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ΕΡΙΛΗΨΗ 

ΚΟΠΟΣ. Ο σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση της σχέσης διαφόρων κλινικών χαρακτηριστικών µε τη συχνότητα 
µφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ 
άρισας. Το µελετώµενο πληθυσµό αποτέλεσαν το σύνολο των ασθενών (n=210) που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ κατά 
η διάρκεια ενός έτους (1/1/2006 – 31/12/2006). Για την εκτίµηση των ασθενών υψηλού κινδύνου εµφάνισης 
ατάκλισης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα Gubbin and Jackson. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Ο Επιπολασµός εµφάνισης των 
ατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ ήταν 24,3%. Από την πολλαπλή λογιστική παλινδρόµηση διαπιστώθηκε στατιστικά 
ηµαντική σχέση της συχνότητας των κατακλίσεων µε την ηλικία (OR=1,04 P=0,027), τη διάρκεια νοσηλείας 

OR=1,17 P=0,000), την υποβολή σε αιµοκάθαρση (OR=4,09 P=0,033) και την τιµή του αιµατοκρίτη (OR=0,91 
=0,045). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Οι παράγοντες κινδύνου (προσδιοριστές) των κατακλίσεων ήταν παρόµοιοι µε τα 
ιεθνή δεδοµένα που αφορούν τις ΜΕΘ. Η εφαρµογή νέων στρατηγικών θεραπείας και πρόληψης και η βελτίωση της 
οσηλευτικής φροντίδας θεωρούνται απαραίτητα για την αντιµετώπιση των κατακλίσεων. 
έξεις-κλειδιά: Κατακλίσεις, Παράγοντες κινδύνου, ΜΕΘ 
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ETERMINANTS OF PRESSURE ULCERS FREQUENCY IN ICU UNITS 
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. Clinical Lecturer, Nursing Department TEI of Larisa 

. RN, MSc “Clinical Nursing”, ICU University Hospital of Larisa 

BSTRACT 

IM. The aim of this study was to evaluate the relationship between clinical characteristics and the frequency of 
ressure ulcers in ICU patients. MATERIAL-METHOD. The study was performed in ICU, University Hospital of 
arissa. All patients who have been nursed in the ICU between 1/1/2006 – 31/12/2006 were included in the study 
n=210). Cubbin and Jackson Scale was used to identify high risk patients for pressure ulcers. RESULTS. The 
revalence of pressure ulcers in ICU patients was 24,3%. Multiple logistic regression showed that age (OR=1,04 
=0,027), duration of nursing (OR=1,17 P=0,000), haemodialysis (OR=4,09 P=0,033) and haematocrit (OR=0,91 
=0,045) were depend risk factors for the presence of pressure ulcers. CONCLUSIONS. The risk factors 

determinants) of pressure ulcers were found, were similar than previously reported historical data. However, new 
herapeutic and preventive strategies and advances in nursing care are warranted to improve further the management 
or pressure ulcers. 
eywords: Pressure ulcers, Risk factors, ICU 

ΙΣΑΓΩΓΗ 
 κατάκλιση είναι µια εντοπισµένη καταστροφή 
εριοχής του δέρµατος και υποκείµενων ιστών που 
ναπτύσσεται σαν αποτέλεσµα της παρατεταµένης 
σχαιµίας των ιστών λόγω πίεσης του δέρµατος.1-3  
ι κατακλίσεις συµβαίνουν σε κατακεκλιµένους 
σθενείς που τοποθετούνται στην ίδια θέση για  
ολύ χρόνο. Τα έλκη σχηµατίζονται συνήθως στα 
ροεξέχοντα µέρη του σώµατος όπως είναι οι 
τέρνες, η ιερά χώρα, οι αγκώνες, η ωµοπλάτη, το 
νίο, τα σφυρά, ο µείζων τροχαντήρας, οι πλευρές, 
ο ακρώµιο, τα αυτιά, τα δάκτυλα, τα γόνατα, τα 
εννητικά όργανα στους άνδρες, το στήθος στις 
υναίκες, τα ζυγωµατικά, το πηγούνι, ανάλογα µε τη 
έση στην οποία τοποθετείται ο ασθενής.1-4

Η κατάκλιση σχηµατίζεται όταν η εξωτερική πίεση 
ου ασκείται στο δέρµα υπερβαίνει την πίεση της 
ικροκυκλοφορίας µε αποτέλεσµα τη διακοπή του 
φοδιασµού των ιστών της περιοχής µε θρεπτικές 
υσίες, την αδυναµία αποµάκρυνσης των προϊόντων 
ου µεταβολισµού από τους ιστούς στα απεκκριτικά 
ργανα και κατά συνέπεια τη νέκρωση της 
σχαιµικής περιοχής.1-4

Παράγοντες που συντελούν στο σχηµατισµό της 
κατάκλισης είναι: το αδέξιο σήκωµα ή γύρισµα του 
ασθενή, οι πτυχές των σεντονιών, τα ξένα σώµατα 
όπως υπολείµµατα φαγητού ή τεµάχια γύψου, η 
υγρασία από τα εκκρίµατα και απεκκρίµατα του 
ασθενή σε συνδυασµό και µε την αυξηµένη 
θερµοκρασία κ.α.1-4

Η συχνότητα εµφάνισης των κατακλίσεων 
χρησιµοποιείται ως δείκτης ποιότητας της 
παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας.5-7 Ο 
επιπολασµός των κατακλίσεων στα Γενικά 
Νοσοκοµεία κυµαίνεται από 2,4% έως 23% ενώ η 
επίπτωση κυµαίνεται από 3% έως 56%.8-15 Η 
επίπτωση των κατακλίσεων δεν είναι η ίδια στα 
διάφορα τµήµατα του Νοσοκοµείου µε τους ασθενείς 
των Ορθοπεδικών τµηµάτων και των ΜΕΘ να 
εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.9-18  
Οι κατακλίσεις εκτός από τον πόνο και την ανησυχία 
που προκαλούν στους ασθενείς αποτελούν σοβαρό 
κίνδυνο για την επιδείνωση της κατάστασής τους. Η 
καταστροφή του δέρµατος όπως συµβαίνει σε 
εκτεταµένες κατακλίσεις, µειώνει τους αµυντικούς 
µηχανισµούς εναντίον των λοιµώξεων. Η θνητότητα 
από τις κατακλίσεις εκτιµάται περίπου σε 3%.8-11  
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Η ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής 
φροντίδας αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµο παράγοντα για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Οι 
νοσηλευτικές παρεµβάσεις θα πρέπει να στοχεύουν 
στην πρόληψη των κατακλίσεων κι αυτό είναι 
δυνατόν να γίνει µε προσεκτική εκτίµηση της 
κατάστασης του ασθενή. 
 Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση 
της ενδεχόµενης σχέσης διαφόρων κλινικών 
χαρακτηριστικών (παραγόντων κινδύνου ή 
προσδιοριστών) των ασθενών που νοσηλεύονται σε 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) µε τη 
συχνότητα εµφάνισης των κατακλίσεων. 
 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια προοπτική µελέτη 
παρακολούθησης (cohort study) για τη διερεύνηση 
δυνητικών παραγόντων κινδύνου (προσδιοριστών) 
εµφάνισης των κατακλίσεων σε ασθενείς της ΜΕΘ. 
Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στη ΜΕΘ του ΠΓΝ 
Λάρισας, η οποία διαθέτει 8 κλίνες εντατικής 
φροντίδας ενηλίκων.  
  Το µελετώµενο πληθυσµό αποτέλεσαν το σύνολο 
των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά το χρονικό 
διάστηµα 01/01/2006 έως 31/12/2006 και ήταν 
υποψήφιοι να εµφανίσουν για πρώτη φορά 
κατάκλιση κατά την παραµονή τους στη ΜΕΘ 
(n=210). Οι ασθενείς µελετήθηκαν καθ’όλη τη 
διάρκεια της νοσηλείας τους στη ΜΕΘ µέχρι τη 
µεταφορά τους σε άλλο τµήµα ή µέχρι το θάνατό 
τους. 
Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν 
οι κάρτες νοσηλείας των ασθενών και οι 
εργαστηριακές εξετάσεις τους. Καταγράφηκαν 
επίσης το φύλο, η ηλικία, οι ηµέρες νοσηλείας, ο 
αιµατοκρίτης, η αλβουµίνη αίµατος και η 
αιµοκάθαρση.  
  Για την εκτίµηση των ασθενών υψηλού κινδύνου 
για ανάπτυξη κατάκλισης χρησιµοποιήθηκε η 
κλίµακα Cubbin and Jackson, η οποία είναι 
τροποποιηµένη για ασθενείς των ΜΕΘ. Η κλίµακα 
αυτή περιλαµβάνει 10 µεταβλητές (ηλικία, βάρος 
σώµατος, γενική κατάσταση δέρµατος, νοητική 
κατάσταση, κινητικότητα, αιµοδυναµική κατάσταση, 
αναπνοή, διατροφή, ακράτεια, υγιεινή σώµατος). Η 
κάθε µεταβλητή βαθµολογείται από 1 έως 4. 
Ασθενής µε score κάτω του 28 έχει υψηλό κίνδυνο 
για ανάπτυξη κατάκλισης. Οι δείκτες εγκυρότητας 
της κλίµακας είναι υψηλοί µε Ευαισθησία 89%, 
Ειδικότητα 61%, AUCs of ROC 0.826, Θετική 
Προβλεπτική Αξία 51% και Αρνητική Προβλεπτική 
Αξία 92%.18-21  
Η εκτίµηση των ασθενών για τον κίνδυνο ανάπτυξης 
κατάκλισης γινόταν κατά το πρώτο 24ωρο 
εισαγωγής τους και σε κάθε αλλαγή της κλινική τους 
κατάστασης.  
Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των 
εµπειρικών δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του 
λογισµικού πακέτου “SPSS 16.0 for Windows”, µε τις 
µεθόδους της περιγραφικής (descriptive) και της 
διαλογισµικής (inferential) στατιστικής. Για τη 
διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων 
χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα της απλής και 
πολλαπλής λογιστικής παλινδρόµησης (logistic 

regression). Τιµές p<0,05 ορίστηκαν ότι εκφράζουν 
το επίπεδο αποδεκτής στατιστικής σηµαντικότητας.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο αριθµός των νοσηλευόµενων ασθενών στη ΜΕΘ 
του ΠΓΝ Λάρισας κατά τη διάρκεια ενός έτους 
(2006) ήταν 236. Από αυτούς οι 26 ασθενείς είχαν 
κατάκλιση κατά την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ και 
εξαιρέθηκαν της µελέτης ενώ οι 210 που αποτελούν 
τον µελετώµενο πληθυσµό (n) δεν είχαν και ήταν 
υποψήφιοι να εµφανίσουν κατάκλιση κατά την 
παραµονή τους στη ΜΕΘ. 
 
Πίνακας 1. Περιγραφικά στατιστικά µέτρα των µελετώµενων 
χαρακτηριστικών στους 210 ασθενείς. 
Μελετώµενα  

χαρακτηριστικά 

Περιγραφικά  

στατιστικά µέτρα 

Κατάκλιση 

   - ναι 

   - όχι 

 

  51 (24,3%) 

159 (75,7%) 

Φύλο 

   - άρρεν 

   - θήλυ 

 

144 (68,6%) 

  66 (31,4%) 

Ηλικία (έτη) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

58,9 ± 18,8 

16 – 90 

∆ιάρκεια νοσηλείας (ηµέρες) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

12,0 ± 17,6 

1 – 99 

Αιµοκάθαρση 

   - ναι 

   - όχι 

 

  22 (10,5%) 

188 (89,5%) 

Αιµατοκρίτης (%) 

   mean ± st.dev. 

   min – max

 

30,9 ± 6,3 

15,0 – 45,7 

Αλβουµίνη (mg/dl) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

2,9 ± 0,5 

1,7 – 4,4 

Κλίµακα Cubbin-Jackson 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

22,7 ± 2,9 

16 – 31 

Στους 210 ασθενείς υποψήφιους για να 
εµφανίσουν για πρώτη φορά κατάκλιση 
αντιστοιχούσαν συνολικά 2.524 ηµέρες νοσηλείας 
(ασθενο-ηµέρες). Από αυτούς τους ασθενείς οι 51 
(24,3%) εµφάνισαν κατάκλιση κατά την παραµονή 
τους στη ΜΕΘ (πίνακας 1). Ο αριθµός των 
κατακλίσεων κυµαίνονταν από 1 έως 4 µε µέση τιµή 
1,7 δηλαδή σε κάθε ασθενή µε κατάκλιση κατά µέσο 
όρο αντιστοιχούσαν 1,7 κατακλίσεις. 
Όσον αφορά την κατανοµή τους κατά φύλο οι 144 

(68,6%) ήταν άνδρες και οι 66 (31,4%) γυναίκες. Η 
ηλικία τους κυµαίνονταν από 16 έως 90 έτη µε µέση 
τιµή τα 58,9 έτη. Η διάρκεια νοσηλείας τους 
κυµαίνονταν από 1 έως 99 ηµέρες µε µέση τιµή τις 
12,0 ηµέρες. Οι 22 (10,5%) ασθενείς υποβάλλονταν 
σε αιµοκάθαρση. Οι τιµές του αιµατοκρίτη (%) 
κυµαίνονταν από 15,0 έως 45,7 µε µέση τιµή 30,9.  
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Πίνακας 2. Κατανοµή των µελετώµενων χαρακτηριστικών στους ασθενείς µε και χωρίς κατάκλιση, ο 

λόγος των Οτζ (OR), το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης αυτών (95% ∆Ε) και το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας (τιµή P). 

Ανεξάρτητες  

µεταβλητές 

Ασθενείς µε  

κατάκλιση  

(n=51) 

Ασθενείς χωρίς 

κατάκλιση (n=159) 

OR (95% ∆Ε) Τιµή P 

Φύλο 

   - άρρεν 

   - θήλυ 

 

31 (21,5%) 

20 (30,3%) 

 

113 (78,5%) 

  46 (69,7%) 

0,63 (0,33 - 1,22) 0,170 

Ηλικία (έτη) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

63,4 ± 17,5 

16 – 89 

 

57,5 ± 19,0 

16 – 90 

1,02 (1,00 - 1,04) 0,055 

∆ιάρκεια νοσηλείας  

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

32,4 ± 24,7 

4 – 99 

 

5,5 ± 6,4 

1 – 34 

1,17 (1,12 - 1,22) 0,000 

Αιµοκάθαρση 

   - ναι 

   - όχι 

 

15 (68,2%) 

36 (19,1%) 

 

    7 (31,8%) 

152 (80,9%) 

9,05 (3,44 - 23,8) 0,000 

Αιµατοκρίτης (%) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

27,6 ± 4,3 

19,0 – 39,0 

 

31,9 ± 6,5 

15,0 – 45,7 

0,89 (0,84 - 0,94) 0,000 

Αλβουµίνη (mg/dl) 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

2,8 ± 0,4 

2,0 – 3,6 

 

3,0 ± 0,5 

1,7 – 4,4 

0,52 (0,28 - 0,97) 0,041 

Κλίµακα Cubbin-Jackson 

   mean ± st.dev. 

   min – max 

 

21,3 ± 2,4 

17 – 27 

 

23,2 ± 2,8 

16 – 31 

0,76 (0,67 - 0,87) 0,000 

 
Οι τιµές της αλβουµίνης (mg/dl) κυµαίνονταν από 

1,7 έως 4,4 µε µέση τιµή 2,9. Οι τιµές της κλίµακας 
Cubbin and Jackson κυµαίνονταν από 16 έως 31 µε 
µέση τιµή 22,7 (πίνακας 1).  
Από την απλή λογιστική παλινδρόµηση (πίνακας 2) 

της σχέσης µεταξύ της εµφάνισης κατάκλισης και των 
µελετώµενων χαρακτηριστικών (παραγόντων κινδύνου 
ή προσδιοριστών), δηλαδή του φύλου, της ηλικίας, της 
διάρκειας νοσηλείας, της αιµοκάθαρσης, του 
αιµατοκρίτη, της αλβουµίνης και της κλίµακας Cubbin 
and Jackson προκύπτουν τα εξής: 
Το 21,5% των ανδρών και το 30,3% των γυναικών 

εµφάνισαν κατάκλιση, δεν διαπιστώθηκε όµως 
συσχέτιση µε το φύλο (P=0,170). 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µε 

την ηλικία (OR=1,02 µε P=0,055). Η µέση ηλικία των 
ασθενών µε κατάκλιση ήταν τα 63,4 έτη (κυµαίνονταν 
από 16 έως 89 έτη) ενώ των ασθενών χωρίς 
κατάκλιση τα 57,5 έτη (κυµαίνονταν από 16 έως 90 
έτη). 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µε 

τη διάρκεια νοσηλείας (OR=1,17 µε P=0,000). Η µέση 
διάρκεια νοσηλείας των ασθενών µε κατάκλιση ήταν 
32,4 ηµέρες (κυµαίνονταν από 4 έως 99 ηµέρες) ενώ 
των ασθενών χωρίς κατάκλιση 5,5 ηµέρες 
(κυµαίνονταν από 1 έως 34 ηµέρες). 

 

 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µε 

την αιµοκάθαρση (OR=9,05 µε P=0,000). Το 68,2% 
των ασθενών που υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση 
εµφάνισαν κατάκλιση έναντι 19,1% των ασθενών που 
δεν υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση. 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση 

µε τον αιµατοκρίτη (OR=0,89 µε P=0,000). Η µέση τιµή 
του αιµατοκρίτη (%) των ασθενών µε κατάκλιση ήταν 
27,6 (κυµαίνονταν από 19,0 έως 39,0) ενώ των 
ασθενών χωρίς κατάκλιση 31,9 (κυµαίνονταν από 15,0 
έως 45,7). 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση 

µε την αλβουµίνη (OR=0,52 µε P=0,041). Η µέση τιµή 
της αλβουµίνης (mg/dl) των ασθενών µε κατάκλιση 
ήταν 2,8 (κυµαίνονταν από 2,0 έως 3,6) ενώ των 
ασθενών χωρίς κατάκλιση 3,0 (κυµαίνονταν από 1,7 
έως 4,4). 
∆ιαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική αρνητική σχέση 

µε την κλίµακα Cubbin and Jackson (OR=0,76 µε 
P=0,000). Η µέση τιµή της κλίµακας Cubbin and 
Jackson των ασθενών µε κατάκλιση ήταν 21,3 
(κυµαίνονταν από 17 έως 27) ενώ των ασθενών χωρίς 
κατάκλιση 23,2 (κυµαίνονταν από 16 έως 31). 
Από την πολλαπλή λογιστική παλινδρόµηση 

(πίνακας 3) διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική σχέση 
της συχνότητας των κατακλίσεων µε την ηλικία των 
ασθενών (P=0,027), τη διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ 



 103

(P=0,000), την υποβολή σε αιµοκάθαρση (P=0,033) 
και την τιµή του αιµατοκρίτη (P=0,045). Ειδικότερα: 
Η ηλικία των ασθενών σχετίζονταν θετικά µε την 

εµφάνιση κατάκλισης (P=0,027). Συγκεκριµένα για 
κάθε ένα έτος αύξησης της ηλικίας του ασθενή 
προκύπτει αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης 
κατάκλισης κατά 4% (OR=1,04 µε 95% διάστηµα 
εµπιστοσύνης από 1,01 έως 1,07). 
Η διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ σχετίζονταν θετικά 

µε την εµφάνιση κατάκλισης (P=0,000). Συγκεκριµένα 
για κάθε µία ηµέρα αύξησης της διάρκειας νοσηλείας 
στη ΜΕΘ προκύπτει αύξηση της πιθανότητας 
εµφάνισης κατάκλισης κατά 17% (OR=1,17 µε 95% 
διάστηµα εµπιστοσύνης από 1,11 έως 1,23). Η 

υποβολή σε αιµοκάθαρση σχετίζονταν θετικά µε την 
εµφάνιση κατάκλισης (P=0,033). Συγκεκριµένα η 
πιθανότητα εµφάνισης κατάκλισης ήταν τέσσερις 
φορές ή 300% µεγαλύτερη στους ασθενείς που 
υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση σε σχέση µε τους 
ασθενείς που δεν υποβάλλονταν σε αιµοκάθαρση 
(OR=4,09 µε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης από 1,12 
έως 15,0). 
Η τιµή του αιµατοκρίτη (%) σχετίζονταν αρνητικά µε 

την εµφάνιση κατάκλισης (P=0,045). Συγκεκριµένα για 
κάθε µία µονάδα αύξησης της τιµής του αιµατοκρίτη 
του ασθενή προκύπτει µείωση της πιθανότητας 
εµφάνισης κατάκλισης κατά 9% (OR=0,91 µε 95% 
διάστηµα εµπιστοσύνης από 0,82 έως 0,99) 

 
 
 

Πίνακας 3. Βέλτιστο υπόδειγµα πολλαπλής λογιστικής παλινδρόµησης µε εξαρτηµένη µεταβλητή την 
εµφάνιση ή µη κατάκλισης. 
Ανεξάρτητες  

µεταβλητές 

Εκτιµούµενος 

συντελεστής β 

Πιθανό 

σφάλµα 

OR (95% ∆Ε) Τιµή P 

Σταθερά (α) -2,661 1,750  0,128 

Ηλικία (έτη) +0,034 0,016 1,04 (1,01 - 1,07) 0,027 

∆ιάρκεια νοσηλείας  +0,155 0,024 1,17 (1,11 - 1,23) 0,000 

Αιµοκάθαρση +1,409 0,662 4,09 (1,12 - 15,0) 0,033 

Αιµατοκρίτης (%) -0,099 0,049 0,91 (0,82 - 0,99) 0,045 

 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η θετική συσχέτιση της εµφάνισης των κατακλίσεων µε 
την ηλικία, τη διάρκεια νοσηλείας, την αιµοκάθαρση 
αλλά και η αρνητική συσχέτιση µε την αλβουµίνη, τον 
αιµατοκρίτη και την κλίµακα Cubbin and Jackson 
έχουν βρεθεί και σε διάφορες άλλες µελέτες.2-9,22-26

Η ηλικία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα 
κινδύνου (προσδιοριστή) για την ανάπτυξη των 
κατακλίσεων και για το λόγο αυτό αξιολογείται από τις 
περισσότερες κλίµακες υπολογισµού του κινδύνου 
ανάπτυξης κατάκλισης. Σε αρκετές έρευνες έχει 
αποδειχθεί η θετική συσχέτιση της εµφάνισης των 
κατακλίσεων µε την ηλικία καθώς ο µέσος όρος ηλικίας 
των ασθενών µε κατάκλιση είναι στατιστικά 
µεγαλύτερος σε σηµαντικό βαθµό από τον µέσο όρο 
της ηλικίας  των ασθενών χωρίς κατάκλιση.25,26

Η θετική συσχέτιση επίσης µε τη διάρκεια νοσηλείας 
έχει άµεση σχέση µε την παράταση της διάρκειας του 
κλινοστατισµού των ασθενών των ΜΕΘ αλλά και τη 
µειωµένη κινητικότητα, η οποία αξιολογείται και αυτή 
στις περισσότερες κλίµακες ως παράγοντας κινδύνου 
για ανάπτυξη κατάκλισης.23-26 

Η αιµοκάθαρση αποτελεί µια ιατρονοσηλευτική 
παρέµβαση, στην οποία υποβάλλονται ασθενείς µε 
θετικό ισοζύγιο και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Το 
θετικό ισοζύγιο όµως είναι άµεσα συνυφασµένο µε 
οίδηµα που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 
ανάπτυξη κατάκλισης. Κατά τη διάρκεια της 
αιµοκάθαρσης οι περισσότεροι ασθενείς των ΜΕΘ 
παρουσιάζουν αιµοδυναµική αστάθεια, η οποία χρήζει 
ανάγκης χορήγησης αγγειοσυσπαστικών φαρµάκων 
(ινότροπα). Τα φάρµακα αυτά επηρεάζουν την πίεση 
της µικροκυκλοφορίας µε αποτέλεσµα τη διακοπή του 
εφοδιασµού των ιστών της περιοχής µε θρεπτικές 

ουσίες, την αδυναµία αποµάκρυνσης των προϊόντων 
του µεταβολισµού από τους ιστούς στα απεκκριτικά 
όργανα και κατά συνέπεια τη νέκρωση της ισχαιµικής 
περιοχής. Έτσι το οίδηµα και η χρήση των ινοτρόπων 
κατά τη διάρκεια της αιµοκάθαρσης την καθιστούν ένα 
σηµαντικό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη 
κατάκλισης.2-9,23,24  
Η αρνητική συσχέτιση των επιπέδων της 

αλβουµίνης µε την εµφάνιση των κατακλίσεων έχει 
αναδειχθεί σε αρκετές µελέτες.27-30 Σε µια προοπτική 
µελέτη, το 17% των ασθενών µε υποθρεψία και τιµές 
αλβουµίνης µικρότερες από 3,5 mg/dl ανέπτυξαν 
κατάκλιση, ενώ στους ασθενείς µε καλά επίπεδα 
θρέψης και τιµές αλβουµίνης µεγαλύτερες από 3,5 
mg/dl  αναπτύχθηκε κατάκλιση µόνο στο 9%.27 Οι 
Bergstrom and Braden διαπίστωσαν ότι το 65% των 
ασθενών µε κακή θρέψη (διαπιστωµένη µε τη χρήση 
ανθρωποµετρικών και βιοχηµικών µεταβλητών) 
ανέπτυξαν κατάκλιση, ενώ ασθενείς µε µέτρια και καλή 
θρέψη δεν ανέπτυξαν κατάκλιση.28 Συνεπώς η 
διόρθωση των τιµών της αλβουµίνης αποτελεί µία 
στρατηγική για την πρόληψη των κατακλίσεων.  
Η αρνητική συσχέτιση των τιµών του αιµατοκρίτη µε 

την εµφάνιση των κατακλίσεων έχει διαπιστωθεί σε 
διάφορες µελέτες. Τιµές αιµατοκρίτη κάτω από 24% 
και τιµές αιµοσφαιρίνης κάτω από 8,5 mg/dl οδηγούν 
σε κακή οξυγόνωση των ιστών, κατάσταση η οποία 
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες 
κινδύνου για την ανάπτυξη κατακλίσεων.29-31

Η κλίµακα Cubbin and Jackson αποτελεί µία 
κλίµακα υπολογισµού του κινδύνου ανάπτυξης των 
κατακλίσεων και είναι τροποποιηµένη για ασθενείς των 
ΜΕΘ. Οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας της 
κλίµακας υπερέχουν σε σύγκριση µε άλλες κλίµακες. Η 
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αρνητική συσχέτιση της κλίµακας µε την ανάπτυξη των 
κατακλίσεων είναι αποδεδειγµένη και την καθιστά ένα 
πολύ καλό εργαλείο για την ανίχνευση ασθενών 
υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη κατάκλισης.19-21

Η εµφάνιση των κατακλίσεων αποτελεί ένα 
σηµαντικό κλινικό πρόβληµα, το οποίο απασχολεί 
έντονα τους επαγγελµατίες υγείας και αντανακλά την 
ποιότητα της παρεχόµενης νοσηλευτικής φροντίδας. Η 
εφαρµογή νέων στρατηγικών θεραπείας, η διατροφική 
υποστήριξη των ασθενών, η διόρθωση των τιµών του 
αιµατοκρίτη και της αλβουµίνης θεωρούνται από το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ απαραίτητες 
ενέργειες για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
κατακλίσεων. Τα µέτρα πρόληψης και θεραπείας που 
θα πρέπει να εφαρµόζονται στους ασθενείς από το 
νοσηλευτικό προσωπικό, υπαγορεύονται από τις 
στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας των 
κατακλίσεων που προτείνει η European Pressure 
Ulcers Advisory Panel (EPUAP).22-24  
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