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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο μεταβολισμός του ασβεστίου και των οστών βρίσκονται σε μια διαρκώς δυναμική κατάσταση στον ανθρώπινο
οργανισμό. Ιδιαίτερα στην κύηση και τη γαλουχία, ο μεταβολισμός του ασβεστίου γίνεται ιδιαίτερα πολύπλοκος καθώς νέοι προσαρμοστικοί μηχανισμοί αναπτύσσονται ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες του εμβρύου
και του νεογνού. Οι προσαρμοστικοί αυτοί μηχανισμοί είναι διαφορετικοί στις δύο αυτές περιόδους. Ενώ στην κύηση
υπερτερεί η αυξημένη εντερική απορρόφηση, κατά τη γαλουχία ο κύριος μηχανισμός εξοικονόμησης ασβεστίου είναι η αυξημένη οστική απορρόφηση και η κινητοποίηση του ασβεστίου από τον σκελετό. Η παρούσα ανασκόπηση
εστιάζει στον μεταβολισμό του ασβεστίου στη φυσιολογική κύηση και γαλουχία και στις διαταραχές που σχετίζονται
με αυτόν στις δύο αυτές καταστάσεις. Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την κύηση είναι η συχνότερη διαταραχή
του μεταβολισμού του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη και εμφανίζεται κυρίως στο τελευταίο τρίμηνο. Στη διάρκεια της γαλουχίας, η οστική πυκνότητα φυσιολογικά ελαττώνεται κατά 2-3% ανά μήνα αλλά σταδιακά ο ρυθμός
πέφτει. Κατά τον απογαλακτισμό, φυσιολογικά, η οστική απώλεια αναστρέφεται εντελώς και οι σκελετικές βλάβες
σταδιακά αποκαθίστανται. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χειρισμό γυναικών με έλλειψη βιταμίνης D
και διαταραχές στην λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, καταστάσεις που μπορεί να πρωτοδιαγνωσθούν στην
κύηση και μπορεί να συνδεθούν με δυσμενείς συνέπειες για τη γυναίκα και το έμβρυο.
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ABSTRACT

Calcium and bone metabolism are in a constantly dynamic situation in human body. Especially in pregnancy and
lactation, calcium metabolism is more complicated, as new adaptive mechanisms are developed to confront the
increased fetal and newborn needs. The adaptive mechanisms are different in the two conditions. In pregnancy, the
dominant adaptive mechanism is the increased intestinal calcium absorption, while, in lactation, the main mechanism
for calcium saving is the increased bone resorption and mobilization of calcium from the skeleton. This review focuses
on calcium metabolism in normal pregnancy and lactation and on the disorders associated with the metabolism
in both conditions. Pregnancy associated osteoporosis is the most common disorder of calcium metabolism during
pregnancy and occurs mainly in the last trimester. During lactation, bone density normally decreases by 2-3% per
month, but gradually this rate falls. During weaning, normally, bone loss is completely reversed and skeletal lesions
are gradually restored. Particular attention should be given to the treatment of women with vitamin D deficiency
and parathyroid gland disorders, conditions that may be firstly diagnosed in pregnancy and may be associated with
adverse effects on the woman and the fetus
Key Words: calcium metabolism, pregnancy, lactation, osteoporosis, parathyroid gland disorders
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Εισαγωγή

Το ασβέστιο (Ca2+) αποτελεί το κύριο κατιόν στη δομή των οστών και η ομοιοστασία του
έχει ιδιαίτερη σημασία για τον σκελετό και τον
οργανισμό. Ο μεταβολισμός των οστών και του
ασβεστίου βρίσκονται διαρκώς σε μια δυναμική
κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Τα επίπεδα του ελεύθερου και μεταβολικά ενεργού, εξωκυττάριου ασβεστίου είναι υπό
αυστηρή ορμονική ρύθμιση, ώστε να διατηρούνται εντός αυστηρών φυσιολογικών ορίων που
επιτρέπουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια
οι κυτταρικές λειτουργίες.
Η κύηση και η γαλουχία αποτελούν κρίσιμες
φάσεις της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας,
στις οποίες ο σκελετός υφίσταται σημαντικές αλλαγές. Το αναπτυσσόμενο έμβρυο απαιτεί περίπου
30 γραμμάρια ασβεστίου για την ενασβεστίωση
του σκελετού του κατά τη διάρκεια της κύησης,
ενώ το νεογνό χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα ασβεστίου κατά τη διάρκεια έξι μηνών
αποκλειστικής γαλουχίας (1,2). Αυτές οι ανάγκες
αντισταθμίζονται από μεταβολές στον μεταβολισμό του ασβεστίου της μητέρας και οδηγούν στην
ανάπτυξη προσαρμοστικών μηχανισμών εξοικονόμησης ασβεστίου για το έμβρυο και το νεογνό.
Στην κύηση, τον κύριο προσαρμοστικό μηχανισμό
αποτελεί η αύξηση της εντερικής απορρόφησης
του ασβεστίου, ενώ κατά τη γαλουχία η εντερική
απορρόφηση επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα, η νεφρική απέκκριση ελαττώνεται και ενισχύεται η οστική απορρόφηση (1,3).
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1. Ομοιοστασία του ασβεστίου
Ο οργανισμός ενός υγιούς ενήλικα περιέχει
1-2 χιλιόγραμμα ασβεστίου. Από την ποσότητα
αυτή, το 99% εναποτίθεται στον σκελετό, ο οποίος παρέχει μηχανική σταθερότητα και λειτουργεί
ως αποθήκη ασβεστίου (4). Το ασβέστιο βρίσκεται σε συνεχή καθημερινή ροή από και προς τα
οστά. Περίπου 0,5-1% του σκελετικού ασβεστίου
ανταλλάσσεται ελεύθερα με αυτό του εξωκυττάριου υγρού (4,5).
Στο ενδοκυττάριο περιβάλλον, το ελεύθερο

ασβέστιο στο κυτταρόπλασμα είναι σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση, περίπου 100 nmol / L. Το
υπόλοιπο ενδοκυττάριο ασβέστιο αποθηκεύεται
στο ενδοπλασματικό δίκτυο και τα μιτοχόνδρια
(4,5). Στο εξωκυττάριο περιβάλλον, το ασβέστιο
βρίσκεται υπό τη μορφή α) διαλυτού ή ελεύθερου
και β) αδιάλυτου ασβεστίου. Η ελεύθερη μορφή
αντιστοιχεί στο 0,1% της συνολικής ποσότητας
του ασβεστίου και συμμετέχει σε σημαντικές λειτουργίες όπως η διακυτταρική προσκόλληση, η
πήξη του αίματος και η ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης. Η δεύτερη μορφή, η οποία αντιπροσωπεύει το ασβέστιο του σκελετού, αποτελεί
το 99% του συνολικού ασβεστίου του οργανισμού
και βρίσκεται υπό τη μορφή αλάτων φωσφορικού
ασβεστίου (κρυσταλλικός υδροξυαπατίτης Ca10
(PO4) 6 (OH) 2). Μία μικρή ποσότητα (0.5-1%)
του σκελετικού ασβεστίου εντοπίζεται στη μορφή
μη κρυσταλλικών αλάτων και αποτελεί το ανταλλάξιμο ασβέστιο (δηλ. ανταλλάσσεται ελεύθερα
με αυτό του εξωκυτταρικού υγρού) (4,5,6).
Η συγκέντρωση του ασβεστίου στο αίμα κυμαίνεται μεταξύ 8,5 και 10 mg/dl και η ημερήσια
διακύμανση του δεν υπερβαίνει τα 0,3 mg/dl. Το
μισό περίπου του ολικού ασβεστίου του ορού είναι μη ιονισμένο ενώ το 40% συνδέεται με πρωτεΐνες (κυρίως λευκωματίνη και ανοσοσφαιρίνες).
Ένα ποσοστό 5-10% είναι σε χαλαρή σύνδεση με
μικρά ανιόντα. Μόνο το ελεύθερο ασβέστιο είναι
μεταβολικά δραστικό και η συγκέντρωσή του κυμαίνεται σε πολύ στενά όρια λόγω του σημαντικού ρόλου του σε διάφορες λειτουργίες, όπως η
κυτταρική διαίρεση και ανάπτυξη, η έκκριση ορμονών και νευροδιαβιβαστών, η εκπόλωση των
μυϊκών κυττάρων, η διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης και η πήξη του αίματος (προάγει
τη δράση των παραγόντων πήξης VII, IX, Χ και
της προθρομβίνης) (5,6).
Η ομοιοστασία του ασβεστίου επιτυγχάνεται
μέσω τριών μηχανισμών: εντερική απορρόφηση,
νεφρική λειτουργία και οστική ανακατασκευή.
Σε έναν μέσο υγιή ενήλικα, σε μία συνολική
ημερήσια πρόσληψη 1000mg στοιχειακού ασβεστίου, το 30% περίπου (δηλ. 300mg) απορροφάται από το έντερο, ενώ περίπου 100mg απεκκρί-

l
vo ca
l
vo ca n
l
vo ca no
lc no v
a
lc n v
Ο μεταβολισμός ασβεστίου και οι διαταραχές του στην κύηση και γαλουχία

νονται (χολικά, παγκρεατικά, γαστρικά υγρά), με
αποτέλεσμα η καθαρή εντερική απορρόφηση να
αντιστοιχεί σε 200 mg. Περίπου 8.000 - 10.000 mg
ασβεστίου διηθούνται καθημερινά μέσω των νεφρών και σχεδόν 98% αυτής της ποσότητας επαναρροφάται (5,6,7).
Ο τρίτος μηχανισμός ομοιοστασίας του ασβεστίου είναι η οστική ανακατασκευή. Ο σκελετός
μεταβάλλεται διαρκώς υπό την επίδραση ερεθισμάτων όπως είναι η σωματική δραστηριότητα
και η διατροφή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται
οστική ανακατασκευή. Κατά τη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας 250-500 mg ασβεστίου απελευθερώνονται και επαναπροσλαμβάνονται καθημερινά από τον σκελετό. Η γενική αρχή που ακολουθείται στην ορμονική ρύθμιση του μεταβολισμού
του ασβεστίου είναι ότι τα επίπεδα του εξωκυττάριου, ιονισμένου ασβεστίου θα πρέπει να διατηρούνται εντός συγκεκριμένων φυσιολογικών
ορίων, ώστε να επιτελούνται με ασφάλεια οι σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού, όπως είναι
η διακυτταρική προσκόλληση, η ακεραιότητα της
κυτταρικής μεμβράνης και η πήξη του αίματος.
Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με τη λειτουργία
των «ασβεστιοτρόπων» ορμονών οι οποίες είναι
η παραθορμόνη (ΡΤΗ), η 1,25 (ΟΗ) 2 βιταμίνη D
και η καλσιτονίνη (4,5,7).
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2. Ο μεταβολισμός του ασβεστίου στην κύηση
Περίπου το 80% του συνολικού ασβεστίου ενός
τελειόμηνου εμβρύου έχει διέλθει τον πλακούντα
κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης.
Στα πρώτα στάδια της κύησης, 2-3mg ασβεστίου
διέρχονται τον πλακούντα καθημερινά. Μέχρι
τις τελευταίες εβδομάδες, η ποσότητα ασβεστίου
ανέρχεται σε 250-350mg ανά ημέρα (2). Βασικό
ρυθμιστικό παράγοντα στην διαπλακουντιακή
μεταφορά του ασβεστίου αποτελεί το πεπτίδιο
που σχετίζεται με την παραθυρεοειδική ορμόνη
(PTHrp) (8).
Τα επίπεδα ασβεστίου είναι συνήθως χαμηλά
στον μητρικό ορό λόγω των χαμηλών επιπέδων
λευκωματίνης στην κύηση εξαιτίας της αιμοδιάλυσης (9). Ωστόσο, το ιονισμένο ασβέστιο, το
οποίο είναι το βιολογικά ενεργό, παραμένει σε
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φυσιολογικά επίπεδα. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο κατά την διάρκεια της κύησης να μετράται
η διορθωμένη, με βάση την αλβουμίνη, τιμή του
ασβεστίου. (10,11).
Ο κύριος προσαρμοστικός μηχανισμός στον
μεταβολισμό του ασβεστίου κατά την κύηση είναι η σημαντική αύξηση στην απορρόφηση του
εντερικού ασβεστίου. Στις πρώτες 12 εβδομάδες, η εντερική απορρόφηση διπλασιάζεται ώστε
να αποθηκευτεί ασβέστιο στον μητρικό σκελετό
(10,12). Η αυξημένη εντερική απορρόφηση σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα καλβιδίνης, TRPV6,
Ca2+ ATPάσης και άλλων πρωτεϊνών που προάγονται μέσω της αυξημένης 1,25 (OH) 2 βιταμίνης D (1,3,10). Εκτός από την βιταμίνη D, το πλακουντιακό γαλακτογόνο, η προλακτίνη και άλλοι
παράγοντες μπορούν επίσης να διεγείρουν την
εντερική απορρόφηση (3).
Κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης παρατηρείται αυξημένη νεφρική απέκκριση του ασβεστίου (11,13). Η αυξημένη νεφρική απέκκριση
οφείλεται στην αυξημένη εντερική απορρόφηση,
στον αυξημένο ρυθμό σπειραματικής διήθησης
(GFR), ο οποίος αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της κύησης, και ίσως στα
αυξημένα επίπεδα καλσιτονίνης στον ορό (1). Η
υπερασβεστιουρία μπορεί να οδηγήσει σε ουρολιθίαση στην κύηση (14).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο μεταβολισμός του
ασβεστίου ρυθμίζεται από ασβεστιοτρόπες ορμόνες. Η παραθυρεοειδική ορμόνη (ΡΤΗ) βρίσκεται
στα χαμηλότερα φυσιολογικά επίπεδα στο πρώτο
τρίμηνο της κύησης, ενώ στο τρίτο τρίμηνο η τιμή
της αυξάνεται, αλλά παραμένει σε φυσιολογικά
επίπεδα (1,14,15). Η 1,25-διυδροξυβιταμίνη D ή
καλσιτριόλη [1,25(OH)2 D3] αυξάνεται σημαντικά - διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται - από τις
πρώτες εβδομάδες και αυξάνεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της κύησης. Ο κύριος μηχανισμός αυτής
της αύξησης είναι η αυξημένη μετατροπή της 25
(ΟΗ) βιταμίνης D σε 1,25 (ΟΗ) 2 βιταμίνη D μέσω
ενεργοποίησης της 1α-υδροξυλάσης στον νεφρό
της μητέρας. Η νεφρική υδροξυλάση υπερεκφράζεται κατά την κύηση, αλλά και παράγοντες όπως
το PTHrp, η οιστραδιόλη, η προλακτίνη και το
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πλακουντιακό γαλακτογόνο προάγουν τη δραστικότητα του παραπάνω ενζύμου (1,3,10,16). Τα
αυξημένα επίπεδα βιταμίνης D πιθανόν ενέχονται
και στην ανοσολογική ανοχή της μητέρας προς το
έμβρυο (17).
Τα επίπεδα της 25 (ΟΗ) βιταμίνης D παραμένουν συνήθως στα επίπεδα προ κύησης είτε εμφανίζουν ελάχιστη πτώση (15,18). Η 25 (ΟΗ)
βιταμίνη D είναι η μορφή της βιταμίνης D που
διαπερνά τον πλακούντα και συνεπώς τα επίπεδα της στη μητέρα και στο έμβρυο σχετίζονται
θετικά. Τα επίπεδα της PTH ελαφρώς μειώνονται
κατά τη διάρκεια της κύησης και επανέρχονται
στα φυσιολογικά μετά τον τοκετό (3).
Το PTHrp ανιχνεύεται στη μέση του δεύτερου
τριμήνου και τα επίπεδά του αυξάνονται κυρίως
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, ως αποτέλεσμα της
παραγωγής του από μητρικούς και εμβρυϊκούς
ιστούς (μαστό, πλακούντα, μυομήτριο, εμβρυϊκούς παραθυρεοειδείς αδένες) (10). Το PTHrp διεγείρει την παραγωγή της νεφρικής 1-υδροξυλάσης με αποτέλεσμα την αύξηση της καλσιτριόλης
και συνεπώς την καταστολή της παραθορμόνης.
Από το PTHrp παράγονται πολλά αμινοτελικά,
καρβοξυτελικά και ενδιάμεσα πεπτίδια. Τα αμινοτελικά πεπτίδια του PTHrp διεγείρουν την οστική απορρόφηση και την ενεργοποίηση της νεφρικής 1-α υδροξυλάσης. Τα ενδιάμεσα πεπτίδια
προάγουν τη μεταφορά του ασβεστίου μέσω του
πλακούντα, ενώ τα καρβοξυτελικά πεπτίδια του
PTHrp δρουν ανασταλτικά στην οστική επαναρρόφηση κατά την κύηση (19,20). Επίσης, το
PTHrp θεωρείται ότι ευνοεί την μεταλλοποίηση
του εμβρυϊκού σκελετού (21).
Επιπλέον, κατά την κύηση αυξάνονται τα επίπεδα της καλσιτονίνης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής της από το μαστό, τα παραθυλακιώδη κύτταρα του θυρεοειδούς και τον
πλακούντα. Αν και ο ρόλος της δεν είναι σαφής,
πιστεύεται ότι η καλσιτονίνη προστατεύει τον
σκελετό από την οστική απορρόφηση (22). Η
ωκυτοκίνη, η προλακτίνη και το πλακουντιακό
γαλακτογόνο είναι ορμόνες που επίσης αυξάνονται σημαντικά κατά την κύηση και επιδρούν
στον οστικό μεταβολισμό. Έχουν περιγραφεί υπο-
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δοχείς προλακτίνης σε οστεοβλάστες ενώ υποδοχείς ωκυτοκίνης φαίνεται να εκφράζονται και
στους οστεοβλάστες και τους οστεοκλάστες. Η
ωκυτοκίνη διεγείρει τη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών ενώ αναστέλλει την οστεοκλαστική
λειτουργία και την οστική απορρόφηση (23,24).

2.1. Οι δείκτες οστικής εναλλαγής στην κύηση
Οι δείκτες οστικής εναλλαγής αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό οστικής ανακατασκευής. Η χρήση
τους περιορίζεται στην κύηση επειδή η τιμή τους
επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως αιμορραγία, αυξημένη σπειραματική διήθηση και
αποδόμηση μορίων από τον πλακούντα (1,10).
Τα επίπεδα των δεικτών οστικής απορρόφησης
όπως πυριδινολίνης, δεοξυπυριδινολίνης, υδροξυπρολίνης καθώς και των αμινοτελικών (NTx)
και καρβοξυτελικών (CTx) πεπτιδίων του κολλαγόνου σε μέτρηση ούρων 24ώρου αυξάνονται
στην αρχή και στα μέσα της κύησης (1,10,21,25).
Η αύξηση αυτή είναι περισσότερο εμφανής στις
γυναίκες με ιδιαίτερα χαμηλή διαιτητική πρόσληψη ασβεστίου (21). Αντίθετα, οι δείκτες οστικής
παραγωγής, όπως η οστεοκαλσίνη, η καρβοξυπεπτιδάση του προκολλαγόνου τύπου Ι και το
οστικό κλάσμα της αλκαλικής φωσφατάσης, μειώνονται στην αρχή και στα μέσα της κύησης και
επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά τον
τοκετό (26,27). Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω της
σημαντικής παραγωγής αλκαλικής φωσφατάσης
από το πλακούντα, από τις πρώτες εβδομάδες της
κύησης ο δείκτης αυτός εμφανίζεται αυξημένος
και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλος για την
εκτίμηση του οστικού σχηματισμού (1,10).
Λίγα κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα για τη
μέτρηση της οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς τόσο η DEXA όσο και
η ποσοτική αξονική τομογραφία (qCT) αντενδείκνυνται λόγω των κινδύνων που συνεπάγεται
η ιονίζουσα ακτινοβολία για το έμβρυο. Από τις
λίγες κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί προκύπτει πως η οστική πυκνότητα μειώνεται
μετά τον τοκετό (26,27). Το ποσοστό της απώλειας οστικής μάζας υπολογίστηκε σε 1-4% όταν σε
μία μελέτη μετρήθηκαν η ολική οστική πυκνότη-
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τα, η οστική πυκνότητα και η οστική συγκέντρωση (BMC) στη σπονδυλική στήλη και στο ισχίο
πριν και μετά τον τοκετό (28). Η απώλεια αποδόθηκε στην έναρξη της γαλουχίας, η οποία προκαλεί οστική επαναρρόφηση (μέσω του PTHrp).
Προς τα τέλη της κύησης, σε τρωκτικά, υπάρχουν
και ιστολογικά δεδομένα για αυξημένη οστική
απορρόφηση (29).
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3. Ο μεταβολισμός του ασβεστίου στη γαλουχία
Η θηλάζουσα μητέρα παρέχει ασβέστιο στο νεογνό σε ποσότητα 200-400 mg την ημέρα. Αυτή
η ποσότητα μπορεί να φθάσει έως 1000 mg ημερησίως στην περίπτωση των διδύμων (1,10,30). Η
συγκέντρωση του ασβεστίου στο μητρικό γάλα
είναι περίπου 200-300 mg / L και η συγκέντρωση αυτή μειώνεται μετά το πρώτο τρίμηνο (31).
Κατά τη γαλουχία, ο κύριος μηχανισμός εξοικονόμησης ασβεστίου είναι η αυξημένη οστική
απορρόφηση και η κινητοποίηση ασβεστίου από
τον σκελετό στην κυκλοφορία της μητέρας. Αυτή
η κινητοποίηση του ασβεστίου είναι ανεξάρτητη
της παραθορμόνης και της 1,25 (ΟΗ) 2 βιταμίνης
D και πιστεύεται ότι οφείλεται στη συνδυαστική
δράση του PTHrp και των χαμηλών οιστρογόνων
(10,12).
Τα επίπεδα του PTHrp είναι εξαιρετικά υψηλά στη θηλάζουσα γυναίκα. Το Pthrp παράγεται
στον μαστό και θεωρείται ότι ρυθμίζει την ανάπτυξη και την κυκλοφορία του αίματος στον μαστό καθώς και την περιεκτικότητα σε ασβέστιο
του μητρικού γάλακτος (19). Προκαλεί σκελετική
απορρόφηση, νεφρική επαναρρόφηση του ασβεστίου και έμμεση καταστολή της παραθορμόνης.
Το PTHrp συσχετίζεται θετικά με την απώλεια
οστικής πυκνότητας στο ισχίο και τη σπονδυλική
στήλη της θηλάζουσας γυναίκας (32). Η PTH μειώνεται κατά τους πρώτους μήνες της γαλουχίας
και επιστρέφει στα φυσιολογικά επίπεδα κατά την
περίοδο του απογαλακτισμού.
Τα υψηλά επίπεδα προλακτίνης κατά τη διάρκεια του θηλασμού οδηγούν σε καταστολή της
GnRH και συνεπώς καταστολή των ορμονών
FSH και LH. Αυτό οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων και προγεστερόνης. Τα χαμηλά επίπε-
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δα οιστρογόνων καθ ‘όλη τη διάρκεια της γαλουχίας, διεγείρουν την παραγωγή του RANKL και
αναστέλλουν την παραγωγή της οστεοπροτεγερίνης. Επίσης, η προλακτίνη πιθανώς ασκεί άμεση
δράση σε οστεοβλάστες οι οποίοι εκφράζουν τον
υποδοχέα της προλακτίνης (33,34).
Η ελάττωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης συμβάλλει επίσης στην εξοικονόμηση ασβεστίου κατά τη γαλουχία. Η ποσότητα ασβεστίου
που εκκρίνεται από το νεφρό εκτιμάται πως είναι
50mg / 24h λόγω της επίδρασης του PTHrp στην
αύξηση της σωληναριακής επαναρρόφησης του
ασβεστίου. Η εντερική απορρόφηση του ασβεστίου επιστρέφει στα επίπεδα προ κύησης (10).
Κατά τη γαλουχία, φαίνεται ότι ο ρυθμός οστικής απορρόφησης υπερβαίνει τον ρυθμό οστικού σχηματισμού. Η οστική πυκνότητα μειώνεται κατά 2-3% ανά μήνα κατά τους πρώτους 2-6
μήνες της γαλουχίας. Η πτώση αυτή μπορεί να
φθάσει έως και 10% για το σπογγώδες οστούν,
το οποίο επηρεάζεται περισσότερο από το φλοιώδες οστούν και την ολική οστική πυκνότητα (10).
Καθώς η γαλουχία προχωράει, μειώνεται ο ρυθμός της οστικής απώλειας. Η πτώση της οστικής
πυκνότητας είναι πολύ ταχεία (1-3% ανά μήνα)
κατά τη διάρκεια της γαλουχίας ακόμα και σε σύγκριση με την οστική απώλεια που παρατηρείται
στην εμμηνόπαυση (1-3% ανά έτος) (1,30). Αυτή
η απώλεια οστικής μάζας φαίνεται να μην μπορεί
να προληφθεί με τη χορήγηση συμπληρωμάτων
ασβεστίου σε μια γυναίκα με ισορροπημένη διατροφή (10,12,35). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του
απογαλακτισμού, η οστική απώλεια που προκαλείται κατά τη γαλουχία αναστρέφεται εντελώς.
Το χρονικό αυτό διάστημα εκτιμάται σε 6 με 12
μήνες και ο ρυθμός ανάκτησης σε 0,5-2% ανά
μήνα, ποσοστό που υπερβαίνει κατά πολύ τον παρατηρούμενο ρυθμό ανάκτησης κάθε αντιοστεοπορωτικής αγωγής (1,30,36). Ο μηχανισμός αυτός
αποκατάστασης δεν είναι πλήρως κατανοητός.
Πιστεύεται ότι οι σκελετικές απώλειες κατά τη
διάρκεια της γαλουχίας οφείλονται στον συνδυασμό της παρουσίας υψηλών τιμών PTHrp και
χαμηλών επιπέδων οιστρογόνων. Τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων που παρατηρούνται σε άλλες
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περιπτώσεις, όπως στην υπερπρολακτιναιμία,
δεν φαίνεται να έχουν την ίδια ισχυρή επίδραση
στην οστική απώλεια. Έχει δειχθεί ότι η χορήγηση
GnRH σε γυναίκες με ενδομητρίωση προκαλεί μικρότερη οστική απώλεια και λιγότερη απέκκριση
ασβεστίου σε σύγκριση με τη γαλουχία. Κατά τη
γαλουχία, οι οστικές απώλειες είναι μεγαλύτερες, τόσο στο σπογγώδες όσο και στο φλοιώδες
οστούν, τα επίπεδα καλσιτριόλης είναι φυσιολογικά και η αποβολή του ασβεστίου μειώνεται.
Αυτή η διαφορά οφείλεται στο PTHrp.
4. Διαταραχές στον μεταβολισμό
του ασβεστίου στην κύηση
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4.1. Οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση
Η οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση συνήθως εκδηλώνεται κλινικά είτε ως θωρακικό ή
οσφυικό άλγος είτε ως οστεοπορωτικό κάταγμα
στο τρίτο τρίμηνο της κύησης ή την γαλουχία. Συνήθως εμφανίζεται στην πρώτη κύηση και σε ηλικίες 27-28 ετών ενώ η συχνότητά του δεν αυξάνεται με τις πολλαπλές κυήσεις (1,37,38). Επειδή
η χρήση απεικονιστικών τεχνικών είναι περιορισμένη στην κύηση και δεν υπάρχουν συνήθως συγκριτικά δεδομένα με την περίοδο αμέσως πριν,
δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί πως ακριβώς
επέδρασε η κύηση στον σκελετό. Η κύηση συνήθως προκαλεί οστικές απώλειες που προστίθενται
σε καταστάσεις ανεξάρτητες της κύησης όπως
χαμηλή κορυφαία οστική μάζα, υψηλός προϋπάρχων ρυθμός οστικής απώλειας και μακροχρόνια
χρήση κορτικοστεροειδών και ηπαρίνης. Επίσης,
η χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D
κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να συμβάλλει στην οστική απώλεια (10,38).
Στην οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση,
πλήττεται κυρίως η σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σπονδυλικές παραμορφώσεις και σπονδυλικά κατάγματα (10,39,40).
Οι γυναίκες που πάσχουν συχνά έχουν θετικό
οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης (41). Στις
περισσότερες περιπτώσεις το άλγος αποδράμει
σε μερικές εβδομάδες και η οστική πυκνότητα
βελτιώνεται αποδεικνύοντας την αναστρέψιμη
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φύση της πάθησης (37). Επομένως, αν και τα
αντιοστεοπορωτικά φάρμακα έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν είναι συνήθως αναγκαία η χορήγησή τους (10). Η χρήση
διφωσφονικών αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια
της κύησης καθώς διαπερνούν τον πλακούντα
και καταστέλλουν τον ρυθμό της οστικής ανακατασκευής στον εμβρυικό σκελετό (42). Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν την αποφυγή
κατάκλισης και αύξησης βάρους, ήπια σωματική
δραστηριότητα, συμπληρώματα ασβεστίου, ενεργούς μεταβολίτες της βιταμίνης D και ήπια αναλγητικά (10,21,43). Στόχος για τα επίπεδα της 25
(ΟΗ) της βιταμίνης D αποτελεί η τιμή άνω των
30 ng / ml.
Μια συγκεκριμένη μορφή οστεοπόρωσης που
σχετίζεται με την εγκυμοσύνη αποτελεί η παροδική οστεοπόρωση της κύησης, η οποία εκδηλώνεται κυρίως στο ισχίο, γνωστή και ως αλγοδυστροφία ισχίου, με το αριστερό ισχίο να επηρεάζεται
συχνότερα από το δεξί (4). Είναι μια αυτοπεριοριζόμενη και παροδική κατάσταση που παρατηρείται συνήθως στο τρίτο τρίμηνο της κύησης.
Εκδηλώνεται με μονόπλευρο ή αμφοτερόπλευρο
πόνο στο ισχίο, μείωση του εύρους της κίνησης
της αντίστοιχης άρθρωσης και σπανιότερα με
κάταγμα ισχίου. Η παθογένεια δεν είναι γνωστή,
αλλά συνήθως η αιτία αποδίδεται σε τοπικά αίτια
όπως φλεβική στάση λόγω πίεσης από τη διογκωμένη μήτρα, πίεση νεύρου, ισχαιμία, τραύμα, δυσλειτουργία του συμπαθητικού, υπερτροφία του
μυελού, μόλυνση ή ακινητοποίηση (1,44,45). Η
απεικόνιση με DEXA αποκαλύπτει χαμηλή οστική πυκνότητα, ενώ ο μαγνητικός συντονισμός, ο
οποίος θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη τεχνική
απεικόνισης, συχνά αποκαλύπτει οίδημα στην
περιοχή του ισχίου. Πρόκειται για μια καλοήθη κατάσταση η οποία αποδράμει συνήθως δύο
έως έξι μήνες μετά τον τοκετό και απαιτεί κυρίως
συμπτωματική ανακούφιση. Θα πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από τις εκφυλιστικές και λοιμώδεις αρθροπάθειες, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα,
την οστεομυελίτιδα, την άσηπτη οστεονέκρωση
του ισχίου και τις νεοπλασματικές ασθένειες (44).
Η παροδική οστεοπόρωση τείνει να επανεμφανί-
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ζεται σε επόμενες κυήσεις.

4.2. Διαταραχές των παραθυρεοειδών
αδένων στην κύηση
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4.2.1. Πρωτοπαθής Υπερπαραθυρεοειδισμός
Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός (Π.Υ.)
είναι μια σχετικά συχνή ενδοκρινοπάθεια που
οφείλεται κυρίως σε αδένωμα των παραθυρεοειδών αδένων, λιγότερο συχνά σε υπερπλασία των
παραθυρεοειδών και σπάνια σε κακοήθεια (5).
Κατά την κύηση, ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός αποτελεί την συνηθέστερη αιτία κλινικής υπερασβεστιαιμίας. Ωστόσο, η διάγνωσή του
συχνά καθυστερεί λόγω των χαμηλών επιπέδων
ασβεστίου που φυσιολογικά παρατηρούνται κατά
την κύηση. Επιπλέον, τα συμπτώματα της υπερασβεστιαιμίας όπως κόπωση, ανορεξία, ναυτία,
έμετος, μυϊκοί πόνοι και δυσκοιλιότητα συχνά
συγχέονται με αυτά της φυσιολογικής εγκυμοσύνης. Η υπερασβεστιαιμία στην κύηση συσχετίζεται με υπέρταση και προεκλαμψία (46). Ο Π.Υ.
μπορεί να προκαλέσει ασβεστώσεις, νεφρολιθίαση, σύγχυση, παγκρεατίτιδα και υπερασβεστιαιμική κρίση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αζωθαιμία και κώμα, εάν τα επίπεδα του ασβεστίου
υπερβούν τα 14-15 mg / dl (47,48).
Ο υπερπαραθυρεοειδισμός στην κύηση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο περιγεννητικής θνησιμότητας (έως 30%), πρόωρου τοκετού, χαμηλού
βάρους γέννησης νεογνού και ενδομήτριου θανάτου (46). Ο κίνδυνος εμβρυικής απώλειας μπορεί να είναι έως και 3,5 φορές αυξημένος και είναι
πιο συχνός όταν τα επίπεδα ασβεστίου υπερβούν
τα 11,4 mg / dl (49). Τα υψηλά επίπεδα ασβεστίου
που διέρχονται τον πλακούντα οδηγούν σε καταστολή των παραθυρεοειδών αδένων του εμβρύου
με αποτέλεσμα νεογνικό υποπαραθυρεοειδισμό
και δευτερογενή υπασβεστιαιμία. Το νεογέννητο
μπορεί να εμφανίσει τέτανο και επιληπτικές κρίσεις. Η καταστολή των εμβρυικών παραθυρεοειδών συχνά διαρκεί 3-5 μήνες και σπανιότερα είναι
μόνιμη (47).
Η θεραπεία εκλογής του Π.Υ. είναι χειρουργική, κυρίως όταν τα επίπεδα ασβεστίου είναι άνω
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των 11,4 mg / dl, επειδή η χειρουργική παρέμβαση
συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο επιπλοκών για το
έμβρυο σε σχέση με την φαρμακευτική θεραπεία
(46,47). Το χειρουργείο συνιστάται να προγραμματίζεται στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης, όπου
ο κίνδυνος για το αναπτυσσόμενο έμβρυο είναι
χαμηλότερος, ενώ στο τρίτο τρίμηνο συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού και εμβρυϊκού θανάτου (50,51). Στις περιπτώσεις που το
αδένωμα των παραθυρεοειδών δεν απεικονίζεται
με σαφήνεια, η διεγχειρητική διερεύνηση θα θέσει
την τελική διάγνωση. Όταν η χειρουργική επέμβαση αντενδείκνυται, συνιστάται συντηρητική
θεραπεία με ελαττωμένη πρόσληψη ασβεστίου,
ισχυρή ενυδάτωση και χορήγηση φουροσεμίδης,
εάν χρειαστεί. Το cinacalcet έχει χρησιμοποιηθεί
στην εγκυμοσύνη, αλλά απαιτούνται επιπλέον
μελέτες για την ασφαλή χορήγησή του ως προς
το έμβρυο (10,52). Επίσης, η καλσιτονίνη δεν
διαπερνά τον πλακούντα και έχει χορηγηθεί με
ασφάλεια (49) .
4.2.2. Οικογενής Υπασβεστιουρική
Υπερασβεστιαιμία
Η οικογενής υπασβεστιουρική υπερασβεστιαιμία (O.Y.Y.) είναι μία κληρονομική νόσος η
οποία προκαλείται από αδρανοποιητικές μεταλλάξεις στο γονίδιο του υποδοχέα αισθητήρα του
ασβεστίου (Calcium-Sensing Receptor, CaSR) και
οδηγεί σε μείωση της έκφρασης ή μείωση της λειτουργίας των υποδοχέων στο ασβέστιο. Η κληρονομικότητα είναι αυτοσωματική επικρατής.
Χαρακτηρίζεται από ελαφρώς αυξημένα επίπεδα
ασβεστίου στο αίμα, φυσιολογικά η υψηλά επίπεδα παραθορμόνης και ελαττωμένη αποβολή
ασβεστίου στα ούρα 24ώρου (5). Στην εγκυμοσύνη μπορεί να εκδηλωθεί ως υπερασβεσταιμία,
αν και συνήθως διαδράμει ως ασυμπτωματική
κατάσταση, η οποία δεν προκαλεί επιπλοκές. Το
έμβρυο μπορεί να εμφανίσει ήπια υπερασβεστιαιμία είτε νεογνική τετανία λόγω καταστολής των
παραθυρεοειδών αδένων. Η διαφορική διάγνωση
πρέπει να γίνεται από τον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό για την αποφυγή άσκοπης παραθυρεοειδεκτομής (53,54).
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4.2.3. Υποπαραθυρεοειδισμός
Ο υποπαραθυρεοειδισμός κατά τη διάρκεια
της κύησης είτε προυπάρχει είτε διαγιγνώσκεται
πρώτη φορά στην κύηση. Χαρακτηρίζεται από
χαμηλά επίπεδα ασβεστίου και παραθορμόνης.
Μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην περιοχή του τραχήλου είτε
σπανιότερα σε αυτοάνοσα ή άλλα αίτια. Ο υποπαραθυρεοειδισμός προκαλεί επιπλέον ελάττωση
στα επίπεδα του ολικού και ιονισμένου ασβεστίου
της μητέρας (30).
Η υπασβεστιαιμία αυτή άλλοτε είναι ασυμπτωματική και άλλοτε συνδέεται με σοβαρή
συμπτωματολογία. Συγκεκριμένα σχετίζεται με
υπερπαραθυρεοειδισμό του εμβρύου και μπορεί
να οδηγήσει σε εμβρυϊκό θάνατο (55). Στόχος
της θεραπείας είναι η διατήρηση των επιπέδων
του διορθωμένου με βάση την αλβουμίνη ασβεστίου εντός των φυσιολογικών ορίων. Συνιστάται
η χορήγηση ενεργών αναλόγων της βιταμίνης D
(καλσιτριόλης, 1-α καλσιδόλης) λόγω του βραχύτερου χρόνου ημισείας ζωής τους, που επιτρέπει
καλύτερη ρύθμιση των επιπέδων ασβεστίου. Με
την πρόοδο της κύησης, μπορεί να παρατηρηθεί
υπερασβεστιαιμία λόγω των υψηλών επιπέδων
του PTHrp. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο
να μετράται και να αναπροσαρμόζεται η δόση της
βιταμίνης D κατά τη διάρκεια και προς το τέλος
της κύησης (10,55).
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4.2.4. Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
Ο ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός είναι μια κατάσταση που επίσης μπορεί να πρωτοδιαγνωσθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κύησης. Είναι
μια γενετική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται
από αντίσταση στη δράση της παραθορμόνης και
συνεπώς και του PTHrp, οδηγώντας σε χαμηλά
επίπεδα ασβεστίου σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα παραθορμόνης. Μετρήσεις της τιμής του
ασβεστίου πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτική βάση ώστε να αναπροσαρμόζεται η δόση
του ασβεστίου και της καλσιτριόλης. Θα πρέπει
να ληφθεί υπόψιν πως ο πλακούντας αποτελεί
σημαντική πηγή της 1,25 (OH) 2 Vitamin D και
συνεπώς οι ανάγκες για καλσιτριόλη ελαττώνο-
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νται σταδιακά και αυξάνονται ξανά μετά τον τοκετό (56).

4.3. Έλλειψη βιταμίνης D
Η έλλειψη βιταμίνης D της μητέρας έχει συνδεθεί με σημαντικές συνέπειες στη διάρκεια της
κύησης αλλά και στην μετέπειτα ζωή του νεογέννητου. Έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο βακτηριακής κολπίτιδας, πρόωρου τοκετού (57,58)
καθώς και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ΣΔ1,
ατελή μεταλλοποίηση του σκελετού και καθυστέρηση ανάπτυξης του νεογέννητου (59,60). Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε έγκυες τρίτου
τριμήνου με έλλειψη βιταμίνης D έδειξαν αυξημένο κίνδυνο σακχαρώδους διαβήτη κύησης, προεκλαμψίας και χαμηλού βάρους γέννησης του νεογνού για την ηλικία κύησης (61,62,63).
Ωστόσο, μεγάλη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε έγκυες γυναίκες οι οποίες έλαβαν μεγάλες
ποσότητες βιταμίνης D από το πρώτο τρίμηνο
και κατά τη διάρκεια της κύησης, δεν απέδειξε τη
θετική επίδραση της βιταμίνης D στον κίνδυνο
πρόωρου τοκετού, προεκλαμψίας και άλλων επιπλοκών (64).
5. Διαταραχές στον μεταβολισμό
του ασβεστίου στη γαλουχία
Η οστεοπόρωση της γαλουχίας συνήθως εκδηλώνεται με κατάγματα χαμηλής βίας κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Μπορεί να εμφανιστεί είτε
σε γυναίκες με χαμηλή οστική πυκνότητα πριν
την εγκυμοσύνη είτε σε γυναίκες με μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη οστική απορρόφηση που
σχετίζεται με τη γαλουχία.

5.1. Διαταραχές στη λειτουργία
των παραθυρεοειδών αδένων στη γαλουχία
Οι γυναίκες με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό, στις οποίες η διάγνωση τέθηκε κατά τη
διάρκεια της κύησης, θα πρέπει να παρακολουθούνται πολύ προσεκτικά κατά την έναρξη και
κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, επειδή υπάρχει
κίνδυνος απότομης αύξησης των επιπέδων του
ασβεστίου λόγω της παραγωγής του PTHrp.
Σε ασθενείς με υποπαραθυρεοειδισμό τα επί-
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πεδα ασβεστίου αποκαθίστανται 1-2 ημέρες μετά
τον τοκετό, λόγω του παραγόμενου από τους μαστούς PTHrp, όπως έχει ήδη αναφερθεί (65,66).
Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των επιπέδων της τιμής του διορθωμένου με αλβουμίνη
ασβεστίου και της καλσιτριόλης, ώστε να μειωθεί
η δόση των αντίστοιχων συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D και να αναπροσαρμοστούν
ξανά με την έναρξη του απογαλακτισμού.
Στις θηλάζουσες μητέρες με ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμό, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, η
αποβολή του πλακούντα κατά τον τοκετό, ο οποίος αποτελούσε πηγή καλσιτριόλης και PTHrp, σε
συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων
οδηγούν σε αυξημένη οστική απορρόφηση (10).

5.2. Ανεπάρκεια της βιταμίνης D στη γαλουχία
Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D της μητέρας
δεν επηρεάζει τη διαδικασία της γαλουχίας και
την περιεκτικότητα σε ασβέστιο του μητρικού
γάλακτος. Ωστόσο, το νεογέννητο θα χρειαστεί
συμπληρώματα βιταμίνης D, ειδικά αν θηλάζει
αποκλειστικά επειδή η 25 (ΟΗ) βιταμίνη D από
την μητέρα ελάχιστα διέρχεται στο μητρικό γάλα.
Συμπεράσματα

Κατά την κύηση και τη γαλουχία, ο γυναικείος οργανισμός αναπτύσσει αντισταθμιστικούς
μηχανισμούς και ο μεταβολισμός του ασβεστίου
μεταβάλλεται για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες σε ασβέστιο του εμβρύου και του νεογνού.
Η οστική πυκνότητα φυσιολογικά ελαττώνεται
προς το τέλος της κύησης και κυρίως στους αρχικούς μήνες της γαλουχίας και οι οστικοί δείκτες
απορρόφησης αυξάνονται σε βάρος των δεικτών
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οστικής παραγωγής. Η οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την κύηση είναι η κύρια διαταραχή του
μεταβολισμού του ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη και χαρακτηρίζεται από θωρακικό ή οσφυϊκό άλγος ή/και οστεοπορωτικά κατάγματα στο
τρίτο τρίμηνο της κύησης. Συνήθως δεν απαιτεί
φαρμακευτική αγωγή πλην της συμπτωματικής
και το άλγος αποδράμει σε μερικές εβδομάδες
ενώ η οστική πυκνότητα αποκαθίσταται. Κατά
τη γαλουχία, φυσιολογικά, η πτώση της οστικής
πυκνότητας είναι πολύ ταχεία (1-3%) κατά τους
πρώτους έξι μήνες. Επίσης όμως ταχύς είναι και
ο ρυθμός ανάκτησης της οστικής απώλειας κατά
τον απογαλακτισμό. Εκτιμάται πως ο ρυθμός
αποκατάστασης της οστικής βλάβης ξεπερνά τον
ρυθμό κάθε αντιοστεοπορωτικής αγωγής.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις γυναίκες με διαταραχή στη λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων. Αυτές οι καταστάσεις συχνά
πρωτοδιαγιγνώσκονται στην κύηση και είναι επικίνδυνες για την ομαλή εξέλιξη της κύησης και
του τοκετού. Η υπερασβεστιαιμία, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στον πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό και στην οικογενή υπασβεστιουρική
υπερασβεστιαιμία, μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή των εμβρυικών παραθυρεοειδών αδένων
και νεογνική τετανία ενώ η υπασβεστιαιμία του
υποπαραθυρεοειδισμού συνδέεται με υπερπαραθυρεοειδισμό του εμβρύου και εμβρυικό θάνατο. Έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή έκβαση
της κύησης και του τοκετού η έγκαιρη διάγνωση
αυτών των παθήσεων, η κλινική παρακολούθηση των γυναικών και ο τακτικός εργαστηριακός
έλεγχος ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και
να ρυθμιστεί η αναπροσαρμογή των δόσεων συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D .
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