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STRESZCZENIE 

 Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest jedną z najczęściej wykonywanych 

operacji planowych na świecie i w Polsce. Jest ona wynikiem zmian zwyrodnieniowych stawu 

biodrowego, która ma wiele przyczyn i uwarunkowań. Ze względu na starzejące się 

społeczeństwo ilość zabiegów z roku na rok rośnie, a prognozy co do przyszłości nie są 

optymistyczne. Z tego powodu tematem, który interesuje wielu badaczy na świecie stała się 

ocena jej wyników oraz jakości życia jaka temu towarzyszy. Jakość życia w obecnych 

czasach pojmowana jest jako zagadnienie wieloaspektowe z pogranicza psychologii, 

ekonomii, medycyny, etyki i socjologii. Opracowano więc termin jakości życia zależnej od 

zdrowia. Przyczynił się do tego rozwój medycyny, który niejako wymusił ocenę wyników 

podejmowanej przez lekarzy terapii przez pryzmat korzyści w codziennym życiu jakie pacjent 

poprzez nią zyskuje.  

 Głównym celem prezentowanych badań była ocena jakości życia pacjentów po 

endoprotezoplastyce całkowitej bezcementowej stawu biodrowego oraz ocena czy dostęp 

operacyjny bezpośredni przedni lub tylny ją różnicuje. 

 Materiał badawczy zebrano za pomocą  wystandaryzowanych narzędzi. Są to 3 

sondaże diagnostyczne: skala WHOQoL-BREF, skal FJS12, skala HHS. 

 W badaniu wzięło udział 108 pacjentów którzy przeszli zabieg operacyjny całkowitej 

endoprotezoplastyki bezcementowej stawu biodrowego w Klinice Ortopedii Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala 

Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu. Pacjenci operowani z  dostępu przedniego 

stanowili 48.1% grupy ( 52 osoby), z dostępu tylnego 51.9% ( 56 osób). Średnia wieku 

wyniosła 66 lat ( zakres od 43 do 93 lat). Rozkład płci był proporcjonalny z niewielką 

przewagą płci żeńskiej ( kobiety 51.9% , mężczyźni 48.1%). Kryteriami włączenia do badania 

były świadoma zgoda pacjenta na udział  w badaniu; endoprotezoplastyka całkowita 

bezcementowa stawu biodrowego; endoprotezoplastyka z powodów innych niż urazy, 

choroby nowotworowe oraz endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego wykonywana z 

dostępu bezpośredniego przedniego lub tylnego. 

 W wynikach własnych uzyskano znaczący wzrost jakości życia po 3 i 6 miesiącach 

pacjentów którzy przeszli zabieg endoprotezoplastyki całkowitej bezcementowej stawu 

biodrowego w porównaniu z okresem przedoperacyjnym dla obu grup. Była na mierzona za 

pomocą skali WHOQoL-BREF. Zgodnie z literatura pominięto przedstawianie wyników dla 



poszczególnych domen, potwierdzając ich korelację testem rho Spearmana oraz rzetelność 

testem alfa Cronbacha, wyliczając jeden wynik ogólny. W grupie operowanej z dostępu 

przedniego wzrost ten był nieznacznie gorszy, nie wykazano jednak istotnie statystycznie 

różnic w ocenie po 3 i po 6 miesiącach porównując obie grupy. Długość zabiegu nie miała 

wpływu na jakość życia pacjentów. Średnia długość czasu zabiegu z dostępu przedniego była 

krótsza niż z dostępu tylnego. Wydolność stawu biodrowego mierzona za pomocą skali HHS 

znacząco wzrosła w porównaniu z okresem przedoperacyjnym. Po 6 miesiącach nie 

wykazano różnicy między obiema grupami. Nie wykazano różnic we wzroście jakości życia 

zależnej od wieku. Zarówno młodsi jak i starsi pacjenci uzyskiwali porównywalny wzrost w 

okresie pooperacyjnym. Płeć nie miała wpływu na wyniki pooperacyjne pacjentów w zakresie 

wydolności i świadomości stawu biodrowego oraz na jakość życia pacjentów. Nie wykazano 

różnic w wynikach pooperacyjnych pacjentów z różnym BMI. Nie miało ono także wypływu 

na jakość życia pacjentów. W każdym pomiarze pooperacyjnym ( w 3 i 6 miesiącu) wykazano 

istotnie statystycznie różnicę w poziomie świadomości stawu biodrowego. Co więcej ocena z 

6 miesiąca pacjentów po dostępie tylnym była na poziomie oceny z 3 miesiąca pacjentów po 

dostępie przednim. Uzyskano znacznie krótszy czas hospitalizacji pacjentów leczonych z 

dostępu przedniego w porównaniu z dostępem tylnym (4 vs 8 dni). Miejsce zamieszkania nie 

miało wpływu na samoocenę jakości życia pacjentów. Zebrany materiał badawczy w postaci 

ankiet oraz przeprowadzone badanie na grupie 108 pacjentów pozwoliło na postawienie 

następujących wniosków: 

1.Jakość życia pacjentów po zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej stawu biodrowego 

znacząco wzrosła w czasie 

2.Dostęp operacyjny nie miał wpływu na jakość życia, po 6 miesiącach poziom oceny przez 

pacjentów nie wykazał statystycznie istotnej różnicy. 

3.Wydolność stawu biodrowego pacjentów kształtowała się na podobnym poziomie, nie 

wykazując różnicy ze względu na dostęp operacyjny. 

4.Świadomość stawu biodrowego była znacząco niższa w grupie operowanej z DAA, 

uzyskując znacznie niższy wynik po 6 miesiącach od zabiegu w porównaniu do grupy PA. 

5.Zmienne socjodemograficzne nie wykazały korelacji z ogólną jakością życia pacjentów. 

6.Wskaźnik BMI nie wykazał korelacji z jakością życia pacjentów. 

7.Nie wykazano wpływu czasu trwania zabiegu na ogólną jakość życia pacjentów, jednakże 

dłuższy czas zabiegu korelował z wyższą świadomością stawu biodrowego po operacji. 

8.Długość hospitalizacji nie różnicowała samooceny jakości życia przez badanych pacjentów. 

 


