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1. Resum del projecte  

  

L’objectiu principal del projecte era analitzar la incidència d’osteoporosi i fractures en 

pacients amb lesió medul·lar (LM), les seves complicacions associades, així com 

conèixer la fisiopatologia d’aquest procés per intentar prevenir i tractar aquesta 

complicació clínica. En relació amb l’estudi de la fisiopatologia es van analitzar els 

marcadors de la funció osteocítica, com són l’esclerostina i el Dkk-1, en pacients amb 

LM recent, i es va valorar la seva relació amb els marcadors de remodelatge ossi, els 

paràmetres bioquímics del metabolisme ossi i l’evolució de la densitat mineral òssia 

(DMO) en aquests pacients. A més a més, es van identificar els factors relacionats amb 

la pèrdua de massa òssia i amb el desenvolupament d’osteoporosi i fractures en 

aquests pacients, i també el possible tractament preventiu d’aquesta patologia. Es va 

realitzar un estudi prospectiu de 3 anys de durada que va incloure 42 pacients amb LM 

traumàtica de recent instauració (< 6 mesos), analitzant les característiques de la 

lesió, l’evolució de la DMO en les diverses regions esquelètiques, els marcadors de 

remodelatge ossi i els paràmetres del metabolisme mineral, així com els marcadors de 

funció osteocitària en el moment basal, i als 6, 12 i 18 mesos de l’LM. Els resultats es 

van comparar amb un grup control d’individus de la mateixa edat i sexe.  

 

 

2. Resultats  

 

Després d’una LM hi ha un marcat augment del remodelatge ossi, palesat per un 

increment dels marcadors de remodelatge ossi durant el primer any de l’LM, i una 

marcada pèrdua de massa òssia per sota del nivell de l’LM (~20% a fèmur proximal) 

(figura 1), aquesta última associada a un augment dels nivells sèrics de Dkk-1. A més, 

el desenvolupament d’osteoporosi en aquesta població és molt freqüent (més del 50% 

desenvolupen osteoporosi el primer any de seguiment de l’LM), un resultat 

especialment rellevant, ja que es tracta d’una població jove (amb una edat mitjana de 

35 anys) prèviament sana. 

 

Els valors persistentment elevats de Dkk-1 en els pacients amb LM i la seva relació 

amb la magnitud de la pèrdua de massa òssia suggereix un paper d’aquest mediador 

en aquest procés i l’identifica com a potencial diana terapèutica en aquesta situació 

clínica.  



3 

 

 

 

Figura 1- disminució de la DMO (%) en columna lumbar, fèmur (total i coll), extremitats inferiors i 

corporal total als 6 mesos d’LM (barres grises) i al cap d’un any d’LM (barres negres) 

 

Els valors de DMO de columna lumbar i fèmur proximal en pacients amb una LM recent 

constitueixen els principals factors predictors per al desenvolupament d’osteoporosi 

durant el primer any de l’LM. Aquestes dades indiquen clarament la necessitat 

d’avaluar i tractar aquests pacients precoçment.  

 

La incidència de fractures després d’una LM és elevada (25% dels malalts amb LM 

ASIA A desenvolupen fractures els primers 10 anys de l’LM). La gravetat de l’LM (ASIA 

A) i el temps d’evolució de l’LM (6 anys) són els principals factors determinants per al 

desenvolupament de fractures en pacients amb LM d’etiologia traumàtica. Convé 

destacar que les fractures sovint s’associen amb complicacions clíniques i que l’ús de 

tractament antiosteoporòtic en aquesta població és infreqüent.  

 

El tractament antiresortiu amb denosumab (anticòs anti-RANKL) augmenta la DMO a 

columna lumbar i fèmur proximal, i fa disminuir els marcadors de remodelatge ossi en 

pacients amb osteoporosi associada a una LM. Així, el denosumab podria ser una bona 

opció terapèutica en pacients amb osteoporosi relacionada amb una LM. 

 

 

3. Rellevància i possibles implicacions  

 

La realització d’aquest estudi prospectiu en pacients amb LM motora completa recent, i 

el seu seguiment, ha permès postular el paper mediador del Dkk-1, antagonista de la 
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via Wnt, en la pèrdua de massa òssia associada a LM i la seva identificació com a 

potencial diana terapèutica en aquesta situació clínica. A més a més, ha permès 

evidenciar la marcada pèrdua de massa òssia que presenten aquests pacients després 

d’una LM, que és de l’ordre del 20% al fèmur proximal als 12 mesos de seguiment, i 

que condiciona el desenvolupament d’osteoporosi en el 59% dels pacients el primer 

any de l’LM.  

 

A més, s’han identificat els factors de risc de desenvolupar osteoporosi el primer any 

de l’LM, així com els factors de risc de desenvolupar fractures esquelètiques, i s’ha 

constatat l’elevada incidència de fractures i de complicacions associades en aquests 

pacients al nostre àmbit. Per finalitzar, l’anàlisi del tractament antiosteoporòtic iniciat 

en els pacients que han desenvolupat una osteoporosi després d’LM, concretament 

amb denosumab, ha permès identificar per primera vegada una teràpia eficaç en el 

control de l’osteoporosi associada a LM.  

 

Tot això ha repercutit de manera significativa en l’abordatge terapèutic d’aquests 

pacients, ja que els resultats de l’estudi han estat presentats en diversos congressos 

nacionals i internacionals i han estat publicats en revistes d’impacte. En aquest sentit, 

després de fer aquest estudi, els pacients amb risc de desenvolupar una osteoporosi 

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

complicació relacionada amb aquest procés, s’identifiquen i es tracten. Tot això ha 

permès crear una consulta monogràfica per a l’atenció i el tractament d’aquests 

pacients i plantejar la necessitat d’elaborar guies de pràctica clínica en aquesta 

patologia.  
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