
10. Streszczenie 
 

Złamanie bliższej części kości udowej jest groźnym urazem stwarzającym 

niebezpieczeństwo dla dalszego zdrowia i życia chorego. Śmiertelność chorych ze 

złamaniem bliższej części kości udowej w ciągu pierwszych 30 dni po urazie może 

wynosić 10%, zaś rok po złamaniu nawet 30%.  

Złamania bliższej części kości udowej stanowią poważny problem zarówno dla 

każdego indywidualnego chorego jak i dla całego społeczeństwa. W Klinice Ortopedii i 

Traumatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie staramy się aby chorzy 

przyjmowani z powodu złamań bliższej części kości udowej byli leczeni operacyjnie jak 

najszybciej po urazie. Takie postępowanie daje szansę na uniknięcie powikłań 

związanych z unieruchomieniem chorych i zmniejszenie śmiertelności. 

Cel pracy  

Wyniki badań i spostrzeżenia przedstawione w piśmiennictwie oraz doświadczenia 

Kliniki Ortopedii i Traumatologii UM w Lublinie przekonują, że niezwłoczne 

przeprowadzenie leczenia operacyjnego u chorych w podeszłym wieku ze złamaniami 

bliższej części kości udowej ma wpływ na ich dalsze przeżycie. Opóźnienie lub brak 

leczenia operacyjnego tych chorych jest przyczyną ograniczenia ich aktywności i 

zgonu. 

 Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki ustaliłem następujące cele pracy: 

1. Ocena czynników wpływających na opóźnienie leczenia operacyjnego u 

chorych ze złamaniem bliższej części kości udowej 

2. Określenie przeżycia u chorych ze złamaniem bliższej części kości udowej 

3. Próba ustalenia czynników ryzyka wpływających na zmniejszone przeżycie u 

chorych po złamaniu bliższej części kości udowej 

4. Ocena odległej aktywności chorych leczonych z powodu złamania bliższej 

części kości udowej. 

Metodyka pracy 

Badania kliniczne były oparte na retrospektywnej  ocenie dokumentacji 

klinicznej i radiologicznej chorych leczonych z powodu złamań części bliższej kości 

udowej w Klinice Ortopedii  i Traumatologii UM w Lublinie, w latach 1992-2002. 
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Podstawowymi danymi demograficznymi odnotowanymi z historii chorób było 

określenie płci i wieku leczonych.  Określałem odmianę leczonych ZBCKU kwalifikując 

je jako: złamania szyjki, przezkrętarzowe i podkrętarzowe. 

Określałem stan aktywności chorych przed złamaniem. Oparłem się na własnej 

prostej pięciostopniowej klasyfikacji wydolności, w której: stopień 1 to chorzy nie 

chodzący, stopień 2 mający zdolność chodzenia tylko po domu, stopień 3 chorzy 

chodzący samodzielnie tylko w okolicy własnego domu, 4 stopień – to chorzy 

wychodzący poza dom i korzystający z komunikacji miejskiej, 5 stopień odpowiada 

pełnej aktywności chorych. Klasyfikację tą użyłem również do oceny odległej 

aktywności chorych po leczeniu. Oceniałem stan zdrowia ogólnego chorych po 

przyjęciu do szpitala w oparciu o odmianę i liczbę obciążeń zdrowia ogólnego. 

Oceniałem również stan zdrowia chorych w oparciu o klasyfikację wg ASA (American 

Society of Anaestesiologhy) jako ryzyko operacyjne wystąpienia powikłań lub zgonu 

podczas zabiegu lub po jego zakończeniu.  

Oceniałem czas jaki upłynął od chwili urazu do przeprowadzenia leczenia 

operacyjnego złamań odnotowując możliwe przyczyny opóźnienia leczenia. 

Zwracałem uwagę na leczenie operacyjne wykonane w przeciągu pierwszej doby po 

urazie oraz po jej upływie. Odnotowałem sposoby przeprowadzonego leczenia.  

Odległą ocenę chorych leczonych z powodu ZBCKU wykonałem w oparciu o skalę 

ich aktywności oraz czas ich przeżycia po leczeniu w zależności od czynników 

demograficznych i epidemiologicznych.  

Materiał 

W latach 1992-2002 w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie leczono 489 chorych z powodu złamań bliższej części kości 

udowej. W omawianej grupie chorych było 367 (75,1%) kobiet i 122 (24,9%) 

mężczyzn.  Średnia wieku leczonych chorych wynosiła 82 (od 65 do 102) lata. 

Najliczniejszą grupą wiekową byli chorzy leczeni między 80 i 89 rokiem życia (199 

osób, 40,9%).  Leczono 280 (57,3%) złamań szyjki kości udowej, 196 (40,1%) złamań 

przezkrętarzowych i 13 (2,7%) złamań podkrętrzowych kości udowej.  Oceniałem 

wyjściowy przed-urazowy stan aktywności leczonych chorych ze ZBCKU. 
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Odnotowałem,  że leczeni chorzy charakteryzowali się statystycznie istotnie 

częstszym 2 i 3 stopniem aktywności przed urazem. Oceniałem częstość liczebności 

poszczególnych stopni klasyfikacji ASA u chorych ze ZBCKU. Odnotowałem 

statystycznie istotnie większą liczebność chorych ze stopniem 3 klasyfikacji ASA w 

porównaniu do pozostałych leczonych. Odnotowałem 14 schorzeń obciążających 

zdrowie chorych ze ZBCKU. Najczęstszym współistniejącym obciążeniem było 

nadciśnienie tętnicze, które wystąpiło u 122 chorych (30,3%). Oceniłem liczbę 

sposobów leczenia  w grupie badanych chorych ze ZBCKU. Najczęstszym sposobem 

leczenia była aloplastyka stawu biodrowego, którą wykonano u 247 (50,5%) chorych . 

Wyniki 

Większość chorych (243 osoby) była operowana w ciągu pierwszych 24 godzin 

po urazie w porównaniu do 140 operowanych po upływie 24 godzin. 106 osób było 

jedynie leczonych wyciągowo. Odnotowałem statystycznie istotnie częstszą 

liczebność chorych operowanych w przeciągu pierwszej doby po urazie (P<0,001, test 

χ2). 

Nie odnotowałem wpływu płci na czas przeprowadzenia leczenia. 

Odnotowałem, że chorzy którzy doznali ZBCKU między 65 i 69 rokiem życia byli 

statystycznie istotnie częściej leczeni po upływie pierwszych 24 godzin po urazie 

(P=0,031; test χ2). 

Odnotowałem istotnie częstsze podjęcie leczenia operacyjnego po upływie 

pierwszych 24 godzin od urazu u chorych ze złamaniem szyjki kości udowej (P=0,002, 

test χ2). Chorzy ze złamaniami podkrętarzowymi statystycznie częściej byli poddawani 

jedynie leczeniu wyciągowemu (P<0,001, test χ2). 

Odnotowałem, że chorzy z 2 i 3 stopniem klasyfikacji ASA byli statystycznie 

częściej operowani w przeciągu pierwszych 24 godzin od urazu w porównaniu do 

pozostałych chorych (odpowiednio : P<0,001; test χ2), natomiast chorzy z 5 stopniem 

tej klasyfikacji byli istotnie częściej leczeni jedynie wyciągowo (P<0,001; test χ2).  

 Nie stwierdziłem aby chorzy z którymkolwiek ze stopni przedoperacyjnej 

aktywności byli częściej operowani w przeciągu pierwszych 24 godzin po urazie. 
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Chorzy z 3 i 4 stopniem aktywności byli operowani istotnie częściej po upływie 

pierwszych 24 godzin po urazie w porównaniu do  

pozostałych chorych (P=0,01, test χ2). Leczenie jedynie wyciągowe stosowano 

istotnie częściej u chorych z 1 i 2 stopniem aktywności (P<0,001, test χ2).  

Odnotowałem częstsze podejmowanie leczenia operacyjnego u chorych bez 

obciążeń i z jednym obciążeniem w przeciągu pierwszych 24 godzin po urazie 

(P=0,048, test χ2) w porównaniu do pozostałych grup chorych.  Leczenie 

bezoperacyjne, wyciągowe istotnie częściej stosowano u chorych z licznymi 

obciążeniami (P<0,001, test χ2). 

Odnotowałem, że istotnie częściej wykonywano zespolenie ZBCKU w ciągu 

pierwszych 24 godzin po urazie (P<0,001, test χ2), zaś aloplastykę po upływie 

pierwszych 24 godzin (P<0,001, test χ2).  

Oceniałem zależność między wyjściową przedoperacyjną aktywnością chorych 

leczonych z powodu ZBCKU a stopniem odległej aktywności. Odnotowałem trend 

pogorszenia aktywności o jeden stopień w stosunku do stopnia skali przedoperacyjnej 

aktywności. Zgony wystąpiły istotnie częściej u chorych z 1 stopniem 

przedoperacyjnej niewydolności (P<0,001), chorzy z wyjściowym 2 stopniem 

aktywności charakteryzowali się istotnie częściej 1 odległym stopniem (P<0,001), 

chorzy z przedoperacyjnym 3 stopniem aktywności podczas odległego badania mieli 

istotnie częściej wydolność stopnia 2 (P<0,001). U chorych z wyjściowym 

przedoperacyjnym 4 stopniem przedoperacyjnej aktywności istotnie częściej w 

odległym badaniu występował stopień 3 (P<0,001), zaś 4 stopień odległej aktywności 

wystąpił istotnie częściej u chorych, u których przed urazem mieli 5 stopień 

aktywności (P<0,001). 5 stopień odległej aktywności wystąpił istotnie częściej u 

chorych z przedoperacyjnym 5 stopniem wyjściowej aktywności, zależność była 

istotna statystycznie (P<0,001), przy czym wyjściową aktywność w odległym badaniu 

była charakterystyczna tylko dla 39 (38,6%) chorych. 

W przeciągu 60 miesięcy po urazie zmarło 164 (33,54%) chorych leczonych z 

powodu ZBCKU. Najwięcej zgonów odnotowano w okresie pierwszego miesiąca po 

urazie, zmarły wtedy 64 osoby (13,08%). W przeciągu pierwszych 3 miesięcy po urazie 
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łącznie zmarło 20,25% chorych, po roku 21,48%, po 3 latach 30,88%, zaś po 5 latach 

33,54%. 

Odnotowałem istotnie gorsze przeżycie dla operowanych chorych w wieku 80-

89 i powyżej 90 roku życia (P>0,000001 , test log-rank), chorych z czterema lub 

pięcioma obciążeniami zdrowia ogólnego (P=0,00012, test log-rank), chorych wraz ze 

wzrostem stopni klasyfikacji wg ASA (P<0,0000001, test log-rank),  leczeni 

bezoperacyjnie mieli istotnie gorsze przeżycie w porównaniu do leczonych 

operacyjnie niezależnie od metody przeprowadzonego zabiegu (P<0,00001, test log-

rank), oraz w porównaniu do czasu przeprowadzenia operacji niezależnie czy zabieg 

odbył się w przeciągu pierwszych 24 godzin czy po upływie 24 godzin po urazie 

(P<0,00001, test log-rank).  

Czynnikami ryzyka gorszego przeżycia u chorych ze ZBCKU są:  podeszły wiek 

(test regresji Coxa, P<0,048), liczba obciążeń zdrowia ogólnego (P<0,01, test regresji 

Coxa), leczenie bezoperacyjne w porównaniu do metod leczenia operacyjnego 

(P<000054, test regresji Coxa) jak i czasu przeprowadzenia operacji (P<0,000001, test 

regresji Coxa). Stopnie klasyfikacji ASA są czynnikiem ryzyka pogorszenia przeżycia u 

chorych ze ZBCKU (P<0,0000001, test regresji Coxa). W porównaniu z innymi 

czynnikami wpływającymi na przeżycie chorych stopnie klasyfikacji wg ASA 

charakteryzują się najwyższym Hazardem Ryzyka (HR), który wynosi 2,86 co oznacza, 

że wraz z każdym stopniem klasyfikacji ryzyko zgonu zwiększa się prawie 3 krotnie.  

Wnioski 

1. Czynnikami wpływającymi na opóźnienie leczenia operacyjnego chorych ze 

złamaniem bliższej części kości udowej ponad 24 godziny po urazie są: młodzi 

chorzy w wieku 65-69 lat, chorzy z 2 stopniem klasyfikacji wg ASA, 3 i 4 stopień 

przedoperacyjnej aktywności, lokalizacja złamania w obrębie szyjki kości 

udowej oraz chorzy poddawani aloplastyce stawów biodrowych. 

2. Czynnikami wpływającymi na zastosowanie leczenia wyciągowego u chorych 

ze złamaniem bliższej części kości udowej są: lokalizacja złamania w strefie 

podkrętarzowej kości udowej, 5 stopień klasyfikacji wg ASA, 1 i 2 stopień 

przedoperacyjnej aktywności, chorzy z 4 i 5 obciążeniami zdrowia ogólnego.  
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3. Największa śmiertelność chorych ze ZBCKU występuje w pierwszym miesiącu 

po urazie i wynosi 13,08%. 21,48% chorych zmarło po roku zaś po 5 latach 

33,54%. 

4. Czynnikami ryzyka pogorszenia przeżycia chorych po złamaniu bliższej części 

kości udowej są: podeszły wiek powyżej 80 roku życia, liczne obciążenia 

zdrowia ogólnego, stopnie klasyfikacji wg ASA, leczenie bezoperacyjne.  

5. Czynnikiem ryzyka przeżycia po złamaniu bliższej części kości udowej o 

największym znaczeniu jest klasyfikacja wg ASA ponieważ wyraża się 

najwyższym Hazardem Ryzyka, który wynosi 2,86.  

6. Odległe wyniki kliniczne chorych leczonych z powodu ZBCKU charakteryzują się 

obniżeniem poziomu odległej aktywności o jeden stopień w porównaniu do 

wyjściowej aktywności przed złamaniem. Tylko chorzy z pełną aktywnością 

przed złamaniem mają szansę na jej odzyskanie po leczeniu, jednak odsetek 

tych chorych jest ograniczony do 38,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Summary 
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Fractures of the proximal part of the femur are serious injuries, which may be 

dangerous both to patient’s health and life. The mortality in patients suffering 

because of fracture of proximal part of the femur may reach 10% in first 30 days after 

the injury and 30% after a year.  

Fractures of proximal part of the femur cause important problem both to 

individual patient and entire society. In Orthopedic and Traumatology Department 

Medical University in Lublin we try to perform operative treatment in patients with 

proximal part of the femur as soon as possible after the injury. Such treatment gives a 

chance to avoid complications related with patient’s immobilization and to decrease 

mortality.  

Aim of the study 

Results of previous studies and observations presented in publications and 

experiences of Orthopedic and Traumatology Department Medical University in 

Lublin convince that immediate operative treatment in older patients with fractures 

of proximal part of the femur influence their further survival. The delay or lack of 

operative treatment of these patients is a cause of activity limitation and death.  

 The aims of the study are:  

1. Examination of factors that may cause a delay of operative treatment in patients 

with fractures of proximal part of the femur 

2. Examination of survival in patients with fractures of proximal part of the femur.  

3. The attempt to establish risk factors that may lead to decreased survival in patients 

with fractures of proximal part of the femur 

4. Examination of long-term activity in patients treated because of fractures of 

proximal part of the femur.  

Methods  

 Clinical study was based on retrospective analysis of clinical and radiological 

case histories of patients treated because of proximal part of the femur at 

Orthopedic and Traumatology Department Medical University in Lublin in the years 

1992-2002.  
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 The basic demographic data obtained from clinical case histories were gender 

and age of the patients. 

The type of fracture of proximal part of the femur was classified according to 

localization: fractures of the neck, peritrochanteric region and subtrochanteric.   

Pre-injury patients activity level was also established. Activity level was rated upon 

own designed classification: 1st degree: patients that cannot walk at all, 2nd degree: 

patients that walk only indoors, 3rd degree: patients that may walk independently 

only in closeness to own home, 4th degree: patient that can walk independently 

outdoors and use public transportation, 5th degree: full activity. General health 

status was examined upon of the kind and the number of general health’s threats. 

General health status was also examined with the use of ASA (American Society of 

Aneastesiologhy) Classification.  

 Time from injury to operative treatment was measured and the possible cause 

of the delay of operation was noted. The type of operative procedure was noted. 

Care was taken to distinguish patients treated within first day after the injury from 

patients operated after first day.  

Long-term examination of patients that had been treated because of fractures of 

proximal part of the femur was performer wit the use of own activity classification 

and survival upon demographic and epidemiological factors.  

Material 

 In the years 1992-2002 489 patients were treated because of fractures 

of proximal part of the femur at Orthopaedic and Traumatology Department Medical 

University in Lublin.  The study group consisted of 367 (75,1%) women and 122 

(24,9%) men. The average age was 82 (from 65 to 102) years. The largest group were 

patients treated between 80 and 89 years (199 persons, 40,9%). 280 (57,3%) femoral 

neck fractures, 196 (40,1%) peritrochanteric and 13 (2,7%) subtrochanteric femoral 

fractures were treated. The largest group of patients had 2 and 3 degree of pre-injury 

activity level. 3 degree according to ASA classification was the most frequent among 

treated patients (37%). 14 illnesses that were the threats of general health status had 

been noted. The most common illness was the hypertension noted in 122 patients 
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(30,3%). The most common type of treatment was hip arthroplasty performed in 247 

(50,5%) patients.  

Results 

Most of the patients (243 persons) had been operated within first 24 hours 

after the injury in comparison to 140 that were operated later than first 24 hours. 

Non-operative traction treatment was used in 106 patients. The number of patients 

that had been operated on within first 24 hours was statistically significant (P<0,001, 

test χ2). 

The influence of gender on the timing of treatment was not noted.  Patients in 

the age between 65 and 69 years old were significantly frequently operated after first 

24 hours (P=0,031; test χ2). Patients with 2nd degree acc. to ASA classification were 

operated significantly more frequently after first 24 hours after the injury, whereas 

patients with 5th degree acc. to ASA had more frequently non-operative traction 

treatment (P<0,001; test χ2).  

 There were not any correlation between degrees of pre-operative 

activity status with operation performed within first 24 hours. Patients 

demonstrating 3rd and 4th degree of activity level were treated more significantly 

frequent after first 24 hours (P=0,01, test χ2). Non-operative traction treatment was 

significantly more frequently used in patients with 1st and 2nd degree of activity level 

(P<0,001, test χ2).  

Patients without or with one threat in general health status were operated 

more frequent in first 24 hours (P=0,048, test χ2). Non-operative traction treatment 

was more frequently applied to patients with 4 or 5 threats of general health status 

(P<0,001, test χ2).  

Internal fixation was significantly more frequently performed within first 24 

hours after the injury (P<0,001, test χ2), while hip arthroplasty more frequently after 

24 hours (P<0,001, test χ2).  

The relationship between primary pre-injury activity and long follow-up 

activity after fracture treatment was evaluated. The trend of deterioration of late 

activity by one degree in comparison to pre-injury activity classification was noted. 
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The deaths were significantly more frequent in patients that had been classified as 

1st degree in pre-injury activity level (P<0,001).  Patients with 2nd degree of pre-injury 

activity level were classified as 1st degree of late follow-up activity (P<0,001). Patients 

with pre-injury 3rd degree of activity level demonstrated 2nd activity level during 

long follow-up examination (P<0,001). The deterioration from 4th pre-injury activity 

level to 3dr late follow-up activity level was also noted (P<0,001). 4th late follow-up 

activity level was significantly more frequently in patients with pre-injury 5th degree 

level of activity. 5th degree of long follow-up activity level was noted in patients with 

5th degree of pre-injury activity (P<0,001), but this result was present only in 38,6% of 

patients.  

5th degree of long follow-up activity level was more frequently noted in 

younger patients 65-69 years old (P<0,001), without any threats of general health 

status (P=0,004) and with 2nd degree acc. to ASA classification (P <0,001).  

1st degree of long follow-up activity level was more frequently noted in 

patients older than 90 years (P<0,001), 3rd degree acc. to ASA classification (P<0,001) 

and patients that had been treated non-operatively (P=0,004).  

164 patients treated because of fracture of proximal part of the femur died 

during 60 months after the injury. The highest incidence of deaths occurred during 

first month after the injury, 64 persons (13,08%) died during this period. During first 3 

months after the injury died 20,25% of patients, after a year 21,48%, after 3 years 

30,88% and after 5 years 33,54%.  

Significantly worse survival was noted in patients older than 80 years 

(P>0,000001, log-rank test), patients with 4 or 5 threats of general health status 

(P=0,00012, log-rank test), higher degrees of ASA classification (P<0,0000001, log-

rank test), non-operative treatment in comparison to operative treatment apart the 

method of operation (P<0,00001, log-rank test), and in comparison to the timing of 

operation, apart whether intervention was performer during first 24 hours or after 24 

hours after the injury (P<0,00001, log-rank test).  

Risk factors of worse survival after fracture of proximal part of the femur are: 

older age above 80 years  (P<0,048, Cox regression test), number of threats of 
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general health status (P<0,01, Cox regression test), non-operative treatment in 

comparison to operative treatment  (P<000054, Cox regression test) and the timing 

of operative treatment (P<0,000001, Cox regression test). ASA classification is a risk 

factor of worse survival in patients treated because of proximal part of the femur 

(P<0,0000001, Cox regression test). In comparison to other factors influencing 

survival the highest Hazard of Risk (HR) characterizes ASA classification, which is 2,86. 

It means that the risk of death is about 3 times higher with each degree of ASA 

classification.  

Conclusions 

1. Factors that influence on delay of operative treatment after first 24 hours after 

the injury include: young age 65-69 years, 2nd degree acc. to ASA, 3rd and 4th 

degree of activity level, femoral neck fracture, hip arthroplasty.  

2. Factors that were connected with higher incidence of non-operative traction 

treatment are: subtrochanteric femoral fractures, 5th degree according to ASA 

classification, 1st and 2nd degree of pre-injury activity level and patients with 

4 and 5 threats of general health status.  

3. The highest incidence of deaths in patients with fractures of proximal part of 

the femur occurred during first month after the injury, 13,08% died during this 

period. 20,25% of patients died after a year and 33,54% after 5 years.  

4. Risk factors of deterioration in survival of patients treated because of fractures 

of proximal part of the femur are: old age above 80 years, numerous threats of 

general health, ASA classification, non-operative treatment.  

5. ASA classification is the most important risk factor of survival after fracture of 

proximal part of the femur because it is characterized by the highest Hazard 

Ratio, that counts 2,86.  

6. Long-term clinical results of treatment of proximal fractures of femur are 

characterized by deterioration by one degree in activity level in comparison to 

primary pre-injury activity. Only patients with full pre-injury activity level have 

a chance to recreate it after the treatment, but the proportion of these 

patients is limited to 38,6%.  
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