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Wytyczne dotyczàce profilaktyki
osteoporozy ze szczególnym
uwzgl´dnieniem zapobiegania
upadkom
Guidelines of osteoporosis and fall prevention
Summary
90-100% of limb fractures result from falls. Osteoporosis prevention should start from conception and should be continued in
further life respectively to age. Fall prevention is a difficult and
unfortunately underestimated problem in Poland. One in three
people aged 65 and over experience a fall at least once a year. In
community-dwelling people 5% of falls lead to fractures, but even
20% in pensioners of nursing homes and hospitals. Falls are the
main cause of quality of life degradation, disability and mortality in
the elderly. Malfunction of many internal organs contribute to falls
so 400 different risk factors have been described. Therefore fall
prophylaxis should be multifactorial. Presently available data indicate that even a 40% decrease of fracture risk is possible on condition that the patient is treated by a multidisciplinary team (general practitioner, rheumatologist, orthopedic surgeon, neurologist,
physiotherapist, psychologist). There are already developed guidelines on this subject in Europe and worldwide. This paper is
a review of osteoporosis and fall prevention prepared on the basis of contemporary literature.
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Keywords: osteoporosis, prevention, falls, calcium, vitamin D,
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steoporoza stanowi obecnie powa˝ny problem medyczny, ekonomiczny i spo∏eczny, a wyd∏u˝anie
okresu ˝ycia nieuchronnie prowadzi do jego narastania. W osteoporozie najistotniejsze sà z∏amania, prowadzàce
do obni˝enia jakoÊci ˝ycia, inwalidztwa, a nawet do Êmierci.
˚yciowe ryzyko z∏amania koÊci u kobiety po 50. roku ˝ycia
wynosi 39% (1). Starzenie si´ spo∏eczeƒstwa powoduje, ˝e
liczba z∏amaƒ narasta lawinowo. W roku 1990 stwierdzono na
Êwiecie 1600000 tys. z∏amaƒ bli˝szego koƒca koÊci udowej
(bkk udowej), a przewiduje si´ ˝e w 2050 b´dzie ich 6260 tys.
(2). Mamy zatem do czynienia z epidemià z∏amaƒ.
Zasadniczà przyczynà z∏amaƒ sà upadki. Odpowiadajà one za 100% z∏amaƒ przedramienia, 90% z∏amaƒ bkk
udowej i oko∏o 25% z∏amaƒ kr´gos∏upa (3). Zatem profi-
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laktyka osteoporozy musi obejmowaç nie tylko dba∏oÊç
o jakoÊç samej koÊci, ale równie˝ o zapobieganie upadkom.
Celem niniejszego doniesienia jest przedstawienie zasad profilaktyki osteoporozy i upadków na podstawie najnowszych doniesieƒ naukowych.
Profilaktyka osteoporozy
Za profilaktyk´ osteoporozy przyjmuje si´ zapobieganie wystàpieniu choroby zdefiniowanej w roku 2001
przez National Osteoporosis Foundation (NOF) i National
Institutes of Health USA (NIH) jako „chorob´ szkieletu
charakteryzujàcà si´ upoÊledzonà wytrzyma∏oÊcià koÊci,
co powoduje zwi´kszone ryzyko z∏amania. Wytrzyma∏oÊç koÊci przede wszystkim odzwierciedla g´stoÊç mineralnà w po∏àczeniu z jakoÊcià koÊci” (4). Profilaktyka
osteoporozy zale˝y od etapu ˝ycia. Rozpoczyna si´ od
okresu p∏odowego, trwa przez okres dorastania, a˝ do
póênej staroÊci.
Niezale˝nie od zabezpieczenia prawid∏owej masy kostnej, profilaktyka osteoporozy powinna obejmowaç (4):
• redukcj´ ryzyka upadków
• redukcj´ z∏amaƒ
• optymalizacj´ sprawnoÊci chorego i popraw´ jakoÊci ˝ycia
• zapobieganie przedwczesnej Êmierci
W tabeli 1 przedstawiono zasady profilaktyki osteoporozy i upadków opracowane dla poszczególnych grup
wiekowych.
Okres p∏odowy
Za powstawanie szkieletu w okresie p∏odowym, a póêniej rozwój szczytowej masy kostnej odpowiada genom,
powsta∏y z kompilacji genów rodziców (6). Na budow´
szkieletu p∏odu mo˝e mieç wp∏yw poda˝ wapnia i witaminy D u matki w okresie cià˝y. Witamina D odpowiada za
wch∏anianie wapnia w przewodzie pokarmowym i utrzymanie jego homeostazy w ustroju. W ostatnio opublikowanych opracowaniach wykazano, ˝e obni˝ony poziom
witaminy D u matek w trzecim trymestrze cià˝y mia∏ zwiàzek z obni˝onà masà koÊci ich dzieci w wieku 9 lat (7). Zapotrzebowanie matki w okresie cià˝y i kobiety karmiàcej
na wapƒ wynosi 1000 mg dziennie, a na witamin´ D poni˝ej 800 IU (6). Przeci´tna dieta w Polsce zawiera od 50
do 70% dziennego zapotrzebowania wapnia i witaminy
D (7). Wynika to z niskiego spo˝ycia produktów nabia∏owych, które sà g∏ównym êród∏em tego pierwiastka i wita3/2006
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Tabela 1. Plan pierwotnej prewencji osteoporozy (5)
Wiek

Udzieliç porady na temat

Od pocz´cia
do wieku szkolnego

Miejsce i sposoby
dzia∏ania/przyk∏ady

Zespó∏ podstawowej opieki
zdrowotnej (lekarz rodzinny,
piel´gniarka, ginekolog itp.)

Wizyty przed- i poporodowe
programy profilaktyczno
-obserwacyjne noworodków

Inni: farmaceuci, opieka
przedszkolna, programy
promocji zdrowia,
„centra rekreacyjne”

Programy zdrowych koÊci
zapobieganie upadkom

Jak wy˝ej +
Unikania palenia tytoniu
Stosowania bezpiecznych diet
redukcyjnych

Zespó∏ podstawowej opieki
zdrowotnej
Programy zdrowotne

Szkolne programy promocji
zdrowia
Programy aktywnoÊci fizycznej

Zaburzeƒ miesiàczkowania na tle
nadmiernej aktywnoÊci fizycznej

Sto∏ówka szkolna
Nauczyciele

Posi∏ki bogate w wapƒ, dost´pne mleko
Programy aktywnoÊci fizycznej

Szkolna piel´gniarka
Agencje/kluby wolontariuszy

Informacja o niebezpiecznych
dietach i od˝ywianiu
Edukacja/wskazówki i doradztwo

Zespó∏ podstawowej opieki
zdrowotnej

Badanie lekarskie: ocena
specjalistyczna (ginekolog, endokrynolog)

Zespo∏y profesjonalistów
Centra, oÊrodki wypoczynkowe
Farmaceuci
Agencje/kluby wolontariuszy

Ocena ryzyka OP
Promocja aktywnoÊci fizycznej
Stosowne doradztwo
Edukacja, wskazówki

DoroÊli w Êrednim wieku Jak wy˝ej +
Stosowania HTZ

Jak wy˝ej

Jak wy˝ej +
Badanie DXA w grupach ryzyka
Ocena menopauzy

DoroÊli >65. r.˝

Zespó∏ podstawowej opieki
zdrowotnej

Selekcja pacjentów z wysokim ryzykiem
osteoporozy i rozpocz´cie leczenia
Ocena ryzyka i wskazówki
dla osób zagro˝onych
Inicjatywy/informacje - troska
o zdrowe koÊci
Pomoc/wskazówki co do
stosowania leków
Specjalistyczne çwiczenia
Edukacja, wskazówki

Lata szkolne

M∏odzi doroÊli

Zachowania zdrowia ci´˝arnej
Adekwatnego nas∏onecznienia
Zachowania aktywnoÊci fizycznej
Zdrowej diety

Odpowiedzialni

Jak wy˝ej +
Zaburzeƒ miesiàczkowania >6
miesi´cy
Wczesnej menopauzy
Stosowania glikokortykoidów
doustnych
Alkoholu

Jak wy˝ej +
Ocena ryzyka osteoporozy
Ocena ryzyka upadków

Promocja zdrowia
Farmaceuci
Fizjoterapeuci
Agencje/kluby wolontariuszy
miny D. W badaniu Javaida wykazano tak powszechny
niedobór witaminy D3 u ci´˝arnych (49% badanych), ˝e
sugeruje to potrzeb´ jej suplementacji w okresie cià˝y (8).
Wed∏ug zaleceƒ Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii kobiety ci´˝arne powinny uzupe∏niaç diet´ witaminà D w dawce 400 IU dziennie. Suplementacj´ nale˝y
rozpoczàç od drugiego trymestru cià˝y (9). W opinii Walkera z Londyƒskiego Royal College of Obstetricians and
Gynecologists decyzja o suplementacji powinna byç podejmowana indywidualnie na podstawie badania poziomu witaminy D3.
3/2006

Okres od narodzenia do zakoƒczenia wzrostu
koÊçca
W tym okresie nast´puje zasadniczy rozwój masy kostnej. Dzi´ki aktywnoÊci chrzàstek wzrostowych nast´puje
wzrost koÊci d∏ugich, a dzia∏anie okostnej modeluje ich
przekrój. Masa koÊçca powi´ksza si´ od kilkuset gramów
u noworodka do10-12 kg u osoby dojrza∏ej. Okres wzrostu o dziewczàt koƒczy si´ z pierwszà miesiàczkà,
a u ch∏opców oko∏o 18. roku ˝ycia. Przyjmuje si´, ˝e
szczytowà mas´ kostnà osiàga si´ mi´dzy 16. a 30. rokiem ˝ycia (1).
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Zapotrzebowanie na Ca u dzieci w tym okresie wynosi
od 800 do 1300 mg (10). W celu zapobiegania krzywicy
u niemowlàt przyj´to zasad´ sta∏ej suplementacji witaminy
D3 w dawce od 400 do 800 j/dob´ w zale˝noÊci od wieku, nas∏onecznienia, objawów klinicznych krzywicy.
W Polsce przeci´tna dieta dzieci powy˝ej 1. roku ˝ycia
i m∏odzie˝y nie zabezpiecza w∏aÊciwej poda˝y wapnia i witaminy D. Szeroko zalecane jest stosowanie w okresie
wzrostu koÊçca diety bogatej w wapƒ i witamin´ D3.
Przedawkowanie naturalnej witaminy D, tzn. dostarczanej
w po˝ywieniu jest praktycznie niemo˝liwe ze wzgl´du na
precyzyjne mechanizmy regulujàce jej przyswajanie i wydalanie. Na rynku jest coraz wi´cej produktów wzbogacanych w wapƒ i witamin´ D (margaryny, oleje, soki, jogurty). Wydaje si´, ˝e po potwierdzeniu ich bezpieczeƒstwa
i skutecznoÊci b´dà one mog∏y byç zalecane zamiast typowej suplementacji farmakologicznej. Oprócz w∏aÊciwej
zawartoÊci minera∏ów dieta musi byç zbilansowana energetycznie tak, by osiàgnàç i utrzymaç w∏aÊciwà wag´ cia∏a. Wykazano bowiem, ˝e niskie BMI (poni˝ej 20 kg/m2)
jest czynnikiem ryzyka osteoporozy. Badania u dzieci
z anoreksjà udowodniajà, ˝e jest to jeden z najsilniejszych
czynników ryzyka osteoporozy.
Jednak˝e osiàgni´cie zaprogramowanej genetycznie
szczytowej masy kostnej zale˝y od wielu czynników: funkcjonowania uk∏adu dokrewnego, aktywnoÊci i çwiczeƒ fizycznych, od˝ywiania, a tak˝e stylu ˝ycia. Wiele z tych
czynników ma równie˝ istotne znaczenie w póêniejszym
˝yciu. Dlatego ten okres ˝ycia to przede wszystkim kszta∏towanie w∏aÊciwych nawyków ˝ywieniowych (dieta, alkohol i papierosy) oraz stylu ˝ycia, w tym aktywnoÊci fizycznej. åwiczenia fizyczne w okresie wzrastania stymulujà
wzrost BMD i koÊci (11).
Okres od zakoƒczenia wzrostu do osiàgni´cia masy
szczytowej
W tym okresie obj´toÊç koÊci nie ulega powi´kszeniu,
natomiast zwi´ksza si´ jej stopieƒ mineralizacji, co powoduje zwi´kszenie BMD. U m´˝czyzn mi´dzy 19. a 50. r.˝.
dawka wapnia powinna przekraczaç 1000 mg/dob´ i 400
IU/d witaminy D (12). W profilaktyce kontynuujemy zalecenia z poprzedniego okresu.

upadków. Niezale˝nie od kontynuacji profilaktyki z poprzednich okresów ˝ycia, wymagana jest diagnostyka
osteoporozy i ewentualnie wdro˝enie jej leczenia. U osób
starszych niedobór witaminy D prowadzi do os∏abienia
mi´Êni koƒczyn dolnych, si∏y uÊcisku i ogólnej wydolnoÊci
(np. przy wchodzeniu po schodach) (tabela 2) (15).
Profilaktyka upadków
Amerykaƒskie i Brytyjskie Towarzystwo Geriatryczne
definiuje upadek jako „zdarzenie, podczas którego osoba
przyjmuje pozycj´ le˝àcà na poziomie, na którym sta∏a lub
ni˝szym poziomie z lub bez utraty przytomnoÊci” (16). Autorom trudno zaakceptowaç to okreÊlenie, bowiem nale˝a∏oby upadkiem nazywaç równie˝ po∏o˝enie si´ do snu
lub odpoczynek na pod∏odze. Autorzy proponujà zatem
nast´pujàcà definicj´: upadek jest to nag∏a i niezamierzona zmiana pozycji cia∏a z poziomu dotychczas zajmowanego na ni˝szy.
Upadki sà nie tylko bezpoÊrednià przyczynà z∏amaƒ
osteoporotycznych, ale równie˝ innych urazów, które odpowiadajà za zwi´kszonà ÊmiertelnoÊç, chorobowoÊç
i upoÊledzenia sprawnoÊci osób starszych. Badania epidemiologiczne wykazujà, ˝e najwi´kszà liczb´ z∏amaƒ obserwuje si´ w przedzia∏ach wiekowych 8-15 lat oraz powy˝ej 60. r.˝. (rycina 1). Znaczenie zdrowotne i skutki
upadków prowadzàcych do z∏amaƒ w tych grupach wiekowych sà jednak nieporównywalne. Z∏amania u dzieci
gojà si´ z zasady bez powik∏aƒ i nie majà wp∏ywu na dalszy rozwój dziecka. Kluczowym problemem sà natomiast
upadki osób starszych. Najcz´stszà przyczynà sà: zmniejszenie si∏y mi´Êniowej, zaburzenia równowagi, niska masa cia∏a oraz obni˝enie aktywnoÊci ˝yciowej (17).
Po 65. r.˝. oko∏o 35-40% generalnie zdrowych, samodzielnych osób doznaje przynajmniej 1 upadku w roku,
a po 80. r.˝. prawie 50% (18). Liczba upadków pacjentów
domów pomocy i szpitali w tym wieku jest prawie trzykrotnie wi´ksza. Kobiety upadajà cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni
(19,20). Oko∏o 5% upadków koƒczy si´ z∏amaniem,

4000
kobiety

Wiek powy˝ej 65. roku ˝ycia
Jest to okres pojawienia si´ dysfunkcji w wielu narzàdach, co doprowadza m.in. do zwi´kszonego ryzyka

32

3200
cz´stoÊç na 100000 osobolat

Wiek dojrza∏y do 65. roku ˝ycia
W tym okresie u kobiet na skutek menopauzy nast´puje gwa∏towny spadek poziomu estrogenów, który cz´sto
prowadzi do obni˝enia masy kostnej. W tym przedziale
wiekowym nale˝y zadbaç z jednej strony o odpowiednià
poda˝ wapnia i witaminy D, a z drugiej strony eliminowaç
czynniki wp∏ywajàce na mo˝liwoÊç wystàpienia osteoporozy. Po 50. r.˝. dawka wapnia powinna byç wi´ksza, tak˝e z powodu spadku przyswajalnoÊci w przewodzie pokarmowym. Wynosi ona odpowiednio 1500 mg/d wapnia
i 800 IU/d witaminy D. Udowodniono, ˝e palenie papierosów u m´˝czyzn zmniejsza BMD i zwi´ksza ryzyko z∏amaƒ
kr´gos∏upa (OR: 2,8; 95%CI, 1,2-6,7) i bli˝szego koƒca
koÊci udowej (12). Udowodniono równie˝ negatywne
dzia∏anie przewlek∏ego nadu˝ywania alkoholu (13,14,15).

m´˝czyêni
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Rycina 1. Cz´stoÊç wyst´powania z∏amaƒ koƒczyn w zale˝noÊci od wieku i p∏ci (43)
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a u osób z domów pomocy i szpitali, a˝ 10-25% skutkuje
z∏amaniem, zranieniem lub wymaga specjalistycznej opieki medycznej. SpoÊród samodzielnie ˝yjàcych, zdrowych
osób 5% upadków skutkuje hospitalizacjà, z tego 1%
w wyniku z∏amaƒ.
Z tego powodu upadki sà jednà z g∏ównych przyczyn
inwalidztwa i piàtà, co do cz´stoÊci, przyczynà zgonów
u osób powy˝ej 75. r.˝. (21). 50% upadków jest skutkiem
poÊlizgni´cia lub potkni´cia, 10% omdlenia, 10% zawrotów g∏owy, a 20-30% innych zaburzeƒ równowagi (22).
Oprócz uszkodzeƒ cia∏a, upadki majà swoje psychologiczne i spo∏eczne konsekwencje. Nawracajàce upadki sà
przyczynà przyj´cia na dzienne odzia∏y opieki, oddzia∏y rehabilitacji lub opieki d∏ugoterminowej. L´k przed upadkiem i wynikajàcy z niego „zespó∏ l´ku poupadkowego” sà
osobnym problemem psychospo∏ecznym prowadzàcym
do izolacji, ograniczenia aktywnoÊci i upoÊledzenia aktywnoÊci starszych pacjentów (23).
Strategia oceny i prewencji upadków i identyfikacja
osób zagro˝onych upadkiem
Wed∏ug rekomendacji National Institute for Clinical
Exellence UK opublikowanych w listopadzie 2004, ka˝dego starszego pacjenta nale˝y rutynowo pytaç o wyst´powanie upadków w ciàgu ostatniego roku. Pacjent, który zg∏asza wyst´powanie co najmniej jednego upadku,
powinien mieç przeprowadzone badanie chodu i równowagi. Na podstawie jego wyników nale˝y rozwa˝yç
ewentualne dalsze post´powanie (16). Natomiast American Geriatrics Society, British Geriatrics Society, American Academy of Orthopedic Surgeons w pierwszej kolejnoÊci proponujà (23):
• ocen´ za˝ywanych leków
• badanie wzroku
• ocen´ chodu i równowagi
• badanie neurologiczne
• badanie uk∏adu sercowo-naczyniowego
Do oceny chodu i równowagi rekomendowanych jest
kilka testów klinicznych. Zalecane jest wybranie i stosowanie jednego, tak by móc monitorowaç skutecznoÊç terapii i porównywaç wyniki badaƒ. W badaniach prospektywnych udowodniono, ˝e ryzyko upadków roÊnie u osób
z utrudnionym chodem, utrudnionym chodem typu pi´ta - palce i zmniejszeniem aktywnoÊci ˝yciowej (24). W 2001
Black przedstawi∏ algorytm oceny ryzyka z∏amania u kobiet rasy bia∏ej, opierajàc si´ na 5-letnich obserwacjach
ponad 20 potencjalnych czynników ryzyka. WÊród nich
ocenia∏ wstawanie z krzes∏a bez podparcia ràk. Okaza∏o
si´, ˝e upoÊledzenie wstawania z krzes∏a wiàza∏o si´ z ryzykiem wzgl´dnym (RR) 2,3 z∏amania (1).
Wieloczynnikowa analiza ryzyka upadku
U wszystkich pacjentów, wymagajàcych szczególnej
uwagi ze wzgl´du na zagro˝enie upadkami (np. z osteoporozà), którzy doznali upadku w ostatnim roku lub majà nieprawid∏owy wynik testów równowagi i chodu, nale˝y
przeprowadziç wieloczynnikowà analiz´ ryzyka upadku
dopasowanà indywidualnie do ka˝dego pacjenta. Powinna ona obejmowaç:
• szczegó∏owy opis dotychczasowych upadków
• ocen´ chodu, równowagi, ruchomoÊci i si∏y mi´Êniowej
3/2006

• ocen´ ryzyka osteoporozy
• ocen´ narzàdu wzroku, funkcji poznawczych (pami´ci),
badanie neurologiczne
• ocen´ nietrzymania moczu
• ocen´ czynników ryzyka w domu
• badanie kardiologiczne
• weryfikacj´ stosowanych leków
Tak szczegó∏owa analiza wymaga posiadania wielodyscyplinarnego zespo∏u, w sk∏ad którego wchodzà: piel´gniarka, rehabilitant, pracownik socjalny, dietetyk, specjaliÊci-konsultanci, a ca∏oÊç ocenia lekarz prowadzàcy. Je˝eli nie jest to mo˝liwe, np. z powodów organizacyjnych,
Perell proponuje uproszczony model, w którym oceniane
sà (25):
• stan zdrowia na podstawie badania fizykalnego (lekarz)
• badanie/wywiad dotyczàcy najwa˝niejszych czynników
ryzyka (piel´gniarka)
• badanie chodu i równowagi
Na podstawie wymienionych analiz mo˝na oceniç wyst´powanie czynników ryzyka upadków u badanego pacjenta. SpoÊród badanych prawie 100 czynników, tylko
dla kilkunastu istniejà wiarygodne wyniki, zgodne z zasadami medycyny opartej na faktach (EBM - Evinece Based
Medicine) (tabela 2). Sà one oceniane w prospektywnych,
wielooÊrodkowych badaniach, w których zosta∏a przeprowadzona wieloczynnikowa analiza ryzyka upadków. Po
stwierdzeniu w wywiadzie lub badaniu jakiegokolwiek
czynnika upadku powinno si´ rozwa˝yç zastosowanie
wieloczynnikowej prewencji, indywidualnie dopasowanej
do stwierdzonych zaburzeƒ.
Wdro˝enie wieloczynnikowej strategii prewencji
Skuteczne programy prewencji muszà byç oparte na
rozpoznanych indywidualnie u danego pacjenta problemach zdrowotnych (np. osteoporoza, niewydolnoÊç serca, omdlenia) oraz zdiagnozowanych czynnikach ryzyka.
Powinny one obejmowaç 4 zasadnicze obszary interwencji:
• trening si∏y i równowagi
• eliminacja domowych czynników ryzyka
• poprawa funkcjonowania narzàdu wzroku, uk∏adu krà˝enia, funkcji umys∏owych
• weryfikacja stosowanych leków, w∏àcznie z odstawieniem niektórych Êrodków
Tabela 2. Czynniki ryzyka upadków spe∏niajàce kryterium
EBM (25)
• Os∏abienie si∏y mi´Êniowej
• Upadki w wywiadzie
• Zaburzenia chodu
• Zaburzenia równowagi
• Stosowanie urzàdzeƒ wspomagajàcych chód (balkoniki)
• Zaburzenia widzenia
• Depresja
• Zaburzenia pami´ci
• Wiek ≥80 lat
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• Trening si∏y i równowagi
Na podstawie przeprowadzonych badaƒ, w których
stosowano wy˝ej opisany schemat interwencji, udowodniono skutecznoÊç takiego post´powania. Przyk∏adem
sà badania Tinnetti (1994) (26), Close (1999) (27) i Jensen (2002) (28). Redukcja upadków u osób, u których
wdro˝ono prewencj´ si´ga∏a od 27% do 40%. SpoÊród
wszystkich stosowanych metod najskuteczniejszy okaza∏
si´ trening si∏y i równowagi, co wykazano w 22 badaniach przeprowadzonych do 2002 roku. Ka˝dy rodzaj rehabilitacji powinien obejmowaç „nauk´ upadania”, w celu os∏abienia jego skutku. Najbezpieczniejsze sà upadki
na poÊladki, najniebezpieczniejsze - na bok (uderzenie
o twardà powierzchni´ bezpoÊrednio w okolicach biodra).
• Eliminacja domowych czynników ryzyka
Poniewa˝ wi´kszoÊç upadków ma miejsce w domu,
a 50% z nich jest skutkiem poÊlizgni´cia, drugim istotnym
elementem strategii prewencji jest ocena i eliminacja zewn´trznych czynników upadków - w domu i otoczeniu
pacjenta. Udowodniono, ˝e jest ona skuteczna tylko
w po∏àczeniu z pozosta∏ymi rodzajami interwencji np. rehabilitacjà (29). W ostatnich badaniach Bach (30), Day
(31) i Pardessus (32) wykazali, ˝e dzia∏ania takie zmniejszajà ryzyko upadków o 34% (RR 0,66, 95%CI 0,540,81). Na ich podstawie rekomendowane sà dzia∏ania polegajàce na instalacji podparç i uchwytów w toalecie, ∏azience, miejsc do siedzenia pod prysznicem, stosowanie
mat antypoÊlizgowych i adaptacji oÊwietlenia, jak równie˝
zainstalowanie bezprzewodowego telefonu „alarmowego” oraz eliminacja luênych kabli i niezabezpieczonych
przewodów.
• Poprawa funkcjonowania narzàdu wzroku, uk∏adu krà˝enia, funkcji umys∏owych
SpoÊród dzia∏aƒ poprawiajàcych funkcjonowanie uk∏adu krà˝enia, nerwowego i narzàdu wzroku udowodniono
przydatnoÊç wszczepiania rozruszników serca w zapobieganiu upadkom u osób z nadwra˝liwoÊcià zatoki t´tnicy
szyjnej. W zakresie uk∏adu nerwowego dzia∏ania prewencyjne powinny obejmowaç leczenie zaburzeƒ równowagi
i pami´ci. Niestety brak jest wiarygodnych danych medycznych potwierdzajàcych skutecznoÊç programów poprawy funkcji poznawczych i widzenia, co nie znaczy, ˝e
sà one bezwartoÊciowe. W du˝ych badaniach Hornbrook
(33), obejmujàcych 3182 pacjentów, nie wykazano znamiennej statystycznie ró˝nicy u pacjentów po leczeniu
funkcji poznawczych. Wydaje si´ jednak, ˝e leczenie neurologicznych zaburzeƒ ma istotne znaczenie, ale wymaga
szczegó∏owych badaƒ prospektywnych. Równie˝ korekta
wzroku, oceniana w badaniu Day (31) nie wiàza∏a si´ ze
znamiennym zmniejszeniem ryzyka upadku (RR 0,88,
95%CI 0,54-1,43), ale zosta∏a uznana za istotny element
leczenia wed∏ug wielu towarzystw (16).
• Weryfikacja stosowanych leków, w∏àcznie z odstawieniem niektórych Êrodków
Istotnym elementem profilaktyki upadków jest modyfikacja leczenia farmakologicznego. Polega na zmniejszeniu
lub odstawieniu leków psychotropowych (neuroleptyków,
leków nasennych, przeciwdepresyjnych, benzodwuaze-

34

pin). Badania pokazujà, ˝e stosowanie wi´cej ni˝ trzech leków zwi´ksza ryzyko nawracajàcych upadków. Campbell
(34) udowodni∏, ˝e odstawienie tych leków (w zamian stosowano placebo) zmniejsza ryzyko upadków o 66%
(95%CI 0,16-0,74) (34). W ramach interwencji farmakologicznej nale˝y rozwa˝yç stosowanie witaminy D, a u osób
po 70. r.˝. aktywnych postaci witaminy D3. Metaanaliza,
obejmujàca 11238 pacjentów z 38 badaƒ przeprowadzona przez Heine, pokaza∏a 22% spadek liczby upadków
osób z suplementacjà wapnia z witaminà D (35).
Ochraniacze na biodra
Ochraniacze na biodra sà stosowane od kilku lat, ale do
tej pory doniesienia na temat ich skutecznoÊci by∏y rozbie˝ne. Wiele doniesieƒ dowodzi ich przydatnoÊci (36),
natomiast inne jej przeczà (37,38,39,40). Ostatnia metaanaliza opublikowana w Osteoporosis Int w 2005 (41) potwierdzi∏a ich skutecznoÊç, ale tylko u pensjonariuszy domów opieki spo∏ecznej i osób hospitalizowanych. Nie ma
wiarygodnych badaƒ uzasadniajàcych stosowanie ochraniaczy u osób ˝yjàcych samodzielnie. Osobnym problemem jest z∏a tolerancja ochraniaczy przez pacjentów.
Oko∏o 20 do 50% badanych przerywa∏o noszenie ochraniaczy ju˝ po miesiàcu (41).
Schemat post´powania w praktyce codziennej
Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e istniejà obiektywne trudnoÊci
we wdro˝eniu zaleceƒ wynikajàcych z niniejszego opracowania. Na podstawie przedstawionych doniesieƒ oraz korzystajàc ze „Stanowiska Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego w sprawie Standardów Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy w Polsce” (42) sugerujemy nast´pujàcy uproszczony schemat post´powania:
1. Ka˝dego pacjenta po 60. r.˝. pytamy o upadki i przebyte z∏amania
2. Ka˝dego pacjenta informujemy, ˝e przyczynà z∏amaƒ
sà upadki i nale˝y ich za wszelkà cen´ unikaç
3. Je˝eli chory nie dozna∏ upadku, to informujemy go
o najcz´stszych zagro˝eniach zdrowotnych i zewn´trznych
Zagro˝enia zdrowotne
• wzrok - czy dobrze widzi, czy nosi okulary
• si∏a mi´Êniowa - (orientacyjne informacje - uÊcisk d∏oni)
• chód - czy nie ma zawrotów g∏owy, zaburzeƒ chodu,
zmian zwyrodnieniowych stawów
• czy za˝ywa leki: uspokajajàce, sedatywne, nasenne,
przeciwdepresyjne
Czynniki zewn´trzne w domu
• oÊwietlenie
• przeszkody na trasie chodu od przedpokoju do wszystkich pomieszczeƒ (np. kable elektryczne, telefoniczne,
luêne dywany)
• zabezpieczenia Êliskich powierzchni (∏azienka, toaleta)
• dodatkowe uchwyty (∏azienka)
Osobiste zabezpieczenie
• „wolne r´ce” aby umo˝liwiç amortyzacj´ upadku (torba
na rami´ lub plecak na zakupy)
• obuwie z podeszwà przeciwpoÊlizgowà
• laska dla osób w z∏ej kondycji fizycznej
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4. Je˝eli chora dozna∏a upadku - próba ustalenia jego
przyczyn
• sprawdzenie, czy nie wyst´pujà czynniki wymienione
powy˝ej
• ocena stanu neurologicznego
• ocena uk∏adu sercowo-naczyniowego
• ocena chodu i równowagi
5. Wdro˝enie schematu aktywnego zapobiegania upadkom, jak to przedstawiono w tekÊcie opracowania
Podsumowanie
Podstawowe znaczenie w zapobieganiu z∏amaniom
ma eliminacja ryzyka upadków i profilaktyka osteoporozy. O ile suplementacja wapniem i witaminà D w ró˝nych
okresach ˝ycia nie przedstawia problemów, o tyle zapobieganie upadkom jest bardzo trudnym zagadnieniem.
Na upadki sk∏ada si´ bowiem wiele czynników zdrowotnych, b´dàcych przedmiotem ró˝nych specjalnoÊci, a lista czynników ryzyka zawiera 400 pozycji. Upadkom
mo˝na zapobiegaç skutecznie, je˝eli pacjent b´dzie obj´ty leczeniem przez wielospecjalistyczny zespó∏ lekarzy,
rehabilitantów, psychologów. Problem ten wymaga systemowego rozwiàzania w naszym kraju. Wdro˝enie nawet uproszczonego schematu post´powania powinno
w istotny sposób zmniejszyç zagro˝enie upadkami.
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