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1.

Φάπμακα

Η νζηενλέθξσζε ησλ γλάζσλ ζπλδέεηαη κε πνηθίια θάξκαθα, εθηόο από ηα δηθσζθνληθά1.
Η νζηενλέθξσζε ησλ γλάζσλ ζπλδέεηαη κε ηε ρνξήγεζε αληηαπνξξνθεηηθώλ/αληηνζηενιπηηθώλ θαξκάθσλ, όπσο ησλ δηθσζθνληθώλ
– zoledronic acid, ibandronate, alendronate, clodronate, θαη ηνπ denosumab – Prolia, XGeva, θαζώο θαη κε ηε ρνξήγεζε αλαζηνιέσλ
αγγεηνγέλεζεο, αιιά θαη άιισλ παξαγόλησλ κε έκκεζε αληηαγγεηνγεληηθή δξάζε – bevacizumab, sunitinib, aflibercept, everolimus,
temsirolimus, imatinib, θ.α1-3. Πεξίπησζε νζηενλέθξσζεο αλαθέξζεθε, αθόκε, ζε αζζελή κε κειάλσκα, πνπ ειάκβαλε αλνζνζεξαπεία
κε ipilimumab. Η ζπλδπαζκέλε ζεξαπεία κε αληηνζηενιπηηθά θαη αληηαγγεηνγελεηηθά κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο
νζηενλέθξσζεο ζηε γλάζν.
Κιαζζηθνί ρεκεηνζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο, όπσο azacitidine θαη gemcitabine έρνπλ επίζεο ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε νζηενλέθξσζεο
ζηηο γλάζνπο ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο4. Σε πξόζθαηε δεκνζίεπζε ε ρνξήγεζε trastuzumab ζπδεηήζεθε σο πηζαλόο αλεμάξηεηνο
παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε νζηενλέθξσζεο. Αθόκε, ζε πξόδξνκε κειέηε, ε ζύγρξνλε ρνξήγεζε θιαζζηθήο ρεκεηνζεξαπείαο ζε
αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ αληηνζηενιπηηθή αγσγή, βξέζεθε όηη απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο νζηνελέθξσζεο 5.
2.

Οδονηικέρ εξαγωγέρ

Οη νδνληηθέο εμαγσγέο δελ πξνθαινύλ νζηενλέθξσζε ησλ γλάζσλ2,5,6.
Τν νζηνύλ ηεο γλάζνπ έρεη ήδε λεθξσζεί, πξηλ ηελ εμαγσγή. Η λέθξσζε ηνπ θαηληαθνύ νζηνύ έρεη σο απνηέιεζκα πόλν, λέθξσζε
ηνπ δνληηνύ ή ησλ δνληηώλ ηεο πεξηνρήο, δηαπύεζε θαη θηλεηηθόηεηα. Η εηθόλα απηή ηεο «εληνπηζκέλεο πεξηνδνληίηηδαο» νδεγεί ηειηθά
ζε εμαγσγή ηνπ δνληηνύ θαη «απνθάιπςε» ηνπ λεθξνύ νζηνύ. Η παξαπάλσ θιηληθή εηθόλα, ζε ζπλδπαζκό κε εηδηθά αθηηλνγξαθηθά
επξήκαηα, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί σο πηζαλή νζηενλέθξσζε θαη λα εθηηκεζεί ε αλάγθε γηα άκεζε εμαγσγή ηνπ δνληηνύ/δνληηώλ
[ΕΙΚΟΝΑ 1]. Εθόζνλ ε βηνςία ηνπ θαηληαθνύ νζηνύ, θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο νδνληηθήο εμαγσγήο, δείμεη ηζηνινγηθή εηθόλα λέθξσζεο
ηνπ νζηνύ, ε πεξίπησζε ζα αληηκεησπηζηεί κε ζπληεξεηηθή αγσγή, σο πξώτκε νζηενλέθξσζε [ΕΙΚΟΝΑ 2] 2,5,6.
3.

Θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη

Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο νζηενλέθξσζεο ησλ γλάζσλ είλαη δύζθνιε. Η πξώτκε δηάγλσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πην
απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία [ΕΙΚΟΝΕΣ 1- 3].
Η ζπληεξεηηθή αγσγή, ζε ζπλδπαζκό κε επηιεγκέλε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία, ζεσξείηαη ζήκεξα σο ε πιένλ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε γηα
ηα πξώτκα ζηάδηα νζηενλέθξσζεο. Σύκθσλα κε πξόζθαηε ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε, ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ, ε ηνπηθή εθαξκνγή
«ozone oil» θαη «Low Level Laser” ζε ζπλδπαζκό κε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ησλ νζηηθώλ απνιπκκάησλ, ζπζηήλεηαη ζήκεξα από ηα
πεξηζζόηεξα Κέληξα 7.
Η εγξήγνξζε ησλ θιηληθώλ γηαηξώλ, ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ νδνληηάηξσλ ζρεηηθά κε ηελ πξώτκε αλαγλώξηζε ηεο
νζηενλέθξσζεο ηεο γλάζνπ αιιά θαη ε ελεκέξσζε ησλ αζζελώλ, ώζηε λα αλαθέξνπλ ζην γηαηξό ηνπο θάζε ζύκπησκα, πόλν ζην
δόληη ή ζηε γλάζν ή/θαη αηκνξξαγία από ηα νύια, ζα ζπκβάιιεη ζηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε.

Ππόξξνηα θαη ζπξίγγην ζην γνκθίν ηεο θάησ γλάζνπ ζε αζζελή κε θαξθίλν καζηνύ, πνπ έιαβε δνιελδξνληθό νμύ

Ιζηνινγηθή εηθόλα ηνπ λεθξνύ θαηληαθνύ νζηνύ, κε θελέο νζηηθέο θνηιόηεηεο, πνπ ιήθζεθε θαηά ηελ εμαγσγή, ζηελ αζζελή ηεο εηθόλαο 1

Οζηηθέο δνθίδεο, δύν κήλεο κεηά ηελ εμαγσγή, πιεξνύλ ην κεηεμαθηηθό θαηλίν, πνπ έρεη επνπισζεί επηηπρώο θαη έρεη θαιπθζεί κε βιελλνγόλν
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