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Wprowadzenie
Z∏amania sà najpowa˝niejszym problemem osteoporozy.
˚yciowe ryzyko z∏amania osteoporotycznego wynosi
46,4% dla kobiet. Ju˝ obecnie sà one tak cz´ste, ˝e mówimy o epidemii z∏amaƒ, a z racji starzenia si´ spo∏eczeƒstwa
ich cz´stoÊç b´dzie narastaç. W pracy przedstawiono patogenez´, epidemiologi´ oraz aspekty kliniczne z∏amaƒ osteoporotycznych. Szczegó∏owo omówiono z∏amania kr´gos∏upa i koƒczyn, przedstawiajàc najistotniejsze zagadnienia
praktyczne zwiàzane z ich rozpoznawaniem i leczeniem.
Z∏amania koÊci w osteoporozie sà nast´pstwem post´pujàcego obni˝enia masy kostnej i os∏abienia struktury wewn´trznej koÊci. Stanowià powa˝ne powik∏anie osteoporozy,
powodujàc istotne pogorszenie jakoÊci, a nawet skrócenie
˝ycia chorych. Ogromna cz´stoÊç z∏amaƒ wyst´pujàcych
w populacji powoduje, ˝e mówi si´ wr´cz o ich epidemii.
Krytycznym zdarzeniem jest pierwsze z∏amanie, po nim
bowiem cz´sto nast´pujà kolejne. Wprawdzie g∏ównymi
czynnikami ryzyka z∏amania sà wiek i masa kostna, z∏amania
wyst´pujà jednak równie˝ u osób z nieznacznie obni˝onà
masà kostnà, bez rozpoznania osteoporozy1,2 (patrz równie˝
artyku∏ prof. Badurskiego). Znaczenie z∏amaƒ osteoporotycznych wcià˝ jest niedoceniane. Tymczasem na podstawie
du˝ych badaƒ epidemiologicznych wykazano, ˝e ryzyko z∏amania bli˝szego koƒca koÊci udowej (bkk udowej) jest wy˝sze ni˝ niebezpieczeƒstwo rozwoju raka sutka, macicy i jajników razem wzi´tych,3 natomiast ryzyko zgonu z tego
powodu wy˝sze ni˝ przy raku piersi.4
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie
patofizjologii z∏amaƒ, ich cz´stoÊci oraz klinicznych
aspektów z∏amaƒ kr´gos∏upa i koƒczyn.

TwardoÊç, a zarazem lekkoÊç, koÊç uzyskuje dzi´ki specyficznej strukturze geometrycznej. KoÊci d∏ugie (80% szkieletu)
zbudowane sà z grubej warstwy korowej w kszta∏cie rury,
która w stosunku do litego pr´ta ma mniejszà mas´, ale prawie dwukrotnie wi´kszà wytrzyma∏oÊç. Kr´gos∏up zbudowany jest g∏ównie z koÊci beleczkowej (66%). Kolagen zbudowany z bia∏ek nadaje koÊci elastycznoÊç, poch∏ania energi´
urazu i pozwala na odkszta∏canie pod jego wp∏ywem. JeÊli
si∏a dzia∏ajàca na koÊç przekracza jej mo˝liwoÊci odkszta∏cania elastycznego, powstajà mikrop´kni´cia (microcrack). Mikrop´kni´cia sà fizjologicznà odpowiedzià koÊci na dzia∏ajàce
si∏y i stymulujà tkank´ kostnà do przebudowy.6 Na skutek
starzenia koÊci tracà zdolnoÊç regeneracji, zmniejsza si´ liczba i zmienia budowa beleczek kostnych, nast´puje ich demineralizacja, kolagen traci swe spr´˝yste w∏aÊciwoÊci i w miejsce mikrop´kni´ç powstajà mikroz∏amania (microfracture),
które, niestety, sà nieodwracalne. Kumulujàce si´ z wiekiem
mikroz∏amania doprowadzajà do pe∏nego z∏amania.7 Ponad
90% z∏amaƒ koƒczyn nast´puje w wyniku upadku, co nale˝y
przypisaç post´pujàcemu spadkowi sprawnoÊci fizycznej –
zanikowi mi´Êni, utracie elastycznoÊci stawów. Mi´Ênie zapewniajà statyk´ i mo˝liwoÊç poruszania si´ oraz mechanicznà os∏on´ koÊci. Istotnym elementem zwi´kszonego ryzyka
upadku jest jest pogarszajàcy si´ z wiekiem ogólny stan
zdrowia.

Patofizjologia z∏amaƒ
Z∏amanie osteoporotyczne to takie, które nast´puje na
skutek upadku z wysokoÊci w∏asnej lub ni˝szej lub te˝ nastàpi∏o spontanicznie, bez urazu.5
Z∏amania w osteoporozie sà nast´pstwem os∏abienia wytrzyma∏oÊci mechanicznej koÊci, zmian w uk∏adzie mi´Êniowym i stawowym oraz ogólnego stanu zdrowia, zwi´kszajàcego ryzyko upadku. Prawid∏owa koÊç jest doskonale przygotowana do znoszenia znacznych obcià˝eƒ dynamicznych.
Budowa tkanki kostnej sprawia, ˝e spe∏nia ona cechy rusztowania dla cia∏a (twardoÊç), chroni narzàdy wewn´trzne
przed zranieniem (spr´˝ystoÊç i elastycznoÊç), a poddana
przewlek∏ym si∏om poddaje si´ przebudowie (remodeling).

Epidemiologia z∏amaƒ
Z∏amania wyst´pujàce w osteoporozie decydujà o jej znaczeniu klinicznym. Ryzyko wszystkich z∏amaƒ osteoporotycznych wzrasta u osób z niskà g´stoÊcià mineralnà koÊci.8,9 ˚yciowe ryzyko z∏amania osteoporotycznego
wynosi 46,4% dla kobiet i 22,4% dla m´˝czyzn.9 Jest ono
wi´ksze u mieszkaƒców Europy Pó∏nocnej, terenów zurbanizowanych oraz u osób cierpiàcych z powodu wielu
dolegliwoÊci. Szacuje si´, ˝e w USA wyst´puje rocznie
1,5 mln z∏amaƒ, w tym 700 tys. z∏amaƒ kr´gos∏upa,
300 tys. z∏amaƒ bkk udowej, 250 tys. z∏amaƒ dalszej cz´Êci
koÊci promieniowej i 300 tys. innych z∏amaƒ.1 Cz´stoÊç
z∏amaƒ osteoporotycznych w wielu krajach wzrasta, co jest
spowodowane wyd∏u˝eniem ˝ycia i wzrastajàcà tym samym populacjà osób po 50 r.˝. Szacuje si´, ˝e za 20 lat
liczba z∏amaƒ bkk udowej w Anglii podwoi si´ (Hoffenberg 1989). W 1990 wynosi∏a 1 600 000, a w 2050 dojdzie
do 6 260 000. Szczególnie wzroÊnie liczba z∏amaƒ w Azji,
Ameryce ¸aciƒskiej i Afryce.10
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Z∏amania kr´gos∏upa
Jeden z pierwszych opisów z∏amania kr´gos∏upa i mo˝liwoÊci leczenia znajdujemy w Ewangelii wg Êw. ¸ukasza
(13, 10-17): „A by∏a tam kobieta, która od osiemnastu lat
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Ryc. 1. Âwie˝e, kilkudniowe z∏amanie trzonu kr´gu
l´dêwiowego L1 u chorej 81-letniej. Chora upad∏a
w domu na poÊladki. Widoczne z∏amanie kompresyjne, zauwa˝alny prze∏om z∏amania oraz oderwane
fragmenty trzonu.

mia∏a ducha niemocy: by∏a pochylona i w ˝aden sposób
nie mog∏a si´ wyprostowaç”. Wspó∏czeÊnie pierwszy opisa∏
je w 1941 roku Fuller Albright, ale nasza wiedza na temat
ich cz´stoÊci i czynników ryzyka jest niepe∏na. Oko∏o 60%
z∏amaƒ jest bezobjawowych, zatem nierozpoznanych,
a patomechanizm z∏amania nie jest do koƒca ustalony.11
Z∏amania kr´gos∏upa sà najcz´stsze u chorych z osteoporozà, a ich wyst´powanie wzrasta z wiekiem i jest wy˝sze
u kobiet ni˝ u m´˝czyzn. Po 50 r.˝. z∏amania wyst´pujà
u co czwartej kobiety, a po 85 – u co drugiej.9 W badaniu
EVOS obejmujàcym 15 570 kobiet i m´˝czyzn po 50 r.˝.
z∏amania rozpoznano u 12% osób obojga p∏ci.12
Ryzyko z∏amania kr´gos∏upa roÊnie 1,4-krotnie przy
spadku BMD o 0,1 g/cm2. Do wi´kszoÊci z∏amaƒ kr´gos∏upa dochodzi bez urazu (75%) skutkiem dzia∏ania si∏y
ci´˝koÊci lub napi´cia mi´Êniowego. Pojawiajà si´ przy
rutynowych czynnoÊciach dnia codziennego – przy wstawaniu z ∏ó˝ka, kichni´ciu, potkni´ciu si´ o przeszkod´.
Szczególnie zagro˝one z∏amaniem sà osoby przewlekle
chore, zw∏aszcza na reumatoidalne zapalenie stawów, lub
otrzymujàce glikokortykosteroidy.13 Niestety, pojawienie
si´ pierwszego z∏amania ma niekorzystne znacznie prognostyczne; ryzyko kolejnego z∏amania kr´gowego wzrasta
11,1-krotnie, z∏amania miednicy 8,3-krotnie, a z∏amania
bli˝szego koƒca koÊci udowej 2,3-krotnie.14 Najcz´Êciej
z∏amaniu ulegajà trzony kr´gowe poddane najwi´kszym
si∏om, a wi´c zlokalizowane pomi´dzy ma∏o ruchliwym
kr´gos∏upem piersiowym (klatka piersiowa) a l´dêwiowym (kr´gi L1, Th12, L2)13 (ryc. 1).
G∏ównym objawem z∏amania jest ból, który ma charakter ostry, opasujàcy, nasila si´ przy ruchach kr´gos∏upa
i ust´puje w spoczynku. Ból obejmuje plecy, ale w zale˝PROBLEMY Z¸AMA¡ OSTEOPOROTYCZNYCH
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noÊci od lokalizacji z∏amania mo˝e promieniowaç wzd∏u˝
brzegu ˝eber do przodu (z∏amanie Th9), do pachwiny
(z∏amanie L1), a nawet do kolana (z∏amanie L3). Ból nasila
si´ przy kaszlu lub kichaniu. Mogà mu towarzyszyç wymioty, bladoÊç i ogólne os∏abienie. Typowo ból ust´puje
w ciàgu 1-2 tygodni. Utrzymywanie si´ bólu powy˝ej
3 tygodni sugeruje innà ni˝ osteoporoza przyczyn´ z∏amania i wymaga szczegó∏owej diagnostyki (ró˝nicowanie innych przyczyn w dalszej cz´Êci opracowania).
W badaniu przedmiotowym stwierdza si´ palpacyjnà
bolesnoÊç kr´gos∏upa, wzmo˝one napi´cie mi´Êni przykr´gos∏upowych. Ograniczona jest ruchomoÊç kr´gos∏upa
w z∏amanym odcinku. Delikatne opukiwanie wyrostków
kolczystych mo˝e pomóc w zlokalizowaniu z∏amanego
kr´gu.
Podstawowà metodà rozpoznawania z∏amania kr´gos∏upa jest badanie radiologiczne. Stosujemy dwie metody
oceny zdj´ç radiologicznych: jakoÊciowà (pó∏iloÊciowà)
i iloÊciowà. Wszystkie osteoporotyczne z∏amania kr´gos∏upa sà z∏amaniami kompresyjnymi. Wyró˝nia si´ z∏amania
klinowe (najcz´stsze), dwuwkl´s∏e i zmia˝d˝eniowe.
W metodzie pó∏iloÊciowej Genanta rozpoznajemy z∏amania ∏agodne, Êrednie i ci´˝kie.15
Przy pierwszym badaniu chorego najistotniejsze
jest ustalenie rozpoznania i ewentualnej przyczyny
z∏amania. Nale˝y pami´taç, ˝e nie ka˝de z∏amanie w podesz∏ym wieku jest nast´pstwem osteoporozy. Nale˝y
pami´taç, ˝e z∏amanie osteoporotyczne cechuje si´ specyficznà lokalizacjà, obecnoÊcià cech uogólnionej osteoporozy i ewentualnymi, doÊç typowymi z∏amaniami innych
kr´gów. Zawsze musimy ustaliç, czy jest to osteoporoza
pierwotna, wtórna i czy nie mamy do czynienia z innà
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Ryc. 2a, b. Wielopoziomowe z∏amania kr´gos∏upa l´dêwiowego u 84-letniej chorej. Po lewej wprowadzanie instrumentów. Po prawej z∏amany trzon
uniesiony balonem, a nast´pnie wype∏niony cementem (KyphXTMInflatable Bone Tamp (IBT); z materia∏u dr Eeric Truumes, Southfield, MI, USA).

jednostkà chorobowà, jak szpiczak, nadczynnoÊç przytarczyc, choroba Cushinga, osteomalacja, nadczynnoÊç
tarczycy, osteodystrofia nerkowa, choroba Pageta, osteoporoza polekowa. Pojedyncze z∏amanie kr´gos∏upa
wymaga ró˝nicowania z naczyniakiem, przerzutem nowotworowym, nowotworem pierwotnym oraz zapaleniem koÊci, w∏àczajàc gruêlic´. Niezale˝nie od badaƒ
analitycznych wykonujemy kolejno: radiogramy celowane, tomografi´ komputerowà (TK), rezonans magnetyczny (MR), scyntygrafi´. Radiogramy celowane i tomografia komputerowa zobrazujà ewentualne bezodczynowe
niszczenie koÊci w przypadku przerzutu. Rezonans magnetyczny mo˝e uwidoczniç zmiany w tkankach sàsiadujàcych trzonu oraz nieprawid∏owe utkanie szpiku kostnego. Scyntygrafia ustali przede wszystkim, czy mamy do
czynienia ze zmianà pojedynczà czy zmianami mnogimi.
Zwi´kszony wychwyt b´dzie przemawia∏ zarówno za
Êwie˝ym z∏amaniem, jak i procesem proliferacyjnym. Je˝eli zachodzi istotne podejrzenie o nowotworowà etiologi´ zmiany, badaniem rozstrzygajàcym jest biopsja koÊci.
Je˝eli jesteÊmy ju˝ przekonani, ˝e u chorego wystàpi∏o
z∏amanie osteoporotyczne, to pozostaje nam rozstrzygnàç,
czy mamy z∏amanie Êwie˝e, czy te˝ ból wynika np. z zaostrzenia dolegliwoÊci na tle zmian zwyrodnieniowych,
które mogà byç nast´pstwem wczeÊniej przebytego z∏amania. Jednoznaczne okreÊlenie granicy czasowej pomi´dzy z∏amaniem Êwie˝ym a przebytym jest w praktyce bardzo trudne. Mo˝emy je w przybli˝eniu oznaczyç na
podstawie analizy obrazu z∏amania i stadiów jego zrostu
na radiogramie:
– z∏amanie Êwie˝e (7 dni) – widoczne ostre od∏amy kostne bez cech gojenia si´,
– z∏amanie w trakcie gojenia, widoczne poczàtkowe cechy
zrostu (2-6 tygodni),
– z∏amanie zroÊni´te, z przebudowà koÊci (2-3 miesiàce).
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Leczenie z∏amaƒ kr´gos∏upa
Z∏amania kr´gos∏upa nie ulegajà przemieszeniu, nie
gro˝à powik∏aniami neurologicznymi i praktycznie zawsze si´ zrastajà. Leczenie z∏amaƒ kr´gos∏upa sprowadza

Tabela 1. Ró˝nicowanie z∏amania Êwie˝ego i przebytego
Z∏amanie Êwie˝e
Czas

Z∏amanie przebyte

Zale˝nie od definicji

Powy˝ej okresu

1 tydzieƒ do 3 mies.

z∏amania Êwie˝ego

Objawy

Ból zwiàzany

Cz´sto bezobjawowe,

i okolicznoÊci

z urazem, upadkiem

wykryte przypadkiem

Cechy
radiologiczne

Mogà byç widoczne:
szczelina z∏amania,
od∏amane fragmenty

Tworzenie wewn´trznej
kostniny (ok. 2 tyg.).
Dokonana przebudowa

trzonu

struktury

Rezonans
magnetyczny

Ewidentne cechy
obrz´ku,
wynaczynienia

Sygna∏ trzonu
z∏amanego nie ró˝ni
si´ od innych trzonów

Scyntygrafia

Wzmo˝ony wychwyt
znacznika w miejscu
z∏amania

Wychwyt prawid∏owy.
Mo˝e byç lekko
wzmo˝ony przy
zmianach
zwyrodnieniowych

Fosfataza
alkaliczna

Wzrost kilka dni
po z∏amaniu

Poziom nie zmienia si´

Bia∏ka
ostrej fazy

Mo˝liwy wzrost OB,
CRP, leukocytoza

PROBLEMY Z¸AMA¡ OSTEOPOROTYCZNYCH
WYDANIE SPECJALNE/MAJ 2004

Ryc. 3. Z∏amanie 4 i 5 ˝ebra u 85-letniej chorej po uderzeniu o drzwi. Z∏amania nie gro˝à przemieszczeniem, zawsze si´ zrastajà. Leczenie przeciwbólowe.

si´ do leczenia choroby podstawowej i post´powania zachowawczego, które obejmuje 3 okresy: ostry (3 tygodnie), gojenie z∏amania (3 tygodnie), lordotyczny ból
krzy˝a (10 tygodni). Tylko 10% z∏amaƒ wymaga krótkotrwa∏ej hospitalizacji.13
W okresie ostrym, bólowym przez pierwszy tydzieƒ
obowiàzuje le˝enie, stosowanie leków przeciwbólowych,
miorelaksantów i gimnastyka oddechowa. Zalecany jest
paracetamol, a w przypadku nieust´powania dolegliwoÊci
niesteroidowe leki przeciwzapalne i opiaty. Podawanie
kalcytoniny w postaci iniekcji lub donosowej ∏agodzi ból
i jest zalecane. Je˝eli ból jest silny, kalcytonina w dawkach 100 IU podskórnie na dzieƒ powinna byç stosowana przez kilkadziesiàt dni. Niektórzy pacjenci korzystnie
reagujà na stosowane miejscowo ciep∏e ok∏ady. Pionizacja
krótkotrwa∏a nast´puje po kilku dniach, je˝eli sà wskazania – stosuje si´ gorset Jawetta. W dwóch nast´pnych tygodniach przed∏u˝a si´ czas pionizacji. W okresie gojenia
z∏amania stopniowo odstawia si´ gorset, który powinien
byç stosowany mo˝liwie najkrócej. W okresie lordotycznego bólu krzy˝a stosujemy tzw. zasad´ przerywanego
odpoczynku horyzontalnego, polegajàcego na le˝eniu
przez 20 minut co dwie godziny.16
Nowà alternatywà leczenia z∏amaƒ kr´gos∏upa sà
zabiegi wertebroplastyki i kyfoplastyki. Zabieg wertebroplastyki polega na wype∏nieniu z∏amanego trzonu
cementem kostnym. W kyfoplastyce etap ten jest poprzedzony uniesieniem z∏amanego kr´gu za pomocà specjalnego balonu. PrzydatnoÊç tych zabiegów w leczeniu z∏aPROBLEMY Z¸AMA¡ OSTEOPOROTYCZNYCH
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maƒ na tle naczyniaka oraz zmian przerzutowych jest
bezsporna. Za wskazanie do zabiegu przy z∏amaniu osteoporotycznym przyjmuje si´ uporczywe dolegliwoÊci bólowe, które nie dajà si´ opanowaç metodami tradycyjnymi przez okres kilku tygodni lub miesi´cy. SkutecznoÊç
zabiegu spada, gdy okres dolegliwoÊci jest d∏u˝szy ni˝
6 miesi´cy. Popraw´ stanu klinicznego uzyskuje si´ w 8090% przypadków. Powik∏ania sà niewielkie, zatem zabieg
nale˝y uznaç za bezpieczny. Dylematem pozostaje zwi´kszona cz´stoÊç z∏amaƒ kr´gów sàsiadujàcych, na skutek
braku spr´˝ystoÊci trzonu wype∏nionego cementem17,18
(ryc. 2).
Z∏amania kr´gos∏upa prowadzà do przewlek∏ych zespo∏ów bólowych, obni˝enia wzrostu i pog∏´bienia kyfozy piersiowej (tzw. wdowi garb). Deformacje klatki
piersiowej powodujà zmniejszenie pojemnoÊci oddechowej p∏uc, pogorszenie wydolnoÊci uk∏adu krà˝eniowo-oddechowego i upoÊledzenie pasa˝u jelitowego. ÂmiertelnoÊç osób ze z∏amaniami kr´gos∏upa w ciàgu 5 lat
zwi´ksza si´ o 15-20% w stosunku do oczekiwanej, najprawdopodobniej jednak wynika ona z ogólnego stanu
zdrowia.9,19

Z∏amania ˝eber
Powstajà przy uderzeniu klatkà piersiowà o twardy przedmiot lub pojawiajà si´ spontaniczne. Towarzyszy im miejscowo ostry ból, silna tkliwoÊç w miejscu z∏amania. Z∏amania te mogà byç nawet niewidoczne na radiogramie
i nigdy si´ nie przemieszczajà. Zrost nast´puje w ciàgu

45

4a

4b

46

PROBLEMY Z¸AMA¡ OSTEOPOROTYCZNYCH
WYDANIE SPECJALNE/MAJ 2004

4c

4d

Ryc. 4. Z∏amanie obu kostek podudzia lewego. Na poprzedniej stronie: a. – na projekcji AP widaç wyraênie z∏amanie kostki przyÊrodkowej. b. – na bocznej projekcji uwidacznia si´ pod∏u˝ne z∏amanie strza∏ki oraz niewielkie tylnego brzegu piszczeli. Powy˝ej: c. – radiogram po zespoleniu, d. – odleg∏y wynik. Zrost i przebudowa koÊci.

Ryc. 5. Wielood∏amowe z∏amanie podkr´tarzowe dalszego koƒca koÊci udowej u chorej lat 99. Zespolenie z∏amania gwoêdziem ypsylon pozwalajàce na obcià˝anie koƒczyny bezpoÊrednio po zabiegu.
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2-3 tygodni. Zalecane jest leczenie przeciwbólowe, natychmiastowà ulg´ daje blokada nerwu mi´dzy˝ebrowego
proksymalnie od miejsca z∏amania (ryc. 3).

Z∏amanie dalszego koƒca koÊci promieniowej
Z∏amanie dalszego koƒca koÊci promieniowej, zwane z∏amaniem Collesa, powstaje przy upadku do przodu na
wyciàgni´te r´ce. Dochodzi wówczas do typowego przemieszczenia z∏amanej nasady koÊci promieniowej w stron´
grzbietowà. Znaczna cz´Êç tych z∏amaƒ jest wielood∏amowa
i Êródstawowa. Typowe leczenie z∏amania polega na nastawieniu w znieczuleniu miejscowym i unieruchomieniu
w opatrunku gipsowym. Z∏amanie Collesa jest powszechnie
bagatelizowane i nastawienie wykonuje zwykle najm∏odszy
asystent. Niestety, z racji powsta∏ego w miejscu prze∏omu
ubytku koÊci, nastawione poprawnie z∏amanie cz´sto ulega
przemieszczeniom w opatrunku gipsowym, doprowadzajàc
do zrostu w z∏ym ustawieniu. Z∏amania wielood∏amowe leczymy operacyjnie, stosujàc fiksator zewn´trzny. Chorego
w opatrunku gipsowym pouczamy, ˝eby nosi∏ r´k´ na temblaku i spa∏ z uniesionà koƒczynà, aby zmniejszyç miejscowy obrz´k. Chory powinien równie˝ zg∏osiç si´ natychmiast
do badania kontrolnego w przypadku jakichkolwiek objawów naczyniowych – dr´twienia, cierpni´cia palców, zasinienia i silnego bólu. Odpowiednie post´powanie lekarskie
powinno zapobiec zagra˝ajàcemu zespo∏owi ischemicznemu
Volkmana, którego skutki sà nieodwracalne. Póêniejsze powik∏ania to zespó∏ Sudecka (30%), zespó∏ cieÊni kana∏u nadgarstka i niestabilnoÊç nadgarstka.
Rehabilitacj´ rozpoczyna si´ jak najszybciej od çwiczeƒ
izometrycznych (Êciskanie gàbki, pi∏eczki), ruchów w stawach ∏okciowym i barkowym.20-22
Z∏amania bli˝szego koƒca koÊci ramiennej
Najcz´Êciej z∏amania nast´pujà w okolicy przynasadowej.
Wyst´pujà na ogó∏ bez przemieszczenia i nie wymagajà leczenia z wyjàtkiem podwieszki. W z∏amaniach wielood∏amowych, zale˝nie od ich postaci, przewa˝nie stosujemy
zespolenie. Najci´˝sze z∏amania ze zwichni´ciem wymagajà leczenia operacyjnego.
Z∏amania kostek podudzia
Z∏amania kostek nast´pujà na skutek potkni´cia na nierównej powierzchni. Najcz´Êciej z∏amaniu z niewielkim
przemieszczeniem ulega kostka boczna, ale równie˝ obie
wraz z dalszà nasadà koÊci piszczelowej. Pojedyncze z∏amanie leczymy zachowawczo opatrunkiem gipsowym.
Najlepsze wyniki daje leczenie operacyjne. Je˝eli zespolenie nie zapewni stabilnoÊci z∏amania, konieczne jest zastosowanie na krótko opatrunku gipsowego. Po zabiegu
obowiàzuje odcià˝enie koƒczyny do czasu zrostu. Post´powaniem z wyboru jest le˝enie przez jakiÊ czas z koƒczynà uniesionà powy˝ej poziomu cia∏a21(ryc. 4).
Z∏amania bli˝szego koƒca koÊci udowej
Z∏amania bli˝szego koƒca koÊci udowej sà najpowa˝niejszym klinicznym, spo∏ecznym i ekonomicznym problemem
osteoporozy. Wyst´pujà one Êrednio u 2,5 na 1000 kobiet,
w granicach od 0,2% (w 35 r.˝.) do 30,0% (po 85 r.˝.).23 ˚y-
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ciowe ryzyko z∏amania bkk udowej u kobiety po 50 r.˝. wynosi 17%,24 90% z∏amaƒ bkk udowej jest skutkiem upadku,25 pozosta∏e 10% przypada na z∏amania zm´czeniowe lub
patologiczne.26
Z∏amania bkk udowej zawsze leczy si´ operacyjne,
a zasadà jest wykonanie zabiegu jak najwczeÊniej, aby
chorà mo˝na by∏o szybko spionizowaç i przywróciç do
normalnego ˝ycia (ryc. 5). W podejmowaniu decyzji
terapeutycznych najbardziej przydatny jest podzia∏ z∏amaƒ wg American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS), który kategoryzuje je na wewnàtrztorebkowe,
kr´tarzowe i podkr´tarzowe. Z∏amania wewnàtrztorebkowe obejmujà szyjk´ koÊci udowej, która z racji tego
po∏o˝enia jest pozbawiona okostnej odgrywajàcej zasadniczà rol´ w gojeniu z∏amaƒ. Ponadto, ukrwienie szyjki
koÊci biegnie od jej podstawy do g∏owy, tworzàcej staw
biodrowy. Z∏amania w tej okolicy nieuchronnie przerywajà ukrwienie i to tym bardziej, im bli˝ej sà g∏owy.
Tzw. wysokie z∏amania podg∏owowe u osób starszych
(70 lat) nie rokujà zrostu i w tych z∏amaniach leczeniem
z wyboru jest dokonanie endoprotezoplastyki stawu biodrowego (ca∏kowitej – je˝eli stan chorego na to pozwala).
U chorych z du˝ymi obcià˝eniami internistycznymi stosuje si´ endoprotez´ cz´Êciowà (najlepiej bipolarnà).
Pozosta∏e z∏amania zrastajà si´. Problemem jest bardzo
mi´kka koÊç, powodujàca cz´sto trudnoÊci w zespoleniu,
które jednak powinno pozwalaç na obcià˝enie koƒczyny.
Dominujà dynamiczne metody zespolenia (si∏a biodrowa
lub gwóêdê ypsylon). Rehabilitacj´ rozpoczynamy natychmiast po zabiegu. Chorzy sà pionizowani po usuni´ciu drenu.21,22,27 Niestety, niezale˝nie od zastosowanego
leczenia z powodu z∏amaƒ bkk udowej w ciàgu roku
umiera 10-20% kobiet i 25% m´˝czyzn.28 Z osób, które
szcz´Êliwie prze˝yjà z∏amanie, po∏owa staje si´ niepe∏nosprawna.29

Zapobieganie z∏amaniom
Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie z∏amaniom.
Leczenie farmakologiczne zmniejsza ryzyko wystàpienia
z∏amania dzi´ki podwy˝szeniu g´stoÊci mineralnej i wytrzyma∏oÊci koÊci. Niestety, nie rozwiàzuje to ca∏kowicie
problemu, poniewa˝ o z∏amaniu decyduje wielkoÊç si∏y
dzia∏ajàcej, a ta powstaje podczas upadku. 90 do 100% z∏amaƒ koƒczyn jest skutkiem upadku. Oko∏o 1/3 osób po
65 r.˝. upada co najmniej raz w roku, z czego 3-5% upadków prowadzi do z∏amania. Kobiety upadajà cz´Êciej ni˝
m´˝czyêni.30 50% upadków jest wynikiem poÊliêni´cia
lub potkni´cia, 10% wynikiem omdlenia, 10% zaburzeƒ
ÊwiadomoÊci, 20-30% wynikiem zaburzeƒ w utrzymaniu
równowagi i innych.31 BezpoÊrednià przyczynà upadków
sà najcz´Êciej: zmniejszona si∏a mi´Êniowa, zaburzenia
równowagi, zaburzenia chodu, niska masa cia∏a, os∏abienie wzroku oraz obni˝enie aktywnoÊci ˝yciowej.32 Zapobieganie upadkom jest zatem zasadniczym post´powaniem
w prewencji z∏amaƒ.
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Medyczne, ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków, tel. (12) 430 32 09, 429 22 65,
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