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Bevezetés: A csonttörések fontos kockázati tényezője a D-vitamin-hiány. A 25-hidroxi-D-vitamin-szintek és gyógyu-

lási, túlélési kilátások közötti kapcsolatról még kevés adat áll rendelkezésre. Célkitűzés: A D-vitamin-ellátottság tanul-

mányozása csípőtáji törésekben. Módszer: 2013. februártól szeptemberig 203, csípőtáji törés miatt műtött beteg 

(74,8±11,5 év; férfi :nő: 67:136) adatai kerültek feldolgozásra a 25-hidroxi-D-vitamin- és a parathormonszintek vizs-

gálatával. Kontrollként szolgált 74 személy. Eredmények: A D-vitamin-hiány és a szekunder hyperparathyreosis szig-

nifi kánsan gyakoribb volt a csípőtáji törést szenvedettekben, mint a kontrollokban (72% vs. 45% és 33% vs. 17%). A 

műtét után jobb állapotúak 25-hidroxi-D-vitamin-szintje magasabbnak (p<0,001) bizonyult a rosszabb állapotú be-

tegekéhez képest. Az elhunyt (medián túlélés: 19 [5–52] nap) 31 betegnek szignifi kánsan alacsonyabb volt a 25-hid-

roxi-D-vitamin-szintje, mint a túlélőké (22,6 [9,5–45,0] vs. 33,0 [16,5–56,6] nmol/l). Következtetések: Csípőtáji 

törött betegekben a D-vitamin-hiány, valamint a műtét utáni állapot és a 25-hidroxi-D-vitamin-szintek közötti pozi-

tív korreláció megerősíti a D-vitamin-pótlás fontosságát mind a törésmegelőzésben, mind a törésgyógyulásban, sőt a 

túlélés esélyének növelésében is. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 659–668.

 

Kulcsszavak: D-vitamin-hiány, csípőtáji törés, gyógyulás, túlélés

Vitamin D supply of patients with hip fracture

Introduction: Vitamin D defi ciency is an important risk factor for fractures. However, there are few data available only 

on the relationship between serum 25-hydroxyvitamin D levels and recovery after surgery for hip fracture. Aim: The 

authors investigate the vitamin D supply of patients with hip fractures. Method: Between February and September 

2013, serum 25-hydroxyvitamin D and parathyroid hormone levels were determined in 203 patients with hip frac-

ture (74.8±11.5 ys; 67 men and 136 women) and in 74 control subjects. Results: Vitamin D defi ciency and secondary 

hyperparathyroidism occurred signifi cantly more frequently in patients with hip fracture than in control subjects (72% 

vs. 45%, and 33% vs. 17%, respectively). Patients with better condition after surgery showed higher 25-hydroxyvita-

min D levels (p<0.001) than those with poor condition. Serum 25-hydroxyvitamin D were lower in the 31 patients 

who died [median of survival time: 19 (5–52) days] compared to those who survived [22.6 (9.5–45.0) vs. 33.0 

(16.5–56.6) nmol/l]. Conclusions: The association between vitamin-D defi ciency and mortality as well as the positive 

correlation between serum 25-hydroxyvitamin D levels and better postoperative condition confi rm the importance 

of proper vitamin D supply in the prevention and cure of hip fractures, what is more in the increase of the chance of 

survival.
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Rövidítések

25(OH)D = 25-hidroxi-D-vitamin; Alb = albumin; Ca-Alb = 

albuminra korrigált Ca; ANOVA = varianciaanalízis; Ca = ösz-

szes kalcium; DBP = D-vitamin-kötő fehérje; ECLMA = elekt-

rokemiluminometrikus assay; IOM = Institute of Medicine; 

NHANES = National Health and Nutrition Examination Sur-

vey; NS = nincs szignifi káns eltérés; PBA = protein binding as-

say; PTHi = parathormon intakt; US = United States; UVB = 

ultraibolya B

Az utóbbi évek kutatási eredményei a D-vitaminnak szá-

mos extraskeletalis hatására felhívták a fi gyelmet, de az 

egyik legfőbb szerepe a kalcium és csontanyagcsere sza-

bályozásában van. A D-vitamin hiányában kialakuló kal-

ciumhiány a biológiailag hatékony intakt parathormon 

(PTHi) növekedésén keresztül nagyfokú csontmátrix-

veszteséghez vezet. Ezenkívül a nem megfelelő D-vita-

min-ellátottságban a csökkenő izomerő miatt megnő az 

elesések valószínűsége, így a törések rizikója is növekszik 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Mindezekért a csonttörések megelő-

zésében is fontos szerepet játszik az egészséget is támo-

gató szérum-össz-25(OH)D-vitamin-szint, amely jelen 

ismereteink szerint a legmegbízhatóbb markere a D-vita-

min-ellátottságnak. Idősebb korban a bőrben kevesebb 

kolekalciferol (D3-vitamin) termelődik UVB-fény hatá-

sára, mint a fi atalokban, amellett, hogy az öregebb em-

berek kevesebb időt is töltenek a szabadban és még keve-

sebbet a napon. A csípőtáji törések elsősorban az idős 

embereket érintik, számuk évről évre világszerte növek-

szik. Az incidencia emelkedését az elöregedő társadal-

makban a magasabb átlagéletkorral együtt járó mozgás-

korlátozottság okozta folyamatos csontállományvesztés 

is okozza, amellett, hogy az immobilizáció miatti izom-

működés romlása a csontállomány további lebomlásával 

jár, mert az egyre csökkenő fi zikai aktivitás egyre alacso-

nyabb csonttömeget eredményez. A szezonális viszo-

nyok és egyes társuló krónikus megbetegedések ugyan-

csak fontos tényezőként tarthatók számon úgy a 

csípőtáji törések létrejöttében, mind a D-vitamin-hiány-

nyal összefüggésbe hozható gyakori időskori betegségek 

kialakulásában [8, 9, 10, 11, 12, 13].

A megfelelő D-vitamin-státus ugyanakkor javíthatja a 

társuló krónikus betegség állapotát, az izmok funkcióját, 

csökkenti az elesések számát, stimulálja a csontgyógyu-

lást, javítja a csont vérkeringését, a kollagénszintézist, így 

kulcsszerepet játszik az egészséges csontállomány fenn-

tartásában, az osteoporosis prevenciójában. A csípőtáji 

törés többeknél az életminőség romlásával is jár, nem 

beszélve arról, hogy az egészségügy kasszáját jelentős 

költséggel terheli. A betegség mortalitása magas. Lee és 

munkatársai az 5 éves túlélési tanulmányukban nagyobb 

esetszámon megállapították, hogy a csípőtáji töröttek 

túlélési rátája hasonló az emlőkarcinómában szenvedő 

betegekéhez [14]. A társuló betegségek kialakulásában 

számos kockázati tényező mellett a D-vitamin-hiány is 

komoly szerepet játszik. Tehát a D-vitamin-hiány felderí-

tése, megelőzése, kezelése az olyan magas rizikójú bete-

geknél, mint a csípőtáji töröttek, indokolt. A jelen tanul-

mányunkban a szombathelyi Markusovszky Egyetemi 

Oktatókórház Baleseti Sebészeti Osztályán kezelt 203 

csípőtáji törött beteg D-vitamin-ellátottságát elemezzük 

a PTHi-, kalcium- (Ca), albuminszintjeik ismeretében, 

tekintetbe véve a krónikus betegségeiket és életvitelüket 

is. Több szerző foglalkozik a csípőtáji töröttek D-vita-

min-hiányának felmérésével, felvetve a D-vitamin-pótlás 

szükségességét is [1, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19), de a 

25-hidroxi-D-vitamin-szintek és gyógyulási, túlélési kilá-

tások közötti kapcsolatról még kevés adat áll rendelke-

zésre, ezért elemeztük a csípőtáji törött betegeink adata-

it ebből a szempontból.

Betegek és módszer

Vizsgált személyek

2013. február 1. és szeptember 30. között 203 csípőtáji 

törött beteg kezelésére került sor a Markusovszky Egye-

temi Oktatókórház Baleseti Sebészeti Osztályán. A pri-

mer műtét valamennyi sérültnél 6–8 órán belül meg-

történt. A műtétre a megfelelő előkészítés után 

intratrachealis narkózisban vagy periduralis érzéstelení-

tésben került sor.

A vizsgált betegek lényegesebb adatait az 1. táblázat 

összegzi. Csípőtáji törött eseteinkre jellemző, hogy a 

nők közel kétszer többen voltak, mint a férfi ak. A két 

nem között szignifi káns eltérést kaptunk az életkoruk-

ban, a műtét utáni állapotban, valamint egyes társuló be-

tegség gyakoriságában. A D-vitamin metabolizmusa 

szempontjából kevésbé releváns krónikus betegségek kö-

zül leggyakrabban a szív- és érrendszeri megbetegedések 

(N = 140), valamint a diabetes (N = 39) fordultak elő. 

Olyan csípőtáji törött beteget, aki semmiféle gyógyszert 

nem szedett és nem volt ismert krónikus betegsége, csak 

24 esetben találtunk (11,8%). 

A betegeket vagy hozzátartozójukat kikérdeztük az 

életmódbeli szokásaikról, ezek ismeretében két csoport-

ba (aktív és inaktív életmódot élő) soroltuk őket. Az ak-

tív életmódot folytatók csoportjába kerültek azok a bete-

gek, akik rendszeresen mozognak, sétálnak a szabadban, 

önmagukat, sőt családtagjaikat is ellátják rendszeresen, 

időnként még napon is tartózkodnak. Míg azok az idő-

sek, akik lakáshoz kötötten élnek, szabadban szinte soha 

nem tartózkodnak, rendszeres gondozásra, ellátásra szo-

rulnak, az inaktív csoportot alkották. 

A 2013-as év napsütéses óráinak ismeretében az aktí-

vabb életvitelt élő 104 beteget további két csoportba so-

roltuk attól függően, hogy melyik időpontban kerültek 

be kórházunkba, amikor a havi napsütéses órák számá-

nak átlaga kisebb volt 200 óránál vagy a 250–300 órát 

is  elérte havonta (www.okosolart.com/index.php?site= 

napkollektor/napsugarzas).

Rögzítettük a krónikus betegségeket, különös tekin-

tettel a D-vitamin-metabolizmust és a csonttörés rizikó-

ját befolyásoló betegségeket (cardiovascularis betegség, 
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diabetes, osteoporosis, krónikus máj- vagy vesebetegség, 

malignus kórfolyamatok), gyógyszerszedési (antiporoti-

kus terápia, K-vitamin-antagonista) és D-vitamin-szedési 

szokásokat is. 

A műtétet követő 5–10. napon észlelt általános állapo-

tuk és mobilizálhatóságuk alapján három kategóriát állí-

tottunk fel: jó, közepes, rossz. Jónak tekintettük a beteg 

állapotát, ha korán kiültethető, együttműködő, gyógy-

tornász segítségével, járókerettel a műtött oldal terhelése 

nélkül mobilizálható volt. Közepesnek ítéltük meg a korai 

eredményt, ha a beteg ugyan együttműködött, de mobi-

lizálása nehezebb volt, több segítséggel volt csak kivite-

lezhető. Rossz állapotúnak minősítettük azt az idős bete-

get, aki nem működött közre, nem volt mobilizálható, 

általános klinikai állapota is rossz volt. Öt beteget (4 fér-

fi , 1 nő) még a műtétet követő 1 héten belül elveszítet-

tünk. 

A tanulmányunk befejezését követő harmadik hónap-

ban elemeztük, hogy a műtöttek közül mennyien marad-

tak életben, az elhunytak esetében rögzítettük az elhalá-

lozásuk műtéttől számított idejét. 

Kontrollként szolgált további 74 (életkoruk: 

71,4±10,9 év), olyan aktív életvitelű idősebb felnőtt 

(35  férfi , életkoruk: 66,8±8,1 év és 39 nő, életkoruk: 

75,2±11,6 év), akik ép máj- és vesefunkcióval rendelkez-

tek, jelentős osteoporosisban nem szenvedtek, valamint 

K-vitamin-antagonistát sem szedtek. Ők háziorvosuknál 

vagy szakrendelésen az alapbetegségük (cataracta, hyper-

1. táblázat A 203, csípőtáji csonttörést szenvedett beteg főbb jellemzői

Összes betegszám, 

N (%)

Férfi ,

N (%)

Nő,

N (%)

*Szignifi káns eltérés 

a nemek között

203 (100%) 67 (33%) 136 (67%)* p = 0,029

Életkor (év) 74,8±11,5 68,6±11,9 77,9±10,1* p<0,001

Életmód

Aktív

Inaktív

104 (51%) 

 99 (49%)

36 (54%)

31 (46%)

68 (50%)

68 (50%) NS

A 104 aktív életvitelű balesetének hónapjában 

a napsütéses órák

40–200 óra/hó 

250–300 óra/hó 

48 (46%)

56 (54%)

19 (53%)

17 (47%)

37 (54%)

31 (84,6%) NS

D-vitamin-szubsztitúcióban részesült  8 (4%) –  8 (6%) –

Sérült oldal

Bal

Jobb

 88 (43%)

115 (57%)

33 (49%)

34 (51%)

55 (40%)

81 (60%) NS

Diagnózis

Fractura colli femoris

Fractura pertrochanterica femoris

Fractura subtrochanterica femoris

 88 (43%)

111 (55%)

  4 (2%)

24 (36%)

41 (61%)

 2 (3%)

60 (44%)

74 (54%)

 2 (1%) NS

Műtéti eljárás

Csavar

Gamma-szeg

Protézis

Egyéb

 52 (26%)

118 (58%)

 19 (9%)

 14 (7%)

15 (22%)

43 (64%)

 4 (6%)

 5 (7%)

37 (27%)

75 (55%)

15 (11%)

 9 (7%) NS

Állapot a műtét után 5–10 nappal

Jó

Közepes

Rossz

Meghalt

71 (35%)

89 (44%)

38 (19%)

 5 (3%)

26 (39%) 

19 (28%) 

18 (27%) 

 4 (6%) 

45 (33%)

70 (52%)

20 (15%)

 1 (0,7%)

NS

0,026

NS

0,006

A tanulmányt követő 3 hónapban elhunyt 31 (15%) 14 (10%) 17 (21%) NS

D-vitamin-metabolizmus szempontjából releváns 

betegség

Krónikus májbetegség

Krónikus vesebetegség

Malignus betegség

Osteoporosis

antiporotikus terápiában részesült

17 ( 8%)

26 (13%)

46

56 (26%)

34

10 (15%)

 5 (8%)

15 (22%)

 6 (9%)

 1 

 7 (5%)

21 (15%)

31 (23%)

50 (41%)

33D 

p = 0,018

NS

NS

p<0,001

K-vitamin-antagonistát szed 30 11 (16%) 19 (14%) NS

DKözülük 7 beteg D3-vitamint is szedett.

*A p-érték a khi-négyzet vagy Fisher-féle egzakt teszt eredménye.
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tonia, angina, szívritmuszavar, diabetes) vagy az egész-

ségi állapotuk felmérése miatt vérvételre jelentek meg. 

Életkoruk nem tért el szignifi kánsan (p>0,24) az azonos 

nemű csípőtáji töröttek életkorától.

Így a kontrollal együtt összesen 277 időskorú személy 

vizsgálatát végeztük el. 

Statisztikai módszerek

Azoknál a paramétereknél, amelyek normáleloszlásúak 

voltak, az átlag±standard deviációt (SD) tüntettük fel. 

Míg a nem normáleloszlást mutató változók esetében 

1. ábra A csípőtáji csonttörést szenvedett betegek és a kontrollcsoport 

D-vitamin-ellátottsága

Szignifi kanciaszintek: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

2. ábra 25(OH)D- és PTHi-szintek a kontrollcsoport és a csípőtáji 

csonttörést szenvedettek csoportjában

NS = nem szignifi káns; szignifi kanciaszintek: 

*p<0,05; **p<0,01

3. ábra Összefüggés a betegek korai műtét utáni állapota és a 25(OH)

D-vitamin- és PTHi-szintek között

A páronkénti összehasonlítás során szignifi káns eltérések: 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001

mediánt (M) és az interkvartilis tartományt – alsó és felső 

kvartilisekhez tartozó 25. és 75. kvartilishez tartozó me-

dián értékeket – M (Q25–Q75) adtuk meg. Tekintettel 

arra, hogy a D-vitamin metabolizmusát az életkor is 

alapvetően befolyásolja, ezért csak olyan csoportok kö-

zött végeztünk statisztikai elemzéseket, amelyek között 

az életkorban nem volt szignifi káns különbség.

Elemzéseinkhez használt statisztikai módszereket az 

elemszámoknak megfelelően választottuk ki. Amennyi-

ben az alcsoportosítások miatt az esetszámok nem tették 

lehetővé a normalitásvizsgálatot (Kolgomorov–Smirnov-

teszt), illetve az adatok eloszlása nem volt normál, akkor 

Kruskall–Wallis–ANOVA- és medián, illetve Mann–

Whitney-féle U-tesztet használtunk. A normáleloszlást 

mutató paraméterek esetében varianciaanalízist (ANO-

VA, F-próbával) alkalmaztunk. A csoportok közötti elté-

réseket a nem parametrikus adatok esetében χ2-próba, 

illetve Fischer-féle egzakt teszttel értékeltük.

A biostatisztikai számolásokat Statistica for Windows 

10.0 programcsomaggal (Microsoft, Amerikai Egyesült 

Államok) végeztük el, 95%-os konfi denciaintervallum 

mellett. Statisztikailag szignifi kánsnak a p<0,05 értéket 

fogadtuk el.

Mintavétel, laboratóriumi módszerek

A mintavételre a csípőtáji töröttek esetében a nap folya-

mán random módon, a balesetet követően, a műtét előtt 

került sor. Míg a kontrollként szolgáló 74 személy vérvé-

tele a délelőtti (8–12 h) órákban történt. Minden mintá-

ból a rutin laboratóriumi vizsgálatok, így a kalcium-, al-

buminszint meghatározása is a központi laboratóriumba 

érkezést követően azonnal megtörtént. Míg a 25(OH)D 

és PTHi méréséhez a szérumokat mélyhűtőben (–20 
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ºC-on) tároltuk a feldolgozásig, a tárolási idő egyik eset-

ben sem haladta meg a 2 hónapot. 

Mind a 277 eset szérumából meghatároztuk a 25(OH)

D-szinteket protein binding assay-vel és a PTHi-t elekt-

rokemiluminometrikus assay-vel (PBA és ECLMA, 

 Cobas e411, Roche). Továbbá kalcium-, albumin- 

 (Modular, Roche) meghatározást is végeztünk, az ered-

ményekből albuminra korrigált kalciumot (Ca-Alb) szá-

moltunk. 

A D-vitamin-ellátottság szerinti beosztást a hazai és 

külföldi konszenzusok [9, 15] által megadott 25(OH)

D-szintek határértékei alapján (megfelelő: >75 nmol/l; 

elégtelen, szuboptimális: 50–75 nmol/l; hiány: <50 

nmol/l) végeztük. Súlyos D-vitamin-hiánynak tekintet-

tük a <20 nmol/l 25(OH)D-értéket.

A hyperparathyreosis megállapításához a >64 pg/ml 

PTHi-értéket alkalmaztuk, valamint a primer hyperpara-

thyreosis biokémiai diagnózisára a magas PTHi-szint 

melletti magas (>2,6 mmol/l) Ca-Alb szintek esetében 

került sor. 

Vizsgálatainkat a Regionális/Intézeti Kutatás Etikai 

Bizottság engedélyével végeztük. 

Eredmények

A D-vitamin-ellátottság és a hyperparathyreosis 

gyakorisága

Összességében véve szuboptimális (elégtelen és hiányos 

állapot) D-vitamin-ellátottságot a csípőtáji töröttek ese-

tében 11%-kal gyakrabban (87% vs. 76%; p<0,05) tapasz-

taltunk a kontrollcsoporthoz képest. 

A részletesebb, három kategóriába (optimális, elégte-

len és hiányos) sorolt D-vitamin-ellátottság előfordulásá-

nak gyakoriságát az 1. ábra szemlélteti. Az optimálisnak 

és elégtelennek ítélt 25(OH)D-szintek szignifi kánsan 

ritkábban (12% vs. 24% és 15% vs. 31%) fordultak elő a 

csípőtáji töröttekben, mint a kontrollcsoportban. Vi-

szont a hiányos állapot [<50 nmol/l 25(OH)D] szigni-

fi kánsan gyakoribb a csípőtáji töröttekben, mint a kont-

rollcsoportban (72% vs. 45%). A hiányos állapotúak 

között a súlyos hiány (<20 nmol/l) több mint kétszer 

gyakrabban fordult elő a csípőtáji törést szenvedettek 

körében a kontrollcsoporthoz képest.

Az emelkedett, illetve magas PTHi-szintet a csípőtáji 

töröttekben szignifi kánsan (p<0,05) gyakrabban (33%; 

N  = 66/203) tapasztaltuk, mint a kontrollok (18%; 

N = 13/74) esetében. Mindkét csoportban a szekunder 

hyperparathyreosist az enyhén alacsony Ca-Alb szintek 

(kontroll, N = 13: 2,26 [2,10–2,36]; csípőtáji törött, 

N = 9: <2,1 nmol/l, N = 55: 2,26 [2,16–2,29] nmol/l) 

is igazolták. A magas PTHi-szint (82 és 301 pg/ml) 

melletti magas kalciumszint (2,72 és 3,35 mmol/l) csak 

két combnyaktörött esetében igazolódott.

Mivel összességében a kontrollcsoport életkora szigni-

fi kánsan (p = 0,020) alacsonyabb volt, mint a csípőtáji 

törötteké (71,2±10,9 év vs. 74,8±11,5 év), valamint a 

csonttörést szenvedett nők életkora szignifi kánsan maga-

sabb volt, mint a férfi aké, ezért a D-vitamin- és PTHi-

szintek összevetését a nemek szerinti csoportosításban 

értékeltük a kontrollhoz viszonyítva. 

Elemzés a nemek szerinti csoportosításban

A nemek között egyik csoportban sem találtunk szignifi -

káns eltérést (kontroll, nők: 79%, férfi ak: 71%; csípőtáji 

törött: mindkét nemben 88%) a nem megfelelő (szubop-

timális) D-vitamin-ellátottság gyakoriságában. 

A nemek között a csípőtáji töröttek esetében nem volt 

szignifi káns különbség sem a 25(OH)D-, sem a PTHi-

szintek tekintetében. A kontrollcsoportban a nők 

25(OH)D-szintje szignifi kánsan alacsonyabb volt (40,4 

[25,2–63,4] nmol/l vs. 62,7 [45,7–81,8] nmol/l; 

p = 0,010), szignifi kánsan magasabb PTHi-szinttel tár-

sulva (46,3 [38,6–64,8] pg/ml vs. 38,8 [28,2–51,3] 

pg/ml; p = 0,017) a férfi ak értékeihez képest. A csípő táji 

töröttek esetében nem találtunk szignifi káns eltérést a 

nemek között.

A kontrollhoz viszonyított biomarkerszinteket a ne-

mek szerinti csoportosításban a 2. ábra szemlélteti. A 

csípőtáji töröttek 25(OH)D-szintje szignifi kánsan ala-

csonyabb mindkét nemen belül a kontrollhoz viszonyít-

va. Ugyanakkor a PTHi-szintek csak a traumát szen-

vedett férfi ak esetében magasabbak szignifi kánsan a 

kontrollférfi ak értékeihez képest, míg ez a jelenség a nők 

esetében csak tendenciózus, de matematikailag nem 

szignifi káns (2. ábra).

Az életmód, a szezonális ingadozások 

és a fontosabb krónikus betegségek hatása 

a D-vitamin-ellátottságra

A 2. táblázat foglalja össze a D-vitamin metabolizmusa 

szempontjából fi gyelembe veendő körülmények elemzé-

sét. Szignifi kánsan magasabb 25(OH)D-szinteket kap-

tunk az aktívabb életmódot élő betegeink körében. A 

balesetük időpontjától függően a D-vitamin-szintjeik 

szignifi kánsan magasabbak voltak a napsütéses órák szá-

mának emelkedésével, viszont a PTHi-szintek az élet-

mód és a szezonális ingadozásokból adódó D-vitamin-

ellátottságot tendenciájukban jól, de matematikailag 

nem szignifi kánsan követik. 

A csípőtáji törötteken belül az aktív életvitelűek kö-

rében a D-vitamin-hiány (<50 nmol/l) 15%-kal ritkáb-

ban (p = 0,02) fordult elő (68/104) a kevéssé mobilis 

betegekhez (79/99) képest. Ugyanakkor, ha a csípőtáji 

törést szenvedett aktív életvitelű betegeket hasonlítjuk 

az  ugyancsak aktív életvitelű kontrollhoz, akkor a <50 

nmol/l 25(OH)D-vitamin-szint 20%-kal gyakoribb 

(33/74 vs. 68/104; p = 0,006) a törést elszenvedett 

csoportban.

Szignifi káns PTHi-szint-emelkedést csak a krónikus 

betegségekben és a K-vitamin-antagonistát rendszeresen 
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szedő betegeknél tapasztaltunk, de ez egyik csoportban 

sem társult szignifi kánsan alacsonyabb 25(OH)D-vita-

min-szinttel. A malignus kórképekben szenvedő bete-

gekben viszont szignifi kánsan alacsonyabb 25(OH)D-

szinteket mértünk, szinte alig emelkedett PTHi mellett. 

Megjegyzendő, hogy a 46 esetből csak 3 betegnek volt 

emelkedett Ca-Alb szintje.

Az osteoporosisos betegek szérum Ca-Alb, 25(OH)

D- és PTHi-szintje nem tért el szignifi kánsan a porosis-

ban nem szenvedő betegekhez képest, még akkor sem, 

ha az antiporotikus (7 esetben D3-at is szedő) terápiában 

részesülő (N = 34) és abban nem részesülő (N = 22) 

betegek eredményeit külön-külön hasonlítottuk össze az 

ismert csontritkulásban nem szenvedő csípőtáji töröttek 

eredményeivel (az adatokat nem közöljük). 

Összefüggés a betegek műtétet követő korai 

állapota és a D-vitamin-szintek között

A csípőtáji töröttek műtétet követően felmért állapota és 

a 25(OH)D-szintek között pozitív összefüggés igazoló-

dott. A 3. ábra szemlélteti, hogy minél jobb a beteg álla-

pota, annál magasabb szérum-25(OH)D- és alacsonyabb 

PTHi-szinteket kaptunk a varianciaanalízis során, s 

mindkét paraméter szignifi kánsnak adódott. A páron-

kénti medián teszt szerint a jó állapotban lévő betegek 

25(OH)D-szintje szignifi kánsan magasabb a közepes és 

a rossz állapotú betegek értékeitől. A PTHi-szintekben 

tapasztalt eltérés csak alacsonyabb szignifi kanciaszinttel 

igazolódott, és csak a jó és a rossz állapotú betegek kö-

zött. 

Öt betegünket még a traumatológiai osztályon elve-

szítettük, közülük 3-nak súlyos állapotú malignus beteg-

sége, kettőnek súlyos szívelégtelensége volt. Az öt el-

hunytból kettőnek <50 nmol/l, 3-nak <20 nmol/l volt 

a szérum-25(OH)D-szintje, magas PTHi-szinttel (mini-

mum: 125, maximum: 279) társulva, közülük kettőnek 

veseelégtelensége is volt.

A tanulmányunk lezárását követően 3 hónap után vég-

zett életben maradási felmérés eredményeként a 203 be-

teg közül elhunyt 31 betegnek szignifi kánsan alacso-

nyabb volt a 25(OH)D-szintje (22,6 [9,5–45] vs. 33,0 

[16,5–56,6] nmol/l; ANOVA: KW[1;203] = 4,6; 

p  =  0,033). Az elhunytak körében a D-vitamin-hiány 

(N = 27/31; 87%) szignifi kánsan (p = 0,022) gyakrab-

ban fordult elő, mint az életben maradt idős 

(N = 52/172; 64%) betegek körében. A csípőtáji törés és 

a halál bekövetkezte között eltelt idő medián értéke 19 

2. táblázat A D-vitamin-metabolizmus szempontjából releváns körülmények tanulmányozása

Életvitel, 

D-vitamin-metabolizmusa 

szempontjából releváns klinikai 

állapot/gyógyszerszedés

25(OH)D 

nmol/l,

medián (Q25–Q75)

PTHi

pg/ml,

medián (Q25–Q75)

Ca-Alb

mmol/l,

medián (Q25–Q75)

Életmód

Aktív

Helyhez kötött

36,6 (23,2–63,9)*** 

25,7 (12,3–45,1)

51,3 (37,5–73,0)

56,1 (40,6–82,3 )

2,27 (2,16–2,38) 

2,28 (2,19–2,37)

Aktív életvitelű csípőtáji törött

szezonális csoportba sorolása

a napsütéses órák száma szerint

40–200 óra/hó (N = 51a)

250–300 óra/hó (N = 46a)

28,4 (14,9–45,3)

47,7 (29,6–72,3)***

53,0 (40,8–73,8)

45,9 (34,7–72,9)

2,29 (2,18–2,37)

2,25 (2,12–2,34)

Krónikus májbetegség

Van

Nincs

Krónikus vesebetegség

Van 

Nincs

Malignus betegség 

Van

Nincs

41,9 (14,9–62,2)

32,0 (16,1–52,0)

27,3 (14,4–36,8)p

32,5 (16,1–56,6)

24,4 (9,5–32,5)***

36,6 (16,6–57,7)

51,1 (43,3–55,4)

53,4 (38,1–78,0)

82,1(61,7–24,5)***

49,1 (36,8–67,9)

54,5 (38,8–81,6)

52,2 (38,9–73,3)

2,16 (2,11–2,36)

2,28 (2,18–2,38)

2,32 (2,16–2,46)

2,27 (2,17–2,37)

2,26 (2,13–2,40)

2,27 (2,18–2,37)

K-vitamin-antagonistát szed

Igen (N = 22e)

Nem (N = 147e)

30,0 (14,9–45,2)

32,5 (15,8–56,0)

60,3 (43,6–88,3)*

47,6 (35,7–64,2)

2,30 (2,18–2,43)

2,26 (2,17–2,36)

aD-vitamint szedők kizárva.
eKrónikus vesebeteg és D-vitamint szedő kizárva. 
pKözel a szignifi kancia határához! (0,067–0,08)

Szignifi kanciaszintek: *p<0,05; ***p<0,001.

Ca-Alb = albuminra korrigált kalcium; Q25–Q75 = a 25. és 75. percentilishez tartozó medián értek (interkvartilis tartomány).
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(5–52) nap volt. Megjegyzendő, hogy az elhunytak kö-

zül 20-nak súlyos szív- és érrendszeri megbetegedése 

volt, közülük 8 K-vitamin-antagonistát is szedett. Malig-

nus megbetegedésben 11-en, krónikus vesebetegségben 

8-an szenvedtek. A 31 betegből 22 inaktív életvitelű volt 

már a műtéte előtt. Korai műtét utáni állapotuk tekinte-

tében 13 beteg állapotát rossznak ítéltük meg.

Megbeszélés

Eredményeink jól szemléltetik, hogy az idős csípőtáji tö-

röttek körében a súlyos D-vitamin-hiány sokkal gyakrab-

ban fordul elő, mint a kontrollcsoportban. Ez csak rész-

ben magyarázható azzal, hogy kevés időt töltenek a 

szabadban. Eredményeink szerint az aktív életvitelű 

kontrollhoz képest 27%-kal gyakrabban fordul elő a D-

vitamin-hiányos állapot a traumát szenvedettek körében. 

Ez megerősíti a már több szerző által közölt irodalmi 

adatot, hogy a D-vitamin-hiány az egyik rizikótényezője 

a csípőtáji töréseknek. Tanulmányunk során azt is bizo-

nyítottuk, hogy az aktívabb életvitelű idős csípőtáji tö-

röttek 25(OH)D-szintje szignifi kánsan magasabbnak 

bizonyult a helyhez kötött, keveset vagy alig mozgó idő-

sekhez képest. Ennek megfelelően az optimális D-vita-

min-ellátottság is gyakoribb volt az aktív életvitelűek 

körében (17% vs. 7%), de még így is messze elmarad a 

hasonló korú kontrollcsoporttól.

Az életmód és a szezonális ingadozások tekintetében az 

irodalmi eredménynek megfelelő adatokat kaptunk arra 

nézve, hogy a legfontosabb D-vitamin-forrás a bőrben 

UVB3 fény hatására keletkezik, valamint a mobilizálha-

tóság és az UVB-expozíció is szoros összefüggésben áll 

egymással [8, 9, 15].

Magyarországon a napsugár márciustól októberig ter-

mel megfelelő mennyiségű D3-vitamint a bőrben. A ge-

ográfi ai viszonyok, a napsugár beeső szöge, a szabadban 

vagy zárt helyen való tartózkodás egyaránt befolyásolja 

az érkező sugarakat. A D-vitamin-képzés a bőrben függ 

még a pigmentáció fokától, az életkortól, ezért idős em-

berekben csökken a termelése [9]. Lips [10] adatai sze-

rint a csípőtörések száma szezonális ingadozást mutat a 

napsütéses órák számával. Más adatok szerint is a csont 

denzitásának csökkenésével összehozható törési rizikó 

változása függ a szezonális viszonyoktól [11]. Egy ko-

rábbi adat szerint 1951–1972 között az atmoszféra 

ózontartalma és a szennyeződés megnövekedése miatt 

mintegy 20%-kal csökkent a napsugárzás mértéke, s ez 

együtt járt a csípőtáji törések szaporodásával [12]. Az 

Egyenlítőtől való távolság befolyásolja az érkező napsu-

garakat. A korábbi Jugoszláviában alacsonyabb volt a csí-

pőtáji törések száma, mint Svédországban [13]. A hazai 

vonatkozású irodalomban Sebestyén és mtsai [20], vala-

mint Bhattoa és mtsai [21] foglalkoztak a D-vitamin-

szint szezonális változásaival. A napsugárzás csökkenésé-

vel megnövekszik a csípőtáji törések kockázata, így főleg 

a téli hónapokban tarják fontosnak a D-vitamin adását. 

Emelkedett, illetve magas PTHi-szintet a csípőtáji töröt-

tekben gyakrabban (33%) tapasztaltunk, mint a kontrol-

lokban (18%). Mindkét csoportban ezek többnyire Ca-

Alb szinttel értékelve szekunder hyperparathyreosist 

valószínűsítettek. Irodalmi adat, hogy a PTHi-szintek az 

életkor előrehaladtával növekednek, aminek egyik ma-

gyarázata a nem megfelelő D-vitamin-ellátottság. Ismert 

tény, hogy míg a primer hyperparathyreosisban a cardio-

vascularis rendszert érintő (vezetési zavarok, billentyű-

diszfunkciók) eltérésekért a szérum magas kalciumszint-

je okolható, addig a hypertoniáért elsősorban a szérum 

magas PTHi-szintje tehető felelőssé. A csonttünetek te-

kintetében akár primer, akár szekunder hyperparathyreo-

sis áll fenn, a magas PTHi-nek hatása azonos. Megjegy-

zendő, hogy az általunk megállapított hyperparathyreosis 

gyakorisága sokkal nagyobb lenne, ha a PTHi döntésho-

zatali határértéke a megfelelőnek ítélt D-vitamin-ellá-

tottság fi gyelembevételével lenne beállítva. A D-vitamin-

hiány PTH által mediált csontveszteséghez vezet. A 

megnövekedett PTH-szintet a D-vitamin és kalciumte-

rápia csökkenti [22]. Alacsony D-vitamin-szinteket és 

megnövekedett PTH-értékeket talált több szerző Euró-

pában, Ausztráliában a csípőtáji törött betegekben [23, 

24, 25]. Eredményeink jól tükrözik, hogy a nemek között 

a csípőtáji töröttek csoportján belül nincs lényeges elté-

rés a D-vitamin-ellátottságban, holott az irodalmi adatok 

többsége a nők jobb D-vitamin-ellátottsága mellett fog-

lal állást. Saját adataink szerint a kontrollcsoportban ép-

pen ellenkezőleg, a nők 25(OH)D-szintjét szignifi kán-

san alacsonyabbnak találtuk a férfi ak értékeihez képest. 

Ennek okát nem a nemek közti különbséggel, hanem az 

életkorral magyarázhatjuk. A nők életkora ugyanis jelen-

tősen magasabb a férfi  kontrollcsoporthoz képest. Az 

utóbbi években egyre több szerző számolt be arról, hogy 

a nemek közötti különbség csak az ösztrogén májra gya-

korolt hatásából, a D-vitamin-kötő fehérje (DBP) növe-

kedéséből adódik, amely miatt megemelkedik a keringő 

összes 25(OH)D-szint [26, 27]. Idős nőbetegeink ese-

tében nyilván az ösztrogénszintek már nem térnek el je-

lentősen a férfi ak értékeitől, így ennek a hormonnak a 

májra gyakorolt hatásával nem számolhatunk.

Irodalmi adatok szerint a D-vitamin csökkenti a 

cardio vascularis betegségek kockázatát, amely a renin-

angiotenzin-aldoszteron rendszer változásán át érvénye-

sül. A hiány hozzájárulhat a szívelégtelenség, hypertonia 

kialakulásához, az érelmeszesedés kockázatához. A D-vi-

tamin-hiány nemcsak a szívizomra hat kedvezőtlenül, 

hanem több cardiovascularis rizikófaktor kialakulását is 

támogatja. A megfelelő D-vitamin-ellátottság csökkenti 

a 2-es típusú diabetes kialakulásának esélyét, így a cardio-

vascularis betegségek egyik legfontosabb rizikófaktorát 

csökkenti [9, 15, 28]. A D-vitamin azáltal szabályozza az 

inzulinszintézist és -szekréciót, hogy direkt hatást gya-

korol a pancreas béta-sejtjeire, növelve az inzulin kibo-

csátását, és ezzel javítva a vércukorszint kontrollját. A 

D-vitamin-hiány növeli a 2-es típusú, míg gyermekkor-

ban az 1-es típusú diabetes kockázatát [9, 15, 29, 30]. 

Az általunk vizsgált csípőtáji törést elszenvedetteknél a 

Unauthenticated | Downloaded 05/19/23 01:44 PM UTC



2014  ■  155. évfolyam, 17. szám ORVOSI HETILAP666

EREDETI  KÖZLEMÉNY

diabetes 13%-ban fordult elő, 25(OH)D-szintjük nem 

tért el említésre méltóan a többi betegcsoporttól.

Ismert, hogy a D-vitamin növeli a sejt differenciálódá-

sát úgy az egészséges, mint a tumoros szövetben, ugyan-

akkor az apoptózist is fokozza amellett, hogy a sejtbur-

jánzást csökkenti. E hatásai miatt a tumorgenezist 

kedvező irányba befolyásolja. Nagyobb esetszámon vég-

zett tanulmányok megerősítették – főleg az emlő-, 

 colon- és prostatatumorok esetében –, hogy a D-vita-

min-hiány ezen betegségek kialakulásában fontos rizikó-

tényezőként tartható számon. Egy tanulmány szerint 

1000 IU D-vitamin adása mintegy 50%-kal csökkentette 

a mellrák és vastagbélrák előfordulását. Adatok vannak 

arra nézve is, hogy a D-vitamin-hiány gyakran társul máj- 

és vesebetegségekkel. A D-vitaminnak fontos szabályozó 

szerepe van egyes autoimmun betegségekben és fertőzé-

sekben is [8, 31]. Mindezek miatt elemzéseket végez-

tünk az idős, csípőtáji törötteknél fennálló krónikus 

 betegségek fi gyelembevételével is, különösen a D-vita-

min-metabolizmus szempontjából fontosabbnak ítélt 

betegségek tekintetében (rheumatoid arthritis, malignus 

kórképek, cardiovascularis betegségek, K-vitamin-anta-

gonistát rendszeresen szedők). A 25(OH)D-vitamin-

szintekben csak a rosszindulatú betegségben szenvedők-

nél igazolódtak jelentősen alacsonyabb szintek, s ez 

egybevág több külföldi szerző adatával is [8, 9, 15]. A 

többi kórképben nem sikerült igazolnunk jelentős elté-

rést a D-vitamin-ellátottság tekintetében a megbetege-

désben nem szenvedőkhöz képest. Markánsabb PTHi-

szint-emelkedést csak a krónikus vesebetegekben és a 

K-vitamin-antagonistát szedők körében tapasztaltunk, 

de ez egyik csoportban sem társult szignifi kánsan alacso-

nyabb 25(OH)D-vitamin-szinttel, mint a kórképben 

nem szenvedő, illetve K-vitamin-antagonistát nem sze-

dők körében. Ez is bizonyítja, hogy a csípőtáji töröttek 

D-vitamin-ellátottsága több esetben nem csak a krónikus 

betegség fennállásától függ. A K-vitamin-antagonisták 

(Warfarin) redukálják a D-vitamin-dependens pro- és 

 antikoaguláns faktorok prekurzorainak gamma-karboxi-

lációját, valamint közvetlenül befolyásolják a csontturno-

vert is [32, 33]. A D-vitamin és K-vitamin-antagonisták 

között interakció feltételezhető. Egyes irodalmi adatok 

szerint a K-vitamin-antagonisták hatására nem csökken a 

plazma 25(OH)D-szintje [33], míg mások azt tapasztal-

ták, hogy emelkedik a PTH-szint és Ca csontformációs 

markerek, valamint a 25(OH)D-vitamin-szint lecsök-

ken, ezért az osteopenia gyakrabban fordul elő [34]. Mi 

az alacsonyabb 25(OH)D-szinteket nem tudtuk igazolni 

a K-vitamin-antagonistát szedő betegeink körében, vi-

szont a szignifi kánsan emelkedett PTHi-szintek igazol-

hatók voltak. Ennek oka lehet a csekélyebb esetszámunk, 

de felvetődik az is, hogy a K-vitamin-antagonisták nem a 

D-vitamin metabolizmusán keresztül, hanem más me-

chanizmuson át emelik meg a PTHi-szintet. 

D-vitamin-hiányban kialakuló kalciumhiány PTH-nö-

vekedéshez, ezen keresztül fokozott csontvesztéshez ve-

zet. Részben ez az egyik magyarázata az időskori csont-

vesztés során kialakuló osteoporosisnak is. Vizsgált 

combnyaktáji törött betegeink közel egyharmada szen-

vedett ismert osteoporosisban. E betegek több mint fele 

antiporotikus terápiában is részesült, de ennek ellenére 

sem a szérumkalcium-, sem a 25(OH)D-szintjükben 

nem volt lényeges eltérés a porosisban nem szenvedők 

eredményeihez képest. Ez felveti, hogy a már antiporoti-

kus terápiában részesülő csontritkulásos betegeknél a D-

vitamin pótlása nem volt megfelelő, pedig a szakmai 

ajánlások hangsúlyozzák azt a megfi gyelést, hogy D-vita-

min-hiányban az osteoporosis kezelésében adott gyógy-

szerek hatásossága jelentősen csökken. Mivel ezeknél az 

idősebb betegeknél malabszorpciós szindrómákkal is 

gyakran számolnunk kell, ajánlatos a D-vitamin-szubsz-

titúció hatékonyságát a 25(OH)D-szintek mérésével leg-

alább félévenként ellenőrizni [9, 15].

Tanulmányunk egyik legfontosabb eredményeként 

ítéljük meg, hogy szoros pozitív összefüggést sikerült 

igazolnunk a betegek műtétet követő korai állapota és a 

D-vitamin-szintek között: minél jobb a betegek állapota, 

annál magasabb 25(OH)D-szinteket mértünk. Ez a je-

lenség magyarázható a D-vitaminnak a már említett sok 

előnyös extraskeletalis hatásával is. Ez a gyakorlat számá-

ra felveti a D-vitamin-szubsztitúció szükségességét, 

nemcsak preventív céllal, hanem a csípőtáji töröttek mű-

tét utáni állapotát javító adjuváns terápiaként is.

Külföldi és hazai szerzők is közöltek adatot a csípőtáji 

törés utáni túlélés esélyeiről [14, 27, 35, 36]. Nemzet-

közi adatok szerint a csípőtáji törést elszenvedettek 12–

36%-a a sérülés utáni első évben meghal, majd azt köve-

tően mortalitásuk nem tér el az azonos korú teljes 

lakossághoz képest. Hazai adatokat az Országos Baleseti 

és Sürgősségi Intézet (OBSI) gyűjtött, amely szerint a 

korábban működő Országos Traumatológiai Intézetben 

1990-ben ellátott 312, combnyaktörést szenvedett be-

teg adatait dolgozták fel: 4 hónapon belül 27,6%-uk, egy 

éven belül 31,1%-uk hunyt el [35]. Ilyen jellegű felmé-

rést saját betegeink esetében tanulmányunk lezárását kö-

vetően csak 3 hónap után végeztünk, amikor is a vizsgált 

eseteinkből 31 beteget (15,3%) veszítettünk el. Ezek az 

adataink lényegében az irodalmi adatokkal összhangban 

állnak. Eredményeink azt is megerősítették, hogy az el-

hunytak szérumában még a műtét előtt szignifi kánsan 

alacsonyabb 25(OH)D-szinteket mértünk, mint az élet-

ben maradottak körében. Az elhunytak többségénél sú-

lyos D-vitamin-hiány (<20 nmol/l) 23%-kal gyakrabban 

fordult elő, mint az életben maradt csípőtáji töröttek 

esetében. Ezzel az adatunkkal megerősítést nyer Sebes-

tyén és munkatársainak [36] tanulmánya, amelyben azt 

igazolták, hogy az operált csípőtáji betegek túlélése sok-

kal jobb volt a nyári hónapokban ellátott betegekénél, 

mint télen, ugyan ők nem mérték a 25(OH)D-szinteket, 

de a szezonális tapasztalataikkal ugyanarra a következte-

tésre jutottak. Emellett hangsúlyoznunk kell azt is, hogy 

az elhunyt idős sérültjeink többsége súlyos krónikus be-

tegségben is szenvedett (szív- és érrendszeri, vese- és 
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malignus betegségek), így haláluk a sérülés nélkül is be-

következhetett volna. 

Tanulmányunk legfontosabb eredményeként ítéljük 

meg, hogy ennél a népegészségügyi szempontból is fon-

tos betegcsoportnál elsőként sikerült hazánkban felmér-

ni a D-vitamin-hiány súlyosságát, valamint, hogy a 

25(OH)D-vitamint-szintek és a betegek műtét utáni ko-

rai állapotának minősége és túlélése között talált össze-

függés felhívja a fi gyelmet arra, hogy a D-vitamin-pótlás-

nak nemcsak a törés megelőzésében, hanem a műtétet 

követő javulásban is nagy jelentősége van. Kérdés, hogy 

milyen dózisban és milyen gyakorisággal adjuk a D3-vita-

mint. A törési rizikó csökkentésére számos adat vált is-

mertté. Bischoff-Ferrari [2] szerint az elesések száma az 

idős embereknél akár 40%-kal megnő. A csípőtáji törések 

száma 800 IU D-vitamin adásával mintegy 30%-kal csök-

kenthető. Női szociális otthonban Chapuy [16] ugyan-

csak 800 IU D-vitamint kalciummal együtt adott csípő-

táji törött betegeknek, s 25%-ban észleltek szignifi káns 

javulást a placebocsoporthoz viszonyítva. Cranney és 

 mtsai [17] szerint 700–800 IU D-vitamin naponta való 

adása redukálta a csípőtáji töréseket intézetben kezelt, 

erősen korlátozott idős betegeknél. Az IOM (Institute 

of Medicine) és a US Endocrine Society az elesések és 

törések redukálása céljából 800 IU D3-vitamin adását ja-

vasolják [27]. Más adatok szerint (1000 IU D-vitamin 

adása szükséges olyan idős embereknél a plazmakalci-

diol-szint emeléséhez, akik nem tartózkodnak a napon 

[18, 23]. Schilling [1] vizsgálata szerint a németországi 

Trier Geriátriai Intézetben ápolt nagyszámú idős, 82 

éves átlagéletkorú személy 89%-ának volt a 25(OH)D-

vitamin-szintje 20 ng/ml (50 nmol/l) alatt, míg a súlyo-

sabb eseteké 10 ng/ml alattinak (<25 nmol/l) bizo-

nyult. Konklúziója egyértelműen az volt, hogy az ilyen 

idős populáció egészségi állapotának javításához D-vita-

min-pótlás szükséges. Ringe [4] szerint a 30 ng/ml (75 

nmol/l) 25(OH)D-vérszint eléréséhez szükséges meny-

nyiségű D-vitamin adása már megfelelő adag lehet a 

csontállomány és izomzat egészséges állapotának megőr-

zéséhez. A 11 héten át adott 1000 IU egység D-vitamin-

nal hatásos szérumkoncentráció érhető el [23]. A kifeje-

zetten az idősek csípőtáji törésének megelőzése miatti 

D-vitamin adására vonatkozó javaslatot a hazai iroda-

lomban nem találtunk. Takács és mtsai [9] egészséges 

felnőttek számára a téli és kora tavaszi hónapokban adan-

dó napi egyszeri dózist 1500–2000 NE-ben határozzák 

meg. Megjegyzik, hogy a nagyobb kockázattal rendelke-

ző egyéneknek prevenció céljából egész évben javasolt a 

D-vitamin adása. Vonatkoztatható ez különösen azokra 

a combnyaktáji törésen átesett idős betegekre, akiknél – 

a szakirodalom és saját adataink szerint is – jelentős D-

vitamin-hiány észlelhető.
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