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Frailty και ποιότητα ζωής των ατόμων με HIV λοίμωξη
Τσάκωνα Δ.,1 Κύρου Δ.,1 Ξωχέλλη Α.,1 Μεταλλίδης Σ.,2 Τσαχουρίδου Ό.,2 Χίνη Μ.,3 Μέλιου Μ.,3 Ψυχογυιού Μ.,4 
Μπασούλης Δ.,4 Παναγόπουλος Π.,5 Πετράκης Β.,5 Γώγος Χ.,6 Λεωνίδου Λ.,6 Καραμανίδου Χ. 1

Σκοπός: Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των κριτηρίων της ευπάθειας και των διαστάσεων της 
ποιότητας ζωής, και η ανάδειξη σημείων παρέμβασης με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ανθρώπων που ζουν με τον ιό.

Ασθενείς και μέθοδοι: Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από επαγγελματίες υγείας στο 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020. Στην μελέτη συμμετείχαν 398 HIV οροθετικά άτομα, ηλι-
κίας >18 ετών, από 5 μονάδες λοιμώξεων. Για την αξιολόγηση της ευπάθειας χρησιμοποιήθηκε το σύστη-
μα κριτηρίων των Fried et al. (2001) και η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο EuroQol 
(EQ-5D-5L). Μελετήθηκαν οι συσχετίσεις των διαστάσεων του EQ-5D-5L με τα κριτήρια του frailty, χρησι-
μοποιώντας εργαλεία της θεωρίας δικτύων (graph theory). O υπολογισμός μέτρων κεντρικότητας 
(network centralities) και η ανάλυση κατά συστάδες (clustering) πραγματοποιήθηκαν σε γλώσσα R.

Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία είναι τα 44 έτη (εύρος, 20-80 έτη) και οι 367/398 είναι άνδρες (92%). Οι 
14/398 (3.5%) βρίσκονται σε κατάσταση ευπάθειας (frail) και οι 34/398 (8.5%) σε κατάσταση προ-ευπά-
θειας (pre-frail). Οι 236/398 (59.3%) έχουν λίγο έως μέτριο άγχος/κατάθλιψη και οι 123/398 (31.1%) νιώ-
θουν λίγο έως μέτριο πόνο/δυσφορία. Το δίκτυο συσχέτισης αποτελείται από δέκα κόμβους που αντι-
προσωπεύουν τα κριτήρια του frailty και τις διαστάσεις του EQ-5D-5L που συνδέονται πλήρως με τριά-
ντα ακμές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση (α<0.01) (Σχήμα 1). Η ανάλυση 
κατά συστάδες (clustering) αναδεικνύει την ύπαρξη δύο διακριτών ομάδων: η πρώτη αποτελείται από 
τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, την ταχύτητα βάδισης, την κινητικότητα και τη δύναμη λαβής, 
ενώ η δεύτερη από το αίσθημα εξάντλησης, τις συνήθεις δραστηριότητες, την αυτοεξυπηρέτηση, την 
μείωση του σωματικού βάρους και το άγχος/κατάθλιψη. O κόμβος του κριτηρίου frailty “αίσθημα εξά-
ντλησης” λαμβάνει την μέγιστη τιμή βαθμικής κεντρικότητας (degree = 0.9), κεντρικότητας ισχύος 
(strength = 0.25) και κεντρικότητας διαμεσολάβησης (betweenness = 0.8). 

Συμπεράσματα: Τα κριτήρια του frailty συσχετίζονται σημαντικά με διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Στο 
δίκτυο συσχετίσεων αποτυπώνονται δύο ομάδες: η πρώτη αφορά στη σωματική ευρωστία, ενώ η δεύτερη 
στη δυσφορία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα. Τη σημαντικότερη θέση στο δίκτυο κατέχει το «αί-
σθημα εξάντλησης». Λειτουργεί κομβικά μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών, συνδέεται με όλες τις διαστά-
σεις της ποιότητας ζωής, ενώ αποτελεί το μοναδικό κριτήριο frailty που συνδέεται με το άγχος/κατάθλιψη. 
Συνεπώς, αναδεικνύεται η σημασία της αξιολόγησης και της διαχείρισης του στην κλινική πρακτική.

Σχήμα 1. Το δίκτυο frailty – ποιότητας ζωής των ατόμων με HIV. Το χρώμα των κόμβων αντιστοιχεί στις 
2 συστάδες που προέκυψαν κατά την ανάλυση. Το μέγεθος κάθε κόμβου είναι ανάλογο με το πλήθος 
και το βάρος των συσχετίσεων που έχει σύμφωνα με την κεντρικότητα ισχύος.
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