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Περίληψη

Η οστεονέκρωση των γνάθων είναι μια σοβαρή επιπλοκή της 
μακροχρόνιας χορήγησης διφωσφονικών, η οποία αναφέρθηκε 
για πρώτη φορά το 2003. Παρατηρήθηκε να συνοδεύει συχνότε-
ρα τη χορήγηση διφωσφονικών αλάτων ενδοφλεβίως. Η παθο-
γένεια της νόσου δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Η επικρατέστερη 
θεωρία υποστηρίζει ότι η οστεονέκρωση οφείλεται στην αναστολή 
της δραστηριότητας των οστεοκλαστών. Η εντόπιση της οστεο-
νέκρωσης αποκλειστικά στις γνάθους οφείλεται στη μεγαλύτερη 
αγγειοβρίθεια και τον ταχύτερο ρυθμό μεταβολισμού του οστού 
των γνάθων σε σχέση με άλλα οστά. Η πρόληψη της οστεονέκρω-
σης περιλαμβάνει την ενημέρωση του οδοντιατρικού ασθενή για 
σωστή στοματική υγιεινή και συχνούς οδοντιατρικούς ελέγχους. 
Η θεραπεία είναι συμπτωματική, ανάλογη του σταδίου της νόσου 
και περιλαμβάνει στοματοπλύσεις με αντισηπτικά διαλύματα, χο-
ρήγηση αντιβιοτικών και χειρουργική εκτομή νεκρωμένου οστού. 
Σύγχρονες μελέτες προτείνουν νέες μεθόδους θεραπείας οι οποίες 
στηρίζονται σε κλινικά δεδομένα. Η καλύτερη κατανόηση της πα-
θογένειας της νόσου θα βοηθήσει στην εύρεση νέων, αιτιολογικών 
πλέον, θεραπευτικών μεθόδων.

Ο ρόλος των Διφωσφονικών στην 
Οστεονέκρωση των Γνάθων

Δρ Αικατερίνη-Ελισάβετ Δουφεξή, 
D.D.S, Ph.D.
Χειρουργός Οδοντίατρος
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Τμήματος Περιοδοντολογίας 
και Βιολογίας Εμφυτευμάτων 
Α.Π.Θ.

Λέξεις ευρετηρίου:  Διφωσφονικά, Οστεονέκρωση, Γνάθος, Οστό, Καρ-
κίνος, Οστεοπόρωση, Χειρουργική Στόματος.



Οστεονέκρωση της Γνάθου-Ορισμός: Στις 14 
Δεκεμβρίου του 2006 η Ευρωπαϊκή Εταιρεία οικο-
νομικών και κλινικών θεμάτων σχετιζομένων με 
την οστεοπόρωση απέδωσε τον παρακάτω ορι-
σμό στην οστεονέκρωση των γνάθων: Αποκάλυ-
ψη οστού στην άνω ή κάτω γνάθο ή και στις δύο η 
οποία επιμένει για οκτώ, τουλάχιστον, εβδομάδες 
και η οποία δε σχετίζεται με προηγούμενη ακτινο-
θεραπεία ή καρκινικές μεταστάσεις στις γνάθους 
(Rizzoli et al., 2008).

Ιστορική Αναδρομή: Η επώδυνη αποκάλυψη 
οστού στις γνάθους μετά από θεραπεία με διφω-
σφονικά αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη βιβλιο-
γραφία από τον Marx R.E το 2003. Η δημοσίευση 
αυτή (Marx, 2003) αναφέρει 36 περιπτώσεις επώ-
δυνης αποκάλυψης οστού στην άνω ή κάτω γνάθο 
οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στη χειρουργική ή 
φαρμακευτική θεραπεία. Σε όλους τους ασθενείς 
είχε χορηγηθεί είτε Δινατριούχος Παμιδρονάτη 
(Aredia) είτε Ζολεδρονικό Οξύ (Aclasta) (Marx, 
2003). Στη συνέχεια, οι Riggiero και συνεργά-
τες το 2004 ανάφεραν στη διεθνή βιβλιογραφία 
άλλες 63 περιπτώσεις οστεονέκρωσης γνάθων 
μετά από χρήση διφωσφονικών (Ruggiero et al., 
2004). Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί διεθνώς 
14 άρθρα με αναφορές 448 περιπτώσεων οστεο-
νέκρωσης των γνάθων μετά από χορήγηση διφω-
σφονικών (Migliorati, 2003, Ruggiero et al., 2004, 
Carter et al., 2005, Marx et al., 2005, Yeo et al., 
2005, Bornstein et al., 2006, Hoefert and Eufinger, 
2006, Merigo et al., 2006, Nase and Suzuki, 2006, 
Khamaisi et al., 2007, Mavrokokki et al., 2007, 
Grewal and Fayans, 2008, Migliorati et al., 2008, 
Rattin et al., 2008).

Επιδημιολογία: Από τις 448 αναφορές περι-
πτώσεων οστεονέκρωσης γνάθων μετά από χο-
ρήγηση διφωσφονικών, οι 394 περιγράφονται για 
ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα ή μεταστατικό 
καρκίνο μαστού στους οποίους είχαν χορηγηθεί 
υψηλές δόσεις διφωσφονικών ενδοφλέβια, ενώ 
85 και 10 περιπτώσεις αναφέρονται μετά από 
χορήγηση διφωσφωνικών από το στόμα για θε-
ραπεία οστεοπόρωσης και νόσου του Paget, αντί-
στοιχα (Migliorati, 2003, Ruggiero et al., 2004, 
Carter et al., 2005, Marx et al., 2005, Yeo et al., 
2005, Bornstein et al., 2006, Hoefert and Eufinger, 

2006, Merigo et al., 2006, Nase and Suzuki, 
2006, Khamaisi et al., 2007, Mavrokokki et al., 
2007, Grewal and Fayans, 2008, Hess et al., 2008, 
Migliorati et al., 2008, Rattin et al., 2008).

Χημική δομή διφωσφονικών: Ο όρος «διφω-
σφονικά» πηγάζει από τη χημική δομή του φαρ-
μάκου. Τα διφωσφονικά περιλαμβάνουν δύο δι-
φωσφορικές ρίζες (PO3) οι οποίες συνδέονται με 
ομοιοπολικό δεσμό με έναν κεντρικό άνθρακα. 
(Σχήμα 1) (Otomo-Corgel, 2007). Η βραχεία ρίζα 
R1 καθορίζει τις χημικές ιδιότητες και τη φαρμα-
κοκινητική των διφωσφονικών (Otomo-Corgel, 
2007). Η μακρά ρίζα R2 καθορίζει επίσης τις χη-
μικές ιδιότητες αλλά επιπλέον τον τρόπο δράσης 
και τη δύναμη (potency) του φαρμάκου (Otomo-
Corgel, 2007). 

Σχήμα 1:

Μηχανισμός οστεονέκρωσης: Μέχρι σήμερα 
έχουν προταθεί τρεις πιθανοί μηχανισμοί οστεο-
νέκρωσης των γνάθων μετά από χορήγηση διφω-
σφονικών:

Α. Αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριό-
τητας: Η κυρίως επικρατούσα θεωρία υποστηρί-
ζει ότι η οστεονέκρωση οφείλεται στην ανασταλ-
τική δράση των διφωσφονικών με αποτέλεσμα τη 
διακοπή του οστικού μεταβολισμού (Rogers et al., 
2000, Van Beek et al., 2002, Otomo-Corgel, 2007, 
Sarin et al., 2008). Η αναστολή της δράσης των 
οστεοκλαστών οδηγεί σε συσσώρευση ανόργανης 
ουσίας, οι οστεώνες μετατρέπονται σε ακύτταρες 
κοιλότητες, τα τριχοειδή αγγεία εκφυλίζονται και 
το οστό καθίσταται ευάλωτο σε μικροκατάγματα 
(Marx et al., 2005). 

Τα διφωσφονικά αναστέλλουν την οστεοκλα-
στική δραστηριότητα με δύο διαφορετικούς μηχα-
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νισμούς: Ο μηχανισμός της αντι-οστεοκλαστικής 
δράσης των διφωσφονικών καθορίζεται από την 
παρουσία ή όχι αμινο-ομάδων (Ν) στη ρίζα R2 
(Otomo-Corgel, 2007). Τα διφωσφονικά που δεν 
περιλαμβάνουν αμινο-ομάδες (ετιδρονάτη, να-
τριούχος κλοδρονάτη και τιλιδρονάτη) μεταβολί-
ζονται από τους οστεοκλάστες και αναστέλλουν 
τη δράση αναλόγων του ΑΤP προκαλώντας μια 
μορφή κυτταρικού θανάτου που ονομάζεται από-
πτωση (Otomo-Corgel, 2007).

Τα περισσότερο ισχυρά διφωσφονικά (δινα-
τριούχος παμιδρονάτη, νατριούχος αλεδρονάτη, 
ιβανδρονικό οξύ, ριζεδρονάτη και ζολεδρονάτη) 
που περιέχουν αμινο-ομάδες αναστέλλουν την 
οστεοκλαστική δραστηριότητα με τέσσερις δια-
φορετικούς μηχανισμούς:

1. απενεργοποίηση ΑΤΡ
2.  αναστολή του μεταβολισμού της μεβαλονά-

της με αποτέλεσμα την αναστολή σύνθεσης 
χοληστερόλης, απαραίτητης για τη δημιουρ-
γία του κυτταρικού σκελετού και τον πολλα-
πλασιασμό των οστεοκλαστών

3.  αναστολή της μεταναστευτικής ικανότητας 
των οστεοκλαστών σε περιοχές όπου η απορ-
ρόφηση οστού είναι αναγκαία και

4.  παραγωγή από τους οστεοκλάστες μιας πρω-
τεΐνης που αναστέλλει τη δράση των οστεο-
κλαστών (Otomo-Corgel, 2007).

Β. Aναστολή της αγγειογένεσης: Πειραματικά 
μοντέλα έχουν δείξει ότι τα διφωσφονικά ανα-
στέλλουν τη δημιουργία νέων αγγείων (Wood et 
al., 2002, Santini et al., 2003, Fournier et al 2002, 
Ferretti et al., 2005, Marx et al., 2005, Sarin et al., 
2008). Η αντινεοπλασματική δράση των διφω-
σφονικών οφείλεται και στην ιδιότητά τους να 
αναστέλλουν τη δημιουργία νέων αγγείων σε με-
ταστατικά νεοπλάσματα (Santini et al., 2003). Σε 
in vitro μελέτες και σε πειραματόζωα έχει δειχθεί 
ότι τα διφωσφονικά αναστέλλουν τη δράση του 
Αγγειακού-Ενδοθηλιακού Αυξητικού Παράγοντα 
(Vascular-Endothelial Growth Factor, VEGF), τη 
δημιουργία τριχοειδών αγγείων και την αναστό-
μωση των αγγείων (Fournier et al., 2002, Wood 
et al., 2002).Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρω-
ση των γνάθων λόγω ελαττωμένης αγγείωσης 
(Marx et al., 2005, Sarin et al., 2008). Η θεωρία 

της αναστολής της αγγειογένεσης προσφέρει 
ικανοποιητική εξήγηση, γιατί το νεκρωμένο οστό 
δεν είναι αγγειοβριθές και δεν αιμορραγεί (Marx 
et al., 2005). Κάποιοι ερευνητές παρουσιάζουν ως 
αντίλογο στη θεωρία αυτή το γεγονός ότι άλλα 
αντινεοπλασματικά φάρμακα τα οποία ανταγωνί-
ζονται την αγγειογένεση, όπως η θαλιδομίδη και 
η άλφα-2α ιντερφερόνη δεν προκαλούν οστεονέ-
κρωση των γνάθων (D’Amato et al., 1994, Kaban 
et al., 1999, Marx et al., 2005).

 Γ. Λοίμωξη: Η οστεονέκρωση των γνάθων 
από διφωσφονικά χαρακτηρίζεται από ελαττωμέ-
νη δυνατότητα επούλωσης (Rizzoli et al., 2008). 
Ακτινομύκητες έχουν απομονωθεί από οστεονε-
κρωτικές βλάβες μετά από χορήγηση διφωσφονι-
κών (Chiandussi et al., 2006, Rizzoli et al., 2008). 
Εάν η αιτιολογία των οστεονεκρωτικών βλαβών 
είναι βακτηριακή ή απλώς οι χαρακτηριζόμενες 
από ελαττωμένη επούλωση βλάβες επιμολύνονται 
σε δεύτερο χρόνο, παραμένει άγνωστο (Rizzoli et 
al., 2008).

Γιατί η Οστεονέκρωση από Διφωσφονικά 
εντοπίζεται αποκλειστικά στις Γνάθους;

Τα διφωσφονικά άλατα συσσωρεύονται σε με-
γαλύτερες συγκεντρώσεις στις γνάθους σε σχέση 
με άλλα οστά του σκελετού, εξαιτίας της μεγαλύ-
τερης αγγειοβρίθειας και του ταχύτερου ρυθμού 
μεταβολισμού του οστού των γνάθων (Marx et 
al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Επίσης, χρο-
νοβόρες και εκτενείς οδοντιατρικές εργασίες σε 
συνδυασμό με το λεπτό βλεννογόνο του στόμα-
τος έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση οστεο-
νέκρωσης αποκλειστικά στις γνάθους (Marx et 
al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Η πληθώρα 
ενδοστοματικών βακτηρίων και οι συχνές λοι-
μώξεις του στόματος αποτελούν έναν σημαντικό 
προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση της 
οστεονέκρωσης από διφωσφονικά αποκλειστι-
κά στις γνάθους (Marx et al., 2005, Hewitt and 
Farah, 2007). Για παράδειγμα οι Sung et al (Sung 
et al., 2002) ανάφεραν μία περίπτωση στην οποία 
η οστεονέκρωση της άνω γνάθου συνέβη σε περι-
οχή του βλεννογόνου που είχε εξελκωθεί εξαιτίας 
της λοίμωξης από τον ιό του Απλού Έρπητα (HSV) 
(Sung et al., 2002, Hewitt and Farah, 2007).
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Πρόληψη της Οστεονέκρωσης των Γνάθων: 
 
1. Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων πριν 

ξεκινήσει η θεραπεία με Διφωσφονικά Άλατα: 
Η πρώτη ενέργεια για την πρόληψη της οστεο-
νέκρωσης των γνάθων πρέπει να είναι η πρόληψη 
των οδοντιατρικών παθήσεων, έτσι ώστε να απο-
φευχθούν οι οδοντοφατνιακές χειρουργικές επεμ-
βάσεις (Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008). Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης 
είναι η επαρκής ενημέρωση του ασθενή για τον 
κίνδυνο οστεονέκρωσης των γνάθων (Hewitt and 
Farah, 2007, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin 
et al., 2008). Πλήρης κλινική και ακτινογραφική 
ενδοστοματική εξέταση θα πρέπει να διενεργηθεί 
πριν ο ασθενής ξεκινήσει τη θεραπεία με διφω-
σφονικά άλατα (Ruggiero and Mehrotra, 2008). 
Ακριβής διάγνωση τερηδονισμένων δοντιών και 
περιοδοντικών βλαβών είναι απαραίτητη (Marx 
et al., 2005; 2007, Ruggiero and Mehrotra, 2008, 
Sarin et al., 2008). 

Εάν η γενική υγεία του ασθενή (μεταστατικό 
νεόπλασμα, νόσος Paget, oστεοπόρωση) το επι-
τρέπει, η έναρξη της θεραπείας με διφωσφονικά 
θα πρέπει να αναβάλλεται μέχρι να επιτευχθεί 
πλήρης ενδοστοματική υγεία (Marx et al., 2005). 
Η απόφαση αυτή θα πρέπει να συζητηθεί μεταξύ 
του θεράποντα ειδικού ιατρού, οδοντιάτρου και 
παθολόγου (Marx et al., 2005). Πριν την έναρξη 
της θεραπείας με διφωσφονικά οι τερηδονικές 
βλάβες πρέπει να αποκαθίστανται, οι ενδοδοντι-
κές θεραπείες, τα περιοδοντολογικά χειρουργεία 
και οι προσθετικές εργασίες θα πρέπει να περα-
τώνονται και τα δόντια με φτωχή πρόγνωση θα 
πρέπει να εξάγονται (Marx et al., 2005, Basu and 
Reid, 2007, Migliorati et al., 2008, Ruggiero and 
Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). Η θεραπεία με 
διφωσφονικά δε θα πρέπει να ξεκινάει πριν την 
πλήρη επούλωση των ιστών, η οποία διαρκεί τρεις 
με έξι εβδομάδες (Sarin et al., 2008). Έγκλειστα 
δόντια, καλυμμένα πλήρως από οστό ή βλεν-
νογόνο, δε θα πρέπει να εξάγονται (Marx et al., 
2005). Αντιθέτως, ημιέγκλειστα δόντια θα πρέπει 
να εξάγονται προληπτικά και μεγάλες εξοστώσεις 
της άνω και κάτω γνάθου να αφαιρούνται τουλά-
χιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της θεραπείας 

με διφωσφονικά (Marx et al., 2005). Εάν οι ασθε-
νείς φέρουν ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες θα 
πρέπει να εξετάζονται συχνά με σκοπό την πρό-
ληψη τραύματος του βλεννογόνου (Marx et al., 
2005). Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται 
για τη σωστή στοματική υγιεινή και να τηρούν 
ένα αυστηρό πρόγραμμα επανελέγχων (Marx et 
al., 2005; Hewitt and Farah, 2007).

2. Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Διφωσφο-
νικά Άλατα που χορηγούνται ενδοφλέβια: Οι 
ασθενείς θα πρέπει να υπακούουν σε ένα αυστηρό 
πρόγραμμα οδοντιατρικών επανελέγχων (Marx 
et al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). Η τοποθέ-
τηση εμφυτευμάτων και οι εξαγωγές θα πρέπει να 
αποφεύγονται σε αυτήν την κατηγορία των ασθε-
νών (Marx et al., 2005, Hewitt and Farah, 2007). 
Οι Chen και συνεργάτες (2005) έχουν προτείνει 
για αυτήν την κατηγορία των ασθενών τη βρα-
δεία εξαγωγή δοντιών. Προοδευτική ανατολή και 
τελικά εκγόμφωση δοντιών μπορεί να επιτευχθεί 
σε μερικές εβδομάδες με τη χρήση ορθοδοντι-
κών δυνάμεων (Cheng et al., 2005). Ο στοματικός 
βλεννογόνος μεταναστεύει προοδευτικά ακρορ-
ριζικά κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής μετακί-
νησης, με αποτέλεσμα να εκγομφώνεται το δόντι 
χωρίς τη δημιουργία ανοικτού τραύματος (Cheng 
et al., 2005).

Πρόληψη Οστεονέκρωσης των Γνάθων κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας με Διφωσφονικά 
Άλατα που χορηγούνται από το στόμα: 

Ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά από το 
στόμα για τη θεραπεία οστεοπόρωσης έχουν μι-
κρότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν οστεονέκρω-
ση σε σχέση με ασθενείς που λαμβάνουν διφω-
σφονικά ενδοφλέβια (Ruggiero et al., 2004, Marx 
et al., 2005, Migliorati et al., 2005; Ruggiero et al., 
2006). Περιορισμένες επεμβάσεις οδοντοφατνια-
κής χειρουργικής δεν αντενδείκνυνται εφόσον ο 
ασθενής έχει ενημερωθεί για τον κίνδυνο οστεο-
νέκρωσης (Ruggiero et al., 2004, Marx et al., 2005, 
Migliorati et al., 2005, Ruggiero et al., 2006). Πα-
ρόλον ότι δε στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομέ-
να, ακόμα προτείνεται και η διακοπή θεραπείας 
της οστεοπόρωσης με διφωσφονικά άλατα για 
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μερικές εβδομάδες πριν και μετά την ενδοστομα-
τική χειρουργική επέμβαση (Rizzoli et al., 2008; 
Ruggiero and Mehrotra, 2008). Η Αμερικανική 
Ακαδημία Γναθοχειρουργών (2007) προτείνει, με 
βάση κλινικά δεδομένα, ότι ο κίνδυνος οστεονέ-
κρωσης είναι μεγαλύτερος όταν η θεραπεία με δι-
φωσφονικά διαρκεί περισσότερο από τρία χρόνια. 
Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα η ίδια Ακαδημία 
Γναθοχειρουργών (2007) προτείνει τη διακοπή θε-
ραπείας με διφωσφονικά τουλάχιστον τρεις μήνες 
πριν τη χειρουργική στόματος σε ασθενείς στους 
οποίους χορηγούνται διφωσφονικά για περισσό-
τερο από τρία χρόνια. Η ανάγκη για διακοπή των 
διφωσφονικών είναι μεγαλύτερη εάν οι ασθενείς 
βρίσκονται σε παράλληλη θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο οστε-
ονέκρωσης. Για ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε 
θεραπεία με διφωσφωνικά για λιγότερο από τρία 
χρόνια, η Αμερικανική Ακαδημία Γναθοχειρουρ-
γών (2007) προτείνει να μη διαφοροποιείται το 
σχήμα θεραπείας με διφωσφονικά και η χειρουρ-
γική στόματος να διενεργείται κανονικά.

Θεραπεία Οστεονέκρωσης των Γνάθων: Οι 
Ruggiero και συνεργάτες, το 2006, πρότειναν ένα 
σύστημα σταδιοποίησης της οστεονέκρωσης με 
βάση το οποίο προτείνεται και ανάλογη θεραπεία 
(Ruggiero et al., 2006).

1. Προ-οστεονεκρωτικό στάδιο: Στο στάδιο 
αυτό κατατάσσονται οι περιπτώσεις οι οποίες 
δεν εμφάνισαν οστεονέκρωση. Στους ασθενείς 
αυτούς, οι οποίοι λαμβάνουν διφωσφονικά είτε 
ενδοφλέβια είτε από το στόμα, θα πρέπει να ακο-
λουθείται η προληπτική αγωγή οστεονέκρωσης 
και η ανάλογη ενημέρωση όπως περιγράφεται 
παραπάνω (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and 
Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008).

2. Στάδιο 1ο οστεονέκρωσης: Κλινικά οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν χωρίς συμπτώματα 
και χωρίς σημεία λοίμωξης (Ruggiero et al., 2006, 
Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). 
Στους ασθενείς αυτούς προτείνεται μόνο η χο-
ρήγηση αντισηπτικών διαλυμάτων για στομα-
τόπλυση (Χλωρεξιδίνη 0.12%) (Ruggiero et al., 
2006, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008), ενώ θα πρέπει να επανέρχονται στον οδο-

ντίατρο για επανεξέταση τέσσερις φορές το χρό-
νο (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008).

3. Στάδιο 2ο οστεονέκρωσης: Κλινικά, οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν, το οποίο συνοδεύε-
ται από συμπτώματα και σημεία λοίμωξης (πόνο, 
ερύθημα και, πιθανόν, πυόρροια) (Ruggiero et al., 
2006, Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 
2008). Η θεραπεία αυτού του σταδίου συνίσταται, 
εκτός από τη συμπτωματική θεραπεία του πόνου, 
και στη χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτι-
κών (πενικιλλίνη, κεφαλεξίνη, κλινδαμυκίνη, ή 
φλουοροκινολόνη 1ης γενιάς) (Marx et al., 2005, 
Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008). Η επιλογή του αντιβιοτι-
κού θα πρέπει να γίνεται μετά από καλλιέργεια και 
test ευαισθησίας (Ruggiero et al., 2006, Ruggiero 
and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008).

4. Στάδιο 3ο οστεονέκρωσης: Κλινικά, οι περι-
πτώσεις αυτού του σταδίου παρουσιάζουν εκτε-
θειμένο νεκρωτικό οστούν, το οποίο συνοδεύεται 
από πόνο και λοίμωξη, αλλά και από τουλάχιστον 
ένα από τα παρακάτω σημεία: παθολογικό κάταγ-
μα, εξωστοματικό συρίγγιο, ή οστεόλυση η οποία 
εκτείνεται έως το κάτω όριο της γνάθου και μπο-
ρεί να οδηγήσει σε κάταγμα (Ruggiero et al., 2006, 
Ruggiero and Mehrotra, 2008, Sarin et al., 2008). 
Η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης του τρίτου 
σταδίου είναι παρόμοια με αυτήν του δευτέρου με 
τη διαφορά ότι μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική 
εκτομή, με σκοπό την ανακούφιση του ασθενή 
(Ruggiero et al., 2006, Ruggiero and Mehrotra, 
2008, Sarin et al., 2008). Η χειρουργική αφαίρεση 
οστού θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά, επειδή 
το οστούν είναι νεκρωτικό σε μεγάλη έκταση με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν να καθορισθούν επα-
κριβώς τα όρια της εκτομής (Marx et al., 2005). 

Διακοπή της θεραπείας με διφωσφονικά μετά 
την εκδήλωση οστεονέκρωσης δεν συνιστάται, 
αφού τα διφωσφονικά έχουν μακρά διάρκεια 
δράσης (Hewitt and Farah, 2007). Πρόσφατα, το 
υπερβαρικό οξυγόνο έχει χρησιμοποιηθεί με επι-
τυχή αποτελέσματα στη θεραπεία οστεονέκρω-
σης από διφωσφονικά (Magopoulos et al., 2007).
Υπερβαρικό οξυγόνο σε συνδυασμό με χειρουρ-
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γική επέμβαση οδήγησε σε πλήρη θεραπεία της 
οστεονέκρωσης έξι μήνες μετά τη διακοπή των 
διφωσφονικών (Magopoulos et al., 2007).

Συμπεράσματα
 
Τα διφωσφονικά άλατα έχουν χρησιμοποιηθεί 

με επιτυχία στη θεραπεία της οστεοπόρωσης, της 
νόσου του Paget, του πολλαπλού μυελώματος και 
του μεταστατικού καρκίνου. Οι πιθανοί μηχανι-
σμοί οστεονέκρωσης είναι η αναστολή της οστε-
οκλαστικής δραστηριότητας, η αναστολή της αγ-
γειογένεσης και η λοίμωξη. Η οστεονέκρωση των 
γνάθων εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς που 
λαμβάνουν ενδοφλέβια διφωσφονικά. Η οστεο-
νέκρωση των γνάθων από διφωσφονικά μπορεί 
να εμφανιστεί εν αιθρία, αλλά συνήθως συνοδεύ-
ει κάποια χειρουργική επέμβαση στόματος ή απλή 
εξαγωγή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν προγνωστικοί 
παράγοντες για την οστεονέκρωση εκτός από τη 
διάρκεια χορήγησης διφωσφονικών. Η θεραπεία 
οστεονέκρωσης περιλαμβάνει στοματοπλύσεις 
με αντισηπτικά, χορήγηση αντιβιοτικών και χει-
ρουργική αφαίρεση νεκρωμένου οστού. Οι οδο-
ντίατροι θα πρέπει να λαμβάνουν ένα λεπτομερές 
ιατρικό ιστορικό και να παροτρύνουν τους ασθε-
νείς που λαμβάνουν διφωσφονικά να έχουν καλή 
στοματική υγιεινή και να τηρούν ένα αυστηρό 
πρόγραμμα επανελέγχων. Μέχρι τώρα η πρόληψη 
και η αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης των γνά-
θων στηρίζεται σε κλινικά στατιστικά στοιχεία. Η 
κατανόηση της παθογένειας της νόσου θα βοη-
θήσει στην καλύτερη πρόληψη και θεραπεία της. 

Abstract

The role of Biphosphonates in jaws osteonecrosis

Doufexi A.-E., Dentist

Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws 
(BRONJ) has been reported in the literature for 
the first time in 2003. Presentation of BRONJ has 
been highly associated with intravenous forms of 
bisphosphonates. Although the exact mechanism 

of osteonecrosis is unclear, the leading theory sug-
gests that it is caused by the osteoclast-inhibiting 
effects of the drugs. The presentation of BRONJ ex-
clusively in the jaw bones has been related to the 
greater blood supply and the faster bone turnover 
rate compared to other bones. Prevention of BRONJ 
should include motivation of the dental patient for 
good oral hygiene and for compliance with frequent 
dental recalls. The treatment of BRONJ is symp-
tomatic, related to the state of the disease and it is 
comprised of oral rinses, use of antibiotics and sur-
gical debridement. Current data suggest new thera-
peutic approaches based on clinical studies. Better 
understanding of the underlying mechanism of the 
disease initiation and progression will enhance de-
velopment of evidence-based therapeutic strategies.

Key words:  Bisphosphonates, Osteonecrosis, Jaw, Bones, 
Cancer, Osteoporosis, Oral Surgery.
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