
Léčba bisfosfonáty informace pro Vašeho zubního lékaře
Vážená paní, Vážený pane,
předejte prosím svému zubnímu lékaři tento leták informující o Vaší léčbě přípravkem ze skupiny
bisfosfonátů. Pro stomatologa je tato informace důležitá, neboť u velmi malého procenta pacientů
může dojít k rozvoji nehojící se rány v dutině ústní (tzv. osteonekróza čelisti). Proto informujte svého
stomatologa o Vaší léčbě a pomozte snížit riziko vzniku osteonekrózy ve Vašich ústech.

~ Stomatologům

My, stomatologové, jsme schopni velmi výrazně
ovlivnit stav chrupu a sliznic dutiny ústní, Jsme také
schopni svým přístupem snížit u svých pacientů rizi-
ko vzniku osteonekrózy čelistních kostí, Nejsnazším
způsobem, jak toho můžeme docílit, je působit pre-
ventivně, a to zejména u onkologických pacientů,
Prevence začíná již před nasazením bisfosfonátové
terapie a spočívá v mnohem větší "přísnosti" pláno-
vaní stomatologické péče,

Vážení kolegové, v níže uvedeném textu se pokouší-
me shrnout nejnovější dostupné informace ohledně
stomatologického a následně i stomatochirurgické-
ho přístupu k pacientům, kteří užívají léky ze skupiny
blsfosřonátů. Doufáme, že Vám i Vašim pacientům
alespoň trochu pomůžeme ujasnit pohled na danou
problematiku,
Kolektiv autorů: Tereza Hošková', Radomír nodan", Jan Štembírek',
Gabrielo Pov/íková"
Pracoviště: :'Kliniko Ústní, četistt» o obličejové chirurgie, Fokultni nemoc-
ruce Ostrova, -'Kliniko Ústni, čeltstni o obličejové chirurgie, Všeobecná
fakultní nemocnice v Praze

Pacient užívající bisfosfonáty ve stomatologické ordinaci

Bisfosfonáty jsou analogy pyrofosfátu, které se vážou na hydroxya-
patit kostní hmoty, ovlivňují osteoklasty a postupně snižují schopnost
remodelace kosti, Jsou podávány ve dvou hlavních indikacích - u paci-
entů s těžkou osteoporózou a u onkologických onemocnění s patolo-
gickými změnami v kostní tkáni (např, metastázy do skeletu u karci-
nomu prsu, plic, prostaty a ledvin, mnoho četný rnvelorn].

Bisfosfonáty u těchto pacientů snižují bolest, riziko vzniku zlomenin
a riziko vzniku maligní hvperkalcérrue, čímž výrazně zvyšují kvalitu
života pacientů, Základní dělení bisfosfonátů je na nedusíkaté a dusí-
katé, přičemž vyšší potenciál účinku je přisuzován dusíkatým bis-
řosfonátůrn. U onkologických pacientů jsou bisfosfonáty podávány
ve výrazně vyšších dávkách, než je tomu u pacientů s osteoporózou.
v obou oblastech jsou podávány buď perorálně, nebo intravenózně
s různými režimy podávání. Zejména u režimů s delší prodlevou
mezi jednotlivými dávkami dochází k opomenuti informovat svého
zubního lékaře o léčbě bisfosfonáty nebo k opomenuti informo-
vat lékaře předepisujícího bisfosfonát o zákroku v dutině ústní.
Informovanost zubního lékaře je velmi důležitá před plánovaným
nasazením, během užívání a vzhledem ke kumulaci bisfosfonátů
v kostech i po jejich dlouhodobém vysazení.

Bisfosfonátová osteonekróza čelisti - BRONJ
(bisphosphonate related ostenecrosis of the jaw)*

Definice

U pacienta předpokládáme BRONJ, jsou-Ii přítomny 3 nástedu]k
charakteristiky:
-Iéčba bisfosfonáty nyní, nebo anamnesticky
• déle než 8 týdnů se nehojící kostní defekt v dutině ústní
• pacient neprodělal radioterapii na oblast čelistí

Princip vzniku osteonekrózy čelisti není prozatim plně objasněr
ale jsme schopni shrnout rizikové faktory vzniku osteonekrózy:
• faktory spojené s užíváním bisfosfonátu (síla bisfosfonátu, cest

podání, délka užívání)
-Iokálni faktory v dutině ús ní (s av sliznic, parodon u, zubů, penao

kální nálezy, otlaky od protéz)
• systémové rizikové faktory, např, diabetes mellitus, kortikoterapu

chemoterapie, imunosuprese, kouření ..,
• V literatuře se setkáme s několiko zkratkami bisfosfonátové osteonekró;

čelisti, přičemž koždý z těchto názvů vyjadřuje trochu jiný vztah k otinci;
vzniku osteonekrotv, ale přesná příčina vzniku není prozotim objasněna.

Bisfosfonáty dostupné v České republice k L 12, 2013:

• určené k léčbě onkologických pacientů v perorální formi
BONDROMT, BONEf05, HOLMEVI5,IA5IBO~, IBANDRONICACIDSAND01/TEVA,IKAMET!
LODRONAT,PHACEBONATE

• určené k léčbě onkologických pacientů v intravenózní forrm
BONDRONAT,BONEf05, HOLMEVI5,IBANDRONICACIDACCORD/GLENMARK/5YNTHON/SA
001, KYSELINAZOLEDRONOVÁ-PHARMA, PAMIORONATEMEDAC,PAMI-OR,APO-ZOLED~
NICAClD,fAYTON,IASIBON,OSPORIL,ZOLEDRONICAClDACTAVI5/fRE5ENIU5KABI/~OSP!R
IBIGEN/MEDAC/MYAN/RANBAXY/RICHER/5ANOOZ/TEVA/1ENTIVA,ZOMETA.ZOMIW5

• určené k léčbě osteoporózy v perorální formě: BONVIVA,BONEfURB
ALENOROGEN,ALENORONA!ACTAVI5!5AND01,ALENORONATE-TEVA,ALENWIN, f05AMp
F05AVANCE,GENDRON,GEROUSIA,IBANORONATAPOTEX/MYLAN,IBANORONICAClDAC!
VI5/SANDOZ!5TADA/5YNTHONHI5PANIA/TEVA,IKAMETIN, lICOBONDRA, MELENOR,M
DEIE , 05AGRAND, PHACEBONATERI5:DRONATMYLAN/ EVA ~15ENDR05,RI5MYL 51P
NIN, TEVANEL,VANTAVO,TEVABONE

• určené k léčbě osteoporózy v íntravenózní formě: BONVIVA,AClA5'
IBANDRONICACIDTEl/A, OSAGRAND

Stadia BRONJ dle AAOMS
(Americon AssoclOrion of Oral ond Moxi/lofociaISurgeons):

• Stadium O
- klinicky bez známek osceonekrózy, afe pacient mó nespeciftcke ootiie

• Stadium 1
- nekroncká kost bez známek Infekce
- pacient nemá potiie

• Stadium 2
- nekrotickó, výrazné bolestivá kost se zánětflvými změnami
- může být puruléntní exsudoce

• Stadium 3
- nekroHcká kost u pacienta 5 boleso, zánétem, o navíc:

- exponovoná nekrorická kost zasahUje přes olveol
- potologická frokturo
. komunikace dutiny usení s dutinou éelistni či nosni
- osteolytické zmény až k dolnimu okrojl mandibuly nebo do maxdárniho sm,
- extrooráfní pištěl

Poskytnute kontaktru e-maílv ke konzultaci BRONJ Praha: stom chlf@vfn cz Brno: kucoch@fnbrno.cz Ostrava: kucoch lekafl@fno
Plzeň: hauerl@fnplzen,cl Olomouc: kraj ddavldd@seznam cz Ústí n. Labem: stoma lekati ul@kzcreu České Budějovice: stomatoch.rurgietenemcb.

,



Doporučené postupy v prevenci a v léčbě BRONJ- naše zkušenosti

Onkologičtí pacienti před nasazením léčby
- Cílem je snaha minimalizovat riziko vzniku osteonekrózy.

- Je-Ii o možné, provést stomatologické vyšetření, plán a ošetření
před nasazením léčby.

- Stanovit plán extrakci a ošetřeni s vědomím, že po několik dalších
let, nejlépe nikdy, by neměl být extrahován žádný zub.

. Vždy mit aktuálni OPG.

. Snažit se eliminovat zuby se špatnou prognózou vzhledem k zub-
nímu kazu, parodontózní zuby a zuby s penapikálními nálezy
(aktivní parodontální chobot je cestou infekce).

- Vyšetřit riziková mista na sliznici pod protézami.

- Terapie bisfosfonáty by měla být zahájena po zhojení rány,
přeepitelizováni.

- Edukujeme pacienta.

Onkologičti pacienti po nasazení léčby, asymptomatičtí
- Cílem je stále snaha minimalizovat riziko vzniku osteonekrózy.

- Udržování orálni hygieny s cílem zabránit extrakci zubu.

- Vyvarovat se poškození kostí, sliznic.

- Snažit se neextrahovat (dekoronace + endodoncie). neimplantovat.

- Pravidelné kontroly (po 3 až 6 měsících) a edukace pacienta.

- V případě nutné extrakce extrahovat s vědomím rizika vzniku
osteonekrózv, informovat o riziku vzniku a následných možných
komplikacích pacienta, doporučujeme získat informovaný souhlas
pacienta s extrakcí, přičemž je zdůrazněno riziko osteonekrózy.

Náš postup při extrakci
- Extrahujeme zuby v antibiotické cloně (nasazeni penicilinovýc
A B, při alergii klindamycin, minimálně 3 dny před plánovaný
výkonem).

- Extrakci provádíme šetrně, s následnou egalizací kosti (vesnbulár-
nich, orálních lamel. ev. kostních memubních nebo kořenových
sept] na šířku cca 2mm.

- Extrakční ránu následně uzavíráme lalokem těsnou suturou.

- Lůžko by mělo být vyplněné krvi. je možné provést laváž Hp,
nebo chlorhexidinem.

- Antibiotika necháváme do přeepitelizování (odstranění stehů). vět-
šinou cca týden.

Pacienti s již vzniklou osteonekrózou
- Doporučený postup u pacientů s již vzniklou osteonekrózou spadá
již do péče stomatochirurgů a klinických pracovišť.

- Při podezřeni na osteonekrózu je nutné pacienta poslat na speci-
alizované pracoviště co nejdříve, protože v případě následné radi-
kální chirurgické terapie rozhoduje rozsah postiženi, který nemusí
být při klinickém vyšetřeni, a dokonce ani na CT vyšetření přesně
patrný - minimálni nález píštěle nebo "zející kosti" na alveolu může
znamenat rozsah postižení celého kvadrantu či čelistili!

- Vysazení bisfosfonátů je plně v rukou indikujícího lékaře!!!

Neonkologičtí pacienti s bisfosfonáty
- Nejčastěji se jedná o pacienty s těžkou pokročilou osteoporózou

a jiným metabolickým onemocněním kostí.

- Převažují ženy, CAVEJI!- ýká se to i mužů.

- Tito pacienti mají často přidruženou léčbu, která sama o sobě zhor-
šuje hOJení (kortikoterapie, methotrexát. cyklosporin, biologická
léčba ...)

- Před nasazením informovat pacien a o nutnos udržováni dobré
hygieny a orálniho zdravi, vyloučit neperspektivní zuby a věnovat
se parodontu.

- Po nasazení léčby roste riziko vzniku osteonekrózy, roste především
s délkou užfvání, tito pacientí často užívali různé bisfosfonáty
opakovaně několik let. často v dlouhodobějších intervalech (každý
týden, každý měsíc). proto je důležitá anamnéza!

- BRONJpo dlouhodobém podávání začíná přibývat.

- CAVE!1i - i pacient s perorálními bisfosfonáty, které užívá lx
za měsíc několik let na osteoporózu, může mít, a to nejen
po extrakci zubu, osteonekrózu čelisti.

Dentální implantáty a pacient s bisfosfonáty
- Jeotázkou, zda zavádění dentálnich implantátů upacientů s diagnó-

zami, při kterých jsou podávány bisfosfonáty, je vůbec indikované.

- Zavádění dentálních implantátů u onkologických pacientů s bisfos-
fonáty se nedoporučuje.

- U pacientů s již zavedenými dentálními implantáty platí stejná
doporučení péče jako u vlastních zubů.

- Sexplan acemi nejsou dostatečné zkušenosti.

léčba BRONJ
- Jevždy indivlduálni.

- Závisi na rozsahu postižení, základním i přidruženém onemocněni
a ni dy nevede k uzdraveni ad integrum.

- Dle rozsahu postiženi je indikované chirurgické řešeni s pomocí
antibiotické a antímikrcbrálni terapie se snahou radikálně odstranit
infi ovanou nekrotickou kost, což nezřídka může skončit i různým
rozsahem resekce čelistí.

- Hojení po chirurgickém výkonu je dlouhodobé, řádově v měsících,
a nezřídka je nutné opakování chirurgických výkonů u jednoho
pacienta.

- Nezapomínat na základní onemocnění pacienta, onkolog rozhoduje
o vysazení či nasazení, případně o změně bisfosfonátů.

- Stomatolog se snaží, je-Ii to možné, upřednostnit léčbu základního
onemocněni.

Poznámka: Na trhu se začínají objevovat nové léky, u kterých je pode-
zření, že vyvolávají vznik osteonekrózy, a jsou používány u obdobných
pacientů jako bisfosfonáty. Patří mezi ně léky se stejnou indikací jako
bisfosfonáty - denosumab (Prolia, Xgeva). nebo s odlišnou indikací,
u nichž není mechanismus vzniku osteonekrózy prozatim plně objas-
něn, např. sunitinib (Sutent) u pacientů s Grawitzovým tumorem.
Uterarura k dispozici u autorů.


