότι συνολικά η ποιότητα ζωής των 
ασθενών αυτών παρουσίασε σαφή βελτίωση µετά τη χειρουργική επέµβαση. Πρέπει 
να τονισθεί και πάλι πως το σύνολο των ασθενών που οδηγήθηκαν σε ολική 
αρθροπλαστική γόνατος, έπασχαν από οστεοαρθρίτιδα γόνατος τελικού σταδίου.  
Αυτό ερµηνεύεται ως εξής: 

• είχαν έντονο πόνο καθ’όλη τη διάρκεια της ηµέρας ιδιαίτερα κατά την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων ακόµη και κατά τη νυκτερινή κατάκλιση 

• είχαν περιορισµό στις ενεργητικές και παθητικές επιτελούµενες κινήσεις 
(κάµψη-έκταση-στροφή) ποικίλου βαθµού 

• είχαν διαλείπουσα χωλότητα ποικίλου βαθµού 
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• είχαν ακτινολογικά ευρήµατα οστεοαρθρίτιδας τελικού σταδίου (στένωση 
µεσαρθρίου διαστήµατος, κύστεις στο υποχόνδριο οστούν, σκληρυντικές 
αρθρικές επιφάνειες, οστεόφυτα)       
      

Yπήρξαν και περιορισµοί στη µελέτη, που χρήσιµο θα ήταν να επισηµανθούν. 
Το δείγµα της έρευνας κρίνεται περιορισµένο, 42 ασθενείς. Κρίνεται αναγκαία η 
διεύρυνση του δείγµατος ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα. Ιδανικό επίσης 
θα ήταν στην έρευνα να συµµετείχαν και άλλα νοσοκοµεία καθώς και πρωτοβάθµια 
κέντρα υγείας από ολόκληρη την Ελλάδα προκειµένου να είναι πιο αντιπροσωπευτικό 
το δείγµα του ελληνικού πληθυσµού. Τέλος η µετεγχειρητική αξιολόγηση των 
ασθενών έγινε σε διάστηµα ενός µηνός από την ολική αρθροπλαστική. Για την 
καλύτερη µελέτη της ποιότητας ζωής ενδείκνυται διερεύνηση σε χρονικό διάστηµα 
τουλάχιστον έξι µηνών και παρακολούθηση σε χρονικά διαστήµατα έτους, διετίας, 
πενταετίας, δεκαετίας. 
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 SF-36 ΕΡΕΥΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ: Το ερωτηµατολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. Οι πληροφορίες σας 
θα µας βοηθήσουν να εξακριβώσουµε πώς αισθάνεστε από πλευράς υγείας και πόσο καλά µπορείτε να 
ασχοληθείτε µε τις συνηθισµένες δραστηριότητές σας. 

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις, βαθµολογώντας κάθε απάντηση µε τον τρόπο που σας δείχνουµε. Αν δεν 
είστε απόλυτα βέβαιος / βέβαιη για την απάντησή σας, παρακαλούµε να δώσετε την απάντηση που 
νοµίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας. 

 

 

 

1. Γενικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι: 

 

         (βάλτε έναν κύκλο) 

 

   Εξαιρετική ........................................................................…...1 

   

   Πολύ καλή ...............................................................................2 

 

   Καλή ........................................................................................3 

 

   Μέτρια .....................................................................................4 

 

   Κακή ........................................................................................5 

 

 

 

 

2. Σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν, πώς θα αξιολογούσατε την υγεία σας τώρα; 
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         (βάλτε έναν κύκλο) 

 

   Πολύ καλύτερη τώρα απ' ότι ένα χρόνο πριν .................... 1 

 

   Κάπως καλύτερη τώρα απ' ότι ένα χρόνο πριν .................. 2 

 

   Περίπου η ίδια όπως ένα χρόνο πριν .................................. 3 

 

   Κάπως χειρότερη τώρα απ' ότι ένα χρόνο πριν ................. 4 

 

   Πολύ χειρότερη τώρα απ' ότι ένα χρόνο πριν .................... 5 

 

 

3.Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν δραστηριότητες που πιθανώς να κάνετε κατά τη διάρκεια µιας 
συνηθισµένης ηµέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας σας, σας περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες; 
Εάν ναι, πόσο; 

 

       (κυκλώστε έναν αριθµό σε κάθε σειρά)  

 

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ναι, µε 
περιορίζει 

Πολύ 

Ναι, µε 
περιορίζει 

Λίγο 

Όχι, δεν µε 
περιορίζει 

Καθόλου 

α. Σε κουραστικές δραστηριότητες, όπως το 
τρέξιµο, το σήκωµα βαριών αντικειµένων, η 
συµµετοχή σε δυναµικά σπορ  

 

1 

 

2 

 

3 

β. Σε µέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως η 
µετακίνηση ενός τραπεζιού, το σπρώξιµο µιας 
ηλεκτρικής σκούπας, ο περίπατος στην εξοχή ή 
όταν παίζετε ρακέτες στην παραλία 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

γ. Όταν σηκώνετε ή µεταφέρετε ψώνια από την 
αγορά 

1 

 

2 3 

δ. Όταν ανεβαίνετε µερικούς ορόφους 1 2 3 

ε. Όταν ανεβαίνετε έναν όροφο 1 2 3 

στ. Στο λύγισµα του σώµατος, στο γονάτισµα ή στο 
σκύψιµο 

1 2 3 
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ζ. Όταν περπατάτε περίπου ένα χιλιόµετρο 1 2 3 

η. Όταν περπατάτε µερικές εκατοντάδες µέτρα 1 2 3 

θ. Όταν περπατάτε περίπου εκατό µέτρα 1 2 3 

ι. Όταν κάνετε µπάνιο ή όταν ντύνεστε 1 2 3 

 

4. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, σας παρουσιάστηκαν - είτε στη δουλειά σας είτε σε κάποια άλλη 
συνηθισµένη καθηµερινή σας δραστηριότητα - κάποια από τα παρακάτω προβλήµατα, εξαιτίας της 
κατάστασης της σωµατικής σας υγείας; 

 

        (κυκλώστε έναν αριθµό σε κάθε σειρά)  

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

α. Μειώσατε το χρόνο που συνήθως ξοδεύετε στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες 1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Περιορίσατε τα είδη της δουλειάς ή τα είδη άλλων δραστηριοτήτων σας 1 2 

δ. ∆υσκολευτήκατε να εκτελέσετε τη δουλειά ή άλλες δραστηριότητές σας (για 
παράδειγµα, καταβάλετε µεγαλύτερη προσπάθεια) 

 

1 

 

2 

 

5. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, σας παρουσιάστηκαν - είτε στη δουλειά σας είτε σε κάποια άλλη 
συνηθισµένη καθηµερινή δραστηριότητα - κάποια από τα παρακάτω προβλήµατα εξαιτίας οποιουδήποτε 
συναισθηµατικού προβλήµατος (λ.χ., επειδή νιώσατε µελαγχολία ή άγχος); 

 

 

        (κυκλώστε έναν αριθµό σε κάθε σειρά) 

  

 ΝΑΙ ΟXI  

α. Μειώσατε το χρόνο που συνήθως ξοδεύετε στη δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες 1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Κάνατε τη δουλειά ή και άλλες δραστηριότητες λιγότερο προσεκτικά απ' ότι συνήθως  

1 

 

2 

 

 

 

6. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, σε ποιο βαθµό επηρέασε η κατάσταση της σωµατικής σας υγείας ή 
κάποια συναισθηµατικά προβλήµατα τις συνηθισµένες κοινωνικές σας δραστηριότητες µε την 
οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονές σας ή µε άλλες κοινωνικές οµάδες; 



46 

 

         

         (βάλτε έναν κύκλο) 

   

 

   Καθόλου .........................................................................…......1 

   

   Ελάχιστα ..................................................................….............2 

 

   Μέτρια ......................................................................................3 

 

   Αρκετά ......................................................................................4 

 

   Πάρα πολύ ............................................................................….5 

 

 

 

7. Πόσο σωµατικό πόνο νιώσατε τις τελευταίες 4 εβδοµάδες; 

 

         (βάλτε έναν κύκλο) 

 

   Καθόλου ...................................................................................1 

   

   Πολύ ήπιο .................................................................................2 

 

   Ήπιο ..........................................................................................3 

 

   Μέτριο ......................................................................................4 

 

   Έντονο ......................................................................................5 

 

   Πολύ έντονο ..............................................................................6 
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8.Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, πόσο επηρέασε ο πόνος τη συνηθισµένη εργασία σας (τόσο την εργασία 
έξω από το σπίτι όσο και µέσα σε αυτό); 

 

         (βάλτε έναν κύκλο) 

 

   Καθόλου ...................................................................................1 

   

   Λίγο ..........................................................................................2 

 

   Μέτρια ......................................................................................3 

 

   Αρκετά .................................................................................….4 

 

   Πάρα πολύ .............................................................................…5 

9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πώς αισθανόσαστε και στο πώς ήταν γενικά η διάθεσή σας 
τις τελευταίες 4 εβδοµάδες. Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε να δώσετε εκείνη την απάντηση που 
πλησιάζει περισσότερο σε ό,τι αισθανθήκατε. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, για πόσο χρονικό 
διάστηµα: 

 

        (κυκλώστε ένα αριθµό σε κάθε σειρά) 

 

 

Συνεχώς 
Το 

µεγαλύτερο 
διάστηµα 

Σηµαντικό 

διάστηµα 

Μερικές 
φορές 

 

Μικρό 
διάστηµα Καθόλου 

α. Αισθανόσαστε γεµάτος / γεµάτη 
ζωντάνια; 

1 2 3 4 5 6 

β. Είχατε πολύ εκνευρισµό; 1 2 3 4 5 6 

γ. Αισθανόσαστε τόσο πολύ 
πεσµένος / πεσµένη ψυχολογικά, 
που τίποτε δεν µπορούσε να σας 
φτιάξει το κέφι; 

1 2 3 4 5 6 

δ. Αισθανόσαστε ηρεµία και 
γαλήνη; 

1 2 3 4 5 6 

ε. Είχατε πολλή ενεργητικότητα; 1 2 3 4 5 6 

στ. Αισθανόσαστε απελπισία και 
µελαγχολία; 

1 2 3 4 5 6 

ζ. Αισθανόσαστε εξάντληση; 1 2 3 4 5 6 
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η. Ήσαστε ευτυχισµένος / 
ευτυχισµένη; 

1 2 3 4 5 6 

θ. Αισθανόσαστε κούραση; 1 2 3 4 5 6 

 

10. Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες, για πόσο χρονικό διάστηµα επηρέασαν τις κοινωνικές σας 
δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς, κλπ.) η κατάσταση της σωµατικής σας υγείας ή 
κάποια συναισθηµατικά προβλήµατα; 

 

  

          (βάλτε έναν κύκλο) 

  

   Συνεχώς ...................................................................................................................1 

 

   Το µεγαλύτερο διάστηµα ....................................................................................…...2 

    

   Μερικές φορές ...................................................................................................…...3 

 

   Μικρό διάστηµα ............................................................................................…........4 

 

   Καθόλου ................................................................................................................…5 

11. Πόσο ΑΛΗΘΙΝΕΣ ή ΨΕΥ∆ΕIΣ είναι οι παρακάτω προτάσεις στη δική σας περίπτωση; 

 

 

        (κυκλώστε ένα αριθµό σε κάθε σειρά) 

 

 Εντελώς 

Αλήθεια 

Μάλλον 

Αλήθεια 

∆εν 

ξέρω 

Μάλλον 

Ψέµα 

Εντελώς  

Ψέµα 

α. Μου φαίνεται ότι αρρωσταίνω λίγο 
ευκολότερα από άλλους ανθρώπους 

1 2 3 4 5 

β. Είµαι τόσο υγιής όσο όλοι οι γνωστοί 
µου 

1 2 3 4 5 

γ. Περιµένω ότι η υγεία µου θα 
χειροτερεύσει 

1 2 3 4 5 

δ. Η υγεία µου είναι εξαιρετική 1 2 3 4 5 



49 

 

KOOS ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΑΤΟΣ  

 

Συµπτώµατα 
Απαντήστε σε αυτές τις ερωτήσεις σκεπτόµενοι τα συµπτώµατα του γόνατός σας 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας. 
 
S1. Έχετε πρήξιµο στο γόνατό σας; 
Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές  Συχνά  Πάντοτε 
 
S2. Νοιώθετε τρίξιµο, ακούτε «κλικ» ή κάποιον άλλο θόρυβο όταν το 
γόνατό σας 
κινείται; 
Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές   Συχνά Πάντοτε 
 
S3. Το γόνατό σας πιάνεται ή µπλοκάρει όταν κινείται; 
Ποτέ  Σπάνια  Μερικές φορές  Συχνά  Πάντοτε 
 
S4. Μπορείτε να τεντώσετε το γόνατό σας πλήρως; 
Πάντοτε  Συχνά  Μερικές φορές   Σπάνια Ποτέ 
 
S5. Μπορείτε να λυγίσετε το γόνατό σας πλήρως; 
Πάντοτε  Συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια  Ποτέ 
 
∆υσκαµψία 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στο µέγεθος της αρθρικής δυσκαµψίας που 
έχετε αισθανθεί στο γόνατό σας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδοµάδας. 
∆υσκαµψία είναι µία αίσθηση περιορισµού ή βραδύτητας στην προσπάθεια που 
κάνετε για να κινήσετε το γόνατό σας. 
 
S6. Πόσο έντονη είναι η δυσκαµψία στο γόνατό σας όταν πρωτοξυπνάτε το 
πρωί; 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
S7. Πόσο έντονη είναι η δυσκαµψία στο γόνατό σας αφού καθίσετε, 
ξαπλώσετε ή ξεκουραστείτε αργότερα µέσα στην ηµέρα; 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
   
Πόνος 
P1. Πόσο συχνά αισθάνεστε πόνο στο γόνατο; 
Ποτέ  Μηνιαία  Εβδοµαδιαία  Καθηµερινά  Πάντα 
 
Πόσο πόνο αισθανθήκατε στο γόνατο την τελευταία εβδοµάδα κατά τη διάρκεια 
των παρακάτω δραστηριοτήτων; 
 
P2. Γυρνώντας / Στρίβοντας πάνω στο γόνατο 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
 
P3. Τεντώνοντας πλήρως το γόνατο 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
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P4. Λυγίζοντας πλήρως το γόνατο 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
 
P5. Περπατώντας σε επίπεδη επιφάνεια 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο Έντονο  Ακραίο 
 
P6. Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας σκάλες 
Καθόλου   Ήπιο  Μέτριο  Έντονο    Ακραίο 
 
P7. Τη νύχτα στο κρεβάτι 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
 
P8. Καθιστός/ή ή ξαπλωµένος/η 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
 
P9. Σε όρθια στάση 
Καθόλου Ήπιο Μέτριο Έντονο Ακραίο 
 
Λειτουργία, καθηµερινότητα 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στην σωµατική σας λειτουργία. Με αυτό 
εννοούµε την ικανότητά σας να κινείστε και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Για κάθε 
µία από τις παρακάτω δραστηριότητες παρακαλούµε αναφέρετε το βαθµό 
δυσκολίας που έχετε νιώσει την τελευταία εβδοµάδα λόγω του γόνατος σας. 
 
Α1. Κατεβαίνοντας σκάλες 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α2. Ανεβαίνοντας σκάλες 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Για κάθε µία από τις παρακάτω δραστηριότητες παρακαλούµε αναφέρετε το 
βαθµό δυσκολίας που έχετε νιώσει την τελευταία εβδοµάδα λόγω του γόνατός 
σας. 
 
Α3. Έγερση από κάθισµα 
Καθόλου   Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α4. Όρθιος/α 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α5. Σκύβοντας στο πάτωµα / πιάνοντας ένα αντικείµενο 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α6. Περπατώντας σε επίπεδη επιφάνεια 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α7. Μπαίνοντας / βγαίνοντας από το αυτοκίνητο 
Καθόλου   Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α8. Πηγαίνοντας για ψώνια 
Καθόλου   Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
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Α9. Φορώντας κάλτσες/ καλσόν 
Καθόλου   Ήπια   Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α10. Έγερση από το κρεβάτι 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α11. Βγάζοντας κάλτσες/ καλσόν 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α12. Ξαπλώνοντας στο κρεβάτι (γύρισµα στην άλλη πλευρά, διατήρηση της 
θέσης του γόνατος) 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 
Α13. Μπαίνοντας / βγαίνοντας από το µπάνιο 
Καθόλου Ήπια Μέτρια Έντονη Ακραία 
 
Α14. Καθισµένος / η 
Καθόλου Ήπια Μέτρια Έντονη Ακραία 
 
Α15. Κάθισµα / έγερση από την τουαλέτα 
Καθόλου Ήπια Μέτρια Έντονη Ακραία 
 
Α16. Βαριές οικιακές εργασίες (µετακίνηση βαρέων κουτιών, τρίψιµο πατωµάτων, 
κλπ) 
Καθόλου Ήπια Μέτρια Έντονη Ακραία 
 
Α17. Ελαφρές οικιακές εργασίες (µαγείρεµα, ξεσκόνισµα κλπ) 
Καθόλου Ήπια Μέτρια Έντονη Ακραία 
 
Λειτουργία, αθλητισµός και δραστηριότητες ψυχαγωγίας 
Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν στη σωματική σας λειτουργία όταν είστε ενεργοί σε 

υψηλότερο επίπεδο. Απαντήστε στις ερωτήσεις σκεπτόμενοι ποιο βαθμό δυσκολίας 

αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας λόγω του γόνατός σας. 

 

SP1. Βαθύ κάθισμα 

Καθόλου  Ήπιο   Μέτριο Έντονο Ακραίο 
 
SP2. Τρέξιµο 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο   Έντονο Ακραίο 
 
SP3. Κάνοντας άλµατα 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
 
SP4. Στρίβοντας / πιβοτάροντας πάνω στο τραυµατισµένο γόνατό σας 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο   Έντονο Ακραίο 
 
SP5. Γονατίζοντας 
Καθόλου  Ήπιο  Μέτριο  Έντονο  Ακραίο 
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Ποιότητα Ζωής 
 
Q1. Πόσο συχνά σας απασχολεί το πρόβληµα στο γόνατό σας; 
Ποτέ  Μηνιαία  Εβδοµαδιαία  Καθηµερινά  Πάντα 
 
Q2. Έχετε αλλάξει τον τρόπο ζωής σας για να αποφύγετε επικίνδυνες 
δραστηριότητες για το γόνατό σας; 
Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Ολοκληρωτικά 
 
Q3. Πόσο προβληµατίζεστε µε την έλλειψη εµπιστοσύνης στο γόνατό σας; 
Καθόλου   Λίγο Αρκετά  Έντονα  Πάρα πολύ 
 
Q4. Σε γενικές γραµµές, πόση δυσκολία αντιµετωπίζετε µε το γόνατό σας; 
Καθόλου  Ήπια  Μέτρια  Έντονη  Ακραία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


