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Ens trobem en condicions d’afirmar que 
la menopausa, en termes generals, té lloc al vol-
tant dels cinquanta anys amb l`aparició, de for-
ma brusca, d’uns signes i símptomes que afec-
ten sensiblement la qualitat de vida de la dona. 

Aquests símptomes incideixen en un con-
junt d’òrgans i sistemes, com la reproducció, la 
conducta sexual, els genitals, la pell, els ossos i 
músculs i els cardiovasculars, principalment. 

L’origen d’aquesta situació no és sinó l’esgo-
tament de la secreció hormonal del ovaris. L’al-
teració òssia més significativa que es presenta 
en la menopausa es la osteoporosi, en una inci-
dència que podem apreciar en la taula següent: 

L’osteoporosi és condicionada per una sè-
rie de factors: genètics, mecànics, vasculars, 
nerviosos, nutricionals i hormonals (tiroide, pa-
rathormona, calcitonina, vitamina D, estrògens, 
insulina...) dels quals l’absència d’estrògens (es-
gotament dels ovaris) causada per menopausa 
és el que més ens interessa.

Aspectes generals de l’os
L’os està format per una part mineral, calci 

i fòsfor, i un altra part orgànica, els osteòcits. 
Estos osteòcits són de dos tipus, osteoblasts o 
formadors, i osteoclasts o destructors.

La mineralització en els humans té lloc fins els 
30 anys. A més, l’absorció del calci necessita la 
presència de la vitamina D. La desmineralització 
esdevé al llarg dels anys i de sobte, a partir de la 
menopausa en gran nombre de dones.

L’os es troba en constant remodelació. És a 
dir, existeix, en permanentment equilibri, una ac-
tivitat entre els diferents tipus osteòcits. Destruc-
ció/reabsorció per part dels osteoclasts i forma-
ció/recuperació de l’os per part dels osteoblasts 
.

Influència de la menopausa
Els estrògens dels ovaris tenen un gran influx 

positiu en l’activitat formadora en l’activació dels 
osteoblasts.

L’absència dels estrògens en la menopausa 
(esgotament dels ovaris) dóna lloc a una dis-
minució d’aquesta activitat formadora (osteo-
blasts) i, en conseqüència, un augment per a la 
destrucció de l’os.  

Podem observar amb més detall la diferència 
entre l’os normal i l’osteoporòtic, així com l’alte-
ració de l’equilibri del remodelat ossi en les imat-
ges següents:

L’osteoporosi afecta
un terç de les dones majors de 50 anys

La meitat de les dones
majors de 75 anys

1. Repòs (os mineralitzat)

2. Activació (proosteoclats)

3. Resorció (osteoclats)

4. Inversió (monocionals)

5. Formació (osteoblasts)
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Mesures preventives de les 
fractures

La prevenció de la fractura està fonamentada 
en allò que cal anomenar estil de vida. Podem 
resumir-ho en cinc punts senzills:

1. Dieta rica en CALCI (lactis) fins, almenys,els 
30 anys.

2. Supressió de TÒXICS a partir de la meno-
pausa (tabac, alcohol i cafè/té)

3. EXERCICI diari.
4. ALIMENTACIÓ rica en calci: productes lac-

tis i prendre el sol.
5. Prevenció de CAIGUDES.

Tractament i calci
Al llarg dels anys els tractaments farmacolò-

gics ens deixen un llistat de fraus que cada ve-
gada més ens posen els pèls de punta.

Un exemple. A la segona meitat del segle 
passat apareix a les farmàcies un producte molt 
conegut, Calcum Sandoz. Un compost a base 
de calci per a la prevenció de l’osteoporosi i frac-
tura dels ossos del qual poques dones es varen 
lliurar. 

L’ús d’aliments rics en calci foren substituïts 
per una pastilla efervescent i de bon gust. Altres 
marques comercials varen seguir el seu camí. 
Una aventura que va durar un grapat d’anys i 
va donar uns suculents beneficis econòmics als 
accionistes de la multinacional Sandoz.

Una ullada al llistat de medicaments (Vade-
mècum) que es dispensaven a les farmàcies 
d’aquella època, mostra, sorprenentment, que 
només hi ha UN producte farmacèutic amb vi-
tamina D.

La pregunta surt de sobte, si sols administrem 
medicaments amb calci (Calcium Sandoz), com 
seria aquest calci fixat a l’os sense la presència 
de vitamina D? Les multinacionals han obtingut 
milions de dòlars per als accionistes amb la ven-
da d´un producte que, en la absència de vitami-
na D, no produeix cap efecte sobre l’os.

A més a més, la pregunta següent seria, qui-
na falta ens fa prendre medicaments per a pre-
venir les fractures en un país de gran nombre de 
dies asolellats (vitamina D) i fàcil accés a produc-
tes lactis?

Una vegada descobert el frau, hi van aparéi-
xer altres productes, Calcium Sandoz+Vitamina 
D, bifosfonats, etc., de, si més no, dubtós efec-
te.

Tractament i Denosumap
Les multinacionals farmacèutiques no paren 

de produir per a consumir. Les investigacions 
sobre osteoporosi ens descobreixen que la frac-
tura del l’os no es produeix per la pèrdua dels 
minerals (calci, principalment), sinó que es degu-
da a l’alteració de la pròpia estructura (entramat 
ossi). La solució d’aquest problema és el Deno-
sumap. Un producte que actua aturant el mis-
satger genètic (RNA-m) sobre la formació dels 
osteoclasts (osteòcits destructors) indispensa-
ble per a la seua síntesi. En el cas de osteopo-

rosi provocaria una disminució de la producció 
d’osteoclasts, menys destrucció de l’entramat 
ossi, menys osteoporosi i menys perill de frac-
tures. Perfecte.

A més, un producte amb un preu molt su-
perior a productes amb calci i fòsfor. Beneficis 
per als accionistes d’Amgen, empresa que, de 
passada, recomana afegir el Calci+vitamina D al 
tractament del Denosumap. Paradoxal.

Els estudis previs a la presentació d’aquest 
mèdicament en farmàcies mostra un lleuger 
augment de l’índex general de càncer en les 
usuàries.

A més a més, el seu efecte té una durada 
de 3-4 mesos, per la qual cosa es deu admi-
nistrar cada 6 mesos, davant el perill de produir 
un os més fort, però menys flexible a causa de 
l’alteració del remodelat ossi, ocasionat pel me-
dicament, i que donaria lloc a un augment de 
fractures per falta de flexibilitat.

Altres tractaments
Una tirallonga de productes contra l’osteo-

porosi escampats pel Vademècum busquen els 
mateixos efectes per a prevenir les fractures, 
protegint l’entramat de l’os i enfortint l’os exis-
tent.

Raloxifeno, estronci, parathormona, etc. Tots 
ells de dubtosa utilitat (alguns ja han estat reti-
rats de les farmàcies).

Conclusió
Actualment, la investigació basada en l’ob-

servació de microfractures provocades en l’os a 
nivell de la tíbia mostra que el motiu de trenca-
ment l’hem de buscar en l’estructura més feble 
del col·lagen de l’os. Per tant, resulten discuti-
bles les teories d’escassa mineralització o l’al-
teració de l’entramat de l´os com a causes de 
l’osteoporosi.

Una vegada més, topem amb l’eterna dis-
cussió de si ens trobem davant d’una malaltia 
o d’una evolució de l’os conseqüència de l’aug-
ment de l’edat de la dona i, en conseqüència, si 
cal tractament o sols prevenció.

Sols és clar que una vida saludable, sol, lac-
tis, absència de tòxics, exercici i prevenció de 
les caigudes, indubtablement ens garanteixen la 
prevenció de l’osteoporosi, menys risc de frac-
tura i una millor qualitat de vida.

Una altra cosa seria parlar de les diferents 
malalties de l’os i el seu tractament.

Fractura osteoporòtica:
Muscle

Vertebrlal

Monyica
Costat


