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postmenopàusica
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S’han d’administrar suplements de calci i vitamina D a les dones
postmenopàusiques que estiguin en tractament farmacològic
per tal de prevenir les fractures osteoporòtiques.

Guia Farmacoterapèutica
internivells de les Illes Balears

En els casos següents:
- Pacients que no tenguin disponible la via oral
- Impossibilitat de mantenir una postura dreta després de la ingesta
- Intolerància greu als bifosfonats orals deguda a efectes adversos 
esofàgics
- Pacients amb problemes importants per al compliment terapèutic 
amb els bifosfonats orals

ZOLEDRONAT 5 mg 
intravenós anual

En cas de:
- Pacients que hagin presentat intolerància a l’alendronat

- Pacient amb osteoporosi posmenopàusica 

Primera elecció en el tractament de l'osteoporosi postmenopàusica

D'elecció en subgrups seleccionats de pacients

RISEDRONAT 35 mg 
oral setmanal
RISEDRONAT 75 mg
oral x 2 mensual 

En els casos següents:
- Impossibilitat de mantenir una postura dreta després de la ingesta
- Reaccions adverses greus als bifosfonats orals
- Fracàs terapèutic amb els bifosfonats

RANELAT D’ESTRONCI 2 g 
oral diari

En els casos següents:
- Dones postmenopàusiques majors de 65 anys amb una
T-score ‹ -4 DE
- Dones postmenopàusiques majors de 65 anys amb una
T-score ‹ -3,5 DE i més de dues fractures osteoporòtiques
prèvies
- Dones postmenopàusiques entre 55 i 64 anys amb una
T-score ‹ -4 DE i més de dues fractures osteoporòtiques prèvies
- Fracàs terapèutic amb bifosfonats o ranelat d’estronci

TERIPARATIDA 20 mcg 
subcutània diària

Característiques de la pacient Fàrmac d’elecció

ALENDRONAT 70 mg  
oral setmanal
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Els criteris de selecció que s’han adoptat són e% cà-

cia i seguretat (criteris primaris) i conveniència i 
cost (criteris secundaris).

Els criteris primaris s’han de valorar en conjunt, ana-
litzant el balanç entre el bene% ci i el risc del medi-
cament. Si en una indicació clínica aquest balanç 
és més favorable per a un medicament determinat, 
aquest és el d’elecció, independentment dels crite-
ris secundaris.

Si la superioritat en el balanç entre el bene% ci i el 
risc no és clara, hom passa a valorar els criteris se-
cundaris, encara que tenint present que les millores 
en la conveniència han de tenir rellevància clínica 
perquè siguin considerades com un valor afegit 
del medicament. Si la conveniència d’ambdues al-
ternatives és similar, s’elegeix el medicament de 
menor cost per al sistema sanitari, tenint en comp-
te que, si hi ha igualtat en els altres criteris, en la 
sanitat pública cal prioritzar les alternatives més 
e% cients. 

En aquest capítol de la Guia Farmacoterapéutica internivells

de les Illes Balears es pretén fer una selecció de medicaments

per al tractament de l’osteoporosi primària postmenopàusica i

de% nir-ne el lloc en la terapèutica seguint criteris d’evidència

cientí% ca i d’e% ciència.

Una vegada seleccionats els medicaments, es po-
sicionen en terapèutica mitjançant algoritmes de 
decisió que determinin el medicament d’elecció en 
cada situació particular: en els casos de contraindi-
cació, en determinats subgrups de pacients, en els 
casos d’intolerància al tractament, en segones línies 
de tractament...

Les recomanacions encaminades
a determinar el risc de fractura
osteoporòtica de les pacients i la con-
següent indicació de tractament farma-
cològic en la prevenció primària de les 
fractures s’assumeixen del document 
“Recomendaciones para la valoración 

y tratamiento de la osteoporosis pri-

maria en mujeres de la Comunidad de 

Madrid”, editat per la Conselleria de 
Sanitat d’aquesta comunitat autònoma.
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1. Introducció

L’osteoporosi es defineix com un trastorn pro-
gressiu i sistèmic de l’esquelet caracteritzat per 
un grau baix de massa òssia i pel deteriorament 
de la microarquitectura del teixit ossi, i el conse-
güent increment de la fragilitat dels ossos i de la 
susceptibilitat a les fractures. L’osteoporosi es pot 
classi% car com a primària o secundària segons la 
causa que l’origina; la primària es pot donar en 
ambdós sexes, encara que és més habitual en les 
dones després de la menopausa, quan desapareix 
l’efecte protector dels estrògens.

És freqüent associar l’osteoporosi a una den-
sitat mineral òssia (DMO) baixa. Tanmateix, 
l’esdeveniment clínic rellevant en les pacients amb 
osteoporosi i responsable de la morbimortalitat 
associada són les fractures per fragilitat. Són un 
important problema de salut pública en el nostre 
medi a causa de les repercussions sociosanitàries 
i econòmiques que suposen. A més, es preveu que 
la prevalença s’incrementi en els pròxims anys a 
causa de l’augment de l’esperança de vida i el con-
següent envelliment de la població.

Aquest document aborda la selecció de medica-
ments per al tractament de l’osteoporosi primària 

postmenopàusica (OP). No aborda el tractament 
farmacològic de l’osteoporosi secundària (la induï-
da per glucocorticoides, la secundària a l’artritis 
reumatoide, etc.), ni el de l’osteoporosi premeno-
pàusica, ni el de l’osteoporosi en els homes.

Fractura òssia per fragilitat

S’entén per fractura osteoporòtica o per fragilitat 
òssia l’ocasionada per un traumatisme d’impacte 
baix. Una caiguda al nivell del terra estant dempeus 
o en sedestació està inclosa en aquest concepte. 
Se n’exclouen les fractures com a conseqüència 
d’una pràctica esportiva o d’un accident.

Les fractures osteoporòtiques es poden produir 
en qualsevol localització, encara que les més re-
llevants són les del fèmur proximal, de l’avantbraç 
distal i de la columna vertebral. Les que tenen 
més repercussió sobre la morbimortalitat de les 
pacients són les de maluc i, en menor grau, les ver-
tebrals clíniques:

Les fractures de maluc, a més de suposar una 
pèrdua de qualitat de vida per a les pacients, cons-
titueixen un vertader problema de salut pública 
a causa de l’increment de la morbimortalitat que 
comporten: una de cada cinc pacients que pateix 
una fractura de maluc no viu més d’un any després 
de la fractura, i una de cada tres no recupera per 
complet la funcionalitat que tenia abans de la frac-
tura. A Espanya, el 90 % de les fractures de maluc 
ocorren entre la població de majors de 64 anys. 

Les fractures vertebrals clíniques ocasionen do-
lor i afecten la qualitat de vida de les pacients que 
en pateixen; tanmateix, la major part de les frac-
tures vertebrals són asimptomàtiques (fractures 
vertebrals morfomètriques) i no impliquen que 
minvi la qualitat de vida.

Factors de risc de fractura
per fragilitat

Es poden considerar tres grups de factors de risc 
que predisposen a un risc major de fractura per 
fragilitat: edat avançada, DMO baixa i factors de 
risc clínics.

- L’edat avançada és el factor de risc més impor-
tant de fractura. A més, es pot considerar com un 
marcador subrogat d’altres factors de risc, inclosa 
la tendència a les caigudes.

- La DMO baixa també constitueix un risc de frac-
tura, encara que s’ha estimat que menys d’un terç 
del risc de fractura és atribuïble al valor obtingut 
en la densitometria i que l’augment de l’edat és 
set vegades més important que el descens den-
sitomètric. A més, la relació entre la DMO i el risc 
de fractura s’incrementa amb l’edat de les dones. 
Aquesta circumstància motiva que el valor predic-
tiu positiu de la densitometria (la prova diagnòstica 
que mesura la DMO) també sigui major segons 
s’incrementa l’edat de la dona.

- Factors de risc clínics: s’ha apreciat que els més 
rellevants són un índex de massa corporal baix, la 
història prèvia de fractures i la història familiar de 
fractures.



2. Abordatge terapèutic:
quan tractar l’osteoporosi?

Ja que les fractures òssies per fragilitat són les res-
ponsables de la morbimortalitat associada a l’OP, 
les mesures terapèutiques i de modificació de 
l’estil de vida han d’estar encaminades a prevenir-
les i han de ser aplicades als grups de població 
amb major risc de sofrir-ne.

Per abordar el tractament farmacològic de l’OP, cal 
distingir dues situacions diferents:

- La prevenció secundària és la intervenció sobre 
les persones que prèviament han patit fractures os-
teoporòtiques clíniques. 

- La prevenció primària és la intervenció sobre 
les persones que prèviament no han patit fractures 
osteoporòtiques clíniques.

Per una part, la prevenció secundària implica 
l’actuació sobre les pacients que presenten un risc 
alt de sofrir una nova fractura osteoporòtica. Per 
això, per a aquests casos es recomana instaurar 
un tractament farmacològic.

Per una altra, en la prevenció primària la valoració 
conjunta dels factors de risc de fractura —edat, 
DMO baixa i factors de risc clínics— permet es-
timar el risc global de sofrir una fractura osteo-
poròtica per a cada pacient concreta. Per tant, hi ha 
una gran similitud entre la capacitat que presenta 
el valor de la DMO d’una pacient per predir-ne el 
risc de fractura per fragilitat i la capacitat que té la 
concentració plasmàtica de colesterol o la pressió 
arterial per predir el risc cardiovascular. Així, de la 
mateixa manera que s’empren taules de predicció 
del risc cardiovascular per prendre decisions so-
bre la prevenció primària en la hipertensió arterial 
o en la hipercolesterolèmia, resulta útil disposar 
d’escales de predicció del risc de fractura en do-
nes amb OP, per tal d’adoptar decisions relaciona-
des amb l’abordatge terapèutic de l’osteoporosi.

Per a aquest document s’assumeixen les taules de 
risc de fractura de la publicació “Recomendaciones 

para la valoración y tratamiento de la osteoporosis 

primaria en mujeres de la Comunidad de Madrid”, 
basades en el model matemàtic de l’Estudi Rot-

terdam i en dades de fractura de maluc del seu 
CMBD. Aquestes taules recullen unes recomana-
cions sobre la indicació de tractament farmaco-
lògic i de la necessitat de fer una densitometria 
depenent del risc.

Però, a més de valorar la possible instauració del 
tractament farmacològic, cal no oblidar que el 90% 
de les fractures de maluc es produeix com a con-
seqüència d’una caiguda. Per tant, les mesures en-
caminades a prevenir les caigudes constitueixen la 
primera línia en la prevenció de fractures, especial-
ment per als ancians amb antecedents de fractura 
prèvia per fragilitat.

3. Tractament no farmacològic

La mesura preventiva més important per evitar 
les fractures per fragilitat en la vellesa és seguir 
des del naixement un estil de vida saludable que 
permeti obtenir un pic de massa òssia màxim en 
la maduresa i tractar de mantenir-lo al llarg de la 
vida evitant o disminuint els factors que interve-
nen en la pèrdua de massa òssia. Les mesures que 
més afavoreixen la consecució d’una massa òssia 
adequada durant la infantesa i l’adolescència són 
la ingesta correcta de calci, una exposició a la 
llum solar de manera su% cient —de manera que 
permeti la síntesi de la quantitat necessària de 
vitamina D
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— i fer exercici físic de manera re-

gular.

En les dones amb OP, el tractament no farmacolò-
gic comprèn les mesures d’estil de vida, que eviten 
la pèrdua de massa òssia, i les mesures encamina-
des a prevenir les caigudes.

Modi% cació de l’estil de vida

Les mesures necessàries per prevenir el dete-
riorament ossi que condueix a desenvolupar os-
teoporosi en les dones sanes postmenopàusiques 
són seguir una dieta equilibrada i amb un aporta-
ment correcte de calci i de vitamina D, exposar-se 
a la llum solar de manera su% cient (sobretot en 
pacients institucionalitzades), fer exercici físic, 
abandonar l’hàbit tabàquic i ingerir alcohol i ca-
feïna amb moderació. 
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Prevenció de caigudes

Les caigudes estan ocasionades per una falta 
d’adaptació de l’entorn a les di% cultats motrius de 
les persones grans, encara que moltes vegades són 
el resultat de processos patològics o dels efectes 
adversos de tractaments farmacològics que reben 
les pacients (benzodiazepines, antihipertensius, 
etcètera).

Per evitar les caigudes, cal dur a terme actuacions 
sobre la pacient i el seu entorn (casa seva o resi-
dència). Sobre la pacient, es recomana corregir-ne 
el dè% cit visual o auditiu, controlar les patologies 
que li afectin l’equilibri i la marxa, fer un seguiment 
dels fàrmacs que disminueixin la capacitat de re-
acció i l’agilitat, fer la valoració i el tractament de la 
incontinència urinària, i que empri calçat amb sola 
ferma, bastons o caminadors. L’entorn de la pacient 
ha de presentar una bona il·luminació i no ha de 
tenir trespols lliscants. També cal % xar les estores, 
eliminar els cables solts i evitar els obstacles. Així 
mateix, pot resultar útil que la població de risc alt 
empri protectors de maluc.

4. Tractament farmacològic

La informació sobre l’eficàcia —i, en menor 
mesura, la seguretat— dels fàrmacs emprats en 
la prevenció i el tractament de l’OP prové dels 
assaigs clínics publicats. S’han seleccionat els 
de mida més gran i de diversos anys de dura-
da, que mesuren fractures òssies i no altres ti-
pus de variables subrogades relacionades amb 
l’increment de la DMO o amb la modi% cació de 
les concentracions de marcadors ossis, ja que no 
s’ha establert una relació lineal entre aquestes 
variables i la reducció del nombre de fractures. 
Les variables de fractura mesurades més habi-
tualment en els assaigs clínics són les fractures 
vertebrals, les fractures no vertebrals i les fractu-
res de maluc; aquestes darreres són les de major 
rellevància clínica a causa de la repercussió que 
tenen en la morbimortalitat de les pacients.

No hi ha estudis comparatius entre diferents fàr-
macs que mesurin la reducció del nombre de frac-
tures en el tractament de l’OP. Els assaigs clínics 
amb aquest tipus de variable s’han fet sempre 
comparant amb un placebo. Per aquest motiu, 
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cal seleccionar els que hagin demostrat e% càcia 
amb relació al placebo mitjançant variables de 
rellevància clínica —en particular la reducció del 
nombre de fractures de maluc— i que presentin el 
balanç més favorable entre el bene% ci i el risc. 

Els assaigs clínics amb aquests fàrmacs s’han duit 
a terme suplementant les pacients estudiades 
amb calci i vitamina D, per la qual cosa cal consi-
derar la suplementació en totes les pacients que 
estiguin en tractament farmacològic per a l’OP.

Els fàrmacs avaluats en el tractament de l’OP són 
els bifosfonats, els moduladors selectius dels 
receptors d’estrògens, la calcitonina, el ranelat 
d’estronci i els derivats de l’hormona paratiroï-
dal. No és objecte d’aquest document la teràpia 
hormonal substitutiva, ja que el balanç entre el 
bene% ci i el risc —a causa de l’increment del risc 
d’esdeveniments tromboembòlics, d’infart de mio-
cardi, d’accident cerebrovascular i de càncer de 
mama— es considera desfavorable per a la pre-
venció de l’osteoporosi com a tractament de pri-
mera línia a llarg termini.

4.1 Selecció d’un grup
farmacològic

Els bifosfonats orals són els medicaments que 
presenten un millor balanç entre el benefici i el 
risc en el tractament farmacològic de l’OP: dos fàr-
macs —l’alendronat i el risedronat— han demos-
trat que redueixen la incidència de les fractures 
no vertebrals i de maluc, amb un per% l de reac-
cions adverses assumible. Sembla que la posolo-
gia oral setmanal ofereix bene% cis en la millora de 
l’adherència al tractament.

El zoledronat —un bifosfonat intravenós— també 
ha demostrat que redueix el risc de fractura de ma-
luc, encara que el seu per% l de seguretat —menys 
favorable que el dels bifosfonats orals— fa que 
s’hagi d’emprar en pacients seleccionades.

De la resta dels medicaments, només la teripara-
tida i el ranelat d’estronci han demostrat que re-
dueixen el nombre de fractures no vertebrals —el 
darrer en un assaig clínic amb uns resultats molt 
ajustats—, però no han demostrat e% càcia pel que 
fa a les fractures de maluc.
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varen demostrar la no-inferioritat en comparació 
amb el risedronat diari quant a l’increment de la 
DMO mesurada en la columna lumbar. 

L’ibandronat disposa d’un sol assaig clínic que 
mesura la reducció del nombre de fractures per a 
la seva presentació diària (2,5 mg/dia, no comer-
cialitzada a Espanya). Així, en un assaig en preven-
ció secundària —també de tres anys de durada—, 
l’ibandronat diari va demostrar que redueix el nom-
bre de fractures vertebrals, però no el de les no ver-
tebrals. No s’han publicat estudis sobre l’ibandronat 
en la prevenció primària de les fractures per fragili-
tat. L’ibandronat en dosis de 150 mg mensuals (és la 
presentació oral comercialitzada a Espanya) disposa 
un estudi de no-inferioritat en l’increment de la DMO 
lumbar en comparació amb la posologia diària.

Recentment s’han comercialitzat dos bifosfonats injec-
tables per al tractament de l’osteoporosi, de prescrip-
ció i administració hospitalària. L’ibandronat intravenós 
(3 mg en administració intravenosa directa cada tres 
mesos) va demostrar la no-inferioritat en l’increment 
de la DMO lumbar després de dos anys de tractament 
en comparació amb la posologia oral diària.

Per la seva part, el zoledronat intravenós sí va de-
mostrar que redueix el nombre de fractures osteo-
poròtiques: administrat en una dosi anual de 5 mg, va 
reduir les fractures vertebrals i de maluc (NNT = 91) 
en l’assaig HORIZON, de tres anys de durada. En un 
altre assaig amb dones i homes majors de 50 anys que 
havien patit una fractura de maluc osteoporòtica en els 
90 dies previs, el zoledronat va reduir el nombre de 
fractures clíniques al cap de dos anys de tractament.

Taula 1. Posologia dels bifosfonats comercialitzats amb la indicació per al tractament de l’osteoporosi.

4.2 Selecció dins del grup dels 
bifosfonats: quina molècula?

Els bifosfonats que tenen autoritzada la indicació 
de tractament de l’OP són l’etidronat, l’alendronat, 
el risedronat, l’ibandronat i el zoledronat. 

L’etidronat va reduir les fractures vertebrals en do-
nes postmenopàusiques amb fractura osteoporòti-
ca prèvia en estudis de mida petita. No se n’ha fet 
palesa l’e% càcia sobre fractures no vertebrals.

En els assaigs FIT, l’alendronat d’administració 
diària (10 mg/dia) va demostrar que redueix al 
cap de tres anys de tractament el nombre de frac-
tures vertebrals i no vertebrals en la prevenció 
secundària, incloses les fractures de maluc (NNT 
= 90). Tanmateix, en la prevenció primària només 
es va fer palesa la reducció del nombre de frac-
tures vertebrals. L’alendronat setmanal va complir 
els criteris d’equivalència amb l’alendronat diari 
quant a l’increment de la DMO lumbar, en un estudi 
d’equivalència terapèutica. 

També el risedronat disposa d’evidència d’e% càcia 
en la prevenció secundària: en un assaig clínic de 
tres anys de durada, el risedronat en dosis de 5 mg 
diaris va reduir el nombre de fractures vertebrals i 
no vertebrals. En un altre assaig, dissenyat especí% -
cament per avaluar la reducció del nombre de frac-
tures de maluc, el risedronat diari (2,5 mg o 5 mg) 
va reduir el nombre de fractures de maluc al cap de 
tres anys de tractament (NNT = 99). Les posologies 
setmanal i mensual del risedronat (dos dies al mes) 

Fàrmac 

Etidronat

Alendronat

Risedronat

Ibandronat

Zoledronat

400 mg/dia en pauta cíclica 
de 14 dies cada tres mesos
(no més de 20 cicles)

10 mg/dia

5 mg/dia

—

—

—

70 mg/setmana

35 mg/setmana,
150 mg/mes (2 dies de 75 mg)

150 mg/mes

—

—

—

—

3 mg cada 3 mesos

5 mg/any

Posologia oral diària Posologia oral llarga Posologia intravenosa
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Quant a la seguretat, els efectes adversos més fre-
qüents són de caràcter gastrointestinal: dispèpsia, 
dolor abdominal, restrenyiment, diarrea, @ atulèn-
cia, gastritis, nàusees, esofagitis, duodenitis i glosi-
tis. No s’han evidenciat diferències en la incidència 
d’aquest tipus d’efectes adversos entre els bifos-
fonats orals i intravenosos. Mereixen una menció 
especial les alteracions de caràcter esofàgic que 
poden originar els bifosfonats orals: esofagitis, 
erosions i úlceres esofàgiques, rarament seguides 
d’estenosi esofàgica.

Els efectes adversos de caràcter gastrointestinal 
poden derivar en la interrupció del tractament. 
En aquest cas, seria procedent emprar un fàrmac 
alternatiu. Es considera que una pacient presenta 
intolerància a un bifosfonat quan sofreix efectes 
al tracte gastrointestinal superior prou molests com 
per interrompre’n el tractament i que ocorren mal-
grat que la pacient segueixi correctament les ins-
truccions sobre l’administració del fàrmac.

S’han descrit casos d’osteonecrosi mandibular, 
encara que és un efecte advers rar però greu i 
que es pot presentar després de mesos o anys de 
tractament. Aquesta reacció adversa s’associa als 
bifosfonats d’administració intravenosa, encara que 
també s’han noti% cat casos d’osteonecrosi en pa-
cients que rebien el tractament oral.

En l’assaig HORIZON sobre el zoledronat, el grup 
tractat amb el fàrmac va presentar una major inci-
dència d’arítmies —concretament % bril·lació auri-
cular greu— que el grup al qual es va administrar 
el placebo. La rellevància clínica d’aquest efecte 
advers amb zoledrònic en l’osteoporosi s’haurà 
d’aclarir amb les dades del període posterior a la 
comercialització.

Després d’administrar els bifosfonats intraveno-
sos poden aparèixer símptomes transitoris de 
tipus pseudogripal, amb febre i malestar gene-
ral. Són més freqüents amb l’ibandronat —oral 
d’administració mensual i intravenós— i amb el 
zoledronat. Els intravenosos també poden ocasio-
nar hipocalcèmia després de l’administració.

Els bifosfonats orals requereixen unes condicions 
d’administració especials: s’han d’ingerir en dejú, 
abans de la primera menjada del dia (30 minuts 
abans en el cas de l’alendronat i del risedronat i una 
hora en el cas de l’ibandronat). A més, la pacient ha 

d’estar en una postura dreta (dempeus o asseguda) 
durant aquest temps per evitar el re@ ux esofàgic. 
Els comprimits s’han d’empassar sencers, sense 
mastegar —i no s’ha de deixar que es dissolguin 
a la boca—, acompanyats d’un tassó gros d’aigua 
(120-240 ml). Aquesta circumstància di% culta que 
es compleixi el règim terapèutic. La majoria dels 
estudis que analitzen el compliment i l’adherència 
amb la posologia setmanal destaquen que aquests 
són una mica millors amb l’administració setmanal 
que amb la diària. Tanmateix, no hi ha estudis que 
demostrin una major adherència amb la posologia 
mensual.

Si s’analitza el cost del tractament anual amb els 
tres bifosfonats que han demostrat que redueixen 
el nombre de fractures de maluc —alendronat, 
risedronat i zoledronat—, l’alendronat és el més 
barat, i la situació resulta afavorida per la disponi-
bilitat d’especialitats farmacèutiques genèriques.

Per tot el que s’ha exposat, l’alendronat en dosis 

d’administració setmanal de 70 mg per via oral 

és el medicament d’elecció en el tractament de 

l’OP, ja que presenta un dels balanços entre e$ cà-

cia i seguretat més favorables i és la posologia que 

promou millor l’adherència al tractament, amb el 

cost més baix.

4.3 Altres medicaments per al 
tractament de l’OP

Com s’ha vist, els bifosfonats orals —en concret 
l’alendronat— són els fàrmacs d’elecció en el trac-
tament de l’OP. Tanmateix, per les seves caracte-
rístiques diferents quant al mecanisme d’acció, el 
per% l de seguretat i la conveniència, altres medica-
ments podrien tenir un paper en el tractament de 
determinats subgrups de pacients que presentin 
unes característiques concretes.

Moduladors selectius 
dels receptors d’estrògens

El raloxifè en dosis diàries de 60 mg va demostrar 
en l’assaig MORE (de tres anys de durada) que 
redueix el nombre de fractures vertebrals, tant en 
la prevenció primària com en la secundària. No 
hi ha evidència que redueixi la incidència de les 
fractures no vertebrals.
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Els efectes adversos més freqüents amb el raloxifè 
són acaloraments (24,3 %), rampes a les cames, 
síndrome gripal i edema perifèric. Mereixen una 
menció especial els episodis tromboembòlics ve-
nosos, que inclouen la trombosi venosa profunda, 
l’embòlia pulmonar i la trombosi venosa de la re-
tina, cos que limita enormement el balanç entre el 
bene% ci i el risc d’aquest fàrmac. 

La posologia del raloxifè és d’una administració 
diària. A diferència dels bifosfonats, l’absorció del 
raloxifè no resulta alterada ingerint aliments, de 
manera que es pot administrar a qualsevol hora 
del dia, amb menjar o sense, cosa que suposa un 
avantatge respecte als bifosfonats. Tampoc re-
quereix mantenir una posició dreta després de 
l’administració.

Calcitonina

En l’assaig PROOF en prevenció secundària de les 
fractures osteoporòtiques, la calcitonina va reduir 
el risc de patir fractures vertebrals al cap de cinc 
anys de tractament, sense efecte sobre les fractu-
res no vertebrals.

Els efectes adversos amb la calcitonina són fre-
qüents i molests: reaccions locals com la rinitis 
(sequedat, edema, congestió, atxems o rinitis 
al·lèrgica) i la molèstia nasal (irritació nasal, al-
teració de l’olfacte, rash papular, paròsmia, eri-
tema de la mucosa nasal, excoriació de la muco-
sa). La mala tolerabilitat i la incomoditat de la via 
d’administració fan que l’adherència al tractament 
sigui molt baixa.

Ranelat d’estronci

El ranelat d’estronci (RE) disposa de dos assaigs 
clínics vs. placebo, de tres anys de durada, en els 
quals es va investigar la reducció del nombre de 
fractures osteoporòtiques. En l’assaig SOTI, en pre-
venció secundària, l’RE va reduir la incidència de 
fractures vertebrals. En l’assaig TROPOS, duit a ter-
me amb una població mixta (prevenció primària i 
secundària), l’RE va resultar e% caç en la reducció 
del nombre de fractures vertebrals i no vertebrals, 
encara que en aquest darrer cas en el límit de la 
signi% cació estadística; no es varen evidenciar di-
ferències en la incidència de fractures de maluc 
entre el grup que va rebre l’RE i el grup que va 
rebre el placebo.

Els efectes adversos més freqüents amb l’RE són 
nàusees, diarrea i cefalea. Les nàusees i la dia-
rrea varen ser els motius principals per aban-
donar el tractament entre les dones participants 
en els assaigs clínics. També s’ha associat amb 
un increment del risc de patir tromboembolis-
me venós i embòlia pulmonar i amb un quadre 
clínic conegut com a síndrome DRESS (per drug 

rash with eosinophilia and systemic symptoms), 
que es manifesta amb erupció cutània i que està 
provocada per una reacció d’hipersensibilitat 
greu que obliga a suspendre de% nitivament el 
tractament.

La biodisponibilitat de l`RE és baixa i, igual que 
ocorre amb els bifosfonats, disminueix quan 
s’administra amb aliments, calci, antiàcids d’alumini 
i magnesi, i també amb alguns medicaments. Per 
això, es recomana administrar-lo fora de les men-
jades. Tanmateix, a diferència dels bifosfonats, no 
requereix mantenir una posició dreta després de 
la ingesta.

Hormona paratiroïdal i anàlegs

L’hormona paratiroïdal endògena (PTH) és el mi-
tjancer principal del metabolisme del calci i del 
fòsfor a nivell renal i ossi, i estimula la formació 
dels ossos en activar els osteoblasts. Els fàrmacs 
derivats de la PTH disponibles per al tractament 
de l’OP són la teriparatida i l’hormona paratiroïdal 
humana recombinant (rPTH).

Els assaigs clínics d’ambdós medicaments es va-
ren haver de suspendre prematurament en detec-
tar el desenvolupament d’osteosarcoma en animals 
d’investigació que estaven essent emprats en estu-
dis preclínics. Per aquest motiu, la durada màxima 
del tractament amb teriparatida i rPTH no ha de 
superar en cap cas els 24 mesos.

En un assaig en prevenció secundària, la teripa-

ratida va presentar e% càcia per reduir el nombre 
de fractures vertebrals i no vertebrals, encara que 
els resultats no varen ser concloents per reduir el 
nombre de fractures de maluc. Per la seva part, 
l’rPTH només va reduir el nombre de fractures ver-
tebrals en un assaig clínic, duit a terme amb una 
població mixta.

Quant a la teriparatida, les reaccions adverses 
més comunes són dolor a les extremitats, ram-
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pes, nàusees, mareig i cefalea. S’han notificat 
episodis aïllats d’hipotensió ortostàtica després 
de l’administració. Per la seva part, l’rPTH té un 
per% l de seguretat menys favorable que la teri-
paratida, ja que les reaccions adverses més co-
munes amb l’rPTH són alteracions de les concen-
tracions plasmàtiques de calci (en major mesura 
que amb la teriparatida) i nàusees; i també s’han 
descrit cefalea, mareigs, vòmits, eritema en el 

punt d’injecció i augment de la proporció calci/
creatinina en l’orina. 

Ambdues s’administren per via subcutània una ve-
gada al dia. Aquesta via d’administració és menys 
convenient que l’oral (pròpia de la resta de medi-
caments) per al tractament de l’OP. El cost anual 
del tractament amb ambdós fàrmacs supera en 17 
vegades el tractament amb alendronat.

Fàrmac 

Etidronat

Alendronat

Risedronat

Ibandronat

Zoledronat

Raloxifè

Calcitonina

Ranelat d’estronci

Teriparatida

rPTH

Fractures (vs. placebo)

Vertebrals No vertebrals De maluc

Taula 2. Resum de l’efi càcia contra les fractures dels medicaments emprats en el tractament de l’OP.
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4.4 Cost comparat dels medica-
ments per al tractament de l’OP

S’ha calculat el cost anual del tractament amb ca-
dascún dels medicaments considerats prèviament, 
a partir del Catàleg Corporatiu de Medicaments 
del Servei de Salut del mes d’abril de 2009:

rPTH

Teriparatida

Estronci

Calcitonina nasal

Raloxifè

Zoledronat iv. anual

Ibandronat iv. trimestral

Ibandronat mensual

Risedronat mensual

Risedronat setmanal

Risedronat diari

AC-5.600

AC-2.800

Alendronat setmanal

Alendronat diari

Etidronat

5.217 €

5.217 €

644 €

449 €

502 €

502 €

416 €

416 €

355 €

372 €

372 €

304 €

300 €

288 €

30 €

906 €

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000euros

AC-5.600: alendronat 70 mg + colecalciferol 5.600 UI 
d’administració setmanal.
AC-2.800: alendronat 70 mg + colecalciferol 2.800 UI 
d’administració setmanal.
Els costos s’han calculant basant-se en els preus menors 
en el cas dels medicaments orals i basant-se en el preu 
de venda del laboratori (PVL) en el cas dels medicaments 
d’administració intravenosa.
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4.5 Selecció i lloc en la 
terapèutica dels medicaments 
per al tractament de l’OP

L’alendronat en dosis setmanal de 70 mg és 
el medicament d’elecció per al tractament de 
l’osteoporosi primària postmenopàusica, ja que 
presenta un dels balanços entre l’e% càcia i la se-
guretat més favorables i la posologia que millor 
promou l’adherència al tractament, amb el cos més 
baix.

El risedronat presenta un balanç entre l’e% càcia i 
la seguretat similar al de l’alendronat, encara que 
amb un cost de tractament superior. La posologia 
setmanal és la que ha demostrat afavorir en major 
mesura l’adherència al tractament, encara que la 
posologia mensual podria resultar útil per a pa-
cients seleccionades.

Igual que l’alendronat i el risedronat, el zoledronat 
també ha demostrat que redueix el risc de fractura 
de maluc, encara que el seu perfil de seguretat 
—menys favorable que el dels bifosfonats orals— 

En els casos següents:
- Pacients que no tenguin disponible la via oral
- Impossibilitat de mantenir una postura dreta després de la ingesta
- Intolerància greu als bifosfonats orals deguda a efectes adversos 
esofàgics
- Pacients amb problemes importants per al compliment terapèutic 
amb els bifosfonats orals

ZOLEDRONAT 5 mg 
intravenós anual

En cas de:
- Pacients que hagin presentat intolerància a l’alendronat

- Pacient amb osteoporosis posmenopàusica 

Primera elecció en el tractament de l'osteoporosi postmenopàusica

D'elecció en subgrups seleccionats de pacients*

RISEDRONAT 35 mg 
setmanal
RISEDRONAT 75 mg
x 2 mensual 

En els casos següents:
- Impossibilitat de mantenir una postura dreta després de la ingesta
- Reaccions adverses greus als bifosfonats orals
- Fracàs terapèutic amb els bifosfonats

RANELAT D’ESTRONCI 2 g 
oral diari

En els casos següents:
- Dones postmenopàusiques majors de 65 anys amb una
T-score ‹ -4 DE
- Dones postmenopàusiques majors de 65 anys amb una
T-score ‹ -3,5 DE i més de dues fractures osteoporòtiques
prèvies
- Dones postmenopàusiques entre 55 i 64 anys amb una
T-score ‹ -4 DE i més de dues fractures osteoporòtiques prèvies
- Fracàs terapèutic amb bifosfonats o ranelat d’estronci

TERIPARATIDA 20 mcg 
subcutània diària

Característiques de la pacient Fàrmac d’elecció

ALENDRONAT 70 mg  
oral setmanal
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D podria ser necessària en el cas d’aportament 
insuficient a través de les seves fonts naturals. 
En dones amb una edat superior a 65 anys, una 
dieta inadequada, una absorció intestinal reduï-
da i una mobilitat limitada incrementen el risc 
d’insu% ciència de vitamina D, especialment en les 
que estan institucionalitzades o recloses a casa 
seva. A més, s’ha descrit una disminució de la 
síntesi cutània en les ancianes. Per tant, les dones 
postmenopàusiques constitueixen una població 
de risc de patir hipovitaminosi D, i per això poden 
necessitar una suplementació extra.

Hi ha certa controvèrsia sobre si el calci i la vitami-
na D sols (sense un altre tractament farmacològic 
actiu) poden reduir el risc de patir fractures (i, en 
aquest cas, en quina dosi). En diversos assaigs i 
metanàlisis s’ha fet palès que els suplements de 
calci associats a 800 UI de vitamina D diaris són 
e% caços per prevenir fractures per fragilitat en la 
població major de 65 anys, sobretot en el cas de 
dones institucionalitzades. Per tant, cal adminis-
trar suplements a les dones postmenopàusiques 
en les quals se sospiti o es coneguin mancances 
de calci i vitamina D, encara que no estiguin en 
tractament farmacològic per prevenir les fractures 
osteoporòtiques.

D’altra banda, els assaigs clínics amb fàrmacs per 
a l’osteoporosi sempre s’han fet suplementant les 
dones amb calci i vitamina D, i no hi ha constància 
que l’e% càcia hagi estat la mateixa sense la suple-
mentació. Per aquest motiu, les dones postmeno-
pàusiques que estiguin en tractament farmacològic 
per prevenir les fractures osteoporòtiques han de 
rebre suplements de calci i vitamina D de manera 
concomitant.

fa que s’hagi d’emprar en pacients que presentin 
di% cultats per a l’administració oral.

El ranelat d’estronci ha demostrat que redueix el 
nombre de fractures vertebrals i no vertebrals; 
per això constitueix una alternativa als bifosfonats 
quan no estiguin indicats o en cas de fracàs tera-
pèutic.

La teriparatida ha demostrat que redueix el nombre 
de fractures vertebrals i no vertebrals en pacients 
amb risc alt de fractura, per la qual cosa és una 
alternativa per a pacients de risc alt (s’assumeixen 
les recomanacions de la guia NICE de prevenció 
secundària de fractures) o en cas de fracàs tera-
pèutic amb els fàrmacs anteriors.

(*) Es considera que una pacient presenta intolerància a un 

bifosfonat quan sofreix efectes adversos en el tracte gastroin-

testinal superior que són prou molests com per suspendre’n 

el tractament i que ocorren malgrat que la pacient segueixi 

correctament les instruccions sobre l’administració del trac-

tament. 

Es considera que hi ha fracàs terapèutic amb els bifosfonats si 

la pacient presenta una nova fractura òssia per fragilitat malgrat 

haver estat prenent bifosfonats durant un any. 

5. Suplements de calci
i vitamina D

El calci i la vitamina D són dos nutrients imprescin-
dibles perquè el teixit ossi i l’esquelet es desenvo-
lupin correctament i es mantenguin.

La ingesta òptima de calci que minimitza la pèr-
dua de massa òssia després de la menopausa és 
de 1.500 mg diaris (dones postmenopàusiques 
que no estiguin en tractament amb THS). Per a 
pacients amb OP s’ha de calcular la quantitat de 
calci que s’ingereix en la dieta i s’ha de comple-
tar amb suplements % ns a assolir el valor de la 
ingesta òptima.

La vitamina D incrementa l’absorció intestinal de 
calci i és fonamental per mantenir l’homeòstasi del 
calci en l’organisme. Les fonts principals de vita-
mina D són la síntesi cutània per acció directa de 
la llum solar (90 %) i la ingesta amb els aliments 
(10%). L’administració de suplements de vitamina 




