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 реферат. У статті представлено клінічний випадок остеонекрозу щелеп, як ускладнення комплексного 
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вступ. За статистикою, рак молочної залози 
у жінок є одним з найпоширеніших злоякісних 
процесів у більшості розвинутих країн. На його 
частку припадає 30% всієї онкопатології та 16-
18% смертності від неї. В Україні рак молочної 
залози займає перше місце у структурі онколо-
гічної захворюваності жінок (18,3%) і четверте 
місце – серед усіх злоякісних захворювань [1].

 У комплексі хіміотерапії, променевої тера-
пії, гормонотерапії в останні роки при лікуван-
ні хворих на рак грудної залози з метастазами 
в кістки використовують бісфосфонати четвер-
того покоління. Бісфосфонати є найпотужніши-
ми інгібіторами резорбційної активності остео-
кластів, яку спостерігають при метастатичному 
ураженні скелета. При тривалому прийомі біс-
фосфонатів достовірно зменшується частота 
виникнення патологічних переломів хребців та, 
відповідно, компресії спинного мозку, а також, 
такого загрозливого метаболічного розладу, як 
гіперкальціємія.

 Клінічні спостереження свідчать, що у паці-
єнтів, котрі приймають бісфосфонати, провоку-
ється остеонекроз щелеп (у 6-12%). Це пов’язано 
зі зростанням захворюваності на злоякісні но-
воутворення та збільшенням питомої ваги ме-
тастатичного ураження кісток скелета.

  Необхідність розробки нових оптимальних 
методів лікування зумовлена не тільки збільшен-
ням захворюваності на рак таких локалізацій, як 
молочна залоза, але й тим, що метастази в кістки 
складають близько 80% всіх ускладнень. Отже, 
адекватне лікування може на значний термін 
повернути пацієнта до активного життя.

 Все більше число пацієнтів звертається у 
стоматологічні клініки під час та після прийому 
бісфосфонатів, призначення яких має на меті 

декілька медичних цілей, у тому числі: профі-
лактика та лікування кісткових метастазів, лі-
кування підвищеної кількості кальцію в крові, 
пов’язаних зі злоякісними захворюваннями, 
симптоматичне лікування хвороби Педжета, лі-
кування асептичного некрозу кісток і профілак-
тика та лікування остеопорозу [2]. 

 Згідно з останніми даними ASCO (american  
society of clinical oncology – американське това-
риство клінічної онкології, США), доведено, що 
прийом препаратів золедронової кислоти спри-
чиняє уповільнене загоєння ран та виникнен-
ня некрозу щелеп. За сучасними даними можна 
стверджувати, що остеонекроз щелеп пов’язаний 
з використанням бісфосфонатів, особливо при 
внутрішньовенному довгостроковому введенні. 
Частіше ці варіанти захворювань зустрічаються 
на нижній щелепі. Але також зустрічаються не-
крози і на верхній щелепі та на обох щелепах [3].

 Мета роботи. Особливості клінічного пе-
ребігу некрозу нижньої щелепи у хворих на рак 
після прийому бісфосфонатів.

МАтерІАЛИ тА МетоДИ
Проаналізовано результати спостереження 

за 46 пацієнтами, які тривало приймають біс-
фосфонати. Після первинного огляду та кон-
сультації стоматолога усім пацієнтам проводи-
лось анкетування та об’єктивне обстеження з 
визначенням стану слизової оболонки та зубів 
за допомогою гігієнічних проб. Рентгенологічно 
та за допомогою комп’ютерної томографії дослі-
джували кістки лицевого скелета. Проводилося 
гістологічне дослідження твердих та м’яких тка-
нин ротової порожнини.

реЗуЛьтАтИ тА Їх обГоворення
Повідомляємо про клінічний випадок з па-
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цієнткою, в якої розвинувся остеонекроз верх-
ньої та нижньої щелеп, пов’язаний з тривалим 
прийомом бісфосфонатів. Хвора О. звернулась 
у клініку стоматологічного факультету ДВНЗ 
«УжНУ» 25 червня 2010 року зі скаргами на за-
гальну слабкість, безсоння, відсутність апетиту, 
наявність норицевих ходів на нижній та верхній 
щелепі; із травматичною оклюзією та болями 
в зоні уражених ділянок, які зникають тільки 
після прийому солпадеїну чи анальгіну, різкий 
гнильний запах з ротової порожнини, неспро-
можність відкушувати та жувати їжу, немож-
ливість гігієнічного догляду за ротовою порож-
ниною, підвищення температури тіла (37,5—38° 
С). Анамнез захворювання: Хвора О., 1955 р.н. 
знаходиться на онкообліку з 2006 р. з діагнозом: 
рак лівої молочної залози Т3N1M0 ст. ІІІ А. З 
вересня до грудня 2006 року хвора отримала 4 
курси  неоад`ювантної хіміотрепаії за схемою: 
доксорубіцин – 100 мг, 5-фторурацил – 1600 мг, 
циклофосфан – 800 мг. 26.01.2007 р. виконана 
операція – радикальна мастектомія за Маденом 
зліва. Мікро № 971-2, 1973-8 від 31.01.2007 р. 1) В 
залозі рак протоковий інфільтруючий у стані те-
рапевтичного патоморфозу 3 ст. 2) У лімфатич-
них вузлах осередку некрозу та склерозу (мож-
ливо на місці метастазів) ЕR – слабо позитивний 
(+),  РR – середньо-позитивний (++), НЕR /2neu 
– (3+). Після операції отримала курс промене-
вої терапії та два курси хіміотерапії за схемою: 
5-фторурацил – 1300 мг, доксорубіцин – 65 мг, 
циклоосфан – 650 мг у травні, червні 2007 р. З 
2007 р. щоденно отримує тамоксифен – 30 мг по 
теперішній час.

У зв`язку з виявленням метастазів у кістки 
скелета хвора з вересня 2007 р. до вересня 2009 
року отримувала бісфосфонати (Зомета, 4 мг). 
Прийом цих препаратів припинила у зв’язку з 
виникненням остеонекрозу нижньої щелепи 
(консультована хірургом-стоматологом).

В липні 2007 року їй видалили 26 зуб з при-
воду травматизації слизової оболонки нижньої 
щелепи зліва. За словами пацієнтки, рана після 
видалення погано загоювалась. Перше відчут-
тя болю в нижній щелепі виникло у травні 2008 
року, лікування не проводилось. 

Пацієнтка звернулась до хірурга-стоматолога 
за консультацією. Було взято біопсію – плоско-
клітинний епітелій; виключили метастази в 
кісткову тканину щелепи. Встановлений діагноз: 
епуліс в зоні видалених раніше 33, 34 зубів ниж-
ньої щелепи зліва. Початку захворювання пе-

редувала травматизація зубами антагоністами 
слизової оболонки в ділянці премолярів зліва. 
Захворювання розпочалось із загальної слабкос-
ті, головного болю, безсоння, ломоти в суглобах 
та м’язах, відсутності апетиту, в подальшому 
з’явились сильний біль в яснах, різкий гнильний 
запах з ротової порожнини.

2.07.2008 р. – хірург-стоматолог при огляді 
пацієнтки встановив діагноз – хронічний остео-
мієліт нижньої щелепи зліва, в ділянці раніше 
видалених 34, 35 зубів. 

Під час симптоматичного лікування паці-
єнтки, відмічаємо незагоєння рани у ділянці 
видаленого 26 зуба. Об’єктивно спостерігалось 
розростання грануляцій, набряк, кровоточивість 
слизової оболонки, незагоєння рани в ділянці 
видалених раніше 34 та 35 зубів. При пальпації 
пацієнтка відчувала помірний біль в ділянці ви-
далених 34 та 35 зубів. Рентгенологічно спосте-
рігалася резорбція кісткової тканини навколо 
ментального отвору нижньої щелепи. 

Рис. 1. Остеонекроз нижньої щелепи (зліва)

1.12.2009 р. проявились явища невриту у ді-
лянці патологічного процесу. Ознак пролонгації 
не виявлено. Пацієнтка була  оглянута нами через 
три тижні. Покращення стану не відмічалось. На 
протязі трьох місяців пацієнтка не приймала біс-
фосфонати за рекомендацією лікаря-онколога у 
зв’язку з остеонекрозом. 

Хірургом-стоматологом було виконано не-
кректомію з подальшою обробкою альвеоляр-
ного відростка. Хірург видалив некротично 
змінену альвеолярну кісткову тканину до досяг-
нення, здавалося б, кровотечі здорової кісткової 
тканини.  Він зазначив, що гнійних виділень, 
пов’язаних з зубами, немає. Хірург відсепару-
вав клапоть слизової та надкісниці для укриття 
дефекту. Рекомендовано використовувати хлор-
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гексидин для полоскання три рази на день, при-
значено антибіотикотерапію: 500 мг ципрофлок-
сацину 2 рази на день. 

  За час спостереження за пацієнткою від-
мічались активні грануляційні розростання у 
ділянці норицевих ходів, ріст яких не вдавалось 
припинити консервативно. Для визначення ха-
рактеру цих розростань виконано інцизійну 
екстракцію м’якої зміненої тканини для гістоло-
гічного дослідження. 

 Рис. 2. Гістологічний зріз: грануляційна 
тканина (зб. х 400) 

Вивчаючи біоптат пацієнтки, встановлено: 
шматочок вкритий виразками, частково покри-
тий багатошаровим епітелієм, дно виразки ви-
стелено некротичною тканиною, під якою роз-
ташована велика кількість судин капілярного 
типу, більшість з яких повнокрівна, з набухшим 
ендотелієм. В частині судин відмічаються ста-
зи, тромби. Між судинами розташовані масивні 
запальні клітини, інфільтрат, який складається 
з сегментоядерних лейкоцитів, лімфоцитів, гіс-
тіоцитарних елементів, де-не-де відбувається 
склерозування сполучної тканини. Пухлинних 
клітин у досліджуваному матеріалі не виявлено.

Отже, руйнування кістки нижньої щелепи 
не має метастатичний характер, а є типовим 
ускладненням внаслідок тривалого прийому 
бісфосфонатів.

Пацієнтка повертається до нас в клініку 
за два тижні для ухвалення подальших захо-
дів. Об’єктивно спостерігається  розпад м’яких 
тканин з видимим некротизуванням. Виконано 
повторну обробку рани, взято тканини для гіс-
тологічного дослідження. Представлені зразки 
обстеження, практично ідентичні тим, які спо-
стерігаються в першій біопсії.

Виконуємо подальші хірургічні обробки 

тільки за необхідністю місцевого лікування 
симптоматичного періодичного болю. Плану-
ється оперативне втручання – резекція нижньої 
щелепи з подальшим курсом реабілітації.

Використання бісфосфонатів у лікуванні 
системних захворювань кісток і метастатично-
го раку стає все більш поширеним явищем [4]. 
Хоча механізм їх дії ще з’ясовується, препара-
ти інгібують функцію остеобластів, цим самим 
перешкоджають резорбції кісткової тканини. 
Хьюз і його колеги описали гальмування роз-
витку остеокластів з моноцитів, збільшення 
апоптозу остеокластів (запрограмованої загибе-
лі клітин) і запобігання розвитку остеокластів з 
кісткового мозку прекурсорів [5-6]. Сато і Грас-
сер повідомили про скорочення остеокластич-
ної активності за рахунок впливу бісфосфонатів 
на структуру цитоскелета клітини [7]. Теронен 
і його колеги представили альтернативну тео-
рію дії бісфосфонатів через їх вплив на понижу-
вальну регуляцію матриксних металопротеїназ 
[8]. Вітте і його колеги спостерігали стимуляцію 
остеокластів, як гальмуючий синтез фактора 
остеобластів [9]. Інші виявили антиангіогенний 
ефект, пов’язаний з бісфосфонатами; деякі дані 
показують, що ліки можуть мати пряму проти-
пухлинну дію, викликаючи апоптоз пухлинних 
клітин [10].

Таблиця 1 
Групи бісфосфонатів та форми їх 

введення

Загальна назва, торговельна 
назва виробника

Форма 
введення 

препарату
Памідронат (Aredia, Novartis 

Pharmaceuticals)
паренте-
ральне

Золедронат (Zometa, Novartis 
Pharmaceuticals)

парентераль-
не

Етідронат (Didronal, Procter 
and Gemble Pharmaceuticals)

оральне, па-
рентеральне

Різедронат (Actonel, Procter 
and Gemble Pharmaceuticals) оральне

Тілудронат (Scelid, Sanofi 
Pharmaceuticals) оральне

Ібандронат (Boniva, Hoffmann 
and Roche, Nutley) оральне

Алендронат (Fosamax, Merck 
and Whitehouse, Station) оральне

Форми випуску бісфосфонатів дозволяють 
проводити як пероральний, так і парентераль-
ний прийом препарату. Згідно з дослідженнями, 
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проведеними Santini D. at all. та Lin J.H. at all., ос-
теонекроз щелеп частіше розвивається на фоні 
внутрішньовенної форми введення [10-11], ніж 
при використанні перорального прийому  біс-
фосфонатів.

Пацієнти, які отримують лікування бісфос-
фонатами, відносяться до групи ризику, стосов-
но загоєння ран у ротовій порожнині, пов’язаних 
з будь-якими хірургічними втручаннями в цій 
ділянці. На відміну від остеорадіонекрозів, ос-
теонекроз пов’язаний з бісфосфонатами носить 
системний характер і не пов’язаний зі знижен-
ням кровопостачання. Одним з проявів виник-
нення остеонекрозу після опромінення ділянки 
голови і шиї є постпроменевий склероз судин, 
які кровопостачають дану зону. Гіпербарична 
оксигенація у цьому випадку дає позитивний лі-
кувальний ефект. При остеонекрозі, пов’язаному 
з прийомом бісфосфонатів, гіпербарична окси-
генація не дає подібних результатів. Тому мож-
на судити про перевагу інфекційного механізму 
розвитку  бісфосфонатасоційованих остеоне-
крозів щелеп. Також відзначається, що більшість 
пацієнтів, у яких розвивається ця патологія, ма-
ють ослаблений імунітет, пов’язаний з основним 
захворюванням. Вони піддаються впливу інших 
лікарських препаратів, пов’язаних з лікуванням 
основного захворювання (наприклад, хіміотера-
певтичних препаратів і кортикостероїдів). 

Симптоми прояву остеонекрозу можуть бути 
помірними або тяжкими. У найтяжчих випадках 
виникає сильний біль, пов’язаний з секвестраці-
єю кістки і шляхами синусів, які дренуютья до 
поверхні шкіри [12]. Такі пацієнти потребують 
хірургічного втручання, яке виходить за рамки 
практики загальних стоматологів. 

У пацієнтів, які отримують лікування біс-
фосфонатами, лікар-стоматолог має своєчасно 
виявити ранні ознаки поганого загоєння ран, 
так як наступні хірургічні втручання можуть 
протікати з серйозними ускладненнями. Лікарі 
повинні розглянути питання про передачу цих 
пацієнтів щелепно-лицевим хірургам навіть для 
звичайних видалень зубів. 

Через розвиток некротичних змін в щелепах 
доцільною буде відміна прийому бісфосфона-
тів, але, зважаючи на позитивний лікувальний 
ефект збоку основного захворювання, це рішен-
ня має прийматися з індивідуальним підходом 
до провідних симптомів, які визначають якість 
життя пацієнта. 

 Крім того, немає переконливих доказів, що 

припинення прийому бісфосфонатів матиме сут-
тєвий вплив на результати загоєння ран. Рівень 
бісфосфонатів може зберігатися у кістках протя-
гом 12 років після припинення терапії [11]. 

 Лікування цих пацієнтів проводиться 
системними антибіотиками, ротовими анти-
мікробними полосканнями (наприклад, хлор-
гексидину глюконату) [12]. Будь-які подальші 
хірургічні втручання та ушивання ран викли-
кають ще більше поширення незагоєних діля-
нок з вираженим больовим синдромом. Паці-
єнти з великими ділянками некрозу кістки або 
великими секвестрами можуть потребувати 
більш серйозних хірургічних втручань, а курс 
лікування затягується. У тяжких випадках, 
коли спостерігаються гнійні виділення або но-
рицеві ходи, може бути корисним тестування 
на мікробну чутливість. У більшості пацієнтів 
повного загоєння не відбувається, але полег-
шення симптомів може допомогти значно по-
кращити умови життя [12].

 У пацієнтів, які будуть отримувати ліку-
вання бісфосфонатами, лікар-стоматолог має 
своєчасно провести обстеження та контроль по-
рожнини рота, особливо, карієсу зубів, уражень 
пародонта і періапікальних / перирадикулярних 
захворювань, а також усунути подразливі факто-
ри слизової оболонки рота. У пацієнтів, що вже 
приймають бісфосфонати, необхідно виявити 
ранні ознаки поганого загоєння ран, так як на-
ступні хірургічні втручання можуть протікати з 
серйозними ускладненнями. Стоматолог пови-
нен навчити пацієнта особистій гігієні, прийма-
ти необхідні профілактичні заходи, щоб звести 
до мінімуму подальші втручання. Стоматологи 
повинні розглянути питання про передачу цих 
пацієнтів до фахівця, навіть з найпростішим 
видаленням чи іншими хірургічними втручан-
нями. Ці процедури повинні виконуватися при-
наймні за місяць до початку будь-якого лікуван-
ня бісфосфонатами.

 Отже, роль стоматолога у складі медичної 
бригади лікування хворих з остеонекрозом ще-
леп особливо важлива. Лікарі повинні провес-
ти ретельне обстеження пацієнтів, призначити 
парентеральне лікування бісфосфонатами, щоб 
дати можливість виконувати необхідні інвазив-
ні стоматологічні процедури та усувати подраз-
ливі чинники виникнення запальних процесів 
слизової оболонки ротової порожнини.

висновки. Із збільшенням частоти мета-
статичного ураження кісток зростає потреба у 
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використанні бісфосфонатів, що, в свою чергу, 
збільшує частоту такого ускладнення як остео-
некроз щелеп. 

Незважаючи на відсутність загальноприй-
нятого алгоритму лікування остеонекрозів, 
пов’язаних з прийомом бісфосфонатів, існує 
схема лікування, яка може найкращим чином 
забезпечувати симптоматичну та паліативну 
допомогу з застосуванням системних антибіо-
тиків та ротових антимікробних полоскань (на-
приклад, хлоргексидину глюконату) та система-
тичного контролю за перебігом захворювання, 
виявленням побічних ефектів та ускладнень, 
що виникають в  результаті лікування бісфос-
фонатами. 

ЛІтерАтурА
1.Ефективність нового препарату групи бі-

фосфонатів мебіфону в лікуванні хворих з мета-
стазами в кістках / І.В. Касьяненко, В.М. Півнюк, 
Т.В. Дехтяр та ін. // Онкология. – 2002. – Т. 4, № 
4. – С. 268 – 270. 

2.Santini D., Fratto M.E., Vincenzi B., La Cesa 
A., Dianzani C., Tonini G. Bisphosphonate effects 
in cancer and inflammatory diseases: in vitro and 
in vivo modulation of cytokine activities. BioDrugs 
2004;18: 269–78.

3.Ruggiero S.L., Mehrotra B., Rosenberg T.J., 
Engroff S.L. Osteonecrosis of the jaws associated 
with the use of bisphosphonates: a review of 63 
cases. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:527–34.

4.Body J.J., Bartl R., Burckhardt P. et al. Current 
use of bisphosphonates in oncology: International 
Bone and Cancer Study Group. J Clin Oncol 
1998;16:3890–09.

5.Hughes D.E., Wright K.R., Uy H.L. et al. 
Bisphosphonates promote apoptosis in murine 
osteoclasts in vitro and in vivo. J Bone Miner Res 
1995;10:1478–87.

6.Hughes D.E., MacDonald B.R., Russell R.G., 
Gowen M. Inhibition of osteoclast-like cell formation 
by bisphosphonates in long-term cultures of human 
bone marrow. J Clin Invest 1989;83:1930–5.

7.Sato M., Grasser W. Effects of bisphosphonates 
on isolated rat osteoclasts as examined by reflected 
light microscopy. J Bone Miner Res 1990;5(1):31–40. 

8.Teronen O., Laitinen M., Salo T., et al. Inhibition 
of matrix metalloproteinases by bisphosphonates 
may in part explain their effects in the treatment of 
multiple myeloma. Blood 2000;96:4006–7. 

9.Vitte C., Fleisch H., Guenther H.L. 
Bisphosphonates induce osteoblasts to secrete 

an inhibitor of osteoclast-mediated resorption. 
Endocrinology 1996;137:2324–33. 

10. Santini D., Vincenzi B., Avvisati G. et al. 
Pamidronate induces modifications of circulating 
angiogenetic factors in cancer patients. Clin Cancer 
Res 2002;8:1080–4. 

11. Lin J.H., Russell G., Gertz B. Pharmacokinetics 
of alendronate: an overview. Int J Clin Pract Suppl 
1999;101:18–26.

12.Hellstein J.W., Marek C.L. Bisphosphonate 
osteochemonecrosis (bis-phossy jaw): is this phossy 
jaw of the 21st century. J Oral Maxillofac Surg 
2005;63:682–9.

О.И.ЦИГИКА
 

КЛИнИЧеСКое нАбЛЮДенИе 
оСтеонеКроЗА ЧеЛЮСтИ 

ПоСЛе ПрИЙоМА ПреПАрАтА 
ЗоЛеДроновоЙ КИСЛотЫ

Ужгородский национальный 
университет, Ужгород, Украина

 реферат. В статье представлен клиничес-
кий случай остеонекроза челюсти, как ослож-
нение комплексного лечения рака молочной 
железы после приема препаратов золедроновой 
кислоты, результаты  биопсии и динамика забо-
левания.
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Abstract: in the article is represented clinical 
case of jaws osteonecrosis, as complication after 
complex treatment of breast cancer – after taking the 
bisphosphonates (zoledronic acid), biopsy results 
and illness dynamics.
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