ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
Δανιηλίδου Αικατερίνη, Τριανταφύλλου Παναγιώτα, Χριστοφορίδης Αθανάσιος

Α΄ Παιδιατρική Κλινική, A.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι
Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (ΣΔ-1) στην εφηβεία
και επικίνδυνες συμπεριφορές
• καπνού: 65% τα κορίτσια και 47,4% τα αγόρια,
Scaramuzza, A. et al. 2010, Acta Paediatrica; 99: 1237- 41

• αλκοόλ: 73% σε μαθητές γυμνασίου,
Martinez-Aguayo, A. et al. 2007, Pediatric Diabetes; 8: 265-71

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ
• Σε μια μελέτη, στην Ιταλία, μεταξύ των ασθενών με

σακχαρώδη

διαβήτη

σε

όσους

είχαν

εμπλακεί

σε

ριψοκίνδυνες συμπεριφορές παρατηρήθηκε ένα υψηλότερο
ποσοστό κακοδιαχείρισης της θεραπείας τους, της τάξης
του 76% έναντι 34% αυτών που δεν ενεπλάκησαν.

• Ένας φτωχός έλεγχος του μεταβολισμού κυρίως κατά τη

διάρκεια της εφηβείας μπορεί να είναι το πρώτο σημάδι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙΙ
Έφηβοι με ΣΔ-1 και χρήση του διαδικτύου

• Όσο αυξάνεται η ηλικία και η διάρκεια του διαβήτη

τόσο συνδέεται με περισσότερο χρόνο χρήσης του
υπολογιστή, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο
μακροχρόνιος ΣΔ-1, θα μπορούσε να προκαλέσει μια
παθητική συμπεριφορά του τρόπου ζωής.
Benevento, D. et al. 2010, Diabetes research and clinical practice; 88: 32-4

ΣΚΟΠΟΣ
• Η μελέτη του βαθμού εθισμού στο διαδίκτυο των

εφήβων με ΣΔ-1

• η διερεύνηση των λόγων χρήσης του διαδικτύου

• η συσχέτιση των ευρημάτων με δημογραφικές,

κοινωνικο-οικονομικές
παραμέτρους
παραμέτρους γλυκαιμικού ελέγχου του διαβήτη

και

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι
1. Ερωτηματολόγιο, που συμπλήρωσαν οι κηδεμόνες
• για τους λόγους χρήσης του διαδικτύου

• για τις παραμέτρους του γλυκαιμικού ελέγχου του διαβήτη και δημογραφικά

και κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία

2. Ερωτηματολόγιο εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction Test

IAT)
• μετρά το βαθμό έκθεσης του ατόμου στον υπολογιστή και κατατάσσει τη

συμπεριφορά σε επίπεδα εθισμού
Young, K., 1998, New York: John Wiley & Sons, Hoboken

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
• Ερωτηματολόγιο εθισμού στο Διαδίκτυο (Internet Addiction

Test IAT)
• περιλαμβάνει 20 ερωτήσεις,
• ''ψυχολογικής / συναισθηματικής σύγκρουσης'',
• ''διαχείρισης χρόνου'' και
• ''παραμέλησης εργασίας'' με κλίμακα:

0 = ποτέ, 1 = σπάνια, 2 = πού και πού, 3 = αρκετά συχνά, 4 =συχνά, 5 =
πάντα.
§ ανάλογα με το τελικό άθροισμα, το κάθε ερωτηματολόγιο

χαρακτηρίστηκε ως:

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ
Στατιστική ανάλυση
Στατιστικά λογισμικά προγράμματα:
•

Microsoft® Excel® for Mac 2011 version 14.0.0 και

•

IBM® SPSS® Statistics version 20

Χρησιμοποιήθηκε:
•

η δοκιμασία Shapiro-Wilk, για τον έλεγχο της κανονικότητας

•

η δοκιμασία Student’s t-test και η δοκιμασία Mann-Whitney για τη σύγκριση των
μέσων όρων δύο διαφορετικών ομάδων, σε μεταβλητές με κανονική και μη-κανονική
κατανομή, αντίστοιχα

•

η δοκιμασία χ2(chi-square) για τη σύγκριση των ποσοστών των ποιοτικών μεταβλητών

•

οι συναρτήσεις Pearson και Spearman για τον έλεγχο της γραμμικής συσχέτισης σε
μεταβλητές με κανονική και μη-κανονική κατανομή, αντίστοιχα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ι
35 ασθενείς, 14 κορίτσια και 21 αγόρια:
• μ.ό. ηλικίας: 14,95 ± 1,90 έτη (διακύμανση: 12,03 – 18,20 έτη)
• μ.ό. ηλικίας κατά τη διάγνωση: 9,56 ± 3,25 έτη (διακύμανση: 0,62 – 14,58

έτη)
• μ.ό. των ετών από τη διάγνωση: 5,39 ± 4,07 έτη (διακύμανση: 0,54 – 16,57

έτη)
• μ.ό. των τιμών της HbA1c: 7,31 ± 1,07% (διακύμανση: 4,80 – 9,84%)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΙ
Ασθενείς

Μάρτυρες

Τύπος οικογένειας

(n=34)

(n=35)

Μονογονεϊκή

4 (11,76)

0 (0,00)

0,037

Πυρηνική

24 (70,59)

32 (91,43)

0,027

Ηλικία μητέρας

45,24±4,89

42,83±3,71

0,034

Ηλικία πατέρα

49,64±5,85

45,89±4,50

0,004

Μόρφωση πατέρα

(n=32)

P

(n=35)

Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΤΕΙ
ΑΕΙ

5 (15,63)
4 (12,50)
12 (37,50)
5 (15,63)
5 (15,63)

0 (0,00)
0 (0,00)
16 (45,71)
11 (31,43)
8 (22,86)

Οικογενειακό εισόδημα

(n=31)

(n=35)

<5. 000
5. 000-10. 000
10. 000-15. 000
15. 000-25. 000
>25. 000
Άλλο

2 (6,45)
6 (19,35)
5 (16,13)
8 (25,81)
7 (22,58)
3 (9,68)

0 (0,00)
0 (0,00)
6 (17,14)
15 (42,86)
10 (28,57)
4 (11,43)

0,016
0,031
0,496
0,130
0,455
0,196
0,006
0,912
0,147
0,579
0,818

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙII

Φυσιολογικ
ή
χρήση

Ήπια εθιστική
συμπεριφορά

Μέτρια εθιστική Σοβαρή εθιστική
συμπεριφορά
συμπεριφορά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙV
Ασθενείς
62,86%

Μάρτυρες
40,00%

P
0,056

31-49 (Ήπια εθιστική)

34,28%

28,57%

0,607

50-79 (Μέτρια εθιστική)

2,86%

31,43%

0,002

0%

0%

-

0-30 (Φυσιολογική χρήση)

80-100 (Σοβαρή εθιστική)

Σύγκριση σχετικών συχνοτήτων ασθενών και μαρτύρων κατηγοριοποιημένοι
ανάλογα με το score του ειδικού ερωτηματολογίου χρήσης του διαδικτύου

Στατιστικά σημαντική διαφορά του συνολικού
score μεταξύ ασθενών και μαρτύρων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ V

Συγκριτική απεικόνιση των επίπεδων γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης
(ΗbA1c) (πρόσφατα επίπεδα και μέσος όρος τελευταίου έτους) των
ασθενών με φυσιολογική χρήση διαδικτύου και αυτών με ήπια εθιστική
συμπεριφορά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VI

Συσχέτιση μεταξύ του score στο ειδικό ερωτηματολόγιο χρήσης του
διαδικτύου και του μέσου όρου των τιμών ΗbA1c του τελευταίου έτους

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VII
Φυσιολογική
χρήση

Ήπια εθιστική
συμπεριφορά

P

Φυσιολογική
χρήση

Ήπια εθιστική
συμπεριφορά

P

E1

2,36 ± 1,09

3,33 ± 1,23

0,031

E11

1,14 ± 0,94

2,83 ± 1,03

<0,001

E2

1,00 ± 0,98

2,17 ± 0,94

0,003

E12

0,68 ± 0,95

2,58 ± 1,31

<0,001

E3

0,64 ± 0,73

0,92 ± 1,40

0,469

E13

1,27 ± 1,35

2,08 ± 1,24

0,052

E4

0,73 ± 0,70

1,75 ± 1,36

0,026

E14

0,68 ± 0,72

2,33 ± 1,30

<0,001

E5

1,91 ± 1,48

3,08 ± 1,62

0,040

E15

0,82 ± 0,80

1,75 ± 1,48

0,038

E6

0,32 ± 0,78

0,83 ± 1,58

0,005

E16

1,23 ± 1,27

2,33 ± 1,23

0,019

E7

0,68 ± 1,09

1,58 ± 1,56

0,065

E17

1,23 ± 1,15

1,83 ± 1,03

0,109

E8

0,50 ± 0,60

1,42 ± 1,00

0,007

E18

0,27 ± 0,63

1,08 ± 1,00

0,006

E9

0,73 ± 1,20

1,42 ± 1,16

0,034

E19

0,32 ± 0,65

0,50 ± 0,67

0,311

E10

1,27 ± 1,08

2,17 ± 1,34

0,036

E20

0,95 ± 1,40

1,42 ± 1,16

0,170

•

Eρ. 8: Πόσο συχνά δεν είσαι επιμελής στις υποχρεώσεις σου εξαιτίας του internet;

•

Eρ. 14: Πόσο συχνά κοιμάσαι λιγότερο επειδή μπαίνεις στο internet;

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ VIIΙ
Παράμετρος
n (%)
Θεραπεία
Εντατική
Αντλία
Μόρφωση πατέρα
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο

Φυσιολογική
χρήση (0-30)
22 (62,86)

Ήπια εθιστική
συμπεριφορά (31-49)
12 (34,28)

13 (59,09)

12 (100,00)

9 (40,91)
(n=21)
1 (4,76)
3 (14,29)
10 (47,61)

0 (0,00)
(n=11)
4 (36,37)
1 (9,09)
2 (18,18)

P

0,010
0,019
0,673
0,102

Κατηγοριοποίηση ασθενών με βάση το score στο ερωτηματολόγιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χ

Συγκριτική απεικόνιση της ηλικίας των
πατέρων σε ασθενείς με ικανοποιητική και
μέτρια ρύθμιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Στατιστικά
σημαντικότερο
ποσοστό
πατέρων απόφοιτων Γυμνασίου (P=0,043)
και χαμηλότερο ποσοστό πατεράδων
απόφοιτων ΑΕΙ στην ομάδα στην ομάδα
των ασθενών με μέτρια ρύθμιση
συγκριτικά με τους ασθενείς με
ικανοποιητική ρύθμιση του σακχαρώδη
διαβήτη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΙ
Λόγοι χρήσης του διαδικτύου από τις οικογένειες των
εφήβων με ΣΔ-1
•

79,31%: ενημέρωση σε θέματα διαβήτη

•

23,33%: χρησιμοποίηση λογισμικών για τη ρύθμιση του διαβήτη

•

23,33%: συμμετοχή σε blogs με θέματα διαβήτη

•

6,67%: γνωριμίες μέσω διαδικτύου με οικογένειες άλλων παιδιών με
ΣΔ-1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ι
• Οι έφηβοι με ΣΔ-1, 12 έως 18 ετών, σε μεγάλο ποσοστό δεν

εμφανίζουν εθιστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο καθώς σε
σύγκριση με τους υγιείς εφήβους εμφανίζουν μεγαλύτερο
ποσοστό της φυσιολογικής χρήσης του διαδικτύου

• Κανένας από τους ασθενείς που εμφάνισαν ήπια εθιστική

συμπεριφορά δεν χρησιμοποιεί αντλία για τη χορήγησης
της ινσουλίνης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΙΙ
•

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο του πατέρα είναι ένας παράγοντας
που σχετίζεται όχι μόνο με την εθιστική συμπεριφορά

στο

διαδίκτυο αλλά και με την μέτρια ρύθμιση του διαβήτη

•

Οι οικογένειες των εφήβων με ΣΔτ1 σε μεγάλο ποσοστό
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να ενημερωθούν χωρίς να
χρησιμοποιούν λογισμικά για τη διαχείριση της νόσου ή να
έρχονται σε επαφή με άλλες οικογένειες

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ . . .

