ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

"Μελέτη των Γνωστικών Λειτουργιών σε ασθενείς ηλικίας 50+ με Σακχαρώδη
Διαβήτη από την Ευρωπαϊκή Έρευνα SHARE"

Πλουμάκη Μαριάννα
Κοινωνική Λειτουργός

Επιβλέπων:

1. Α. Φιλαλήθης
Καθηγητής, Τομέα Κοινωνικής
Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Παν.
Κρήτης

Συμβουλευτική
Επιτροπή:

Αικ. Μιχελή
Κοινωνική Λειτουργός,MPH
Μ.Πελεκίδου
Κοινωνική Λειτουργός, MPH

Ηράκλειο, Ιούνιος 2014

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην
ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ. Α.
Φιλαλήθη για την πολύτιμη καθοδήγηση του στην εκπόνηση της εργασίας μου.
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Μ. Λιναρδάκη για
την πολύτιμη βοήθειά του στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Τέλος,
οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κ. Κατερίνα Μιχελή και την κα Λίνα
Πελεκίδου που με την σωστή καθοδήγηση τους ολοκληρώθηκε η παρούσα
εργασία.

2

Αφιερωμένη στη μνήμη του Ιωάννη Κομνηνού…..

3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περίληψη ............................................................................................................................................. 6
Abstract................................................................................................................................................ 8
Εισαγωγή .......................................................................................................................................... 10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1. Σακχαρώδης Διαβήτης ............................................................................................................ 12
1.1 Ορισμός ....................................................................................................................................... 12
1.1.2 Ταξινόμηση ............................................................................................................................ 12
1.2 Παράγοντες Κινδύνου........................................................................................................... 15
1.3 Επιδημιολογία Σακχαρώδη Διαβήτη .............................................................................. 16
1.4 Επιπολασμός Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα ...................................................... 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
2. Γνωστική Έκπτωση ................................................................................................................. 20
2.1 Γνωστική Έκπτωση και Σακχαρώδης Διαβήτης ........................................................ 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
3.Μεθοδολογία ................................................................................................................................ 27
3.1.Στόχος Μελέτης ....................................................................................................................... 27
3.1.1 Ερευνητικές Υποθέσεις..................................................................................................... 27
3.2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής μελέτης ......................................................................... 28
3.3. Πληθυσμός Μελέτης ............................................................................................................. 28
3.4.Μεταβλητές Μελέτης ............................................................................................................ 29
3.4.1.Όρισμός Έκθεσης ...................................................................................................................... 31

3.4.2 ορισμός Άποτελέσματος .................................................................................................. 32
3.5. Στατιστική Ανάλυση ............................................................................................................. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
4. Αποτελέσματα ............................................................................................................................ 34
4.1. Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης .............................................................................. 34
4.2 Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη στους Έλληνες , ηλικίας
50+
κατά τα έτη 2004-2005 ........................................................................................................ 36

4

4.3 Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος
στους Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, ως προς την αυτοαναφερόμενη
κατάσταση της υγείας τους, το σωματικό τους βάρος και την έλλειψη
σωματικής άσκησης. ........................................................................................................... 38
4.4. Δείκτες Γνωστικής Ικανότητας ....................................................................................... 40
4.5.Αποτελέσματα Ανάλυσης διακύμανσης ........................................................................ 41
4.5.1 Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας άμεσης ανάκλησης της γνωστικής
ικανότητας Ελλήνων 50+ ........................................................................................................... 41
4.5.2. Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας καθυστερημένης ανάκλησης της
γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+..................................................................................... 43
4.5.3. Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας προσανατολισμού στο χρόνο της
γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+..................................................................................... 45
4.5.4. Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας ανάκλησης και προσανατολισμού της
γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+..................................................................................... 47
4.5.5. Πολλαπλή ανάλυση συνδιακύμανσης για τις κλίμακες γνωστικής
ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς την παρουσία σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος. .................................................................................. 49
4.5.6. Πρόσθετη ανάλυση σύγκρισης των κλιμάκων γνωστικής ικανότητας
μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας από τις αντίστοιχες
μελέτες Health Retirement Study (HRS-USA, 2002), English Longitudinal Study of
Ageing (ELSA-England, 2002) & Survey of Health And Retirement in Europe ..... 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
5.Συζήτηση ....................................................................................................................................... 53
5.1. Βασικά ευρήματα μελέτης - Σύγκριση ευρημάτων με άλλες μελέτες ............... 53
................................................................................................................................................................... .
5.2. Περιορισμοί -Πλεονεκτήματα μελέτης .......................................................................... 57
5.3. Προτάσεις ................................................................................................................................. 58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
6. Βιβλιογραφία .............................................................................................................................. 61

5

Περίληψη Μεταπτυχιακής Εργασίας

Τίτλος εργασίας: "Μελέτη των Γνωστικών Λειτουργιών σε ασθενείς ηλικίας 50+
με Σακχαρώδη Διαβήτη από την Ευρωπαϊκή Έρευνα SHARE"
Της: Πλουμάκη Μαριάννας
Υπό τη επίβλεψη του:

1. A. Φιλαλήθη

Συμβουλευτική επιτροπή: 1. Κ. Μιχελή
2. Μ. Πελεκίδου
Ημερομηνία:

Ιούνιος 2014

Εισαγωγή: Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του
πληθυσµού της τρίτης ηλικίας. Όσον αφορά το θέµα της υγείας, µια σηµαντική
ασθένεια που πλήττει την τρίτη ηλικία και τα τελευταία χρόνια είναι ο
σακχαρώδης διαβήτης. Πρόκειται για μια συχνή πάθηση σε άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας που επηρεάζει περίπου 20% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση του επιπολασμού των
γνωστικών λειτουργιών των Ελλήνων ηλικίας 50+ και η διερεύνηση της σχέσης
των γνωστικών λειτουργιών με την παρουσία Σακχαρώδη Διαβήτη, με δεδομένα
από το Ελληνικό δείγμα της Ευρωπαϊκής μελέτης για την Υγεία, τη Γήρανση και
τη Συνταξιοδότηση (μελέτη share)
Μέθοδοι: Για την διεξαγωγή της έρευνας θα αντλήσουμε πληροφορίες από τα
δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί μέσω ερωτηματολογίων στη μελέτη
SHARE από πρώτο κύμα κατά την περίοδο 2004. Ο πληθυσμός της παρούσας
μελέτης απαρτίζεται από το ελληνικό δείγμα της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την
Υγεία τη Γήρανση και την Συνταξιοδότηση (SHARE Survey, (www.shareproject.org) και περιλαμβάνει όλα τα άτομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα
50+ ανεξαρτήτως φύλου, που συμμετείχαν στην μελέτη κατά τη διάρκεια του
πρώτου κύματος (2004-2005). Το συνολικό δείγμα της Ελλάδας στη μελέτη για
άτομα 50+ ετών είναι 2.669. Οι μεταβλητές της συγκεκριμένης μελέτης αφορούν
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δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, και παραμέτρους σωματικής και
ψυγικής υγείας.
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την μέθοδο της συνδιακύμανσης και της
πολλαπλής ανάλυσης συνδιακύμανσης, ελέγχοντας για πιθανούς συγχυτικούς
παράγοντες.

Αποτελέσματα: Από την παρούσα μελέτη βρέθηκε πως ο Σακχαρώδης
Διαβήτης αυξάνεται όσο αυξάνεται: το σωματικό βάρος ,η έλλειψη μέτριας
σωματικής δραστηριότητας και το μέτριο -κακό αυτοαναφερούμενο επίπεδο
υγείας. Ενώ η γνωστικές λειτουργίες ελαττώνονται όσο αυξάνεται: η ηλικία, το
σωματικό βάρος , τα συμπτώματα κατάθλιψης

και ο αριθμός χρόνιων

νοσημάτων.

Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης έδειξαν πως οι γνωστικές
ικανότητες δεν επηρεάζονται από την παρουσία ή όχι σακχαρώδη διαβήτη
γεγονός που χρήζει περαιτέρω έρευνα για τη σχέση μεταξύ ΣΔ και γνωστικής
εξασθένησης.

Λέξεις κλειδιά: Σακχαρώδης Διαβήτης, γνωστικές λειτουργίες, μελέτη SHARE.
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Introduction: In the recent decades, it has been recorded a significant increase
in the third-age population. Focusing on health, diabetes constitutes a serious
disease which has been mainly linked with older population groups over the last
years. Diabetes is a common pathological condition which is frequently met
among pesons belonging in older population groups affecting approximately the
20% of the total population aged over 65 years.
Objective: The objective of this study is to measure the prevalence of cognitive
functions for Greeks aged over 50 years old and further to investigate empirically
the relationship between cognitive functions and diabetes using data from the
Greek sample included in the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe
(SHARE study).

Methods: The data used in this study were retrieved from the SHARE
questiannaite survey (1st version, 2004). The sample contains information for
Greek individuals reported in the European Study on Health, Ageing, and
Retirement (SHARE Survey, (www.share-project.org) and it includes all persons
aged over 50 years (regardless of gender) who participated in the study during
the first wave (2004-2005). The total number of observations in the Greek
sample is 2.669. The data used in this study contain a set of demographic
variables, along with information on physical and mental health characteristics.
The data analysis was based on covariance and multiple covarianve analysis
8

methods while considering for possible bias arising from the presense of
confounders.

Results: Diabetes was found to exhibit positive patterns with body weight, and
variables related with physical activity and self-reported health status. On the
other hand, cognitive functions were found to decrease as long as age, body
weight, depression symptoms and chronic diseases increase.
Conclusions: The findings of the present study reveal that cognitive abilities are
independent of the presence of diabetes.

The results suggest that further

research on the relationship between diabetes and cognitive impairment is
required.
Key words: Diabetes, cognitive functions, SHARE study.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση του
πληθυσµού της τρίτης ηλικίας. Οι παράγοντες που έχουν συμβάλλει σε αυτήν
την αύξηση του γηραιού πληθυσµού είναι κυρίως η υπογεννητικότητα, η μείωση
της θνησιμότητας και η αύξηση της µέσης διάρκειας ζωής. Σχεδόν σε όλες τις
χώρες του κόσµου έχει διαπιστωθεί µια σταθερή αύξηση του αριθµού των
ηλικιωµένων ατόµων αλλά κυρίως των υπερήλικων µε αποτέλεσµα την
προετοιµασία των κοινωνιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
γήρανσης. (∆αρδαβέσης Θ., 1998 )
Στην Ελλάδα, η αύξηση του προσδόκιμου χρόνου ζωής και η δραματική
πτώση της γεννητικότητας, έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας να είναι μία από τα
πλέον γηρασμένα έθνη του κόσμου μαζί με την Ιταλία, τη Γερμανία και τη
Σουηδία. Η αναλογία ατόμων άνω των 60 ετών το 2006 ήταν 22,9%. (MorleyJ E
et al 2007). Tο έτος 2030, ο αριθμός των ατόμων άνω των 60 ετών, στη χώρα
μας, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ), θα
αυξηθεί κατά 10% φτάνοντας το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το
έτος 2020, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΕΚΚΕ, ο αριθμός των ηλικιωμένων
θα είναι όσο και των νέων (Georgiadou 2009).
Όσον αφορά το θέµα της υγείας, µια σηµαντική ασθένεια που πλήττει την
τρίτη ηλικία και τα τελευταία χρόνια είναι ο σακχαρώδης διαβήτης. Πρόκειται
για μια συχνή πάθηση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επηρεάζει περίπου
20% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών.
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια χρόνια νόσος που
χαρακτηρίζεται από διαταραχή του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των
λιπών και των πρωτεϊνών. Η νόσος οφείλεται σε διαταραχή έκκρισης , είτε της
δράσης της ινσουλίνης , είτε σε συνδυασμό αυτών των δύο και έχει ως συνέπεια
την πρόκληση σχετικής ή απόλυτης έλλειψης της ινσουλίνης (The expert
Committee, 1999, Alberti et al., 1998).
Ο ΣΔ αποτελεί μια ασθένεια γνωστή από την εποχή των αρχαίων
Ελλήνων και σχετίζεται με την αδυναμία του ανθρώπινου οργανισμού να
ρυθμίσει μόνος του τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του. Ανάλογα με το βαθμό
αυτής της αδυναμίας διακρίνεται

σε σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1(ολική

ανικανότητα) και Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2 (μερική ανικανότητα ρύθμισης).
Ο επιπολασμός του ΣΔ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Πιο
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συγκεκριμένα εκτιμάται πως 150 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο νοσούν
από διαβήτη και αυτός ο αριθμός προβλέπεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025. Η
πιο κοινή μορφή ΣΔ είναι ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 , καλύπτοντας το
90% των περιπτώσεων (King et al.,1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
1. Σακχαρώδης Διαβήτης
1.1 Ορισμός:
Ως Σακχαρώδης διαβήτης ορίζεται διεθνώς: «μια μεταβολική διαταραχή
πολλαπλής αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από χρόνια υπεργλυκαιμία,
λόγω διαταραχών του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπών και των
πρωτεϊνών και η οποία είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας στην έκκριση ή τη δράση
της ινσουλίνης ή και τα δύο. Η χρόνια υπεργλυκαιμία οδηγεί μακροπρόθεσμα σε
βλάβη, δυσλειτουργία και ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων, κυρίως των
οφθαλμών, των νεφρών, των νεύρων, των αγγείων και της καρδιάς» (WHO,
2008).
Είναι μια περίπλοκη πάθηση , γιατί μπορεί να επηρεάσει όλα τα μέρη του
ανθρώπινου σώματος, είναι μια πάθηση που εμποδίζει το σώμα να
χρησιμοποιήσει τις πηγές ενέργειας ενός συγκεκριμένου τύπου τροφίμων , των
υδατανθράκων με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο αίμα και να
απεκκρίνονται με τα oύρα ενώ κανονικά θα καταναλώνονταν σαν ενέργεια ή θα
αποθηκεύονταν σαν λίπος, αλλά αντί για αυτό απεκκρίνονται. Διαβήτης
σημαίνει πέρασμα διαμέσου, από το ρήμα διαβαίνω (Κιουτσούκη 2008).
1.1.1 Ταξινόμηση:
Ο διαβήτης διακρίνεται σε:
I.
II.

Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

III.

Διαβήτης Κύησης

IV.

Άλλοι τύποι Διαβήτη

I.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι
Χαρακτηρίζεται από καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος, που

είναι υπεύθυνα για την παραγωγή ινσουλίνης, με αποτέλεσμα ολική έλλειψη ή
ελάχιστη έκκριση ινσουλίνης. Η ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη είναι
συνήθως φυσιολογική, ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια. Ο τύπος αυτός αποτελεί
την κυριότερη αιτία διαβήτη σε παιδιά, μπορεί όμως να προσβάλλει και τους
12

ενήλικες. Η καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος είναι στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοάνοσης αιτιολογίας, οπότε ονομάζεται
αυτοάνοσος.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών με διαβήτη τύπου Ι ανιχνεύονται
στην κυκλοφορία ένα ή περισσότερα είδη αυτοαντισωμάτων, οι ασθενείς δε
αυτοί εμφανίζουν αυξημένη προδιάθεση και για άλλες αυτοάνοσες παθήσεις.
Παρόλα αυτά, σ’ ένα μικρό ποσοστό ασθενών με διαβήτη τύπου Ι δεν
ανιχνεύονται αυτοαντισώματα, ο τύπος δε αυτός ονομάζεται ιδιοπαθής
σακχαρώδης διαβήτης (Καραμήτσος,1987). Ο διαβήτης τύπου Ι εμφανίζεται
συνήθως απότομα και οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη κέτωσης και διαβητικής
κετοξέωσης εάν το έλλειμμα ινσουλίνης δεν καλυφθεί. Ο ασθενής είναι απόλυτα
εξαρτημένος από τη εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης προκειμένου τα επίπεδα
σακχάρου του αίματος να διατηρηθούν σε φυσιολογικά επίπεδα (Καραμήτσος
1987)

II.

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ
Ο διαβήτης τύπου ΙΙ είναι η συχνότερη αιτία διαβήτη στους ενηλίκους.

Σπουδαίος προδιαθεσιακός παράγοντας για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου ΙΙ
είναι

η

παχυσαρκία.

Η

παχυσαρκία

προδιαθέτει

στην

ανάπτυξη

ινσουλινοαντοχής πιθανόν λόγω της παραγωγής από το λιπώδη ιστό ουσιών
που ελαττώνουν την ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη. Άλλοι
προδιαθεσιακοί παράγοντες είναι η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό
(Καραμήτσος, 1987).
Χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό ελαττωμένης έκκρισης ινσουλίνης και
ελαττωμένης ευαισθησίας των κυττάρων στη δράση της. Στα πρώτα στάδια της
νόσου, η ελαττωμένη ευαισθησία στην ινσουλίνη είναι η κύρια διαταραχή, ενώ
τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα είναι αυξημένα (Καραμήτσος, 1987).
Στον διαβήτη τύπου ΙΙ, τα συμπτώματα είναι πιο ήπια. Το πρώτο βήμα
στη θεραπεία του διαβήτη τύπου ΙΙ είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής του
ασθενούς με στόχο την απώλεια βάρους, την αύξηση της σωματικής άσκησης
και την υγιεινή διατροφή. Εάν κριθεί απαραίτητο, χρησιμοποιούνται
αντιδιαβητικά φάρμακα. Στην περίπτωση που η θεραπεία αποτύχει, κρίνεται

13

σκόπιμη η χορήγηση ινσουλίνης για τον έλεγχο και αυτών των ασθενών
(Καραμήτσος, 1987).
III.

Διαβήτης της κύησης

Πρόκειται για την εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη για πρώτη φορά κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης (δεν συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό γυναίκες με
γνωστό διαβήτη πριν την έναρξη της εγκυμοσύνης). Ο τύπος αυτός μοιάζει με το
διαβήτη τύπου ΙΙ ως προς το ότι χαρακτηρίζεται από ταυτόχρονη ελαττωμένη
έκκριση ινσουλίνης και ελαττωμένη ευαισθησία των κυττάρων στην ινσουλίνη.
Παχύσαρκες γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν διαβήτη της κύησης. 3040% των γυναικών με διαβήτη κύησης θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου ΙΙ
αργότερα στη ζωή τους.
Ο διαβήτης της κύησης είναι αναστρέψιμος και υποχωρεί μετά τον τοκετό,
μπορεί όμως να προκαλέσει περιγεννητικές επιπλοκές κα προβλήματα στην
υγεία της μητέρας και του νεογνού (Καραμήτσος, 1987).
IV.

Άλλοι τύποι διαβήτη
Σακχαρώδης

διαβήτης

μπορεί

να

εμφανιστεί

και

στις

ακόλουθες

περιπτώσεις :


Γενετικά ελαττώματα των β-κυττάρων του παγκρέατος



Γενετικό ελάττωμα της δράσης της ινσουλίνης



Νόσοι του παγκρέατος



Ορμονικές διαταραχές και ενδοκρινικά νοσήματα



Διαβήτης λόγω λήψης φαρμάκων



Λόγω λοιμώξεων (Καραμήτσος 1987)
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1.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη είναι οι εξής:


Δείκτης μάζας σώματος ≥ 30 kg/m



Καθιστική ζωή



Συγγενείς πρώτου βαθμού με διαβήτη



Γυναίκες με ιστορικό γέννησης τέκνου > 4 kg



Γυναίκες με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών



Ιστορικό διαταραγμένης γλυκόζης νηστείας ή/και διαταραγμένης
(παθολογικής) ανοχής στη γλυκόζη



Υπέρταση (αρτηριακή πίεση ≥ 140/90 mmHg) ή ιστορικό λήψης
αντιυπερτασικών φαρμάκων



HDL < 35 mg/dl ή τριγλυκερίδια νηστείας > 250 mg/dl



Καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη
(σοβαρού βαθμού παχυσαρκία, μελανίζουσα ακάνθωση)



Ιστορικό καρδιοαγγειακού επεισοδίου

Όταν οι παραπάνω παράγοντες απουσιάζουν, ο προσυμπτωματικός έλεγχος
για τη διάγνωση του προδιαβήτη και του διαβήτη συνιστάται να αρχίζει σε
ηλικία ≥ 45 ετών. Όταν οι τιμές της γλυκόζης είναι στα φυσιολογικά όρια,
συνιστάται επανέλεγχος μετά από 3 χρόνια. Όταν όμως υπάρχουν παράγοντες
κινδύνου ή οι τιμές της γλυκόζης βρίσκονται στα ανώτερα φυσιολογικά όρια
συνιστάται συχνότερος επανέλεγχος.
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1.3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
Κατά έτος 2010 ο διαβήτης αφορούσε το 7% του συνολικού ενήλικου
πληθυσμού. Οι περιοχές με το μεγαλύτερο σχετικό επιπολασμό ήταν η Β.
Αμερική όπου το 10,2% του πληθυσμού ήταν διαβητικοί, ακολουθούμενη από
τη Μέση Ανατολή και τη Β. Αφρική με 9,3%. Η Ινδία ήταν η χώρα με τους
περισσότερους διαβητικούς σε απόλυτο αριθμό 50,8 εκατομμύρια και ακολουθεί
η Κίνα με 43,2 εκατομμύρια και οι Ηνωμένες Πολιτείες με 26,8 εκατομμύρια
(Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία, 2012). Στις αναπτυσσόμενες χώρες η
πλειονότητα των ανθρώπων με διαβήτη είναι μεταξύ 45-65 ετών , ενώ στις
αναπτυγμένες χώρες η πλειονότητα των ανθρώπων με διαβήτη είναι άνω των
65 ετών.
Μέχρι το 2030 ο αριθμός των ατόμων με διαβήτη ηλικίας άνω των 64 ετών
θα είναι 82 εκατομμύρια στις αναπτυσσόμενες χώρες και 48 εκατομμύρια στις
αναπτυγμένες χώρες (Καλδαρίδου, 2010). Δέκα τοις εκατό των ατόμων ηλικίας
άνω των 65 ετών θα εμφανίσουν συμπτώματα άνοιας, και το ποσοστό αυτό
αυξάνεται σε πάνω από 50% σε άτομα ηλικίας άνω των 85 χρόνων (Allen et al.
2004). Η χρόνια υπογλυκαιμία που χαρακτηρίζει το σακχαρώδη διαβήτη,
προκαλεί βλάβες σε πολλά όργανα και ιδιαίτερα στους νεφρούς, τον
αμφιβληστροειδή, τα νεύρα, τις αρτηρίες και τη γνωστική λειτουργία. Πιο
συγκεκριμένα, επιδημιολογικές έρευνες έχουν συσχετίσει

την γνωστική

έκπτωση και την ύπαρξη σακχαρώδη διαβήτη, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα
(Allen et al.,2004, Areosa et al.,2005,Lobo et al., 2000).
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, αποτελεί την πλέον διαδεδομένη νόσο
μεταξύ των ενδοκρινών παθήσεων, η οποία εκδηλώνεται ως επί το πλείστον σε
άτομα νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη
ανέρχεται στο 4-5%, στις αναπτυγμένες χώρες, και εξαιτίας των φυσικών και
ψυχοκοινωνικών συνεπειών για τους ασθενείς και τον οικονομικό αντίκτυπο για
την κοινωνία, παρατηρούμε έντονο ενδιαφέρον από τις υπηρεσίες υγείας για τα
άτομα που πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια (Wasserman & Trinova,
2006).
Περισσότερα από τα μισά άτομα με τύπο Ι διαβήτη διαγιγνώσκονται πριν
από την ηλικία των 15 ετών. Η αναλογία του τύπου Ι διαβήτη στα παιδιά και
τους εφήβους υπερβαίνει το 90%, αλλά ο τύπος ΙΙ διαβήτη γίνεται όλο και
περισσότερο συχνός και προσβάλλει σημαντική αναλογία νέων σε ορισμένους
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πληθυσμούς σε υψηλό κίνδυνο. Η συχνότητα του τύπου Ι διαβήτη ποικίλει
σημαντικά

μεταξύ

διαφόρων

πληθυσμών.

Η

ετήσια

αναλογία

νέων

περιπτώσεων τύπου Ι διαβήτη στα παιδιά ποικίλει από 0.1- 37.4 ανά 100,000.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

αντιπροσωπεύει το 85-95% των

περιπτώσεων διαβήτη. Η μεταβολική αυτή διαταραχή είναι πλέον ένα κοινό και
σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας, που στις περισσότερες χώρες απορρέει από
την ταχεία κοινωνική και πολιτιστική αλλαγή, τη γήρανση του πληθυσμού, την
αστικοποίηση, την αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, την καθιστική ζωή και
τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής (WHO 1994). Ήδη από τη δεκαετία του 1920,
υπήρξαν μελέτες που υποστήριζαν πως ο διαβήτης μπορεί να επηρεάσει τη
γνωστική λειτουργία (Brands et al. 2004)Ειδικότερα σε ενήλικες ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη έχουν αναφερθεί επανειλημμένα αρκετές περιπτώσεις
μείωσης της αποδοτικότητας σε τομείς όπως η μάθηση και η μνήμη καθώς και η
επίλυση προβλημάτων και η ταχύτητα των κινήσεων τους (Ryan 1988).
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1.4 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο επιπολασμός του σακχαρώδους διαβήτη στην Ελλάδα ακολουθεί κατά
προσέγγιση το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι θάνατοι για το 2010 που αποδίδονται
στο

διαβήτη

υπολογίζονται

να

είναι

6.542

στην

Ελλάδα

(Ελληνική

Διαβητολογική εταιρία 2012). Σύμφωνα με τους ερευνητές Mamoulakis και
συνεργάτες(2003), στη χώρα μας o σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι αποτελεί μια
σπάνια νόσο και η επίπτωση της κυμαίνεται από 6,2 % για Βόρεια Ελλάδα και
Κρήτη έως 9,5%

για Αθήνα . Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αρκετές

επιδημιολογικές μελέτες για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτης τύπου Ι.
Αυτό οφείλεται στη χαμηλή επίπτωση της νόσου στη χώρα μας, κάτι που
προυποθέτει

μακροχρόνιες έρευνες παρακολούθησης και καταγραφής των

πασχόντων για να συλλεχθούν επαρκή στοιχεία ώστε να διεξαχθούν ασφαλή
αποτελέσματα. (Κούμπα,2010)
Σε αντίθεση με το σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, για το σακχαρώδη
διαβήτη τύπου ΙΙ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές επιδημιολογικές μελέτες. Στην
μελέτη «Αττική» που πραγματοποιήθηκε το 2001-2002 αναφέρεται ότι το 7.6%
των άντρων και το 5.9% των γυναικών είχαν Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ αυτό
το χρονικό διάστημα (2001-2002) ενώ ένα σημαντικό ποσοστό αυτών των
ατόμων (24% των αντρών και 30% των γυναικών) δεν ήξεραν ότι πάσχουν από
την νόσο. (Πιταράκη 2014). Σύμφωνα με τους Panagiotakos και συνεργάτες, o
επιπολασμός του Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ αυξήθηκε με την ηλικία και στα
δυο φύλα. Το 2% των αντρών και το 1% των γυναικών είχαν διαγνωσμένο
Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ κάτω από την ηλικία των 45 ετών, ενώ το 29%
των αντρών και το 21% των γυναικών μετά την ηλικία των 65 ετών.. Επίσης
διερεύνησαν τον επιπολασμό του Σακχαρώδη διαβήτη από το 2001 έως το 2006,
σε 1806 άντρες και γυναίκες από το δείγμα της μελέτης «Αττική» που δεν είχαν
Σακχαρώδη διαβήτη στην έναρξη της μελέτης και ανέφεραν ότι μετά από
προσαρμογή για την ηλικία, ο επιπολασμός του Σακχαρώδη διαβήτη ήταν 11.6%
(12.8% για τους άντρες και 10.4% για τις γυναίκες) δραματική αύξηση σε
διάστημα πέντε ετών (Πιταράκη 2014). Οι άντρες 65-75 ετών είχαν 1.5 φορά
μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ συγκριτικά με
τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας. Σε μεγαλύτερη ηλικία, άνω των 75 ετών οι
γυναίκες είχαν περίπου 1.6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν την νόσο
συγκριτικά με τους άντρες. Η αύξηση στον επιπολασμό του Σακχαρώδη διαβήτη
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ήταν κυρίως αποτέλεσμα της αυξανόμενης ηλικίας, της παχυσαρκίας και
ειδικότερα της αυξημένης περιμέτρου μέσης, του οικογενειακού ιστορικού ΣΔ
και της έλλειψης φυσικής άσκησης (Πιταράκη2014). Σε άλλη μελέτη κοορτής
στην οποία εξετάστηκαν 47.151 ιατρικοί φάκελοι ασθενών από ιατρικά κέντρα
στην περιοχή Σπήλι της Κρήτης (Lionis, Sasarolis et al. 1996) μεταξύ των ετών
1988 και 1993, αναφέρεται ότι ο επιπολασμός του Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
για τον αγροτικό αυτό πληθυσμό ήταν 1.5%. Ένας επιπολασμός σημαντικά
χαμηλότερος από αυτόν που αναφέρθηκε στη μελέτη «Αττική».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
2. Γνωστική Έκπτωση
Η έννοια των γνωσιακών λειτουργιών αντιπροσωπεύει τις λειτουργίες του
ΚΝΣ που είναι υπεύθυνες για την διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών ή
γνώσεων (Kandel, 2000).
Πιο αναλυτικά στο ICD-10 , τις γνωστικές λειτουργίες απαρτίζουν ανώτερες
φλοιϊκές

λειτουργίες, όπως η μνήμη, η σκέψη, ο προσανατολισμός , η

κατανόηση, η ικανότητα για μάθηση, η γλώσσα , η κρίση και η ικανότητα για
την επιτέλεση αριθμητικών πράξεων (ICD-10, 1993).

Στο DSM-IV-TR

περιγράφονται οι διαταραχές που συνιστούν τα διαγνωστικά κριτήρια της
άνοιας : διαταραχές μνήμης, αγνωσία, απραξία, αφασία, και διαταραχή των
εκτελεστικών λειτουργιών (DSM-IV-TR, 2000).
Αναφορικά με τη διεργασία της γήρανσης, οι έξι γνωστικές λειτουργίες στις
οποίες παρατηρείται κάποια εξασθένιση, σύμφωνα με τον Dunkin είναι οι
διαδικασίες

προσοχής,

οπτικοκατασκευαστικές

ο

λόγος,

ικανότητες,

οι
η

οπτικοαντιληπτικές
μάθηση/μνήμη,

η

και

οι

ταχύτητα

επεξεργασίας και οι εκτελεστικές λειτουργίες (Dunkin, 2005). Στα πλαίσια
επιδημιολογικής διερεύνησης της γνωστικής έκπτωσης στην ενήλικο ζωή , η
γνωστική ικανότητα είναι δυνατόν να αναλυθεί στην μνήμη, την πράξη , την
αφαίρεση,

το λόγο και τις εκτελεστικές λειτουργίες (Lyketsos, 1999). Οι

γνωστικές λειτουργίες επηρεάζονται από πολυάριθμα νευρολογικά και
παθολογικά νοσήματα , με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, κυρίαρχη όμως θέση ανάμεσα
τους , στην Τρίτη ηλικία κατέχουν τα ανοικά σύνδρομα. Στα ανοικά σύνδρομα
διαταραχή των

γνωστικών λειτουργιών αποτελεί το κυρίαρχο

σύμπτωμα

(Μάνος, 1997, Μαίλης, 2000) ενώ συνοπτικές δοκιμασίες των γνωστικών
λειτουργιών

όπως το Mini-Mental State Examination (MMSE) συνιστούν

εργαλεία διαλογής για άνοια.
Ο ασθενής με ανοιακή διαταραχή παρουσιάζει έκπτωση της μνήμης κυρίως της βραχυπρόθεσμης-, η οποία επηρεάζει την εκμάθηση νέων
πληροφοριών, καθώς επίσης και της πρόσφατης μνήμης, η οποία σχετίζεται με
την ανάμνηση προσώπων, ονομάτων, αριθμών τηλεφώνων, διευθύνσεων, κλ.π.
Σε σοβαρές περιπτώσεις άνοιας ή σε προχωρημένα στάδια της νόσου
διατηρείται στον ασθενή μόνο εκείνο το μνημονικό υλικό που είναι καλά
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επεξεργασμένο, ενώ το άτομο μπορεί να ξεχνάει πολλές φορές ακόμη και τα
ονόματα των συγγενών του, το επάγγελμά του ή το όνομά του.
Εκτός από τη δυσλειτουργία της μνήμης, που αποτελεί το βασικότερο
σύμπτωμα της έκπτωσης των γνωστικών λειτουργιών, η κλινική εικόνα των
ανοιακών ασθενών μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες γνωστικές διαταραχές,
όπως είναι η αφασία (διαταραχή του λόγου), η απραξία (έκπτωση στην
ικανότητα να διεκπεραιώνει το άτομο κινητικές δραστηριότητες, παρόλο που η
κινητική του λειτουργία δεν έχει πληγεί), και η αγνωσία (αδυναμία να
αναγνωρίζει ή να προσδιορίζει αντικείμενα ή άτομα, παρόλο που η
αισθητηριακή λειτουργία δεν έχει πληγεί). Επίσης παρατηρούνται διαταραχές
στις εκτελεστικές λειτουργίες του ατόμου, όπως είναι η ανικανότητα
σχεδιασμού και οργάνωσης μιας δραστηριότητας και η αδυναμία του στην
αφαιρετική λειτουργία (Irfan,2009)
Οι συχνότερες μορφές άνοιας είναι η νόσος Alzheimer (ΝΑ) η αγγειακή
άνοια (ΑΑ), ενώ τα υπόλοιπα αίτια άνοιας είναι σπανιότερα. Η διεθνής
ταξινόμηση των νοσημάτων ICD-10, όπου οι άνοιες διακρίνονται σε 4 μεγάλες
κατηγορίες: 1) Άνοια σε

ΝΑ, 2)Αγγειακή Άνοια, 3) Άνοια σε νοσήματα

ταξινομημένα αλλού, 4) μη καθορισμένη Άνοια . (Stathopoulos, 2008). Στη
σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί περισσότερες από 70 διαγνωσμένες
μορφές άνοιας. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται η άνοια τύπου Alzheimer
και η αγγειακή άνοια –οι οποίες καταλαμβάνουν το 75% περίπου όλων των
περιπτώσεων άνοιας-, η επιμένουσα άνοια από ουσίες, η άνοια που οφείλεται σε
άλλες γενικές ιατρικές/σωματικές καταστάσεις, όπως άνοια οφειλόμενη σε
Νόσο από HIV, άνοια οφειλόμενη σε τραύμα κεφαλής, άνοια οφειλόμενη σε
Νόσο του Parkinson, μετωποκροταφική άνοια, άνοια με σωμάτια Lewy, άνοια
οφειλόμενη σε Νόσο του Huntington, άνοια οφειλόμενη σε Νόσο του Pick, άνοια
οφειλόμενη σε Νόσο των Creutzfeldt-Jacob, αναστρέψιμες άνοιας και, τέλος η
άνοια πολλαπλής αιτιολογίας. (Irfan,2009). Φαίνεται, ότι η υψηλή εκπαίδευση,
αλλά και δραστηριότητες που σχετίζονται με σημαντική επεξεργασία
πληροφορίας από τον εγκέφαλο (όπως το διάβασμα, παιχνίδια με γρίφους, κ.α.)
ασκούν προασπιστική επίδραση επί των συναπτικών και των νευρωνικών
αλλοιώσεων και επιτρέπουν στο άτομο την απόκτηση ικανών νοητικών
αποθεμάτων, τα οποία ανθίστανται στην επερχομένη νοητική κάμψη της άνοιας
(Stern, 2006). Ευρήματα από μελέτες, σε οίκους ευγηρίας, και σε ηλικιωμένους
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που ζουν στην κοινότητα, έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της κοινωνικής
δραστηριότητας και των γνωστικών δεξιοτήτων. Αρκετές μελέτες κατέδειξαν,
ότι και η φυσική άσκηση αλλά και η υγιεινή διατροφή βελτιώνουν εντυπωσιακά
την νοητική κατάσταση επί του γήρατος και επί των εμφανιζόντων ήπιας
νοητικής κάμψης (Lautenschlager et al., 2008).

Επιπλέον, ο έλεγχος των

αγγειακών παραγόντων κινδύνου, της αρτηριακής πίεσης, του σωματικού
βάρους, των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο αίμα συντελεί
σημαντικά στην πρόληψη της άνοιας.(Ζαχαροπούλου Γ, 2013). Σύμφωνα με τον
Alzheimer Disease International (ADI, World Alzheimer Report, 2010), 36
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια σε όλο τον κόσμο, ενώ εκτιμάται ότι θα
αυξηθούν σε 66 το 2030 και σε 115 εκατομμύρια έως το 2050. Στην έκθεση του
ΠΟΥ για την άνοια, αναφέρθηκαν 7,7 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις, κατά το
έτος 2010. Ο επιπολασμός της μετά τα 60 έτη, διπλασιάζεται ανά πενταετία
περίπου, για να ξεπεράσει το
Alzheimer Report, 2009).

20% στους άνω των 85 ετών (ADI, World

Στην Ευρώπη οι ανοϊκοί ασθενείς φτάνουν τα 5

εκατομμύρια με τη Βόρεια Αμερική να ακολουθεί με 3,4 εκατομμύρια (Ferri et al,
2005). Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται

να έχει 500.000 νέες

περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από άνοια κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα
υπολογίζεται ότι 50.000 νέες περιπτώσεις εμφανίζονται ετησίως (Σακκά, 2004),
ενώ υπάρχουν 140.000 (Μούγιας, 2011) ως 160.000 ασθενείς με άνοια
(EUROCODE, 2009).
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2.1. Γνωστική Έκπτωση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Η νόσος Alzheimer και ο Σακχαρώδης Διαβήτης ΙΙ είναι δυο από τα πιο
συνήθη και καταστροφικά προβλήματα υγείας της τρίτης ηλικίας (Halter 1996).
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης με συχνότερη μορφή του τον ΣΔ τύπου II ή ΣΔ των
ενηλίκων, συνιστά ένα εξαιρετικά διαδεδομένο νόσημα με επιπλοκές από τα
μικρά και μεγάλα αγγεία και το νευρικό σύστημα (διαβητική νευροπάθεια). Η
επίδραση του διαβήτη στις νοητικές λειτουργίες μελετάται εδώ και 80 χρόνια
(Stachan 1997), από την στιγμή που οι Miles & Root έδειξαν πως οι διαβητικοί
ασθενείς αποδίδουν λιγότερο καλά στους ελέγχους σε μετρήσεις μνήμης (Allen
et al. 2004), νοερών υπολογισμών και ψυχοκινητικής απόδοσης.
Σε προοπτικές μελέτες έχει βρεθεί πως ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου
ΙΙ είναι ένας σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου στη μείωση της
αφηρημένης σκέψης (Desmond et al.1993) και σχετίζεται σημαντικά με
επηρεασμένες γνωστικές λειτουργίες. (Kalmijn et al. 1995).

Η

μειωμένη

απόδοση στην καθυστερημένη γλωσσική ανάκληση, σχετίζεται με την διάγνωση
του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ, και η διάρκεια του διαβήτη σχετίζεται με τη
μειωμένη απόδοση στην άμεση ανάκληση, την καθυστερημένη ανάκληση και την
αφηρημένη σκέψη (Elias et al.1997). Αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης έδειξαν
πως ο διαβήτης συνδεόταν με χαμηλότερα επίπεδα γνωστικής λειτουργίας
μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών (Edward W. Gregg et. al. 2000). Ο κίνδυνος
γνωστικής έκπτωσης όσο αυξάνεται η ηλικία βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος σε
άτομα με σακχαρώδη διαβήτη και μικρότερος σε άτομα με μεγαλύτερη
σωματική δραστηριότητα (Robert Stewart et al. 2003). Παρόμοια αποτελέσματα
έδειξε μια άλλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο λευκών γυναικών
ηλικίας 65 ετών και άνω, όπου ο διαβήτης συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα
γνωστικών λειτουργιών.(Gregg E. Et al 2000). Επίσης σε άλλη μελέτη άτομα με
διαγνωσμένο διαβήτη βρέθηκε να έχουν χαμηλότερη απόδοση στην εξέταση
MMSE, από ότι τα άτομα με κανονική ανοχή στη γλυκόζη ( Croxson et al. 1995).
Παρομοίως η γνωστική έκπτωση σε ασθενείς με διαβήτη ήταν 2.6 φορές
μεγαλύτερη από ό, τι σε άτομα χωρίς διαβήτη (Astrid CJ Nooyens et al. 2010). Η
διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη σχετίζεται με τον κίνδυνο γνωστικής
έκπτωσης και παράλληλα

η θεραπεία του συνεπάγεται με μείωση της

γνωστικής έκπτωσης (Logroscino et al. 2004 ). Μέσα από την βιβλιογραφία
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προκύπτει πως αρκετές προοπτικές μελέτες δείχνουν πως ο σακχαρώδης
διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο για άνοια από 1.3 έως 3.4 φορές ( Biessels et al.
2006, Strachan et al. 2011, Schrander et al. 2002). Όμως ο υπό θεραπεία
σακχαρώδης διαβήτης δεν επηρεάζει τον κίνδυνο για άνοια (Schrander et al.
2002). Στην μελέτη Hisayama έχει φανεί πως η συχνότητα εμφάνισης όλων των
ειδών άνοιας, όπως η νόσος του Alzheimer (AD) και η αγγειακή άνοια ήταν
σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη συγκριτικά με
εκείνους που είχαν φυσιολογική ανοχή γλυκόζης (T. Ohara, MD et al. 2011). Η
μελέτη του Ρότερνταμ επίσης έδειξε πως ασθενείς με Σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ είχαν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας και οι ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία με ινσουλίνη ήταν σε 4,3 φορές υψηλότερο σχετικό κίνδυνο για την
άνοια. ( Hiroyuki Umegaki et al. 2012). Επίσης ο σακχαρώδης διαβήτης βρέθηκε
να συνδέεται με την εξέλιξη της άνοιας ( αναλογία κινδύνου 2.9 , 95 % CI 1.1-7.3
) (Latha Velayudhan et al. 2010). Οι πιθανοί μηχανισμοί βάσει των οποίων ο
ΣΔ θα μπορούσε να συμμετέχει στην παθογένεια των ανοικών νοσημάτων δεν
περιορίζονται στην αγγειακή βλάβη, αλλά περιλαμβάνουν επιπλέον την
τοξικότητα της γλυκόζης, η οποία μεταξύ των άλλων συμμετέχει σε οξειδωτικές
διαδικασίες , και τις δράσεις της ινσουλίνης στους νευρώνες, τη μεταβίβαση
σημάτων,

την

απόπτωση

και

τις

αμυλοειδογόνες

διαδικασίες

(Cole,

2007;Biessels, 2006). Επίσης έχει βρεθεί πως τόσο η χρόνια υπογλυκαιμία, όσο
και τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια σοβαρής υπογλυκαιμίας σχετίζονται με την
νοητική δυσλειτουργία σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου Ι (Velayudhan
et al. 2010).

Η σημασία ταυτόχρονης ύπαρξης πολλών καρδιαγγειακών

παραγόντων κινδύνου στην αύξηση του κινδύνου για ανοικά νοσήματα έχει
επισημανθεί από πολλούς ερευνητές (Peila 2004, Kalmijn 2000, Posner 2002).
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν προοπτικές

μελέτες οι οποίες

δεν

αναδεικνύουν σημαντική τη σχέση ανάμεσα στην άνοια και το σακχαρώδη
διαβήτη. Πιο συγκεκριμένα στην

Καναδική Μελέτη Υγείας και Γήρανσης

(Canadian Study of Health and Ageing) βρέθηκε πως ο Σακχαρώδης Διαβήτης
τύπου ΙΙ δεν συνδεόταν με γνωστική έκπτωση ή άνοια (Ebly E et al. 1995) και
δεν επηρέασε σημαντικά την μνήμη, ενώ αντίθετα η υπερσουλιναιμία συνδέθηκε
με την μειωμένη ικανότητα κατονομασίας, (Vanhanen et al.1999). . Δεδομένου
ότι ο διαβήτης συνοδεύεται από αυξημένο αγγειακό κίνδυνο, προοπτικές
μελέτες έχουν εξετάσει το διαβήτη και τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους,
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περιλαμβάνοντας όμως αγγειακούς παράγοντες κινδύνου ως συγχυτικούς
παράγοντες. Τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει να υπάρχει θετική σχέση
μεταξύ της γνωστικής έκπτωσης και η διάρκεια του σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2 ( Hazari et al. 2011; Harten et al. 2007). Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά για τη γνωστική λειτουργία τους,
επειδή η διάρκεια της νόσου θα μπορούσε να σχετίζεται με μείωση της
γνωστικής λειτουργίας. Ο τακτικός έλεγχος με το ανιχνευστικό εργαλείο mini
mental state examination μπορεί να βοηθήσει την ανίχνευση της άνοιας στα
πρώτα στάδια (Alencar et al. 2010).
Σε μελέτες ασθενών μαρτύρων (case control) βρέθηκε πως ο διαβήτης
αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου Alzheimer και της αγγειακής άνοιας. Επίσης
κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν ο διαβήτης εμφανίζεται στα μέσα της ζωής
ενός ανθρώπου από ότι σε μεγαλύτερη ηλικία. (Weili Xu et al.2009).

Σε

ηλικιωμένα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχει βρεθεί να υπάρχει
μεγαλύτερος κίνδυνος γνωστικής δυσλειτουργίας σε σύγκριση με ηλικιωμένα
άτομα χωρίς σακχαρώδη διαβήτη(E van den Berg et al. 2005).
Επίσης σε συγχρονικές μελέτες φάνηκε πιθανή σχέση ανάμεσα στον
σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, και στον ήπιο βαθμό γνωστικής έκπτωσης, τόσο
στην μνήμη όσο και στις εκτελεστικές λειτουργίες. Υπάρχουν επίσης στοιχεία
για έναν αυξημένο κίνδυνο τόσο της αγγειακής άνοιας όσο και της νόσου
Alzheimer σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ. Επίσης τα
αποτελέσματα μιας πρόσφατης συγχρονικής μελέτης έδειξαν ότι η γνωστική
δυσλειτουργία συνδέεται άμεσα με το διαβήτη. Η ευχέρεια λόγου και η άμεση
ανάκληση ήταν οι λειτουργίες που προσβάλλονταν συνηθέστερα. Στην ίδια
μελέτη δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της εξασθένησης των
γνωστικών λειτουργιών είτε με τη διάρκεια ή την ηλικία έναρξης του διαβήτη.
Επίσης φάνηκε πως η γνωστική έκπτωση μπορεί να είναι αναστρέψιμη, μετά
από αυστηρό έλεγχο του σακχάρου στο αίμα (Priyam Mukherjee et al. 2012).
Σε ανασκόπηση μελετών βρέθηκε πως ο διαβήτης αυξάνει τον κίνδυνο
ήπιας γνωστικής εξασθένησης και επιταχύνει την εξέλιξη της άνοια (Xiaohan
Xu. et al. 2013, Thorleif Etgen et al. 2010). Τα άτομα με διαβήτη είχαν 1,2 έως 1,5
φορές μεγαλύτερη μεταβολή στην γνωστική λειτουργία σε σχέση με τα άτομα
χωρίς διαβήτη. Η διάγνωση του διαβήτη αύξησε τις πιθανότητες εμφάνισης της
γνωστικής έκπτωσης 1,2 φορές (95% CI 1.5 έως 1.4) και τις πιθανότητες
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εμφάνισης άνοιας 1,6 φορές (95% CI 1.4-1.8). Σε σύγκριση με άτομα χωρίς
διαβήτη, οι άνθρωποι με διαβήτη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κίνδυνου
γνωστικής έκπτωσης. (Cukierman et al. 2005, Hansen et al.2006 ,Kate V. Allen et
al. 2004).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
3. Μεθοδολογία
3.1 Στόχος μελέτης
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση του επιπολασμού των
γνωστικών λειτουργιών των Ελλήνων ηλικίας 50+ και η διερεύνηση της σχέσης
των γνωστικών λειτουργιών με την παρουσία Σακχαρώδη Διαβήτη, με δεδομένα
από το Ελληνικό δείγμα της Ευρωπαϊκής μελέτης για την Υγεία, τη Γήρανση και
τη Συνταξιοδότηση (μελέτη share).

3.1.1 Ερευνητικές Υποθέσεις:
1) Ποιος ο επιπολασμός των γνωστικών δυσλειτουργιών των ελλήνων στη
μελέτη SHARE;
2) Ποια η σχέση ανάμεσα στη γνωστική έκπτωση και το σακχαρώδη διαβήτη.
Πιο συγκεκριμένα:
Α) Ποια η σχέση ανάμεσα στην ικανότητα προσανατολισμού χρόνου και το
σακχαρώδη διαβήτη.
Β) Ποια η σχέση ανάμεσα στην ικανότητα καθυστερημένης λεκτικής ανάκλησης
και το σακχαρώδη διαβήτη.
Γ) Ποια η σχέση ανάμεσα στην ικανότητα λεκτικής ευχέρειας και το σακχαρώδη
διαβήτη.
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3.2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της μελέτης συλλογή δεδομένων
Για την διεξαγωγή της έρευνας θα αντλήσουμε πληροφορίες από τα
δεδομένα που έχουν ήδη καταγραφεί μέσω ερωτηματολογίων στη μελέτη
SHARE από πρώτο κύμα κατά την περίοδο 2004. Η μελέτη SHARE αποτελεί μία
βάση δεδομένων η οποία αντλεί στοιχεία από διαφορετικούς επιστημονικούς
τομείς καθώς και από διαφορετικές χώρες ενώ λειτουργεί διαχρονικά διαμέσου
ενός επιλεγμένου δείγματος ατόμων. Έντεκα χώρες έχουν συνεισφέρει δεδομένα
κατά την πρώτη διεξαγωγή της έρευνας SHARE το 2004. Πρόκειται για μια
ισορροπημένη αντιπροσώπευση διαφόρων περιοχών της Ευρώπης, από τη
Σκανδιναβία (Δανία και Σουηδία) στην Κεντρική Ευρώπη (Αυστρία, Γαλλία,
Γερμανία, Ελβετία, Βέλγιο και Ολλανδία) μέχρι τη Μεσόγειο (Ισπανία, Ιταλία και
Ελλάδα). Τα δεδομένα της αφορούν στοιχεία υγείας, κοινωνικό-οικονομικού
status, κοινωνικής και οικογενειακής δικτύωσης. Το συνολικό δείγμα όλων των
χωρών που συμμετείχαν στην μελέτη κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος
είναι μεγαλύτερο από 31,000 άτομα. Στην Ελλάδα ο αριθμός των
συμμετεχόντων ήταν 2,898 άτομα ( Börsch-Supan et al. 2008).

3.3 Πληθυσμός μελέτης
Ο πληθυσμός της παρούσας μελέτης απαρτίζεται από το ελληνικό δείγμα
της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την Υγεία τη Γήρανση και την Συνταξιοδότηση
(SHARE Survey, (www.share-project.org) και περιλαμβάνει όλα τα άτομα που
ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 50+ ανεξαρτήτως φύλου, που συμμετείχαν στην
μελέτη κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος (2004-2005). Το συνολικό δείγμα
της Ελλάδας στη μελέτη για άτομα 50+ ετών είναι 2.669. Από τα άτομα αυτά,
δεδομένα για ΣΔ έχουν τα ν=2.666 που αφορά την ερώτηση PH006d5 (doctor
told you had: diabetes or high blood sugar?). H εκτίμηση της γνωστικής
ικανότητας (combined scale) έγινε σε ν=2.587.
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3.4.

Μεταβλητές Μελέτης
Οι μεταβλητές της συγκεκριμένης μελέτης αντλήθηκαν από τις ενότητες

<<Δημογραφικά Στοιχεία>>, <<Σωματική Υγεία>> και <<Ψυχική Υγεία>>. Από
την ενότητα << Δημογραφικά στοιχεία >> οι μεταβλητές που αντλήθηκαν ήταν
το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η οικογενειακή κατάσταση. Οι
μεταβλητές που αντλήθηκαν από την ενότητα <<Σωματική Υγεία>> ήταν ο
αριθμός χρόνιων νοσημάτων , το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας και το
επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το σωματικό βάρος σύμφωνα με το ΔΜΣ.
Τέλος από την ενότητα <<Ψυχική Υγεία>> η μεταβλητής της ύπαρξης
καταθλιπτικών συμπτωμάτων.
Δημογραφικά στοιχεία
Η μεταβλητή της ηλικίας χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες: 50-59 έτη, 60-69
έτη, 70-79 έτη και 80+ έτη. Η ηλικία υπολογίστηκε από το μήνα και το έτος
γέννησης που ανέφερε ο κάθε ερωτώμενος καθώς οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
να απαντήσουν την ερώτηση <<ποιο μήνα γεννηθήκατε;>>, <<ποιο έτος
γεννηθήκατε;>>. Το φύλο διατυπώθηκε με την ερώτηση <<ποιο είναι το φύλο
σας;>> και διχοτομήθηκε στις κατηγορίες: Άνδρας και Γυναίκα.
Η μεταβλητή που αφορά τα χρόνια εκπαίδευσης χωρίστηκε σε τέσσερις
κατηγορίες: χωρίς εκπαίδευση, 1-7 έτη εκπαίδευσης, 8-12 έτη και 13+ έτη
εκπαίδευσης. Η κατηγοριοποίηση έγινε βάση των απαντήσεων των παρακάτω
ερωτήσεων: <<Ποιο είναι το υψηλότερο πιστοποιητικό ή απολυτήριο που έχετε
αποκτήσει;>> με πιθανές απαντήσεις: Δημοτικό-Γυμνάσιο (3τάξιο)- Γενικό ή
Επαγγελματικό Λύκειο(ΤΕΛ, ΤΕΕ, Πολυκλαδικό)- 6τάξιο Γυμνάσιο- ΙΕΚ- Κανένα
πτυχίο ακόμη/φοιτώ ακόμη στο σχολείο- Κανένα- Άλλο, <<Ποια πτυχία
ανώτερης εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης έχετε;>> με πιθανές
απαντήσεις: (Διετής) νοσηλευτική σχολή-ΤΕΙ-ΑΕΙ- Ανώτατες στρατιωτικές
σχολές-

Μεταπτυχιακό

δίπλωμα-

Διδακτορικό-

Ακόμη

στην

ανώτερη

εκπαίδευση ή την επαγγελματική κατάρτιση- Κανένα - Άλλο
Η οικογενειακή κατάσταση διατυπώθηκε από την ερώτηση <<Ποια είναι η
οικογενειακή σας κατάσταση;>> και διχοτομήθηκε σε δύο κατηγορίες:

μόνος

και με σύζυγο/σύντροφο.
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Σωματική υγεία:
Υποκειμενική αντίληψη της υγείας στη μελέτη SHARE τεκμηριώνεται
από την ερώτηση <<Θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι >> - Πολύ Καλή-ΚαλήΜέτρια- Κακή- Πολύ Κακή. Η μεταβλητή αυτή κατηγοριοποιήθηκε σε 3
κατηγορίες καλή/πολύ καλή, μέτρια και κακή/πολύ κακή. Η ερώτηση αυτή
αποτελεί

μια

τεκμηριωμένη

μέθοδο

αυτοαναφερούμενης

απάντησης

υποκειμενικής αντίληψης της υγείας , και εχει χρησιμοποιηθεί σε μελέτες
αυτοαναφερούμενης συλλογής δεδομένων (EES, ECHP) (Börsch-Supan 2005)
Το βάρος των συμμετεχόντων βρέθηκε από την ερώτηση <<ποιο είναι το βάρος
σας σε κιλά;>> και ο ΔΜΣ υπολογίστηκε από το λόγο του αναφερόμενου βάρους
σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα και ταξινομήθηκε σύμφωνα με
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως λιποβαρείς για τιμή ίση ή μικρότερη του
18.50, κανονικός για τιμή 18.50- 25, υπέρβαρος για τιμή 25-30 και παχύσαρκος
για τιμή από 30 και πάνω (WHO, 2004). H μεταβλητή αυτή διχοτομήθηκε σε δύο
κατηγορίες : υπερβολικό ή σε παχυσαρκία όταν τα άτομα έχουν ΔΜΣ≥25 kg/m2
και φυσιολογικό βάρος όταν ο ΔΜΣ<25 kg/m2. Το επίπεδο σωματικής άσκησης
διατυπώθηκε από ερωτήσεις <<πόσο συχνά απασχολείστε από έντονες
σωματικές δραστηριότητες;>> με πιθανές απαντήσεις:

περισσότερο από 1

φορά την εβδομάδα- Μια φορά την εβδομάδα- Μία έως 3 φορές το μήνα- Σχεδόν
ποτέ ή ποτέ, <<πόσο συχνά απασχολείστε σε δραστηριότητες που απαιτούν ένα
χαμηλό ή μέτριο επίπεδο ενέργειας;>> με πιθανές απαντήσεις περισσότερο από
1 φορά την εβδομάδα- Μια φορά την εβδομάδα- Μία έως 3 φορές το μήναΣχεδόν ποτέ ή ποτέ. Η μεταβλητή κατηγοριοποιήθηκε σε μέτρια/έντονη άσκηση
και στην συνέχεια διχοτομήθηκε σε Ναι ή Όχι.
Η ύπαρξη χρόνιων νοσημάτων διατυπώθηκε με τις ερωτήσεις << Έχετε
κάποιο μακράς διάρκειας >> με πιθανές απαντήσεις: Ναι - Όχι, <<Σας είπε ποτέ
ο γιατρός πως έχετε κάποιες από τις παρακάτω ασθένειες;>> με πιθανές
απαντήσεις: Έμφραγμα,- Καρδιακή Προσβολή, - Θρόμβωση στεφανιαίων
νόσων,-

Υψηλή (αρτηριακή) πίεση αίματος,- Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης

αίματος,- Εγκεφαλικό επεισόδιο ή άλλη νόσος των αγγείων του εγκεφάλου,Σακχαρώδης Διαβήτης- Χρόνια πνευμονική νόσος,- Χρόνια Βρογχίτιδα ή
εμφύσημα,- Άσθμα- Αρθρίτιδα, ή ρευματικά,- Οστεοπόρωση,- Καρκίνος ή
νεόπλασμα συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας και του λεμφώματος αλλά
εξαιρώντας μικρά νεοπλάσματα δέρματος,- Έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου
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ή πεπτικό έλκος,- Νόσος του Πάρκινσον,- Καταρράκτης-Κάταγμα ισχίου ή
μηρού,- Καμία, - Άλλη ή ασθένειες που δεν αναφέρθηκαν. Ο υπολογισμός των
χρόνιων νοσημάτων υπολογίστηκε από τις απαντήσεις του συμμετέχοντα και η
μεταβλητή χωρίστηκε σε 3 κατηγορίες άτομα με κανένα χρόνιο νόσημα, άτομα
με ένα ή δύο χρόνια νοσήματα και σε άτομα με τουλάχιστον τρία ή παραπάνω
χρόνια νοσήματα.
Ψυχική Υγεία
Για την εκτίμηση της ψυχικής υγείας στο SHARE χρησιμοποιήθηκε η
κλίμακα EURO-D (12-item scale) η οποία έχει επικυρωθεί σε προηγούμενη
πανευρωπαϊκή μελέτη του επιπολασμού της κατάθλιψης (Börsch-Supan A. et al.,
2008). Η ύπαρξη συμπτωμάτων κατάθλιψης διατυπώθηκαν από τις ερωτήσεις:
<<Τον τελευταίο μήνα ήσασταν λυπημένος ή καταθλιπτικός;>>, <<Τι ελπίζετε
για το μέλλον;>>, <<Τον τελευταίο μήνα νοιώσατε πως θα ήταν καλύτερα να
είχατε πεθάνει;>>, <<Τείνετε να κατηγορείτε τον εαυτό σας ή αισθάνεστε
ένοχος/η για κάτι;>>, <<Για ποιο λόγο κατηγορείτε τον εαυτό σας;>>, <<Είχατε
προβλήματα ύπνου πρόσφατα;>>, <<Τον τελευταίο μήνα, ποιο ήταν το
ενδιαφέρον σας για το τι συμβαίνει γύρω σας;>>, <<Διατηρείτε τα ενδιαφέροντα
σας;>>, <<Ήσασταν περισσότερο ευέξαπτος πρόσφατα;>>, << Πως ήταν η όρεξη
σας;>>, <<Τρώτε περισσότερο ή λιγότερο από ότι συνήθως;>>, <<Τον τελευταίο
μήνα είχατε ελαττωμένη διάθεση για να κάνετε πράγματα που θέλατε;>>,
<<Πως

είναι

η

ικανότητα

συγκέντρωσης

σας;>>,

<<Μπορείτε

να

συγκεντρωθείτε σε κάτι που διαβάζετε;>>, << Τι κάνατε πρόσφατα που σας
ευχαρίστησε;>> , <<Τον τελευταίο μήνα, κλάψατε καθόλου;>>, <<Υπήρχε
κάποια φορά ή φορές που υποφέρατε από συμπτώματα κατάθλιψης που
διήρκησαν τουλάχιστον 2 εβδομάδες;>> Η εκτίμηση της ύπαρξης καταθλιπτικών
συμπτωμάτων ορίστηκε βάση του σκορ της κλίμακας EURO-D σε ανώτερο ή
χαμηλότερο του 4.
3.4.1 Ορισμός έκθεσης
Στην συγκεκριμένη μελέτη ως εκτεθειμένοι ορίζονται τα άτομα ηλικίας
50+ οι οποίοι έχουν διαγνωστεί πως πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη μέσα
από την αυτοαναφερούμενη ερώτηση αν ποτέ έχει αναφερθεί από το γιατρό αν
έχουν σακχαρώδη διαβήτη.
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3.4.2 Ορισμός αποτελέσματος
Στην παρούσα μελέτη, ως αποτέλεσμα ορίζεται η γνωστική έκπτωση,
όπως προσδιορίζεται από ένα σύνολο ερωτήσεων που υπάρχουν στο
ερωτηματολόγιο

της

μελέτης

SHARE

και

αφορούν

την

ικανότητα

προσανατολισμού στο χρόνο (time orientation), την ικανότητα καθυστερημένης
ανάκλησης (delayed word recall), και την ικανότητα λεκτικής ευχέρειας (verbal
fluency). Πιο συγκεκριμένα στη δοκιμασία που αφορά τον προσανατολισμό στο
χρόνο, οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις που
αφορούν το έτος, το μήνα, την ημερομηνία και την ημέρα της εβδομάδας. Το
σκορ της συγκεκριμένης δοκιμασίες διαμορφώθηκε από 0 έως 4 βαθμούς. Στη
δοκιμασία

της

καθυστερημένης

ανάκλησης

(delayed

word

recall)

οι

συμμετέχοντες καλούνται να ανακαλέσουν αυθόρμητα μια λίστα λέξεων, οι
οποίες είχαν διαβαστεί νωρίτερα στους συμμετέχοντες(το σκορ κυμαίνεται από
0 έως 10 βαθμούς). Στη δοκιμασία λεκτικής ευχέρειας (verbal fluency) οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναφέρουν όλα τα ζώα που θα μπορούσαν να
σκεφτεί μέσα σε χρονικό διάστημα ενός λεπτού(και σε αυτή τη δοκιμασία το
σκορ ήταν από 0 έως 10 βαθμούς). H εκτίμηση της γνωστικής ικανότητας
(combined scale: Κλίμακα ανάκλησης και προσανατολισμού) έγινε σύμφωνα με
τους Langa et al (2009) οι οποίοι εφάρμοσαν το δείκτη σε δείγματα της ELSA &
HRS.

Πιο συγκεκριμένα ένωσαν τις τρεις δοκιμασίες (άμεσης ανάκλησης,

καθυστερημένης

ανάκλησης

και

προσανατολισμού

στο

χρόνο)

και

δημιουργήθηκε μια νέα γνωστική κλίμακα(ανάκλησης και προσανατολισμού) με
ελάχιστη τιμή 0 και μέγιστη 24 ( 10βαθμοί για την άμεση ανάκληση , 10 βαθμοί
για την καθυστερημένη ανάκληση και 4 βαθμοί για τον προσανατολισμό στο
χρόνο).
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3.5 Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα SPSS (IBM Corp.
Released 2012, IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM
Corp). Αρχικά έγινε υπολογισμός κατανομών συχνοτήτων των χαρακτηριστικών
των 2669 Ελλήνων συμμετεχόντων στη μελέτη, ηλικίας 50+ ετών. Στην εκτίμηση
της συχνότητας εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος ανά
φύλο, ηλικία, γεωγραφική περιοχή ή άλλα χαρακτηριστικά έγινε υπολογισμός
των 95% διαστημάτων εμπιστοσύνης (95%ΔΕ) με τεχνική bootstrap.
Ακολούθησε εκτίμηση βασικών περιγραφικών μέτρων θέσεων και διασποράς
των τεσσάρων κλιμάκων γνωστικής ικανότητας ενώ οι μέσες τιμές
υπολογίστηκαν επίσης με τη χρήση σταθμίσεων (weights) επιλογής του
ελληνικού δείγματος (η διαφορά τους βρίσκεται στα όρια του σφάλματος
εκτίμησης των μέσων τιμών). Οι μέσες τιμές των

τεσσάρων κλιμάκων

γνωστικής ικανότητας αφού ελέγχθηκαν ως προς την κανονικότητα τους,
συγκρίθηκαν ως προς διάφορα χαρακτηριστικά ελέγχοντας είτε χωρίς
επιδράσεις (αδρές τιμές) είτε ως προς τη διόρθωση άλλων χαρακτηριστικών, με
τη μέθοδο ανάλυσης συνδιακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο
Levene). Τέλος, οι κλίμακες συγκρίθηκαν ως προς την παρουσία σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος με τη μέθοδο πολλαπλής ανάλυσης
συνδιακύμανσης (η ετερογένεια ελέγχθηκε με τον έλεγχο Levene). Ως
συμμεταβλητές
καθορίζουν

χρησιμοποιήθηκαν

σημαντικές

χαρακτηριστικά

διαφοροποιήσεις

στις

που

βρέθηκαν

κλίμακες,

όπως

να
το

χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, το αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας και η κλίμακα συμπτωματολογίας κατάθλιψης Euro-D. Παρά
τους πολλαπλούς ελέγχους δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια διόρθωση στο όριο του
επιπέδου σημαντικότητας καθώς οι σημαντικές διαφορές των κλιμάκων
αφορούσαν χαρακτηριστικά που προσέγγιζαν ή ήταν μικρότερες από p<0,001.
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Κεφάλαιο 4ο
Αποτελέσματα
4.1 Χαρακτηριστικά δείγματος μελέτης
Στον πίνακα 1 περιγράφονται τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά
και οι μεταβλητές υγείας του δείγματος.

Το σύνολο των ατόμων που

συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είναι 2.669 Έλληνες εκ των οποίων το 46,5%
είναι άνδρες και το υπόλοιπο 53.5% είναι γυναίκες. Ο μέσος όρος ηλικίας του
δείγματος είναι τα 64,4 έτη με μια τυπική απόκλιση σχεδόν 11 ετών. Η
πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμβίωναν με σύζυγο/σύντροφο (67,6%).
Όσον αφορά το εκπαιδευτικό τους επίπεδο το μεγαλύτερο ποσοστό των
συμμετεχόντων (42.3%) ανήκει στην κατηγορία με έτη εκπαίδευσης 1-7. Στη
συνέχεια, ακολουθεί ένα ποσοστό 31.2% με 8-12 έτη εκπαίδευσης. Το 16,5%
των συμμετεχόντων είχαν συνολικά 13+ έτη εκπαίδευσης ενώ το πιο μικρό
ποσοστό (10%) καταλαμβάνει η κατηγορία ατόμων με καθόλου χρόνια
εκπαίδευσης. Όσον αφορά τις μεταβλητές υγείας του δείγματος, φαίνεται ότι το
63% αναφέρει πως το επίπεδο της υγείας του είναι καλό/πολύ καλό. Το 28,9%
αναφέρει μέτριο επίπεδο υγείας και το 8,1% ανέφερε πως υγεία του είναι
κακή/πολύ κακή . Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος 51,8% έπασχε από 1-2
χρόνια νοσήματα, το αμέσως επόμενο ποσοστό 32,7% αφορούσε τους
συμμετέχοντες χωρίς χρόνια νοσήματα και το

15,5 % έπασχε από

3 ή

περισσότερα χρόνια νοσήματα. Από την κλίμακα συμπτωμάτων κατάθλιψης
EURO-D προκύπτει ότι το 24,1% των συμμετεχόντων παρουσίαζε περισσότερα
από 4 συμπτώματα κατάθλιψης , ενώ ο μέσος όρος συμπτωμάτων κατάθλιψης
στο συνολικό δείγμα είναι περίπου 2.
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των 2.669 Ελλήνων 50+ ετών συμμετεχόντων στη μελέτη για την
«Υγεία, Γήρανση και Σύνταξη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» (Survey of Health, Ageing and
Retirement in Europe – SHARE) το 2004/5.

Φύλο

Ηλικία, χρόνια

Εκπαίδευση, χρόνια

Οικογενειακή
κατάσταση

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Νοσηρότητα

Συμπτωματολογία
κατάθλιψης
(κλίμακα Euro-D)

Ν

%

άνδρες

1241

46,5

γυναίκες

1428

53,5

50-59

1067

40,0

60-69

757

28,4

70-79

566

21,2

80+

279

10,5

χωρίς εκπαίδευση

266

10,0

1-7

1125

42,3

8-12

830

31,2

13+

439

16,5

μόνος/η

862

32,4

με σύζυγο/σύντροφο

1798

67,6

πολύ καλό, καλό

1680

63,0

μέτριο

770

28,9

κακό, πολύ κακό

216

8,1

κανένα χρόνιο νόσημα

873

32,7

ένα ή δύο

1381

51,8

τρία ή περισσότερα

412

15,5

<4

1941

75,9

4+

617

24,1

Μέση τιμή (τ.α.)

64,4 (10,6)

8,7 (4,8)

1,3 (1,2)

2,21 (2,26)

τ.α.: τυπική απόκλιση.
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4.2 Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη στους Έλληνες , ηλικίας
50+ κατά τα έτη 2004-2005
Στα σχήματα 1, 2, 3 περιγράφεται η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος ως προς το φύλο και την ηλικία , και ανά
γεωγραφική περιοχή. Στο σχήμα 1 φαίνεται πως το συνολικό ποσοστό των
ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη είναι 9,1%. Το ποσοστό των αντρών με
σακχαρώδη διαβήτη 8,5% και των γυναικών9,6% .
Από το σχήμα 2 προκύπτει πως ο αριθμός των ασθενών με σακχαρώδη
διαβήτη αυξάνει με την ηλικία. Πιο συγκεκριμένα από τους συμμετέχοντες 5059 ετών, το 5,7% είχε σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος. Από τους
συμμετέχοντες ηλικίας 60-69 ετών βρέθηκε πως το 10,7% εμφάνισε σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος. Το μεγαλύτερο ποσοστό 12,2% ανήκει στην
ηλικιακή ομάδα 70-79 και για τα άτομα ηλικίας 80+ ,το ποσοστό είναι 11,1% .
Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη
ή υψηλής γλυκόζης αίματος, σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.
Στην Βόρεια Ελλάδα το ποσοστό είναι 8,8 στην Κεντρική Ελλάδα 9,8%, στην
Αττική 9,3%, και στα

νησιά Αιγαίου και Κρήτη το ποσοστό εμφάνισης

σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος διαμορφώνεται στο 6,7%.
Σχήμα 1. Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης
αίματος στους 2.666 Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, ως προς το φύλο τους.

242 στους 2666 είχαν ΣΔ ή αυξημένη γλυκόζη (105 άνδρες – 137 γυναίκες)
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Σχήμα 2. Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης
αίματος στους 2.666 Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, ως προς την ηλικία τους.

Σχήμα 3. Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης
αίματος στους 2.666 Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, σε τέσσερις γεωγραφικές
περιοχές της Ελλάδα
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4.3 . Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης
αίματος στους
Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, ως προς την
αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας τους, το σωματικό τους βάρος
και την έλλειψη σωματικής άσκησης.

Πίνακας 2. Συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος στους 2.666
Έλληνες 50+ ετών το 2004/5, ως προς την αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας τους, το
σωματικό τους βάρος και την έλλειψη σωματικής άσκησης.

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Σωματικό
βάρος
(σύμφωνα με
το δείκτη μάζας
σώματος)

ν/Ν

%

95%ΔΕ

κακό, πολύ κακό

47/216

21,8

16,8-27,4

Μέτριο

108/770

14,0

11,8-16,5

πολύ καλό, καλό

87/1680

5,2

4,2-6,3

υπερβολικό ή σε
παχυσαρκία (ΔΜΣ≥25
kg/m2)

185/1776

10,4

9,0-11,9

50/860

5,8

4,3-7,4

ναι

195/1936

10,1

8,7-11,5

όχι

47/729

6,4

4,6-8,4

φυσιολογικό
(ΔΜΣ<25 kg/m2)
Έλλειψη
μέτριας/έντονης
σωματικής άσκησης

Στον πίνακα 2 παρατηρούμε τη συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή
υψηλής γλυκόζης αίματος ως προς την αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας
τους, το σωματικό τους βάρος και την έλλειψη σωματικής άσκησης.
Όπως

προκύπτει

από

τον

πίνακα

όσο

πιο

κακό

είναι

το

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, τόσο υψηλότερη είναι η εμφάνιση
σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος. Στους συμμετέχοντες της
μελέτης που αναφέρουν πως το επίπεδο της υγείας τους είναι κακό, πολύ κακό,
38

το ποσοστό εμφάνισης σδ ή υψηλής γλυκόζης αίματος είναι 21,8% (95% ΔΕ
16,8-27,4). Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που απάντησαν πως το επίπεδο της
υγείας τους είναι μέτριο, το ποσοστό είναι 14%(95% ΔΕ 11,8-16,5), ενώ
χαμηλότερο ποσοστό εμφάνισης σδ 5,2%(95% ΔΕ 4,2-6,3), παρουσιάζεται
ανάμεσα σε όσους ανέφεραν πως έχουν πολύ καλό/καλό επίπεδο υγείας. Από
τον ίδιο πίνακα προκύπτει πως η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή
υψηλής γλυκόζης αίματος είναι υψηλότερη 10,4%(95% ΔΕ 9,0-11,9) στους
συμμετέχοντες με υπερβολικό σωματικό βάρος, συγκριτικά με τα άτομα
φυσιολογικού βάρους των οποίων το ποσοστό εμφάνισης διαβήτη είναι
5,8%(95% ΔΕ 4,3-7,4).
Τα

αποτελέσματα

του

ίδιου

πίνακα

μας

δείχνουν

πως

η

έλλειψη

μέτριας/έντονης σωματικής άσκησης συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά (10,1%
95% ΔΕ 8,7-11,5) εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος,
συγκριτικά με τους συμμετέχοντες της μελέτης μας που είχαν μέτρια ή έντονη
άσκηση όπου βλέπουμε το ποσοστό εμφάνισης να είναι πολύ χαμηλότερο (6,4%
95% ΔΕ 4,6-8,4).

39

4.4 Δείκτες Γνωστικής Ικανότητας

Πίνακας 3. Κλίμακες γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5.
Εκτίμηση μέσης
τιμής
Τυπ.
Τυπ.
Ελάχιστη Μέγιστη
Κλίμακα:
ν
Διάμεσος
Απόκλιση Σφάλμα
τιμή
τιμή
Με
Αδρή
σταθμίσεις α

α

Άμεσης
ανάκλησης

2587

4,79

4,72

1,62

0,03

5

0

10

Καθυστερημένης
ανάκλησης

2587

3,27

3,19

1,90

0,04

3

0

10

Προσανατολισμού
στο χρόνο

2587

3,87

3,87

0,43

0,01

4

0

4

Ανάκλησης
και
προσανατολισμού

2587

11,94

11,78

3,42

0,07

12

0

24

Εκτίμηση με τη χρήση σταθμίσεων επιλογής του δείγματος (weights).

Στον πίνακα 3 εκτιμήθηκαν οι μέσες τιμές των τεσσάρων κλιμάκων
γνωστικής ικανότητας. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα οι γνωστικές
ικανότητες των συμμετεχόντων κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα για τις κλίμακες
άμεσης ανάκλησης (με μέση τιμή 4,79 ελάχιστη τιμή 0 & μέγιστη τιμή 10) ,
καθυστερημένης ανάκλησης(μ.τ 3,27 με ελάχιστη τιμή0 & μέγιστη τιμή 10) και
ανάκλησης και προσανατολισμού. Αντίθετα φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερες
επιδόσεις στην κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο(μ.τ 3,87 με ελάχιστη τιμή 0
& μέγιστη τιμή 4).
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4.5 Αποτελέσματα Ανάλυσης διακύμανσης
4.5.1 Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας άμεσης ανάκλησης της γνωστικής
ικανότητας Ελλήνων 50+
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης
των αδρών και των προσαρμοσμένων τιμών της κλίμακας «άμεσης ανάκλησης»
της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5. Οι προσαρμοσμένες
τιμές έγιναν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα (φύλο, ηλικία,
εκπαιδευτικό επίπεδο, οικογενειακή κατάσταση, αυτοαναφερόμενο επίπεδο
υγείας, νοσηρότητα, συμπτώματα κατάθλιψης).
Από την αδρή ανάλυση παρατηρούμε,

πως στατιστικά σημαντική

διαφορά στην άμεση ανάκληση φαίνεται να υπάρχει για τα δυο φύλα (άντρες
4,92 vs γυναίκες 4,68 p= 0,001), την ηλικία (3,20(80+) vs 4,01 (70-79) vs 4,79
(60-69) vs 5,54 (50-59)p=0,001), το εκπαιδευτικό επίπεδο (χωρίς εκπαίδευση
3,53 vs 1-7 χρόνια εκπαίδευσης 4,29 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης 5,30, vs 13+
χρόνια 5,76 p=0,001), την οικογενειακή κατάσταση (μόνος 4,47 vs με
σύζυγο/σύντροφο 4,94), την αυτοαναφερούμενη κατάσταση υγείας (κακό/πολύ
κακό 3,53 vs μέτριο 4,33 vs καλό/πολύ καλό 5,13 p=0,001), τη νοσηρότητα
(κανένα χρόνιο νόσημα 5,24 vs ένα ή δύο 4,70 vs τρία ή περισσότερα 4,12 p=
0,001) και τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 4,96
vs 4+ συμπτώματα κατάθλιψης 4,37 p=0,001).
Από την ανάλυση συνδιακύμανσης, όπου η κάθε μεταβλητή προσαρμόστηκε ως
προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα, παρατηρούμε πως οι διαφορές στις
μέσες τιμές αναφορικά με την ηλικία (3,58 (80+) vs 4,33 (70-79) vs 4,81 (60-69)
vs 5,32 (50-59)p=0,001), το εκπαιδευτικό επίπεδο (χωρίς εκπαίδευση 4,21 vs 17 χρόνια εκπαίδευσης 4,47 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης 5,12, 13+χρόνια 5,39
p=0,001 ), το αυτοαναφερούμενο επίπεδο υγείας (κακό/πολύ κακό 4,35 vs
μέτριο 4,74 vs καλό/πολύ καλό 4,89 p=0,001)και τη συμπτωματολογία
κατάθλιψης(<4 συμπτώματα κατάθλιψης 4,86 vs 4+ συμπτώματα κατάθλιψης
4,67 p=0,001) παραμένουν στατιστικά σημαντικές (p=0.001), ενώ οι άλλες
μεταβλητές δεν έδωσαν κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα
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Πίνακας 4. Κλίμακα «άμεσης ανάκλησης» της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών
το 2004/5 ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.
Αδρές
Τιμές
Μέση τιμή
(τ.σ.)

Φύλο

Ηλικία, χρόνια

Εκπαίδευση,
χρόνια

Οικογενειακή
Κατάσταση

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Νοσηρότητα

Συμπτωματολογία
κατάθλιψης
(κλίμακα Euro-D)

p-value
α

Διορθωμένες
τιμές β
Μέση τιμή
(τ.σ.)

άνδρες

4,92 (0,05)

γυναίκες

4,68 (0,04)

50-59

5,54 (0,04)

60-69

4,79 (0,05)

70-79

4,01 (0,06)

80+

3,20 (0,10)

3,58 (0,10)

χωρίς εκπαίδευση

3,53 (0,10)

4,21 (0,10)

1-7

4,29 (0,04)

8-12

5,30 (0,05)

13+

5,76 (0,07)

μόνος/η

4,47 (0,06)

με σύζυγο/σύντροφο

4,94 (0,04)

4,81 (0,03)

πολύ καλό, καλό

5,13 (0,04)

4,89 (0,04)

μέτριο

4,33 (0,06)

κακό, πολύ κακό

3,53 (0,13)

4,35 (0,11)

κανένα χρόνιο νόσημα

5,24 (0,05)

4,81 (0,05)

ένα ή δύο

4,70 (0,04)

τρία ή περισσότερα

4,12 (0,08)

<4

4,96 (0,04)

4+

4,37 (0,07)

<0,001

4,80 (0,04)
4,83 (0,04)

p-value
β

0,674

5,32 (0,05)
<0,001

<0,001

4,81 (0,05)
4,33 (0,06)

4,47 (0,04)
5,12 (0,05)

<0,001

<0,001

5,39 (0,07)

<0,001

<0,001

<0,001

4,83 (0,05)

4,74 (0,06)

4,81 (0,04)

0,660

<0,001

0,769

4,87 (0,08)

<0,001

4,86 (0,03)
4,67 (0,06)

0,005

τ.σ.: τυπικό σφάλμα.
Έλεγχοι: α. ανάλυσης διακύμανσης και β. ανάλυσης συνδιακύμανσης όπου η διόρθωση (χρήση
συμμεταβλητών) έγινε ως προς τα χαρακτηριστικά του πίνακα.
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4.5.2. Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας καθυστερημένης ανάκλησης της
γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης
των αδρών και των προσαρμοσμένων τιμών της κλίμακας «καθυστερημένης
ανάκλησης» της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5. Οι
προσαρμοσμένες τιμές έγιναν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα
(φύλο,

ηλικία,

εκπαιδευτικό

επίπεδο,

οικογενειακή

κατάσταση,

αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, νοσηρότητα, συμπτώματα κατάθλιψης).
Αναφορικά με τα αδρά αποτελέσματα, στατιστικά σημαντικές διαφορές
(p=0,001) στις μέσες τιμές της καθυστερημένης ανάκλησης προέκυψαν για την
ηλικία (ηλικία 80+ 1,66 vs 70-79έτη 2,44 vs 60-69 έτη 3,26 vs 50-59 έτη 4,07
p=0,001) το εκπαιδευτικό επίπεδο (χωρίς εκπαίδευση 1,87 vs 1-7 χρόνια
εκπαίδευσης 2,74 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης 3,80, vs

13+ χρόνια 3,28

p=0,001), την οικογενειακή κατάσταση (μόνος 2,94 vs με σύζυγο/σύντροφο
3,43 p=0,001) το αυτοαναφερούμενο επίπεδο υγείας (κακό/πολύ κακό 1,95 vs
μέτριο 2,77 vs καλό/πολύ καλό 3,63 p=0,001), τη νοσηρότητα (κανένα χρόνιο
νόσημα 3,70 vs ένα ή δύο 3,22 vs τρία ή περισσότερα 2,52 p= 0,001) , και τη
συμπτωματολογία κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 3,44

vs 4+

συμπτώματα κατάθλιψης 2,84 p=0,001). Η διαφορά στη μ.τ του φύλου δεν
έδωσε κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές προσαρμοσμένες
μεταξύ τους παρατηρούμε πως για την κλίμακα καθυστερημένης ανάκλησης οι μ.τ
για το φύλο (άνδρες 3,17 vs γυναίκες 3,41), την ηλικία (ηλικία 80+ 2,11 vs 7079έτη 2,82 vs 60-69 έτη 3,28 vs 50-59 έτη 3,80 p=0,001) , το εκπαιδευτικό
επίπεδο (χωρίς εκπαίδευση 2,49 vs 1-7 χρόνια εκπαίδευσης 2,91 vs 8-12 χρόνια
εκπαίδευσης 3,63, vs 13+ χρόνια 4,04 p=0,001) , το αυτοαναφερούμενο επίπεδο
υγείας (κακό/πολύ κακό 2,80 vs μέτριο 3,19 vs καλό/πολύ καλό 2,40 p=0,001),
και τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 3,43 vs 4+
συμπτώματα κατάθλιψης 3,15 p=0,001), έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές
(p=0,001). Οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν παρουσίασαν κάποιο στατιστικά
σημαντικό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 5. Κλίμακα «καθυστερημένης ανάκλησης» της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων
50+ ετών το 2004/5 ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.
Αδρές
Τιμές
Μέση τιμή
(τ.σ.)
Φύλο

Ηλικία, χρόνια

Εκπαίδευση,
χρόνια

Οικογενειακή
κατάσταση

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Νοσηρότητα

Συμπτωματολογία
κατάθλιψης
(κλίμακα Euro-D)

p-value
α

Διορθωμένες
τιμές β
Μέση τιμή
(τ.σ.)

άνδρες

3,32 (0,05)

γυναίκες

3,23 (0,05)

50-59

4,07 (0,06)

60-69

3,26 (0,06)

70-79

2,44 (0,07)

80+

1,66 (0,10)

2,11 (0,12)

χωρίς εκπαίδευση

1,87 (0,10)

2,49 (0,12)

1-7

2,74 (0,05)

8-12

3,80 (0,06)

13+

3,28 (0,04)

μόνος/η

2,94 (0,07)

με σύζυγο/σύντροφο

3,43 (0,05)

πολύ καλό, καλό

3,63 (0,05)

μέτριο

2,77 (0,07)

κακό, πολύ κακό

1,95 (0,13)

2,80 (0,14)

κανένα χρόνιο νόσημα

3,70 (0,06)

3,26 (0,06)

ένα ή δύο

3,22 (0,05)

τρία ή περισσότερα

2,52 (0,09)

<4

3,44 (0,04)

4+

2,84 (0,08)

0,218

3,17 (0,05)
3,41 (0,05)

p-value
β

0,001

3,80 (0,06)
<0,001

<0,001

3,28 (0,06)
2,82 (0,08)

2,91 (0,05)
3,63 (0,06)

<0,001

<0,001

4,04 (0,08)

<0,001

3,28 (0,06)
3,30 (0,04)

0,792

3,40 (0,04)
<0,001

<0,001

3,19 (0,07)

3,32 (0,05)

<0,001

0,761

3,31 (0,10)

<0,001

3,43 (0,04)
3,15 (0,07)

0,020

τ.σ.: τυπικό σφάλμα.
Έλεγχοι: α. ανάλυσης διακύμανσης και β. ανάλυσης συνδιακύμανσης όπου η διόρθωση (χρήση
συμμεταβλητών) έγινε ως προς τα χαρακτηριστικά του πίνακα.
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4.5.3. Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας προσανατολισμού στο χρόνο της
γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης
των αδρών και των προσαρμοσμένων τιμών της κλίμακας «προσανατολισμού
στο χρόνο της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5. Οι
προσαρμοσμένες τιμές έγιναν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα
(φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, διαβίωση, αυτοαναφερόμενο επίπεδο
υγείας, νοσηρότητα, συμπτώματα κατάθλιψης).
Αναφορικά με τα αδρά αποτελέσματα στατιστικά σημαντικές διαφορές
(p=0,001)

στις μέσες τιμές της κλίμακας προσανατολισμού στο χρόνο

προέκυψαν για τις μεταβλητές της ηλικίας (ηλικία 80+ 2,11 vs 70-79έτη 2,82 vs
60-69 έτη 3,28 vs 50-59 έτη 3,80 p=0,001), του εκπαιδευτικού επιπέδου (χωρίς
εκπαίδευση 3,64 vs 1-7 χρόνια εκπαίδευσης 3,87 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης
3,91, vs 13+ χρόνια 3,91 p=0,001) της οικογενειακής κατάστασης (μόνος 3,78
vs με σύζυγο/σύντροφο 3,91 p=0,001), του αυτοαναφερούμενου επίπέδου
υγείας (κακό/πολύ κακό 3,56 vs μέτριο 3,84 vs καλό/πολύ καλό 3,92 p=0,001),
και της συμπτωματολογία κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 3,91 vs 4+
συμπτώματα κατάθλιψης 3,79 p=0,001). Η διαφορά στη μ.τ του φύλου δεν
έδωσε κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές προσαρμοσμένες
μεταξύ τους παρατηρούμε πως για την κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο οι
μ.τ για, την ηλικία (ηλικία 80+ 3,60 vs 70-79έτη 3,89 vs 60-69 έτη 3,92 vs 5059 έτη 3,90 p=0,001), το εκπαιδευτικό επίπεδο (εκπαίδευση 3,74 vs 1-7 χρόνια
εκπαίδευσης 3,91 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης 3,89, vs

13+ χρόνια 3,85

p=0,001), την οικογενειακή κατάσταση (μόνος 3,83 vs με σύζυγο/σύντροφο
3,90 p=0,001) το αυτοαναφερούμενο επίπεδο υγείας (κακό/πολύ κακό 3,67 vs
μέτριο 3,87 vs καλό/πολύ καλό 3,88 p=0,001) και τη συμπτωματολογία
κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 3,89 vs 4+ συμπτώματα κατάθλιψης
3,83 p=0,001), έχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p=0,001). Οι υπόλοιπες
μεταβλητές του φύλου και της νοσηρότητας δεν παρουσίασαν κάποιο
στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 6. Κλίμακα «προσανατολισμού στο χρόνο» της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων
50+ ετών το 2004/5 ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.
Αδρές
τιμές
Μέση τιμή
(τ.σ.)
Φύλο

Ηλικία, χρόνια

Εκπαίδευση,
χρόνια

Οικογενειακή
κατάσταση

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Νοσηρότητα

Συμπτωματολογία
κατάθλιψης
(κλίμακα Euro-D)

p-value
α

Διορθωμένες
τιμές β
Μέση τιμή
(τ.σ.)

άνδρες

3,89 (0,01)

γυναίκες

3,86 (0,01)

50-59

3,93 (0,01)

60-69

3,92 (0,01)

70-79

3,85 (0,02)

80+

3,54 (0,06)

3,60 (0,03)

χωρίς εκπαίδευση

3,64 (0,05)

3,74 (0,03)

1-7

3,87 (0,01)

8-12

3,91 (0,01)

13+

3,91 (0,01)

μόνος/η

3,78 (0,02)

με σύζυγο/σύντροφο

3,91 (0,01)

πολύ καλό, καλό

3,92 (0,01)

μέτριο

3,84 (0,02)

κακό, πολύ κακό

3,56 (0,07)

3,67 (0,03)

κανένα χρόνιο νόσημα

3,93 (0,01)

3,88 (0,02)

ένα ή δύο

3,86 (0,01)

τρία ή περισσότερα

3,80 (0,01)

<4

3,91 (0,01)

4+

3,79 (0,02)

0,055

3,87 (0,01)
3,88 (0,01)

p-value
β

0,352

3,90 (0,01)
<0,001

<0,001

3,92 (0,02)
3,89 (0,02)

3,91 (0,01)
3,89 (0,02)

<0,001

<0,001

3,85 (0,02)

<0,001

3,83 (0,02)
3,90 (0,01)

<0,001

3,90 (0,01)
<0,001

<0,001

3,88 (0,02)

3,87 (0,01)

<0,001

0,212

3,92 (0,02)

<0,001

3,89 (0,01)
3,83 (0,02)

0,005

τ.σ.: τυπικό σφάλμα.
Έλεγχοι: α. ανάλυσης διακύμανσης και β. ανάλυσης συνδιακύμανσης όπου η διόρθωση (χρήση
συμμεταβλητών) έγινε ως προς τα χαρακτηριστικά του πίνακα.

46

4.5.4.

Ανάλυση διακύμανσης Κλίμακας ανάκλησης και προσανατολισμού
της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης

των αδρών και των προσαρμοσμένων τιμών της κλίμακας ανάκλησης και
προσανατολισμού της γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5. Οι
προσαρμοσμένες τιμές έγιναν ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πίνακα
(φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, διαβίωση, αυτοαναφερόμενο επίπεδο
υγείας, νοσηρότητα, συμπτώματα κατάθλιψης).
Αναφορικά με τα αδρά αποτελέσματα στατιστικά σημαντικές διαφορές
(p=0,001)

στις μέσες τιμές της κλίμακας ανάκλησης και προσανατολισμού

προέκυψαν για τις μεταβλητές του φύλου (άντρες 12,13 vs γυναίκες 11,77 p=
0,001), της ηλικίας (80+ετη 8,40 vs 70-79έτη 10,30 vs 60-69έτη 11,97 vs 50-59
έτη 13,54 p=0,001), του εκπαιδευτικού επιπέδου (χωρίς εκπαίδευση 9,03 vs 1-7
χρόνια εκπαίδευσης 10,90 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης 13,02, vs 13+ χρόνια
14,07

p=0,001),

σύζυγο/σύντροφο

της

οικογενειακής

12,28),

της

κατάστασης

αυτοαναφερούμενης

(μόνος

11,19

κατάστασης

vs

με

υγείας

(κακό/πολύ κακό 9,03 vs μέτριο 10,95 vs καλό/πολύ καλό 12,68 p=0,001), της
νοσηρότητας (κανένα χρόνιο νόσημα 12,87 vs

ένα ή δύο 11,77 vs τρία ή

περισσότερα 10,44 p= 0,001) και της συμπτωματολογίας κατάθλιψης (<4
συμπτώματα κατάθλιψης 12,30

vs 4+ συμπτώματα κατάθλιψης 10,99

p=0,001).
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές προσαρμοσμένες
μεταξύ

τους

παρατηρούμε

πως

για

την

κλίμακα

ανάκλησης

και

προσανατολισμού οι μ.τ για, την ηλικία (80+ετη 9,32 vs 70-79έτη 10,98 vs 6069έτη 11,99 vs 50-59 έτη 12,98 p=0,001) , το εκπαιδευτικό επίπεδο (χωρίς
εκπαίδευση 10,38 vs 1-7 χρόνια εκπαίδευσης 11,25 vs 8-12 χρόνια εκπαίδευσης
12,59, vs 13+ χρόνια 13,28 p=0,001), την οικογενειακή κατάσταση (μόνος 11,89
vs με σύζυγο/σύντροφο 11,97 p=0,001) το αυτοαναφερούμενο επίπεδο υγείας
(κακό/πολύ κακό 10,53 vs μέτριο 11,71 vs καλό/πολύ καλό 12,19 p=0,001) και
τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (<4 συμπτώματα κατάθλιψης 12,09 vs 4+
συμπτώματα κατάθλιψης 11,65 p=0,001), έχουν στατιστικά σημαντικές
διαφορές (p=0,001). Οι υπόλοιπες μεταβλητές του φύλου και της οικογενειακής
κατάστασης δεν έδωσαν κάποιο στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα.
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Πίνακας 7. Κλίμακα «ανάκλησης και προσανατολισμού» της γνωστικής ικανότητας
Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς βασικά χαρακτηριστικά τους.
Αδρές
τιμές
Μέση τιμή
(τ.σ.)
Φύλο

Ηλικία, χρόνια

Εκπαίδευση,
χρόνια

Οικογενειακή
κατάσταση

Αυτοαναφερόμενο
επίπεδο υγείας

Νοσηρότητα

Συμπτωματολογία
κατάθλιψης
(κλίμακα Euro-D)

p-value
α

Διορθωμένες
τιμές β
Μέση τιμή
(τ.σ.)

άνδρες

12,13 (0,10)

γυναίκες

11,77 (0,09)

50-59

13,54 (0,09)

60-69

11,97 (0,10)

70-79

10,30 (0,13)

80+

8,40 (0,22)

9,32 (0,20)

χωρίς εκπαίδευση

9,03 (0,21)

10,38 (0,20)

1-7

10,90 (0,09)

8-12

13,02 (0,11)

13+

14,07 (0,15)

μόνος/η

11,19 (0,13)

με σύζυγο/σύντροφο

12,28 (0,08)

πολύ καλό, καλό

12,68 (0,08)

Μέτριο

10,95 (0,12)

κακό, πολύ κακό

9,03 (0,28)

10,53 (0,23)

κανένα χρόνιο νόσημα

12,87 (0,11)

11,92 (0,11)

ένα ή δύο

11,77 (0,09)

τρία ή περισσότερα

10,44 (0,17)

<4

12,30 (0,08)

4+

10,99 (0,14)

0,007

12,82 (0,09)
12,05 (0,08)

p-value
β

0,053

12,98 (0,10)
<0,001

<0,001

11,99 (0,10)
10,98 (0,13)

11,25 (0,09)
12,59 (0,10)

<0,001

<0,001

13,28 (0,14)

<0,001

11,89 (0,11)
11,97 (0,07)

0,582

12,19 (0,08)
<0,001

<0,001

11,71 (0,11)

11,93 (0,08)

<0,001

0,800

12,04 (0,16)

<0,001

12,09 (0,07)
11,65 (0,12)

0,002

τ.σ.: τυπικό σφάλμα.
Έλεγχοι: α. ανάλυσης διακύμανσης και β. ανάλυσης συνδιακύμανσης όπου η διόρθωση (χρήση
συμμεταβλητών) έγινε ως προς τα χαρακτηριστικά του πίνακα.
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4.5.5. Πολλαπλή ανάλυση συνδιακύμανσης για τις κλίμακες γνωστικής
ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς την παρουσία
σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος.
Πίνακας 8. Κλίμακες γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς την
παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος.
Παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής
γλυκόζης αίματος
Όχι (ν=2321)
Κλίμακα:

Ναι (ν=220)

Μέση τιμή (τ.σ.)

p-value

Άμεσης ανάκλησης

4,81 (0,03)

4,88 (0,09)

0,681

Καθυστερημένης ανάκλησης

3,28 (0,03)

3,44 (0,11)

0,191

Προσανατολισμού στο χρόνο

3,88 (0,01)

3,88 (0,03)

0,956

Ανάκλησης
προσανατολισμού

11,97 (0,06)

12,16 (0,19)

0,341

και

Πολλαπλή ανάλυσης συνδιακύμανσης. Ως συμμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η ηλικία,
η εκπαίδευση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας και η κλίμακα Euro-D.

Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πολλαπλής
ανάλυσης διακύμανσης από τις τέσσερες κλίμακες γνωστικής ικανότητας
Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς την παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή
υψηλής γλυκόζης αίματος. Ως συμμμεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν το φύλο, η
ηλικία, η εκπαίδευση, το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας και η κλίμακα EuroD.
Στην κλίμακα άμεσης ανάκλησης η μέση τιμή ατόμων χωρίς σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος είναι μ.τ 4,81, και ατόμων με σακχαρώδη
διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος είναι μ.τ 4,88. Δεν παρουσιάζεται καμία
στατιστικά σημαντική διαφορά. (p= 0681).
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την κλίμακα καθυστερημένης
ανάκλησης σε συμμετέχοντες με σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος
ήταν μ.τ 3,44 και σε συμμετέχοντες χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη
αίματος ήταν μ.τ 3,28. Επίσης η διαφορά δεν προέκυψε να είναι στατιστικά
σημαντική (p= 0191).
Οι Συμμετέχοντες με σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος είχαν
ίδια απόδοση(μ.τ 4,88) με συμμετέχοντες χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή
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γλυκόζη αίματος στην γνωστική δοκιμασία προσανατολισμού στο χρόνο (μ.τ
3.88). (p-value 0956).

Δεν παρουσιάζεται καμία στατιστικά σημαντική

διαφορά.
Από τα αποτελέσματα του ίδιου πίνακα φαίνεται πως οι συμμετέχοντες
με σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος είχαν ελαφρώς καλύτερη
επίδοση στη γνωστική δοκιμασία ανάκλησης και προσανατολισμού μ.τ 12,16, σε
σχέση με συμμετέχοντες χωρίς σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή γλυκόζη αίματος
των οποίων η μ.τ 11,97, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν στατιστικά σημαντικό
(p= 0341).
Από τα παραπάνω αποτελέσματα παρατηρούμε πως οι ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη είχαν παρόμοια σκορ στις κλίμακες γνωστικών ικανοτήτων
, με τα άτομα που δεν είχαν σακχαρώδη διαβήτη. Από τα ευρήματα της
παρούσας μελέτης προκύπτει πως οι γνωστικές ικανότητες δεν επηρεάζονται
από την παρουσία ή όχι σακχαρώδη διαβήτη.
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4.5.6. Πρόσθετη ανάλυση σύγκρισης των κλιμάκων γνωστικής ικανότητας
μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας από τις
αντίστοιχες μελέτες Health Retirement Study (HRS-USA, 2002), English
Longitudinal Study of Ageing (ELSA-England, 2002) & Survey of Health
And Retirement in Europe
Σχήμα 4. Προσαρμοσμένες ανά φύλο-ηλικία μέσες τιμές και 95%ΔΕ των κλιμάκων
γνωστικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας
από τις αντίστοιχες μελέτες Health Retirement Study (HRS-USA, 2002), English
Longitudinal Study of Ageing (ELSA-England, 2002) & Survey of Health And
Retirement in Europe (SHARE, δείγμα Ελλάδας 2004/5).

Στο σχήμα 4 παρουσιάζεται η σύγκριση των κλιμάκων γνωστικής ικανότητας
μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας από τις αντίστοιχες
μελέτες Health Retirement Study (HRS-USA, 2002), English Longitudinal Study of
Ageing (ELSA-England, 2002) & Survey of Health And Retirement in Europe.
Παρατηρώντας το σχήμα 4 βλέπουμε πως τα σκορ στην κλίμακα άμεσης
ανάκλησης(Ελλάδα μ.τ 4,0 vs Αγγλία μ.τ 4,8 vs ΗΠΑ μ.τ 5,3) της καθυστερημένης
ανάκλησης (Ελλάδα μ.τ 2,5 vs Αγγλία μ.τ 3,3 vs ΗΠΑ μ.τ 4,3), της ανάκλησης και
του προσανατολισμού(Ελλάδα μ.τ 10,3 vs Αγγλία μ.τ 13,7 vs ΗΠΑ μ.τ 5,3). Στην
κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο η Ελλάδα είχε ένα ελαφρώς καλύτερο σκορ
(μ.τ 3,8) συγκριτικά με άλλες 2 χώρες ( οι οποίες είχαν μ.τ 3,6).
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Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως
οι Έλληνες έχουν σημαντικά χαμηλότερα σκορ σε όλες τις κλίμακες γνωστικής
ανάπτυξης (εκτός από την κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο) συγκριτικά με τις
άλλες 2 χώρες.
Αυτό είναι ένα εύρημα που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα άξιζε
μελλοντικής διερεύνησης και σύγκρισης των 3 χωρών ως προς τους παράγοντες
που προκαλούν γνωστική έκπτωση ( εκπαίδευση, κοινωνικές επαφές, κοινωνική
δραστηριότητα, επίπεδο υγείας).
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
5.1 Βασικά ευρήματα μελέτης - Σύγκριση ευρημάτων με άλλες μελέτες
Η διεθνής βιβλιογραφία αναφορικά με τη σχέση σακχαρώδη διαβήτη
και γνωστικής έκπτωσης υποδεικνύει ότι τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη
τείνουν να έχουν χαμηλότερα επίπεδα γνωστικής λειτουργίας.
Στην παρούσα μελέτη έγινε μια διεξοδική προσπάθεια να υπολογιστεί,
από το πρώτο κύμα της μελέτης SHARE (2004), και η σχέση ανάμεσα στη
γνωστική έκπτωση και το σακχαρώδη διαβήτη και ο επιπολασμός των
γνωστικών δυσλειτουργιών των Ελλήνων στη μελέτη SHARE.
Με μια συνολική ματιά στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορούμε να
εξάγουμε τις παρακάτω διαπιστώσεις
ασθενείς ηλικίας 50+ με

για τις

γνωστικές λειτουργίες σε

Σακχαρώδη Διαβήτη από την Ευρωπαϊκή Έρευνα

SHARE.
Το συνολικό ποσοστό των Ελλήνων 50+ από στη μελέτη SHARΕ με
σακχαρώδη διαβήτη είναι 9,1% . Η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη
ή υψηλής γλυκόζης αίματος στην Βόρεια Ελλάδα 8,8% στην Κεντρική Ελλάδα
9,8%, στην Αττική 9,3%, και στα νησιά Αιγαίου και Κρήτη 6,7% κάτι που
συμφωνεί με αποτελέσματα παρόμοιας μελέτης.

Τα αποτελέσματα

αυτά

έρχονται σε συμφωνία με αποτελέσματα παρόμοιων μελετών. Πιο συγκεκριμένα
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας των Μαμουλάκη και συνεργατών (2003)
βρέθηκε πως στη χώρα μας o σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι κυμαίνεται από 6,2
% για Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη έως 9,5% για Αθήνα (Κούμπα,2010). Στην
μελέτη «Αττική» τα ποσοστά εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ήταν λίγο
χαμηλότερα καθώς βρέθηκε πως

το 7.6% των άντρων και το 5.9% των

γυναικών να έχουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ (Πιταράκη 2014).
Οι άντρες 65-75 ετών είχαν 1.5 φορά μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν
Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ συγκριτικά με τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας.
Ο αριθμός των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη αυξάνεται όσο αυξάνεται
η ηλικία και αυτό είναι κάτι που έχει βρεθεί και σε άλλες μελέτες. Αποτελέσματα
παλαιότερων προοπτικών μελετών έδειξαν πως ο κίνδυνος γνωστικής
έκπτωσης αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλικία και βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος
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σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη (Robert Stewart et al. 2003,Gregg E. Et al 2000
). Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έρχονται σε συμφωνία με μελέτες
ασθενών-μαρτύρων όπου ο κίνδυνος φαίνεται να είναι μεγαλύτερος όταν ο
διαβήτης εμφανίζεται στα μέσα της ζωής ενός ανθρώπου από ότι σε μεγαλύτερη
ηλικία. (Weili Xu et al.2009). Επίσης σε παρόμοια μελέτη έχει βρεθεί πως
ηλικιωμένα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν μεγαλύτερος κίνδυνο
γνωστικής δυσλειτουργίας σε σύγκριση με ηλικιωμένα άτομα χωρίς σακχαρώδη
διαβήτη(E van den Berg et al. 2005).
Η ύπαρξη μέτριας/ έντονης άσκησης στους συμμετέχοντες συνδέεται με
καλύτερες γνωστικές λειτουργίες και αυτό έρχεται σε συμφωνία με παλαιότερη
προοπτική μελέτη όπου βρέθηκε πως ο κίνδυνος γνωστικής έκπτωσης είναι
μικρότερος σε άτομα με μεγαλύτερη σωματική δραστηριότητα (Robert Stewart
et al. 2003).
Επίσης φάνηκε να υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην εμφάνιση
σακχαρώδη διαβήτη και το υπερβολικό σωματικό βάρος. Παχύσαρκα άτομα
τείνουν να έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη ή
υψηλή γλυκόζη αίματος σε σχέση με άτομα φυσιολογικού βάρους. Αυτό είναι
ένα εύρημα που έρχεται σε συμφωνία με

εύρημα της μελέτης «Αττική»

(2002)όπου η αύξηση στον επιπολασμό του Σακχαρώδη διαβήτη ήταν κυρίως
αποτέλεσμα της αυξανόμενης ηλικίας, της παχυσαρκίας και ειδικότερα της
αυξημένης περίμετρου μέσης, του οικογενειακού ιστορικού ΣΔ και της έλλειψης
φυσικής άσκησης (Πιταράκη2014) .
Όσο καλύτερο είναι το αυτοαναφερόμενο επίπεδο υγείας, τόσο
μικρότερη είναι η συχνότητα εμφάνισης σακχαρώδης διαβήτης

ή υψηλής

γλυκόζης αίματος.
Τα αποτελέσματα των τεσσάρων γνωστικών λειτουργιών (άμεσης
ανάκλησης, καθυστερημένης ανάκλησης, προσανατολισμού στο χρόνου,
ανάκλησης και προσανατολισμού) έδειξαν πως όσο αυξάνεται η ηλικία ,
ελαττώνονται οι γνωστικές λειτουργίες. Αυτό είναι ένα έυρημα που έρχεται σε
συμφωνία με την Παγκόσμια Έκθεση Alzheimer για το έτος 2009 (ADI, World
Alzheimer Report, 2009) όπου ο επιπολασμός της γνωστικής έκπτωσης μετά
τα 60 έτη, διπλασιάζεται ανά πενταετία περίπου, για να ξεπεράσει το 20%
στους άνω των 85 ετών. Θετική σχέση φάνηκε να υπάρχει ανάμεσα στα χρόνια
εκπαίδευσης και τις γνωστικές λειτουργίες.
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Όσα περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης έχει κάποιος τόσο καλύτερες
επιδόσεις είχε στις κλίμακες γνωστικών ικανοτήτων, Όπως προκύπτει και από
παρόμοια μελέτη η υψηλή εκπαίδευση, αλλά και δραστηριότητες που
επεξεργασία πληροφοριών από τον εγκέφαλο (όπως το διάβασμα, παιχνίδια με
γρίφους, κ.α.) ασκούν προασπιστική επίδραση επί των νευρωνικών αλλοιώσεων
και επιτρέπουν στο άτομο την απόκτηση ικανών νοητικών αποθεμάτων, τα
οποία ανθίστανται στην επερχομένη νοητική κάμψη της άνοιας (Stern, 2006).
Όσα άτομα ζούσαν μόνα τους παρουσίασαν ελαττωμένες γνωστικές
λειτουργίες συγκριτικά με άτομα που συμβίωναν. Παλαιότερες μελέτες έχουν
δείξει πως η οικογενειακή κατάσταση συσχετίζεται με τις γνωστικές
λειτουργίες, καθώς οι έγγαμοι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο

γνωστικής

έκπτωσης (Σταθόπουλος, 2008).
Ο αριθμός των χρόνιων νοσημάτων φάνηκε πως επηρεάζει τις γνωστικές
ικανότητες των ατόμων , καθώς παρατηρήθηκε πως όσο αυξάνεται ο αριθμός
των χρόνιων νοσημάτων τόσο μειώνονται οι γνωστικές ικανότητες. Πόρισμα
διάφορων επιδημιολογικών μελετών υποστηρίζουν ότι η κατάθλιψη αποτελεί
παράγοντα κινδύνου για άνοια (Irfan, 2009) και αυτό είναι ένα εύρημα που
συμφωνεί με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
συμπτωμάτων κατάθλιψης

όπου η ύπαρξη 4+

φάνηκε να είχε συσχέτιση με την μειωμένη

γνωστική λειτουργία.
Το σημαντικότερο εύρημα της παρούσας μελέτης προέκυψε από τα
αποτελέσματα της πολλαπλής ανάλυσης διακύμανσης από τις τέσσερες
κλίμακες γνωστικής ικανότητας Ελλήνων 50+ ετών το 2004/5 ως προς την
παρουσία σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλής γλυκόζης αίματος. Παρατηρήθηκε πως
οι γνωστικές λειτουργίες σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη κυμαίνονταν σε ίδια
επίπεδα με αυτές των ατόμων χωρίς σακχαρώδη διαβήτη.

Βάση των

αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης προκύπτει πως οι γνωστικές ικανότητες
δεν επηρεάζονται από την παρουσία ή όχι σακχαρώδη διαβήτη. Αυτό είναι ένα
αποτέλεσμα που έρχεται σε σύγκρουση με ευρήματα αρκετών επιδημιολογικών
μελετών. Πιο συγκεκριμένα σε μελέτες ανασκόπησης (Cukierman et al. 2005,
Hansen et al.2006 ,Kate V. Allen et al. 2004,). βρέθηκε πως άτομα χωρίς διαβήτη,
οι άνθρωποι με διαβήτη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό κίνδυνου γνωστικής
έκπτωσης και ο διαβήτης βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο ήπιας γνωστικής
εξασθένησης και επιταχύνει την εξέλιξη της άνοιας (Xiaohan Xu. et al. 2013,
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Thorleif Etgen et al. 2010).
βρέθηκε πως ο

Αναλυτικά σε αυτές τις μελέτες ανασκόπησης

διαβήτης συσχετίστηκε με μεγαλύτερη γνωστική έκπτωση

(Gregg et al. 2000), και συνδέθηκε με μειωμένη γνωστική λειτουργία σε κάθε
γνωστικό τομέα , εκτός από τις λειτουργίες της μνήμης (Van Harten et al. 2007).
Τα έτη του σακχαρώδη διαβήτη φαίνεται πως είναι επιβαρυντικός παράγοντας
στην γνωστική λειτουργία, καθώς οι διαβητικοί συμμετέχοντες με μεγαλύτερη
διάρκεια διαβήτη ( > 5 έτη) βρέθηκε να έχουν μεγαλύτερη γνωστική έκπτωση
(Οkereke et al. 2008). Σύμφωνα με τους Logroscino G et al. (2004) βρέθηκε
αυξημένος κίνδυνος γνωστικής δυσλειτουργίας μεταξύ των γυναικών που είχαν
διαβήτη για > 15 ετή ( OR 1.52 , 95 % CI 1,15 - 1,99 ) Επίσης σύμφωνα με τα
ευρήματα των Ebady et al (2008) η διάρκεια σακχαρώδη διαβήτη βρέθηκε να
επηρεάζει τη γνωστική δυσλειτουργία των διαβητικών ασθενών. Τα ευρήματα
της μελέτης των Kanaya et al. (2004.) έδειξαν πως η μεγαλύτερη χρονική
διάρκεια του διαβήτη και τα υψηλότερα επίπεδα της HbA1c σχετίζονται με
γρηγορότερο ρυθμό της γνωστικής έκπτωσης.
Τα αποτελέσματα προοπτικών μελετών έχουν δείξει πως η συχνότητα
εμφάνισης όλων των ειδών άνοιας, ήταν σημαντικά υψηλότερη σε ασθενείς με
σακχαρώδη διαβήτη συγκριτικά με εκείνους που είχαν

φυσιολογική ανοχή

γλυκόζης (T. Ohara, MD et al. 2011) και ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη είχαν 4,3
φορές υψηλότερο σχετικό κίνδυνο για την άνοια σε σχέση με άτομα χωρίς
σακχαρώδη διαβήτη ( Hiroyuki Umegaki et al. 2012)
Τέλος, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τη σύγκριση των κλιμάκων γνωστικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών
των ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας από τις αντίστοιχες μελέτες Health Retirement
Study (HRS-USA, 2002), English Longitudinal Study of Ageing (ELSA-England, 2002)
& Survey of Health And Retirement in Europe. Οι Έλληνες παρουσίασαν σημαντικά
χαμηλότερα σκορ σε όλες τις κλίμακες γνωστικής ανάπτυξης (εκτός από την
κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο) συγκριτικά με τις άλλες 2 χώρες.
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5.2 Περιορισμοί -Πλεονεκτήματα μελέτης
Πλεονέκτημα της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης
μεταξύ σακχαρώδη διαβήτη και γνωστικής έκπτωσης στην Ελλάδα, η οποία είχε
μελετηθεί ελάχιστα στο παρελθόν, με μεταβλητές που δεν είχαν διερευνηθεί
στην ελληνική βιβλιογραφία, με απώτερο στόχο οι εκτιμήσεις για τις γνωστικές
δυσλειτουργίες του πληθυσμού να στηρίζονται σε στοιχεία από έρευνες άλλων
χωρών.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ακέραιο το πλήθος των

συμμετεχόντων του 1ου κύμματος της μελέτης , χωρίς να οριστούν στοιχεία
αποκλεισμού, γεγονός που καθιστά το δείγμα αντιπροσωπευτικό.
Εν αντιθέσει η παρούσα μελέτη εμπεριέχει και κάποιους περιορισμούς.
Ένας βασικός περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι ο σχεδιασμός της ως
συγχρονική, δημιουργώντας έτσι αδυναμία στην
συσχετίσεων.

Μια

περεταίρω

μελλοντική

αιτιολογική ερμηνεία των

προοπτική

διερεύνηση

των

συγκεκριμένων συσχετίσεων στον ελληνικό πληθυσμό, θα μπορούσε να
αποδώσει αιτιολογικούς συσχετισμούς των ευρημάτων.
Επίσης οι μεταβλητές που αντλήθηκαν για της ανάγκες της μελέτης
προέρχονται από αυτοαναφερούμενα ερωτηματολόγια, και για αυτό το λόγο
δεν μπορεί να αποκλειστεί το σφάλμα μεθόδου μέτρησης. Το βασικότερο
επιχείρημα που μπορεί να εξουδετερώσει το πιθανό λάθος και να υποστηρίξει
την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων είναι η συμφωνία τους με

ευρήματα

πολλών προοπτικών μελετών Άλλωστε αυτή είναι μία αποδεκτή συνθήκη όσον
αφορά την περιγραφή κοινωνικών φαινομένων από αυτοαναφερούμενα
δεδομένα σε μελέτες μεγάλης πληθυσμιακής κλίμακας

(Baranowski T., 1985;

Brener ND. et al., 2003).
Ένας ακόμη περιορισμός της μελέτης ήταν πως

στην ανάλυση των

δεδομένων μας δεν έγινε έλεγχος για το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ ,
καθώς αυτοί οι δυο παράγοντες έχει βρεθεί να είναι παράγοντες κινδύνου για
γνωστική έκπτωση (Allen et al. 2004).
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5.3 Προτάσεις
Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των ηλικιωμένων σε όλο τον
κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, είναι σημαντικό να υπάρξει
περαιτέρω έρευνα για τη σχέση μεταξύ ΣΔ και γνωστικής εξασθένησης. Οι μελέτες
αυτές θα στοχεύουν στον εντοπισμό της ιατρικών και κοινωνικών παραγόντων
που θα μπορούσαν να εμποδίσουν ή να καθυστερήσουν τη γνωστική έκπτωση σε
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Με αυτόν τρόπο θα υπάρξει σημαντική και πολύτιμη
συμβολή στη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με τα

αποτελέσματα της παρούσας μελέτης όπου γίνεται

σύγκριση των κλιμάκων γνωστικής ικανότητας μεταξύ ενηλίκων 65+ ετών των
ΗΠΑ, Αγγλίας και Ελλάδας και στα οποία οι Έλληνες παρουσιάζουν σημαντικά
χαμηλότερα σκορ σε όλες τις κλίμακες γνωστικής ανάπτυξης (εκτός από την
κλίμακα προσανατολισμού στο χρόνο) συγκριτικά με τις άλλες 2 χώρες. Αυτό είναι
ένα εύρημα που θα άξιζε μελλοντικής διερεύνησης και σύγκρισης των 3 χωρών ως
προς τους παράγοντες που προκαλούν γνωστική έκπτωση. Θα πρέπει να
διερευνηθούν οι πιθανοί παράγοντες που έχουν αρνητική επίπτωση στην γνωστική
έκπτωση των Ελλήνων και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
Η γνωστική διαταραχή στην τρίτη ηλικία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
και από τις τρεις μορφές πρόληψης.
1)Η πρωτογενής πρόληψη, θα έχει στόχο τη γενική βελτίωση της ποιότητας
ζωής όλου του πληθυσµού. Η συνεχής ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσµού,
οφείλει να στοχεύσει στην αλλαγή των κοινωνικών αξιών, δοµών και θεσµών.
2)Η δευτερογενής πρόληψη θα έχει στόχο την έγκαιρη εντόπιση ατόµων που
χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.
3)Η τριτογενής πρόληψη, θα στοχεύει στη θεραπευτική αντιµετώπιση των
ατόµων που πάσχουν από γνωστική διαταραχή, δράση που έγκειται κατά κύριο
λόγο στη διατήρηση των λειτουργιών που είναι απείραχτες αλλά και τη
βελτίωση των λειτουργιών που έχουν αλλοιωθεί.
Ο καθορισµός µιας βασικής πολιτικής πρόληψης και θεραπείας, θα μπορούσε
ρεαλιστικά να περιλαµβάνει:
1. Καλύτερο συντονισµό και πιο άρτια διασύνδεση µεταξύ των υπηρεσιών
υγείας, ψυχικής υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, για τη σφαιρική
αντιμετώπιση του θέματος.
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Στελέχωση των υπηρεσιών µε διεπιστηµονική οµάδα η οποία θα
απαρτίζεται από ειδικευμένο προσωπικό ( με γιατρούς,

ψυχολόγους,

κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας κ.α)

και

συνεχής επιµόρφωση του προσωπικού τους γύρω από το θέµα της
γνωστικής έκπτωσης και του σακχαρώδη διαβήτη.


Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας γύρω από
θέµατα που αφορούν την γνωστική έκπτωση και το σακχαρώδη διαβήτη.
Ειδικότερα οι κοινωνικοί λειτουργοί που έρχονται σε καθημερινή επαφή
με άτομα τρίτης ηλικίας είναι απαραίτητο να είναι καλά καταρτισµένοι µε
γνώσεις γύρω από το θέµα της γνωστικής έκπτωσης και να φροντίζουν
να ενημερώνονται συνεχώς ώστε να εμπλουτίζουν αυτές τις γνώσεις.



Συνεργασία των κοινωνικών δοµών

για την πραγματοποίηση

εκπαιδευτικών προγραµµάτων προς τους κατοίκους

για θέµατα που

αφορούν την γνωστική έκπτωση µε στόχο την ενηµέρωση ,την
επιμόρφωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την εξάλειψη
προκαταλήψεων, στιγματισμού και απόρριψης


∆ηµιουργία περισσότερων Εταιρειών Alzheimer σε όλη την Ελλάδα και
ίδρυση Εταιρειών για τις Γνωστικές δυσλειτουργίες σε όλη την ελληνική
επικράτεια και Ινστιτούτων που θα προωθήσουν την

έρευνα και τη

γνώση πάνω στις γνωστικές λειτουργίες.
2. Ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής Δημόσιας Υγείας σε θέματα που
αφορούν την γνωστική έκπτωση και το σακχαρώδη διαβήτη.


Προώθηση της διασύνδεσης και συνεργασίας των φορέων Δημόσιας
Υγείας.



Αγωγή και προαγωγή υγείας μέσω της παροχής και υποστήριξης για
την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και
κινητοποίησης του κοινού γύρω από τα θέµατα που αφορούν γενικά
στην τρίτη ηλικία.

3. Διερεύνηση αναγκών των ηλικιωμένων και προσαρμογή των παρεχόμενων
υπηρεσιών οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες σε αυτές τις ανάγκες.


Μεγιστοποίηση της κοινωνικής λειτουργικότητας των ηλικιωµένων και
της συµµετοχής τους σε κοινοτικές δραστηριότητες µε µια σειρά
υπηρεσιών οι οποίες θα αναφέρονται σε διάφορες ανθρώπινες ανάγκες,
όπως ψυχαγωγία, μόρφωση, απασχόληση, υγεία κ.α.
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Δημιουργία ομάδων ενδυνάμωσης της μνήμης σε υγιείς ηλικιωμένους, στις
οποίες οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται σχετικά
με τη λειτουργία της μνήμης, να μάθουν τρόπους διαχείρισης και
αντιμετώπισης των προβλημάτων μνήμης και να ενδυναμώσουν τη μνήμη
τους, μέσω ειδικών ασκήσεων.



Ανάπτυξη Προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για άτομα
πριν την συνταξιοδότηση (π.χ Ευρωπαϊκά προγράμματα pre retirement
Grundtvig) με στόχο την παροχή μαθησιακών ευκαιριών σε ενήλικες για
την βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Μέσα από τέτοιου
είδους προγράμματα δίνεται η ευκαιρία

να παραμείνει το άτομο

δραστήριο κοινωνικά και διανοητικά ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία.


Διασύνδεση των Κοινωνικών Υπηρεσιών και των Κέντρων Υγείας με
άλλες υπηρεσίες της κοινότητας για τη δηµιουργία οµάδων υποστήριξης
συγγενών φροντιστών µε σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών µεταξύ τους
και την ενημέρωση τους για θέµατα που τους απασχολούν.



Η θεσμοθέτηση του ρόλου του φροντιστή στην Ελλάδα και η ανάπτυξη
συλλόγων για τα δικαιώµατα των φροντιστών θα µπορούσε να βοηθήσει
στον καθορισµό των αναγκών των ηλικιωµένων ατόµων µε άνοια, στο
σχεδιασµό και στο ξεκίνημα νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών.
Προώθηση ερευνών για θέµατα που αφορούν στη αιτιολογική σχέση μεταξύ

της

γνωστική έκπτωση και το σακχαρώδη διαβήτης, ώστε να λειτουργήσει

κατάλληλα ο τοµέας της πρόληψης και της θεραπείας.
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