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Z³amania okolicy krêtarzowej s¹ jednymi z najczêstszych u osób w wieku podesz³ym,
powy¿ej 65 roku ¿ycia. Prawid³owe operacyjne zaopatrzenie z³amania u chorych w tym wieku umo¿liwia ³atwiejsz¹ pielêgnacjê i dalsze funkcjonowanie, oraz pozwala unikn¹æ powik³añ internistycznych daj¹c szansê na przed³u¿enie ¿ycia. Celem pracy by³a analiza wyników
leczenia operacyjnego z³amañ okolicy krêtarzowej u osób w wieku podesz³ym. Badan¹ grupê
stanowi³o 236 chorych ze z³amaniami okolicy krêtarzowej, którzy doznali urazu w wieku co
najmniej 65 lat. By³o to 201 (85,2%) kobiet i 35 (14,8%) mê¿czyzn. redni wiek chorych
wyniós³ 80,5 lat. Oceniano sposób leczenia, powik³ania oraz wyniki leczenia wg skali Wayne'a. U 148 (62,7%) chorych wykonano osteosyntezê p³ytk¹ k¹tow¹ AO, 54 (22,9%) osób
operowano rubop³ytk¹ dynamiczn¹ DHS, 29 (12,9%) chorych operowano sposobem ZESPOL.
Zespolenie z³amania gwodziem ródszpikowym Gamma wykonano u 5 (2,1%) pacjentów. W
kontroli ambulatoryjnej pozostawa³o 149 (63,1%) chorych. redni okres leczenia ambulatoryjnego dla 106 (71,1%) chorych z tej grupy wyniós³ 8,5 (6-12) miesiêcy. Powik³ania wyst¹pi³y u 16 (6,8%) chorych. By³o to uszkodzenie implantu, ponowne z³amanie i brak zrostu z³amania. Wyniki leczenia chorych którzy zg³osili siê do kontroli oceniano wg skali Wayne'a.
Bardzo dobry wynik leczenia uzyskano u 38 (25,5%), wynik dobry u 77 (51,7%) badanych,
dostateczny u 18 (12,1%) pacjentów, a wynik z³y stwierdzono u 16 (10,7%) chorych. Wnioski:
1. Ponad 3/4 chorych z kontrolowanej grupy uzyska³o bardzo dobry i dobry wynik leczenia
operacyjnego pozwalaj¹cy na odzyskanie zadawalaj¹cych zdolnoci lokomocyjnych. 2. Wyniki leczenia operacyjnego z³amania okolicy krêtarzowej u osób w wieku podesz³ym potwierdzaj¹ zasadnoæ zastosowania tej metody leczenia. 3. Mimo z³ej oceny wyniku leczenia dotycz¹cej zdolnoci lokomocyjnych chorzy maj¹ lepsze mo¿liwoci pielêgnacyjne oraz znacznie
wiêkszy komfort spoczynkowego trybu ¿ycia.

Trochanteric fractures are one of the most common fractures in elderly patients over 65 years.
Proper surgical management of such fractures allows for easier nursing, better functioning and
avoidance of complications thus increasing life expectancy. The aim of study was analysis of medical treatment in trochanteric fractures in elderly patients. There were 236 patients over 65 treated
surgically and included in the study. Study group consisted of 201 (85.2%) female patients and 35
(14.8%) male patients. The average age was 80.5. Treatment method, complications and results of
treatment according to Wayne's scale were assessed. In 148 (62.7%) patients bone stabilization
with use of AO angular plate was performed, 54 (22.9%) with use of DHS (dynamic hip screw), 29
(12.9%) patients were operated with use of Zespol technique, and 5 (2,1%) with Gamma nail. After
discharge 149 (13.2%) patients were followed up in our outpatient clinic. The average follow-up
interval for 106 (71,1%) patients was 8.5 (range 6-12) months. There were 16 (6.8%) complications such as implant damage, refracture or nonunion found in the study group. Results of treatment in patients who reported to follow up examination were assessed according to Wayne's scale.
Excellent results were obtained in 38 (25.5%) patients and good results in 77 (51.7%) patients.
Satisfactory results were achieved in 18 (12.1%) and poor results  in 16 (10,7%) patients. Conclusions: 1. Excellent and good results were achieved in more than 3/4 of the study group allowing
for restoration of satisfactory locomotion. 2. Results of surgical treatment of trochanteric fractures
in elderly patients confirm rationale for use of such method. 3. In spite of poor results in respect of
locomotion operative treatment allows for easier nursing and better comfort of sedentary life style.
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Obra¿enia koñczyn s¹ najczêciej wystêpuj¹cymi obra¿eniami cia³a w wieku
podesz³ym. Z³amania z powodu osteoporozy wstêpuj¹ u 30-70% chorych i s¹ najczêciej spowodowane upadkiem [1-3].
U osób w podesz³ym wieku najczêstsz¹
przyczyn¹ obra¿eñ cia³a pozostaj¹ upad-

ki, g³ównie poziome wynikaj¹ce z aktywnoci ¿ycia codziennego, stanowi¹ce 40%
wszystkich przyczyn urazów w wieku podesz³ym, z czego 1/3 dotyczy powa¿nych
upadków powoduj¹cych u czêci poszkodowanych ciê¿kie obra¿enia cia³a [1,2,49]. Ograniczenia zakresu ruchomoci stawów zwi¹zane z rozwijaj¹c¹ siê z wiekiem chorob¹ zwyrodnieniow¹ stawów,
39

powsta³a przed urazem niepe³nosprawnoæ z powodu wczeniej przebytych obra¿eñ cia³a, przebyte epizody udarowe
mózgu stanowi¹ czynniki ryzyka zwi¹zane z upadkami. Przedawkowanie leków,
nadu¿ycie alkoholu, omdlenia, odwodnienie z powodu braku opieki u osób bezradnych to kolejne przyczyny upadków u
ludzi starych. Zdecydowana wiêkszoæ
obra¿eñ cia³a po upadkach to z³amania,
które wystêpuj¹ u 5% poszkodowanych.
Z³amania okolicy krêtarzowej obok z³amañ
kompresyjnych krêgos³upa i z³amania dalszej nasady koci promieniowej s¹ najczêstszymi u osób w wieku podesz³ym. Ze
wzglêdu na starzenie siê spo³eczeñstwa
problem ten dotyczy coraz wiêkszej liczby
pacjentów. Prawid³owe operacyjne zaopatrzenie z³amania u chorych w tym wieku
umo¿liwia ³atwiejsz¹ pielêgnacjê i dalsze
funkcjonowanie, oraz pozwala unikn¹æ
powik³añ internistycznych daj¹c szansê na
przed³u¿enie ¿ycia.
Cel pracy
Celem pracy by³a analiza wyników leczenia operacyjnego z³amañ okolicy krêtarzowej u osób w wieku powy¿ej 65 roku
¿ycia.

Zdjêcie 1
Z³amanie okolicy krêtarzowej leczone p³ytk¹
k¹tow¹ AO.
Trochanteric fracture treated by angle plate AO.

Zdjêcie 2
Z³amanie okolicy krêtarzowej leczone dynamiczn¹ rubop³ytk¹ biodrow¹ DHS.
Trochanteric fracture treated by dymnic hip skrew
DHS.

p³ytkê AO na inn¹ p³ytkê AO. Podczas
pobytu w szpitalu z powodu powik³añ
kr¹¿eniowo-oddechowych zmar³o 9
(3,8%) chorych. Z leczenia w oddzia³ach
rehabilitacyjnych skorzysta³o 31 (13,1%)
osób a tylko 13 (5,5%) osób by³o dalej
leczonych w poradni rehabilitacyjnej. Do
oddzia³ów internistycznych celem dalszego leczenia przes³ano 15 (6,4%) chorych. Wzglêdy socjalne by³y powodem
umieszczenia 20 (8,5%) chorych w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym lub domu
pomocy spo³ecznej. W kontroli ambulatoryjnej pozostawa³o 149 (63,1%) chorych. redni okres leczenia ambulatoryjnego dla 106 (71,1%) chorych z tej grupy wyniós³ 8,5 (6-12) miesiêcy. Poni¿ej
6 miesiêcy (rednio 3,5 miesi¹ca) w kontroli ambulatoryjnej pozostawa³o 43
(28,9%) osób. Powik³ania stwierdzone w
czasie leczenia ambulatoryjnego wyst¹pi³y u 16 (6,8%) chorych. Dotyczy³y one
uszkodzenia implantów, ponownego z³amania lub braku zrostu. Ponownego z³amania po uszkodzeniu p³ytki AO dozna³o 7 chorych. Z³amanie rub, destabilizacja implantu i ponowne z³amanie dotyczy³o kolejnych 5 osób. Uszkodzenie
rub szyjkowych stabilizatora Zespol
stwierdzono u jednej osoby. Wszystkich

chorych operowano. U czterech chorych
wykonano restabilizacjê metod¹ AO, u
kolejnych czterech restabilizacjê sposobem DHS, u dwóch wykonano endoprotezoplastykê ca³kowit¹ cementow¹ biodra, u dwóch wykonano endoprotezoplastykê po³owicz¹ Austin Moore, a u jednego restabilizacjê przy u¿yciu gwodzia
ródszpikowego Gamma. U dwóch pacjentów podczas badañ kontrolnych
stwierdzono przebicie g³owy koci udowej przez grot p³ytki AO (po 4 i 9 miesi¹cach od operacji). Oba zespolenia usuniêto po uzyskaniu zrostu. Przebieg leczenia u jednego chorego by³ powik³any
stawem rzekomym w miejscu z³amania.
U chorego wykonano endoprotezoplastykê po³owicz¹ stawu biodrowego. Wyniki
leczenia chorych którzy zg³osili siê do
kontroli oceniano wg skali Wayne'a. Bardzo dobry wynik leczenia uzyskano u 38
(25,5%), wynik dobry u 77 (51,7%) badanych, dostateczny u 18 (12,1%) pacjentów, a wynik z³y stwierdzono u 16 (10,7%)
chorych  zdjêcie nr 1, nr 2 i nr 3.

Materia³
W latach od 1.01.2003 do 31.12.2007 w Klinice Medycyny Ratunkowej i Obra¿eñ wielonarz¹dowych CM UJ leczono operacyjnie 236 chorych
ze z³amaniami okolicy krêtarzowej, którzy doznali
urazu w wieku co najmniej 65 lat. By³o to 201
(85,2%) kobiet i 35 (14,8%) mê¿czyzn. redni wiek
chorych wyniós³ 80,5 lat. Z³amanie przezkrêtarzowe dotyczy³o 225 (95,3%), a z³amanie podkrêtarzowe 11 (4,6%) poszkodowanych.

Metodyka
Oceniano sposób leczenia, powik³ania oraz
wyniki leczenia wg skali Wayne'a.

Wyniki
Wszyscy chorzy byli leczeni operacyjnie. U 148 (62,7%) chorych wykonano osteosyntezê p³ytk¹ k¹tow¹ AO, 54
(22,9%) osób operowano rubop³ytk¹
dynamiczn¹ DHS, 29 (12,9%) chorych
operowano sposobem Zespol. Zespolenie
z³amania gwodziem ródszpikowym
Gamma wykonano u 5 (2,1%) pacjentów.
Z powodu uszkodzenia implantu i ponownego z³amania w czasie pobytu w szpitalu reoperowano 6 (2,5%) osoby. U dwóch
osób zamieniono zespolenie AO na Zespol, u kolejnych dwóch zespolenie AO
na rubop³ytkê DHS. U jednego chorego zamieniono rubop³ytkê DHS na p³ytkê AO a u jednego chorego wymieniono
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Dyskusja
Istotnym problemem wieku podesz³ego jest pogarszaj¹cy siê stan organizmu,
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Zdjêcie 3
Z³amanie okolicy krêtarzowej leczone ryglowanym gwodziem ródszpikowym Gamma.
Trochanteric fracture treated by interlooking intramedullar Gamma nail.

upoledzenie funkcjonowania miêdzy
innymi uk³adu kr¹¿enia, uk³adu kostno
stawowego, czy uk³adu nerwowego. Choroby towarzysz¹ce to istotny czynnik
wp³ywaj¹cy na prze¿ycie 30% chorych
w wieku powy¿ej 65 lat i prawie 70%
chorych powy¿ej 75 roku ¿ycia. W przedstawionym materiale klinicznym wszyscy
chorzy, którzy doznali z³amañ cierpieli
jednoczenie na schorzenia sercowe: chorobê niedokrwienn¹ miênia sercowego,
nadcinienie têtnicze czy zaburzenia rytmu serca. Zanik tkanki kostnej, os³abienie si³y miêniowej, ograniczenie ruchomoci stawów sprzyja z³amaniom. Osteoporoza i zwyrodnienia w uk³adzie kostno-stawowym równie¿ wyst¹pi³y u
wszystkich chorych. Obra¿enia koñczyn
s¹ najczêciej wystêpuj¹cymi obra¿eniami cia³a wieku podesz³ego. Z³amania w
obrêbie górnej nasady koci udowej to
trzecia w kolejnoci grupa obra¿eñ w
uk³adzie kostno stawowym u ludzi wieku senioralnym po z³amaniach krêgos³upa i dalszej nasady koci promieniowej.
Rozpoznanie w oparciu o typowe zdjê-
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cia radiologiczne by³o niekiedy trudne, a
diagnostykê poszerzano tak¿e o tomografiê komputerow¹. Dlatego w czêci przypadków decyzja co do sposobu leczenia
operacyjnego zapada³a dopiero w trakcie
zabiegu i by³a odmienna od pierwotnie
ustalonej w czasie kwalifikacji do operacji. Zdecydowana wiêkszoæ chorych zosta³a zoperowana z zastosowaniem p³ytki k¹towej AO, ale dotyczy³o to g³ównie
pierwszych lat przedstawianego badanego okresu. Metod¹ t¹ operujemy obecnie
coraz mniej chorych. W ostatnich dwóch
latach, w przypadku w³aciwych wskazañ
dokonujemy osteosyntezy przy u¿yciu
rubop³ytki DHS, która jest prostsza pod
wzglêdem techniki operacyjnej i daje lepsz¹ stabilnoæ mechaniczn¹ zespolenia. Z
tego wzglêdu równie¿ zak³adamy coraz
mniej biodrowych p³ytek Zespol. W przypadku wielood³amowych, niestabilnych
z³amañ w okolicy krêtarzowej u¿ywamy
tak¿e ródszpikowych gwodzi typu
Gamma. Zaawansowany wiek operowanych chorych powoduj¹cy czêsto brak
pe³nej wspó³pracy chorego z personelem
medycznym, rodzin¹, lub w³aciw¹ opiek¹ tych chorych bywa przyczyn¹ niepowodzeñ leczenia i powik³añ. Jeszcze w
trakcie pobytu w szpitalu z powodu wczesnego obci¹¿enia operowanej koñczyny
do uszkodzenia implantu dosz³o u szeciu
pacjentów a w trakcie leczenia ambulatoryjnego u kolejnych szesnastu chorych.
Brak mo¿liwoci leczenia rehabilitacyjnego to istotny problem dotycz¹cy wyników leczenia jak i miertelnoci w tej grupie chorych. Tylko niewiele ponad trzynacie procent chorych skorzysta³o z leczenia w ramach rehabilitacji szpitalnej,
a jak przypuszczamy brak chêci ze strony rodziny i samych chorych, oraz trudnoci wynikaj¹ce z mo¿liwoci transportu operowanych spowodowa³y i¿ tylko
nieca³e szeæ procent chorych by³o nadal
leczone w poradniach rehabilitacyjnych.
Ponad po³owa chorych, którzy zg³osili siê
do kontroli uzyska³a dobry wynik zabiegu operacyjnego a ponad jedna czwarta
wynik bardzo dobry co pozwoli³o im na
chodzenie samodzielne z okresowymi dolegliwociami bólowymi lub nawet bez
nich. Tylko nieca³e jedenacie procent
chorych uzyska³o z³y wynik leczenia.
Przemawia to za s³usznoci¹ stosowania
leczenia operacyjnego w tej grupie chorych urazowych mimo wszystkich problemów zwi¹zanych ze specyfika wieku podesz³ego. Wczesna miertelnoæ z powodu tych z³amañ wynosi 5% a ryzyko zgonu wzrasta do 30% w pierwszym roku po
urazie z powodu zaostrzenia chorób

wspó³istniej¹cych i ponownych upadków
[3,10-13]. Z przedstawionego materia³u
klinicznego wynika i¿ do kontroli ambulatoryjnej i dalszego leczenia zg³osi³o siê
nieca³e 2/3 leczonych chorych. Mamy
wiadomoæ, i¿ znaczna czêæ tych nieobecnych zmar³a w okresie pierwszego
roku po z³amaniu. Bior¹c pod uwagê sta³y postêp w leczeniu schorzeñ internistycznych, rozwoju anestezjologii i intensywnej terapii w ostatnich latach, oraz
metod operacyjnych leczenia z³amañ
okolicy krêtarzowej najs³abszym ogniwem leczenia tych obra¿eñ cia³a pozostaje nadal rehabilitacja. Brak szerokiego dostêpu do leczenia usprawniaj¹cego,
pozwalaj¹cego na uruchomienie chorego,
szczególnie w pierwszych miesi¹cach po
zabiegu operacyjnym niweczy wyniki
tego leczenia i jednoczenie pog³êbia procesy inwolucyjne postêpuj¹ce w starzej¹cym siê organizmie [14-17]. Trendy demograficzne najbli¿szych kilkudziesiêciu
lat spowoduj¹ istotne zwiêkszenie populacji ludzi starych. Opieka nad nimi, prewencja urazów, leczenie obra¿eñ cia³a i
ograniczenie ich nastêpstw w aspekcie
niepe³nosprawnoci bêdzie jednym z najwa¿niejszych wyzwañ medycyny w dwudziestym pierwszym wieku [5,11,14,15].
Wnioski
1. Ponad 3/4 chorych z kontrolowanej grupy uzyska³o bardzo dobry i dobry
wynik leczenia operacyjnego pozwalaj¹cy na odzyskanie zadawalaj¹cych zdolnoci lokomocyjnych.
2. Wyniki leczenia operacyjnego z³amania okolicy krêtarzowej u osób w wieku podesz³ym potwierdzaj¹ zasadnoæ
zastosowania tej metody leczenia.
3. Mimo z³ej oceny wyniku leczenia
dotycz¹cej zdolnoci lokomocyjnych
chorzy maj¹ lepsze mo¿liwoci pielêgnacyjne oraz znacznie wiêkszy komfort spoczynkowego trybu ¿ycia.
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