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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Συνεκτιμώντας τόσο τη σημαντικότητα της Σχετιζόμενης με την Υγεία Ποιότητα 

Ζωής (ΣΥΠΖ), όσο και τη συμβολή των θεραπευτικών μεθόδων της σύγχρονης 

ιατρικής στα προβλήματα της όρασης, σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να εκτιμήσει 

τη Συσχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής πριν και μετά τη διαχείριση της 

εκτασίας κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη 

Τοπογραφικά καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεση κολλαγόνου: το 

Πρωτόκολλο της Αθήνας. Στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά 

με την βελτίωση ή την επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με τρόπο 

ανεπίληπτο και αψιμυθίωτο. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο οφθαλμολογικό ινστιτούτο Laser Vision,  στην 

Αθήνα, με την συμμετοχή 34 ασθενών ηλικίας από 15 έως 51 ετών με αμφοτερόπλευρο 

και μονόπλευρο κερατόκωνο. Για την συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τα 

ερωτηματολόγια NEI VFQ 25 και NEI VFQ 39, καθώς και το IVI-28, το οποίο 

επαναμεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα. Τα στάδια της ασθένειας ταξινομήθηκαν 

βάσει της κλίμακας Amsler-Krumeich. Οι οφθαλμοί διαχωρίστηκαν ανάλογα με την 

οπτική τους οξύτητα στην κλίμακα LogMar. Η αξιοπιστία των ερωτηματολογίων 

ελέγχθηκε με τον Cronbach’s α. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σημαντικές βελτιώσεις της ποιότητας ζωής που 

αφορούν την γενική όραση, την μακρινή και κοντινή όραση, την οδήγηση και κυρίως 

την ψυχική υγεία και την συναισθηματική ευεξία των ασθενών.  Το ερωτηματολόγιο 

IVI-28 αποδείχτηκε αξιόπιστο για τους σκοπούς της παρούσης έρευνας, ενώ ζητήματα 

αξιοπιστίας προέκυψαν κυρίως στην κλίμακα Κοινωνικής Λειτουργικότητας του NEI 

VFQ. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά, καθώς η ποιότητα 

ζωής των ασθενών βελτιώθηκε μετεγχειρητικά. 
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ABSTRACT 

Considering both the importance of Health Related Quality of Life (HRQOL) and the 

contribution of modern medicine therapeutic methods concerning the problems of 

vision, the purpose of this research is to assess the HRQOL before and after the 

management of corneal ectasia after LASIK with Combined Topography ‐ guided 

partial Transepithelial PRK and Collagen Cross‐linking: the Athens Protocol. The aim 

of the study is to draw conclusions upon the improvement or deterioration in the quality 

of life of patients in an irreproachable and unadorned manner. 

The survey was conducted in ophthalmology institute Laservision, in Athens, with 

the participation of 34 patients aged 15 to 51 years with bilateral and unilateral 

Keratoconus. Data were collected from the administrative questionnaires NEI VFQ 25 

and NEI VFQ 39, as well as IVI-28, which was back translated in the Greek language. 

The disease grade was ranked according to the Amsler–Krumeich classification. The 

eyes were classified in two categories according to their visual acuity in the LogMar 

scale. The reliability of the questionnaires was tested with Cronbach's α. 

The results demonstrated significant improvements in quality of life related to the 

general vision, the distant and near vision, the driving, and especially the mental health 

and emotional well-being of patients. The IVI-28 questionnaire proved reliable for the 

purposes of this research, although reliability issues arose mainly in social functioning 

scale of NEI VFQ. 

In conclusion, the findings are encouraging, as the quality of life of patients 

postoperatively improved. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο οφθαλμός είναι το κυριότερο διαθλαστικό μέσο της όρασης, η οποία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και στη ποιότητα της ζωής του ατόμου. Οι 

εκτασίες του κερατοειδούς αποτελούν για το ευρύτερο κοινό άγνωστες παθήσεις, οι 

οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στην δομή και λειτουργία του 

οφθαλμού. Μία εξ’ αυτών είναι ο κερατόκωνος (κέρας και κώνος) που οδηγεί σε 

προοδευτική παραμόρφωση και εκλέπτυνση του κερατοειδούς δίνοντας του ένα κωνικό 

σχήμα. Εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία και συνήθως ακολουθεί εξελικτική πορεία 

μέχρι περίπου την 3η ή 4η δεκαετία της ζωής, οπότε και σταθεροποιείται. Η θεραπεία 

και η αντιμετώπιση του κερατόκωνου γίνεται με διάφορες χειρουργικές και συμβατικές 

μεθόδους, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το στάδιο και την εξέλιξη της νόσου. 

Το 2004, εφαρμόζεται για πρώτη φορά μια νέα μέθοδος αντιμετώπισης της νόσου, η 

οποία ονομάζεται Πρωτόκολλο της Αθήνας και περιλαμβάνει τη συνδυασμένη, την ίδια 

ημέρα, τοπογραφικά καθοδηγούμενη φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) και στη 

συνέχεια διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς (CLX) με υπεριώδεις (UVA). 

Σημαντικά οφέλη της μεθόδου είναι αφ’ ενός η βελτίωση της όρασης του ασθενή και 

αφ’ ετέρου η αποφυγή ή καθυστέρηση της διεισδυτικής χειρουργικής. Μολονότι, για τη 

μέθοδο αυτή διεξήχθη πλήθος ερευνών με ικανοποιητικά κλινικά αποτελέσματα, δεν 

συνυπολογίστηκε η μεταβολή στην ποιότητα ζωής των ασθενών.  

Από την αρχαιότητα διάφοροι επιστήμονες προσπάθησαν να προσδιορίσουν την 

έννοια της ποιότητας της ζωής, χωρίς αυτό να καταστεί δυνατό. Η ΠΖ είναι μία 

πολυδιάστατη, δυναμική έννοια, η οποία μεταβάλλεται και προσαρμόζεται ανάλογα με 

τις κοινωνικοπολιτικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και απαιτήσεις και 

κατ’ επέκταση με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του κάθε ανθρώπου, όπως αυτές 

δημιουργούνται από τον περίγυρό του και επωάζονται στη σκέψη του καθένα 

ξεχωριστά. Αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΖ είναι η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα 

ζωής, που εστιάζεται στην σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία του κάθε ανθρώπου. 

Αν και πρόκειται για μία υποκειμενική έννοια, παρέχει χρήσιμες πληροφορίες τόσο για 

την κλινική έρευνα, όσο και για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας.  

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται προκειμένου να διερευνηθεί εμπειρικά η 

Συσχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής πριν και μετά τη διαχείριση της εκτασίας 

του κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη Τοπογραφικά 

καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεση κολλαγόνου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (QOL-Quality Of Life) 

 

Η έννοια της ποιότητας της ζωής (ΠΖ), αν και απασχολεί έντονα τα τελευταία 

χρόνια τους ερευνητές, δεν είναι καινούργια. Από την αρχαιότητα οι φιλόσοφοι 

προσπαθούν να προσδιορίσουν την ΠΖ και να της αποδώσουν έναν ορισμό ευρείας 

αποδοχής. Ο Αριστοτέλης ήταν από τους πρώτους που διαχώρισε τις διάφορες 

αντιλήψεις για την ευδαιμονία, και συνεπώς για την ΠΖ, και τη συνέδεσε με τις αξίες 

της ζωής, την ευημερία και τη δυνατότητα των ανθρώπων να επιτύχουν ένα επίπεδο 

‘καλής ζωής’ (Αριστοτέλης: Ηθικά Νικομάχεια Α’-Δ’, 2006). 

Με το πέρασμα των αιώνων το ενδιαφέρον για την εννοιολογική απόδοση της ΠΖ 

ατόνησε και επανεμφανίστηκε ως αντικείμενο έρευνας των κοινωνικών επιστημών και 

της ψυχολογίας τη δεκαετία του 1940. Με την οικονομική άνθηση που σημειώθηκε 

μεταπολεμικά και την πρόοδο της ιατρικής, τη δεκαετία του 1960, άρχισε να τίθεται το 

ερώτημα της έννοιας της ευημερίας και να δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερη 

ποιότητα ζωής και όχι απλώς για επέκταση του κύκλου ζωής (Veenhoven, 2007). 

Μάλιστα, το 1968 ο πρώην υπουργός της HEW (Health, Education and Welfare) 

πρότεινε τη σύσταση μιας Επιτροπής Κοινωνικών Συμβούλων, με σκοπό την ανάλυση 

της ΠΖ στις ΗΠΑ (Liu, 1975). Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τομέα της υγείας η ΠΖ 

αποκτά ερευνητικό ενδιαφέρον τη δεκαετία του 1980, ενώ μετά το 1990 γίνεται θέμα 

συζήτησης και στην οικονομική επιστήμη (Veenhoven, 2007). 

Η ΠΖ είναι δύσκολο να αποσαφηνιστεί, όχι μόνο λόγω της εννοιολογικής της φύσης, 

αλλά και γιατί έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών επιστημονικών πεδίων. Πολλοί 

ορισμοί έχουν δοθεί κατά το παρελθόν, όμως κανένας δεν έχει γίνει αποδεκτός από 

όλους. Παραδείγματος χάριν, ΠΖ για τον McCall (1975) είναι οι απαραίτητες συνθήκες 

που εξασφαλίζουν την ευτυχία, ενώ ο Colby (1987) περιγράφει την ευημερία ως ‘τη 

δυνατότητα προσαρμογής, η οποία χαρακτηρίζεται από την προσαρμοστικότητα, τον 

αλτρουισμό και τη δημιουργικότητα’. H έρευνα της Haas (1999) για την έννοια της ΠΖ, 

όπως ερμηνεύονταν από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, κατέληξε στο εξής: η 

ΠΖ είναι μια πολυδιάστατη αξιολόγηση των τρεχουσών συνθηκών διαβίωσης του 

ατόμου, μέσα στα πλαίσια της κουλτούρας στην οποία ζει και των αξιών που το 
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διακατέχουν. Η ΠΖ είναι κατά κύριο λόγο μία υποκειμενική αίσθηση της ευημερίας, 

που περικλείει σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και πνευματικές διαστάσεις. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, οι αντικειμενικοί παράγοντες μπορεί να είναι συμπληρωματικοί 

ή, στις περιπτώσεις που τα άτομα δεν δύνανται να έχουν υποκειμενική αντίληψη, να 

χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά για την αξιολόγηση της ΠΖ. Σύμφωνα με την 

Bowling (2005) ‘οι περισσότεροι άνθρωποι ορίζουν την ΠΖ τους σε σχέση με τη θετική 

ψυχολογική τους κατάσταση και τη συναισθηματική τους ευημερία, με την καλή 

σωματική και ψυχική υγεία, καθώς και με την ικανότητά τους να ικανοποιούν τις 

επιθυμίες τους, με την καλή πορεία των διαπροσωπικών και κοινωνικών τους σχέσεων 

και δραστηριοτήτων, με την εξασφάλιση της προστασίας τους, με την κατοχή αρκετών 

οικονομικών πόρων και με την αίσθηση της ανεξαρτησίας τους’. 

Επομένως η ΠΖ βρίσκεται παντού και έχει διαφορετικούς φιλοσοφικούς, πολιτικούς 

και σχετιζόμενους με την υγεία ορισμούς. Είναι όμως κοινά αποδεκτό ότι η ΠΖ 

προσδιορίζεται από δύο βασικούς παράγοντες, ήτοι τους υποκειμενικούς, οι οποίοι 

συνδέονται  άμεσα με την ψυχολογική κατάσταση του κάθε ατόμου και τον βαθμό 

ικανοποίησης του από τις συνθήκες της ζωής του, και τους αντικειμενικούς, οι οποίοι 

αφορούν στην επίδραση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων στη ζωή του ατόμου και του επιτρέπουν ή του αποτρέπουν την επίτευξη 

των στόχων και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του (Liu, 1975; Zautra and Goodhart, 

1979; Meeberg, 1993). Αν και υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των 

αντικειμενικών και των υποκειμενικών παραγόντων, έρευνες έδειξαν ότι και οι δύο 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό της ΠΖ. Η βαρύτητα που θα δοθεί 

στον καθένα από αυτούς εξαρτάται από το αντικείμενο και τους περιορισμούς  της 

εκάστοτε μελέτης (Ventegodt et al.,2003; Cummins, 2000; Schneider, 1975). Η ΠΖ 

είναι μια σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια που απαιτεί πολλαπλές προσεγγίσεις από 

διαφορετικές θεωρητικά οπτικές γωνίες. Για το λόγο αυτό, για να κατανοήσει κανείς 

τους υποκειμενικούς παράγοντες της ευημερίας θα πρέπει να γνωρίζει τους 

αντικειμενικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

αξιολογούν τη ζωή τους. Ομοίως, η σαφής αντίληψη και ο τρόπος επιλογής των 

αντικειμενικών παραγόντων απαιτεί την κατανόηση των αξιών των ατόμων και των 

μεθόδων μέσω των οποίων οι αντικειμενικοί δείκτες επηρεάζουν στην πράξη την ΠΖ 

τους (Diener and Suh, 1997). Το 1995 οι Felce και Perry αποπειράθηκαν να 

διαμορφώσουν ένα γενικό μοντέλο για την ΠΖ, υπολογίζοντας όχι μόνο τη 

σημαντικότητα των παραγόντων και των διαστάσεων της, αλλά και τις διαφωνίες 
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μεταξύ των μελετητών της. Αφετηρία ήταν η θεωρία του Cummins (1992), σύμφωνα με 

την οποία στην ΠΖ υπάγονται οι εκτιμήσεις αμφοτέρων των υποκειμενικών και 

αντικειμενικών παραγόντων κατά τρόπο που να συνυπολογίζει ταυτόχρονα την κλίμακα 

των αξιών του κάθε ατόμου. Στη συνέχεια εντόπισαν τις κοινές από τη βιβλιογραφία 

διαστάσεις της ΠΖ, οι οποίες συνοψίζονται σε 5 βασικές κατηγορίες: τη σωματική 

ευεξία, την υλική ευημερία, την κοινωνική ευημερία, τη συναισθηματική ευεξία και την 

προσωπική ανάπτυξη και δραστηριότητα. Στην επαναξιολόγηση της έρευνάς τους το 

1997 προστέθηκε και μία έκτη κατηγορία, η αστική ευημερία. Τελικά, από τη σύζευξη 

των παραπάνω προέκυψε ότι η ΠΖ είναι το σύνολο μιας γενικής ευημερίας που 

συνδυάζει τους αντικειμενικούς δείκτες και τις υποκειμενικές εκτιμήσεις της φυσικής, 

υλικής, κοινωνικής και συναισθηματικής ευεξίας ταυτόχρονα με την έκταση της 

προσωπικής ανάπτυξης και των ουσιαστικών δραστηριοτήτων. Το σύνολο αυτό είναι 

εξ’ ολοκλήρου σταθμισμένο με την ατομική κλίμακα αξιών. Στο παρακάτω σχήμα 

αναπαρίσταται η παραπάνω θεωρία: 

 

Σχήμα 1 Γενικό μοντέλο της ΠΖ. Πηγή: Felce (1997). 

Από το σχήμα διαφαίνεται ότι οι αντικειμενικοί και οι υποκειμενικοί παράγοντες, 

καθώς και το σύστημα αξιών, αφ’ ενός αλληλοσυνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται και 

αφ’ ετέρου ενδέχεται να μεταβληθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο εξαιτίας των 

εξωτερικών επιρροών, όπως η κληρονομικότητα, η πολιτιστική και υλική κληρονομιά, 
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η ηλικία και η γήρανση, η απασχόληση, οι επιρροές και τα σημεία αναφοράς από το 

στενό ή και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και άλλες κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές μεταβλητές. Επομένως, για κάθε απόπειρα καθορισμού και μέτρησης της ΠΖ 

είναι απαραίτητη η αξιολόγηση και η γνώση και των τριών στοιχείων, διότι όχι μόνο 

επηρεάζονται από εξωτερικότητες, αλλά και οι μεταξύ τους συσχετισμοί είναι 

ευμετάβλητοι (Felce and Perry, 1995; Felce, 1997).  

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ των μελετητών για την 

ΠΖ, όμως όλοι συγκλίνουν στο ότι μία καθολική έννοια της ΠΖ είναι εφικτό να 

προκύψει από το σύνολο των διαστάσεων της. Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση για 

την παρούσα εργασία εντοπίστηκε ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός διαστάσεων της ΠΖ. 

Στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές: 

 Πίνακας 1: Διαστάσεις της ΠΖ 

WHO (1995) Cummins (1996) Felce (1997) Shalock (2004) Smith et.al (2013) 

Φυσική 

Κατάσταση 

Υγεία Σωματική Ευεξία Σωματική Ευεξία Υγεία 

Περιβάλλον Υλική Ευημερία Υλική Ευημερία Υλική Ευημερία  

Ψυχολογία Συναισθηματική 

Ευεξία 

Συναισθηματική 

Ευεξία 

Συναισθηματική 

Ευεξία 

Ικανοποίηση και 

Ευτυχία 

 Παραγωγικότητα Προσωπική 

Ανάπτυξη και 

Δραστηριότητα 

Προσωπική 

Ανάπτυξη 

Εκπαίδευση 

    Ελεύθερος 

Χρόνος 

Κοινωνικές 

Σχέσεις 

Κοινωνικό 

Περιβάλλον 

Κοινωνική 

Ευημερία 

Κοινωνική 

Ένταξη 

Κοινωνική 

Συνοχή 

 Προσωπικές 

Σχέσεις 

 Διαπροσωπικές 

Σχέσεις 

 

Επίπεδο 

Ανεξαρτησίας 

Ασφάλεια Αστική Ευημερία Δικαιώματα Προστασία και 

Ασφάλεια 

Πνευματικότητα/

Θρησκευτικές 

Αντιλήψεις/ 

Προσωπικές 

Πεποιθήσεις 

  Αυτοπροσδιορισμός Πνευματική και 

Πολιτιστική 

Ολοκλήρωση 

    Σεβασμός και 

Εκτίμηση 

Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
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 Παρατηρούμε ότι πολλές από τις διαστάσεις επικαλύπτονται, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν τμήμα του ίδιου εννοιολογικού συνόλου και 

έχουν κατά προσέγγιση το ίδιο περιεχόμενο. Εντούτοις, δεν έχει βρεθεί ακόμα ένα 

μοντέλο που να ικανοποιεί όλα τα επιστημονικά πεδία.  

Συνοψίζοντας, η ΠΖ προσδιορίζεται από υποκειμενικούς και αντικειμενικούς 

παράγοντες, οι οποίοι εμπεριέχουν τόσο θετικές όσο και αρνητικές διαστάσεις, που με 

τη σειρά τους αποτελούνται από επιμέρους δείκτες, οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη 

μέτρηση της ΠΖ, όπως θα αναλυθεί στις παραγράφους που ακολουθούν. Η έννοια της 

ΠΖ δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως λόγω της πολυπλοκότητας του περιεχομένου της, 

καθότι εκλαμβάνεται διαφορετικά από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και η σημασία της 

ποικίλει ανάλογα με το πρίσμα υπό το οποίο εξετάζεται.   
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1.2 Η ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΣΥΠΖ (HRQOL-HEALTH RELATED QUALITY OF LIFE) 

Από τους διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ΠΖ, διαφαίνεται ότι η υγεία 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ-WHO: 

World Health Organization) έδωσε τον εξής ορισμό για την υγεία: ‘Η υγεία είναι η 

κατάσταση  της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας’ (WHO, 1946). Αν και δέχτηκε πολλές κριτικές, ο 

ορισμός αυτός διεύρυνε την έννοια της υγείας, δίνοντας της τόσο ψυχικές όσο και 

κοινωνικές διαστάσεις, δίχως να περιορίζεται μόνο στο ιατρικό παραδοσιακό μοντέλο, 

το οποίο περιλαμβάνει μόνο τη θεραπεία ή την καταπράυνση της ασθένειας. (Larson, 

1999; Bircher, 2005). Ο Gerson (1976) υποστήριξε με τη θεωρία που συνέδεε την ΠΖ 

του κάθε ατόμου με αυτή του κοινωνικού συνόλου, ότι οι χρηματικοί πόροι, ο χρόνος, η 

συναισθηματική κατάσταση και οι ικανότητες του ασθενή είναι σημαντικοί παράγοντες 

για τον προσδιορισμό της ΠΖ του. Μολονότι η εφαρμογή της θεωρίας αυτής 

προορίζονταν για τον γενικό πληθυσμό, φαίνεται να προσανατολίζεται στον καθορισμό 

των χαρακτηριστικών της ΣΥΠΖ (Gerson,1976). Ένα ακόμα θεωρητικό μοντέλο για 

την ΣΥΠΖ προτάθηκε από τον Calman (1984) και τονίζει ότι η ΠΖ ενός ατόμου 

εξαρτάται από τον τρόπο ζωής του παρόντος, τις εμπειρίες του παρελθόντος, τις ελπίδες 

για το μέλλον, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Επομένως, η ΠΖ πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς της ζωής και να συνυπολογίζει τις επιπτώσεις της 

νόσου και της θεραπείας. Επειδή η ΣΥΠΖ μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου 

εξαιτίας της ηλικίας και των εμπειριών, οι προτεραιότητες και οι στόχοι του κάθε 

ανθρώπου πρέπει να είναι ρεαλιστικοί ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Εν ολίγοις, 

η ΣΥΠΖ είναι η διαφορά μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών και της υπάρχουσας 

κατάστασης της υγείας τους, η οποία ενδέχεται να υποστεί αλλαγές, κατά αντιστοιχία 

με την εξέλιξη της ασθένειάς τους. Η βελτίωση της ΣΥΠΖ μπορεί να πραγματοποιηθεί 

είτε βελτιώνοντας την υγεία  και την ψυχολογία του ασθενή είτε καθιστώντας τις 

προσδοκίες του πιο ρεαλιστικές (Calman, 1984). Το 1995 ο ΠΟΥ όρισε την ΠΖ ως ‘την 

αντίληψη των ατόμων για τη θέση τους στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του πολιτιστικού 

συστήματος και του συστήματος αξιών στα οποία ζει, σε συνάρτηση με τους στόχους, 

τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους (WHOQOL GROUP, 1995). Από τα 

προαναφερθέντα, διακρίνεται ότι η ΣΥΠΖ είναι μία δυϊκή έννοια που εμπεριέχει 

αμφότερες τις θετικές και τις αρνητικές διαστάσεις της υγείας. Το αίσθημα της ψυχικής 

και σωματικής ευεξίας, η πλήρης λειτουργικότητα, η φυσική κατάσταση, η 
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προσαρμογή και η αποτελεσματικότητα του πνεύματος και του σώματος είναι 

χαρακτηριστικά της θετικής πτυχής της υγείας, ενώ η νόσος, οι δυσλειτουργίες και η 

θνησιμότητα σκιαγραφούν την αρνητική (Bowling, 2001). 

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τον 

ορισμό της ΣΥΠΖ, το 1992 συγκλήθηκε ένα διεθνές συμβούλιο, το οποίο κατέληξε 

στην σύσταση μίας παγκόσμιας ομάδας ερευνητών με σκοπό να επανεξετάσει την  

παρούσα κατάσταση και τις μελλοντικές κατευθύνσεις για τη χρήση, την εφαρμογή και 

την αποτελεσματικότητα των εργαλείων της ΣΥΠΖ, μέσα στα πλαίσια των μελετών των 

κλινικών δοκιμών. Οι ερευνητές συμφώνησαν, μεταξύ των άλλων, για τις βασικές 

διαστάσεις, οι οποίες είναι κατά κανόνα απαραίτητες για την διεξοδική και 

αποτελεσματική μελέτη και μέτρηση της ΣΥΠΖ, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπου σχετικά 

με το αντικείμενο και τους στόχους της μελέτης μπορεί να κριθεί κατάλληλη η χρήση 

λιγότερων διαστάσεων. Βέβαια, υπάρχουν και επιπρόσθετες διαστάσεις της ΣΥΠΖ, οι 

οποίες είναι σημαντικές, αλλά όχι απαραίτητες, για τη διεξαγωγή των σχετικών 

ερευνών (Berzon et al.,1993). Παρακάτω αναγράφονται συνοπτικά τόσο οι βασικές όσο 

και οι πιο κοινές πρόσθετες διαστάσεις της ΣΥΠΖ, όπως αναφέρονται από τους 

Naughton et al.  (2003): 

Βασικές Διαστάσεις 

 Σωματική Λειτουργικότητα: Η ικανότητα ενός ατόμου να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες της καθημερινότητας (Περιποίηση, Οικιακές εργασίες, Περίπατος) 

 Κοινωνική Λειτουργικότητα: Η ικανότητα ενός ατόμου να αλληλεπιδράσει με την 

οικογένεια, τους φίλους και το κοινωνικό σύνολο, διατηρώντας τους κοινωνικούς 

ρόλους και τις υποχρεώσεις του σε επιθυμητά επίπεδα. 

 Ψυχολογική Λειτουργικότητα: Αναφέρεται στην συναισθηματική ευεξία του 

ασθενή και λαμβάνει υπ΄όψιν τόσο τα θετικά (χαρά, ακμαιότητα, αισιοδοξία) όσο 

και τα αρνητικά (άγχος, ανησυχία, τύψεις, κατάθλιψη)  επακόλουθα της νόσου ή της 

επέμβασης. 

 Αντίληψη της γενικής ευεξίας / ευημερίας: Ο τρόπος με τον οποίο ο ασθενής 

αισθάνεται και εκτιμάει συνολικά την ευημερία του για ένα καθορισμένο χρονικό 

διάστημα. 

 Αντίληψη της κατάστασης της υγείας: Ο υποκειμενικός τρόπος με τον οποίο ο 

ασθενής αντιλαμβάνεται και εκτιμάει την υγεία του, που πολλές φορές δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση αυτής. Συνήθως η εκτίμηση γίνεται για 
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ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ή σε σύγκριση με άλλους ασθενείς ή με άλλη 

χρονική απόσταση. 

Πρόσθετες Διαστάσεις 

 Νευροψυχολογική Λειτουργικότητα: Αναφέρεται στις γνωστικές ικανότητες του 

ατόμου, τουτέστιν στη μνήμη, στην αντίληψη του χώρου, στην κατανόηση και στον 

συντονισμό των κινήσεων. Χρησιμοποιείται συνήθως για αξιολογήσεις 

ηλικιωμένων, ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο και χειρουργικών επεμβάσεων. 

 Προσωπική Παραγωγικότητα: Αναφέρεται στις αμειβόμενες (εργασία) και μη 

αμειβόμενες (εθελοντισμός) δραστηριότητες του ατόμου. 

 Προσωπική Ζωή και Αναπαραγωγική Λειτουργικότητα: Η ικανότητα του 

ατόμου να διαμορφώσει και να διατηρήσει στενές προσωπικές σχέσεις. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντική στην αξιολόγηση της ΣΥΠΖ όταν επηρεάζεται άμεσα από 

νόσους ή θεραπείες (υπέρταση, ορμονική θεραπεία κοκ). 

 Διαταραχές Ύπνου: Αφορά στις ποιοτικές και ποσοτικές διαταραχές του ύπνου, οι 

οποίες μπορεί να οδηγήσουν στο άγχος και στην κατάθλιψη και να μειώσουν τα 

επίπεδα ενέργειας και ζωτικότητας του ασθενή. 

 Πόνος: Απαντάται κυρίως σε αξιολογήσεις χρόνιων παθήσεων και εκτιμάται τόσο ο 

βαθμός όσο και το είδος του πόνου του ασθενή. 

 Συμπτώματα της νόσου: Αναφέρονται στη συχνότητα και τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων της ασθένειας ή της επέμβασης και στο βαθμό στον οποίο επηρεάζουν 

τις καθημερινές λειτουργίες του ασθενή. Αν και είναι σημαντικές μετρήσεις, 

απαιτούν από τον ερευνητή μία σχετικά καλή γνώση της υπό μελέτη νόσου. 

 Πνευματικότητα: Αφορά στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αξιολογεί και 

αντιμετωπίζει καθημερινά τις πνευματικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις και αξίες 

του. 

Οι παραπάνω είναι μόνο μερικές από τις πρόσθετες διαστάσεις της ΣΥΠΖ. Η 

επιλογή των κατάλληλων διαστάσεων για την αξιολόγηση της ΣΥΠΖ εξαρτάται από το 

αντικείμενο, τον σκοπό, τα εργαλεία και τους περιορισμούς της έρευνας (Naughton et 

al., 2003).  

Η ΣΥΠΖ δεν περιορίζεται μόνο σε ατομικό, αλλά επεκτείνεται και στο κοινοτικό 

επίπεδο. Ενώ η πρόληψη της ασθένειας και η προστασία της υγείας χρησιμοποιούνται 

ως όροι για να περιγράψουν τις στρατηγικές του ιατρικού τομέα και της δημόσιας 

υγείας, με σκοπό την πρόληψη των σωματικών και ψυχικών ασθενειών, η έννοια της 

προώθησης της υγείας προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των πρακτικών και των 
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πολιτικών της υγείας, με στόχο την βελτιστοποίηση τόσο της ατομικής ευεξίας όσο και 

της συλλογικής ευημερίας. Έτσι λοιπόν, για την προώθηση της υγείας του κοινωνικού 

συνόλου είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, 

ώστε να ενισχύσουν την ευημερία του πληθυσμού μέσα σε μια γεωγραφικά 

καθορισμένη περιοχή (Stokols, 1996). 

Η έννοια της ΣΥΠΖ στη βιβλιογραφία έχει πολλές εν δυνάμει διαστάσεις 

προερχόμενες από την ανάπτυξη διαφορετικών θεωριών για τον ορισμό και το 

περιεχόμενό της. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι καθίσταται πρακτικά αδύνατη η 

ταυτόχρονη εκτίμηση και ενσωμάτωση όλων σε ένα μόνο εργαλείο μέτρησης και 

επομένως η επιλογή τους είναι ανάλογη του ζητήματος της μελέτης. Πάντως, η 

πλειοψηφία των εργαλείων μέτρησης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις βασικές διαστάσεις 

της σωματικής, συναισθηματικής και κοινωνικής λειτουργικότητας. Στην επόμενη 

ενότητα ακολουθεί η ανάλυση των διαστάσεων (ή κλιμάκων), η οποία είναι 

καθοριστική για την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητά των οργάνων μέτρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1.3 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Καθώς εντείνεται το ενδιαφέρον και πληθαίνουν οι έρευνες σχετικά με την ΣΥΠΖ, η 

μέτρηση της καθίσταται αναγκαία για τους εξής λόγους: 

 Η ΣΥΠΖ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη μέτρηση των επιπτώσεων των χρόνιων 

παθήσεων. 

 Οι μετρήσεις της σωματικής κατάστασης παρόλο που παρέχουν πληροφορίες στους 

επαγγελματίες της υγείας σχετικά με την κατάσταση του εξεταζομένου, συχνά 

παρουσιάζουν ανεπαρκή συσχέτιση με τη λειτουργική ικανότητα και την ευημερία 

του ασθενή. 

 Συνήθως, δύο ασθενείς με την ίδια κλινική διάγνωση δίνουν εκ διαμέτρου αντίθετες 

απαντήσεις που χρήζουν περαιτέρω μελέτης. 

 Οι μετρήσεις της ΣΥΠΖ χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση των οργανισμών 

παροχής υγείας ως εφαλτήριο για τον τρόπο χρήσης του κεφαλαίου και της 

κατανομής των εξόδων, για την ενσωμάτωση των μετρήσεων ως δεικτών ποιότητας 

της περίθαλψης και της κλινικής αποτελεσματικότητας και, τέλος, για τις αποφάσεις 

αποζημιώσεων (Guyatt et al.,1993). 

 Από την πλευρά του ασθενή οι μετρήσεις της ΣΥΠΖ συντελούν στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας.  

 Οι κλινικές δοκιμές για την μέτρηση της ΣΥΠΖ είναι χρήσιμο εργαλείο για την 

σύγκριση  μίας θεραπείας έναντι των εναλλακτικών, καθότι φανερώνουν τις τυχόν 

διαφορές των επιδράσεων τους στην πορεία της ασθένειας ή ακόμα και στην 

επιβίωση του ασθενή. 

 Επίσης, έρευνες της ΣΥΠΖ μπορεί να πραγματοποιηθούν με σκοπό την σύγκριση 

δύο διαφορετικών θεραπευτικών μεθόδων, όπως για παράδειγμα τη σύγκριση μεταξύ 

της αποτελεσματικότητας της χειρουργικής επέμβασης και της φαρμακευτικής 

αγωγής για την θεραπεία της ίδιας ασθένειας. 

 Η ΣΥΠΖ έχει και εμπορικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι 

οποίες επιδιώκουν την έγκριση και την διανομή των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

τους  (Parmenter, 1994) .  

 Τα κράτη λαμβάνουν τα δεδομένα της ΣΥΠΖ ως συντελεστές για τις αποφάσεις 

κατανομής των περιορισμένων οικονομικών πόρων για την υγεία (Sherman et al., 

2013). 
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 Τέλος, στον τομέα των οικονομικών της υγείας, οι μετρήσεις της ΣΥΠΖ παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάλυση κόστους χρησιμότητας και των εφαρμοζομένων 

πολιτικών που αφορούν την υγεία (Parmenter, 1994; Sherman et al., 2013). 

 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων, οι μετρήσεις της ΣΥΠΖ απασχολούν όχι μόνο τους 

ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και τη διοίκηση, αλλά λαμβάνονται υπ’ όψιν και από 

τους ερευνητές στον τομέα της κοινωνιολογίας, της οικονομίας, της ψυχολογίας, της 

πολιτικής και του μάρκετινγκ. Παρά τη σημαντικότητα των μετρήσεων της ΣΥΠΖ, το 

πρόβλημα που προκύπτει είναι η επιλογή του κατάλληλου τρόπου και των εργαλείων 

μέτρησης, για τη συναγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. 

Σήμερα, η μέτρηση της ΣΥΠΖ γίνεται με τη συλλογή στοιχείων, που προέρχονται 

κυρίως από σταθμισμένα ερωτηματολόγια, τα οποία περιέχουν από μία έως πολλές 

ερωτήσεις ή αλλιώς αντικείμενα. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να έχουν μόνο μία 

κλίμακα απαντήσεων ή πολλαπλές κλίμακες και να κατηγοριοποιούνται σε μία μόνο 

διάσταση της υγείας (μονοδιάστατα ερωτηματολόγια) ή σε περισσότερες διαστάσεις 

(πολυδιάστατα) (Gill and  Feinstein, 1994). 

 Η συλλογή των στοιχείων πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο που να συνάδει με τους 

στόχους, τον χρόνο και το κόστος της έρευνας. Οι συνηθέστεροι τρόποι συγκέντρωσης 

πληροφοριών είναι τα ερωτηματολόγια ατομικής συμπλήρωσης και η συνέντευξη. Η 

ατομική συμπλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί  με ταχυδρομική αποστολή, 

ηλεκτρονικά ή με τον διαμοιρασμό των ερωτηματολογίων απευθείας στον ερωτώμενο. 

Η μέθοδος της συνέντευξης διεξάγεται μέσω υπολογιστή, τηλεφωνικά ή πρόσωπο με 

πρόσωπο (Bowling, 2005). Η μέθοδος της ταχυδρομικής αποστολής έχει ελάχιστο 

κόστος, μπορεί να καλύψει μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις και δίνει αρκετό χρονικό 

περιθώριο για τη συμπλήρωσή και την αποστολή του. Ωστόσο, έχει τον χαμηλότερο 

βαθμό ανταπόκρισης σε σχέση με τις υπόλοιπες μεθόδους (Sibbald et al., 1994). Όσον 

αφορά την ηλεκτρονική ατομική συμπλήρωση, έχει πρόσβαση σε μεγάλο πληθυσμιακό 

δείγμα και επιπλέον η ροή των ερωτήσεων είναι αυτοματοποιημένη, με αποτέλεσμα να 

μην παραλείπεται καμία εκ παραδρομής, όμως εμφανίζει ορισμένες δυσκολίες για τους 

ερωτώμενους, όπως η γνώση Η/Υ και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η συνέντευξη μέσω 

υπολογιστή δεν απαιτεί πνευματική ή φυσική ικανότητα ανάγνωσης και η συμπεριφορά 

και οι απαντήσεις του ερωτώμενου δεν επηρεάζονται από τον ερωτώντα. Παρ’ αυτά, 

στα μειονεκτήματα που είναι τα ίδια με την παραπάνω ηλεκτρονική μέθοδο 

προστίθεται και ο περιορισμένος χρόνος για τις απαντήσεις, η δυσκολία 

απομνημόνευσης των πολλαπλών απαντήσεων και η εν δυνάμει μειωμένη ικανότητα 
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των ερωτώμενων να ακούσουν και να κατανοήσουν τις περίπλοκες και μεγάλου μήκους 

ερωτήσεις (Tourangeau et al., 2000). Με την προσωπική συνέντευξη επιτυγχάνεται η 

μεγιστοποίηση της συμμετοχής στην έρευνα, σχεδόν καμία ερώτηση δεν μένει 

αναπάντητη και δεν υπάρχει περίπτωση εκ παραδρομής παράλειψης ή παρανόησης του 

ερωτήματος. Από την άλλη μεριά, η τηλεφωνική συνέντευξη όχι μόνο διατηρεί τα 

πλεονεκτήματα της προηγούμενης μεθόδου, άλλα έχει μειωμένο κόστος σε σχέση με 

αυτή και ο ερευνητής έχει ελάχιστη έως καθόλου δυνατότητα κατεύθυνσης των 

απαντήσεων. Τα κοινά μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι ότι ο ερωτώμενος 

μπορεί να παρουσιάσει απροθυμία στις ευαίσθητες ερωτήσεις και επιπλέον περιορίζεται 

το μέγεθος του ερωτηματολογίου. Ο διαμοιρασμός των ερωτηματολογίων απευθείας 

στους ασθενείς έχει ελάχιστο κόστος και ο ερευνητής έχει άμεση πληροφόρηση, όμως η 

πιθανότητα παραλείψεων, παρανόησης του ερωτηματολογίου και η αποχή των 

υποψηφίων από την έρευνα είναι μεγάλη. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε ορισμένες 

περιπτώσεις, όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν στον ασθενή να λάβει μέρος στην 

έρευνα, το ερωτηματολόγιο μπορεί να απαντηθεί από έναν εκπρόσωπο αυτού. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο μειώνεται το άγχος του ερωτώμενου που στις περισσότερες περιπτώσεις 

πρόκειται για υπερήλικες ή για βαριά ασθενείς (Guyatt, 1993). Άρα υπάρχουν πολλές 

μέθοδοι συλλογής στοιχείων που είναι θεμιτές, αλλά όχι ανεπίληπτες και γι’ αυτό ο 

συνδυασμός αυτών αποδίδει περισσότερα οφέλη και παρουσιάζει λιγότερα 

προβλήματα, εφ’ όσον το επιτρέπουν οι χρονικοί και οικονομικοί περιορισμοί. 

Τα εργαλεία μέτρησης της ΣΥΠΖ ταξινομούνται σε πέντε κύριες κατηγορίες και πιο 

συγκεκριμένα σε γενικά, χρησιμότητας, ειδικά για τη νόσο ή για μία πληθυσμιακή 

ομάδα, ειδικά για μία διάσταση της ασθένειας και εξατομικευμένα (Garratt et al., 

2002). Αναλυτικότερα, τα γενικά εργαλεία καλύπτουν όλο το φάσμα της υγείας, καθώς 

μετρούν την κατάσταση της υγείας του γενικού πληθυσμού ή των δημογραφικών και 

πολιτιστικών υποομάδων και εφαρμόζονται σε διαφόρους τύπους και βαθμού 

σοβαρότητας ασθένειες, ιατρικές θεραπείες και παρεμβάσεις, διαταραχές και πολιτικές 

της υγείας. Το μειονέκτημά τους είναι ότι δεν εστιάζουν επαρκώς στην κάθε ασθένεια 

και γι’ αυτό πολλές φορές δεν παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων της εκάστοτε έρευνας (Patrick and Deyo, 1989). Το πλέον ευρέως 

διαδεδομένο εργαλείο γενικής μέτρησης της ΣΥΠΖ είναι το ερωτηματολόγιο 

Επισκόπησης της Υγείας (SF-36 Health Survey), το οποίο αναπτύχθηκε από τους 

ερευνητές της Μελέτης Ιατρικών Αποτελεσμάτων (MOS-Medical Outcomes Study) για 

την διερεύνηση της λειτουργικότητας και της ευεξίας. Άλλα γνωστά εργαλεία είναι η 

Επισκόπηση Υγείας του Nottingham NHP-The Nottingham Health Profile) για την 
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κατάσταση υγείας του ασθενή, η Επισκόπηση της Επίδρασης της Ασθένειας (The 

Sickness Impact Profile) για την επίδραση της νόσου στη συμπεριφορά του ασθενή, το 

Dartmouth Primary Care Cooperative Information Project (COOP) Charts για την 

παροχή άμεσης ανατροφοδότησης (feedback) στους κλινικούς ιατρούς για την 

κατάσταση της υγείας των ασθενών τους (Coons et al., 2000) και η Αξιολόγηση της ΠΖ 

του ΠΟΥ (WHOQOL-World Health Organization Quality of Life Assessment) για τη 

μέτρηση της αντιλαμβανομένης επίδρασης της ασθένειας στη ζωή του ατόμου. Τα 

γενικά εργαλεία δεν περιλαμβάνουν μόνο το γενικό προφίλ υγείας και τις προτιμήσεις 

των ερωτηθέντων, αλλά και τις προσεγγίσεις της χρησιμότητας, οι οποίες προέρχονται 

είτε από την οικονομική θεωρία είτε από την θεωρία των αποφάσεων και 

αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις κάποιων ομάδων του πληθυσμού για συγκεκριμένες 

παθολογικές καταστάσεις ή για τα αποτελέσματα της ιατρικής περίθαλψης (Wood, 

1999). Η χρησιμότητα είναι η θεμελιώδης αρχή μέτρησης των προτιμήσεων του κάθε 

ατόμου για μία συγκεκριμένη κατάσταση. Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της 

είναι τα ποιοτικά σταθμισμένα έτη ζωής, ή αλλιώς QALYs (Quality Adjusted Life-

Years), τα οποία συνδυάζουν την ποιότητα και την ποσότητα ζωής του ατόμου. Η ΠΖ 

συνήθως μετρείται σε μία κλίμακα από το μηδέν (θάνατος) έως το 1 (άριστη υγεία), ενώ 

η ποσότητα ζωής υπολογίζεται σε έτη. Στο διάγραμμα που ακολουθεί αναπαρίστανται 

τα QALYs: 

 

Διάγραμμα 1: QALYs Πηγή: Torrance, 1987 

Η περιοχή ανάμεσα στην ΠΖ και στην ποσότητα ζωής δίνει τα QALYs. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάλυση κλινικών αποφάσεων που αφορούν τον 

ασθενή, τις κλινικές δοκιμές με σκοπό την σύγκριση ομάδων ασθενών, τις έρευνες για 

την υγεία του πληθυσμού ώστε να συσχετιστούν οι πληθυσμιακές ομάδες και βάσει του 

χρονικού ορίζοντα και τέλος, για τις οικονομικές αξιολογήσεις που στοχεύουν στον 

καθορισμό του κόστους-αποτελέσματος και του κόστους-χρησιμότητας των 

εναλλακτικών θεραπειών και προγραμμάτων (Torrance, 1987). Μία εναλλακτική 
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προσέγγιση αντί του δείκτη QALYs είναι η μέτρηση των ετών ευεξίας (Well Years), 

στα οποία ενσωματώνονται η θνησιμότητα και η νοσηρότητα, για να εκφράσουν την 

κατάσταση της υγείας σε ισοδύναμα έτη πλήρους υγείας κατά τη διάρκεια της ζωής. Εν 

ολίγοις, ο δείκτης ετών ευεξίας εκφράζεται από τη συνάρτηση του μέσου επιπέδου 

ευεξίας (με τιμές από μηδέν έως 1) και της διάρκειας της ζωής (Kaplan and Anderson, 

1988). Τα εργαλεία μέτρησης που είναι συναφή για την εκτίμηση των QALYs είναι το 

Health Index Utilities (HUI), Quality of Well-Being Scale (QWB), EQ-5D (EuroQoL), 

Health and Activity Limitation Index (Halex) κα. Ο δείκτης των προσαρμοσμένων ετών 

ζωής της αναπηρίας (DALYs, Disability-Adjusted Life Years) μετράει τη διαφορά 

μεταξύ της υγείας ενός πληθυσμού και του ιδανικού μεγίστου επιπέδου υγείας, ήγουν  

τον αριθμό των ετών που χάνονται εξαιτίας ασθένειας, αναπηρίας ή πρόωρου θανάτου. 

Εκφράζεται από τη συνάρτηση μεταξύ της υγείας του ατόμου, η οποία παίρνει τιμές 

από το μηδέν (άριστη υγεία-απουσία αναπηρίας) έως το 1 (θάνατος), και της διάρκειας 

ζωής. Τέλος, ο δείκτης του προσαρμοσμένου προσδόκιμου ζωής (HALE, Health-

Adjusted Life Expectancy), εκτιμάει τον μέσο όρο των ετών που ένα άτομο σε 

δεδομένη ηλικία αναμένει να ζήσει με τις καλύτερες συνθήκες που αντιστοιχούν στην 

άριστη υγεία. Οι τελευταίοι τύποι των εκτιμήσεων είναι χρήσιμοι για την χάραξη των 

πολιτικών της υγείας και αντιπροσωπευτικοί για την παροχή πληροφοριών για τις 

ασθένειες και το προσδόκιμο επιβίωσης, ειδικά σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (Gold 

et al., 2002). 

Καθώς εντείνονταν το ενδιαφέρον για τη μέτρηση της ΣΥΠΖ, οι ερευνητές 

πρότειναν την ανάπτυξη των ειδικών για την ασθένεια εργαλείων μέτρησης, για να 

αποδοθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα αποτελέσματα της θεραπείας ή της εξέλιξης της 

νόσου. Τα εργαλεία αυτά περιέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του ασθενή και 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την κατηγοριοποίηση των ασθενών και τη βελτίωση της 

κλινικής περίθαλψης (Mc Horney, 1999). Λόγω της δομής και του περιεχομένου τους, 

ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις μικρές πλην όμως σημαντικές κλινικές 

αλλαγές που επέρχονται με την πάροδο του χρόνου και ως εκ τούτου καθίστανται 

αναγκαία για τις κλινικές πρακτικές, έρευνες και δοκιμές. Από τα πρώτα ειδικά 

εργαλεία μέτρησης είναι το Karnofsky Performance Status Scale (KPS) για τον 

καρκίνο, το Arthritis Impact Measurement Scale (AIMS) για την αρθρίτιδα, το Rose 

Chest Pain Questionnaire για τα καρδιακά προβλήματα, το Disability Questionnaire για 

τις οσφυαλγίες κοκ (Donald and Deyo, 1989). 

 Ένας άλλος τύπος ειδικών εργαλείων μέτρησης είναι τα ειδικά για μία διάσταση της 

ασθένειας, τα οποία επικεντρώνονται σε μία συγκεκριμένη πτυχή της υγείας, και 
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συχνότερα στην ψυχολογική ευεξία και στον πόνο (Fitzpatrick et al, 1998). Τα πιο 

γνωστά εργαλεία μέτρησης αυτής της μορφής είναι το Beck Depression Inventory 

(BDI), το οποίο προορίζεται για την εκτίμηση της κατάθλιψης σε ασθενείς με 

ψυχιατρικά και μη προβλήματα (Beck et al., 1988) και το McGill Pain Questionnaire, 

το οποίο παραθέτει επίθετα τα οποία ο ασθενής επιλέγει για να περιγράψει τον πόνο του 

(Melzack, 1975). 

Τέλος, στα ειδικά εργαλεία μέτρησης κατατάσσονται και τα εξατομικευμένα, τα 

οποία επιτρέπουν στον ερωτώμενο να προσδιορίσει τις πιο σημαντικές πτυχές της ΠΖ 

του και στη συνέχεια να αξιολογήσει την κατάστασή του βάσει αυτών των πτυχών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξατομικευμένου εργαλείου μέτρησης είναι το Schedule 

for  the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQoL) (Sirgy et al., 2006). 

Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων μέτρησης είναι καθοριστικός παράγοντας για 

την ορθότητα της έρευνας και την εξαγωγή συμπερασμάτων που να ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα. Αν και έχουν καθιερωθεί κάποια πρότυπα ερωτηματολόγια για 

τις αντίστοιχες μελέτες δεν υπάρχει ομοφωνία στην επιλογή χρήσης ενός εξ’ αυτών. Για 

την αποφυγή ενός αρχικού λάθους συστήνεται να συμπεριληφθεί στη μελέτη ένας 

συνδυασμός γενικών και ειδικών εργαλείων μέτρησης και ιδανικότερα ένα πρότυπο και 

έγκυρο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα συμπληρώνεται από ένα άλλο ειδικό για τις 

διαστάσεις του υπό μελέτη αντικειμένου (Fletcher et al, 1992). Η διαδικασία της 

επιλογής των κατάλληλων ερωτηματολογίων, ή η δημιουργία νέων, δεν περιορίζεται 

μόνο ως προς το είδος τους, αλλά πρέπει να συνυπολογίζει και τα χαρακτηριστικά των 

ψυχομετρικών μεθόδων, δηλαδή των συστηματικών καταγραφών και μετρήσεων της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς που επηρεάζουν την λήψη πληροφοριών (Haynes et al., 

1995). 

 Συνεπώς, τα όργανα μετρήσεων της ΣΥΠΖ θα πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες 

ιδιότητες, για να παράγουν κλινικά χρήσιμα αποτελέσματα. Αυτές είναι η εγκυρότητα, 

η αξιοπιστία, η ευαισθησία και η ανταπόκριση.  

Η εγκυρότητα (Validity) είναι η διαδικασία που καθορίζει εάν το  ερωτηματολόγιο 

μετράει πράγματι αυτό που ο ερευνητής διατείνεται ότι μετράει και διακρίνεται στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

 Εγκυρότητα Περιεχομένου (Content Validity): Αναφέρεται εξίσου στην πληρότητα 

και  στη συνάφεια των ερωτήσεων. Η πληρότητα των ερωτήσεων εξασφαλίζεται με 

τη συμμόρφωση σε αυστηρά προκαθορισμένες μεθόδους ανάπτυξης των οργάνων 

μέτρησης, οι όποιες περιλαμβάνουν την πληροφόρηση από τους επαΐοντες της 

νόσου, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των δημοσιευμένων στοιχείων και τη 



16 
 

συνέντευξη των πασχόντων από την ασθένεια. Η συνάφεια των ερωτήσεων 

εκτιμάται από ομάδες εμπειρογνωμόνων και από την άποψη των ασθενών για τη 

σχετικότητα των ερωτήσεων. Μέρος της εγκυρότητας του περιεχομένου είναι η 

Εγκυρότητα Όψης (Face Validity), η οποία εξακριβώνει αν τα ερωτήματα 

καλύπτουν με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο όλα τα θέματα που εξετάζονται και, 

εν αντιθέσει με την πρώτη, ελέγχεται μετά την κατασκευή του ερωτηματολογίου. 

 Εγκυρότητα Κριτηρίου (Criterion Validity): Αξιολογεί ένα ερωτηματολόγιο έχοντας 

ως κριτήριο ένα άλλο ερωτηματολόγιο που έχει αποδεδειγμένη εγκυρότητα και 

αξιοπιστία και μετράει την ίδια έννοια. Διαχωρίζεται σε Συντρέχουσα (Concurrent 

Validity) και Προβλεπτική  (Predictive Validity) Εγκυρότητα, ανάλογα με το αν το 

κριτήριο αναφέρεται σε τωρινή ή μελλοντική κατάσταση. Σε προηγούμενες 

παραγράφους αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο εργαλείο μέτρησης της 

ΣΥΠΖ και κατά συνέπεια για τη Συντρέχουσα εγκυρότητα των εργαλείων μέτρησης 

της ΣΥΠΖ χρησιμοποιούνται συνήθως υποδεέστερα κριτήρια. Στην προβλεπτική 

εγκυρότητα η νέα μέτρηση εφαρμόζεται σε μία μελλοντική μελέτη και η σύγκριση 

των αποτελεσμάτων είναι ετεροχρονισμένη. Στις έρευνες για την ΣΥΠΖ η εφαρμογή 

της παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω των συνεχών μεταβολών της πορείας της νόσου 

και της κατάστασης του ασθενή.  

 Εγκυρότητα Δομής ή Εννοιολογικής Κατασκευής (Construct Validity): Εξετάζει την 

σχέση τόσο μεταξύ των ερωτήσεων όσο και μεταξύ των ερωτήσεων και των 

κλιμάκων ενός ερωτηματολογίου, για να ελέγξει το βαθμό στον οποίο ένα εργαλείο 

μέτρησης αποτυπώνει τις ιδέες ενός θεωρητικού πλαισίου. Με άλλα λόγια, ελέγχει 

τις διαστάσεις, την ομοιογένεια και την αλληλοεπικάλυψη των λανθανουσών 

μεταβλητών ενός οργάνου μέτρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συλλογή στοιχείων 

και στη συνέχεια τον έλεγχο για την καταλληλότητά τους. Επειδή η συλλογή 

στοιχείων είναι ως επί το πλείστον υποκειμενική, απαιτείται η διεξαγωγή 

σημαντικού αριθμού μελετών για να απεικονιστεί ικανοποιητικά το εννοιολογικό 

περιεχόμενο του ερωτηματολογίου.  Οι μορφές της Εγκυρότητας Δομής είναι (α) η 

Εγκυρότητα των Ομάδων Γνώσης (Known-Groups Validity), προϋποθέτει ότι μία 

έγκυρη κλίμακα θα πρέπει να εμφανίζει τα προβλεπόμενα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά  δύο ή περισσοτέρων ομάδων ασθενών. Επομένως, είναι ένας 

συνδυασμός του ελέγχου της εγκυρότητας και της αξιολόγησης των μορφών 

ευαισθησίας ή ανταπόκρισης του ερωτηματολογίου (β) η Συγκλίνουσα Εγκυρότητα 

(Convergent Validity), η οποία ισοδυναμεί με την εκτίμηση της ευαισθησίας, 

υποδεικνύει ότι μία διάσταση της ΠΖ συσχετίζεται με μία αντίστοιχη που μετράει το 
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ίδιο ή παρόμοιο χαρακτηριστικό και επιβεβαιώνει ότι οι τιμές που προκύπτουν 

συμφωνούν με τις προβλέψεις. Ένας υψηλός ή πολύ υψηλός συντελεστής 

συσχέτισης οδηγεί αντιστοίχως στη συγχώνευση ή στην απαλοιφή των κλιμάκων.    

(γ) η Διακριτική ή Αποκλίνουσα Εγκυρότητα (Discriminant or Divergent Validity), η 

οποία ισοδυναμεί  με την έννοια της ειδικότητας, υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει 

συνάφεια μεταξύ των διαστάσεων της ΠΖ που μετρούν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά. Παρόλο που οι συντελεστές συσχέτισης πρέπει να είναι χαμηλοί, σε 

ορισμένες περιπτώσεις λόγω της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων, είναι πιθανό 

να υπάρχει ‘ψευδής’ συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών (McDowell, 2006; Fayers, 

2000).  

Μία μέθοδος εκτίμησης της Εγκυρότητας Εννοιολογικής Κατασκευής είναι ο 

Πίνακας Πολλαπλών Τάσεων και Μεθόδων (MTMM, Multitrait-Multimethod Matrix), 

με τον οποίο υπολογίζονται οι συσχετίσεις των στοιχείων του ερωτηματολογίου με τις 

κλίμακες. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι αξιολογεί ταυτόχρονα τη 

Συγκλίνουσα και την Αποκλίνουσα Εγκυρότητα, τονίζει τη σημασία της μεθόδου 

μέτρησης και αποτελεί αυστηρό κριτήριο εκτίμησης. Αντιθέτως, η δυσκολία στην 

εφαρμογή του, η έλλειψη ενός ενιαίου στατιστικού συντελεστή για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας και η υποκείμενη στην κρίση του ερευνητή ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

δρουν ανασταλτικά στη χρήση αυτής της μεθόδου (Campbell et al, 1959). 

Μια μέθοδος που έχει επικρατήσει για την εκτίμηση της εγκυρότητας των εργαλείων 

μέτρησης είναι η Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis), η οποία ανήκει στα 

Μοντέλα Δομικών Εξισώσεων (SEM, Structural Equation Modeling) και διερευνά την 

σχέση ανάμεσα στις παρατηρούμενες μετρήσεις και τις λανθάνουσες μεταβλητές, έτσι 

ώστε να προσδιοριστούν τελικά οι επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου. Η 

Παραγοντική Ανάλυση μπορεί να είναι Διερευνητική (Exploratory Factor Analysis) ή 

Επιβεβαιωτική (Confirmatory Factor  Analysis). Η πρώτη διερευνά, περιγράφει και 

επιλέγει τον κατάλληλο αριθμό των παραγόντων που καθορίζουν τις διαστάσεις ενός 

νέου ερωτηματολογίου, ενώ η δεύτερη είναι ο εκ των υστέρων έλεγχος της ορθότητας 

των παραγόντων. Οι προϋποθέσεις για την παραγοντική ανάλυση είναι ότι ο αριθμός 

των ερωτήσεων θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιος των διαστάσεων που θα προκύψουν, 

το δείγμα θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, η κατανομή του δείγματος να είναι 

κανονική και τα δεδομένα να κατατάσσονται σε κλίμακες ίσων διαστημάτων (πχ. 

κλίμακες Likert) (Timothy, 2006; Floyd and Widaman, 1995). 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί η εναλλακτική και σύγχρονη προσέγγιση 

της Κλασικής Θεωρίας Ερωτημάτων (CTT-Classical Item Theory), η Θεωρία 
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Απόκρισης των Ερωτήσεων (IRT Theory), η οποία εντοπίζει και αξιολογεί τις 

λανθάνουσες μεταβλητές που πραγματικά επηρεάζουν τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων. Οι διαφορές τους επικεντρώνονται σε τρία σημεία. Πρώτον, στη 

διαφοροποίηση του επιπέδου δυσκολίας των ερωτήσεων της IRT, εν αντιθέσει με την 

παρεμφερή δυσκολία των πολλαπλών παράλληλων ερωτημάτων της CTT. Δεύτερον, η 

IRT διαφοροποιεί τους ερωτηθέντες ανάλογα με την ικανότητα τους να απαντήσουν 

στις ερωτήσεις, ενώ η κλασική θεωρία υποθέτει ότι το αποτέλεσμα της βαθμολογίας 

των απαντήσεων επηρεάζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών (πχ φύλο, 

ηλικία) που δεν έχουν σχέση με τις ικανότητες που αξιολογούνται και τρίτον η 

σύγχρονη θεωρία λαμβάνει υπ’ όψιν την τυχαιοποιημένη  απάντηση, κυρίως σε 

ερωτήματα πολλαπλής επιλογής. Το μειονέκτημα της IRT είναι ότι δεν καθορίζει τα 

χαρακτηριστικά των ερωτήσεων παρά μόνο τα υπολογίζει ποσοτικά με πολύπλοκες 

μεθόδους, όπως η Rasch Analysis,  για την εκτίμηση τον παραμέτρων τους, σε 

αντιπαράθεση με την CCT. Επίσης απαιτεί μεγάλο μέγεθος δείγματος και 

εξειδικευμένα λογισμικά, ενώ η CCT γίνεται με την βοήθεια των εμπορικών 

στατιστικών πακέτων (SPSS, SAP κλπ) (De Vellis, 2003).  

Η επόμενη ιδιότητα των ερωτηματολογίων, η αξιοπιστία, ή αλλιώς συνέπεια, 

εξετάζει τα ενδεχόμενα λάθη, τυχαία ή συστηματικά, που προκύπτουν από την 

μέτρηση, με στόχο να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο οι εκτιμήσεις της έρευνας είναι 

συνεπείς και μπορούν να αναπαραχθούν. Οι τιμές της κυμαίνονται από το 1, απουσία 

τυχαίων σφαλμάτων, έως το μηδέν. Τα συστηματικά σφάλματα, ενώ έχουν συνέπεια, 

προσδίδοντας σταθερά πολύ χαμηλές ή υψηλές τιμές στη βαθμολόγηση των 

ερωτηματολογίων, οδηγούν σε διαστρέβλωση των αποτελεσμάτων (Hays et al., 1993). 

Η αξιοπιστία μπορεί να προσεγγιστεί με την Εσωτερική Αξιοπιστία ή Εσωτερική 

Συνοχή (Internal Reliability or Internal Consistency), με την Αξιοπιστία 

Επαναληπτικών Μετρήσεων (Test-Retest Reliability), την Αξιοπιστία Ισοδύναμων ή 

Παράλληλων ή Εναλλακτικών Μορφών (Equivalent/Parallel/Alternative Forms of 

Reliability), την Αξιοπιστία των Ημίκλαστων (Split-Half Reliability) και την 

Αξιοπιστία Μεταξύ Βαθμολογητών (Inter-Raters Reliability). 

 Η Εσωτερική συνοχή διερευνά την ύπαρξη ομοιογενούς συσχέτισης των επιμέρους 

ερωτήσεων της κάθε κλίμακας των εργαλείων μέτρησης και έχει καθοριστική σημασία 

για τα ερωτηματολόγια πολλαπλών κλιμάκων που αξιολογούν μία ενιαία βασική 

θεωρία. Γι αυτό το λόγο είναι από πολλές απόψεις ένα είδος εγκυρότητας. Αυτή η 

μορφή αξιοπιστίας εκτιμάται από τον συντελεστή Cronbach’s Alpha, στην περίπτωση 

των πολλαπλών πιθανών απαντήσεων  (πχ κλίμακες Likert), ενώ όταν υπάρχουν μόνο 
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δύο επιλογές απαντήσεων ο κατάλληλος εκτιμητής είναι ο Kuder-Richardson. Το 

κατώτερο αποδεκτό όριο εσωτερικής συνοχής και των δύο εκτιμητών είναι 0,7 για τις 

συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων και 0,9-0,95 για τις μεμονωμένες εκτιμήσεις.  

Η Αξιοπιστία των Επαναληπτικών Μετρήσεων αξιολογεί τη σταθερότητα των 

απαντήσεων σε βάθος χρόνου, με τον διαμοιρασμό του ίδιου ερωτηματολογίου στους 

ίδιους ασθενείς σε δύο διαφορετικά χρονικά διαστήματα και το μετέπειτα συσχετισμό 

των βαθμολογιών τους. Το διάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αξιολόγησης 

θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην έχουν επέλθει μεγάλες αλλαγές και ο ασθενής να 

μην είναι σε θέση να ανακαλέσει στη μνήμη του και να δώσει τις ίδιες απαντήσεις με 

πριν (φαινόμενο επίδρασης μνήμης-Memory Effect) (Hays et al., 1993; Scientific 

Advisory Committee of the Medical Outcomes, 2002; Terwee et al., 2007). 

 Η Αξιοπιστία Ισοδύναμων ή Παράλληλων ή Εναλλακτικών Μορφών αναφέρεται 

στη συνοχή της βαθμολογίας ενός ασθενή σε δύο ή περισσότερα ερωτηματολόγια 

σχεδιασμένα να μετρούν το ίδιο χαρακτηριστικό. Αν ο συντελεστής συσχέτισης τον δύο 

ερωτηματολογίων είναι υψηλός, η Αξιοπιστία Ισοδύναμων Μορφών θεωρείται 

ικανοποιητική. Το πρόβλημα αυτής της μορφής αξιοπιστίας είναι ότι συνήθως δεν 

υφίστανται δύο κλίμακες που να ικανοποιούν τις συνθήκες της ισοδυναμίας, το οποίο 

επιλύεται με την εφαρμογή της Αξιοπιστίας των Ημίκλαστων, όπου  υπάρχει μία 

διχοτομημένη κλίμακα ερωτήσεων. Ο διαχωρισμός της κλίμακας γίνεται κατά κανόνα 

μεταξύ των άρτιων και των περιττών ερωτήσεων, οι οποίες αρχικά βαθμολογούνται 

ξεχωριστά και στη συνέχεια συσχετίζονται (Hays et al., 1993; De Vellis, 2003). 

Τέλος, Αξιοπιστία Μεταξύ Βαθμολογητών αφορά στα ερωτηματολόγια που δεν 

συμπληρώνονται από τους ασθενείς, αλλά βασίζονται στις παρατηρήσεις και την 

εκτίμηση των βαθμολογητών. Ωστόσο, για τη μέτρηση της ΣΥΠΖ η προσωπική 

αξιολόγηση του ασθενή είναι ήσσονος σημασίας, διότι οι συγγενείς ή το ιατρικό 

προσωπικό καταλήγουν σε εκτιμήσεις που απέχουν από αυτές του πάσχοντος. 

Επομένως, αυτή η μέθοδος αξίζει να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις που η κατάσταση της 

υγείας, η ηλικία και η απροθυμία του ασθενή είναι απαγορευτικές για την συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου (Aday and Cornelius, 2006). 

Η ευαισθησία (Sensitivity) των εργαλείων μέτρησης είναι η ικανότητά τους να 

ανιχνεύουν κλινικά σημαντικές διαφορές στην ΣΥΠΖ μεταξύ των ασθενών ή των 

θεραπευτικών ομάδων και γι αυτό είναι στενά συνδεδεμένη με την Εγκυρότητα των 

Ομάδων Γνώσης. Το βέλτιστο επίπεδο ευαισθησίας, εξαρτάται από τον σκοπό 

εφαρμογής του ερωτηματολογίου, το ρεαλιστικό μέγεθος του δείγματος και την ύπαρξη 

ακραίων τιμών. Βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη της ευαισθησίας είναι η 
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αξιοπιστία, χωρίς όμως να ισχύει το αντίστροφο, εξαιτίας των ακραίων απαντήσεων 

που παρακωλύουν την διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων θεραπείας. Εν ολίγοις, ένα 

ευαίσθητο εργαλείο μέτρησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει μικρές 

διαφορές σε δείγματα μετρίου μεγέθους. 

Τέλος, η ανταπόκριση (Responsiveness) είναι παρόμοια με την ευαισθησία, με τη 

διαφορά ότι εντοπίζει τις αλλαγές από μία ενδεχόμενη βελτίωση ή επιδείνωση της 

κατάστασης του ασθενή. Μία ευαίσθητη μέτρηση  συνήθως, αλλά όχι απαραίτητα, 

ανταποκρίνεται στις αλλαγές (Fayers and Machin, 2000). 

Όλες οι παραπάνω ιδιότητες των ερωτηματολογίων έχουν ξεχωριστή σημασία παρά 

το γεγονός ότι είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες. Η επιλογή ή η κατασκευή 

των εργαλείων μέτρησης της ΣΥΠΖ  δεν αφήνει περιθώρια για τον αποκλεισμό καμίας 

από αυτές και καθίσταται αναγκαία η εμπεριστατωμένη μελέτη τόσο της κάθε μίας 

ξεχωριστά όσο και του συνόλου τους. 

Τα ερωτηματολόγια αφού αναπτυχθούν σύμφωνα με τους κανόνες που 

προαναφέρθηκαν, καθίστανται διαθέσιμα προς χρήση. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, 

για μία συγκεκριμένη μελέτη να μην υπάρχουν τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, ή να 

είναι διαθέσιμα σε διαφορετική γλώσσα από αυτή των ερωτηθέντων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η μία επιλογή είναι η δημιουργία ενός νέου οργάνου μέτρησης, η οποία 

είναι μία εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, και η εναλλακτική λύση είναι να 

μεταφραστεί συνυπολογίζοντας τις πολιτισμικές και γλωσσολογικές ιδιαιτερότητες του 

υπό μελέτη πληθυσμού. Η διαδικασία της επιτυχούς μετάφρασης και διαπολιτισμικής 

εφαρμογής του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται σε πέντε στάδια. Κατ’ αρχάς οι 

μετρήσεις πρέπει να γίνονται από δύο ή περισσότερους ειδικευμένους μεταφραστές και 

στη συνέχεια να ξαναμεταφράζονται αντιστρόφως, δηλαδή από την τελική στην αρχική 

γλώσσα. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει τη σύσταση μίας διεπιστημονικής επιτροπής με 

σκοπό να εκτιμήσει την ορθότητα των μεταφράσεων και να διαμορφώσει την τελική 

μορφή του ερωτηματολογίου εξετάζοντας τα εξής: (α) την εννοιολογική ισοδυναμία 

των μεταφράσεων, δηλαδή οι ερωτήσεις να ανταποκρίνονται εννοιολογικά στις ίδιες 

διαστάσεις της ΣΥΠΖ και στις δύο γλώσσες. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την διεξαγωγή 

βιβλιογραφικής μελέτης είτε με την γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων που ανήκουν 

στον υπό εξέταση πληθυσμό (β) τη σημασιολογική ισοδυναμία, η οποία αναφέρεται 

στα λεξικά, γραμματικά και συντακτικά γνωρίσματα της γλώσσας και τους 

ιδιωματισμούς. Επομένως, τόσο το αρχικό, όσο και το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ερωτήματα είναι απλά και πλήρως κατανοητά (γ) την 

ισοδυναμία των ερωτήσεων, η οποία συνεκτιμά τα πολιτιστικά γνωρίσματα, τα οποία 
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Λειτουργική 
Ισοδυναμία 

Μετάφραση 
Αντίστροφη 
Μετάφραση 

Σύσταση Επιτροπής 
Αξιολόγησης 

• εννοιολογική ισοδυναμία  

• σημασιολογική ισοδυναμία 

• ισοδυναμία των ερωτήσεων 

 
Διαδικαστική 
Ισοδυναμία 

• Εγκυρότητα Όψης 

• pre-test technique 

 

Ισοδυναμία των 
Μετρήσεων 

• Βαθμολογική Βαρύτητα 

μπορεί στην άλλη γλώσσα να μην είναι υπαρκτά, να  είναι διαφορετικά ή ακόμα και 

προσβλητικά. Μετά την διεξοδική μελέτη των ισοδυναμιών, η επιτροπή αποφασίζει για 

την πιθανή τροποποίηση, απόρριψη μέρους των ερωτήσεων ή τη δημιουργία νέων. Το 

τέταρτο στάδιο είναι η εξέταση της διαδικαστικής ισοδυναμίας, δηλαδή η επαλήθευση 

ότι το αρχικό και το μεταφρασμένο ερωτηματολόγιο έχουν την ίδια εγκυρότητα όψης 

(μορφή, δομή και οδηγίες), τρόπο διαμοιρασμού και μεθόδους μετρήσεων των 

κλιμάκων τους. Σε αυτή την περίπτωση  χρησιμοποιείται κυρίως η τεχνική του 

προτερόχρονου ελέγχου (pre-test technique), που περιλαμβάνει τον διαμοιρασμό του 

ερωτηματολογίου ή τη μέθοδο της συνέντευξης σε ένα ενδεικτικό μέρους του 

πληθυσμού-ασθενών. Το τελευταίο στάδιο είναι η πιστοποίηση της ισοδυναμίας των 

μετρήσεων, ήτοι της προσαρμογής της βαθμολογικής βαρύτητας, με τον έλεγχο της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας του μεταφρασμένου ερωτηματολογίου. Αν όλα τα 

παραπάνω ισχύουν, σημαίνει ότι η μετάφραση έχει προσαρμοστεί γλωσσικά και 

πολιτιστικά στις ανάγκες της έρευνας (λειτουργική ισοδυναμία). Η προσαρμογή ενός 

προϋπάρχοντος εργαλείου μέτρησης στο πολιτιστικό πλαίσιο του υπό μελέτη 

πληθυσμού, παρέχει μία κοινή σταθερή βάση μέτρησης στη σύγκριση των ομάδων 

διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας, τόσο σε κρατικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον απαιτεί λιγότερους οικονομικούς πόρους και χρονικό διάστημα συγκριτικά με 

την σύσταση ενός νέου (Herdman et al., 1998; Guillemin et al., 1993). 

Ακολουθεί μία εικονική αναπαράσταση των διαδικασιών της πολιτιστικής απόδοσης 

και της προσαρμογής των ερωτηματολογίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Διαδικασία Πολιτιστικής Απόδοσης και Προσαρμογής Ερωτηματολογίων 
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Η μέτρηση της ΣΥΠΖ είναι εξέχουσας σημασίας, ωστόσο η κατασκευή και η 

εφαρμογή των εργαλείων μέτρησης είναι μια πολύπλοκη και επίπονη διαδικασία, που 

απαιτεί βιβλιογραφική ανασκόπηση, τη γνώμη των ειδικών και κυρίως την προσωπική 

αξιολόγηση του ίδιου του ασθενή. Η υποκειμενικότητα της αντίληψης των ασθενών, 

αλλά και η μεταβλητότητα της κατάστασης της ψυχικής και σωματικής τους υγείας 

παράλληλα με την εξέλιξη της νόσου, προσθέτουν δυσκολία στην διεξαγωγή των 

τελικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό ο ερευνητής θα πρέπει να προσδιορίσει με 

ακρίβεια το αντικείμενο της μελέτης του και να του προσδώσει λεπτομερές 

εννοιολογικό πλαίσιο. Στη συνέχεια να κατασκευάσει ή να επιλέξει ένα 

ερωτηματολόγιο σαφώς καθορισμένο, κατανοητό, έγκυρο και αξιόπιστο, το οποίο, 

εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους μέτρησης να μπορεί να εντοπίζει τις αλλαγές 

στην κατάσταση του ασθενή. Τέλος, πριν τον διαμοιρασμό του θα πρέπει να είναι έτσι 

δομημένο, ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις πολιτισμικές διαφορές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΚΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ-ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ 

2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 

Ο οφθαλμός είναι το όργανο της όρασης και αποτελείται από τον οφθαλμικό βολβό, 

που είναι το κύριο όργανο της όρασης, τα επικουρικά όργανα (φρύδια, βλέφαρα, μύες 

και δακρυϊκή συσκευή), που είναι απαραίτητα για την προστασία και τη λειτουργία του 

οφθαλμικού βολβού, και το οπτικό νεύρο. Ο οφθαλμικός βολβός έχει σχεδόν σφαιρικό 

σχήμα, περιβάλλεται από λίπος και μυς και βρίσκεται μέσα σε μία οστέινη κοιλότητα, 

την οφθαλμική κόγχη. Η δομή του οφθαλμικού βολβού διαμορφώνεται από τρεις 

χιτώνες, οι οποίοι είναι οι εξής: 

1) Ο ινώδης (ή εξωτερικός) χιτώνας, που περιέχει τον άσπρο σκληρό χιτώνα και 

τον κερατοειδή χιτώνα 

2) Ο αγγειώδης (ή ενδιάμεσος) χιτώνας, που σχηματίζεται από την ίριδα, το 

ακτινωτό σώμα και τον χοριοειδή χιτώνα και 

3) Ο εσωτερικός χιτώνας, που αποτελείται από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, που 

καλύπτει εσωτερικά τον χοριοειδή, και περιέχει τόσο οπτικά όσο και μη οπτικά 

τμήματα. 

Επίσης, ο οφθαλμός χωρίζεται κάθετα στο επίπεδο του φακού σε πρόσθιο και 

οπίσθιο ημιμόριο. Στο πρόσθιο ημιμόριο ο κερατοειδής ενώνεται με τον σκληρό χιτώνα 

στο σκληροκερατοειδικό όριο, στο οποίο σταματά ο επιπεφυκότας, που καλύπτει το 

σκληρό και την εσωτερική επιφάνεια των βλεφάρων. Πίσω από τον κερατοειδή 

βρίσκεται η ίριδα, που σχηματίζει στο κέντρο της την κόρη, η οποία αυξομειώνει το 

μέγεθός της ανάλογα με την φωτεινότητα και επιτρέπει στο φως να προχωρήσει στο 

φωτοευαίσθητο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού. Ο κερατοειδής και η ίριδα σχηματίζουν 

τον πρόσθιο θάλαμο, ενώ πίσω από την ίριδα βρίσκεται ο φακός και ο χώρος ανάμεσά 

τους ονομάζεται οπίσθιος θάλαμος. Μέσα στον πρόσθιο και στον οπίσθιο θάλαμο 

κυκλοφορεί το υδατοειδές υγρό, το οποίο παράγεται από το ακτινωτό σώμα. 

Το οπίσθιο ημιμόριο του οφθαλμού είναι η κοιλότητα πίσω από τον φακό που 

περικλείει το υαλοειδές σώμα (ή υγρό), ένα ζελατινώδες, διαφανές υλικό, το οποίο είναι 

ομοιόμορφα προσκολλημένο στον αμφιβληστροειδή χιτώνα και όχι μόνο μεταδίδει το 

φως, αλλά συγκρατεί τον αμφιβληστροειδή στην θέση του και υποστηρίζει το φακό 

(Moore et al.,, 2014). 
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Ίριδα 

Κερατοειδής 

Κόρη 

Φακός 

Υαλοειδές Υγρό 

Οπτικό Νεύρο 

Υγρό 

Ωχρά Κηλίδα 

Βοθρίο 

Αμφιβληστροειδής 

 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η ανατομία του οφθαλμού: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Η ανατομία του οφθαλμού,  Πηγή:National Eye Institute (www.nei.nih.gov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nei.nih.gov/
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2.2 Ο ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗΣ ΧΙΤΩΝΑΣ 

Ο κερατοειδής είναι ο διάφανος πρόσθιος χιτώνας του οφθαλμού, με επιφάνεια που 

καλύπτει το 15% του βολβού, έχει ελλειψοειδές σχήμα, φυσιολογικά στερείται αγγείων 

και είναι υπεύθυνος για την ακριβή εστίαση των διαθλασμένων ακτινών φωτός στον 

αμφιβληστροειδή, ο οποίος με τη σειρά του μεταφράζει το φως σε οπτικό ερέθισμα.  

Επομένως, είναι πολύ σημαντικό δομικό στοιχείο του οφθαλμού, αφού καθορίζει τον 

τρόπο που αντιλαμβανόμαστε οπτικά τον κόσμο. Οι διαστάσεις του κερατοειδούς είναι 

11-12 mm οριζοντίως και 10-11 mm καθέτως, με δείκτη διάθλασης 1.736. Ο δείκτης 

διάθλασης είναι ο δείκτης απόκλισης μιας ακτίνας φωτός από την πορεία της όταν 

διέρχεται από ένα μέσο και ορίζεται από τη σχέση μεταξύ της ταχύτητας που έχει το 

φώς όταν διασχίζει το μέσο και της ταχύτητας του φωτός που μεταδίδεται στο κενό. Ο 

κερατοειδής έχει δύο επιφάνειες, μία πρόσθια και μία οπίσθια, με μέσο όρο κυρτότητας 

7,8 mm και 6,5 mm αντίστοιχα. Η διαθλαστική ισχύς του κερατοειδούς ανέρχεται 

περίπου στις 44 διόπτρες (44D), που αντιστοιχεί περίπου στο 75% της διαθλαστικής 

δύναμης του οφθαλμού. Το πάχος του κερατοειδούς είναι περίπου 520 μm στο κέντρο 

του και αυξάνεται προς την περιφέρεια φτάνοντας τα 650mμ, η οποία και είναι πιο 

καμπυλωτή από το κέντρο, δημιουργώντας έτσι ένα ασφαιρικό οπτικό σύστημα. 

Ιστολογικά ο κερατοειδής αποτελείται από πέντε στοιβάδες που είναι ορατές με το 

μικροσκόπιο, οι οποίες από την εξωτερική προς την εσωτερική είναι το επιθήλιο, η 

μεμβράνη Bowman, το στρώμα, η μεμβράνη Descemet και το ενδοθήλιο. Στις εικόνες 

που έπονται αναπαρίστανται ο ρόλος του κερατοειδούς και οι στοιβάδες του. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνες 1 & 2: Οι ιδιότητα του κερατοειδούς και οι στοιβάδες του Πηγή: National 

Keratoconus Foundation (www.nkcf.org) 

Οι εικόνες δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο το φώς διαθλάται και δίνει το οπτικό 

ερέθισμα και τις στοιβάδες του κερατοειδούς, με συνοπτική περιγραφή ως εξής: 
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 Το επιθήλιο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποτελείται από πέντε με εφτά στρώματα 

κυττάρων. Τα κύτταρα του επιθηλίου διακρίνονται σε τρία είδη, τα οποία από το 

εσωτερικό προς την επιφάνεια είναι τα βασικά επιθηλιακά, τα πτερυγοειδή 

πολυγωνικά και τα επιφανειακά. Τα βασικά επιθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν την 

βασική στοιβάδα του επιθηλίου, η οποία είναι η σημαντικότερη στοιβάδα του 

επιθηλίου, αφού είναι η μόνη που μπορεί να παράγει επιθηλιακά κύτταρα. Τα 

επιφανειακά κύτταρα σχηματίζουν πτυχώσεις που συντελούν στη συγκράτηση της 

δακρυϊκής στοιβάδας. Σε περιπτώσεις τραυματισμού, τα κύτταρα του επιθηλίου 

αναγεννιούνται με σχετικά ταχείς ρυθμούς 

 Η μεμβράνη του Bowman, δεν περιέχει κύτταρα, αλλά ίνες κολλαγόνου και 

υποστηρίζει τη σταθερότητα του κερατοειδούς. Σε περίπτωση τραυματισμού δεν 

αποκαθίσταται. 

 Το στρώμα αποτελεί το 90% του πάχους του κερατοειδούς και αποτελείται από 

κύτταρα, κολλαγόνο και θεμέλιο ουσία. Σε περιπτώσεις διόρθωσης του 

διαθλαστικού σφάλματος, η παρέμβαση γίνεται στο στρώμα του κερατοειδούς. 

 Η μεμβράνη του Descemet είναι η βασική μεμβράνη του ενδοθηλίου και αποτελείται 

από ίνες κολλαγόνου, διαφορετικές από αυτές του στρώματος και ομοιόμορφα 

κατανεμημένες. 

 Το ενδοθήλιο αποτελείται από μία στιβάδα κυττάρων που καλύπτουν την επιφάνεια 

της μεμβράνης του Descemet, τα οποία δεν αναπαράγονται και επομένως σε 

περίπτωση τραυματισμού δεν αποκαθίσταται. Το ενδοθήλιο είναι πολύ σημαντικό, 

διότι συντελεί στον μεταβολισμό και στη διατήρηση της διαφάνειας του 

κερατοειδούς, διατηρώντας την ομαλή ροή του υδατώδους υγρού και έχοντας τον 

ρόλο αντλίας ύδατος από τον κερατοειδή στον οπίσθιο θάλαμο.  

Η θόλωση του κερατοειδούς ή η ανωμαλία στην καμπυλότητα του, έχει άμεση 

συνέπεια στην ποιότητα της όρασης (Copeland Jr and Afshari, 2013; Cummings, 2013). 
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2.3 ΕΚΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ 

2.3.1 Εκτασίες του Κερατοειδούς 

Η εκτασία του κερατοειδούς είναι μία κατηγορία διαταραχών που επηρεάζουν το 

σχήμα του οφθαλμού, προκαλώντας έτσι την εμφάνιση του κερατόκωνου 

(keratoconus), την περιφερειακή εκφύλιση (pellucid) και την κερατόσφαιρα 

(keratoglobus). Η περιφερειακή εκφύλιση είναι συγγενή ασθένεια του κερατόκωνου με 

διαφορετικά όμως κλινικά χαρακτηριστικά. Ο κεντρικός κερατοειδής συνήθως 

εμφανίζει καθαρότητα, πλην ορισμένων περιπτώσεων που εκδηλώνεται αστιγματισμός. 

Η λέπτυνση και η εκφύλιση συντελούνται στο κατώτερο μέρος της περιφέρειας του 

κερατοειδούς. Η θεραπεία περιλαμβάνει γυαλιά ή φακούς επαφής, ενώ όταν αυτά  

καθίστανται ανεπαρκή, ο ασθενής θα πρέπει να καταφύγει στην κερατοπλαστική. Η 

κερατόσφαιρα μπορεί να εμφανιστεί λόγω του προχωρημένου κερατόκωνου ή να είναι 

εγγενής. Παρουσία της κερατόσφαιρας παρατηρείται σφαιρική εκτασία και λέπτυνση 

στην περιφέρεια του κερατοειδούς. Η θεραπεία περιλαμβάνει την προστασία από 

τραυματισμούς και, όπου θεωρείται απαραίτητη, η χρήση ειδικών φακών επαφής, ενώ 

σε προχωρημένα στάδια χρησιμοποιείται η διαμπερής (ολική)  ή η τμηματική 

κερατοπλαστική (Myron and Duker, 2013). 

2.3.2 Κερατόκωνος 

 Η συνηθέστερη μορφή εκτασίας του κερατοειδούς είναι ο κερατόκωνος, ο οποίος 

προέρχεται από τις λέξεις κέρας και κώνος και περιγράφτηκε πρώτη φορά από τον 

Nottingham (Nottingham, 1854). Πρόκειται για μια σταδιακή, μη φλεγμονώδη, 

εκφυλιστική πάθηση του οφθαλμού κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη (Kennedy et al., 

1986) και μη συμμετρική (Zadnik et al., 2002), που οδηγεί σε προοδευτική 

παραμόρφωση και εκλέπτυνση του κερατοειδούς δίνοντας του ένα κωνικό σχήμα και 

χαρακτηρίζεται από θολερότητα και δημιουργία ουλών στην περιοχή που βρίσκεται ο 

κώνος (Kennedy et al., 1986). Επίσης, η εκλέπτυνση του κερατοειδούς οδηγεί σε 

ανώμαλο αστιγματισμό, μυωπία και κατά συνέπεια σε μία ήπια ή σοβαρή αλλοίωση της 

όρασης. (Zadnik et al., 1998). Περιστασιακά έχουν αναφερθεί συμπτώματα 

φωτοφοβίας, μονόφθαλμης διπλωπίας και άλως (Kanellopoulos and Asimellis, 2013).  

Σε προχωρημένο στάδιο η ασθένεια μπορεί να προκαλέσει αιφνίδια έναρξη απώλειας 

της όρασης συνοδευόμενη από οφθαλμικό πόνο (Rabinowitz, 1998) Παρακάτω 

απεικονίζεται η μορφή ενός κερατοκωνικού  οφθαλμού σε αντιπαράθεση με  έναν υγιή. 
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Εικόνα 3: Υγιής και κερατοκωνικός οφθαλμός Πηγή: Keratoconus Family Support For 

Parents Children & Adults (http://kcsupport.org/about_us.htm) 

Αν και οι αιτίες της ασθένειας δεν είναι ακόμα γνωστές, οι σχετικές έρευνες έχουν 

δείξει ότι  ο κερατόκωνος μπορεί να οφείλεται στην κληρονομικότητα, στην περίπτωση 

μονοζυγωτικών διδύμων, σε γεννετικές διαταραχές, όπως το σύνδρομο Down, στην 

έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, στην ατοπία, στη γενετική προδιάθεση 

κάποιων πληθυσμών, στο τρίψιμο των ματιών και στη χρήση σκληρών φακών επαφής  

(Edwards et al., 2001; Krachmer et al., 1984) 

Ο κερατόκωνος εμφανίζεται στην εφηβική ηλικία και συνήθως ακολουθεί εξελικτική 

πορεία μέχρι περίπου την 3η ή 4η δεκαετία της ζωής, οπότε και σταθεροποιείται 

(Rabinowitz, 1998; Krachmer et al., 1984). Προσβάλλει αμφότερα τα φύλα, χωρίς να 

υπάρχει ξεκάθαρη συσχέτιση της εμφάνισης της νόσου με αυτά, αν και υπάρχουν 

έρευνες που υποδεικνύουν μεγαλύτερη συχνότητα της νόσου στο γυναικείο φύλο και 

άλλες που καταλήγουν στην επικράτηση του ανδρικού φύλου (Romero et al., 2010).  

Επίσης, ο κερατόκωνος αν και παρατηρείται σε άτομα κάθε εθνικότητας (Krachmer et 

al., 1984), έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος εμφάνισης και ο βαθμός σοβαρότητας 

της εν λόγω νόσου είναι πιο έκδηλοι στους Ασιάτες, οι οποίοι την αναπτύσσουν σε 

μικρότερη ηλικία και με ταχύτερους ρυθμούς, από ότι οι Καυκάσιοι (Pearson et al., 

2000; Kok et al., 2012). Επιπρόσθετα, άλλες εθνικότητες, όπως οι φυλές της Μέσης 

Ανατολής, της Πολυνησίας και της Μεσογείου έχουν αυξημένα ποσοστά 

κερατοκωνικών ασθενών, ενισχύοντας τη θεωρία ότι τα ζεστά, ξηρά κλίματα 

συνδέονται με τον αυξημένο επιπολασμό του κερατόκωνου (Owens and Greg, 2003). 

Στον γενικότερο πληθυσμό, η συχνότητα του κερατόκωνου ποικίλει από 4 έως 600 ανά 

100.000 άτομα, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να βρίσκονται μεταξύ 50 και 230 άτομα 

ανά 100.000 (περίπου 1 στους 2000) (Krachmer et al., 1984; Rabinowitz, 1998).  

 

http://kcsupport.org/about_us.htm
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2.3.3 Διάγνωση και θεραπεία του κερατόκωνου 

Η διάγνωση της μέτριας ή της προχωρημένης μορφής κερατόκωνου είναι αρκετά 

εύκολη (Li et al., 2008; Miháltz et al.,, 2009, Ambrósio et al.,, 2006)  και μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με κερατομετρική εξέταση για την παρουσία ανώμαλου 

αστιγματισμού (Wilson and Klyce, 1991) και με τις βυθοσκοπικές και 

βιομικροσκοπικές εξετάσεις, όπως η χρήση της σχισμοειδούς λυχνίας. Η λέπτυνση του 

κερατοειδούς, ο δακτύλιος (Fleischer ring) εναπόθεσης σιδήρου στη βάση του κώνου, 

το σημείο Rizzuti,  το σημείο Munson, οι ραβδώσεις Vogt, που είναι λεπτές γραμμές 

στο εσωτερικό του κερατοειδούς (Vogt’s striae) (Ambrósio et al., 2006), η ρήξη στη 

μεμβράνη του Descemet, η διάσπαση και η ουλοποίηση της μεμβράνης του Bowman 

και, τέλος, η διόγκωση των οπτικών ινών, που καθιστούν εμφανές το νευρικό δίκτυο 

του κερατοειδούς  είναι οι κλινικές ενδείξεις για την ύπαρξη του κερατόκωνου 

(Sherwin and Brookes, 2004).  

Αντίθετα, η διάγνωση των πρωίμων σταδίων της ασθένειας καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολη, μολονότι ο εντοπισμός της είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τους υποψηφίους 

στην υποβολή σε διαθλαστική χειρουργική επέμβαση, διότι υπάρχει κίνδυνος 

επιδείνωσης της κατάστασης τους (Li et al., 2008; Miháltz et al., 2009; Gatinel et al., 

2011). Η πιο συνηθισμένη μέθοδος τοπογραφίας κερατοειδούς είναι η 

φωτοκερατοσκοπία ή ο δίσκος του Placido, που απεικονίζει ομόκεντρους 

ανακλώμενους φωτεινούς και σκοτεινούς δακτυλίους, αναδεικνύοντας τις ανωμαλίες 

στην περιφέρειά τους (Wilson and Klyce, 1991). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου 

είναι ότι εξετάζει μόνο την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδούς και όχι την οπίσθια η 

οποία είναι σημαντική για την παρακολούθηση του κερατόκωνου.  Ο πιο σύγχρονος και 

εξελιγμένος τρόπος εξέτασης του κερατοειδούς είναι με την ταυτόχρονη τρισδιάστατη 

τοπογραφία και παχυμετρία, εκ των οποίων η πρώτη ελέγχει τόσο την πρόσθια όσο και 

την οπίσθια καμπυλότητα της επιφάνειας του κερατοειδούς και η δεύτερη το πάχος του 

σε κάθε σημείο (Miháltz et al., 2009; Wilson and Klyce, 1991; Li et al., 2008; 

Ambrósio et al., 2006).  

Η θεραπεία και η αντιμετώπιση του κερατόκωνου γίνεται με διάφορες χειρουργικές 

και συμβατικές μεθόδους, η επιλογή των οποίων εξαρτάται από το στάδιο και την 

εξέλιξη της νόσου. Στα πρώτα στάδια της ασθένειας είναι επαρκής η χρήση γυαλιών ή 

μαλακών φακών επαφής. Καθώς όμως η νόσος εξελίσσεται και το σχήμα του 

κερατοειδούς αρχίζει να μεταβάλλεται, τα γυαλιά δεν αρκούν για τη διόρθωση του 

ανώμαλου αστιγματισμού, αλλά κρίνεται αναγκαία η χρήση φακών επαφής. Στον 
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κερατόκωνο ήπιας μορφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαλακοί φακοί επαφής, ενώ 

σε πιο προχωρημένα στάδια της ασθένειας η προκύπτουσα λύση είναι οι σκληροί ή 

αλλιώς άκαμπτοι αεροδιαπερατοί φακοί επαφής (Rigid Gas-Permeable, RGP), που 

ομαλοποιούν τη διαθλαστική επιφάνεια του κερατοειδούς για τη βελτίωση της όρασης 

(Kanski and Bowling, 2012; Ambekara et al., 2011), ενώ πλέον είναι διαθέσιμοι και 

υβριδικοί φακοί επαφής, που συνδυάζουν αεροδιαπερατό σκληρό κέντρο για καλύτερη 

ποιότητα όρασης και πιο μαλακή περιφέρεια, για άνεση στην εφαρμογή τους. Τα 

μειονεκτήματα από τη χρήση φακών επαφής είναι η περιορισμένη χρονική διάρκεια της 

καταλληλότητας της εφαρμογής τους, λόγω των μεταβολών στο σχήμα του 

κερατοειδούς, η ανεπαρκής εφύγρανση και οι εκδορές του κερατοειδούς, που μπορεί να 

οδηγήσουν σε παραμορφωμένη όραση(Ambekara et al., 2011). Στις περιπτώσεις που ο 

ασθενής αισθάνεται δυσφορία με τους σκληρούς φακούς επαφής μία πρακτική λύση 

είναι η τοποθέτηση ενδοστρωματικών κερατοειδικών δακτυλίων (Intra-Stromal Corneal 

Ring Segments, INTACS). Πρόκειται για μικροσκοπικά πλαστικά ενθέματα που 

τοποθετούνται στην περιφέρεια του κερατοειδούς, κάτω από την επιφάνειά του και 

αλλάζουν το σχήμα του, κάνοντας τη χρήση των φακών επαφής πιο ανεκτή για τον 

ασθενή. Επίσης, βελτιώνουν την οπτική οξύτητα και τον αστιγματισμό, όμως η 

διάρκεια παραμονής τους περιορίζεται στα 1-2 έτη (Colin, 2006; Rabinowitz, 2006). 

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο του κερατόκωνου η συνηθέστερη λύση είναι η 

μεταμόσχευση κερατοειδούς ή αλλιώς κερατοπλαστική. Η καθιερωμένη, κλασική 

μέθοδος μεταμόσχευσης είναι η διαμπερής κερατοπλαστική  (Penetrating Keratoplasty, 

PKP), με ποσοστό επιτυχίας περίπου 95%. Οι επιπλοκές που απορρέουν από τη 

μεταμόσχευση είναι η απόρριψη του μοσχεύματος, βλάβη στον φακό και στην ίριδα του 

οφθαλμού, μετεγχειρητικός αστιγματισμός και επανεμφάνιση του κερατόκωνου. 

(Ambekara et al., 2011). Εναλλακτικά της διαμπερούς κερατοπλαστικής, εφαρμόζεται η 

Στρωματική Μεταμόσχευση Κερατοειδούς (Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, 

DLK), δηλαδή η αντικατάσταση του πρόσθιου τμήματος του κερατοειδούς. Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση απόρριψης του 

ενδοθηλίου, η παρέμβαση γίνεται εξωτερικά του οφθαλμού, μετεγχειρητικά ο χρόνος 

χορήγησης στεροειδών είναι περιορισμένος και η αντοχή του κερατοειδούς σε 

περίπτωση τραυματισμού είναι μεγάλη (Funnell et al., 2006; Reinhart et al., 2011). 

Μερικές από τις επιπλοκές της επέμβασης μπορεί να είναι οι ρήξεις και οι μικρές 

διατρήσεις της μεμβράνης του Descemet, δυστροφίες του στρώματος του κερατοειδούς 

και μικροβιακές λοιμώξεις (Reinhart et al., 2011). 
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Μία νέα θεραπευτική επιλογή είναι η επέμβαση διασύνδεσης κερατοειδικού 

κολλαγόνου (Corneal Cross-Linking, CLX) με τη χρήση ριβοφλαβίνης και υπεριώδους 

ακτινοβολίας τύπου Α (UVA), με στόχο να ανακόψει την εξέλιξη του κερατόκωνου. 

Πρόκειται για τη διασύνδεση των ινών κολλαγόνου του κερατοειδούς μέσω έγχυσης 

μιας φωτοσυνθετικής βιταμίνης Β2, της ριβοφλαβίνης (riboflavin), στον κερατοειδή με 

ταυτόχρονη επίδραση φωτός συγκεκριμένου μήκους και ενέργειας, με στόχο τη 

βελτίωση των βιολογικών μηχανικών ιδιοτήτων του κερατοειδούς, δηλαδή τη 

σκλήρυνση της επιφάνειάς του και τη διατήρηση της ελαστικότητάς του. Η επέμβαση 

είναι ανώδυνη και μικρής διάρκειας, χωρίς να έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές στον 

οφθαλμό ή στον ασθενή (Caporossi et al., 2010; Wollensak et al., 2003). Η διασύνδεση 

κολλαγόνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη θεραπεία εκτασίας του κερατοειδούς 

έπειτα από επέμβαση LASIK, δηλαδή την επέμβαση με Laser για την διόρθωση των 

διαθλαστικών σφαλμάτων.  Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν θεραπεύει τον κερατόκωνο, 

αλλά απλά τον αναστέλλει για κάποιο διάστημα (Wollensak et al., 2003).   
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2.3 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Πριν από περίπου μία δεκαετία αναπτύχθηκε μία νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση 

του κερατόκωνου και της εκτασίας του κερατοειδούς κατόπιν LASIK, η οποία 

περιλαμβάνει τη συνδυασμένη, την ίδια ημέρα, τοπογραφικά καθοδηγούμενη 

φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK) και στη συνέχεια διασύνδεση κολλαγόνου 

κερατοειδούς (CLX) με υπεριώδεις (UVA), για επίτευξη σταθεροποίησης της εκτασίας 

κερατοειδούς, βελτίωση της οπτικής αποκατάστασης, μείωση του ανώμαλου 

αστιγματισμού και πιθανή μείωση του διαθλαστικού λάθους.   

Η διαδικασία της συνδυασμένης, την ίδια ημέρα, χρήση αυτών των δύο τεχνικών 

παρέμβασης στη διαχείριση του κερατόκωνου έχει ως εξής: 

Βήμα 1. Μερική, Σφαιρικά Διορθωμένη τοπογραφικά καθοδηγούμενη διεπιθηλιακή 

PRK τεχνική, βάσει του πατενταρισμένου προσαρμοσμένου λογισμικού, της 

WaveLight, συνδεδεμένο με την τοπογραφική συσκευή (Topolyzer). Με τις 

προκαθορισμένες ρυθμίσεις του, επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οκτώ τοπογραφίες (με 

προκαθορισμένο όριο ακριβείας), υπολογίζει τον μέσο όρο των δεδομένων και 

επιτρέπει στον χειρουργό να προσαρμόσει την επιθυμούμενη μετεγχειρητική 

ασφαιρικότητα του κερατοειδούς, παρέχει την επιλογή να συμπεριληφθεί διόρθωση της 

κλίσης του κερατοειδούς, καθώς και ρυθμίσεις άξονος και ζώνης θεραπείας. Στη 

συνέχεια εφαρμόζεται η τοπογραφικά καθοδηγούμενη PRK για την ομαλοποίηση του 

κερατοειδούς, για τη μείωση του ανώμαλου αστιγματισμού και την αντιμετώπιση 

μέρους του διαθλαστικού σφάλματος. Για την εξασφάλιση αφαίρεσης του ιστού κατά 

το ελάχιστο δυνατό, μειώθηκε η διάμετρος της οπτικής ζώνης σε 5,5mm, ενώ η 

μεταβατική ζώνη τέθηκε στα 1,5mm. Επίσης, το μέγιστο βάθος τομής του στρώματος 

υπολογίστηκε βάσει εμπειρικών δοκιμών στα 50μm. Μετά την τοποθέτηση του 

παροχετευτικού βλεφαροδιαστολέα, αφαιρείται μέρος του επιθηλίου και διοχετεύεται 

20% διάλυμα αλκοόλης με ένα 9-mm LASEK οστεοτρύπανο τιτανίου (Rumex) για 20 

δευτερόλεπτα. Στον αποκολλημένο ιστό τοποθετείται ένας σπόγγος κερατίνης, 

εμβαπτισμένος σε διάλυμα 0.02% μιτομυκίνης, για 20 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος 

από έκπλυση-παροχέτευση με 10 mL ψυχρού ισορροπημένου αλατούχου διαλύματος. 

Βήμα 2. Διαδικασία σύνδεσης κολλαγόνου (CXL). Για τα επόμενα 10 λεπτά 

εφαρμόζεται τοπικά κάθε 2 λεπτά το πατενταρισμένο οφθαλμικό διάλυμα 0,1% 

ρινοφλαβίνης, το οποίο απορροφάται γρήγορα από το στρώμα του κερατοειδούς, καθώς 

το κέντρο του στερείται του στρώματος Bowman. Έπειτα η επιφάνεια του κερατοειδούς 
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ακτινοβολείται επί 30 λεπτά μέσω τεσσάρων διόδων που εκπέμπουν φως UVA με μέσο 

μήκος κύματος 370-nm  και 3 mW/cm2 πυκνότητα ροής στα 2.5 cm, με την πρωτότυπη 

συσκευή Keracure, η οποία με ενσωματωμένο ήχο ειδοποιεί τους κλινικούς ιατρούς 

κάθε 2 λεπτά κατά τη διάρκεια της 30λεπτης θεραπείας ώστε να χορηγούν το διάλυμα 

ριβοφλαβίνης στον κατάλληλο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

εφαρμόζεται στον κερατοειδή ένας επουλωτικός φακός επαφής. 

Μετεγχειρητικά, χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή με αντιβιοτικό για 10 μέρες, και  

κορτικοειδές αντιφλεγμονώδες, βιταμίνη C και οδηγίες προφύλαξης από τον ήλιο για 

60 μέρες. Ο επουλωτικός φακός επαφής αφαιρέθηκε την 5η ή περίπου την 5η ημέρα, 

μετά από την πλήρη επανεπιθηλιοποίηση (Kanellopoulos, 2009; Kanellopoulos, 2011). 

Τα αποτελέσματα της πρωτοπόρου αυτής θεραπευτικής παρέμβασης σε κερατοειδείς 

με σοβαρές ανωμαλίες και εξελισσόμενη εκτασία κερατοειδούς κατόπιν LASIK, είναι η 

βελτίωση της οπτικής οξύτητας του ασθενή, η ομαλοποίηση, η μείωση της διόγκωσης 

και η βελτίωση της πρόσθιας του κερατοειδούς, η ελάττωση του ανώμαλου 

αστιγματισμού και η αναστολή του κερατόκωνου. Τέλος, η θεραπεία δεν έχει 

ανησυχητικές επιπλοκές, ενώ δεν είναι τοξική για το ενδοθήλιο του κερατοειδή. 

Επομένως, αποτελεί ένα μέσο βελτίωσης της όρασης και αποφυγής ή καθυστέρησης 

της διεισδυτικής χειρουργικής (Kanellopoulos and Asimellis, 2014; Kymionis et al., 

2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Συνεκτιμώντας τόσο τη σημαντικότητα της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα 

ζωής (ΣΥΠΖ), όσο και τη συμβολή των θεραπευτικών μεθόδων της σύγχρονης ιατρικής 

στα προβλήματα της όρασης, σκοπός της επικείμενης έρευνας είναι να εκτιμήσει την 

Συσχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής πριν και μετά τη διαχείριση της εκτασίας 

του κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη Τοπογραφικά 

καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεση κολλαγόνου: το Πρωτόκολλο της 

Αθήνας. 

Στόχος της έρευνας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη βελτίωση ή την 

επιδείνωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με τρόπο ανεπίληπτο και αψιμυθίωτο. Για 

το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δύο ερωτηματολόγια, εκ των οποίων το πρώτο  είναι 

διαθέσιμο στην επίσημη ελληνική του εκδοχή, ενώ το δεύτερο χρειάστηκε να 

επαναμεταφραστεί εφ’ όσον δεν υπάρχει επίσημη ελληνική μετάφραση. Οι ασθενείς 

κλήθηκαν να τα συμπληρώσουν αξιολογώντας την κατάστασή τους πριν και μετά την 

επέμβαση.  

Η έρευνα διεξήχθη στην Αθήνα, στην κλινική Laser Vision του Δρ. Αναστάσιου 

Κανελλόπουλου, Χειρουργού-Οφθαλμίατρου-Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο 

Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ο οποίος εφήρμοσε πρώτος την υπό εξέταση θεραπεία. 

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, επί του ινστιτούτου Laser Vision,  με τη 

χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων τα οποία συμπληρώθηκαν με τη μέθοδο της 

ατομικής συμπλήρωσης από τους ίδιους τους ασθενείς κατά την επίσκεψή τους στην 

κλινική και με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

κατά τη διάρκεια της ατομικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων η ερευνήτρια ήταν 

στη διάθεσή τους για την επίλυση πιθανών αποριών, χωρίς όμως να επεμβαίνει ή να 

τους καθοδηγεί, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της έρευνας. 
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Η ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου VEI VFQ 25 διατίθεται δωρεάν από τον 

Οργανισμό RAND χωρίς έγγραφη άδεια χρήσης, ενώ το IVI χρειάστηκε να ζητηθεί από 

τους συγγραφείς του, διότι δεν διατίθεται ελευθέρα στο διαδίκτυο, και να δοθεί η 

συγκατάθεση τους για την επαναμετάφρασή για τη διόρθωση των ασαφειών και των 

λαθών που είχαν γίνει πρωτύτερα στην ελληνική γλώσσα. 

 Η ερευνητική διαδικασία ακολουθήθηκε τηρώντας πιστά τις αρχές της πιο 

πρόσφατης αναθεώρησης της Διακήρυξης του Ελσίνκι (Declaration of Helsinki), στην 

οποία περιλαμβάνονται οι ηθικές αρχές της ιατρικής έρευνας για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων σε αυτή. (World Medical Association, 

2013). 

3.2.1 Πληθυσμός της μελέτης 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν διαγνωστεί με αμφιτερόπλευρο και 

μονόπλευρο κερατόκωνο και υποβλήθηκαν σε LASIK με Συνδυασμένη Τοπογραφικά 

καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεση κολλαγόνου, στο οφθαλμολογικό 

ινστιτούτο Laser Vision. Η επιλογή των ασθενών έγινε τυχαία και δεν αποκλείστηκαν 

από την έρευνα περιστατικά με τυχόν μετεγχειρητικές επιπλοκές.  

Συνολικά συμμετείχαν 34 ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 15 ετών, εφ’ 

όσον ο κερατόκωνος ξεκινά στην εφηβική ηλικία, έως 51ετών.  Η ταξινόμηση της 

σοβαρότητας της κατάστασης του κερατόκωνου έγινε βάσει τις κλίμακας των Amsler-

Krumeich, με το πιο ήπιο να ορίζεται ως 1
ο
 στάδιο της ασθένειας και το πιο 

προχωρημένο ως 4
ο
 (Krumeich & Knülle, 1998). Η οπτική οξύτητα μετρήθηκε με τον 

πίνακα Snellen, καθορίζοντας την από τη σχέση της απόστασης στη οποία ο ασθενής 

διαβάζει ένα γράμμα προς την απόσταση που κανονικά διαβάζεται το γράμμα, άρα 

μεγαλύτερες τιμές εκφράζουν και υψηλότερη οπτική οξύτητα. Στη συνέχεια και για 

τους σκοπούς της στατιστικής ανάλυσης, οι τιμές της οπτικής οξύτητας μετατράπηκαν 

στη λογαριθμική κλίμακα της ελαχίστης γωνίας ευκρίνειας, LogMar, (Logarithm of the 

Minimum Angle of Resolution) (Holiday, 1997), όπου μεγαλύτερες τιμές εκφράζουν 

μικρότερη οπτική οξύτητα, προκειμένου να διαχωριστούν σε δύο ομάδες οφθαλμών με 

την καλύτερη και τη χειρότερη οπτική οξύτητα. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 

αμφιτερόπλευρου κερατόκωνου, ορίστηκε ως οφθαλμός με τη χειρότερη οπτική 

οξύτητα αυτός με τιμή μεγαλύτερη από 0,1 LogMar ή με τη μεγαλύτερη τιμή LogMar 

σε σχέση με τον άλλο οφθαλμό. Επιπλέον, για τους σκοπούς της μελέτης, αν οι δύο 

οφθαλμοί είχαν την ίδια οπτική οξύτητα, εκλαμβάνονταν στην κατηγορία καλύτερης 
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όρασης. Στην περίπτωση μονόπλευρου κερατόκωνου, ο κερατοκωνικός οφθαλμός 

ανήκει στην ομάδα με τη χειρότερη οπτική οξύτητα. Επίσης, κάθε ομάδα οφθαλμών, 

καλύτερης και χειρότερης οπτικής οξύτητας, διαχωρίστηκε σε οφθαλμούς με τιμή 

μικρότερη από 0,4 LogMar και σε αυτούς με τιμή μεγαλύτερη από 0,4 LogMar (Aydin 

et al., 2014; Onal et al., 2010). Τέλος, συμπεριλήφθησαν ασθενείς που μετεγχειρητικά 

φορούσαν γυαλιά ή φακούς επαφής τουλάχιστον σε ένα μάτι, και στα δύο μάτια και σε 

αυτούς που δεν έχρηζαν καμίας διόρθωσης. 

3.2.2  Ερευνητικά Εργαλεία 

Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα παρακάτω: 

 Το ερωτηματολόγιο λειτουργικότητας της όρασης-25, του Εθνικού Ινστιτούτου 

Όρασης των ΗΠΑ, NEI VFQ 25 (National Eye Institute, Visual Functioning 

Questionnaire-25), το οποίο μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην Ελληνική 

γλώσσα, σύμφωνα με τις οδηγίες μετάφρασης της RAND ( Research And 

Development) στο εργαστήριο πειραματικής οφθαλμολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, είναι κατάλληλο για την μέτρηση της ΣΥΠΖ των ατόμων 

με χρόνιες οφθαλμολογικές παθήσεις. Η ελληνική του εκδοχή έχει ελεγχθεί ως προς τις 

ψυχομετρικές του ιδιότητες με θετικά αποτελέσματα (Labiris et al., 2008). Αποτελείται 

από συνολικά 25 ερωτήσεις που κατατάσσονται σε 12 υποκλίμακες και είναι η σύντομη 

εκδοχή του NEI VFQ 51, που περιελάμβανε 51 ερωτήσεις και 13 υποκλίμακες 

(Mangione et al., 1998). Το NEI VFQ 25 ελέγχθηκε για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά του και βρέθηκε κατάλληλο προς χρήση. Επίσης, περιλαμβάνει ένα 

παράρτημα 14 προαιρετικών απαντήσεων, το NEI VFQ 39, για την καλύτερη 

αξιολόγηση των υποκλιμάκων. Οι υποκλίμακες του NEI VFQ 25, και κατ’ επέκταση 

και του NEI VFQ 39, μετρούν τη γενική υγεία και όραση, το οφθαλμικό άλγος, τις 

δραστηριότητες κοντινής και μακρινής όρασης, την οδήγηση, τη χρωματική όραση, την 

περιφερική όραση και τα ειδικά για την όραση ζητήματα της κοινωνικής 

λειτουργικότητας, της ψυχικής υγείας, των δυσκολιών των δραστηριοτήτων και της 

εξάρτησης (Mangione et al., 2001). Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκαν και οι δύο 

μορφές του NEI VFQ, καθώς οι συμμετέχοντες ήταν πρόθυμοι να απαντήσουν και στις 

προαιρετικές ερωτήσεις.  

 Το ερωτηματολόγιο IVI (Impact of Vision Impairment), αναπτύχθηκε από μία 

επιστημονική ομάδα του Κέντρου Οφθαλμολογικών Ερευνών της Αυστραλίας (CERA, 

Center for Eye Research Australia) με σκοπό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις στις 

καθημερινές δραστηριότητες από την αλλοίωση της όρασης. Η αρχική του μορφή είχε 
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32 ερωτήσεις, IVI-32, ταξινομημένες σε 5 υποκλίμακες, η οποία μετά από έλεγχο 

αποδείχθηκε έγκυρη, αξιόπιστη και ευαίσθητη στην αγγλική γλώσσα(Weih et al., 

2002). Το IVI-32 επαναξιολογήθηκε με την ανάλυση Rasch, με αποτέλεσμα να 

διαγραφούν 4 ερωτήματα και να προκύψει το IVI-28, το οποίο αποτελείται από 28 

ερωτήσεις που κατατάσσονται σε 3 υποκλίμακες, που μετρούν την κινητικότητα και 

την ανεξαρτησία, τη συναισθηματική ευεξία, την ανάγνωση και τη λήψη πληροφοριών. 

Οι ιδιότητες των υποκλιμάκων εξετάστηκαν με την επιβεβαιωτική παραγοντική 

ανάλυση και την ανάλυση Rasch. Όλες οι ερωτήσεις είναι στην κλίμακα Likert και όσο 

υψηλότερο είναι το σκορ, τόσο καλύτερη είναι η κατάσταση της όρασης των 

ερωτηθέντων (Lamoureux et al., 2006; Lamoureux et al., 2008). Τα σκορ των κλιμάκων 

μετατράπηκαν από τις λογαριθμικές τιμές της Rasch σε μία κλίμακα από το 0-100, 

προκειμένου να ερμηνευτούν με καλύτερο τρόπο (Lamoureux et al., 2007a).  Για την 

τρέχουσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το IVI-28 και η βαθμολόγηση των ερωτήσεων, 

καθώς και των σκορ των υποκλιμάκων που μετατράπηκαν σε σκορ της ανάλυσης 

Rasch, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των δημιουργών του  (Lamoureux 

et al., 2007b).  

3.2.3 Στατιστική Ανάλυση 

Τα σκορ των ερωτηματολογίων μετρήθηκαν σε μία κλίμακα από το 0-100, όπου το 

100 προσδιορίζει το άριστο επίπεδο ποιότητας ζωής σε σχέση με την όραση.  

Ο έλεγχος κανονικότητας έγινε  με τη χρήση του Shapiro Wilks, W Test, διότι είναι 

το καταλληλότερο στην περίπτωση μικρού δείγματος. 

Για τη σύγκριση  των κλιμάκων του ερωτηματολογίου και την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων της έρευνας επιλέχθηκε η μη παραμετρική ανάλυση, διότι εφαρμόζεται 

τόσο σε μεγάλα δείγματα όσο και σε μικρά όταν δεν υπάρχει κανονικότητα των 

δεδομένων ή παρατηρούνται ακραίες τιμές.  

Η σύγκριση των τιμών των κλιμάκων των ερωτηματολογίων πριν και μετά του 

Πρωτοκόλλου της Αθήνας έγινε με  τον Έλεγχο Wilcoxon των προσημασμένων σειρών 

κατάταξης για τη διάμεσο ενός πληθυσμού (Wilcoxon Signed Rank Test) και 

ταυτόχρονα βρέθηκε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης των Hodges-Lehmann της 

διαφοράς των διαμέσων. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν εξαρτημένα μεταξύ τους δείγματα, 

εφ’ όσον πρόκειται για τον ίδιο πληθυσμό. 

Στη συνέχεια εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο τα σκορ πριν και μετά την ιατρική 

παρέμβαση επηρεάζονται από τα περιγραφικά στοιχεία του δείγματος. Και σε αυτή την 
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περίπτωση χρησιμοποιούνται οι μη παραμετρικοί έλεγχοι, αυτή τη φορά όμως για δύο ή 

περισσότερα δείγματα. Για την ηλικία και την οπτική οξύτητα επιλέχθηκε ο έλεγχος 

Spearman, λόγω της μη κανονικότητας των κατανομών. Βασική προϋπόθεση είναι οι 

μεταβλητές να μετρούνται στην τακτική ή στην αναλογική ή στην κλίμακα 

διαστημάτων. Η τιμή του συντελεστή συσχέτισης του Spearman κυμαίνεται από -1 έως 

+1. Όντως, η ηλικία και η οπτική οξύτητα μετρώνται στην τακτική κλίμακα, ενώ οι 

διαστάσεις της ΠΖ στην κλίμακα διαστημάτων. Επίσης επιλέχθηκε ο δίπλευρος 

έλεγχος, γιατί η μηδενική υπόθεση, Ho, είναι ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηλικίας 

και των κλιμάκων του ερωτηματολογίου.  

Για τις μεταβλητές φύλο (ονομαστική κλίμακα), μορφωτικό επίπεδο (τακτική 

κλίμακα), χρήση γυαλιών ή φακών επαφής και στάδιο ασθένειας, ακολουθήθηκε 

σύγκριση των διαμέσων για τον έλεγχο της επίδρασης τους στις κλίμακες του 

ερωτηματολογίου 

Οι ίδιοι μη παραμετρικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν αφού ορίστηκε μία νέα 

μεταβλητή, η οποία προέκυψε ως διαφορά μεταξύ των τιμών των κλιμάκων πριν και 

μετά του Πρωτοκόλλου της Αθήνας του NEI VFQ 25, του NEI VFQ 39  αλλά και του 

IVI.  Για παράδειγμα η νέα κλίμακα για την Γενική Υγεία του NEI VFQ 25 ισούται με 

τη Γενική Υγεία NEI VFQ 25 Μετά μείον τη Γενική Υγεία NEI VFQ 25 Πριν. 

Για την αξιοπιστία των ερωτηματολογίων υπολογίστηκε ο Δείκτης αξιοπιστίας του 

Cronbach (Cronbach’s α), ο οποίος είναι ένας δείκτης της εσωτερικής συνέπειας του 

τεστ (internal consistency), και υπολογίζεται από τη συσχέτιση κάθε ερώτησης του τεστ 

με την κάθε μία ερώτηση ξεχωριστά. Όσο μεγαλύτερες είναι οι τιμές του δείκτη 

Cronbach, τόσο καλύτερες είναι οι συσχετίσεις των ερωτήσεων του τεστ. Αν η τιμή του 

δείκτη είναι περίπου 0,8 ή μεγαλύτερη θεωρείται πολύ ικανοποιητική, όμως πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν ότι περισσότερες ερωτήσεις σε μία κλίμακα δίνουν υψηλότερες τιμές 

στο δείκτη. Παράλληλα με τον υπολογισμό του Cronbach’s α, εξετάστηκε κατά πόσο 

θα επηρεαστεί η τιμή του αν αφαιρεθεί μία ερώτηση της κλίμακας. Αν το 

ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο, τότε καμία ερώτηση δεν θα έχει μεγάλη επίδραση στη 

συνολική αξιοπιστία, με άλλα λόγια δεν θα προκαλεί μείωση του δείκτη. Σε αντίθεση 

περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει η ερώτηση να αφαιρεθεί.  

Το περιθώριο σφάλματος για όλους τους ελέγχους επιλέχθηκε 5% για διάστημα 

εμπιστοσύνης 95%. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το λογισμικό πακέτο IBM SPSS 

έκδοση 22.  
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3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

3.3.1 Περιγραφικά Στατιστικά του δείγματος 

Συνολικά 34 ασθενείς, 25 άντρες και 9 γυναίκες, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια.  

Συνολικά οι κερατοκωνικοί οφθαλμοί ήταν 59, εκ των οποίων οι 54 διορθώθηκαν βάσει 

του Πρωτοκόλλου της Αθήνας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα 

δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Πίνακας 2: Περιγραφικά Στατιστικά του Δείγματος 

(N=34) 

 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ (%) 

 N (%) N (%) 

Ηλικία  29,5±8,07 

   

Φύλο*   

Άνδρας 25 (73, 5 %)  

Γυναίκα 9 (26, 5 %)  

Μορφωτικό Επίπεδο*   

Υποχρεωτική - Δευτεροβάθμια 11 (32, 4 %)  

Ανώτατη 23 (67, 6 %)  

Οπτική Οξύτητα †   

Καλύτερο Μάτι 0,49±0,9LogMar 0,07±0,09LogMar 

Χειρότερο Μάτι 1,05±1,15LogMar           0,16±0,12LogMar 

Στάδιο Ασθένειας ‡   

1
ο 
 9 (26, 5 %)  

2
ο
 13 (38, 2 %)  

3
ο
 12 (35, 3 %)  

Γυαλιά ή Φακοί Επαφής§   

Τουλάχιστον σε ένα μάτι  4 (14, 7 %) 

Στα δύο μάτια  11 (32, 4 %) 

Κανένα  18 (52, 9 %) 

 

 
*Το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο έχουν τις ίδιες τιμές πριν και μετά το Πρωτόκολλο της Αθήνας 

† Η οπτική οξύτητα αναφέρεται στις διορθωμένες τιμές της 

‡ Ο βαθμός του Κερατόκωνου κατεγράφη πριν το Πρωτόκολλο της Αθήνας  

§ Η χρήση γυαλιών ή φακών επαφής ισχύει για μετά το Πρωτόκολλο της Αθήνας 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται ότι η μέση ηλικία των συμμετεχόντων 

είναι περίπου 29,5 έτη και αυτό εξηγείται από την φύση της ασθένειας, όπως έχει 

αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κανένας 

από τους ερωτηθέντες δεν βρισκόταν στο τέταρτο στάδιο της ασθένειας σε κανένα από 

τους δύο οφθαλμούς, ενώ οι περισσότεροι αθροιστικά και στους  δύο οφθαλμούς είχαν 

κερατόκωνο στο 2
ο
 στάδιο. 
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3.3.2 Έλεγχοι Κανονικότητας  

Πριν την στατιστική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

στο NEI VFQ 39 η κλίμακα του οφθαλμικού άλγους, της οδήγησης, της χρωματικής 

όρασης και της περιφερικής όρασης περιέχουν τις ίδιες ερωτήσεις με τις αντίστοιχες 

του NEI VFQ 25. Οι 14 προαιρετικές ερωτήσεις διαμοιράζονται στις υπόλοιπες 

κλίμακες, ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Οι κλίμακες των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν ελέγχθηκαν ξεχωριστά 

ως προς την κανονικότητα της κατανομής τους πριν και μετά την διορθωτική επέμβαση 

με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πίνακας 3: Έλεγχος κανονικότητας NEI VFQ 25 και NEI VFQ 39 

   Κανονικότητα Υποκλιμάκων (Ν=34) 

                            ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

                                NEI VFQ 25                                     NEI VFQ 39 NEI VFQ 25 NEI VFQ 39 

 W stat p W stat p W stat p W stat p 

Γενική Υγεία 0,858 0,00 0,933 0,039 0,862 0,001 0,925 0,022 

Γενική Όραση 0,867 0,01 0,969 0,434 0,689 0,00 0,869 0,001 

Οφθαλμικό Άλγος 0,897 0,004 0,897 0,004 0,787 0,00 0,787 0,00 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 
0,924 0,021 0,838 0,00 0,807 0,00 0,718 0,00 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 
0,971 0,483 0,958 0,208 0,796 0,00 0,813 0,00 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 
0,764 0,00 0,753 0,00 0,621 0,00 0,613 0,00 

Ψυχική Υγεία 0,941 0,066 0,945 0,086 0,770 0,00 0,775 0,00 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 
0,902 0,005 0,911 0,009 0,653 0,00 0,657 0,00 

Εξάρτηση 0,790 0,00 0,781 0,00 0,474 0,00 0,465 0,00 

Οδήγηση 0,953 0,291 0,953 0,291 0,759 0,00 0,759 0,00 

Χρωματική Όραση 0,172 0,00 0,172 0,00 0,172 0,00 0,172 0,00 

Περιφερική Όραση 0,773 0,00 0,773 0,00 0,624 0,00 0,624 0,00 

 

*Οι τιμές προκύπτουν από τον έλεγχο Shapiro Wilks W Test 

Οι περισσότερες κλίμακες μέτρησης δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, αφού 

p < 0,05. Προεγχειρητικά, η κλίμακα των Δραστηριοτήτων Μακρινής Όρασης, της 

Ψυχικής Υγείας και της Οδήγησης κατανέμονται κανονικά στο NEI VFQ 25, ενώ αν 

προστεθούν και οι 14 ερωτήσεις του παραρτήματος εντοπίζονται μόνο αριθμητικές  
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αλλαγές στην κλίμακα Δραστηριοτήτων Μακρινής Όρασης και σε αυτή της Ψυχικής 

Υγείας, χωρίς όμως και σε αυτή την περίπτωση να καταστούν στατιστικά σημαντικές. 

Διαφορά ως προς τη σημαντικότητα ανάμεσα στις δύο μορφές του NEI VFQ 

παρουσιάζει η κλίμακα Γενικής Κατάστασης της Όρασης, η οποία στην εκδοχή των 25 

ερωτήσεων φαίνεται να παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα, σε αντίθεση με αυτή 

των 39, που ακολουθεί κανονική κατανομή. Μετεγχειρητικά είναι αξιοσημείωτο ότι όχι 

μόνο όλες οι κλίμακες παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα, αλλά και οι τιμές του 

p είναι ίδιες, πλην αυτών της Γενικής Υγείας και Γενικής Όρασης,  και στις δύο εκδοχές 

του ερωτηματολογίου. 

Πίνακας 4: Έλεγχος κανονικότητας IVI-28 

   Κανονικότητα Υποκλιμάκων (Ν=34) 

                  IVI-28 

                              ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ               ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

 Mean±Std W stat p Mean±Std W stat p  

Κινητικότητα και 

Ανεξαρτησία 
72,47±15,49 0,951 0,145 84,35±15,36 0,925 0,121 

Συναισθηματική 

Ευεξία 
63,71±12,60 0,942 0,078 81,57±14,43 0,890 0,016 

Ανάγνωση και Λήψη 

Πληροφοριών 
59,93±8,54 0,866 0,001 76,37±9,34 0,877 0,001 

 

*Οι τιμές προκύπτουν από τον έλεγχο Shapiro Wilks W Test 

Οι κλίμακες του IVI-28 διαφέρουν σημαντικά ως προς τη στατιστική τους 

σημαντικότητα. Η Κινητικότητα και η Ανεξαρτησία τόσο πριν όσο και μετά την 

επέμβαση έχει κανονική κατανομή, σε αντιπαράθεση με την Ανάγνωση και την Λήψη 

Πληροφοριών, που διατηρεί την ίδια στατιστικά σημαντική τιμή. Η κλίμακα της 

Συναισθηματικής Ευεξίας έχει κανονική κατανομή μόνο μετεγχειρητικά. 
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3.3.3 Μη παραμετρικοί έλεγχοι σύγκρισης των διαμέσων 

Από τη στιγμή που στις περισσότερες κλίμακες των ερωτηματολογίων δεν 

ικανοποιούνται οι συνθήκες κανονικότητας, όλοι οι έλεγχοι που έπονται είναι μη 

παραμετρικοί. Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται η διαφορά ανάμεσα στις διαμέσους,  

και επομένως και στην κατανομή, των τιμών των κλιμάκων πριν και μετά την 

επέμβαση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν συνοψίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 5: Έλεγχος διαμέσων των κλιμάκων του NEI VFQ 25 πριν και μετά την επέμβαση 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ NEI VFQ 25 (Ν=34) 

 Median (IQR) Εκτίμηση 95% CI  

 Πριν Μετά MD* Lower  Upper p† 

Γενική Υγεία 75,00 (50) 75,00 (50) 0,00 0,00 0,00 0,705 

Γενική Όραση 60,00 (20) 80,00 (0,00) 30 20 30 0,00 

Οφθαλμικό Άλγος 75,00 (37,50) 93,75 (25) 18,75 12,50 22,5 0,00 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 

75,00 (18,75) 91,67 (16,67) 16,667 12,50 20,883 0,00 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 

66,67 (27,08) 91,67 (16,67) 20,883 16,667 25 0,00 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 

87,50 (15,63) 100 (12,50) 6,25 0,00 12,5 0,00 

Ψυχική Υγεία 62,50 (31,25) 87,50 (14,06) 21,875 15,625 28,125 0,00 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 

68,75 (62,50) 100 (15,63) 18,75 12,50 31,25 0,00 

Εξάρτηση 91,67 (27,08) 100 (0,00) 8,333 4,167 16,667 0,00 

Οδήγηση 66,67 (29,17) 91,67 (12,50) 25 16,667 29,167 0,00 

Χρωματική Όραση 100 (0,00) 100 (0,00) 0,00 0,00 0,00 1,00 

Περιφερική Όραση 100 (50) 100 (50) 12,5 0,00 25 0,002 

 

*Εκτιμητής Hodges-Lehmann για Διαφορά Διαμέσων (MD)= Διάμεσοςμετά - Διάμεσοςπριν  

† Οι τιμές του p αναφέρονται στον έλεγχο Wilcoxon Signed Rank Test 

Από τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ευδιάκριτο ότι στην κλίμακα της Γενικής 

Υγείας και στην κλίμακα της Χρωματικής Όρασης οι διαφορές των διαμέσων δεν 

παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα, δηλαδή δεν φαίνεται να επηρεάζονται από 

την επεμβατική διόρθωση του κερατόκωνου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση της 

Κοινωνικής Λειτουργικότητας και της Περιφερικής Όρασης,  που παρ’ ότι στον έλεγχο 

Wilcoxon έχουν στατιστικά σημαντική διαφορά, ο εκτιμητής Hodges-Lehmann 

αποκαλύπτει μηδενική τιμή στο κατώτερο όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης και άρα 

μη στατιστική σημαντικότητα, γεγονός που αντικρούει τον προηγούμενο έλεγχο και 
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αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει διαφορά στις διαμέσους των αναφερόμενων κλιμάκων 

πριν και μετά την επέμβαση. Οι υπόλοιπες κλίμακες του ερωτηματολογίου 

υποδηλώνουν σαφή διαφορά μεταξύ της κατάστασης του ασθενή πριν και μετά την 

επέμβαση και κατ’ επέκταση και της ποιότητας της ζωής του. 

 

Πίνακας 6: Έλεγχος διαμέσων των κλιμάκων του NEI VFQ 39 πριν και μετά την επέμβαση 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ NEI VFQ 39 (Ν=34) 

 Median (IQR) Εκτίμηση 95% CI  

 Πριν Μετά MD* Lower  Upper p† 

Γενική Υγεία 77,50 (16,25) 82,50 (25) 0 0 2,5 0,091 

Γενική Όραση 52,50 (21,25) 80 (10) 27,50 22,50 32,50 0,00 

Οφθαλμικό Άλγος 75,00 (37,50) 93,75 (25) 18,75 12,50 25 0,00 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 
79,17 (21,88) 91,66 (10,83) 14,583 10,417 18,75 0,00 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 
70,42 (20,83) 91,67 (12,50) 20,883 16,250 24,167 0,00 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 
91,67 (18,75) 100 (8,33) 4,167 4,167 8,333 0,00 

Ψυχική Υγεία 65,00 (35) 90 (16,25) 22,50 15 30 0,00 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 
81,25 (31,25) 100 (12,50) 18,75 12,50 25 0,00 

Εξάρτηση 93,75 (20,31) 100 (0,00) 6,25 3,125 12,50 0,00 

Οδήγηση 66,67 (29,17) 91,67 (12,50) 25 16,667 29,167 0,00 

Χρωματική Όραση 100 (0,00) 100 (0,00) 0 0 0 1,00 

Περιφερική Όραση 100 (50) 100 (50) 12,5 0 25 0,002 

 

*Εκτιμητής Hodges-Lehmann για Διαφορά Διαμέσων (MD)= Διάμεσοςμετά - Διάμεσοςπριν  

† Οι τιμές του P αναφέρονται στον έλεγχο Wilcoxon Signed Rank Test 

Συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 

τους ελέγχους  δεν διαφέρουν ως προς την σημαντικότητά τους από το NEI VFQ 25. 

Παρ’ αυτά η τιμή p του ελέγχου Wilcoxon στην Γενική Υγεία έχει μειωθεί σημαντικά, 

αλλά και αυτή τη φορά η μεταβολή ανάμεσα στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική 

κατάσταση τους ασθενή δεν παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα. Επίσης, οι 

μηδενικές τιμές του διαστήματος εμπιστοσύνης της Κοινωνικής Λειτουργικότητας, 

εξαλείφονται με την προσθήκη ερωτήσεων στο VFQ 39. 
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Πίνακας 7: Έλεγχος διαμέσων των κλιμάκων του IVI-28 πριν και μετά την επέμβαση 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ IVI-28 (Ν=34) 

 Median (IQR) Εκτίμηση 95% CI  

 Πριν Μετά MD* Lower  Upper p† 

Κινητικότητα και 

Ανεξαρτησία 
72,65 (24,60) 87,18 (18,15) 18,650 13,999 23,559 0,00 

Συναισθηματική 

Ευεξία 
63,67 (15,44) 79,26 (22,47) 20,604 15,120 26,755 0,00 

Ανάγνωση και 

Λήψη Πληροφοριών 
61,81 (6,49) 76,99 (14,32) 17,297 14,552 19,787 0,00 

 

*Εκτιμητής Hodges-Lehmann για Διαφορά Διαμέσων (MD)= Διάμεσοςμετά - Διάμεσοςπριν  

† Οι τιμές του P αναφέρονται στον έλεγχο Wilcoxon Signed Rank Test 

Διαφαίνεται ξεκάθαρα από τα στοιχεία του πίνακα ότι όλες οι κλίμακες του IVI 

παρουσιάζουν στατιστική σημαντικότητα. Ο εκτιμητής Hodges-Lehmann εξακριβώνει 

το συμπέρασμα του προηγούμενου έλεγχου, εφ’ όσον δεν παρατηρείται η τιμή μηδέν 

στο διάστημα εμπιστοσύνης. 
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3.3.4 Μη παραμετρικοί έλεγχοι της επίδρασης των περιγραφικών στοιχείων της κλίμακας 

Σε αυτή την παράγραφο εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο τα περιγραφικά στοιχεία 

του δείγματος επηρεάζουν τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, τόσο πριν όσο και μετά τη 

διαχείριση της εκτασίας του κερατοειδούς και του κερατόκωνου με το Πρωτόκολλο της 

Αθήνας.  

I) Ηλικία 

Παρακάτω εξετάζεται αν υπάρχει τάση οι θετικότερες απαντήσεις των ερωτηθέντων 

να αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες τιμές της μεταβλητής ηλικία. 

Πίνακας 8: Έλεγχος συσχέτισης της ηλικίας με τις κλίμακες του NEI VFQ 25 και 39 

*Η τιμή του ρ αναφέρεται στον συντελεστή συσχέτισης Spearman 

†Η συσχέτιση είναι σημαντική στο διάστημα 0,05 (2-tailed) 

‡ Η συσχέτιση είναι σημαντική στο διάστημα 0,01 (2-tailed) 

Προεγχειρητικά, τόσο στο NEI VFQ 25  όσο και στο NEI VFQ 39, η ηλικία φαίνεται 

να παίζει ρόλο στην Ψυχική υγεία και στις Δυσκολίες Δραστηριοτήτων. Οι συσχετίσεις 

σε όλες τις περιπτώσεις είναι αρνητικές και στατιστικά σημαντικές, γεγονός που 

ΗΛΙΚΙΑ (Ν=34) 

                             ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

 NEI VFQ 25 NEI VFQ 39 NEI VFQ 25 NEI VFQ 39 

 ρ p ρ p ρ p ρ p 

Γενική Υγεία -0,199 0,26 -0,180 0,310 -0,116 0,514 -0,102 0,566 

Γενική Όραση -0,113 0,526 -0,068 0,700 0,220 0,211 0,144 0,416 

Οφθαλμικό Άλγος -0,301 0,083 -0,301 0,083 -0,270 0,122 -0,270 0,122 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 
-0,161 0,364 -0,132 0,456 0,079 0,656 0,033 0,854 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 
-0,149 0,401 -0,130 0,463 -0,190 0,283 -0,182 0,303 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 
-0,263 0,133 -0,287 0,100 0,004 0,980 -0,019 0,916 

Ψυχική Υγεία -0,397† 0,020 -0,354† 0,040 -0,197 0,265 -0,206 0,244 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 
-0,389† 0,023 -0,503‡ 0,002 -0,214 0,223 -0,173 0,327 

Εξάρτηση -0,093 0,602 -0,094 0,599 -0,005 0,979 -0,007 0,969 

Οδήγηση -0,260 0,210 -0,260 0,210 -0,272 0,189 -0,272 0,189 

Χρωματική Όραση 0,088 0,633 0,088 0,633 0,117 0,524 0,117 0,524 

Περιφερική Όραση -0,203 0,257 -0,203 0,257 -0,107 0,553 -0,107 0,553 
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υποδηλώνει ότι οι νεαρότερες ηλικίες έχουν τάση να δίνουν πιο θετικές απαντήσεις. 

Μετεγχειρητικά, η ηλικία δεν συσχετίζεται με τις διαστάσεις της ΠΖ. 

 

Πίνακας 9: Έλεγχος συσχέτισης της ηλικίας με τις κλίμακες του IVI-28 

ΗΛΙΚΙΑ IVI-28 (Ν=34) 

 ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

 ρ p ρ p 

Κινητικότητα και 

Ανεξαρτησία 
-0,07 0,701 -0,030 0,867 

Συναισθηματική 

Ευεξία 
-0,266 0,134 -0,332 0,099 

Ανάγνωση και 

Λήψη Πληροφοριών 
-0,335 0,057 -0,064 0,788 

 

      *Η τιμή του ρ αναφέρεται στον συντελεστή συσχέτισης Spearman 

 

Από τις συγκρίσεις του πίνακα προκύπτει ότι η ηλικία προεγχειρητικά και 

μετεγχειρητικά δεν συσχετίζεται με κανένα τρόπο, είτε θετικό είτε αρνητικό, με τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές.  

 

II) Φύλο 

Η ανάλυση της σύγκρισης των διαμέσων εντόπισε στο  NEI VFQ 25 πριν την 

ιατρική παρέμβαση ότι το φύλο επηρεάζει το σκορ της Ψυχικής Υγείας με συντελεστή 

στατιστικής σημαντικότητας p= 0,033<0,05, ενώ μετεγχειρητικά δεν έχει καμία 

επιρροή στη βαθμολογία των κλιμάκων του.  Επίσης δεν βρέθηκε καμία στατιστικά 

σημαντική τιμή για καμία κλίμακα τόσο του NEI-VFQ 39 όσο και του IVI-28. 

III) Μορφωτικό Επίπεδο  

 Το μορφωτικό επίπεδο, κατόπιν του ελέγχου της σύγκρισης των διαμέσων, δεν 

επιδρά στη διαμόρφωση των σκορ του NEI VFQ 25 και του NEI VFQ 39 πριν τη 

διορθωτική παρέμβαση του Κερατόκωνου, ενώ μετά φαίνεται πως επενεργεί στο σκορ 

των Δραστηριοτήτων Μακρινής Όρασης, παρουσιάζοντας συντελεστή στατιστικής 

σημαντικότητας p= 0,045<0,05 για το NEI VFQ 25 και p= 0,028< 0,05 για το NEI VFQ 

39. Όσον αφορά το IVI-28, δεν εντοπίστηκαν σε καμία περίπτωση στατιστικά 

σημαντικές τιμές. 
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IV) Οπτική Οξύτητα  

Προεγχειρητικά: Οι οφθαλμοί με την καλύτερη και χειρότερη οπτική οξύτητα δεν 

επιδρούν στις κλίμακες των NEI VFQ 25 NEI VFQ 39.  

Μετεγχειρητικά: Στο NEI VFQ 25 φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση του 

οφθαλμού με την καλύτερη οπτική οξύτητα και της κλίμακας της ΨυχικήςΥγείας, με 

συντελεστή συσχέτισης, Spearman’s, ρ=0,55 και συντελεστή στατιστικής 

σημαντικότητας p=0,012<0,05. Στο NEI VFQ 39 οι κλίμακες που συσχετίζονται θετικά 

με τον οφθαλμό βελτιωμένης οπτικής οξύτητας είναι η Γενική Όραση με ρ=0,563 και 

p=0,012, οι Δραστηριότητες Κοντινής Όρασης, με ρ= 0,467 και p=0,038, και η Ψυχική 

Υγεία με ρ=0,509 και p=0, 022. Οι κλίμακες του ερωτηματολόγιο IVI-28 δεν 

επηρεάζονται από την οπτική οξύτητα. 

V) Στάδιο Ασθένειας  

Το στάδιο της ασθένειας αφορά μόνο δεδομένα προ της διορθωτικής παρέμβασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου δείχνουν ότι στάδιο της ασθένειας ασκεί επιρροή στην 

κλίμακα της Οδήγησης του NEI VFQ 25 και του NEI VFQ 39 με στατιστική 

σημαντικότητα p=0,01<0,05 και p=0,01 αντίστοιχα. Επίσης παρατηρείται στατιστική 

σημαντικότητα στην κλίμακα της Γενικής Όρασης του NEI VFQ 39 με συντελεστή 

p=0,036<0,05. Το IVI-28 επηρεάζεται από το στάδιο της ασθένειας στην κλίμακα 

Ανάγνωσης και λήψης Πληροφοριών με συντελεστή στατιστικής σημαντικότητας 

p=0,049<0,05. 

VI) Χρήση Γυαλιών ή Φακών επαφής 

Η χρήση γυαλιών ή φακών επαφής αφορά μόνο το μετεγχειρητικό στάδιο, άρα είναι 

ευνόητο ο έλεγχος να συμπεριλαμβάνει μόνο τις βαθμολογίες των κλιμάκων μετά την 

επέμβαση. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι βαθμολογίες δεν επηρεάζονται σε 

κανένα ερωτηματολόγιο από το αν ο ασθενείς κάνει χρήση κάποιου διορθωτικού 

οφθαλμικού οργάνου. 

 

 

 

 



48 
 

3.3.4 Μη παραμετρικοί έλεγχοι της επίδρασης των περιγραφικών στοιχείων στη διαφορά 

κλιμάκων πριν και μετά την παρέμβαση 

Οι έλεγχοι αφορούν στην νέα μεταβλητή που προέκυψε από την διαφορά των 

κλιμάκων μετά με αυτές πριν το Πρωτόκολλο της Αθήνας.  

I) Ηλικία 

Από την ανάλυση που διεξήχθη με τις νέες μεταβλητές, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν 

εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηλικία. Οι συσχετισμοί απορρέουν 

μόνο από το NEI VFQ 39 και είναι οι εξής: 

i. Για την ηλικία πριν σε σχέση με το VFQ 39: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

κλίμακας Δυσκολίας Δραστηριοτήτων και της ηλικίας, με συντελεστή συσχέτισης 

(Spearman) ρ=0,433 και στατιστική σημαντικότητα p= 0,011<0,05.  

ii.  Για την ηλικία μετά σε σχέση με το VFQ 39: Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της 

κλίμακας Δυσκολίας Δραστηριοτήτων και της ηλικίας, με συντελεστή συσχέτισης 

(Spearman) ρ=0,449 και στατιστική σημαντικότητα p= 0,008<0,05.  

iii. Για την ηλικία μετά σε σχέση με το VFQ 39: Υπάρχει οριακή θετική συσχέτιση 

μεταξύ της κλίμακας Κοινωνικής Λειτουργικότητας και της ηλικίας, με συντελεστή 

συσχέτισης (Spearman) ρ=0,338 και στατιστική σημαντικότητα p= 0,05.  

Επιπλέον, η ηλικία δεν δείχνει καμία συσχέτιση με τις κλίμακες του IVI-28. 

II) Φύλο-Μορφωτικό Επίπεδο-Χρήση Γυαλιών ή Φακών Επαφής 

Το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο δεν επιδρούν στην διαφορά των σκορ του NEI 

VFQ 25, του NEI VFQ 39 και του IVI. Ομοίως για τα γυαλιά ή τους Φακούς επαφής 

μετεγχειρητικά.  

III) Οπτική Οξύτητα 

Η οπτική οξύτητα δεν επηρεάζει τη διαφορά των κλιμάκων του NEI VFQ 25 

προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Η διαφορά της κλίμακας της γενικής όρασης 

συσχετίζεται θετικά με τον οφθαλμό που έχει καλύτερη οπτική οξύτητα, με συντελεστή 

συσχέτισης  ρ= 0,504 και στατιστική σημαντικότητα p= 0,023<0,05, και τη διαφορά 

των κλιμάκων του NEΙVFQ 39. Στο IVI-28 παρατηρείται ότι  μετεγχειρητικά η οπτική 

οξύτητα του καλύτερου οφθαλμού επιδρά στη διαφορά της κλίμακας Ανάγνωσης και 

Λήψης Πληροφοριών, με συντελεστή συσχέτισης ρ=0,550 και σημαντικότητας 
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p=0,002<0,005, ενώ του χειρότερου οφθαλμού έχει αρνητική συσχέτιση με την 

κλίμακα συναισθηματικής ευεξίας, αφού ρ= -0,599 και p=0,011<0,05. 

IV) Στάδιο Ασθένειας 

Η διαφορά των κλιμάκων και των δύο μορφών του NEI VFQ δεν επηρεάζεται από 

το στάδιο της ασθένειας, όπως επίσης και του IVI-28. 

 

3.3.5 Συντελεστής Cronbach 

 

Στο NEI VFQ 25 δεν υπολογίστηκε ο δείκτης Cronbach στη κλίμακα της Γενικής 

Υγείας, της Γενικής Όρασης, της Χρωματικής Όρασης και της Περιφερικής Όρασης, 

διότι αποτελούνται από μία μόνο ερώτηση και επομένως η συσχέτιση είναι ανέφικτη. 

Το ίδιο ισχύει και για τις δύο τελευταίες κλίμακες του NEI VFQ 39, που όπως έχει 

προαναφερθεί παραμένουν ίδιες και στις δύο μορφές του NEI VFQ. Θεωρητικά ο 

δείκτης θεωρείται εξαιρετικός όταν α ≥ 0,95, ενώ κρίνεται πολύ ικανοποιητικός αν α ≥ 

0,8 και ικανοποιητικός αν α ≥ 0,7. Το ελάχιστο αποδεκτό όριο είναι α ≥ 0,6. 

Πίνακας 10: Δείκτης Cronbach του NEI VFQ 25 πριν και μετά την επέμβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο αριθμός των ερωτήσεων της κάθε κλίμακας 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ CRONBACH  

NEI VFQ 25 

  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 Ν ερωτήσεις* α α 

Οφθαλμικό Άλγος 2 0,600 0,345 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 
3 0,680 0,715 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 
3 0,589 0,679 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 
2 -0,04 -0,36 

Ψυχική Υγεία 4 0,600 0,798 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 
2 0,889 0,925 

Εξάρτηση 3 0,551 0,746 

Οδήγηση 3 0,824 0,809 
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Στο ερωτηματολόγιο NEI VFQ 25 προεγχειρητικά η κλίμακα των Δραστηριοτήτων 

Μακρινής Όρασης και η κλίμακα Εξάρτησης έχουν μη αποδεκτές τιμές, και άρα δεν 

θεωρούνται αξιόπιστοι δείκτες μέτρησης της ΣΥΠΖ. Μετά την επέμβαση ο δείκτης 

Cronbach έχει ικανοποιητικές τιμές στις περισσότερες κλίμακες. Ζητήματα αξιοπιστίας 

τίθενται στην κλίμακα του οφθαλμικού άλγους, όπου από μία ελάχιστη αποδεκτή τιμή 

που είχε προεγχειρητικά, μειώθηκε σε α=0,345. Στην κλίμακα της Κοινωνικής 

Λειτουργικότητας λαμβάνει αρνητική τιμή, λόγω της αρνητικής μέσης τιμής της 

συνδιακύμανσης μεταξύ των στοιχείων, και παραβιάζει την αξιοπιστία υποθέσεων του 

μοντέλου. 

 

Πίνακας 11: Δείκτης Cronbach του NEI VFQ 39 πριν και μετά την επέμβαση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ο αριθμός των ερωτήσεων της κάθε κλίμακας 

Η εμπλουτισμένη εκδοχή  με το παράρτημα των 14 ερωτήσεων επιδεικνύει καλύτερη 

αξιοπιστία. Πιο συγκεκριμένα, εξαλείφεται η αρνητική τιμή του δείκτη στην κλίμακα 

της Κοινωνικής Λειτουργικότητας, ο οποίος όμως εξακολουθεί να έχει μη αποδεκτή 

τιμή. Προεγχειρητικά, η κλίμακα της Εξάρτησης έχει οριακά μη αποδεκτή τιμή, ενώ οι 

υπόλοιπες οκτώ αποδεικνύονται αξιόπιστες για την έρευνα. Μετεγχειρητικά, υπάρχουν 

αρνητικές μεταβολές του δείκτη, ο οποίος στην κλίμακα της Γενικής Υγείας κινείται σε 

ΔΕΙΚΤΗΣ CRONBACH  

NEI VFQ 39 

  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 Ν ερωτήσεις* α α 

Γενική Υγεία 2 0,636 0,584 

Γενική Όραση 2 0,851 0,741 

Οφθαλμικό Άλγος 2 0,600 0,345 

Δραστηριότητες 

Κοντινής  Όρασης 
6 0,783 0,807 

Δραστηριότητες 

Μακρινής  Όρασης 
6 0,737 0,798 

Κοινωνική 

Λειτουργικότητα 
3 0,469 0,144 

Ψυχική Υγεία 5 0,727 0,847 

Δυσκολίες 

Δραστηριοτήτων 
4 0,831 0,913 

Εξάρτηση 4 0,531 0,720 

Οδήγηση 3 0,824 0,809 
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οριακά μη αποδεκτή τιμή, ενώ στο Οφθαλμικό άλγος η τιμή του είναι πλέον πολύ κάτω 

από το ελάχιστο αποδεκτό όριο. 

Πίνακας 12: Δείκτης Cronbach IVI-28 πριν και μετά την επέμβαση 
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             *Ο αριθμός των ερωτήσεων της κάθε κλίμακας 

Το ερωτηματολόγιο IVI έχει πολύ υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας τόσο πριν όσο και 

μετά την επέμβαση. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι ο μεγάλος αριθμός 

ερωτημάτων που έχει σε κάθε κλίμακα, συντελεί στην αύξηση του δείκτη. Εξετάζοντας 

τη μεταβολή του δείκτη αν αφαιρεθεί μία ερώτηση από την κλίμακα, βρέθηκε ότι καμία 

από αυτές δεν μειώνει σημαντικά την αξιοπιστία και επομένως το ερωτηματολόγιο 

κρίνεται αξιόπιστο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΗΣ CRONBACH  

IVI-28 

  ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

 Ν ερωτήσεις* α α 

Κινητικότητα και 

Ανεξαρτησία 
11 0,843 0,897 

Συναισθηματική 

Ευεξία 
8 0,847 0,930 

Ανάγνωση και Λήψη 

Πληροφοριών 
9 0,859 0,815 
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3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο κερατόκωνος είναι μία σταδιακή, μη φλεγμονώδης, εκφυλιστική πάθηση του 

οφθαλμού κατά κανόνα αμφοτερόπλευρη, που εμφανίζεται σε νεαρές ηλικίες και 

σταθεροποιείται στην 3
η
 με 4

η
 δεκαετία της ζωής (Rabinowitz, 1998; Krachmer et al., 

1984). Τα συμπτώματα της νόσου μπορεί να είναι από ήπια έως και πολύ σοβαρά, με 

ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στη δομή και τη λειτουργικότητα του οφθαλμού. Οι μέθοδοι 

αντιμετώπισης του κερατόκωνου στην έναρξη της εκδήλωσης της ασθένειας 

περιορίζονται στη χρήση γυαλιών ή φακών επαφής, που όμως είναι μία προσωρινή 

λύση, καθότι με την εξέλιξη της νόσου απολλύουν την αποτελεσματικότητά τους. Σε 

πιο προχωρημένα στάδια, η πιο δημοφιλής λύση είναι η κερατοπλαστική, εντούτοις 

έρευνες έχουν δείξει ότι δεν προσδίδει την αναμενόμενη ποιότητα ζωής στους ασθενείς 

που υποβάλλονται σε αυτή (Yildiz et al., 2010). Τα τελευταία χρόνια έχουν εφαρμοστεί 

πιο σύγχρονες ιατρικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του κερατόκωνου, με πιο 

πρόσφατη τη διαχείριση του κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με 

Συνδυασμένη Τοπογραφικά καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεση 

κολλαγόνου. Για τις νέες αυτές μεθόδους διεξήχθη πλήθος ερευνών με ικανοποιητικά 

κλινικά αποτελέσματα, χωρίς όμως να συνυπολογίζεται η μεταβολή στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών (Raiskup et al., 2008; Gore et al., 2012). Για το λόγο αυτό, τα 

αποτελέσματα της παρούσης έρευνας, μπορούν να συγκριθούν μόνο με τις έρευνες που 

περιορίζονται στη μέτρηση της ποιότητας της ζωής σε σχέση με τον κερατόκωνο.  

Η αξιολόγηση της ποιότητας της ζωής σε σχέση με την όραση επιτυγχάνεται με τη 

χρήση ειδικών για την οφθαλμική πάθηση ερωτηματολογίων προσωπικής αξιολόγησης 

του ασθενή. Ωστόσο, για τον κερατόκωνο δεν υπάρχει αντίστοιχο ειδικό εργαλείο 

μέτρησης (Margolis et al., 2002). Το ερωτηματολόγιο NEI VFQ αναπτύχθηκε για την 

μέτρηση της ποιότητας της ζωής σε σχέση με την όραση για ασθένειες, όπως η 

ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, της οποίας τα βαθμολογικά αποτελέσματα ήταν 

παρόμοια με αυτά των ασθενών με κερατόκωνο, όπως αποδείχθηκε από τη Διαχρονική 

Συλλογική Μελέτη για την αξιολόγηση του κερατόκωνου (CLEK, Collaborative 

Longitudinal Evaluation of Keratoconus). Επομένως, θεωρείται κατάλληλο και 

χρησιμοποιείται ευρέως στις μελέτες που αφορούν τη διερεύνηση της επίδρασης του 

κερατόκωνου στην ποιότητα ζωής (Kymes et al., 2004; Kymes et al., 2008). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερθέντα, για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε 

το NEI VFQ και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, το IVI, που σχετίζεται με τις επιπτώσεις 



53 
 

από την αλλοίωση της όρασης, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλη έρευνα για 

τον κερατόκωνο. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που προέκυψαν από τους μη παραμετρικούς 

ελέγχους, λόγω ασυμμετρίας των κατανομών των ερωτηματολογίων, κατέδειξαν σαφή 

διαφορά στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική κατάσταση του ασθενή. Πιο 

συγκεκριμένα τόσο στο NEI VFQ των 25 ερωτήσεων όσο και σε αυτό των 39, όλες οι 

κλίμακες εμφανίζουν αξιοπρόσεκτη βελτίωση, πλην αυτών της Γενικής Υγείας και της 

Χρωματικής Όρασης, οι οποίες δεν επιδρούν στην ποιότητα ζωής των ασθενών με 

κερατόκωνο. Η κλίμακα της Γενικής Όρασης, της Ψυχικής Υγείας και της Οδήγησης 

εμφάνισαν την μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και οι κλίμακες των Δραστηριοτήτων 

Μακρινής και Κοντινής Όρασης, των Δυσκολιών των Δραστηριοτήτων και του 

Οφθαλμικού Άλγους παρουσίασαν υπολογίσιμη αύξηση. Οι κλίμακες στις οποίες 

εμφανίστηκαν οι διαφορές, φαίνεται ότι επηρεάζουν περισσότερο τους ασθενείς με 

κερατόκωνο, όπως προκύπτει και από άλλες σχετικές μελέτες, στις οποίες μεταξύ 

άλλων τονίζεται η σπουδαιότητα της επίδρασης της Ψυχικής Υγείας στην ποιότητα της 

ζωής  εξαιτίας της έντονης ανησυχίας και του άγχους των ασθενών με κερατόκωνο 

ακόμα και αν βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της ασθένειας ή έχουν καλή οπτική 

οξύτητα (Kymes et al., 2004; Tatematsu-Ogawa et al., 2008). Η σημαντικότητα της 

Ψυχικής Υγείας επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου IVI-

28, στο οποίο η κλίμακα της Συναισθηματικής Ευεξίας παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

διαφορά μεταξύ της προγενέστερης της επέμβασης και της μεταγενέστερης κατάστασης 

των ασθενών, σε σχέση με την κλίμακα της Κινητικότητας και της ανεξαρτησίας και 

την κλίμακα της Ανάγνωσης και Λήψης Πληροφοριών αντίστοιχα.  

Η εκτίμηση της ποιότητας της ζωής των ασθενών πριν την ιατρική παρέμβαση 

φαίνεται να επηρεάζεται από την ηλικία στο NEI VFQ 25 και στο NEI VFQ 39. 

Παρατηρήθηκε ότι οι νεαρότερες ηλικίες τείνουν να έχουν θετικότερη άποψη για την 

κατάσταση της ψυχικής τους υγείας και να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις τυχόν 

δυσκολίες στις δραστηριότητές τους πριν υποβληθούν στην επέμβαση. Αν και δεν 

υπάρχουν παρόμοια ευρήματα στην βιβλιογραφία, η στάση αυτή μπορεί να αποδοθεί 

στο στάδιο της ασθένειας, που συνήθως είναι πρώιμο ή ήπιο στις μικρότερες σε σχέση 

με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Επίσης, όπως συνάγεται από την έρευνα, η διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ της μετεγχειρητικής και προεγχειρητικής κατάστασης του ασθενή 

στην κλίμακα της Δυσκολίας Δραστηριοτήτων και στην κλίμακα της Κοινωνικής 

Λειτουργικότητας του NEI VFQ 39 οφείλεται εν μέρει και στην ηλικία. Όσο 
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μεγαλύτερη είναι η ηλικία των ερωτηθέντων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η 

προκύπτουσα διαφορά των κλιμάκων, η οποία οφείλεται στο στάδιο της ασθένειας 

προεγχειρητικά σε συνάρτηση με την ικανοποιητική βελτίωσή τους μετά το 

Πρωτόκολλο της Αθήνας ή όπως προαναφέρθηκε στην τάση των μεγαλύτερων ηλικιών 

να δίνουν αρνητικότερες απαντήσεις στην κλίμακα της Δυσκολίας των 

Δραστηριοτήτων. Ωστόσο θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να επισημανθεί ότι 

λόγω της πρωτοτυπίας της έρευνας, δεν υπάρχουν ανάλογες αναφορές, και επομένως η 

εξαγωγή των συμπερασμάτων γίνεται βάσει των κλινικών στοιχείων και των επιμέρους 

δεδομένων. 

Η ψυχική υγεία προεγχειρητικά φαίνεται να επηρεάζεται και από το φύλο μόνο στο 

NEI VFQ 25. Στη μελέτη των Fink et al. (2005), διαμοιράστηκε το NEI VFQ 25 σε 

κερατοκωνικούς ασθενείς που δεν είχαν υποβληθεί σε καμία επέμβαση, και 

παρατηρήθηκαν αλλαγές στην κλίμακα των Δραστηριοτήτων Μακρινής Όρασης, της 

Οδήγησης και της Γενικής Υγείας σε σχέση με το φύλο.  Η ίδια έρευνα κατέδειξε ότι 

μεταξύ των ασθενών με κερατόκωνο υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, 

σχετικά με την ποιότητα της όρασης και τα συμπτώματα της ασθένειας, οι οποίες 

επηρεάζουν την θεραπευτική μέθοδο που θα επιλέξουν. Επομένως, δυνητικά το φύλο 

μπορεί να επηρεάσει και την κλίμακα της Ψυχικής Υγείας πριν την επέμβαση για την 

επιδιόρθωση του κερατόκωνου. 

Από τα αποτελέσματα της επίδρασης των κλινικών χαρακτηριστικών στην 

βαθμολογία των κλιμάκων των ερωτηματολογίων διαφαίνεται ότι το στάδιο της 

ασθένειας προεγχειρητικά συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της 

κλίμακας της Οδήγησης στο NEI VFQ 25 και NEI VFQ 39 και στην κλίμακα της 

Γενικής Όρασης του NEI VFQ 39. Στην έρευνα των Kymes et al. (2004), για την 

ποιότητα ζωής των ατόμων με κερατόκωνο βρέθηκε ότι η μέση κερατοειδική ισχύς 

μεγαλύτερη των 52 D (Διόπτρων), ή με άλλα λόγια ο προχωρημένος κερατόκωνος, 

συνδέεται με τις χαμηλές βαθμολογίες όχι μόνο της Οδήγησης και της Γενικής όρασης, 

αλλά σχεδόν  όλων των κλιμάκων του NEI VFQ 25. Η συσχέτιση του σταδίου της 

ασθένειας με την οδήγηση ήταν αναμενόμενο αποτέλεσμα, εφ’ όσον με την εξέλιξη της 

νόσου επέρχεται ήπια ή σοβαρή αλλοίωση της όρασης, φωτοφοβία, διπλωπία και άλως 

(Kanellopoulos and Asimellis, 2013). Τα συμπτώματα της νόσου εξηγούν και την 

υπολογίσιμη συμβολή του βαθμού του κερατόκωνου στη διαμόρφωση του σκορ της 

κλίμακας Ανάγνωσης και Λήψης Πληροφοριών του IVI-28. Ωστόσο, η μόνη αναφορά 

σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του κερατόκωνου στην ποιότητα ζωής 
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στην οποία χρησιμοποιείται το IVI-32, δεν επέφερε τα ίδια αποτελέσματα, διότι το 

δείγμα των ασθενών αν και ήταν αρκετά μεγάλο δεν περιελάμβανε περιπτώσεις ήπιου 

κερατόκωνου. Η εν λόγω έρευνα δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές στην ποιότητα 

ζωής σε σχέση με την όραση ανάμεσα σε ασθενείς με ήπιο και όψιμο κερατόκωνο 

(Gothwal et al., 2013). 

Παρά τη συσχέτιση τους με τις αντίστοιχες κλίμακες του NEI VFQ 25, του NEI 

VFQ 39 και του IVI-28 τόσο το φύλο, όσο και το στάδιο της ασθένειας δεν είναι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της διαφορά μεταξύ της μετεγχειρητικής και 

προεγχειρητικής κατάστασης του ασθενή. Η χρήση γυαλιών ή φακών επαφής μετά την 

επεμβατική διόρθωση του κερατόκωνου, δεν επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών. 

Η οπτική οξύτητα είναι ο πιο κοινός δείκτης της κλινικής κατάστασης των ασθενών 

με κερατόκωνο. Πράγματι, μετεγχειρητικά στο NEI VFQ 39 ο οφθαλμός με την 

καλύτερη οπτική οξύτητα συσχετίζεται με την κλίμακα της Γενικής Όρασης, των 

Δραστηριοτήτων Κοντινής Όρασης και της Ψυχικής Υγείας, ενώ στο NEI VFQ 25 

υπάρχει συσχέτιση μόνο με την κλίμακα της Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον επιδρά 

σημαντικά στην διαμόρφωση της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής διαφοράς της 

κλίμακας της Γενικής Όρασης του NEI VFQ 39. Από την άλλη, στο IVI-28 η 

μετεγχειρητική οπτική οξύτητα του καλύτερου οφθαλμού επιδρά στην διαφορά της 

κλίμακας Ανάγνωσης και Λήψης Πληροφοριών, ενώ αυτή του χειρότερου οφθαλμού 

συσχετίζεται με την κλίμακα συναισθηματικής ευεξίας. Παρατηρείται λοιπόν μία άμεση 

συσχέτιση του οφθαλμού με την καλύτερη οπτική οξύτητα και την ποιότητα ζωής, που 

ευθυγραμμίζεται με την κλασική θεωρία κατά την οποία η οπτική οξύτητα του 

«καλύτερου» οφθαλμού είναι η σημαντικότερη παράμετρος των κλινικών και 

ερευνητικών αξιολογήσεων της ποιότητας της ζωής σε σχέση με την όραση. Σε σχετική 

έρευνα που διενεργήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει την επίδραση του κερατόκωνου 

στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την όραση εντοπίστηκε ότι ο ασθενής στηρίζει τις 

λειτουργικές ικανότητες της όρασής του στον οφθαλμό με την καλύτερη οπτική 

οξύτητα, καθιστώντας τον καταλυτικό παράγοντα για τον καθορισμό της συνολικής 

ευεξίας του ασθενή (Sahebjada et al., 2014). Στην περίπτωση όμως μονόπλευρου 

κερατόκωνου το μάτι με τη χειρότερη οξύτητα καθορίζει το αποτέλεσμα στην ποιότητα 

ζωής του ασθενή (Yildiz et al., 2010).   

Τέλος, εκτιμήθηκε η αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης της παρούσης έρευνας. Το 

ερωτηματολόγιο NEI VFQ 25 αποδείχθηκε λιγότερο αξιόπιστο από το NEI VFQ 39, 
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καθώς ο δείκτης αξιοπιστίας της Κλίμακας της Κοινωνικής Λειτουργικότητας λαμβάνει 

αρνητική τιμή, παραβιάζοντας την αξιοπιστία των υποθέσεων του μοντέλου. Επιπλέον, 

προεγχειρητικά η κλίμακα Δραστηριοτήτων Μακρινής Όρασης και Εξάρτησης και 

μετεγχειρητικά η κλίμακα του Οφθαλμικού Άλγους λαμβάνουν μη αποδέκτη τιμή. 

Αντίθετα, στο NEI VFQ 39 ο δείκτης αξιοπιστίας έχει θετική τιμή σε όλες τις κλίμακες 

που το απαρτίζουν, ενώ λαμβάνει μη αποδεκτές τιμές στην κλίμακα της Κοινωνικής 

Λειτουργικότητας και, μετεγχειρητικά, του Οφθαλμικού άλγους. Στην μελέτη 

εκτίμησης των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της Ελληνικής εκδοχής του NEI VFQ 25 

παρατηρήθηκε ότι οι τιμές του δείκτη αξιοπιστίας κυμαίνονται άνω του αποδεκτού 

ορίου με χαμηλότερη αυτή της κλίμακας Κοινωνικής Λειτουργικότητας (α=0,678) 

(Labiris et al., 2008). Στην παρούσα μελέτη η χαμηλή εσωτερική συνέπεια των 

προαναφερόμενων υποκλιμάκων μπορεί να οφείλεται στην μη συσχέτιση των 

ερωτήσεων που τις απαρτίζουν, στον μικρό αριθμό των ερωτήσεων τις κάθε κλίμακας 

και στον περιορισμένο μέγεθος του δείγματος. Η δεύτερη υπόθεση προσεγγίζει το 

αναφυόμενο πρόβλημα της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου, καθότι η αρνητική τιμή 

του δείκτη της Κλίμακας της Κοινωνικής Λειτουργικότητας στο NEI VFQ 25 

εξαλείφεται με την προσθήκη μίας μόνο ερώτησης στο NEI VFQ 39. Άρα ίσως να είναι 

χρήσιμη η προσθήκη ερωτήσεων στις κλίμακες του ερωτηματολογίου, προκείμενου να 

καταστεί απόλυτα αξιόπιστο στη μέτρηση της ποιότητας ζωής  σε σχέση με τον 

κερατόκωνο, ακόμα και σε μικρού μεγέθους δείγματα. 

Το ερωτηματολόγιο IVI έχει πολύ υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας τόσο πριν όσο και 

μετά την επέμβαση. Εξετάζοντας τη μεταβολή του δείκτη αν αφαιρεθεί μία ερώτηση 

από την κλίμακα, βρέθηκε ότι καμία από αυτές δεν μειώνει σημαντικά την αξιοπιστία 

και επομένως το ερωτηματολόγιο κρίνεται αξιόπιστο για την μέτρηση της ποιότητας 

ζωής των ατόμων με κερατόκωνο. 
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3.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν, με τυχαία δειγματοληψία, 34 ασθενείς με 

αμφοτερόπλευρο και μονόπλευρο κερατόκωνο ηλικίας από 15 έως 51 ετών, οι οποίοι 

υποβλήθηκαν στο Πρωτόκολλο της Αθήνας. Τα ευρήματα της έρευνας ήταν 

ενθαρρυντικά, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της εκτασίας του 

κερατοειδούς και του κερατόκωνου κατόπιν LASIK με Συνδυασμένη Τοπογραφικά 

καθοδηγούμενη Διεπιθηλιακή PRK και Διασύνδεσης κολλαγόνου επηρεάζει θετικά την 

ΣΥΠΖ. Η θετική μεταβολή στην ποιότητα της ζωής των ερωτηθέντων πηγάζει από τη 

βελτίωση του συνόλου των αλληλοεξαρτώμενων κλινικών και ψυχολογικών 

χαρακτηριστικών τους. Η ελάττωση του ανώμαλου αστιγματισμού, η αύξηση της 

οπτικής οξύτητας και η αναστολή της νόσου έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

ικανότητας του ασθενή στις δραστηριότητες που απαιτούν καλή κοντινή και μακρινή 

όραση, όπως η οδήγηση, η ανάγνωση και η λήψη πληροφοριών. Η βελτίωση της 

ψυχικής υγείας είναι καθοριστικός καταλύτης των μεταβολών της ποιότητας ζωής των 

ατόμων με κερατόκωνο, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών είναι νεαρής 

ηλικίας που κατά κανόνα δεν πάσχουν από άλλα νοσήματα και επομένως η επίπτωση 

από την αλλοίωση της όρασης τους επιβαρύνει ψυχολογικά. Επομένως, οι θεράποντες 

ιατροί θα πρέπει να συνυπολογίσουν και την ψυχολογική βελτίωση των ασθενών κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας. 

 Εν κατακλείδι, η θεραπεία και διαχείριση του κερατοειδούς με το Πρωτόκολλο της 

Αθήνας επιφέρει βελτίωση της ποιότητας της ζωής και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να 

προσελκύσει το ενδιαφέρον την εκπόνηση περισσότερων ερευνών, ούτος ώστε να 

προσφέρουν τόσο στους ιατρούς όσο και στους ασθενείς  περισσότερα στοιχεία για τα 

οφέλη της.  
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3.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η παρούσα έρευνα αν και κατέδειξε θετικά αποτελέσματα της επίδρασης της, 

κατόπιν LASIK, Συνδυασμένης Τοπογραφικά καθοδηγούμενης Διεπιθηλιακής PRK και 

Διασύνδεσης κολλαγόνου, υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς. Το  διαθέσιμο 

χρονικό περιθώριο για τη διεξαγωγή της έρευνας δεν ήταν επαρκές για τη συγκέντρωση 

μεγαλύτερου μεγέθους δείγματος, αν συνυπολογιστεί και η συχνότητα της ασθένειας 

(περίπου 1/2000). Ωσαύτως, το μικρό μέγεθος του δείγματος, αν και 

πραγματοποιήθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, δεν είναι ικανό να υποδείξει οριστικά 

συμπεράσματα. Αντιθέτως, περαιτέρω έρευνες, κατά προτίμηση μεγαλύτερου 

δείγματος, θα μπορέσουν να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν την ορθότητα των 

συμπερασμάτων της παρούσης. Επιπλέον, έπειτα από βιβλιογραφική έρευνα δεν 

βρέθηκε άλλη μελέτη με το ίδιο θεματικό περιεχόμενο, ώστε να συγκριθούν ενδελεχώς 

τα αποτελέσματα. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι στην παρούσα έρευνα 

περιγράφονται οι κλινικοί παράγοντες που ενδεχομένως επηρεάζουν την ποιότητα της 

ζωής σε σχέση με τον κερατόκωνο, χωρίς να επιβεβαιώνεται η σχέση αιτίας και 

αποτελέσματος αυτών, η οποία είναι προϊόν διαχρονικής έρευνας. 
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