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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) είναι η συχνότερη πρωτοπαθής 

ανοσοανεπάρκεια με κλινική σημασία στον άνθρωπο και χαρακτηρίζεται από σοβαρή 

υπογαμμασφαιριναιμία και υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Η θεραπεία υποκατάστασης με 

γ-σφαιρίνη έχει βελτιώσει την πρόγνωση και επιβίωση των πασχόντων, ωστόσο πρέπει 

να χορηγείται εφ’ όρου ζωής, ενώ φαίνεται να μην επηρεάζει τις μη λοιμώδεις 

εκδηλώσεις της νόσου (π.χ. αυτοανοσία, κοκκιωματώδη νόσο, αυξημένη επίπτωση 

νεοπλασιών, κ.λπ.). Συνεπώς, η ανάδειξη παραμέτρων και καταστάσεων που 

επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών, θα μπορούσε να συνεισφέρει προοπτικά 

στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Μέχρι σήμερα ελάχιστες ήταν οι 

μελέτες, που χρησιμοποιώντας κυρίως γενικά ερωτηματολόγια, προσπάθησαν να 

εκτιμήσουν την ποιότητα ζωής των πασχόντων, μη λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν τις 

ιδιαιτερότητες της νόσου. Πρόσφατα, η Ιταλική ομάδα παρακολούθησης ασθενών με 

ΚΠΑ, δημιούργησε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο της ποιότητας ζωής για τη νόσο 

(CVID_QoL). Σκοπός της παρούσας μελέτης, που είναι η πρώτη που γίνεται στην 

Ελλάδα, ήταν η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ΚΠΑ, χρησιμοποιώντας 

τόσο το ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL, όσο και τα γενικά ερωτηματολόγια EQ-

5D, GHQ-12, SGRQ, SF-36 και PGA, με σκοπό να αναδείξει τις επιμέρους 

παραμέτρους και διαστάσεις της ζωής των ασθενών που επηρεάζονται εξαιτίας της 

νόσου. Στη μελέτη εντάχθηκαν 36 ασθενείς (άνδρες/γυναίκες: 16/20, μέση ηλικία  SD: 

43,4  5,0 έτη, εύρος: 16-70), από το αρχείο καταγραφής ασθενών της Ομάδας 

Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. 

Διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με βάση το ειδικό ερωτηματολόγιο 

ήταν χαμηλή (CVID_QoL Global: μέση τιμή ± τυπική απόκλιση = 28,3 ± 14,5%, εύρος 

= 3,9 - 60,2%). Τόσο στο ειδικό όσο και στα γενικά ερωτηματολόγια, διαπιστώθηκε ότι 

η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική κατάσταση επηρεάζουν 

σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων, υποδηλώνοντας ότι κοινωνικοί, 

συναισθηματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες συμβάλουν στον τρόπο με τον οποίο η 

νόσος επιδρά και επηρεάζει τη ζωή των ασθενών με ΚΠΑ. Επιπρόσθετα, σε 

πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης οι πιο σημαντικοί παράγοντες που φάνηκε 

να επηρεάζουν την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών ήταν η 

ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η βαρύτητα της αναπνευστικής νόσου (παρουσία 

βρογχεκτασιών και συχνότητα λοιμώξεων το τελευταίο έτος). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι 
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το ερωτηματολόγιο CVID_QoL είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο, που μπορεί 

να μετρήσει τη συναισθηματική και σχεσιακή λειτουργικότητα των ασθενών. Ωστόσο, 

όσον αφορά τα σωματικά προβλήματα μάλλον χρειάζεται εμπλουτισμό με ερωτήσεις 

που θα καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων της νόσου, δίνοντας μια 

πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της ποιότητας ζωής των ασθενών.  
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ABSTRACT 

 

Common variable immunodeficiency (CVID) is the most common primary 

immunodeficiency in humans, characterized by severe hypogammaglobulinemia and 

recurrent infections. Immunoglobulin replacement therapy (either intravenous/IVIG, or 

subcutaneous/SCIG) is the cornerstone of established treatment, improving dramatically 

the survival and the prognosis of the affected patients. However, both IVIG and SCIG 

should be administered for the rest of their life, while they do not affect the non-

infectious manifestations of the disease (including autoimmunity, granulomatous 

disease, cancer, etc.). Therefore, the understanding of the clinical conditions and other 

social or emotional factors that affect the quality of life (QoL) of CVID patients, could 

be of outstanding significance for the improvement of the provided health services. 

Until now, only a few studies using generic QoL instruments had been published for 

CVID patients; however, these tools may over- or underestimate the impact of diseases 

on an individual’s QoL. Recently, an Italian group provided a disease specific 

questionnaire (CVID-QoL), in order to estimate how specific clinical manifestations of 

the disease affect the individual’s QoL. The purpose of this study was both to validate 

the CVID-QoL questionnaire and to evaluate, for the first time in the literature, the QoL 

of Greek patients with CVID by using, additionally, the generic questionnaires EQ-5D, 

GHQ-12, SGRQ, SF-36 and PGA. 36 patients (M/F: 16/20, mean age  SD: 43,4  5,0 

y, range: 16-70) derived from the Registry of the PID study group of the Hellenic 

Society of Hematology, were enrolled. The QoL based on the disease specific 

questionnaire was low (CVID_QoL Global score: mean ± SD = 28,3 ± 14,5%, range = 3,9 - 

60,2%). Moreover, age, education level and employment status were significantly 

associated with health-related QoL, suggesting that social, emotional and/or 

psychological factors contribute in the health status of the affected patients. The 

significance of age and educational level was confirmed in standard multiple regression 

analysis, where the presence of bronchiectasis and the frequency of infections the last 

year, seemed to also affect the health-related QoL of CVID patients. Finally, the 

CVID_QoL questionnaire was found to be a reliable tool for the evaluation of the 

emotional and relational functionality of CVID patients; however, in terms of physical 

problems, it might need enrichment and improvement with further items covering a 

broader spectrum of clinical manifestations of the disease, and giving a more 

representative picture of patients' health-related QoL.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) είναι ένα σχετικά σπάνιο νόσημα, που 

χαρακτηρίζεται από χρόνιες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις και σοβαρή 

υπογαμμασφαιριναιμία. Αν και συγγενές νόσημα, στο ήμισυ των περιπτώσεων η νόσος 

εκδηλώνεται για πρώτη φορά κατά την ενήλικο ζωή, και λαμβάνοντας υπόψιν ότι το 

80% των πασχόντων είναι ενήλικες, θεωρείται η κατ’ εξοχήν πρωτοπαθής 

ανοσοανεπάρκεια των ενηλίκων. Το νόσημα πολύ συχνά υποδιαγιγνώσκεται, με 

αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών να εκδηλώνει συχνά σοβαρές και μη 

αναστρέψιμες επιπλοκές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η πρόγνωση της νόσου να 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ασθενών και να επηρεάζεται τόσο από τη σημαντική 

κλινική ετερογένεια της νόσου, όσο και από την μη έγκαιρη διάγνωση και 

αντιμετώπισή της.  

 

Αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει ότι η θεραπεία υποκατάστασης με γ-

σφαιρίνη (IgG ανοσοσφαιρίνη) έχει βελτιώσει σημαντικά τόσο την πρόγνωση και 

επιβίωση των πασχόντων, μειώνοντας τη νοσηρότητα και τη θνητότητα από τη νόσο, 

όσο και την ποιότητα της ζωής τους. Ειδικά η τελευταία φαίνεται να έχει βελτιωθεί τα 

τελευταία χρόνια και από τη διαθεσιμότητα της υποδόριας θεραπείας υποκατάστασης 

με γ-σφαιρίνη, που επιτρέπει την κατ’ οίκον θεραπεία και συνακόλουθα τον περιορισμό 

της «εξάρτησης» των ασθενών από τα νοσοκομεία. Ωστόσο, η θεραπεία με γ-σφαιρίνη 

αφενός πρέπει να χορηγείται εφ’ όρου ζωής, και αφετέρου φαίνεται να μην επηρεάζει 

τις υπόλοιπες (μη λοιμώδεις) κλινικές εκδηλώσεις της νόσου (π.χ. αυτοανοσία, 

κοκκιωματώδη νόσο, αυξημένη επίπτωση νεοπλασιών, κ.λπ.).  Συνεπώς, η ανάδειξη 

επιπρόσθετων παραμέτρων και καταστάσεων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών, θα μπορούσε να συνεισφέρει προοπτικά στη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της αντιμετώπισης των ασθενών με 

ΚΠΑ θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο κόστος υπηρεσιών υγείας, τόσο 

των οικογενειών των πασχόντων, όσο και συνολικά του συστήματος υγείας, 

λαμβάνοντας κυρίως υπόψιν τη χρονιότητα της νόσου.  

 

Είναι γνωστό ότι η ποιότητα ζωής ενός ατόμου εξαρτάται από την ψυχολογική του 

κατάσταση, τις σχέσεις του με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, αλλά και από την 

σωματική του κατάσταση και λειτουργικότητα. Όταν ένα άτομο νοσεί, ιδιαίτερα 
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μάλιστα όταν η νόσος είναι χρόνια, το αποτέλεσμα θα είναι και ένα χαμηλότερο 

επίπεδο ζωής, συγκριτικά με υγιή άτομα. Το γεγονός αυτό είχε εν μέρει καταγραφεί και 

σε ασθενείς με ΚΠΑ, σε ελάχιστες μελέτες που είχαν χρησιμοποιήσει γενικά 

ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους. Ωστόσο πρόσφατα υπήρξε 

μία προσπάθεια από την Ιταλική ομάδα μελέτης και παρακολούθησης ασθενών με 

ΚΠΑ, να δημιουργηθεί ένα ειδικό ερωτηματολόγιο εκτίμησης της ποιότητας ζωής για 

τη νόσο (CVID-QoL). Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο ερωτηματολόγιο θα ήταν 

πολύτιμο στην εκτίμηση ασθενών με ΚΠΑ, εφόσον αποδειχτεί η εγκυρότητα και η 

αναπαραγωγιμότητά του.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει τη σχετιζόμενη με 

την υγεία ποιότητα ζωής των Ελλήνων ασθενών με ΚΠΑ, χρησιμοποιώντας τόσο το 

ειδικό ερωτηματολόγιο CVID-QoL, όσο και αρκετά γενικά ερωτηματολόγια, με σκοπό 

να αναδείξει τις επιμέρους παραμέτρους και διαστάσεις της ζωής των ασθενών που 

επηρεάζονται εξαιτίας της νόσου. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη ποιότητας ζωής 

ασθενών με ΚΠΑ, που γίνεται στον Ελληνικό χώρο.  
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1. ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

1.1. Γενικά για τη νόσο 

  

Η κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (ΚΠΑ) είναι η συχνότερη πρωτοπαθής 

ανοσοανεπάρκεια με κλινική σημασία, στον άνθρωπο. Πρόκειται για συγγενές νόσημα, 

που χαρακτηρίζεται από διαταραχή της ωρίμανσης και διαφοροποίησης των Β 

λεμφοκυττάρων και χαρακτηρίζεται από μειωμένη (90% περιπτώσεων) ή και πλήρη 

απουσία (10% των περιπτώσεων) αντισωμάτων/ανοσοσφαιρινών στον ορό 

(υπογαμμασφαιριναιμία και αγαμμασφαιριναιμία, αντίστοιχα) (Kumar, Teuber and 

Gershwin, 2006; Σπελέτας και Γερμενής, 2013). Αν και δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα 

καταγραφής της νόσου παγκόσμια, η επίπτωσή της υπολογίζεται σε 1:10.000 έως 

1:75.000 στο γενικό πληθυσμό (Kumar, Teuber and Gershwin, 2006; Σπελέτας και 

Γερμενής 2013). 

 

Στην πραγματικότητα με τον όρο ΚΠΑ αναφερόμαστε σε μια ετερογενή ομάδα 

νοσημάτων, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων ή και 

έναρξη κατά την ενήλικο ζωή (Buckley, 2005; Kumar, Teuber and Gershwin, 2006). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη βάση καταγραφής νοσημάτων ΟΜΙΜ1 υπάρχουν μέχρι 

σήμερα 12 τύποι ΚΠΑ, με διαφορετική γενετική αιτιολογία και κλινικές εκδηλώσεις, 

κοινό χαρακτηριστικό ωστόσο όλων είναι η παρουσία σοβαρής 

υπογαμμασφαιριναιμίας.  

 

Αν και πρόκειται για πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια, οπότε θα περίμενε κανείς η νόσος 

να εκδηλώνεται πάντα πρώιμα κατά την παιδική ηλικία, η νόσος πολύ συχνά 

εκδηλώνεται για πρώτη φορά αργά κατά την ενήλικο ζωή (περίπου στις μισές 

περιπτώσεις). Μάλιστα, έχουν καταγραφεί δύο χρονικές περίοδοι με αυξημένη 

επίπτωση της νόσου, η πρώτη κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (4-5 έτη) και η δεύτερη 

αμέσως μετά την εφηβεία και κατά την έναρξη της ενηλίκου ζωής (16-30 έτη). Ωστόσο, 

η νόσος μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία, με αναφορές στη βιβλιογραφία 

ασθενών με διάγνωση σε ηλικία άνω των 50 ετών. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψιν την 

καλύτερη σήμερα πρόγνωση των ασθενών μετά από θεραπεία υποκατάστασης με γ-

σφαιρίνη, η πλειονότητα των ασθενών με ΚΠΑ είναι ενήλικες (περίπου 80%) και για το 

                                                           
1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ 
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λόγο αυτό η νόσος συχνά περιγράφεται ως η ανοσοανεπάρκεια των ενηλίκων (Herriot 

and Sewell, 2008; Pan-Hammarstrom and Hammarstrom, 2008).  

 

Αν και η νόσος θεωρείται το αποτέλεσμα γενετικής (-ών) βλάβης (-ών) σε γονίδιο (-α) 

που είναι σημαντικά για την ωρίμανση και διαφοροποίηση των Β λεμφοκυττάρων, το 

είδος της κληρονομικότητάς της δεν είναι πάντα ξεκάθαρο (ατελής διεισδυτικότητα), με 

το 80% των ασθενών να συνιστούν σποραδικές περιπτώσεις, δηλ. χωρίς οικογενειακό 

ιστορικό της νόσου (Kumar, Teuber and Gershwin, 2006; Conley 2009). Στο πλαίσιο 

αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι σε οικογένειες ασθενών με ΚΠΑ έχει καταγραφεί 

αυξημένη συχνότητα αυτοάνοσων νοσημάτων (>50% των περιπτώσεων), γεγονός που 

πιθανώς υποδηλώνει κοινή γενετική βάση των νοσημάτων αυτών (Goldacker and 

Warnatz, 2005; Chapel and Cunningham-Rundles, 2009).  

 

Η νόσος χαρακτηρίζεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, από σοβαρή 

υπογαμμασφαιριναιμία (ή σπανιότερα από αγαμμασφαιριναιμία), όπου οι τιμές της 

ανοσοσφαιρίνης IgG είναι κατά κανόνα μικρότερες από 0,3 gr/L, οι τιμές της 

ανοσοσφαιρίνης IgA είναι επίσης πολύ χαμηλές ή και μη ανιχνεύσιμες, ενώ οι τιμές της 

ανοσοσφαιρίνης IgM μπορεί να είναι επίσης μη ανιχνεύσιμες, πολύ χαμηλές, ή και 

φυσιολογικές, στον ορό. Η πλειονότητα των ασθενών έχει επίσης χαμηλό ή οριακά 

φυσιολογικό αριθμό Β λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. Τέλος, οι ασθενείς 

παρουσιάζουν αδυναμία αντισωματικών απαντήσεων σε εμβόλια, γεγονός που συχνά 

χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό κριτήριο της νόσου (Kumar, Teuber and Gershwin, 

2006; Σπελέτας και Γερμενής, 2013).  

 

Ως αποτέλεσμα της υπογαμμασφαιριναιμίας, οι ασθενείς παρουσιάζουν συχνά 

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, που χαρακτηρίζονται από ασυνήθη βαρύτητα, ή και 

χρονιότητα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό των λοιμώξεων στους ασθενείς αυτούς είναι ότι 

απαιτούν κατά κανόνα μακράς διάρκειας ή και ενδοφλέβια αντιβιοτική θεραπεία, ενώ 

μπορεί να οφείλονται και σε μη κοινά παθογόνα (Bonilla and Geha, 2003; Kumar, 

Teuber and Gershwin, 2006). Συχνότερη εντόπιση των λοιμώξεων είναι στο ανώτερο 

και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα (υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες ή φαρυγγίτιδες, 

χρόνια ιγμορίτιδα, υποτροπιάζοντα επεισόδια πνευμονίας, κ.λπ.). Συχνές επίσης είναι 

λοιμώξεις από το ουροποιητικό και το γαστρεντερικό σύστημα, αλλά και το δέρμα, τις 

αρθρώσεις και τις μήνιγγες. Οι λοιμώξεις οφείλονται κατά κανόνα σε πυογόνα μικρόβια 

(S. pneumonia, H. influenxae, κ.ά.), αν και παρατηρείται και αυξημένη συχνότητα 
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λοιμώξεων από άλλα μικρόβια (mycoplasma, campylobacter), εντεροϊούς και παράσιτα 

(Giardia lambdia) (Bonilla and Geha, 2003; Kumar, Teuber and Gershwin, 2006). 

Υποτροπιάζοντα επεισόδια λοιμώξεων συχνά οδηγούν σε σοβαρές και ενίοτε μη 

αναστρέψιμες επιπλοκές, ειδικά από το αναπνευστικό σύστημα, όπως ανάπτυξη 

βρογχεκτασιών ή χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (Bonilla and Geha, 2003; 

Σπελέτας και Γερμενής, 2013).  

 

Είναι ωστόσο αξιοσημείωτο ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών με ΚΠΑ 

παρουσιάζουν επιπρόσθετες, πέραν των λοιμώξεων, κλινικές εκδηλώσεις, η παρουσία 

των οποίων έχει ιδιαίτερη κλινική, αλλά και (δυσμενέστερη) προγνωστική αξία. Έτσι 

10-50% των ασθενών παρουσιάζουν αυτοάνοσες εκδηλώσεις, κυρίως από το 

αιμοποιητικό σύστημα (όπως αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα, ή και αυτοάνοση 

αιμολυτική αναιμία / σύνδρομο Evans), αλλά και από άλλα όργανα και συστήματα, 

όπως λεύκη, υποθυρεοειδισμό, αρθρίτιδα, κ.λπ. (Wang and Cunningham-Rundles, 

2005; Chapel and Cunningham-Rundles, 2009).  

 

Επιπρόσθετα, ένα 10% περίπου των ασθενών παρουσιάζει αδυναμία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας της φλεγμονής (που συνιστά φυσιολογική λειτουργία του ανοσιακού 

συστήματος), με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη κοκκιωματώδους νόσου, ειδικά σε 

λεμφαδένες, πνεύμονες, ήπαρ, και αλλού. Η ανάπτυξη κοκκιωματώδους νόσου στους 

πνεύμονες, συνήθως συνοδευόμενη από γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια και 

σπληνομεγαλία και ιστολογικά ευρήματα λεμφοϋπερπλασίας και κοκκιωματώδους 

νόσου (granulomatous-lymphocytic interstitial lung disease, GLILD), δημιουργεί συχνά 

διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα με άλλα νοσήματα, όπως η σαρκοείδωση (Goldacker 

and Warnatz, 2005; Ardeniz and Cunningham-Rundles, 2009; Σπελέτας και Γερμενής, 

2013). Ωστόσο, ο ποσοτικός προσδιορισμός των ανοσοσφαιρινών σε συνδυασμό με 

περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη (π.χ. προσδιορισμό αντισωματικών απαντήσεων και 

γενετική ανάλυση), θέτουν με ασφάλεια τη διάγνωση (Pan-Hammarstrom and  

Hammarstrom, 2008). Ωστόσο, η ανάπτυξη κοκκιωματώδους νόσου στην ΚΠΑ 

αποτελεί ακόμη και σήμερα μια διαγνωστική και θεραπευτική  πρόκληση για τους 

κλινικούς γιατρούς και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση (Ardeniz and 

Cunningham-Rundles, 2009; Σπελέτας and Γερμενής, 2013).  

 

Επίσης, περίπου 30-50% των ασθενών παρουσιάζει καλοήθη λεμφοϋπερπλασία, με 

εκδήλωση τοπικής ή γενικευμένης λεμφαδενοπάθειας και σπληνομεγαλίας, ενώ 30% 
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περίπου των ασθενών εκδηλώνει εντεροπάθεια (με λεμφοκυτταρικές διηθήσεις του 

εντερικού βλεννογόνου και διάρροιες), που έχει επίσης συσχετιστεί αρνητικά με την 

πρόγνωση της νόσου (Herriot and Sewell, 2008; Pan-Hammarstrom and Hammarstrom, 

2008).  

 

Τέλος, οι ασθενείς με ΚΠΑ παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα νεοπλασιών, ιδιαίτερα 

λεμφωμάτων, αδενοκαρκινώματος στομάχου και καρκίνου μαστού. Μάλιστα, έχει 

διαπιστωθεί ότι ασθενείς με ΚΠΑ παρουσιάζουν έως και 80 φορές μεγαλύτερη 

πιθανότητα ανάπτυξης λεμφώματος σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, γεγονός που 

καθιστά απαραίτητη τη συχνή παρακολούθηση και έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπισή 

τους (Kumar, Teuber and Gershwin, 2006; Herriot and Sewell, 2008; Pan-

Hammarstrom and Hammarstrom, 2008).  

 

             

Εικόνα 1. Επιβίωση (σε έτη, οριζόντιος άξονας) ασθενών με κοινή 

ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (η εκατοστιαία αναλογία των οποίων 

αναπαρίσταται στον κάθετο άξονα), όπου με κόκκινη γραμμή είναι 

ασθενείς χωρίς επιπρόσθετες επιπλοκές (πλην των λοιμώξεων) και με 

μπλε γραμμή η επιβίωση ασθενών με τουλάχιστον μία επιπρόσθετη 

κλινική εκδήλωση (αυτοανοσία, κοκκιωματώδη νόσο, εντεροπάθεια, 

νεοπλασίες, κλπ) (Chapel et al., 2008).  

 

Στα πλαίσια των ως άνω κλινικών ευρημάτων (λοιμώξεων, αυτοανοσίας, 

εντεροπάθειας, καλοήθους λεμφοϋπερπλασίας, ανάπτυξης κοκκιωματώδους νόσου ή 

νεοπλασιών), ερευνητές έχουν πρόσφατα προτείνει την ταξινόμηση της ΚΠΑ σε επτά 

κλινικούς φαινοτύπους, ανάλογα μα την παρουσία ή μη των ως άνω κλινικών 

εκδηλώσεων, με σαφή προγνωστική αξία (Chapel et al., 2008). Συγκεκριμένα, σε 
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αρκετές μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ασθενείς που εκδηλώνουν, λόγω της σοβαρής 

υπογαμμασφαιριναιμίας, μόνο λοιμώξεις (και αφορούν περίπου το 60% των ασθενών 

με ΚΠΑ), παρουσιάζουν πολύ καλύτερη πρόγνωση και επιβίωση, συγκρινόμενοι με 

ασθενείς με επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις (Chapel et al., 2008; Abbott and 

Gelfand, 2015) (Εικόνα 1). 

 

Το σημαντικότερο, ωστόσο, πρόβλημα της νόσου είναι η δραματική υποδιάγνωσή της, 

με την πλειονότητα των ασθενών να διαγιγνώσκεται ακόμη και μετά από 10 έτη από 

την έναρξη των κλινικών συμπτωμάτων τους, με αποτέλεσμα κατά τη διάγνωση να 

έχουν εγκαταστήσει βαριές και μη αναστρέψιμες επιπλοκές (όπως βρογχεκτασίες, 

βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, κ.λπ.) (Kumar, Teuber and Gershwin, 2006; Σπελέτας 

και Γερμενής, 2013).  

  

1.2. Διαγνωστικά κριτήρια και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.  

 

Όπως τονίστηκε και παραπάνω, η ΚΠΑ συνιστά στην πραγματικότητα μια ετερογενή 

ομάδα νοσημάτων με ποικίλη κλινική συμπτωματολογία και πρόγνωση. 

Χαρακτηριστικό εύρημα σε όλους τους ασθενείς είναι η σοβαρή 

υπογαμμασφαιριναιμία/αγαμμασφαιριναιμία και οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Παρότι 

το νόσημα είναι συγγενές (και όχι επίκτητο), τα γονίδια που εμπλέκονται στην 

παθογένεση της νόσου είναι άγνωστα για την πλειονότητα (άνω του 80%) των 

ασθενών.  Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πλειονότητα των υποτύπων της νόσου 

στη βάση της ΟΜΙΜ2 αφορούν έναν περιορισμένο αριθμό οικογενειών ή περιπτώσεων 

(επίπτωση <1% του συνόλου των ασθενών με ΚΠΑ). Μόνο μεταλλάξεις του 

TNFRSF13B/TACI έχουν συσχετιστεί παθογενετικά με τη νόσο και έχουν μια σχετική 

αυξημένη επίπτωση σε ασθενείς με ΚΠΑ (ανιχνεύονται στο 10-15% των ασθενών) 

(Castigli et al., 2005; Salzer et al., 2005; Speletas et al., 2011; Σπελέτας και Γερμενής, 

2013). Συνεπώς, η γενετική ανάλυση δεν προσφέρει σημαντικά στη διαφορική 

διάγνωση των ασθενών με υπογαμμασφαιριναιμία.  

 

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα δευτεροπαθή αίτια υπογαμμασφαιριναιμίας, όπως 

αιματολογικές κακοήθειες (λεμφώματα, λευχαιμίες, μυέλωμα), φάρμακα 

(ανοσοτροποποιητικά όπως η rituximab, χημειοθεραπευτικά, αντιεπιληπτικά, κ.λπ.), 

νοσήματα με αυξημένη απώλεια ανοσοσφαιρινών (νεφρωσικό σύνδρομο, σύνδρομα 
                                                           
2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/ 
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δυσαπορρόφησης, εγκαύματα, κ.λπ.) είναι συχνότερα από τις πρωτοπαθείς 

ανοσοανεπάρκειες, είναι προφανές ότι στη διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών με 

ΚΠΑ θα πρέπει πρωταρχικά να αποκλειστούν όλα τα δευτεροπαθή αίτια 

υπογαμμασφαιριναιμίας. Παράλληλα, η χρήση εμβολίων και η μέτρηση αντισωματικών 

απαντήσεων σε αυτά, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά τα τελευταία χρόνια στη 

διαγνωστική προσέγγιση των ασθενών. Ωστόσο, για την πλειονότητα των ασθενών, η 

διάγνωση της νόσου είναι στην πραγματικότητα διάγνωση αποκλεισμού (δηλ. 

προϋποθέτει τον ενδελεχή αποκλεισμό όλων των δευτεροπαθών αιτιών 

υπογαμμασφαιριναιμίας) (Πίνακας 1) (Kumar, Teuber and Gershwin, 2006; Σπελέτας 

και Γερμενής, 2013). 

 

 

  

Εξήντα χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή της νόσου (Janeway, Apt and Gitlin, 1953), 

η πρόγνωση των ασθενών με ΚΠΑ έχει βελτιωθεί δραματικά με τη θεραπεία 

υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη (Rose and Lang, 2006; Wood et al., 2007; Maarschalk-

Ellerbroek, Hoepelman and Ellerbroek, 2011). Η τελευταία χορηγείται είτε ενδοφλέβια 

(intravenous immunoglobulin, IVIG) ανά 3-4 εβδομάδες, είτε υποδόρια (subcutaneous 

immunoglobulin, SCIG)  κάθε 3-7 ημέρες. Η δυνατότητα υποδόριας χορήγησης, που 

αποτελεί πλέον την κύρια θεραπεία επιλογής για την πλειονότητα των ασθενών την 

τελευταία δεκαετία, έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, μιας και γίνεται 

κατ’ οίκον, περιορίζοντας την επαφή των ασθενών με το νοσοκομείο, ενώ παράλληλα 

χαρακτηρίζεται από μικρότερη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών. Το μοναδικό 
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μειονέκτημα της SCIG είναι το μικρό μεσοδιάστημα θεραπείας, που ενίοτε δεν είναι 

ιδιαίτερα ανεκτό από ορισμένους ασθενείς (Rose and Lang, 2006; Maarschalk-

Ellerbroek, Hoepelman and Ellerbroek, 2011). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια (στην 

Ελλάδα από το 2015), η δυνατότητα υποβοηθούμενης υποδόριας χορήγησης γ-

σφαιρίνης (facilitated SCIG, fSCIG), με μεσοδιαστήματα 3-4 εβδομάδων (όπως δηλ. 

και η ενδοφλέβια χορήγηση), με την προσθήκη ανασυνδυασμένης υαλουρονιδάσης, 

φαίνεται να αντιμετώπισε αποτελεσματικά το ως άνω πρόβλημα, και αποτελεί πλέον τη 

συχνότερη θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με τη νόσο (Jolles, 2013).  

 

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, αρκετοί ασθενείς με 

ΚΠΑ παρουσιάζουν επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν 

επηρεάζονται από τη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη, ενώ παράλληλα 

συνιστούν δυσμενείς δείκτες τόσο για την πρόγνωση, όσο και για την ποιότητα ζωής 

των ασθενών (Σπελέτας και Γερμενής, 2013; Chase et al., 2013).  

 

Συμπερασματικά, η ΚΠΑ συνιστά μια πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια, που παρά τη 

βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών με τη θεραπεία υποκατάσταση με γ-σφαιρίνη, 

είναι ένα χρόνιο και ανίατο νόσημα, που χρήζει θεραπεία εφ’ όρου ζωής. Παράλληλα, 

σημαντικό ποσοστό των πασχόντων υποδιαγιγνώσκεται, γεγονός που σημαίνει ότι 

αρκετοί ασθενείς κατά τη διάγνωση έχουν εγκατεστημένες βαριές και μη αναστρέψιμες 

επιπλοκές, που δεν υποστρέφονται με την υπάρχουσα θεραπεία για τη νόσο. Επίσης, 

σημαντικό ποσοστό ασθενών παρουσιάζει επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις, που δεν 

ανταποκρίνονται στη θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη, και συχνά οι ασθενείς, 

π.χ. αυτοί με αυτοάνοσες εκδηλώσεις ή κοκκιωματώδη νόσο, χρειάζονται 

ανοσοκατασταλτική αγωγή για την ύφεση των επιπρόσθετων κλινικών ευρημάτων 

τους, παρότι πάσχουν από ανοσοανεπάρκεια (δηλ. έχουν κίνδυνο ιατρογενούς 

επιδείνωσης της πρωτοπαθούς νόσου). Σε συνδυασμό όλα τα παραπάνω, καθιστούν 

αφενός το νόσημα μια πρόκληση για τον κλινικό γιατρό και αφετέρου επηρεάζουν 

σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων. Για τις προσπάθειες εκτίμησης της 

ποιότητας ζωής ασθενών με ΚΠΑ, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης ενός ειδικού 

ερωτηματολογίου για τη νόσο, θα γίνει λεπτομερής αναφορά στη συνέχεια του 

κειμένου. 
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2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

2.1. Ποιότητα ζωής και σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 

 

Η ποιότητα ζωής έχει οριστεί ως "οι αντιλήψεις του ατόμου για τη θέση του στη ζωή 

μέσα στο πλαίσιο της κουλτούρας και του συστήματος αξιών στα οποία ζει, σε σχέση 

με τους σκοπούς, τις προσδοκίες και τα δεδομένα της ζωής του" (WHO, 1998). Η 

ποιότητα ζωής, πέραν από την ευρεία έννοια που έχει, είναι υποκειμενική και 

ευμετάβλητη, με πολλές διαστάσεις και χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν αδύνατη την 

ποσοτικοποίηση και μέτρησή της με ακριβή τρόπο (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001). 

Εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη σωματική υγεία των ανθρώπων, την ψυχική τους 

κατάσταση, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, τις σχέσεις που αναπτύσσουν, τις 

διατροφικές τους συνήθειες, τον τρόπο ζωής τους, τις σωματικές αναπηρίες ή τα χρόνια 

νοσήματα που πιθανόν εμφανίζουν, την εκπαίδευσή τους και την ποιότητα της 

διαθέσιμης ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που τους παρέχεται 

(Θεοδώρου, Σαρρής και Σούλης, 1997; WHO, 1998; Ελεζόγλου και Δάλλα, 2007). 

Επομένως, η υγεία μπορεί να θεωρηθεί ένας μόνο από τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ποιότητα ζωής (Σαρρής, Σούλης και Υφαντόπουλος, 2001; WHO, 

2003; Mooney, 2006; Calaminus and Barr, 2008).  

 

Το αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών υγείας συνηθίζεται να μετριέται με βάση την 

αποτελεσματικότητά της ως προς τη θνησιμότητα (McKeown, 1979). Παρ' όλα αυτά, 

στις αναπτυγμένες κοινωνίες το προσδόκιμο επιβίωσης αλλά και ο μέσος όρος ζωής 

έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα η υγεία να είναι κάτι 

περισσότερο από το να παραμένει κάποιος ζωντανός. Είναι, επομένως, σημαντικό να 

προσδιοριστεί όχι μόνο η κατάσταση της υγείας των πολιτών που πάσχουν από κάποια 

ασθένεια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ασθένεια επιδρά και επηρεάζει τη 

ζωή τους. Έτσι, έχει προκύψει η ανάγκη ανάπτυξης εργαλείων, τα οποία μετρούν την 

ποιότητα ζωής του πληθυσμού (Aletras et al., 2009; Dolan, 2000).  

 

Είναι σημαντικό να διαχωριστεί και να γίνει κατανοητή η διαφορά μεταξύ της 

σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών και των κλινικά μετρήσιμων 

αποτελεσμάτων μίας θεραπείας ή αγωγής στην υγεία τους. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ασθενείς έχουν διαφορετική εικόνα για την υγεία 
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τους και για την κατάστασή τους από τους γιατρούς τους. Η αγωγή που εφαρμόζουν οι 

γιατροί στους ασθενείς μπορεί να είναι ωφέλιμη για την κλινική κατάσταση της υγείας 

τους, όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου άλλες παρενέργειες της θεραπείας 

χειροτερεύουν ή διατηρούν σταθερή τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των 

ασθενών (Dolan, 2000).  

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των 

προγραμμάτων υγείας αναφορικά με το προσδόκιμο ζωής σε συνδυασμό με τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί οι όροι 

"ποιοτικά προσαρμοσμένα έτη ζωή" (QALYs, Quality-Adjusted Life Years) και "έτη 

ζωής χωρίς αναπηρία" (DALYs, Disability-Adjusted Life Years).  

 

Ο όρος QALY επινοήθηκε στη δεκαετία του 1970 και έχει καταστεί ένα διεθνώς 

αναγνωρισμένο εργαλείο από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Sassi, 2006). Τα 

QALYs αποτελούν έναν δείκτη μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας 

ζωής και χρησιμοποιούνται κυρίως στο πλαίσιο της ανάλυσης της σχέσης κόστους-

χρησιμότητας για την κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση των ιατρικών παρεμβάσεων 

και ειδικότερα της κλινικής πρακτικής. Το QALY ορίζεται ως το ισοδύναμο συνήθως 

ενός έτους ζωής, για το οποίο εκχωρείται μία τιμή, που κυμαίνεται από 0 έως 1, που 

αντιστοιχεί στην σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ατόμων κατά τη διάρκεια 

αυτής της περιόδου, όπου το 1 ισοδυναμεί με την κατάσταση πλήρους υγείας, ενώ το 0 

αντιστοιχεί σε μια κατάσταση υγείας που θεωρείται ισοδύναμη με το θάνατο 

(Weinstein and Stason, 1977). Συχνά το QALY μετριέται σε σχέση με την ικανότητα 

του ατόμου να εκτελέσει τις καθημερινές του δραστηριότητες, και την ελευθερία του 

από τον πόνο και κάθε ψυχική διαταραχή (Sassi, 2006). Τέλος, τα QALYs μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με σκοπό να γίνει σύγκριση των ωφελειών μεταξύ διαφορετικών 

ιατρικών παρεμβάσεων σε διαγνωστικές ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχονται 

στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων και πολιτικών 

υγείας (Dolan, 2000). 

 

Το DALY είναι ένα εναλλακτικό εργαλείο, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στις αρχές 

του 1990, με στόχο την ποσοτικοποίηση του φορτίου της νόσου. Τα DALYs αφορούν 

το σύνολο των χαμένων ετών ζωής εξαιτίας πρόωρου θανάτου ή ζωής με αναπηρία, 

προσαρμοσμένα στη σοβαρότητα της αναπηρίας. Το 1 DALY μπορεί να θεωρηθεί ως η 

απώλεια ενός έτους "υγιούς" ζωής. Το άθροισμα των DALYs στον πληθυσμό 
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αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ της ιδανικής κατάστασης πλήρους υγείας του 

πληθυσμού και αυτής που όντως υπάρχει. Τα DALYs για μία νόσο ή για μία 

κατάσταση υγείας υπολογίζονται ως το άθροισμα των ετών ζωής που χάνονται (YLL, 

Years of Life Lost) λόγω πρώιμου θανάτου και των ετών ζωής που χάνονται λόγω 

αναπηρίας (YLD, Years Lost due to Disability). Τα YLL υπολογίζονται ως ο αριθμός 

των θανάτων σε κάθε ηλικία, πολλαπλασιασμένων με το προσδόκιμο ζωής για κάθε 

ηλικία. Τα YLD αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των περιστατικών με νόσο/αναπηρία σε 

μια περίοδο, πολλαπλασιασμένων με τη μέση διάρκεια της νόσου/αναπηρίας και 

σταθμισμένων από ένα παράγοντα που αναπαριστά τη σοβαρότητα της νόσου σε μία 

κλίμακα από το 0 μέχρι το 1, όπου 0 είναι κατάσταση πλήρους υγείας και 0 ο θάνατος 

(Rushby and Hanson, 2001).  

 

Παρά το γεγονός ότι τα QALYs και τα DALYs προέρχονται από το ίδιο ευρύ 

εννοιολογικό πλαίσιο, δεν είναι ταυτόσημα εξαιτίας του ότι βασίζονται σε διαφορετικές 

υποθέσεις και διαφορετικές μεθοδολογίες. Τα δύο αυτά εργαλεία χρησιμοποιούνται 

διεθνώς με στόχο την αξιολόγηση των παρεμβάσεων υγειονομικής περίθαλψης και 

θεραπείας. Με την εφαρμογή τους δίνεται η δυνατότητα στους φορείς χάραξης 

πολιτικής υγείας να πάρουν ορθολογικές αποφάσεις και να επιλέξουν τις 

αποδοτικότερες, ζωτικής σημασίας, λύσεις για τον τομέα της υγείας (Sassi, 2006). 

 

2.2. Εργαλεία μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής 

 

Όπως προαναφέρθηκε, είναι γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής αλλά και ο μέσος όρος 

ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δημιουργήθηκε και η ανάγκη 

ανάπτυξης εργαλείων μέτρησης της ποιότητας ζωής. Τα πρώτα ερωτηματολόγια 

μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 

1970, με στόχο τη μέτρηση του υγειονομικού αποτελέσματος (μέτρηση της σωματικής, 

της ψυχικής και της κοινωνικής υγείας). Τα ερωτηματολόγια αυτά χρησιμοποιούνται 

σήμερα όλο και περισσότερο, και συμπεριλαμβάνονται στη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των κλινικών παρεμβάσεων (Υφαντόπουλος, 2007). 

 

Η αξιολόγηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής πραγματοποιείται με τη 

χρήση γενικών και ειδικών ερωτηματολογίων, τα οποία πληρούν αυστηρά κριτήρια 

εγκυρότητας, αξιοπιστίας, ειδικότητας και ευαισθησίας. Τα ερωτηματολόγια αυτά είναι 

τυποποιημένα εργαλεία για τη μέτρηση των δεικτών υγείας, τα οποία υπόκεινται σε 
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γλωσσική και πολιτιστική προσαρμογή πριν την εφαρμογή τους (Guyatt, Feeny and 

Patri, 1993; Ιωαννίδη, Λοπατατζίδης και Μάντη, 1999; Roset, Herdman and Badia, 

2001; Υφαντόπουλος, 2001; Haywood, Garr and Fitzpatri, 2005; Παππά, 

Κοντοδημόπουλος και Νιάκας, 2006). 

 

2.2.1. Γενικά ερωτηματολόγια 

 

Τα γενικά ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται σε όλες τις νοσολογικές καταστάσεις και 

είναι εργαλεία που βασίζονται σε μία ευρεία και γενικευμένη αντίληψη της ποιότητας 

ζωής, αξιολογώντας πολλές πλευρές του επιπέδου υγείας, ανεξάρτητα από το φύλο, την 

ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, ή την υποκείμενη νόσο (Θεοδωροπούλου 

και συν, 2012). Τα κύρια πλεονεκτήματά τους είναι η δυνατότητα σύγκρισης της 

ποιότητας ζωής μεταξύ ποικίλων ιατρικών καταστάσεων και διαφορετικών ομάδων του 

πληθυσμού, η αξιολόγηση πολλών παραμέτρων υγείας και ο καθορισμός των 

φυσιολογικών προτύπων του γενικού πληθυσμού (Fitzpatrick et al., 1998; Fontaine and 

Barofsky, 2001; Brouwer et al., 2007). Εστιάζουν επίσης σε μία γενική θεώρηση για 

την υγεία και δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες ιατρικές διαγνώσεις. Είναι 

πολυδιάστατα εργαλεία, τα οποία αξιολογούν μεταξύ άλλων τη σωματική και 

κοινωνική λειτουργικότητα, την ψυχική υγεία και τις αντιλήψεις των ερωτώμενων για 

τη γενικότερη υγεία τους (Υφαντόπουλος, 2007).  

 

Τα γενικά ερωτηματολόγια χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες (Θεοδωροπούλου και 

συν, 2012):  

 

1. Επισκοπήσεις υγείας (π.χ. SF-36): αξιολογούν μεγάλο αριθμό παραμέτρων υγείας 

και χρησιμοποιούνται για μετρήσεις στο γενικό πληθυσμό και για μεγάλο φάσμα 

προβλημάτων υγείας, δημιουργώντας νόρμες για τον γενικό πληθυσμό (Fitzpatrick et 

al., 1998).  

 

2. Μετρήσεις αξιολόγησης των προτιμήσεων του ατόμου (π.χ. EQ-5D): στηρίζονται 

στην οικονομική θεωρία και τις θεωρίες απόφασης, δίνοντας στοιχεία για τις 

προτιμήσεις του ατόμου για τις καταστάσεις, τη μεταχείριση και τις διαδικασίες της 

υγείας. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε αναλύσεις κόστους - χρησιμότητας (Fitzpatrick et 

al., 1998; Calaminus and Barr, 2008). 
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3. Αθροιστικές κλίμακες: αποτελούνται από πολύ μικρό αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες 

αξιολογούν μία ή περισσότερες παραμέτρους υγείας. Ένα από τα πλεονεκτήματα των 

αθροιστικών κλιμάκων είναι ο μειωμένος χρόνος συμπλήρωσης των επιμέρους 

ερωτήσεών τους από τους ερωτώμενους, καθώς και η ευκολία στην πραγματοποίηση 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων (Θεοδωροπούλου και συν, 2012). 

 

Ωστόσο υπάρχουν και μειονεκτήματα αναφορικά με τη χρήση των γενικών 

ερωτηματολογίων, όπως ο μικρός αριθμός ερωτήσεων που είναι σχετικές με ένα 

ορισμένο πρόβλημα υγείας και η χαμηλότερη ευαισθησία σε αλλαγές που προκύπτουν 

από την εφαρμογή συγκεκριμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων (Fontaine and 

Barofsky, 2001; Garratt et al., 2002). Επιπρόσθετα, δεν μπορούν να εκτιμήσουν 

δεόντως ειδικές κατηγορίες ασθενών. Για να το επιτύχουν θα πρέπει να εμπλουτιστούν 

με μετρήσεις ειδικών καταστάσεων, που βιώνουν οι άρρωστοι του συγκεκριμένου υπό 

μελέτη πληθυσμού, ή να γίνει παράλληλη χρήση πιο εξειδικευμένων ερωτηματολογίων 

ανά ασθένεια (Υφαντόπουλος, 2007; Fenny, 2002). 

 

Τα πιο γνωστά και περισσότερο χρησιμοποιημένα γενικά ερωτηματολόγια είναι τα 

εξής: 

 

1. EuroQol (EQ-5D): αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από Ευρωπαίους 

ερευνητές. Μεταξύ των ερωτηματολογίων γενικής χρήσης, το EQ-5D αποτελεί την πιο 

γνωστή, έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση, ενώ αν και είναι ένα όργανο γενικής χρήσης, 

είναι ταυτόχρονα συνοπτικό και απλό (Fitzpatrick et al., 1998; Haywood et al., 2005; 

Παπαδόπουλος και συν, 2007). Στη βασική του έκδοση αποτελείται από δύο διακριτά 

εργαλεία: το περιγραφικό σύστημα (descriptive system) και την οπτική αναλογική 

κλίμακα (Visual Analog Scale, VAS) (Brooks and the EuroQol Group, 1996). Το 

περιγραφικό σύστημα βασίζεται σε πέντε ερωτήσεις που στοχεύουν στην εκτίμηση 

ανάλογων διαφορετικών διαστάσεων της ποιότητας ζωής. Οι διαστάσεις αυτές είναι η 

κινητικότητα, η αυτοεξυπηρέτηση, οι συνήθεις δραστηριότητες, ο πόνος και το 

άγχος/κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένες διαστάσεις χωρίζονται σε τρία (EQ-5D-3L) ή σε 

πέντε (EQ-5D-5L) επίπεδα (απαντήσεις), τα οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

καθόλου έως και σοβαρών προβλημάτων. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα σύνολο 

243 διαφορετικών καταστάσεων υγείας (health states), όπου καθεμιά κωδικοποιείται με 

πέντε ψηφία, από ακολουθίες των αριθμών 1, 2 και 3 (Παπαδόπουλος και συν, 2007, 

Θεοδωροπούλου και συν, 2012). Η VAS είναι μια εκατοντάβαθμη ψυχομετρική 
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κλίμακα, στην οποία ο ερωτώμενος καλείται να αυτοβαθμολογήσει την κατάσταση 

υγείας που θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει την ημέρα διεξαγωγής του ερωτηματολογίου 

(το 0 αντιπροσωπεύει τη χειρότερη δυνατή κατάσταση υγείας και το 100 την άριστη) 

(Brooks and the EuroQol Group, 1996). Σημαντικό πλεονέκτημα του EQ-5D είναι τα 

υψηλά ποσοστά συμπλήρωσης. Επιπρόσθετα, έχει επαληθευτεί η εγκυρότητά του, με 

μελέτες που έχουν αποδείξει την υψηλή συσχέτιση των διαστάσεών του με τις 

αντίστοιχες άλλων ερωτηματολογίων ευρείας χρήσης (Υφαντόπουλος και Σαρρής, 

2001; Sintonen, 2001). Ένας επιπρόσθετος σημαντικός λόγος για τον οποίο 

χρησιμοποιείται το EQ-5D είναι η ικανότητα να μετατρέπει τα αποτελέσματά του σε 

ποιοτικά προσαρμοσμένα έτη ζωής για να χρησιμοποιηθούν σε οικονομικές 

αξιολογήσεις των νέων θεραπειών ή προγραμμάτων υγείας. Το ίδιο ισχύει και για το 

σύντομο χρόνο ολοκλήρωσης (1-2 λεπτά) σε σύγκριση με άλλα ερωτηματολόγια 

(Redekop et al., 2002). Ωστόσο, έχει αμφισβητηθεί το κατά πόσο το EQ-5D είναι 

ευαίσθητο αρκετά ώστε να ανιχνεύει κλινικά σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον συνδυασμό του με άλλα 

αναλυτικότερα γενικά ή ειδικά ερωτηματολόγια (Hurst et al., 1994; Anderson et al., 

1996; Bosch and Hunink, 2000; Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001; Sintonen, 2001; 

Yfantopoulos, 2001; Brazier et al., 2004; Holland et al., 2004). Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει 

να αναφερθεί ότι η συντομία του EQ-5D έχει χαρακτηριστεί και ως πλεονέκτημα 

(Brooks, Robin and de Charro, 2003), αλλά και ως αδυναμία (Wolfe and Hawley, 1997; 

Conner-Spady and Suarez-Almazor, 2003). Και αυτό γιατί από τη μία πλευρά, έχει 

καλύτερα αποτελέσματα στα ποσοστά ολοκλήρωσης, ακόμη και σε σοβαρά χρόνια 

νοσήματα, όπως το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αν και στερείται εκτίμησης 

επιπρόσθετων παραμέτρων, όπως η επιδεξιότητα, η κοινωνική λειτουργικότητα και η 

ζωντάνια (Dorman et al., 1997; Johnson and Pickard, 2000). 

 

2. EQ-15D: προσομοιάζει με τη φιλοσοφία του EQ-5D, χρησιμοποιώντας 15 

διαστάσεις (κινητικότητα, όραση, ακοή, αναπνοή, ύπνος, φαγητό, ομιλία, αφόδευση, 

συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες, νοητικές λειτουργίες, δυσφορία, κατάθλιψη, 

ψυχολογικό stress, ζωτικότητα, σεξουαλική δραστηριότητα), όπου η κάθε μία 

αξιολογείται σε πέντε επίπεδα (Brooks and the Euroqol Group, 1996; Sintonen, 2001; 

Aletras et al., 2009). Έτσι, ο ερωτώμενος μπορεί να απαντήσει περισσότερο 

αντιπροσωπευτικά για τον εαυτό του, από τη στιγμή που έχει περισσότερα περιθώρια 

επιλογής. Ιστορικά, το EQ-15D αρχίζει να διαμορφώνεται ως εργαλείο μέτρησης της 

ποιότητας ζωής στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ το EQ-5D δημιουργήθηκε το 
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Μάιο του 1987 (Sintonen, 1981; The EuroQol Group, 1990; Sintonen, 1994; Sintonen, 

2001; Kopec and Willison, 2002). Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το EQ-15D 

"δημιούργησε" το EQ-5D, δεδομένου ότι το τελευταίο προήλθε από τις κοινές 

προσπάθειες διαφόρων ερευνητών μέσα από την εμπειρία χρήσης του EQ-15D, 

αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός αξιόπιστου "εργαλείου" με λιγότερες διαστάσεις 

(Υφαντόπουλος, 2001). Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατη μελέτη των Anagnostopoulos et al. 

(2013) διαπίστωσε προβλήματα δομικής εγκυρότητας του ερωτηματολογίου EQ-15D, 

προτείνοντας την ανάγκη επιπλέον τροποποιήσεων για την βελτίωσή του.  

 

3. Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (General Health Questionnaire - GHQ): 

δημιουργήθηκε το 1972 από τον Goldberg. Στην αυθεντική του έκδοση το 

ερωτηματολόγιο αυτό περιλάμβανε 60 ερωτήσεις (GHQ-60), το οποίο έπειτα μειώθηκε 

σε 30 (GHQ-30), 28 (GHQ-28) και 12 ερωτήσεις (GHQ-12) (Montazeri et al., 2003; 

Sánchez-López and Dresch, 2008). Το ερωτηματολόγιο GHQ έχει χρησιμοποιηθεί τόσο 

σε υγιή άτομα όσο και σε αρρώστους, έχοντας υποδείξει εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το 

μειονέκτημα του ερωτηματολογίου αυτού είναι ότι ασχολείται κυρίως με την ψυχική 

υγεία του ατόμου χωρίς να προσεγγίζει άλλες διαστάσεις της ποιότητας ζωής 

(Υφαντόπουλος και Σαρρής, 2001).  

 

4. Επισκόπηση Υγείας SF-36 (SF-36 Health Survey): Θεωρείται ένα από τα πιο 

αξιόπιστα, έγκυρα και ευρέως χρησιμοποιούμενα ερωτηματολόγια και έχει 

μεταφραστεί σε πάνω από 50 γλώσσες. Αποτελείται από 36 περιγραφικές ερωτήσεις, οι 

οποίες αφορούν τις παρακάτω κλίμακες μέτρησης: τη σωματική λειτουργικότητα (10 

ερωτήσεις), τον σωματικό ρόλο (4 ερωτήσεις), τον σωματικό πόνο (2 ερωτήσεις), τη 

γενική υγεία (5 ερωτήσεις), τη ζωτικότητα (4 ερωτήσεις), την κοινωνική 

λειτουργικότητα (2 ερωτήσεις), τον συναισθηματικό ρόλο (3 ερωτήσεις) και την 

πνευματική-ψυχική υγεία (5 ερωτήσεις). Τέλος, υπάρχει και μία ερώτηση (36η) η οποία 

αφορά τη μεταβολή της υγείας και δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις 

παραπάνω κλίμακες (Keller et al., 1998; Κοντοδημόπουλος και συν, 2004; 

Anagnostopoulos et al., 2005; Παππάς, Κοντοδημόπουλος και Νιάκας, 2006). 

 

2.2.2. Ειδικά ερωτηματολόγια 

 

Τα ειδικά ερωτηματολόγια, παρ’ ότι μοιάζουν αρκετά με τα γενικά όσον αφορά τη 

δομή και τη χρήση τους, είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται για την 
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αξιολόγηση των παραμέτρων της ποιότητας ζωής, που σχετίζονται με συγκεκριμένη 

νόσο ή παράμετρο υγείας και διαθέτουν υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση αλλαγών 

που οφείλονται στο αποτέλεσμα θεραπευτικών ή μη παρεμβάσεων, στην πορεία του 

χρόνου (Θεοδωροπούλου και συν, 2012).  

 

Τα ειδικά ερωτηματολόγια διακρίνονται ως εξής (Θεοδωροπούλου και συν, 2012):  

 

1. Για μία νόσο: τα ερωτηματολόγια αυτά μετρούν την ποιότητα ζωής των ατόμων που 

πάσχουν από μία συγκεκριμένη νόσο ή πρόβλημα υγείας και περιλαμβάνουν ερωτήσεις 

αναφορικά με τα συμπτώματα, τις επιπτώσεις και τη θεραπεία της συγκεκριμένης 

νόσου. Τέτοια ερωτηματολόγια είναι το Asthma Quality of Life και το Impact of 

Weight on Quality of Life-Lite. 

 

2. Για μία παράμετρο υγείας: τα ερωτηματολόγια αυτά αξιολογούν έναν 

συγκεκριμένο παράγοντα, όπως η ψυχολογική ευημερία και ο πόνος, που αφορά την 

υγεία του ατόμου και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ανίχνευση αλλαγών. Τέτοια 

ερωτηματολόγια είναι το Beck Depression Inventory, το οποίο αξιολογεί 

χαρακτηριστικά και συμπτώματα της κατάθλιψης, και το McGill Pain, το οποίο 

αξιολογεί τον πόνο. 

 

3. Για ένα ορισμένο σημείο του σώματος: τα ερωτηματολόγια αυτά αξιολογούν τα 

προβλήματα υγείας σε ένα ορισμένο σημείο του σώματος. Τέτοιο ερωτηματολόγιο είναι 

το Oxford Hip Score, το οποίο αφορά ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ολική 

χειρουργική αντικατάσταση ισχίου.  

 

4. Εξατομικευμένα ερωτηματολόγια: αυτό το είδος των ερωτηματολογίων είναι σε 

στάδια ανάπτυξης. Στα ερωτηματολόγια αυτά οι συμμετέχοντες επιλέγουν παραμέτρους 

από τη ζωή, που κατά τη γνώμη τους αφορούν την υγεία τους και δεν έχουν 

προκαθοριστεί από τον ερευνητή, κάτι το οποίο απαιτεί καλά εκπαιδευμένους 

ερευνητές. Τέτοιο ερωτηματολόγιο είναι το Schedule for the Evaluation of Individual 

Quality of Life-Direct Weighting.  

 

Τα πλεονεκτήματα των ειδικών ερωτηματολογίων είναι ο σχεδιασμός κατάλληλων 

ερωτήσεων για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής αναφορικά με μια συγκεκριμένη νόσο, 

η υψηλή ευαισθησία τους στην ανίχνευση των αλλαγών που προκαλούνται κατά το 
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διάρκεια του χρόνου, ή εξαιτίας της εφαρμογής προγραμμάτων παρέμβασης. Τέλος, 

θετικό χαρακτηριστικό των ερωτηματολογίων αυτών αποτελεί η υψηλότερη αποδοχή 

τους από τους ασθενείς, λόγω του ότι σχετίζονται με τις νόσους που αντιμετωπίζουν. 

Ωστόσο, τα ειδικά ερωτηματολόγια έχουν και μειονεκτήματα, όπως η αδυναμία 

σύγκρισης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής μεταξύ διαφορετικών ομάδων 

ασθενών και η αδυναμία αξιολόγησης ευρύτερων παραμέτρων υγείας (Θεοδωροπούλου 

και συν, 2012). Πρόσφατα, βέβαια, υπήρξαν μελέτες που κατάφεραν να εκτιμήσουν την 

ποιότητα ζωής από ειδικά ερωτηματολόγια και με ανάλυση παλινδρόμησης μετέτρεψαν 

τα σκορ τους σε σκορ γενικών ερωτηματολογίων, καθιστώντας έτσι δυνατή τη χρήση 

τους για συγκρίσεις (Kontodimopoulos et al., 2009). 

 

2.3. Σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής και κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια  

 

Η βιβλιογραφία σχετικά με τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με 

ποικίλη ανοσοανεπάρκεια είναι πολύ περιορισμένη, ενώ μέχρι πρόσφατα δεν είχε 

δημιουργηθεί κάποιο ειδικό ερωτηματολόγιο για τη συγκεκριμένη νόσο. Η πρώτη 

απόπειρα δημιουργίας ειδικού ερωτηματολογίου έγινε το 2016 από τους Quinti et al. 

(2016) και αφορούσε ενήλικες ασθενείς με ΚΠΑ. Μέχρι τότε οι δημοσιευμένες 

μελέτες, που εστιάζουν στην ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών, κάνουν τις σχετικές 

μετρήσεις με τη χρήση κυρίως των γενικών ερωτηματολογίων SF-36 και GHQ-12, ενώ 

ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν και τα ερωτηματολόγια TAS-20 (Toronto 

Alexithymia Scale, TAS-20) και PGA (Physician Global Assessment, PhGA, και 

Patient Global Assessment, PtGA) (Tcheurekdjian, Palermo και Hostoffer, 2004; Quinti 

et al., 2012; Tabolli et al., 2014; López-Pérez et al., 2014).  

 

Συγκεκριμένα, στη μελέτη των Tcheurekdjian, Palermo και Hostoffer (2004) 

αναλύθηκαν 58 ενήλικες ασθενείς με ΚΠΑ, με τη χρήση του ερωτηματολογίου SF-36, 

και συγκρίθηκαν με πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια. Σκοπός της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί αν η ποιότητα ζωής 

των πασχόντων από ΚΠΑ ήταν παρόμοια με άλλα χρόνια νοσήματα, ωστόσο 

διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με ΚΠΑ παρουσίαζαν χειρότερη ποιότητα ζωής 

συγκρινόμενοι με ασθενείς πάσχοντες από διαβήτη και καρδιακή ανεπάρκεια.  

 

Οι López-Pérez et al. (2014) πραγματοποίησαν παρόμοια μελέτη σε 23 ενήλικες 

ασθενείς με ΚΠΑ, χρησιμοποιώντας επίσης το ερωτηματολόγιο SF-36. Δεν 
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διαπιστώθηκε καμία διαφορά μεταξύ φύλων, ενώ τα υψηλότερα score παρατηρούνταν 

στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον συναισθηματικό ρόλο, και ακολουθούσαν οι 

διαστάσεις σχετικές με την σωματική λειτουργικότητα, τη ζωτικότητα και τη γενική 

υγεία. Οι μελετητές διαπίστωσαν ότι η παρουσία σημαντικής συν-νοσηρότητας (στα 

πλαίσια είτε αιματολογικών ή μη κακοηθείων, είτε σοβαρών επιπλοκών από το 

αναπνευστικό, όπως σοβαρών βρογχεκτασιών) επηρέαζε σημαντικά την ποιότητα ζωής 

των πασχόντων, όσον αφορά τόσο τη φυσική κατάσταση όσο και τη συναισθηματική 

τους κατάσταση. Παράλληλα, κατέγραψαν μια σημαντική βελτίωση της ποιότητας 

ζωής στο 74% των ασθενών, το τελευταίο χρόνο της μελέτης, γεγονός που προφανώς 

αντανακλά μια ικανοποιητική θεραπευτική αντιμετώπιση.  

 

Οι υπόλοιπες μελέτες έγιναν όλες στην Ιταλία και αφορούσαν επίσης ενήλικες 

ασθενείς. Αρχικά οι Quinti et al. (2012) διαπίστωσαν ότι ασθενείς με ΚΠΑ έχουν 

χειρότερη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής συγκρινόμενοι με φυσιολογικούς 

μάρτυρες. Επίσης διαπίστωσαν ότι το γυναικείο φύλο, η ηλικία και η αλεξιθυμία 

αποτελούσαν δυσμενείς προγνωστικούς δείκτες για την ποιότητα ζωής των πασχόντων, 

ενώ παράλληλα οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστική νόσο ή χρόνια διάρροια 

παρουσίασαν τα χαμηλότερα σκορ στο γενικό ερωτηματολόγιο SF-36. Η ίδια ομάδα 

ερευνητών (Tabolli et al., 2014), δύο χρόνια αργότερα και πραγματοποιώντας 

συνεχόμενη επαναξιολόγηση των γενικών ερωτηματολογίων SF-36 και GHQ-12, 

διαπίστωσαν μια μείωση της ποιότητας ζωής στην πορεία του χρόνου (σε παρατήρηση 

και αξιολόγηση ερωτηματολογίων για διάστημα 6 ετών), με επιδείνωση ορισμένων 

ψυχομετρικών παραμέτρων, όπως της κατάθλιψης και του άγχους. Ένα ακόμα 

ενδιαφέρον εύρημα αυτής της μελέτης ήταν ότι το ερωτηματολόγιο GHQ-12 έδειξε 

χαμηλότερα σκορ σε ασθενείς με ΚΠΑ συγκριτικά με ασθενείς με άλλα χρόνια 

νοσήματα (Tabolli et al., 2014), επιβεβαιώνοντας συνεπώς τα αποτελέσματα των 

Tcheurekdjian, Palermo και Hostoffer (2004).   

 

Το 2016, η ίδια ομάδα από την Ιταλία προχώρησε στην αξιολόγηση και δημοσίευση 

ενός ειδικού ερωτηματολογίου για τη νόσο ("CVID_QoL Questionnaire"), το οποίο και 

προτείνουν ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής 

ασθενών με ΚΠΑ. Στα πλαίσια της συνεργασίας της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης 

Ανοσοανεπαρκειών της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας με την συγκεκριμένη 

Ιταλική ομάδα, ζητήθηκε η αξιολόγηση όλων των παραμέτρων του ερωτηματολογίου 
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και σε Έλληνες ασθενείς με ΚΠΑ, γεγονός που αποτέλεσε τη βάση της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.  
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1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία του 

πρόσφατα προταθέντος ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL σε Έλληνες ασθενείς με 

ΚΠΑ. Όπως τονίστηκε παραπάνω, η ΚΠΑ ανήκει στα σπάνια νοσήματα (Orphan 

diseases) και συχνά υποδιαγιγνώσκεται με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών, αλλά και στο κόστος των υπηρεσιών υγείας, που υφίστανται οι 

ασθενείς αλλά και το σύστημα υγείας γενικότερα. Συνεπώς, η επικύρωση της αξίας 

ενός ειδικού ερωτηματολογίου για τη νόσο θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη 

εκτίμηση τόσο παλαιών, όσο και σύγχρονων θεραπευτικών παρεμβάσεων, παρέχοντας 

παράλληλα τόσο στους κλινικούς γιατρούς, όσο και στους επιστήμονες της οικονομίας 

της υγείας, πολύτιμες πληροφορίες για την καλύτερη παρακολούθηση και βελτίωση 

των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια 

μελέτη δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα σε ασθενείς με ΚΠΑ, ενώ είναι η δεύτερη που 

γίνεται διεθνώς χρησιμοποιώντας τόσο γενικά,  όσο και το πρόσφατα προταθέν ειδικό 

ερωτηματολόγιο για τη νόσο.  
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1. Δείγμα ασθενών  

 

Στη μελέτη, που διεξήχθη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2016, εντάχθηκαν 

ενήλικες ασθενείς που είναι καταγεγραμμένοι στο αρχείο καταγραφής ασθενών 

(Registry) της Ομάδας Πρωτοπαθών Ανοσοανεπαρκειών της Ελληνικής Αιματολογικής 

Εταιρείας. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν σε 39 ασθενείς είτε με το ηλεκτροινικό 

ταχυδρομείο, είτε δια ζώσης (για την πλειονότητα ασθενών), στα πλαίσια της τακτικής 

επίσκεψής τους στο Νοσοκομείο. Συμμετέχοντα κέντρα ήταν τα Νοσοκομεία 

Ευαγγελισμός (Αθηνών), Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Λάρισας, που παρακολουθούν το μεγαλύτερο αριθμό ενηλίκων ασθενών 

με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες στην Ελλάδα. Από τους 39 ασθενείς, μία ασθενής 

αρνήθηκε τελικά να συμμετάσχει στη μελέτη, ενώ τα ερωτηματολόγια δύο ασθενών δεν 

αξιολογήθηκαν μια και διαπιστώθηκε ότι η συμπλήρωσή τους δεν έγινε από τους ίδιους 

τους ασθενείς, λόγω αδυναμίας τους.  

 

Συνεπώς αξιολογήθηκαν τα ερωτηματολόγια 36 ασθενών: άνδρες/γυναίκες = 16/20, με 

μέση ηλικία  Standard Deviation (SD) = 43,4  5.0 έτη (εύρος: 16-70). Από τους 

ασθενείς αυτούς 13 ήταν κάτω των 40 ετών (36,1%) και 23 ήταν άνω των 40 ετών 

(63,9%). Η διάγνωση της νόσου έγινε στη βάση παρουσίας υποτροπιαζουσών 

λοιμώξεων και σοβαρής υπογαμμασφαιριναιμίας (τιμές IgG < 300mg/dl, τιμές IgA < 2-

log των φυσιολογικών τιμών, χαμηλές/φυσιολογικές/αυξημένες τιμές IgM), αδυναμία 

αντισωματικών απαντήσεων σε εμβόλια και χαμηλού ποσοστού μνημονικών Β 

κυττάρων στο περιφερικό αίμα (< 2,0%). Σε όλες τις περιπτώσεις προηγήθηκε 

λεπτομερής κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος αποκλεισμού δευτεροπαθών αιτιών 

υπογαμμασφαιριναιμίας. Η πλειονότητα των ασθενών αφορούσε σποραδικές 

περιπτώσεις της νόσου, δηλ. χωρίς κληρονομικό ιστορικό ανοσοανεπάρκειας (30, 

83,3%). Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης για την ένταξη των ασθενών στη μελέτη 

ήταν το ένα έτος (μέση διάρκεια παρακολούθησης  SD: 9,6  3,5 έτη, εύρος = 1 - 40).  

 

Όλοι οι ασθενείς, πλην ενός (97,2%) ήταν σε θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη. 

Ο ασθενής που δεν ελάμβανε γ-σφαιρίνη είχε διαγνωσθεί πρώιμα, πριν την εμφάνιση 

κλινικών εκδηλώσεων της νόσου, στα πλαίσια ελέγχου του οικογενειακού δέντρου 
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ασθενούς με ΚΠΑ (επρόκειτο για τον αδελφό του ασθενούς, ηλικίας 16 ετών, που είχε 

τεθεί μετά τη διάγνωση της ΚΠΑ σε τακτικό κλινικοεργαστηριακό έλεγχο). Η 

πλειονότητα των άλλων ασθενών (28, 77,8%) ελάμβαναν υποδόρια γ-σφαιρίνη 

(υποβοηθούμενη, fSCIG), 8 ασθενείς (22,2%) ελάμβαναν IVIG και ένας ασθενής 

ελάμβανε συνδυασμό των δύο κατά την περίοδο της συμπλήρωσης των 

ερωτηματολογίων (στα πλαίσια υποτροπής αυτοάνοσων εκδηλώσεων της νόσου, με 

καθ’ υπεροχήν χορήγηση IVIG). 

 

Δεκαπέντε ασθενείς (41,7%) ήταν απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ίσος 

αριθμός με αυτούς (15, 41,7%) είχαν ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(γενικό ή επαγγελματικό λύκειο), 2 ασθενείς (5,6%) είχαν ολοκληρώσει τις 

γυμνασιακές τους σπουδές και 4 ασθενείς (11,2%) είχαν ολοκληρώσει μόνο τη βασική 

εκπαίδευση (δημοτικό). Όσον αφορά την επαγγελματική τους κατάσταση, 10 ασθενείς 

(27,8%) ήταν αυτο-απασχολούμενοι (ελεύθεροι επαγγελματίες), 8 ασθενείς (22,2%) 

ήταν υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 5 ασθενείς (13,9%) δεν είχαν 

ολοκληρώσει τις σπουδές τους (ένας ήταν μαθητής και οι υπόλοιποι προ- και μετα-

πτυχιακοί φοιτητές), 4 (11,1%) ήταν συνταξιούχοι, 7 (19,4%) ήταν γυναίκες που 

ασχολούνταν με οικιακές εργασίες και τέλος 2 ασθενείς (5,6%) είχαν μείνει πρόσφατα 

άνεργοι.  

 

2.2. Ερωτηματολόγια της μελέτης 

 

Τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από τους ασθενείς για τη συγκεκριμένη 

μελέτη ήταν τα γενικά ερωτηματολόγια SF-36, GHQ-12, EQ-5D, Saint George 

Respiratory Questionnaire (SGRQ) και Patient Global Assessment (PtGA), καθώς και 

το ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL. Όπως σημειώθηκε και παραπάνω, όλα τα 

ερωτηματολόγια τα συμπλήρωσαν οι ασθενείς μόνοι τους είτε κατά τη διάρκεια 

παραμονής τους για εξέταση από τον ιατρό, είτε στάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά όταν αυτό ήταν εφικτό.  

 

EQ-5D  

 

To ερωτηματολόγιο EQ-5D αποτελείται από πέντε γενικές ερωτήσεις που στοχεύουν 

στην εκτίμηση των εξής διαστάσεων της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής: 

κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, συνήθεις δραστηριότητες, πόνος και 
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άγχος/κατάθλιψη. Οι διαστάσεις αυτές χωρίζονται σε τρία επίπεδα απαντήσεων, τα 

οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία καθόλου, λίγων ή σοβαρών προβλημάτων. 

Επίσης, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από την οπτική αναλογική κλίμακα (Visual 

Analog Scale, VAS), η οποία είναι μια εκατοντάβαθμη ψυχομετρική κλίμακα, στην 

οποία ζητείται από τον ερωτώμενο να αυτοβαθμολογήσει την κατάσταση υγείας που 

θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύει την δεδομένη χρονική στιγμή, με 0 να αντιστοιχεί στη 

χειρότερη δυνατή κατάσταση υγείας και 100 στην άριστη (Brooks and the EuroQol 

Group, 1996).  

 

GHQ-12 

 

Το GHQ-12, αποτελείται από 12 ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη μέτρηση 

της ψυχολογικής δυσφορίας, αλλά και την ανίχνευση ψυχολογικών και ψυχιατρικών 

διαταραχών, όπως η κατάθλιψη και το άγχος (Goldberg, 1972). Οι απαντήσεις δίνονται 

σε μία τεταρτοβάθμια κλίμακα. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής του ερωτηματολογίου 

έγινε με τη χρήση της μεθόδου GHQ-scoring (0-0-1-1), με το συνολικό score να 

κυμαίνεται από 0 έως 12. Ασθενείς με συνολικό σκορ ίσο ή μεγαλύτερο από 4, 

θεωρούνται ως “GHQ-positive” και θεωρούνται ότι βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο 

ανάπτυξης άγχους και κατάθλιψης (Picardi, Abeni and Pasquini, 2001). 

 

Saint George Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

 

Το SGRQ είναι ένα ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων το οποίο μετράει τον αντίκτυπο 

που έχουν νοσήματα σχετικά με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα στην υγεία και στην 

ευεξία των ασθενών. Θεωρείται σχετικά ευαίσθητο, δηλαδή φαίνεται ότι 

ανταποκρίνεται σε τυχόν μεταβολές της αναπνευστικής νόσου (Jones et al., 1992). Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο μέρη και οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε τρεις 

διαστάσεις. Στο πρώτο μέρος αντιστοιχούν οι ερωτήσεις που είναι σχετικές με τα 

συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα, ενώ στο δεύτερο οι ερωτήσεις είναι 

σχετικές με τις δραστηριότητες και τις επιπτώσεις της παρουσίας αναπνευστικής νόσου 

σε καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς. Οι απαντήσεις παίρνουν τιμές από 0 έως 

και 100, όπου οι υψηλότερες τιμές ισοδυναμούν με χειρότερη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής.  

 

SF-36 
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Το SF-36, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι ένα γενικό ερωτηματολόγιο το 

οποίο αποτελείται από 36 ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε 8 διαστάσεις που 

αφορούν: τη σωματική λειτουργικότητα, τον σωματικό ρόλο, τον σωματικό πόνο, τη 

γενική υγεία, τη ζωτικότητα, την κοινωνική λειτουργικότητα, τον συναισθηματικό ρόλο 

και την πνευματική-ψυχική υγεία, ενώ μία τελευταία ερώτηση αφορά τη μεταβολή της 

υγείας. Οι τιμές για κάθε διάσταση κυμαίνονται από 0 έως 100, με υψηλότερες τιμές να 

υποδηλώνουν καλύτερη υγεία. (Keller et al., 1998; Κοντοδημόπουλος και συν, 2004; 

Anagnostopoulos et al., 2005; Παππάς, Κοντοδημόπουλος και Νιάκας, 2006). Από την 

αξιολόγηση των διαστάσεων του SF-36 προκύπτουν δύο συνοπτικές κλίμακες, η 

συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας (physical component summary, PCS) και η 

συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας (mental component summary, MCS), για την 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ερωτηθέντων (Apolone and Mosconi, 1998). Λόγω 

του ότι το SF-36 έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση της επιδείνωσης της κατάστασης 

υγείας των ασθενών, αναμένουμε ότι θα έχουμε αντίστροφες συσχετίσεις με τα 

δεδομένα που θα προκύψουν από το ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL items (Quinti 

et al., 2016). 

 

Physician and patient global assessments (PGA) 

 

Το ερωτηματολόγιο PGA αφορά ουσιαστικά δύο διακριτά ερωτηματολόγια, όπου το 

ένα απαντάται από τον ιατρό και το άλλο από τον ασθενή. Το PhGA (Physician Global 

Assessment) ζητά από τον ιατρό να απαντήσει στην ερώτηση "Κατά την γνώμη σας, 

συγκριτικά με άλλους ασθενείς με την ίδια νόσο, πόσο σοβαρή θεωρείτε την 

κατάσταση του ασθενή Χ;", ενώ το PtGA (Patient Global Assessment) ζητά από τον 

ασθενή να απαντήσει στην ερώτηση "Κατά τη γνώμη σας, πόσο σοβαρή είναι η 

ασθένειά σας;". Οι απαντήσεις και στα δύο ερωτηματολόγια παίρνουν τιμές από 0 έως 

4, όπου 0 είναι "σχετικά ήπια", 1 "ήπια", 2 "μέτρια", 3 "σοβαρή" και 4 "πολύ σοβαρή". 

 

CVID_QoL Questionnaire 

 

To CVID_QoL Questionnaire είναι ένα ειδικό ερωτηματολόγιο για την ΚΠΑ, το οποίο 

δημιουργήθηκε το 2016 από τους Quinti et al. (2016). Περιλαμβάνει 32 ερωτήσεις οι 

οποίες αφορούν το κατά πόσο το νόσημα επηρέασε καθημερινές δραστηριότητες του 

ασθενή, ενώ υπάρχουν και ερωτήσεις σχετικές με την ψυχική του κατάσταση. Οι 
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απαντήσεις που δίνονται μετρούνται σε κλίμακα 5 διαστάσεων, όπου 0 αντιστοιχεί σε 

"ποτέ" και 4 σε "πάντα". Υψηλοί βαθμοί ισοδυναμούν με υψηλή ανικανότητα και 

συνεπώς με χειρότερη ποιότητα ζωής.  

 

Οι ερωτήσεις ταξινομούνται σε τρεις (3) κατηγορίες και αφορούν: 

 

1. τη συναισθηματική λειτουργικότητα του ατόμου (emotional functioning, EF), 

που περιλαμβάνει 19 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν: την παρουσία ή μη θλίψης, θυμού, 

δυσκολίας σχεδιασμού, επιδείνωσης συνολικά της υγείας, παρουσίας πόνου στις 

αρθρώσεις, ανάγκης για βοήθεια, φόβου εκδήλωσης ανεπιθύμητων ενεργειών, 

ανησυχίας για το μέλλον, την απώλεια της αυτονομίας, τη δυσκολία στην επιτέλεση 

καθημερινών δραστηριοτήτων, το φόβο του θανάτου, το φόβο της αρρώστιας, την 

εκδήλωση ή μη αδυναμίας, την ενόχληση από θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη, 

την αίσθηση ή μη της ασθένειας, την αίσθηση ή μη ντροπής για τη νόσο, το φόβο 

πιθανής μόλυνσης, τον προβληματισμό για την επαφή με ασθενείς που έπασχαν από 

την ίδια νόσο, και την παρουσία ή μη αισθήματος κούρασης (Εικόνα 2 και 

Παράρτημα).  

 

2. τη σχεσιακή λειτουργικότητα του ατόμου (relational functioning, RF), που 

περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν: την παρουσία ή μη βήχα, την αδυναμία 

για παροχή βοήθειας, τον φόβο έλλειψης φαρμάκων/ανοσοσφαιρίνης για τη θεραπεία, 

τον φόβο μετάδοσης λοιμώξεων, τον περιορισμό λόγω αναπνευστικών προβλημάτων 

(βήχα), την τάση για απομόνωση, τη δυσκολία στις σεξουαλικές επαφές, τον 

περιορισμό άλλων ευχάριστων δραστηριοτήτων (χόμπι), και τη δυσκολία στις 

διαπροσωπικές σχέσεις (Εικόνα 2 και Παράρτημα), και  

 

3. την παρουσία ή μη συμπτωμάτων από το γαστρεντερικό σύστημα και το δέρμα 

(gastrointestinal and skin symptoms, GSS), που περιλαμβάνει 4 ερωτήσεις και 

αφορούν: την πιθανότητα αλλαγής διατροφικών συνηθειών, την παρουσία ή μη 

διάρροιας, τον περιορισμό λόγω διάρροιας και την παρουσία ή μη δερματικών 

προβλημάτων (Εικόνα 2 και Παράρτημα).  
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Εικόνα 2. Το ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL ταξινομημένο σε τρεις (3) 

κατηγορίες. Οι αριθμοί της τρίτης στήλης αντιστοιχούν στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου σύμφωνα με το πρότυπο (βλ. Παράρτημα).   

 

 

2.3. Στατιστική ανάλυση 

 

Τα δημογραφικά στοιχεία και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται ως 

μέσες τιμές με τυπικές αποκλίσεις και ποσοστά ή συχνότητες, όπου κρινόταν 

απαραίτητο. Το αποτέλεσμα του ερωτηματολογίου CVID_QoL παρουσιάστηκε ως ένας 

συνολικός δείκτης (CVID_QoL Global), που προκύπτει ως o λόγος του αθροίσματος 

όλων των απαντήσεων προς το άθροισμα των μέγιστων απαντήσεων του 

ερωτηματολογίου (4x32=128) και μετατράπηκε ως ποσοστό του μέγιστου δυνατού 

σκορ. Για παράδειγμα, ένα σκορ ίσο με 64 θα αντιστοιχούσε στο 50% στην κλίμακα. 

Παράλληλα και για κάθε ξεχωριστή κατηγορία του ερωτηματολογίου (EF, RF & GSS), 

το αποτέλεσμα προκύπτει πάλι ως ο λόγος του συνόλου των επιμέρους απαντήσεων 

προς το μέγιστο άθροισμα τους. Όταν μέχρι 3 απαντήσεις έλειπαν σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία, η βαθμολογία των ελλειπόντων στοιχείων οριζόταν ως ο μέσος όρος των 

βαθμολογιών των στοιχείων στην ίδια κατηγορία. Όταν έλειπαν περισσότερα από 3 

στοιχεία στην ίδια κατηγορία, ολόκληρη η κατηγορία θεωρούνταν ως μη απαντημένη. 

Η αξιοπιστία και εγκυρότητα του CVID_QoL ελέγχθηκε με τη μέθοδο test-retest 
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reliability, με το δείκτη εσωτερικής συνέπειας Cronbach’s alpha και το δείκτη Intraclass 

Correlation (ICC). 

 

Στις ποσοτικές μεταβλητές ο έλεγχος της κανονικότητας γινόταν με τις δοκιμασία 

Kolomogorov-Smirmov και το Q-Q plot. Στις ποιοτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η 

δοκιμασία χ2  για τη σύγκριση συχνοτήτων μεταξύ δύο ομάδων, όταν δεν ήταν 

εφαρμόσιμη η δοκιμασία χ2, δηλαδή όταν ο αριθμός των παρατηρήσεων σε ένα κελί 

ήταν μικρότερος από 5, χρησιμοποιήθηκε  το Fisher's exact test. Στις ποσοτικές 

μεταβλητές για σύγκριση μεταξύ δύο ομάδων εφαρμόσθηκε το παραμετρικό student t-

test και το μη παραμετρικό Mann-Whitney test, ανάλογα με την κανονικότητα ή όχι της 

μεταβλητής, αντίστοιχα. Για περισσότερες των δύο ομάδων το παραμετρικό one-way 

ANOVA και το μη παραμετρικό Krusall-Wallis, ανάλογα με την κανονικότητα ή όχι 

της μεταβλητής, αντίστοιχα. Για τη μελέτη της συσχέτισης δύο ποσοτικών μεταβλητών 

χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Pearson και στην περίπτωση μη κανονικότητας μιας εκ 

των δύο μεταβλητών, η συσχέτιση Spearman’s rank. Πολυπαραγοντική ανάλυση 

παλινδρόμησης (multiple regression model) χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση των 

παραμέτρων που επηρεάζουν ανεξάρτητα τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής 

των ασθενών. Το όριο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε ως p<0.05. Η στατιστική 

ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των λογισμικών SPSS ver. 24.0 (IBM 

Corporation, NY, USA), GraphPad5 (GraphPad software, San Diego, USA)  και Wizard 

for Mac, version 1.8.24 (Evan Miller, Ill). Τέλος, για την εκτίμηση της συσχέτισης των 

ερωτηματολογίων PGA (PtGA & PhGA) χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση 

Cohen’s kappa, με τη χρήση του ελεύθερα διαθέσιμου στο διαδίκτυο 

(psych.unl.edu/psycrs/handcomp/hckappa.PDF) εγχειριδίου.   
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1. Χαρακτηριστικά ασθενών 

 

Αρχικά, και στην παρούσα μελέτη, αναδείχτηκε το μεγάλο πρόβλημα της σημαντικής 

υποδιάγνωσης της νόσου για την πλειονότητα των πασχόντων, ένα φαινόμενο που 

οδηγεί σε δραματική αύξηση της νοσηρότητας και θνησιμότητας των ασθενών με 

ΚΠΑ. Χαρακτηριστικά, η μέση καθυστέρηση της διάγνωσης (από την έναρξη των 

συμπτωμάτων μέχρι την έναρξη θεραπείας υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη)  SD: 12,3  

4,0 έτη (εύρος: 0-39). Ως αποτέλεσμα, σημαντικό ποσοστό των ασθενών παρουσίασαν 

σημαντικές (και μη αναστρέψιμες) επιπλοκές της νόσου, όπως χρόνια αναπνευστική 

νόσο (χρόνια αποφρακτική ή διάμεση πνευμονοπάθεια, 13 ασθενείς: 36,1%), 

βρογχεκτασίες (15 ασθενείς, 41,7%), ή χρόνια ιγμορίτιδα (με παρουσία ή μη 

φλεγμονωδών ρινικών πολυπόδων, 16 ασθενείς: 44,4%). Παράλληλα 15 ασθενείς 

(41,7%) είχαν, επιπρόσθετα των λοιμώξεων, αυτοάνοσες εκδηλώσεις (αυτοάνοση 

θρομβοπενική πορφύρα, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, 

ψωρίαση, λεύκη), 4 ασθενείς (11,1%) παρουσίαζαν χρόνια κοκκιωματώδη νόσο, 8 

ασθενείς (22,2%) είχαν χρόνια διάρροια και 4 ασθενείς (11,1%) εκδήλωσαν σοβαρές 

επιπλοκές από το ήπαρ (οζώδη αναγεννητική υπερπλασία με πυλαία υπέρταση, ή και 

ίνωση/κίρρωση ήπατος). Τέλος, 7 ασθενείς (19,4%) εκδήλωσαν κάποια νεοπλασία, 

όπου σε έναν ασθενή προηγήθηκε της έναρξης της ΚΠΑ και σε τρεις ήταν το αίτιο 

διάγνωσης της νόσου (παρά το προηγηθέν ιστορικό υποτροπιαζουσών λοιμώξεων ή και 

υπογαμμασφαιριναιμίας). Από τα νεοπλάσματα που παρουσίασαν οι ασθενείς της 

μελέτης, η συχνότερη μορφή ήταν τα λεμφώματα (3 ασθενείς, 42,9%), ενώ 

καταγράφηκαν επίσης από μία περίπτωση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, 

αδενοκαρκινώματος στομάχου, αδενοκαρκινώματος ορθού και αδενοκαρκινώματος 

ενδομητρίου. 

 

Η πλειονότητα των ασθενών παρουσίασε μία (17, 47,2%) ή καμία λοίμωξη (17, 47,2%) 

το τελευταίο τρίμηνο από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενώ στο τελευταίο 

έτος 13 ασθενείς (36,1%) παρουσίασαν 0 ή 1 λοίμωξη, 16 ασθενείς (55,6%) 

παρουσίασαν 2-4 λοιμώξεις και 3 ασθενείς (8,3%) είχαν >5 λοιμώξεις. 

 

3.2. Ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL 
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3.2.1. Αξιοπιστία και εγκυρότητα του ερωτηματολογίου CVID_QoL 

 

Για να εκτιμηθεί η αξιοπιστία επαναληπτικής μέτρησης (test-retest reliability) του 

ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL, 16 (από τους 36) ασθενείς συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο και δεύτερη φορά με μεσοδιάστημα 4-6 εβδομάδων από την πρώτη. Η 

αξιοπιστία επαναληπτικής μέτρησης έγινε μόνο με τους 16 ασθενείς λόγω του ότι αυτοί 

επισκέφτηκαν το νοσοκομείο για δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος 

διεξαγωγής της μελέτης. Για την πλειονότητα των ασθενών δεν παρατηρήθηκαν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις στην κλίμακα βαρύτητας των απαντήσεών τους, όπως 

αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Στατιστικά σημαντικές διαφορές 

παρατηρήθηκαν μόνο για τις ερωτήσεις/διαστάσεις 17 («μου ήταν δύσκολο να κάνω τη 

συνήθη εργασία μου ή τις σπουδές μου») και 18 («φοβόμουν ότι θα πεθάνω») και 

οφείλονταν είτε σε υποτροπή λοιμώξεων το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (για την ερώτηση 17) είτε σε διαφοροποίηση της 

απάντησης ασθενών με ιστορικό νεοπλασίας (για την ερώτηση 18), κάτι που 

θεωρήθηκε δικαιολογημένο και αποδεκτό για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της 

μελέτης.  

 

 Πίνακας 2. Μελέτη αξιοπιστίας επαναληπτικής μέτρησης του ερωτηματολογίου CVID_QoL 

 CVID_1 CVID_2   CVID_1 CVID_2  

Ερώτηση mean±SΕΜ mean±SΕΜ P Ερώτηση mean±SΕΜ mean±SΕΜ p 

# 1 2,06 ± 0,309 1,81 ± 0,262 0,261 # 17 1,13 ±0,328 1,75 ± 0,348 0,013 

# 2 0,69 ± 0,338 1,19 ± 0,344 0,150 # 18 0,69 ± 0,254 0,94 ± 0,249 0,041 

# 3 1,19 ± 0,228 1,56 ± 0,241 0,083 # 19 0,88 ± 0,301 0,88 ± 0,239 1,000 

# 4 1,31 ± 0,326 1,31 ± 0,313 1,000 # 20 1,06 ± 0,322 0,94 ± 0,281 0,652 

# 5 1,13 ± 0,352 1,44 ± 0,273 0,264 # 21 1,75 ± 0,310 1,44 ± 0,241 0,136 

# 6 2,00 ± 0,303 2,19 ± 0,245 0,383 # 22 1,50 ± 0,242 1,81 ± 0,319 0,237 

# 7 1,44 ± 0,376 1,88 ± 0,352 0,110 # 23 1,33 ± 0,347 1,40 ± 0,363 0,719 

# 8 1,94 ± 0,370 2,06 ± 0,266 0,609 # 24 0,69 ± 0,176 0,69 ± 0,218 1,000 

# 9 1,50 ± 0,342 1,38 ± 0,328 0,497 # 25 1,19 ± 0,319 1,25 ± 0,296 0,744 

# 10 1,06 ± 0,335 1,06 ± 0,295 1,000 # 26 0,56 ± 0,241 0,63 ± 0,239 0,751 

# 11 1,31 ± 0,313 1,06 ± 0,266 0,261 # 27 0,50 ± 0,258 0,69 ± 0,270 0,333 

# 12 0,88 ± 0,272 1,19 ± 0,228 0,173 # 28 1,38 ± 0,315 1,25 ± 0,296 0,609 

# 13 1,38 ± 0,287 1,75 ± 0,310 0,111 # 29 0,31 ± 0,151 0,25 ± 0,144 0,669 

# 14 0,81 ± 0,306 0,69 ± 0,285 0,333 # 30 1,56 ± 0,341 1,75 ± 0,281 0,530 

# 15 1,13 ± 0,328 1,19 ± 0,306 0,791 # 31 0,19 ± 0,188 0,13 ± 0,085 0,774 

# 16 0,88 ± 0,315 0,94 ± 0,347 0,843 # 32 1,75 ± 0,310 2,00 ± 0,274 0,261 

Επεξηγήσεις. CVID_1: πρώτη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, CVID_2: δεύτερη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίου (μετά 4-6 εβδ. από την πρώτη), mean: μέση τιμή, SEM: τυπικό σφάλμα του 

μέσου όρου. Αναλυτικά οι διαστάσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται στο Παράρτημα, 

στο τέλος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η ανάλυση έγινε με paired sample t-test. 
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Η αξιοπιστία του CVID_QoL ελέγχθηκε με τη χρήση του δείκτη εσωτερικής συνέπειας 

Cronbach’s alpha, καθώς και του δείκτη Intraclass Correlation (ICC), τόσο για κάθε 

επιμέρους κατηγορία, όσο και για το συνολικό σκορ του ερωτηματολογίου. Αναλυτικά, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 3, ο δείκτης Cronbach’s alpha ήταν μεγαλύτερος από 0,7 

για όλα τα σκορ, εκτός της κατηγορίας GSS, όπου σύμφωνα με την ανάλυση οι 

ερωτήσεις 4 και 14 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα), που αφορούν τη διάρροια, θα 

πρέπει να αφαιρεθούν προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ως 

προς τη συγκεκριμένη κατηγορία.   

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα δεικτών Cronbach’s alpha και Intraclass Correlation (ICC) για την 

εκτίμηση της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου CVID_QoL 

 Δείκτης Cronbach’s alpha Intraclass Correlation (ICC) 

CVID_QoL Global score 0,919 0,971 

EF score 0,877 0,951 

RF score 0,770 0,952 

GSS score 0,697 0,984 

 

 

3.2.2. Γενικά ευρήματα από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου  

 

Το ερωτηματολόγιο ήταν κατανοητό και συμπληρώθηκε γρήγορα (περίπου εντός 10-15 

λεπτών), από την πλειονότητα των ασθενών. Μία κενή απάντηση παρατηρήθηκε στα 

ερωτηματολόγια 4 ασθενών (ποσοστό στο σύνολο των ερωτήσεων 0,35%), στους 3 

(8,3%) αφορούσε την ερώτηση σχετικά με την σεξουαλική δραστηριότητα και σε έναν 

ασθενή (2,8%) αφορούσε την ερώτηση σχετικά με το φόβο θανάτου.   

 

Για το σύνολο των ασθενών της μελέτης η μέση τιμή του global score ( SD, εύρος) 

ήταν 36,3 ( 18,6, 5,0 - 77,0), η μέση τιμή ( SD, εύρος) του CVID_QoL Global ήταν 

28,3% ( 14,5, 3,9 - 60,2). Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες του ερωτηματολογίου 

ΕF, RF & GSS, οι μέσες τιμές ( SD, εύρος) ήταν 31,7% ( 15,3, 0 - 66,0), 26,8% ( 

16,8, 3,0 – 58,0) και 23,1% ( 20,7, 0 – 81,0), αντίστοιχα.  

 

3.2.3. Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου CVID_QoL με δημογραφικά και κλινικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης  
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά οι συσχετίσεις των μέσων τιμών του 

CVID_QoL Global και των επιμέρους κατηγοριών EF, RF & GSS, με την ηλικία, το 

φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) και την εκπαίδευση των ασθενών της μελέτης. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ενώ το φύλο και ο δείκτης μάζας σώματος δεν 

επηρέασαν την ποιότητα ζωής των ασθενών, τόσο στο σύνολο όσο και στις επιμέρους 

κατηγορίες του ερωτηματολογίου, τόσο η ηλικία όσο και το επίπεδο εκπαίδευσης 

επηρέασαν στατιστικά σημαντικά την ποιότητα ζωής, ειδικά όσον αφορά τις 

παραμέτρους της συναισθηματικής και σχεσιακής λειτουργικότητας (Πίνακας 4 και 

Εικόνα 3).  

 

Πίνακας 4. Συσχετίσεις των μέσων τιμών των σκορ των CVID_QoL Global, EF, RF και GSS 

με δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης 

 Ν (%) CVID_QoL 

Global, (SD) 

EF score, 

(SD) 

RF score, 

(SD) 

GSS score, 

(SD) 

Φύλο 

   Άντρες 16 (44,4) 24,6 (16,3) 27,5 (17,2) 24,7 (19,3) 16,0 (15,6) 

   Γυναίκες 20 (55,6) 31,4 (12,6) 35,1 (13,0) 28,5 (14,7) 28,8 (22,8) 

   p value  0,146 0,106 0,331 0,089 

Ηλικία 

   ≥ 40 ετών 23 (63,9) 33,2 (13,4) 36,7 (14,0) 33,3 (15,0) 25,5 (23,2) 

   < 40 ετών 13 (36,1) 19,7 (12,7) 22,9 (13,9) 15,2 (13,4) 16,8 (15,1) 

   p value  0,007 0,007 <0,001 0,494 

BMI 

   ≤ 18.5 3 (8,3) 35,2 (27,2) 37,7 (29,0) 32,4 (26,4) 29,2 (26,0) 

   18.6-24.9 18 (50,0) 29,2 (14,4) 32,5 (14,9) 27,5 (16,2) 22,6 (24,4) 

   ≥ 25 15 (41,7) 25,9 (12,4) 29,6 (13,5) 24,8 (16,5) 22,5 (15,6) 

   p value  0,702 0,733 0,867 0,709 

Εκπαίδευση 

   ≤ 12 έτη 21 (58,3) 33,3 (15,3) 37,0 (16,0) 32,1 (16,7) 25,6 (23,2) 

   > 12 15 (41,7) 21,8 (10,8) 24,3 (10,8) 19,3 (14,1) 19,6 (16,7) 

   p value  0,017 0,006 0,026 0,537 

Επεξηγήσεις. ΒΜΙ: body mass index (δείκτης μάζας σώματος), CVID_QoL Global: συνολικό 

άθροισμα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, ΕF: emotional functioning (συναισθηματική 

λειτουργικότητα), GSS: gastrointestinal and skin symptoms (συμπτώματα από το δέρμα και το 

γαστρεντερικό σύστημα), RF: relational functioning (σχεσιακή λειτουργικότητα), SD: standard 

deviation (τυπική απόκλιση). Οι συσχετίσεις για το φύλο, την ηλικία και την εκπαίδευση έγιναν 

με Mann-Whitney και του ΒΜΙ με Kruskal-Wallis μη παραμετρικά tests. Οι σημαντικές 

συσχετίσεις (p < 0,05) φαίνονται με έντονα στοιχεία εντός του πίνακα. 
 

Συγκεκριμένα, ασθενείς άνω των 40 ετών είχαν σημαντικά μεγαλύτερα EF, RF και 

CVID_QoL Global scores,  σε σχέση με μικρότερους σε ηλικία ασθενείς (Πίνακας 4 

και Εικόνα 3). Επιπρόσθετα, οι πιο μορφωμένοι ασθενείς (που είχαν συνεχίσει τις 

σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) είχαν σημαντικά μικρότερα EF & RF και 

CVID_QoL Global scores, που αντανακλούσε ίσως σε καλύτερη αποδοχή της νόσου 

και των προβλημάτων της, σε σχέση με ασθενείς χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου 
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(Πίνακας 4 και Εικόνα 3). Από την άλλη, ήταν ενδιαφέρον το εύρημα ότι η παρουσία 

συμπτωμάτων από το δέρμα ή το γαστρεντερικό δεν φάνηκε να διαφέρει στατιστικά 

σημαντικά μεταξύ των ασθενών ανάλογα με την ηλικία και το εκπαιδευτικό τους 

επίπεδο (Πίνακας 4).  

 

 

Εικόνα 3. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του CVID_QoL Global, EF και RF με την ηλικία 

(Α-Γ) και το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών (Δ-Ζ). Οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες 

(median) τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney test.  

 

 

 
Εικόνα 4. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του CVID_QoL GSS με την ύπαρξη 

βρογχεκτασιών (Α) και εντεροπάθειας (Β). Οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες 

(median) τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney 

test. 
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Πίνακας 5. Συσχετίσεις των μέσω τιμών των σκορ των CVID_QoL Global, EF, RF και GSS με 

κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης. 

Παράμετροι Ν (%) 
CVID_QoL 

Global (SD) 

EF score 

(SD) 

RF score 

(SD) 

GSS score 

(SD) 

Χρόνια πνευμονική νόσος 

   Ναι 13 (36.1) 30.2 (14.4) 34.3 (15.1) 30.6 (16.2) 21.6 (16.1) 

   Οχι 23 (63.9) 27.3 (14.8) 30.2 (15.6) 24.6 (17.1) 23.9 (23.2) 

   p value  0.489 0.365 0.347 0.954 

Βρογχεκτασίες 

   Ναι 15 (41.7) 24.7 (14.7) 28.7 (16.1) 26.1 (17.4) 11.7 (14.3) 

   Όχι 21 (58.3) 31.0 (14.2) 33.8 (14.7) 27.2 (16.7) 31.3 (20.9) 

   p value  0.254 0.327 0.769 0.002 

Χρόνια ιγμορίτιδα 

   Ναι 16 (44.4) 28.6 (13.5) 32.6 (14.3) 25.9 (14.5) 21.1 (18.5) 

   Όχι 20 (55.6) 28.2 (15.7) 31.0 (16.4) 27.5 (18.7) 24.7 (22.6) 

   p value  0.832 0.676 0.868 0.627 

Αυτοανοσία 

   Ναι 15 (41.7) 26.6 (17.1) 28.7 (19.3) 25.6 (17.3) 24.2 (17.7) 

   Όχι 21 (58.3) 29.6 (12.7) 33.8 (11.7) 27.6 (16.8) 22.3 (23.0) 

   p value  0.499 0.327 0.697 0.547 

Κοκκιωματώδης νόσος 

   Ναι 4 (11.1) 39.5 (17.5) 42.8 (20.3) 37.5 (17.0) 31.3 (11.4) 

   Όχι 32 (88.9) 27.0 (13.8) 30.3 (14.4) 25.4 (16.5) 22.1 (21.5) 

   p value  0.168 0.177 0.222 0.245 

Εντεροπάθεια 

   Ναι 8 (22.2) 37.5 (12.9) 41.3 (13.2) 34.4 (16.3) 39.1 (19.7) 

   Όχι 28 (77.8) 25.7 (14.1) 28.9 (14.9) 24.6 (16.5) 18.5 (18.9) 

   p value  0.068 0.052 0.147 0.007 

Καρκίνος 

   Ναι 7 (19.4) 38.7 (17.0) 41.7 (18.0) 34.9 (18.1) 37.5 (27.5) 

   Όχι 29 (80.6) 25.8 (13.0) 29.3 (13.9) 24.8 (16.1) 19.6 (17.6) 

   p value  0.055 0.104 0.155 0.101 

Χρόνια ηπατική νόσος 

   Ναι 4 (11.1) 34.8 (20.8) 39.1 (21.0) 38.2 (25.0) 14.1 (18.0) 

   Όχι 32 (88.9) 27.5 (13.8) 30.8 (14.6) 25.3 (15.4) 24.2 (21.0) 

   p value  0.507 0.518 0.273 0.362 

Έτη από τη διάγνωση 

   ≥ 15  9 (25.0) 30.0 (14.5) 33.5 (14.3) 27.5 (17.2) 25.7 (21.9) 

   < 15 27 (75.0) 23.4 (14.3) 26.2 (17.8) 24.7 (16.1) 15.3 (14.7) 

   p value  0.266 0.228 0.822 0.223 

Έτη καθυστερημένης διάγνωσης 

   ≥ 10 17 (47.2) 31.3 (11.3) 34.4 (10.7) 29.4 (12.8) 28.7 (25.0) 

   < 10 19 (52.8) 25.7 (16.8) 29.3 (18.4) 24.4 (19.7) 18.1 (14.9) 

   p value  0.303 0.318 0.309 0.268 

Επεξηγήσεις. CVID_QoL Global: συνολικό άθροισμα των απαντήσεων του ερωτηματολογίου, 

ΕF: emotional functioning (συναισθηματική λειτουργικότητα), GSS: gastrointestinal and skin 

symptoms (συμπτώματα από το δέρμα και το γαστρεντερικό σύστημα), RF: relational 

functioning (σχεσιακή λειτουργικότητα), SD: standard deviation (τυπική απόκλιση).  

Όλες οι συσχετίσεις έγιναν με το μη παραμετρικό Mann-Whitney test. Οι σημαντικές 

συσχετίσεις (p < 0.05) φαίνονται με έντονα στοιχεία εντός του πίνακα. 

 

 

 



 
 

37 

Στη συνέχεια μελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση των κλινικών χαρακτηριστικών των 

ασθενών με την συνολική εκτίμηση της ποιότητας ζωής τους (CVID_QoL Global) και 

των επιμέρους κατηγοριών του ερωτηματολογίου (EF, RF, GSS). Όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 5, δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές συσχετίσεις των κλινικών χαρακτηριστικών 

των ασθενών με τα CVID_QoL Global, EF και RF, ωστόσο διαπιστώθηκαν στατιστικά 

σημαντικές συσχετίσεις της επιμέρους κατηγορίας του ερωτηματολογίου GSS με την 

παρουσία εντεροπάθειας (θετική συσχέτιση, p=0.007, Εικόνα 4), καθώς και την 

παρουσία βρογχεκτασιών (αρνητική συσχέτιση, p=0.002, Εικόνα 4). 

 

Ωστόσο, σε πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης (standard multiple regression) η 

ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούσαν ανεξάρτητους και στατιστικά 

σημαντικούς παράγοντες που επηρέαζαν το CVID_QoL Global σκορ, αλλά και τις 

επιμέρους κατηγορίες EF και RF (Πίνακες 6-9). Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι 

συγκεκριμένα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως η παρουσία βρογχεκτασιών 

και η συχνότητα των λοιμώξεων το τελευταίο έτος, επηρεάζουν σημαντικά τόσο το 

CVID_QoL Global σκορ όσο και την επιμέρους κατηγορία GSS. Αναλυτικά τα 

αποτελέσματα της πολυπαραγοντικής ανάλυσης παρουσιάζονται στους Πίνακες 6-9.  

 

Πίνακας 6. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόμησης για το CVID_QoL 

Global σκορ 

 Unstandardized B 
Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients Beta 
t-test p 

Ηλικία 0,136 0,039 0,456 3,488 0,002 

Εκπαίδευση -0,072 0,046 -0,220 -1,563 0,129 

Είδος θεραπείας -0,108 0,042 -0,371 -2,541 0,017 

Βρογχεκτασίες -0,114 0,043 -0,391 -2,633 0,014 

Εντεροπάθεια -0,014 0,055 -0,039 -0,248 0,806 

Λοιμώξεις το 

τελευταίο έτος 
0,031 0,014 0,354 2,282 0,030 

Adjusted R2 = 0,500, F = 6,658 με p < 0.001 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόμησης για το EF σκορ 

 Unstandardized B 
Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients Beta 
t-test p 

Ηλικία 0,128 0,045 0,400 2,840 0,008 

Εκπαίδευση -0,115 0,049 -0,368 -2,337 0,027 

Είδος θεραπείας -0,087 0,053 -0,249 -1,640 0,112 

Βρογχεκτασίες -0,100 0,050 -0,320 -1,996 0,056 

Εντεροπάθεια -0,019 0,063 -0,052 -0,305 0,763 

Λοιμώξεις το 

τελευταίο έτος 
0,032 0,016 0,339 2,030 0,052 

Adjusted R2 = 0,419, F = 5,083 με p = 0.001 
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Πίνακας 8. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόμησης για το RF σκορ 

 Unstandardized B 
Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients Beta 
t-test p 

Ηλικία 0,171 0,051 0,497 3,334 0,002 

Εκπαίδευση -0,110 0,056 -0,327 -1,965 0,059 

Είδος θεραπείας -0,056 0,061 -0,149 -0,931 0,360 

Βρογχεκτασίες -0,059 0,057 -0,175 -1,035 0,309 

Εντεροπάθεια -0,002 0,072 -0,005 -0,027 0,978 

Λοιμώξεις το 

τελευταίο έτος 
0,023 0,018 0,224 1,268 0,215 

Adjusted R2 = 0,351, F = 4,064 με p = 0.005 

 

Πίνακας 9. Αποτελέσματα πολυπαραγοντικής ανάλυσης παλινδρόμησης για το GSS σκορ 

 Unstandardized B 
Coefficients 

Std. Error 

Standardized 

Coefficients Beta 
t-test p 

Ηλικία 0,102 0,063 0,241 1,637 0,113 

Εκπαίδευση -0,087 0,068 -0,209 -1,273 0,214 

Είδος θεραπείας -0,408 0,074 -0,102 -0,643 0,525 

Βρογχεκτασίες -0,237 0,069 -0,573 -3,422 0,002 

Εντεροπάθεια -8,285Ε-5 0,088 0,000 -0,001 0,999 

Λοιμώξεις το 

τελευταίο έτος 
0,050 0,022 0,399 2,284 0,030 

Adjusted R2 = 0,351, F = 4,064 με p = 0.005 

 

Ενδιαφέροντα ευρήματα διαπιστώθηκαν επίσης μεταξύ κλινικών χαρακτηριστικών της 

νόσου, με επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου CVID_QoL. Αναλυτικότερα, 

διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με χρόνια πνευμονική νόσο, που όπως ήταν αναμενόμενο 

είχαν στατιστικά συχνότερα βήχα με απόχρεμψη (p = 0,003, ερώτηση 6 - Παράρτημα), 

αισθάνονταν περισσότερο θυμωμένοι (p = 0,016, ερώτηση 3 - Παράρτημα). Στο ίδιο 

πλαίσιο, ασθενείς με βρογχεκτασίες φάνηκε να αισθάνονταν συχνότερα 

στεναχωρημένοι (p = 0,041, ερώτηση 1 - Παράρτημα), αν και είχαν σπανιότερα 

δερματολογικά προβλήματα (p = 0,044, ερώτηση 26 - Παράρτημα), διάρροια (p = 

0,008, ερώτηση 4 - Παράρτημα), ή απέφευγαν τις εξόδους λόγω διαρροιών (p = 0,024, 

ερώτηση 14 - Παράρτημα).  

 

Ενδιαφέρον εύρημα ήταν επίσης ότι παρ' όλο που η παρουσία αυτοάνοσων νοσημάτων 

δεν φάνηκε να επηρεάζει συνολικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων (τόσο με το 

συνολικό CVID_QoL Global score, όσο και στις επιμέρους κατηγορίες EF, RF και 

GSS, Πίνακας 4), διαπιστώθηκε ότι αυτοί οι ασθενείς είχαν μεγαλύτερο φόβο 

προσβολής ασθενειών από τρίτους (πιθανώς λόγω της αναγκαίας λήψης 
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ανοσοκατασταλτικής αγωγής και των ανεπιθύμητων ενεργειών της) (p = 0,027, 

ερώτηση 30 - Παράρτημα).  

 

Στο ίδιο πλαίσιο, η παρουσία κοκκιωματώδους νόσου δεν φάνηκε να έχει επίπτωση 

στην ποιότητα ζωής των πασχόντων, ωστόσο οι πάσχοντες αισθάνονταν λιγότερο 

αυτόνομοι στις δραστηριότητές τους σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς (p = 0,027, 

ερώτηση 15 - Παράρτημα). Παρόμοια, ασθενείς με χρόνια εντεροπάθεια, που ως ήταν 

αναμενόμενο παρουσίαζαν συχνότερα διάρροιες και αποφυγή εξόδου εξαιτίας τους (p = 

0,011 και p < 0,001, αντίστοιχα – ερωτήσεις 4 & 14 - Παράρτημα), παρουσίαζαν 

σημαντικά αυξημένη τάση απομόνωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς (p < 

0,001, ερώτηση 20 - Παράρτημα), όπως επίσης αισθάνονταν περισσότερο αδύναμοι (p 

= 0,003, ερώτηση 22 - Παράρτημα). Επίσης, οι ασθενείς με χρόνια ιγμορίτιδα ανέφεραν 

συχνότερα ενόχληση από την θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη (p = 0,023, ερώτηση 24 - 

Παράρτημα), ενώ η παρουσία χρόνιας ηπατικής νόσου (αν και αποτελεί σοβαρή 

επιπλοκή της νόσου) δεν φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των 

πασχόντων, τόσο στο σύνολο του CVID_QoL Global score και τις επιμέρους 

κατηγορίες, όσο και ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου (p > 0,05, σε όλες τις 

περιπτώσεις).  

 

Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι τόσο τα χρόνια από τη διάγνωση της νόσου, όσο και η 

διάρκεια της καθυστερημένης διάγνωσης, δεν επηρέασαν σημαντικά τόσο το 

CVID_QoL Global score, όσο και τις επιμέρους κατηγορίες EF, RF & GSS (Πίνακας 

5). Παρ' όλα αυτά, διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με διάγνωση της νόσου πριν από 

τουλάχιστον 15 έτη νιώθουν λιγότερο στεναχωρημένοι (ερώτηση 1 - Παράρτημα), 

συγκριτικά με αυτούς με πιο πρόσφατη διάγνωση (p = 0,001). Οι τελευταίοι 

αισθάνονται επίσης ότι δεν μπορούν να φροντίσουν τους δικούς τους ανθρώπους όπως 

θα ήθελαν (p = 0,021, ερώτηση 7 - Παράρτημα) και έχουν μεγαλύτερο φόβο για 

επιδείνωση της υγείας τους (p = 0,037, ερώτηση 8 - Παράρτημα).  

 

Τέλος, οι ασθενείς με καρκίνο παρουσίασαν υψηλότερο CVID_QoL Global σε σχέση 

με τους υπόλοιπους ασθενείς, ωστόσο η διαφορά δεν ήταν οριακά στατιστικά 

σημαντική (p = 0,055, Πίνακας 5). Ωστόσο, οι ασθενείς με καρκίνο παρουσίασαν 

στατιστικά υψηλότερο φόβο θανάτου (p = 0,009, ερώτηση 18 - Παράρτημα), 

αισθάνονται ότι χρειάζονται συχνότερα βοήθεια για να φροντίσουν τον εαυτό τους (p = 
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0,020, ερώτηση 10 - Παράρτημα), ενώ επίσης σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 

χρειάστηκε να αλλάξουν τη δίαιτά τους (p = 0,017, ερώτηση 2 - Παράρτημα). 

 

3.2.4. Συσχετίσεις του ερωτηματολογίου CVID_QoL με το είδος της θεραπείας  

 

Ένα ενδιαφέρον ερώτημα κάθε παρόμοιας μελέτης είναι το πώς το είδος της θεραπείας 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών, λαμβάνοντας υπόψιν ότι με την υποδόρια 

θεραπεία μειώνεται σημαντικά η εξάρτηση των ασθενών από το νοσοκομείο, 

μειώνοντας παράλληλα και το συνολικό κόστος θεραπείας (π.χ. έξοδα μετακίνησης, 

κίνδυνος νοσηλειών λόγω νοσοκομειακών λοιμώξεων, κ.λπ.) (Daly et al., 1991).  

 

Στο πλαίσιο αυτό (όπως φαίνεται στην Εικόνα 5), διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς σε 

υποδόρια θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη (SCIG) παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους ασθενείς που λάμβαναν 

ενδοφλέβια αγωγή (IVIG). Το εύρημα αυτό αφορούσε τόσο το CVID_QoL Global 

(μέση τιμή ± τυπική απόκλιση: 25,5% ± 12,9%, έναντι 38,7% ± 13,7%, p = 0,021), όσο 

και την επιμέρους κατηγορία EF (μέση ± τυπική απόκλιση: 28,4% ± 13,8%, έναντι 

43,1% ± 13,7%, p = 0,015). Από την άλλη το είδος της θεραπείας δεν φάνηκε να 

συσχετίστηκε σημαντικά με τις επιμέρους κατηγορίες RF και GSS του 

ερωτηματολογίου (p > 0,05). Ωστόσο, σε πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόμησης, 

το εύρημα αυτό χάνεται, υποδεικνύοντας ότι άλλοι παράγοντες, και κυρίως η ηλικία 

αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης, επηρεάζουν σημαντικά τη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής των πασχόντων.  

 

 
Εικόνα 5. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του CVID_QoL Global 

(Α) και EF (Β),  ανάλογα με το είδος της θεραπείας (SCIG: υποδόρια, 

ΙVIG: ενδοφλέβια). Οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες (median) 

τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-

Whitney test. 
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Τέλος, όσον αφορά τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου, οι ασθενείς υπό 

ενδοφλέβια θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη (IVIG) παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

δυσκολία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού (p < 0,001, ερώτηση 5 - Παράρτημα), 

αυξημένο φόβο θανάτου (p < 0,001, ερώτηση 18 - Παράρτημα) και μεγαλύτερη 

δυσκολία στην επιτέλεση δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας (p = 0,004, ερώτηση 25 - 

Παράρτημα), σε σχέση με τους ασθενείς υπό υποδόρια θεραπεία (SCIG).  

 

3.3. Αποτελέσματα από τη χρήση των γενικών ερωτηματολογίων στους ασθενείς 

της μελέτης 

 

3.3.1.  Γενικό ερωτηματολόγιο EQ-5D 

  

Το εύρος του EQ-5D index score για τους ασθενείς της μελέτης ήταν μεταξύ -0,331 και 

1,000 (μέση τιμή  SD: 0,740  0,277). Διαπιστώθηκε ότι το EQ-5D index score 

σχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την ηλικία και το είδος της θεραπείας 

υποκατάστασης, με καλύτερη ποιότητα ζωής να επιδεικνύουν ασθενείς κάτω των 40 

ετών (p < 0,001, Εικόνα 6) και υπό υποδόρια θεραπεία με γ-σφαιρίνη (SCIG, p = 0,005, 

Εικόνα 6). Είναι αξιοσημείωτο, ότι δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση του συνολικού 

EQ-5D index score με άλλα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών της 

μελέτης. 

 

 

Εικόνα 6. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του EQ-5D index score με την 

ηλικία (Α) και το είδος της θεραπείας υποκατάστασης (SCIG: υποδόρια, 

ΙVIG: ενδοφλέβια) (Β),  στους ασθενείς της μελέτης. Οι γραμμές 

υποδηλώνουν τις διάμεσες (median) τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με 

το μη παραμετρικό Mann-Whitney test. 

 

Ωστόσο, από την ανάλυση των επιμέρους διαστάσεων (ερωτήσεων) και της κλίμακας 

VAS του ερωτηματολογίου, διαπιστώθηκε ότι:  
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1. η κινητικότητα των ασθενών της μελέτης (ερώτημα 1) συσχετιζόταν στατιστικά 

σημαντικά με την ηλικία (p = 0,010, r = 0,424), το επίπεδο εκπαίδευσης (p = 

0,022, r = -0,381), την παρουσία κοκκιωματώδους (p = 0,003, r = 0,477) και 

χρόνιας ηπατικής νόσου (p = 0,003, r = 0,477) 

2. η ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών (ερώτημα 2) συσχετιζόταν 

στατιστικά σημαντικά μόνο με την ύπαρξη χρόνιας διάρροιας (εντεροπάθειας) 

(p = 0,005, r = 0,454) 

3. η ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων (ερώτημα 3) 

συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με την παρουσία χρόνιας κοκκιωματώδους 

νόσου (p = 0,007, r = 0,440) και το ιστορικό ανάπτυξης νεοπλασίας (p = 0,020, r 

= 0,386) 

4. η παρουσία πόνου ή δυσφορίας (ερώτημα 4) συσχετιζόταν σημαντικά με την 

ηλικία (για άτομα άνω των 40 ετών, p = 0,027, r = 0,369) και το επίπεδο 

εκπαίδευσης (p = 0,044, r = -0,338) 

5. η παρουσία άγχους ή κατάθλιψης (ερώτημα 5) συσχετιζόταν σημαντικά με την 

ηλικία (p = 0,043, r = 0,339), ειδικά για ασθενείς άνω των 40 ετών (p = 0,015, r 

= 0,403), το είδος της θεραπείας (p = 0,014, r = -0,407), την παρουσία 

αυτοανοσίας (p = 0,025, r = -0,373) και χρόνιας διάρροιας (p = 0,017, r = 0,395) 

6. η αντίληψη που είχαν οι ασθενείς όσον αφορά τη μεταβολή της συνολικής 

κατάστασης της υγείας τους κατά το τελευταίο έτος, συσχετιζόταν σημαντικά 

μόνο με την ηλικία των ασθενών (p = 0,032, r = 0,358), ειδικά για άτομα άνω 

των 40 ετών (p = 0,031, r = 0,361) 

7. τέλος, διαπιστώθηκε ότι η κλίμακα VAS συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά με 

την ηλικία των ασθενών (p = 0,005, r = -0,462), ειδικά για άτομα άνω των 40 

ετών (p = 0,006, r = -0,451), αλλά και το συνολικό EQ-5D index score (p = 

0,006, r = 0,451), όπως ήταν αναμενόμενο (Εικόνα 7). 

 

Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του γενικού ερωτηματολογίου ΕQ-5D 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τα αποτελέσματα του ειδικού 

ερωτηματολογίου CVID_QoL. Συγκεκριμένα, το CVID_QoL Global φάνηκε να 

συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά τόσο με το EQ-5D index score (p < 0,001, r = -

0,605, Εικόνα 8), όσο και με όλες τις διαστάσεις του ερωτηματολογίου εκτός της 

αυτοεξυπηρέτησης (κινητικότητα: p = 0,013, r = 0,409, καθημερινές δραστηριότητες: p 

< 0,001, r = 0,560, πόνος/δυσφορία: p = 0,017, r = 0,395, άγχος/κατάθλιψη: p = 0,007, r 

= 0,444). Επίσης διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του CVID_QoL Global με την έκτη 
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ερώτηση του EQ-5D ερωτηματολογίου (που αφορά την εκτίμηση της πιθανής 

μεταβολής της υγείας των ασθενών το τελευταίο έτος: p = 0,022, r = 0,382) και 

αρνητική συσχέτιση με την κλίμακα VAS (p < 0,001, r = -0,581, Εικόνα 8).  

 

 

      

Εικόνα 7. Διάγραμμα διασποράς που απεικονίζει τη στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση του EQ-5D index score με την κλίμακα VAS.  

 

 

 

 

Εικόνα 8. Διαγράμματα διασποράς που απεικονίζουν τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

του CVID_QoL Global score με το EQ-5D index score (Α) και την κλίμακα VAS (Β).  
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Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL, 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του EF score τόσο με το EQ-5D 

index score (p < 0,001, r = -0,661), όσο και με όλες τις διαστάσεις του 

ερωτηματολογίου εκτός της αυτοεξυπηρέτησης (κινητικότητα: p = 0,009, r = 0,431, 

καθημερινές δραστηριότητες: p = 0,001, r = 0,518, πόνος/δυσφορία: p = 0,004, r = 

0,473, άγχος/κατάθλιψη: p = 0,003, r = 0,475). Επίσης διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση 

του EF score με την έκτη ερώτηση του EQ-5D ερωτηματολογίου (που αφορά την 

εκτίμηση της πιθανής μεταβολής της υγείας των ασθενών το τελευταίο έτος: p = 0,033, 

r = 0,356) και αρνητική συσχέτιση με την κλίμακα VAS (p = 0,001, r = -0,544). 

Παρόμοια, το RF score συσχετίστηκε σημαντικά με το EQ-5D index score (p = 0,001, r 

= -0,528), αλλά όσον αφορά τις επιμέρους ερωτήσεις, συσχετίστηκε μόνο με την 

κινητικότητα (p = 0,002, r = 0,509) και τις καθημερινές δραστηριότητες (p = 0,003, r = 

0,480). Επίσης, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του RF score με την έκτη ερώτηση του 

EQ-5D ερωτηματολογίου (p = 0,014, r = 0,404) και αρνητική συσχέτιση με την 

κλίμακα VAS (p < 0,001, r = -0,686). Τέλος, η κατηγορία GSS συσχετίστηκε 

σημαντικά μόνο με τις καθημερινές δραστηριότητες (p = 0,027, r = 0,369), αλλά όχι με 

το EQ-5D index score και την κλίμακα VAS (p = 0,250 και p = 0,176, αντίστοιχα).  

 

3.3.2. Γενικό ερωτηματολόγιο GHQ-12 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ασθενείς με συνολικό σκορ 4 θεωρούνται ότι έχουν 

θετικό σκορ, έχοντας αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άγχους και κατάθλιψης. Όσον 

αφορά τα γενικά αποτελέσματα του ψυχομετρικού ερωτηματολογίου GHQ-12, 13 

ασθενείς (36,1%) είχαν θετικό σκορ, ενώ 23 ασθενείς (63,9%) αρνητικό (<4). Αρκετά 

ενδιαφέρον εύρημα της ανάλυσης ήταν ότι υψηλότερο ποσοστό ασθενών με θετικό 

score (και συνακόλουθα «χειρότερη» ποιότητα ζωής) καταγράφηκε σε άτομα με 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, συγκριτικά με ασθενείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(52,4% έναντι 13,3%, p = 0,033, Εικόνα 9), όπως και σε ασθενείς υπό ενδοφλέβια 

θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη συγκριτικά με ασθενείς υπό υποδόρια 

θεραπεία (88,9% έναντι 15,4%, p = < 0,001, Εικόνα 8). Τέλος, αν και το ποσοστό 

ασθενών με θετικό score ήταν υψηλότερο σε ασθενείς άνω των 40 ετών (47,8% έναντι 

15,4%), ωστόσο η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική (p = 0,075).  
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Εικόνα 9. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του GHQ score με το είδος 

της εκπαίδευσης (Α) και το είδος της θεραπείας (SCIG: υποδόρια, ΙVIG: 

ενδοφλέβια) (Β). Τα γραφήματα (στήλες) υποδηλώνουν τη μέση τιμή 

(mean) με το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου (standard error of the mean, 

SEM) και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-

Whitney test. 

 

Από την άλλη, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του GHQ-12 

score με το φύλο (p = 0,301), το ΒΜΙ (p = 0,765), το χρονικό διάστημα από τη 

διάγνωση της νόσου (p = 1,000), ή τη διάρκεια της καθυστερημένης διάγνωσης (p = 

0,367), αλλά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών όπως την παρουσία (ή μη) 

χρόνιας αναπνευστικής νόσου (p = 0,150), την παρουσία βρογχεκτασιών (p = 0,736), τη 

χρόνια ιγμορίτιδα (p = 0,301), την παρουσία κοκκιωματώδους νόσου (p = 0,123), τη 

συνύπαρξη (ή μη) αυτοάνοσων νοσημάτων (p = 0,769), τη χρόνια ηπατική νόσο (p = 

0,080), την εντεροπάθεια (p = 0,926), την ανάπτυξη νεοπλασίας (p = 0,679), ή τη 

συχνότητα των λοιμώξεων τους τελευταίους 3 (p = 0,370) ή 12 μήνες (p = 0,705). 

 

Ενδιαφέρον ήταν το γεγονός, ότι κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του GHQ-12 

με αυτά του CVID_QoL, διαπιστώθηκε στατιστικά θετική συσχέτιση του GHQ-12 

score τόσο με το CVID_QoL Global (μέση τιμή  SD ασθενών με θετικό έναντι 

αρνητικού GHQ-score: 39,1  12,1% έναντι 22,2  12,2%, p < 0,001, Εικόνα 10), όσο 

και τα επιμέρους EF (μέση τιμή  SD ασθενών με θετικό έναντι αρνητικού GHQ-score: 

43,5  12,0% έναντι 25,0  12,8%, p < 0,001, Εικόνα 10) και RF (μέση τιμή  SD 

ασθενών με θετικό έναντι αρνητικού GHQ-score: 40,2  15,0% έναντι 19,2  12,6%, p 

< 0,001, Εικόνα 10), αλλά όχι με το GSS (μέση τιμή  SD ασθενών με θετικό έναντι 

αρνητικού GHQ-score: 24,5  22,0% έναντι 22,3  20,4%, p = 0,768).  
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Εικόνα 10. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του CVID_QoL Global (Α), EF (Β),  και RF (Γ) 

με το GHQ-12 score. Οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες (median) τιμές και η στατιστική 

ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney test. 

 

 

3.3.3. Γενικό ερωτηματολόγιο Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

 

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου SGRQ αφορούν τόσο ένα γενικό συνολικό 

score (SGRG Τotal score), το οποίο συνοψίζει την επίδραση της αναπνευστικής νόσου 

στη συνολική κατάσταση της υγείας των ασθενών, όσο και τρεις διακριτές κατηγορίες, 

που εστιάζονται:  

1. στα συμπτώματα (Symptoms score), τα οποία σχετίζονται με τη συχνότητα, τη 

σοβαρότητα και το αποτέλεσμα των ευρημάτων από το αναπνευστικό σύστημα 

2. στις δραστηριότητες (Activity score), που περιορίζονται ή επηρεάζονται από 

την παρουσία δύσπνοιας, και  

3. στις επιπτώσεις (Impacts score), που καλύπτουν ένα εύρος πτυχών 

σχετιζόμενων με την κοινωνική λειτουργικότητα και τις ψυχολογικές 

διαταραχές, οι οποίες προκαλούνται από την παρουσία αναπνευστικής νόσου. 

 

Στην παρούσα μελέτη, ελέγχθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων 

μεταξύ των παραπάνω scores (γενικού και διακριτών κατηγοριών) με τα δημογραφικά 

και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης, καθώς και με τα αποτελέσματα 

του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL και τις επιμέρους διαστάσεις του, τα οποία 

παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Ένας ασθενής δεν συμπλήρωσε το σύνολο 

του ερωτηματολογίου SGRQ, οπότε οι απαντήσεις του έδωσαν τη δυνατότητα 

εκτίμησης μόνο του Symptoms score.  

 

Το εύρος του SGRQ Τotal score και των επιμέρους κατηγοριών του 

(συμπεριλαμβανομένων των μέσων τιμών  SD) παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στον 

Πίνακα 10. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση του SGRQ Total 
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score με την ηλικία (p = 0,010, r = 0,432), ιδιαίτερα για άτομα άνω των 40 ετών (μέση 

τιμή  SD: 33,89  20,63 έναντι 13,01  15,57, p = 0,001, r = 0,539, Εικόνα 11), το 

φύλο (άνδρες /γυναίκες – μέση τιμή  SD: 18,79  19,24 έναντι 31,65  21,53, p = 

0,038, r = 0,354, Εικόνα 11) και το επίπεδο εκπαίδευσης (≤ 12 έτη έναντι > 12 έτη – 

μέση τιμή  SD: 33,01  23,75 έναντι 16,97  13,31, p = 0,042, Εικόνα 11).  

 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα του ερωτηματολογίου SGRQ στους ασθενείς της μελέτης 

 Symptoms score Activity score Impact score Total score 

Εύρος 0,00 - 68,14 0,00 - 80,32 0,00 - 80,61 0,00 - 77,54 

Μέση τιμή 30,21 29,71 22,54 26,14 

SDEV 19,37 25,84 22,48 21,29 

 

 

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες του SGRQ, στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

διαπιστώθηκε μεταξύ του Symptoms score με το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών (≤ 

12 έτη έναντι > 12 έτη – μέση τιμή  SD: 37,10  20,16 έναντι 20,57  13,66, p = 

0,007, Εικόνα 11), και τη διάρκεια σε έτη από τη διάγνωση της νόσου (p = 0,013, r = 

0,411, Εικόνα 11). Επίσης το Activity score συσχετίστηκε σημαντικά με την ηλικία (p = 

0,035, r = 0,357), ιδιαίτερα για ασθενείς άνω των 40 ετών (μέση τιμή  SD: 38,13  

24,27 έναντι 15,45  22,59, p = 0,014, Εικόνα 11), το φύλο (άνδρες /γυναίκες – μέση 

τιμή  SD: 20,05  22,60 έναντι 36,95  26,26, p = 0,040, Εικόνα 11), αλλά και το 

επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών (≤ 12 έτη έναντι > 12 έτη – μέση τιμή  SD: 38,60  

27,98 έναντι 17,85  17,18, p = 0,021, Εικόνα 11).  

 

Αξιοσημείωτο εύρημα για το Activity score ήταν η στατιστικά σημαντική συσχέτισή 

του με την επαγγελματική κατάσταση των ασθενών, όπου ασθενείς χωρίς 

επαγγελματική δραστηριότητα (άνεργοι, συνταξιούχοι, νοικοκυρές) παρουσίασαν 

υψηλότερο score και συνακόλουθα χειρότερη ποιότητα ζωής, συγκρινόμενοι με 

ασθενείς που είτε εργάζονταν είτε σπούδαζαν (p = 0,009, Kruskal-Wallis test, Εικόνα 

12). Τέλος, το Impacts score συσχετίστηκε σημαντικά με την ηλικία (p = 0,029, r = 

0,369), ιδιαίτερα για ασθενείς άνω των 40 ετών (μέση τιμή  SD: 30,79  23,09 έναντι 

8,56  12,70, p = 0,003, Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του SGRQ Total score και των επιμέρους 

κατηγοριών του (Symptoms score, Activity score και Impacts score) με δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των ασθενών της μελέτης. Σε όλα τα διαγράμματα διασποράς εκτός του Ε, η 

στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney test, όπου οι γραμμές 

υποδηλώνουν τις διάμεσες (median) τιμές. Στο διάγραμμα διασποράς Ε, η στατιστική ανάλυση 

έγινε με Spermann (non-parametric) correlation test.  

 

     

Εικόνα 12. Διάγραμμα με απεικόνιση γραμμών σφάλματος (μέση τιμή ± 2SEΜ 

[standard error of the mean, τυπικό σφάλμα του μέσου όρου]) του Activity 

score ανάλογα με την επαγγελματική κατάσταση των ασθενών της μελέτης. Η 

στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Κruskal-Wallis H test. 
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Κατά τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου SGRQ με αυτά του 

ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ του SGRQ Total score τόσο με το CVID_QoL Global score (p < 

0,001, r = 0,625), όσο και με τις επιμέρους κατηγορίες του EF (p < 0,001, r = 0,667) και 

RF (p < 0,001, r = 0,762) (Εικόνα 13). 

 

 

Eικόνα 13. Διαγράμματα διασποράς που απεικονίζουν τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του 

SGRQ Total score με τα CVID_QoL Global, ΕF και RF scores  

 

 

Επιπρόσθετα, στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις διαπιστώθηκαν μεταξύ όλων των 

επιμέρους κατηγοριών του SGRQ ερωτηματολογίου (Symptoms score, Activity score 

& Impacts score) τόσο με το CVID_QoL Global score, όσο και με τις επιμέρους 

κατηγορίες του, EF και RF (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 11. Συσχετίσεις των επιμέρους κατηγοριών του SGRQ ερωτηματολογίου με 

CVID_QoL Global score και τις επιμέρους κατηγορίες του. 

 
CVID_QoL 

Global score 
EF score RF score GSS score 

SGRQ Total score p < 0,001 

r = 0,625 
p < 0,001 

r = 0,667 
p < 0,001 

r = 0,762 

p = 0,797 

r = -0,045 

Symptoms score p = 0,014 

r = 0,404 
p = 0,003 

r = 0,482 
p < 0,001 

r = 0,579 

p = 0,304 

r = -0,176 

Activity score p = 0,002 

r = 0,501 
p = 0,001 

r = 0,556 
p < 0,001 

r = 0,614 

p = 0,927 

r = -0,016 

Impacts score p < 0,001 

r = 0,702 
p < 0,001 

r = 0,725 
p < 0,001 

r = 0,777 

p = 0,825 

r = 0,039 

 

 

3.3.4. Γενικό ερωτηματολόγιο SF-36 

Κατά την ανάλυση του γενικού ερωτηματολογίου SF-36 ελέγχθηκε η ύπαρξη ή μη, 

στατιστικά σημαντικών συσχετίσεων των οκτώ (8) επιμέρους διαστάσεων καθώς και 
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των γενικών κλιμάκων PCS και MCS scores του ερωτηματολογίου, τόσο με 

δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όσο και με τα αποτελέσματα 

του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL. Όπως αναφέρθηκε στο Γενικό μέρος, όσο 

υψηλότερα είναι τα scores των ερωτηματολογίων (τόσο των επιμέρους διαστάσεων όσο 

και των κλιμάκων PCS & MCS) τόσο καλύτερη θεωρείται  η ποιότητα ζωής των 

ασθενών. Οι μέσες τιμές και το εύρος τόσο των επιμέρους διαστάσεων, όσο και των 

PCS και MCS scores του ερωτηματολογίου για τους ασθενείς της μελέτης, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.  

 

Αρχικά, όσον αφορά τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

- η σωματική λειτουργικότητα (PF) φάνηκε να συσχετίζεται αρνητικά με την 

ηλικία των ασθενών (p = 0,005, r = -0,463), ειδικά για άτομα άνω των 40 ετών 

(p < 0,001, r = 0,563), ενώ παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση με την εκπαίδευση 

(p = 0,015, r = 0,402) και την επαγγελματική κατάσταση (p = 0,025, r = 0,374) 

των ασθενών (Εικόνα 14) 

- ο σωματικός ρόλος (RP) διαπιστώθηκε ότι δεν συσχετίζεται με κανένα από τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, ενώ διαπιστώθηκε αρνητική 

σημαντική συσχέτιση με την παρουσία κοκκιωματώδους νόσου (p = 0,034, r = -

0,354) 

- ο σωματικός πόνος (BP) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση μόνο με την ηλικία 

των ασθενών (p = 0,035, r = -0,352) 

 

Πίνακας 12. Συνοπτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου SF-36 στους ασθενείς της 

μελέτης 

 
Μέση τιμή ± τυπική 

απόκλιση 
Εύρος 

PF (σωματική λειτουργικότητα) 73,5 ± 28,9 0 – 100,0 

RP (σωματικός ρόλος) 65,3 ± 41,1 0 – 100,0 

BP (σωματικός πόνος) 76,0 ± 27,5 12,0 –100,0 

GH (γενική υγεία) 44,9 ± 22,8 5,0 – 87,0 

VT (ζωτικότητα) 55,8 ± 21,5 15,0 – 95,0 

SF (κοινωνικός ρόλος) 67,7 ± 28,6 0 – 100,0 

RE (συναισθηματικός ρόλος) 60,2 ± 42,8 0 – 100,0 

MH (ψυχική υγεία) 60,8 ± 20,2 12,0 – 88,0 

PCS (συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας) 45,9 ± 10,7 18,7 – 59,3 

MCS (συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας) 42,8 ± 11,3 16,8 – 58,5 
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Εικόνα 14. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της σωματικής λειτουργικότητας 

του ερωτηματολογίου SF-36 με την ηλικία (Α), την εκπαίδευση (Β) και την 

επαγγελματική κατάσταση των ασθενών (Γ). Στα διαγράμματα Α και Β, οι 

γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη 

παραμετρικό Mann-Whitney test, ενώ στο διάγραμμα (Γ) με απεικόνιση γραμμών 

σφάλματος (μέση τιμή ± 2SEΜ [standard error of the mean, τυπικό σφάλμα του 

μέσου όρου]) η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Κruskal-Wallis H 

test. 

 

 

- η γενική υγεία (GH) συσχετίστηκε επίσης αρνητικά μόνο με την ηλικία των 

ασθενών (p = 0,047, r = -0,334), ειδικά για άτομα άνω των 40 ετών (p = 0,003) 

(Εικόνα 15) 

- ο συναισθηματικός ρόλος (RE) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση μόνο με την 

ηλικία των ασθενών (p = 0,015, r = -0,462) 

- o κοινωνικός ρόλος (SF) παρουσίασε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση 

με την επαγγελματική κατάσταση των ασθενών (p = 0,005, r = 0,460, Εικόνα 

15), την υποδόρια θεραπείας υποκατάστασης (p = 0,044, r = 0,337, Εικόνα 15) 

και αρνητική συσχέτιση με το ιστορικό ανάπτυξης νεοπλασίας (p = 0,028, r = -

0,366) 

- η ψυχική υγεία (MH) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με την ηλικία, όπου ήταν 

χειρότερη για άτομα άνω των 40 ετών (p = 0,041, Εικόνα 16), ενώ 
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παρατηρήθηκαν θετικές  συσχετίσεις με το είδος της θεραπείας (p = 0,002, όπου 

καλύτερο σκορ παρουσίασαν άτομα σε υποδόρια θεραπεία υποκατάστασης, 

Εικόνα 16) και το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών (p = 0,030, Εικόνα 16), 

όπου άτομα με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης παρουσίασαν υψηλότερη τιμή 

- τέλος, δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση της 

ζωτικότητας (VT) με δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

της μελέτης 

 

 

 

 

Εικόνα 15. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της γενικής υγείας του 

ερωτηματολογίου SF-36 με την ηλικία (Α), καθώς και του κοινωνικού ρόλου με το 

είδος της θεραπείας (Β) και την επαγγελματική κατάσταση των ασθενών της 

μελέτης (Γ). Στα διαγράμματα Α και Β, οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες 

τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Mann-Whitney test, 

ενώ στο διάγραμμα (Γ) με απεικόνιση γραμμών σφάλματος (μέση τιμή ± 2SEΜ 

[standard error of the mean, τυπικό σφάλμα του μέσου όρου]) η στατιστική 

ανάλυση έγινε με το μη παραμετρικό Κruskal-Wallis H test. 
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Εικόνα 16. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της ψυχικής υγείας του ερωτηματολογίου SF-36 

με την ηλικία (Α), το είδος θεραπείας (Β) και το επίπεδο εκπαίδευσης (Γ) των ασθενών της 

μελέτης. Οι γραμμές υποδηλώνουν τις διάμεσες τιμές και η στατιστική ανάλυση έγινε με το μη 

παραμετρικό Mann-Whitney test 

 

Η συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας (PCS) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με την 

ηλικία των ασθενών (p = 0,008, r = -0,432) και ειδικά για ασθενείς άνω των 40 ετών (p 

= 0,009, r = -0,437), ενώ θετική συσχέτιση βρέθηκε με την εκπαίδευση των ασθενών 

της μελέτης, με ασθενείς με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να επιδεικνύουν 

υψηλότερο score (p = 0,046, r = 0,339). Παρόμοια και η συνοπτική κλίμακα ψυχικής 

υγείας (MCS) παρουσίασε αρνητική συσχέτιση με την ηλικία (p = 0,041, r = -0,343) 

και θετική με την εκπαίδευση, με ασθενείς με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης να 

επιδεικνύουν υψηλότερο σκορ (p = 0,030, r = 0,361). 

 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις του ερωτηματολογίου SF-36 με το ειδικό ερωτηματολόγιο 

CVID_QoL, διαπιστώθηκαν αρχικά στατιστικά σημαντικές αρνητικές συσχετίσεις της 

σωματικής λειτουργικότητας τόσο με το συνολικό CVID_QoL Global score (p < 0,001, 

r = -0,660), όσο και με τις επιμέρους κατηγορίες του ερωτηματολογίου EF (p < 0,001, r 

= -0,696) και RF (p < 0,001, r = -0,716) (Εικόνα 17). Παρόμοιες συσχετίσεις βρέθηκαν 

με τον σωματικό ρόλο (CVID_QoL Global: p = 0,001, r = -0,544, EF: p < 0,001, r = -

0,604,  RF: p = 0,002, r = -0,492), τη γενική υγεία CVID_QoL Global score: p < 0,001, 

r= -0,644, EF: p < 0,001, r = -0,688,  και RF: p < 0,001, r = -0,576, Eικόνα 17), τη 

ζωτικότητα (CVID_QoL Global score: p = 0,001, r = -0,543, EF: p < 0,001, r = -0,616, 

και RF: p = 0,001, r = -0,536), τον κοινωνικό ρόλο ( CVID_QoL Global score: p < 

0,001, r = -0,825, EF: p < 0,001, r = -0,824, και RF: p < 0,001, r = -0,766) τον 

συναισθηματικό ρόλο (CVID_QoL Global: p<0,001, r=-0,650, EF: p<0,001, r=-0,674, 

και RF: p<0,001, r=-0,633), και την ψυχική υγεία (CVD_QoL Global score: p<0,001, 

r=-0,717, EF: p<0,001, r=-0,748, και RF: p<0,001, r=-0,696, Εικόνα 17).  

 

Από την άλλη, ο σωματικός πόνος συσχετίστηκε σημαντικά με το CVID_QoL Global 

score (p = 0,036, r = -0,350), αλλά και την κατηγορία EF (p = 0,011, r = -0,420), ενώ ο 
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κοινωνικός ρόλος παρουσίασε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση και με το 

GSS (p = 0,039, r = -0,346), αποτελώντας πρακτικά τη μοναδική διάσταση που 

παρουσίασε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την επιμέρους παράμετρο των 

σωματικών συμπτωμάτων του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL. 

 

 

Eικόνα 17. Διαγράμματα διασποράς που απεικονίζουν τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις των 

διαστάσεων της σωματικής λειτουργικότητας (Α-Γ), της γενικής υγείας (Δ-Ζ) και της ψυχικής 

υγείας (Η-Ι) με τα CVID_QoL Global, ΕF και RF scores. 

 

 

Παρόμοια με τις επιμέρους διαστάσεις, τόσο η συνοπτική κλίμακα σωματικής υγείας 

(PCS), όσο και η συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας (MCS) παρουσίασαν στατιστικά 

αρνητικές συσχετίσεις με τα CVD_QoL Global score (p = 0,001, r = -0,533 και p < 

0,001, r = -0,746, αντίστοιχα), EF (p < 0,001, r = -0,589 και p < 0,001, r = -0,754, 

αντίστοιχα) και RF (p = 0,001, r = -0,515 και p < 0,001, r = -0,729, αντίστοιχα) (Εικόνα 

18). 
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Συμπερασματικά, και οι οκτώ επιμέρους διαστάσεις και οι δύο συνοπτικές κλίμακες 

του γενικού ερωτηματολογίου SF-36 παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

τόσο με το CVID_QoL Global score όσο και με τις επιμέρους κατηγορίες του ειδικού 

ερωτηματολογίου EF και RF, ενώ η κατηγορία GSS διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται 

στατιστικά σημαντικά μόνο με την διάσταση του κοινωνικού ρόλου. 

 

Eικόνα 18. Διαγράμματα διασποράς που απεικονίζουν τις στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 

των διαστάσεων της συνοπτικής κλίμακας σωματικής υγείας (PCS) (Α-Γ) και της συνοπτικής 

κλίμακας ψυχικής υγείας (MCS) (Δ-Ζ) με τα CVID_QoL Global, ΕF και RF scores. 

  

 

3.3.5. Γενικά ερωτηματολόγια PGA (PhGA & PtGA) 

 

Κατά τη σύγκριση των δύο ερωτηματολογίων PhGA & PtGA διαπιστώθηκε ότι υπήρξε 

μεταξύ τους χαμηλή συσχέτιση (Cohen’s kappa = 0,303), γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

εκτίμηση της γενικής κατάστασης της υγείας διέφερε σημαντικά μεταξύ του θεράποντα 

ιατρού και των ασθενών. Αναλυτικά, κανένας ασθενής δεν θεώρησε την κατάστασή του 

"σχετικά ήπια", 8 (22%) ασθενείς αξιολόγησαν την κατάστασή τους ως "ήπια", 11 

(30,5%) ως "μέτρια", 15 (43%) ως "σοβαρή" και 2 (5,5%) ως "πολύ σοβαρή". Οι 

απαντήσεις των ιατρών συμφωνούσαν με 18 (50%) από τις απαντήσεις που δόθηκαν 

από τους ασθενείς, αλλά με βάση την πιθανότητα συμφωνίας λόγω τύχης, 

διαπιστώθηκε ότι οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων PhGA και PtGA απέκλιναν 

σημαντικά, όπως προαναφέρθηκε. Πιο συγκεκριμένα, οι απαντήσεις που δόθηκαν τόσο 
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από τους θεράποντες ιατρούς, όσο και από τους ασθενείς της μελέτης, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 13.   

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα αποτελέσματα και των δύο ερωτηματολογίων (PtGA & 

PhGA) συσχετίστηκαν σημαντικά, τόσο με το CVID_QoL Global score, όσο και με τις 

επιμέρους κατηγορίες EF & RF (Πίνακας 14), ενώ δεν διαπιστώθηκε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση με το GSS score. 

 

Πίνακας 13. Απαντήσεις θεράποντα ιατρού και ασθενών 

 

 

 

 

 

PhGA 

 PtGA 

 
σχετικά 

ήπια 
ήπια μέτρια σοβαρή 

πολύ 

σοβαρή 
Σύνολο 

σχετικά ήπια 0 1 0 0 0 1 

Ήπια 0 2 2 3 0 7 

Μέτρια 0 5 8 5 0 18 

Σοβαρή 0 0 1 6 0 7 

πολύ σοβαρή 0 0 0 1 2 3 

Σύνολο 0 8 11 15 2 36 

Επεξηγήσεις: Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των βαθμολογιών των ιατρών για την 

κάθε απάντηση που έδωσαν, ενώ οι στήλες των ασθενών. Η τελευταία γραμμή και η τελευταία 

στήλη αντιπροσωπεύουν το άθροισμα των στηλών και των γραμμών, αντίστοιχα. Η διαγώνια 

"γραμμή" του πίνακα (με έντονα γράμματα) αντιπροσωπεύει την συμφωνία των απαντήσεων 

μεταξύ θεράποντα ιατρού και ασθενή, για την κάθε απάντηση.   

 

 

Πίνακας 14. Συσχετίσεις αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων CVID_QoL και PGA 

 CVID_QoL Global score EF score RF score GSS score 

PtGA 
p = 0,001 

r = 0,526 
p = 0,001 

r = 0,516 
p < 0,001 

r = 0,564 

p = 0,455 

r = 0,129 

PhGA 
p < 0,001 

r = 0,557 
p < 0,001 

r = 0,575 
p = 0,002 

r = 0,507 

p = 0,318 

r = 0,171 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί την πρώτη απόπειρα μελέτης και εκτίμησης της 

σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής ασθενών με ΚΠΑ, ενώ είναι η δεύτερη που 

πραγματοποιείται διεθνώς με τη χρήση του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL. 

Επιπρόσθετα, εκτιμήθηκε η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ασθενών με ΚΠΑ 

με τη χρήση και των γενικών ερωτηματολογίων EQ-5D, SF-36, SGRQ, GHQ-12 και 

PGA, και έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με τα αποτελέσματα του 

CVID_QoL.   

 

Τόσο από τον έλεγχο αξιοπιστίας και εγκυρότητας, όσο και από την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων του CVID_QoL, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για ένα 

ερωτηματολόγιο αξιόπιστο και έγκυρο για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών με ΚΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αξιοσημείωτο ότι το CVID_QoL ανέδειξε 

επιμέρους παραμέτρους της νόσου που φαίνεται να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των 

ασθενών, τα οποία δεν ανέδειξαν τα γενικά ερωτηματολόγια. Ωστόσο, τα βασικά 

ευρήματα του CVID_QoL φάνηκε να συμβαδίζουν με αυτά των γενικών 

ερωτηματολογίων και ειδικά με αυτά που εστιάζονται σε παραμέτρους που σχετίζονται 

με την ψυχική υγεία και διάθεση των ασθενών. Συγκεκριμένα, τόσο από την ανάλυση 

του CVID_QoL όσο και από την ανάλυση των ερωτηματολογίων SF-36 και SGRQ, 

καθώς και του αμιγώς ψυχομετρικού GHQ-12, διαφαίνεται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης 

επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ, ειδικά όσον αφορά τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται, και πιθανώς αποδέχονται, τις κλινικές 

εκδηλώσεις της νόσου. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με το ρόλο της απασχόλησης, 

που αναδείχτηκε στα ερωτηματολόγια SF-36 και SGRQ, όπου ασθενείς που ήταν 

ενεργοί επαγγελματικά, παρουσίαζαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με άτομα που 

είτε είχαν συνταξιοδοτηθεί, είτε απασχολούνταν σε οικιακές δραστηριότητες, ή ήταν 

άνεργοι, υποδεικνύει ότι και μη σωματικές εκδηλώσεις της νόσου συμβάλουν στη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ.  

 

Μια πιθανή εξήγηση του παραπάνω ευρήματος θα μπορούσε να είναι ότι ασθενείς με 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα εκτός σπιτιού, που απασχολούνται αρκετές 

ώρες με την εργασία ή τις σπουδές τους, επικεντρώνουν την προσοχή τους σε άλλα (μη 

σχετιζόμενα με τη νόσο) ζητήματα, με αποτέλεσμα να μη «διογκώνουν» στο μυαλό 

τους το πρόβλημα της υγείας τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αξιοσημείωτο ότι η 
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διάσταση των δραστηριοτήτων (activity score) του ερωτηματολογίου SGRQ 

συσχετίστηκε σημαντικά με την κατηγορία EF του CVID_QoL, δηλαδή τη 

συναισθηματική λειτουργικότητα, γεγονός που υποστηρίζει την παραπάνω υπόθεση. 

 

Κατά την ανάλυση του ερωτηματολογίου CVID_QoL διαπιστώθηκε ότι το είδος της 

θεραπείας παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ, μια και 

ασθενείς σε υποδόρια θεραπεία παρουσίασαν σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής 

συγκριτικά με τους ασθενείς που ελάμβαναν ενδοφλέβια θεραπεία υποκατάστασης με 

γ-σφαιρίνη. Παρόμοιο εύρημα αναδείχτηκε από την ανάλυση και των γενικών 

ερωτηματολογίων EQ-5D, GHQ-12, και SF-36, ενώ έχει επίσης καταδειχτεί στη 

βιβλιογραφία σε αρκετές μελέτες (Gardulf and Nicolay, 2006; Jolles, 2013; Σπελέτας 

και Γερμενής, 2013) και έχει αποδοθεί στην σημαντικά μικρότερη εξάρτηση των 

ασθενών από το νοσοκομείο. Παράλληλα, όπως ανέδειξε το CVID_QoL στην παρούσα 

μελέτη, οι ασθενείς υπό ενδοφλέβια θεραπεία παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, καθώς και μεγαλύτερη δυσκολία στην επιτέλεση 

δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας. Τα ευρήματα αυτά, ενισχύουν εν μέρει την επικρατούσα 

σήμερα θεώρηση, ότι η υποδόρια θεραπεία υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη αποτελεί τη 

θεραπεία εκλογής για ενήλικες ασθενείς με ΚΠΑ, μια και έχει παράλληλα σχετιστεί με 

καλύτερη ανοχή, καθώς και μικρότερη νοσηρότητα (Gardulf and Nicolay, 2006; Jolles, 

2013; Σπελέτας και Γερμενής, 2013). Ωστόσο, στην πολυπαραγοντική ανάλυση 

παλινδρόμησης διαπιστώθηκε ότι ο ρόλος της θεραπείας στην ποιότητα ζωής των 

ασθενών χάνεται, υποδεικνύοντας ότι άλλοι πιο σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών και πιθανώς είναι αυτοί που 

καθορίζουν και την επιλογή του είδους της θεραπείας, τόσο από την πλευρά των 

ασθενών, όσο και των θεραπόντων ιατρών.  

 

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, όπως ήταν αναμενόμενο, αποτελεί 

ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ, μια 

και ασθενείς άνω των 40 ετών παρουσίασαν χειρότερη ποιότητα ζωής συγκρινόμενοι 

με νεότερους ασθενείς (Πίνακας 4 & Εικόνα 3). Είναι χαρακτηριστικό ότι το εύρημα 

αυτό αναδείχτηκε και από την ανάλυση όλων των γενικών ερωτηματολογίων (εκτός του 

ψυχομετρικού GHQ-12) (Εικόνες 6, 11 και 14-16). Είναι χαρακτηριστικό ότι παρόμοιο 

εύρημα έχει καταδειχτεί τόσο σε προηγούμενες μελέτες σε ασθενείς με ΚΠΑ (Quinti et 

al., 2012, Tabolli et al., 2014), αλλά και σε ασθενείς με άλλα χρόνια νοσήματα, όπως 

ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (Tapp et al., 2010), χρόνια νεφρική νόσο 
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(Manavalan et al., 2017), ή και ψυχιατρικά νοσήματα, όπως διπολική διαταραχή 

(Aparicio et al., 2017), κ.λπ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη ειδικής 

αντιμετώπισης, αλλά και πιθανής ψυχολογικής υποστήριξης αυτών των ασθενών, 

ειδικά μάλιστα αυτών που οδηγούνται λόγω του νοσήματος σε πρόωρη 

συνταξιοδότηση, στη βάση και όσων σχολιάστηκαν με λεπτομέρεια παραπάνω.  

 

Όσον αφορά τα γενικά ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, 

διαπιστώθηκε ότι η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης συσχετίζονταν σημαντικά με την 

ποιότητα ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα, ασθενείς με ηλικία μικρότερη των 40 ετών 

καθώς και ασθενείς που είχαν συνεχίσει τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικά καλύτερη ποιότητα ζωής. Αξιόλογο είναι επίσης το 

γεγονός ότι όλα τα ευρήματα των γενικών ερωτηματολογίων συσχετίστηκαν σημαντικά 

με το συνολικό score του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL (CVID_QoL Global), 

καθώς και με τις επιμέρους κατηγορίες EF και RF, δηλαδή με τη συναισθηματική και 

σχεσιακή λειτουργικότητα των ατόμων. Αντίθετα, η κατηγορία που σχετίζεται με τα 

γαστρεντερικά και δερματικά συμπτώματα των ασθενών (GSS) δεν φαίνεται να 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ποιότητα ζωής των ασθενών (εκτός της διάστασης 

των καθημερινών δραστηριοτήτων του ερωτηματολογίου EQ-5D). Επομένως, 

πιθανότατα κυρίως ψυχολογικές παράμετροι καθόρισαν τις απαντήσεις των ασθενών ως 

προς την ποιότητα ζωής τους.    

 

Όπως τονίστηκε παραπάνω, η παρούσα μελέτη βασίστηκε σε αντίστοιχη μελέτη που 

διεξάχθηκε το προηγούμενο έτος σε ασθενείς με ΚΠΑ στην Ιταλία (Quinti et al., 2016), 

όπου και έγινε για πρώτη φορά η χρήση του ερωτηματολογίου CVID_QoL και 

αξιολογήθηκε η αξιοπιστία και εγκυρότητά του. Αν και στην Ιταλική μελέτη 

εντάχθηκαν 118 ασθενείς, στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν συνολικά τα 

ερωτηματολόγια 36 ασθενών, αριθμός σχετικά μικρός και συγκριτικά αρκετά 

μικρότερος από αυτόν της αρχικής Ιταλικής μελέτης. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψιν τα ακόλουθα: 

- Στην παρούσα μελέτη εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων ενηλίκων 

ασθενών με ΚΠΑ που είναι καταγεγραμμένοι στη βάση της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Ανοσοανεπαρκειών (European Society of Immunodeficiencies, 

ESID). 

- Το νόσημα είναι σαφώς υπο-διαγεγνωσμένο στη χώρα μας, με την πλειονότητα 

των ασθενών να είναι αδιάγνωστοι και να αντιμετωπίζονται ως πάσχοντες από 
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άλλα νοσήματα, χωρίς να λαμβάνουν την απαιτούμενη αγωγή και να έχουν την 

αντίστοιχη παρακολούθηση 

- Ωστόσο, σε αναλογία πληθυσμού των δύο χωρών και λαμβάνοντας συγκριτικά 

υπόψιν τον αριθμό των ασθενών των δύο μελετών, ο αριθμός της παρούσας 

μελέτης μάλλον δεν πρέπει να θεωρείται μικρός (ίσως είναι και μεγαλύτερος 

από το αναμενόμενο) 

 

Στο πλαίσιο αυτό, και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης (με 

Έλληνες ασθενείς με ΚΠΑ), με αυτά της Ιταλικής (Quinti et al., 2016), διαπιστώθηκαν 

σε πολλά σημεία συγκλίσεις, αλλά και κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Συγκεκριμένα: 

- Όσον αφορά τα σκορ του CVID_QoL Global και των επιμέρους κατηγοριών, 

δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Ελλήνων και των Ιταλών 

ασθενών, εκτός του RF. Συγκεκριμένα, η μέση τιμή ( SD) του CVID_QoL 

Global σκορ για τους Ιταλούς και Έλληνες ασθενείς ήταν παρόμοια (29,0  

16,5% και 28,3  14,5%, αντίστοιχα). Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τις μέσες 

τιμές ( SD) των EF & GSS (EF: 32,4  17,5% έναντι 31,7  15,3% για Ιταλούς 

και Έλληνες ασθενείς, αντίστοιχα, και GSS: 26,0  21,0% έναντι 23,1  20,7% 

για Ιταλούς και Έλληνες ασθενείς, αντίστοιχα), ενώ για την επιμέρους 

κατηγορία RF διαπιστώθηκε μεγάλη απόκλιση στις τιμές της Ιταλικής ομάδας 

(μέση τιμή  SD: 17,5  32,4 έναντι 26,8  16,8% για τους Ιταλούς και Έλληνες 

ασθενείς, αντίστοιχα). 

- Όπως τονίστηκε παραπάνω, η ηλικία αποτέλεσε κοινό παράγοντα που επηρεάζει 

την ποιότητα ζωής των πασχόντων, και όπως τονίστηκε, η επίδρασή της 

φαίνεται να είναι κοινό γνώρισμα της ανθρώπινης κατάστασης, μια και φαίνεται 

να επηρεάζει την ποιότητα ζωής πληθώρας χρόνιων νοσημάτων. Ωστόσο στην 

Ιταλική μελέτη, το ηλικιακό όριο όπου διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις ήταν αυτό των 50 ετών, ενώ στην δική μας μελέτη ήταν μικρότερο 

(40 έτη)  

- Στην Ιταλική μελέτη, ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) φάνηκε να επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε στην 

παρούσα μελέτη 

- Στην παρούσα μελέτη, διαπιστώθηκε ότι καλύτερη ποιότητα ζωής, με βάση την 

εκτίμηση του γενικού ερωτηματολογίου EQ-5D, παρουσίασαν ασθενείς κάτω 

των 40 ετών, καθώς και αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν υπό υποδόρια θεραπεία 
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υποκατάστασης με γ-σφαιρίνη, ευρήματα παρόμοια με την Ιταλική μελέτη. Η 

κλίμακα VAS συσχετίστηκε με το CVID_QoL Global και την κατηγορία EF, 

ενώ στην μελέτη των Quinti et al. (2016) συσχετίστηκε και με τις άλλες 

επιμέρους κατηγορίες του ειδικού ερωτηματολογίου, δηλ. τις RF και GSS. Η 

κατηγορία EF στην παρούσα μελέτη συσχετίστηκε με το EQ-5D index score και 

με όλες τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου εκτός από την 

αυτοεξυπηρέτηση, η κατηγορία RF συσχετίστηκε με το EQ-5D index score, 

αλλά μόνο με την κινητικότητα και τις καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η 

κατηγορία GSS συσχετίστηκε μόνο με τις καθημερινές δραστηριότητες. 

Αντίθετα, στην μελέτη των Quinti et al. (2016) οι κατηγορίες EF και RF 

συσχετίστηκαν με όλες τις επιμέρους διαστάσεις του ερωτηματολογίου EQ-5D, 

ενώ η κατηγορία GSS συσχετίστηκε μόνο με τις καθημερινές δραστηριότητες, 

τον πόνο και το άγχος 

- Κατά την ανάλυση του ψυχομετρικού ερωτηματολογίου GHQ-12 

διαπιστώθηκαν στην παρούσα μελέτη σημαντικές συσχετίσεις του μόνο με τις 

επιμέρους κατηγορίες του ειδικού ερωτηματολογίου EF και RF, ενώ στην 

μελέτη των Ιταλών (Quinti et al., 2016) διαπιστώθηκε ότι συσχετίζεται και με το 

GSS 

- Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο SGRQ, το οποίο μετρά το αντίκτυπο των 

αναπνευστικών προβλημάτων στην ποιότητα ζωής των ασθενών, τα ευρήματα 

και των δύο μελετών ήταν ακριβώς τα ίδια, ότι δηλαδή οι κατηγορίες EF και RF 

συσχετίζονται τόσο με το SGRQ Total score, όσο και με τις επιμέρους 

διαστάσεις του (Symptoms, Activity, Impacts), ενώ η κατηγορία GSS δεν 

παρουσιάζει καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα αποτελέσματα αυτού 

του ερωτηματολογίου 

- Όσον αφορά τις κλίμακες PCS και MCS του γενικού ερωτηματολογίου SF-36, 

και στις δύο μελέτες συσχετίστηκαν αρνητικά με τις κατηγορίες EF και RF του 

ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL. Σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, 

όπου δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση με την κατηγορία GSS, οι Quinti et al. 

(2016) διαπίστωσαν ότι υπάρχει συσχέτιση της κατηγορία αυτής με την κλίμακα 

MCS 

- Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην παρούσα μελέτη όλα τα ευρήματα 

των γενικών ερωτηματολογίων συσχετίστηκαν σημαντικά με το συνολικό score 

του ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL (CVID_QoL Global), καθώς και με 

τις επιμέρους κατηγορίες EF και RF. Αντιθέτως, στη μελέτη των Quinti et al. 
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(2016) και η κατηγορία GSS (εκτός δηλ. του συνολικού CVID_QoL Global 

score και των επιμέρους κατηγοριών EF και RF) συσχετίστηκε σημαντικά με τα 

αποτελέσματα των γενικών ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν (εκτός 

του SGRQ, όπου συσχετίστηκαν μόνο τα EF και RF). 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα αίτιο των διαφορών που παρατηρήθηκαν στις δύο 

μελέτες, θα μπορούσε να αποδοθεί στον σχετικά μικρότερο αριθμό ασθενών που 

εντάχθηκαν στην παρούσα μελέτη. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι οι διαφοροποιήσεις που 

διαπιστώθηκαν έχουν και άλλα σημαντικότερα αίτια, όπως την μεγάλη ετερογένεια της 

ΚΠΑ (που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφορετικών νοσημάτων 

με αρκετά κοινά εργαστηριακά και κλινικά χαρακτηριστικά), αλλά και την γενική 

οικονομική κατάσταση, ή και τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ διαφορετικών λαών, 

που μπορεί επηρεάζουν παροδικά, ή και μόνιμα τον ψυχισμό και την αντίδραση 

απέναντι σε ένα νόσημα και τις επιπλοκές του.  

 

Ενδιαφέρον θα αποτελούσε η επανάληψη της συμπλήρωσης του ειδικού 

ερωτηματολογίου CVID_QoL, καθώς και 1-2 γενικών ερωτηματολογίων ανά έτος, 

ώστε να διαπιστωθεί η εξέλιξη της ποιότητας ζωής των ασθενών με την πάροδο του 

χρόνου. Ειδικά όσον αφορά την επανάληψη της συμπλήρωσης του ψυχομετρικού 

ερωτηματολογίου GHQ-12 θα δοθεί η δυνατότητα εξέτασης της επίδρασης 

ψυχολογικών παραμέτρων στην ποιότητα ζωής των ασθενών με ΚΠΑ. Δεδομένου ότι, 

όπως φάνηκε από την ανάλυση και τις συσχετίσεις του CVID_QoL, μη σωματικές 

εκδηλώσεις της νόσου, όπως η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η επαγγελματική 

κατάσταση, συσχετίζονταν σημαντικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών της μελέτης, 

η μακροχρόνια επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση του ψυχομετρικού ερωτηματολογίου 

GHQ-12 θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατανόηση του κατά πόσο ψυχολογικοί 

παράγοντες συμβάλουν στην επιδείνωση ή μη της ποιότητας ζωής των ασθενών.  
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας μελέτης, που είναι η πρώτη που έγινε στην Ελλάδα 

σε ασθενείς με ΚΠΑ, είναι ότι η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η βαρύτητα της 

αναπνευστικής νόσου (παρουσία βρογχεκτασιών και αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων 

το τελευταίο έτος), επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι εκτός των σωματικών εκδηλώσεων της νόσου, κοινωνικοί, 

συναισθηματικοί και ψυχολογικοί παράγοντες συμβάλουν καθοριστικά στον τρόπο με 

τον οποίο η νόσος επιδρά και επηρεάζει τη ζωή τους.  

 

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι το ειδικό ερωτηματολόγιο CVID_QoL είναι ένα 

αξιόπιστο εργαλείο στην εκτίμηση της  ποιότητας ζωής των ασθενών με ΚΠΑ. Ωστόσο, 

με βάση τα αποτελέσματα και τις συσχετίσεις που μελετήθηκαν, φαίνεται ότι το 

CVID_QoL μπορεί να μετρήσει τη συναισθηματική και σχεσιακή λειτουργικότητα των 

ασθενών, αλλά όσον αφορά τα σωματικά προβλήματα μάλλον χρειάζεται βελτίωση. Το 

συμπέρασμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τρίτη κατηγορία του ερωτηματολογίου 

(GSS), που εστιάζεται σε γαστρεντερικές και δερματικές εκδηλώσεις της νόσου, 

φάνηκε να μην πληρεί τα κριτήρια αξιοπιστίας σύμφωνα με την ανάλυση Cronbach’s 

alpha, ενώ δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την πλειονότητα των 

υπόλοιπων ερωτηματολογίων και των επιμέρους ερωτήσεών τους. Επομένως, το 

CVID_QoL θα πρέπει πιθανώς να εμπλουτιστεί με ερωτήσεις που θα κάλυπταν 

μεγαλύτερο φάσμα κλινικών εκδηλώσεων και θα έδιναν μια πιο αντιπροσωπευτική 

εικόνα, του πώς κλινικές εκδηλώσεις της νόσου επηρεάζουν ή όχι σημαντικά τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών. Μέχρι τότε, ο συνδυασμός του 

ειδικού ερωτηματολογίου CVID_QoL με 1-2 γενικά ερωτηματολόγια (όπως τα  EQ-5D, 

GHQ-12, SF-36, ή SGRQ) θα μπορούσε να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη 

σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής των ασθενών με KΠΑ, με σημαντικές 

επιπτώσεις στην αντιμετώπιση και πρόγνωσή τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο CVID_QoL 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ..................... 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗ..……………. 

OΝΟΜΑ....................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....................... 

 

Σας παρακαλώ, επιλέξτε μία απάντηση, τοποθετώντας ένα "Χ", για κάθε μία από τις παρακάτω δηλώσεις, 

που περιγράφουν καλύτερα την κατάσταση σας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας σας και 

την ποιότητα της ζωής σας.  

 

Εξ’ αιτίας της νόσου μου, τους τελευταίους τρείς μήνες: 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Συχνά Πάντα 

1 Αισθάνθηκα στεναχωρημένος      

2 Χρειάστηκε να αλλάξω τη δίαιτά μου      

3 Αισθάνθηκα θυμωμένος      

4 Είχα διάρροια       

5 Έπρεπε να αναβάλλω μακροπρόθεσμα 

σχέδια μου  

     

6 Είχα βήχα και/ή φλέγμα      

7 Δεν μπορούσα να φροντίσω τους δικούς 

μου ανθρώπους όπως θα ήθελα 

     

8 Φοβόμουν ότι η υγεία μου μπορεί να 

χειροτερεύσει 

     

9 Είχα ενοχλήσεις ή πόνο στις αρθρώσεις      

10 Χρειάστηκα βοήθεια για να φροντίσω τον 

εαυτό μου 

     

11 Φοβήθηκα ότι θα μείνω χωρίς φάρμακα 

και/ή θεραπεία ανοσοσφαιρίνης 

     

12 Φοβήθηκα για ανεπιθύμητες ενέργειες από 

τη θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη 

     

13 Ανησυχούσα για το μέλλον μου       

14 Απέφευγα να βγαίνω από την οικία μου 

εξαιτίας της διάρροιας 

     

15 Αισθανόμουν λιγότερο αυτόνομος από ότι 

συνήθως 

     

16 Φοβόμουνα να μη μεταδώσω στους άλλους 

τις λοιμώξεις μου 
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Εξ’ αιτίας της νόσου μου, τους τελευταίους τρείς μήνες: 

 Ποτέ Σπάνια Κάποιες φορές Συχνά Πάντα 

17 Μου ήταν δύσκολο να κάνω τη συνήθη 

εργασία μου ή τις σπουδές μου  

     

18 Φοβόμουν ότι θα πεθάνω      

19 Απέφευγα να βγαίνω από την οικία μου 

λόγω του βήχα μου 

     

20 Είχα την τάση να απομονώνομαι       

21 Φοβόμουνα ότι θα αρρωστήσω      

22 Αισθανόμουνα αδύναμος      

23 Επηρεάστηκε η σεξουαλική μου 

δραστηριότητα 

     

24 Η θεραπεία με ανοσοσφαιρίνη με 

ενοχλούσε 

     

25 Ήταν δύσκολο να ακολουθήσω τις 

συνήθεις δραστηριότητες μου στον 

ελεύθερό μου χρόνο 

     

26 Αισθανόμουν άβολα λόγω των 

δερματικών προβλημάτων μου (σημάδια, 

ερυθρότητα, εξανθήματα, λοιμώξεις) 

     

27 Είχα δυσκολία να συναναστραφώ με τα 

άτομα του περιβάλλοντός μου 

     

28 Αισθανόμουνα άρρωστος      

29 Αισθανόμουνα ντροπή      

30 Φοβόμουνα ότι οι άλλοι μπορεί να μου 

μετέδιδαν τις ασθένειές τους 

     

31 Αισθανόμουνα προβληματισμένος για την 

επαφή μου με ασθενείς με την ίδια νόσο 

μου 

     

32 Αισθανόμουνα κουρασμένος      

 

Έλεγξε ότι έχεις απαντήσει σε όλες τις ανωτέρω δηλώσεις. 

Ευχαριστώ για τη συνεργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 


