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Wraz z wiekiem ronie ryzyko wyst¹pienia z³amañ. Znamiennie przyczyniaj¹ siê do
tego takie czynniki jak: zmiany zwyrodnieniowe w stawach, hipokinezja, zaburzenia
równowagi, a tak¿e gêstoæ koci. U kobiet w
okresie pomenopauzalnym na zmianê gêstoci koci wp³yw maj¹ wahania hormonalne,
min. spadek poziomu estrogenów. Celem pracy by³a charakterystyka z³amañ u osób w
wieku powy¿ej 65. r.¿. [roku ¿ycia] oraz zbadanie zale¿noci rodzaju z³amania od wieku
chorych oraz od p³ci. W Katedrze i Klinice
Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008 i 2009 hospitalizowano z powodu
z³amañ 382 chorych w wieku powy¿ej 65. r.¿..
Kobiety stanowi³y 73% (279), za mê¿czyni
27% (103). Z³amania odcinka bli¿szego koci udowej by³y najczêstszymi z³amaniami u
osób w wieku powy¿ej 65. r.¿., w grupie wiekowej 65-79 lat najczêstsze by³y z³amania
krêtarzowe koci udowej, a w wieku powy¿ej 80. r.¿. z³amania szyjki koci udowej. Nasza analiza wykaza³a, ¿e czêstoæ wystêpowania z³amañ u osób w wieku powy¿ej 65. r.¿.
nie ma zwi¹zku z p³ci¹ i wzrasta wraz z wiekiem.
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W literaturze wiatowej za doln¹ granicê staroci umownie przyjêto 65. rok
¿ycia. Osoby w wieku powy¿ej 65. roku
¿ycia stanowi¹ 16,5% polskiego [1]
(10,9% europejskiego i 7,5% wiatowego) spo³eczeñstwa [2]. Wed³ug danych
Demographic Yearbook of Poland z 2010
roku kobiety przewa¿aj¹ w polskim spo³eczeñstwie (51,71%), stanowi¹c 57,85%
populacji w wieku > 65. r.¿. [2]. D³ugoæ
¿ycia kobiet w 2009 roku wynios³a 80,53
lat w Polsce, natomiast rednia wiatowa
wynios³a 71,1 lat. Problemem sta³y siê
procesy zwi¹zane ze starzeniem siê organizmu i zmniejszaniem redniej masy
kostnej wraz z wiekiem (Peak Bone Mass,
PBM), a co za tym idzie równie¿ i z osteoporoz¹ typu I, czyli zwi¹zan¹ z menopauz¹. Skutki osteoporozy w spo³eczeñstwie wi¹¿¹ siê ze znacznymi obci¹¿eniami gospodarczymi szczególnie w krajach
rozwiniêtych [3]. wiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozê,
razem z chorob¹ wieñcow¹, chorobami

Increasing the risk of fractures is correlated with age. Significantly contribute to the
factors such as degenerative changes in the
joints, hypokinesia, impaired balance and
bone density. In postmenopausal women the
change in bone density is influenced by hormonal fluctuations, min. drop in estrogen levels. Aim was characteristics of fractures of
people aged above 65 years old, hospitalized
due to injuries and investigate the type of
fracture according to age and gender. Hospitalized in Department of Trauma and Emergency Medicine Medical University of Lublin
in Poland in years 2008-2009 were 382 patients hospitalized with fractures in age above
65 years old. Woman accounted for 73%
(279), while men 27% (103). Fractures of the
proximal femur are the most common fractures in people aged over 65 y.o. The most
common fracture in the aged 65-79 a trochanteric fracture of the femur and the most frequent fracture aged ? 80 is a hip fracture.
The incidence of fractures in people aged over
65 y.o. has no relation with gender and increases with age.

nowotworowymi, udarem mózgowym i
alergiami, do g³ównych chorób, których
rozwój zale¿y od trybu ¿ycia. Eksperci
WHO, mimo i¿ zdaj¹ sobie sprawê, jak
wielki ciê¿ar niesie osteoporoza dla spo³eczeñstwa, zapowiadaj¹ dalsze narastanie tego problemu. W ostatnim roku na
wiecie zdarzy³o siê 1,66 miliona z³amañ
koci udowej u ludzi powy¿ej 35. roku
¿ycia. W Stanach Zjednoczonych zdarza
siê ponad 120.000 z³amañ koci udowej,
które mo¿na przypisaæ osteoporozie, w
Wielkiej Brytanii ponad 40.000, natomiast we Francji 30.000. Ocenia siê, ¿e
jedna trzecia kobiet w wieku powy¿ej 65
lat dozna w ci¹gu swojego ¿ycia z³amañ
krêgów. Czêstoæ tych z³amañ w samych
tylko Stanach Zjednoczonych wynosi
700.000, natomiast z³amañ przedramienia, tzw. z³amañ Collesa, rocznie zdarza
siê oko³o 250.000 [4]. Dlatego zapobieganie osteoporozie poprzez propagowanie tak zwanego zdrowego stylu ¿ycia
przynosi dobre wyniki, natomiast leczenie osteoporozy jest d³ugotrwa³e, a w
wielu przypadkach nieskuteczne i bardzo
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kosztowne [4].
Najwiêksz¹ gêstoæ masy kostnej
osi¹gamy w wieku 30-39 lat. Predyspozycj¹, a raczej jednym z wielu czynników
usposabiaj¹cych do z³amañ i wyst¹pienia
osteoporozy, jest szczytowa masa kostna
(Peak Bone Mass, PBM) osi¹gniêta u
kobiet w wieku 25-30 lat (Matkovic i wsp.
podaje 14 lat [5]), za u mê¿czyzn nawet
po 30. roku ¿ycia. PBM wzrasta w okresie m³odzieñczym, wraz z wiekiem zwiêksza siê mineralizacja szkieletu proporcjonalnie do przyrostu masy i wysokoci cia³a (Body Mass Index, BMI). Mê¿czyni
rozwijaj¹ wiêksz¹ masê kostn¹. Jest to
zale¿ne od wp³ywu androgenów, aktywnoci fizycznej i wiêkszej si³y miêniowej. Dzia³anie androgenów na tkankê
kostn¹ jest pozytywne. W przeciwieñstwie do estrogenów, które dzia³aj¹ g³ównie antyresorpcyjnie i stabilizuj¹ masê
kostn¹, androgeny promuj¹ syntezê nowej koci. Mê¿czyni w ci¹gu ca³ego ¿ycia trac¹ od 20 do 30% szczytowej masy
kostnej, za kobiety trac¹ ~1% PBM rocznie, tj. o dziesiêæ procent wiêcej ni¿ mê¿czyni (30-40%). Utrata masy kostnej jest
osobniczo zmienna i rozpoczyna siê oko³o 30-40. roku ¿ycia w zale¿noci od rodzaju koci. Ju¿ oko³o 30-35. roku ¿ycia
postêpuje powolna utrata masy koci beleczkowej, szybkoæ jej utraty wynosi
oko³o 1,2% rocznie i wyprzedza menopauzê o 10 lat [6,7,8,9]. Zmniejszona
gêstoæ mineralna koci jest kluczowym
czynnikiem zwiêkszonego ryzyka z³amañ
koci udowej u kobiet. Gêstoæ koci spada szybko w okresie bezporednio po
menopauzie, ale potem tempo spadku staje siê wolniejsze [10].
Osteoporoza jest uk³adow¹ chorob¹
koci, prowadzi do bezobjawowej utraty
gêstoci i masy kostnej, przez co okrelana jest mianem cichego z³odzieja.
Nie mo¿e zostaæ wykryta przed wyst¹pieniem z³amania, pomimo dokonywania
pomiarów BMD (Bone Mineral Density)
podczas badania densytometrycznego [3].
Czynniki ryzyka osteoporozy s¹ silnie
uzale¿nione od p³ci oraz poziomu hormonów [11]. Osteoporoza jest odpowiedzialna za oko³o 90% wszystkich z³amañ biodra i krêgos³upa wród bia³ych amerykañskich kobiet w wieku od 65 do 84 lat [12].
Dlatego wa¿ne jest wyodrêbnienie czynników rozwoju osteoporozy pomenopauzalnej (tj. zaawansowany wiek, genetyka, styl ¿ycia, np. ma³e stê¿enie wapnia i
witaminy D) i ryzyka z³amañ osteoporotycznych, do których zaliczamy zaawansowany wiek, nisk¹ gêstoæ mineraln¹
koci (BMD) i wczeniejsze z³amania
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Tabela I
Ogólna charakterystyka z³amañ grupy badanej pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chirurgii
Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie.
Inne z³amania
P³eæ

Z³amania biodra lub trzonu koci udowej

n

% z ogólnej
liczby z³amañ

% z liczby
innych z³amañ

n

% z ogólnej % z liczby z³amañ biodra
liczby z³amañ
lub koci udowej

Kobiety

108

28,3

71,5

171

44,8

74

Mê¿czyni

43

11,2

28,5

60

15,7

26

Ogó³em

151

39,5

100

231

60,5

100

Rycina 1
Rodzaje z³amañ w badanej grupie chorych.

Rycina 2
Rodzaje z³amañ w badanej grupie chorych z uwzglêdnieniem p³ci.

[13]. Ponadto badania sugeruj¹, ¿e do
80% zmiennoci gêstoci mineralnej koci (BMD) mo¿na przypisaæ czynnikom
genetycznym [14, 15]. Córki kobiet, maj¹cych osteoporotyczne z³amania, maj¹
ni¿sze BMD ni¿ mo¿na by³o tego oczekiwaæ dla ich wieku [16].
W ci¹gu ostatnich kilku lat okaza³o
siê, i¿ choæ choroba ta, klasycznie zwi¹zana z wiekiem i wystêpuj¹ca powszechniej u kobiet, dotyczy coraz czêciej i
mê¿czyzn. Mimo ¿e mê¿czyni po osi¹gniêciu dojrza³oci p³ciowej maj¹ wiêksz¹ gêstoæ koci, co zwiêksza ich wytrzyma³oæ na z³amanie, to miertelnoæ
po z³amaniu biodra jest czêstsza u mê¿czyzn ni¿ u kobiet. Oczywicie niedobór
estrogenów jest wiêkszy u kobiet, jednak

niedobór hormonów estrogenowych wydaje siê byæ jednym z g³ównych czynników w patogenezie osteoporozy u obu
p³ci [17]. Chocia¿ mechanizm biomolekularny estrogenów oddzia³uj¹cych na
tkankê kostn¹ nie jest do koñca poznany,
to przyjmuje siê, ¿e pomenopauzalny niedobór estrogenów jest g³ówn¹ przyczyn¹
wzmo¿onej utraty masy kostnej w osteoporozie pomenopauzalnej. redni wiek
rozpoczêcia menopauzy u kobiet to 51 lat
[18], a ostatnia miesi¹czka u kobiety wystêpuje zwykle pomiêdzy 45. a 55. rokiem
¿ycia [19]. Póna menopauza ma miejsce, gdy ostatnia miesi¹czka pojawia siê
miêdzy 55. a 60. rokiem ¿ycia kobiety.
Wczesna menopauza dotyczy ustania
miesi¹czki miêdzy 40. a 45. rokiem ¿y-

OSTRY DY¯UR 2011  tom 4  numer 2

cia. Jeszcze wczeniejsze wyst¹pienie
ostatniej miesi¹czki (przed 40. rokiem
¿ycia) nie jest postrzegane jako naturalne i okrelane jest jako menopauza przedwczesna lub przedwczesny zanik funkcji
jajników. Chocia¿ wczesna menopauza
jest uwa¿ana za czynnik ryzyka osteoporozy i z³amañ w póniejszym okresie ¿ycia, istniej¹ ograniczone dowody na temat jej wp³ywu na ryzyko z³amañ wtedy,
gdy odstêp czasu od okresu menopauzy
siê zwiêksza oraz na to, ¿e jej wp³yw pozostaje d³ugotrwa³y. Wczeniejsze badania nie znalaz³y istotnego zwi¹zku pomiêdzy wp³ywem wczeniejszej menopauzy
na wzrost ryzyka z³amañ w póniejszym
wieku. W wieku 50-54 lat ryzyko z³amañ
koci udowej jest wiêksze u kobiet, które s¹ w okresie pomenopauzalnym ni¿ u
kobiet, które s¹ jeszcze w okresie premenopauzalnym [10]. Czêstoæ z³amañ biodra jest dwa razy wiêksza u kobiet w okresie pomenopauzalnym ni¿ u kobiet w
okresie premenopauzalnym. Efekt zwiêkszenia ryzyka wyst¹pienia z³amañ zwi¹zanych z menopauz¹ jest krótkotrwa³y i
wystêpuje w okresie tu¿ po menopauzie
[10] jest to okres przypadaj¹cy na 50-54.
r.¿. Okazuje siê wiêc, ¿e to wiek jest g³ównym czynnikiem wzrostu ryzyka z³amañ
-dla kobiet w okresie pomenopauzalnym
czas wyst¹pienia u nich menopauzy ma
s³aby dodatkowy efekt na wzrost ryzyka
z³amañ. Mo¿e to t³umaczyæ brak istotnego zwi¹zku p³ci osób w wieku powy¿ej
65. roku ¿ycia z czêstoci¹ z³amañ [10,
20,21].
Brak estrogenów wzmaga resorpcjê
kostn¹ poprzez stymulacjê osteoklastogenezy, aktywnoci osteoklastów oraz aktywacji nowych miejsc przebudowy koci przy jednoczesnym zahamowaniu
apoptozy osteoklastów. Skutkuje to
zwiêkszon¹ liczb¹ g³êbszych jam resorpcyjnych w danym czasie na danej powierzchni koci oraz perforacj¹ koci prowadz¹c¹ do przerwania ci¹g³oci beleczek kostnych. Mediatorami tych zdarzeñ
s¹ cytokiny sprzyjaj¹ce aktywnoci, ró¿nicowaniu oraz prze¿ywaniu osteoklastów. Mowa tutaj o interleukinie 1 (IL1), interleukinie 6 (IL-6), M-CSF, czynniku martwicy nowotworów alfa (TNFalfa) oraz RANKL. Nadprodukcjê ww.
cytokin obserwuje siê przy niedoborach
estrogenów [6,7,21,22]. Estrogeny i selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM) hamuj¹ osteoklastogenezê oraz aktywnoæ resorpcyjn¹ osteoklastów bezporednio lub porednio
przez osteoblasty. Receptory estrogenowe obecne s¹ w komórkach typu: szpiku
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kostnego, osteoblastach, osteoklastach i
ich prekursorach [23,24]. Porednio estrogeny hamuj¹ produkcjê cytokin stymuluj¹cych osteoklastogenezê i aktywnoæ
resorpcyjn¹ osteoklastów (IL-1, IL-6, MCSF, TNF-alfa oraz RANKL) oraz zwiêkszaj¹ produkcjê OPG, która hamuje ró¿nicowanie i dojrzewanie osteoklastów
[24, 25]. Bezporednio estrogeny wp³ywaj¹ na aktywnoæ resorpcyjn¹ osteoklastów poprzez hamowanie syntezy i uwalnianie lizosomalnych enzymów degraduj¹cych macierz kostn¹, a tak¿e kieruj¹
osteoklasty na drogê apoptozy, w czym
poredniczy produkowany przez osteoblasty transformuj¹cy czynnik wzrostu
beta TGF-b [24]. Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM) charakteryzuj¹ siê specyficznoci¹ tkankow¹
i w niektórych tkankach s¹ agonistami
estrogenów, a w innych antagonistami lub
w ogóle nie wykazuj¹ aktywnoci [26].
Dlatego w³anie akceleracja procesów
resorpcji koæca u kobiet we wczesnej
menopauzie jest spowodowana nadmiern¹ aktywnoci¹ osteoklastów - z powodu
braku estrogenów. Z kolei proces utraty
masy kostnej w pónej menopauzie zale¿y od zmienionej aktywnoci osteoblastów [6].
Aktywnoæ fizyczna jest wa¿nym elementem zapobiegania osteoporozy u kobiet w wieku powy¿ej 65. r.¿., gdy¿ ruch
wp³ywa na poprawê kondycji, si³ê miêni, zakres ruchów w stawach oraz pobudza osteogenezê. Z kolei ograniczenie
aktywnoci ruchowej skutkuje coraz czêciej spotykanymi dysfunkcjami uk³adu
ruchu oraz ogólnym pogorszeniem samopoczucia psychicznego. Aktywnoæ fizyczna w starszym wieku prawdopodobnie chroni przed z³amaniem szyjki koci
udowej.
Zmniejszona aktywnoæ fizyczna
mo¿e wynikaæ ze wspó³istnienia zespo³ów otêpiennych, degeneracji narz¹dów
zmys³ów i równowagi oraz z lêku przed
jej podjêciem. Strach przed prowadzeniem aktywnego trybu ¿ycia pojawia siê
czêsto jako nastêpstwo wczeniej doznanego urazu i wynika z niechêci przed powtórzeniem siê takiej sytuacji. Ta niechêæ
prowadzi do obni¿enia sprawnoci manualnych, niezdarnoci i ma to swoje konsekwencje w postaci wycofania siê z ¿ycia w spo³eczeñstwie [27], pogorszenia
siê jakoci ¿ycia, a tak¿e zwiêksza ryzyko upadków [28]. Zwiêkszona podatnoæ
na urazy wynika równie¿ ze zmiany stereotypu chodu, która rozpoczyna siê ju¿
od 60. roku ¿ycia. Jest ona nastêpstwem
obni¿onej si³y miêniowej, zmian zwy-

rodnieniowych stawów oraz pogorszenia
siê wydolnoci oddechowej. Zmiany zwyrodnieniowe stawów prowadz¹ do bólu i
ograniczenia ruchomoci stawów. W badanej przez Amerykañskie Centrum
Zdrowia Publicznego populacji wskazano, i¿ odsetek osteoarthritis wykrywanych
przez lekarza u osób powy¿ej 65. roku ¿ycia
wynosi 50% (dla porównania u osób w wieku 45-64 lat wynosi 29,8%) [29].
Na podstawie wczeniejszych badañ
obserwuje siê, ¿e u osób starszych wskaniki lêku wzrastaj¹ od 20 do 60%, natomiast wskanik okrelaj¹cy unikanie aktywnoci wzrasta od 15 do 55% [30, 31].
Kolejne badania wskazuj¹, ¿e jednak
wród starszych osób z lêkiem kobiety,
jako jednostki bardziej w¹t³e i maj¹ce
gorsz¹ kondycjê, nie maj¹ce wsparcia i
czêciej choruj¹ce na depresjê, w wiêkszym stopniu ograniczaj¹ swoj¹ aktywnoæ. Sporód 540 osób z lêkiem przed
aktywnoci¹ fizyczn¹ a¿ 72% stanowi³y
kobiety [32].
Upadki s¹ czêste u osób starszych szacuje siê, ¿e oko³o 1/3 dowiadczy
upadku w ci¹gu roku, 2/3 z tych ponownie dozna upadku w nastêpnych 6 miesi¹cach. Maj¹ na to wp³yw wczeniej
wymienione czynniki, a tak¿e mniejsza
si³a miêniowa, wolniejszy refleks, przyjmowanie leków os³abiaj¹cych równowagê oraz zagro¿enia rodowiskowe, m.in.
liskie pod³ogi, s³abe owietlenie, schody, nierówne powierzchnie, dywany, itp.
[33]. Wspomniane we wstêpie zmiany
kinematyki chodu, wynikaj¹ce ze zmian
zachodz¹cych w stawach biodrowych,
kolanowych i skokowych, doprowadzaj¹
do zmniejszenia dystansu pomiêdzy stop¹ a pod³o¿em w fazie wymachu (wiêksze ryzyko potkniêcia) oraz do zmniejszenia siê odleg³oci miêdzy stop¹ a
schodkiem, co wi¹¿e siê z podwy¿szonym ryzykiem potkniêcia, zw³aszcza podczas schodzenia ze schodów [34]. Urazy
stanowi¹ trzecie w kolejnoci (12,3%)
najczêstsze wskazanie do podjêcia dalszej opieki medycznej po hospitalizacji
u osób starszych (zaraz po przyczynach
kr¹¿eniowych i oddechowych). S¹ to
g³ównie urazy zwi¹zane ze z³amaniami
koci udowej, z operacjami naprawczymi stawu biodrowego b¹d te¿ zabiegami maj¹cymi na celu jego stabilizacjê i
wynikaj¹cymi st¹d powik³aniami w leczeniu [35].
Wed³ug najnowszych badañ przedstawionych 22 padziernika 2010 przez
American Society for Bone and Mineral
Research 2010, markery obrotu kostnego mierzone przed koñcem okresu mie-
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si¹czkowania mog¹ s³u¿yæ do przewidywania ryzyka z³amañ u kobiet, które przechodz¹ w okres menopauzy. Mo¿e mieæ
to wielk¹ wartoæ predykcyjn¹ [36]. Algorytm FRAX prawid³owo przewiduje
wystêpowanie z³amañ z wyj¹tkiem grupy kobiet powy¿ej 65 lat. Metoda FRAX,
proponowana przez WHO jako narzêdzie
do obliczania prawdopodobieñstwa wystêpowania z³amañ, coraz szerzej wchodzi do praktyki codziennej. Formu³owane s¹ zalecenia wskazuj¹ce, przy jakim
progu ryzyka nale¿y rozwa¿aæ rozpoczêcie terapii farmakologicznej (zwykle jest
to > 3% dla ryzyka z³amania koñca bli¿szego koci udowej i > 20% dla wszystkich z³amañ). Jednak¿e aby mo¿na by³o
stosowaæ algorytm FRAX w praktyce,
potrzebne s¹ dowody zgodnoci przewidywanego ryzyka a rzeczywistej czêstoci wystêpowania z³amañ. Badania takie
przeprowadzono i okaza³o siê, ¿e u kobiet, które dozna³y z³amañ, wyjciowe
ryzyko by³o od dwóch do piêciu razy
wy¿sze [3, 36]. Cytuj¹c Elizabeth L. Barrett-Connor, MD, z University of California at San Diego for Medscape Medical
News, zidentyfikowanie grupy wysokiego ryzyka mo¿e pomóc we wprowadzeniu do u¿ycia bardziej agresywnych rodków zapobiegawczych [36].
Cel pracy
1. Charakterystyka z³amañ u osób w
wieku powy¿ej 65. r.¿. hospitalizowanych
z powodu urazów.
2. Zbadanie zale¿noci rodzaju z³amania od wieku chorych oraz od p³ci.
Materia³ i metody
Badania retrospektywne prowadzono,
analizuj¹c historie chorób pacjentów hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej SPSK Nr
1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
w latach 2008 i 2009. Grupê chorych hospitalizowanych w wieku powy¿ej 65.
roku ¿ycia stanowi³o 669 osób, w tym 450
kobiet i 219 mê¿czyzn, z czego hospitalizowanych z powodu z³amañ koci by³o
382 chorych. Badan¹ grupê docelow¹ stanowi³o 382 chorych, w tym 279 kobiet
oraz 103 mê¿czyzn, któr¹ zakwalifikowano do analizy statystycznej badaj¹cej zale¿noæ z³amañ od p³ci i wieku.
Utworzono bazê danych w programie
Microsoft® Excel® 2007 oraz dokonano oceny statystycznej, do której pos³u¿ono siê testem niezale¿noci chi-kwadrat
(TEST c2), a tak¿e tabelami krzy¿owymi
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(Cross Tabs) i czêstoci. Pos³ugiwano siê
programem statystycznym Statistical Package for the Social Sciences (IBM®
SPSS) w wersji 17.0.
Definicje, które pojawiaj¹ siê w wynikach i omówieniu pracy:
Z³amanie biodra (hip fracture) obejmuje: z³amania g³owy, szyjki koci udowej oraz z³amania krêtarzowe, czyli z³amania bli¿szego odcinka koci udowej.
Z grupy chorych, którzy doznali z³amania biodra wykluczono pacjentów ze z³amaniami panewki stawu biodrowego oraz
ze z³amaniami dalszego odcinka koci
udowej. Wynika to z tego, ¿e z³amania
panewki stawu biodrowego oraz dalszego odcinka koci udowej okrelane s¹
jako z³amania koci udowej (femoral
fractures) [37].
Z³amania osteoporotyczne zwane s¹
z³amaniami minimalnego urazu lub
z³amaniami niskoenergetycznymi. Definiowane s¹ równie¿ jako z³amania wystêpuj¹ce ze zwiêkszon¹ czêstoci¹ po 50.
roku ¿ycia w tych miejscach szkieletu, w
których gêstoæ mineralna koci jest obni¿ona [38]. Do z³amañ osteoporotycznych zaliczamy: z³amania krêgów, szyjki
koci udowej, przezkrêtarzowe z³amania
koci udowej, koci przedramienia, ¿eber,
miednicy, obojczyka, mostka i ³opatki, a
tak¿e z³amania koci ramiennej.
Wyniki
W populacji badanej osób po 65. roku
¿ycia 450 osób stanowi³y kobiety, mê¿czyni 219. Jest to odpowiednio 67,3% i
32,7%. 382 pacjentów by³o hospitalizowanych z powodu z³amañ, co stanowi
57,1% badanej populacji. W obrêbie analizowanej grupy osób po 65. roku ¿ycia
hospitalizowanych z powodu z³amania
kobiety stanowi³y 73% (279), za mê¿czyni 27% (103). Analiza statystyczna
zale¿noci wystêpowania z³amañ od p³ci
(zarówno wszystkich z³amañ, jak i samych z³amañ biodra lub koci udowej),
wykaza³a brak takiego zwi¹zku. Zale¿noæ ta jest nieistotna statystycznie, poniewa¿ wartoæ p, czyli istotnoæ asymptotyczna, wynosi p=0,82, co przy przyjêtym poziomie istotnoci ?=0,05 nie stwarza podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej (H0 - brak zwi¹zku pomiêdzy p³ci¹
a czêstoci¹ wystêpowania z³amañ), poniewa¿ p > 0,05.
60,5% ogólnej liczby z³amañ stanowi¹ z³amania biodra lub koci udowej, z
czego 74% dotyczy³o kobiet (rycina 1,5).
Z³amania biodra to z³amania krêtarzowe
oraz szyjki, natomiast z³amania koci

udowej to z³amania jej trzonu i odcinka
dalszego. Sporód ogólnej liczby z³amañ
biodra lub koci udowej same z³amania
biodra stanowi¹ 81,8% (rycina 7). Inne
z³amania (tj. przedramienia, goleni, krêgos³upa, klatki piersiowej, czaszki, miednicy itp.) stanowi³y 39,5% wszystkich z³amañ, z czego 71,5% innych z³amañ wyst¹pi³o u kobiet, za 28,5% u mê¿czyzn
(rycina 1, 5).
Kobiety stanowi³y 74% populacji badanej, u której wyst¹pi³y "z³amania biodra lub koci udowej" i 71,5% populacji,
u której wyst¹pi³y "inne z³amania". Mê¿czyni stanowili 26% populacji ze z³amaniem biodra lub koci udowej oraz
28,5% z innymi z³amaniami.
Kobiety stanowi³y 74% osób ze z³amaniami biodra, natomiast mê¿czyni stanowili 26% tej grupy.
Kobiety ze z³amaniem biodra lub koci udowej stanowi³y 45% grupy badanej, w której wyst¹pi³y z³amania, za kobiety z innym z³amaniem stanowi³y 28%
tej grupy.
Mê¿czyni ze z³amaniem biodra lub
koci udowej stanowili 16% grupy badanej, w której wyst¹pi³y z³amania, za mê¿czyni z innym z³amaniem stanowili 11%
tej grupy.
Inne z³amania wystêpuj¹ce w analizowanej grupie chorych to: z³amania goleni (kobiety - 35, mê¿czyni - 18), przedramienia (kobiety - 26, mê¿czyni - 2),
koci ramiennej (kobiety - 16, mê¿czyni - 8). Dane te przedstawiono na wryvinie 6.
Wg danych zawartych w tabeli II, najwiêcej kobiet hospitalizowanych by³o w
wieku 70-79. roku ¿ycia, nieco mniej w
wieku powy¿ej 80 lat, a najmniej w wieku 65-69. r.¿.
Wraz z wiekiem u kobiet wzrasta czêstoæ z³amañ biodra lub koci udowej. U
kobiet w grupie wiekowej 65-69 lat wyst¹pi³o 5,26%, w grupie 70-79 lat 36,84%,
za u kobiet w wieku 80 lat i powy¿ej
57,89% wszystkich tych z³amañ, które
wyst¹pi³y u kobiet (tabela II).
Analogiczne dane u mê¿czyzn wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: pod wzglêdem liczebnoci najwiêcej mê¿czyzn by³o hospitalizowanych w wieku od 70-79 lat, nastêpnie w wieku 65-69 lat, a najmniej - w wieku powy¿ej 80 lat. Liczba doznanych
przez nich z³amañ biodra lub koci udowej tak¿e wzrasta stopniowo, pocz¹wszy
od 65. roku ¿ycia, jednak dynamika tego
przyrostu jest mniejsza ni¿ u kobiet [tabela II, wykres 8].
Przeanalizowano te¿ rodzaje z³amañ
biodra u obu p³ci i w odniesieniu do grup
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wiekowych. Wyniki te przedstawiono w
tabeli III.
Po dokonaniu rozk³adu danych dotycz¹cych liczby z³amañ biodra i koci udowej, traktowanych wczeniej ³¹cznie (tabela II), na dwie grupy - z³amania biodra
(krêtarzowe i szyjki) oraz z³amania koci
udowej [tabela III], otrzymano nastêpuj¹ce wyniki:
 Najwiêcej z³amañ biodra wyst¹pi³o w grupie wiekowej > 80 lat. (52,7%
z³amañ krêtarzowych; 63,3% z³amañ
szyjki koci udowej). U kobiet najwiêcej
z³amañ krêtarzowych (56,3%) i szyjkowych (66,7%) wyst¹pi³o w grupie ? 80
lat. U mê¿czyzn - 40% z³amañ krêtarzowych i 55,2% szyjki koci udowej wyst¹pi³o w wieku > 80 lat. U obu p³ci zatem obserwuje siê wzrost liczby z³amañ
biodra wraz z wiekiem, jednak u kobiet
dynamika tego przyrostu jest wiêksza.
 W z³amaniach dalszego odcinka
koci udowej obserwuje siê przyrost ich
liczby w grupie wiekowej 70-79 lat o
143% w stosunku do pacjentów w grupie
65-69 lat, ale potem ich liczba utrzymuje
siê ju¿ na tym samym poziomie (w grupie wiekowej > 80 lat). Zmiany te jednak
w obrêbie p³ci zachowuj¹ siê ró¿nie - u
mê¿czyzn tyle samo z³amañ koci udowej wyst¹pi³o zarówno w grupie wiekowej 65-69 lat, jak i w grupie wiekowej ?
80 lat, za najmniej z³amañ koci udowej
u mê¿czyzn wyst¹pi³o w grupie wiekowej 70-79 lat. U kobiet natomiast najwiêcej tych z³amañ zanotowano w grupie
wiekowej 70-79 lat (tabela III).
Jak wynika z ryciny 7, w grupie pacjentów, którzy doznali z³amania biodra
lub koci udowej, wiêkszoæ, bo a¿
81,8%, dozna³a z³amania osteoporotycznego (czyli z³amania biodra). 73,8% osób
ze z³amaniami koci udowej to kobiety,
natomiast mê¿czyni stanowili 26,2% tej
grupy [tabela IV].
Liczba kobiet, które dozna³y z³amania biodra, wynosi 140 (liczba mê¿czyzn
- 49), liczba kobiet, które dozna³y jakiegokolwiek typu z³amania w badanej populacji wynosi 279 (liczba mê¿czyzn 103). Wynika st¹d, ¿e 50,18% ogó³u kobiet, które dozna³y z³amania, stanowi³y
kobiety ze z³amaniem biodra, za sporód
wszystkich mê¿czyzn ze z³amaniem
45,37% dozna³o z³amania biodra.
U kobiet obserwuje siê wiêksz¹ dynamikê przyrostu liczby z³amañ biodra
lub trzonu koci udowej wraz z wiekiem
ni¿ u mê¿czyzn.
Omówienie
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Tabela II
Wystêpowanie z³amañ koci udowej wród chorych hospitalizowanych z powodu urazu w Klinice
Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej UM w Lublinie.
Liczba osób
Z³amania biodra lub % wszystkich z³amañ biodra
P£EÆ
WIEK
hospitalizowanych
trzonu koci udowej
lub trzonu koci udowej
z powodu urazów
Kobiety

Mê¿czyni

65-69

64

9

3,9%

70-79

203

63

27,3%

80+

183

99

42,86%

65-69

71

9

3,9%

70-79

85

22

9,5%

80+

63

29

12,55%

669

231

100%

SUMA

Rycina 3
Rodzaje z³amañ w badanej grupie mê¿czyzn.

Rycina 4
Rodzaje z³amañ w badanej grupie kobiet.

Rycina 5
Rozk³ad procentowy typów z³amañ w odniesieniu do p³ci.
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Rycina 6
Liczba poszczególnych rodzajów z³amañ u kobiet i mê¿czyzn.
Tabela III
Lokalizacja z³amañ koci udowej w analizowanej grupie chorych z uwzglêdnieniem p³ci oraz wieku.
(L- lewa lub P- prawa strona).

MIEJSCE Z£AMANIA
P£EÆ

Kobiety

Mê¿czyni

krêtarz

szyjka

koæ udowa

WIEK

L

P

L

P

L

65-69

1

2

0

4

0

70-79

14

14

9

10

4

80+

21

19

18

28

9

65-69

1

3

0

0

0

70-79

4

4

3

10

0

80+

1

7

10

6

0

SUMA

91

98

P
2
12
4
5
1
5
42

Tabela IV
Z³amania osteoporotyczne a nieosteoporotyczne z uwzglêdnieniem p³ci.
RODZAJ
P£EÆ

Z³amania osteoporotyczne
(biodra)

Z³amania nieosteoporotyczne
(trzonu koci udowej)

SUMA

Kobiety

140 (81,87%)

31 (18,13%)

171 (100%)

Mê¿czyni

49 (81,67%)

11 (18,33%)

60 (100%)

SUMA

189

42

231

Rycina 7
Charakterystyka z³amañ w badanej grupie chorych uwzglêdniaj¹ca z³amania osteoporotyczne i
nieosteoporotyczne.
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Stwierdza siê wiêksz¹ liczbê kobiet
hospitalizowanych z powodu urazów w
badanej populacji (450 kobiet, a 219 mê¿czyzn). Wiêkszy odsetek z³amañ przypada na kobiety, co mog³oby sugerowaæ, ¿e
istnieje zwi¹zek pomiêdzy czêstoci¹
wystêpowania z³amañ a p³ci¹. Jednakowo¿, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e liczebnoæ kobiet przewy¿sza znacz¹co liczbê
mê¿czyzn, zale¿noæ ta traci na znaczeniu. Kobiety stanowi¹ 51,71% polskiego
spo³eczeñstwa, 57,85% populacji w wieku > 65. r.¿. w Polsce, a d³ugoæ ich ¿ycia ci¹gle wzrasta [1]. Po porównaniu danych z tabel krzy¿owych i czêstoci w tecie niezale¿noci chi-kwadrat otrzymano wynik ukazuj¹cy brak zale¿noci pomiêdzy czêstoci¹ wystêpowania z³amañ
a p³ci¹.
Jest to wynik zaskakuj¹cy o tyle, ¿e
dane przed analiz¹ statystyczn¹ zdaj¹ siê
wiadczyæ na korzyæ wystêpowania takiego zwi¹zku (wiêcej z³amañ u kobiet).
Jednak po uwzglêdnieniu wszystkich danych, ³¹cznie z liczb¹ osób jednej i drugiej p³ci, liczb¹ poszczególnych z³amañ i
liczb¹ pacjentów ze z³amaniami ogó³em,
zmienia siê punkt odniesienia, a wynik
staje siê wiarygodny. Wiêksze nasilenie
czynników ryzyka z³amañ dotycz¹ce kobiet (zw³aszcza wp³yw osteoporozy na
wystêpowanie z³amañ - u 40% kobiet po
menopauzie wyst¹pi z³amanie osteoporotyczne, za u mê¿czyzn po 60. r.¿. prawdopodobieñstwo takiego z³amania wynosi
25%) sugerowa³oby czêstsze wystêpowanie u nich z³amañ [39]. Jednak nasza analiza wykaza³a, ¿e brak jest statystycznie
istotnego zwi¹zku pomiêdzy tymi zmiennymi. Mo¿e siê to wi¹zaæ z tym, ¿e gêstoæ koci spada szybko w okresie bezporednio po menopauzie, ale potem tempo spadku staje siê wolniejsze. Menopauza ma tylko krótkotrwa³y wp³yw na wzrost
ryzyka z³amañ u kobiet (g³ównie w okresie tu¿ po menopauzie) [10], poza tym
niedobór estrogenów jest czynnikiem ryzyka osteoporozy nie tylko u kobiet, ale
tak¿e u mê¿czyzn [17]. Pozosta³e czynniki ryzyka, takie jak procesy zwyrodnieniowe stawów, zmiany degeneracyjne narz¹dów zmys³ów, zmiana stereotypu chodu, zagro¿enia rodowiskowe, pogorszenie refleksu, przyjmowanie leków os³abiaj¹cych równowagê i zdolnoæ postrzegania otoczenia, dotycz¹ obu p³ci, gdy¿
zwi¹zane s¹ z procesami towarzysz¹cymi starzeniu siê organizmu.
Kolejnym wyjanieniem opisanego
braku zale¿noci wystêpowania z³amañ
od p³ci mo¿e byæ fakt, ¿e strach przed
podjêciem aktywnoci i jej ograniczenie
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jest czynnikiem ryzyka z³amañ dotycz¹cym obu p³ci. Wg Centers for Disease
Control and Prevention, 55% osób ankietowanych stwierdza, ¿e w ci¹gu ostatnich
szeciu miesiêcy dozna³o jednego lub
wiêcej upadków (rednia wieku w opisanym badaniu wynosi³a 77 lat), przy czym
55% ogó³u badanych okrela swój lêk na
redni, za 45% na silny [29].
Analizuj¹c czêstoæ wystêpowania
z³amañ biodra i koci udowej w badanej
przez nas grupie osób w zwi¹zku z wiekiem, mo¿emy stwierdziæ, ¿e czêstoæ ta
ronie wraz z wiekiem. [wykres 8] Podobne wyniki uzyskano w innych badaniach [40, 41, 42].
W Stanach Zjednoczonych wystêpuje 5.600.000 z³amañ rocznie, co odpowiada 2% ogólnej liczby wypadków [43].
Prawie 6.000 z³amañ w ci¹gu jednego
roku jest leczonych w jednostce ortopedyczno-urazowej w Edynburgu w Szkocji [44]. Ca³kowita czêstoæ wystêpowania z³amañ w szkockiej serii przypadków
wynosi³a 1,13% u mê¿czyzn i 1,16% u
kobiet. Co ciekawe, bimodalny rozk³ad
z³amañ u mê¿czyzn wykazuje czêste wystêpowanie u m³odych mê¿czyzn, a drugi szczyt wystêpowania w wieku 60 lat i
powy¿ej. U kobiet za jednomodaln¹ dystrybucjê z³amañ, ze wzrostem po okresie
menopauzy [45].
Wielokrotnie analizowano ju¿ epidemiologiê z³amañ w populacji osób starszych. Choæ badania te ró¿ni¹ siê od naszych, to ich wyniki mog¹ porednio t³umaczyæ wiêksz¹ liczbê kobiet ani¿eli
mê¿czyzn hospitalizowanych z powodu
z³amañ. Populacja na wiecie starzeje siê,
z czym wi¹¿e siê wzrost czêstoci upadków z towarzysz¹cym pogorszeniem siê
jakoci koci (równie¿ zwi¹zanym z wiekiem). W 1990 r. 72% wszystkich z³amañ
biodra na wiecie wyst¹pi³o u kobiet.
Podobna sytuacja dotyczy innych z³amañ
na tle osteoporozy. Wystêpuj¹ce chronologicznie najwczeniej (w IV i V dekadzie ¿ycia) z³amania nasady dalszej koci promieniowej s¹ okrelane przez ortopedów jako z³amania w miejscu typowym (fractura a loco typico). Najczêciej
s¹ leczone zachowawczo - poprzez repozycjê od³amów w znieczuleniu miejscowym i unieruchomienie w opatrunku gipsowym. Dlatego te¿ analizowane przez
nas dane nie dotycz¹ z³amañ przedramienia "loco typico", poniewa¿ w wiêkszoci s¹ one leczone ambulatoryjnie i nie
wymagaj¹ hospitalizacji [46].
Wed³ug badañ Survey on Assets and
Health Dynamics Among the Oldest Old
(AHEAD) z lat 1993-2005 przeprowa-
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dzonych u 5511 respondentów w wieku ?
69 lat, redni wiek z³amania biodra wynosi³ 85 lat, 73% pacjentów ze z³amaniem
biodra stanowi³y kobiety, 45% stanowi³y
z³amania przezkrêtarzowe [47]. Dla porównania, otrzymane przez nas wyniki to
74% kobiet ze z³amaniem biodra, co odpowiada badaniom wiatowym.
Na ca³ym wiecie czêstoæ z³amania
biodra jest oko³o dwa razy wy¿sza u kobiet ni¿ u mê¿czyzn. Ta przewaga kobiet
zosta³a wyjaniona ni¿sz¹ mas¹ i gêstoci¹ koci oraz czêstszymi upadkami
wród tej p³ci [48]. Wg naszych obserwacji, odsetek kobiet, które dozna³y z³amania biodra wzglêdem ca³kowitej liczby kobiet ze z³amaniami, wynosi 50,18%
i jest podobny do analogicznego odsetka
u mê¿czyzn - 45,37%.
W badaniach przeprowadzonych w
odstêpie 14 lat na populacji hiszpañskiej
obserwowano epidemiologiê z³amañ odcinka bli¿szego koci udowej i jej zmiany w czasie u obu p³ci [40]. Badano dwie
grupy pacjentów w wieku > 50 lat, jedn¹
w roku 1988, a drug¹ w 2002. Nastêpnie
porównano wyniki obu badañ. Z³amanie
krêtarzowe by³o najczêstszym typem z³amania biodra u obu p³ci: w 1988 roku
zanotowano 187, a w 2002 roku - 264
takich z³amañ (41% wzrost). Wzrost liczby z³amañ szyjkowych w tym samym
okresie by³ wiêkszy i wyniós³ 72,5%.
Liczba z³amañ szyjkowych u kobiet wzros³a w 2002 r. o 90%, za liczba z³amañ
krêtarzowych wzros³a o 48%. U mê¿czyzn odpowiednio: 20% i 18%. Zatem
pomiêdzy dwoma okresami badañ nast¹pi³ wzrost liczby z³amañ biodra, w wiêkszym stopniu u kobiet i g³ównie z³amañ
szyjki koci udowej. Ogólne rezultaty
ukazuj¹, ¿e po 65. roku ¿ycia nastêpuje
stopniowo zwiêkszaj¹cy siê z wiekiem
wzrost liczby z³amañ biodra u obu p³ci.
U kobiet, wraz z wiekiem, liczba z³amañ
zwiêkszy³a siê o 64%, za u mê¿czyzn
tylko o 19%. Badania te ukazuj¹, ¿e wraz
z wiekiem kobiety czêciej doznaj¹ z³amañ biodra. A¿ 61% kobiet i 58% mê¿czyzn dozna³o z³amania lewego biodra.
W naszym badaniu najczêstsze by³o z³amanie biodra (z³amania krêtarzowe i szyjki) prawego - 107, a 82 - biodra lewego
[40]. W badanej przez nas populacji najczêstszym typem z³amania by³o z³amanie
szyjki (98 przypadków), krêtarzowe wystêpowa³o nieco rzadziej (91 przypadków). Jest to wynik odmienny od uzyskanego w populacji hiszpañskiej, w której
najczêstsze by³o z³amanie krêtarzowe.
W starszych grupach wiekowych obserwowano wiêkszy odsetek liczby z³a-

mañ biodra w stosunku do m³odszych
grup wiekowych. Pomiêdzy grup¹ w wieku 70-79, a grup¹ w wieku 80 i powy¿ej
ró¿nica ta wynios³a 83%, za pomiêdzy
grup¹ w wieku 65-69 lat a grup¹ w wieku
80 lat i wiêcej ró¿nica wynios³a 1128,6%.
U mê¿czyzn te wartoci s¹ mniejsze, analogicznie: 14,3% i 500% odsetka liczby
z³amañ stanowi³y z³amania biodra. Wyniki te s¹ zbli¿one z obserwacjami Hernandeza [40] - istnieje wiêksza zale¿noæ
wzrostu liczby z³amañ od wieku u kobiet
[tabela III].
Badacze japoñscy na Okinawie porównali czêstoæ wystêpowania z³amañ
biodra (z lat 1987-1988) z danymi z 2004
r. Grupa badana obejmowa³a pacjentów
w wieku 50 lat i powy¿ej. Sporód 1349
pacjentów przyjêtych z powodu wie¿ego z³amania biodra w 2004 r. kobiet by³o
a¿ 1107 (82%). redni wiek kobiet wynosi³ 82,4 lat, za mê¿czyzn by³ ni¿szy 76,9 lat. Wiêkszoæ z³amañ stanowi³y z³amania szyjki koci udowej (671), co odpowiada wynikom naszych badañ. Po
porównaniu liczby z³amañ w obu okresach, ca³kowita liczba z³amañ biodra
wzros³a o 188%, co dowodzi tezy, i¿ ludzie staj¹ siê coraz bardziej podatni na
z³amania biodra [41].
W grupie osób > 75. r.¿. w badaniach
przeprowadzonych w Bostonie [42] wykazano, ¿e wzrost liczby z³amañ wi¹¿e siê
bardziej z wiekiem ni¿ z p³ci¹. Wynika to
z narastania zmian geometrii strukturalnej koci u obu p³ci. Chocia¿ te zmiany
geometryczne s¹ wiêksze u kobiet, to i
tak najbardziej zale¿¹ od wieku. Potwierdzilimy to w naszych badaniach, wykazuj¹c, ¿e z³amania bardziej zale¿¹ od wieku ni¿ od p³ci.
Wnioski
1. Z³amania odcinka bli¿szego koci
udowej s¹ najczêstszymi z³amaniami u
osób > 65. r.¿.
2. Najczêstsze z³amania w wieku 6579 r.¿. to z³amania krêtarzowe koci udowej, a najczêstsze z³amania w wieku ? 80.
r.¿. to z³amania szyjki koci udowej.
3. Czêstoæ wystêpowania z³amañ u
osób w wieku > 65. r.¿. nie ma zwi¹zku z
p³ci¹.
4. Czêstoæ wystêpowania z³amañ
wzrasta wraz z wiekiem.
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