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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα ασυνήθιστο περιστατικό ασθενούς ο οποίος νοσηλεύτηκε λόγω νυγμού από τις
πλευρικές άκανθες ενός θαλάσσιου σκώληκα, του polychaetus (Hermodice Carunculata της οικογένειας Amphinomidae).
Η έγχυση των τοξινών που περιλαμβάνει το δηλητήριο του προκάλεσε έντονη φλεγμονώδη αντίδραση. Γίνεται επίσης μια
σύντομη αναφορά στις τοξίνες που περιέχει το δηλητήριο του, και τον μηχανισμό δράσης τους.

Presentation of a case of a patient stung by the
poisonous sea worm Polychaetus
Rafail Giannas, Ioannis Hadjigeorgiou, Georgios Giannikopoulos, Andre Georgalli, Sotiroula Adamidou.

Responsible for communication: Rafail Giannas, General Hospital of Syros, tel: 2281060500,
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Summary
In the present paper is presented an unusual case of a patient who was hospitalized after being stung by a poisonous
sea worm, polychaetus (Hermodice Carunculata of the genus Ampinomidae). The toxins of the sea worm’s poison
resulted in a strong inflammatory reaction. There is also a brief presentation of the toxins that make up its poison, and
the mechanism of their action.
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Παρουσίαση περιστατικού

Εικόνα 1.

Ο ασθενής, ετών 40, αλλοδαπός από χώρα της Μέσης Ανατολής, ο οποίος εργαζόταν ως ψαράς σε καίκι, με ελεύθερο
ιστορικό, προσήλθε στα ΤΕΠ έπειτα από επαφή και νυγμό στην
περιοχή του αριστερού πήχεως και καρπού, από τις πλευρικές
άκανθες θαλασσίου σκώληκα μήκους περίπου 5 cm, ο οποίος
είχε μπλεχτεί στα δίχτυα του. Από την περιγραφή που έδωσε
ο ασθενής προέκυψε ότι επρόκειτο για πολύχαιτο (Hermodice
Carunculata, του γένους Amphinomidae), έναν θαλάσσιο σκώληκα του Ατλαντικού Ωκεανού και της Μεσογείου θαλάσσης,
ο οποίος τρέφεται με νεκρούς οργανισμούς. Φέρει πλευρικές
άκανθες οι οποίες εγχέουν ένα μείγμα ισχυρών τοξινών οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν τοπική ή γενικευμένη φλεγμονώδη αντίδραση με παρουσία φυσαλιδώδους ή αιμορραγικού
εξανθήματος. Ο ασθενής παρουσίαζε φυσαλιδώδες εξάνθημα,
αρχικά στην περιοχή του αριστερού πήχεως και καρπού όπου
ήρθε σε επαφή με τον σκώληκα, η οποία βλάβη κατόπιν επεκτάθηκε. Κατά την προσέλευση του στα ΤΕΠ: αρτηριακή πίεση
106/61 mmHg, σφύξεις 66 bpm, SpO2 95 %, απύρετος, με
καρδιογράφημα SR, και όπως αναφέρθηκα παρουσία φυσαλιδώδους εξανθήματος με αίσθημα καύσου και κνησμό (εικόνα
1). Από τον εργαστηριακό έλεγχο: Hct 45,4 %, Hb 15,99, WBC
9780, πολυμορφοπύρηνα 57,6 %, λεμφοκύτταρα 33,8 %, μονοκύτταρα 4,72 %, ΤΚΕ 4, CRP 2,5, PLT 289000, CPK 300,

Εικόνα 2.
1ο τριτημόριο (μπλέ χρώμα):
Διαταραχές Αιμόστασης (C-type lectin,
phospholipase, lipocalin, serpin, spider
toxin, kuntz type inhibitors).
2ο τριτημόριο (κόκκινο χρώμα):
Φλεγμονώδης αντίδραση
(metalloproteinase, peptidase
S1, cystatin, kazal domain).
3ο τριτημόριο (πράσινο χρώμα):
Αλλεργιογόνα (peptidase S10, CAP).

d-dimers 325, λοιπά κατά φύσιν.
Αρχικά ετέθη αντιβιοτική αγωγή, κλινδαμυκίνη και αμικασίνη ενδοφλεβίως, και επίσης χορηγήθηκε ενδοφλέβια υδροκορτιζόνη και αντιϊσταμινική αγωγή. Έγινε δερματολογική εκτίμηση και η iv χορήγηση υδροκορτιζόνης αντικαταστάθηκε από
per os χορήγηση κορτιζόνης. Επίσης τοπική χρήση κορτιζονούχων αλοιφών. Εξήλθε βελτιωμένος, με πλήρη υποχώρηση
του εξανθήματος.

Συζήτηση
Έχει βρεθεί , ότι οι σκώληκες του γένους Ampinomidae πα1

ράγουν μια πληθώρα δηλητηριωδών ουσιών που περιλαμβάνουν λεκτίνες, μεταλλοπρωτεϊνάσες, πεπτιδάσες, φωσφολιπάσες, αναστολείς πρωτεασών και αραχνοτοξίνες. Τα δηλητήρια
αυτά εμπλέκονται σε τρείς κύριες βιολογικές διαδικασίες:
διαταραχή αιμόστασης, φλεγμονώδη αντίδραση και αλλεργική αντίδραση (εικόνα 2). Ανάμεσα στα δηλητήρια αυτά περιλαμβάνεται και η παλυτοξίνη (εικόνα 3) και τα ανάλογα της,
μια πολύ ισχυρή νευροτοξίνη η οποία ανευρίσκεται σε πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς, όπως ζωανθίδια, δινομαστιγωτά, θαλάσσιες ανεμώνες, και τον σκώληκα polychaetus
(hermodice carunculata),καθώς και σε αρκετά είδη καρκι-

Εικόνα 3.
Δομή μορίου Παλυτοξίνης
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νοειδών και ιχθύων στον οργανισμό των οποίων αθροίζεται
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Η παλυτοξίνη και άλλες παρόμοιες τοξίνες είναι ισχυροί αναστολείς της ATPάσης Na+-K+, και είναι ανάμεσα στις πλέον
ισχυρές τοξίνες θαλάσσιων οργανισμών. Είναι ικανή σε υψηλή
δόση, να προκαλέσει καρδιακή αρρυθμία, καρδιακή ανακοπή,
και θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά. Η δράση της χαρακτηρίζεται
από την παρουσία μυϊκών σπασμών οι οποίοι προκαλούνται εν
μέρει λόγω της επηρεασμένης απελευθέρωσης ενδοθηλιακού
μονοξειδίου αζώτου3. Δεν υπάρχει καμία γνωστή θεραπεία.
Η τοξίνη αποπολώνει όλους τους τύπους των κυττάρων
λόγω της μετατροπής της ATPάσης Na+-K+ σε ένα κανάλι ιόντων. Το κύτταρο αποπολώνεται και εισρέουν ιόντα ασβεστίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συσπάσεις των καρδιακών και
των σκελετικών μυών. Η παλυτοξίνη προκαλεί τον θάνατο εάν
καταποθεί. Σε περίπτωση δερματικής επαφής- εισόδου της
παλυτοξίνης στον οργανισμό μέσω νυγμού, τα συμπτώματα
ποικίλουν αναλόγως της έκτασης της έκθεσης σε αυτήν, και
περιλαμβάνουν καρδιακές επιπλοκές, ραβδομυόλυση, οξεία
νεφρική ανεπάρκεια, νευρολογικές διαταραχές. Οι καρδιακές
επιπλοκές περιλαμβάνουν φλεβοκομβική βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία, αριστερό ή δεξιό block, υπέρταση, αναστροφή των
T, και ανακοπή.
Στο περιστατικό μας διαπιστώθηκε αύξηση της CPK, ένδειξη ήπιας ραβδομυόλυσης, η οποία μπορεί να αποδοθεί στην
δράση της παλυτοξίνης, καθώς και αύξηση των προϊόντων
αποδομής ινώδους (d-dimers), ένδειξη διαταραχής της αιμόστασης, που μπορεί να αποδοθεί στην δράση των λεκτινών,
σερπινών, και αναστολέων πρωτεάσης που περιλαμβάνονται
στις τοξίνες που περιέχει το δηλητήριο που εκκρίνει ο θαλάσσιος σκώληκας.

Συμπεράσματα
Η ποσότητα του δηλητηρίου που εγχύθηκε στον οργανισμό
του ασθενούς ήταν προφανώς μικρή, και χωρίς μείζονες εκδηλώσεις, λόγω του μικρού μεγέθους του σκώληκα και της
δερματικής οδού προσβολής. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν μυϊκές
συσπάσεις, και επηρεασμός του μηχανισμού της αιμόστασης,
όπως προκύπτει από τα εργαστηριακά ευρήματα, γεγονός που
δείχνει την ισχύ των δηλητηρίων αυτών που εκφράζονται από
αρκετούς επικίνδυνους θαλάσσιους οργανισμούς που βρίσκονται και στις Ελληνικές θάλασσες, όπως ο σκορπιός, το λεοντόψαρο και η θαλάσσια ανεμώνη. Οι κλινικοί ιατροί νοσοκομείων
και κέντρων υγείας στα νησιά και τα παράλια του Αιγαίου και
του Ιονίου πελάγους θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να
αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά.
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Επικύρωση του ερωτηματολογίου
SURVEY OF AUTONOMIC SYMPTOMS
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Θεοδώρα Σέμεν1, Νικόλαος Παπάνας2

Θεοδώρα Σέμεν

1. Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας
2. Διαβητολογικό Κέντρο-Ιατρείο Διαβητικού ποδιού, Β΄ Παθολογική Κλινική,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Θ. Σέμεν,
Αγίων Θεοδώρων 196, Ορεστιάδα, 68200,
Τηλ: 6944657711
Email: semdora@hotmail.com

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επικύρωση του ερωτηματολογίου Survey of Autonomic Symptoms (SAS)
για την νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 στην Ελληνική
γλώσσα. Για την απόδοση στην Ελληνική γλώσσα ακολουθήθηκαν οι εγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για να
διασφαλιστεί η εγκυρότητα της μετάφρασης και να διασφαλιστεί ότι αυτό θα παραμείνει απλό, σαφές, εύκολο στη
χρήση και κατανοητό από τους Έλληνες ασθενείς, όπως και η αντίστοιχη αγγλική έκδοση, καθώς και εστιασμένο στην
ακριβή αξιολόγηση των συμπτωμάτων του αυτόνομου νευρικού συστήματος σε άτομα με διαβήτη. Το ερωτηματολόγιο στη συνέχεια μοιράστηκε σε ένα δείγμα 40 ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, ώστε να αξιολογηθεί η
εγκυρότητα του. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ελληνική έκδοση του SAS είναι εύκολη στη χρήση για τον εξεταζόμενο. Ωστόσο, απαιτούνται διευκρινήσεις στις ερωτήσεις για την αξιολόγηση των συμπτωμάτων της εφίδρωσης.
Λέξεις ευρετηριασμού: αυτόνομο νευρικό σύστημα, εγκυρότητα, επιπλοκές, ερωτηματολόγιο SAS, νευροπάθεια,
σακχαρώδης διαβήτης.
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Summary
This work aimed to study the validity of the Survey of Autonomic Symptoms (SAS) questionnaire for autonomic
neuropathy translated into Greek in subjects with type 2 diabetes mellitus. The development of the Greek version
of SAS followed specific guidelines, to ensure the validity of the translation and to make sure that it would remain
simple, clear, easy to use and understandable by Greek subjects, equally well as the corresponding English version.
The Greek version also focused on accurate assessment of the symptoms of the autonomic nervous system in
patients with diabetes. The questionnaire was delivered to 40 subjects with type 2 diabetes mellitus, to assess its
validity. Our results indicated that the Greek version of SAS is easy for participants to complete. However, some
changes in the phrasing of questions for the assessment of the symptoms of sudomotor system are needed to
increase understandability by participants and validity of their responses.
Keywords: autonomic neuropathy, complications, diabetes mellitus, neuropathy, SAS questionnaire, tool, validity.

Εισαγωγή

εργασίας είναι η επικύρωση της μετάφρασης του ερωτηματολο-

Η διαβητική νευροπάθεια αποτελεί ιδιαίτερα συχνή χρόνια επι-

γίου SAS για τη νευροπάθεια του ΑΝΣ στην ελληνική γλώσσα.

πλοκή του σακχαρώδους διαβήτη . Η πιο συνηθισμένη κλινική
1

της εκδήλωση είναι η χρόνια συμμετρική αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια (η διαβητική περιφερική νευροπάθεια) .
1, 2

Ασθενείς και μέθοδος
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Διαβητολογικό Κέντρο

Επίσης, σημαντική αύξηση της νοσηρότητας επιφέρει η δια-

της Β΄ Παθολογικής κλινικής του ΔΠΘ στο Πανεπιστημιακό

βητική νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ).

Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Η μελέτη εγκρίθηκε

Αυτή μπορεί να προσβάλει όλα τα όργανα του σώματος, ενώ

από την επιτροπή δεοντολογίας και τα άτομα συμμετείχαν με

οι κλινικά σημαντικότερες εκδηλώσεις αφορούν την καρδιά και

την έγκρισή τους έπειτα από κατάλληλη ενημέρωση.

τα αγγεία (π.χ. ορθοστατική υπόταση, αρρυθμίες) καθώς και το
γαστρεντερικό σύστημα (π.χ. δυσκοιλιότητα, διάρροια, έμετοι)3.

Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν άτομα με σακχαρώδη
διαβήτη τύπου 2 (Τ2ΣΔ). Αποκλείστηκαν εκείνοι που ελάμ-

Η διάγνωση της διαβητικής νευροπάθειας στηρίζεται στην

βαναν φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την λειτουργία του

κλινική εικόνα και σε ειδικές δοκιμασίες . Ειδικότερα, η διά-

ΑΝΣ. Αρχικά προσεγγίστηκαν 64 άτομα, οι οποίοι ερωτή-

γνωση της νευροπάθειας του ΑΝΣ επικράτησε να επικεντρώνε-

θηκαν αν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη μελέτη. Τελικά,

ται στην εξέταση των κλασικών καρδιαγγειακών αντανακλαστι-

40 άτομα με Τ2ΣΔ δέχτηκαν να λάβουν μέρος και συμπλή-

κών (π.χ. εξέταση της φυσιολογικής αναπνευστικής αρρυθμίας,

ρωσαν το ερωτηματολόγιο.

1-3

ορθοστατική υπόταση κ.ά.) . Ωστόσο, λόγω της ετερογένειας

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 11 ερωτήσεις για

των εκδηλώσεων και της πολυπλοκότητας των δοκιμασιών, η

τις γυναίκες και από 12 ερωτήσεις για τους άνδρες, οι ερω-

νευροπάθεια του αυτονόμου νευρικού συστήματος σπάνια εξε-

τήσεις αφορούν τους εξής τομείς: ορθοστατική υπόταση,

τάζεται και συνήθως διαγιγνώσκεται όψιμα .

σύστημα εφίδρωσης, αγγειοκινητική λειτουργία, γαστρε-

3

3

Έτσι, έχει προταθεί ως δοκιμασία διαλογής (screening test)

ντερικό σύστημα και ουροποιητική και σεξουαλική δυσλει-

για τη διαβητική νευροπάθεια του ΑΝΣ και το ερωτηματολόγιο

τουργία. Για την αξιολόγηση της ύπαρξης των συμπτωμάτων

Survey of Autonomic Symptoms (SAS) . Το ερωτηματολόγιο

διαβητικής αυτόνομης νευροπάθειας, οι ασθενείς κλήθηκαν

αυτό αξιολογεί τόσο την παρουσία συμπτωμάτων του αυτόνο-

να απαντήσουν σε μια κλίμακα «Ναι» ή «Όχι». Για την αξιο-

μου νευρικού συστήματος, όσο και τον βαθμό της σοβαρότητας

λόγηση της σοβαρότητας και βαρύτητας των συμπτωμάτων,

του καθενός. Είναι εύχρηστο και αξιόπιστο, ενώ η εγκυρότητα και

χρησιμοποιήθηκε όπως και στην αρχική έκδοση μια κλίμακα

η αξιοπιστία του έχουν αποδειχθεί.

5 σημείων από το 1 έως το 5, όπου οι ασθενείς ανέφεραν

4

Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο SAS δεν έχει μέχρι σήμερα

τον βαθμό στον οποίο είναι ενοχλητικό κάθε σύμπτωμα. Η

αποδοθεί στην ελληνική γλώσσα. Σκοπός λοιπόν της παρούσας

κλίμακα των απαντήσεων έχει ως εξής: 1= καθόλου, 2 =
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Πίνακας 1.
Το ερωτηματολόγιο SAS στην ελληνική γλώσσα.
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Εάν έχετε κάποιο
από τα παρακάτω συμπτώματα απαντήστε
με ναι ή όχι

Εάν απαντήσατε ναι, πόσο θα
λέγατε ότι σας ενοχλεί το σύμπτωμα
σας (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=μέτρια,
4=αρκετά, 5=πολύ)

Σύμπτωμα/ πρόβλημα υγείας

Ναι (1)

Όχι (2)

1 Έχετε συμπτώματα ζάλης?

1

2

1

2

3

4

5

2 Έχετε ξηρότητα στόματος ή οφθαλμών?

1

2

1

2

3

4

5

3 Είναι τα πόδια σας ωχρά ή κυανά ή
(έχετε παρατηρήσει αλλαγή στο χρώμα των
ποδιών σας ωχρό ή κυανό)?

1

2

1

2

3

4

5

4 Είναι τα πόδια σας πιο κρύα από ότι
το υπόλοιπο σώμα σας?

1

2

1

2

3

4

5

5 Έχει μειωθεί η εφίδρωση στα πόδια σας σε σύγκριση με το υπόλοιπο σώμα σας?

1

2

1

2

3

4

5

6 Έχει μειωθεί η εφίδρωση των ποδιών σας
ή απουσιάζει? (για παράδειγμα μετά από
σωματική άσκηση ή κατά τους θερμούς μήνες?)

1

2

1

2

3

4

5

7 Έχει αυξηθεί η εφίδρωση των χεριών σας
σε σύγκριση με το υπόλοιπο σώμα σας?

1

2

1

2

3

4

5

8 Έχετε ναυτία, έμετο ή φούσκωμα μετά από
κατανάλωση μικρού γεύματος?

1

2

1

2

3

4

5

9 Έχετε επίμονη διάρροια ? (περισσότερο
από 3 διαρροικές κενώσεις την ημέρα)

1

2

1

2

3

4

5

10 Έχετε επίμονη δυσκοιλιότητα? (λιγότερο από
1 κένωση μέρα παρά μέρα ( ή κάθε δεύτερη μέρα)

1

2

1

2

3

4

5

11 Έχετε ακράτεια ούρων?

1

2

1

2

3

4

5

12 Έχετε προβλήματα στυτικής δυσλειτουργίας?
(για τους άνδρες)

1

2

1

2

3

4

5

λίγο, 3= μέτρια, 4= αρκετά, 5= πολύ (ενοχλητικό). Όπως και

άνδρες. Η βαθμολογία για τη σοβαρότητα των συμπτωμά-

στην Αγγλική έκδοση για την ύπαρξη ενός συμπτώματος ο

των κυμαίνεται στις γυναίκες από 0-55 και για τους άνδρες

ασθενής λαμβάνει 1 βαθμό, ενώ δεν λαμβάνει κανένα βαθ-

από 0-60.

μό (0) σε απουσία συμπτωμάτων. Η συνολική βαθμολογία

Αρχικά, έγινε μετάφραση του ερωτηματολογίου από τα

(score) που μπορούν να λάβουν οι ασθενείς ως προς την

αγγλικά στα ελληνικά και δοκιμή αυτής σε 10 άτομα με Τ2ΣΔ,

ύπαρξη των συμπτωμάτων κυμαίνεται, όπως και στην Αγγλι-

για να ελεγχθεί αν είναι κατανοητό και να διορθωθούν τυ-

κή έκδοση από 0-11 για τις γυναίκες και σε 0-12 για τους

χόν ασάφειες και δυσνόητες έννοιες. Έπειτα έγινε μετάφρα-
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ση πίσω στην μητρική του γλώσσα (backtranslation) από

μικρό. Έτσι, χρειαζόμαστε περαιτέρω επιβεβαίωση σε μεγαλύτε-

δύο ανεξάρτητους μεταφραστές. Το ερωτηματολόγιο που

ρη ομάδα εξεταζομένων.

προέκυψε συγκρίθηκε με την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση.

Συμπερασματικά, η Ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου

Συγκρίθηκε η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο αγγλικών

SAS αναδείχτηκε εύχρηστη και χρήσιμη για τον αδρό έλεγχο

κειμένων, της πρωτότυπης και της μεταφρασμένης πίσω

των συμπτωμάτων της ΑΝΣ σε άτομα με Τ2ΣΔ. Η απόδοση του

στα αγγλικά. Τυχόν διαφορές θα έπρεπε να οδηγήσουν σε

ερωτηματολογίου στη γλώσσα μας αναμένεται να βελτιώσει τον,

διορθώσεις στην ελληνική έκδοση, ώστε στην τελική μορφή

έστω αδρό, έλεγχο της διαβητικής νευροπάθειας του ΑΝΣ στην

να αποδίδεται το ίδιο νόημα με την αγγλική εκδοχή. Η τε-

Ελλάδα. Αναμένεται τώρα επιβεβαίωση και περαιτέρω εμπειρία

λική μορφή του ερωτηματολογίου (Πίνακας 1) διανεμήθηκε

σε μεγαλύτερο δείγμα.

στους συμμετέχοντες.

Αποτελέσματα
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν διήρκεσε πάνω από
5 λεπτά για κανέναν συμμετέχοντα. Έτσι, το ερωτηματολόγιο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σε σύντομο χρονικό διάστημα
και είναι απλό στη χρήση, όπως η αρχική αγγλική έκδοση του
ερωτηματολογίου.
Η πλειονότητα των εξεταζομένων ζήτησαν διευκρινίσεις
σχετικά με τις ερωτήσεις 5, 6 και 7, οι οποίες αφορούν τις διαταραχές της εφίδρωσης. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να προσδιοριστεί ένας χρόνος αναφοράς, σχετικά με το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο και μετά άρχισαν να παρουσιάζονται διαταραχές
εφίδρωσης. Επιπλέον, κατά την απάντηση των ερωτηματολογίων, παρατηρήθηκε ότι μεταξύ των ανδρών, υπήρχε δισταγμός
στην απάντηση της 12ης ερώτησης, που αφορούσε τη στυτική
δυσλειτουργία. Ως εκ τούτου, δε γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό οι
συμμετέχοντες απάντησαν με ειλικρίνεια.
Οι συμμετέχοντες δεν εξέφρασαν απορίες ή ερωτήσεις σε
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άλλα ερωτήματα. Δήλωσαν ότι οι ερωτήσεις ήταν εύκολα κατανοητές.

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι το Ελληνικό ερωτηματολόγιο SAS
είναι εύκολο στη χρήση του από άτομα με Τ2ΣΔ και από ιατρούς.
Τα ευρήματά μας αυτά συνάδουν με εκείνα των αρχικών ερευνητών στην Αγγλική γλώσσα4. Ανάλογη ευχρηστία και αξιοπιστία
του ερωτηματολογίου έχει βρεθεί στην Κορεατική5 και στη Γερμανική γλώσσα6.
Οι απορίες και οι διευκρινήσεις που ζήτησαν οι εξεταζόμενοι αφορούσαν τις διαταραχές της εφίδρωσης. Φαίνεται ότι οι
ερωτήσεις αυτές χρειάζονται αναδιατύπωση, ώστε να γίνουν
ευκολότερα κατανοητές στην Ελληνική γλώσσα.
Η μελέτη αυτή είναι πρωτότυπη, αλλά έχει και περιορισμούς.
Ο σημαντικότερος είναι το γεγονός ότι η μελέτη της εγκυρότητας
του ερωτηματολογίου SAS στην ελληνική γλώσσα δεν αξιολογήθηκε με στατιστικές μεθόδους, αλλά αυτό ξέφευγε από τους
σκοπούς της μελέτης. Επιπλέον, το μέγεθος του δείγματος ήταν
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