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Περίληψη 

 

Εισαγωγή: Σε διεθνές επίπεδο, η εντατική φροντίδα αντιμετωπίζει την πρόκληση 

των περιορισμένων πόρων και της εκθετικά αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών 

των ΜΕΘ. Έτσι, η αυξημένη αυτή ζήτηση για εντατική φροντίδα πολλές φορές 

υποχρεώνει σε πολλές χώρες τους ιατρούς να λάβουν δύσκολες αποφάσεις λόγω της 

έλλειψης επαρκούς αριθμούς κλινών στις ΜΕΘ. Σε πρακτικό επίπεδο, πολλές φορές 

αποφεύγεται η εισαγωγή ασθενών πολύ μεγάλης ηλικίας στις ΜΕΘ λόγω του μικρού 

οφέλους τους από την εντατική φροντίδα, σε σύγκριση με άλλους, νεότερους 

ασθενείς. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαλογής των ασθενών για την 

εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, έχει επιχειρηθεί η εύρεση διάφορων προγνωστικών 

παραγόντων που σχετίζονται με τη θνησιμότητα των ασθενών.  

Σκοπός: Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των παραγόντων 

που σχετίζονται με τη διαχείριση και την έκβαση της νοσηλείας των ασθενών τρίτης 

ηλικίας που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Πατρών.  

Μεθοδολογία: Διεξήχθη μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε ένα δείγμα 150 

ασθενών, όπου οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους 

(Ομάδα 1: <65 ετών, Ομάδα 2: > 65 ετών), τα μέτρα αξιολόγησης της 

ευθραυστότητας ήταν η κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας CFSκαι η κλίμακα υγείας 

και γήρανσης CSHA,και τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν η θνητότητα, η 

θνητότητα σε διάστημα 60 ημερών, η διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας, η διαφορά 

στο κόστος νοσηλείας, η διάρκεια του μηχανικού αερισμού, η ανάγκη αιμοκάθαρσης 

και η διάρκεια χρήσης αγγειοσυσπαστικών / ινότροπων φαρμάκων. 

Αποτελέσματα: Η μεγαλύτερη ηλικία (κυρίως > 65 ετών) αυξάνει σημαντικά τη 

θνητότητα, και η τελευταία σχετίζεται επίσης σημαντικά με την ευθραυστότητα και 

τις κλίμακες βαρύτητας της νόσου (APACHE ΙΙ και SOFA). Επομένως, μεγαλύτερη 

θνητότητα παρουσιάζουν πιο “εύθραυστοι” ασθενείς και με πιο σοβαρή νόσο, ενώ η 

θνητότητα αυξάνεται στους ασθενείς με αυξημένη διάρκεια μηχανικού αερισμού. Η 

διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ καθώς και το κόστος νοσηλείας δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ των δυο ηλικιακών ομάδων (< ή > 65 ετών), αλλά είναι 

μεγαλύτερα σε ασθενείς που τελικά είναι ζωντανοί στις 30 ημέρες νοσηλείας στη 
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ΜΕΘ. Επίσης, η αυξημένη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, η αυξημένη διάρκεια 

αιμοκάθαρσης και η διάρκεια μηχανικού αερισμού αυξάνουν το κόστος νοσηλείας 

των ασθενών της ΜΕΘ.Η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ δεν διαφέρει μεταξύ των 

ασθενών που είναι μικρότεροι από 65 ετών και των ασθενών που είναι μεγαλύτεροι 

των 65 ετών, και ανεξάρτητοι παράγοντες που αυξάνουν τη διάρκεια νοσηλείας 

αποτελούν η αυξημένη τιμή του γαλακτικού οξέως (MaxLac), η διάρκεια μηχανικού 

αερισμού, η διάρκεια αιμοκάθαρσης και η αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ, με τους 

ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας.  

Συμπεράσματα: Παρόλο που και η ηλικία και η ευθραυστότητα σχετίζονται 

σημαντικά με τη θνητότητα, η ηλικία δεν επηρεάζει σημαντικά το κόστος νοσηλείας 

και τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, ενώ αντίθετα, η ευθραυστότητα επηρεάζει 

σημαντικά και αρνητικά τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ, με τους πιο 

εύθραυστους ασθενείς να τείνουν να παραμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη ΜΕΘ. 

Ως εκ τούτου, κατά τη διαλογή των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας για την 

εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η ηλικία όσο η 

ευθραυστότητα, αφού οι πιο εύθραυστοι ασθενείς θα καταλάβουν για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα την αντίστοιχη κλίνη στη ΜΕΘ.  

Λέξεις – Κλειδιά: ΜΕΘ, θνητότητα, κόστος, διάρκεια παραμονής, ηλικία, 

ευθραυστότητα 
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Abstract 

 

Introduction: Internationally, intensive care is facing a challenge of limited resources 

and a growing demand for ICU services. Thus, this increased demand for intensive 

care often forces physicians in many countries to take difficult decisions due to the 

lack of a sufficient number of ICU beds. On a practical level, the introduction of very 

old patients in ICU is many times avoided due to the small benefit they have from 

intensive care, in comparison to the younger patients. For facilitating the triage 

process of the patients during their introduction in ICU, there has been an attempt for 

the several prognostic factors related to patient mortality to be found.    

Aim: The aim of the present study was to investigate the factors associated with the 

management and the outcome of the patients of older age in the ICU of the University 

General Hospital of Patra.  

Methodology: A retrospective observational study was conducted in a sample of 150 

patients, who were divided into two groups based on their age (Group 1: < 65 years 

old, Group 2: >65 years old), the measures of fragility was CFS and CSHA, and the 

outcome measures of the study was mortality, 60-day mortality, differences in 

hospitalization cost, differences in length of hospital stay, the duration of mechanical 

ventilation, the necessity of dialysis and the duration of use of vasoconstrictors or 

inotropes. 

Results: Older age (mainly > 65 years) significantly increases mortality, and the latter 

one is also significantly associated with fragility and the scales of disease severity 

(APACHE II and SOFA). Therefore, higher mortality is presented by more fragile 

patients and by patients with more severe disease, whereas mortality is increased 

among patients with increased duration of mechanical ventilation. The length of stay 

in ICU and the cost of hospitalization do not differ significantly between the two age 

groups (< or > 65 years old), but they are higher among patients who are alive after 30 

days of hospitalization in the ICU. Furthermore, the increased length of stay in the 

ICU, the increased duration of hemodialysis and the duration of mechanical 

ventilation lead to an increase in the cost of hospitalization of the ICU patients. The 

duration of hospitalization in the ICU is not different between patients that are 
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younger than 65 years old and the patients that are older than 65 years old, and the 

independent factors that increase the duration of hospitalization is the duration of 

mechanical ventilation, the increased maximum value of lactate, the duration of 

hemodialysis and the reason of introduction in the ICU, with patients with brain 

damage having longer duration of hospitalization.      

Conclusions: Although both age and frailty are significantly related to mortality, age 

does not affect significantly the hospitalization cost and the duration of stay in ICU, 

whereas frailty affects significantly and negatively the duration of stay in ICU, with 

more frail patients tending to stay longer in ICU. Thus, during the triage of the 

patients by healthcare professionals during the patients’ introduction in ICU, age 

should not take into account, but frailty should so, since more frail patients will have 

the bed in ICU for a longer period.   

Keywords: ICU, mortality, cost, duration of stay, age, fragility 
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Εισαγωγή 

 

Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση εντατικής νοσηλείας μεταξύ 

των ηλικιωμένων ασθενών. Οι ασθενείς αυτοί αντιπροσωπεύουν το 10% έως 20% 

των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ και αυτή η τάση συνεχίζει να αυξάνεται. 

Η χρήση πόρων για την εντατική φροντίδα των ασθενών είναι σημαντική και 

απαραίτητη ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το εάν οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς τελικά επωφελούνται από την είσοδό τους στις ΜΕΘ. Οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς έχουν μειωμένες, σχετιζόμενες με την ηλικία, εφεδρείες, υψηλότερο 

επιπολασμό χρόνιων ασθενειών και αυξημένη ευθραυστότητα / ευπάθεια (“frailty”). 

Αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές, που σχετίζονται με την ηλικία, αλλά και οι 

παθολογικές αλλαγές καθιστούν τους ηλικιωμένους ασθενείς περισσότερο ευάλωτους 

στο “stress” που οφείλεται σε οξείες ασθένειες, σε υψηλό κίνδυνο θανάτου όταν είναι 

σοβαρά άρρωστοι, με αποτέλεσμα το όφελος της εισαγωγής τους στη ΜΕΘ να είναι 

αβέβαιο.  

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς της τρίτης ηλικίας που 

εισάγονται στη ΜΕΘ διατρέχουν υψηλό κίνδυνο θανάτου. Επιπλέον, οι ποικίλες 

παρεμβάσεις (μηχανικός αερισμός, αγγειοσυσπαστικά φάρμακα, θεραπείες 

αντικατάστασης νεφρών κτλ.) που παρέχονται στη ΜΕΘ παρατείνουν τη διάρκεια 

ζωής των παραπάνω ασθενών, χωρίς, όμως, τελικά να αυξάνουν την επιβίωσή τους. 

Ένας σημαντικός δείκτης θνητότητας φαίνεται πως είναι η ευθραυστότητα / ευπάθεια 

των πιο πάνω ασθενών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος της μελέτης μας είναι η εκτίμηση της 

επίδρασης της ηλικίας και της ευθραυστότητας στην θνητότητα, τη διάρκεια και το 

κόστος νοσηλείας των ηλικιωμένων ασθενών στη ΜΕΘ. Αρχικά, στο θεωρητικό 

μέρος, παρουσιάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη γήρανση, τους 

ηλικιωμένους στης ΜΕΘ και την ευθραυστότητα, και πραγματοποιείται μία 

ανασκόπηση μελετών σχετικά με την επίδραση της ηλικίας και της ευθραυστότητας 

στη θνητότητα, το κόστος νοσηλείας και τη διάρκεια νοσηλείας των ηλικιωμένων 

ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Ακολούθως, στο ερευνητικό μέρος, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αναδρομικής μελέτης παρατήρησης που 

διεξήχθη σε άτομα που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ και επιχείρησε να εντοπίσει τις 

διαφορές στη θνητότητα μεταξύ των ασθενών άνω των 65 ετών και κάτω των 65 
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ετών, καθώς και να προσδιορίσει άλλα μέτρα έκβασης, όπως η θνητότητα στις 60 

ημέρες, η διάρκεια νοσηλείας και το κόστος νοσηλείας, μεταξύ των δύο αυτών 

ομάδων ασθενών.   
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Θεωρητικό Μέρος 

Κεφάλαιο 1 

1.1 Γήρανση 

 

Βιολογικά, η γήρανση ορίζεται ως «η εξαρτώμενη από το χρόνο λειτουργική 

έκπτωση που επηρεάζει τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς». Η πτώση αυτή 

των λειτουργιών οδηγεί σε απώλεια της φυσιολογικής ακεραιότητας, η οποία, με τη 

σειρά της, οδηγεί σε παθολογίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις νευρολογικές 

διαταραχές, το σακχαρώδη διαβήτη, τον καρκίνο και την καρδιαγγειακή ασθένεια 

(Kanasi et al, 2016).  

Σύμφωνα με την έρευνα στην κυτταρική και μοριακή βιολογία, η γήρανση 

χαρακτηρίζεται από 8 βασικά γνωρίσματα σε επίπεδο βιολογίας (Kanasi et al, 2016): 

1. Επιγενετικές αλλαγές 

2. Γονιδιωματική αστάθεια 

3. Απώλεια πρωτεόστασης 

4. Κυτταρική γήρανση 

5. Μιτοχονδριακή δυσλειτουργία 

6. Τροποποιημένη ενδοκυτταρική επικοινωνία 

7. Εξάντληση των βλαστοκυττάρων 

8. Απορυθμισμένη ανίχνευση θρεπτικών συστατικών, και 

9. Μείωση του μήκους των τελομερών 

1.2 Προσδόκιμο Ζωής  & Πληθυσμός ηλικιωμένων ατόμων 

 

Κατά τους τελευταίους 2 αιώνες, το μέσο προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου έχει 

διπλασιαστεί στις ανεπτυγμένες χώρες. Η καλύτερη ποιότητα του νερού, της υγιεινής, 

του φαγητού, του τρόπου ζωής και της στέγασης, η βελτιωμένη ιατρική φροντίδα, η 

χρήση των αντιβιοτικών και η ανοσοποίηση ενάντια σημαντικών μεταδοτικών  

ασθενειών έχουν μειώσει σημαντικά τη θνησιμότητα των ανθρώπων κατά την πρώιμη 
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ζωής τους, και ύστερα από το 1950, και στους ανθρώπους ηλικίας 70 ετών και άνω 

(Patridge et al, 2018).  

Παρόλο που υπάρχει ένα όριο στο προσδόκιμο ζωής, τα ποσοστά επιβίωσης 

των ηλικιωμένων ανθρώπων και το μέσο προσδόκιμο ζωής γενικά αναμένονται να 

εξακολουθήσουν να αυξάνονται (Patridge et al, 2018). Σήμερα, γηριατρικός 

πληθυσμός αποτελεί τον πιο ταχέως αναπτυσσόμενο υποσύνολο του συνολικού 

πληθυσμού. Στις ΗΠΑ, ο γηριατρικός πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά την τελευταία 

τριανταετία κατά 21%, λόγω της γήρανσης των “Baby Boomers” και του αυξημένου 

προσδόκιμου ζωής. Σήμερα, ο αριθμός των ατόμων άνω των 65 ετών στις ΗΠΑ 

ισούται με 46,2 εκατομμύρια και αντιπροσωπεύουν το 14,5% του συνολικού 

πληθυσμού, ενώ μέχρι το 2040, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 

20% και ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων στα 72,1 εκατομμύρια (Joseph & Jehan, 

2017). 

Στην Αυστραλία, ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων έχει επίσης αυξηθεί 

σημαντικά στις τελευταίες δύο δεκαετίες και μέχρι το 2036, ο αριθμός των ατόμων 

ηλικίας άνω των 85 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί και να φτάσει το 1 

εκατομμύριο (Darvvall et al, 2019).   

1.3 Ευθραυστότητα 

Η ευθραυστότητα είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο 

επίπεδο που χαρακτηρίζεται από τη σχετιζόμενη με την ηλικία συσσώρευση 

ελλειμμάτων υγείας που συνοδεύεται με αυξημένη ευπάθεια σε ενδογενή και εξωγενή 

ερεθίσματα (Chao et al, 2018). Ως ευθραυστότητα ορίζεται «μία κλινική κατάσταση 

αυξημένης ευαισθησίας από τη σχετιζόμενη με την ηλικία έκπτωση των 

φυσιολογικών αποθεμάτων και τη λειτουργία πολλών φυσιολογικών συστημάτων» 

(McDermid & Bagshaw, 2014).Η έννοια της κλινικής ευθραυστότητας περιγράφει 

ένα σύνδρομο ή μία κατάσταση μειωμένου σωματικού, γνωστικού και φυσιολογικού 

αποθέματος (Muscedere et al, 2017).  

Πρόκειται για έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο όρο που υποδηλώνει ένα 

πολυδιάστατο σύνδρομο απώλειας αποθεματικών (υγεία, γνώση, σωματική 

ικανότητα, ενέργεια) που προκαλεί ευπάθεια. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υπάρχει 

ένας ευρέως αποδεκτός ορισμός και αξιοποιούνται μόνο διάφοροι «λειτουργικοί» 
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ορισμοί. Για παράδειγμα, η ευθραυστότητα θα μπορούσε να οριστεί ως «η ύπαρξη 3 

ή περισσότερων συμπτωμάτων από τα ακόλουθα: χαμηλή σωματική δραστηριότητα,  

αργή βάδιση, αδύναμη δύναμη  λαβής, αίσθημα εξάντλησης και ακούσια απώλεια 

βάρους, ενώ ένας άλλος τρόπος ορισμού της ευθραυστότητας είναι το άθροισμα του 

αριθμού των αναπηριών – βλαβών που εντοπίζονται σε ένα άτομο. Τέλος, ένας τρίτος 

τρόπος προσδιορισμού της ευθραυστότητας αποτελεί εκείνος που βασίζεται στην 

κλινική εκτίμηση του ατόμου, μέσω της ερμηνείας των αποτελεσμάτων της κλινικής 

του εξέτασης και της λήψης του ιστορικού του (Rockwood et al, 2005). 

 Η ευθραυστότητα αποτελεί ένα πολυδιάστατο σύνδρομο που εμφανίζεται 

ολοένα και πιο συχνά καθώς αυξάνεται η ηλικία των ατόμων και αυξάνει την 

ευπάθεια των ατόμων στις ανεπιθύμητες ενέργειες (Ferrante et al, 2018). Οι 

«εύθραστοι» ασθενείς (frail) χαρακτηρίζονται από έναν ετερογενή συνδυασμό 

μειωμένης μυϊκής μάζας, μειωμένης γνωστικής λειτουργίας, μειωμένης 

κινητικότητας, πτωχής διατροφικής κατάστασης και αυξημένης αδυναμίας, με 

αποτέλεσμα οι ασθενείς αυτοί να είναι πιο ευάλωτοι απέναντι σε εξωγενείς 

στρεσογόνους παράγοντες (Muscedere et al, 2017). 

Παρόλο που η ευθραυστότητα είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους, η 

ευθραυστότητα και η γήρανση δεν είναι συνώνυμες έννοιες, και η πρώτη 

υπολογίζεται ότι εντοπίζεται στο 25% των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών και στα 

μισά περίπου άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών (Muscedere et al, 2017). Η 

ευθραυστότητα έχει χαρακτηριστικά φυσιολογικά και μοριακά χαρακτηριστικά, όπως 

είναι οι επιγενετικές αλλαγές που χαρακτηρίζονται από αυξημένη μεθυλίωση του 

DNA οι αυξήσεις στους δείκτες φλεγμονής (Soysal et al, 2016).    

Η ευθραυστότητα αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως μία σημαντική 

κλινική οντότητα για τους ασθενείς, τους κλινικούς ιατρούς και το σύστημα υγείας 

γενικότερα. Συγκεκριμένα, η ευθραυστότητα των ασθενών φαίνεται να σχετίζεται με 

την περιεγχειρητική και κρίσιμη φροντίδα, καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς 

καταλαμβάνουν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό των ασθενών που υφίστανται 

κάποια χειρουργική επέμβαση ή εισέρχονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας 

παγκοσμίως (Darvall et al, 2019a). Ανεξάρτητα από τον ορισμό της ευθραυστότητας, 

η παρουσία της σχετίζεται με λειτουργική βλάβη και δυσμενείς επιπτώσεις στην 

υγεία, παρέχοντας το υπόβαθρο για επικείμενη απώλεια ανεξαρτησίας, για παραμονή 
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σε οίκο ευγηρίας, για νοσηλεία και για αναπηρία (Chao et al, 2018). Οι εύθραυστοι 

ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερη πιθανότητα να χρειάζονται υποβοηθούμενη 

διαβίωση, να καταλήξουν ή να είναι ευπαθείς σε διάφορες παρενέργειες ή ασθένειες, 

σε σύγκριση με τα συνομήλικα άτομα χωρίς ευθραυστότητα (Muscedere et al, 2017). 

Στους ηλικιωμένους, η ευθραυστότητα έχει συσχετιστεί με νοσηλεία, πτώσεις, 

εισαγωγή σε ιδρύματα και θάνατο (Ferrante et al, 2018). Παράλληλα, η 

ευθραυστότητα αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για πτωχά 

αποτελέσματα μεταξύ πολλών διαφορετικών καταστάσεων ασθενείας και διάφορων 

παρεμβάσεων υγειονομικής περίθαλψης (Muscedere et al, 2017). 

 

1.4 ΜΕΘ και ηλικιωμένοι ασθενείς 

 

Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ορίζονται ως «οι καθορισμένες περιοχές 

όπου παρέχονται στενός έλεγχος και παρακολούθηση των ασθενών και θεραπείες 

υποστήριξης της ζωής σε ασθενείς με πιθανή ή διαπιστωμένη οργανική ανεπάρκεια». 

Πρόκειται για τμήματα που παρέχουν ένα υψηλότερο επίπεδο φροντίδας και 

εγκαταστάσεων από τους γενικούς θαλάμους ή τις μονάδες ενδιάμεσης φροντίδας, 

και η φροντίδα παρέχεται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό (Joynt et al, 2019).  

Ο λόγος ύπαρξης και λειτουργίας των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) 

είναι η βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων των ασθενών με οξεία ασθένεια. 

Ωστόσο, η διατήρηση μίας ισορροπίας μεταξύ της συνετούς χρήσης των 

περιορισμένων και υψηλού κόστους πόρων και της παροχής της βέλτιστης έντασης 

φροντίδας είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Η δυσκολία αυτή παρατηρείται 

κυρίως στην περίπτωση των ηλικιωμένων ασθενών (Fuchs et al, 2014).  

Καθώς ο πληθυσμός μεγαλώνει σε ηλικία, το ποσοστό των πολύ ηλικιωμένων 

ασθενών στη ΜΕΘ αυξάνεται, και υπολογίζεται ότι περίπου 6% των εισαγωγών στις 

ΜΕΘ είναι ηλικιωμένοι πολύ μεγάλης ηλικίας. Παρόλο που η εισαγωγή στη ΜΕΘ 

μπορεί να μεταβάλει θετικά την κλινική έκβαση για πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς, 

για άλλους, η αξία της ΜΕΘ είναι αμφισβητήσιμη (Fuchs et al, 2014). Συγκεκριμένα, 
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υπάρχει μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στη διαθεσιμότητα των κλινών στη ΜΕΘ και 

των ποσοστών εισαγωγών ηλικιωμένων ασθενών στη ΜΕΘ, αλλά η συσχέτιση 

μεταξύ της ικανότητας της ΜΕΘ του νοσοκομείου και του οφέλους επιβίωσης για 

τους ηλικιωμένους αυτούς ασθενείς δεν έχει προσδιοριστεί έως σήμερα (Fuchs et al, 

2014; Sprung et al, 2012).  

Σύμφωνα με παλαιότερη ευρωπαϊκή μελέτη, το  υψηλότερο ποσοστό 

αποδοχής στις ΜΕΘ βελτιώνει τα ποσοστά επιβίωσης για τους πολύ ηλικιωμένους 

ασθενείς, ιδίως μεταξύ εκείνων που θεωρήθηκαν προηγουμένως ως «όχι αρκετά 

ασθενείς» για εισαγωγή στη ΜΕΘ (Sprung et al, 2012). Παράλληλα, άλλες μελέτες 

έδειξαν βελτιωμένες εκβάσεις μεταξύ επιλεγμένων ηλικιωμένων ασθενών όταν 

αυξήθηκε η ένταση της θεραπείας που εφαρμόστηκες (π.χ. θεραπεία νεφρικής 

υποκατάστασης). Τα παραπάνω ευρήματα, λοιπόν, επισημαίνουν την αρνητική 

επίδραση της περιορισμένης διαθεσιμότητας κλινών των ΜΕΘ και της διαλογής στην 

επιβίωση των ασθενών (Fuchs et al, 2014; Lerolle et al, 2010).  

1.5 Διάκριση ηλικιωμένων ασθενών σε υποομάδες και ΜΕΘ 

Ένα βασικό εμπόδιο κατά τη μελέτη των «ηλικιωμένων ασθενών» είναι  η έλλειψη 

σαφών και επαρκών ορισμών των ηλικιωμένων, των ατόμων μεγάλης ηλικίας, και 

των ατόμων πολύ μεγάλης ηλικίας. Στις μελέτες που εστιάζουν στην πρόγνωση και 

τους προγνωστικούς παράγοντες των ηλικιωμένων ασθενών, η πρόγνωση μπορεί να 

επηρεάζεται ισχυρά από το προσδόκιμο ζωής του υπό μελέτη πληθυσμού (Flaatten et 

al, 2017a). Στις χώρες με υψηλό προσδόκιμο ζωής, οι ηλικιωμένοι ασθενείς 

συνδέονται με μεγαλύτερο όφελος, σε σύγκριση με τους πληθυσμούς με χαμηλότερο 

προσδόκιμο ζωής, και θα ήταν ενδεχομένως πιο σωστό αν ορίζεται η μεγάλη ηλικία 

ως «το αναμενόμενο προσδόκιμο ζωής στον υπό μελέτη πληθυσμό μείον 10 χρόνια» 

(Scherbov & Sanderson, 2016). 

Παρά την έλλειψη επαρκούς σαφούς ορισμού, οι ασθενείς των ΜΕΘ πολύ 

μεγάλης ηλικίας (“Very Old Intensive Care Unit Patients”, VOPs) αποτελεί μία 

διαρκώς επεκτεινόμενη υποομάδα των ασθενών των ΜΕΘ (Flaatten et al, 2017a). 

Πράγματι, με τη γήρανση του πληθυσμού και τη βελτίωση των επιπέδων επιβίωσης 

των ασθενών που εισέρχονται στις ΜΕΘ, ο αριθμός των ατόμων μεγάλης ηλικίας που 
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επιβιώνουν από τη ΜΕΘ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο με την πάροδο των 

χρόνων (Ferrante et al, 2018).  

Ο ορισμός των ασθενών «πολύ μεγάλης ηλικίας» ή των «πολύ ηλικιωμένων 

ασθενών» είναι ασαφής έως σήμερα. Πολλές μελέτες θεωρούν ότι οι πολύ 

ηλικιωμένοι ασθενείς ήταν άτομα ηλικίας άνω των 80 ή 85 ετών, ενώ βάσει του 

ολοένα αυξανόμενου ποσοστού των ηλικιωμένων ασθενών που χρησιμοποιούν τις 

ιατρικές υπηρεσίες, το ηλικιακό κριτήριο για τον διαχωρισμό των ασθενών πολύ 

μεγάλης ηλικίας αναμένεται να ανέβει ακόμα περισσότερο (Sim et al, 2015). 

Σε πολλές χώρες, η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού που εισέρχεται 

στη ΜΕΘ είναι πάνω από 65 ετών, και στην κλινική ρουτίνα, συνήθως ασθενείς άνω 

της ηλικίας αυτής εισέρχονται στη ΜΕΘ. Ως εκ τούτου, τελευταία, το ενδιαφέρον 

έχει μετατοπιστεί στους ακόμα μεγαλύτερους ασθενείς, στους ασθενείς 80 ετών και 

άνω (Flaatten et al, 2017a). Η αύξηση αυτή του αριθμού των ηλικιωμένων ασθενών 

που εισέρχονται στη ΜΕΘ στις ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί μία πιθανή πρόκληση 

υγείας κατά την τελευταία δεκαετίας, επειδή οι ασθενείς αυτοί άνω των 80 ετών 

καταναλώνουν ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού για τη 

φροντίδα υγείας, και τα ποσοστά θνησιμότητας φαίνονται να είναι σημαντικά 

υψηλότερα από εκείνα των νεότερων ασθενών (Guidet et al, 2020; LeBlanc et al, 

2017). 

Σήμερα, είναι αδιαμφισβήτητο πλέον γεγονός ότι η εντατική φροντίδα και η 

θνησιμότητα μετά τη ΜΕΘ αυξάνει με την προχωρημένη ηλικία, ωστόσο, η ομάδα 

των ασθενών πολύ μεγαλύτερης ηλικίας είναι μικρή και οι ασθενείς αυτοί διαφέρουν 

σε πολύ μεγάλο βαθμό στους διάφορους τομείς (Flaatten et al, 2017a).  

Στις ανεπτυγμένες χώρες, το ποσοστό των ασθενών που είναι μεγαλύτεροι 

από 80 ετών έχει  υπολογιστεί ότι υπερβαίνει το 25% των συνολικών εισαγωγών στις 

ΜΕΘ. Αυτός ο σημαντικός μετασχηματισμός απαιτεί ρεαλιστικές αποφάσεις σχετικά 

με τα κατάλληλα επίπεδα φροντίδας και τη φύση των συζητήσεων με τους ασθενείς 

και τις οικογένειες για τους βέλτιστους στόχους της φροντίδας. Η εισαγωγή στη ΜΕΘ 

μπορεί να είναι ωφέλιμη για έναν ασθενή υπό τις ακόλουθες περιστάσεις (Joseph & 

Jehan, 2017): 
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 Όταν ο ασθενής έχει την ικανότητα να ωφεληθεί από μία επιθετική 

παρέμβαση, 

 Όταν ο ασθενής απαιτεί στενή παρακολούθηση, και 

 Όταν το αίτιο για το οποίο κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς είναι προσωρινό. 

Ωστόσο, μερικές φορές, αυτή η απόφαση μπορεί να μην είναι αποτελεσματική 

επειδή μπορεί να παρατείνει την διαδικασία θανάτου του ασθενούς, να διαχωρίσει 

τον ασθενή που πεθαίνει από την οικογένειά του, ή να αυξήσει την ταλαιπωρία του 

ασθενούς (Joseph & Jehan, 2017).  

1.6 Διαλογή ασθενών στις ΜΕΘ 

Σε διεθνές επίπεδο, η εντατική φροντίδα αντιμετωπίζει την πρόκληση των 

περιορισμένων πόρων και της εκθετικά αυξανόμενης ζήτησης των υπηρεσιών των 

ΜΕΘ (Joynt et al, 2019). Στο πλαίσιο αυτό, η αυξημένη ζήτηση για εντατική 

φροντίδα πολλές φορές υποχρεώνει σε πολλές χώρες τους ιατρούς να λάβουν 

δύσκολες αποφάσεις λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμούς κλινών στις ΜΕΘ 

(Flaatten et al, 2017). Έτσι, λόγω των περιορισμένων πόρων σε πολλά νοσοκομεία, 

συγκεκριμένες ομάδες ασθενών υπόκεινται σε αυστηρή διαδικασία διαλογής πριν την 

εισαγωγή τους στη ΜΕΘ. Αυτές οι ομάδες ασθενών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 

τους ασθενείς πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, οι ασθενείς με ενεργείς κακοήθεις 

ασθένειες και οι ασθενείς με χρόνιες ασθένειες (Flaatten et al, 2017a). 

Ένα ζήτημα που έχει αποτελέσει σημαντική πρόκληση σε όλες τις ευρωπαϊκές 

χώρες αποτελούν οι ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας (μεγαλύτερης ή ίσης με 80 ετών) 

που χρειάζονται εντατική φροντίδα, λόγω του περιορισμένου προσδόκιμου ζωής τους 

και της αμφισβήτησης του εάν η εισαγωγή και η θεραπεία στις ΜΕΘ πράγματι 

αυξάνει τις πιθανότητές τους για επιβίωση (Flaatten et al, 2017). Δεδομένου ότι η 

διαλογή βασίζεται στο όφελος του ασθενούς, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 

απαιτούν μία εκτίμηση της πρόγνωσης (Flaatten et al, 2017a).  

Η διαδικασία διαλογής των ασθενών (triage) για τους ασθενείς πολύ μεγάλης 

ηλικίας διαφέρει σημαντικά από εκείνη των ασθενών μικρότερης ηλικίας, και 

ιδανικά, θα έπρεπε να αξιοποιούνται διαφορετικά εργαλεία στους νεότερους ασθενείς 

(Nguyen et al, 2011). Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ηλικιωμένων ασθενών, οι 
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αποφάσεις της διαλογής θα πρέπει να μετατοπιστούν από την πρόγνωση που 

καθορίζεται από την οξεία φυσιολογία και τη συννοσηρότητα στην πρόγνωση που 

βασίζεται σε μία πιο λειτουργική προσέγγιση (Flaatten et al, 2017a).  

Η εισαγωγή ενός πολύ ηλικιωμένου ασθενούς στη ΜΕΘ είναι μία από τις πιο 

δύσκολες κλινικές προκλήσεις στην ιατρική, καθώς ο κλινικός ιατρός καλείται να 

εξισορροπήσει άμεσα ένα πολύπλοκο σύνολο που περιλαμβάνει τις οξείες ενδείξεις 

και τα συμπτώματα του ασθενούς, τις εκτιμήσεις της πιθανής επιβίωσης και της 

ποιότητας ζωής του ασθενούς με και χωρίς εντατική φροντίδα, τις προτιμήσεις του 

ίδιου του ασθενούς και της οικογένειάς του για τις θεραπείες διατήρησης της ζωής 

και την σκέψη της υποχρέωσης διατήρησης των ελάχιστων δαπανών αναφορικά με 

τους κοινωνικούς πόρους (Boumendil et al, 2012). Η εισαγωγή ενός πολύ 

ηλικιωμένου ατόμου στην ΜΕΘ ορισμένες φορές θεωρείται υπερβολικά επιθετική 

όταν οι πιθανότητες για μακροχρόνια επιβίωση είναι χαμηλές, αλλά η άρνηση 

εισαγωγής του στη ΜΕΘ μπορεί να προκαλέσει κατηγορίες για αθέμιτη κατανομή 

των ασθενών και διακρίσεις μεταξύ αυτών (Boumendil et al, 2012; Nguyen et al, 

2011). 

1.7 ΜΕΘ και προγνωστικοί παράγοντες έκβασης 

Οι παράγοντες κινδύνου που έχουν συσχετιστεί μέχρι σήμερα με το θάνατο μεταξύ 

των ηλικιωμένων ασθενών που εισέρχονται στις ΜΕΘ περιλαμβάνουν τους 

ακόλουθους (Joseph & Jehan, 2017): 

 Η ηλικία. 

 Οι χρόνιες συννοσηρότητες. 

 Οι δυσλειτουργίες πολλαπλών οργάνων. 

 Η σοβαρότητα της οξείας ασθένειας. 

 Η υποκείμενη διάγνωση. 

 Η χειρουργική έναντι της μη χειρουργικής διάγνωσης, και 

 Η πρώιμη λειτουργική κατάσταση. 

Η λειτουργική και νευρογνωστική κατάσταση των ασθενών πριν την κρίσιμη 

ασθένεια είναι το ανώτερο όριο για την ανάκαμψη μετά τη ΜΕΘ και επηρεάζουν 
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τόσο το απόλυτο επίπεδο λειτουργίας όσο και το ποσοστό μεταβολής της λειτουργίας 

με την πάροδο του χρόνου (Latronico et al, 2017).  

Παρόλο που πολλοί παράγοντες έχουν αξιοποιηθεί για τη διαστρωμάτωση 

κινδύνου για την αναπηρία και τις άλλες εκβάσεις μετά τη ΜΕΘ, η εξέταση και 

προϋπαρχόντων πριν τη ΜΕΘ παραγόντων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό της φροντίδας των ασθενών στη ΜΕΘ 

(Ferrante et al, 2018). Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας ιδανικός συνδυασμός 

ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων που σχετίζονται σημαντικά με το όφελος 

και την καλύτερη έκβαση ύστερα από την εντατική φροντίδα στην ομάδα των 

ασθενών πολύ μεγαλύτερης ηλικίας (Flaatten et al, 2017). 

Παράλληλα, ένας άλλος διαχωρισμός που καλό θα ήταν να πραγματοποιείται 

είναι εκείνος μεταξύ των προγραμματισμένων και των μη προγραμματισμένων 

εισαγωγών στη ΜΕΘ, καθώς οι προγραμματισμένες εισαγωγές έχουν πολύ καλύτερη 

έκβαση. Στις προγραμματισμένες εισαγωγές στη ΜΕΘ, η συνολική θνησιμότητα 

εντός 30 ημερών μεταξύ των ασθενών στις ΜΕΘ υπολογίζεται περίπου να είναι 40%, 

ενώ η μακροπρόθεσμη θνησιμότητα (σε διάστημα 6 έως 12 μηνών) υπολογίζεται να 

είναι 50% και άνω (Flaatten et al, 2017; Guidet et al, 2020). Αυτή η υψηλή 

θνησιμότητα μπορεί να μεταφραστεί σε πόνο των ασθενών και των συγγενών τους 

και σε ηθική δυσφορία των φορτιστών, και για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαία η 

εύρεση ενός τρόπου εκτίμησης του αποτελέσματος των ασθενών μετά την έξοδό τους 

από τη  ΜΕΘ και την ποιότητα της ζωής τους βάσει της έκβασης αυτής (Guidet et al, 

2020).  

1.8 ΜΕΘ και προγνωστικοί παράγοντες έκβασης στους ηλικιωμένους 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για την καθοδήγηση των 

κλινικών ιατρών σχετικά με την απόφαση εισαγωγής των ατόμων πολύ μεγάλης 

ηλικίας στη ΜΕΘ ή όχι. Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη ηλικία 

σχετίζεται με μειωμένη πιθανότητα εισαγωγής του ασθενούς στη ΜΕΘ, αλλά η 

διαδικασία της λήψης της απόφασης για τη διαλογή των ασθενών δεν έχει μελετηθεί 

επαρκώς (Boumendil et al, 2012).Επιπλέον, δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένα 

κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στις ΜΕΘ, βάσει επιστημονικών αποδείξεων, 

επομένως οι αποφάσεις εξαρτώνται συχνά από τον ιατρό που αναλαμβάνει τη 
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διαλογή των ασθενών ή από τη γραμμή που ακολουθεί κάθε μονάδα υγείας (Pintado 

et al, 2013).  

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, η σοβαρότητα της ασθένειας κατά την 

εισαγωγή στη ΜΕΘ και η ηλικία των ατόμων μπορούν να ερμηνεύσουν μόνο εν μέρει 

την πιθανότητα επιβίωσης των ηλικιωμένων ασθενών, και τα παραδοσιακά 

συστήματα προγνωστικής βαθμολογίας συνήθως είναι ανακριβή. Έτσι, στους πολύ 

ηλικιωμένους ασθενείς, η ικανότητα αντιμετώπισης των διάφορων στρεσογόνων 

παραγόντων, όπως οι κρίσιμες ασθένειες, φαίνεται να σχετίζονται με τη 

συννοσηρότητα και με τα γηριατρικά σύνδρομα, όπως τα γνωστικά ελλείμματα, η 

ευθραυστότητα και η μειωμένη απόδοση στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

(Guidet et al, 2020; Level et al, 2018). 

Στους ηλικιωμένους πληθυσμούς, η αναπηρία πριν τη ΜΕΘ και η βλάβη στις 

ικανότητες όρασης και ακοής μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου και αναπηρίας 

ύστερα από μία κρίσιμη ασθένεια. Παράλληλα, η συννοσηρότητα μπορεί να 

επιδράσει αρνητικά τα επίπεδα θνησιμότητας, αναπηρίας και απόκρισης στην 

αποκατάσταση (Latronico et al, 2017).  

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που επιβιώνουν από τη ΜΕΘ επηρεάζονται με 

δυσανάλογο τρόπο από αναπηρία, η οποία ενδέχεται να απειλήσει σημαντικά την 

ικανότητά τους να ζουν ανεξάρτητα (Brummel et al, 2015; Ferrante et al, 2018). 

Παράλληλα, στις ΜΕΘ, ένα μεγάλο μέρος των ασθενών εμφανίζει κατά την εισαγωγή 

τους σοβαρή λοίμωξη, η οποία οδηγεί σε σήψη και σηπτικό σοκ, και αποτελεί βασικό  

αίτιο νοσηρότητας και θνησιμότητας. Ο έγκαιρος εντοπισμός της λοίμωξης και η 

διαχείρισή της είναι πρωταρχικής σημασίας για τη βελτίωση της έκβασης των 

ασθενών αυτών, και οι κλινικοί ιατροί πολλές φορές καλούνται να διαχωρίσουν τους 

ασθενείς με βάση τον αντιλαμβανόμενο κίνδυνο μελλοντικής επιδείνωσης, Οι 

ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με υποψία λοίμωξης αποτελούν μία μοναδική 

πρόκληση επειδή καταλαμβάνουν περίπου τα 2/3 όλων των περιπτώσεων σήψης και 

συχνά απουσιάζουν ειδικές ενδείξεις. Η πρόγνωση σε αυτήν την ομάδα του 

πληθυσμού μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την ευθραυστότητα (Fernando et al, 

2019).  
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1.9 Η ευθραυστότητα ως προγνωστικός παράγοντας των ασθενών 

στις ΜΕΘ 

Στο πλαίσιο εύρεσης αξιόπιστων προγνωστικών παραγόντων για τους 

συγκεκριμένους ασθενείς, σχετικά πρόσφατα, εισήχθη στις μελέτες έκβασης των 

ασθενών στις ΜΕΘ ο παράγοντας της ευθραυστότητας (Muscedere et al, 2017).  

Η βιολογική ηλικία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη χρονολογική ηλικία και 

είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί. Ως εκ τούτου, σήμερα, το επίκεντρο έχει σταδιακά 

μετατοπιστεί από τα παραδοσιακά μέτρα συννοσηρότητας στην έννοια της 

ευθραυστότητας ως ένα σημαντικό δείκτη βιολογικής ηλικίας και ως έναν παράγοντα 

πρόγνωσης της έκβασης των ασθενών (Flaatten et al, 2017a). Ως έννοια, η 

ευθραυστότητα είναι σχετικά νέα στην εντατική φροντίδα και ορίζεται συνήθως ως 

μία «κλινική κατάσταση αυξημένης ευπάθειας στη σχετιζόμενη με την ηλικία πτώση 

της λειτουργίας και του αποθεματικού σε ένα μεγάλο εύρος φυσιολογικών 

συστημάτων». Παρόλο που η ευθραυστότητα σχετίζεται με αυξημένη  ηλικία, δεν 

είναι όλοι οι ηλικιωμένοι ασθενείς εύθραυστοι (Flaatten et al, 2017a).  

Σήμερα, η ευθραυστότητα έχει αναγνωριστεί ως ένας σημαντικός 

προγνωστικός παράγοντας στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση και σχετίζεται με 

αυξημένη θνησιμότητα και χρήση των πόρων σε διάφορους πληθυσμούς των ΜΕΘ 

(Fernando et al, 2019a). Πράγματι, η βαθμολογία της ευθραυστότητας φαίνεται να 

σχετίζεται ισχυρά με τη συχνότητα αναπηρίας, τη θνησιμότητα, την 

ενδονοσοκομειακή θνητότητα και την ποιότητα ζωής ύστερα από την έξοδο των 

ασθενών από τη ΜΕΘ (Bagshaw et al, 2015; Zampieri et al, 2018). 

Η ευθραυστότητα προσδιορίζει έναν ευάλωτο πληθυσμό σε αυξημένο κίνδυνο 

πολλαπλών ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς η μειωμένη λειτουργική ικανότητα πριν 

την εισαγωγή στο νοσοκομείο σχετίζεται με αυξημένη ενδονοσκομειακή 

θνησιμότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας, σοβαρότητας ασθένειας, συννοσηροτήτων και 

τύπου εισαγωγής στη ΜΕΘ (Latronico et al, 2017). Ως εκ τούτου, η αναγνώριση της 

ευθραυστότητας στους ασθενείς στις ΜΕΘ μπορεί να βοηθήσει την καθοδήγηση της 

λήψης κλινικών αποφάσεων για τους ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση 

(Falvey & Ferrante, 2019). 
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1.10 Εργαλεία μέτρησης της ευθραυστότητας 

Η ευθραυστότητα μπορεί να περιγραφεί είτε ως ένα φαινοτυπικό εργαλείο (κριτήρια 

όπως η χαμηλή δραστηριότητα, η αδυναμία, η εξάντληση ή η απώλεια βάρους) είτε 

ως ένα μοντέλο ελλείμματος (συσσώρευση κινδύνου λόγω βλάβης στους 

σχετιζόμενους με την υγεία τομείς, όπως η διάθεση, η γνωστική λειτουργία, οι 

ιατρικές συννοσηρότητες, η διατροφή, η συμπεριφορά, τα φάρμακα και η 

επικοινωνία) (Darvall et al, 2019a).  

Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, έχει παρατηρηθεί ένα ευρύ και ολοένα 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εκτίμηση της ευθραυστότητας στις μονάδες 

εντατικής θεραπείας, ωστόσο, υπάρχει ακόμα σημαντική αβεβαιότητα ως προς τον 

τρόπο με τον οποίο μετρώνται αξιόπιστα η ευθραυστότητα στους ασθενείς σε κρίσιμη 

κατάσταση (Falvey & Ferrante, 2019). Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί ποικίλα 

έγκυρα εργαλεία για τον έλεγχο, τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση της 

ευθραυστότητας (deVries et al, 2011). Ωστόσο, παρόλο που έχουν αναπτυχθεί 

ποικίλα εργαλεία μέτρησης της ευθραυστότητας, αυτά ενδέχεται να έχουν 

περιορισμένη χρήση στις συνθήκες των μονάδων εντατικής θεραπείας ή σε συνθήκες 

χειρουργικής επέμβασης (Darvall et al, 2019a). Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση της 

ευθραυστότητας είναι μία περίπλοκη διαδικασία λόγω έλλειψης ενός τυπικού 

ορισμού, της ετερογένειας των εργαλείων μέτρησης και της αξιοπιστίας της 

εκτίμησης της λειτουργικής κατάστασης, η οποία είναι δύσκολο να επιτευχθεί στους 

ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (Gupta et al, 2019). 

Ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα εκτίμησης της 

ευθραυστότητας είναι ο δείκτης Fried (“Fried Index”) (Buta et al, 2016). Πρόκειται 

για ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο με υψηλή εγκυρότητα και αξιοπιστία, αλλά 

στερείται ψυχοκοινωνικής εκτίμησης και απαιτεί μετρήσεις που δεν 

πραγματοποιούνται συνήθως σε πρακτικό, κλινικό επίπεδο (Gupta et al, 2019). Ο 

δείκτηςFried περιλαμβάνει 70 συνολικά ερωτήσεις και απαιτεί την εκτίμηση 5 

επιμέρους κριτηρίων (Buta et al, 2016; Falvey & Ferrante, 2019; Ferrante et al, 

2018): 

1. Τη χαμηλή σωματική δραστηριότητα 

2. Την ακούσια απώλεια βάρους 
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3. Τη μυϊκή αδυναμία 

4. Τη χαμηλή ταχύτητα περπατήματος, και 

5. Την εξάντληση.  

Ωστόσο, επειδή πολλές φορές δεν είναι δυνατή  η αντικειμενική εκτίμηση των 

παραπάνω 5 κριτηρίων κατά την εισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘ, πολλές φορές 

αξιοποιούνται άλλα εργαλεία εκτίμησης της ευθραυστότητας, όπως η κλίμακα 

κλινικής ευθραυστότητας (Ferrante et al, 2018). Επίσης, ο μεγάλος αριθμός των 

εξεταζόμενων αντικειμένων του δείκτη ευθραυστότητας απαιτεί πολύ χρόνο και δεν 

προτιμάται από τους κλινικούς ιατρούς των ΜΕΘ (Falvey & Ferrante, 2019). 

Η κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας CFS (“Clinical Frailty Scale”) φαίνεται 

να είναι η πιο αξιόπιστη κλίμακα μέτρησης της ευθραυστότητας έως σήμερα (de 

Vries et al, 2011). Η κλίμακα αυτή είναι ένα υποκειμενικό μέτρο που συνδυάζει 

στοιχεία της νόσου, της ευθραυστότητας και της αναπηρίας που εκτιμά αναδρομικά 

την κατάσταση ευθραυστότητας του ατόμου πριν τη ΜΕΘ (Ferrante et al, 2018). 

Πρόκειται για μία κλίμακα 9 αντικειμένων που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση της 

γενικής φυσικής κατάστασης και της ευθραυστότητας μεταξύ ατόμων μεγάλης 

ηλικίας και έως σήμερα, οι περισσότερες μελέτες που εστιάζουν σε ασθενείς στις 

ΜΕΘ αξιοποιούν την εν λόγω κλίμακα (Falvey & Ferrante, 2019). Έτσι, στις ΜΕΘ, ο 

έλεγχος για ευθραυστότητα τυπικά διεξάγεται με τη χρήση της Κλίμακας Κλινικής 

ευθραυστότητας, η οποία εφαρμόζεται γρήγορα και εύκολα (Fernando et al, 2019a). 

Ένα άλλο μέτρο που αξιοποιείται για την εκτίμηση της ευθραυστότητας είναι 

ο φαινότυπος ευθραυστότητας (“Frailty Phenotype”, FP). Ο συγκεκριμένος δείκτης 

αναπτύχθηκε αρχικά από τους Fried et al(2001) και αντιμετωπίζει την ευθραυστότητα 

ως ένα βιολογικό σύνδρομο παρακμής. Πρόκειται για ένα μέτρο 9 σημείων που 

λαμβάνει  υπόψη διάφορες πτυχές της συννοσηρότητας, της αναπηρίας και της 

γνωστικής εξασθένησης (Tipping et al, 2019). Ωστόσο, η συγκεκριμένη κλίμακα έχει 

αναπτυχθεί σε πληθυσμούς της κοινότητας και περιλαμβάνει μέτρα για την αντοχή 

της δύναμης και την ταχύτητα της βάδισης, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολή ή 

αδύνατη η χρήση του στους ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση (Falvey & Ferrante, 

2019). 
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Σε μία προοπτική μελέτη παρατήρησης, οι Tipping et al(2019) συνέκριναν 

την κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας και το φαινότυπο ευθραυστότητας ως 

προγνωστικά εργαλεία σε έναν πληθυσμό σε κρίσιμη κατάσταση σε ένα δείγμα 100 

ατόμων και έδειξαν ότι βάσει του φαινοτύπου ευθραυστότητας, 22 ασθενείς 

χαρακτηρίστηκαν ως εύθραυστοι, ενώ βάσει της κλίμακας κλινικής ευθραυστότητας, 

ο αντίστοιχος αριθμός ασθενών ήταν 13. Τα δύο εργαλεία είχαν εξαιρετική συσχέτιση 

μεταξύ τους και είχαν και τα δύο προγνωστική εγκυρότητα, αλλά ο φαινότυπος 

ευθραυστότητας είχαν υψηλότερη κλινική συσχέτιση, αφού οδήγησε στον 

προσδιορισμό περισσότερων εύθραυστων ασθενών που συσχετίστηκε  με 

περισσότερες συννοσηρότητες και υψηλότερη θνησιμότητα κατά την έξοδο των 

ασθενών από τη ΜΕΘ (Tipping et al, 2019).  
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Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση μελετών σχετικά με την 

ηλικία και άλλους προγνωστικούς παράγοντες της έκβασης των 

ασθενών στις ΜΕΘ 

2.1 Ασθενείς μεγάλης και ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας: ΜΕΘ και 

έκβαση 

 

Οι Fuchs et al(2012) πραγματοποίησαν μία μελέτη με σκοπό την εκτίμηση της 

επίδρασης της προχωρημένης ηλικίας καθεαυτής σε σύγκριση με της σοβαρότητα 

των οξέων και χρόνιων νόσων στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωση 

των ηλικιωμένων ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ. Για το σκοπό αυτό, 

αναλύθηκαν 7.265 ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 

45,7% του συνολικού πληθυσμού των ΜΕΘ που εξετάστηκαν. Οι ασθενείς αυτοί 

διαχωρίστηκαν σε ομάδες βάσεις της ηλικίας τους (ομάδα 1: ασθενείς ηλικίας 65 έως 

και 74 ετών, ομάδα 2: ασθενείς ηλικίας 75 έως και 84 ετών, ομάδα 3: ασθενείς 

ηλικίας άνω των 85 ετών), και τα βασικά μέτρα έκβασης που αξιολογήθηκαν ήταν η 

θνησιμότητα σε διάστημα 28 ημερών και σε διάστημα ενός έτους (Fuchs et al, 2012). 

Βάσει των αποτελεσμάτων, παρατηρήθηκε ένας αυξημένος επιπολασμός καρδιακής 

αρρυθμίας, καρδιακής ανεπάρκειας και βαλβιδικής καρδιακής νόσου από την πρώτη 

έως την τρίτη ομάδα, ενώ παρατηρήθηκε, αντίστοιχα, ένας μειωμένος επιπολασμός 

χρήσης αλκοόλ, διαβητικών επιπλοκών, ανεπάρκειας του ήπατος, και χρόνιας 

αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Οι ασθενείς της δεύτερης και της τρίτης ομάδας 

παρουσίασαν κατά 1,38 και 1,53 φορές υψηλότερη θνησιμότητα σε διάστημα 28 

ημερών, σε σύγκριση με την ομάδα 1. Τέλος, η θνησιμότητα σε διάστημα ενός έτους 

παρουσίασε παρόμοια τάση. Ως εκ τούτου, συμπεραίνεται ότι η  ηλικία μπορεί να 

θεωρηθεί ένας σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θνησιμότητα 

μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, και ιδίως για τους ασθενείς 

ηλικίας 75 ετών και άνω (Fuchs et al, 2012).  

 Δεδομένου ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

ποσοστό του πληθυσμού της ΜΕΘ και ότι η πιο συχνή επιπλοκή που προκύπτει στη 

ΜΕΘ είναι η νοσοκομειακή πνευμονία (“Ventilator – Associated Pneumonia”, VAP), 

το ίδιο έτος, δημοσιεύθηκε μία μελέτη με σκοπό τη διερεύνηση της κλινικής 
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επίδρασης της γήρανσης στην ανάπτυξη και στην έκβαση της νοσοκομειακής 

πνευμονίας (Koulenti et al, 2012). Το δείγμα αποτελούνταν από 1.735 ασθενείς 

ηλικίας 45 ετών και άνω που νοσηλεύονταν σε 27 ΜΕΘ 9 ευρωπαϊκών χωρών, οι 

οποίοι διακρίθηκαν σε τρεις επιμέρους ομάδες: στην ομάδα των ατόμων μέσης 

ηλικίας (45 έως και 64 ετών), στην ομάδα των ηλικιωμένων ατόμων (65 έως και 74 

ετών) και στην ομάδα των πολύ ηλικιωμένων ασθενών (75 ετών και άνω). Από τους 

ασθενείς με νοσοκομειακή πνευμονία, οι 103 ήταν μέσης ηλικίας, οι 104 ήταν 

ηλικιωμένοι και οι 73 ήταν πολύ μεγάλης ηλικίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 

μεγαλύτερη ηλικία δεν ήταν ένας σημαντικός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για 

την ανάπτυξη νοσοκομειακής πνευμονίας, και καμία σημαντική διαφορά δεν 

παρατηρήθηκε μεταξύ των ομάδων ως προς τη σοβαρότητα της σήψης (Koulenti et 

al, 2012). Ο διαβήτης και η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια ήταν λιγότερο συχνές 

ασθένειες στους ασθενείς μέσης ηλικίας, και ο χρόνιος αλκοολισμός και η κίρρωση 

ήταν πιο συχνές στους ασθενείς μέσης ηλικίας, σε σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες 

ασθενών, ενώ ο πυρετός εμφανίστηκε λιγότερο συχνά στους πολύ ηλικιωμένους 

ασθενείς. Καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν εντοπίστηκε στο μήκος 

παραμονής στη ΜΕΘ, στη διάρκεια μηχανικού αερισμού και διάρκειας παραμονής 

στο νοσοκομείο. Η θνησιμότητα ήταν χαμηλότερη στους ασθενείς μέσης ηλικίας, σε 

σύγκριση με τις άλλες δύο ομάδες. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η 

μεγαλύτερη ηλικία ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για τη θνησιμότητα 

σε ασθενείς με νοσοκομειακή πνευμονία, ενώ άλλοι παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν 

να είναι η απομόνωση των παθογόνων υψηλού κινδύνου, το σηπτικό σοκ κατά την 

έναρξη της νοσοκομειακής πνευμονίας και ο σακχαρώδης διαβήτης. Συνεπώς, η 

μεγαλύτερη ηλικία δεν σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση της νοσοκομειακής 

πνευμονίας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, αλλά σχετίζεται σημαντικά με 

χειρότερη έκβαση μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων με νοσοκομειακή πνευμονία 

(Koulenti et al, 2012). 

 Οι Blot et al(2014) διεξήγαγαν μία πολυκεντρική προοπτική μελέτη κοόρτης 

προκειμένου να διερευνήσουν την επιδημιολογία της νοσοκομειακής πνευμονίας σε 

ηλικιωμένους ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ, και συγκεκριμένα, να 

εκτιμήσουν τον επιπολασμό, τις ενδείξεις και τα συμπτώματα, τους παράγοντες 

κινδύνου, τα αιτιολογικά βακτηριακά παθογόνα και τα σχετικά αποτελέσματα. Για το 

σκοπό αυτό, εξετάστηκαν 27 ευρωπαϊκές ΜΕΘ και συγκεντρώθηκαν οι ασθενείς που 
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βρίσκονταν σε μηχανικό αερισμό για περισσότερες ή ίσες με 48 ώρες. Οι ασθενείς 

διακρίθηκαν σε τρεις επιμέρους ομάδες βάσει της ηλικίας τους: η ομάδα 1 

αποτελούνταν από 670 ασθενείς μέσης ηλικίας (45 έως και 64 ετών), η ομάδα 2 

αποτελούνταν από 549 ασθενείς μεγάλης ηλικίας (65 έως και 74 ετών), ενώ η ομάδα 

3 αποτελούνταν από 516 ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας (άνω των 75 ετών). Από το 

σύνολο των ασθενών αυτών, τα άτομα που ανέπτυξαν νοσοκομειακή πνευμονία ήταν 

103 ασθενείς μέσης ηλικίας, 104 ασθενείς μεγάλης ηλικίας και 73 ασθενείς πολύ 

μεγάλης ηλικίας (Blot et al, 2014). Ο επιπολασμός της νοσοκομειακής πνευμονίας 

ανά 1000 ημέρες αερισμού ήταν ίσος με 13,7 στους ασθενείς μέσης ηλικίας, 16,6% 

στους ασθενείς μεγάλης ηλικία και 13 στους ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας. Η 

μεγαλύτερη ηλικία δεν φάνηκε να είναι παράγοντας κινδύνου για τη νοσοκομειακή 

πνευμονία, ενώ η τελευταία στους ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικία προκαλούνταν πιο 

συχνά από βακτήρια της οικογένειας Enterobacteriaceae. Ως προς τις κλινικές 

ενδείξεις και τα συμπτώματα κατά την έναρξη της νοσοκομειακής πνευμονίας, η νέα 

αύξηση της θερμοκρασίας ήταν λιγότερο συχνή στους πολύ ηλικιωμένους ασθενείς, 

και η θνησιμότητα μεταξύ των πολύ ηλικιωμένων ασθενών ήταν πολύ υψηλότερη 

από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες. Πράγματι, η λογιστική παλινδρόμηση 

επιβεβαίωσε τη μεγαλύτερη ηλικία ως ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για αυξημένη 

θνησιμότητα, ενώ άλλοι παράγοντες που σχετίστηκαν με τη θνησιμότητα ήταν το 

σηπτικό σοκ, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα υψηλού κινδύνου παθογόνα ως 

αιτιολογικοί παράγοντες. Συνεπώς, η πνευμονία δεν συμβαίνει πιο συχνά μεταξύ των 

ηλικιωμένων ατόμων, αλλά η σχετιζόμενη με αυτήν θνησιμότητα στους ασθενείς 

αυτούς είναι υψηλότερη (Blot et al, 2014). 

Ο βασικός σκοπός της μελέτης των Sim et al(2015) ήταν η αξιολόγηση των 

κλινικών χαρακτηριστικών και παραγόντων που σχετίζονταν με τη θνησιμότητα 

στους ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας (άνω των 90 ετών) που εισάγονται στη ΜΕΘ. 

Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε ένα σύνολο 16.935 ασθενών που νοσηλεύονταν σε 

ΜΕΘ και αναδρομικά αναλύθηκαν τα κλινικά δεδομένα 155 ηλικιωμένων ασθενών 

πολύ μεγάλης ηλικίας (άνω των 90 ετών), από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον 

Ιούλιο του 2012. Οι κλινικοί παράγοντες που εξετάστηκαν ως προς τη θνησιμότητα 

ήταν η πτωχή διατροφή, η πνευμονία,  ο καρκίνος, η εισαγωγή από έναν θάλαμο, η 

χρήση αγγειοπιεστών, ο μηχανικός αερισμός, και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Sim 

et al, 2015). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, το ποσοστό 
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θνησιμότητας των ατόμων ηλικίας άνω των 90 ετών που νοσηλεύονταν στις ΜΕΘ 

ήταν ίσο με 32,3%, και ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες της θνησιμότητας 

σε αυτήν την ομάδα ασθενών αναδείχθηκαν η θεραπεία του αγγειοπιεστή, η πτωχή 

διατροφή, τα  υψηλά επίπεδα γλυκόζης και η υψηλή βαθμολογία οξείας φυσιολογίας 

“Simplified Acute Physiology Scoring II”. Τέλος, ο αυξημένος αριθμός κλινικών 

παραγόντων κινδύνου συσχετίστηκε με προοδευτικά υψηλότερα ποσοστά 

θνησιμότητας, ενώ όλοι οι ασθενείς με πάνω από 5 παράγοντες κινδύνου κατέληξαν. 

Συνεπώς, οι πολύ ηλικιωμένοι ασθενείς (άνω των 90 ετών) που εισήχθησαν στις 

ΜΕΘ είχαν πολύ υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, σε σύγκριση με άλλα άτομα, 

μικρότερης ηλικίας, ενώ σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που προβλέπουν τη 

θνησιμότητα στην ομάδα αυτή των ασθενών ήταν η πτωχή διατροφική κατάσταση, η 

χρήση αγγειοπιεστών και η οξεία φυσιολογία (Sim et al, 2015). 

2.2 Προγνωστικοί Παράγοντες της έκβασης των ασθενών στις ΜΕΘ 

 

Στη μελέτη των Mukhopadhyay et al (2014), διερευνήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου 

για την ενδονοσοκομειακή και τη μακροπρόθεσμη θνησιμότητα των ηλικιωμένων 

ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση που εισήχθησαν στη ΜΕΘ. Το δείγμα αποτελούνταν 

από 1.563 ασθενείς, εκ των οποίων οι 414 ασθενείς κατέληξαν εντός του 

νοσοκομείου και οι 337 κατέληξαν εντός των 52 μηνών μετά την έξοδό τους από το 

νοσοκομείο. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν υψηλότερη θνησιμότητα κατά τη 

διάρκεια των δύο αυτών περιόδων, ενώ μετά την έξοδό τους από τη ΜΕΘ, οι 

ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν 2,3 φορές υψηλότερη θνησιμότητα, σε σύγκριση με το 

γενικό πληθυσμό της ίδιας ηλικιακής ομάδας (Mukhopadhyay et al, 2014). Η 

ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα συσχετίστηκε ανεξάρτητα με τη νευρολογική νόσο, 

τους αγγειοπιεστές, το μηχανικό αερισμό και τη βαθμολογία πρόβλεψης της 

θνησιμότητας, ανεξάρτητα από την κακοήθεια, την ηλικία και την πρότερη θεραπεία 

νεφρικής υποκατάστασης. Τέλος, η μακροπρόθεσμη θνησιμότητα συσχετίστηκε 

στατιστικά σημαντικά με την κακοήθεια, τη νόσο των αεραγωγών και τη χαμηλή 

συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, ανεξάρτητα από την ηλικία και τις συννοσηρόητες. 

Συνεπώς, οι ηλικιωμένοι ασθενείς στη ΜΕΘ παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

θνησιμότητας σε σύγκριση με τους μη ηλικιωμένους ασθενείς και το γενικό 

πληθυσμό, και μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών, η κακοήθεια και η προγενέστερη 
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θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης αυξάνουν τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακής 

θνησιμότητας (βραχυπρόθεσμη θνησιμότητας), και η κακοήθεια, η αναιμία, η νόσος 

των αεραγωγών και οι συννοσηρότητες συσχετίστηκαν σημαντικά με τη 

μακροπρόθεσμη θνησιμότητα (Mukhopadhyay et al, 2014).  

Οι Zampieri & Colombari (2014) πραγματοποίησαν μία αναδρομική μελέτη 

με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου για την ενδονοσοκομειακή 

θνησιμότητα μεταξύ ασθενών ηλικίας 80 ετών και άνω σε κρίσιμη κατάσταση, 

εστιάζοντας στην κατάσταση απόδοσης και στις συννοσηρότητες, και την εκτίμηση 

των βαθμολογιών σοβαρότητας της ασθένειας σε αυτόν τον πληθυσμό. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 1.129 ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας που εισήχθησαν σε ΜΕΘ 

στη Βραζιλία, για τους οποίους καταγράφηκαν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι 

συννοσηρόητες, η σοβαρότητα της νόσου, τα αίτια εισαγωγής στη ΜΕΘ και η 

απόδοση. Βάσει των αποτελεσμάτων, μόνο η κατάσταση απόδοσης, η βαθμολογία 

σοβαρότητας της νόσου και οι συννοσηρότητες συσχετίστηκαν με αυξημένη 

ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα. Μάλιστα, οι συννοσηρότητες και η κατάσταση 

απόδοσης είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στους ασθενείς με λιγότερο σοβαρή 

ασθένεια. Συνεπώς, οι συννοσηρότητες και η κατάσταση απόδοσης είναι σημαντικοί 

παράγοντες πρόβλεψης του βραχυπρόθεσμου αποτελέσματος μεταξύ ασθενών 

ηλικίας 80 ετών και άνω που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και εισάγονται στη 

ΜΕΘ (Zampieri & Colombari, 2014). 

 Το επόμενο έτος, οι Palomba et al (2015) δημοσίευσαν μία αναδρομική 

μελέτη κοόρτης όπου συνέκριναν τα αποτελέσματα μεταξύ ηλικιωμένων ασθενών (65 

ετών και άνω) και των μη ηλικιωμένων ασθενών (κάτω από 65 ετών) με σοβαρή 

μορφή σήψης και σηπτικού σοκ και εξέτασαν τους παράγοντες πρόβλεψης του 

θανάτου μεταξύ των ασθενών αυτών. Για το σκοπό αυτό, συγκέντρωσαν ένα δείγμα 

848 ασθενών με σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ που είχαν εισέλθει στη ΜΕΘ μεταξύ 

Ιανουαρίου 2006 και Μαρτίου 2012. Από το σύνολο των ασθενών, το 62,6% ήταν 

ηλικιωμένοι και το εναπομένον 37,4% είχαν ηλικία μικρότερη από 65 ετών (Palomba 

et al, 2015). Οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν υψηλότερη βαθμολογία οξείας 

φυσιολογίας και χρόνιας υγείας (“Acute Physiology & Chronic Health Evaluation II”, 

APACHE), σε σύγκριση με τους μη ηλικιωμένους ασθενείς, παρόλο που αριθμός των 

δυσλειτουργιών των οργάνων δεν διέφερε μεταξύ των δύο ομάδων. Καθόλου 

σημαντικές διαφορές δεν εντοπίστηκαν μεταξύ των ηλικιωμένων και των μη 
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ηλικιωμένων ασθενών ως προς την ενδονοσκομειακή θνησιμότητα και τη 

θνησιμότητα σε διάστημα 28 ημερών. Αντίθετα, το μήκος της παραμονής των 

ασθενών στο νοσοκομείο ήταν υψηλότερο στους ηλικιωμένους, σε σύγκριση με τους 

μη ηλικιωμένους ασθενείς με σοβαρή σήψη και σηπτικό σοκ. Τέλος, οι παράγοντες 

κινδύνου που βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά με το θάνατο μεταξύ των 

ηλικιωμένων ασθενών ήταν η ηλικία, η βαθμολογία οξείας φυσιολογίας APACHEΙΙ, 

η περιοχή της διάγνωσης και η ανάγκη για αγγειοπιεστές και μηχανικό αερισμό 

(Palomba et al, 2015).   

Στη μελέτη παρατήρησης των Magnette et al (2015), διερευνήθηκε το εάν οι 

ασθενείς πολύ μεγάλης ηλικίας με καλύτερη λειτουργική κατάσταση πριν την 

εισαγωγή του στη ΜΕΘ θα είχαν καλύτερη μεσοπρόθεσμη επιβίωση και λειτουργική 

κατάσταση ύστερα από την παραμονή τους στη ΜΕΘ. Το δείγμα αποτελούνταν από 

96 ασθενείς ηλικίας 80 ετών και άνω που εισήχθησαν στη ΜΕΘ από τον Μάιο του 

2008 έως και τον Ιούνιο του 2009, και τα μέτρα έκβασης ήταν η θνητότητα ύστερα 

από ένα έτος, η λειτουργική κατάσταση ύστερα από ένα έτος και η αντιλαμβανόμενη 

ποιότητα ζωής (Magnette et al, 2015). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ανεξάρτητοι 

προγνωστικοί παράγοντες της θνησιμότητας σε διάστημα ενός έτους είναι ο τύπος 

εισαγωγής (ιατρικός ή χειρουργικός), η παρουσία σηπτικών επιπλοκών, η βαθμολογία 

οργανικής ανεπάρκειας κατά την εισαγωγή στη ΜΕΘ, και η παρουσία καρκίνου, ενώ, 

αντίθετα, η λειτουργική κατάσταση πριν την εισαγωγή στη ΜΕΘ δεν ήταν 

παράγοντας κινδύνου. Σε διάστημα ενός έτους, παρά τη λειτουργική μείωση στους 

μισούς επιζώντες, το 68% των ασθενών αντιλήφθηκαν την κατάσταση υγείας τους να 

είναι ισοδύναμη ή καλύτερη με την προγενέστερη κατάσταση υγείας τους, και το 

82,6% του δείγματος θα συμφωνούσαν να μείνουν περισσότερο στη ΜΕΘ. Συνεπώς, 

η θνητότητα των πολύ ηλικιωμένων ασθενών σε διάστημα ενός έτους ύστερα από την 

παραμονής τους στη ΜΕΘ δεν σχετίζεται σχηματικά με τη λειτουργική τους 

κατάσταση πριν την εισαγωγή τους, αλλά σχετίζεται με την παρουσία καρκίνου, τον 

τύπο της εισαγωγής, την οργανική ανεπάρκεια και την παρουσίας σηπτικών 

επιπλοκών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη ΜΕΘ (Magnette et al, 2015).   

Οι Lankoande et al(2018) διεξήγαγαν μία αναδρομική μελέτη με σκοπό την 

ανάλυση του ενδονοσοκομειακού αποτελέσματος των ασθενών ηλικία άνω των 65 

ετών που εισήχθησαν σε ΜΕΘ, και για το σκοπό αυτό, αναλύθηκαν τα αρχεία 237 

ασθενών, μέσης ηλικίας 71,7 ± 6,1 ετών, και καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν τα 
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χαρακτηριστικά τους, τα κλινικά στοιχεία τους και η έκβασή τους. Το συνολικό 

ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών στις ΜΕΘ ήταν ίσο με 73%, εκ των οποίων το 

90% κατέληξαν 7 ημέρες μετά την εισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘ. Από την 

πολυ8παραγοντική ανάλυση, πρόεκυψε ότι σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες της 

έκβασης των ηλικιωμένων ασθενών στη ΜΕΘ είναι το σοκ, η χειρουργική 

κατάσταση, η παρουσία επιπλοκών, το σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα, το εγκεφαλικό 

επεισόδιο και το κώμα. Συνεπώς, οι ηλικιωμένοι ασθενείς εισάγονται συχνά στη 

ΜΕΘ και η θνησιμότητα είναι υψηλή,  ενώ βασικοί παράγοντες κινδύνου για την 

έκβασή τους είναι οι επιπλοκές, η χειρουργική κατάσταση, το σοβαρό εγκεφαλικό 

τραύμα και το εγκεφαλικό επεισόδιο (Lankoande et al, 2018). 

Στη μελέτη των LeBorgne et al(2018), διερευνήθηκαν τα κλινικά 

χαρακτηριστικά και την έκβαση των ασθενών πολύ μεγάλης ηλικίας (άνω των 90 

ετών) που εισάγονται στη ΜΕΘ, εστιάζοντας επιπλέον και στα ιατρικά και 

οικονομικά στοιχεία. Για το σκοπό αυτό, εξετάστηκε ένα σύνολο 317 ασθενών που 

εισήχθησαν στη ΜΕΘ, ως επί το πλείστον γυναικείου φύλου και μέσης ηλικίας 92 

ετών, και συγκρίθηκαν οι ασθενείς αυτοί ως προς τους προγνωστικούς παράγοντες 

θνησιμότητας και την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Η βασική διάγνωση εισαγωγής 

των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν η οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, και στις μισές 

περιπτώσεις, χρειάστηκε μηχανικός αερισμός (LeBorgne et al, 2018). Τα ποσοστά 

θνησιμότητας εντός της ΜΕΘ και θνησιμότητας εντός του νοσοκομείου ήταν ίσα με 

35,7% και 42,6%, αντίστοιχα. Ο μηχανικός αερισμός ήταν ένας ανεξάρτητος 

προγνωστικός παράγοντας της θνησιμότητας στη ΜΕΘ, ενώ η ηλικία δεν ήταν. 

Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η αποζημίωση της κοινωνικής ασφάλισης ήταν σημαντικά 

χαμηλότερη στην ομάδα των ασθενών που μελετήθηκαν, σε σύγκριση με τους 

υπόλοιπους ασθενείς, μικρότερης ηλικίας, τόσο ανά περιστατικό όσο και ανά ημέρα 

διαμονής. Συνεπώς, μεταξύ ασθενών ηλικίας 90 ετών και άνω που βρίσκονταν σε 

κρίσιμη κατάσταση και εισήχθησαν στη ΜΕΘ, η χρονολογική ηλικία δεν ήταν 

ανεξάρτητος παράγοντας πρόβλεψης της θνησιμότητας στη ΜΕΘ, ενώ σημαντικός 

παράγοντας αναδείχθηκε ο μηχανικός αερισμός (LeBorgne et al, 2018). 

Οι Cao et al (2018) επιχείρησαν τη διερεύνηση των παραγόντων πρόβλεψης 

της μακροπρόθεσμης θνησιμότητας και της σχετιζόμενης με την  υγεία ποιότητας 

ζωής μεταξύ ηλικιωμένων ασθενών με σήψη. Το δείγμα αποτελούνταν από 238 

ασθενείς με σήψη ηλικίας 60 ετών και άνω που εισήχθησαν στη ΜΕΘ, και τα 
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δεδομένα λήφθηκαν μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν 

και αναλύθηκαν η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα και η συνολική θνησιμότητα σε 

διάστημα ενός έτους, και η ποιότητα ζωής. Το 24,4% των ασθενών του δείγματος 

κατέληξαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους και η συνολική θνησιμότητα σε 

διάστημα ενός έτους σημειώθηκε σε ποσοστό 59,7% του δείγματος (Cao et al, 2018). 

Οι παράγοντες που συσχετίστηκαν με τη θνησιμότητα σε διάστημα ενός έτους ήταν η 

βαθμολογία οξείας φυσιολογίας και χρόνιας ασθένειας APACHEII, η σήψη, η χρήση 

αγγειοπιεστή, η λοίμωξη με κάποιον μύκητα, η τραχειακή διασωλήνωση, η διάρκεια 

του μηχανικού αερισμού και η θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης. Επιπλέον, βάσει 

της πολυπαραγοντικής ανάλυσης, η μυκητιασική λοίμωξη, η θεραπεία νευρικής 

υποκατάστατης και η βαθμολογία APACHEII αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι 

παράγοντες για τη θνησιμότητα σε διάστημα ενός έτους, ενώ η βραχύτερη διάρκεια 

της παραμονής στη ΜΕΘ και η τραχειακή διασωλήνωση εντός 24 ωρών 

συσχετίστηκαν με καλύτερη ποιότητα ζωής. Συνεπώς, η θνησιμότητα των 

ηλικιωμένων ασθενών με σήψη σε διάστημα ενός έτους ήταν υψηλή, και η 

μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής μπορούσε να προβλεφθεί από τη μήκος παραμονής 

στο νοσοκομείο και την τραχειακή διασωλήνωση σε 24 ώρες (Cao et al, 2018). 

Κύριος σκοπός της προοπτικής μελέτης κοόρτης των Giannasi et al (2018) 

ήταν ο καθορισμός των προγνωστικών παράγοντες θνητότητας μεταξύ ηλικιωμένων 

ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ λόγω οξείας κρίσιμης ασθένειας. Το δείγμα 

αποτελούνταν από 249 ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που εισήχθησαν σε μία 

ΜΕΘ στην Αργεντινή κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου 2011 και Δεκεμβρίου 

2012, και σε αυτούς του ασθενείς εκτιμήθηκαν διάφορες μεταβλητές, όπως η 

ενδονοσοκομειακή θνητότητα, η βαθμολογία οξείας φυσιολογίας και υγείας 

APACHEII, και η συννοσηρότητα, καθώς και ορισμένες μεταβλητές πριν την οξεία 

ασθένεια, όπως η ποιότητα ζωής, η διατροφική κατάσταση, οι γνωστικές δεξιότητες 

και η λειτουργικότητα (Giannasi et al, 2018). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εν 

λόγω μελέτης, η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα ήταν ίση με 52%, ενώ οι 

ανεξάρτητοι παράγοντες που συσχετίστηκαν με τη θνητότητα ήταν το αρσενικό φύλο, 

ο σοβαρός υποσιτισμός, ο μέτριος υποσιτισμός και η βαθμολογία δραστηριοτήτων 

καθημερινής ζωής μικρότερη από 6. Συνεπώς, η χρονολογική ηλικία δεν φαίνεται να 

σχετίζεται σημαντικά και ανεξάρτητα με την ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα, σε 

αντίθεση με την κακή διατροφή και τη λειτουργική ανεξαρτησία που σχετίζονται 
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σημαντικά και μπορούν να προβλέψουν τη θνησιμότητα μεταξύ των ηλικιωμένων 

που εισέρχονται στη ΜΕΘ (Giannasi et al, 2018).    
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Κεφάλαιο 3 Ανασκόπηση μελετών που σχετίζονται με την 

ευθραυστότητα ως παράγοντα που επηρεάζει την έκβαση ασθενών 

στις ΜΕΘ 

Βασικός σκοπός της προοπτικής μελέτης των Kizilarslanoglu et al (2017) ήταν η 

διερεύνηση των επιδράσεων της ευθραυστότητας στα κλινικά αποτελέσματα των 

ηλικιωμένων ασθενών που βρίσκονται στη ΜΕΘ. Το δείγμα αποτελούνταν από 122 

ασθενείς μεγάλης ηλικίας, και συγκεκριμένα, μέσης ηλικίας 71 ετών, εκ των οποίων 

οι 59 ήταν εύθραυστοι, οι 37 ήταν σε κατάσταση προ – ευθραυστότητας και οι 26 δεν 

ήταν εύθραυστοι. Το ποσοστό θνησιμότητας στη ΜΕΘ και η μέση διάρκεια 

παραμονής στη ΜΕΘ ήταν ίσα με 51,6% και 8 ημέρες, αντίστοιχα, ενώ η 

θνησιμότητα στη ΜΕΘ ήταν υψηλότερη στην ομάδα των εύθραυστων ατόμων και η 

μέση συνολική επιβίωση των ασθενών ήταν χαμηλότερη στη συγκεκριμένη ομάδα 

(Kizilarslanoglu et al, 2017). Η μακροπρόθεσμη θνησιμότητα σε διάστημα 3 και 6 

μηνών μεταξύ ασθενών με ευθραυστότητα μεταξύ των εύθραυστων ηλικιωμένων 

ασθενών ήταν ίση με 80,8% και 84,6%, αντίστοιχα, και ήταν σημαντικά υψηλότερη 

στην ομάδα των εύθραυστων ατόμων από τις άλλες δύο ομάδες. Σύμφωνα με την 

πολυπαραγοντική ανάλυση, το μήκος παραμονής στη ΜΕΘ,oδείκτης ευθραυστότητας 

(“Frailty Index”, FI) και ο δείκτης οργανικής ανεπάρκειας (“Sequential Organ Failure 

Assessment”, SOFA) ήταν ανεξάρτητοι παράγοντες πρόβλεψης της θνησιμότητας 

στη ΜΕΘ. Τέλος, παρατηρήθηκε η ύπαρξη μίας αδύναμης αλλά στατιστικά 

σημαντικής θετικής συσχέτισης μεταξύ των βαθμολογιών ευθραυστότητας και 

APACHEII. Συνεπώς, η ευθραυστότητα είναι μία μεταβλητή που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως προγνωστικός παράγοντας για την αξιολόγηση των κλινικών 

αποτελεσμάτων των ηλικιωμένων ασθενών στις ΜΕΘ (Kizilarslanoglu et al, 2017). 

Οι Flaatten et al (2017) πραγματοποίησαν μία προοπτική μελέτη κοόρτης με 

σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης της ευθραυστότητας στη βραχυπρόθεσμη 

έκβαση των ατόμων πολύ μεγάλης ηλικίας που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, σε σύγκριση 

με άλλες μεταβλητές. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκαν 20 διαδοχικοί ασθενείς 

ηλικίας 80 ετών και άνω από 311 ΜΕΘ 21 διαφορετικών ευρωπαϊκών χωρών, εντός 

ενός συγκεκριμένου τριμήνου, και παρακολουθήθηκαν για διάστημα 30 ημερών ως 

προς την έκβασή τους και την θνητότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο, συγκεντρώθηκε 

συνολικά ένα δείγμα 5.021 ασθενών, μέσης ηλικίας 84 ετών, εκ των οποίων οι μισοί 
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περίπου ήταν άνδρες (52,1%). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (83,9%), η 

εισαγωγή των ασθενών χαρακτηρίστηκε ως «οξεία», ενώ τα συνολικά ποσοστά 

θνητότητας στη ΜΕΘ και σε διάστημα 30 ημερών ήταν ίσα με 22,1% και 32,6%, 

αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ, το 23,8% αυτών 

δεν έλαβαν ειδικές διαδικασίες των ΜΘΕ, όπως η θεραπεία νεφρικής 

υποκατάστασης, η χορήγηση αγγειοδραστικών φαρμάκων ή ο μηχανικός αερισμός. 

Ευθραυστότητα (τιμή μεγαλύτερη ή ίση με 5) βρέθηκε στο 43,1% των ασθενών του 

δείγματος, και ο παράγοντας αυτός συσχετίστηκε ανεξάρτητα και σημαντικά με την 

επιβίωση των ατόμων εντός 30 ημερών. Συνεπώς, μεταξύ ασθενών άνω των 80 ετών 

που εισάγονται στη ΜΕΘ, η ε ευθραυστότητα σχετίζεται αντίστροφα με τη  

βραχυπρόθεσμη επιβίωσή τους (Flaatten et al, 2017). 

 Στη μελέτη των Ferrante et al (2018), αξιολογήθηκε προοπτικά η σχέση 

ανάμεσα στην ευθραυστότητα και στην αναπηρία των ασθενών μετά την εισαγωγή 

τους στη ΜΕΘ, στην εισαγωγή τους σε κάποιον οίκο ευγηρίας και στο θάνατο. Για το 

σκοπό αυτό, συγκεντρώθηκε ένα σύνολο 754 ενήλικων ατόμων, ηλικίας άνω των 70 

ετών, που αξιολογούνταν ανά μήνα για αναπηρία σε 13 λειτουργικές δραστηριότητες 

και κάθε 18 μήνες για ευθραυστότητα. Το δείγμα που εν τέλει αξιοποιήθηκε ήταν 391 

άτομα, μέσης ηλικίας 84 ετών, που εισήχθησαν στις ΜΕΘ, ενώ η ευθραυστότητα 

εκτιμήθηκε με τον δείκτη Fried Index. Η ευθραυστότητα και η προ – ευθραυστότητα 

εντοπίστηκαν στις μισές περίπου εισαγωγές στη ΜΕΘ (54,5%) και στο 35,8% των 

εισαγωγών αυτών, αντίστοιχα. Η ευθραυστότητα παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με 41% υψηλότερη αναπηρία κατά τους πρώτους 6 μήνες ύστερα από μία 

κρίσιμη ασθένεια, σε σύγκριση με την πλήρη έλλειψη ευθραυστότητας, ενώ η προ – 

ευθραυστότητα συνδέθηκε με 28% υψηλότερη αναπηρία. Κάθε αύξηση ενός βαθμού 

στην ευθραυστότητα συνδέθηκε με διπλάσια πιθανότητα θανάτου των ασθενών σε 

διάστημα 6 μηνών στη μετέπειτα παρακολούθησή τους, ενώ η ευθραυστότητα, και 

όχι η προ – ευθραυστότητα, συσχετίστηκε με αυξημένη εισαγωγή σε οίκο ευγηρίας. 

Βάσει των παραπάνω ευρημάτων, η κατάσταση ευθραυστότητας πριν την εισαγωγή 

των ατόμων στη ΜΕΘ σχετίζεται με αυξημένη αναπηρία μετά την έξοδό τους από τη 

ΜΕΘ, με αυξημένη πιθανότητα εισαγωγής σε οίκο ευγηρίας και με αυξημένη 

πιθανότητα θνητότητας, ενώ η κατάσταση της προ – ευθραυστότητας μπορεί να 

παρέχουν προγνωστικές πληροφορίες για την έκβαση των ασθενών ύστερα από μία 

κρίσιμη νόσο (Ferrante et al, 2018). 
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 Οι Zampieri et al (2018) διεξήγαγαν μία αναδρομική μελέτη με σκοπό την 

εκτίμηση της συσχέτισης της ευθραυστότητας με τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα 

και την υποστήριξη των οργάνων που αξιοποιείται από τους ασθενείς σε κρίσιμη 

κατάσταση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν προοπτικά από 93 ΜΕΘ της Βραζιλίας για το 

έτος από το 2014 έως το 2015, η ευθραυστότητα, μετρήθηκε με τον τροποποιημένο 

δείκτη ευθραυστότητας MFI (“Modified Frailty Index”), και τα βασικά μέτρα 

έκβασης ήταν η ενδονοσοκομειακή θνητότητα, η χρήση της υποστήριξης των 

οργάνων στη ΜΕΘ, το μήκος νοσηλείας και το μήκος παραμονής στη ΜΕΘ, και η 

έξοδος από τη ΜΕΘ χωρίς την ανάγκη νοσηλευτικής φροντίδας (Zampieri et al, 

2018). Σε ένα δείγμα 129.680 ασθενών, το 18,9% του δείγματος παρουσίασε 

ευθραυστότητα, οι μισοί ασθενείς (49,7%) ήταν σε μία κατάσταση προ – 

ευθραυστότητας, ενώ το 31,4% δεν ήταν εύθραυστοι. Η ευθραυστότητα 

συσχετίστηκε με υψηλότερη ενδονοσοκομειακή θνητότητα, ιδίως στους ασθενείς που 

εισήχθησαν με χαμηλότερες βαθμολογίες οργανικής ανεπάρκειας (“Sequential Organ 

Failure Assessment”, SOFA), και οι εύθραυστοι ασθενείς ήταν λιγότερο πιθανό να 

εξέλθουν στο σπίτι τους και παρουσίασαν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο 

νοσοκομείο και στη ΜΕΘ από τους μη εύθραυστους ασθενείς. Τέλος, η χρήση όλων 

των μορφών υποστήριξης των οργάνων, όπως είναι ο μηχανικός αερισμός, οι 

μεταγγίσεις και η αιμοκάθαρση, ήταν πιο συχνές στους εύθραυστους ασθενείς και 

αυξανόταν όσο αυξανόταν ο δείκτης ευθραυστότητας. Συνεπώς, η ευθραυστότητα 

φαίνεται ότι σχετίζεται με διάφορα αποτελέσματα των ασθενών, 

συμπεριλαμβανομένων της επιβίωσης, της παραμονής στη ΜΕΘ και της υποστήριξης 

των οργάνων (Zampieri et al, 2018). 

 Οι Hamidi et al (2019) επιχείρησαν να εκτιμήσουν την επίδραση της 

ευθραυστότητας σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας με τραυματισμό που βρίσκονται σε 

κρίσιμη κατάσταση. Το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση 

ηλικίας 65 ετών και άνω, η ευθραυστότητα εκτιμήθηκε με τον τροποποιημένο δείκτη 

ευθραυστότητας και τα βασικά μέτρα έκβασης ήταν οι ενδονοσοκομειακές επιπλοκές, 

η θνησιμότητα και η έξοδος από τη ΜΕΘ. Από ένα σύνολο 88.629 ασθενών, 

επιλέχθηκαν οι 34.854 που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη, και οι 

μισοί εξ αυτών ήταν εύθραυστοι. Το 14% του δείγματος κατέληξαν, και οι 

εύθραυστοι ασθενείς είχαν υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών, υψηλότερη πιθανότητα 

θνητότητας και υψηλότερη πιθανότητα εξόδου από τη ΜΕΘ για αποκατάσταση ή για 
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νοσηλευτική φροντίδα, σε σύγκριση με τους μη εύθραυστους ασθενείς. Συνεπώς, οι 

εύθραυστοι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση παρουσιάζουν υψηλότερη νοσηρότητα 

και θνησιμότητα από τους μη εύθραυστους ασθενείς (Hamidi et al, 2019).  

 Στην προοπτική, παρατηρητική μελέτη κοόρτης των Cuenca et al (2019), 

εκτιμήθηκε ο επιπολασμός της ευθραυστότητας των ασθενών που εισάγονται στη 

ΜΕΘ και της επίδρασης της ευθραυστότητας στη θνησιμότητα σε διάστημα ενός και 

6 μηνών. Το δείγμα αποτελούνταν από 132 ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας από 65 

ετών που εισήχθησαν σε ΜΕΘ για περισσότερες από 24 ώρες, και οι που μετρήθηκαν 

(φύλο, ηλικία, ευθραυστότητα, αριθμός ημερών μηχανικού αερισμού, λειτουργική 

βαθμολογία, λειτουργική κατάσταση, θνησιμότητα εντός της ΜΕΘ, θνησιμότητα 

ύστερα από 1 και 6 μήνες από την έξοδο των ασθενών από τη ΜΕΘ) ελέγχθηκαν 

μέσω τηλεφωνικών κλήσεων (Cuenca et al, 2019).Βάσει των αποτελεσμάτων, το 

34,9% του δείγματος των ασθενών ήταν εύθραυστοι, ο μέσος αριθμός ημερών 

παραμονής στη ΜΕΘ ήταν ίση με 5,6 ± 15 ημέρες στους εύθραυστους ασθενείς 

έναντι των 4,3 ± 8,1 ημερών για τους μη εύθραυστους ασθενείς. Τα ποσοστά 

θνητότητας εντός της ΜΕΘ για τους εύθραυστους και τους μη εύθραυστους ασθενείς 

ήταν ίσα με 13% και 6%, αντίστοιχα, η θνητότητα στον ένα μήνα μετά την έξοδο από 

τη ΜΕΘ παρατηρήθηκε σε ποσοστό 24% και 8%, αντίστοιχα, ενώ η θνητότητα σε 6 

μήνες μετά την έξοδο από το ΜΕΘ παρατηρήθηκε σε ποσοστό 32% και 15%, 

αντίστοιχα. Επίσης, η ευθραυστότητα συσχετίστηκε με τη θνησιμότητα στον ένα 

μήνα και στους 6 μήνες μετά την έξοδο από τη ΜΕΘ. Συνεπώς, η ευθραυστότητα 

παρουσιάζεται στο 35% των ασθενών που εισάγονται στις ΜΘΕ και σχετίζεται 

σημαντικά με τη θνησιμότητα (Cuenca et al, 2019). 

 Οι Darvall et al (2019) διερεύνησαν, μέσω μίας αναδρομικής, πληθυσμιακής 

μελέτης κοόρτης, τις συσχετίσεις μεταξύ της ευθραυστότητας των πολύ μεγάλων 

ασθενών στις ΜΕΘ και των κλινικών αποτελεσμάτων, όπως η θνησιμότητα και ο 

προορισμός εξόδου. Το δείγμα αποτελούνταν από ασθενείς ηλικίας 80 ετών και άνω 

που εισήχθησαν σε 178 ΜΕΘ της Νέας Ζηλανδίας και της Αυστραλίας κατά το 

διάστημα των ετών 2017 και 2018, και τα βασικά μέτρα έκβασης ήταν η 

ενδονοσοκομειακή θνητότητα, το μήκος παραμονής στο νοσοκομείο και στη ΜΕΘ, ο 

προορισμός της εξόδου των ασθενών (εισαγωγή σε οίκο ευγηρίας ή νέα χρόνια 

φροντίδα) και η επανεισαγωγή των ασθενών στη ΜΕΘ κατά τη διάρκεια της ίδιας 
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εισαγωγής στο νοσοκομείο. Από ένα σύνολο 15.613 ασθενών ηλικίας άνω των 80 

ετών για τους οποίους υπήρχαν δεδομένα για την ευθραυστότητα, το 39,7% των 

ασθενών (6.203 ασθενείς) ήταν εύθραυστοι (Darvall et al, 2019). Ένα μικρότερο 

ποσοστό των εύθραυστών ασθενών ήταν άνδρες, σε σύγκριση με τους μη 

εύθραυστους ασθενείς, και η μέση σοβαρότητα της ασθένειας των εύθραυστων 

ασθενών ήταν λίγο υψηλότερη από εκείνη των μη εύθραυστών ασθενών. Επίσης, οι 

εύθραυστοι ασθενείς παρουσίασαν μεγαλύτερη συχνότητα εισαγωγής στα τμήματα 

επειγόντων περιστατικών, αναπνευστικών επιπλοκών ή σήψης, ενώ η 

ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν υψηλότερη μεταξύ της ομάδας αυτής των 

ασθενών. Η μέση διάρκεια παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ και η παραμονή στο 

νοσοκομείο ήταν λίγο μεγαλύτερη για τους εύθραυστους ασθενείς, και στους ίδιους 

ασθενείς, υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να εξέλθουν από τη ΜΕΘ και να εισαχθούν 

σε οίκο ευγηρίας ή να χρειαστούν χρόνια φροντίδα υγείας. Συνεπώς, πολλοί ασθενείς 

μεγάλης ηλικίας στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία είναι εύθραυστοι, και η 

ευθραυστότητα σχετίζεται με σημαντικά πιο πτωχά αποτελέσματα υγείας (Darvall et 

al, 2019).   

Το επόμενο έτος, οι Darvall et al (2020) διεξήγαγαν μία μελέτη προκειμένου 

να εξετάσουν τη χρησιμότητα της κλίμακας CFS ως μέσο διαλογής των ασθενών με 

πνευμονία που απαιτούν εισαγωγή στη ΜΕΘ. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μία 

αναδρομική μελέτη κοόρτης σε ένα σύνολο ενήλικων ασθενών με πνευμονία σε 170 

διαφορετικές ΜΕΘ στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, και οι ασθενείς 

διαχωρίστηκαν σε 4 ομάδες βάσει της ευθραυστότητας: καθόλου εύθραυστοι (βαθμοί 

1 έως 4), εύθραυστοι (βαθμοί 5 έως 8), ασθενείς με ήπια ή μέτρια ευθραυστότητα 

(βαθμοί 5 έως 6) και ασθενείς με σοβαρή ή πολύ σοβαρή ευθραυστότητα (βαθμοί 7 

έως 8), ,και τα μέτρα έκβασης ήταν η θνησιμότητα και το ποσοστό των 

καταλαμβανόμενων κλινών - ημερών στη ΜΕΘ (Darvall et al, 2020). Βάσει των 

αποτελεσμάτων της εν λόγω μελέτης, το 33% των ασθενών κατηγοριοποιήθηκαν ως 

εύθραυστοι, και το 42% των ασθενών ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών. Μόνο οι 

βαθμολογίες σοβαρής και πολύ σοβαρής ευθραυστότητας συσχετίστηκαν με τη 

θνησιμότητα, και οι ασθενείς αυτοί κάλυπταν το 7% των κλινών – ημερών των ΜΕΘ 

που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Τέλος, η ευπάθεια και η ήπια ευθραυστότητα 

συσχετίστηκαν σημαντικά με παρόμοιο κίνδυνο θνησιμότητας. Συνεπώς, οι ασθενείς 

με σοβαρή και πολύ σοβαρή ευθραυστότητα ευθύνονται για την κάλυψη σχετικά 
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λίγων κλινών - ημερών στις ΜΕΘ ως αποτέλεσμα της πνευμονίας, και 

παρατηρήθηκαν μικρές διαφορές στη θνησιμότητα μεταξύ των ασθενών με ήπια, 

μέτρια και σοβαρή ευθραυστότητα (Darvall et al, 2020).    

Βασικοί στόχοι της προοπτικής μελέτης των Fernando et al (2019) ήταν η 

αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ της ευθραυστότητας και της έκβασης μεταξύ 

ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση με υποψία μόλυνσης, και η αξιολόγηση της 

συσχέτισης μεταξύ της ευθραυστότητας και της βαθμολογίας ανεπάρκειας των 

οργάνων (“Sequential Organ Failure Assessment score”). Το δείγμα αποτελούνταν 

από 1.510 ασθενείς ηλικίας 65 ετών και άνω που είχαν εισαχθεί στη ΜΕΘ δύο 

διαφορετικών νοσοκομείων και στους οποίους υπήρχε υποψία μόλυνσης κατά τη 

στιγμή εισαγωγής τους στη ΜΕΘ. Από το σύνολο των 1.510 ασθενών, οι 507 

χαρακτηρίστηκαν ως εύθραυστοι ασθενείς (Βαθμολογία στην κλίμακα κλινικής 

ευθραυστότητας μεγαλύτερη ή ίση με 5), ενώ το βασικό μέτρο έκβασης ήταν η 

ενδονοσοκομειακή θνητότητα (Fernando et al, 2019). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

το 37% των ασθενών κατέληξαν στο νοσοκομείο, και η ευθραυστότητα συσχετίστηκε 

με αυξημένο κίνδυνο ενδονοσοκομειακού θανάτου, με αυξημένη πιθανότητα 

επανεισαγωγής των ασθενών μέσα σε 30 ημέρες και με αυξημένη πιθανότητα 

μακροπρόθεσμης φροντίδας. Οι εύθραυστοι ασθενείς παρουσίασαν αυξημένη χρήση 

των πόρων στις ΜΕΘ και αυξημένο κόστος, ενώ ο συνδυασμός της ευθραυστότητας 

και της ανεπάρκειας οργάνων φαίνεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου. Συνεπώς, η 

παρουσία ευθραυστότητας σε ασθενείς σε ΜΕΘ μεγαλύτερης ηλικίας με υποψία 

λοίμωξης σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, επανεισαγωγή στο νοσοκομείο, έξοδο 

αλλά μακροπρόθεσμη ανάγκη φροντίδας, υψηλό κόστος και υψηλή χρήση πόρων 

(Fernando et al, 2019). 

Το ίδιο έτος, οι Fernando et al (2019a) πραγματοποίησαν μία αναδρομική 

μελέτη προκειμένου να αξιολογήσουν τη συσχέτιση ανάμεσα στην ευθραυστότητα 

και στα αποτελέσματα των ασθενών που εισάγονται στις ΜΕΘ και λαμβάνουν 

επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν οι διαδοχικοί 

ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών που εισήχθησαν σε δύο διαφορετικές ΜΕΘ και 

έλαβαν επεμβατικό μηχανικό αερισμό, και τα βασικά μέτρα έκβασης που 

εκτιμήθηκαν ήταν η ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα, η τραχειοστομία, η αποτυχία 

αφαίρεσης της διασωλήνωσης κατά την πρώτη προσπάθεια και η μακροχρόνια 
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φροντίδα ύστερα από την έξοδο από τη ΜΕΘ. Το δείγμα των ασθενών που 

συγκεντρώθηκε αποτελούνταν από 8.110 ασθενείς, εκ των οποίων το 31,2% 

παρουσίασε ευθραυστότητα (Fernando et al, 2019a). Η ευθραυστότητα συσχετίστηκε 

με την πιθανότητα εξόδου από την μακροπρόθεσμη φροντίδα και με την 

ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα. Σε σύγκριση με τους ασθενείς χωρίς 

ευθραυστότητα, οι ασθενείς με ευθραυστότητα παρουσιάζουν αυξημένες πιθανότητες 

τραχειοστομίας, αυξημένες πιθανότητες ενδονοσοκομειακού θανάτου ύστερα από 

αποτυχία αφαίρεσης της διασωλήνωσης, αυξημένες πιθανότητες αποτυχίας 

αφαίρεσης της διασωλήνωσης και αυξημένες πιθανότητες ενδονοσοκομειακού 

θανάτου ύστερα από τραχειοστομία. Συνεπώς, η παρουσία ευθραυστότητας μεταξύ 

ασθενών στις ΜΕΘ που λαμβάνουν μηχανικό αερισμό σχετίζεται σημαντικά με 

αυξημένη ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα, ανάγκη τραχειοστομίας, μακροπρόθεσμη 

φροντίδα ύστερα από την έξοδο από τη ΜΕΘ και αποτυχία αφαίρεσης της 

διασωλήνωσης (Fernando et al, 2019a).    

 Οι Guidet et al (2020) διεξήγαγαν μία προοπτική μελέτη κοόρτης με σκοπό 

την περιγραφή του επιπολασμού του γνωστικού ελλείμματος, της ευθραυστότητας 

και της δραστηριότητας στην καθημερινή ζωή, καθώς και της παρουσίας 

συννοσηρότητας και πολυφαρμακίας, και την εκτίμηση της επίδρασης των 

παραγόντων αυτών στην επιβίωση σε διάστημα 30 ημερών μεταξύ ασθενών που 

είχαν εισαχθεί στη ΜΕΘ. Το δείγμα συγκεντρώθηκε από 242 ΜΕΘ 22 διαφορετικών 

χωρών, και συγκεντρώθηκαν όλοι οι ασθενείς 80 ετών και άνω που εισήχθησαν στη 

ΜΕΘ μεταξύ του διαστήματος από το Μάιο του 2018 έως και το Μάιο του 2019. 

Εκτός από τα κλινικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και τη 

σοβαρότητα της ασθένειάς τους, συλλέχθηκαν δεδομένα για συγκεκριμένα 

γηριατρικά σύνδρομα ως προγνωστικούς παράγοντες για επιβίωση εντός 30 ημερών, 

για τη γνωστική αδυναμία, για το σύνδρομο της ευθραυστότητας και για τυχόν 

αναπηρία (Guidet et al, 2020). Η ευθραυστότητα, η γνωστική έκπτωση και η 

αναπηρία εκτιμήθηκαν με την κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας (“Clinical Frailty 

Scale”), το ερωτηματολόγιο IQCODE (“Informant Questionnaire on Cognitive 

Decline in the Elderly”) και τον δείκτη δραστηριότητας της καθημερινής ζωής Katz. 

Η μελέτη εν τέλει διεξήχθη σε ένα σύνολο 3.920 ασθενών, μέσης ηλικίας 84 ετών, εκ 

των οποίων το 80% έλαβαν υποστήριξη για τουλάχιστον ένα όργανο. Η επιβίωση των 

ασθενών στη ΜΕΘ και σε διάστημα 30 ημερών παρατηρήθηκε στο 73,5% και στο 
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61,2% των ασθενών του δείγματος, αντίστοιχα, ενώ η μέση διάρκεια νοσηλείας των 

ασθενών του δείγματος στη ΜΕΘ ήταν ίση με 3,88 ημέρες. Οι γηριατρικές συνθήκες 

που εκτιμήθηκαν (γνωστικά ελλείμματα, δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή, 

ευθραυστότητα) βρίσκονταν σε μέτρια επίπεδα, και τα γνωστικά ελλείμματα, οι 

δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή και η ευθραυστότητα συσχετίστηκαν ισχυρά 

μεταξύ τους. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι σημαντικοί παράγοντες 

πρόβλεψης της θνησιμότητας των ασθενών εντός διαστήματος ενός μηνός ήταν η 

ηλικία, η οργανική ανεπάρκεια, η διάγνωση εισαγωγής στη ΜΕΘ και η 

ευθραυστότητα, ενώ η ευθραυστότητα παρέμεινε ανεξάρτητος παράγοντας 

πρόβλεψης ακόμα και ύστερα από την ένταξη του περιορισμού της θεραπείας που 

διατηρεί τους ασθενείς στη ζωή στο εξεταζόμενο μοντέλο. Συνεπώς, η 

ευθραυστότητα, όπως εκείνη εκτιμάται με την κλίμακα CFS, είναι δυνατόν να 

προβλέψει την βραχυπρόθεσμη θνησιμότητα μεταξύ ηλικιωμένων ασθενών που 

εισάγονται στη ΜΕΘ, ενώ άλλα γηριατρικά σύνδρομα δεν προσθέτουν επιπρόσθετη 

προγνωστική αξία ως προς τη θνησιμότητα (Guidet et al, 2020). 
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Ερευνητικό Μέρος 

Κεφάλαιο 4 Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι 

Ο βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση των παραγόντων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση και την έκβαση της νοσηλείας των ασθενών τρίτης 

ηλικίας που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Πατρών. Ειδικότερα, θα μελετηθεί η 

επίδραση της ηλικίας και της ευθραυστότητας / ευπάθειας (“frailty”) των παραπάνω 

ασθενών σε σχέση με την τελική τους έκβαση (θνητότητα), τη διάρκεια και το κόστος 

νοσηλείας τους. 

Ως εκ τούτου, ως επιμέρους στόχοι της παρούσας μελέτης τέθηκαν οι 

ακόλουθοι: 

 Η σύγκριση των ασθενών ηλικίας μικρότερης των 65 ετών και των ασθενών 

ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών ως προς διάφορα χαρακτηριστικά, όπως η 

διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, η θνητότητα, το κόστος νοσηλείας, η 

ευθραυστότητα, και τα συνοδά νοσήματα. 

 Η εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη θνητότητα των ασθενών 

 Η εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στο κόστος νοσηλείας στη 

ΜΕΘ  

 Η εκτίμηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη διάρκεια νοσηλείας στη 

ΜΕΘ 
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4.2 Είδος μελέτης &  Ομάδες συμμετεχόντων 

Η παρούσα μελέτη αποτελούσε μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης, όπου 

μελετήθηκαν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην θνητότητα, τη διάρκεια και το 

κόστος νοσηλείας των ασθενών που εισάγονται στη ΜΕΘ. Οι ασθενείς μελετήθηκαν 

αναδρομικά και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους: 

 Ομάδα 1: ασθενείς με ηλικία μικρότερη των 65 ετών 

 Ομάδα 2: ασθενείς με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών 

4.3 Μέτρα έκβασης 

Το βασικό μέτρο έκβασης της παρούσας μελέτης (Primary outcome) αποτέλεσε η 

διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων στις 30 ημέρες, ενώ ως 

δευτερεύοντα μέτρα έκβασης ορίστηκαν τα ακόλουθα: 

 Θνητότητα στις 60 ημέρες 

 Διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας 

 Διαφορά στο κόστος νοσηλείας 

 Διάρκεια μηχανικού αερισμού 

 Ανάγκη αιμοκάθαρσης 

 Διάρκεια χρήσης αγγειοσυσπαστικών / ινότροπων φαρμάκων. 

4.4 Δείγμα 

4.4.1 Απαραίτητος αριθμός ασθενών 

Προκειμένου να ανιχνευτεί διαφορά 10% στη θνητότητα μεταξύ των δύο ηλικιακών 

ομάδων ασθενών, με στατιστικά σημαντική διαφορά p=0.05 καιpower=90%, 

χρειάστηκαν συνολικά 150 ασθενείς (75 σε κάθε ομάδα). 

4.4.2 Κριτήρια Εισαγωγής  &  Αποκλεισμού  

Τα κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στην παρούσα μελέτη ήταν τα ακόλουθα: 
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 Όλοι οι ασθενείς που έχουν ανάγκη εντατικής φροντίδας. 

 Ηλικία άνω των 18 ετών 

 

Αντίστοιχα, τα κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών από την παρούσα μελέτη 

τέθηκαν να είναι τα ακόλουθα: 

 Ασθενείς κάτω των 18 ετών 

 Εγκεφαλικά νεκροί ασθενείς 

 Ασθενείς με μυδρίαση άμφω κατά την εισαγωγή τους ή τις πρώτες 24 ώρες 

μετά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, 

 Μετεγχειρητικοί ασθενείς ASAIV και V 

 Ασθενείς που δεν έχουν προσδόκιμο επιβίωσης μεγαλύτερο των 24 ωρών 

μετά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ. 

 

4.5 Εργαλεία που αξιοποιήθηκαν για τη συλλογή των δεδομένων και 

τη μέτρηση των απαραίτητων μεταβλητών 

H εκτίμηση της ευπάθειας/ασθενικότητας (frailty) των ασθενών πραγματοποιήθηκε 

με την χρήση δύο κλιμάκων: 

1. Την κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας CFS (“ClinicalFrailtyScale”), και 

2. Την κλίμακα υγείας και γήρανσης CSHA (“Canadian Study of Health and 

Aging Frailty Scale”) 

Η κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας CFS είναι μία κλίμακα που επιτρέπει 

στους κλινικούς ιατρούς να διαστρωματώσεων τους ασθενείς μεγάλης ηλικίας 

ανάλογα με το βαθμό ευθραυστότητας τους (Kaeppeli et al, 2020).Η κλίμακα CFS 

είναι ένα εύκολο προς χρήση εργαλείο, είναι έγκυρη για τη χρήση σε άτομα 

μεγαλύτερης ηλικίας που νοσηλεύονται και παρουσιάζει καλή αξιοπιστία (Ibitoye et 

al, 2020). Πρόκειται για μία κλίμακα που έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν σε 

ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, και εστιάζει στα επίπεδα άσκησης, δραστηριότητας 

και ενέργειας, το επίπεδο σωματικής και γνωστικής εξάρτησης εντός και εκτός 

σπιτιού, στην επίδραση των συμπτωμάτων των ιατρικών προβλημάτων στις 

δραστηριότητες και στην ικανότητα διαχείρισης μίας δευτερεύουσας ασθένειας 
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(McNelly et al, 2016). Επιπλέον, η συγκεκριμένη κλίμακα διατηρεί την εγκυρότητά 

της ακόμα και όταν χρησιμοποιείται αναδρομικά (Ibitoye et al, 2020). 

 Η κλίμακα CFS περιλαμβάνει συνολικά 70 ερωτήσεις που εκτιμούν την 

ευθραυστότητα και οι βαθμολογίες κυμαίνονται μεταξύ των βαθμών 1 (σε πολύ καλή 

κατάσταση) και 9 (ασθενής σε τελικό στάδιο) (McNelly et al, 2016). Η 

ευθραυστότητα ορίζεται συνήθως ως βαθμολογία 4 και άνω (Abraham et al, 2019). 

 

 

Εικόνα1Clinical Frailty Scale (Ibitoyeet al, 2020). 

 

Η κλίμακα CSHA αποτελεί ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε από τους Rockwood et al 

(2005) και αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς: μη φυσιολογικές 

σωματικές ενδείξεις, ελλείμματα αυτοφροντίδας, υπάρχουσες ασθένειες και γνωστική 

ικανότητα (Lu et al, 2020; Rockwood et al, 2005). Πρόκειται για μία κλίμακα 7 

βαθμών με καλή εγκυρότητα και προβλεπτική ικανότητα ως προς την ανάγκη 

φροντίδας σε κάποιο ίδρυμα ή ως προς τη θνητότητα και υψηλή προγνωστική αξία 

που βασίζεται στην κλινική εκτίμηση. Οι τιμές 5 και άνω αντιστοιχούν στην 
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παρουσία του συνδρόμου της ευθραυστότητας, η τιμή 4 ισοδυναμεί με την 

κατάσταση προ – ευθραυστότητας, ενώ οι βαθμολογίες 3 και κάτω αντιστοιχούν στην 

απουσία ευθραυστότητας (Mlynarska et al, 2016). Επίσης, το συγκεκριμένο εργαλείο 

χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με την κλίμακα CFS (Devkota et al, 2017). 

 

 

Εικόνα2Canadian Study of Health and Aging (CSHA) Frailty Scale (Rockwood et al, 2005). 

 

Εκτός από τις δύο παραπάνω κλίμακες, καταγράφηκαν και ορισμένα προσωπικά και 

κλινικά δεδομένα. Η καταγραφή των δεδομένων αυτών ήταν ανώνυμη, και τα 

δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και αξιοποιήθηκαν ανήκουν μεταξύ αυτών που 

καταγράφονται καθημερινά στην κλινική ρουτίνα σε όλους τους νοσηλευόμενους 

ασθενείς της ΜΕΘ. Τα δεδομένα των ασθενών που καταγράφηκαν για την παρούσα 

μελέτη παρουσιάζονται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι.  

4.6 Στατιστική Ανάλυση 

 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο 

SPSS version 22 for MAC (IBM SPSS Statistics for Mac, Armonk, NY, USA) και με 

το πρόγραμμα R: [R Core Team (2019). R: A language and environment for statistical 
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computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL 

https://www.R-project.org/.]. 

Για τον έλεγχο της κανονικότητας των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι 

μέθοδοι Kolmogorov-Smirnov και Shapiro – Wilk και για τα διωνυμικά/κατηγορικά 

δεδομένα, χρησιμοποιήθηκε το Chi-square test (Pearson correlation). Για τα δεδομένα 

που ακολουθούν κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό test T-test ενώ 

για τα δεδομένα που δεν ακολουθούν κανονική κατανομή το στατιστικό test Mann-

Whitney U test.  

Οι πιθανοί παράγοντες συνδιακύμανσης (παράγοντες που συμβάλλουν στο 

τελικό στατιστικό αποτέλεσμα) μελετήθηκαν με πολυπαραγοντικά μοντέλα. Πιο 

συγκεκριμένα, από τις μοναπαραγοντικές αναλύσεις, για όλες τις μεταβλητές με 

p<0,1, καθώς και για εκείνες που θεωρήθηκαν σημαντικές από τη βιβλιογραφία, 

πραγματοποιήθηκαν λογιστική ανάλυση παλινδρόμησης(Multiple Logistic 

Regression Analysis), γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης (Linear Regression 

Analysis, Backward stepwise method) καθώς και πολυπαραγοντική ανάλυση 

διακύμανσης (Multivariate Analysis of Variance),όπου χρειάστηκε. 

Για την ανάλυση της θνητότητας, η ακρίβεια του μοντέλου παρουσιάζεται με 

Receiver Operating Characteristic curves (ROC-curves). H επίδραση της ηλικίας και 

της “ευθραυστότητας” των ασθενών στην θνητότητα επίσης παρουσιάζεται με 

καμπύλες επιβίωσης (Survival – Cox Regression Model).  

Το επίπεδο σημαντικότητας που θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό ήταν το 

διάστημα εμπιστοσύνης 95% (p<0,05). 

  

https://www.r-project.org/
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Κεφάλαιο 5 Αποτελέσματα 

5.1 Επίπεδα ευθραυστότητας, κόστος και χρόνος παραμονής των 

ασθενών στη ΜΕΘ 

 

Βάσει των δεδομένων που καταγράφηκαν για το σύνολο των 150 ασθενών, οι τιμές 

της κλίμακας ευθραυστότητας CFS κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 8, με μέση τιμή 3,23 ± 

1,62, και οι τιμές της κλίμακας ευθραυστότητας CSΗΑ κυμαίνονταν μεταξύ 1 και 7, 

με μέση τιμή 3,19 ± 1,53. Το μέσο διάστημα παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ ήταν 

ίσο με 18,94 ± 18,17 ημέρες, με το ελάχιστο διάστημα παραμονής να ισούται με 1 

ημέρα και το μέγιστο διάστημα με 95 ημέρες, ενώ το μέσο κόστος παραμονής των 

ασθενών στη ΜΕΘ ήταν ίσο με 22.991,30 ± 22.041,57 (βλ. Παράρτημα ΙΙ).  

 
Πίνακας 1 Μέτρα περιγραφικής στατιστικής για τις βαθμολογίες των δύο κλιμάκων ευθραυστότητας, το 

κόστος και το διάστημα παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ 

Περιγραφική Στατιστική 

 
Αριθμός 

ατόμων 

Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 
Μέση Τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Clinical Frailty Scale 150 1,00 8,00 3,2333 1,61543 

(CSHA) Frailty Scale 150 1,00 7,00 3,1933 1,53131 

ICU cost of stay 150 1211,79 115120,05 22991,2986 22041,56786 

ICU length of stay 

(days) 
150 1,00 95,00 18,9400 18,16820 

 

5.2 Σύγκριση των δύο ομάδων ασθενών (ηλικίες < και > των 65 ετών) 

 

Όπως βλέπουμε στον πίνακα 1 και στην εικόνα 3, η θνητότητα διαφέρει σημαντικά 

μεταξύ των δυο ομάδων ασθενών (p=0,01). Η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ καθώς 

και το κόστος νοσηλείας δεν διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δυο ηλικιακών 

ομάδων (p=0,73 και p=0,71 αντίστοιχα). Επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά 

παρουσιάζουν οι δυο δείκτες “ευθραυστότητας” (Frailty) των ασθενών (p<0,001 για 
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CFS και CSHA) καθώς και οι κλίμακες βαρύτητας της νόσου (p<0,001 για APACHE 

2 και p=0,001 για SOFA score). Τα συνοδά νοσήματα παρουσιάζουν στατιστικά 

σημαντικά διαφορά (p<0,001) η οποία παραμένει σημαντική και κατά την 

πολυπαραγοντική ανάλυση και ειδικότερα η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη 

(p<0,001). Τέλος η τιμή του γαλακτικού οξέως (Lac) παρουσιάζει στατικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,048) η οποία παραμένει στατιστικά σημαντική 

και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι διαφορές μεταξύ των δυο ομάδων 

ασθενών φαίνονται στον πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2 Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των παραγόντων που διαφέρουν μεταξύ των 

δύο ομάδων ασθενών (< ή > των 65 ετών). Το pδείχνει τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης 

και τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων και το (*) τους παράγοντες που επίσης 

διαφέρουν κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση 

Χαρακτηριστικά 

Ασθενών 

Ομάδες ασθενών 

P value 

< 65 ετών (76 pts) > 65 ετών (74 pts) 

Age(years)
a 

53 (44-60) 76 (71-81) - 

Sex (male)
a 

47 (31,3) 50 (33,3) 0,46 

Comorbidities 

(number)
b 

2 (0-3) 3 (2-4) <0,001* 

CHF
a 

8 (10,5) 15 (20,3) 0,09* 

CAD
a 

44 (57,9) 63 (85,3) <0,001 

Hepatic Failure
a 

6 (7,9) 15 (20,3) 0,03 

COPD
a 

14 (18,4) 30 (40,5) 0,003 

Cancer
a 

10 (13,2) 31 (41,9) <0,001 

Diabetes
a 

21 (27,6) 62 (83,8) <0,001* 

Neurologic Disorder
a 

20 (26,3) 13 (17,6) 0,19 

CognitiveImpairment
a 

9 (11,8) 9 (12,2) 0,95 

Respiratory Failure
a 

75 (98,7) 74 (100) 0,32 
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Shock
a 

62 (81,6) 55 (74,3) 0,28 

Castroenteric 

Disorders
a 

6 (7,9) 16 (21,6) 0,02 

AKI
a 

13 (17,1) 17 (23) 0,37 

Surgery
a 

39 (51,3) 43 (58,1) 0,40 

Multiple Trauma
a 

24 (31,6) 27 (36,5) 0,52 

CFS
b 

2,5 (1-3) 4 (3-4) <0,001 

CSHA
b 

2,5 (1-3) 4 (3-4) <0,001 

ICU Cost of Stay
b 

15.753 (7.271-

33.627) 

15.750 (7.271-

27.568) 
0,71 

ICU LOS
b 

13 (6-28) 13,5 (6-28) 0,73 

Days in other ward
b 

0 (0-2) 1 (0-2) 0,25 

Admission Type
a 

Surgery 

Brain damage 

Pathological 

 

17 (22,4) 

33 (43,4) 

26 (34,2) 

 

21 (28,4) 

31 (41,9) 

22 (29,7) 

 

 

0,4 

APACHE 2 (day 1)
b 

18 (15-22) 22 (18-26) <0,001 

SOFA (day 1)
b 

9 (6-12) 11 (9-14) 0,002 

Lac max (day1)
b 

1,2 (0,8-1,8) 1,7 (0,9-1,9) 0,048* 

Fluids (day 1)
b 

1900 (1500-2200) 1600 (1200-2500) 0,02 

Norepinephrine max 

dose (day 1)
b 

8 (5-20) 10 (5-24) 0,7 

Albumin (day 1)
b 

31 (26-36) 33 (28-36) 0,45 

WBCs (day 1)
b 

12000 (8200-

187000) 

14000 (10750-

172500) 
0,06 
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PLT (day 1)
b 

227000 (166000-

318000) 

187000 (139750-

294250) 
0,04 

Hb (day 1)
b 

13 (12-13) 12,5 (9,75-15) 0,75 

Mortality
a 

30 (20) 44 (29,3) 0,01 

a: Categorical data presented as number (proportion), b: Continuous and categorical data presented as median and 

interquartile range (IQR), APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, SOFA: Sequential 

Organ Failure Assessment, CHF: Chronic Heart Failure, CAD: Coronary Artery Disease, COPD: Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, AKI: Acute Kidney Injury, CFS: Clinical Frailty Scale, CSHA: Canadian Study 

of Health and Ageing Frailty Scale, ICU LOS: Intensive Care Medicine Length of Stay, WBCs: White Blood 

Cells, PLT: Platelets, Hb: Hemoglobin, Day 1: Admission Day 

 

5.2.1 Πολυπαραγοντική ανάλυση 

 Στο Model summary η τιμή Nagelkerke R Square είναι 0,72, γεγονός που 

σημαίνει ότι το 72% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής “group” 

ερμηνεύεται από το συγκεκριμένο logistic regression model. 

 Η συνολική ακρίβεια του μοντέλουείναι 84,7%(classification table). 

 Ο δείκτης Walt (Variables in the Equation, Multiple Logistic Regression 

Analysis) δείχνει την “σημαντικότητα” με την οποία συμβάλει η κάθε 

μεταβλητή στο μοντέλο μας. Η CFS, η CSHA και η παρουσία σακχαρώδους 

διαβήτη είναι οι μεταβλητές που κυρίως συμβάλουν στο μοντέλο μας (με 

μεγαλύτερες τιμές σε ασθενείς >65 ετών). 
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Εικόνα 3Θνητότητα (%) στις 30 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ μεταξύ των δυο ομάδων ασθενών (ηλικίας < ή 

> 65 ετών). 

 

5.3 Εκτίμηση παραγόντων που συμβάλλουν στην θνητότητα των 

ασθενών 

 

Στον πίνακα 3 φαίνονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στην θνητότητα των 

ασθενών στις 30 ημέρες νοσηλείας του στη ΜΕΘ. Η ηλικία παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p=0,02) με τους πιο ηλικιωμένους να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

θνητότητα. Επιπλέον στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζουν τα συνοδά 

νοσήματα (p=0,001) και κυρίως η ηπατική ανεπάρκεια (p=0,03), η οποία παραμένει 

και κατά την παλυπαραγοντική ανάλυση.  

Οι δυο δείκτες “ευθραυστότητας” (Frailty) των ασθενών παρουσιάζουν επίσης 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,003 για CFSκαι CSHA, εικόνες 4 και 5)καθώς 

και οι κλίμακες βαρύτητας της νόσου (p<0,01 για APACHE ΙΙ και p<0,001 για SOFA 

score). Επομένως μεγαλύτερη θνητότητα παρουσιάζουν πιο “εύθραυστοι” ασθενείς 

και με πιο σοβαρή νόσο.  
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Το κόστος νοσηλείας (ICU Cost of Stay) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p=0,001) με μεγαλύτερο, όμως, κόστος στους ασθενείς που τελικά 

επιβιώνουν. Η διάρκεια παραμονής στο μηχανικό αερισμό παρουσιάζει στατιστικά 

σημαντική διαφορά (p=0,001) η οποία παραμένει και κατά την πολυπαραγοντική 

ανάλυση, με τους ασθενείς που βρίσκονται περισσότερες ημέρες εκτός αναπνευστήρα 

να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη επιβίωση. Επίσης η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,001) με τους ασθενείς που τελικά 

επιβιώνουν στις 30 ημέρες νοσηλείας να έχουν και μεγαλύτερο κόστος νοσηλείας. 

Τέλος η τιμή του γαλακτικού οξέως (Lac) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p<0,001) η οποία παραμένει και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, με 

τους ασθενείς με μεγαλύτερες τιμές να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη θνητότητα. 

Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται οι παράγοντες που συμβάλουν στην θνητότητα των 

ασθενών με τον αριθμό των συνοδών νοσημάτων (κυρίως την ηπατική ανεπάρκεια), 

τη διάρκεια μηχανικού αερισμού και την τιμή του γαλακτικού οξέως να αποτελούν 

ανεξάρτητους παράγοντες θνητότητας.  

 

Πίνακας 3 Μονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική ανάλυση των παραγόντων που διαφέρουν μεταξύ των 

δύο ομάδων ασθενών (που κατέληξαν ή επιβίωσαν στις 30 ημέρες της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ). Το 

pδείχνει τα αποτελέσματα της μονοπαραγοντικής ανάλυσης και τις στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων και το (*) τους παράγοντες που επίσης διαφέρουν κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση. 

Χαρακτηριστικά 

ασθενών 

Ομάδες ασθενών 

P value 
Ζωντανοί στις 30 

ημέρες νοσηλείας 

(74) 

Νεκροί στις 30 

ημέρες νοσηλείας 

(76) 

Age
b 

62 (49-74) 67,5 (57-80) 0,02 

Sex (male)
a 

52 (68,4) 45 (60,8)  

Comorbidities 

(number)
a 

2 (1-3) 3 (2-4) 0,001* 

CHF
a 

5 (3,3) 18 (12) 0,003 

CAD
a 

46 (30,7) 61 (40,7) 0,003 
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Hepatic Failure
a 

6 (4) 15 (10) 0,03* 

COPD
a 

16 (10,7) 28 (18,7) 0,02 

Cancer
a 

13 (8,7) 28 (18,7) 0,004 

Diabetes
a 

31 (20,7) 52 (34,7) <0,001 

Neurologic 

Disorder
a 

23 (15,3) 10 (6,7) 0,013 

Cognitive 

Impairment
a 

11 (7,3) 7 (4,7) 0,34 

Respiratory 

Failure
a 

75 (50) 74 (49,3) 0,32 

Shock
a 

55 (36,7) 62 (41,3) 0,09 

Castroenteric 

Disorders
a 

7 (4,7) 15 (10) 0,05 

AKI
a 

12 (8) 18 (12) 0,2 

Surgery
a 

43 (28,7) 39 (26) 0,63 

Multiple Trauma
a 

24 (16) 27 (18) 0,52 

CFS
a 

3 (2-3) 3 (3-4) 0,003 

CSHA
a 

3 (2-3) 3 (3-3) 0,003 

ICU Cost of Stay
b 

25448 (8483-

42110) 

13330 (7271-

21812) 
0,001* 

ICU LOS
b 

21 (7-34) 11 (6-18) 0,001 

Days in other ward
b 

0 (0-1) 1 (0-2) 0,07 

Admission Type
a 

Surgery 

Brain damage 

 

17 (44,7) 

31 (48,4) 

 

21 (55,3) 

33 (51,6) 

 

0,2 
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Pathological 28 (58,3) 20 (41,7) 

Mechanical 

Ventilation Free 

Days (30 days)
b 

3 (1-5) 0 (0-0) 0,001* 

RRT Free days (30 

days)
b 

15 (2-26) 7 (2-15) 0,22 

APACHE 2 (day 

1)
b 

18 (16-23) 21 (17-26) 0,01 

SOFA (day 1)
b 

9 (6-11) 12 (9-14) <0,001 

Lac max (day1)
b 

0,8 (0,8-1,2) 1,8 (1,6-2,1) <0,001* 

Fluids (day 1)
b 

1625 (1300-2100) 2000 (1200-2500) 0,3 

Norepinephrine 

max dose (day 1)
b 

8 (5-20) 8 (5-20) 0,9 

Albumin (day 1)
b 

3,2 (2,6-3,6) 3,1 (2,7-3,6) 0,87 

WBCs (day 1)
b 

13500 (9000-

17000) 

13000 (9000-

18000) 
0,93 

PLT (day 1)
b 

214000 (153000-

315000) 

213 (141000-

294000) 
0,25 

Hb (day 1)
b 

13 (10-13) 14,5 (11,25-21,5) 0,23 

Group (>65 years)
a 

30 (20) 44 (29,3) 0,01 

A Categorical data presented as number (proportion). B Continuous and categorical data presented as median and 

interquartile range (IQR). APACHE II: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II, SOFA: Sequential 

Organ Failure Assessment, CHF: Chronic Heart Failure, CAD: Coronary Artery Disease, COPD: Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, AKI: Acute Kidney Injury, CFS: Clinical Frailty Scale, CSHA: Canadian Study 

of Health and Ageing Frailty Scale, ICU LOS: Intensive Care Medicine Length of Stay, RRT: Renal Replacement 

Therapy, WBCs: White Blood Cells, PLT: Platelets, Hb: Hemoglobin, Day 1: Admission Day 
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Εικόνα 4Θνητότητα σε σχέση με την “ευθραυστότητα” των ασθενών (Mortality vs Clinical Frailty Scale 

[CFS]). Η θνητότητα των ασθενών αυξάνεται όσο αυξάνεται η CFS. 

 

 

Εικόνα 5Θνητότητα σε σχέση με την “ευθραυστότητα” των ασθενών (Mortality vs CSHA Frailty Scale). Η 

θνητότητα των ασθενών αυξάνεται όσο αυξάνεται η CSHA 
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5.4 Πολυπαραγοντική ανάλυση 

 

Στο Model summary, η τιμή Nagelkerke R Square είναι 0,94 που σημαίνει ότι το 

94,3% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής θνητότητα στις 30 ημέρες (30 

days mortality) ερμηνεύεται από το συγκεκριμένο logistic regression model. 

 Η συνολική ακρίβεια του μοντέλου είναι 96% (classification table). 

 Ο δείκτης Walt (Variables in the Equation, Multiple Logistic Regression 

Analysis) δείχνει την “σημαντικότητα” με την οποία συμβάλει η κάθε 

μεταβλητή στο μοντέλο μας. Η Lacmax (day 1) και το κόστος νοσηλείας στη 

ΜΕΘ (ICU cost of stay) είναι οι μεταβλητές που κυρίως συμβάλουν στο 

μοντέλο μας. 

 Στον έλεγχο “Hosmer-Lemeshow goodness of fit” βλέπουμε πόσο κοντά είναι 

οι παρατηρούμενες κι οι προβλεπόμενες προβλέψεις του μοντέλου μας. Η 

μηδενική υπόθεση είναι ότι το μοντέλο ταιριάζει και η αναμενόμενη τιμή 

pείναι μεγαλύτερη από 0,05. Έτσι, εφόσον η τιμήp=1> 0,05 το μοντέλο μας 

“ταιριάζει” εξαιρετικά. 

 Το μοντέλο μας έχει εξαιρετική διαγνωστική ακρίβεια με Area Under the 

Curve (AUC) = 98% (Εικόνα 6) 

 

 
Εικόνα 6ROCCurve 
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5.5 Κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ 

 

Το κόστος νοσηλείας δεν διαφέρει μεταξύ ασθενών με ηλικία > ή < των 65 ετών 

(p=0,75, πίνακας 2), ενώ είναι μεγαλύτερο στους ασθενείς που επιβιώνουν στις 30 

ημέρες νοσηλείας (p=0,001, πίνακας 3). Κατά την γραμμική ανάλυση παλινδρόμησης 

(linear regression analysis) οι ανεξάρτητοι παράγοντες που αυξάνουν το κόστος 

νοσηλείας στη ΜΕΘ είναι η αυξημένη παραμονή στη ΜΕΘ (p<0,001, εικόνα 7), η 

αυξημένη διάρκεια αιμοκάθαρσης (p=0,03), οριακά η CSHA Frailty Scale (p=0,05) 

και η διάρκεια μηχανικού αερισμού (p=0,007). Η ηλικία (p=0,52) και ο αριθμός των 

συνοδών νοσημάτων (p=0,7) των ασθενών δεν αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες 

αύξησης του κόστους νοσηλείας. Οι δείκτες “ευθραυστότητας” αυξάνονται όσο 

αυξάνεται η ηλικία (p<0,001 για CFSκαι CSHA) χωρίς όμως αυτό να αυξάνει το 

κόστος νοσηλείας των ασθενών (εικόνες 8 και 9) –Multivariate Analysis of Variance. 

 
Εικόνα 7Κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ σε σχέση με τη διάρκεια παραμονής 
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Εικόνα 8 Κόστος νοσηλείας των ασθενών σε σχέση με την ηλικία και την ClinicalFrailtyScale. 

 

 

 
Εικόνα 9Κόστος νοσηλείας των ασθενών σε σχέση με την ηλικία και την CSHAFrailtyScale. 
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5.6 Διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 

 

Η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ δεν διαφέρει μεταξύ των ασθενών που είναι < ή > 

των 65 ετών (πίνακας 2).Ανεξάρτητοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια 

νοσηλείας αποτελούν η τιμή του γαλακτικού οξέως (MaxLac), (p=0,006), η διάρκεια 

μηχανικού αερισμού (p=0,009), η διάρκεια αιμοκάθαρσης (p=0,02)και η αιτία 

εισαγωγής στη ΜΕΘ (p=0,02) με τους ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη να έχουν 

μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας. Στατιστικά σημαντική, αρνητική συσχέτιση έχει η 

τιμή της αλβουμίνης (p=0,03), η μέγιστη δόση νορεπινεφρίνης (p=0,04) καθώς και η 

CSHA Frailty Scale (p=0,02), που όσο μεγαλύτερες οι τιμές τους τόσο λιγότερες οι 

ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ. Η ηλικία δεν επηρεάζει τη διάρκεια παραμονής (p=0,2).  

Οι  CFS και CSHA Frailty Scale αυξάνονται σημαντικά κατά την αύξηση της ηλικίας 

(p<0,001για CFS και CSHA)χωρίς να επηρεάζουν τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 

(εικόνα 9). 

 

 
Εικόνα 10Διάρκεια νοσηλείας των ασθενών σε σχέση με την ηλικία και την CSHAFrailtyScale. 
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5.7 Καμπύλες Επιβίωσης 

 

Στις εικόνες 10, 11 και 12 φαίνεται η αύξηση της θνητότητας των ασθενών με την 

αύξηση της ηλικίας καθώς και η συσχέτιση με την αυξημένη “ευθραυστότητα” των 

ασθενών. 

 
Εικόνα 11Επιβίωση στις 30 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας των ασθενών 
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Εικόνα 12Πιθανότητα θανάτου στις 30 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας 

των ασθενών και την ClinicalFrailtyScale (CFS). Όσο η ηλικία και η CSFαυξάνονται αυξάνεται και η 

πιθανότητα θανάτου των ασθενών 
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Εικόνα 13Πιθανότητα θανάτου στις 30 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας 

των ασθενών και την CSHAFrailtyScale. Όσο η ηλικία και η CSHAαυξάνονται αυξάνεται και η πιθανότητα 

θανάτου των ασθενών 
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Κεφάλαιο 6 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

6.1 Συζήτηση 

Με την πάροδο των χρόνων, τη βελτίωση των συνθηκών επιβίωσης και τη ραγδαία 

εξέλιξη της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης, το μέσο προσδόκιμο ζωής των 

ανθρώπων έχει αυξηθεί σημαντικά και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο 

στο μέλλον (Patridge et al, 2018). Ως εκ τούτου, στη σημερινή εποχή, παρατηρείται 

ένας  αυξημένος αριθμός ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και ατόμων πολύ μεγάλης 

ηλικίας, οι οποίοι συνήθως ορίζονται ως τα άτομα ηλικίας 80 ή 90 ετών και άνω 

(Flaatten et al, 2017a; Sim et al, 2015). 

Βιολογικά, η γήρανση ορίζεται ως «η εξαρτώμενη από το χρόνο λειτουργική 

έκπτωση που επηρεάζει τους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς». Η πτώση αυτή 

των λειτουργιών οδηγεί σε απώλεια της φυσιολογικής ακεραιότητας, η οποία, με τη 

σειρά της, οδηγεί σε παθολογίες που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις νευρολογικές 

διαταραχές, το σακχαρώδη διαβήτη, τον καρκίνο και την καρδιαγγειακή ασθένεια 

(Kanasi et al, 2016). Παρόλο που η γήρανση αναπόφευκτα επηρεάζει όλους τους 

ανθρώπους καθώς μεγαλώνουν, ο βαθμός επίδρασής της σε κάθε άτομο και η ηλικία 

στην οποία εμφανίζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά. Έτσι, 

εκτός από τη χρονολογική ηλικία, ένα άλλο μέτρο που αξιοποιείται για την εκτίμηση 

της επίδρασης της διαδικασίας της γήρανσης στους ανθρώπους είναι η 

ευθραυστότητα. 

Η ευθραυστότητα είναι ένα αναδυόμενο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε 

παγκόσμιο επίπεδο που χαρακτηρίζεται από τη σχετιζόμενη με την ηλικία 

συσσώρευση ελλειμμάτων υγείας που συνοδεύεται με αυξημένη ευπάθεια σε 

ενδογενή και εξωγενή ερεθίσματα (Chao et al, 2018). Πρόκειται ουσιαστικά για ένα 

σύνδρομο ή μία κατάσταση μειωμένου σωματικού, γνωστικού και φυσιολογικού 

αποθέματος που εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά καθώς αυξάνεται η ηλικία των 

ατόμων και αυξάνει την ευπάθεια των ατόμων στις ανεπιθύμητες ενέργειες (Ferrante 

et al, 2018; Muscedere et al, 2017).  

 Οι μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) ορίζονται ως «οι καθορισμένες 

περιοχές όπου παρέχονται στενός έλεγχος και παρακολούθηση των ασθενών και 
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θεραπείες υποστήριξης της ζωής σε ασθενείς με πιθανή ή διαπιστωμένη οργανική 

ανεπάρκεια» και ουσιαστικά πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών σε εσωτερικούς 

ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση που χρειάζονται συνεχή και εξειδικευμένη φροντίδα 

(Soares et al, 2018). Σε διεθνές επίπεδο, η εντατική φροντίδα αντιμετωπίζει την 

πρόκληση των περιορισμένων πόρων και της εκθετικά αυξανόμενης ζήτησης των 

υπηρεσιών των ΜΕΘ (Joynt et al, 2019). Έτσι, η αυξημένη αυτή ζήτηση για εντατική 

φροντίδα πολλές φορές υποχρεώνει σε πολλές χώρες τους ιατρούς να λάβουν 

δύσκολες αποφάσεις λόγω της έλλειψης επαρκούς αριθμούς κλινών στις ΜΕΘ 

(Flaatten et al, 2017). 

Καθώς ο πληθυσμός μεγαλώνει σε ηλικία, το ποσοστό των πολύ ηλικιωμένων 

ασθενών στη ΜΕΘ αυξάνεται, και υπολογίζεται ότι περίπου 6% των εισαγωγών στις 

ΜΕΘ είναι ηλικιωμένοι πολύ μεγάλης ηλικίας (Boumendil et al, 2012). Πράγματι, 

στις ΜΕΘ, νοσηλεύεται ένας μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ασθενών, ο οποίος έχει 

αυξηθεί σημαντικά μέσα στα τελευταία χρόνια και αναμένεται να αυξηθεί ακόμη 

περισσότερο στο μέλλον (Nielsson et al, 2014). Ωστόσο, παρόλο που η εισαγωγή στη 

ΜΕΘ μπορεί να μεταβάλει θετικά την κλινική έκβαση για πολλούς ηλικιωμένους 

ασθενείς, για άλλους, η αξία της ΜΕΘ είναι αμφισβητήσιμη, αφού ενδέχεται να μην 

επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Fuchs et al, 2014). Στο πλαίσιο αυτό, πολλές 

φορές αποφεύγεται η εισαγωγή ασθενών πολύ μεγάλης ηλικίας στις ΜΕΘ λόγω του 

μικρού οφέλους τους από την εντατική φροντίδα, σε σύγκριση με άλλους, νεότερους 

ασθενείς (Boumendil et al, 2012).  

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διαλογής των ασθενών για την εισαγωγή 

τους στη ΜΕΘ, έχει επιχειρηθεί η εύρεση διάφορων προγνωστικών παραγόντων που 

σχετίζονται με τη θνησιμότητα των ασθενών. Μεταξύ των παραγόντων αυτών 

κινδύνου που φαίνεται ότι σχετίζονται με τη θνησιμότητα είναι η ηλικία, οι χρόνιες 

συννοσηρότητες, οι δυσλειτουργίες πολλαπλών οργάνων, η σοβαρότητα της οξείας 

ασθένειας, η υποκείμενη διάγνωση, η χειρουργική έναντι της μη χειρουργικής 

διάγνωσης και η πρώιμη λειτουργική κατάσταση (Joseph & Jehan, 2017). 

Παρόλο που πολλοί παράγοντες έχουν αξιοποιηθεί για τη διαστρωμάτωση 

κινδύνου για την αναπηρία και τις άλλες εκβάσεις μετά τη ΜΕΘ, η εξέταση και 

προϋπαρχόντων πριν τη ΜΕΘ παραγόντων θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με το σχεδιασμό της φροντίδας των ασθενών στη ΜΕΘ 



 68 

(Ferrante et al, 2018). Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένας ιδανικός συνδυασμός 

ανεξάρτητων προγνωστικών παραγόντων που σχετίζονται σημαντικά με το όφελος 

και την καλύτερη έκβαση ύστερα από την εντατική φροντίδα στην ομάδα των 

ασθενών πολύ μεγαλύτερης ηλικίας (Flaatten et al, 2017).  

Στο πλαίσιο εύρεσης αξιόπιστων προγνωστικών παραγόντων για τους 

συγκεκριμένους ασθενείς, σχετικά πρόσφατα, εισήχθη στις μελέτες έκβασης των 

ασθενών στις ΜΕΘ και ο παράγοντας της ευθραυστότητας (Muscedere et al, 2017). 

Συγκεκριμένα, εφόσον η βιολογική ηλικία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη 

χρονολογική ηλικία, είναι πιθανόν εκτός από τη χρονολογική ηλικία που φαίνεται ότι 

επηρεάζει την πρόγνωση των ασθενών, η έκβαση των τελευταίων να εξαρτάται 

σημαντικά και από την ευθραυστότητα (Flaatten et al, 2017a).  

Βασικός σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των 

παραγόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση και την έκβαση της νοσηλείας των 

ασθενών τρίτης ηλικίας που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΓΝ Πατρών. Ειδικότερα, 

επιχειρήθηκε να μελετηθεί η επίδραση τόσο της χρονολογικής ηλικίας των 

ηλικιωμένων ασθενών όσο και της ευθραυστότητας στην τελική τους έκβαση 

(θνητότητα), στη διάρκεια και στο κόστος νοσηλείας τους. 

Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης σε ένα 

δείγμα 150 ασθενών, όπου οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με την 

ηλικία τους (Ομάδα 1: ασθενείς με ηλικία μικρότερη των 65 ετών, Ομάδα 2: ασθενείς 

με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών), τα μέτρα αξιολόγησης της ευθραυστότητας ήταν 

η κλίμακα κλινικής ευθραυστότητας CFS και η κλίμακα υγείας και γήρανσης 

CSHA,και τα μέτρα έκβασης της μελέτης ήταν η θνητότητα, η θνητότητα σε 

διάστημα 60 ημερών, η διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας, η διαφορά στο κόστος 

νοσηλείας, η διάρκεια του μηχανικού αερισμού, η ανάγκη αιμοκάθαρσης και η 

διάρκεια χρήσης αγγειοσυσπαστικών / ινότροπων φαρμάκων. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μεταξύ των ασθενών 

που είχαν ηλικία μικρότερη των 65 ετών και των ασθενών με ηλικία μεγαλύτερη των 

65 ετών, παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στη θνητότητα, στους δύο δείκτες 

ευθραυστότητας και στη βαρύτητα της νόσου. Η τιμή του γαλακτικού οξέως (Lac) 

και η παρουσία συνοδών νοσημάτων, και ιδίως η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη, 
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διέφερε επίσης στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ, αντιθέτως, δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ηλικιακών ομάδων ως προς τη 

διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ και ως προς το κόστος νοσηλείας. Μάλιστα, η 

στατιστικά σημαντική διαφορά που παρουσίασαν τα συνοδά νοσήματα και η τιμή του 

γαλακτικού οξέος παρέμεινε σημαντική και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση.  

Ως προς τη θνητότητα, τα παραπάνω ευρήματα επαληθεύονται από 

πολυάριθμες άλλες μελέτες, όπου έχει επίσης δειχθεί ότι τα άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας (είτε πρόκειται για ηλικιωμένους είτε πρόκειται για πολύ ηλικιωμένους) 

παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα θνητότητας τόσο σε βραχυπρόθεσμο 

όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο (Blot et al, 2014; Fuchs et al, 2012; Koulenti et 

al, 2012; Mukhopadhyay et al, 2014; Nielsson et al, 2014; Sim et al, 2015). Μάλιστα, 

η αυξανόμενη ηλικία σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα, ακόμα και όταν από τον 

έλεγχο της συσχέτισης αυτής αφαιρείται η προϋπάρχουσα νοσηρότητα (Nielsson et 

al, 2014). Ως εκ τούτου, η  ηλικία θεωρείται αναμφισβήτητα ένας σημαντικός 

ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για θνητότητα μεταξύ των ασθενών που 

νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, και ιδίως για τους ηλικιωμένους ασθενείς (Fuchs et al, 

2012).  

Στη βιβλιογραφία, σημαντικές διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων έχουν 

εντοπιστεί, όπως και στην παρούσα έρευνα, και στην παρουσία του διαβήτη και των 

επιπλοκών του, στην ευθραυστότητα και στη βαρύτητα της νόσου (Fuchs et al, 2012; 

Koulenti et al, 2012). Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με 

τη βιβλιογραφία και ως προς την απουσία στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ 

των ηλικιακών ομάδων ως προς το μήκος παραμονής στη ΜΕΘ (Koulenti et al, 

2012). Αντίθετα με τα παρόντα ευρήματα, ωστόσο, σε μελέτη που συνέκρινε 

ηλικιωμένους και μη ηλικιωμένους ασθενείς στις ΜΕΘ ως προς διάφορους 

παράγοντες, βρέθηκε ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς είχαν σημαντικά υψηλότερη 

βαθμολογία APACHE ΙΙ και σημαντικά μεγαλύτερο μήκος παραμονής στο 

νοσοκομείο και καθόλου σημαντικές διαφορές δεν εντοπίστηκαν μεταξύ των 

ηλικιωμένων και των μη ηλικιωμένων ασθενών ως προς τη θνησιμότητα (Palomba et 

al, 2015). 

Από τα αποτελέσματα των σχετικών αναλύσεων, βρέθηκε ότι μεταξύ των 

παραγόντων που συμβάλλουν στην θνητότητα των ασθενών σε διάστημα 30 ημερών 
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νοσηλείας στη ΜΕΘ ήταν η ηλικία, τα συνοδά νοσήματα, και η ηπατική ανεπάρκεια, 

η οποία παραμένει και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση. Οι δυο δείκτες 

“ευθραυστότητας” (Frailty) των ασθενών, όπως και οι κλίμακες βαρύτητας της νόσου 

(APACHE ΙΙ και SOFAscore) παρουσίασαν επίσης στατιστικά σημαντική διαφορά 

ως προς τη θνητότητα. Επομένως, μεγαλύτερη θνητότητα παρουσιάζουν πιο 

“εύθραυστοι” ασθενείς και οι ασθενείς με πιο σοβαρή νόσο. Όσον αφορά στην 

υπάρχουσα, διεθνή βιβλιογραφία, η ύπαρξη συννοσηροτήτων και ο βαθμός 

σοβαρότητας της νόσου (APACHE ΙΙ και SOFAscore) έχουν βρεθεί και σε 

προηγούμενες μελέτες ότι σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα, με τις 

συννοσηρότητες, μάλιστα, να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στους ασθενείς με 

λιγότερο σοβαρή ασθένεια (Cao et al, 2018; Kizilarslanoglu et al, 2017; Magnette et 

al, 2015; Zampieri & Colombari, 2014). Αντίθετα, τα ευρήματα άλλων μελετών ως 

προς το ρόλο της ηλικίας ως παράγοντας πρόγνωσης της θνητότητας διαφέρουν από 

τα παρόντα ευρήματα και είναι αρκετά αμφιλεγόμενα, αφού σε δύο μελέτες βρέθηκε 

ότι η ηλικία δεν επηρεάζει σημαντικά τη θνητότητα των ασθενών (Giannasi et al, 

2018; LeBorgne et al, 2018), ενώ σε άλλη πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι  ηλικία 

είναι παράγοντας πρόβλεψης θνησιμότητας των ασθενών εντός διαστήματος ενός 

μηνός (Guidet et al, 2020).       

Η ευθραυστότητα έχει επίσης συσχετιστεί σημαντικά και αντίστροφα με την 

θνητότητα, τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, σε 

πολυάριθμες μελέτες, είτε είχε εκτιμηθεί με τις δύο παραπάνω κλίμακες είτε με άλλη 

κλίμακα, όπως είναι ο δείκτης ευθραυστότητας (“FrailtyIndex”, FI) (Cuenca et al, 

2019; Darvall et al, 2019; Fernando et al, 2019; Fernando et al, 2019a; Ferrante et al, 

2018; Flaatten et al, 2017; Guidet et al, 2020; Hamidi et al, 2019; Kizilarslanoglu et 

al, 2017; Zampieri et al, 2018). Μάλιστα, κάθε αύξηση ενός βαθμού στην 

ευθραυστότητα έχει συνδεθεί στη βιβλιογραφία με διπλάσια πιθανότητα θανάτου των 

ασθενών σε διάστημα 6 μηνών (Ferrante et al, 2018), ενώ σύμφωνα με άλλη μελέτη, 

η ήπια και η σοβαρή μορφή ευθραυστότητας δεν μεταβάλλουν σημαντικά τον 

κίνδυνο θνητότητας (Darvall et al, 2020). Επιπλέον, η ευθραυστότητα φαίνεται να 

σχετίζεται και με αυξημένη πιθανότητα χρήσης όλων των μορφών υποστήριξης των 

οργάνων, όπως είναι ο μηχανικός αερισμός, οι μεταγγίσεις και η αιμοκάθαρση, με 

αυξημένες πιθανότητες τραχειοστομίας, αυξημένες πιθανότητες ενδονοσοκομειακού 

θανάτου ύστερα από αποτυχία αφαίρεσης της διασωλήνωσης, αυξημένες πιθανότητες 
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αποτυχίας αφαίρεσης της διασωλήνωσης, με αυξημένες πιθανότητες 

ενδονοσοκομειακού θανάτου ύστερα από τραχειοστομία, με υψηλότερα ποσοστά 

επιπλοκών, με αυξημένη πιθανότητα αναπηρίας μετά την έξοδο των ασθενών από τη 

ΜΕΘ, με αυξημένη πιθανότητα επανεισαγωγής των ασθενών μέσα σε 30 ημέρες και 

με αυξημένη πιθανότητα εισαγωγής σε οίκο ευγηρίας ή ανάγκης μακροχρόνιας 

νοσηλευτικής φροντίδας ή αποκατάστασης (Darvall et al, 2019; Fernando et al, 2019; 

Fernando et al, 2019a; Ferrante et al, 2018; Hamidi et al, 2019; Zampieri et al, 2018). 

Το κόστος νοσηλείας (ICU Cost of Stay) παρουσίασε στατιστικά σημαντική 

διαφορά με μεγαλύτερο, όμως, κόστος στους ασθενείς που τελικά επιβιώνουν. Η 

διάρκεια παραμονής στο μηχανικό αερισμό παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p=0,001) η οποία παραμένει και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, με 

τους ασθενείς που βρίσκονται περισσότερες ημέρες εκτός αναπνευστήρα να 

παρουσιάζουν και μεγαλύτερη επιβίωση. Επίσης η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ 

παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,001) με τους ασθενείς που τελικά 

επιβιώνουν στις 30 ημέρες νοσηλείας να έχουν και μεγαλύτερο κόστος νοσηλείας. 

Τέλος η τιμή του γαλακτικού οξέως (Lac) παρουσιάζει στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p<0,001) η οποία παραμένει και κατά την πολυπαραγοντική ανάλυση, με 

τους ασθενείς με μεγαλύτερες τιμές να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη θνητότητα. Η 

συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του μηχανικού αερισμού και της θνητότητας των 

ασθενών επιβεβαιώνεται και από τις μελέτες των Mukhopadhyay et al (2014), των 

Cao et al (2018) και των LeBorgne et al (2018), ενώ η σχέση του μήκους παραμονής 

στη ΜΕΘ με τη θνητότητα των ασθενών εντοπίστηκε και στη μελέτη των 

Kizilarslanoglu et al (2017). 

Παράλληλα, άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που έχει βρεθεί ότι 

σχετίζονται με τη θνησιμότητα αλλά δεν εξετάστηκαν ή δεν βρέθηκαν σημαντικοί 

στην παρούσα έρευνα ήταν το αρσενικό φύλο, η πτωχή διατροφική κατάσταση, το 

σηπτικό σοκ, η χρήση αγγειοπιεστών, η νευρολογική νόσος, η βαθμολογία 

δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής μικρότερη από 6, η παρουσία σηπτικών και μη 

επιπλοκών, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί υψηλού κινδύνου, η μυκητιασική 

λοίμωξη, η θεραπεία νευρικής, το σοβαρό εγκεφαλικό τραύμα, το εγκεφαλικό 

επεισόδιο, το κώμα, η παρουσία κακοήθειας, η νόσος των αεραγωγών, η χαμηλή 

συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και ο σακχαρώδης διαβήτης (Blot et al, 2014;Cao et al, 
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2018;Giannasi et al, 2018; Kizilarslanoglu et al, 2017; Lankoande et al, 2018; 

Magnette et al, 2015; Mukhopadhyay et al, 2014; Sim et al, 2015). 

Το κόστος νοσηλείας δεν διαφέρει μεταξύ των ασθενών με ηλικία > ή < των 

65 ετών, ενώ είναι μεγαλύτερο στους ασθενείς που επιβιώνουν στις 30 ημέρες 

νοσηλείας. Οι ανεξάρτητοι παράγοντες που βρέθηκαν ότι αυξάνουν το κόστος 

νοσηλείας στη ΜΕΘ είναι η αυξημένη παραμονή στη ΜΕΘ, η αυξημένη διάρκεια 

αιμοκάθαρσης, διάρκεια μηχανικού αερισμού και οριακά η CSHA Frailty Scale. 

Αντίθετα, η ηλικία και ο αριθμός των συνοδών νοσημάτων των ασθενών δεν 

αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες αύξησης του κόστους νοσηλείας. Οι δείκτες 

“ευθραυστότητας” αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία, χωρίς, ωστόσο, αυτό να 

αυξάνει το κόστος νοσηλείας των ασθενών. Αντίθετα με το παραπάνω εύρημα, σε 

πρόσφατη μελέτη, βρέθηκε ότι οι εύθραυστοι ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένη 

χρήση των πόρων στις ΜΕΘ και αυξημένο κόστος (Fernando et al, 2019). Ωστόσο, 

τα υπόλοιπα αποτελέσματα αυτά ως προς το κόστος νοσηλείας δεν ήταν δυνατόν να 

συγκριθούν με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας και να επιβεβαιωθούν ή να 

απορριφθούν, λόγω έλλειψης σχετικών μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Τέλος, η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ βρέθηκε ότι δεν διαφέρει μεταξύ των 

ασθενών που είναι μικρότεροι των 65 ετών και των ασθενών που είναι μεγαλύτεροι 

των 65 ετών. Ως ανεξάρτητοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια νοσηλείας 

χαρακτηρίστηκαν η τιμή του γαλακτικού οξέως, η διάρκεια μηχανικού αερισμού, η 

διάρκεια αιμοκάθαρσης και η αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ, με τους ασθενείς με 

εγκεφαλική βλάβη να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας. Στατιστικά σημαντική, 

αρνητική συσχέτιση βρέθηκε να έχει η τιμή της αλβουμίνης, η μέγιστη δόση 

νορεπινεφρίνης καθώς και η CSHA Frailty Scale, όπου όσο μεγαλύτερες είναι οι 

τιμές τους, τόσο λιγότερες είναι οι ημέρες νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ. 

Αντίθετα, η ηλικία δεν επηρεάζει τη διάρκεια παραμονής. Τέλος, βρέθηκε ότι οι  

CFSκαι CSHA Frailty Scale αυξάνονται σημαντικά κατά την αύξηση της ηλικίας 

αλλά δεν επηρεάζουν τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ. Τα παραπάνω ευρήματα 

έρχονται σε αντίθεση με εκείνα τριών άλλων πρόσφατων μελετών, όπου οι 

εύθραυστοι ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο 

νοσοκομείο και στη ΜΕΘ από τους μη εύθραυστους ασθενείς (Darvall et al, 2019; 

Fernando et al, 2019a; Zampieri et al, 2018). 
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Η παρούσα έρευνα είχε αρκετά μεθοδολογικά δυνατά σημεία, όπως το 

μέγεθος του δείγματος, ο σχεδιασμός της έρευνας, ο μεγάλος αριθμός των 

παραγόντων που εξετάστηκαν ως προς τη σχέση τους με τα μέτρα έκβασης, καθώς 

και η χρήση δύο διαφορετικών κλιμάκων για την αξιολόγηση της ευθραυστότητας 

των ασθενών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι μελετά τόσο την ηλικία όσο και την 

ευθραυστότητα, διακρίνοντας σαφώς τις δύο έννοιες, και το ότι μελέτα παράλληλα 

την επίδραση διάφορων παραγόντων στη θνητότητα, στη διάρκεια παραμονής στη 

ΜΕΘ και στο κόστος, σε αντίθεση με τις περισσότερες μελέτες της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, όπου επιλέγεται συνήθως ένα, η λιγότερο συχνά, δύο από τα 

παραπάνω μέτρα έκβασης. 

Είναι γεγονός ότι για την επιβεβαίωση ή την αμφισβήτηση των παραπάνω 

ευρημάτων, απαιτείται η διεξαγωγή περισσότερων σχετικών ερευνών στην Ελλάδα, 

και προτείνεται ο έλεγχος ακόμη περισσότερων παραγόντων ως προς τη θνητότητα, 

το κόστος και τη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, και η χρήση ακόμη μεγαλύτερου 

δείγματος ασθενών. Επίσης, θα μπορούσε να διεξαχθεί και ένας επιπλέον 

διαχωρισμός μεταξύ των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να διακριθούν τα άτομα 

μεγάλης ηλικίας και τα άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας, και να εντοπιστούν τυχόν 

διαφορές μεταξύ των δύο αυτών ηλικιακών υποομάδων.       
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6.2 Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, στους ασθενείς της ΜΕΘ, η 

μεγαλύτερη ηλικία (κυρίως >65 ετών) αυξάνει σημαντικά τη θνητότητα, και η 

τελευταία σχετίζεται επίσης σημαντικά με την ευθραυστότητα και τις κλίμακες 

βαρύτητας της νόσου (APACHE ΙΙ και SOFA). Επομένως, μεγαλύτερη θνητότητα 

παρουσιάζουν οι πιο “εύθραυστοι” ασθενείς και οι ασθενείς με πιο σοβαρή νόσο, ενώ 

η θνητότητα αυξάνεται στους ασθενείς με αυξημένη διάρκεια μηχανικού αερισμού. 

Τα συνοδά νοσήματα και ειδικότερα η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη και 

ηπατικής ανεπάρκειας, και η τιμή του γαλακτικού οξέως (Lac) κατά την ημέρα 

εισαγωγής παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα (ή σε υψηλότερες τιμές, 

αντίστοιχα) με την αύξηση της ηλικίας (> 65 ετών) και αυξάνουν την θνητότητα των 

ασθενών.  

Η διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ καθώς και το κόστος νοσηλείας δεν 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δυο ηλικιακών ομάδων (<ή >65 ετών), αλλά είναι 

μεγαλύτερα σε ασθενείς που τελικά είναι ζωντανοί στις 30 ημέρες νοσηλείας στη 

ΜΕΘ.  

Ως προς το κόστος νοσηλείας, η ηλικία και ο αριθμός των συνοδών 

νοσημάτων των ασθενών και οι δείκτες “ευθραυστότητας”, παρόλο που αυξάνονται 

όσο αυξάνεται η ηλικία, δεν αυξάνουν το κόστος νοσηλείας των ασθενών. Αντίθετα, 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος νοσηλείας στη ΜΕΘ είναι η 

αυξημένη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, η αυξημένη διάρκεια αιμοκάθαρσης και η 

διάρκεια μηχανικού αερισμού.  

Η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ δεν διαφέρει μεταξύ των ασθενών που είναι 

μικρότεροι από 65 ετών και των ασθενών που είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, και 

ανεξάρτητοι παράγοντες που αυξάνουν τη διάρκεια νοσηλείας αποτελούν η αυξημένη 

τιμή του γαλακτικού οξέως (Max Lac), η διάρκεια μηχανικού αερισμού, η διάρκεια 

αιμοκάθαρσης και η αιτία εισαγωγής στη ΜΕΘ, με τους ασθενείς με εγκεφαλική 

βλάβη να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας. Τέλος, στατιστικά σημαντική, 

αρνητική συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ βρέθηκε να 

έχει η τιμή της αλβουμίνης, η μέγιστη δόση νορεπινεφρίνης, καθώς και η τιμή της 



 75 

CSHA Frailty Scale, όπου όσο μεγαλύτερες ήταν οι τιμές τους, τόσο λιγότερες ήταν 

οι ημέρες νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ. 

Η ηλικία φαίνεται πως δεν επηρεάζει σημαντικά το κόστος νοσηλείας και τη 

διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ, ενώ αντίθετα, η ευθραυστότητα παρουσιάζει 

σημαντική αρνητική συσχέτιση με τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών στη ΜΕΘ, με 

τους πιο εύθραυστους ασθενείς να τείνουν να παραμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη 

ΜΕΘ. Ως εκ τούτου, κατά τη διαλογή των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας 

για την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η ηλικία 

όσο η ευθραυστότητα, αφού οι πιο εύθραυστοι ασθενείς θα καταλάβουν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την αντίστοιχη κλίνη στη ΜΕΘ. Βέβαια, πριν την 

εφαρμογή των ευρημάτων αυτών στην κλινική πρακτική και στη διαδικασία διαλογής 

των ασθενών, συνιστάται η διεξαγωγή περισσότερων μελετών προκειμένου να 

διερευνηθεί περαιτέρω ο ρόλος της ευθραυστότητας και της ηλικίας στη διάρκεια 

παραμονής στη ΜΕΘ και στο κόστος νοσηλείας.    
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Παράρτημα  

Ι. Πίνακας καταγραφής των προσωπικών / κλινικών δεδομένων των 

ασθενών 

 

Patient Name: 
Patient Group: 

(0 για< 65y και 1 για> 65 y) 

Males (%) 

 

Age (years) 

 

Weight (kg) 

 

ΒΜΙ  

No. of emergency department visits  

ClinicalFrailtyScale  

Canadian Study of Health and Aging (CSHA) Frailty Scale  

ICU cost of stay  

Days in other ward before admission  

Admissiontype 

 

Syrgical  

Braindamage  

Pathological  

Comorbidities 

 

CHF  

Coronaryarterydis  

Hepaticfailure / Cirrhosis  

COPD  
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Cancer  

Diabetes  

Neurologicdisorder  

Cognitiveimpairment  

Initialclinicaldiagnosis  

Respiratoryfailure  

Shock  

Cardiacdisorder  

Coma  

Gastrointestinaltractdisorder  

Acutekidneyfailure  

Surgery  

Multipletrauma  

Other  

ParametersMeasured  

APACHE 2 atday 1 

 

SOFA atday 1 

 

Maximal  Lactatemia at day 1 (mmol/L) 

 

Fluid volume at days 1(L) 

 

Maximal creatinemia at day 1 (µmol/L) 

 

Urinary output at day 1 (ml/kg/h) 

 

Maximal NE dose at day 1 (μg/kg/min) 

 

Maximal Argipressin dose at day 1 (IU/h) 

 

ICU stay until death (days) 
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Hospital stay until death (days)  

Mechanical Ventilation Free days at day 30 (days) 

 

Mechanical Ventilation Free days at day 60 (days)  

Days alive and free of mechanical ventilation at 30 days (days) 

 

Days alive and free of mechanical ventilation at 60 days (days)  

Days alive and free of vasopressors at 30 days (days) 

 

Days alive and free of vasopressors at 60 days (days)  

RRT free days and alive at day 30 (days) 

 

RRT free days and alive at day 60 (days)  

Haemoglobin (g/dL) at day 1  

Platelets (x109 /L) at day 1  

Albumin (g/L) at day 1  

White blood cells (x109/L) at day 1  

ICU length of stay (days) 

 

Hospital length of stay (days) 

 

Deathatday 30 

 

Deathatday 60 

 

Deathatday 90 

 

 

 

ΙΙ. Πίνακες συχνοτήτων και ποσοστών και διαγράμματα συχνοτήτων 

για τις δύο κλίμακες ευθραυστότητας, το κόστος και τη διάρκεια 

παραμονής των ασθενών στη ΜΕΘ 
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Clinical Frailty Scale 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

1,00 22 14,7 14,7 14,7 

2,00 18 12,0 12,0 26,7 

3,00 63 42,0 42,0 68,7 

4,00 27 18,0 18,0 86,7 

5,00 4 2,7 2,7 89,3 

6,00 5 3,3 3,3 92,7 

7,00 8 5,3 5,3 98,0 

8,00 3 2,0 2,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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(CSHA) Frailty Scale 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

1,00 22 14,7 14,7 14,7 

2,00 18 12,0 12,0 26,7 

3,00 63 42,0 42,0 68,7 

4,00 28 18,7 18,7 87,3 

5,00 4 2,7 2,7 90,0 

6,00 5 3,3 3,3 93,3 

7,00 10 6,7 6,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 

ICU cost of stay 
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 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

1211,79 3 2,0 2,0 2,0 

2422,98 1 ,7 ,7 2,7 

2423,58 6 4,0 4,0 6,7 

3635,37 5 3,3 3,3 10,0 

4847,16 5 3,3 3,3 13,3 

6058,95 8 5,3 5,3 18,7 

7270,74 13 8,7 8,7 27,3 

8482,53 7 4,7 4,7 32,0 

9694,32 7 4,7 4,7 36,7 

10906,11 6 4,0 4,0 40,7 

12117,90 1 ,7 ,7 41,3 

13329,69 7 4,7 4,7 46,0 

14541,48 4 2,7 2,7 48,7 

15753,27 2 1,3 1,3 50,0 

16965,06 4 2,7 2,7 52,7 

18176,85 3 2,0 2,0 54,7 

19388,64 2 1,3 1,3 56,0 

20600,43 5 3,3 3,3 59,3 

21812,22 7 4,7 4,7 64,0 

23024,01 4 2,7 2,7 66,7 

24235,80 1 ,7 ,7 67,3 

25447,59 5 3,3 3,3 70,7 

26659,38 2 1,3 1,3 72,0 

27871,17 2 1,3 1,3 73,3 

29082,96 1 ,7 ,7 74,0 

30294,75 1 ,7 ,7 74,7 

31506,54 2 1,3 1,3 76,0 

32718,33 3 2,0 2,0 78,0 

33930,12 2 1,3 1,3 79,3 

35141,91 1 ,7 ,7 80,0 
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36353,70 2 1,3 1,3 81,3 

37565,49 5 3,3 3,3 84,7 

38777,28 1 ,7 ,7 85,3 

39930,12 1 ,7 ,7 86,0 

39989,07 1 ,7 ,7 86,7 

41200,86 1 ,7 ,7 87,3 

42412,65 1 ,7 ,7 88,0 

48471,60 1 ,7 ,7 88,7 

49683,39 1 ,7 ,7 89,3 

50895,18 1 ,7 ,7 90,0 

52106,97 1 ,7 ,7 90,7 

53318,76 1 ,7 ,7 91,3 

56954,13 1 ,7 ,7 92,0 

59377,71 1 ,7 ,7 92,7 

67860,24 1 ,7 ,7 93,3 

70283,82 1 ,7 ,7 94,0 

73919,19 1 ,7 ,7 94,7 

75130,98 1 ,7 ,7 95,3 

76342,77 1 ,7 ,7 96,0 

78766,35 1 ,7 ,7 96,7 

84825,30 1 ,7 ,7 97,3 

88460,67 1 ,7 ,7 98,0 

98154,99 1 ,7 ,7 98,7 

99366,78 1 ,7 ,7 99,3 

115120,05 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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ICU length of stay (days) 

 Συχνότητα Ποσοστό 
Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

1,00 3 2,0 2,0 2,0 

2,00 7 4,7 4,7 6,7 

3,00 5 3,3 3,3 10,0 

4,00 5 3,3 3,3 13,3 

5,00 8 5,3 5,3 18,7 

6,00 13 8,7 8,7 27,3 

7,00 7 4,7 4,7 32,0 

8,00 7 4,7 4,7 36,7 

9,00 6 4,0 4,0 40,7 
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10,00 1 ,7 ,7 41,3 

11,00 7 4,7 4,7 46,0 

12,00 4 2,7 2,7 48,7 

13,00 2 1,3 1,3 50,0 

14,00 4 2,7 2,7 52,7 

15,00 3 2,0 2,0 54,7 

16,00 2 1,3 1,3 56,0 

17,00 5 3,3 3,3 59,3 

18,00 7 4,7 4,7 64,0 

19,00 4 2,7 2,7 66,7 

20,00 1 ,7 ,7 67,3 

21,00 5 3,3 3,3 70,7 

22,00 2 1,3 1,3 72,0 

23,00 2 1,3 1,3 73,3 

24,00 1 ,7 ,7 74,0 

25,00 1 ,7 ,7 74,7 

26,00 2 1,3 1,3 76,0 

27,00 3 2,0 2,0 78,0 

28,00 3 2,0 2,0 80,0 

29,00 1 ,7 ,7 80,7 

30,00 2 1,3 1,3 82,0 

31,00 5 3,3 3,3 85,3 

32,00 1 ,7 ,7 86,0 

33,00 1 ,7 ,7 86,7 

34,00 1 ,7 ,7 87,3 

35,00 1 ,7 ,7 88,0 

40,00 1 ,7 ,7 88,7 

41,00 1 ,7 ,7 89,3 

42,00 1 ,7 ,7 90,0 

43,00 1 ,7 ,7 90,7 

44,00 1 ,7 ,7 91,3 

47,00 1 ,7 ,7 92,0 
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49,00 1 ,7 ,7 92,7 

56,00 1 ,7 ,7 93,3 

58,00 1 ,7 ,7 94,0 

61,00 1 ,7 ,7 94,7 

62,00 1 ,7 ,7 95,3 

63,00 1 ,7 ,7 96,0 

65,00 1 ,7 ,7 96,7 

70,00 1 ,7 ,7 97,3 

73,00 1 ,7 ,7 98,0 

81,00 1 ,7 ,7 98,7 

82,00 1 ,7 ,7 99,3 

95,00 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

 
 

 

 


