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Rezumat: Coxartroza, o afecţiune articulară degenerativă, are o evoluţie pe termen lung. Persoanele 
afectate sunt de multe ori mai în vârstă şi suferă de un cumul de boli cronice. Studiul a avut drept scop 
stabilirea calităţii vieţii la pacienţii cu coxartroză, care au avut şi alte boli cronice şi de a stabili 
prevalenţa bolilor asociate. 144 pacienţi spitalizaţi pentru coxartroză au fost incluşi în studiu. Au fost 
colectate datele demografice, clinice şi informaţii privind comorbidităţi. 95.83% dintre pacienţi au avut 
cel puţin o boală asociată şi aproape 78% au avut două sau mai multe comorbidităţi. Cele mai frecvente 
categorii au fost reprezentate de bolile cardiovasculare, urmate de boli musculo-scheletale şi 
osteoporoză. Numărul morbidităţilor şi indicele de severitate al bolilor au fost corelate semnificativ 
statistic cu calitatea vieţii investigată cu indicele HAQ. Comorbidităţile, durerea şi restricţia de 
activităţi profesionale duc la afectarea calităţii vieţii. 
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Abstract: Hip osteoarthritis, a degenerative disorder of the joint, is a condition with a long-term 
evolution. Affected individuals, often older, are suffering from several chronic diseases. This study 
aimed at establishing the quality of life in the patients with hip osteoarthritis, who also had other 
chronic disorders and at establishing the prevalence of associated diseases. 144 patients hospitalized for 
hip osteoarthritis were included in the study. Demographic, clinical data and information on 
comorbidities were collected. 95.83% of the patients had at least one associated disease and almost 78% 
had two or more comorbidities. The most common categories were represented by cardiovascular 
disorders, other musculoskeletal diseases and osteoporosis. The morbidity count and the severity index 
of the diseases were statistically significantly correlated with the quality of life investigated with HAQ 
index. Comorbidities, pain and restrictions of occupational activities lead to the impairment of the 
quality of life. 
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INTRODUCERE 
 Artroza, cea mai frecventă boală cronică articulară, 

este o tulburare degenerativă a articulaţiei caracterizată prin 
degradarea cartilajului articular, remodelarea osului subcondral 
însoţită de modificări ale sinovialei, lichidului sinovial şi 
structurilor periarticulare, conceptele actuale privind-o ca o 
tulburare a întregii articulaţii. Aceasta este o afecţiune 
complexă, multifactorială, cauzată de factori multipli, atât 
genetici cât şi de mediu. Artroza, mai ales coxartroza, prezintă o 
agregare familială importantă, influenţa genetică fiind estimată 
la 60% în coxartroza radiologică la femei (1), dar contribuţia 
genetică este complexă, deoarece influenţează, de asemenea, şi 
alţi factori de risc ai bolii. Studiile genetice ale persoanelor 
afectate au evidenţiat evenimentele şi mecanismele responsabile 
pentru modificările moleculare ale articulaţiei, pentru nocicepţie 
şi durere cronică.(2,3) Alţi factori de risc frecvenţi sunt vârsta, 
obezitatea, leziuni, suprasolicitarea cronică, şi, de asemenea, 
anomalii congenitale, osteonecroză, tulburări metabolice.(4) 

Coxartroza este o afecţiune cu o evoluţie pe termen 
lung, simptomele evoluează de-a lungul multor ani, devenind tot 
mai frecvente şi cu potenţial invalidant din ce în ce mai mare la 
indivizii în vârstă. Prevalenţa bolii este de aşteptat să crească în 
ţara noastră, precum şi în alte ţări europene, din cauza 
îmbătrânirii populaţiei.(5) Indivizii afectaţi prezintă limitări şi 
dizabilităţi funcţionale şi întâmpină dificultăţi în desfăşurarea 
activităţilor cotidiene (ADL). Adesea, persoanele mai în vârstă 

suferă de mai multe boli cronice. Studii anterioare au raportat 
coexistenţa coxartrozei cu mai multe categorii de comorbidităţi, 
între care bolile cardiace sau diabetul zaharat au fost mai 
frecvent întâlnite.(6,7) Unele dintre aceste boli asociate modifică 
scorul durerii (de exemplu, artroza altor articulaţii), altele cresc 
dizabilitatea (de exemplu, tulburările cardiovasculare), iar altele 
afectează ambele (de exemplu, osteoporoza, diabetul zaharat). 
 

SCOP 
Obiectivul acestui studiu a fost de a stabili atât 

calitatea vieţii la pacienţii cu coxartroză şi alte boli cronice 
asociate, precum şi de a stabili prevalenţa comorbidităţilor la 
pacienţii noştri. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

În perioada ianuarie 2010-ianuarie 2011 am evaluat 
144 de pacienţi, caucazieni, cu coxartroză, trataţi în Spitalul 
Clinic de Urgenţă „Avram Iancu”, din Oradea, România, care au 
îndeplinit criteriile de includere. Acestea au fost: diagnosticul de 
coxartroză în conformitate cu criteriile ACR (8) şi criteriile 
radiologice, vârsta de peste 18 ani, fără tratament de recuperare 
medicală anterior pentru coxartroză, posibilitatea de a evalua 
pacientul de cel puţin două ori pe an - timp de un an, acceptul 
pacientului de a efectua un program kinetic la domiciliu şi de a 
respecta regulile de igienă a şoldului şi modificarea stilului de 
viaţă. Criterii de excludere: existenţa unei artroplastii articulare, 
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episod acut al bolii asociate, prezenţa unor tulburări care 
contraindică procedurile centrului nostru de recuperare (cancer, 
depresie, demenţă severă, boli autoimune, insuficienţă cardiacă 
clasa NYHA II-IV, boli renale severe, astm bronşic care necesită 
oxigen continuu), pacienţii care au efectuat un tratament de 
recuperare pentru alte boli, dar au asociat coxartroza (de 
exemplu, boli neurologice). 

Datele au fost colectate în conformitate cu principiile de 
etică medicală. Toţi pacienţii şi-au dat consimţământul scris 
informat pentru includerea în studiu. 

Datele demografice şi clinice au inclus vârsta, sexul, 
înălţimea, greutatea, IMC, alte articulaţii afectate. S-a folosit 
stadializarea Mitchel şi Cruess.(9) Radiografiile de şold au fost 
evaluate cu ajutorul sistemului de clasificare Kellgren-
Lawrence.(10) Informaţii privind comorbidităţile care însoţesc 
coxartroza au fost colectate de la fiecare pacient cu ajutorul 
scalei Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), care constă din 
14 domenii ale maladiilor, fiecare sistem evaluat de la 0 (fără 
depreciere) la 4 (insuficienţă extrem de severă).(11) Indexul de 
severitate a fost calculat ca suma între scorurile CIRS împărţit la 
numărul de morbidităţi. 

Pentru evaluarea statusului funcţional am folosit 
chestionarul de evaluare a sănătăţii - Health Assessment 
Questionnaire - (HAQ), compus din 20 de itemi, grupaţi în 8 
categorii, cu privire la activităţile de zi cu zi. Pentru fiecare 
item, scorul variază de la 0 (nicio dificultate) la 3 
(imposibilitatea de a face activitatea cerută).(12) 

Pentru prelucrarea statistică a datelor s-a utilizat 
programul SPSS (versiunea 20.0). Pragul de semnificaţie pentru 
comparaţii a fost stabilit la 5% (p <0,05). Pentru analiza 
corelaţiilor dintre parametrii liniari s-a calculat coeficientul 
Pearson. 
 

REZULTATE 
Variabile demografice: 
Lotul total a fost format din 144 pacienţi cu vârsta medie 

de 62,61 ± 8,48 ani, variind între 25 şi 82 de ani. Alte date 
demografice şi clinice ale pacienţilor sunt prezentate în figurile 
nr. 1-3. 
 
Figura nr. 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de vârstă 

 
 
Figura nr. 2. Distribuţia pacienţilor în funcţie de stadiul 
coxartrozei 

 

Figura nr. 3. Distribuţia pacienţilor în funcţie de etiologia 
coxartrozei 

 
Comorbidităţi: 
95,83% dintre pacienţi au avut cel puţin o boală asociată 

(CIRS ≥ 1). 84% dintre pacienţi au avut cel puţin o boală de 
severitate moderată sau o boală severă asociată (CIRS ≥ 2) 
(tabel nr. 1, figura nr. 4). Categoria cea mai frecventă a fost 
reprezentată de boli cardiace (51,38%). Osteoporoza a fost 
confirmată în 33,3% din cazuri. Obezitatea a fost diagnosticată 
la 27,77% dintre pacienţi şi diabetul zaharat la 13,1% (tabelul 
nr. 2). Alte articulaţii afectate au fost găsite la 68,75% dintre toţi 
pacienţii, dintre aceştia 52,52% au fost femei. Celelalte 
articulaţii mai frecvent afectate au fost articulaţiile coloanei 
vertebrale (66,66%) (din care spondiloza a fost găsită la 55,55% 
din totalul pacienţilor), urmată de artroza cu localizări multiple 
(17,17%) şi gonartroza (11,11%). 66,66% dintre femei au avut 
alte articulaţii afectate, comparabil cu 69,69% dintre bărbaţi. La 
femei, articulaţiile cel mai frecvent afectate au fost articulaţiile 
coloanei vertebrale (41,02%), genunchiului (12,82%), urmate de 
mai mult de 3 articulaţii afectate în 10,25% din cazuri. Cel mai 
frecvent la bărbaţi au fost afectate articulaţiile coloanei 
vertebrale (51,51%), urmate de mai mult de 3 articulaţii afectate 
(13,63%) şi articulaţia genunchiului, în 3,03% dintre ei. 

 
Figura nr. 4. Numărul de comorbidităţi la pacienţii cu 
coxartroză 

 
Asocierea dintre bolile coexistente (care au fost întâlnite 

la mai mult de 5% din pacienţii investigaţi) şi limitările de 
activitate evaluate cu HAQ, precum şi corelaţiile dintre numărul 
de morbidităţi, indicele de severitate şi HAQ sunt prezentate în 
tabelul nr. 3. 

 
Tabelul nr. 1. Date privind bolile asociate la lotul cu artroză 
de şold. Valorile sunt prezentate ca medii, deviaţii standard, 
număr de pacienţi 

Comorbidităţi Lot total 

N=144 

Femei 

N=78 

Bărbaţi 

N=66 

Număr mediu de boli 
pentru CIRS≥1 

Număr mediu de boli 
pentru CIRS≥2 

2.34±0.86 
 

1.83±0.74 
 

2.22±0.87 
 

1.88±0.73 

2.50±0.86* 
 

1.79±0.76* 

Index de severitate 
(CIRS≥1) 

Index de severitate 
(CIRS≥2) 

1.856±0.74 
 

2.30±0.50 

1.85±0.71 
 

2.26±0.48 

1.84±0.76* 
 

2.33±0.51* 
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Tabelul nr. 2. Boli asociate la lotul cu artroză de şold. 
Valorile sunt prezentate ca număr de pacienţi şi procente 

Comorbidităţi Lot total 
N=144 

Femei 
N=78 

Bărbaţi 
N=66 

3 sau mai multe boli 
asociate 
2 boli asociate 
1 boală asociată 
0 boli asociate 

61 (42.36%) 
51 (35.41%) 
26 (18.05%) 

6 (4.17%) 

32 
(52.45%) 

30 
(58.82%) 

11 
(42.30%) 

5 (83.33%) 

29 
(47.54%) 

21 
(41.17%) 

15 
(57.69%) 

1 
(16.66%) 

1. Cardiac 
2. Vascular 
3. Hematologie 
4. Respirator 
5. Oftalmologie şi 
ORL 
6. Tract 
gastrointestinal 
superior 
7. Tract 
gastrointestinal 
inferior 
8. Hepatic şi 
pancreatic 
9. Renal 
10. Urogenital 
11. Musculoscheletal 
şi tegumentar† 

12. Neurologie‡ 
13. Endocrin, 
metabolic, sân 
14. Psihiatric 

74 (51.38%) 
12 (8.33%) 

0 
4 (2.77%) 
6 (4.16%) 
2 (1.38%) 

0 
1 (0.69%) 
1 (0.69%) 
7 (4.86%) 

99 (68.75%) 
 

0 
109 

(75.69%) 
3 (2.08%) 

28 
(37.83%) 

5 (41.66%) 
0 

4 (2.77%)) 
1 (16.66%) 
2 (100%) 

0 
 

1 
4 (57.14%) 

52 
(52.52%) 

 
0 

70 
(64.22%) 

1 (33.33%) 

46 
(62.16%) 

7 
(58.33%) 

0 
 

5 
(83.33%) 

 
0 

1 (100%) 
1 (100%) 

3 
(42.85%) 

47 
(47.47%) 

 
0 
39 

(35.77%) 
2 

(66.66%) 
* diferenţa dintre sexe nesemnificativă statistic. † toţi pacienţii 
incluşi în studiu au avut coxartroză, aici sunt incluşi doar cei cu 
alte articulaţii afectate; ‡ pacienţii cu boli neurologice nu au fost 
incluşi în studiu deoarece ei modifică evaluarea datelor şi 
procedurile de reabilitare. 
 
Tabelul nr. 3. Relaţia dintre câteva comorbidităţi, numărul 
bolilor, indicele de severitate şi indicele HAQ. Valorile sunt 
prezentate ca medii, deviaţii standard, coeficient de corelaţie 

 
DISCUŢII 

În grupul de pacienţi investigaţi, aproape 96% din cazuri 
au avut cel puţin o comorbiditate, în comparaţie cu alte studii 

care au raportat un procent de 98,6% în 2008 (6) sau 64% în 
2010.(13) Noi credem că procentul ar fi fost mai mare în studiul 
nostru, dar după cum s-a menţionat, din cauza contraindicaţiilor 
procedurilor programelor de recuperare, cazuri cu anumite 
comorbidităţi nu au fost incluse în studiu. 

La fel ca şi în alte studii, bolile cardiovasculare au fost 
frecvente, urmate de tulburări endocrine, metabolice şi musculo-
scheletice.(6,7) Aproximativ un sfert din cazurile noastre au 
avut obezitate. Alte studii raportează mai mult de două treimi 
din bărbaţi şi femei supraponderali sau obezi (13), dar şi dovezi 
moderate pentru o asociere pozitivă între obezitate şi 
coxartroză.(14) 

Am observat că prezenţa unor boli asociate diferă între 
cele două sexe (92,30% la femei în raport cu 98,48% la bărbaţi), 
diferenţe statistic nesemnificative, în concordanţă cu alte 
date.(13) Raportat la alte studii, am constatat diferenţe 
semnificative între sexe pentru afecţiunile cardiace, care au fost 
înregistrate mai frecvent la bărbaţi şi osteoporoză, care a fost de 
mai mult de 5,5 ori mai frecventă la femei decât la 
bărbaţi.(13,15) 

Am considerat utilă evaluarea relaţiei dintre capacitatea 
funcţională şi bolile asociate la aceşti pacienţi. Comparativ cu 
alte studii, am remarcat că, pentru bolile musculo-scheletice şi 
cardiace, calitatea vieţii a fost semnificativ mai deteriorată decât 
la cazurile care nu au avut aceste boli, în timp ce bolile 
metabolice nu au influenţat semnificativ limitarea 
activităţii.(6,7) 

Impactul funcţional al comorbidităţilor a dus la 
agravarea statusului funcţional, deja redus de boala degenerativă 
a şoldului. Analizând rolul comorbidităţilor, studiile anterioare 
au relevat o asociere între numărul mai mare de boli asociate şi 
prezenţa bolii cardiace moderate sau severe şi agravarea limitării 
activităţii.(16) Noi nu am putut demonstra o asociere 
semnificativă între capacitatea funcţională (HAQ) şi o boală 
moderată sau severă asociată (CIRS ≥ 2), dar capacitatea 
funcţională s-a corelat foarte puternic şi semnificativ cu indicele 
de severitate al bolii. 

Optimizarea managementului persoanelor afectate, 
stabilirea celui mai eficient tratament pentru fiecare caz, necesită 
cunoaşterea limitărilor de activitate.(17) 
 

CONCLUZII 
1. Studiul folosind evaluarea clinică cu ajutorul chestionarului 

Health Assessment Questionnaire (HAQ) and Cumulative 
Illness Rating Scale (CIRS) atrage atenţia asupra impactului 
artrozei de şold şi a comorbidităţilor acestora asupra 
capacităţii funcţionale şi implicit asupra calităţii vieţii, 
obligând la diagnostic precoce şi terapie de recuperare 
medicală de lungă durată.  

2. Aproape toţi pacienţii cu coxartroză au avut cel puţin o 
boală asociată. 

3. Comorbidităţile, durerea şi restricţia de activitate duc la 
afectarea calităţii vieţii. 

4. Beneficiile terapiei de recuperare medicală în artroza de şold 
sunt umbrite de coexistenţa bolilor asociate . 

5. Studiul subliniază necesitatea alcătuirii planului terapeutic 
de reabilitare medicală individualizat, adaptat 
particularităţilor şi comorbidităţilor fiecărui caz în parte. 
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