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.
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Vážení kolegové, v níže uvedeném textu se pokoušíme shrnout nejnovější dostupné informace ohledně
stomatologického
a následně i stomatochirurgického přístupu k pacientům, kteří užívají léky ze skupiny
blsfosřonátů. Doufáme, že Vám i Vašim pacientům
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• V literatuře se setkáme s několiko zkratkami bisfosfonátové osteonekró;
čelisti, přičemž koždý z těchto názvů vyjadřuje trochu jiný vztah k otinci;
vzniku osteonekrotv,
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Poskytnute kontaktru e-maílv ke konzultaci BRONJ
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Doporučené postupy v prevenci a v léčbě BRONJ - naše
Neonkologičtí pacienti s bisfosfonáty

Onkologičtí pacienti před nasazením léčby
- Cílem je snaha minimalizovat

riziko vzniku osteonekrózy.

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

zkušenosti

- Nejčastěji se jedná o pacienty s těžkou pokročilou osteoporózou
a jiným metabolickým onemocněním kostí.
- Převažují ženy, CAVEJI!- ýká se to i mužů.

léčby.

. Vždy mit aktuálni OPG.

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

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

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

- Vyšetřit riziková mista na sliznici pod protézami.

- 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!

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

- Terapie bisfosfonáty by měla být zahájena po zhojení
přeepitelizováni.
- Edukujeme

rány,

pacienta.

- BRONJpo dlouhodobém podávání začíná přibývat.

Onkologičti pacienti po nasazení léčby, asymptomatičtí
- Cílem je stále snaha minimalizovat

riziko vzniku osteonekrózy.

- Udržování orálni hygieny s cílem zabránit extrakci zubu.

Dentální implantáty a pacient s bisfosfonáty

- 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.

- Je otázkou, zda zavádění dentálnich implantátů upacientů s diagnózami, při kterých jsou podávány bisfosfonáty, je vůbec indikované.
- Zavádění dentálních implantátů u onkologických pacientů s bisfosfonáty se nedoporučuje.
- U pacientů s již zavedenými dentálními implantáty platí stejná
doporučení péče jako u vlastních zubů.
- S explan acemi nejsou dostatečné zkušenosti.

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 (vesnbulárnich, 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). většinou cca týden.

- 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 specializované pracoviště co nejdříve, protože v případě následné radikální 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!
je plně v rukou indikujícího

léčba BRONJ
- Je vždy 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.

Pacienti s již vzniklou osteonekrózou

- Vysazení bisfosfonátů

- 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.

lékaře!!!

- Stomatolog se snaží, je-Ii to možné, upřednostnit léčbu základního
onemocněni.
Poznámka: Na trhu se začínají objevovat nové léky, u kterých je podezření, 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 objasněn, např. sunitinib (Sutent) u pacientů s Grawitzovým tumorem.
Uterarura k dispozici u autorů.

