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מבוא
  (50%כ )שברים על רקע אוסטאופורוזיס שכיחים בעיקר בחוליות ,

בשיקום אנו רואים בעיקר חולים לאחר ניתוח  . צוואר הירך וברדיוס

.עקב שבר בצוואר הירך

כיום מדובר על  -קיימת עליה עולמית בהיארעות  שברי צוואר הירך

.מיליון מקרים בשנה1.6

שברי הירך בקשישים כרוכים בשיעור גבוה יותר של חולי ומוות.

  חולים רבים ששורדים לאחר שבר בירך לא יכולים לחזור לתפקודם

.כפי שהיה טרם הנפילה



המשך-מבוא

סוציאלים וסביבתיים, מנטלים, ההזדקנות גורמת לשינוים פיזיולוגים  ,

.המעלים את הסיכון לתת תזונה

 קשורה למחלה  , קשורה לרעב: קבוצות3תת תזונה אפשר לחלק ל

.כרונית וקשורה למחלה חדה חמורה

חולים רבים עם שבר בצוואר הירך מגיעים עם מחלות נלוות רבות  ,

.ביניהן תת תזונה-העלולות להשפיע על השיקום



המשך-מבוא

לתת תזונה יש השפעה משמעותית על תהליך ההחלמה ממחלות  ,

.מטראומה ומניתוחים והיא קשורה למורבידיות ותמותה, מפצעי לחץ

  ידוע כי תזונה הולמת ממלאת תפקיד חשוב בשמירה על מסת השריר

.ומטבוליזם של העצם

 זיהוי מוקדם של חולים הסובלים משבר בצוואר הירך המלווה  גם בתת

ומשמש כמדד איכות לאומי שנקבע על ידי משרד  , תזונה הוא חיוני

.הבריאות



המשך-מבוא

בספרות הרפואית נמצאו מספר מועט של מחקרים שבדקו את הקשר  

בין מצבו התזונתי של הקשיש בקבלה לשיקום שבר צוואר הירך  

.ולבין המצב התפקודי שלו והצלחת תהליך השיקום



מטרת המחקר

  בדיקת הקשר בין המצב התזונתי של הקשיש בקבלה למחלקה

המצב  / לשיקום בשל שבר אוסטאופורוטי ובין תוצאות השיקום

.התפקודי בשחרורו מהשיקום



תבנית ואוכלוסיית המחקר –שיטות 

אשר טופלו במחלקת  , ומעלה65בבני , מחקר קוהורט רטרוספקטיבי

.לאחר נפילה ושבר2014ח דורות במשך חצי שנה בשנת "שיקום בבי

המידע נלקח ממאגרי המידע הממוחשבים בבית החולים  .

 מטופלים שאושפזו עקב שבר131נסקרו תיקיהם של.

דורות"ח "המחקר עבר אישור של ועדת הלסינקי המקומית בבי."



כלי המחקר-שיטות 

FIM-Functional Independence Measure :  הערכה

FIMה . תפקודית וקוגניטיבית של חולה בקבלה ויציאה מהשיקום

.משמש להערכת תוצאות השיקום

SNAQ-Short Nutritional Assessment : כלי לאיתור תת

ירידה בתיאבון וצריכת תכשירי  , ירידה במשקל: תזונה לפי שאלות לגבי

.הזנה באמצעות צינור/ מזון ייעודי



כלי המחקר-שיטות

MMSE-Mini Mental Status Examination : מבחן סקר

,  חישוב, תשומת לב, י שאלות הקשורות להתמצאות"קוגניציה ע

.שפה ועוד, זיכרון

CIRS-G-Cumulative Ilness Rating Scale for 

geriatrics : מערכות גוף 14מדד אשר מעריך חומרת תחלואה ב

.באופן מקיף



הפרמטרים שנאספו-שיטות

מצב משפחתי, מין, גיל: נתונים דמוגרפיים.

 תפקודית בקבלה ציוני הערכה(FIMAdm( ובשחרור(FIMDC.)

 ציוני : בקבלהתזונתי מצבSNAQ ,משפחה על ירידה  / דיווח מטופל

,  (י דיאטנית"כפי שנקבע ע)צריכת מזון נמוכה , ירידה בתיאבון, במשקל

.רמת אלבומין

 י "תחלואה נלווית עהערכתCIRS-G.

 י "עקוגניטיבי מצב הערכתMMSE.



EXCLUSION CRITERIA-שיטות

 שנים65גיל פחות מ

איסור דריכה על הרגל-NWB

החלפת מפרק ברך או ירך

מצב אונקולוגי

שיקום לאחר תאונת דרכים.

 ימים5≥ שהיה בשיקום

ח כללי במהלך המחקר"אשפוז בבי.



המשך-שיטות

 הוצאו החולים  , חולים עם שבר אוסטאופורוטי131נאספו נתוני

.שאינם מתאימים לפי הקריטריונים

 רובם עם שברי צוואר ירך, חולים שהשתתפו במחקר107נותרו  .



המשך-שיטות

 קבוצות על פי חציון 2האוכלוסייה הנבדקת חולקה לFIMAdm  :

(  FIMAdm>70)קבוצת תפקוד בינוני בקבלה 

(.FIMAdm≤70)קבוצת תפקוד ירוד בקבלה 

הצלחת השקום נקבעה לפי:

FIMDC- FIMAdm = FIM            

.FIMDC≤90הגעה לעצמאות תפקודית  



סטטיסטיקה

י תוכנת "האנליזה בוצעה עSPSS 23.0 

 ערךP<0.05נחשב למובהק במחקר זה.



תוצאות



מאפיינים דמוגרפיים ותפקודיים של 

אוכלוסיית המחקר

פחות ימי אשפוז, גיל נמוך יותר-בקבוצת התפקוד הבינוני ,-MMSE  גבוה
.יותר

FIM Adm>70FIMAdm≤70P- value §

n=56n=51

0.01>(6.2)84.2(7.0)78.7*גיל

0.405(21.6)11(28.6)16)%(  ' מס, גברים

:  מצב משפחתי

)%(  ' מס

רווק

נשוי

אלמן  

גרוש

0(0)

28(50)

22(39.3)

6(10.7)

1(2)

10(19.7)

39(76.5  )

1(2)

<0.01

0.003(19.4)30.0(9.5)21.3*  ימי אשפוז

CIRSE-G*11.1(4.3)13.4(4.4)0.009

MMSE*27.6(2.6)19.3(6.1)<0.01

(ת"ס)ממוצע *



FIM   ממוצע בקבוצת התפקוד הבינוני בקבלה לשיקום

רפואיים/ תפקודיים/ לפי מדדים תזונתיים

 ממוצע FIM  בקבוצת התפקוד הבינוני היה גבוה באופן מובהק במטופלים שהיו בסיכון

.ושלא ירדו במשקל( SNAQלפי )נמוך לתת תזונה 

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בממוצע FIMבקבוצת התפקוד הירוד בקבלה לשיקום.
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הגעה לעצמאות תפקודית וסטאטוס תזונתי  

בקבוצת התפקוד הבינוני–ותפקודי 
FIMDC≥90FIMDC<90P- value §

n=37n=19

צריכת מזון  / העשרות

)%(  ' מס:נמוכה

לא         

כן

20(54.1)

17(45.9)

5(26.3)

14(73.7)

0.048

:  ירידה בתאבון

)%(' מס

לא  

כן

22(59.5)

15(40.5)

6(31.6)

13(68.4)

0.048

SNAQ:0.562(68.4)13(77.1)0-128)%(' מס

2-59(24.3)6(31.6)

)%(' מס, ירידה במשקל
לא

כן

27(71.1)

8(22.9)

11(57.9)

8(42.1)

0.139

*CIRSE-G   10.7(3.4)12.0(5.5)0.256

*MMSE28.1(2.1)26.7(3.2)0.096

,  למשתנים קטגוריאליים², למשתנים כמותיים שאינם מתפלגים נורמאליתMann Whitneyמבחן  §,(ת"ס)ממוצע *

t-testלמתפלגים נורמאלית

  בקבוצת התפקוד הירוד ממוצע הגיל היה גבוה באופן מובהק בחולים שלא הגיעו

.משתנים אחרים לא היו מובהקים. לעצמאות תפקודית



מסקנות

  נמצא קשר בין המצב התזונתי להצלחת השיקום בקרב קבוצת התפקוד

.  הבינוני בקבלה

שלא , השקום היה מוצלח יותר בחולים שלא היו בסיכון לתת תזונה

שהתיאבון שלהם לא פחת ושצריכת המזון שלהם לא , ירדו במשקל

.הייתה ירודה

יש מקום לבדיקת ממצאים אלו במחקר התערבותי  , לאור התוצאות

.אשר יתמקד בטיפול התזונתי




