
ισχίου ασθενών, και εντός του πρώτου µετά το 
χειρουργείο έτους, δέκα ασθενείς (ποσοστό 10%) 
απεβίωσαν.
-Από την πρώτη οµάδα απεβίωσαν ένας (1) 
ασθενής, από την δεύτερη οµάδα επίσης ένας (1), 
από την Τρίτη οµάδα 6 και από την τέταρτη οµάδα 
δύο ασθενείς.
-Από τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουµε έναν σαφώς 
αυξηµένο ρυθµό θνησιµότητας στις οµάδες µε 
τουλάχιστον τρεις συνυπάρχοντες παράγοντες 
κινδύνου.
Φαίνεται δε εκτενής αναφορά σε εργασία που ήδη 
ανακοινώσαµε στο συνέδριο αυτό ότι το φύλλο 
(άρρενες ασθενείς), η µεγάλη αναµονή προς 
χειρουργείο, η µετανοσοκοµειακή παραµονή σε 
ιδρύµατα και οίκους ευγηρίας και σαφώς ο τύπος 
του κατάγµατος (διατροχαντήρια), αυξάνουν την 
θνησιµότητα των ατόµων που χειρουργούνται για 
κάταγµα ισχίου.
Τέλος όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, η 
προεγχειρητική ύπαρξη άνοιας ή νόσου του 
Alzheimer,  αναπνευστική ανεπάρκεια καθώς και η 
µετεγχιρητική πνευµονική λοίµωξη και η επιµόλυνση 
του χειρουργικού τραύµατος, βρέθηκε ότι 
επηρεάζουν δυσµενέστερα το προσδόκιµο 
επιβίωσης και γενικότερα την πορεία των ασθενών 
που χειρουργούνται για κάταγµα ισχίου.

Συµπέρασµα :
Το κάταγµα του ισχίου γενικά συνιστά απειλή για την 
ζωή του καταγµατία. Η απειλή αυτή καθίσταται 
µεγαλύτερη σε ηλικ ιωµένους άνδρες, µε 
δ ι α τ ρ ο χ α ν τ ή ρ ι ο  κ ά τ α γ µ α ,  ο ι  ο π ο ί ο ι  
µετανοσοκοµειακά παρέµειναν, µακριά από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον, και φυσικά σε 
αυτούς που συνυπήρχαν τρεις και πλέον 
παράγοντες κινδύνου.

Περίληψη: 
Στην Παρούσα εργασία µελετάται ο ρυθµός 
θνησιµότητας των ασθενών µε κάταγµα του ισχίου 
σε παρακολούθηση (5) πέντε ετών και η επίδραση 
του είδους του κατάγµατος στο ρυθµό αυτό της 
θνησιµότητας.
Η µελέτη αφορά 194 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν 
στην Ορθοπεδική κλινική του νοσοκοµείου 
Κέρκυρας τα έτη 2000- 2001.
-Από το σύνολο των ασθενών αυτών, 78 ήταν 
άνδρες και 116 γυναίκες.
-Εκατόν οκτώ (108) κατάγµατα (55,7%) ήταν 
διατροχαντήρια και 86 (44,3%) ήταν υποκεφαλικά.
Μέσος όρος ηλικίας ήταν για τα υποκεφαλικά 
κατάγµατα 77 έτη και για τα διατροχαντήρια 79 έτη.
-Από τους 194 ασθενείς µε κάταγµα στο ισχίου 
χειρουργήθηκαν οι 186 (96%).
Στα διατροχαντήρια γίνονταν ήλωση Richards και 
στα υποκεφαλικά ηµιαρθροπλαστική διπλής 
κίνησης.
Ο ρυθµός θνησιµότητας γ ια το πρώτο 
µετεγχειρητικό έτος επί του συνόλου των 
χειρουργηθέντων ήταν για τα διατροχαντήρια 
κατάγµατα 12,6%, για τα υποκεφαλικά 6%.

Εισαγωγή: 
Τα κατάγµατα του ισχίου εξακολουθούν να 
αποτελούν ένα πολύ
µεγάλο πρόβληµα για την δηµόσια υγεία.. 
Θεωρούνται δε και είναι κατάγµατα των
ηλικιωµένων ατόµων. Ο αριθµός των καταγµάτων 
του ισχίου αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω της αύξησης 
του ηλικιωµένου πληθυσµού.
-Η συχνότητα των καταγµάτων του ισχίου 
διπλασιάζεται για κάθε δεκαετία άνω των 60 ετών. Σε 
άτοµα άνω των 90 ετών, το 1/3 των γυναικών και το 
1/6 των ανδρών Θα υποστούν κατάγµατα του 
ισχίου.
-Η συχνότητα στις γυναίκες είναι δύο έως τρεις 
φορές µεγαλύτερη αυτής των ανδρών. Μεταξύ δε 
των γυναικών, το κάταγµα του ισχίου είναι 
συχνότερο σε αυτές που έχουν µικρότερη σωµατική 
φυσική δραστηριότητα κατά την ενήλικη ζωή τους 
έναντι αυτών µε µεγαλύτερη δραστηριότητα.
Μεγαλύτερη επίσης πιθανότητα να υποστούν 
κάταγµα του ισχίου έχουν οι κάτοικοι των πόλεων 
έναντι αυτών της υπαίθρου, τα άτοµα που έχουν 
υποστεί ήδη κάταγµα του ισχίου, οι χρήστες 
ψυχοτρόπων φαρµάκων και οι πάσχοντες από 
γεροντική άνοια.
Ενενήντα στα εκατό κατάγµατα του ισχίου 
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Η Θνησιµότητα των Ασθενών 
µε Κάταγµα του Ισχίου στον 
Νοµό Κέρκυρας 
(πενταετής Παρακολούθηση)
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οφείλονται σε απλή πτώση Η συχνότητα της ∆ιατροχαντήριο κάταγµα είχαν οι 108 (55,7%), 
πτώσης αυξάνεται σηµαντικά µε την ηλικία. από αυτούς άνδρες 48 (44,5%) και γυναίκες 60 
Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που (55,5%).
χειρουργήθηκαν για διατροχαντήριο κάταγµα Υποκεφαλικό κάταγµα είχαν οι 86 (44,3 %), άνδρες 
είχαν αποβιώσει στην πενταετία, ενώ το ποσοστό 30 (34,8%) και γυναίκες 56 (65,2%). ο µέσος όρος 
αυτό στα χειρουργηθέντα µε υποκεφαλικό ήταν για τα διατροχαντήρια κατάγµατα 79 έτη και 
κάταγµα ήταν 32%. για τα υποκεφαλικά 77 έτη.
-Από την µελέτη προκύπτει επίσης ότι ο ρυθµός Από τους 194 αυτούς ασθενείς µε κάταγµα του 
θνησιµότητας είναι µεγαλύτερος στους άνδρες ισχίου χειρουργήθηκαν οι 186 (96%). άνδρες 74 
από ότι στις γυναίκες, καθώς επίσης ο βαθµός και γυναίκες 112, ∆ιατροχαντήρια 101 (54,3%), 
εξάρτησης από άλλο άτοµο ή ειδικό βοήθηµα άνδρες 45 και γυναίκες 56, και υποκεφαλικά 85 
είναι σηµαντικά υψηλότερος σε ασθενείς µε (45,7%), άνδρες 30 και γυναίκες 55.
διατροχαντήριο κάταγµα έναντι αυτών µε Στα διατροχαντήρια κατάγµατα γινόταν ήλωση 
υποκεφαλικό κάταγµα του ισχίου. Richard ή γ-Nail και στα
Νοσηρές καταστάσεις που προδιαθέτουν σε υποκεφαλικά κατάγµατα ηµιαρθροπλαστική 
πτώση είναι η καρδιακή αρρυθµία, οι επιληπτικές διπλής κίνησης.
κρίσεις, η  αγγειοεγκεφαλική ανεπάρκεια, οι ' Ό λ ο ι  ο ι  χ ε ι ρ ο υ ρ γ η µ έ ν ο ι  ε λ ά µ β α ν α ν  
διαταραχές της όρασης και ισορροπίας, καθώς προφυλακτικός αντιβίωση για πέντε ηµέρες και 
και η ελάττωση µυϊκής ισχύος. αντιπηκτική αγωγή µε ηπαρίνη χαµηλού 
Εβδοµήντα πέντε τοις εκατό των καταγµάτων του µοριακού βάρους για 20 ηµέρες. Μέσος χρόνος 
ισχίου συµβαίνουν κατόπιν πτώσης µέσα στο αναµονής προς χειρουργείο ήταν τρεις ηµέρες.
σπίτι. -Η κ ινητοποίηση γ ινόταν την δεύτερη 
Ως εκ τούτου οι παράγοντες κινδύνου για πτώση µετεγχε ιρητ ική ηµέρα γ ια όλους τους 
στο άµεσο περιβάλλον των ηλικιωµένων πρέπει χειρουργηµένους ασθενείς.
να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη για την -Η µετεγχειρητική παραµονή στο νοσοκοµείο 
πρόληψη του κατάγµατος του ισχίου. ήταν κατά µέσο όρο πέντε ηµέρες για τα 
Όσον αφορά τέλος την οστεοπόρωση που υποκεφαλικά κατάγµατα και επτά για τα 
υπάρχει στις µεγάλες ηλικίες, δεν Θα πρέπει να διατροχατήρια.
Θεωρείται ως η κύρια αιτία του κατάγµατος του -Η παρακολούθηση των ασθενών αυτών µετά 
ισχίου αλλά ως ένας από τους συνεργούντες την έξοδο τους από το νοσοκοµείο γινόταν στις 
παράγοντες που σε συνδυασµό µε άλλους 15 ηµέρες, 2 µήνες, 4 µήνες,  6 µήνες, από την 
(παράγοντες) οδηγεί βασικά στην πτώση και στο έξοδο τους και ακολούθως ανά εξάµηνο.
κάταγµα του ισχίου. Ο ρυθµός θνησιµότητας επί του συνόλου των 
Υπάρχουν πολλές µελέτες που αφορούν στην ασθενών αυτών ήταν για µεν τα διατροχαντήρια 
Θνησιµότητα των ηλικιωµένων ατόµων που κατάγµατα στο πρώτο µετεγχειρητικό έτος 12,6% 
υπέστησαν γενικώς κάταγµα του ισχίου. και για τα δε υποκεφαλικα κατάγµατα 6%.
Από τις µελέτες αυτές προκύπτει ότι η Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που 
θνησιµότητα είναι µεγαλύτερη στους µη χειρουργήθηκαν για διατροχαντήριο κάταγµα 
χειρουργηθέντες έναντι τ ω ν είχα ν αποβιώσει στη πενταετία ενώ το ποσοστό 
χειρουργηθέντων, καθώς και ο ρυθµός αυτό στα χειρουργηθέντα υποκεφαλικά 
θνησιµότητας στους χειρουργηθέντες είναι κατάγµατα ήταν 32%.
σαφώς µεγαλύτερος στο πρώτο µετεγχειρητικό Από την µελέτη αυτή προκύπτει επίσης ότι δεν 
έτος. υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στον 
Οµοφωνία επίσης υπάρχει στην επίδραση ρυθµό θνησιµότητας µεταξύ διατροχαντηρίων 

ησυνεπαρχόντων παθολογικών και υποκεφαλικών καταγµάτων στην 7   δεκαετία 
καταστάσεων στον ρυθµό θνησιµότητας. της ζωής, σε αντίθεση µε την 8η και την 9η, ότι ο 
∆εν υπάρχει οµοφωνία για το αν ο τύπος του ρυθµός θνησιµότητας των ασθενών µε κάταγµα 
κατάγµατος του ισχίου συντελεί ή όχι στην του ισχίου γενικώς είναι ελαφρώς µεγαλύτερος 
αύξηση της Θνησιµότητας. στους άνδρες έναντι των γυναικών και τέλος ότι ο 

βαθµός  εξάρτησης  των  ασθενών µε  
Η ∆ική µας Μελέτη διατροχαντήριο κάταγµα είναι σηµαντικά 
Μελετήσαµε τους 'Έλληνες ασθενείς που µεγαλύτερος (84%) έναντι αυτών µε υποκεφαλικό 
νοσηλεύτηκαν για κάταγµα του ισχίου στην κάταγµα του ισχίου (48%).
Ορθοπεδική κλινική του Νοσοκοµείου Κέρκυρας 
τα έτη 2000 και 2001. Συµπέρασµα: 
Στην διετία αυτή είχαµε συνολικά 194 ασθενείς µε Το κάταγµα του ισχίου γενικά µειώνει το 
κάταγµα του ισχίου και ηλικία µεγαλύτερη των 60 προσδόκιµο επιβίωσης και αυξάνει το βαθµό 
ετών. εξάρτησης των ατόµων που το υφίστανται. Τα δε 
-Από τους 194 αυτούς ασθενείς, οι 116 (59,7%) διατροχαντήρια κατάγµατα του ισχίου έχουν 
ήταν γυναίκες και 78 (40,3%) άνδρες. σαφέστατα χειρότερη πρόγνωση έναντι των 

υποκεφαλικών καταγµάτων του ισχίου στα 
άτοµα µεγάλης ηλικίας.
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οφείλονται σε απλή πτώση Η συχνότητα της ∆ιατροχαντήριο κάταγµα είχαν οι 108 (55,7%), 
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Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που (55,5%).
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στο άµεσο περιβάλλον των ηλικιωµένων πρέπει χειρουργηµένους ασθενείς.
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υπάρχει στις µεγάλες ηλικίες, δεν Θα πρέπει να διατροχατήρια.
Θεωρείται ως η κύρια αιτία του κατάγµατος του -Η παρακολούθηση των ασθενών αυτών µετά 
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Υπάρχουν πολλές µελέτες που αφορούν στην ασθενών αυτών ήταν για µεν τα διατροχαντήρια 
Θνησιµότητα των ηλικιωµένων ατόµων που κατάγµατα στο πρώτο µετεγχειρητικό έτος 12,6% 
υπέστησαν γενικώς κάταγµα του ισχίου. και για τα δε υποκεφαλικα κατάγµατα 6%.
Από τις µελέτες αυτές προκύπτει ότι η Σαράντα έξη στους εκατό ασθενείς που 
θνησιµότητα είναι µεγαλύτερη στους µη χειρουργήθηκαν για διατροχαντήριο κάταγµα 
χειρουργηθέντες έναντι τ ω ν είχα ν αποβιώσει στη πενταετία ενώ το ποσοστό 
χειρουργηθέντων, καθώς και ο ρυθµός αυτό στα χειρουργηθέντα υποκεφαλικά 
θνησιµότητας στους χειρουργηθέντες είναι κατάγµατα ήταν 32%.
σαφώς µεγαλύτερος στο πρώτο µετεγχειρητικό Από την µελέτη αυτή προκύπτει επίσης ότι δεν 
έτος. υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά στον 
Οµοφωνία επίσης υπάρχει στην επίδραση ρυθµό θνησιµότητας µεταξύ διατροχαντηρίων 

ησυνεπαρχόντων παθολογικών και υποκεφαλικών καταγµάτων στην 7   δεκαετία 
καταστάσεων στον ρυθµό θνησιµότητας. της ζωής, σε αντίθεση µε την 8η και την 9η, ότι ο 
∆εν υπάρχει οµοφωνία για το αν ο τύπος του ρυθµός θνησιµότητας των ασθενών µε κάταγµα 
κατάγµατος του ισχίου συντελεί ή όχι στην του ισχίου γενικώς είναι ελαφρώς µεγαλύτερος 
αύξηση της Θνησιµότητας. στους άνδρες έναντι των γυναικών και τέλος ότι ο 

βαθµός  εξάρτησης  των  ασθενών µε  
Η ∆ική µας Μελέτη διατροχαντήριο κάταγµα είναι σηµαντικά 
Μελετήσαµε τους 'Έλληνες ασθενείς που µεγαλύτερος (84%) έναντι αυτών µε υποκεφαλικό 
νοσηλεύτηκαν για κάταγµα του ισχίου στην κάταγµα του ισχίου (48%).
Ορθοπεδική κλινική του Νοσοκοµείου Κέρκυρας 
τα έτη 2000 και 2001. Συµπέρασµα: 
Στην διετία αυτή είχαµε συνολικά 194 ασθενείς µε Το κάταγµα του ισχίου γενικά µειώνει το 
κάταγµα του ισχίου και ηλικία µεγαλύτερη των 60 προσδόκιµο επιβίωσης και αυξάνει το βαθµό 
ετών. εξάρτησης των ατόµων που το υφίστανται. Τα δε 
-Από τους 194 αυτούς ασθενείς, οι 116 (59,7%) διατροχαντήρια κατάγµατα του ισχίου έχουν 
ήταν γυναίκες και 78 (40,3%) άνδρες. σαφέστατα χειρότερη πρόγνωση έναντι των 

υποκεφαλικών καταγµάτων του ισχίου στα 
άτοµα µεγάλης ηλικίας.
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