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Quin era l’objectiu del projecte?  

Analitzar la incidència de l’osteoporosi i les fractures en pacients amb lesió medul·lar 

(LM), les dificultats associades, així com conèixer la fisiopatologia d’aquest procés per 

intentar prevenir i tractar aquesta complicació clínica.  

 

Què han descobert? 

Després d’una lesió medul·lar hi ha un marcat augment del remodelatge ossi i una 

pèrdua de massa òssia, aquesta última associada a un augment dels nivells sèrics de 

Dkk-1. A més, el desenvolupament de l’osteoporosi en aquesta població és freqüent 

(més del 50% desenvolupen osteoporosi en el primer any de seguiment de la lesió 

medul·lar). Amb tot, la relació de la magnitud de la pèrdua de massa òssia amb els 

valors persistentment elevats de Dkk-1 en els pacients amb lesió medul·lar suggereix 

que aquest indicador té un paper com a potencial diana terapèutica en aquesta situació 

clínica. La realització d’una densitometria per mesurar la densitat mineral òssia (DMO) 

de la columna lumbar i del fèmur proximal en pacients amb una lesió medul·lar recent 

constitueix el principal factor predictor del desenvolupament de l’osteoporosi durant el 

primer any de la lesió medul·lar. Aquestes dades indiquen clarament la necessitat 

d’avaluar i tractar aquests pacients de forma precoç.  
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Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Les fites aconseguides han repercutit de forma significativa en el tractament terapèutic 

d’aquests pacients, ja que els resultats de l’estudi s’han presentat en diversos 

congressos nacionals i internacionals, així com en mitjans de comunicació, i han estat 

publicats en revistes d’impacte. En aquest sentit, després de finalitzar aquest estudi, 

s’identifiquen i es tracten els pacients amb risc de desenvolupar una osteoporosi 

després d’una lesió medul·lar i tots aquells pacients que han presentat alguna 

complicació relacionada amb aquest procés. Tot això ha permès crear una consulta 

monogràfica per a l’atenció i el tractament d’aquests pacients.  


