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4.1. Osteoporoza postmenopauză
4.2 Osteoporoza de vârstă

4.1 Osteoporoza postmenopauză
La femei rata pierderii osoase (care începe, ca și la bărbați, după atingerea masei osoase
maxime, la vârste tinere) este accelerată marcat în primii 1-2 ani după instalarea menopauzei.
Înainte de utilizarea pe scară largă a DXA pentru diagnostic, osteoporoza era diagnosticată
clinic, numai în momentul apariției fracturilor de fragilitate, sau radiologic, în cazul
evidențierii unei mase osoase scăzute.
Și în prezent, cea mai importantă complicație a osteoporozei, atât din perspectivă
individuală cât și a sistemelor de sănătate și costurilor impuse acestora este reprezentată de
fracturile de fragilitate osteoporotice. În Marea Britanie sunt înregistrate anual 536000 de
astfel de fracturi.
Fracturile de fragilitate sunt cele care apar la o cădere cel mult de la înălțimea proprie și
afectează tipic coloanal vertebrală, șoldul, antebrațul, coastele, humerusul. Fracturile
afectează nu numai subiecții cu diagnostic osteodensitometric de osteoporoză ci și pe cei cu
osteopenie. Riscul relativ de fractură de fragilitate este mai mare în prima categorie dar,
întrucât prevalența generală a osteopeniei este mai mare, și numărul absolut al fracturilor este
mai crescut în grupul cu osteopenie decât în cel cu osteoporoză.
Fracturile vertebrale reprezintă cele mai frecvente fracturi de fragilitate. Uneori acestea
pot fi diagnosticate clinic deoarece se asociază cu dureri importante la nivelul coloanei (și pot
fi confirmate radiografic). Afectează predominant joncțiunea toracolombară și coloana dorsală
în porțiunea sa medie (T7-T8).
Fracturile oligosimptomatice sunt frecvent subdiagnosticate (doar puțin peste 25%
dintre fracturile diagnosticate radiografic sunt suspectate clinic). În caz de fractură
simptomatică, pacientul poate acuza durere marcată la nivelul coloanei, scăderea abilității de a
efectua sarcinile zilnice, depresie, aceste fracturi reprezentând o cauză importantă de

morbiditate. Fracturile vertebrale se soldează de asemenea cu scăderea înălțimii pacientului, cu
deformarea coloanei și afectare secundară a funcției pulmonare, scăderea calității vieții și
mortalitate crescută.
În primii ani postmenopauză fracturile de radius sunt mai frecvente deoarece echilibrul
și funcția musculară sunt în general intacte astfel că mecanismele de protecție induc sprijinul
în mână în cazul unei căderi.

4.2 Osteoporoza de vârstă
Rata accelerată a pierderii osoase postmenopauză se suprapune peste o pierdere
generală de masă osoasă înregistrată cu vârsta la ambele sexe. Aceasta începe rapid după
atingerea masei osoase maxime, dar rata anuală a pierderii de os crește la vârstnici. Fracturile
de fragilitate înregistrează o incidență tot mai crescută cu vârsta – incidența crește marcat la
femei începând cu vârsta de 50 de ani însă la bărbați această creștere nu devine evidentă decât
cu aproape două decade mai târziu.
Pe măsura înaintării în vârstă funcția neuromusculară și echilibrul devin și ele deficitare
astfel incât căderile pe o parte devin tot mai frecvente. Pierderea semnificativǎ a masei
musculare (sarcopenia vârstnicului) este asociatǎ cu un risc crescut de cădere. De aceea
fracturile de șold sunt cele mai frecvente fracturi de fragilitate pe măsura înaintării în vârstă,
atât la femei cât și la bărbați. Factorii de risc pentru cădere sunt numeroși: de ex. administrare
de medicație psihotropǎ, vârsta avansatǎ, cǎderi repetate în antecedente, viteza scăzută a
mersului, deteriorarea cognitivǎ, hipotensiunea ortostaticǎ, tulburǎrile vizuale, tulburările de
echilibru
Fracturile de șold implică în mod egal colul femural și regiunea intertrohanteriană. Ele
reprezintă al doilea tip de fractură osteoporotică ca prevalență și sunt aproape întotdeauna
diagnosticate clinic (și confirmate radiologic). Prezența unei fracturi de șold se asociază cu
mortalitate foarte crescută, mai ales la vârstnici, precum și cu dizabilitate importantă la peste
jumătate dintre supraviețuitori.
Prezența unei fracturi de fragilitate în antecedente crește semnificativ riscul apariției
ulterioare a unei alte fracturi, atât la același situs scheletal cât și la altele- vezi tabelul nr 4.
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Tabelul nr. 4 Riscul de fracturi de fragilitate la pacienții care au suferit deja o astfel de fractură

Factori de risc pentru cădere, evaluarea riscului de cădere
Factorii de risc pentru cădere sunt numeroși și extrem de importanți în patogenia
fracturii de fragilitate, îndeosebi la populația vârstnică, unde majoritatea pot fi mai frecvent
întâlniți:
 afectarea echilibrului, posturii și mobilității,
 afecțiuni neurologice,
 consumul de medicamente sau substanțe ce scad starea de conștiență sau produc
hipotensiune ortostatică,
 teama de cădere,
 afectarea vizuală,
 istoricul personal de episoade de cădere,
 afecțiuni neuromusculare sau musculoscheletice,
 afectare cognitivă,
 caracteristici de mediu ce favorizează căderea.

Evaluarea riscului de cădere
Evaluarea riscului de cădere începe cu o anamneză atentă privind:


istoricul personal de episoade de cădere (numărul, frecvența, circumstanțele favorizante
ale acestora, consecințe, simptome premergătoare, dacă au existat),



medicația cronică administrată,



istoricul medical,



teamă de cădere,



caracteristicile mediului ambiant al locuinței,



utilizare de sprijin la mers sau necesitatea acestuia,



examen clinic axat pe tulburări de mers, echilibru, postură, mobilitate, forță musculară,
evaluare cognitivă, testare neurologică de bază (reflexe osteotendinoase, propriocepție,
funcție vestibulară și cerebeloasă), status cardiovascular, acuitate vizuală.

Unii dintre acești factori sunt modificabili, de exemplu consumul de substanțe care
alterează starea de conștiență sau menținerea echilibrului, caracteristici ale mediului ambiant
(podele alunecoase, spații intunecoase, lipsa barelor de susținere, obstacole pe traseu), scădere
corectabilă a acuității vizuale. Modificarea acestora duce la scăderea incidenței căderilor.
Unele studii au arătat eficiența protectoarelor de șold în scăderea riscului de fractură
dar efectul nu a fost uniform dovedit în literatură.
Deficitul nutrițional de calciu și vitamina D este foarte prevalent în populația vârstnică
iar corecția deficitului de vitamină D în doză suficientă (minim 800UI/zi) reduce semnificativ
riscul de cădere.
Un factor care poate contribui la efectul asupra musculaturii scheletice și sistemului
osos este și reducerea aportului proteic la pacienții vârstnici. Aportul zilnic adecvat de calciu,
vitamina D și proteine (însemnând echivalentul a minim 1g calciu, 800 UI vitamina D, 1 g
proteine/kcorp) face de asemenea parte din managementul general al pacienților osteoporotici.
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