
• Ponent: GRUP OSTEOPOROSI 
 
Indicacions del antiresotius en fractures 

osteoprotiques. Que ens justifica el 
tractament   i quan li haurem de donar??? 

Jo: ..pero l’Higini te pendent una extracció 
dental????? 
 



• Majoria de les fractures vertebrals 
cursen sense dolor ( 70-85 %) 

Les millors projeccions són: 
- Columna dorsal: F i P centrat D8. 
-Columna lumar: F i P centrat L2. 
 

Criteri de fractura vertebral: 
- Reducció de l´alçada >20% respecte 
vèrtebra veïna. 
- Reducció 4 mm en l´alçada comparada 
amb Rx anteriors. 



• INDICACIONS PER LA REALITZACIÓ 
DXA EN HOME: 
 
• No de rutina 
• Si no hi ha fractura factors de risc (FRAX?) 
• Si hi ha fractura no cal DXA 



Densitometria: 
• T- score < -1.0 DE segons lʼ’ Associació 

Americana de Reumatologia 
• T score < -1,5 DE pels anglesos i per la 

SEMI i SEIOMM 
• T score < - 2 DE segons la Guia Europea 

Idea clau: amb valors d’ osteopènia a la densitometria 
(entre -1 i -2 DE segons guies ) ja la podem considerar 
patològica 
si pren corticoides 



• Hauriem de donar-li algun tractament? 
   SI    NO 

-Si hi ha fx vertebral o de 
maluc 
-T score < -3,5 DE 
-T score < -3 DE + altres 
FRF 

 Fx previa sense factors 
de risc no tractar encara 
que la DMO sigui baixa 



• a) Control del dolor, ortesis i RHB 
funcional. 

• b) Dieta i estil de vida 
- Dieta amb una aportació adequada de calci.  
- Una aportació adequada de vitamina D. (mitjançant dieta, 

exposició solar o suplements)  
- No fumar  
- No consumir > 3 unitats/dia d’alcohol.  
- No consumir un excés de begudes amb cafeïna (>= 4 tasses 

de cafè/dia)  
- Realitzar exercici físic de forma regular  

 
 



• c) Intervencions per prevenir caigudes  
 

- Exercici físic regular  
- Revisar i ajustar la medicació en pacients polimedicats  
- Controlar les patologies de base que puguin incrementar el 

risc de caiguda  
- Avaluar els factors de risc de caiguda en l’entorn on viu el 

pacient  
- Preguntar regularment a la gent gran sobre les caigudes en 

l’últim any  

 
 



• d) Selecció del tractament farmacològic  

SUPLEMENTS DE CALCI + VITAMINA D  
 + MESURES GENERALS  

ALENDRONAT (setmanal)  

 RISEDRONAT  
 (setmanal)   

TERIPARATIDA 
SUBCUTÀNIA  

ZOLEDRONAT IV  



1ª opció: alendronat i risedronat 
2ª opció: zolendronat si es vol via 

endovenosa i/o potència 
3ª opció: teriparatida si moltes fractures 

Tots els recomanats milloren la DMO lumbar, la majoria 
també DMO femoral i redueixen el risc de fractura 
vertebral 
Cap ha demostrat reduir el risc de fractura no vertebral 



Duració del tractament Bifosfonats : 
• Reavaluar cada 5 anys 
• Possibilitat d´interrompre el tractament (depèn de : 
fàrmac, temps de tractament, gravetat i factors de risc ) 
• Si ttm risedronat 5 anys amb bon compliment valorar 
suspensió especialment si no fractures , DMO >-2,5 i 
No hi ha altres factors associats com cortis o antiandrógens. 
Duració del tractament Teriparatida: 
• Duració màxima 24 mesos 
Duració del tractament Zoldronat: 
• 3 anys valorar suspensió especialment si no fractures , DMO >-

2,5 i no hi há altres associats com cortis o antiandrógens 
 



• Osteonecrosi mandibular relacionada amb 
la presa de bifosfonats per via oral 

La incidència de ONM per bifosfonats orals s'estima que 
està al voltant del 0,01-0,04%, sent bastant superior 
per als pacients tractats amb bifosfonats intravenosos 
Etiopatogènia de la ONM es pot definir a partir dels 4 
factors de risc més importants per desenvolupar aquesta 
complicació:  
1) radiació 
2) presència de teixit hipòxic, hipocelular i hipovascular 
3) trauma quirúrgic 
4) exposició òssia amb cicatrització pobre 



• Recomanacions odontològiques abans 
d’iniciar tractament: 

• Orals: 
1.-No es recomana una valoració dental. Només en els que no ho 

realitzan de forma periòdica. 
2.-Informar del risc d’ONM. 
3.-Es el moment adecuat per a eliminar peces dentals sense 

posibilitats terapèutiques. 

• Ev: 
1.-Informació del risc. 
2.-Avaluació odontològica. 
3.-Eliminació focus sèptics 
4.-Messures d’higiene dental. 
 



• Recomanacions odontològiques durant el 
tractament (Orals i ev): 

1.-Menys de 3 anys de tractament qualsevol messura terapèutica es 
segura. 

 
2.-Revisions odontològiques anuals. 
 
3.-Tractaments conservadors si factors de risc ( Obturacions, 

endodòncies no afectan a la mucosa). 
 
4.-Si necesitat d’exposició òssia, retirada BPN 3 mesos previs i no 

reintroduir fins curació completa del procés. 
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