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χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Ο πρωτοπαθής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το αδένωμα παραθυρεοειδούς αδένα είναι ένας καλοήθης όγκος ο οποίος συνήθως 

εμφανίζεται σε έναν, αλλά μπορεί και σε περισσότερους, παραθυρεοειδείς αδένες. Τα 

αδενώματα του παραθυρεοειδούς έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρμετρη παραγωγή 

παραθυρεοειδικής ορμόνης ,με αποτέλεσμα τη διαταραχή του ομοιοστατικού 

μηχανισμού ρύθμισης των επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου στο αίμα, γεγονός που 

οδηγεί σε υπερασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία. Η ενδοκρινολογική αυτή πάθηση 

χαρακτηρίζεται ως πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. (Underwood, 2007) 

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός είναι η τρίτη πιο συχνή ενδοκρινική διαταραχή, 

της οποίας οι κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν συμπτώματα από πολλά διαφορετικά 

όργανα. Εκτός από τη σκελετική και νεφρική νόσο, με την οποία παρουσιάζεται η 

κλασική μορφή της πάθησης, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός συσχετίστηκε 

τόσο με νευρογνωστικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις, όσο και με διαταραχές ύπνου και 

αυτοκτονικό ιδεασμό. (Weber et al 2013) 

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής είναι μια πολυδιάστατη έννοια που 

περιλαμβάνει φυσικούς, ψυχολογικούς, κοινωνικούς και άλλες παραμέτρους 

λειτουργικότητας συγκεκριμένες για μια δεδομένη κατάσταση υγείας. (Coker et al 

2005) 

Μελέτες σχετικά με την ποιότητα ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό εστίασαν στη γενική αντίληψη της υγείας, στο σωματικό πόνο, 

τη σωματική και κοινωνική λειτουργία, τη ζωτικότητα, τις συναισθηματικές λειτουργίες 

και την ψυχική υγεία με τη βοήθεια έγκυρων ερωτηματολογίων .Τα συνολικά 

αποτελέσματα αυτών των μελετών φαίνεται να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μια 

σημαντικά μειωμένη ποιότητα ζωής σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

(Cipriani et al 2014) 

Σκοπός λοιπόν αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη διαφορών 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οφειλόμενο σε 

αδένωμα παραθυρεοειδή, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή 

σε σχέση με εκείνη των 1) ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή και 2) υγιών 

ατόμων 
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1. ΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες ή επιθηλιακά σωμάτια είναι δύο ζεύγη μικρών μαζών 

αδενικού παρεγχύματος που εκκρίνουν την ορμόνη παραθορμόνη ( PTH ). Η 

παραθορμόνη μαζί με την καλτσιτονίνη ( CT ) και την βιταμίνη D ρυθμίζουν την 

ομοιοστασία του ασβεστίου και του φωσφόρου στον οργανισμό. Η περιγραφή τους 

έγινε το 1880 από τον Σουηδό Sanstrom ενώ η λειτουργία τους αναγνωρίστηκε πολύ 

αργότερα από τον Γάλλο Gley και η πρώτη παραθυρεοειδεκτομή έγινε το 1925 από τον 

Αυστραλό Mandl σε ασθενή με παθολογικό κάταγμα του μηριαίου οστού που είχε σαν 

αποτέλεσμα την πτώση των τιμών ασβεστίου στο αίμα και τη βελτίωση των οστικών 

του αλλοιώσεων. Την ίδια χρονιά ο φυσιολόγος Collip απομόνωσε την παραθορμόνη 

ως παράγωγο των παραθυρεοειδών και ρυθμιστή του ασβεστίου στο αίμα. . (Άγιος 

2008; Τρυγόνης 2001; Αθανασιάδης Σισμάνης 2010) 

  

1.2 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ  

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες έχουν μέγεθος φακής, ωοειδές ή μηνοειδές σχήμα (Άγιος 

(2008) και περιβάλλονται από λεπτή άχροη κάψα με λεπτό τριχοειδικό δίκτυο. Το 

παρέγχυμα του αδένα είναι κιτρινοφαιό ή πορτοκαλόχρουν, ανάλογα με το ποσό των 

αγγείων, του παρεγχυματικού λίπους και της κυτταρικής αναλογίας που περιέχουν 

(Αθανασιάδης Σισμάνης 2010) . Οι διαστάσεις τους είναι συνήθως στα 6mm μήκος, 3 – 

4 mm πλάτος και 1 – 2 mm πάχος. Το βάρος του συνολικού παραθυρεοειδούς 

παρεγχύματος είναι συνήθως 100 – 140mg με μέσο βάρος κάθε παραθυρεοειδή αδένα 

περίπου 35 – 40mg. Ο αριθμός των παραθυρεοειδών αδένων σε ποσοστό 90% είναι 4, 

ενώ αναφέρεται ότι σε ποσοστό 6% είναι περισσότεροι από 4 (συνήθως 5 – 6 και πολύ 

σπάνια μπορεί να παρατηρηθούν έως και 12 αδένες), ενώ στην ίδια αναλογία 6% 

μπορεί να παρατηρηθούν μόνο 3. (Άγιος 2008; Τρυγόνης 2001; Carlson 2010) 
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1.3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ  

 

Η θέση των παραθυρεοειδών αδένων είναι στο οπίσθιο χείλος των πλάγιων λοβών , 

στους άνω και κάτω πόλους του θυρεοειδή αδένα ανά 2 σε κάθε λοβό του. (εικ. 1,2 ) 

 

 

Εικ. 1 Οι παραθυρεοειδείς αδένες. ( Πηγή: 

http://www.sambalis.gr/images/parathyroid.jpg) 

 

Εικ. 2 Σχέση παραθυρεοειδών με τις περιβάλλουσες δομές. ( Πηγή: 

http://cdn.thyroid.com.au/wp-content/uploads/2013/06/parathyroid-glands-anatomy.jpg) 

http://www.sambalis.gr/images/parathyroid.jpg
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Η θέση των άνω παραθυρεοειδών είναι σχεδόν σταθερή στο μέσο περίπου του οπίσθιου 

χείλους των πλάγιων λοβών του θυρεοειδή αδένα αντίστοιχα προς το κάτω χείλος του 

κρικοειδή χόνδρου.  

Η θέση των κάτω παραθυρεοειδών δεν είναι σταθερή : μπορεί να βρίσκονται μέσα στην 

ινώδη κάψα του θυρεοειδή αδένα προς τη βάση του κάτω λοβού, έξω από την ινώδη 

κάψα του θυρεοειδή σχεδόν πάνω στην κάτω θυρεοειδή αρτηρία, μέσα στο παρέγχυμα 

της βάσης του πλάγιου λοβού του θυρεοειδή αδένα ή σε άμεση σχέση με τις κάτω 

θυρεοειδείς φλέβες.  

Τόσο οι άνω όσο και οι κάτω παραθυρεοειδείς δεν βρίσκονται ετερόπλευρα πάντα στο 

ίδιο οριζόντιο επίπεδο: οι άνω εντοπίζονται περισσότερο ραχιαία και οι κάτω 

περισσότερο κοιλιακά σε σχέση με το κάτω λαρυγγικό νεύρο. Σε ποσοστό περίπου 10% 

οι παραθυρεοειδείς αδένες βρίσκονται σε έκτοπες θέσεις λόγω της κοινής 

εμβρυολογικής καταγωγής τους με το θύμο αδένα, ο οποίος κατερχόμενος προς το 

θώρακα για να πάρει την τελική του θέση συμπαρασύρει έκτοπο παραθυρεοειδικό ιστό. 

Επιπλέον, η εκτοπία μπορεί να είναι επίκτητη, καθώς ένας διογκωμένος 

παραθυρεοειδής αδένας μπορεί να αρχίσει να κατέρχεται λόγω του αυξημένου του 

βάρους. Επομένως οι άνω παραθυρεοειδείς μπορεί να εντοπιστούν πίσω από το 

φάρυγγα και τον οισοφάγο ή στον ινώδη ιστό πλάγια του λάρυγγα, ενώ οι κάτω 

παραθυρεοειδείς μπορεί να εντοπιστούν στο πρόσθιο ή οπίσθιο μεσοθωράκιο, στο θύμο 

αδένα ή στο διχασμό της καρωτίδας. (εικ. 3) Άγιος, 2008; Τρυγόνης, 2001; Akerström, 

1984). 

 

Εικ. 3 Πιθανές θέσεις των παραθυρεοειδών αδένων στον τράχηλο και στο 

μεσοθωράκιο. (Πηγή: http://www.parathyroid.com/images/PTH-Location.gif)  
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1 .4 ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΣΗ 

 

 Η αιμάτωση των παραθυρεοειδών αδένων γίνεται από κλάδους της κάτω θυρεοειδούς 

αρτηρίας. Οι άνω παραθυρεοειδείς αιματώνονται κυρίως από ένα μόνο αρτηρίδιο που 

είναι κλάδος της κάτω θυρεοειδούς αρτηρίας ή από αναστομωτικούς κλάδους μεταξύ 

της άνω και της κάτω θυρεοειδούς αρτηρίας. Οι κάτω παραθυρεοειδείς αιματώνονται 

από κλάδο της κάτω θυρεοειδούς αρτηρίας και σπάνια από κλάδους της έσω μαστικής 

αρτηρίας. Οι έκτοποι παραθυρεοειδείς αδένες διαθέτουν αυτόνομη αιμάτωση με αγγεία 

ανάλογα της περιοχής που εντοπίζεται ο αδένας.  

Το αίμα απάγεται από το φλεβώδες πλέγμα μπροστά από την τραχεία και τελικά από 

την κάτω θυρεοειδή φλέβα. Η λέμφος απάγεται από ένα πυκνό περιαδενικό λεμφικό 

δίκτυο, που ενώνεται με τα λεμφαγγεία του θυρεοειδή ή του θύμου αδένα για να 

καταλήξει στα εν τω βάθη τραχηλικά ή στα παρατραχειακά λεμφογάγγλια. 

Η νεύρωση των αδένων προέρχεται από το αυτόνομο συμπαθητικό νευρικό σύστημα 

από το άνω και μέσο γάγγλιο της αυχενικής μοίρας του συμπαθητικού στελέχους. Οι 

νευρικές ίνες διανέμονται μέσω των αρτηριδίων των αδένων και είναι αγγειοκινητικές 

ώστε η έκκριση του αδένα να ρυθμίζεται βάση του επιπέδου των ιόντων ασβεστίου στο 

αίμα. ( εικ. 4) (Άγιος 2008; Nobori, 1994) 

 

Εικ. 4 Σχηματική απεικόνιση της θέσης και του τρόπου αιμάτωσης των 

παραθυρεοειδών αδένων. ( Πηγή: Άγιος 2008) 
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1.5 ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ 

 

Εμβρυολογικά οι παραθυρεοειδείς αδένες προέρχονται από διαφορετικά φαρυγγικά 

θυλάκια τα οποία σχηματίζονται στην 26
η
 μέρα της εμβρυογένεσης και διανύουν 

διαφορετικές αποστάσεις μέχρι να λάβουν την τελική τους θέση. Οι άνω 

παραθυρεοειδείς προέρχονται από το τέταρτο βραγχιακό θυλάκιο όπως και ο 

θυρεοειδής αδένας και κατέρχονται στο τέλος της τρίτης εμβρυακής εβδομάδας στην 

τελική τους θέση ενώ οι κάτω παραθυρεοειδείς προέρχονται από το τρίτο βραγχιακό 

θυλάκιο όπως και ο θύμος αδένας, μεταναστεύουν σε μεγαλύτερη απόσταση και είναι 

πιο πιθανό να βρεθούν σε έκτοπες θέσεις. (Carlson 2010; Phitayakorn 2006) 

 

1.6 ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ  

 

Οι παραθυρεοειδείς αδένες περιβάλλονται από λεπτή ινώδη κάψα και απαρτίζονται από 

τρείς τύπους κυττάρων:  

 Λιποκύτταρα 

 Κύρια κύτταρα 

 Οξεόφιλα κύτταρα 

1. Τα λιποκύττταρα εμφανίζονται στην εφηβεία και αυξάνουν σε αριθμό περίπου 

μέχρι την ηλικία των 40 μετά την οποία μένουν σε σταθερό αριθμό 

καταλαμβάνοντας το 50% του αδένα. Συνήθως υπάρχουν περισσότερα 

λιποκύτταρα στις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες, αυτό όμως ποικίλλει σε 

κάθε άτομο όπως και σε κάθε αδένα στο ίδιο άτομο. Σχηματίζουν ένα στρώμα 

μέσα στο οποίο τα κύρια και οξεόφιλα κύτταρα διατάσσονται σε δοκίδες και 

νησίδες.( Van der Walt, 2012)  

2. Τα κύρια κύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή και έκκριση της ορμόνης 

των παραθυρεοειδών την παραθορμόνη. Είναι μικρά πολυεδρικά κύτταρα με 

διάμετρο περίπου 8 – 10μm. Ο πυρήνας τους είναι υποστρόγγυλος, μικρός, 

βαθυχρωματικός και τοποθετημένος κεντρικά ενώ το κυτταρόπλασμα τους είναι 

αχνά ροδόχροο. Η εικόνα τους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο εξαρτάται από την 
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λειτουργική κατάσταση που βρίσκονται: σε κατάσταση ηρεμίας, σύνθεσης ή 

έκκρισης της ορμόνης. Με απλό φωτονικό μικροσκόπιο τα κύρια κύτταρα που 

συνθέτουν ή εκκρίνουν ορμόνη αναγνωρίζονται από το ροδίζον κυτταρόπλασμα 

και την απουσία σταγονιδίων λίπους. 

3.  Τα οξεόφιλα κύτταρα είναι μεγαλύτερα από τα κύρια κύτταρα με διάμετρο 

μεγαλύτερη των 10μm περιέχουν άφθονο ηωσινόφιλο κυτταρόπλασμα που 

οφείλεται στην παρουσία πολλών μιτοχονδρίων. Ο πυρήνας τους είναι μικρός, 

σφαιρικός και βαθυχρωματικός. Ο ρόλος τους δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. 

Είναι σπάνια πριν την εφηβεία, αυξάνονται όμως νωρίς στην ενήλικη ζωή και 

αναπτύσσονται σε ομάδες ή και μεμονωμένα. Στα ηλικιωμένα άτομα συχνά 

είναι πολυάριθμα σχηματίζοντας ωοειδείς ή υποστρόγγυλους όζους σε ένα 

φυσιολογικό σε μέγεθος παραθυρεοειδή αδένα και δεν πρέπει να συγχέονται με 

παθολογικά οζίδια. Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το κυτταρόπλασμα 

εμφανίζεται με πολλά ενεργά μιτοχόνδρια, λίγα ελεύθερα ριβοσώματα και 

κοκκία γλυκογόνου, ενώ νευροεκκριτικά κοκκία και ενδοπλασματικό δίκτυο δεν 

είναι συνηθισμένα και αυτό υποδηλώνει ότι τα οξεόφιλα κύτταρα είναι 

ενδοκρινολογικά αδρανή. (εικ. 5) (Johnson 2010; Junqueira 2004; Stevens 

James Lowe 2008) 

 

Εικ. 5  Μικροφωτογραφία μεγάλης μεγέθυνσης τομής παραθυρεοειδούς αδένα με 

χρώση A&H, στην οποία διακρίνονται τα κύρια (Κ) , τα οξεόφιλα (Ο) και τα 

λιποκύτταρα ( Λ) (Πηγή: Stevens 2008) 
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1 .7 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

 

1.7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η κύρια ορμόνη της λειτουργίας των παραθυρεοειδών αδένων είναι η παραθορμόνη, η 

οποία έχει άμεση σχέση με το μεταβολισμό και την ομοιόσταση του ασβεστίου και του 

φωσφόρου στον οργανισμό σε συνδυασμό με τη δράση της βιταμίνης D και της 

καλτσιτονίνης, η οποία παράγεται από τα παραθυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδή 

αδένα. Σε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα, οι παραθυρεοειδείς αυξάνουν την 

έκκριση της παραθορμόνης. Η παραθορμόνη κινητοποιεί τους οστεοκλάστες με 

αποτέλεσμα αποδέσμευση ασβεστίου και φωσφόρου από τα οστά. Στους νεφρούς 

αυξάνει τη σύνθεση της καλσιτριόλης (ενεργή μορφή βιταμίνης D), ελαττώνει την 

αποβολή του ασβεστίου ενώ αυξάνει την έκκριση του φωσφόρου. Η επίδραση της 

καλσιτριόλης στο γαστρεντερικό σωλήνα αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και 

του φωσφόρου από τις τροφές.(εικ. 6) Η δράση της παραθορμόνης έχει σαν τελικό 

αποτέλεσμα την αύξηση στο αίμα του επιπέδου του ασβεστίου και του φωσφόρου. Για 

τη σύνθεση και την έκκριση της παραθορμόνης ρυθμιστικός παράγοντας είναι η 

πυκνότητα των ιόντων ασβεστίου στο αίμα. Η αποκατάσταση των επιπέδων ασβεστίου 

στο αίμα επιτυγχάνεται με την δράση της παραθορμόνης στα όργανα στόχους που είναι 

τα οστά, οι νεφροί και το έντερο. (εικ.7) 
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Εικ. 6: Ο ρόλος της παραθορμόνης στη ρύθμιση της ομοιοστασίας του ασβεστίου και 

του φωσφόρου.( Πηγή: 

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/phosphorus/phospth.html) 

 

 

 

Εικ. 7. Όργανα στόχοι της παραθορμόνης, (Πηγή: http://esurgery.gr/wp-

content/uploads/2017/07/FILE-20151112-06402KXM5FPUML7D.jpg) 

  

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/minerals/phosphorus/phospth.html
http://esurgery.gr/wp-content/uploads/2017/07/FILE-20151112-06402KXM5FPUML7D.jpg
http://esurgery.gr/wp-content/uploads/2017/07/FILE-20151112-06402KXM5FPUML7D.jpg
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1.7.2 ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ 

 

Η παραθορμόνη είναι πολυπεπτίδιο με 84 αμινοξέα από τα οποία δραστικά είναι τα 

πρώτα 34 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος 9500. Η φυσιολογική της τιμή κυμαίνεται 

από 11-67 pg/ml. Η σύνθεση της παραθορμόνης αρχίζει με την παραγωγή της προ-προ-

παραθορμόνης με 115 αμινοξέα στα ριβοσωμάτια των παραθυρεοειδών κυττάρων. Στον 

αυλό του ενδοπλασματικού δικτύου αποσπώνται 25 αμινοξέα και προκύπτει η προ-

παραθορμόνη με 90 αμινοξέα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της προ-παραθορμόνης 

μέσω κυστιδίων τα ένζυμα της συσκευής Golgi διασπούν την προορμόνη και προκύπτει 

η ακέραια παραθορμόνη με 84 αμινοξέα η οποία αποθηκεύεται στα εκκριτικά κοκκία 

των παραθυρεοειδών κυττάρων και απελευθερώνεται στην κυκλοφορία με 

εξωκυττάρωση. Από τους παραθυρεοειδικούς αδένες έχουν απομονωθεί και μικρότερα 

μόρια με 34 αμινοξέα τα οποία βρίσκονται στο Ν άκρο του μεγαλύτερου μορίου και 

εμφανίζουν πλήρη δραστηριότητα παραθορμόνης. Το κύριο ερέθισμα για την 

παραγωγή και έκκριση της παραθορμόνης είναι η μείωση της συγκέντρωσης του 

ασβεστίου στο αίμα και στο εξωκυττάριο υγρό. Την πτώση της τιμής του ασβεστίου 

αντιλαμβάνονται ειδικοί υποδοχείς στα κύρια κύτταρα των παραθυρεοειδών αδένων τα 

οποία ως αντίδραση εκκρίνουν την παραθορμόνη. Η παραθορμόνη συνδέεται με 

ειδικούς μεμβρανικούς υποδοχείς στα κύτταρα στόχους και διαμέσου του συστήματος 

της αδενυλικής κυκλάσης – cAMP ξεκινούν διεργασίες ώστε να επανέλθει το ασβέστιο 

σε φυσιολογικά επίπεδα στο αίμα. Η διάσπαση της παραθορμόνης μετά την έκκριση της 

είναι ταχεία και γίνεται κυρίως στους νεφρούς και στο ήπαρ και εν μέρει στα 

παραθυρεοειδικά κύτταρα. Τα προϊόντα αυτής της διάσπασης κυκλοφορούν στο αίμα 

για αρκετές ώρες ενώ ο χρόνος υποδιπλασιασμού της ορμόνης είναι μικρότερος από 

20min.  

Οι κύριες δράσεις της παραθορμόνης αφορούν  

 τα οστά όπου αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου 

 τους νεφρούς όπου ελαττώνει την απέκκριση του ασβεστίου και ταυτόχρονα 

αυξάνει το ρυθμό της επαναπορροφήσεως του από τα νεφρικά σωληνάρια και 

επίσης αυξάνει την απέκκριση του φωσφόρου με τα ούρα 

 το έντερο όπου αυξάνει την εντερική απορρόφηση του ασβεστίου και του 

φωσφόρου με την ενεργοποίηση της βιταμίνης D. 

Το συνολικό αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι η αύξηση των επιπέδων του 

ελεύθερου ασβεστίου το οποίο με τη σειρά του εμποδίζει την περαιτέρω έκκριση 

παραθορμόνης. (εικ.8) ( Γκίμπα - Τζιαμπίρη 2001; Feldman, 1999) 



11 

 

 

 

 

Εικ. 8. Δράση της παραθορμόνης. 

(Πηγή: https://www.aafp.org/afp/2013/0815/afp20130815p249-f1.jpg) 

 

1.7.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

 

Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία πολλών σημαντικών 

λειτουργιών του οργανισμού. Στον ενήλικα οργανισμό το ποσό του ασβεστίου είναι 

περίπου 1000 gr, από τα οποία το 1% βρίσκεται στα υγρά του σώματος και το 99% 

βρίσκεται στα οστά τα οποία αποτελούν τις αποθήκες ασβεστίου από τις οποίες 

απελευθερώνεται ασβέστιο όταν η συγκέντρωση του στο εξωκυττάριο υγρό 

περιορίζεται ενώ αποθηκεύει ασβέστιο όταν υπάρχει περίσσεια. Η συγκέντρωση του 

ασβεστίου στο πλάσμα κυμαίνεται από 8,5 – 10,5mg/dl. Το 50% του ποσού αυτού 

κυκλοφορεί ως ελεύθερο ιονισμένο ασβέστιο ενώ το υπόλοιπο ως ασβέστιο δεσμευμένο 

με πρωτεΐνες σε ποσοστό 40 – 45% και με οργανικά οξέα σε ποσοστό 5 – 10%.  
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Το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο: 

 Στην πήξη του αίματος 

 Στην διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών, την νευρική και μυϊκή 

διεγερσιμότητα, στην διατήρηση του φυσιολογικού ρυθμού της καρδιακής 

λειτουργίας και του μηχανισμού της έκκρισης αδενικών κυττάρων 

 Στην παραγωγή του γάλακτος από τους μαστικούς αδένες 

 Στην διαίρεση των κυττάρων και το σχηματισμό της διάμεσης συνδετικής τους 

ύλης 

 Στην ενεργοποίηση και αδρανοποίηση διαφόρων ενζυμικών συστημάτων 

 Στην παραγωγή και απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης και άλλων 

νευροδιαβιβαστών 

 Ως ενδοκυτταρικός δεύτερος αγγελιοφόρος μέσα στα κύτταρα. ( Peacock, M. 

2010; Γκίμπα - Τζιαμπίρη 2001; Guyton A, Hall J. 2008; Boron, W. F., & 

Boulpaep 2006) 

 

1.7.5 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

 

Στον οργανισμό του ενήλικα υπάρχουν περίπου 600gr φωσφόρου από τα οποία το 85% 

βρίσκεται αποθηκευμένο στα οστά, 14 – 15% βρίσκεται στα κύτταρα και λιγότερο από 

1% υπάρχει στο εξωκυττάριο υγρό. Στο πλάσμα η συγκέντρωση του φωσφόρου είναι  3 

– 5mg/dl και παρόλο που δεν ρυθμίζεται με την ίδια ακρίβεια που ρυθμίζεται το 

ασβέστιο, ο φώσφορος συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες και ρυθμίζεται από τους 

περισσότερους παράγοντες που ρυθμίζουν και τη συγκέντρωση του ασβεστίου. 

Ο φώσφορος συμμετέχει: 

 Στην ανάπτυξη των οστών  

 Στην ενεργοποίηση διαφόρων ενζυμικών αντιδράσεων  

 Στο μεταβολισμό της γλυκόζης 

 Στην σύσταση φωσφολιπιδίων και νουκλεϊκών οξέων 

 Σε φωσφορυλιώσεις και ενώσεις υψηλής δυναμικής ενέργειας  

Η ομοιόσταση του ασβεστίου και του φωσφόρου συνδέονται στενά μεταξύ τους επειδή: 

 Το ασβέστιο και ο φώσφορος είναι τα κύρια συστατικά των κρυστάλλων 

υδροξυαπατίτη που αποτελεί το κύριο μέρος της ανόργανης φύσης του οστού  
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 Ρυθμίζονται από τις ίδιες ορμόνες και κυρίως την παραθορμόνη για τον έλεγχο 

της συγκέντρωσης τους στο πλάσμα. (Γκίμπα-Τζιαμπίρη 2001; Guyton A, Hall 

J. 2008; Boron, W. F., & Boulpaep 2006) 

 

1.7.6 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 

 

Η βιταμίνη D δεν είναι μία ουσία αλλά μία ομάδα με περισσότερες από 10 λιποδιαλυτές 

ενώσεις , οι οποίες στην ενεργό τους μορφή εμφανίζουν δράση ορμονών, έχοντας κοινά 

χαρακτηριστικά με τις στεροειδείς ορμόνες. Για να είναι δραστική πρέπει να 

μετατραπεί με μια σειρά αντιδράσεων που επιτελούνται στο ήπαρ και τους νεφρούς, 

στο τελικό ενεργό προϊόν που είναι η 1,25 διυδροξυχοληκαλσιφερόλη ή 1,25(OH)2D3. 

Στο πλάσμα του αίματος η βιταμίνη D κυκλοφορεί συνδεδεμένη με α-σφαιρίνες και με 

αυτό τον τρόπο μεταφέρεται στα κύτταρα στόχους. Παρόλο που τα όρια αναφοράς της 

βιταμίνης D αλλάζουν συνεχώς, σήμερα τα όρια που θεωρούνται βέλτιστα είναι μεταξύ 

32 – 100 ng/ml.  Η ενεργή μορφή της βιταμίνης D εξασκεί σημαντικές επιδράσεις στα 

οστά, στο έντερο και στους νεφρούς.  

 Στα οστά εξασφαλίζει την εναπόθεση των αλάτων ασβεστίου και αυξάνει την 

απορρόφηση του ασβεστίου, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την 

οστεολυτική δράση της παραθορμόνης, η οποία δεν ασκείται σε έλλειψη της 

βιταμίνης D 

 Στο έντερο αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από τα 

επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου 

 Στους νεφρούς αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου από 

τα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων με αποτέλεσμα την 

ελάττωση της απέκκρισης τους από τα ούρα. (Γκίμπα-Τζιαμπίρη 2001; Guyton 

A, Hall J. 2008; Boron, W. F., & Boulpaep 2006; Weaver et al 2009)  

 

1.7.7 ΚΑΛΤΣΙΤΟΝΙΝΗ 

 

Η καλτσιτονίνη είναι πεπτιδική ορμόνη, περιέχει 32 αμινοξέα και έχει μοριακό βάρος 

3400. Η σύνθεση και η έκκριση της γίνεται στα παραθυλακικά κύτταρα ή C κύτταρα 

του θυρεοειδή αδένα. Η δράση της καλτσιτονίνης είναι ακριβώς η αντίθετη προς την 

παραθορμόνη. Το αρχικό ερέθισμα για την έκκριση της καλτσιτονίνης είναι η αύξηση 

της συγκέντρωσης του ασβεστίου στο πλάσμα σε αντίθεση με την έκκριση της 
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παραθορμόνης η οποία διεγείρεται από τη μείωση της συγκέντρωσης του ασβεστίου. Η 

καλτσιτονίνη δρα στα οστά και στους νεφρούς. 

 Στα οστά επενεργεί στον οστίτη ιστό παρεμποδίζοντας την απελευθέρωση του 

ασβεστίου και ενισχύει την οστεοσύνθεση και την εναπόθεση του ασβεστίου 

στα οστά 

 Στους νεφρούς προκαλεί υποφωσφαταιμία με την αύξηση της απέκκρισης των 

φωσφορικών ριζών και σε μικρότερο βαθμό αυξάνει την απέκκριση του 

ασβεστίου και του νατρίου. (Γκίμπα-Τζιαμπίρη 2001; Guyton A, Hall J. 2008; 

Boron, W. F., & Boulpaep 2006) 
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2. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ 

 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται από αυτόνομη και υπερβολική 

έκκριση παραθορμόνης σε σύγκριση με τη συγκέντρωση ασβεστίου στον ορό, με 

αποτέλεσμα την υπερασβεστιαιμία.(Underwood, 2007). Έχει αναγνωριστεί ως ασθένεια 

από τη δεκαετία του 1920 όταν ανακαλύφθηκε τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. 

(Felger, Kandil, 2010)  

Είναι η πιο συνηθισμένη αιτία εξωνοσοκομειακής υπερασβεστιαιμίας σε άτομα χωρίς 

υποκείμενη κακοήθεια και η τρίτη πιο συχνή αιτία ενδοκρινικών διαταραχών με τη 

μεγαλύτερη επίπτωση σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. (Fraser, 2009)
 

Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα άνω των 50 ετών με τη συχνότητα να κορυφώνεται στην 

έβδομη δεκαετία, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και σε οποιαδήποτε ηλικία. Συνολικά, οι 

περισσότεροι ασθενείς είναι γυναίκες σε ποσοστό 74%, αλλά πριν από την ηλικία των 

45 ετών η επίπτωση είναι παρόμοια στους άνδρες και τις γυναίκες. (Gasser, 2013; 

Marcocci, 2011) Ο επιπολασμός της νόσου εξαρτάται από τον πληθυσμό που 

εξετάζεται και από τις μεθόδους ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται. Ο βιοχημικός 

έλεγχος του ασβεστίου καθόρισε τον επιπολασμό σε 1 ανά 1000 στις ΗΠΑ, 3 ανά 1000 

στη Νορβηγία, 4,3 ανά 1000 στη Σουηδία και 21 ανά 1000 στη Φινλανδία σε ηλικίες 

από 55 – 75 ετών. (Fraser, 2009)
 
Τις τελευταίες δεκαετίες ο υπερπαραθυρεοειδισμός 

έχει αλλάξει στις δυτικές χώρες από μία συμπτωματική νόσο σε κατάσταση που 

ανακαλύφθηκε τυχαία, με μια εξέταση ασβεστίου, με ελάχιστα ή και καθόλου 

συμπτώματα. Σήμερα στο δυτικό κόσμο μόνο το 20 – 30% των ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα στη διάγνωση, σε αντίθεση 

με τον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου κυριαρχεί να τίθεται η διάγνωση μετά την 

εμφάνιση συμπτωμάτων. (Gasser 2013; Marcocci 2011)  
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2.2 AITIA 

 

Οι καταστάσεις που προκαλούν υπερλειτουργία των παραθυρεοειδών σε σειρά 

συχνότητας είναι: 

 Αδένωμα σε ποσοστό 75 – 85% 

 Πρωτοπαθής υπερπλασία διάχυτη ή οζώδης σε ποσοστό 10 – 15% 

 Καρκίνωμα παραθυρεοειδούς σε ποσοστό μικρότερο του 1% 

Σε περίπου 99% των περιπτώσεων ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός οφείλεται σε 

σποραδικά αδενώματα ή υπερπλασία των παραθυρεοειδών. (Gasser 2013; Robbins, 

2011) Τα αδενώματα μπορεί να βρεθούν σε ποσοστό 16% των περιπτώσεων σε έκτοπες 

θέσεις, συνήθως στο θύμο αδένα, το θυρεοειδή , στο μεσοθωράκιο και την 

τραχειοοισοφαγική αύλακα. (Pallan et al, 2012) 

Η ακριβής αιτία της εμφάνισης του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι 

άγνωστη. (Fraser, 2009). Έρευνες δείχνουν ότι η ακτινοβολία στην περιοχή της 

κεφαλής και του τραχήλου στην παιδική ηλικία συνδέεται με την εμφάνιση της νόσου. 

(Stephen et al 2004; Felger (2010) Τετραπλάσια αύξηση της νόσου έχει σημειωθεί σε 

επιζώντες μετά από ατομική βόμβα (Fujiwara, 1996), ενώ η θεραπεία με ραδιενεργό 

ιώδιο για τη θυρεοτοξίκωση δεν επηρεάζει την νόσο. ( Rasmuson, 2006). Επίσης η 

μακροχρόνια θεραπεία με λίθιο λόγω υπερπλασίας ενός ή περισσότερων αδένων, 

συνδέεται με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού 

(Bendz et al, 1996),
  
όπως και η χρήση διουρητικών τα οποία μεταβάλλουν την 

ομοιόσταση του ασβεστίου. (Wermers et al, 2006)   

Κληρονομικές διαταραχές ευθύνονται για το 10% των ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό. (Carlson, 2010). Σε αυτές περιλαμβάνονται το σύνδρομο 

πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ-1) και του τύπου 2 (ΜΕΝ-2), το 

σύνδρομο κληρονομικού υπερπαραθυρεοειδισμού με όγκο της κάτω γνάθου, της 

οικογενούς υπασβεστουρικής υπερασβεστιαιμίας, του σοβαρού νεογνικού 

υπερπαραθυρεοειδισμού και του μεμονωμένου οικογενούς υπερπαραθυρεοειδισμού. 

(Marcocci, 2011). Η διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού σε άτομα 

ηλικίας 20 – 25 ετών πρέπει να παρακινεί σε διερεύνηση για κληρονομικό σύνδρομο 

πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου 1 (ΜΕΝ-1). (Lassen et al, 2014)  
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2.3 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Η κλινική εικόνα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού έχει αλλάξει τις τελευταίες 

δεκαετίες λόγω της ευρείας διάδοσης της μέτρησης του ασβεστίου. Ένα παράδειγμα για 

το πώς επηρεάζει η διαθεσιμότητα της μέτρησης του ασβεστίου την κλινική εικόνα του 

υπερπαραθυρεοειδισμού αποτελεί η μελέτη σύγκρισης της στις ΗΠΑ και την Κίνα. Στη 

μελέτη αυτή το 2000 το ποσοστό των ασυμπτωματικών ασθενών άγγιζε το 80% στη 

Νέα Υόρκη, σε αντίθεση με το Πεκίνο όπου όλοι οι ασθενείς ήταν συμπτωματικοί. 

Δεκατρία χρόνια μετά το 2013, η Κίνα έδειξε μία μείωση του συμπτωματικού 

υπερπαραθυρεοειδισμού στο 60% πιθανώς λόγω της ευρείας διαθεσιμότητας του 

βιοχημικού ελέγχου, ενώ η Νέα Υόρκη παραμένει στα ίδια επίπεδα. (Bandeira, 

Bilezikian, 2016) 

Σήμερα το 70 – 80% των ασθενών δεν εμφανίζουν συμπτώματα και η νόσος 

ανιχνεύεται από τυχαία εμφάνιση υπερασβεστιαιμίας. Αυτοί οι ασθενείς είτε δεν 

εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, είτε εμφανίζουν ήπια μη ειδικά συμπτώματα όπως 

κόπωση, αδυναμία, ήπια κατάθλιψη και ήπια γνωστική ή νευρομυϊκή δυσλειτουργία. 

Το 20 – 30% των ασθενών εμφανίζουν συμπτώματα τα οποία είναι το αποτέλεσμα της 

δράσης της παραθορμόνης στο μεταβολισμό του ασβεστίου και των επιπτώσεων της 

υπερασβεστιαιμίας στα διάφορα όργανα και συστήματα. (εικ. 9) (Fraser, 2009)   

Αναλυτικά κλινικά σημεία και συμπτώματα εμφανίζονται: 

 Στους νεφρούς: παρατηρείται νεφρολιθίαση στο 15 – 20% των ασθενών. Οι 

λίθοι αποτελούνται από οξαλικό ασβέστιο και κάποιες φορές από φωσφορικό 

ασβέστιο. (Gasser, 2013). Η σχέση μεταξύ νεφρολιθίασης και πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμού δεν είναι καλά κατανοητή αυτή τη στιγμή και 

χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Φαίνεται όμως ότι η νεφρολιθίαση 

εμφανίζεται συχνότερα σε νεότερους και άρρενες ασθενείς.
 
(Khan et al, 2017)

 
 

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου εμφανίζεται νεφροσκλήρυνση, η οποία 

προκαλείται από την εναπόθεση συμπλεγμάτων φωσφορικού ασβεστίου στο 

νεφρικό παρέγχυμα. Άλλες εκδηλώσεις από τους νεφρούς είναι η πολυουρία, 

συχνουρία, υπερασβεστιουρία, αιματουρία.  (Τρυγόνης 2001; Gasser, 2013)    

 Στα οστά: η αυξημένη παραθορμόνη προκαλεί απορρόφηση του οστίτη ιστού 

και αντικατάσταση του από ινώδη ιστό ή δημιουργία κύστεων κατάσταση που 

ονομάζεται ινώδης κυστική οστεΐτιδα και είναι κλασσική εκδήλωση στον 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και σπάνια στις μέρες μας. Το πιο 
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συνηθισμένο σύμπτωμα στα οστά είναι η μειωμένη πυκνότητα οστικής μάζας 

που έχει σαν αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο αυτόματου κατάγματος. Στον 

απεικονιστικό έλεγχο εμφανίζεται κοκκιώδης απασβέστωση του θόλου του 

κρανίου γνωστή και ως εικόνα “αλατοπίπερου” και καστανόχρωμοι όγκοι των 

μακρών οστών.
 
Οι ασθενείς αναφέρουν οστεαλγία και αρθραλγία. (Pallan et al 

2012; Khan et al 2017) 

 Στο καρδιαγγειακό: ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σχετίζεται με 

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού όπως βραδυκαρδία, αρρυθμίες, υπέρταση, 

υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, απασβέστωση του μυοκαρδίου και των 

βαλβίδων της καρδιάς και επιδείνωση της διαστολικής πλήρωσης της καρδιάς. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο κίνδυνος καρδιαγγειακού θανάτου είναι αυξημένος 

σε ασθενείς με συμπτωματική νόσο ενώ οι επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σε 

ήπια ή ασυμπτωματική νόσο είναι λιγότερο σαφείς. Επιπλέον ο Yu και οι 

συνεργάτες του παρατήρησαν ότι με τον αυξημένο κίνδυνο των θανατηφόρων 

και μη συμβαμάτων φαίνεται να σχετίζεται η ίδια η παραθορμόνη και όχι το 

ασβέστιο του πλάσματος. (Gasser 2013; Silverberg et al 2014; Andersson et al 

2004; Yu et al 2010)  

 Στο γαστρεντερικό: ασθενείς με συμπτωματική υπερασβεστιαιμία μπορεί να 

εμφανίσουν ναυτία, εμέτους, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, επιγαστρικό ή κοιλιακό 

πόνο, πεπτικό έλκος και πολύ σπάνια παγκρεατίτιδα. ( Pallan et al 2012) 

 Στο νευρομυϊκό: η μυϊκή αδυναμία, η μυαλγία και η κόπωση είναι συμπτώματα 

που παρατηρούνται σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ακόμα 

και στην ήπια μορφή του. Η εξασθενημένη μυϊκή λειτουργία μπορεί να 

συμβάλλει στον αυξημένο κίνδυνο κατάγματος ανεξάρτητα από την οστική 

πυκνότητα. ( Pallan et al 2012; Rolighed et al 2014) 

 Στο νευρικό σύστημα: τα συμπτώματα εξαρτώνται από την αύξηση του 

επιπέδου του ασβεστίου στον ορό και περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, 

μειωμένη συγκέντρωση, γνωστική δυσλειτουργία, απώλεια μνήμης, 

ευερεθιστότητα, κυκλοθυμία, διαταραχές ύπνου, λήθαργο και σε σοβαρή 

υπεραασβεστιαιμία παρουσιάζεται ψύχωση, παρανοϊκός ιδεασμός ακόμη και 

κώμα. ( Silverberg et al 2014; Solomon et al 1996)   
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Εικ. 9.  Σημεία και συμπτώματα του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (Πηγή: 

http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_parathyroid_symptoms.gif) 

 

2.4 ΔΙΑΓΝΩΣΗ 

 

Σε κάθε ασθενή με υπερασβεστιαιμία πριν τεθεί η οριστική διάγνωση του πρωτοπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού θα πρέπει να γίνει πλήρης εργαστηριακός και απεικονιστικός 

έλεγχος , ώστε να αποκλειστούν άλλα αίτια που τυχόν την προκαλούν. Η εργαστηριακή 

διερεύνηση περιλαμβάνει: 

 Ολικό ασβέστιο ορού: είναι αυξημένο και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό 

εργαστηριακό εύρημα του υπερπαραθυρεοειδισμού. Όμως επειδή το 45% του 

ασβεστίου του ορού είναι συνδεδεμένο με πρωτεΐνες και κυρίως την αλβουμίνη, 

το ασβέστιο του ορού θα πρέπει να διορθώνεται ως προς την αλβουμίνη 

χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο τύπο: Ca (διορθωμένο) = Ca (μετρούμενο) + 

0,8 Χ (4 – alb). Αυτός ο τύπος βοηθά στην εξάλειψη πλασματικών αιτιών 

υπερασβεστιαιμίας.  (Pallan et al 2012)    

 Ιονισμένο ασβέστιο: είναι αυξημένο, η μέτρηση του επιτρέπει τον αποκλεισμό 

της πλασματικής υπερασβεστιαιμίας. Η μέτρησή του είναι αξιόπιστη εάν το 

δείγμα συλλέγεται υπό αναερόβιες συνθήκες διατηρώντας το αρχικό pH του 

http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_parathyroid_symptoms.gif
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δείγματος, καθώς η όξινη οξέωση συνδέεται με την αύξηση του ιονισμένου 

ασβεστίου. (Pallan et al 2012; Khan et al 2017) 

 Ασβέστιο ούρων: το 75% των ασθενών με υπερασβεστιαιμία οφειλόμενη σε 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό έχουν και υπερασβεστιουρία. Τα ασβέστιο 

μπορεί να προσδιοριστεί καλύτερα στα ούρα 24ωρου με ταυτόχρονο 

προσδιορισμό της κρεατινίνης, ή σε δείγμα ούρων στα οποία μετράται η 

αναλογία ασβεστίου / κρεατινίνης. Χαμηλές τιμές ασβεστίου στα ούρα είναι 

ενδεικτικές για οικογενή υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία. (Gasser 2013; 

Khan et al 2017)   

 Φώσφορος ορού: η παραθορμόνη ελαττώνει την επαναπορρόφηση του 

φωσφόρου από τα ουροφόρα σωληνάρια και αυξάνει την απώλεια του από τα 

ούρα με αποτέλεσμα την υποφωσφαταιμία και την υπερφωσφατουρία. 

Επομένως η ανεύρεση χαμηλών τιμών φωσφόρου στο αίμα αποτελεί σοβαρή 

ένδειξη υπερπαραθυρεοειδισμού. (Gasser 2013)  

 Παραθορμόνη: ο ραδιοαναοσολογικός προσδιορισμός της είναι η πιο αξιόπιστη 

εξέταση. Αυξημένα επίπεδα της παραθορμόνης υποδεικνύουν γενικά τη 

διάγνωση του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, όμως μπορεί και να 

οφείλονται σε χρήση λιθίου, θειαζιδικών διουρητικών ή νεφρική ανεπάρκεια 

τελικού σταδίου και θα πρέπει να ληφθεί ένα πλήρες ιατρικό και οικογενειακό 

ιστορικό ώστε να αποκλειστούν αυτές οι πιθανότητες. Χαμηλά επίπεδα 

παραθορμόνης επιβεβαιώνουν μια μη σχετιζόμενη με παραθορμόνη 

υπερασβεστιαιμία και σχετίζεται κυρίως με κακοήθεια. . (Gasser 2013; 

Marcocci 2011)    

 Κρεατινίνη ορού: ο προσδιορισμός της είναι απαραίτητος για την εκτίμηση της 

νεφρικής λειτουργίας και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης για τη λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων. (Gasser 2013)
  
 

 Μέτρηση οστικής πυκνότητας: για τον προσδιορισμό της χρησιμοποιείται η 

μέθοδος διπλής ενεργειακής απορρόφησης (DXA) στην περιοχή της 

σπονδυλικής στήλης και του ισχίου ή στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας. Σε 

σχέση με υγιή άτομα οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

εμφανίζουν χαμηλή οστική πυκνότητα και η μέτρηση της είναι σημαντική για τη 

περαιτέρω διαχείριση της νόσου. (Gasser 2013) 
  
  

 Ο απεικονιστικός έλεγχος διενεργείται αφού έχει τεθεί η διάγνωση, για τον εντοπισμό  

της ακριβής θέσης του αδένα που υπερλειτουργεί, καθώς επίσης και για να 
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διευκρινιστεί αν πρόκειται για μονήρη αδένωμα ή για υπερπλασία και των τεσσάρων 

παραθυρεοειδών αδένων.  

 Ο απεικονιστικός έλεγχος περιλαμβάνει: 

 Υπερηχογράφημα: έχει υψηλή ευαισθησία στην ανίχνευση παραθυρεοειδικού 

αδενώματος όταν εκτελείται από έμπειρο χειριστή, όμως δεν μπορεί να 

εντοπίσει έκτοπους αδένες στο μεσοθωράκιο και εν τω βάθη αδένες στην 

περιοχή του τραχήλου. Πολλές μελέτες επισημαίνουν την χαμηλή ευαισθησία 

του υπερηχογραφήματος στην ανίχνευση διπλών αδενωμάτων. Οι φυσιολογικοί 

σε μέγεθος παραθυρεοειδείς αδένες δεν απεικονίζονται στo υπερηχογράφημα.
 

(εικ. 10) (Akbaba et al 2012; Johnson et al 2007) 

 

 

Εικ. 10. Υπερηχογράφημα παραθυρεοειδούς 

(Πηγή: http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_sestamibi_scan.jpg) 

 

 Σπινθηρογράφημα: με τη χορήγηση του ραδιενεργού φαρμάκου Tc-99m 

Sestamibi το οποίο επιτρέπει πολύ καλή απεικόνιση της περιοχής του τραχήλου 

και του μεσοθωρακίου. Το Tc-99m Sestamibi συγκεντρώνεται εκτός από τους 

παραθυρεοειδείς αδένες, στο θυρεοειδή αδένα , στο μυοκάρδιο, στους 

σιελογόνους αδένες , γενικά σε κάθε βιώσιμο ιστό. Για να γίνει ο διαχωρισμός 

των παραθυρεοειδών από το θυρεοειδή αδένα χρησιμοποιούνται δύο βασικές 

τεχνικές : 1) η αφαιρετική τεχνική ή τεχνική με τη χορήγηση δύο 

ραδιοφαρμάκων και 2) η τεχνική διπλής φάσης με τη χορήγηση ενός 

ραδιοφαρμάκου. Το σπινθηρογράφημα αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τον 

προεγχειρητικό εντοπισμό του παραθυρεοειδικού αδενώματος. (εικ. 11) 

(Johnson et al 2007; Gayed et al 2005) 

 

http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_sestamibi_scan.jpg
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Εικ. 11. Σπινθηρογράφημα με τη χορήγηση του ραδιενεργού φαρμάκου Tc-99m 

Sestamibi 

(Πηγή: http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_sestamibi_scan.jpg) 

 

 Αξονική – Μαγνητική τομογραφία: η ευαισθησία της αξονικής τομογραφίας για 

τα αδενώματα των παραθυρεοειδών ποικίλει από 50 – 75%, ενώ για την 

υπερπλασία η ευαισθησία της είναι μικρότερη και υπάρχουν προβλήματα όταν 

συνυπάρχει θυρεοειδοπάθεια. Η μαγνητική τομογραφία προσφέρει μεγαλύτερη 

ευαισθησία από την αξονική, βοηθά στον εντοπισμό εκτοπικών αδένων στο 

θώρακα και στον τράχηλο και διενεργείται σε καταστάσεις που απαιτούν 

επανεγχείρηση. (Higgins 1993) Το πλεονέκτημα της είναι ότι ο ασθενής δεν 

δέχεται ακτινοβολία ενώ το μειονέκτημα είναι το μεγάλο κόστος σε σύγκριση 

με τις άλλες μεθόδους. (εικ. 12) 

 

 

http://endocrinediseases.org/parathyroid/img/pic_sestamibi_scan.jpg
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Εικ. 12. Μαγνητική τομογραφία για τον εντοπισμό έκτοπου αδενώματος 

παραθυρεοειδή 

(Πηγή: https://www.degruyter.com/view/j/jpem.2017.30.issue-9/jpem-2017-

0077/graphic/j_jpem-2017-0077_fig_001.jpg) 

 

2.5 ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Η θεραπεία του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού είναι κυρίως χειρουργική και 

αποσκοπεί στην αφαίρεση του μη φυσιολογικού ιστού που προκαλεί τη νόσο. 

Συντηρητική θεραπεία εφαρμόζεται σε ασθενείς με απόλυτη αντένδειξη για 

χειρουργείο, σε ασθενείς στους οποίους δεν έχει τεκμηριωθεί η διάγνωση του 

πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού, σε ασθενείς που υποτροπιάζουν μετεγχειρητικά 

και είναι αδύνατη η επανεγχείρηση και σε ασθενείς με υπεασβεστιαιμική κρίση. 

 

 Χειρουργική αντιμετώπιση 

 

 Η πρώτη πετυχημένη επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής έγινε στην Βιέννη της 

Αυστρίας το 1925 από τον Felix Mandl και στις ΗΠΑ το 1928 από τον Dr 

Isaak Olch στο St. Louis . ( Felger 2010; Chen 2002) Από τότε μέχρι και 

σήμερα ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος θεραπείας του πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμού είναι η παραθυρεοειδεκτομή με ποσοστά επιτυχίας 
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από 95 – 98%. Στην επιτυχή έκβαση της χειρουργικής θεραπείας παίζουν 

μεγάλο ρόλο τόσο η εμπειρία του χειρουργού όσο και προεγχειρητική 

εντόπιση του παραθυρεοειδή που πάσχει. Η παραθυρεοειδεκτομή συνιστάται 

σε όλους τους ασθενείς με συμπτωματικό πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

Οι ασθενείς που παρουσιάζουν ήπια υπερασβεστιαιμία ( με τιμή ασβεστίου < 

12mg/dl), μπορούν να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, ενώ για 

τους ασθενείς με υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου (> 14mg/dl ), απαιτείται 

προεγχειρητική θεραπεία με επαρκή ενυδάτωση, χορήγηση διουρητικών και 

ασβεστιομιμητικών φαρμάκων, με σκοπό τη μείωση του επιπέδου του 

ασβεστίου στον ορό και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών που 

σχετίζονται με πιο σοβαρή υπερασβεστιαιμία, όπως υποογκαιμία, διαταραχές 

ηλεκτρολυτών και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. (Gasser 2013; Marcocci 

2011)
 

Στους ασθενείς με ασυμπτωματικό υπερπαραθυρεοειδισμό επίσης συνιστάται 

χειρουργική επέμβαση. Έρευνες έχουν δείξει ότι μετά από μια πετυχημένη 

χειρουργική επέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς υπήρξε βελτίωση στην οστική 

πυκνότητα και σε παραμέτρους που αντικατοπτρίζουν την ποιότητα ζωής. 

(Rao et al 2004; Ambrogini et al 2007) Η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 

διενεργείται εφόσον οι ασθενείς πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Ηλικία μικρότερη των 50 ετών 

2. Ασβέστιο ορού κατά 1mg/dl μεγαλύτερο από το ανώτερο φυσιολογικό 

3. Οστική πυκνότητα μικρότερη ή ίση με -2,5 T-score 

4. Ρυθμός σπειραματικής διήθησης μικρότερος από 60 ml/min. (Khan et al 

2017) 

Οι υπόλοιποι ασθενείς με ασυμπτωματικό υπερπαραθυρεοειδισμό που δεν 

πληρούν τα κριτήρια για χειρουργική επέμβαση ή απλά αρνούνται να 

χειρουργηθούν πρέπει να παρακολουθούνται στενά για την ανάπτυξη 

ενδείξεων για χειρουργική επέμβαση ως εξής:  

1. Με ετήσιο έλεγχο των τιμών ασβεστίου ορού και κρεατινίνης 

2. Με μέτρηση της οστικής πυκνότητας κάθε 1 – 2 χρόνια. (Bollerslev et al 

2007; Bilezikian et al 2014) 

Η παραθυρεοειδεκτομή είναι ιδιαίτερα λεπτή επέμβαση και επιβάλλεται να 

πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο χειρουργό ενδοκρινών αδένων. (εικ. 13) 

Η δυσκολία της επέμβασης είναι κυρίως η ανεύρεση του πάσχοντος αδένα. Η 

επέμβαση εκλογής για την αφαίρεση μονήρους αδενώματος 
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υπερπαραθυρεοειδούς όταν έχει εντοπιστεί με ακρίβεια η θέση του αδένα, 

είναι η ελάχιστα επεμβατική παραθυρεοειδεκτομή. Σε σύγκριση με την 

συμβατική «ανοιχτή» επέμβαση της οποίας το ποσοστό επιτυχίας είναι 97% με 

ποσοστό επιπλοκών 3% , η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος συνδέεται με 

βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας στο 99% , ποσοστό επιπλοκών στο 1%, 

ταχύτερη μετεγχειρητική ανάνηψη, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας (συνήθως 

μιάς ημέρας ) και χαμηλότερες δαπάνες νοσηλείας. ((Udelsman 2011) Η 

«ανοιχτή» μέθοδος προτιμάται στις περιπτώσεις επανεγχείρησης, σε 

πολυαδενική παραθυρεοειδική νόσο, όταν ο προεγχειρητικός απεικονιστικός 

έλεγχος είναι αρνητικός ή σε περιπτώσεις όπου η υπερπλασία και οι 

κληρονομικές μορφές πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού αποτελούν την 

πιθανότερη διάγνωση. (Marcocci 2011)
 
Η διεγχειρητική παρακολούθηση της 

παραθορμόνης είναι η μέθοδος που επιβεβαιώνει βιοχημικά την επιτυχία της 

επέμβασης πριν ο ασθενής φύγει από το χειρουργείο. Μείωση της τιμής της 

παραθορμόνης 50% ή και περισσότερο σε σύγκριση με την προεγχειρητική 

της τιμή, 10 λεπτά μετά την αφαίρεση του αδένα επιβεβαιώνει ότι έχει 

αφαιρεθεί παθολογικός αδένας με ποσοστό επιτυχίας 98,5%. Στην περίπτωση 

που δεν μειωθεί η τιμή της παραθορμόνης στα φυσιολογικά όρια, ο χειρουργός 

θα πρέπει να συνεχίσει την επέμβαση με αμφοτερόπλευρη διερεύνηση του 

τραχήλου για να εντοπίσει και τους τέσσερις παραθυθρεοειδείς αδένες. (Laird 

2016; Rajaei et al 2014) Η επιτυχής παραθυρεοειδεκτομή έχει σαν 

επακόλουθο την γρήγορη ομαλοποίηση των τιμών του ασβεστίου , της 

παραθορμόνης και σταδιακή αύξηση της οστικής πυκνότητας έως και 10% 

κυρίως στο ισχίο και στη σπονδυλική στήλη (Fraser 2009; Rubin et al 2008; 

Marcocci 2011) Οι επιπλοκές σε επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής αφορούν 

κυρίως σε κάκωση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου και του έξω κλάδου 

του άνω λαρυγγικού νεύρου καθώς και λιγότερο συχνά σε μετεγχειρητική 

υπασβεστιαιμία γνωστή και ως “σύνδρομο πεινασμένου οστού”, η οποία 

πιστεύεται ότι προκαλείται από αυξημένη εισροή ασβεστίου στο οστό λόγω 

της μείωσης της παραθορμόνης. (Gasser 2013; Marcocci 2011)
 
Επανεγχείρηση 

μπορεί να απαιτηθεί σε περίπου 5% των ασθενών με επιμένοντα πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό που εμφανίζεται σε περίοδο 6 μηνών από την 

παραθυρεοειδεκτομή και οφείλεται σε ατελή εκτομή του παθολογικού 

παραθυρεοειδή. Υποτροπή της νόσου μπορεί να συμβεί σε 8% των ασθενών 

και σε χρονικό διάστημα από 3 – 11 χρόνια. Οι ασθενείς με διπλά 



26 

 

παραθυρεοειδή αδενώματα έχουν υψηλότερο ποσοστό στο να εμφανίσουν εκ 

νέου πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (4%), σε σύγκριση με ασθενείς με 

ένα μόνο αδένωμα (1,3%) ή υπερπλασία (2,2%).
 
(Khan et al 2017) Όσον 

αφορά στους ασθενείς προχωρημένης ηλικίας, οι οποίοι συνδέονται με 

μεγαλύτερη νοσηρότητα, θνησιμότητα και εμφάνιση μετεγχειρητικών 

επιπλοκών μετά από παραθυρεοειδεκτομή, η επέμβαση θα πρέπει να 

συνιστάται εάν είναι ιατρικά σταθεροί αν τα οφέλη από την επέμβαση 

υπερτερούν των κινδύνων. (Thomas et al 2011)  

 

Εικ. 13. (Πηγή: Διεγχειρητική εικόνα δεξιού κάτω παραθυρεοειδή αδένα. 

http://www.ghorayeb.com/ParathyroidNormal.html) 

 

 Συντηρητική Αντιμετώπιση 

 

Επί του παρόντος δεν υπάρχει οριστική ιατρική θεραπεία για τον πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό. Ωστόσο, για τους ασθενείς που δεν πληρούν τα 

κριτήρια για χειρουργική επέμβαση ή είναι ακατάλληλοι για επέμβαση ή δεν 

επιθυμούν να χειρουργηθούν, υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές 

φαρμακευτικής θεραπείας, που φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή για 

περίπου 8 – 10 έτη, ειδικά για αυτούς που πάσχουν από ασυμπτωματικό 

υπερπαραθυρεοειδισμό. ((Gasser 2013; Khan et al 2017)
 
Η φαρμακευτική 

διαχείριση της νόσου αποσκοπεί στην προστασία των οστών με τη χρήση 

διφωσφονικών και στην μείωση του επιπέδου του ασβεστίου με την χρήση 

http://www.ghorayeb.com/ParathyroidNormal.html
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ασβεστιομιμητικών φαρμάκων. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση 

διφωσφονικών και κυρίως της αλενδρονάτης, αυξάνει την οστική πυκνότητα 

στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης και στο ισχίο σε σύγκριση με 

εικονικό φάρμακο, ενώ δεν παρατηρήθηκε σημαντική αλλαγή στα επίπεδα της 

παραθορμόνης και του ασβεστίου . (Marcocci 2011; MacKenzie-Feder 2011) 

 
Τα ασβεστιομιμητικά ( cinacalcet), έχουν εγκριθεί από τη Ευρώπη και τις 

ΗΠΑ για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής υπασβεστιαιμίας σε ασθενείς 

με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, οι οποίοι δεν μπορούν να υποβληθούν 

σε χειρουργική επέμβαση. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν άμεσα τα επίπεδα της 

παραθορμόνης , αυξάνοντας την ευαισθησία του υποδοχέα αντίληψης του 

ασβεστίου ως προς το εξωκυτταρικό ασβέστιο.
 
Το cinacalcet μειώνει το 

επίπεδο του ασβεστίου στον ορό σε ένα ευρύ φάσμα σοβαρότητας στον 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ενώ δεν έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την 

οστική πυκνότητα. Θα πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς των οποίων η οστική 

πυκνότητα δεν είναι χαμηλή και το επίπεδο του ασβεστίου στον ορό είναι 

περισσότερο από 1mg/dl πάνω από το ανώτερο φυσιολογικό όριο. Οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση του φαρμάκου, είναι ήπιες και 

σχετίζονται με κεφαλαλγία και γαστρεντερικές διαταραχές. ( Marcocci et al 

2009; Peacock et al 2009)  

 Η ορμονική θεραπεία με τη χρήση οιστρογόνων στις μετεμμηνοπαυσιακές 

γυναίκες αποτελεί θεραπεία δεύτερης γραμμής και σε κάποιες έρευνες έχει 

βρεθεί, ότι μειώνει την απέκκριση του ασβεστίου στα ούρα και αυξάνει την 

οστική πυκνότητα σε όλο το σκελετό, όμως δεν παρατηρήθηκε καμία αλλαγή 

στις τιμές του ασβεστίου και της παραθορμόνης. (Khan et al 2017) 
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3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  

 

3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Η έννοια της ποιότητας ζωής έχει απασχολήσει από τους αρχαίους χρόνους τους 

Έλληνες Φιλόσοφους. Ο Αριστοτέλης, ο μεγαλύτερος στοχαστής της αρχαιότητας στο 

σύγγραμμα του « Ηθικά Νικομάχεια » απέδιδε τους όρους ευ ζην ( ποιότητα ζωής ) και 

ευ πράττειν ( ευημερία ) με τη λέξη ευδαιμονία, «οι περισσότεροι σχεδόν συμφωνούν, 

διότι τόσο το πλήθος των απλών ανθρώπων όσο και οι μορφωμένοι λένε ότι το 

σπουδαιότερο αγαθό είναι η ευδαιμονία και θεωρούν πως η ποιότητα ζωής και η 

ευημερία είναι το ίδιο πράγμα με την ευδαιμονία».
  

Στη σύγχρονη ιστορία έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεταξύ πολιτικών, 

διοικητικών και κοινωνικών επιστημών για την έρευνα των ζητημάτων που αφορούν 

την ποιότητα ζωής και το επίπεδο ζωής. Έτσι η ποιότητα ζωής ερμηνεύτηκε από 

ορισμένους συγγραφείς ως η δυνατότητα της διάθεσης πόρων για την κάλυψη 

κοινωνικών αναγκών και η ύπαρξη παραμέτρων που σχετίζονται με την κοινωνία και το 

περιβάλλον. Σύμφωνα με τον McCall (1975) η ποιότητα ζωής συνίσταται στην ύπαρξη 

και στη δυνατότητα πρόσβασης προς τις απαραίτητες εκείνες συνθήκες που 

εξασφαλίζουν την ευτυχία σε μία δεδομένη κοινωνία ή περιοχή.
 
To 1979 οι Zautra και 

Goodhard υποστήριξαν ότι η ποιότητα ζωής ορίζεται «ως το να είναι η ζωή καλή και 

αξιολογείται με κριτήρια υποκειμενικά αλλά και αντικειμενικά τα οποία καθορίζονται 

από την εκτίμηση των εξωτερικών συνθηκών. Έγκυροι δείκτες για τον προσδιορισμό 

της ποιότητας ζωής είναι η υγεία, το φυσικό περιβάλλον, η ποιότητα του χώρου 

στέγασης και άλλες υλικές προϋποθέσεις». Αργότερα από τον τομέα της ψυχικής υγείας 

ο Lehman για τον προσδιορισμό της ποιότητας ζωής θεωρεί πως είναι απαραίτητος ο 

συνδυασμός υποκειμενικών και αντικειμενικών παραγόντων και δεικτών. (Οικονόμου
 

et al 2001)
 

Παγκοσμίως, η ποιότητα ζωής είναι ένας δείκτης, που έχει προστεθεί, όπως και η υγεία, 

στην κοινωνική υπηρεσία προγράμματος ανάπτυξης. Ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) έχει συμφωνήσει σε μία λίστα θεμάτων 

σχετικών με την ποιότητα ζωής, στην οποία περιλαμβάνονται θέματα, όπως η υγεία, ο 

έλεγχος στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, η εργασία και η ποιότητα της εργασιακής 

ζωής. (Bowling 1997; Θεοφίλου 2015)
 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσδιορίζει την ποιότητα ζωής «ως την 

αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, μέσα στα πλαίσια του πολιτισμικού – 
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αξιακού συστήματος όπου ζει και σε συνάρτηση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα 

πρότυπα και τις ανησυχίες του». Η σωματική και ψυχολογική υγεία, το επίπεδο της 

προσωπικής ανεξαρτησίας, οι κοινωνικές σχέσεις, οι προσωπικές αξίες και οι σχέσεις 

με το περιβάλλον αποτελούν ευρείες παραμέτρους που περιγράφουν την έννοια της 

ποιότητας ζωής. (WHO, 1997; WHOQOL Group,1995) 

Από τα παραπάνω είναι αντιληπτό ότι η έννοια ποιότητα ζωής δεν έχει καθοριστεί με 

ένα συγκεκριμένο και ομοιόμορφο τρόπο. Ο προσδιορισμός της είναι σε μια διαδικασία 

συνεχούς εξέλιξης και χαρακτηρίζει πολλές πλευρές της ζωής του ατόμου όπως η 

κατοικία, η εργασία, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η διασκέδαση, η υγεία. Επίσης 

μπορεί να οριστεί διαφορετικά από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως τις 

επιστήμες υγείας, την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, την οικονομική επιστήμη, αλλά 

θεωρητικά εμπεριέχει όλες τις πλευρές της ζωής του ατόμου. Συγκεκριμένα 

περιλαμβάνει προσωπικές προτιμήσεις, εμπειρίες, αντιλήψεις σχετικά με φιλοσοφικές, 

πολιτιστικές, ψυχολογικές, οικονομικές, πολιτικές και διαπροσωπικές διαστάσεις της 

καθημερινής ζωής. Συνεπώς η ποιότητα ζωής είναι μία έννοια πλούσια σε περιεχόμενο 

και πολυδιάστατη που άλλοτε ορίζεται ως «το προϊόν των φυσικών χαρισμάτων του 

ατόμου σε συνδυασμό με την επίδραση της οικογένειας και της κοινωνίας και άλλοτε 

ως η προσωπική δήλωση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών τα οποία 

προσδιορίζουν τη ζωή ενός ανθρώπου» (Yfantopoulos, 2001a) . 

 

3.2 ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με το Σύνταγμα του το 1946, τοποθετεί την 

ποιότητα ζωής στο χώρο της υγείας, ορίζοντας «ως υγεία τη φυσική, ψυχική και 

κοινωνική ευεξία και όχι μόνο την απουσία αρρώστιας ή αναπηρίας».(WHO, 1948) 

Το υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών 

(USDHHS), στη δημοσίευσή του με τίτλο Healthy People 2020, περιλαμβάνει την 

ενίσχυση της ποιότητας ζωής ως κύριο στόχο δημόσιας υγείας (United States 

Department of Health & Human Services, 2011) 

Στον τομέα της υγείας οι μελετητές για να περιορίσουν το εύρος της έννοιας “ποιότητα 

ζωής” στην επιστημονική έρευνα επικεντρώνονται στη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής.  

 Η συνεχιζόμενη εξέλιξη στην ιατρική επιστήμη και στην βιοϊατρική τεχνολογία έχει 

σαν αποτέλεσμα την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση του μέσου όρου 

ζωής στον δυτικό κόσμο. Οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν πλέον καταστάσεις 
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που δεν περιορίζονται μόνο στην θεραπεία των συμπτωμάτων της ασθένειας, αλλά στο 

σύνολο των σωματικών, κοινωνικών και ψυχολογικών λειτουργιών του ασθενή. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα οι μετρήσεις των καταστάσεων υγείας να επικεντρώνονται στη 

μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής και όχι στις μετρήσεις 

νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ένας παράγοντας που συντέλεσε σε αυτή την τάση 

ήταν και η δυσφορία των ασθενών για θεραπευτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στόχευαν 

στην παράταση του χρόνου ζωής τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η δυσμενής 

επίπτωση αυτών των παρεμβάσεων σε άλλους τομείς της ζωής τους.  

Η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφράζεται από τους ασθενείς 

σε ποιότητα ζωής τους. Κατά συνέπεια το ερευνητικό ενδιαφέρον αλλά και η κλινική 

εφαρμογή ενσωμάτωσαν στις πρακτικές τους την έννοια της σχετιζόμενης με την υγεία 

ποιότητας ζωής. 

Γενικά ως σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής ορίζεται η αντίληψη του ατόμου 

στην επίδραση που έχει η νόσος πάνω στη σωματική, ψυχολογική και κοινωνική 

διάσταση της ζωής του, η οποία επηρεάζει τον βαθμό στον οποίο μπορεί το άτομο να 

νοιώθει ικανοποίηση με τις συνθήκες της ζωής του.  

Ο όρος περιλαμβάνει τρεις κύριες διαστάσεις: (Kaplan & Bush, 1982) 

 τη σωματική διάσταση που περιλαμβάνει την αντίληψη του εαυτού ως υγιή ή 

ασθενή, την προσωπική βαθμολόγηση της δυσκολίας με τις καθημερινές 

δραστηριότητες, την ικανοποίηση με την υγεία 

 τη συναισθηματική διάσταση που περιλαμβάνει την ευτυχία, τον 

αυτοσεβασμό και την ικανοποίηση από τη ζωή 

 την κοινωνική διάσταση που περιλαμβάνει την οικογενειακή, κοινωνική και 

επαγγελματική προσαρμογή  

Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει τον υποκειμενικό χαρακτήρα της ποιότητας ζωής και τη 

δυνατότητα του ατόμου να την επαναξιολογεί διαφορετικά ανάλογα με τις 

επικρατούσες τη δεδομένη στιγμή εξωτερικές συνθήκες, αλλά και τις αντιλήψεις και 

κριτήρια του ατόμου που μπορεί να αλλάζουν. Γενικά η ποιότητα ζωής προσδιορίζεται 

διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώπους ή και από το ίδιο άτομο σε διαφορετικές 

περιόδους της ζωής του καθώς μεταβάλλονται τα ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες 

του. Στους πάσχοντες από κάποια ασθένεια η σχετιζόμενη με τη υγεία ποιότητα ζωής 

επηρεάζεται απ την ίδια τη νόσο, από πιθανές καταστάσεις μειωμένης λειτουργικότητας 

ή εξάρτησης από βοηθήματα ή συσκευές υποστήριξης, όπως επίσης από πιθανές 

παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής. Τέλος σημαντικό ρόλο παίζουν οι προσδοκίες 

που έχουν τα ίδια τα άτομα όσον αφορά τη βελτίωση της υγείας τους, οι κοινωνικές 
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ευκαιρίες για τη βελτίωση της λειτουργικότητας τους καθώς και οι πολιτικές υγείας οι 

οποίες μπορεί να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης τους. 

(Οικονόμου
 
et al 2001; Υφαντόπουλος 2007). 

 

3.3 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και χρήση 

εργαλείων μέτρησης της ποιότητας ζωής. Από το 1970 και μετά στην ιατρική 

βιβλιογραφία υπάρχει ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός μελετών που περιλαμβάνουν 

τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής.(Υφαντόπουλος, 2007) Οι κυριότεροι λόγοι 

για τους οποίους είναι απαραίτητη η εφαρμογή μελετών για την ποιότητα ζωής είναι οι 

παρακάτω: 

 η επιτήρηση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού 

 η εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού 

 η αξιολόγηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της εκάστοτε πολιτικής υγείας 

 η κατανομή και η παρακολούθηση του προϋπολογισμού της δημόσιας υγείας 

 η εκτίμηση των προσωπικών αναγκών υγείας 

 η ανίχνευση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων  

 η διάγνωση της έκτασης και της βαρύτητας μιας νόσου 

 η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας  

 η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας 

 η αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας 

 η σύγκριση εναλλακτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων  

 οι κλινικές δοκιμές 

 η ανάλυση κόστους – οφέλους και ο οικονομικός έλεγχος (Νάκου 2001; 

Wilson 1995) 

Η μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής επιτυγχάνεται με τη χρήση 

ειδικών σταθμισμένων ερωτηματολογίων, τα οποία πρέπει να πληρούν αυστηρά 

κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας, ειδικότητας και ευαισθησίας, προκειμένου τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και να είναι 

δυνατή η ερμηνεία τους.  

Η εγκυρότητα: αφορά στο βαθμό στον οποίο το ερωτηματολόγιο μετρά την έννοια την 

οποία προτίθεται να μετρήσει. Η εκτίμηση της εγκυρότητας ενός ερωτηματολογίου 

περιλαμβάνει: 
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 εκτίμηση της εγκυρότητας περιεχομένου η οποία αφορά στα στοιχεία που 

επιλέγονται να συμπεριληφθούν σε ένα ερωτηματολόγιο για την μέτρηση 

μιας έννοιας τα οποία δημιουργούνται από τους ερευνητές με βάση τις 

γνώσεις τους, την εμπειρία και βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 εκτίμηση της εγκυρότητας εννοιολογικής κατασκευής η οποία αφορά στο 

βαθμό στον οποίο ένα ερωτηματολόγιο αντανακλά το πραγματικό θεωρητικό 

νόημα της έννοιας την οποία μετρά. 

 εκτίμηση της εγκυρότητας κριτηρίου η οποία αφορά στη χρήση ενός 

υπάρχοντος ερωτηματολογίου με αποδεδειγμένη εγκυρότητα και αξιοπιστία 

ως μέθοδο αναφοράς για την εκτίμηση της εγκυρότητας ενός νέου 

ερωτηματολογίου. 

 εκτίμηση της εγκυρότητας όψης η οποία αφορά στην εμφάνιση και στη 

διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου και δεν αποτελεί μορφή εγκυρότητας με 

τη στενή έννοια. 

Η αξιοπιστία: αφορά στη σταθερότητα και στη συνέπεια με την οποία το 

ερωτηματολόγιο μετρά την έννοια που προτίθεται να μετρήσει και περιλαμβάνει: 

 εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου με την οποία εκτιμάται ο 

βαθμός συσχέτισης των απαντήσεων των ερωτηθέντων σε δύο διαφορετικές 

χρονικές στιγμές. 

 εκτίμηση της αξιοπιστίας εναλλακτικών μορφών η οποία χρησιμοποιείται για 

να εξουδετερώσει την επίδραση του αποτελέσματος μνήμης που υπάρχει 

στην εκτίμηση της αξιοπιστίας ελέγχου – επανελέγχου. 

 εκτίμηση της αξιοπιστίας ημίσεων τμημάτων με την οποία εκτιμάται ο 

βαθμός συσχέτισης των απαντήσεων των συμμετεχόντων μεταξύ δύο 

τμημάτων του ίδιου ερωτηματολογίου 

 εκτίμηση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας η οποία εκτιμά εάν οι 

συμμετέχοντες απαντούν με παρόμοιο τρόπο στα στοιχεία του 

ερωτηματολογίου. 

 εκτίμηση της αξιοπιστίας μεταξύ παρατηρητών η οποία εκτιμά τον βαθμό 

συμφωνίας μεταξύ των απαντήσεων στην περίπτωση όπου δύο ή 

περισσότεροι παρατηρητές αξιολογούν μία μεταβλητή.  

Η ειδικότητα και η ευαισθησία: δηλώνουν εάν ένα ερωτηματολόγιο έχει κατασκευαστεί 

κατάλληλα και σύμφωνα με τους στόχους για τους οποίους έχει γίνει. Συγκεκριμένα η 

ειδικότητα αναφέρεται στη δυνατότητα ενός ερωτηματολογίου που μετρά την ποιότητα 
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ζωής να προσδιορίζει σωστά διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών ενώ η ευαισθησία 

εκφράζει την ακρίβεια της μέτρησης, χωρίς να διαφεύγουν αλλαγές και 

διαφοροποιήσεις που οφείλονται σε παράγοντες όπως η επιδείνωση της υγείας, η 

εξέλιξη της νόσου και η ψυχολογική εξάρτηση από τη νόσο. (Yfantopoulos, & Sarris 

2001; Γαλάνης 2013) 

Υπάρχουν πάνω από 800 εργαλεία μέτρησης της σχετιζόμενης με τη υγεία ποιότητας 

ζωής τα οποία βασίζονται σε ψυχομετρικές μεθόδους, κλινικές πρακτικές, σε μεθόδους 

εκτίμησης της χρησιμότητας που προέρχεται από την οικονομική επιστήμη και τη 

θεωρία των αποφάσεων ή σε συνδυασμό όλων των παραπάνω. Τα ερωτηματολόγια 

αυτά μετράνε το σύνολο ή επιμέρους διαστάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία 

ποιότητας ζωής, ενώ αρκετά από αυτά έχουν μεταφραστεί και εγκυροποιηθεί στην 

ελληνική γλώσσα. (Δημητρόπουλος et al, 2008) 

Τα ερωτηματολόγια διακρίνονται σε ερωτηματολόγια γενικού επιπέδου υγείας και σε 

ειδικά ερωτηματολόγια. 

 Γενικού επιπέδου υγείας ερωτηματολόγια: αξιολογούν πολλαπλές πλευρές 

του επιπέδου υγείας ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό και 

οικονομικό επίπεδο και τη νόσο των ατόμων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε όλο τον πληθυσμό και αξιολογούν τη σωματική λειτουργικότητα, την 

κοινωνική λειτουργικότητα, την ψυχική υγεία και τις αντιλήψεις γενικής 

υγείας. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούν επιτρέπουν στον ερευνητή να 

διευρύνει τη μέτρηση του υγειονομικού αποτελέσματος και παρέχουν τη 

δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ ασθενών που βρίσκονται σε διαφορετικές 

καταστάσεις υγείας, βασιζόμενες στον βαθμό πραγματοποίησης καθημερινών 

και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ο περιορισμός που υπάρχει σε αυτά τα 

ερωτηματολόγια είναι ότι εστιάζουν σε μία γενική θεώρηση για την υγεία και 

δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό ιδιαίτερων προβλημάτων που χαρακτηρίζουν 

μια συγκεκριμένη ασθένεια και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει 

τα εργαλεία γενικού επιπέδου υγείας να συνοδεύονται από ερωτηματολόγια 

εξειδικευμένα σε συγκεκριμένη νόσο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

ανίχνευσης σημαντικών κλινικών αλλαγών. Στα γενικά ερωτηματολόγια 

ανήκουν οι επισκοπήσεις υγείας, οι μετρήσεις αξιολόγησης των προτιμήσεων 

των ατόμων και οι αθροιστικές κλίμακες. (Guyatt 1993; Yfantopoulos & 

Sarris 2001) 

 Ειδικά ερωτηματολόγια: είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται στην 

επίδραση μιας συγκεκριμένης ασθένειας στο επίπεδο υγείας του ασθενή και 
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διαθέτουν υψηλή ευαισθησία όσον αφορά την ανίχνευση αλλαγών που 

επέρχονται με το χρόνο ή την εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Οι 

ερωτήσεις εστιάζουν στη λεπτομερή περιγραφή της αντίληψης που έχει ο 

ίδιος ο ασθενής για την κατάσταση της υγείας του σε σχέση με τη νόσο που 

αντιμετωπίζει και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αποδοχή τους 

από τους ασθενείς. Διακρίνονται σε ειδικά ερωτηματολόγια για μία 

συγκεκριμένη νόσο, για μια ορισμένη παράμετρο υγείας, για ένα ορισμένο 

σημείο του σώματος και εξατομικευμένα ερωτηματολόγια. (Θεοδωροπούλου 

et al 2012)  

 

 

3.4  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟ  

 

Το 70–80% των ασθενών που πάσχουν από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοεισμό δεν 

παρουσιάζει εμφανή συμπτώματα ( Fraser 2009; Yu et all 2010) Από το 1940 έχουν 

περιγραφεί υποκειμενικά συμπτώματα σε σχέση με το νευρικό σύστημα όπως 

λήθαργος, υπνηλία, κατάθλιψη, παράνοια, παραισθήσεις, αποπροσανατολισμός, 

σύγχυση, διαταραχές μνήμης. Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει τον ασυμπτωματικό 

πρωτοπαθή υπεπαραθυρεοειδισμό με γενικά σημεία και συμπτώματα τα οποία 

παλαιότερα θεωρούνταν ότι δεν σχετίζονται με τη νόσο όπως: αδυναμία, κόπωση, 

διαταραχές ύπνου, πόνο στα οστά και στις αρθρώσεις, γνωστικές δυσλειτουργίες 

δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, κατάθλιψη, άγχος, μειωμένη ικανότητα ολοκλήρωσης 

καθημερινών εργασιών στο σπίτι ή την εργασία και μειωμένη κοινωνική 

λειτουργικότητα. (Coker 2005) Οι περισσότεροι ασθενείς αναφέρουν μόνο γνωστικά 

και νευροψυχολογικά προβλήματα. Οι μελέτες που αφορούν στην ποιότητα ζωής στον 

υπερπαραθυρεοειδισμό ξεκίνησαν εδώ και 30 χρόνια και έχουν εντοπίσει ότι η νόσος, 

είτε είναι συμπτωματική, είτε ασυμπτωματική, σχετίζεται με μειωμένο επίπεδο στην 

ποιότητα ζωής. (Cipriani et al 2014) Ωστόσο υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις με 

βάση τα ευρήματα των μελετών για το αν βελτιώνεται η ποιότητα ζωής αυτών των 

ασθενών μετά από επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής. (Bilezikian et al 2016). 
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4. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

4.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Σκοπός της μελέτης είναι να ανιχνευθούν και να συγκριθούν οι διαφορές στην ποιότητα 

ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οφειλόμενο σε αδένωμα 

παραθυρεοειδή, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής 

σε σχέση με ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση θυρεοειδεκτομής και 

υγιή πληθυσμό. Αναλυτικότερα υποθέτουμε ότι: 

 Οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οφειλόμενο σε αδένωμα 

παραθυρεοειδή, οι οποίοι θα υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή έχουν 

χειρότερη ποιότητα ζωής από τους ασθενείς που υποβάλλονται σε 

θυρεοειδεκτομή και τα άτομα στην ομάδα ελέγχου (υγιή άτομα) 

  Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή έχουν χειρότερη ποιότητα 

ζωής από την ομάδα ελέγχου (υγιή άτομα) 

 Το ερωτηματολόγιο PAS (disease specific questionnaire) είναι εξειδικευμένο 

για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

 

4.2  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Με βάση το σκοπό και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνάς μας, επιλέχθηκε η 

εφαρμογή της ποσοτικής μεθοδολογίας, βάσει της οποίας χρησιμοποιούνται αριθμητικά 

δεδομένα με σκοπό τη στατιστική επεξεργασία μέσω κατάλληλου λογισμικού. Στην 

ποσοτική προσέγγιση ο/η ερευνητής/τρια καθορίζει μία ή περισσότερες υποθέσεις και 

στη συνέχεια προσπαθεί είτε να τις επαληθεύσει είτε να τις απορρίψει. Επίσης, βάσει 

της ποσοτικής προσέγγισης μπορεί να γίνει έλεγχος της σχέσης αιτίου και αιτιατού. Το 

κύριο χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα πλεονέκτημα της ποσοτικής προσέγγισης έναντι 

της ποιοτικής είναι η αντικειμενικότητα της. (Singh, 2007) 
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4.2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το πιο ευρέως διαδεδομένο εργαλείο 

ποσοτικής έρευνας, δηλαδή το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τον Singh (2007) το 

βασικό πλεονέκτημα που παρέχει το ερωτηματολόγιο είναι η ευκολία, τόσο στην 

ταχύτητα διανομής και συλλογής δεδομένων όσο και στην επιλογή ικανοποιητικού 

μεγέθους δείγματος σε διαφορετικές περιοχές την ίδια χρονική στιγμή. Επίσης, ένα 

πλεονέκτημα το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μικρό κόστος και η ευκολία 

που παρέχει στην κωδικοποίηση αλλά και στην ανάλυση των δεδομένων για την 

εξαγωγή αποτελεσμάτων. (Singh, 2007) Τα ερωτηματολόγια που επιλέχθηκαν στην 

παρούσα έρευνα είναι δομημένα. Δηλαδή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν 

στις ίδιες ερωτήσεις καθώς και στην ίδια σειρά. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει 

αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει υψηλότερη αξιοπιστία γιατί αν χρησιμοποιούταν 

διαφορετικές ερωτήσεις θα υπήρχε δυσκολία στην κωδικοποίηση των απαντήσεων και 

κατ’ επέκταση στην αξιοπιστία της ανάλυσης των δεδομένων (Clark-Carter, 2004) 

 

4.2.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ SF-36 

 

Το ερωτηματολόγιο SF36 (Short Form Questionnaire-36) δημιουργήθηκε στη Βοστώνη 

το 1992 από τον Ware με στόχο να συγκρίνει πληθυσμούς ασθενών με το γενικό 

πληθυσμό και πληθυσμούς ασθενών μεταξύ τους. Είναι ένα πολύ διαδεδομένο γενικό 

εργαλείο το οποίο χρησιμεύει στην έρευνα, στην κλινική πρακτική, στην αξιολόγηση 

πολιτικών υγείας και στις πληθυσμιακές έρευνες.( McHorney et al, 1994)   Εκφράζει 

γενικές καταστάσεις υγείας που δεν προσδιορίζονται ως ειδικές κάποιας ασθένειας ή 

θεραπείας. Αποτελείται από 36 ερωτήσεις, οι οποίες προήλθαν από ένα σύνολο 149 

αρχικών ερωτήσεων κατόπιν αξιολόγησης των περισσότερων εργαλείων μέτρησης που 

είχαν χρησιμοποιηθεί μέχρι τότε για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Οι 36 

ερωτήσεις κατηγοριοποιούνται σε 8 κλίμακες που περιλαμβάνουν η καθεμιά από 2 έως 

10 ερωτήσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις πιο συχνά μετρούμενες διαστάσεις υγείας. 

Οι 8 κλίμακες υγείας είναι οι εξής:  

 

 Σωματική λειτουργικότητα ( Physical Functioning - PF) 

 Σωματικός ρόλος (Role Physical - RP) με 4 ερωτήσεις  

 Σωματικός πόνος (Bodily Pain – BP) με 2 ερωτήσεις 

 Γενική υγεία (General Health – GH) με 5 ερωτήσεις 
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 Ζωτικότητα (Vitality – VT) με 4 ερωτήσεις  

 Κοινωνική λειτουργικότητα (Social Function - SF) με 2 ερωτήσεις 

 Συναισθηματικός ρόλος (Role Emotion - RE) με 3 ερωτήσεις 

 Ψυχική υγεία (Mental Health - MH) με 5 ερωτήσεις 

 

Τέλος υπάρχει και μία ακόμη ερώτηση η οποία αναφέρεται στη μεταβολή της υγείας 

και δεν συμπεριλαμβάνεται σε κάποια από τις παραπάνω κλίμακες. Οι 8 κλίμακες 

διαμορφώνουν δύο γενικούς τομείς: τις κλίμακες της σωματικής και ψυχικής υγείας. Ο 

τομέας της σωματικής υγείας περιλαμβάνει τη σωματική λειτουργικότητα, τον 

σωματικό ρόλο, τον σωματικό πόνο και τη γενική υγεία. Ο τομέας της ψυχικής υγείας 

περιλαμβάνει την ζωτικότητα, την κοινωνική λειτουργικότητα, τον συναισθηματικό 

ρόλο και την ψυχική υγεία. ( Ware & Sherbourne, 1992; Hart et al 2015; Παππά, 

Κοντοδημόπουλος & Νιάκας 2006)  

Το SF36 είναι μικρής έκτασης ερωτηματολόγιο, κατάλληλο για αυτοσυμπλήρωση, για 

συμπλήρωση μέσω συνέντευξης είτε πρόσωπο με πρόσωπο είτε τηλεφωνικά για άτομα 

ηλικίας άνω των 14 ετών, με μέσο χρόνο συμπλήρωσης 5 – 10 λεπτά. Έχει 

χρησιμοποιηθεί σε μελέτες που αφορούν την ποιότητα ζωής του γενικού πληθυσμού 

τόσο στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και διακρίνεται για την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα του.(Yfantopoulos, & Sarris 2001; Hart et al 2015) Στην Ελλάδα το SF36 

εγκυροποιήθηκε και προτυποποιήθηκε το 2003 σε μια μελέτη 1426 ατόμων από τον 

αστικό πληθυσμό και τα αποτελέσματα βεβαιώνουν ότι η ελληνική απόδοση του 

ερωτηματολογίου ήταν επιτυχής, επιτρέποντας τη χρήση του σε μελέτες που 

αποσκοπούν στη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. (Παππά, 

Κοντοδημόπουλος & Νιάκας, 2006). 

 

4.2.3 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PAS 

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. 

Σχεδιάστηκε από την Dr Pasieka και τους συνεργάτες της,(Pasieka, & Parsons,1998) με 

σκοπό την εκτίμηση του οφέλους της παραθυρεοειδεκτομής. Εγκυροποιήθηκε σε μία 

μελέτη 65 ασθενών που διενεργήθηκε στον Καναδά την περίοδο 1995 – 1997 και στη 

συνέχεια επιβεβαιώθηκε σε πολυκεντρική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 203 ασθενείς 

από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.(Pasieka et al, 2002)   Από τότε όλο και 

περισσότεροι ερευνητές που μελετούν τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 
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χρησιμοποιούν το PAS-Questionnaire για τις έρευνες τους. (Mihai, & Sadler, 2008) 

Αποτελείται από δεκατρείς ερωτήσεις μέσω των οποίων οι ασθενείς καλούνται να αυτό-

αξιολογήσουν τη σοβαρότητα της πάθησης τους και την ποιότητα ζωής που αυτή 

συνεπάγεται, σημειώνοντας πάνω σε μία οπτική αναλογική κλίμακα 100mm.Οι 

ερωτήσεις εστιάζουν σε ειδικά αλλά και μη ειδικά συμπτώματα της νόσου και 

περιλαμβάνει τις παρακάτω παραμέτρους:  

 

 Άλγος στα οστά 

 Αίσθημα εξάντλησης 

 Αλλαγές στη διάθεση 

 Αίσθημα κατάθλιψης 

 Κοιλιακά άλγη 

 Αίσθημα αδυναμίας 

 Ευερεθιστότητα 

 Πόνους στις αρθρώσεις 

 Απώλεια μνήμης 

 Αδυναμία έγερσης από καρέκλα / αυτοκίνητο 

 Κεφαλαλγίες 

 Κνησμό στο δέρμα 

 Αίσθημα δίψας 

 

Στο τέλος μετά την άθροιση των μηκών από κάθε ερώτηση, προκύπτει το τελικό 

συνολικό σκορ των «παραθυρεοειδικών συμπτωμάτων της Pasieka», που κυμαίνεται 

από 0 – 1300. (Pasieka, & Parsons 1998; Mihai, & Sadler 2008) Αυτό το 

ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί στην αγγλική γλώσσα, ενώ για τον ελληνικό πληθυσμό 

έχει μεταφραστεί και βρίσκεται στην διαδικασία στάθμισης από το Α.Π.Θ. και 

συγκεκριμένα από την Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου 

ΑΧΕΠΑ και την Α΄ Παθολογική Κλινική - Τμήμα Ενδοκρινολογίας του Ιπποκράτειου 

νοσοκομείου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα χορηγήθηκε από 

τους ερευνητές που εργάζονται για την προσαρμογή του στον ελληνικό πληθυσμό. 
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4.2.4 ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η μελέτη σχεδιάστηκε να είναι μία προοπτική μελέτη και πραγματοποιήθηκε την 

περίοδο Νοέμβριο 2017 - Ιανουάριο 2018 στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Η έρευνα ξεκίνησε 

μετά από έγκριση που δόθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του νοσοκομείου, η 

οποία επικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 

30 ασθενείς που εισήχθησαν στην Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική και στη Γ΄ 

Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου για να υποβληθούν σε επέμβαση 

παραθυρεοειδεκτομής, 30 ασθενείς που εισήχθησαν για επέμβαση θυρεοειδεκτομής και 

30 άτομα από τον υγιή πληθυσμό κατά τη δήλωση τους 

 

Τα κριτήρια επιλογής των ασθενών ήταν: 

 Ηλικία άνω των 18 ετών 

 Να προσέρχεται για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση  

 Ασθενείς με διαγνωσμένο αδένωμα παραθυρεοειδούς 

 Ασθενείς με μη τοξική και μη νεοπλασματική βρογχοκήλη  

Τα κριτήρια αποκλεισμού για τους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

ήταν: 

 Ο ασθενής να συμμετέχει σε άλλη κλινική μελέτη , η οποία μπορεί να 

επηρεάσει τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

 Ασθενής με υποτροπιάζοντα υπερπαραθυρεοειδισμό 

 Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στο θυρεοειδή ή τους παραθυρεοειδείς 

αδένες ή ιστορικό ακτινοβολίας στην περιοχή του τραχήλου 

 Μη ευθυροειδική κατάσταση του ασθενή 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 Ενεργός συστηματική νόσος π.χ. λοίμωξη, νεοπλασία 

 Υπολευκωματιναιμία 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα χωρίστηκαν σε 3 ομάδες:  

 Ομάδα Α: περιλαμβάνει τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε 

παραθυρεοειδεκτομή 

 Ομάδα Β: περιλαμβάνει τους ασθενείς που θα υποβληθούν σε 

θυρεοειδεκτομή 

 Ομάδα Γ: περιλαμβάνει τον υγιή πληθυσμό. 
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Στους ασθενείς δόθηκε την παραμονή της χειρουργικής επέμβασης, να συμπληρώσουν 

το ερωτηματολόγιο SF-36 και το ερωτηματολόγιο των PAS. Επιπλέον καταγράφηκαν 

δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα και για να τηρηθεί η 

ανωνυμία, η ταυτοποίηση των ασθενών έγινε με τα αρχικά γράμματα του 

ονοματεπώνυμου τους και ένα μοναδικό για κάθε συμμετέχοντα αριθμό.  

Σε όλο το δείγμα της μελέτης δόθηκε για υπογραφή το έντυπο συναίνεσης συμμετοχής 

στη μελέτη, αφού προηγουμένως τους είχε εξηγηθεί ο σκοπός και η διαδικασία της 

μελέτης. Η γραπτή φόρμα συγκατάθεσης υπογράφτηκε από τους συμμετέχοντες με 

υπογραφή, ολογράφως το ονοματεπώνυμο τους και ημερομηνία. Επίσης ενημερώθηκαν 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και επισημάνθηκε ότι η συμμετοχή 

τους είναι εθελοντική και τα δεδομένα που θα προκύψουν παραμένουν ανώνυμα. Στους 

ασθενείς γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα αποχώρησης από τη μελέτη χωρίς να 

χρειάζεται να αιτιολογήσουν αυτή την απόφαση.  

 

4.2.5  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Για την περιγραφική ανάλυση των ερωτηματολογίων χρησιμοποιήθηκαν μέτρα 

περιγραφικής στατιστικής (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) ενώ η κανονικότητα των 

δεδομένων διερευνήθηκε με τον έλεγχο Shapiro-Wilk. Η πιθανή διαφοροποίηση των 

αποτελεσμάτων μεταξύ των τριών ομάδων ελέγχθηκε με χρήση της ανάλυσης 

διακύμανσης ενός παράγοντα (one-way ANOVA) στις κλίμακες που κατανέμονται 

κανονικά και ο έλεγχος Kruskal Wallis για περισσότερα από δύο ανεξάρτητα δείγματα. 

Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή συσχέτιση 

της ηλικίας των ασθενών με τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman.  

Η ανάλυση διενεργήθηκε στο λογισμικό SPSS v22 και ως επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας ορίσθηκε η τιμή α=0,05. 
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.3.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή του φύλου των συμμετεχόντων στις 3 

ομάδες. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ασθενών οι οποίοι 

υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή εξαιτίας πρωτοπαθούς υπερπαραθυροειδισμού 

ήταν γυναίκες (n=28, 93,3%), η πλειοψηφία των ασθενών οι οποίοι υποβάλλονται σε 

θυρεοειδεκτομή εξαιτίας μη τοξικής και μη νεοπλασματικής βρογχοκήλης ήταν ομοίως 

γυναίκες (n=26, 86,7%). Το ίδιο ισχύει και για την πλειοψηφία των ατόμων στην ομάδα 

ελέγχου (n=25, 83,3%). 

 

Πίνακας 3. Φύλο συμμετεχόντων στις 3 ομάδες 

 

Φύλο 

Άντρας Γυναίκα 

n % n % 

Ομάδα 

1. Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυρεοειδισμός 
2 6.7% 28 93.3% 

2. Θυρεοειδή 4 13.3% 26 86.7% 

3. Ομάδα ελέγχου 5 16.7% 25 83.3% 

 

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων των τριών 

ομάδων. Η μέση ηλικία των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ήταν τα 

55,1 έτη (ΤΑ
1
=12,5), η μέση ηλικία των ασθενών με θυρεοειδική νόσο ήταν 47,4 

(ΤΑ=11,1) και η μέση ηλικία στην ομάδα ελέγχου ήταν 48,2 (ΤΑ=9,6). Το εύρος των 

ηλικιών στους ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό ήταν μεταξύ 22 και 78 

ετών, στους ασθενείς με θυρεοειδική νόσο ήταν μεταξύ 28 και 70 ετών ενώ στην ομάδα 

ελέγχου ήταν μεταξύ 28 και 64 ετών.  

                                                 
1
 ΤΑ=Τυπική Απόκλιση 
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Διάγραμμα 2. Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων 

 

4.3.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ SF-36 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα 

ζωής των ασθενών και των ατόμων της ομάδας ελέγχου. Η αξιολόγηση της ποιότητας 

ζωής έγινε με το εργαλείο SF-36 από το οποίο προκύπτουν οι 8 γενικές κλίμακες της 

ποιότητας ζωής και οι 2 συνοπτικές κλίμακες της φυσικής και της ψυχικής υγείας. Το 

σκορ σε κάθε κλίμακα κυμαίνεται από 0 έως 100 με υψηλότερες τιμές να δείχνουν 

υψηλότερη ποιότητα ζωής. 

Στον Πίνακα 2 δίνονται τα αποτελέσματα του ελέγχου Shapiro-Wilk για την 

κανονικότητα των κλιμάκων του SF-36. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι 

κλίμακες: Σωματική Λειτουργικότητα, Σωματικός Ρόλος, Συναισθηματικός Ρόλος, 

Κοινωνικός ρόλος, Σωματικός πόνος, Ψυχική Υγεία, Ζωτικότητα και Συνοπτική 

Κλίμακα Ψυχικής Υγείας δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Αντίθετα, οι κλίμακες 

Γενικής Υγείας και Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας ακολουθούν κανονική 

κατανομή. Για το σκοπό αυτό στην ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση 
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διακύμανσης (οne-way ANOVA) στις δύο κλίμακες που κατανέμονται κανονικά και ο 

έλεγχος Kruskal Wallis στις 8 κλίμακες που δεν κατανέμονται κανονικά. 

 

Πίνακας 4. Έλεγχος κανονικότητας των κλιμάκων SF-36 

 

Shapiro-Wilk 

Στατιστικό 
Βαθμοί 

ελευθερίας 
p. 

1. Σωματική λειτουργικότητα (PF) 0.823 89 0.000 

2. Σωματικός ρόλος (RP) 0.806 89 0.000 

3. Συναισθηματικός ρόλος (RE) 0.841 89 0.000 

4. Κοινωνικός ρόλος (SF) 0.931 89 0.000 

5. Σωματικός πόνος (BP) 0.937 89 0.000 

6. Ψυχική υγεία (MH) 0.959 89 0.007 

7. Ζωτικότητα (VT) 0.961 89 0.009 

8. Γενική υγεία (GH) 0.977 89 0.120 

9. Συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας 0.979 89 0.157 

10. Συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας 0.972 89 0.048 

 

 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις 8 γενικές κλίμακες της 

ποιότητας ζωής στις τρείς ομάδες. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή έχουν μέτρια προς καλή σωματική 

λειτουργικότητα (ΜΤ=63.59, ΤΑ=24.89), χαμηλό σωματικό ρόλο (ΜΤ=24,17, 

ΤΑ=35,65), χαμηλό συναισθηματικό ρόλο (ΜΤ=33.33, ΤΑ=33,9), μέτριο κοινωνικό 

ρόλο (ΜΤ=48,75, ΤΑ=26,33), μέτριο σωματικό πόνο (ΜΤ=49,59, ΤΑ=24,08), μέτρια 

ψυχική υγεία (ΜΤ=46,27, ΤΑ=23,26), μέτρια προς χαμηλή ζωτικότητα (ΜΤ=39,33, 

ΤΑ=25,35) και μέτρια προς κακή γενική υγεία (ΜΤ=39,67, ΤΑ=23,08).  

Επιπλέον, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή έχουν καλή σωματική 

λειτουργικότητα (ΜΤ=72,48, ΤΑ=22,14), μέτριο σωματικό ρόλο (ΜΤ=53,33, 
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ΤΑ=41,9), μέτριο προς χαμηλό συναισθηματικό ρόλο (ΜΤ=42,53, ΤΑ=37,69), καλό 

κοινωνικό ρόλο (ΜΤ=67,5, ΤΑ=24,03), μέτριο σωματικό πόνο (ΜΤ=59,52, ΤΑ=25,85), 

μέτρια προς καλή ψυχική υγεία (ΜΤ=61, ΤΑ=22,52), μέτρια ζωτικότητα (ΜΤ=54,33, 

ΤΑ=22,96) και μέτρια γενική υγεία (ΜΤ=57,5, ΤΑ=20,83). 

Τέλος, τα άτομα στην ομάδα ελέγχου έχουν πολύ καλή σωματική λειτουργικότητα 

(ΜΤ=80,5, ΤΑ=18,95), υψηλό σωματικό ρόλο (ΜΤ=70,83, ΤΑ=34,79), υψηλό 

συναισθηματικό ρόλο (ΜΤ=72,22, ΤΑ=31,66), υψηλό κοινωνικό ρόλο (ΜΤ=76,67, 

ΤΑ=21,71), μέτριο προς υψηλό σωματικό πόνο (ΜΤ=66,39, ΤΑ=25,14), καλή ψυχική 

υγεία (ΜΤ=71,6, ΤΑ=19,52), μέτρια προς καλή ζωτικότητα (ΜΤ=62, ΤΑ=21,8) και 

μέτρια προς καλή γενική υγεία (ΜΤ=61,83, ΤΑ=20,23). 

Από την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) και τον έλεγχο Kruskal Wallis προέκυψε 

στατιστικά σημαντική διαφορά στη Σωματική Λειτουργικότητα, στον Σωματικό Ρόλο, 

στο Συναισθηματικό Ρόλο, στον Κοινωνικό Ρόλο, στο Σωματικό Πόνο, στην Ψυχική 

Υγεία, στη Ζωτικότητα και στην Γενική Υγεία. 
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Πίνακας 5. Ποιότητα ζωής και σημαντικότητα ελέγχων ANOVA και Kruskal Wallis 

για τις 8 επιμέρους κλίμακες του SF-36. 

Κλίμακες 

Ομάδα 

p Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυρεοει

δισμός 

Ομάδα 

Θυρεοειδή 

Ομάδα 

ελέγχου 

Σωματική λειτουργικότητα 

(PF) 

ΜΤ 63.59 72.48 80.50 

0.018
K
 

ΤΑ 24.89 22.14 18.95 

Σωματικός ρόλος (RP) 

ΜΤ 24.17 53.33 70.83 

0.000
K
 

ΤΑ 35.65 41.90 34.79 

Συναισθηματικός ρόλος (RE) 

ΜΤ 33.33 42.53 72.22 

0.000
K
 

ΤΑ 33.90 37.69 31.66 

Κοινωνικός ρόλος (SF) 

ΜΤ 48.75 67.50 76.67 

0.000
K
 

ΤΑ 26.33 24.03 21.71 

Σωματικός πόνος (BP) 

ΜΤ 49.59 59.52 66.39 

0.047
K
 

ΤΑ 24.08 25.85 25.14 

Ψυχική υγεία (MH) 

ΜΤ 46.27 61.00 71.60 

0.000
K
 

ΤΑ 23.26 22.52 19.52 

Ζωτικότητα (VT) 

ΜΤ 39.33 54.33 62.00 

0.002
K
 

ΤΑ 25.35 22.96 21.80 

Γενική υγεία (GH) 

ΜΤ 39.67 57.50 61.83 

0.000
A
 

ΤΑ 23.08 20.83 20.23 

 *A=ANOVA, K=Kruskal Wallis  

 

Στην συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων με τη χρήση των ελέγχων Tukey και 

Mann-Whitney αντίστοιχα για τις κανονικά και μη κανονικά κατανεμημένες κλίμακες 
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διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει διαφορά. Τα αποτελέσματα δίνονται στον 

Πίνακα 4.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή 

έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής που αφορά (1) τη Σωματική Λειτουργικότητα, (2) το 

Σωματικό Ρόλο, (3) τον Κοινωνικό Ρόλο και (4) την Γενική Υγεία, σε σύγκριση τόσο 

με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή όσο και με την ομάδα ελέγχου. 

Επιπλέον, προκύπτει ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή και οι 

ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή έχουν ισοδύναμη ποιότητα ζωής ως 

προς τον Συναισθηματικό Ρόλο αλλά έχουν χειρότερο Συναισθηματικό Ρόλο σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 

Τέλος, προκύπτει ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή και οι 

ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή έχουν ισοδύναμη ποιότητα ζωής ως 

προς (1) τον Σωματικό Πόνο, (2) την Ψυχική Υγεία και (3) τη Ζωτικότητα αλλά οι 

ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή έχουν χειρότερη ποιότητα ζωής ως προς 

(1) τον Σωματικό Πόνο, (2) την Ψυχική Υγεία και (3) τη Ζωτικότητα από την ομάδα 

ελέγχου. 

 

Πίνακας 6. Διαφορές μεταξύ των ομάδων 

Κλίμακες 

Ομάδα 

Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυ

ρεοειδισμός 

Ομάδα 

Θυρεοειδή 

Ομάδα 

ελέγχου 

1. Σωματική λειτουργικότητα (PF) Α Β Β 

2. Σωματικός ρόλος (RP) Α Β Β 

3. Συναισθηματικός ρόλος (RE) Α Α Β 

4. Κοινωνικός ρόλος (SF) Α Β Β 

5. Σωματικός πόνος (BP) Α Α,Β Β 

6. Ψυχική υγεία (MH) Α Α,Β Β 

7. Ζωτικότητα (VT) Α Α, Β Β 

8. Γενική υγεία (GH) Α Β Β 

*Με διαφορετικό γράμμα συμβολίζονται ομάδες με στατιστικά σημαντική διαφορά 
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Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τις 2 συνοπτικές 

κλίμακες της ποιότητας ζωής στις 3 ομάδες. Παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή είχαν κακή ψυχική υγεία (ΜΤ=32,24, ΤΑ=12,31) 

και μέτρια προς κακή φυσική υγεία (ΜΤ=40,58, ΤΑ=9,6). Οι ασθενείς που 

υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή είχαν μέτρια προς κακή ψυχική υγεία (ΜΤ=39,4, 

ΤΑ=11,6) και μέτρια φυσική υγεία (ΜΤ=46,19, ΤΑ=10,8). Τέλος, στην ομάδα ελέγχου 

παρατηρήθηκε μέτρια ψυχική υγεία (ΜΤ=45,91, ΤΑ=9,9) και μέτρια φυσική υγεία 

(ΜΤ=48,84, ΤΑ=10,4). 

Από την ανάλυση προέκυψε σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων τόσο στην 

Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας (p=0.008<0.05) όσο και στη Συνοπτική Κλίμακα 

Ψυχικής Υγείας (p=0.000<0.05). 
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Διάγραμμα 3. Συνοπτικές κλίμακες ποιότητας ζωής στις τρείς ομάδες 

 

Στη συνέχεια με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων με χρήση των ελέγχων Tukey και 

Mann-Whitney αντίστοιχα για τις κανονικά και μη κανονικά κατανεμημένες κλίμακες 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει διαφορά. Τα αποτελέσματα δίνονται στον 

Πίνακα 5.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή 

έχουν χειρότερη Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας και Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής 

Υγείας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου αλλά είχαν ισοδύναμη Συνοπτική Κλίμακα 



49 

 

Φυσικής Υγείας και Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας σε σύγκριση με τους ασθενείς 

που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή . 

Τέλος, μεταξύ των ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή και της ομάδας 

ελέγχου δεν παρατηρήθηκε διαφορά ως προς την Συνοπτική Κλίμακα Φυσικής Υγείας 

και Συνοπτική Κλίμακα Ψυχικής Υγείας. 

Πίνακας 7. Διαφορές μεταξύ των ομάδων 

 

Ομάδα 

Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυρεοειδισμός 

Ομάδα 

θυρεοειδή 

Ομάδα 

ελέγχου 

1. Συνοπτική Κλίμακας Φυσικής 

Υγείας 
Α Α,Β Β 

2. Συνοπτική Κλίμακας Ψυχικής 

Υγείας 
Α Α,Β Β 

*Με διαφορετικό γράμμα συμβολίζονται ομάδες με στατιστικά σημαντική διαφορά 

 

4.3.3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ PAS  

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την ποιότητα 

ζωής των ασθενών και των ατόμων της ομάδας ελέγχου με βάση το εργαλείο PAS από 

το οποίο προκύπτει μια γενική κλίμακα της ποιότητας ζωής.  

Αρχικά, στον Πίνακα 6 δίνονται τα αποτελέσματα ανά ερώτηση του ερωτηματολογίου 

PAS. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι η ομάδα ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό είχε περισσότερους πόνους στα κόκκαλα σε σύγκριση με την 

ομάδα ελέγχου, αισθανόταν περισσότερο κουρασμένοι σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, είχε περισσότερες αλλαγές στην διάθεση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, 

αισθανόταν περισσότερη κατάθλιψη σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, αισθανόταν 

περισσότερη αδυναμία σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, αισθανόταν περισσότερο 

οξύθυμοι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου και είχε μεγαλύτερο αίσθημα δίψας σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Τέλος, δεν προέκυψε καμία σημαντική διαφορά 

μεταξύ της ομάδας ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και της ομάδας 

ασθενών που πρόκειται να υποβληθεί σε θυρεοειδεκτομή. 
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Πίνακας 8. Αποτελέσματα ανά ερώτηση της κλίμακας PAS και σημαντικότητα του 

ελέγχου Kruskal-Wallis 

 
Ομάδα  

Α Β Γ p 

Έχετε πόνους στα κόκκαλα; 
ΜΤ 49.60 40.45 25.23 

0.029 

ΤΑ 34.89 33.06 25.86 

 

Αισθάνεστε ότι κουράζεστε 

εύκολα; 

ΜΤ 54.67 53.41 31.37 
0.004 

ΤΑ 28.02 28.07 28.53 

 

Έχετε αλλαγές στη διάθεσή σας 

(κυκλοθυμικές τάσεις); 

ΜΤ 55.20 52.34 29.23 
0.002 

ΤΑ 29.95 29.67 27.81 

 

Αισθάνεστε στεναχώρια ή 

κατάθλιψη; 

ΜΤ 52.67 52.38 27.10 
0.002 

ΤΑ 30.97 30.03 27.66 

 

Έχετε πόνους στα κοιλιά; 

ΜΤ 27.03 17.90 14.77 
0.104 

ΤΑ 27.08 21.79 19.48 

 

Αισθάνεστε αδύναμος/η; 

ΜΤ 51.97 47.83 27.83 
0.004 

ΤΑ 27.07 29.13 27.26 

 

Αισθάνεστε οξύθυμος/η; 

ΜΤ 35.93 47.28 27.47 
0.026 

ΤΑ 28.36 30.75 26.57 

 

Έχετε πόνους στις αρθρώσεις; 

ΜΤ 50.10 49.93 37.23 
0.263 

ΤΑ 34.83 30.84 31.70 

 

Ξεχνάτε καθόλου; 

ΜΤ 36.77 37.24 36.03 
0.976 

ΤΑ 31.76 33.41 27.77 

 

Έχετε δυσκολία να σηκωθείτε 

από την καρέκλα ή να βγείτε 

από το αυτοκίνητο; 

ΜΤ 32.37 22.72 19.97 
0.404 

ΤΑ 33.76 25.70 26.04 

 

Έχετε πονοκεφάλους; 

ΜΤ 27.67 40.24 34.00 
0.246 

ΤΑ 25.16 32.69 27.68 

 

Έχετε φαγούρα/ κνησμό στο 

δέρμα; 

ΜΤ 23.07 23.31 12.27 
0.089 

ΤΑ 28.70 25.06 17.25 

 

Έχετε συχνά αίσθημα δίψας; 

ΜΤ 34.70 28.90 15.50 
0.047 

ΤΑ 30.51 28.83 17.25 
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Το σκορ κυμαίνεται από 0 έως 1300 με τις υψηλότερες τιμές να δείχνουν χειρότερη 

ποιότητα ζωής. Από τον έλεγχο Shapiro-Wilk προέκυψε ότι η κλίμακα PAS δεν 

κατανέμεται κανονικά (p=0.002<0.05), και για το σκοπό αυτό στην ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kruskal Wallis.  

Από τον Πίνακα 7 παρατηρούμε ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε 

παραθυροειδεκτομή είχαν μέτρια συνολική ποιότητα ζωής (ΜΤ=531,7, ΤΑ=251,1), οι 

ασθενείς που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή είχαν μέτρια συνολική ποιότητα ζωής 

(ΜΤ=513,9, ΤΑ=235,3) ενώ τα άτομα στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε ότι είχαν 

σχετικά καλή συνολική ποιότητα ζωής (ΜΤ=338, ΤΑ=250,9). 

 

Πίνακας 7 . Ποιότητα ζωής και σημαντικότητα ελέγχων Kruskal Wallis για την 

κλίμακα PAS 

Κλίμακα 

Ομάδα 

p Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυρεοει

δισμός 

Ομάδα 

Θυρεοειδή 

Ομάδα 

ελέγχου 

PAS 

ΜΤ 531.7 513.9 338 

0.003 

ΤΑ 251.1 235.3 250.9 

 

Τέλος, με χρήση πολλαπλών συγκρίσεων με χρήση του ελέγχου Mann-Whitney 

διερευνήθηκε μεταξύ ποιων ομάδων υπάρχει διαφορά. Τα αποτελέσματα δίνονται στον 

Πίνακα 7.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή 

έχουν ισοδύναμη συνολική ποιότητα ζωής σε σύγκριση με τους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή. 

Ενώ τόσο οι ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή όσο και οι ασθενείς 

που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή, έχουν χειρότερη συνολική ποιότητα ζωής σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 
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Πίνακας 8. Διαφορές μεταξύ των ομάδων 

 

Ομάδα 

Πρωτοπαθής 

υπερπαραθυ

ρεοειδισμός 

Ομάδα 

Θυρεοειδή 

Ομάδα 

ελέγχου 

1. PAS Α Α Β 

 

*Με διαφορετικό γράμμα συμβολίζονται ομάδες με στατιστικά σημαντική διαφορά 

 

 

4.3.4  ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ PAS ΚΑΙ SF-36 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή συσχέτιση της 

κλίμακας PAS με τις διαστάσεις του SF-36. Από τον Πίνακα 9 προκύπτει ότι η κλίμακα 

PAS σχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό με τη διάσταση της σωματικής 

λειτουργικότητας, τη διάσταση του σωματικού ρόλου, τη διάσταση του 

συναισθηματικού ρόλου, τη διάσταση του κοινωνικού ρόλου, τη διάσταση του 

σωματικού πόνου, τη διάσταση της ψυχικής υγείας, τη διάσταση της ζωτικότητας, τη 

διάσταση της γενικής υγείας, καθώς και με τη συνοπτική κλίμακα φυσικής και ψυχικής 

υγείας.  

Από τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να πούμε ότι όσο υψηλότερο είναι το σκορ στην 

κλίμακα PAS τόσο χαμηλότερο είναι το σκορ στις διαστάσεις του SF-36. Εδώ πρέπει 

να υπενθυμίσουμε ότι υψηλότερο σκορ στην κλίμακα PAS δηλώνει χειρότερη ποιότητα 

ζωής ενώ υψηλότερο σκορ στις διαστάσεις του SF-36 δηλώνει καλύτερη ποιότητα 

ζωής. Οπότε το αρνητικό πρόσημο στις συσχετίσεις είναι αναμενόμενο.  
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Πίνακας 9. Συσχέτιση κλίμακας PAS με τις κλίμακες του SF-36 

 
Σκορ «παραθυρεοειδικών 

συμπτωμάτων της Pasieka» 

Σωματική λειτουργικότητα (PF) 
r -0.634 

p 0.000 

Σωματικός ρόλος (RP) 
r -0.630 

p 0.000 

Συναισθηματικός ρόλος (RE) 
r -0.594 

p 0.000 

Κοινωνικός ρόλος (SF) 
r -0.724 

p 0.000 

Σωματικός πόνος (BP) 
r -0.682 

p 0.000 

Ψυχική υγεία (MH) 
r -0.619 

p 0.000 

Ζωτικότητα (VT) 
r -0.684 

p 0.000 

Γενική υγεία (GH) 
r -0.660 

p 0.000 

Συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας 
r -0.642 

p 0.000 

Συνοπτική κλίμακα ψυχικής υγείας 
r -0.643 

p 0.000 
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4.3.5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

 

Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα αποτελέσματα σχετικά με την πιθανή σχέση που 

μπορεί να έχει η ηλικία των ατόμων (ασθενών και ομάδας ελέγχου) με τις διαστάσεις 

της ποιότητας ζωής. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 10. 

 Από την ανάλυση προέκυψε ότι η ηλικία σχετίζεται με αρκετές διαστάσεις της 

ποιότητας ζωής μόνο στους ασθενείς που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή, ενώ 

δεν συσχετίζεται με την ποιότητα ζωής ασθενών που υποβάλλονται σε θυρεοειδεκτομή 

και με την ποιότητα ζωής των ατόμων της ομάδας ελέγχου. 

Αναλυτικότερα, παρατηρούμε ότι η αύξηση της ηλικίας των ασθενών που 

υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή σχετίζεται με την χειροτέρευση της ποιότητας 

ζωής που αφορά τη σωματική λειτουργικότητα, το σωματικό ρόλο, το συναισθηματικό 

ρόλο, το σωματικό πόνο και τη γενική υγεία. Επιπλέον, η αύξηση της ηλικίας των 

ασθενών που υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή σχετίζεται με την χειροτέρευση της 

ποιότητας ζωής που αφορά τη συνολική Φυσική Υγεία και τη συνολική ποιότητα ζωής-

PAS (r=0.419, p=0.021<0.05). 
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Πίνακας 10 . Αποτελέσματα συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας και των διαστάσεων του 

SF-36 καθώς και της κλίμακας PAS στις τρείς ομάδες 

Κλίμακες 
Ομάδα 

Α Β Γ 

Σωματική λειτουργικότητα (PF) 
r -0.522 -0.125 0.042 

p 0.003 0.511 0.826 

Σωματικός ρόλος (RP) 
r -0.609 -0.272 0.230 

p 0.000 0.146 0.221 

Συναισθηματικός ρόλος (RE) 
r -0.574 0.129 -0.059 

p 0.001 0.505 0.755 

Κοινωνικός ρόλος (SF) 
r -0.267 0.040 0.321 

p 0.154 0.836 0.084 

Σωματικός πόνος (BP) 
r -0.417 -0.007 0.273 

p 0.022 0.969 0.145 

Ψυχική υγεία (MH) 
r -0.084 0.108 0.086 

p 0.660 0.569 0.651 

Ζωτικότητα (VT) 
r -0.293 0.100 0.154 

p 0.116 0.600 0.417 

Γενική υγεία (GH) 
r -0.445 -0.062 0.149 

p 0.014 0.745 0.433 

Συνοπτική Κλίμακας Φυσικής 

Υγείας 

r -0.580 -0.190 0.187 

p 0.001 0.315 0.323 

Συνοπτική Κλίμακας Ψυχικής 

Υγείας 

r -0.174 0.191 0.102 

p 0.359 0.313 0.592 

PAS 
r 0.419 0.079 -0.004 

p 0.021 0.683 0.985 
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4.3.6 ΗΛΙΚΙΑ, ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

 

Από την ανάλυση διακύμανσης (οne-way ANOVA) προέκυψε ότι η ηλικία διαφέρει σε 

στατιστικά σημαντικό βαθμό στις 3 ομάδες (F(2,87)=4,250, p=0,017<0,05). Για το λόγο 

αυτό διενεργήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την 

ποιότητα ζωής (δύο συνοπτικές κλίμακες) και ανεξάρτητες μεταβλητές την ηλικία και 

την ομάδα. Τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 11 και 12. Από τον Πίνακα 11 

προκύπτει ότι η παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την «Συνοπτική κλίμακα 

ψυχικής υγείας» και ανεξάρτητες την ηλικία και την ομάδα είναι στατιστικά σημαντική 

(F(2,87)=10,922, p=0,000<0,05). Επιπλέον, προκύπτει ότι η ηλικία και η ομάδα 

ερμηνεύουν το 20,1% (R
2
=0,201) της ψυχικής υγείας. Από τους συντελεστές προκύπτει 

ότι μόνο η ομάδα είναι σημαντικός προβλεπτικός παράγοντες (β=6,809, p=0,000<0,05) 

ενώ η ηλικία δεν επιδρά στην ψυχική υγεία (β=-0,008, p=0,939>0,05). 

 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την «Συνοπτική 

κλίμακα ψυχικής υγείας» 

Μεταβλητές β ΤΣ
2
(β) t p 

Σταθερά 25.975 6.890 3.770 0.000 

Ομάδα 6.809 1.508 4.515 0.000 

Ηλικία -0.008 0.107 -0.077 0.939 

F(2,87)=10,922, p=0,000<0.05, R
2
=0,201 

 

Από τον Πίνακα 12 προκύπτει ότι η παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την 

«Συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας» και ανεξάρτητες την ηλικία και την ομάδα είναι 

στατιστικά σημαντική (F(2,87)=10,922, p=0,000<0,05). Επιπλέον, προκύπτει ότι η 

ηλικία και η ομάδα ερμηνεύουν το 15,7% (R
2
=0,201) της φυσικής υγείας. Από τους 

                                                 
2
 ΤΣ=Τυπικό Σφάλμα 



57 

 

συντελεστές προκύπτει ότι τόσο η ομάδα (β=3,352, p=0,013<0.05) όσο και η ηλικία 

(β=-0,229, p=0,017<0,05) είναι σημαντικοί προβλεπτικοί παράγοντες της φυσικής 

υγείας. 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την «Συνοπτική 

κλίμακα φυσικής υγείας» 

Μεταβλητές β ΤΣ (β) t p 

Σταθερά 49.994 6.065 8.242 0.000 

Ομάδα 3.352 1.328 2.525 0.013 

Ηλικία -0.229 0.094 -2.423 0.017 

F(2,87)=8,085 p=0,001<0,05 R
2
=0,157 

 

4.4  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Υγεία είναι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μία κατάσταση πλήρους 

σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή 

αναπηρίας.(WHO, 1948)  Ως εκ τούτου κάθε νόσος επηρεάζει την υγεία όχι μόνο 

ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Η ποιότητα λοιπόν της υγείας ή ακόμα ορθότερα η 

ποιότητα της ζωής, επηρεάζεται σαφέστατα από όλες τις νοσολογικές οντότητες σε 

διαφορετικό βαθμό ανάλογα με τη νόσο. Οι περισσότερες μελέτες αξιολογούν τη 

μεταβολή της ποιότητας της ζωής, που οφείλεται σε κάποια νοσολογία, σε σχέση με 

κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Το κύριο αποτέλεσμα αφορά στην απόδειξη της 

αποτελεσματικότητας της θεραπείας προσπαθώντας να το μετρήσει σε μονάδες 

ποιότητας ζωής.  

Ο σκοπός της παρούσης έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι διαφορές στην ποιότητα ζωής 

των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής λόγω 

μονήρους αδενώματος σε σύγκριση με δύο ομάδες ελέγχου. Για το σκοπό αυτό εκτός 

από την ομάδα έρευνας χρησιμοποιήθηκαν και δύο ομάδες ελέγχου. Η πρώτη, ως 

ήθισται, αποτελούνταν από υγιή άτομα ώστε να βεβαιωθεί η αλλαγή στην ποιότητα 
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ζωής των ασθενών σε σχέση με το φυσιολογικό. Η δεύτερη αποτελούνταν από ασθενείς 

που πρόκειται να υποβληθούν σε ολική θυρεοειδεκτομή για καλοήθη νόσο και είχε ως 

σκοπό να εντοπίσει τυχόν διαφορές στην ποιότητα ζωής μεταξύ ασθενών με 

ενδοκρινολογική νόσο στην ευαίσθητη περιοχή του τραχήλου.  

Αρχικά, τέθηκε μία δέσμη υποθέσεων προς επιβεβαίωση ή απόρριψη: (1) οι ασθενείς 

που πάσχουν από πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό λόγω μονήρους αδενώματος (και 

πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική εκτομή αυτού) έχουν χειρότερη ποιότητα 

ζωής σε σχέση με τα υγιή άτομα, (2) οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό 

λόγω μονήρους αδενώματος έχουν διαφορετική ποιότητα ζωής από τους ασθενείς που 

υποβάλλονται σε ολική θυρεοειδεκτομή λόγω καλοήθους νόσου, (3) το 

ερωτηματολόγιο PAS έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με υπερπαραθυρεοειδισμό σε σύγκριση με το SF36. 

Στον έλεγχο της ποιότητας ζωής των ασθενών και των υγειών ατόμων 

χρησιμοποιήθηκαν, όπως φαίνεται και στο υλικό και μέθοδοι, δύο ερωτηματολόγια: (1) 

η επισκόπηση υγείας SF-36 και (2) το ερωτηματολόγιο PAS. Από τη μία, το SF-36 

είναι πιθανότατα το πιο πολυχρησιμοποιημένο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας 

ζωής ασθενών που πάσχουν από κάποια νόσο. Ο κύριος ρόλος του είναι να αξιολογεί 

μεταβολές στην ποιότητα ζωής ασθενών μετά από παρεμβάσεις (εγχειρητικές ή 

φαρμακευτικές) με άμεση επέκταση την αξιολόγηση και κοστολόγηση των βελτιώσεων 

ή των επιδεινώσεων αυτής της ποιότητας. Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο PAS έχει 

σχεδιαστεί με σκοπό να αξιολογεί, εξειδικευμένα, την ποιότητα ζωής και τα 

συμπτώματα (τα ειδικά και κυρίως τα μη ειδικά), των ασθενών με πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία 

και να εξάγει συμπεράσματα για την εκτίμηση του οφέλους της παραθυρεοειδεκτομής 

στην ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών. Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Mihai et al 

2008) αναφέρεται ότι υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση μεταξύ του PAS και του SF-36 

και ότι έχουν την ίδια διαγνωστική αξία. Επιπλέον υποστηρίζεται ότι το PAS στην 

καθημερινή κλινική πράξη μπορεί να αντικαταστήσει το SF-36 για τον πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό, έχοντας το πλεονέκτημα της καλύτερης χρηστικότητας κυρίως 

λόγω μεγέθους και χρόνου που χρειάζεται για να συμπληρωθεί. Στην παρούσα μελέτη η 

συσχέτιση του SF-36 με το PAS επιβεβαιώνεται σε όλες τις ομάδες. Διαπιστώθηκε ότι 

υψηλό PAS score (δηλαδή υψηλή νοσηρότητα) αντιστοιχεί σε χαμηλό SF-36 score 

(δηλαδή χαμηλή ποιότητα ζωής) και αντίστροφα. Επιπλέον, από την προσωπική 

εμπειρία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μελέτης διαπιστώθηκε (αν και δεν 
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καταγράφεται σε κανένα σημείο στο υλικό και μέθοδοι γιατί δεν αποτελούσε σκοπό της 

μελέτης) ότι ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του SF-36 ήταν μεταξύ πέντε και δέκα 

λεπτών, ενώ ο μέσος χρόνος συμπλήρωσης του PAS ήταν γύρω στο λεπτό.  

Η προεγχειρητική ποιότητα ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοεδισμό 

λόγω αδενώματος δεν έχει μελετηθεί σχεδόν καθόλου σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό 

οπότε η ποιότητα ζωής των -κατά τεκμήριο- ασυμπτωματικών ασθενών που 

υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή για πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (με ή 

χωρίς ειδικά συμπτώματα) δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι είναι επηρεασμένη. 

Σύμφωνα, λοιπόν με τα δικά μας ευρήματα η ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών είναι 

χειρότερη από τα υγιή άτομα, τόσο όταν μετριέται με το ερωτηματολόγιο  PAS, όσο και 

όταν μετριέται με την επισκόπηση υγείας SF-36. Επιπλέον, όσον αφορά τη σύγκριση 

τους με τους ασθενείς με καλοήθη θυρεοειδοπάθεια διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το 

SF-36 υπάρχει ισοδύναμη ποιότητα ζωής όσον αφορά τις συνοπτικές κλίμακες της 

φυσικής και ψυχικής υγείας ενώ το ίδιο φαίνεται και στο PAS.  

Αξίζει ο κόπος να σχολιαστούν επιμέρους τα ευρήματα του SF-36 για τον πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό αφού υπάρχουν δεδομένα (στα πλαίσια της προεγχειρητικής 

κατάστασης των ασθενών) σε μελέτες προ και μετά τη θεραπεία. Σε μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 9 νοσοκομεία στη Γερμανία πήραν μέρος 194 ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και 186 άτομα ομάδα ελέγχου, η οποία 

αποτελούνταν από ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό και υγιή πληθυσμό. 

Χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο PHQ-9 που μετρά τα συμπτώματα κατάθλιψης 

και το SF-36. Τα αποτελέσματα τους έδειξαν ότι οι ασθενείς εμφάνισαν σοβαρότερα 

συμπτώματα κατάθλιψης από την ομάδα ελέγχου και όσον αφορά το SF-36 ότι οι 

ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό εμφάνισαν σημαντικά χαμηλότερη 

ποιότητα ζωής και στη συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας και στη συνοπτική κλίμακα 

ψυχικής υγείας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Βέβαια σε αυτή τη μελέτη δεν 

αναφέρεται πουθενά ο αριθμός των ατόμων με υπερθυρεοειδισμό και ο αριθμός των 

ατόμων από τον υγιή πληθυσμό. (Weber et al 2013) Επιπλέον, δεν αναλύονται οι 

επιπλέον κλίμακες του SF-36.  

Η έρευνα των Bollerslev et al 2007 χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο SF-36, 

αξιολόγησε την ποιότητα ζωής 191 ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ αυτοί εμφάνισαν αρνητικά επηρεασμένη ποιότητα 

ζωής προεγχειρητικά, αυτή δε βελτιώθηκε σε έξι από τους οχτώ τομείς που ελέγχει το 
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ερωτηματολόγιο, έξι μήνες μετά το χειρουργείο. Διαπιστώνεται και σε αυτή την μελέτη 

ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα ελέγχου. 

Σε μία άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο( Mihai, 2008) με τη 

χρήση του SF-36 και του PAS-Questionnaire διαπιστώθηκε χαμηλή ποιότητα ζωής των 

ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και στα δύο ερωτηματολόγια η οποία 

βελτιώθηκε σημαντικά μετεγχειρητικά, αλλά δεν συγκρίθηκε με υγιή πληθυσμό ή με 

οποιαδήποτε άλλη ομάδα ελέγχου. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα δεδομένα όσον αφορά την ποιότητα ζωής των 

ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό μάλλον συγκλείνουν στο ότι αρχικά 

υπάρχει κακή ποιότητα ζωής σε γενικές γραμμές. Η παρούσα μελέτη διαπιστώνει τα 

ήδη διαπιστωμένα από προηγούμενες μελέτες, έρχεται όμως να προσθέσει επιμέρους 

δεδομένα: (1) στο SF-36 ενώ οι επιμέρους κλίμακες φυσικής και ψυχικής υγείας 

παρουσιάζουν σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας πασχόντων από πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό και των ομάδων ελέγχου, δεν παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ της ομάδας πασχόντων από θυρεοειδοπάθεια και των 

υγειών ατόμων (2) η συνολική κλίμακα φυσικής υγείας παρουσιάζει διαφορές που 

οφείλονται σε τρείς επιμέρους κλίμακες, τη σωματική λειτουργικότητα (PF), το 

σωματικός ρόλο (RP) και την γενική υγεία (GH) (3) η συνολική κλίμακα ψυχικής 

υγείας με τη σειρά της παρουσιάζει διαφορές που οφείλονται στην επιμέρους κλίμακα 

του κοινωνικού ρόλου (SF). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μελέτη της επίδρασης 

του πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμού στην ποιότητα ζωής μπορεί να έχει άλλοτε 

άλλα αποτελέσματα ανάλογα με το πόσο σημαντικά «ζυγίζονται» στην καθημερινότητα 

του ασθενή οι παράμετροι της σωματικής λειτουργικότητας, του σωματικού ρόλου και 

του κοινωνικού ρόλου. Με άλλα λόγια, σε πληθυσμούς που οι τρεις αυτές λειτουργίες 

είναι ήδη επηρεασμένες (πχ ασθενείς σε μεγάλη ηλικία που συνήθως έχουν 

περιορισμένη κινητικότητα, ρόλο και κοινωνική ζωή) είναι πιθανό το SF-36 μεταξύ 

υγειών και ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό να έχει μικρές και πιθανώς 

στατιστικά μη σημαντικές διαφορές. Αντίθετα, σε ομάδες νεαρών ασθενών, όπου οι 

τρεις αυτές κλίμακες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά τους, το SF-36 

διαπιστώνει σημαντικές διαφορές μεταξύ υγειών και πασχόντων. Η παραπάνω θεώρηση 

μπορεί να εξηγήσει (τουλάχιστον εν μέρη) και τα διάφορα ευρήματα που 

παρουσιάζονται στην περιορισμένη διεθνή βιβλιογραφία. Επιπλέον, προκύπτει και από 

την παρούσα μελέτη ότι η ηλικία συσχετίζεται θετικά στον πρωτοπαθή 

υπερπαραθυρεοειδισμό με την κακή ποιότητα ζωής.  
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Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μόνο μία έρευνα ( Pasieka et al 2002) που 

χρησιμοποιεί το PAS και συγκρίνει την προεγχειρητική ποιότητα ζωής ασθενών που 

υποβάλλονται σε παραθυρεοειδεκτομή και ασθενών που υποβάλλονται σε 

θυρεοειδεκτομή και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών που 

υποβάλλονται σε παραθυροειδεκτομή είναι χειρότερη από αυτή της ομάδας που 

υποβάλλεται σε θυρεοειδεκτομή και δεν συμφωνεί με τα δικά μας ευρήματα. Στην 

παρούσα μελέτη όσον αφορά το ερωτηματολόγιο PAS οι ασθενείς που πρόκειται να 

υποβληθούν σε επέμβαση παραθυρεοειδεκτομής φάνηκε να έχουν ισοδύναμη συνολικά 

ποιότητα ζωής με τους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επέμβαση 

θυρεοειδεκτομής, ενώ και οι δύο αυτές ομάδες φάνηκε ότι έχουν χειρότερη συνολικά 

ποιότητα ζωής από την ομάδα των υγιών ατόμων. Επιπλέον η διαφορά αυτή μπορεί να 

θέσει σε αμφισβήτηση το κατά πόσο το PAS έχει σχεδιαστεί για τους ασθενείς με 

πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Σε διάφορες μελέτες (Pasieka et al 1998; Pasieka et 

al 2002; Greutelaers et al, 2004) οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το ερωτηματολόγιό PAS 

είναι ειδικό για τη νόσο (disease specific). Ωστόσο, στην παρούσα μελέτη 

διαπιστώθηκε αδυναμία ειδικότητας του ερωτηματολογίου να διακρίνει την μεταβολή 

στην ποιότητα της ζωής που οφείλεται στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό σε 

σχέση με αυτή που οφείλεται στην καλοήθη θυρεοειδοπάθεια. Η αδυναμία αυτή 

ειδικότητας του ερωτηματολογίου μπορεί να εξηγηθεί με δύο τρόπους: (1) δεν 

υφίσταται πραγματικά και (2) υπάρχει «τυχαία» ίδια μεταβολή του PAS score στους 

δύο υπό μελέτη πληθυσμούς. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους του δείγματος των δύο 

ομάδων θεωρούμε (ίσως αυθαίρετα) ότι η «τυχαία» συμμεταβολή είναι απίθανη.  

Οι περιορισμοί αυτής της έρευνας είναι:  (1) ότι το επιλεχθέν δείγμα είναι δεσμευτικό 

(από μια συγκεκριμένη περιοχή – δείγμα ευκολία). Ο Singh (2007) αναφέρει ότι αυτός 

ο περιορισμός παρότι είναι σημαντικός μπορεί να παρακαμφτεί καθώς τέτοιου είδους 

έρευνες μπορούν να έχουν κάποια χρησιμότητα σε έρευνες που θα γίνουν μελλοντικά 

με παρόμοια θεματολογία. (2) Το μέγεθος του δείγματος ( 30 ασθενείς ), παρότι 

φαίνεται μικρό δεν είναι για τη νόσο που μελετάμε, αλλά φυσικά όσο πιο πολύ 

μεγαλώνει το δείγμα τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα που διεξάγονται. 

Βιβλιογραφικά στην πλειοψηφία τους οι έρευνες που ασχολούνται με την ποιότητα 

ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό (Cipriani et al, 2014; Brito et 

al, 2015), συγκρίνουν, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία μέτρησης, την 

προεγχειρητική ποιότητα ζωής με την μετεγχειρητική, ή την ποιότητα ζωής των 

ασθενών που θα υποβληθούν σε παραθυρεοειδεκτομή σε σχέση με τους ασθενείς που 
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είναι υπό φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση. Όλες αυτές οι μελέτες καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι υπάρχει χαμηλή ποιότητα ζωής σε αυτή την ομάδα ασθενών η 

οποία είτε βελτιώνεται μετεγχειρητικά είτε παραμένει στο ίδιο επίπεδο. 

 Η παρούσα έρευνα εστίασε αποκλειστικά στην προεγχειρητική ποιότητα ζωής αυτών 

των ασθενών σε σύγκριση όμως με άλλη ομάδα παρόμοιων ασθενών και υγιή 

πληθυσμό, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μας με αυτές τις 

έρευνες και αυτό επειδή η απόδοση βελτιώσεων στην ποιότητα ζωής σε μια 

λειτουργική διαδικασία χωρίς πληθυσμό ελέγχου είναι προβληματική. Η παρούσα 

μελέτη είναι μοναδική γιατί διαπιστώνει με δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια την κακή 

ποιότητα ζωής των ασθενών με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, ανεξάρτητα από 

την εξέλιξη της νόσου.  
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Ερωτηματολόγιο των Pasieka και συν. (PAS-Questionnaire) 

1. Έχετε πόνους στα κόκκαλα; 

 

2. Αισθάνεστε ότι κουράζεστε εύκολα; 

 

3. Έχετε αλλαγές στη διάθεσή σας (κυκλοθυμικές τάσεις); 

 

4. Αισθάνεστε στεναχώρια ή κατάθλιψη; 

 

5. Έχετε πόνους στα κοιλιά; 

 

6. Αισθάνεστε αδύναμος/η; 

 

7. Αισθάνεστε οξύθυμος/η; 

 

8. Έχετε πόνους στις αρθρώσεις; 

 

9. Ξεχνάτε καθόλου; 

 

10. Έχετε δυσκολία να σηκωθείτε από την καρέκλα ή να βγείτε από το αυτοκίνητο; 

 

11. Έχετε πονοκεφάλους; 

 

12. Έχετε φαγούρα/ κνησμό στο δέρμα; 

 

13. Έχετε συχνά αίσθημα δίψας; 
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Επισκόπηση Υγείας SF-36 

ΟΔΗΓΙΕΣ: Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας. 

Οι πληροφορίες σας θα μας βοηθήσουν να εξακριβώσουμε πώς αισθάνεστε από 

πλευράς υγείας και πόσο καλά μπορείτε να ασχοληθείτε με τις συνηθισμένες 

δραστηριότητές σας.  

  

Απαντήστε στις ερωτήσεις, βαθμολογώντας κάθε απάντηση με τον τρόπο που σας 

δείχνουμε. Αν δεν είστε απόλυτα βέβαιος/βέβαιη για την απάντησή σας, 

παρακαλούμε να δώσετε την απάντηση που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στην 

περίπτωσή σας.  

 

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

(βάλτε μέσα σε κύκλο)  

Άριστη .................................................................................. 1  

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

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

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

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

 

2.  Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, γενικά πώς θα αξιολογούσατε την υγεία σας 

τώρα; 

 (βάλτε μέσα σε κύκλο) 

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

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

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

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

Πολύ χειρότερη τώρα απ’ ότι ένα χρόνο πριν ...................... 5  
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3. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν δραστηριότητες που πιθανώς να κάνετε 

κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας 

σας, σας περιορίζει σε αυτές τις δραστηριότητες; Εάν ναι, πόσο;  

 

(βάλτε μέσα σε κύκλο έναν αριθμό σε κάθε σειρά)  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ναι, με 

περιορίζει 

Πολύ 

Ναι, με 

περιορίζει 

Λίγο 

Όχι, δεν με 

περιορίζει 

Καθόλου 

α. Σε κουραστικές δραστηριότητες, όπως 

το τρέξιμο, το σήκωμα βαριών 

αντικειμένων, ή η συμμετοχή σε δυναμικά 

σπορ 

1 2 3 

β. Σε μέτριας έντασης δραστηριότητες, 

όπως η μετακίνηση ενός τραπεζιού, το 

σπρώξιμο μιας ηλεκτρικής σκούπας, ο 

περίπατος στην εξοχή ή όταν παίζετε 

ρακέτες στην παραλία 

1 2 3 

γ. Όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε ψώνια από 

την αγορά 
1 2 3 

δ. Όταν ανεβαίνετε μερικές σκάλες 1 2 3 

ε. Όταν ανεβαίνετε μία σκάλα 1 2 3 

στ. Στο λύγισμα του σώματος, στο 

γονάτισμα ή στο σκύψιμο 
1 2 3 

ζ. Όταν περπατάτε πάνω από ένα 

χιλιόμετρο 
1 2 3 

η. Όταν περπατάτε μερικές εκατοντάδες 

μέτρα 
1 2 3 

θ. Όταν περπατάτε περίπου εκατό μέτρα 1 2 3 

ι. Όταν κάνετε μπάνιο ή όταν ντύνεστε 1 2 3 
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4. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σας παρουσιάστηκαν είτε στη δουλειά σας – είτε σε 

κάποια άλλη συνηθισμένη καθημερινή σας δραστηριότητα – κάποια από τα 

παρακάτω προβλήματα, εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής σας υγείας;  

 

(βάλτε μέσα σε κύκλο έναν αριθμό σε κάθε σειρά) 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

α. Μειώσατε το χρόνο που συνήθως αφιερώνετε στη 

δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες  
1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Περιορίσατε το είδος δουλειάς ή άλλων 

δραστηριοτήτων σας 
1 2 

δ. Δυσκολευτήκατε να εκτελέσετε τη δουλειά ή άλλες 

δραστηριότητές σας (για παράδειγμα, κατεβάλατε 

μεγαλύτερη προσπάθεια)  

1 2 

 

 

5.  Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σας παρουσιάστηκαν – είτε στη δουλειά σας είτε σε 

κάποια άλλη συνηθισμένη καθημερινή δραστηριότητα – κάποια από τα 

παρακάτω προβλήματα εξαιτίας οποιουδήποτε συναισθηματικού προβλήματος 

(λ.χ., επειδή νιώσατε μελαγχολία ή άγχος)  

 

(βάλτε μέσα σε κύκλο έναν αριθμό σε κάθε σειρά)   

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

α. Μειώσατε το χρόνο που συνήθως αφιερώνετε στη 

δουλειά ή σε άλλες δραστηριότητες  
1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Κάνατε τη δουλειά ή και άλλες δραστηριότητες 

λιγότερο προσεκτικά απ’ ότι συνήθως  
1 2 
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6. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, σε ποιό βαθμό επηρέασε η κατάσταση της 

σωματικής σας υγείας ή κάποια συναισθηματικά προβλήματα τις συνηθισμένες 

κοινωνικές σας δραστηριότητες με την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονές 

σας ή με άλλες κοινωνικές ομάδες 

(βάλτε μέσα σε κύκλο) 

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

Ελάχιστα .............................................................................. 2 

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

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

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

 

7. Πόσο σωματικό πόνο νιώσατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες; 

(βάλτε μέσα σε κύκλο) 

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

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

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

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

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

Πολύ έντονο ......................................................................... 6 

 

8.  Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο επηρέασε ο πόνος τη συνηθισμένη εργασία 

σας τόσο την εργασία έξω από το σπίτι όσο και μέσα σε αυτό;  

(βάλτε μέσα σε κύκλο) 

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

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

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

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

Πάρα πολύ ........................................................................... 5  
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9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πως αισθανόσαστε και στο πως ήταν 

γενικά η διάθεσή σας τις τελευταίες 4 εβδομάδες. Για κάθε ερώτηση, 

παρακαλείστε να δώσετε εκείνη την απάντηση που πλησιάζει περισσότερο σε 

ό,τι αισθανθήκατε.  

(βάλτε μέσα σε κύκλο ένα αριθμό σε κάθε σειρά)  

Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο χρονικό διάστημα 

 

Συνεχώς 

Το 

μεγαλύτε

ρο 

διάστημα 

Σημαντικ

ό 

διάστημα 

Μερικές 

φορές 

Μικρό 

διάστημα 
Καθόλου 

α. Αισθανόσαστε 

γεμάτος/γεμάτη 

ζωντάνια; 
1 2 3 4 5 6 

β. Είχατε πολύ 

εκνευρισμό; 1 2 3 4 5 6 

γ. Αισθανόσαστε τόσο 

πολύ πεσμένος/πεσμένη 

ψυχολογικά, που τίποτε 

δεν μπορούσε να σας 

φτιάξει το κέφι;  

1 2 3 4 5 6 

δ. Αισθανόσαστε ηρεμία 

και γαλήνη; 
1 2 3 4 5 6 

ε. Είχατε πολλή 

ενεργητικότητα; 1 2 3 4 5 6 

στ. Αισθανόσαστε 

απελπισία και 

μελαγχολία 
1 2 3 4 5 6 

ζ. Αισθανόσαστε 

εξάντληση;  1 2 3 4 5 6 

η. Είσαστε ευτυχισμένος/ 

ευτυχισμένη;  
1 2 3 4 5 6 

θ. Αισθανόσαστε 

κούραση 1 2 3 4 5 6 
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10. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, για πόσο χρονικό διάστημα επηρέασαν τις 

κοινωνικές σας δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλους, συγγενείς κλπ.) η 

κατάσταση της σωματικής σας υγείας ή κάποια συναισθηματικά προβλήματα; 

(βάλτε μέσα σε κύκλο)  

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

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

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

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

Καθόλου ............................................................................... 5  

 

11.  Πόσο ΑΛΗΘΙΝΕΣ ή ΨΕΥΔΕΙΣ είναι οι παρακάτω προτάσεις στη δική σας 

περίπτωση; 

(βάλτε μέσα σε κύκλο ένα αριθμό σε κάθε σειρά) 

 Εντελώς 

Αλήθεια 

Μάλλον 

Αλήθεια 
Δεν ξέρω 

Μάλλον 

ψέμα 

Εντελώς 

ψέμα 

α. Μου φαίνεται ότι 

αρρωσταίνω λίγο 

ευκολότερα από άλλους 

ανθρώπους  

1 2 3 4 5 

β. Είμαι τόσο υγιής όσο όλοι 

οι γνωστοί μου 
1 2 3 4 5 

γ. Περιμένω ότι η υγεία μου 

θα χειροτερεύσει  
1 2 3 4 5 

δ. Η υγεία μου είναι άριστη 1 2 3 4 5 
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 Δημογραφικά στοιχεία 

 

Η προεγχειρητική αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με 

αδένωμα παραθυρεοειδή 

 

 

 

 ID NUMBER: ……………………………… 

 

 

Ομάδα : ……………………………….. 

Άντρας : …………………………….…. 

Γυναίκα: ……………………………….. 

Ηλικία: ………………………………… 

Εθνικότητα: ……………………………. 

 

 

 


