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•  Бифосфонатите	 (БФ)	 и	 denosumab	 са	
антирезорбтивни	агенти.	

•  Оказват	 благоприятно	 въздействие	 при	
п ациен ти	 с	 ме т а с т а т и чно	 к о с т но	
заболяване ,	 мултиплен	 миелом	 и	
остеопороза.		

•  Намаляват	 възникването	 на	 събития,	
свързани	 със	 скелета	 и	 цялостно	
подобряват	качеството	от	живота.	 



•  БФ	 ( a l e n d r o n a t e ,	 z o l e d r o n a t e )	 и	
инхибиторите	 на	 RANK	 ligand	 	 (denosumab)	
оказват	 ефект	 върху	 остеокластичните	
прекурсори	 в	 костния	 мозък;	 имат	 слаб	
антиангиогенен	 ефект	 и	 довеждат	 до	
апоптоза	на	остеокластите.		

•  Това	 довежда	 до	 намаляване	 резорбцията	
и	ремоделирането	на	костите.	

 



•  БФ,	 denozumab,	 мощни	 антиангиогенни	
средства	 (bevacizumab)	 и	 тирозинкиназни		
инхибитори	 (suni]nib)	 могат	 да	 доведат	 до	
тежка	 и	 нелечима	 остеонекроза	 на	
челюстните	кости.		

•  На	този	етап	не	разполагаме	с	информация	
за	истиската	честота	на	MRONJ	във	връзка	с	
антирезорбтивна	терапия.		

	



•  Остеонекрозата	 започва	 с	 локална	
хиперемия	на	алвеоларната	лигавицата	

 



•  Постепенно	алвеоларната	 челюстна	 кост	 се	
оголва.	



•  З а б о л я в а н е т о	 п р о г р е с и р а	 к а т о	
некротичните	 участъци	 могат	 да	 са	
единични	или	множествени.	

•  Може	да	бъде	ангажирана	цялата	челюстна	
кост.	







•  Пациентите	 имат	 много	 субективни	
о п л а к в а н и я	 –	 п о с т о я н н а	 б о л к а ,	
затруднения.	

•  Много	 чест	 прием	 на	 антибиотици	 и	
обезболяващи.	

•  Не	могат	да	разберат	добре	проблема.		
•  Ние	сме	безсилни	на	този	етап!	
 



•  В	 научната	 литература	 има	 противоречиви	
данни	 за	 заболяването,	 честотата	 и	
лечението.		

•  Рандомизирани	 проучвания	 докладват	 за	
ниска	 честота	 на	 описаните	 странични	
ефекти	като	спонтанна	некроза.	

 



•  Първоначално	в	медицинските	онколози		се	
формира	 нагласа,	 че	 некрозата	 е	 рядко	
срещан	страничен	ефект.	

•  Непознаването	на	 ефектите	 на	 тези	 агенти,	
подценяването	 на	 денталната	 санация,	
както	и	високият	риск	за	некроза	след	зъбна	
екстракция,	 направиха	 MRONJ	 честа	
патология.	 



•  Рискът	 за	 MRONJ	 при	 онкологични	
пациенти,	приемащи		zoledronate		е	1%	(100	
случая	на	10	000	пациенти)	и	е	50-100	пъти	
по-висок	спрямо	плацебо	групата.		
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•  При	denosumab,	рискът	за	MRONJ	варира	от	
0,7%	 до	 1,9%	 (70-90	 случая	 на	 10	 000	
пациенти)	 и	 е	 сравним	 с	 този	 при	
zoledronate.	

•  При	 denosumab	 се	 наблюдава	 по-ранна	
проява	 на	 некроза	 в	 сравнение	 с	
zoledronate	и	pamidronate	–	средно	14	дози.	
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•  Замяната	на	БФ	(zoledronate	 )	 с	denosumab	
е	рисков	фактор	за	развитие	на	некроза.	БФ	
и	denosumab	адитивно	повишават	риска	 за	
некроза.	

•  Ние	 наблюдаваме,	 че	 замяната	 на	 БФ	 с	
denosumab	 е	 много	 честа	 практика	 в	
страната.	 

 
•  Tomoko	Higuchi,	et	al.	Replacing	zoledronic	acid	with	denosumab	is	a	risk	factor	for	developing	osteonecrosis	

of	the	jaw,	Oral	Surgery,	Oral	Medicine,	Oral	Pathology	and	Oral	Radiology	(2018) 



•  При	bevacizumab	 рискът	 за	 некроза	 е	 0,2%	
(20	случая	на	10	000)	и	се	повишава	на	0,9%	
(90	случая	на	10	000)	 	в	случаите,	при	които	
се	прилага	и	zoledronate.	

		
•  Guarneri	V,	Miles	D,	Robert	N,	et	al:	Bevacizumab	and	osteone-crosis	of	the	jaw:	 incidence	and	associa]on	

with	bisphosphonate	therapy	in	three	large	prospec]ve	trials	 in	advanced	breast	cancer.	Breast	Cancer	Res	
Treat	122:181,	2010	



•  Крайният	 полуживот	 (terminal	 half-life)	 на	
БФ	 в	 костите	 е	 11.2	 год.	 -	 необратимо	
свързване	с	хидроксиапатитните	кристали	в	
костите.		

•  Denosumab	има	полуживот	от	26	дни.		
•  Не	се	свързва	с	костите.	
•  Това	 предполага	 по-лесно	 лечение	 на	
некрозите	свързани	с	denosumab. 



•  При	приемащи	 zoledronate	или	denosumab	
-	риск	за	некроза:		

•  Първа	година	-		0,6%	респ.	0,5%		
•  Втора	година	-	нараства	на	0,9%	и	1,1%		
•  Трета	година	-	1,3%	и	1,1%		
•  При	 denosumab	 се	 отчита	 плато	 между	
втора	и	трета	година. 



•  Рискът	 се	 повишава	 при	 едновременен	
прием	на	кортикостероиди	и	коморбидност	
–	анемия	(Hb<10g/dl),	диабет.		

 



•  MRONJ	 се	 развива	 по-често	 в	 долната	
челюст	(73%)	спрямо		максилата	(22,5%).	В	
4,5%	се	ангажират	и	двете	челюсти.	

•  Рискови	 фактори	 за	 некроза	 са	 всички	
възпалителни	дентални	заболявания:	

Ø  пародонтални	
Ø  периапикални	възпалителни	лезии	
Ø  кисти	
Ø  ретенция	на	мъдреци	
Ø  х ронична	 т р а вма	 н а	 в енеца	 и	

алвеоларната	кост			
Ø  дентални	импланти	



•  Хирургични	 процедури	 върху	 челюстите	
са	рисков	фактор.					

•  Зъбната	екстракция	е	отключващ	фактор	в	
52%-61%	и	повишава	риска	за	некроза	33	
пъти.		



•  Пациенти	в	риск	
•  Стадий	0	
•  Стадий	I	
•  Стадий	II	
•  Стадий	III	 

Стадиране	на	MRONJ:	



•  Пациенти	 в	 риск	 -	 асимптоматични	 случаи	
л е к у в ани	 с	 в е но зни	 и ли	 о р а лни	
антирезорбтивни	 или	 антиангиогенни	
средства	без	да	е	налице	некроза.			

•  При	 тях	 не	 се	 налага	 лечение.	 Пациентите	
трябва	да	бъдат	информирани	за	рисковете	
за	 развитие	 на	 некроза,	 както	 и	 за	
симптомите	на	заболяването. 



•  Стадий	 0	 -	 неспецифични	 симптоми	 -	
одонталгия,	тъпа	болка	в	тялото	на	долната	
челюст/максиларния	 синус,	 повишена	
подвижност	 на	 зъбите,	 фистули.	 Не	 се	
установява	некротична	кост.		

•  Близо	 50%	 от	 пациентите	 в	 стадий	 0	
прогресират	в	стадий	I,	II	или	III.	



•  Рентгенологичните	 находки	 включват	
промени	 в	 трабекуларната	 кост,	 зони	 на	
остеосклероза,	удебеляване	на	 lamina	dura,	
и	намаляване	размера	на	периодонталното	
пространство.	



•  Стадий	 I.	 Установява	 се	 оголена	 и	
некротична	кост	или	фистули,	без	клинична	
инфекция	 при	 асимптоматични	 пациенти.	
Р е н т г е н о л о г и ч н о	 п р о м е н и т е	 с а	
локализирани	до	алвеоларната	кост.	

•  Преоценка	на	индикациите	за	АРА.	 





•  Стадий	 II.	 	 	 Установява	 се	 оголена	 и	
некротична	 кост	 или	 фистули	 свързани	 с	
челюстните	кости.		

•  Установява	се	инфекция.	
•  Пациентите	обикновено	са	симптоматични.	
•  Рентгенологично	 костните	 промени	 могат	
да	 бъдат,	 както	 при	 стадий	 0	 и	 да	 са	
локализирани	до	алвеоларната	кост.	





•  При	пациенти	 в	 стадий	0,	 I,	 II	лечението	
в к лю ч в а	 к о н т р о л	 н а	 б о л к а т а ,	
проследяване	 	 и	 антибиотици	 при	
необходимост.	

•  Препоръчва	се	-	антибактериална	вода	за	
уста	 (chlorhexidine	 0.12%.)	 и	 клинично	
проследяване	през	3	месеца.			

	



•  При	 стадий	 II	 се	 препоръчва	 хирургичен	
дебридмънт	 за	 контрол	 на	 инфекцията	 и	
намаляване	дразненето	на	меките	тъкани. 



•  Стадий	 I I I .	 Некротичната	 кос т	 се	
разпространява	 извън	 алвеоларната	 кост;	
патологични	 фрактури;	 ороантрални	 и/или	
ороназални	 комуникации;	 остеолиза	
достигаща	до	basis	mandibulаe	или	до	пода	
на	максиларния	синус.	 





•  При	 стадий	 III	 се	 препоръчва	 хирургичен	
дебридман	 или	 резекция	 за	 дългосрочно	
намаляване	 на	 инфекцията	 и	 болката.	
Възможно	 е	 да	 се	 обмисли	 реконструкция	
на	дефекта	като	се	отчита	риска	за	рецидив	
на	 некрозата,	 поради	 системният	 ефект	 на	
антирезорбтивните	средства. 



Лечебните	 подходи	 при	 остеонекрозата	 са	
два:	
1.	Консервативен	–	некректомия,	дебридман,	
антибиотици,	антисептици	
2.	Хирургичен	–	резекция	с	цел	излекуване	
Липсата	 на	 рандомизирани	 проучвания	 с	
добър	 дизайн	 прави	 спорен	 избора	 на	
лечебен	подход.	
	



•  Преценките	 за	 вида	 и	 обема	 на	 лечението	
трябва	 да	 се	 обсъждат	 във	 връзка	 с	
основното	заболяване.		

•  При	 очаквана	 ниска	 преживяемост	 и/или	
лошо	 общо	 състояние	 по-скоро	 се	
и з к лючва т	 а г р е сивни	 х ир ур ги чни	
интервенции. 



•  Обсъждан	 проблем	 е,	 че	 резултатите	 от	
хирургичното	 лечение	 се	 проследяват	
недостатъчно	от	седмици	до	месеци.	

•  Остават	неясни	въпросите	свързани	с	риска	
от	 рецидив	 на	 некрозата	 на	 същото	 място	
или	в	друг	участък	на	челюстите.	

•  Липсата	на	ясни	рентгенологични	критерии,	
определящи	 степента	 и	 разпространението	
на	некрозата	е	дискутиран	проблем. 



•  Малко	 се	 знае	 относно	 инструментите	 за	
оценка	 на	 качеството	 на	 живот	 и	 на	
резултатите	 от	 лечението	 (пациент-
свързана	оценка).	

•  Това	 е	 от	 голямо	 значение	 особено	 в	
контекста	на	провеждане	на	противораково	
лечение	при	пациенти,	живеещи	с	нелечим	
рак. 



•  Управлението	 на	 MRONJ	 може	 да	 има	
сходна	цел	с	тази	на	основното	онкологично	
лечение,	а	именно	да	намали	симптомите	и	
инфекцията,	 и	 да	 подобри	 качеството	 на	
живот,	а	не	да	„излекува“	некрозата. 



•  При	всеки	пациент,	при	който	се	предвижда	
провеждане	 на	 антирезорбтивна	 терапия	
трябва	 да	 се	 търсят	 всички	 възможни		
източници	за	инфекция	в	устната	кухина.	

•  Санацията	 редуцира	 трикратно	 риска	 за	
некроза,	и	намалява	честотата	на	некрозите	
с	50%.			

Превенция	на	MRONJ	



•  Пациентите	 трябва	 да	 бъдат	 запознати	 с	
рисковете	на	лечението	с	АРА.	

•  Да	 бъдат	 мотивирани	 за	 провеждане	 на	
дентално	лечение	и	грижи.	

•  Пациентите	 трябва	 да	 знаят,	 че	 рискът	 за	
некроза	от	провеждане	на	антирезорбтивна	
терапия	 е	 нисък,	 но	 при	 несанирано	
съзъбие	и	след	зъбна	екстракция	рискът	за	
некроза	е	висок. 



•  Препоръчва	 се	 прекъсването	 на	 приема	 на	
орални	 бифосфонати	 да	 бъде	 3	 месеца	
преди	 и	 3	 месеца	 след	 инвазивни	
стоматологични	хирургични	процедури.	

•  На	 този	 етап	 няма	 доказателства,	 	 че	
прекъсването	 на	 терапията	 с	 БФ	 променя	
риска	 от	 некроза	 при	 пациенти	 след	
екстракция	на	зъб. 

Прекъсване	на	антирезорбтивната	терапия	



•  Няма	достатъчно	информация	за	влиянието	
на	 кумулативната	 доза	 върху	 риска	 за	
некроза	след	екстракция.	



•  Наблюдения: 
•  П р и  н а л и ч и е  н а  н е к р о з а 

химиотерапевтите най-често прекъсват 
лечението. 

•  Веднъж възникнала некрозата е 
нелечима.  

•  В тези случаи нашата клинична позиция 
е преценка – полза/риск.  

 



Заключение	

•  MRONJ	 е	 тежко	 усложнение	 на	
антирезорбтивната	терапия.		

•  Заболяването	 влошава	 значително	
качеството	 на	живот	 и	 при	 пациентите	 с	
по-дълга	 преживяемост	 довежда	 до	
тежки	 последици	 като	 загуба	 на	
челюстните	кости	и	инвалидизация.		

•  Превенцията	 е	 най-важният	 и	 единствен	
разумен	подход.		

 



•  Препоръ чи т е лно	 е	 в нима т е лно	
диагностично	прецизиране	на	случаите	с	
обсервирани	 костни	 метастази	 за	
изключване	 на	 лъжливо	 положителните	
резултати	за	костни	метастази.		

•  Клиничната	 хирургична	 практика	 се	
нуждае	 от	 доказателства,	 които	 да	
определят	 по-добрият	 лечебен	 подход	 –	
консервативен	или	хирургичен.		




