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FELHÍVÁS

A biszfoszfonátok által indukált állcsont  
oszteonekrózisok megelôzése és kezelése
A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság kezdeményezésére,  
a Magyar Orvostudományi Társaságok Egyesületének Szövetsége (MOTESZ) 

„A BISZFOSZFONÁTOK ÁLTAL INDUKÁLT ÁLLCSONT OSZTEO NEK-

RÓ ZI SOK MEG ELÔ ZÉ SE ÉS KEZELÉSE” címmel, a Magyar Osteo po-
ro sis és Osteo arthro ló giai Társaság, a Magyar Onkológusok 
Társasága, a Magyar Rheumatológusok Egyesülete és a Ma-
gyar Ortopéd Társaság részvételével interdiszciplináris fóru
mot szervezett.

Magyarországon napjainkban, különbözô indikációk miatt meg
kö ze lí tô en 70.000 ezer ember részesül orális vagy intravénás bisz
fosz fonátkezelésben. A kezelések döntô többsége osteoporosis, 
malignus daganatok csontáttétei, myeloma multiplex, rheumat
toid arthritis, fibrosus dyplasia, Pagetkór, osteogenesis imper
fecta miatt történik. A forgalomban lévô gyógyszerek hatóanyaó
gai hazánkban legtöbbször, alendronat, risedronat, ibandronat, 
zolendronat, clodronat, pamidronat.

Az kezelt betegek kis százalékában egyértelmûen a kezeléssel 
kapcsolatban állcsontoszteonekrózis alakul ki. Nemzetközi 
referátumok ennek esélyét 0.1%ra teszik, Magyarországon ez 
az érték valószínûleg magasabb (0.2%). Ennek elképzelhetô oka 
a magyar népesség kétségbeejtô fogazati státusa, az elégtelen 
szájhygiene, a fogorvosi kezelések negligálása. A tünetek el sô
sor ban az intravénás készítményekkel és daganat miatt kezelt be
tegeknél jelentkeznek, a hazai gyakorlatban észlelt, bisz fosz fo ná
tok által kiváltott oszteonekrózisok mintegy 8590 %t teszik ki.

Kiváltó okként foghúzás, fogsebészeti beavatkozás, egyéb nyál
kahártyasérülések szerepelnek. A kórkép elsôsorban az alsó 
állcsontot érinti, de a maxillában is elôfordul. Lényege, hogy 
az ép vagy ledált nyálkahártya alatt a csont kisebbnagyobb 
területen elhal, szekveszter képzôdhet, gyulladás, állcsontde
fektus alakulhat ki. A kórkép sokszor hasonlít a sugárkezelésen 
átesett betegeknél megfigyelt oszteoradionekrózishoz. 

A magyar arc, állcsont és szájsebészeti szakma képviselôinek 
egyöntetû véleménye, hogy nem a betegek abszolút száma, ha
nem hazai esetszám dinamikus növekedése, az intravénás ke
zelésben részesülô betegek számának várható jelentôs emelke
dése miatt kell kiemelt figyelmet fordítani a biszfoszfonátokat 
rendelô orvosok, a betegek, a fogorvosok, az állcsontok kör
nyezetében sebészi beavatkozásokat végzôk tájékoztatására.

A rendezvény célja volt, hogy felhívjuk a figyelmet az ilyen ke
zelésben részesülô betegek kivizsgálásának, tájékoztatásának, 
elôkezelésnek és kontrollálásának speciális szempontjaira.

Fontos hangsúlyozni, hogy a biszfoszfonátokat gyártó cégek 
egy része már ma is sokat tesz a betegek és a Kollégák informá
lásáért, továbbá, hogy a szövôdmény mindegyik biszfoszfonát 
származék adása esetében kialakulhat (gyártótól függetlenül).

Kiemelten fontos a beteg tájékoztatása az állcsontnekrózis 
le he tô sé gé rôl, mind a gyógyszert elrendelô orvos, mind a 
gyógyszergyártók részérôl. 

A FÓRUMOT LEZÁRÓ KEREKASZTAL-MEGBESZÉLÉSEN A RÉSZTVEVÔ 

SZAKMAI TÁRSASÁGOK AZ ALÁBBI, KONSZENZUSOS ÁLLÁSFOG-

LALÁST FOGALMAZTÁK MEG

1. A biszfoszfonátkészítmények rendszeres szedésének elô
nye messze felülmúlja az estleges mellékhatások okozta 
hátrányokat. Emiatt a kezelések elsôdleges indikációi (pl. 
oszteo po ró zis, daganatáttétek kezelése, a patológiás törések 
meg elô zése stb.) nem kérdôjelezhetôk meg.

2. Malignus kórképek esetén, az alapbetegség miatt im mun
szup presszív állapotban lévô betegek a bisz fosz fo ná to kat 
várhatóan magas dózisban, i.v. kezelés formájában, életük 
végéig kapják. Esetükben a kezelés megkezdése elôtt, vagy 
leg ké sôbb annak elsô 3 hónapjában történjék fogorvosi vizs
gálat, kezelés. A fogazat ellátása, szanációja megegyezik a 
sugárterápia elôtt szokásos preventív beavatkozásokkal 
(rossz fogakgyökerek eltávolítása, depurálás, gócmentesí
tés, konzerváló fogászati beavatkozások). E betegcsoport 
rendszeres fogorvosi ellenôrzése szükséges.

3.  Oszteoporózis, illetve egyéb metabolikus csontbetegség 
esetén fontos a betegek szövôdményorientált tájékoztatása, 
javasolt a betegek (szokásos) fogorvosi kontrollvizsgálata. 
Erô sen ajánlott, hogy a fokozott rizikójú betegek (súlyos pa ro
don ti tisz, diabétesz, rossz szájhygiene szimultán fennállása) 
igen alapos felvilágosítása, rendszeres fogorvosi ellenôr zése. 
Elengedhetetlen a fogorvosiszájsebészeti kezelések alkal
mával tájékoztatni a kezelôorvost a megkezdett biszfoszfonát 
terápiáról. Nagyon fontos a fokozott szájhygiene fenntartása, 
panasz esetén a fogorvos haladéktalan felkeresése.
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4. A biszfoszfonát kezelés alatt álló beteg foghúzás, szájse
bészeti beavatkozás elôtt a gyógyszer szedését ne hagy
ja abba. Nem állnak rendelkezésünkre olyan kontrollált 
eredmények, melyek a szövôdmények ily módon történô 
elkerülhetôségérôl számolnának be. A kezelés felfüggesz
tése az alapbetegség eredményes kezelése miatt legtöbb
ször nem is lehetséges. A kezelés befejezését követôen a 
biszfoszfonátok a csontokból évtizedek alatt (csak csont
resorptio útján) ürülnek, ha egyáltalán ez maradéktalanul 
megtörténne.

5. Mindkét betegcsoport esetén fontos, hogy foghúzás, száj
sebészeti beavatkozás antibiotikus (pl. amoxicillin + kla
vu lán sav 2x1.0 g/die, penicillinallergia esetén clin da my
cin 4x300 mg/die, legalább 14 napig) védelemben, már 
a beavatkozás elôtt 12 nappal megkezdve történjék. Tö
rekedni kell a minimálinvazív megoldásokra, a fogmeg
tartásra. Fogsort viselô betegeknél alapvetô az alaplemez 
pu hán ma ra dó anyaggal történô alábélelése, a nyálkahártya
mikrosérülések elkerülésére.

6. Kialakult állcsontnekrózis esetén a betegek kezelését min
den esetben arcállcsontszájsebész végezze. A terápia leg
többször, a szájhygiene fokozásából, antibiotikus kezelésbôl, 

a nekrotikus csontrészek konzervatív (általában ismételt) el
távolításából, olykor szoftlézer kezelésbôl, szükség esetén 
radikális sebészeti beavatkozásokból áll. Mûtét során kö te
le zô a lágy és keményszövetekbôl a mintavétel az alapbe
tegség (pl. daganat) propagációjának kizárására. A kialakult 
csontnekrózis elôbb felsorolt módszerekkel nem gyógyít
ható maradéktalanul, a betegek folyamatos kontrollja, idô
rôlidô re ismételt kezelése szükséges. 

7. Biszfoszfonátkészítmények indukálta csontnekrózisok ese
tén gyógyulásról tehát nem, csupán tartós remisszióról be
szélhetünk. Éppen ezért a legfontosabb feladat a széles körû 
tájékoztatás és a prevenció. A fórum résztvevôi fontosnak 
tartják, hogy a hazai alap és szakellátásban résztvevô álta
lános és fogorvosok tájékoztatást kapjanak a biszfoszfonát 
kezelés elônyeirôl, esetleges veszélyeirôl.

8. Az oszteonekrózis kialakulásának gyanúja esetén a beteg 
keressen fel fogorvosi vagy fogsebészeti, arcállcsontse
bészeti szakambulanciát. A szakrendelés orvosa értesítse 
a beteg (alapbetegséget) kezelô orvosát a diagnózisról és 
együtt beszéljék meg a teendôket.

Budapest, 2009. október 07.

SZERKESZTÔSÉGI MEGJEGYZÉS

A felhívást a szerkesztôségünkhöz küldött levél és kérés alapján adjuk közre. Indoklásként ez olvasható: 

„A téma jelentôségét az adja, hogy egyre növekszik a biszfoszfonátkészítményeket szedô betegek száma. Az ilyen összetevôt 
tartalmazó gyógyszereket rendelô orvosok és a készítményeket szedô betegek többsége sem rendelkezik elég információval  
a készítményeknek ezzel a ritka, de egyre növekvô számú fogászati és szájsebészeti (arcállcsontsebészeti) jellegû kompliká
ciójának jelentôségével.

Mivel a kialakult osteonecrosis gyakorlatilag gyógyíthatatlan, a progresszió csak lassítható, így elsôsorban a megelôzésre kell 
koncentrálnunk.

Ezért szeretnénk az alap és szakellátásban dolgozó, minden érintett szakma képviselôinek figyelmét felhívni a szükséges 
elôvigyázatosságra, tennivalókra, a betegek alapos informálásának fontosságára.”

A kérésnek fontossága miatt örömmel teszünk eleget. A felhívást szó szerint adjuk közre, a folyóirat szellemiségét tükrözô 
magyarításoktól eltekintettünk. 

Magyar Arc, Állcsont és Szájsebészeti Társaság
Dr. Olasz Lajos, egyetemi tanár, Elnök

Magyar Osteoporosis és Osteoarthrológiai Társaság
Dr. Horváth Csaba, egyetemi docens, Elnök

Magyar Onkológusok Társasága
Dr. Szentirmay Zoltán, egyetemi tanár, Elnök

Magyar Reumatológusok Egyesülete
Dr. Poór Gyula, egyetemi tanár, Elnök

Magyar Ortopéd Társaság
Dr. Bucsi László, fôorvos, Elnök

Nôgyógyászati Onkológia 2009; 14:188–189




