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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη συμμετείχαν 97 ασθενείς (♂29,♀76)
άνω των 65 ετών (μέση ηλικία 83 έτη) της
Ορθοπεδικής κλινικής του ΓΝΑ «ο
Ευαγγελισμός», οι οποίοι είχαν υποστεί κάταγμα
ισχίου από πτώση. Οι ασθενείς έπρεπε να
διαθέτουν επαρκές επίπεδο επικοινωνίας και να
μην πάσχουν από κάποιο νευρομυϊκό νόσημα.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
� Eυπάθεια (Clinical Frailty Scale (CFS)),

ελέγχεται μέσω συνέντευξης του ασθενούς.
Κατατάσσονται σε 9 κατηγορίες: βαθμολογία
από 1-3 θεωρούνται υγιής, βαθμολογία 4 είναι
προ-ευπαθείς, ενώ εκείνοι με 5-9 θεωρούνται
ευπαθείς.

� Λειτουργικότητα: η Barthel Index, αξιολογεί
την ικανότητα του ασθενούς να πραγματοποιεί
10 καθημερινές δραστηριότητες . Κυμαίνεται
από 0-100, μεγαλύτερη βαθμολογία δείχνει
υψηλότερη ανεξαρτησία του ασθενή.

� Μυϊκής ισχύς: με δυναμόμετρο χειρός (HG),
μετρήθηκε η δύναμη δραγμού των ασθενών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πληθυσμιακή γήρανση έχει οδηγήσει στην αύξηση του επιπολασµού συνδρόμων και διαταραχών συνδεδεμένων µε το γήρας, όπως είναι οι

πτώσεις και η ευπάθεια. Η τελευταία αποτελεί ένα πολυδιάστατο γηριατρικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από έκπτωση των σωματικών
ικανοτήτων και μείωση των λειτουργικών εφεδρειών, ενώ φαίνεται να συνδέεται με υψηλά ποσοστά συνοσηρότητας και θνησιμότητα. Η μελέτη
μας στοχεύει στην διερεύνηση της ύπαρξης του συνδρόμου ευπάθειας σε ηλικιωμένους ασθενείς με κάταγμα στο ισχίο εκ πτώσεως και τον
έλεγχο της δύναμης και της λειτουργικότητας των ασθενών αυτών.

1. Πτυχιούχος Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , 2. Φυσικοθεραπεύτρια ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός», Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΠΑΔΑ,
4. Καθηγητής Φυσικοθεραπείας, Πρόεδρος τμήματος Φυσικοθεραπείας, ΠΑΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• To σύνδρομο ευπάθειας εμφανίζεται στο

30% του δείγματος. (Γράφημα 1)
• Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό στο

γυναικείο πληθυσμό, ο οποίος
αντιπροσωπεύει και το μεγαλύτερο μέρος
του δείγματος

• Η δύναμη χειρός ήταν 13.7±5 kg (mean
±SD) και μειωμένη έναντι του γηριατρικού
πληθυσμού της κοινότητας (19.98kg)1, ενώ
διαπιστώθηκε και σημαντικά μειωμένη
μεταξύ των ευπαθών και μη ασθενών
(mean ±SD: 12.3kg ±3.8 vs 17.55kg ±8.8,
p<0.05). (Γράφημα 2)

• Η λειτουργικότητα βρέθηκε σημαντικά
μειωμένη μεταξύ των δύο
προαναφερθέντων ομάδων [median
(IQR):75(46-90) vs 97.5(67-100), p<0.05].
(Γράφημα 2)

Συχνότητα

Άνδρας 29,6%(n=29)
Γυναίκα 70,4%(n=68) 

Ηλικία (έτη) 83(±7,9)
Βάρος (kg) 66 (±16)
Τοποθεσία πτώσης Εντός:62.5%    

Εκτός:37,%

Συννοσηρότητες

Ναι 59,1%

Όχι 40,9%

Γράφημα 2 Σύγκριση ευπαθών & μη ασθενών σε σχέση με τα συνολικά
αποτελέσματα του δείκτη Barthel [57(20-80) vs 90(60-100),(p<0.001) & της
σύγκρισης δυναμομέτρησης δεξιού χεριού (HGR:11,96±3,7 vs 15,7±9 (p<0.05))

Προ-ευπαθείς
30%

Ευπαθείς
30%

Υγιείς
40%

Πίνακας 1 Παρουσίαση δημογραφικών στοιχείων 
συμμετεχόντων στην έρευνα (mean ±SD) 
n=πλήθος ατόμων

Γραφημα 1 Ο επιπολασμός της Ευπάθειας

Το ποσοστό ευπαθών ασθενών είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η
λειτουργικότητα και η μυϊκή δύναμη τους είναι σημαντικά
μειωμένη, γεγονός που συνάδει με την κλινική εικόνα του
συνδρόμου. Η πρώιμη αναγνώριση των ηλικιωμένων που
παρουσιάζουν τη σημειολογία του συνδρόμου ευπάθειας και η
ένταξη τους σε εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης μπορούν
να συμβάλλουν στην πρόληψη των πτώσεων και των
επιπλοκών αυτών.

Έγκριση έρευνας από την επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Νοσοκομείου:548


