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Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη είναι μια ασυνήθιστη παθολογική κατάσταση και χαρακτηρίζεται
από επίπονα σπονδυλικά κατάγματα, παρατεταμένο πόνο στην πλάτη και απώλεια ύψους στις γυναίκες που
προσβάλει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
Η συνήθεια του καπνίσματος, η κατανάλωση οινοπνεύματος, το επίπεδο σωματικής δραστηριότητας, το
σωματικό βάρος και τα επίπεδα ορμονών είναι παράγοντες που αλλάζουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή
του θηλασμού. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι ικανοί είτε να αυξήσουν είτε να μειώσουν την οστική
πυκνότητα. Εντούτοις, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο η εγκυμοσύνη όσο και η περίοδος θηλασμού
συνδέονται με μια απώλεια της οστικής πυκνότητας BMD μέχρι και 5% και ότι η οστική πυκνότητα επανέρχεται
στα φυσιολογικά της επίπεδα μετά τον απογαλακτισμό. Διάφορες μελέτες επίσης έχουν δείξει ότι γυναίκες με
πολλά παιδιά και μια μεγάλη συνολική περίοδο θηλασμού έχουν παρόμοια ή υψηλότερη οστική πυκνότητα
BMD και παρόμοιο ή χαμηλότερο κίνδυνο κατάγματος σε σχέση με τις γυναίκες που δεν έχουν γεννήσει. Μέχρι
σήμερα η παθοφυσιολογία αυτής της κατάστασης δεν έχει πλήρως καθορισθεί και η θεραπευτική της προσέγγιση
αποτελεί σημείο διχογνωμίας.

Εισαγωγή

Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας άλλος σημαντικός αναβολικός
ρυθμιστικός παράγοντας για την οστική πυκνότητα7. Δεδομένου ότι οι
έγκυες γυναίκες μειώνουν συχνά το κανονικό επίπεδο σωματικής δραστηριότητάς τους, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του τελευταίου μέρους
της εγκυμοσύνης, αυτό θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στη μείωση
της οστικής πυκνότητος.
Η αξιολόγηση της οστικής πυκνότητος στις έγκυες
και στις θηλάζουσες γυναίκες έχει αρκετά προβλήματα. H έκθεση του εμβρύου στην ακτινοβολία που
εκπέμπεται από το μηχάνημα μέτρησης οστικής
Κατά τη διάρκεια της εγκυπυκνότητας (dual X-Ray) και το γεγονός ότι τόσο το
Εγκυμοσύνη και θηλασμός
μοσύνης και του θηλασμού
σωματικό βάρος όσο και η σύσταση των μαλακών
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θημορίων επηρεάζουν τη μέτρηση του BMD με τις
συμβαίνουν διάφορες σηλασμού συμβαίνουν διάφορες σημαντικές ορμοσύγχρονες τεχνικές8 αποτελούν τα βασικότερα προνολογικές αλλαγές στον οργανισμό της μητέρας,
μαντικές ορμονολογικές
βλήματα. Κατά συνέπεια, λόγω όλων των αλλαγών
ιδιαίτερα στα οιστρογόνα και στην προλακτίνη, οι
που περιγράφονται ανωτέρω που θα μπορούσαν να
αλλαγές στον οργανισμό
οποίες μπορούν να αλλάξουν την πυκνότητα των
επηρεάσουν την οστική πυκνότητα, είναι πρακτικά
οστών. Επομένως, η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός
της μητέρας, ιδιαίτερα στα
αδύνατο να προβλέψει κανείς την τελική αλλαγή
μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απώλεια
οιστρογόνα
και
στην
προτης οστικής πυκνότητος που θα προκύψει κατά τη
πυκνότητας των οστών και ανάλογα με την έκταση
διάρκεια μιας εγκυμοσύνης.
αυτής της απώλειας να προκύψει οστεοπόρωση και
λακτίνη, οι οποίες μπορούν
Μερικοί ερευνητές πραγματοποίησαν μετρήσεις
σπονδυλικά κατάγματα.
να αλλάξουν την πυκνότητα
περιφερικά στα άκρα προκειμένου να μην εκτεθεί
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχει επίσης
το έμβρυο σε ακτινοβολία πριν και μετά τον τοκετό.
αύξηση του σωματικού βάρους και του ποσοστού
των οστών
3-4
Μειώσεις οστικής πυκνότητας παρατηρήθηκαν σε
λίπους της μητέρας . Το αυξανόμενο σωματικό βά2-2,6% στο περιφερικό άκρο της κερκίδας, 2-4% στη
ρους συνεπάγεται ένα αυξανόμενο μηχανικό φορτίο
σπονδυλική στήλη και 2,4-3,6 στο ισχίο9-10. Μείωση
στο σκελετό και η αύξηση του ποσοστού λίπους μια
επίσης σε ποσοστά 1,2-10,8% παρατηρήθηκε σε
αυξανόμενη περιφερική παραγωγή οιστρογόνων και
οι δύο αυτοί παράγοντες υποθετικά επηρεάζουν την οστική πυκνότητα διάφορες μελέτες που χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική υπερηχογραφία για
5
τον προσδιορισμό της οστικής πυκνότητος στην πτέρνα ή τις φάλαγγες
με έναν αναβολικό τρόπο .
11-12
Επιπλέον, η παραγωγή οιστρογόνων από τον πλακούντα οδηγεί γενικά της μητέρας .
6
Βιοχημικοί δείκτες όπως οι συγκεντρώσεις οστεοκαλσίνης και αλκαλισε υψηλά επίπεδα οιστρογόνων . Δεδομένου ότι τα οιστρογόνα θεωρούνται ως η σημαντικότερη ρυθμιστική ορμόνη για το σκελετικό σύστημα , κής φωσφατάσης έχουν παρατηρηθεί ότι είναι μειωμένοι ή αμετάβλητοι
αυτές οι αλλαγές θα μπορούσαν υποθετικά να οδηγήσουν σε αυξημένη στο πρώτο μισό της εγκυμοσύνης και αυξάνονται στο τελευταίο τρίμη13-14
οστική πυκνότητα.
νο 1-3 φορές περισσότερο από ότι σε μη εγκυμονούσες γυναίκες .
Η οστεοπόρωση είναι μια παθολογική κατάσταση του γήρατος που είναι
συνηθισμένη σε ασθενείς άνω των 50 ετών, αν και ένας περιορισμένος
αριθμός νεώτερων ασθενών και των δύο φύλων μπορεί να προσβληθεί
1
χωρίς κάποια υποκείμενη αιτία .
Μια μικρή απώλεια της οστικής πυκνότητας εμφανίζεται στις περισσότερες
εγκυμοσύνες, αλλά η οστεοπόρωση που σχετίζεται
με την εγκυμοσύνη θεωρείται μια σπάνια επιπλοκή
2
με άγνωστες επιπτώσεις .
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Εικόνα 1. Πα
ροδική οστε
οπόρωση σε
γυναίκα κατά το
θηλασμό24.

Αύξηση επίσης παρατηρείται στους δείκτες οστικής εναλλαγής pyridinoline,
deoxypyridinoline και NTX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης15-16.
Η πρώτη περιγραφή οστεοπόρωσης σχετιζόμενης με εγκυμοσύνη έγινε
από τον Albright και τον Reifenstein το 1948. Μέχρι τώρα περίπου 100
περιπτώσεις έχουν αναφερθεί17. Η γνώση μας σχετικά με αυτή την παθολογική οντότητα βασίζεται σε δύο δημοσιευμένες σειρές περιστατικών, που
περιελάμβαναν 2418 και 35 ασθενείς19 αντίστοιχα, και διάφορες εργασίες
μεμονωμένων περιπτώσεων.
Η πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά στο τρίτο τρίμηνο ή την πρώτη
περίοδο μετά τον τοκετό. Η ασθένεια δεν επαναλαμβάνεται συνήθως κατά
τη διάρκεια των επόμενων κυήσεων20.
Προκαλεί ένα ή περισσότερα σπονδυλικά κατάγματα με σοβαρό και
παρατεταμένο πόνο στην πλάτη και απώλεια ύψους στις επηρεασθείσες
γυναίκες. Η ασθένεια θεωρείται ως καλοήθης κατάσταση δεδομένου ότι,
χωρίς θεραπεία, οι ασθενείς αναμένονται να επιστρέψουν στη φυσιολογική
οστική πυκνότητα σε 6-12 μήνες μετά από τον απογαλακτισμό. Συνήθως
αυτή η κατάσταση δεν οδηγεί σε μακροπρόθεσμα προβλήματα, εκτός από
περιπτώσεις που περιπλέκονται από κάταγμα σπονδύλου, ιερού ή ισχίου
κατά τη διάρκεια της περιόδου με την οστεοπόρωση21-23.
Σε μια μελέτη που περιελάμβανε 39 προ-εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
τουλάχιστον τέσσερις εγκυμοσύνες η καθεμία, ο Karlsson και οι συνεργάτες
του (2001)26 έφθασαν στο συμπέρασμα μετά από μετρήσεις της οστικής τους
πυκνότητος, ότι αυτές οι γυναίκες δεν είχαν χαμηλότερη οστική πυκνότητα
από ότι 59 άλλες γυναίκες που είχαν μέχρι 2 εγκυμοσύνες η καθεμία.
Υπάρχουν πολλές μελέτες που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι γενικά,
οι γυναίκες με μια ή περισσότερες εγκυμοσύνες είχαν 3-5% υψηλότερη
οστική πυκνότητα από τις άτεκνες γυναίκες παρόμοιας ηλικίας27-28. Επίσης,
το γεγονός ότι η πιθανότητα κατάγματος σε γυναίκες που είχαν πολλές
εγκυμοσύνες δεν είναι διαφορετική σε σχέση με τις άτεκνες γυναίκες έχει
υποστηριχθεί από πλήθος εργασιών29-33. Επιπλέον σε μια μελέτη του SadatAli Μ και των συνεργατών του34 υποστηρίζεται ότι η αυξημένη τεκνοποίηση προστατεύει τις γυναίκες από την οστεοπόρωση και τη βαρύτητα της
ασθένειας και ότι γυναίκες με λιγότερα από πέντε παιδιά και οι άτεκνες
βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν οστεοπόρωση και θα
πρέπει να διερευνούνται και να θεραπεύονται αναλόγως.
Αν και σπάνια, η διάγνωση της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με την
εγκυμοσύνη θα πρέπει να τίθεται υπόψη όταν εμφανίζεται οσφυϊκός ή
θωρακικός πόνος της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά την μετά τον τοκετό περίοδο δεδομένου ότι μπορεί να
οδηγήσει σε πολλαπλά σπονδυλικά κατάγματα35.

Θεραπεία

Η αποτελεσματική θεραπεία της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με την
εγκυμοσύνη είναι αμφιλεγόμενη δεδομένου ότι υπάρχουν λίγες αναφερθείσες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία και λόγω της γενικότερης υποτίμησης
αυτής της ξεχωριστής διαταραχής του μεταβολισμού των οστών. Σε μια
πρόσφατη μελέτη του Hellmeyer L et al, τονίσθηκε η γρήγορη βελτίωση
που παρατηρήθηκε σε μια νέα γυναίκα που παρουσίασε οστεοπόρωση κατά
την εγκυμοσύνη όταν της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια διφωσφονικά36.

Εικόνα 2. Κά
ταγμα του ιερού
σε γυναίκα που
είχε οστεοπόρω
ση κατά την εγκυ
μοσύνη της25.

Εικόνα 3. Οστεοπορωτικά κα
τάγματα σπονδυλικής στήλης
σε γυναίκα με οστεοπόρωση
της κύησης44.

Ο Sarli Μ et al37 σε μια μελέτη 8 γυναικών με οστεοπόρωση σε περίοδο
θηλασμού αναφέρει ότι η θεραπεία ήταν επιτυχής σε επτά από αυτές. Όλες
οι γυναίκες διέκοψαν το θηλασμό, τέσσερις από αυτές έλαβαν διφωσφονικά, η μια οιστρογόνα και οι υπόλοιπες μόνο ασβέστιο και βιταμίνη D.
38
Ο He XD et al με τη σειρά του υποστηρίζει ότι εκτός από το ασβέστιο
και τα ενεργά ανάλογα βιταμινών D, τα διφωσφονικά και η καλσιτονίνη
μπορούν να είναι αποτελεσματικά στην οστεοπόρωση που σχετίζεται με
την εγκυμοσύνη και το θηλασμό.
Στην πρόσφατη βιβλιογραφία που αφορά αναφορά περιπτώσεων με
οστεοπόρωση εγκυμοσύνης, η θεραπεία με τα διφωσφονικά επιλέγεται ως
39-40
. Συνολικά όλοι οι συγγραφείς αναφέρουν
θεραπεία πρώτης γραμμής
ότι τα διφωσφονικά είναι καλά ανεκτά και αποτελεσματικά σε μακροχρόνια χορήγηση, ενώ παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστες οι ενδεχόμενες
μακροπρόθεσμες παρενέργειές τους όταν χορηγούνται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Μια άλλη επιλογή θεραπείας στο μέλλον θα μπορούσε
να είναι η τεριπαμίδη για την οποία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την οστική
41
πυκνότητα και μειώνει τον κίνδυνο για κατάγματα .
Προς το παρόν η τεριπαμίδη ενδείκνυται για τη θεραπεία των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με οστεοπόρωση που έχουν υψηλό κίνδυνο για
κάταγμα ή για τις γυναίκες στις οποίες έχουν αποτύχει και δεν ανταποκρίνονται σε προηγούμενες θεραπείες για την οστεοπόρωση42.
O Stumpf και οι συνεργάτες του43 προτιμούν να χορηγούν τεριπαμίδη
όταν είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες εγκυμοσύνες επειδή δεν
υπάρχουν μακροπρόθεσμες παρακολουθήσεις όσον αφορά τις ανεπιθύμητες
ενέργειες των διφοσφονικών και δεδομένου ότι η τεριπαμίδη δεν αποθηκεύεται στα οστά για χρόνια, όπως συμβαίνει με τα διφωσφονικά.
Άλλες μορφές θεραπείας μπορούν να ενδείκνυνται όπως η κυφοπλαστική ή η σπονδυλοπλαστική στους ασθενείς που είναι ανθεκτικοί στη
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Εικόνα 4. Κυφοπλαστική σε οστεοπορωτικά κατάγματα κύησης44.

φαρμακευτική θεραπεία44. Αυτές οι διαδερμικές επεμβάσεις είναι πολύ
Επομένως, ο μητρικός μεταβολισμός του οστού και του ασβεστίου αλλάζει
52
αποτελεσματικές για την ανακούφιση πόνου σε οξέα κατάγματα 45. Η δυναμικά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού .
Οι
ενδοκρινικές
αυτές
αλλαγές
προκαλούν
τους
αντισταθμιστικούς
μηχανιχειρουργική θεραπεία έχει τα πλεονεκτήματα της άμεσης κινητοποίησης
53
και της εξαφάνισης του πόνου στην πλάτη σε σχέση με τη συντηρητική σμούς, όπως την αυξανόμενη εντερική απορρόφηση ασβεστίου και τη νεφρική
54
συγκράτηση του ασβεστίου για να αντισταθμιστεί η απώλεια ασβεστίου, και
θεραπεία.
Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να διακρίνει κανείς τα οξέα ή τα υποξέα συνήθως αυτό οδηγεί στη διατήρηση μιας ποσότητας ασβεστίου που είναι
από τα πωρωμένα κατάγματα είναι η μαγνητική θεραπεία. Το οίδημα του ικανοποιητική για τις ανάγκες της μητέρας και του εμβρύου.
Αυτή η άποψη υποστηρίζεται από μελέτες που
μυελού των οστών στην MRI (υπόπυκνο σήμα στις
αναφέρουν ότι τα συμπληρώματα ασβεστίου στις
T1 και υπέρπυκνο σήμα στις T2 ακολουθίες) είναι
έγκυες γυναίκες με κανονική ή υψηλή πρόσληψη
εξαιρετικά χρήσιμο στην πρόβλεψη του ποιος ασθεΗ οστεοπόρωση της εγκυασβεστίου έχουν ελάχιστη ή καμία επίδραση στη
νής με οστεοπορωτικό κάταγμα είναι πιθανότερο να
ανταποκριθεί θετικά σε μια κυφοπλαστική.
οστική πυκνότητα55.
μοσύνης είναι ένα σπάνιο
Υπάρχουν όμως και μελέτες που υποστηρίζουν ότι
πρόβλημα άγνωστης αιοι έγκυες γυναίκες με χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου
Συζήτηση
μπορούν να ωφεληθούν από τα συμπληρώματα
Η οστεοπόρωση της εγκυμοσύνης είναι ένα σπάτιολογίας. Παρατηρείται
ασβεστίου56. Το μητρικό επίπεδο παραθυρεοειδούς
νιο πρόβλημα άγνωστης αιτιολογίας. Παρατηρείται
συχνότερα
στο
τελευταίο
ορμόνης (PTH) που είναι επίσης υψηλό κατά τη διάρσυχνότερα στο τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνη, ή
κεια της εγκυμοσύνης, προκαλεί την κινητοποίηση
την πρώτη μετά τον τοκετό περίοδο. Το γιατί μερικές
τρίμηνο της εγκυμοσύνη, ή
του ασβεστίου από τον σκελετό. Είναι γνωστό ότι μια
γυναίκες τείνουν να αναπτύξουν οστεοπόρωση κατά
την πρώτη μετά τον τοκετό
μείωση στο ασβέστιο ορού όπως 0.5 mg/100 mL
την εγκυμοσύνη δεν έχει ακόμη γίνει κατανοητό. Ένα
είναι επαρκής για να διπλασιάσει την PTH ορού.
περίοδο. Το γιατί μερικές
θετικό οικογενειακό ιστορικό μετεμμηνοπαυσιακής
Έτσι, μια μείωση στο επίπεδο του ιονισμένου αοστεοπόρωσης απαντάται συχνότερα στις γυναίκες που
γυναίκες τείνουν να ανασβεστίου ορού θα ήταν η απλούστερη εξήγηση του
θα εμφανίσουν οστεοπόρωση στην εγκυμοσύνη.
πτύξουν οστεοπόρωση κατά
μητρικού υπερπαραθυρεοειδισμού δεδομένου ότι
Το παραπάνω γεγονός έρχεται να υποστηρίξει τη
αυτό αντιπροσωπεύει ερέθισμα για την έκκριση PTH.
θεωρία ότι η κληρονομικότητα φαίνεται να παίζει σητην
εγκυμοσύνη
δεν
έχει
46
Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας συσχετισμός μεταξύ
μαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη παθολογία . Επίσης
ακόμη γίνει κατανοητό
μια αλλαγή στο μεταβολισμό του ασβεστίου μπορεί
των επιπέδων ασβεστίου ορού και της PTH κατά τη
να συμβάλει στην αιτιολογία της οστεοπόρωσης της
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Για αυτούς τους λόγους,
47
εγκυμοσύνης .
η σχετική υπασβεστιαιμία δεν είναι μια επαρκής
Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά στο τρίτο
εξήγηση για το μητρικό υπερπαραθυρεοειδισμό.
τρίμηνο, σημαντικά ποσά ασβεστίου μεταφέρονται από τη μητέρα στο έμ- Ο ακριβής μηχανισμός για τον υπερπαραθυρεοειδισμό κατά τη διάρκεια
βρυο μέσω του πλακούντα για την κανονική επιμετάλλωση των οστών του της εγκυμοσύνης δεν έχει προσδιοριστεί57. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι
εμβρύου. Συγκεκριμένα η μέση ημερήσια ποσότητα μεταφοράς ασβεστίου γυναίκες μετά τον τοκετό έχουν 2-9% χαμηλότερη οστική πυκνότητα από
κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης είναι 2-3 mg/dl, ενώ κατά την 35η και 36η ότι οι γυναίκες που δεν είχαν τοκετό58-59. Επίσης μια εξάμηνη περίοδος
48
εβδομάδα του τοκετού εκτιμάται ότι είναι 250 mg/dl .
θηλασμού συνδέεται με μια περαιτέρω απώλεια 1-6% σε μητρική οστική
Η θηλάζουσα γυναίκα παρέχει έναν μέσο όρο 200-250 mg ασβεστίου/ πυκνότητα60-64.
ημέρα στο νήπιο της, και μερικές φορές περισσότερο από 400 mg/ημέρα,
Σημαντικός παράγοντας επίσης για την οστική απώλεια κατά το θηλασμό
που αντιστοιχεί στο 2-3% της συνολικής περιεκτικότητας σε ασβέστιο του φαίνεται να είναι η χρονική διάρκεια της αμηνόρροιας μετά τον τοκετό
49-51
σώματος της μητέρας .
άσχετα με τη διάρκεια του θηλασμού65.
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Ο Pollati και οι συνεργάτες του σε μια μελέτη 247 γυναικών που θήλαζαν
για έξι μήνες διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που είχαν έμμηνο ρύση πριν τους
πέντε μήνες μετά τον τοκετό, είχαν μικρότερο οστικό έλλειμμα σε σχέση
με τις γυναίκες που δεν είχαν έμμηνο ρύση τον έκτο μήνα. Ωστόσο δεν
διαπίστωσαν διαφορές στους 12 ή 18 μήνες μεταξύ των γυναικών που
66
είχαν έμμηνο ρύση τον πέμπτο μήνα και αυτών που δεν είχαν .
Γενικά, η οστική πυκνότητα στις γυναίκες με οστεοπόρωση σχετική με
την εγκυμοσύνη είναι χαμηλότερη στην περιοχή του ισχίου από ότι στις
67
υπόλοιπες γυναίκες .
Τα κλινικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οστεοπόρωσης της εγκυμοσύνης είναι παρόμοια με τους άλλους τύπους της οστεοπόρωσης. Το πιο
κοινό σύμπτωμα είναι ο πόνος στη χαμηλότερη θωρακική ή/και οσφυϊκή
68
περιοχή . Σε μερικές ασθενείς ο πόνος μπορεί να επιλυθεί αυτόματα μέσα
στους επόμενους μήνες μετά τον τοκετό, ενώ σε άλλες μπορεί να είναι
παρατεταμένος για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Συμπέρασμα

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τις διάφορες εργασίες με μακροχρόνια παρακολούθηση περιστατικών με οστεοπόρωση που συνδέονται με
την εγκυμοσύνη, οι επιπτώσεις τους ακολουθούν τον ασθενή για ολόκληρη
τη ζωή τους, οπότε μια τέτοια κατάσταση δεν πρέπει να υποτιμάται.
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να αποφευχθούν
μια μακρά περίοδος πόνου και τα κατάγματα σε αυτές τις νέες γυναίκες
θεραπεύοντας την οστεοπόρωση της εγκυμοσύνης αρχικά με διφωσφονικά
ή ακόμα και με οστεοαναβολικά φάρμακα προκειμένου να επιτευχθεί μια
γρήγορη σταθεροποίηση της οστικής πυκνότητος και ουσιαστικά να μειωθεί
ο κίνδυνος για περαιτέρω κατάγματα και χρόνιο πόνο.
Αυτός ο σπάνιος τύπος οστεοπόρωσης συνδέεται με την ευθραυστότητα
του σκελετού και τα κατάγματα που προκύπτουν από αυτή οδηγώντας σε
προβλήματα στις καθημερινές δραστηριότητες ακόμη και στο θηλασμό.
Επομένως, πρέπει να ρυθμίζεται κατάλληλα όσο το δυνατό νωρίτερα
όταν διαγιγνώσκεται.
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