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Η Εµφάνιση Συγχυτικού
Παραληρήµατος στους
ασθενείς που Χειρουργούνται
για Κάταγµα Ισχίου Οι Πιθανές Αιτίες και οι
Επιπτώσεις του

Στη διετία 2004-2005 χειρουργήθηκαν στην
ορθοπεδική κλινική του νοσοκοµείου Κέρκυρας
184 ηλικιωµένοι ασθενείς γιο κάταγµα ισχίου.
Εξ αυτών 109 (ποσοστό 59,2%), χειρουργήθηκαν
για διατροχαντήριο κάταγµα και 75 (ποσοστό
40,8%) για υποκεφαλικό κάταγµα του ισχίου.
Το ποσοστό των ανδρών στο ήταν 40,2% και των
γυναικών 59,8%.
Όλοι οι ασθενείς µε διατροχαντήριο κάταγµα
υπεβλήθησαν σε ήλωση Richards ή γ-Νail µε µέσο
χρόνο επέµβασης 65 λεπτά και διεγχειρητικά
εδέχθησαν µία (1) µονάδα αίµατος.
Οι ασθενείς µε υποκεφαλικό κάταγµα
υπεβλήθησαν σε ηµιαρθροπλαστική του ισχίου µε
µέσο χειρουργικό χρόνο 50 λεπτά.
Σ' όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε περιοχική
αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν προληπτικώς
αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη χαµηλού µοριακού
βάρους και αντιβίωση.
Ως αναλγητική αγωγή εχορηγείτο συστηµατικά
το1ο 24ωρο ένα Μ.Σ.Α.Φ. εκτός των περιπτώσεων
που υπήρχαν αντενδείξεις.
Από το σύνολο των χειρουργηθέντων ασθενών 13
ασθενείς ή ποσοστό 7% παρουσίασαν συγχυτικό
παραλήρηµα. Η εκδήλωση του συγχυτικού
παραληρήµατος γίνοταν µε υπερδραστηριότητα,
αϋπνία, τρόµο, ενίοτε σπασµούς και
ψευδαισθήσεις.
Η διάγνωση ετίθετο από τους νευρολόγους του
νοσοκοµείου µας, το ίδιο και η θεραπευτική
αντιµετώπιση. Η θεραπευτική αυτή αντιµετώπιση
συνίστατο σε παραµονή του ασθενούς σε
συγγενικό πρόσωπο και σε φωτεινό περιβάλλον. Σε
καθήλωση του στο κρεβάτι από τους καρπούς και
στην τοποθέτηση πλάγια του κρεβατιού
προστατευτικών πλαισίων, σε περιπτώσεις έντονης
διέγερσης στη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής
συνιστάµενης σε αλοπεριδόλη και ρισπεριδόνης,
σε δοσολογία εξατοµικευµένη και ανάλογη της
έντασης των συµπτωµάτων των ασθενών. Σκοπός
της θεραπευτικής αυτής αντιµετώπισης, η οποία
είναι εµφανώς κατασταλτική, είναι να εξασφαλίσει
ανάπαυση και ύπνο στον ασθενή, να αποφύγουµε
την εξάντλησή του και να διευκολύνουµε την
νοσηλευτική φροντίδα του.
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Με βάση την κλινικο-εργαστηριακή µελέτη των
ασθενών που παρουσιάζουµε, θεωρήθηκαν ως
παράγοντες κινδύνου εµφάνισης µετεγχειρητικού
συγχυτικού παραληρήµατος τα εξής: η
προϋπάρχουσα άνοια, ή λήψη ψυχοφαρµάκων,
οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές (ιδιαίτερα η
παθολογική τιµή Να του αίµατος), η ουραιµία και
η αναιµία.
'Όλοι οι ασθενείς που εµφάνισαν συγχυτικό
παραλήρηµα είχαν τουλάχιστον έναν από τους
παράγοντες αυτούς. Η συσχέτιση της εµφάνισης
µετεγχειρητικού συγχυτικού παραληρήµατος µε
το είδος της χορηγηθείσης αναισθησίας δεν
δύναται να επιβεβαιωθεί χωρίς όµως και να
αποκλείεται (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
σύγχρονης χορήγησης βενζοδιαζεπινών).
'Όλοι οι ασθενείς που παρουσίασαν συγχυτικό
παραλήρηµα, είχαν µεγαλύτερο χρόνο
νοσηλείας κατά 4-5 ηµέρες καθώς επίσης δύο εξ'
αυτών παρουσίασαν εξάρθρηµα της ηµιαρθροπλαστικής τους.
Συµπέρασµα:
οι ηλικιωµένοι ασθενείς που χειρουργούνται για
κάταγµα στο ισχίο παρουσιάζουν αυξηµένη
πιθανότητα εµφάνισης συγχυτικού
παραληρήµατος, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν οι
επιβαρυντικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν
ανωτέρω.
Η πρόβλεψη, η πρόληψη και η έγκαιρη
αντιµετώπιση των πιθανών γενεσιουργών
παραγόντων, θα συνέβαλαν ουσιωδώς στην
ελάττωση, της εµφάνισης του συνδρόµου αυτού,
θα µείωναν τον χρόνο νοσηλείας και θα
συνέβαλαν στην καλύτερη µετεγχειρητική πορεία
των ασθενών αυτής της κατηγορίας.

