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➢Σκοπός: Παρουσίαση δύο ασθενών με πολλαπλά οστεοπορωτικά συμπιεστικά σπονδυλικά
κατάγματα (OVCF) σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη και την λοχεία, χωρίς αναφερόμενο ιστορικό
κάκωσης ή διαγνωσμένης οστεοπόρωσης.

➢Υλικό και μέθοδος: Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και κατ’ επέκταση τα κατάγματα
ευθραυστότητας, είναι μια σπάνια αλλά καλά αναγνωρισμένη διαταραχή που προσβάλλει τις γυναίκες κατά το
τελευταίο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ή κατά την πρώιμη περίοδο μετά τον τοκετό. Παρουσιάζουμε 2 περιπτώσεις
με OVCF που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη. Πρόκειται για γυναίκες 36 και 30 ετών αντίστοιχα που διαγνώστηκαν
με πολλαπλά OVCF στην ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ το πρώτο τρίμηνο μετά τον τοκετό. Συζητάμε την κλινική εικόνα, τα
εργαστηριακά ευρήματα, τον απεικονιστικό έλεγχο και την θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών αυτών.

Εικόνα 3: Βασικά χαρακτηριστικά των 2 περιστατικών

Εικόνα 1: Ασθενής (36 ετών) με συμπιεστικό οστεοπορωτικό κάταγμα 
στον Ο1 και οστικό οίδημα στους Θ12 και Ο3

Εικόνα 2: Ασθενής (30 ετών) με πολλαπλά 
συμπιεστικά οστεοπορωτικά κατάγματα 
στους Θ11- Ο3
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Αποτέλεσμα: Η ακριβής συχνότητα, η αιτιολογία, η παθογένεση, η φυσική πορεία και η αντιμετώπιση της νόσου
παραμένουν ασαφή. Ο παγκόσμιος επιπολασμός της νόσου είναι περίπου 4-8 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο
εγκυμοσύνες. Ωστόσο, η πραγματική της συχνότητα φαίνεται να είναι αρκετά υψηλότερη. Το κύριο σύμπτωμα των
OVCF είναι συνήθως η εμφάνιση οξέος σοβαρού πόνου στην ΘΜΣΣ ή την ΟΜΣΣ που επηρεάζει δραματικά την
καθημερινή τους ζωή των ασθενών. Πολλοί παράγοντες κινδύνου εμπλέκονται στην ασθένεια, όπως θηλασμός,
χαμηλός δείκτης μάζας σώματος, κακή διατροφή, ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου και χορήγηση ηπαρίνης
χαμηλού μοριακού βάρους. Συνήθως πρόκειται για μια αυτοπεριοριζόμενη κατάσταση και η οστική πυκνότητα
(BMD) επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα περίπου 12-18 μήνες μετά τη γαλουχία. Η συντηρητική και η
χειρουργική θεραπεία αποτελούν μια πρόκληση για τον κλινικό ιατρό, καθώς τα αποτελέσματα τους παραμένουν
αμφιλεγόμενα. Στις ασθενείς μας χορηγήθηκε ο συνδυασμός ασβεστίου και βιταμίνης D με ή χωρίς teriparatide, με
παρόμοια αποτελέσματα τόσο στην ύφεση του πόνου, όσο και στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας.

Συμπεράσματα : Απαιτείται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και υψηλός βαθμός κλινικής υποψίας για τη διάγνωση
των καταγμάτων ευθραυστότητας που σχετίζονται με την νόσο. Παρά το γεγονός ότι για την μετεμμηνοπαυσιακή
οστεοπόρωση υπάρχουν σαφή θεραπευτικά πρωτόκολλα, δεν ισχύει το ίδιο για την οστεοπόρωση που σχετίζεται
με την εγκυμοσύνη και την λοχεία.
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