
ΈΝΑ ΧΡΟΝΟ META ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ- ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ, 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Γεώργιος Λιάπης1, Παναγιώτης Κοροβέσης1, Ηλίας Παναγιωτόπουλος2 

1.Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

2.Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το κάταγμα του ισχίου στη συντριπτική του πλειοψηφία συμβαίνει σε ηλικιωμένους ασθενείς και αποτελεί ένα καταστροφικό 
τραυματισμό που επηρεάζει τη λειτουργικότητα, τη φυσική και την πνευματική κατάσταση του ατόμου που θα το υποστεί. 
Πολυάριθμες μελέτες εχουν γίνει σχετικά  με την θνητότητα και τις επιπλοκές του, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τη συσχέτισή του με την 
ποιότητα ζωής του ατόμου μετατραυματικά.

ΣΚΟΠΟΣ

Διερεύνηση της ποιότητας ζωής στο 1ο μετεγχειρητικό έτος, των ηλικιωμένων που υπέστησαν κάταγμα ισχίου, καθώς και της 
θνητότητας και των άμεσων και απώτερων επιπλοκών του (θρόμβωση, πνευμονική εμβολή, λοίμωξη, κατάκλιση, νέο κάταγμα) και 
συσχέτισή τους με φύλο, τύπο κατάγματος και τρόπο αντιμετώπισης.



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
• Χρησιμοποιήθηκε το αρχείο ασθενών της Ορθοπαιδικής κλινικής του Γ.Ν.Πατρών

• Επιλέχτηκαν οι ασθενείς που είχαν εισαχθεί με τους κωδικούς ICD10 (δέκατη αναθεώρηση της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης των

Νόσων και των Σχετικών Προβλημάτων Υγείας) S72.0, S72.1 και S72.2 (υποκεφαλικό - του αυχένα, διατροχαντήριο και υποτροχαντήριο

κάταγμα του μηριαίου) το χρονικό διάστημα 1/7/2016-30/6/2017 και για τους οποίους υπήρξε τουλάχιστο 1 (ενός) έτους δυνατότητα 

παρακολούθησης.Η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή /και προσωπικής συνέντευξης με τους 

ασθενείς όπου ήταν δυνατό ή τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Έγινε η συμπλήρωση ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε για τις 

ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης σχετικά με τη θνητότητα και τις επιπλοκές και του διαπιστευμένου για την ποιότητα ζωής 

ερωτηματολογίου SF-36.

• Πρόκειται για μία αναδρομική περιγραφική μελέτη (retrospectivedescriptivestudy). Η περιγραφική ανάλυση περιλαμβάνει μέτρα σχέσης 

και διασποράς

• .Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση του στατιστικού λογισμικού «SPSS-25». Η ελάχιστη τιμή του επιπέδου 

στατιστικής σημαντικότητας, p-value, σε όλες τις στατιστικές δοκιμασίες ορίστηκε στο 5%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ποσοστό της ανταποκρισιμότητας ήταν 66.3%. Ο αριθμητικός μέσος της ηλικίας ήταν τα 83.9 ± 9. Στην πλειονότητα οι ασθενείς ήταν 

γυναίκες (73.5 %) και μόνο 26.5 % ήταν άνδρες. Η συνολική θνητότητα των ασθενών αυτών για το πρώτο έτος, ήταν 39.4 %.

Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως θρόμβωση , πνευμονική εμβολή, λοίμωξη και έλκη κατακλίσεως εμφανίστηκαν σε ποσοστό 30.1%.

Η σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής δε διαφέρει σημαντικά με άλλο μελετημένο ελληνικό πληθυσμό παρόμοιας ηλικίας. Τέλος, το

ποσοστό νέου κατάγματος στους υπό μελέτη ασθενείς ξεπέρασε το 15%.



Από τους ασθενείς που απεβίωσαν οι περισσότεροι είχαν υποστεί 

διατροχαντήριο κάταγμα- όχι όμως στατιστικα σημαντικό το 

αποτέλεσμα (Pearson-χ2(2) = 1.235, p= 0.539).

Επίσης αυξημένες ήταν και οι επιπλοκές στους ασθενείς με 

διατροχαντήριο κάταγμα (p :0.539)

Ο έλεγχος της δοκιμασίας PearsonChi-square έδειξε ότι υπάρχει, στατιστικά σημαντική, 

σχέση (Pearson-χ2(3) = 20.105, p< 0.001) στη συσχέτιση χειρουργικής και μη 

παρεμβατικής θεραπείας. Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι, στατιστικά, θάνατοι

καταγράφηκαν στη μη παρεμβατική-συντηρητική αντιμετώπιση, έναντι

των χειρουργικών μεθόδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η αναλογία ως προς το φύλο των ασθενών ήταν 3 γυναίκες προς 1 

άνδρα (συμβαδίζει με παγκόσμια βιβλιογραφία), η θνητότητα συμβαδίζει με παλαιότερα 

δεδομένα και είναι παρόμοια με σύγχρονα δεδομένα για ασθενείς που 

χειρουργήθηκαν. Δεν ανεδείχθη συσχέτιση φύλου- θνητότητας σε αντίθεση με διεθνή 

δεδομένα.Οι επιπλοκές εμφανίστηκαν σε μικρότερο ποσοστό από ό,τι αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία.

Συχνότερη επιπλοκή ήταν η λοίμωξη κι από αυτές πρώτη θέση κατείχαν οι λοιμώξεις 

αναπνευστικού.

Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση (5%) και η Πνευμονική Εμβολή (3,4%) εμφανίστηκαν σε 

χαμηλότερη συχνότητα από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Τέλος, το ποσοστό νέου κατάγματος στους υπό μελέτη ασθενείς μας, ξεπέρασε το 

15%. Αυτό είναι ένα πεδίο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με νέες έρευνες


