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Santrauka
Šlaunikaulio kaklo lūžių gydymas yra aktuali pro-
blema, kuriai spręsti taikoma keletas skirtingų gy-
dymo metodų.
Darbo tikslas. Įvertinti ir palyginti pacientų, patyru-
sių šlaunikaulio kaklo lūžius, gyvenimo kokybę bei 
mirštamumą per pirmus metus po taikytų skirtingų 
gydymo metodų.
Metodika. Atlikta pacientų, gydytų VšĮ Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje dėl šlaunikaulio kaklo 
lūžių, ligos istorijų retrospektyvinė analizė. Buvo 
vertinami pacientai, gydyti stacionare 2008 – 2013 
metais. Šiuo laikotarpiu gydyti 568 pacientai, iš jų 
104 į tyrimą neįtraukti. Pacientai suskirstyti į grupes 
pagal taikytus gydymo metodus:  totalaus klubo są-
nario endoprotezavimo, dalinio klubo sąnario endo-
protezavimo, osteosintezės ir  konservatyvaus gy-
dymo grupės. Vertintas pacientų mirštamumas per 
pirmus metus po operacijos bei pacientų gyvenimo 
kokybė po gydymo.
Rezultatai. Vertinti 464 pacientai, iš jų 332 (72%)  
moterys ir 132 (28%)  vyrai. Amžiaus vidurkis 
75±12 metai. Totalaus klubo endoprotezavimo 
grupės pacientų mirštamumas buvo mažiausias 
(p<0,05) lyginant su likusiomis grupėmis. Mažiau-
sią skausmą traumuotame klubo sąnaryje po gydy-
mo jautė totalaus klubo endoprotezavimo bei oste-
osintezės grupių pacientai (p<0,05). Pacientų funk-
cinė būklė, vertinant judėjimo galimybes ir pagalbi-
nių priemonių naudojimą vaikštant, geriausiai įver-
tinta totalaus klubo endoprotezavimo ir osteosinte-
zės grupėse (p<0,05). Vertinant HOOS klausimyną, 
totalaus klubo endoprotezavimo grupės pacientai 
jautėsi geriau nei dalinio klubo endoprotezavimo 
pacientai (p<0,05). Lyginant EQ-5D klausimyno at-

sakymus, geriausiai gyvenimo kokybę po gydymo 
vertino dalinio klubo endoprotezavimo ir osteosin-
tezės grupių pacientai. 
Išvados. Pacientų, patyrusių šlaunikaulio kaklo lū-
žius, mirštamumas reikšmingai skiriasi priklauso-
mai nuo jiems taikomo gydymo metodo. Vertinant 
pacientų gyvenimo kokybę po šlaunikaulio kaklo 
lūžių gydymo, totalus endoprotezavimas exeter en-
doprotezu ar osteosintezė ulleval sraigtais yra pra-
našesni gydymo metodai nei dalinis endoprotezavi-
mas Austin-Moore tipo endoprotezu ar konservaty-
vus gydymo metodas.

Įvadas
Šlaunikaulio kaklo (ŠK) lūžių gydymas yra aktuali 

problema, kuriai spręsti taikoma keletas skirtingų gydymo 
metodų [1,2]. Ortopedijoje-traumatologijoje gydant šiuos 
lūžius dažniausiai naudojami šie metodai: osteosintezė 
ir totalus arba dalinis klubo sąnario endoprotezavimas. 
Mums  prieinamoje literatūroje šie gydymo metodai tar-
pusavyje dažniausiai lyginami vertinant pacientų miršta-
mumą, atokiąsias funkcines baigtis, pakartotinių operacijų 
ir komplikacijų dažnį [3, 4]. Taip pat plačiai nagrinėjamas 
ekonominis gydymo būdo efektyvumas [5]. Taip siekiama 
atrasti optimaliausią gydymo būdą visais anksčiau išvar-
dintais klausimais.

Darbo tikslas: įvertinti ir palyginti pacientų, patyrusių 
ŠK lūžius, gyvenimo kokybę bei mirštamumą per pirmus 
metus po taikytų skirtingų gydymo metodų.

Metodika
Atlikta pacientų, gydytų VšĮ Klaipėdos universitetinė-

je ligoninėje dėl ŠK lūžių, ligos istorijų retrospektyvinė 
analizė. Buvo vertinami pacientai, gydyti stacionare 2008 
– 2013 metais. Šiame laikotarpyje gydyti 568 pacientai. Iš 
jų į tyrimą neįtraukti 104 pacientai, atitinkantys atmetimo 
kriterijus: patologinis ŠK lūžis, sekimo laikotarpiu atlikta 
pakartotinė operacija dėl tos pačios patologijos ir didesnė 

     ŠLAUNIKAULIO KAKLO LŪŽIŲ GYDYMUI TAIKOMŲ METODŲ ĮTAKA 
TOLIMESNEI PACIENTŲ GYVENIMO KOKYBEI IR MIRŠTAMUMUI

Algimantas Čebatorius1, Kazimieras Grigaitis2, Vytautas Staniulis1, Vidmantas Žegunis1

1Klaipėdos universitetinės ligonininės Traumatologijos departamentas,
2Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas



49

nei ASA (American Society of Anesthesiology) III klasė. 
Pacientai suskirstyti į grupes pagal taikytus gydymo meto-
dus:  totalaus klubo sąnario endoprotezavimo (TKA) (144 
pacientai), dalinio klubo sąnario endoprotezavimo (DKA) 
(136 pacientai), osteosintezės (OS) (154 pacientai) ir  kon-
servatyvaus gydymo (KG) (30 pacientų) grupės. Visais 
atvejais TKA grupėje naudoti to paties modelio exeter en-
doprotezai (EP), DKA grupėje naudoti Austin-Moore tipo 
EP, OS grupėje atlikta fiksacija 3 ulleval sraigtais. Naudo-
jantis gyventojų registru buvo įvertintas pacientų miršta-
mumas per pirmus metus skirtingose gydymo grupėse. Su 
likusiais gyvais pacientais buvo bandoma susisiekti tele-
fonu ir gavus paciento sutikimą jiems paštu išsiųsti klau-
simynai, kuriose buvo vertinamas ligonio judėjimas prieš 
operaciją ir po jos, klubo sąnario disfunkciją vertinantis 
klausimynas (HOOS) (1 pav.), gyvenimo kokybę vertinan-
tis klausimynas (EQ-5D) (2 pav.) bei vizualinė analoginė 
skalė (VAS). Visi klausimynai adaptuoti lietuvių kalbai. 

Gauti atsakymai iš 125-ių pacientų. Duomenys apdoroti 
Microsoft Excel 2010 programiniu paketu,  duomenų sta-
tistinis vertinimas atliktas SPSS 20.0 programa. Skirtumas 
laikytas statistiškai patikimu, kai p<0,05. 

Rezultatai
Vertinti 464 pacientai, iš jų 332 (72%)  moterys ir 132 

(28%)  vyrai. Amžiaus vidurkis 75±12 metai (1 diag.). Ben-
dras pacientų mirštamumas per pirmus metus po gydymo 
siekė 24% (110 pacientų). Lyginant su likusiomis grupė-
mis, TKA grupės pacientų mirštamumas buvo mažiausias 
(p<0,05) (2 diag.). Toliau analizuoti 125 (27%) pacientų, 
užpildžiusių klausimynus, anketiniai duomenys (3 diag.). 
Mažiausią skausmą traumuotame klubo sąnaryje po gydy-
mo jautė TKA bei OS grupių pacientai (p<0,05) (4 diag.). 
Pacientų funkcinė būklė iki ŠK lūžio, vertinant judėjimo 
galimybes (p=0,848) ir pagalbinių priemonių naudojimą 
vaikštant (p=0,185), nesiskyrė. Tačiau lyginant grupes 

1 pav. Klubo sąnario disfunkciją vertinantis klausimynas 
(HOOS) 2 pav. Gyvenimo kokybę vertinantis klausimynas (EQ-5D)
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pagal tuos pačius kriterijus po gydymo, geriausiai jautėsi 
TKA ir OS grupės pacientai (p<0,05) (1 lent.). Vertinant 
pacientus pagal HOOS klausimyną, TKA grupės pacientai 
taip pat įvertinti geriau nei DKA pacientai (p<0,05). Lygi-
nant EQ-5D klausimyno atsakymus, savo gyvenimo koky-
bę geriausiai įvertino DKA ir OS grupių pacientai (2 lent.). 

Diskusija
ŠK lūžių gydymo metodo parinkimas bei 

rezultatų sėkmės priežastys yra plačiai aptari-
nėjamos literatūroje [1, 2]. Dauguma ligoninių 
bei ortopedijos klinikų turi savo vidiniam darbui 
patvirtintus algoritmus [6]. Šiuo metu rekomen-
dacijose pirmiausia atsižvelgiama į lūžio dislo-
kaciją, paciento amžių, jo funkcinį aktyvumą iki 
traumos, kognityvinių funkcijų lygį bei esančią 
gretutinę patologiją.  Atsižvelgiant į šiuos krite-
rijus pasirenkamas operacinio gydymo metodas, 
t.y. osteosintezė arba pilnas ar dalinis klubo są-
nario endoprotezavimas [7]. Konservatyvus gy-
dymas kaip galutinis gydymo metodas praktiš-
kai netaikomas. Literatūroje yra samprotavimų, 
kad konservatyviai galėtų  būti gydomi iki trau-

1 diag. Pacientų mirštamumas grupėse

2 diag. Pacientų amžiaus vidurkis grupėse

3 diag. Pacientų pasiskirstymas grupėse

4 diag. VAS įvertinimo vidurkis grupėse

 Po gydymo, n (%)   

 TKA DKA OS KG

Vaikščiojo savarankiškai lauke 35 (66.0) 8 (33.3) 18 (51.4) 1 (14.3)

Išeidavo į lauką tik su pagalba 9 (17.0) 4 (16.7) 8 (22.9) 2 (28.6)

Judėjo savarankiškai patalpoje 5 (9.4) 3(12.5) 2 (5.7) 0 (0.0)

Galėjo judėti tik patalpoje su pagalba 4( 7.5) 5 (20.8) 4 (11.4) 2 (28.6)

Nevaikšto 0 (0.0) 4 (16.7) 3 (8.6) 2 (28.6)

Be pagalbinių priemonių 23 (44.2) 2 (8.7) 15 (44.1) 1 (14.3)

Viena pagalbinė priemonė 20 (38.5) 9 (39.1) 11 (32.4) 1 (14.3)

Dvi pagalbinės priemonės 5 (9.6) 2 (8.7) 0 (0.0) 1 (14.3)

Vaikštynė 4 (7.7) 2 (8.7) 5 (14.7) 1 (14.3)

Invalido vėžimėlis 0 (0.0) 8 (34.8) 3 (8.8) 3 (42.9)

1 lent. Pacientų pagalbinių priemonių naudojimas ir judėjimo įvertinimas gru-
pėse po gydymo

mos nevaikščioję arba sunkią gretutinę patologiją turintys 
pacientai [8]. Mūsų klinikoje pasirenkant ŠK lūžių gydy-
mo metodą atsižvelgiama į tuos pačius paciento vertinimo 
kriterijus. Tačiau šio tyrimo metu analizuodami surinktus 
duomenis mes gavome tokius rezultatus. 

Visų grupių pacientų funkcinė būklė vertinant vaikš-
čiojimo galimybes bei pagalbinių ortopedinių priemonių 
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poreikį vaikštant iki patirto lūžio nesiskyrė, nors po tai-
kyto gydymo reikšmingai geriau vaikščiojo totalaus en-
doprotezavimo ir osteosintezės grupių pacientai. Nors ir 
buvo laikytasi gydymo metodo parinkimo kriterijų, gavus 
anketinius duomenis paaiškėjo, jog pacientų funkciniai 
rodikliai iki traumos visose grupėse vienodi. Kadangi tai 
retrospektyvinė analizė, galimai pacientai, kurių netenki-
no jų funkciniai rezultatai po ŠK lūžio gydymo, pildydami 
klausimynus apie judėjimo galimybes prieš operaciją galė-
jo pasąmoningai juos pagerinti. 

Mirštamumas totalaus endoprotezavimo grupėje viene-
rių metų laikotarpiu buvo mažiausias ir siekė ~10%, kai tuo 
tarpu mirštamumas konservatyvaus gydymo grupėje buvo 
43%. Įdomu:  nors osteosintezės grupės pacientai buvo 10 
metų jaunesni, jų mirštamumas per pirmus metus po gy-
dymo buvo toks pat kaip vyriausius pacientus turinčios 
dalinės klubo endoprotezavimo grupės  (~28%). Tikėtina, 
jog tai gali nulemti po osteosintezės esantis komplikuo-
tesnis reabilitacijos periodas, kurio metu susiduriama su 
paciento ankstyvos aktyvizacijos ir statinio krūvio riboji-

mo problemomis. Tai plačiai aptarinėjama literatūroje [9].
Mūsų tyrimo metu geriausia gyvenimo kokybė po gy-

dymo nustatyta pacientams, kuriems buvo atlikta totalaus 
klubo sąnario endoprotezavimo ar osteosintezės operacija. 
Manome, jog tai lemia šių grupių pacientų jaunesnis amžius 
ir lengvesnės gretutinės patologijos, kadangi mūsų prakti-
koje tai yra vieni iš esminių kriterijų pasirenkant šiuos me-
todus ŠK lūžių gydymui. Stebint konservatyvaus gydymo 
rezultatus, kaip ir rekomenduojama metodinėje literatūroje, 
esant ŠK lūžio diagnozei konservatyvus gydymas gali būti 
prilyginamas „netaikyto gydymo“ sąvokai [8, 10].

Išvados
Pacientų, patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžius, miršta-

mumas reikšmingai skiriasi priklausomai nuo jiems taiko-
mo gydymo metodo. Vertinant pacientų gyvenimo kokybę 
po šlaunikaulio kaklo lūžių gydymo, totalus endoproteza-
vimas Exeter endoprotezu ar osteosintezė Ulleval sraigtais 
yra pranašesni gydymo metodai nei dalinis endoproteza-
vimas Austin-Moore tipo endoprotezu ar konservatyvus 
gydymas.
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EQ-5D TKA DKA OS KS

Judėjimas    

TKA 1 .000 .071 .000

DKA .000 1 .162 .982

OS .071 .162 1 .302

KS .000 .982 .302 1

Skausmas    

TKA 1 .018 .014 .020

DKA .018 1 .975 .585

OS .014 .975 1 .632

KS .020 .585 .632 1

Apsitarnavimas    

TKA 1 .009 .888 .073

DKA .009 1 .006 .909

OS .888 .006 1 .047

KS .073 .909 .047 1

Kasdienė veikla    

TKA 1 .015 .737 .021

DKA .015 1 .025 .828

OS .737 .025 1 .025

KS .021 .828 .025 1

2 lent. EQ-5D anketos vertinimų palyginimas 
grupėse, p



52
10.  Thomas P Rüedi. et al. AO principles of Fracture Management 

(2nd edition). Switzerland, Clavadelerstrasse 8, 2007; 751 – 764.
THE IMPACT OF FEMORAL NECK FRACTURE 

TREATMENT METHOD ON PATIENT MORTALITY 
AND QUALITY OF LIFE

A. Čebatorius, K. Grigaitis, V. Staniulis, V. Žegunis
Key words: femoral neck fracture, hip joint replacement, 

osteosintesis
Introduction. Femoral neck fracture is a clinically relevant 

problem, which can be treated several ways.
Aim of the study: To analyze the influence of different femoral 

neck fracture treatment methods on patient mortality and quality 
of life.

Materials and methods: A retrospective analysis was conducted 
in Klaipeda University Hospital during the period from 2008 to 
2013. There were analyzed 568 case histories of patients after a 
femoral neck fracture. 104 patients were removed from the study. 
Patients were divided into four groups: total hip replacement group, 
hemiarthroplasty group, osteosynthesis group and conservative 
treatment group. 

Results: There were investigated 464 case histories. 332 (72%) 
of the patients were woman and 132 (28%) man. The age of patients 
averaged 75±12 years. Results revealed the lowest mortality rate 
in total hip replacement group (p<0,05). Total hip replacement 
and osteosynthesis groups had significantly less pain (p<0,05). 
Patients of total hip replacement group showed better scores in 
HOOS scale comparing with patients from hemiartroplasty group 
(p<0,05). The answers of RQ-5D reflected the best quality of life 
in total hip replacement and osteosynthesis groups. 

Conclusions: The rates of mortality after femoral neck 
fracture significantly depends on chosen treatment method. The 
best quality of life was observed in total hip replacement using 
Exeter endoprosthesis and osteosynthesis using Ulleval screws 
groups comparing with hemiarthroplasty with Austin-Moore 
endoprosthesis and conservative treatment groups.
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