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Introducció:

• Esperança de vida          OP Postmenopàusica           Risc de Fractura.

• Prevalença d’OP dx. per DMO del 56% entre les dones de més de 50 anys.

• Increment del 54% en el nombre de fractures de maluc entre 1988-2002.

• El cost anual de totes les fractures osteoporòtiques a Europa s’estima entre   

25 i 36 bilions €.

• Es calcula que la incidència anual de la fractura osteoporòtica es triplicarà 

en  50 anys.



• Existeix la concepció emergent, que l’OP té una fisiopatologia 

vinculada a fenòmens arterioscleròtics i microangiopàtics.

• Mecanismes fisiopatològics comuns: proteïnes produides per cèl. 
òssies i proteïnes morfogenètiques òssies.

• S’ha plantejat l’existència de vincles patogènics i interaccions 
fisiopatològiques, entre la HTA, la DL i la DM, amb el metabolisme 
òssi, tot i que els resultats obtinguts no són concluents ni definitius.

• Existeix un estudi realitzat a la Xina en dones post-menopàusiques 
que conclueix que alguns FRCV com un alt valor GIM de Caròtides, 
l’obesitat, la HTA  i la primesa s’associaven a un major risc d’OP.



Objectius:

1.Estimar el nivell d’associació entre la presència 

de diferents FRCV i l’OP amb o sense fractura.

2.Demostrar que el control de FRCV influeix en la 

incidència d’Osteoporosi.

3.Demostrar que la microangiopatia diagnosticada 

a través de la retinopatia està associada a l’OP.



Metodologia

Casos:

140 Dones Postmenopàusiques

amb OP diagnosticada per DEXA o

Fractura patològica

Controls:

140 Dones Postmenopàusiques

sense OP ni

fractura patològica.

Edat +/- 2 anys. 

Recopilació retrospectiva de dades de 9 anys.



Variables Indepedents:

• Edat

• Puntuació Escala Regicor

• Puntuació Escala Framingham

• Diabetis tipus 2

• HTA 

• Dislipèmia

• Tabaquisme

• IMC

• Alcohol

• Retinopatia



Anàlisi de Dades

Taula 1. Variables Quantitatives: Mitjanes dels grups que presenten el FRCV

FRCV OP/FP CONTROL OR P

EDAT 74,51 74,59 0,000 0,943

IMC 27,48 28,67 0,017 0,031

REGICOR 3,45% 3,85% 0,009 0,262

FRAMINGHAM 7,06% 7,18% 0,000 0,742

FRCV: Factors de Risc Cardiovascular, OP/FP: Osteoporosi/Fractura Patològica, Control: Grup Control, OR: 

Odds Ratio, P: significació estadística



Anàlisi de Dades 

Taula 2. Variables Qualitatives: percentatge d’individus que presenten el FRCV

FRCV OP/FP CONTROL OR P

DM2 16,4% 22,9% 1,24 0,176

HTA 63,6% 70,7% 1,17 0,203

TABAC 3,6% 2,9% 1,25 0,944

DL 57,1% 53,6% 0,93 0,548

RETINOPATIA - - - -

ALCOHOL - - - -

FRCV: Factors de Risc Cardiovascular, OP/FP: Osteoporosi/ Fractura Patològica, Control: Grup Control, OR: 

Odds Ratio, P: significació estadística.



Limitacions:

• Pròpies d’un Estudi de Casos i Controls.

• Derivades de la rigurositat dels registres realitzats a l’e-
cap.

• El grup Control, se seleccionen individus que tenen 
registrat com a mínim IMC, TA, Colesterol Total i HDL, 
per calcular E. Regicor i Framigham, valors 
probablement no registrats en pacients sans.

• Pacients incloses en el grup control, que pateixen OP, i 
seguin diagnosticades i tractades en centres privats.



Conclusions:

• Segons el nostre estudi l’OP/FP, no es 

produeixen com a conseqüència de la influència 

dels Factors de Risc Cardiovascular.

• L’Índex de Massa Corporal alt protegeix de 

l’OP/FP.

• El tercer objectiu, no s’ha pogut  avaluar degut 

al a baixa representativitat de la mostra.



• Moltes Gràcies.


