
ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

Αθανάσιος Φόρτης1,Αναστάσιος Δήμας1, Αντώνιος Αναλυτής2,Σταύρος Μερτζέλος1, Μιχαήλ Λαλουδάκης1, Σοφία Βρέττα1

•Ορθ/κη κλινική  Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης

•Τμήμα Υγιεινής – Επιδημιολογία – Βιοστατιστικής ΕΚΠΑ  

Υλικό & Μέθοδος

Πρόκειται για μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη. 

Τριάντα ασθενείς 20 γυναίκες και δέκα άνδρες μοιράστηκαν 

σε δύο ομάδες. Η επιλογή ήταν τυχαία και έγινε με την 

βοήθεια λογισμικού τυχαιοποίησης

(https://www.random.org/lists) στο ξεκίνημα της μελέτης. 

Στην ομάδα Ι η επέμβαση έγινε με την ελάχιστα επεμβατική 

(MIS) και στην ομάδα ΙΙ με την κλασσική ευρεία οπίσθια 

προσπέλαση (Kocher). Καταγράφηκαν, διάρκεια 

επέμβασης, προ και μετεγχειρητική Hb, και αριθμός 

μονάδων αίματος, που απαιτήθηκαν. Οι ασθενείς 

εκτιμήθηκαν επίσης με το σκορ της SICOT προ και 

μετεγχειρητικά. Στατιστική ανάλυση έγινε με το two-sample-

test, το Shapiro-Wilk test και το Mann-Whitney test.

Σκοπός

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί, αν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ της ελάχιστης αιματηρής (MIS) και της κλασσικής οπίσθιας 

προσπέλασης στα υποκεφαλικά κατάγματα του ισχίου. 
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Αποτελέσματα

Δύο γυναίκες ασθενείς πέθαναν κατά την διάρκεια της μελέτης. Δεν υπήρξε φλεγμονή ή 

εξάρθρημα.  Η κατανομή σε σχέση με την ηλικία, χρόνο αναμονής για χειρουργείο, 

διάρκεια χειρουργείου και προεγχειρητικό SICOT score, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ 

των δύο ομάδων. Οι μονάδες αίματος που απαιτήθηκαν ήταν λίγο περισσότερες στην 

ομάδα της κλασσικής προσπέλασης (1.2 έναντι 0.7), αλλά αυτό δεν ήταν σημαντικό (p= 

0.231). Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων  στο SICOT score ένα χρόνο 

μετά την επέμβαση. Υπήρξε αύξηση του πόνου (0.7) και μείωση (0.4) στην ομάδα MISκαι 

την κλασσική αντίστοιχα (p-value= 0.056). Σημαντική ήταν η χειροτέρευση της 

κινητικότητας και στις δύο ομάδες σε σχέση με αυτήν προ του κατάγματος (p-

value=0.010).

Κατανομή πόνου 
Κατανομή κινητικότητας Κατανομή κοινωνικής 

εξάρτησης

Συνολικό score



Συμπεράσματα

Δεν υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο μεθόδων. Η 

MIS μπορεί να παρουσιάζει το πλεονέκτημα της μικρότερης 

απώλειας αίματος, αν και αυτό δεν είναι σημαντικό. Η κινητικότητα 

των ασθενών μετεγχειρητικά χειροτερεύει. 

 

 

Table II. Descriptive characteristics for all variables (number of patients, mean, standard deviation) 

by treatment and overall 

 

 Mis Trad Overall  

 N Mean (SD) N Mean (SD) Mean (SD) p-value 

Age 15 83.3 (5.9) 15 83.9 (5.6) 83.6 (5.7) 0.760 

Time to op (days) 15 3.3 (2.1) 15 3.4 (1.7) 3.4 (1.9) 0.944 

Hb adm 15 12.0 (1.5) 15 11.2 (2.0) 11.7 (1.7) 0.273 

Ht adm 15 34.6 (5.6) 15 35.3 (6.4) 35.1 (6.0) 0.861 

Intraoperative time 15 40.7 (10.9) 15 40.1 (8.0) 40.4 (9.5) 0.870 

Num. of blood units 15 0.7 (0.7) 15 1.2 (1.2) 0.9 (1.0) 0.231 

Mobil 15 3.5 (2.5) 15 2.8 (2.0) 3.1 (2.2) 0.399 

Pain 15 2.4 (1.7) 15 2.3 (1.5) 2.3 (1.6) 0.964 

SocDep 15 3.5 (2.5) 15 2.8 (1.7) 3.1 (2.1) 0.375 

Total Score 15 9.5 (6.2) 15 7.8 (4.6) 8.6 (5.4) 0.482 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Table Vnew. Descriptive characteristics for the difference of score variables (follow up score – 

baseline score) by treatment. Positive values indicate increased follow-up score compared to 

baseline.  

 Mis Trad  

 N Mean (SD) N Mean (SD) p-value 

Diff.  Mobil 14 0.7 (0.8) 14 0.5 (1.0) 0.626 

Diff. Pain 14 0.7 (1.3) 14 -0.4 (1.0) 0.049 

Diff. SocDep 14 -0.1 (0.3) 14 -0.1 (1.1) 1.000 

Diff. Total Score 14 1.3 (1.9) 14 0.0 (2.1) 0.169 

 N Median (IQR) N Median (IQR) p-value 

Diff.  Mobil 14 0.5 (0.0, 1.0) 14 0.0 (0.0, 1.0) 0.595 

Diff. Pain 14 0.0 (0.0, 1.0) 14 0.0 (-1.0, 0.0) 0.056 

Diff. SocDep 14 0.0 (0.0, 0.0) 14 0.0 (-1.0, 0.0) 0.889 

Diff. Total Score 14 0.0 (0.0, 3.0) 14 0.0 (0.0, 1.0) 0.246 

 


