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Abstract   

 The purpose of this study was the translation in Greek, cultural adaptation, examination 

of the validity and reliability of the questionnaire Dysphagia in MUltiple Sclerosis 

(DYMUS) for the assessment of dysphagia in patients with Multiple Sclerosis.  

The original Italian version was translated and backtranslated as described in 

international guidelines, cross-culturally adapted and pilot tested. All data were 

collected prospectively from 108 patients with Multiple Sclerosis. 

The internal consistency was evaluated using Cronbach’s alpha coefficient. Construct 

validity and criterion –related validity was assessed by evaluating differences between 

the G-EAT-10, the SWAL-QoL-GR, and the self-assessment dysphagia.  

The questionnaire achieved excellent internal consistency (Cronbach’s alpha 0.854 for 

total, for solids 0.810, for liquids 0.716). With excellent discriminant validity the tool 

differentiated between the dysphagic and no dysphagic population of MS, discriminated 

by self assessment and by G-EAT-10. G-DYMUS was furthermore correlated to G-

EAT-10 and SWAL-QoL-GR.  

Conclusion: The translated in Greek G-DYMUS was proved to be a reliable and valid 

questionnaire for the assessment of dysphagia in Multiple Sclerosis. 

 

 

 

  



 

 
 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Η έρευνα, πέρα από νούμερα και δεδομένα, χρειάζεται ανθρώπους για να 

πραγματοποιηθεί. Αυτούς όλους τους ανθρώπους που δέχτηκαν να συμμετέχουν θα 

ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως. Οι άνθρωποι που μαθαίνουν να ζουν με την 

Πολλαπλή Σκλήρυνση μου δίδαξαν τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής.  

Σε αυτήν την απαιτητική διαδικασία της έρευνας πολύτιμη ήταν η βοήθεια των 

Νευρολόγων του τμήματος κ. Μπακιρτζή και κ. Νικολαΐδη, καθώς και του προσωπικού 

που στηρίζει με ιδιαίτερο ζήλο το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης ώστε να λειτουργεί 

υπό άριστες συνθήκες αυτή την οικονομικά περιορισμένη περίοδο της δημόσιας υγείας.    

Φυσικά σε αυτήν την εργασία έδωσε υπόσταση η επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Πρίντζα, 

την οποία ευχαριστώ βαθύτατα για την πολύτιμη συμβολή και βοήθεια καθώς και για 

την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου. 

Κλείνοντας θα ήθελα να αφιερώσω την παρούσα εργασία στην οικογένεια μου, για την 

ηθική και ουσιαστική στήριξη που μου πρόσφεραν…. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δυσφαγία είναι η διαταραχή της κατάποσης σε οποιοδήποτε στάδιό της και μπορεί να 

είναι δευτεροπαθής μετά από νευρολογικές διαταραχές, όπως στην Πολλαπλή 

Σκλήρυνση (ΠΣ) [23]. Αναγνωρίστηκε ως σύμπτωμα στην πολλαπλή σκλήρυνση το 

1877, όμως ακόμη δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση 

είναι μια φλεγμονώδη νόσος, με την ιδιαιτερότητα να προσβάλλει τους νέους 

ανθρώπους. Δεδομένου ότι είναι μια χρόνια πάθηση δημιουργεί κοινωνική αναπηρία 

και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνία και για το εθνικό σύστημα υγείας [8]. 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι περισσότεροι από το 1/3 των ασθενών 

με Πολλαπλή Σκλήρυνση υποφέρουν από δυσφαγία [14]. Η δυσφαγία επηρεάζει την 

ποιότητα ζωής των ασθενών, προκαλώντας υποσιτισμό και αφυδάτωση, πνευμονία από 

εισρόφηση, οδηγώντας σε σοβαρές επιπλοκές ή ακόμη και στον θάνατο [19]. Έχει όμως 

και ψυχολογικές προεκτάσεις, όπως κοινωνική απομόνωση, απώλεια ανεξαρτησίας, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. Είναι συχνές οι αναφορές για συναισθήματα 

ντροπής και πανικού κατά την σίτιση επηρεάζοντας την αλληλεπίδραση με τους τρίτους 

[13]. Οι αντισταθμιστικές τεχνικές είναι αρκετές για να εξαλείψουν την δυσφαγία στο 

93% των περιπτώσεων. Η πρόληψη των επιπλοκών, αλλά και η θετική ανταπόκριση 

στην θεραπεία της δυσφαγίας, επιτάσσει την έγκαιρη διάγνωση [10].  

 Για την έγκαιρη ανίχνευση της δυσφαγίας στην πολλαπλή σκλήρυνση δημιουργήθηκε 

το DYsphagia in MUltiple Sclerosis (DYMUS), το οποίο έχει σταθμιστεί με επιτυχία σε 

πολλές γλώσσες.  
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Στην παρούσα έρευνα, το DYMUS μεταφράζεται στα ελληνικά με βάση τις διεθνείς 

κατευθυντήριες γραμμές, και μελετάται η στατιστική του ανάλυση ώστε να αποτελεί 

ένα αξιόπιστο και έγκυρο ερωτηματολόγιο για την Πολλαπλή Σκλήρυνση στην 

ελληνική γλώσσα. 

Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια εκτενής περιγραφή της δυσφαγίας και της Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης, και των δεδομένων συσχέτισης τους που έχουμε μέχρι σήμερα. 

Περιγράφονται οι τρόποι ανίχνευσης και αξιολόγησης, και ορίζεται η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία των ερωτηματολογίων. Παρουσιάζονται τα ερωτηματολόγια που 

χρησιμοποιούνται για την έρευνα: DYMUS, EAT-10, SWAL-QOL και η εκδοχές τους  

στην ελληνική γλώσσα.  

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται η ερευνητική προσέγγιση του θέματος. 

Καταγράφεται ο σκοπός, η μεθοδολογία, η πρωτοτυπία της έρευνας και τα 

αναμενόμενα οφέλη της, όπως και οι περιορισμοί. Κλείνοντας, γίνεται αναφορά στην 

βιβλιογραφία.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μετάφραση στα ελληνικά, η διαπολιτισμική 

προσαρμογή, ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου DYMUS 

για την δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση.  
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ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

Στην ενότητα αυτήν περιγράφεται το βασικό θεωρητικό πλαίσιο που θα αξιοποιηθεί για 

την εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι θεματικές 

ενότητες του πλαισίου της δυσφαγίας, της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, της επιδημιολογίας, 

της αξιολόγησης των διαταραχών κατάποσης και των ερωτηματολογίων, και του ρόλου 

του λογοθεραπευτή στην δυσφαγία. Ολοκληρώνεται με τον ορισμό του σκοπού της 

έρευνας. 
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 ΔΥΣΦΑΓΙΑ 

Η κατάποση είναι μία από τις πιο περίπλοκες αισθητικοκινητικές λειτουργίες που 

ξεκινά από την εμβρυική ηλικία και πραγματοποιείται χωρίς διακοπή, καθώς η 

κατάποση του σίελου κατά τη διάρκεια του ύπνου μειώνεται αλλά δεν διακόπτεται [23]. 

Η κατάποση περιλαμβάνει την τοποθέτηση και τον χειρισμό του φαγητού στο στόμα, 

την μεταφορά του στον φάρυγγα και κατόπιν στον οισοφάγο. Είναι μια ημιαυτόματη 

κινητική λειτουργία των αναπνευστικών, στοματοφαρυγγικών και γαστροεντερικών 

μυών [27]. Συμμετέχουν πενήντα ζεύγη λείων στοματοφαρυγγικών μυών και ο 

οισοφάγος. Η κατάποση εξασφαλίζει την διατροφή του ατόμου και την προστασία του 

αναπνευστικού συστήματος, επομένως καθορίζει την επιβίωση του ατόμου. Επίσης, 

προάγει  την απόλαυση του φαγητού και την κοινωνικοποίηση του ατόμου καθώς η 

συμμετοχή σε κοινωνικές καταστάσεις λαμβάνουν χώρα κατά την διάρκεια του 

φαγητού [3]. 

Η κατάποση απαιτεί τον ακριβή συγχρονισμό του ανώτερου αναπνευστικού και 

ανώτερου πεπτικού συστήματος μέσω ελέγχου του φλοιού και του εγκεφαλικού 

στελέχους. Διακρίνονται τέσσερα στάδια της κατάποσης [17]: 

 Το στοματικό προπαρασκευαστικό στάδιο που ξεκινά με την εισαγωγή της 

τροφής στη στοματική κοιλότητα και την μετατροπή της σε βλωμό μέσω της 

μάσησης προκαλώντας απόλαυση [17,23]. 

 Ακολουθεί το στοματικό στάδιο μεταφοράς που διαρκεί περίπου 1΄΄  και είναι 

το στάδιο της προώθησης της τροφής [23]. Η γλώσσα κατευθύνει την τροφή στο 

πρόσθιο φαρυγγικό τόξο όπου πυροδοτείται το φαρυγγικό στάδιο από το ΙΧ 

κρανιακό νεύρο, το γλωσσοφαρυγγικό [17]. 
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  Στο φαρυγγικό στάδιο πραγματοποιείται η ασφαλής μεταφορά του βλωμού 

από τον φάρυγγα στον οισοφάγο, οπίσθια της προστατευμένης αναπνευστικής 

οδού. Διαρκεί 1΄΄ και πραγματοποιούνται παράλληλα ή διαδοχικά η 

υπερωφαρυγγική σύγκλειση όπου αποτρέπει την είσοδο της τροφής στην ρινική 

κοιλότητα, η περισταλτική σύσπαση των φαρυγγικών τοιχωμάτων που 

κατευθύνουν την τροφή μέσα στον φάρυγγα, η ανύψωση και το κλείσιμο του 

λάρυγγα για την προστασία του αεραγωγού, και τέλος η κρικοφαρυγγική 

χαλάρωση που επιτρέπει την είσοδο της τροφής στον οισοφάγο [17,23].    

 Το οισοφαγικό στάδιο διαρκεί 8-20΄΄ και η τροφή κινείται μέσω του οισοφάγου 

στο στομάχι [17]. 

Η δυσφαγία είναι η διαταραχή της κατάποσης σε οποιοδήποτε στάδιο της και μπορεί να 

εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία [12]. Είναι μια διαταραχή που μπορεί να αφορά μία 

ή περισσότερες φάσεις του μηχανισμού κατάποσης. Ο ασθενής δεν διαχειρίζεται 

κατάλληλα τον βλωμό στην στοματική κοιλότητα, ή δεν στέλνει το βλωμό στο φάρυγγα 

και έπειτα στον οισοφάγο με τον κίνδυνο εισαγωγής τροφής, σίελου ή γαστρικών 

υγρών στην αναπνευστική οδό [12]. 

Τα συμπτώματα της δυσφαγίας ποικίλουν και εξαρτώνται από το στάδιο της κατάποσης 

που έχει πληγεί. Τα βασικότερα συμπτώματα στο στοματικό στάδιο μεταφοράς είναι η 

αδυναμία ελέγχου του φαγητού ή του σίελου μέσα στο στόμα, η διαφυγή τροφής και 

υγρών προς τις ρινικές κοιλότητες και η ένρινη ομιλία, η σιελόρροια, το ανεπαρκές 

κλείσιμο χειλιών, τα προβλήματα στη γεύση. Τα συμπτώματα στην πυροδότηση και 

στο φαρυγγικό στάδιο μπορεί να είναι βήχας πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την 

κατάποση, έντονος βήχας προς το τέλος του γεύματος, επαναλαμβανόμενη πνευμονία, 

παράπονα για δυσκολίες κατά την κατάποση, συχνή πόση νερού με το στόμα γεμάτο 
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τροφή, συχνές επαναλήψεις κατάποσης ή αλλαγές στη στάση του σώματος. Γενικά 

αναμένεται απώλεια της όρεξης και μείωση του σωματικού βάρους, πόνος κατά την 

κατάποση, δυσφορία στο λαιμό ή στο στήθος, κάψιμο, τάση προς έμετο και πνιγμός 

[12,15]. 

Η δυσφαγία μπορεί να οφείλεται σε ανατομικές ανωμαλίες της στοματικής κοιλότητας, 

του φάρυγγα, του λάρυγγα ή του οισοφάγου ή σε διαταραχή του ελέγχου αυτών των 

δομών. Μπορεί να είναι εγγενής ή επίκτητη έπειτα από τραύμα, χειρουργείο ή 

νευρολογική βλάβη [17]. Στις τελευταίες, όπου συναντάται η Πολλαπλή Σκλήρυνση, η 

δυσφαγία αφορά σε άτομα που έχουν ήδη αναπτυγμένο σύστημα κατάποσης και είναι 

δευτεροπαθής, έπειτα από νευρολογικές βλάβες σε περιοχές του φλοιού, της 

παρεγκεφαλίδας, του εγκεφαλικού στελέχους και των κρανιακών νεύρων. 

Η νευρογενής δυσφαγία συχνότερα προκαλεί στοματοφαρυγγική δυσφαγία, ενώ 

σπανιότερα οισοφαρυγγικές διαταραχές. Η νευροφυσιολογία της κατάποσης και της 

μάσησης περιλαμβάνει αισθητικοκινητικές και κινητικές πληροφορίες από τον φλοιό 

(anterior insula και frontoparietal operculum) και το εγκεφαλικό στέλεχος [22].  Στο 

εγκεφαλικό στέλεχος διακρίνονται στη γέφυρα οι πυρήνες του τρίδυμου (V), και του 

προσωπικού, ενώ στον προμήκη μυελό οι πυρήνες του γλωσσοφαρυγγικού (ΙΧ), του 

πνευμονογαστρικού (Χ) και του υπογλώσσιου (ΧΙΙ) [24]. Σε αυτό το επίπεδο τέσσερις 

κεντρικές γεννήτριες προτύπων (Central Pattern Generators, CPGs),  δύο σε κάθε 

πλευρά του προμήκη μυελού, διευθύνουν την κατάποση, το  Nucleus Ambiguus (NA) 

και το Nucleus Tractus Solitarii (NTS). Το ΝΤS λαμβάνοντας πληροφορίες από την 

στοματική, φαρυγγική και λαρυγγική περιοχή όπως επίσης και από τον φλοιό, 

διαφοροποιεί την κατάποση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του βλωμού (μέγεθος, 
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σύσταση, θερμοκρασία). Στους περισσότερους ανθρώπους ένα ημισφαίριο είναι 

κυρίαρχο για την κατάποση [22]. 

Οι βλάβες Πολλαπλής Σκλήρυνσης προκαλούν νευρογενή δυσφαγία όταν αφορούν σε 

αυτές τις περιοχές του κυρίαρχου ημισφαιρίου (συχνότερα στη λευκή ουσία υποφλοικά 

και λιγότερο στο φλοιό) ή όταν επηρεάζονται και οι δυο πλευρές, και ειδικότερα όταν 

έχουν επηρεαστεί δομές του εγκεφαλικού στελέχους. Οι πιθανότητες για δυσφαγία 

αυξάνονται με τον αριθμό των βλαβών και των CPGs που εμπλέκονται [22].  
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ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) ή Σκλήρυνση Κατά Πλάκας είναι η συχνότερη 

απομυελινωτική νόσος [8] και η δεύτερη συχνότερη νευρολογική νόσος, μετά την 

επιληψία, στους νέους ενήλικες ηλικίας 20-35 ετών [26].  

Πρόκειται για μια νόσο χρόνια, αυτοάνοση και φλεγμονώδη, γνωστής παθοφυσιολογίας 

αλλά αγνώστου μέχρι τώρα αιτιολογίας [8]. Χαρακτηρίζεται ως μια εκφυλιστική νόσος 

του κεντρικού νευρικού συστήματος με  μια πορεία ύφεσης – υποτροπής. Ο όρος 

Πολλαπλή Σκλήρυνση χρησιμοποιείται για την περιγραφή διάσπαρτων παθολογικών 

διεργασιών στο ΚΝΣ, που συμβαίνουν στο στρώμα της μυελίνης που περιβάλλει τους 

νευράξονες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Αυτή η καταστροφή της μυελίνης 

ονομάζεται απομυελίνωση και οδηγεί σε ουλές (σκληρύνσεις) και στην παρεμπόδιση 

της μετάδοσης των νευρικών ώσεων. Ως αποτέλεσμα αυτές οι αλλοιώσεις ή πλάκες 

προκαλούν ποικιλώνυμους συνδυασμούς κινητικών, αισθητηριακών ή γνωστικών 

διαταραχών. Ο μηχανισμός γένεσης είναι κατά το μεγαλύτερο του μέρος άγνωστος. Τα 

πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα ανάγονται σε διαταραχή του ανοσοποιητικού 

συστήματος, ή και σε γενετικά καθορισμένες διαταραχές του μεταβολισμού των 

νευρικών κυττάρων, ή σε κάποια ιογενή λοίμωξη κατά την παιδική ηλικία [26].  

Ιστορικά, αναγνωρίστηκε σε μια νεαρή γυναίκα το 1835 και λίγο αργότερα μελετήθηκε 

και ανατομοπαθολογικά. Το πρώτο μελετημένο περιστατικό ήταν ο Augusto d΄ Este, ο 

νόθος γιος του βασιλιά Γεωργίου του Γ΄ της Αγγλίας, όπου το 1822 παρουσιάζοντας 

οπτική νευρίτιδα ξεκίνησε την αναλυτική καταγραφή των συμπτωμάτων που 

ακολούθησαν στο προσωπικό του ημερολόγιο. Στην πρώτη επίσημη κλινική περιγραφή 

από τον Charcot το 1868 γίνεται αναφορά στη τριάδα των συμπτωμάτων: νυσταγμός, 
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τρόμος στην εκτέλεση εκούσιων κινήσεων και διακεκομμένη ρυθμική ομιλία.  

Χρειάστηκαν όμως αρκετά χρόνια για να ανακαλυφθεί από τον Ελβετό Broman το 1947 

ο ρόλος της αλλοίωσης του αιματεγκεφαλικού φραγμού που προκαλεί την 

απομυελινωτική πλάκα [8].   

 ‘Η τριάδα του Charcot’ αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα συμπτώματα που 

μπορεί να παρουσιαστούν στην Πολλαπλή Σκλήρυνση [26]. Συχνά παρουσιάζονται 

αισθητικές, οπτικές και κινητικές διαταραχές, όπως και συνεχής κόπωση. Οι διαταραχές 

στον συντονισμό των κινήσεων και στην ισορροπία είναι εξίσου συχνές με τις ψυχικές 

και γνωστικές διαταραχές. Οι δυσκολίες στην ομιλία και στην φώνηση συμπληρώνουν 

την εικόνα της συμπτωματολογίας. 

Η νόσος παρουσιάζει μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τον τρόπο έναρξης των πρώτων 

κλινικών εκδηλώσεων, τη συχνότητα, τη βαρύτητα και τα υπολείμματα μιας 

υποτροπής, την ποικιλία και το διάσπαρτο χαρακτήρα των συμπτωμάτων, την πορεία 

της νόσου, την συσσωρευμένη αναπηρία και την απουσία αναπηρίας ακόμη και δέκα 

έτη μετά την έναρξη της νόσου [26].  Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η ακριβής 

αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης και έχουν δημιουργηθεί πολλά εργαλεία. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο η πιο διαδεδομένη είναι η Expanded Disability Status Scale ( EDSS)  

του Kurtzke. Αυτή η κλίμακα βασίζεται στην αξιολόγηση του ελλείμματος των 

ακόλουθων λειτουργικών νευρολογικών συστημάτων:  

o Πυραμιδική οδός π.χ. παραλύσεις 

o Παρεγκεφαλίδα π.χ. αταξία, τρόμος  

o Εγκεφαλικό στέλεχος π.χ. διαταραχές λόγου και κατάποσης  

o Κέντρο των αισθήσεων π.χ. υπαισθησίες 

o Οπτικές λειτουργίες π.χ. περιορισμοί του οπτικού πεδίου  
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o Λειτουργίες του εγκεφάλου π.χ. αλλαγές της προσωπικότητας και της διάθεσης, 

άνοια  

o Αππεκριτικές λειτουργίες, λειτουργικά προβλήματα στην ουροδόχο κύστη και 

στο ορθό έντερο [26]. 

Αποτελείται από μια αριθμητική σκάλα από το 0 έως το 10, με τη δυνατότητα του 

μισού βαθμού. Στο 0 αντιστοιχεί η απουσία συμπτωμάτων ενώ στο 10 είναι η 

κατάληξη, και στο 5-6 κατατάσσονται ασθενείς που αν και με υποστήριξη περπατούν 

ακόμη και έχουν μερική αυτοεξυπηρέτηση στις καθημερινές δραστηριότητες [8].      

Η πορεία της νόσου μπορεί να λάβει πολλές μορφές και τρόπους. Μεταξύ των πρώτων 

συμπτωμάτων και της οριστικής διάγνωσης μεσολαβούν κατά μέσο όρο 3-4 χρόνια. 

Μετά από την διάγνωση μπορεί και πάλι να χρειαστούν κάποια ακόμη χρόνια για να 

καθοριστεί ο τύπος εξέλιξης της νόσου [26].   

Η πολλαπλή σκλήρυνση διαχωρίζεται στις ακόλουθες μορφές : 

o Υποτροπιάζουσα – διαλείπουσα μορφή (RR, Relapsing Remitting) με 

απρόβλεπτες εξάρσεις και ενδιάμεσες υφέσεις όπου παρατηρείται πλήρη ή 

μερική υποχώρηση της συμπτωματολογίας.  

o Δευτερογενώς προϊούσα μορφή (SP, Secondary Progressive) η οποία είναι η 

εξέλιξη της προηγούμενης μορφής όταν η νόσος έπειτα από κάποια χρόνια 

εμφανίζει βαθμιαία αυξανόμενη επιδείνωση, τα συμπτώματα δεν υποχωρούν 

πλήρως και προκαλούν αναπηρίες.   

o Πρωτογενώς προϊούσα μορφή (PP, Primary Progressive) πρόκειται για την 

μορφή κατά την οποία η επιδείνωση εμφανίζεται από την αρχή, είναι διαρκής 

και προοδευτική και δεν παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις. [18] 
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Η Πολλαπλή Σκλήρυνση, ως μια ανίατη ασθένεια, δεν υφίσταται καμία 

αποτελεσματική αιτιολογική θεραπεία. Η θεραπευτική προσέγγιση στοχεύει στη 

μείωση του βαθμού βαρύτητας και συχνότητας εμφάνισης των εξάρσεων, στη μείωση 

της συμπτωματολογίας, στην θεραπεία συγκεκριμένων συμπτωμάτων και στην 

επιβράδυνση της εξέλιξης της ασθένειας, άρα και της αναπηρίας. Η φαρμακευτική 

αγωγή (κορτιζόνη, ανοσοκατασταλτικά, φαρμακευτικά σκευάσματα για τα 

συμπτώματα) συμπληρώνεται με παράλληλη φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία και 

λογοθεραπεία. Χρησιμοποιούνται και εναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι 

(συγκεκριμένες δίαιτες, ομοιοπαθητική, παροχή κάνναβης κ.α.) των οποίων η κλινική 

αποτελεσματικότητα δεν έχει αποδειχτεί μέχρι σήμερα [26].  

Η πρόβλεψη για την ατομική πορεία της νόσου στον κάθε ασθενή είναι σχεδόν αδύνατο 

να γίνει κατά την έναρξη ενός περιστατικού ή κατά την στιγμή της διάγνωσης. Εκτός 

από τις πολύ σπάνιες περιπτώσεις της καλπάζουσας μορφής, δεν ανήκει στις 

θανατηφόρες ασθένειες. Το προσδόκιμο ζωής ενός ασθενή με Πολλαπλή Σκλήρυνση 

είναι ελάχιστα μικρότερο από ενός ανθρώπου που δεν νοσεί από την ασθένεια. Σε λίγες 

περιπτώσεις μόνο  οδηγούνται στο θάνατο λόγω επιπλοκών σε προχωρημένο στάδιο 

[26]. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα σε προχωρημένα στάδια, η 

πρόληψη των επιπλοκών. Αυτές είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού και 

αναπνευστικού συστήματος, τα έλκη κατάκλισης και η πνευμονία από εισρόφηση. 

Επίσης, συχνά, σε προχωρημένες μορφές, ο υποσιτισμός που οδηγεί σε πολυβιταμινικό 

έλλειμμα, σε συνδυασμό με την χρόνια αναιμία λόγω λοίμωξης, προκαλεί 

ανοσοκαταστολή και κλινική επιδείνωση. Αρκετά σπάνια καταλήγουν λόγω 

αναπνευστικής ανεπάρκειας [8]. 
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 Η ΔΥΣΦΑΓΙΑ ΣΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ 

Η δυσφαγία αναγνωρίστηκε ως κλινικό σύμπτωμα στην πολλαπλή σκλήρυνση το 1877 

[1], παρόλα αυτά υποτιμάται η συχνότητα και η σοβαρότητα της ακόμη και από τους 

ίδιους τους ασθενείς [5]. Οι Thomas & Wiles εφαρμόζοντας το ποσοτικό τεστ της 

κατάποσης νερού βρήκαν δυσκολίες κατάποσης στο 43% των περιπτώσεων, οι μισοί 

από τους οποίους δεν ανέφεραν προηγουμένως καμία δυσκολία κατάποσης [5]. Οι 

πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι τα ποσοστά δυσφαγίας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 

κυμαίνονται από 30% έως 43% [1,5,6,7,22,27,30]. Η δυσφαγία συνδέεται με 

δυσλειτουργίες της παρεγκεφαλίδας, του εγκεφαλικού στελέχους, και των νοητικών 

λειτουργιών. Επίσης, συνδέεται με υψηλό σκορ EDSS (8-9), φτάνοντας έως και το 

65%. Ακόμα και σε ασθενείς με ήπια συμπτωματολογία (ΕDSS 0-2,5) η δυσφαγία 

αναφέρεται σε ποσοστό 17% [22]. Οι Abraham & Yun σε μικρό αριθμό ασθενών 

βρήκαν δυσφαγία στο στοματικό και στο φαρυγγικό στάδιο, αλλά και δυσλειτουργία 

του ανώτερου οισοφαγικού σφικτήρα [22]. Η δυσφαγία οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές, 

όπως η πνευμονία από εισρόφηση, η οποία καταγράφεται ως η πρώτη αιτία θανάτου 

στη Πολλαπλή Σκλήρυνση [5,21]. Επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του 

ασθενή, καθώς προκαλεί υποσιτισμό [30], αφυδάτωση [19] και κοινωνικό περιορισμό 

[22]. Η έγκαιρη ανίχνευση των δυσφαγικών συμπτωμάτων κρίνεται απολύτως 

σημαντική για την διαχείριση της δυσφαγίας, ώστε να μειωθεί ο κοινωνικός 

περιορισμός, και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να προληφθεί ο θάνατος [5,6,22,30].  
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  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΣΦΑΓΙΑΣ 

Η αξιολόγηση της δυσφαγίας ξεκινάει με τα ερωτηματολόγια, όπου παρέχουν την 

προκαταρκτική ανίχνευση και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τη συνέχιση ή μη των 

εξετάσεων [ 6].  

Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις κατάποσης, οι οποίες πρέπει να 

δίνουν ακριβή πληροφόρηση για την ανατομία και την φυσιολογία όλων των σταδίων 

της κατάποσης, αναγνωρίζοντας τις παθολογικές πλευρές. Πρέπει επίσης να 

αναγνωρίζουν πιθανή εισρόφηση και την αιτιολογία της, ώστε να θεραπευτεί [17]. Οι 

δύο απεικονιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως είναι η 

βιντεοφθοροσκόπηση (VFSS) και η βιντεοενδοσκόπηση (FEES). Οι πληροφορίες των 

δυο τελευταίων θεωρούνται ως συμπληρωματικές και καμία από τις δυο δεν έχει 

καθιερωθεί ως η επίσημη διάγνωση της δυσφαγίας [27].  

Η VFSS πραγματοποιείται με την χορήγηση βαρίου σε διαφορετικές συστάσεις τροφής 

και ελέγχονται το στόμα, ο φάρυγγας και ο λάρυγγας [23]. Η βιντεοφθοροσκόπηση 

απεικονίζει όλη την κατάποση και την λειτουργία του άνω οισοφαγικού σφικτήρα, που 

είναι συχνά δυσλειτουργικός στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Επιτρέπει την μελέτη της 

στοματικής δραστηριότητας και το στοματικό στάδιο, την πυροδότηση της φαρυγγικής 

κατάποσης και τις κινητικές πλευρές της [17], την χρονομέτρηση της διάρκειας των 

σταδίων της κατάποσης, και δείχνει αξιόπιστα την εισχώρηση [27]. Στα μειονεκτήματα 

είναι η έκθεση σε ραδιενέργεια, η χρήση συγκεκριμένου υλικού και η έστω και μερική 

συμμετοχή του εξεταζόμενου [26]. Η βιντεοενδοσκόπηση εξετάζει τρισδιάστατα την 

ανατομία του φάρυγγα και του λάρυγγα πριν και μετά την κατάποση [15], ενώ δεν δίνει 

πληροφορίες για το στοματικό στάδιο. Μπορεί να επαναληφθεί για όσο κρίνεται 
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απαραίτητο, ακόμα και σε κλινήρης ασθενείς, καθώς ο εξοπλισμός είναι φορητός, δεν 

υπάρχει περιορισμός σε τροφές, αλλά δεν απεικονίζει την καταποτική στιγμή [27].  

Η μανομετρία χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις αλλαγές πίεσης που προκαλούν οι 

μύες καθώς συσπώνται και χαλαρώνουν. Εξετάζουν έτσι την περισταλτική κίνηση του 

κρικοφαρυγγικού μυός και του κατώτερου οισοφαγικού σφικτήρα. Δεν δίνει 

πληροφορίες για την στοματική και λαρυγγική λειτουργία και την πιθανή εισρόφηση 

[17]. 

Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη λογοθεραπευτική εκτίμηση, όπου γίνεται η 

λεπτομερής περιγραφή των αδυναμιών αλλά και των ικανοτήτων του μυϊκού 

συστήματος και του κινητικού συστήματος της κατάποσης, ώστε να καθορίζεται η 

κατεύθυνση της παρέμβασης αλλά και να ορίζεται το σημείο αναφοράς για την 

αποτελεσματικότητα της [12,15].   

Πριν την κλινική εξέταση είναι απαραίτητη η λήψη ενός πλήρους ιστορικού, με 

πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό και από την διάγνωση, από την δυσφαγία όπως 

την βιώνει ο ασθενής και η οικογένεια, από τις συνήθειες διατροφής και το 

οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η στοματοπροσωπική 

εξέταση πρέπει να ελέγχει την αναπνευστική λειτουργία και τη σχέση της με την 

κατάποση, την λειτουργία και την επάρκεια των μυών και των δομών, την αντίδραση 

στη στοματοαισθητηριακή διέγερση στη γεύση, στη θερμοκρασία, στην υφή. Ο έλεγχος 

των κρανιακών νεύρων δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την πορεία της 

παρέμβασης. Η εκτίμηση της αντίληψης και της επικοινωνίας ολοκληρώνει την 

λογοθεραπευτική αξιολόγηση [12,15]. 
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Η τεχνολογία και οι αντικειμενικές εκτιμήσεις παρέχουν πληροφόρηση για την 

σωματική ή την οργανική πλευρά του ανθρώπινου σώματος. Οι πληροφορίες για τα 

συμπτώματα, την συχνότητα, την σοβαρότητα, και τις επιπτώσεις μιας ασθένειας στη 

ζωή του ατόμου παρέχονται μόνο από τον ίδιο τον ασθενή. Για αυτό δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στα εργαλεία αυτοαναφοράς [13]. 

Τα ερωτηματολόγια πρέπει να πληρούν δυο συνθήκες: την αξιοπιστία, δηλαδή να 

παρουσιάζουν ισοδύναμα αποτελέσματα σε επανειλημμένες μετρήσεις κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες, και την εγκυρότητα, σύμφωνα με την οποία το εργαλείο ελέγχει αυτό 

για το οποίο κατασκευάστηκε.  

Για την ανίχνευση της στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας έχουν κατασκευαστεί 

πολυάριθμα ερωτηματολόγια που έχουν αποδειχτεί ερευνητικά αξιόπιστα και έγκυρα. 

Διαφοροποιούνται ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται και ανάλογα με 

τις παραμέτρους που διερευνούν. Για ασθενείς με καρκίνο κεφαλής- τραχήλου και την 

αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τους χρησιμοποιούνται το MD Anderson Dysphagia 

Inventory (MDADI) και το Sidney Swallow Questionnaire (SSQ). Για νευρομυογενή 

αίτια δυσφαγίας το Modified Self-report Inventory, το οποίο ερευνήθηκε σε ασθενείς με 

εκκόλπωμα Zenker, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Σε ασθενείς με λαρυγγεκτομή 

προτιμάται το Swallowing outcome after laryngectomy (SOAL), το οποίο με δύο μόνο 

ερωτήσεις παρέχει πληροφόρηση και για την ποιότητα ζωής. Για την ανίχνευση 

δυσφαγίας και την εκτίμηση των ικανοτήτων καθημερινής ζωής στον γηριατρικό 

πληθυσμό, κατασκευάστηκε το Dysphagia Screening Questionnaire. Βασισμένο στο 

Voice Handicap Index κατασκευάστηκε το Deglutition Handicap Index, το οποίο 
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διερευνά τρεις ενότητες: τα σωματικά συμπτώματα της δυσφαγίας, την κλινική εικόνα 

και την συναισθηματική κατάσταση παράλληλα με την ποιότητα ζωής [19]. 

Ευρέως χρησιμοποιούνται το Swallow Quality Of Life (SWAL-QOL) και το Eating 

Assessment tool (EAT-10), τα οποία έχουν σταθμιστεί και στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικά για την δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση έχει κατασκευαστεί το DYMUS. 

Πρόκειται για αξιόπιστα, έγκυρα και γρήγορα στην χορήγηση ερωτηματολόγια, και για 

αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές επίπεδο. 

DYMUS 

Το DYsphagia in MUltiple Sclerosis (DYMUS) κατασκευάστηκε στην Ιταλία το 2007 

από τον Bergamaschi (2008) και εξειδικευμένους νευρολόγους στην Πολλαπλή 

Σκλήρυνση, στοχευόμενο ειδικά στον πληθυσμό με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Αρχικά 

περιελάμβανε 15 ερωτήσεις, οι οχτώ προερχόμενες από ένα ερωτηματολόγιο για 

ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση του Baltimore John Hopkins’s Swallowing Centre 

και μέσω της πιλοτικής χορήγησης και στατιστικών αναλύσεων μειώθηκαν σε 10. Όλες 

οι ερωτήσεις είναι διχοτομικές (Ναι/Όχι), με βάση την παρουσία ή την απουσία του 

γεγονότος, κωδικοποιημένες με 1 ή 0. Διερευνά δύο διαστάσεις, την δυσφαγία για 

στέρεα και την δυσφαγία για υγρά.  

Η πιλοτική χορήγηση έγινε σε τέσσερα κέντρα Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε ένα σύνολο 

226 ασθενών. Αρχικά ρωτήθηκαν αν είχαν προβλήματα κατάποσης και έπειτα τους 

χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας πραγματοποιήθηκε 

Cronbach’s alpha αναδεικνύοντας υψηλή εσωτερική συνέπεια (στο σύνολο 0.877, στη 

δυσφαγία για στέρεα 0.852, στα υγρά 0.870). Το 35% των ασθενών έδωσε έστω και μια 
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θετική απάντηση και θεωρήθηκε ως ήπια δυσφαγία, ενώ το 25% έδωσε ≥3 θετικές και 

θεωρήθηκε ως  ανησυχητική (alarming).   

Τον επόμενο χρόνο  η ίδια ομάδα το χορήγησε σε 1734 ασθενείς  σε 13 κέντρα 

Πολλαπλής Σκλήρυνσης στην Ιταλία. Επέδειξε υψηλή εσωτερική συνοχή (Cronbach’s 

alpha = 0.914, δυσφαγία στα στέρεα 0.885, στα υγρά 0.864) αναδεικνύοντας υψηλή 

εγκυρότητα και αξιοπιστία και στις δύο υποκατηγορίες [5,6]. Το 2013 

επαναχορηγήθηκε πάλι σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών (1875) δείχνοντας συσχέτιση με 

την αυτοαναφορά της δυσφαγίας, τον τύπο και το σκορ EDSS, αλλά όχι με την 

διάρκεια της ασθένειας [7].  

Έκτοτε σταθμίστηκε σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση στην 

Βραζιλία, στην Τουρκία και στο Ιράν όπου αποδείχτηκε ένα αξιόπιστο και έγκυρο 

εργαλείο για την ανίχνευση της δυσφαγίας στον εν λόγω πληθυσμό. Σε όλες τις 

γλώσσες έγινε μετάφραση, διαπολιτισμική προσαρμογή και έλεγχος εγκυρότητας. Στην 

Βραζιλία το DYMUS στα πορτογαλικά διατήρησε τα χαρακτηριστικά της ιταλικής 

εκδοχής (Cronbach’s alpha = 0.730, δυσφαγία για στέρεα 0.673, στα υγρά 0.670), 

ταξινομώντας το 58% των ασθενών με κάποια προβλήματα δυσφαγίας. Υψηλή 

συσχέτιση βρέθηκε με την αυτοαναφορά της δυσφαγίας [24]. Παρόμοια ήταν τα 

πρόσφατα ευρήματα στην περσική εκδοχή [19], όπου ανιχνεύτηκε δυσφαγία στο 52.4% 

των εξεταζόμενων. Στην τουρκική έκδοση του ερωτηματολογίου το 2015 συσχετίστηκε 

με το EAT-10, και πραγματοποιήθηκε επαναχορήγηση σε μια εβδομάδα (test-retest) για 

τους 37 από τους 117 ασθενείς. Η στατιστική ανάλυση έδειξε θετική σχέση ανάμεσα 

στα δυο εργαλεία (r=0.90, p<0.001), ενώ ο συντελεστής Cronbach’s alpha ήταν άριστος 

με 0.91 στο σύνολο (Cronbach’s alpha για δυσφαγία για στέρεα 0.88, στα υγρά 0.83) 

[27].  
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EAT-10 

Το Eating Assessment Tool (EAT-10) δημιουργήθηκε το 2008 από μια ομάδα ειδικών 

στην δυσφαγία με επικεφαλή τον Belafsky. Αποτελείται από 10 ερωτήσεις, με Likert 

scale 0-4, όπου το άθροισμα ≥ 3 θεωρείται παθολογικό [4]. Απευθύνεται σε ασθενείς με 

οισοφαγική και στοματοφαρυγγγική δυσφαγία, με διαταραχές φώνησης, με καρκίνο 

κεφαλής – λαιμού, και με παλινδρόμηση. Χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή της 

αρχικής σοβαρότητας της δυσφαγίας και για τον έλεγχο της ανταπόκρισης στην 

παρέμβαση [4]. Σε μεταγενέστερη έρευνα έδειξε  ότι ασθενείς με άθροισμα >15, είναι 

2,2 φορές πιο πιθανό να πραγματοποιούν εισρόφηση τροφών [11]. Η χορήγηση είναι 

αρκετά γρήγορη, διαρκώντας λιγότερο από 2 λεπτά [19]. Το εργαλείο επέδειξε άριστη 

εσωτερική συνοχή (Cronbach’s alpha = 0.960), αξιοπιστία  επαναληπτικότητας 

(συντελεστές από 0.72 έως 0.91), εγκυρότητα ως προς το σημείο αναφοράς [4] 

οδηγώντας στην στάθμιση και σε άλλες γλώσσες και χώρες όπως τα ισπανικά και τα 

γιαπωνέζικα [19]. Έχει σταθμιστεί και στην ελληνική γλώσσα από τους Printza Α., 

Kyrgidis Α., Pavlidou E., Triaridis S., Constantinidis J. [21]. 

SWAL-QoL 

Το 2000 ο McHorney κατασκεύασε και χορήγησε το SWAL-QoL, για την εκτίμηση 

των επιπτώσεων της δυσφαγίας στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Το ερωτηματολόγιο 

προέκυψε από ένα σύνολο 185 ερωτήσεων, που μειώθηκαν σε 93 και έπειτα διακρίθηκε 

σε δυο διαφορετικά εργαλεία, το  SWAL-QoL με 44 ερωτήσεις για την δυσφαγία και 

την ποιότητα ζωής και το SWAL-Care που αξιολογεί την θεραπεία της δυσφαγίας 

επίσης από την προοπτική του ασθενούς. Στο SWAL-QoL διακρίνονται 10 ενότητες: 

γενική επιβάρυνση, επιθυμία σίτισης, διάρκεια σίτισης, επιλογή τροφής, επικοινωνία, 
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φόβος σίτισης, ψυχική υγεία, κοινωνικότητα, κόπωση και ύπνος. Μια επιπλέον ενότητα 

αποτελείται από 14 ερωτήσεις για τα συμπτώματα δυσφαγίας. Χρησιμοποιείται Likert 

scale 0-5, όπου το 5 αντιπροσωπεύει την καλύτερη ποιότητα ζωής και το συνολικό 

σκορ μετατρέπεται σε κλίμακα από 0-100, με το 100 να είναι η απουσία προβλημάτων 

με βάση πάντα την αντίληψη του ασθενούς [12,9]. Αρχικά χορηγήθηκε σε 386 ασθενείς 

με στοματοφαρυγγική δυσφαγία διαφορετικής αιτιολογίας (αγγειακής, 

νευροεκφυλιστικής, νεοπλασματικής, τραυματικής). Τα αποτελέσματα  συγκρίθηκαν  

με εξέταση βιντεοακτινοσκόπησης και έδειξε υψηλή συνοχή στις επιμέρους ενότητες  

(Cronbach’s alpha από 0,79 έως 0,91) [19]. Μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και 

παρά το ότι είναι χρονοβόρο και απαιτεί τουλάχιστον 20΄ η συμπλήρωση [19], 

θεωρείται το καταλληλότερο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ποιότητας ζωής στην 

δυσφαγία [9]. Σταθμίστηκε στην Γερμανική όπου αφαιρέθηκαν δυο ενότητες για να 

διατηρήσει το ερωτηματολόγιο υψηλή συνοχή (Cronbach’s alpha από 0.80 έως 0.92) 

[9], στην Γαλλική [16], Ιταλική, Κορεατική, Πορτογαλική, Κινεζική και Τουρκική [12]. 

Στην Ελληνική γλώσσα σταθμίστηκε από τους Γεωργοπούλου, Περδικογιάννη, 

Μουσκεντέρη, Ψυχογιού, Οικονόμου, Μαλανδράκη (2017). Χορηγήθηκε σε 86 

ασθενείς με στοματοφαρυγγική δυσφαγία (διαγνωσμένη από λογοθεραπευτή και στο 

30% από απεικονιστικές εξετάσεις) και σε ομάδα ελέγχου αποδίδοντας εγκυρότητα 

απόκλισης. Συσχετίστηκε με το WHOQOL-BREF επιδεικνύοντας υψηλή εσωτερική 

συνοχή (Cronbach’s alpha από 0.811 έως 0.940), και καλή έως άριστη αξιοπιστία 

επανασυμπλήρωσης (συντελεστές p και ICC από 0.7 έως 0.9). Παράλληλα, οι 

συσχετίσεις των επιμέρους ενοτήτων των δυο εργαλείων απέδωσαν μέτρια θετική 

συσχέτιση και εγκυρότητα (0,401< p< 0.65) [13]. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΦΑΓΙΑ 

Οι λογοθεραπευτές έχουν ασχοληθεί με την κατάποση  από το 1930, όταν θεράπευαν 

παιδιά που έπασχαν από «επίμονη ποιοτική κινητική διαταραχή» (cerebral palsy) και 

είχαν προβλήματα κατάποσης [23]. Η στοματική διαχείριση της τροφής ήταν ο 

πρόδρομος του στοματικού κινητικού ελέγχου για την ομιλία. Η θεραπεία σίτισης 

στόχευε στην μείωση των παθολογικών αντανακλαστικών και στην εγκατάσταση 

κινητικών δεξιοτήτων για την διαχείριση του βλωμού στην στοματική κοιλότητα και 

την προετοιμασία για την κατάποση. Σε πιο πρόσφατα χρόνια, οι λογοθεραπευτές 

έστρεψαν την προσοχή τους και στην διάγνωση και στην διαχείριση των διαταραχών 

δυσφαγίας [17].  

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιοποιήσει τις υπολειπόμενες δυνατότητες του 

ατόμου και να το οδηγήσει σε μια λειτουργική και ασφαλή σίτιση. Αυτό επιτυγχάνεται 

μέσω δυο αλληλένδετων διαδικασιών: α) την αποκατάσταση (rehabilitative) της 

κινητικότητας και της δύναμης των πληγέντων δομών ή των υπολειπόμενων, και 

αποκατάσταση των φυσιολογικών και παθολογικών αντανακλαστικών, β) την 

αντιστάθμιση ή αντιρρόπηση (compensatory) της συμπτωματολογίας μέσω ευνοϊκών 

στάσεων, ειδικών χειρισμών, διαιτητικών μετατροπών και στοματικής υγιεινής [12].  

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο ποικίλλει ανάλογα τον ασθενή, το οικογενειακό του 

περιβάλλον, τις δυνατότητες και τις δυσκολίες του [12].  
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 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η μετάφραση στα ελληνικά, η διαπολιτισμική 

προσαρμογή και ο έλεγχος εγκυρότητας του ερωτηματολογίου DYMUS για την 

δυσφαγία στην πολλαπλή σκλήρυνση..   

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο DYMUS συσχετίζονται με τις απαντήσεις – 

σκορ σε άλλα σταθμισμένα γενικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της δυσφαγίας το G-

ΕΑΤ-10 και το SWAL-QοL-GR. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Στις ακόλουθες σελίδες παρουσιάζεται ο ερευνητικός σχεδιασμός της παρούσας 

εργασίας. Ειδικότερα, περιγράφονται η μεθοδολογία, το δείγμα και τα ερευνητικά 

εργαλεία, η στατιστική ανάλυση με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της, οι 

περιορισμοί, τα αναμενόμενα οφέλη και η πρωτοτυπία της έρευνας. 

 

 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί η περιγραφή του δείγματος της έρευνας, οι 

συμμετέχοντες, τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της 

έρευνας. Ακολουθεί η περιγραφική στατιστική, η στατιστική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων και η σύγκριση τους με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Ολοκληρώνεται με 

την αναφορά στα αναμενόμενα οφέλη και στην πρωτοτυπία της έρευνας παραθέτοντας 

παράλληλα και τους περιορισμούς της έρευνας. 
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 ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Α΄ ΩΡΛ Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τη Β΄ Νευρολογική Κλινική της 

Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το δείγμα 

αποτελείται από 108 ασθενείς με διαγνωσμένη Πολλαπλή Σκλήρυνση που 

παρακολουθούνται από το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Β΄ Νευρολογικής 

Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 

νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Όσοι συμπεριλήφθησαν στο δείγμα δέχτηκαν να 

συμμετέχουν εθελοντικά και υπόγραψαν έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης και 

δήλωσης απορρήτου. 

 Πρόκειται για 30 άντρες και 78 γυναίκες που ομιλούν την ελληνική γλώσσα, είναι 

κάτοικοι της Βορείου Ελλάδος, ηλικίας 14 έως 65 ετών (Μ.Τ. ηλικίας 41.6 ±11.91). 

Ασθενείς με άλλες απομυελυνωτικές νόσους δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα και όλοι 

έχουν επίσημα διαγνωστεί με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η μέση τιμή της διάρκειας της 

νόσου είναι 10.84 έτη (±6.89, εύρος 1-38 έτη). Οι τύποι της νόσου είναι RRMS 

(79.43%),  PPMS (9.34%) και SPMS (11.21%). Η μέση τιμή του σκορ EDSS είναι 3.8 

(±1.98), με εύρος από 1 έως 8.5. Όλοι σιτίζονται από το στόμα και κανείς δεν έχει 

μεταβάλλει την σύσταση των υγρών και την υφή του φαγητού, καταναλώνοντας και τις 

σκληρές τροφές, διατηρώντας μια πλήρη κανονική διατροφή.    

Όλοι οι συμμετέχοντες πριν από την χορήγηση των ερωτηματολογίων κλήθηκαν να 

απαντήσουν στην ερώτηση αν αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάποσης, και η απάντηση 

ορίζεται σαν αυτοαναφορά της δυσφαγίας.   
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Έπειτα συμπλήρωσαν τα τρία ερωτηματολόγια, ενώ όσοι είχαν δυσκολίες κινητικές ή 

όρασης απαντούσαν προφορικά στις ερωτήσεις που τους διάβαζε η ερευνήτρια και η 

ίδια συμπλήρωνε τα έντυπα.  

Η διάρκεια χορήγησης του ερωτηματολογίου DYMUS δεν ξεπερνούσε τα τρία λεπτά.  

Πίνακας 1. Δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Φύλο Τιμές  

Άντρες 30  (27.8%) 

Γυναίκες 78  (72.2%) 

Ηλικία   

Εύρος 14-65 

Μέσος όρος 41.6 (±11.91) 

Τύπος πολλαπλής σκλήρυνσης  

RRMS 79.43% 

PPMS 9.34% 

SPMS 11.21% 

EDSS  

Εύρος 1-8.5 

Μέσος όρος 3.8 (±1.98) 

Διάρκεια νόσου  

Εύρος  1-38 

Μέσος όρος 10.84 (±6.89) 
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Διάγραμμα 1. Κατανομή των τύπων Πολλαπλής Σκλήρυνσης στους συμμετέχοντες. 

 

Διάγραμμα 2. Κατανομή του φύλου στους συμμετέχοντες 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

G-DYMUS μετάφραση και διαπολιτισμική διαπραγμάτευση 

Το DYMUS μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τη διεθνώς ισχύουσα 

μεθοδολογία. Δυο ελληνίδες δίγλωσσες της ελληνικής και ιταλικής, λογοθεραπεύτρια 

και καθηγήτρια της ιταλικής γλώσσας, το μετέφρασαν στην ελληνική (forward 

translation). Πραγματοποιήθηκε η γλωσσική διαπραγμάτευση του από επαγγελματίες 

υγείας, με επικεφαλής ειδικό της ωτορινολαρυγγολογίας και δυσφαγίας και η πιλοτική 

χορήγηση του σε 10 ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Οι ασθενείς δεν ανέφεραν 

ασάφειες και συμπλήρωσαν το G-DYMUS σε λίγα λεπτά. Το κείμενο έπειτα 

μεταφράστηκε στην ιταλική από δύο δίγλωσσους μεταφραστές με μητρική την ιταλική, 

οι οποίοι δεν γνώριζαν το αρχικό ιταλικό κείμενο (backward translation). Έπειτα 

συγκρίθηκαν αυτά τα δυο στην ιταλική, τα οποία παρουσιάστηκαν ως ισότιμα 

νοηματικά. 

 G-EAT-10 και SWAL-QoL-GR 

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης και την ελληνική έκδοση του SWAL-QoL και 

του ΕΑΤ-10. Για την χρησιμοποίηση των δύο ερωτηματολογίων στην παρούσα έρευνα 

δόθηκε η έγκριση των υπευθύνων που πραγματοποίησαν την στάθμιση στην ελληνική 

γλώσσα. Το κάθε ένα παρουσιάζει υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία, κατατάσσοντάς 

τα σε απαραίτητα ανιχνευτικά εργαλεία για τις διαταραχές κατάποσης. 
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα IBM 

SPSS Statistics for Windows, version 20.0.  

Για την διερεύνηση της αξιοπιστίας του G-DYMUS ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής 

συνέπειας (internal consistency) με έλεγχο του συντελεστή alpha του Cronbach στο 

δείγμα των συμμετεχόντων. 

Η εγκυρότητα αξιολογήθηκε με τρεις τύπους: εγκυρότητα δομής ή εννοιολογικής 

κατασκευής (construct validity) και εγκυρότητα κριτηρίου (measure dependent 

validity), για τους οποίους διενεργήθηκε έλεγχος των συντελεστών Pearson’s 

Correlations (r) και Mann-Whitney (U). Ως κριτήριο εγκυρότητας χρησιμοποιήθηκαν 

τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: η σύγκριση δυσφαγικών και μη δυσφαγικών ασθενών 

με κριτήριο την αυτοαναφορά της δυσφαγίας, το εργαλείο G-EAT-10 και τις 

συσχετίσεις με το  εργαλείο SWAL-QoL-GR. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έλεγχος αξιοπιστίας  

Η άριστη εσωτερική συνέπεια αναδεικνύει την υψηλή αξιοπιστία, καθώς ο δείκτης 

Cronbach’s alpha στο σύνολο του ερωτηματολογίου αλλά και στη διάκριση στερεά –

υγρά προσδιορίζεται στο 0.854 στο σύνολο και 0.810 στα στέρεα και 0.716 στα υγρά. Η 

ανάλυση της κάθε ερώτησης παρουσιάζεται στον πίνακα. 

Πίνακας 2. Ανάλυση αξιοπιστίας των επιμέρους ερωτήσεων του G-DYMUS 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

D1 1,000                   

D2 ,478 1,000                 

D3 ,489 ,402 1,000               

D4 ,489 ,551 ,591 1,000             

D5 ,606 ,565 ,653 ,674 1,000           

D6 ,489 ,697 ,454 ,486 ,674 1,000         

D7 ,489 ,350 ,460 ,500 ,560 ,500 1,000       

D8 ,348 ,318 ,322 ,437 ,492 ,437 ,365 1,000     

D9 ,339 ,400 ,270 ,346 ,359 ,426 ,227 ,454 1,000   

D10 ,115 ,093 ,185 ,182 ,268 ,219 ,145 ,180 ,206 1,000 

 

Έλεγχος εγκυρότητας 

Ως κριτήριο εγκυρότητας ορίζεται η αυτοαναφορά της δυσφαγίας πριν την 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Θετική απάντηση έδωσε το 26% των ασθενών με 
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Πολλαπλή Σκλήρυνση. Όσοι ασθενείς ανέφεραν προβλήματα κατάποσης είχαν Μέσο 

Όρο σκορ στο DYMUS 5.57±2.79, ο οποίος ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος 

από αυτούς χωρίς προβλήματα οι οποίοι είχαν Μέσο Όρο 1.075 (U=66.0, p<0.01). 

 Πέρα από όσους απάντησαν αρνητικά στην αυτοαναφορά της δυσφαγίας το εργαλείο 

ανίχνευσε επιπλέον 35 ασθενείς (32.4% των ασθενών). Το G-DYMUS ανίχνευσε 

δυσφαγικά συμπτώματα με έστω και μια θετική απάντηση στο 58,33%. Το 13,9% των 

ασθενών έδωσε έστω και μια θετική απάντηση, ενώ το 33.3% έδωσε από τρεις και 

περισσότερες θετικές απαντήσεις. 

Διάγραμμα 3. Διάκριση G-DYMUS με την αυτοαναφορά της δυσφαγίας 

 

Το G-EAT-10 απέδωσε στο 34.4% του πληθυσμού δυσφαγικά συμπτώματα (άθροισμα 

≥3). Διακρίνοντας τους ασθενείς με βάση το κριτήριο G-EAT-10 σε δυσφαγικούς και 

σε μη δυσφαγικούς παρατηρείται αυξημένος Μέσος Όρος του  G-DYMUS στην πρώτη 

ομάδα με 5.24±2.59 έναντι του 0.46±0.84 της ομάδας των μη δυσφαγικών. Αυτό το 

αποτέλεσμα με συντελεστή Mann Whitney έχει στατιστική σημαντικότητα με U=365.5 

και p<0.001. Αντιπαραβάλλοντας το G-EAT-10 και το G-DYMUS παρατηρούμε ότι το 

G-DYMUS επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με το G-EAT-10 καθώς 

ανίχνευσε 26 περισσότερους ασθενείς με δυσφαγία. 
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Ως εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης της εγκυρότητας πραγματοποιήθηκε έλεγχος των 

αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και ως προς τα αποτελέσματα του εργαλείου G-

EAT-10 και ως προς την αυτοαναφορά δυσφαγίας των ασθενών. Για την εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής πραγματοποιήθηκε Pearson Correlation ανάμεσα στα G-

DYMUS και G-EAT-10 με την συσχέτιση να είναι ισχυρή (r= 0.774, p=0). Επιπλέον, 

βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στα αποτελέσματα του G-DYMUS και 

της αυτοαναφοράς με r= 0.713, (p=0). 

Αξιολογώντας τη συσχέτιση του G-DYMUS με τις επιμέρους ενότητες του SWAL-

QoL-GR, βλέπουμε ότι ισχυρή συσχέτιση εμφανίζεται μόνο με το SQ3 που αφορά στην 

ενότητα των σωματικών συμπτωμάτων. Οι υπόλοιπες συσχετίσεις, παρ’ ότι στατιστικά 

σημαντικές, δεν υποδεικνύουν υψηλά επίπεδα συσχέτισης, με την χαμηλότερη τιμή 

στην επιθυμία σίτισης.  

Πίνακας 3. Συσχέτιση των επιμέρους ενοτήτων του SWAL-QoL-GR με το G-DYMUS 

 

 

Pearson 

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 

Γενική 

επιβάρυνση SQ1 

-0.593 ,000 

Επιθυμία 

σίτισης SQ2a 

-0.242 ,012 

Διάρκεια 

σίτισης SQ2b 

-0.484 ,000 

Συμπτώματα 

δυσφαγίας SQ3 

-0.753 ,000 
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Επιλογή 

τροφής SQ4 

-0.364 ,000 

Επικοινωνία  SQ5 -0.318 ,001 

Φόβος σίτισης SQ6 -0.503 ,000 

Ψυχική υγεία SQ7 -0.580 ,000 

Κοινωνικότητα SQ8 -0.441 ,000 

Κόπωση  SQ9a -0.371 ,000 

Ύπνος  SQ9b -0.258 ,007 

 

Δημογραφικά δεδομένα 

Διακρίνοντας τους δυσφαγικούς ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση σύμφωνα με το G-

DYMUS, παρατηρείται ότι ο τύπος της νόσου δεν επιδεικνύει στατιστική 

σημαντικότητα (sig>0.05) και κατανέμεται ως 72.9% RRMS, 10.4% PPMS, 16.7% 

SPMS. Παρόμοια και η διάρκεια της νόσου, με Μέσο Όρο 11.32 έτη (±8.9), με εύρος 

από 1 έως 38 έτη, όπου επίσης δεν παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με p>0.05. 

Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση παρουσιάζει το σκορ EDSS, με εύρος 1-8.5 

και Μέσο Όρο 4.69 (±1.76) με συντελεστή Mann Whitney U=693, sig 0.003. 

Τέλος, συγκρίνοντας τις τιμές του G-DYMUS για τον πληθυσμό με χαμηλό EDSS 

(0.0–2.5) με αυτές με υψηλό (EDSS> 2.5), βλέπουμε ότι το G-DYMUS έχει 

δυνατότητα διάκρισης (discriminative power), καθώς με έλεγχο υποθέσεων 

απορρίπτεται η βασική υπόθεση (sig. <0.01). Η συγκεκριμένη δυνατότητα του G-

DYMUS αποτυπώνεται γραφικά στο παρακάτω θηκόγραμμα. 
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Διάγραμμα 4. Διάκριση G-DYMUS με το σκορ EDSS 

.    

Από τους 41 ασθενείς με χαμηλό EDSS (0-2.5) οι 7, το 17%, διακρίνονται με βάση το 

G-DYMUS σε δυσφαγικοί με σκορ ακόμη και υψηλό (2-8). Ένας ασθενής με 1.5 EDSS 

σκορ είχε άθροισμα 8 στο G-DYMUS, κάποιος άλλος με  2 EDSS σκόραρε 6 στο 

ερωτηματολόγιο, και κάποιος με μόλις 2.5 EDSS είχε 7 θετικές απαντήσεις στο 

εργαλείο.  
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 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μέχρι το 2008 δεν υπήρχε κάποιο αξιόπιστο εργαλείο για την αξιολόγηση της 

δυσφαγίας στον πληθυσμό με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Το DYMUS κατασκευάστηκε για 

να καλύψει αυτό το κενό, και η παρούσα έρευνα το μεταφράζει και το αξιολογεί για να 

καλύψει το πεδίο της δυσφαγίας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση στον ελλαδικό χώρο. 

Στόχος είναι η έγκαιρη διάγνωση της δυσφαγίας για να προληφθούν οι επικίνδυνες 

επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει. 

Στην παρούσα έρευνα το G-DYMUS≥1 ανίχνευσε δυσφαγία στο 58.33% των ασθενών, 

ένα υψηλό νούμερο που συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες. Ο Bergamaschi στις 

έρευνες του βρήκε δυσφαγία στο 35% του δείγματος τους [5,6,7], οι Βραζιλιάνοι στο 

58% [25], οι Τούρκοι στο 45% [28] και οι Ιρανοί στο 52% [20], όλοι λαμβάνοντας 

υπόψη τη μία θετική απάντηση. Παρομοίως, κρίνοντας ως alarming τις τρεις θετικές 

απαντήσεις και ανιχνεύοντας δυσφαγία στο 33.3% των ασθενών, επίσης βρίσκουμε 

συμφωνία με τις έρευνες των προηγούμενων ερευνητών. Επιβεβαιώνεται ότι τα 

ποσοστά είναι σαφώς υψηλότερα από την γενικότερη πεποίθηση, κατατάσσοντας την 

δυσφαγία σε ένα κυρίαρχο σύμπτωμα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση.  

Ελέγχοντας την εσωτερική συνέπεια, τα αποτελέσματα συμφωνούν κατά πολύ με 

προηγούμενες έρευνες. Ο συντελεστής Cronbach’s  alpha βρέθηκε υψηλός στο σύνολο 

(alpha = 0.854) και στις επιμέρους διακρίσεις (alpha = 0.810 για τα στέρεα και 0.716 

για τα υγρά). Οι δημοσιευμένες έρευνες στην Ιταλία, Τουρκία, Ιράν καταδεικνύουν 

παρόμοιους υψηλούς συντελεστές [5,6,7,28], ενώ οι Βραζιλιάνοι επέδειξαν οριακά 

χαμηλότερους αλλά ικανοποιητικούς (0.730 στο σύνολο, 0.670 και 0.673 για τα στέρεα 

και υγρά αντίστοιχα) [25].   
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Αναλύοντας την κάθε ερώτηση βρέθηκε θετική συσχέτιση στην κάθε μία, με 

χαμηλότερη την τελευταία «Έχετε χάσει βάρος;». Η δέκατη ερώτηση του εργαλείου, 

για την απώλεια βάρους,  παρουσιάζεται ως η πιο αμφιλεγόμενη, καθώς  προηγούμενες 

έρευνες έδειξαν πως η αποκοπή της βελτιώνει την εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 

[25]. Στην παρούσα έρευνα 23 από τους 28 ασθενείς απάντησαν θετικά στην δέκατη 

ερώτηση του G-DYMUS και οι ίδιοι απάντησαν αρνητικά (0) στην αντίστοιχη ερώτηση 

του G-EAT-10 «Εξαιτίας του προβλήματος κατάποσης που αντιμετωπίζω έχασα 

βάρος;». Γίνεται κατανοητό πως η απώλεια βάρους μπορεί να συσχετίζεται με 

διάφορους παράγοντες όπως η προσωπική επιλογή, η διατροφή, η λήψη φαρμακευτικής 

αγωγής ή και συνοδά συμπτώματα της νόσου όπως ψυχολογικοί παράγοντες. 

Οι έρευνες του παρελθόντος χρησιμοποίησαν ως κριτήριο την αυτοαναφορά του 

ασθενή σε δυσφαγικά συμπτώματα. Η ερώτηση πριν την χορήγηση του 

ερωτηματολογίου αν έχει προβλήματα κατάποσης έχει μελετηθεί αρκετά. Στην 

Βραζιλία βρέθηκε  υψηλή συσχέτιση με το εργαλείο και την αυτοαναφορά του ασθενή 

(rs=0.357, p=0.01). Παράλληλα, από όσους ασθενείς έδωσαν αρνητική απάντηση, οι 

μισοί είχαν θετικό σκορ στο DYMUS και το εργαλείο απέδωσε 3.5 φορές περισσότερα 

συμπτώματα δυσφαγίας από ότι οι ίδιοι οι ασθενείς [25]. Υψηλότερα νούμερα απέδωσε 

η  έρευνα στο Ιράν όπου σχεδόν το 90% με μια θετική απάντηση στο DYMUS 

απάντησε αρνητικά στην αρχική ερώτηση [20]. Στην παρούσα έρευνα το κριτήριο της 

αυτοαναφοράς της δυσφαγίας με το εργαλείο προσδίδουν υψηλή εγκυρότητα, καθώς οι 

συντελεστές Pearson Correlation= 0.713 και Mann-Whitney = 66, (sig<0.01) κρίνονται 

ικανοποιητικοί. Από τους 63 δυσφαγικούς σύμφωνα με το G-DYMUS οι 28 θεωρούσαν 

ότι είχαν πρόβλημα δυσφαγίας, με περισσότερους από τους μισούς (55.6%) να μην 

προαναφέρει συμπτώματα δυσφαγίας. Επιβεβαιώνεται και από την ελληνική έκδοση 
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του ερωτηματολογίου η ανάγκη για πρόωρη χορήγηση του, ακόμη και για περιπτώσεις 

όπου ο ασθενής δεν παραπονιέται για τέτοιου τύπου δυσκολίες. Επίσης το 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα επιδεικνύει ότι η δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι 

υποτιμημένη ως σύμπτωμα ακόμη και από τον ίδιο τον ασθενή.   

Επιπλέον αξιολόγηση της εγκυρότητας του G-DYMUS πραγματοποιείται με την 

σύγκριση και συσχέτιση του με το G-EAT-10. Αυτές οι μετρήσεις αποδίδουν υψηλή 

εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής. Για αυτή τη μέτρηση ελέγχθηκε ο συντελεστής 

Pearson Correlation, ο οποίος απέδωσε υψηλή συσχέτιση ανάμεσα στα δύο εργαλεία 

(r= 0.754). Τα δύο εργαλεία είχαν υψηλή συσχέτιση και στην τούρκικη έκδοση του 

DYMUS με Spearman’s Correlation = 0.90, p=<0.001 για το σύνολο των ερωτήσεων 

[28]. 

Σημαντικές είναι οι πληροφορίες που αποκτούνται από την συσχέτιση των G-DYMUS 

και SWAL-QoL-GR. Χαμηλότερη θετική συσχέτιση με το υπό έρευνα εργαλείο 

παρουσιάζει η ενότητα της επιθυμίας σίτισης και ακολουθεί η ενότητα του ύπνου. Οι 

ερωτηθέντες συχνά σχολίαζαν ότι παρά τις δυσκολίες στην κατάποση η επιθυμία 

σίτισης παρέμενε υψηλή, ή αντίθετα αρκετοί χωρίς καταποτικές δυσκολίες είχαν 

μειωμένη διάθεση για φαγητό. Ο ύπνος επηρεάζεται από τα συνοδά χαρακτηριστικά της 

νόσου και από την φαρμακευτική αγωγή, και ένα μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιεί μόνιμα 

βοηθήματα φυτικά ή φαρμακευτικά, και σε μικρό ποσοστό είναι μια ανεπηρέαστη 

λειτουργία.  

Στον ελληνικό πληθυσμό η έρευνα της Γεωργοπούλου (2017) σε πληθυσμό με 

προβλήματα στοματοφαρυγγικής δυσφαγίας ποικίλης αιτιολογίας,  καταθέτει πως ο 

τομέας της κοινωνικοποίησης είχε την τρίτη υψηλότερη θέση, σε αντίθεση με έρευνα 
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στον ιταλικό πληθυσμό. Στην δική μας κατάταξη η κοινωνικοποίηση λαμβάνει την 

όγδοη θέση. Πρόκειται όμως για ένα κομμάτι της ζωής των ασθενών που επηρεάζεται 

από την γενικότερη δυσχέρεια στην γενική υγεία και όχι τόσο από τα συμπτώματα 

δυσφαγίας, όπως και οι ίδιοι οι ερωτηθέντες συχνά κατέθεταν. Παρόμοια οι ασθενείς 

κατάθεταν ότι παρά τις δυσκολίες και την αυξημένη διάρκεια σίτισης (πέμπτη θέση) η 

όρεξη παραμένει υψηλή, ή ότι η νόσος τους οδηγεί σε μια πιο αργή διαδικασία σίτισης.  

Η υψηλότερη θετική συσχέτιση (0.753) βρέθηκε με την ενότητα των σωματικών 

προβλημάτων, όπως και ήταν αναμενόμενο. Η συγκεκριμένη ενότητα δείχνει να 

περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τις δέκα ερωτήσεις του G-DYMUS, καθώς 

αποτελείται από 14 ερωτήσεις περιγραφικές των συμπτωμάτων δυσφαγίας.   

Οι έρευνες των Bergamaschi (2008, 2013), Thuler (2013), Acikel (2016), Khanchezar 

(2017) αποδίδουν στατιστικά σημαντικές διαφορές του συνολικού σκορ στο DYMUS 

με την τυπολογία της Πολλαπλής Σκλήρυνσης, με την τιμή στην κλίμακα EDSS και την 

διάρκεια της νόσου.  

Στην παρούσα ερευνητική εργασία δεν παρουσιάστηκε στατιστική σημαντικότητα του 

συνολικού σκορ του ερωτηματολογίου ούτε με τον τύπο και την διάρκεια της νόσου, 

αντιθέτως βρέθηκε στατιστική σημαντικότητα με την τιμή EDSS.  

Μια διαπίστωση που εξάγεται από την βιβλιογραφία για το εν λόγω αποτέλεσμα και 

την απουσία διακρίσεων σε τύπο και διάρκεια είναι ότι η δυσφαγία είναι ένα σύμπτωμα 

που μπορεί να παρουσιαστεί πρώιμα, αποτελώντας ακόμα και την αρχική 

συμπτωματολογία της νόσου. Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η συσσώρευση αναπηρίας 

αλλά αρκεί η εμπλοκή των κέντρων ελέγχου των εμπλεκόμενων κρανιακών νεύρων, 

όπως η δημιουργία πλακών στο εγκεφαλικό στέλεχος. Περαιτέρω ανάλυση του 
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δείγματος της κάθε έρευνας (νοσηλευόμενοι, υπό θεραπεία, υπό παρακολούθηση) είναι 

πιθανό ότι θα έδινε χρήσιμες πληροφορίες για την ποικιλία αυτών των αποτελεσμάτων.  

Στην ομάδα ελέγχου η θετική συσχέτιση του αθροίσματος EDSS  με το υψηλό σκορ 

στο ερωτηματολόγιο δείχνει πως τα προβλήματα κατάποσης είναι συχνά σε αυτόν τον 

πληθυσμό και ο έλεγχος και η παρέμβαση θα πρέπει να γίνει μέρος της ιατρικής 

πρακτικής για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Παράλληλα, εντυπωσιάζει το άθροισμα του 

ερωτηματολογίου σε ασθενείς με χαμηλό σκορ EDSS  (0-2.5) και ήπια έως καθόλου 

συνοδή αναπηρία της νόσου. Κάποιοι έχουν υψηλά σκορ στο ερωτηματολόγιο 

δείχνοντας σημαντικά καταποτικά προβλήματα. Αυτό είναι ακόμη μια καταγραφή για 

το πώς η δυσφαγία θα πρέπει να ελέγχεται σε όλο τον πληθυσμό της Πολλαπλής 

Σκλήρυνσης, καθώς αφορά και τους ασθενείς που πιθανά δεν παρουσιάζουν κανένα 

άλλο σύμπτωμα της νόσου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το G-DYMUS αποδείχτηκε ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την καταγραφή της 

δυσφαγίας στον ελληνικό πληθυσμό με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν περιορισμοί στην έρευνα. Καταρχήν ο πληθυσμός δεν έχει 

ελεχθεί σε νοητικό επίπεδο και στο μέλλον θα ήταν επιθυμητό να υπήρχαν 

αποτελέσματα νοητικών και ψυχομετρικών τεστ, ελέγχοντας ποσοτικά και ποιοτικά την 

ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα δεν έχουν διασταυρωθεί με κάποια απεικονιστική εξέταση 

όπως βιντεοακτινοσκόπηση ή ενδοσκόπηση, οι οποίες θεωρούνται ως η μόνη βέβαιη 

διαγνωστική διαδικασία.  

 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί στην προβληματική της έρευνας, η Πολλαπλή Σκλήρυνση 

είναι μια χρόνια νόσος που προσβάλλει νεαρά άτομα προκαλώντας σημαντικά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Η δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση ωθεί τον 

ασθενή σε  κοινωνική απομόνωση, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες για την υγεία του 

επιπλοκές (όπως πνευμονία από εισρόφηση και υποσιτισμό) και επιβαρύνει σημαντικά 

το οικονομικό κόστος της νόσου. Η έγκαιρη διάγνωση της δυσφαγίας είναι κρίσιμη για 

την πρόληψη αυτών των επιπλοκών.  

Η αναγνώριση της δυσφαγίας σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση οδηγεί σε ένα 

πρόγραμμα αποκατάστασης, μέσω του οποίου είναι δυνατόν να προληφθούν επιπλοκές 

κρίσιμες για την υγεία του ατόμου. Επιπλέον, συμβάλει στη σωστή σίτιση και προάγει 

την γενικότερη καλή υγεία του ασθενούς. Προωθεί την ποιότητα ζωής του, καθώς το 

φαγητό είναι ευχαρίστηση και απόλαυση, ενισχύοντας την κοινωνικοποίηση του 
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πάσχοντος. Επίσης από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, μειώνει το οικονομικό κόστος 

της θεραπείας της νόσου. 

Η χρησιμότητα της έρευνας έγκειται στο ότι στον ελλαδικό χώρο δεν υπάρχει ένα 

γρήγορο, άμεσο και εύκολο στην χρήση εργαλείο που να είναι ικανό να ανιχνεύει 

ακόμα και πρόωρα τα συμπτώματα δυσφαγίας στον εν λόγω πληθυσμό. Η έρευνα 

σταθμίζει στην ελληνική γλώσσα το μοναδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται 

αποκλειστικά στον πληθυσμό με Πολλαπλή Σκλήρυνση, το DYMUS. Ακόμη, η 

παρούσα ερευνητική προσπάθεια έρχεται να συμπληρώσει και να διευρύνει τα 

δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα για την δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση, 

ένα πεδίο που δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.  

Ελπίζουμε η έρευνα να συνεισφέρει στις παραπάνω επιδιώξεις εξετάζοντας ένα μικρό, 

αλλά σημαντικά αντιπροσωπευτικό, μέρος του πληθυσμού με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 

Ευελπιστούμε ακόμη να είναι η έναρξη για την μελλοντική μελέτη της δυσφαγίας στην 

νόσο αποδίδοντας την αρμόζουσα σημαντικότητα και κατατάσσοντας την δυσφαγία 

στην πρώιμη και επικίνδυνη συμπτωματολογία. 
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 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Στην ελληνική γλώσσα κάποιες λίγες αλλά διακεκριμένες ομάδες έχουν σταθμίσει 

αξιόπιστα και έγκυρα ερωτηματολόγια για την αξιολόγηση της δυσφαγίας. Η παρούσα 

έρευνα είναι η πρώτη στάθμιση ενός έγκυρου και αξιόπιστου ερωτηματολογίου για την  

δυσφαγία στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Το G-DYMUS που σταθμίστηκε με την 

παρούσα έρευνα είναι το πρώτο ερωτηματολόγιο για την δυσφαγία στην Πολλαπλή 

Σκλήρυνση στην ελληνική γλώσσα.    
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