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Η οςτεονζκρωςθ τθσ γνάκου ςχετίηεται με ογκολογικζσ δόςεισ παρεντερικά
χορθγοφμενων διφωςφονικϊν ι denosumab



H επίπτωςθ είναι μεγαλφτερθ ςε ογκολογικοφσ αςκενείσ (1-15%), όπου υψθλζσ
δόςεισ των φαρμάκων αυτϊν χρθςιμοποιοφνται ςε ςυχνά μεςοδιαςτιματα



Σε αςκενείσ με οςτεοπόρωςθ, θ επίπτωςθ κυμαίνεται από 0.001% - 0.01%, οριακά
υψηλότερα από ότι ςτο γενικό πληθυςμό (<0.001%)



Με βάςθ νζα ευριματα από τθ πακοφυςιολογία φαίνεται ότι υπεφκυνοι
μθχανιςμοί για κάτι τζτοιο είναι θ αντι-απορροφθτικι δράςθ των φαρμάκων
αυτϊν, θ δράςθ των διφωςφονικϊν ςε gamma delta T-cells και ςτθ λειτουργία των
μονοκυττάρων και μακροφάγων αλλά και ο ρόλοσ τθσ τοπικισ μικροβιακισ
λοίμωξθσ, φλεγμονισ και νζκρωςθσ



Σχετικά με τθν απεικόνιςθ, χρθςιμοποιοφνται CT κωνοειδοφσ δζςμθσ (cone beam
computerized tomography, με εκτίμθςθ ζτςι φλοιϊδουσ & δοκιδϊδουσ
αρχιτεκτονικισ με χαμθλι ακτινοβολία), MRΙ, bone scan και PET, αν και πολλζσ
φορζσ τα ευριματα από τθν απλι ακτινογραφία είναι ικανοποιθτικά



Άλλοι παράγοντεσ για οςτεονζκρωςθ γνάκου είναι θ χριςθ γλυκοκορτοκοιεδϊν ι
άλλων φαρμάκων (πχ αντι-αγγειογενετικοί παράγοντεσ), χειρουργικζσ επεμβάςεισ
ςτθν περιοχι, φτωχι ςτοματικι υγιεινι, χρόνια φλεγμονι, ΣΔ, κακά
ςτακεροποιθμζνεσ μαςζλεσ



Στουσ προλθπτικοφσ τρόπουσ περιλαμβάνονται θ βελτίωςθ τθσ ςτοματικισ νόςου
πριν τθν ζναρξθ αντι-απορροφθτικισ αγωγισ και θ διατιρθςθ καλισ ςτοματικισ
υγιεινισ



Η αντιμετϊπιςθ περιλαμβάνει τοπικι αντιβιοτικι αγωγι με ςτοματικζσ πλφςεισ,
ςυςτθματικι χοριγθςθ αντιβιοτικϊν ενϊ τοπικόσ χειρουργικόσ κακαριςμόσ
απαιτείται ςε ανκεκτικοφσ ςτθ κεραπεία αςκενείσ. Με βάςθ κάποια πρϊιμα
ευριματα φαίνεται ότι θ τεριπαρατίδθ ςχετίηεται με αυξθμζνθ οςτικι εποφλωςθ.
Σε πειραματικό ςτάδιο βρίςκονται κεραπείεσ όπωσ χριςθ κυττάρων μυελοφ των
οςτϊν (stem cells), κεραπεία με laser, τοπικι εφαρμογι PDGF (platelet-derived
growth factor) και υπερβαρικό οξυγόνο
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Το κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ τθσ δθμοςιευμζνθσ μελζτθσ
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο
Αποτελεί επίςθσ εφρθμα μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ και όχι απαραίτθτα ςφςταςθ για τθν κακθμζρα κλινικι πράξθ

