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OSTEOPOROTICKÉ ZLOMENINY, MOŽNOSTI 
PREVENCE A LÉČENÍ. 



1998 – 2018  
Celkový počet  pacientů hospitalizovaných se 

zlomeninou proximálního femuru  10 027, 
operovaných 9 298     

 
Zlomenina krčku femuru  
Operováno 4 244, průměrný věk 77,2 roků 
 
Zlomenina pertrochanterická  
Operováno 5054, průměrný věk 79,1 roků 



 
• Stárnutí je fyziologický proces, který je spojen 

s celkovou involucí organismu. 
• Nejmarkantnější změny jsou podmíněny 

hormonálně a z toho rezultují dva pro ortopedii a 
traumatologii závažné stavy – osteoporóza a 
osteoartróza. Někdy bývá dáváno rovnítko mezi 
degenerativní změny pohybového aparátu a 
stáří. Tyto změny však nejsou totožné a liší se 
od sebe velmi výrazně, i když je třeba připustit 
vliv délky života a charakteru fyzické aktivity na 
sekundární artrózu. 



 
• Udává se, že přibližně 12% populace 

v Německu a v České republice trpí 
osteoporózou, přičemž v 60-ti letech života je 
postiženo 25% žen, v 65-ti již 50%, v 70-ti letech 
70% a v 80-ti 100%. Kocián udává pro ženskou 
populaci ještě bývalé federace obdobná čísla. 

• V r. 1989 bylo v ČR registrováno 7400 zlomenin 
prox femoru-i při velké chybovosti byla tato čísla 
výrazně vyšší. Tehdejší prům věk pod let 70 u 
mužů, 74 roků u žen. V součanosti je to téměř 
20 000 případů ročně.    
 



 
• Definice: metabolický kostní proces, charakterizované snížením 

kostní hmoty a deteriorací mikroarchitektury kostní tkáně, která má 
za následek zvýšenou fragilitu kosti a z toho plynoucí zvýšené riziko 
zlomeniny. Doprovází stárnutí, jako choroba je osteoporóza 
označena při patologické ztrátě kostní substance. 

• Osteoporoza rovnoměrně postihuje jak organickou matrix, tak i 
obsah anorganických látek. Definice není jednoduchá, věku 
přiměřená osteoporóza není chorobou, ale stává se jí v okamžiku 
vzniku patologické osteoporotické fraktury .   

• Biochemický obraz je chudý 



• Mezi rizikové faktory patří: 
• Nízká tělesná váha, což je méně než 85% ideální váhy nebo 

v absolutních číslech méně než 60 kg 
• Čerstvý váhový úbytek 
• Osobní a rodinná anamnéza zlomenin 
• Kouření, alkoholové excesy, kofeinismus  
• Kavkazské etnikum se štíhlou postavou, hypermobilními klouby a 

jemnými vlasy 
• Malnutrice nízký příjem kalcia, dieta s vysokým podílem vlákniny, 

fosfátu nebo proteinů 
• Sedavý způsob života 
• Užívání medikamentů jako kortikosteroidy  
• Časná menopauza 



 
• Epidemiologie: u bílého plemene (lidí kavkazského 

původu) lze diagnostikovat u 50% žen  ve věku nad 65 
let a o něco méně u mužů různý stupeń osteoporózy.  

• Do 75 let věku utrpí asi 30% populace zlomeninu, 
vznikající v osteoporotické kosti. Většina 
osteoporotických zlomenin vzniká u pacientů, kteří nebyli 
nikdy vyšetřování ani léčeni pro osteoporózu, na 
standardních snímcích při fraktuře je poprvé zjištěn 
úbytek kostní tkáně, ale ten se projeví až při chybění 30-
50% kostního minerálu. U lidí negroidního plemene nebo 
u pacientů obézních se osteoporóza vyskytuje mnohem 
méně často. Obézní ženy jsou do menopauzy chráněny 
vyšší hladinou estrogenů a obecně větším množstvím 
kostní hmoty. 

•   
 



 
• Ve čtvrtém deceniu obsahuje lidská kostra 

největší množství kostní substance. Po 40. roce 
věku začíná sukcesivní, na věku závislé 
snižování kostní hmoty, které u žen vede ke 
ztrátě 35-40% kortikální a 55-60% spongiozní 
kosti. Muži ztrácejí jen asi 2/3 tohoto množství. 
Úbytek kortikální i spongiozní kosti mají bifázický 
průběh. V pátěm deceniu dochází postupně 
k pomalému úbytku v množství 0,3% u mužů a 
0,5% u žen ročně, tato rychlost se stále zvyšuje 
až do 70 roku, po které se opět zpomaluje. 
Kostní ztráta se akceleruje po menopauze, 
dosahuje 2-3% ročně po dobu 6-10 let. 

•   



 
• Osteoporózu můžeme dělit z několika 

aspektů. Může být lokalizovaná nebo 
generalizovaná, primární nebo 
sekundární. Primární nebo též idiopatická 
bývá dělena dle věku a pohlaví na 
juvenilní, presenilní, postklimakterickou a 
senilní. Sekundární uvedu jen pro úplnost 
– dělí se podle příčiny na endokrinní, 
gastrointestinální, při malignitách ve 
skeletu, iatrogenní a z imobilizace nebo 
afunkce. Primární osteoporózu dělí Riggs 
a Christiansen do dvou typů. 
 



 
• Typ I., známý jako postmenopauzální (hugh turn 

over se zvýšenou resorpcí), se vyskytuje 6x 
častěji u žen a trvá 6-10 let po menopauze, 
postihuje především spongiozní kost. Primární 
roli hraje deficit estrogenu. 

• Typ II., známý jako senilní involuční osteoporóza 
(low turn ower se snížením kostní novotvorby) 
se objevuje u žen i mužů v poměru 2:1 po 70. 
roce věku a postihuje rovnoměrně trabekulární i 
kortikální kost, průvodním jevem je dlouhodobá 
deficience kalcia a zlomeniny proximálního 
femoru. 
 



 
• Příčinou vysoké mortality u zlomenin 

proximálního konce stehenní kosti u gerontů 
není osteoporóza, ale pokročilé involuční změny 
organismu. Ten se nedokáže vyrovnat 
s nadprahovou zátěží celého patofyziologického 
řetězce změn, který nazýváme zlomeninovou 
nemocí. 

•  Nosnost kosti je úměrná druhé mocnině hustoty 
kosti-sníží-li se hustota dvakrát, sníží se nosnost 
čtyřikrát. Po stanovení dg osteoporóza by měla 
být rozlišena zvýšená resorpce od nízké 
novotvorby.    
 



 
• Závažnost osteoporózy spočívá především ve 

zvýšené dispozici ke zlomeninám. Tím se po 
poměrně obsáhlém úvodu dostávám k vlastnímu 
obsahu svého sdělení. Podle údajů Ústavu 
zdravotnických informací a statistiky České 
republiky vzrůstá počet zlomenin proximálního 
konce femoru ročně zhruba o 10% a ročně je 
dg. S 72.0 – S 72.2, což odpovídá bývalé dg. 
820, hospitalizováno více než 17.000 pacientů, 
z toho téměř 12.000 ve věku nad 70 let. 

•   



 
• Až do věku 60 let jsou úrazem proximálního 

konce femoru postiženi častěji muži, což je dáno 
převahou při dopravních a pracovních úrazech. 
Přesné epidemiologické údaje asi není možno 
zjistit, ale udává se ročně v USA asi 1,5 mil. 
zlomenin z osteoporózy, z čehož asi 1/3 připadá 
na zlomeniny proximálního femoru. Ve světě se 
ročně eviduje 17 miliónů zlomenin krčku, 
skutečný výskyt však bude násobně vyšší. Na 
Slovensku vzrostla dle Dr. Wendlové za 
posledních 20 let incidence zlomenin krčku 
femoru o 353% a 20-30% poraněných zmírá do 
jednoho roku po zloměnině. 

•   



 
• Důležitou roli v taktice ošetřování těchto 

zlomenin hraje časový faktor, interval mezi 
úrazem a operací. Na tyto zlomeniny bylo 
pohlíženo jako na akutní traumatologické 
příhody, časový faktor nehraje až tak zásadní 
roli. Operovat co nejdříve, ovšem po důkladné 
předoperační přípravě. Vysoký věk pacienta 
spolu s celou řadou interních nemocí často 
operaci nedovolí. V našem materiálu 
ortopedické kliniky IPVZ  Bulovka bylo 83,1% 
akutně operováno. 

•   
 



 
• Významnou roli v predikci dobrého výsledku 

hraje interval úraz – operace. Jsou-li pacienti 
operováni do 24 hodin od úrazu, dosahujeme 
dobrého výsledku v 90% případů. Je to ale 
zavádějící, uvědomíme-li si, že se jedná o 
pacienty s nekomplikovanou interní diagnózu, 
schopné okamžité operace bez přípravy. U 
operací mezi 1-4 dnem od úrazu klesá počet 
dobrých výsledků na 70%, nad 5 dnů přežívá 
pouze 50% zraněných.  

•   
 



 
• Mortalita souvisí významně s předúrazovou 

aktivitou. Pacienti, aktivní až do okamžiku úrazu, 
mají až 90% naději na uzdravení. U pacientů, 
kteří byli již před úrazem částečně nebo úplně 
neschopni chůze, klesá naděje na uzdravení 
pod 50% a u 90% zi pacientů této skupiny se 
mobilita po zlomenině podstatně zhorší. 
 



                   Důsledky 

Po zlomenině proximálního femoru: 
nárust mortality v prvním roce po úrazu  až 
o 30 % 
Ztráta soběstačnosti původně nezávislých 
pacientů po zlomenině proximálního 
femuru 
1/2 částečně závislých 
1/3 zcela závislých 



• Zlomeniny proximálního femuru u starších 
pacientů jsou přes svou četnost a časté fatální 
následky poměrně málo exaktně sledovány. 

• Existuje řada mýtů, doměnek a nepřesností, 
které se neustále tradují. 

• Jaký je podíl osteoporózy (T< -2,5) na celkovém 
počtu zlomenin? 

• Je všeobecně přijata metodika léčení? 
• Jak je organizována prevence a osteologická 

péče o tyto pacienty? 
• Jaké jsou sociální a ekonomické dopady těchto 

zlomenin? 



subtrochanterická   

intertrochanterická 
pertrochanterická  

bazicervikální   

krček   



Intrakapsulární zlomeniny krčku 
 

- jsou v každém věku zatíženy poměrně vysokým počtem 
  špatných výsledků 

 
Příčiny: 

     Avaskulární nekróza 
     Pakloub 

     Selhání osteosyntézy 
     Infekt 

 
 

Nekróza i porucha hojení je zaviněna poruchou perfúze  
hlavice.  

Spolupůsobí i intrakapsulární hematom. 
Obnova prokrvení je limitována v řádu hodin.  



K.V. 49 let   
OP12 hod. po úrazu 

během 9 měsíců 
selhání - TEP 

 



P.D. 50 let 
OP 36 hod. po úrazu 
Od počátku bolesti 

6 m. po operaci  
Scintigrafie-TEP 

 



P.H. 52 let 
operován v zahraničí 

časný infekt – dvoudobé  
ošetření - TEP 

 



               Volba metody léčby 
 
 
1) Do 40 let věku primární indikace osteosyntézy 

 
2) 5. - 7. decenium - názory mnohdy kontroverzní 
3) Life expectancy kratší než 5 let-indikace cervikokapitální náhrady  
    u pacientů starších 50 let  TEP  
 
 
             Osteosyntéza vs. Endoprotéza 
 
Starší věk - primárně indikace endoprotézy 
Trend posledních let- hranice mezi indikačními 
skupinami se stírají. 
 
 





J.M. 48 let  
úraz na lyžích vysokou energií 

operován téhož dne v Itálii 
 



n=93 
Analýza komplikací-nekrózy................. /14,1%/ 

 

(Garden) G I,II................................10 % 
   G III,IV.............................90 % 

 
 

Doba úraz-operace.....29 hod.(4 – 120 hod.)  
 

   Kvalita repozice.............dobrá/55,6%/ 
                                          špatná/44,4%/ 

                              
 

   Antirotační šroub.......... ano/66,7%/ 
                                        ne/33,3%/ 

                              
 



J.K. 46 let 
úraz pádem z výšky 

operován po 20ti hodinách 
nekróza 2,5 roku po operaci 

 



Diskuse 
 
 
Při hodnocení výsledků panuje mírná shoda v několika faktech: 
 
1) Procento nekróz je úměrné závažnosti dislokace, stanovené 
     v klasifikačním schématu podle Gardena 
2)  Procento nekróz je málo závislé na intervalu úraz-ošetření 
3) Procento nekróz je závislé na typu zvolené osteosyntézy? 
4) Vysoká x nízká úrazová energie 
5) Přesnost repozice 
6) Stupeň osteoporózy 
7) Věk pacienta 

 



Závěr: 

Z vlastní zkušenosti i z literárních údajů lze soudit na 
přímou závislost mezi velikostí dislokace fragmentů 
(Garden) a procentem AVN i pakloubů.  

 
Kvalita repozice má zejména vliv na nezhojení zlomeniny, 

interval úraz operace má význam menší, než je mu 
přikládán. 

 
DHS je metoda suficientní, ekonomická a dostupná. 
 
Vliv stupně osteoporózy není uspokojivě vysvětlen a 

zůstává předmětem výzkumu.  
 
 



Pertrochanterické zlomeniny 

• Stabilní 
   Nestabilní     posteromediální fragment v                    

                Adamsově oblouku   
Intertrochanterické 
Vysoké subtrochanterické 
 
Převážná část nízkozátěžové fraktury 

vzniklé nízkou energií násilí 



Léčba 

• Indikována operační léčba jako metoda 
volby 

• Konzervativní postup – v principu možný, 
ale: delší léčba, vyšší morbidita, vyšší 
mortalita, vyšší výskyt deformit po zhojení 

• Kvalita skeletu až na vyjímky špatná 
• Osteosyntéza DHS (dynamic hip screw) 

nebo PFN (proximal femoral nail) 



   PROPORCE  DHS – PFN 1999 - 2012 
 

Intramedulární PFN 

% 



Měření parametru tip apex distance ( TAD) dle Baumgaertnera ( 1995) 



Dynamizace měření délky krčkového šroubu  dle Doppelta ( 1980) 







Přežití k 31.12.2018 



Operační léčení v oblasti kyčelního 
kloubu při úrazech v terénu osteopatie 

• A. Nestabilní pertrochanterické zlomeniny 31 A 2.1, A 2.2, A 2.3 
DHS x PFN, randomizováno 86 pacientů  

• Výsledky předběžného vyhodnocení u 37 pacientů publikovány 
• Vaculík J., Malkus T., Horák M., Majerníček M., Dungl P., Podškubka A. 
      Stabilita osteosyntézy nestabilních pertrochantrických zlomenin PFN nebo DHS 

v závislosti na  denzitě hlavice femuru,  Ortopedie, č. 3, ročník 2/2008, MedAkta  
• Selhání DHS 3x, PFN 1x 
• Dynamizace x denzita centrální části hlavice o průměru 2 cm – trend závislosti 

 
• EFORT Nice 2008 
• Malkus T., Vaculík J., Dungl P., Kubeš R., Majerníček M., Šimková G., Horák M., Povšil C., 

Skácelová S. 
      Prospective follow up of patients after osteosynthesis of unstable osteoporotic intertrochanteric 

fractures 
 

• EFORT Copenhagen 2011, Osteosynthesis of unstable intertrochanteric fractures by DHS and PFN in a 
randomized study. Vaculík J., Horák M., Malkus T. Majerníček M., Dungl P., Podškubka A.  
 
 
 



A – Žena J.H. 75 let – Úraz, DHS, 1T, 4M, 
5M-CKP, 7M 



A – Muž J.V. 86 let – Úraz, DHS – krátký 
šroub, 1T, 1M, 2M, 3M, 14M (cut out) 



A - Žena V.W. 88 let – Úraz, DHS, 3M, 6M, 
12M, 26M (segmentální nekróza) 



B - Žena Z.K. 53 let – Úraz, DHS, 6T, 3M, 
5M (nekróza hlavice), TEP 



D - Muž J.S. 64 let – Úraz, PFN (krátký 
šroub), 6T, 3M, 6M, 12M, 20M   



 A - Žena B.Š. 82 let – Úraz, PFN, 1T, 6T 
(technická chyba)  



Závěr 
V posledních letech se projevuje výrazné 

upřednostnění nitrodřeňových implantátů při 
osteosyntéze pertrochanterických zlomenin bez 
zdůvodnění tohoto trendu bez ohledu na 
možnost vyššího výskytu komplikací.  

Vliv samotné denzity skeletu hlavice na stabilitu 
osteosyntézy nebyl prokázán 

Výhoda intramedulárních implantátů prokázána v 
nižší tendenci ke cut out fenomenu, v dalších 
hodnocených parametrech není statisticky 
významná 

 



 
 
 
           Děkuji za pozornost 
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