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Gyerekkorban előzhető meg az időskori csontritkulás!!!

Bár sokan azt hiszik, hogy a csontritkulás időskori probléma, ez

valójában a gyermekkorból eredeztethető. 

A kalcium bevitele szempontjából az első 25 év a meghatározó, mert a 

csontállomány addigra fejlődik ki, utána már csak veszít ásványi anyag 

tartalmából.

mondja Dr. Szabó András,a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója



Csontszövet funkciói

tartja a testet 

lehetővé teszi a mozgást 

védi az életfontos szerveket 

helyt ad a hemopoesisnek 

a kalcium és foszfáthomeostasis központja



Csontszövet

Osteoblastok:

a csontvelő sejtjeiből származnak

parathormon, D-vitamin, calcitrop hormon

receptoruk van, osteocalcint termelnek 

Osteoclastok - csontbontók, 
savanyú közegben csontot reszorbeálnak

Osteocyták - olyan osteoblastok, 

melyek a csontszövet belsejébe kerülnek

biztosítják a csontszövet táplálását 



Csontépítés, átépítés

Nem élettelen, szilárd váz, hanem folyamatosan épülő, megújuló szövet.



Osteoblasts make bone by producing a 
matrix that then becomes mineralized. 

Osteoblasts also regulate osteoclast activity 
through expression of cytokines such as 
receptor activator of nuclear factor-ligand 
(RANKL), which activates osteoclast 
differentiation, and 
osteoprotegerin (OPG), which inhibits 
RANKL. 

Factors that are known to stimulate
osteoblast proliferation or differentiation are 
bone morphogenetic protein (BMP), 

transforming growth factor- (TGF ), insulin-

like growth factor (IGF), fibroblast growth 
factor (FGF), platelet-derived growth factor 
(PDGF), vascular endothelial growth factor 
(VEGF) and „Wingless/Integrated” (WNT) 
signaling pathways. 

The WNT antagonist DKK blocks osteoblast 
proliferation. 
Osteoclasts are large multinucleate cells 
that break down bone  and are responsible 

for bone resorption.



Kalcium

Emberi szervezetben 1000-1200 g van összesen

99%-a oldhatatlan hidroxiapatit

(kalcium-hidroxi-foszfat) formában, 

és a csontszövet szilárdságát

biztosítja (raktárszerep is).

A parathormon a hidroxiapatitból képes mobilizálni
kalciumot a csontszövet felületén lévő labilisan kötött pool-ból 
(hypocalcaemia kialakulásának meggátlása).

Összmennyiség 1%-a extracellulárisan (10-3) és intracellulárisan (10-6) 
calmodulinhoz kötve.



Kalcium homeostasis



Szükséges: izomrostok összehúzódásához

szívműködéshez

véralvadáshoz

neurotranszmitterek felszabadulásához

idegek ingerelhetőségéhez

enzimatikus folyamatokhoz

sejtmembrán integritásához

és hormonhatások második messengere

Szervezetbe táplálékkal kerül be, rosszul felszívódó anyag (gyomorsav elősegíti).

Napi igény: 800-1500 mg,

ebből felszívódik 75% gyerekkorban,

50% felnőtt korban,

30% idős korban.



Kalcium felszívódása
Segíti:
D-vitamin-függő aktív transzport

független passzív transzport
Kazein
Tejcukor

Rontja: 

Foszfor (Coca cola, csokoládé, olajos magvak)

Túlzott fehérje, zsír és só bevitel

Sok anyaggal kelátot képez (3 órát várni!)

Ca-karbonát  - pH függő
Ca-citrát nem pH-függő



Kalcium eliminációja

Vesén át ürül, de 98%-a visszaszívódik 
(parathormon fokozza a reabszorbciót). 

Ca-citrát savanyítja a vizeletet, nem okoz vesekőképződést.

Diuretikumok fokozzák a Ca ürítést, 

kivéve a tiazidok.

Lítium csökkenti a kiürülést.



Kalcium anyagcsere zavarai

Hypocalcaemiával járó állapotok: Se Ca < 2,1 mmol/l

tünetek: görcsök

Kialakulás - leggyakrabban hypoparathyreosis miatt alakul ki 

-ritkán veleszületett, pseudohypoparathyreosis, parathormon elválasztás van, 

de hatás nincs 

-pajzsmirigy műtétek alkalmával 

-felszívódási zavarokban (társuló Mg hiány) 

-krónikus veseelégtelenség 

-osteomalacia - táplálék kalciumban szegény 

-akut hypocalcaemia - túlműködő mellékpajzsmirigy adenoma miatt mészszegény 
csontok a vérből kivonják a kalciumot 

-nagy mennyiségű transzfúzió adása során

-tetániás roham léphet fel



Hypocalcaemiával járó állapotok

kezelése

osteoporosis: 
-a mészszegénységnek a Ca2+ csak az egyik rizikofaktora

-1000-1500 mg-os kalcium diéta (vagy tabletta)

-karbonát sója előnyös (4-12 g), fékezi a mellékpajzsmirigyeket

-D-vitamin kezelés

tetániás roham: 
-iv. 10%-os calcium chloratum vagy Ca-gluconikum

-CaCl2 szövetek közé kerülve necrosist okoz

-lassan szabad csak beadni (3-4 perc), mert szívmegállást okozhat

-extrém HYPERKALAEMIÁBAN életmentő lehet, mert kivédi a 
cardiotoxicus hatást



Hypercalcaemiás állapotok

Se Ca > 2.65 mmol/l (gyakorisága 1%)

kialakulása: -primer

-fokozott csontbontás, vagy fokozott reabszorbció

-rosszindulatú daganat (laphám, vese, emlő, pancreas)

-osteolyticus csontmetastasis 

-D-vitamin intoxicatió

-thiazid diuretikumok

-myeloma multiplex

-hyperthyreosis

-vesetranszplantáció után

-hypocalciuriás hypercalcaemia



Hypercalcaemiás állapotok kezelése

Se.Ca 2.75 mmol/l-ig nem igényel kezelés

-folyadékpótlás (iv. 4-8 liter izotóniás sóoldat)

-majd furosemid (kalciumot ürít)

-kalcitonin (6-8 óránként 100-200 E) 

osteoclastokat reverzibilisen bénítja

-biszfoszfonátok (hatás azonos)

etidronat 3-5 napig 7.5 mg/kg/nap

clodronat 1-2 napig 60 mg /nap

pamidronat 30 mg/nap

-dialízis (súlyos esetben)

-mitramycin - osteoclastok bénításával hat (toxicus)

-glukokortikoidok - tumoros hypercalcaemia esetén hatékonyak

30-50 mg prednisolon naponta

-foszfátok (p.os hasmenést okoz, iv. kicsapódhat)



Foszfor

Emberi szervezetben 600 g van összesen.

85% - a kristályos formában a csontszövetben van.

15% - a foszfát-észterek formájában exytracellulárisan és intracellulárisan.

Befolyásolják: 

-a szöveti és extracelluláris Ca koncentrációt

-vese H+ kiválasztását (H+ - Na+ csere, 

Na2HPO4 - NaH2PO4-ra cserélődik)

Felszívódása: 

aktív a tápcsatornából (D-vitamin metabolitja szabályozza)

Szérumban: ionos

fehérjéhez kötött (10%)

komplex formában (35%)



Foszfor
Vesében a szérum foszfáttartalmának 90%-a filtrálódik és 80 %-a 

visszaszívódik.

legfőbb szabályozója a parathormon, gátolja a reabszorbciót

D-vitamin metabolitjai ellentétesen hatnak

A foszforanyagcsere változásai ritkák.

Alacsony szérum foszfátszint: hyperparathyreosis 

tartós mesterséges táplálás esetén

Natrium phosphoricum christ.

Magas szérum foszfátszint: 

uraemia

hypoparathyreosis

D-vitamin intoxikáció

acromegalia 



Parathormon
Mellékpajzsmirigy termeli, peptid természetű.

Elválasztásának fő szabályozója: 

-a szérum kalcium tartalma

Csökkenése serkenti a hormontermelést (de a Mg szint is befolyásolja). 

-katecholaminok

-más biogén aminok

-glukagon

-szekretin

-kortizol

-kalcitonin

-Al-ionok

preproPTH prohormon aktív hormon

(115 aminosav) (90 aminosav) (84 aminosav)

Vérben keringő parathormon féléletideje: 2-3 perc
Aktivitás: az N-terminális 27 aminosavból álló részhez kötött

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Illu_thyroid_parathyroid.jpg


Célsejtjei: 

csontban 

- osteoclastok fő aktívátora

- csontok felszínén lévő kalciumpool-ból gyorsan kalciumot jutat a vérbe

- de a csont belsejéből is képes mobilizálni órák alatt

vesében 
- növeli a kalcium reabszorbciót

- gátolja a foszfátét

bélben 
- növeli a kalcium felszívódását

A hatás eredőjeként: 
nő a szerum ionos kalcium - és csökken a foszfáttartalma.



Mellékpajzsmirigy betegségei

Hypoparathyreosis

-pótlás csak parenterálisan lehet, nagyon drága

-ezért a tünetek szüntetésére D-vitamint (cholecalciferol) és 

Ca-t adnak

-D3-vitamin hatásoptimuma 4-8 hét

-a dihydrotachysterolé 1-2 hét

-aktív metabolité néhány nap

-egyidejű glukokortikoid adás csökkenti a hatást!!!

-tiazid diuretikumok csökkentik a kalciumkiválasztást



Hyperparathyreosis

PRIMER

-fokozott elválasztás, oka a mirigy adenomája

-vesekőképződés

-szerum kalcium szintje a normálisnál nagyobb, foszfáté kisebb

-csontokból kalcium és foszfát mobilizálódik

kezelés: 

-műtéti

-ösztrogének parathormon - antagonisták 

-bifoszfonátok a csontresorpció gátlói 



SZEKUNDER: 

-krónikus uraemia (elmarad a D-vitamin aktiválása, csökken a 
kalcium felszívódás)

-felszívódási zavarokban

kezelés: aktív D-vitamin metabolitok p.os vagy iv.

kalcium karbonát (2-8g)

TERCIER: 

szekunder hyperparathyreosis hosszú fennállása alatt az egyik 
mirigy adenomává alakul

kezelés: műtéti

Hyperparathyreosis



D-vitamin-rendszer

Nem is igazi vitamin, 

hanem szteroid hormon.

Természetben 2 féle: 

növényekben (D2) ergokalciferol

állatokban (D3) kolekalciferol

7-dehidro- 25-hidroxi 1, 25dihidroxi

kolekalciferol kolekalciferol kolekalciferol 
(aktív metab.)

BŐR MÁJ VESE

UV sugarak



D-vitamin

fehérjéhez kötődik és cytosol- vagy magreceptoron fejti ki hatását

Antiepileptikumok tévútra vihetik a metabolizmust (nem keletkezik elegendő 
aktív hormon).

D-vitamin-receptorok különböző sejtekben: 

-csont

-bél

-vese

-mellékpajzsmirigy

-haemopoeticus sejtek

-lymphocyták

-izomsejtek

-idegsejtek

Részben a szervezetben keletkezik, részben táplálékkal kerül be.



D-vitamin

Felszívódás és hatás fő helye:  vékonybél szakaszból

Hatása:
-kalcium (és foszfor) felszívódás fokozása 

-vesében csökkenti a kiválasztásukat 

-immunmodulátor 

-sejtek differenciálódása és növekedése

-hatása részben genomikus, 

-nem genomikus hatása membran-receptor 

kölcsönhatáson alapul, kalcium ioncsatornák

aktíválásán keresztül megnöveli az intracell. Ca-t

-csonthatás lényege, 

hiányában: elmarad a matrix mineralizációja

következménye: gyerekkorban rachitis 

felnőttkorban osteomalacia 



D-vitamin

Hiánya: 

-izomgyengeség (myoblastokon D-vitamin receptorok találhatók)

-fokozott parathormon termelés

-csontok szerves alapállománya felszaporodik, de ásványi 
anyagban szegény marad

-gyermekkorban csontok nem nőnek (alacsony termet)

-gyenge testalkat, teherviselő csontok hajlanak, medence 
deformálódik

-veleszületett D-vitamin aktiválódási zavar: 

I.típusú D-vit.-dependens rachitis

1-hidroxiláció zavara

-célszervek nem érzékenyek: II.típusú

-felnőtt korban jelentkező hiány: -nincs növekedési zavar, 

-de a csontok meggörbülhetnek, fájdalmasak

-izmok gyengesége 

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://egeszseg.origo.hu/res/img/0639/osteoporosis170.jpg&imgrefurl=http://egeszseg.origo.hu/cikk/0701/230031/&h=182&w=170&sz=27&hl=hu&start=40&tbnid=jrZJghaaAq_SAM:&tbnh=101&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3DD-vitamin%26start%3D20%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dhu%26sa%3DN


D-vitamin

Túladagolása:

hypercalcaemiát okoz

tünetei: étvágytalanság

hányinger, hányás

veseműködés romlása

meszesedés parenchymás szervekben

Therapiás indikáció: 

-profilaxisként 

- újszülötteknek, csecsemőknek napi 400-800 NE

- idős embereknek napi 800 NE 



D-vitamin

-rahitis, osteomalacia kezelése: D2 vagy D3 vitamin olaj vagy tabl. 

kezdetben napi 50 000 NE

majd fenntartó 400-800 NE

és kalcium kiegészítésként

hatás csak néhány hét múlva

-osteoporosisban

-psoriasisban

aktív D-vitamin metabolitok: alfa-calcidol

calcitriol

szerum kalcium növelő hatásuk a D-vitaminénál 1500-szor nagyobb



Kalcitonin
Pajzsmirigy parafollicularis sejtjei által termelt kalciumcsökkentő 

hormon.

Az emberi kalcitonin 135 aminosavból álló propeptidből hasad le.

A termelés és elválasztás legfőbb szabályozója a szérum ionos 
kalciumtartalma.

befolyásolja még közvetlenül: gasztrin

kolecisztokinin

katecholaminok

glukagon

Élettani jelentősége még ma is bizonytalan, mert teljes pajzsmirigy

eltávolítás nem okoz észrevehető változást a kalcium anyagcserében.



Kalcitonin

Hatása: osteoclastok reverzibilis bénítása 

Alkalmazás: 
-hypercalcaemiák esetén (6 óránként 200 E)

-osteoclastok bénítása miatt csökken a csontbontás - osteoporosisban 

kedvező 

napi 50-100 E

1-3 hónapig, majd 1 hónap szünet, 2-3 évig folytatva



Osteoporosis
Lényege:

- a csont mennyisége megfogy, szerkezete megbomlik, törések könnyen keletkeznek

PRIMER: oka ismeretlen

-juvenilis forma

-senilis forma 

(idős korban szinte mindenkin kialakul)



Szekunder osteoporosis

• endokrin eltérések (menopausa, glucocorticoid és PH felesleg, hypercalcuria)

• csontvelőt érintő kórképek (myeloma multiplex, leukemia)

• immobilizáció

• GI kórképek (táplálkozási hiányosságok, gastrectómia)

• örökletes tényezők (D-vit. receptort kódoló gén polimorfizmusa)

• krónikus tüdőbetegség (dohányzás)

• gyulladásos folyamatok (rheumatoid arthritis)

• alkohol

• Gyógyszerek: szteroidok 

antikoagulánsok 

teofillin

lithium

tamoxifen

aromatase inhibitorok

diuretikumok



Gyulladásos kórképek és osteoporosis

• Lokális folyamatok

– Rheumatoid arthritis

• Focalis csonterosiók

– Periodontalis betegségek

• Állkapocs alveolaris csontjának destrukciója

• Szisztémás osteoporosis

– Rheumatoid arthritis

– Spondylitis

– SLE

– COPD

– Más gyulladásos kórképek



Gyulladásos kórképek és osteoporosis

• Gyulladásos citokinek
• Csökkent fizikai aktivitás

• Fáradtság

• Izomerő csökkenés

• Fájdalmas ízületi léziók

• Táplálkozási tényezők
• Romló abszorbció (D vit. calcium hiány)

• Megnövekedett nyugalmi energiafelhasználás







Bone mineral density – BMD

T pontszám – adott beteg

Z pontszám – életkornak megfelelő



Osteoporosis kezelése
legfontosabb a megelőzés (kockázati tényezők kiiktatása)

kalciumkezelés (napi 500-1000 mg Ca, ellenjav: kalcium-vesekövesség)

1. csontrezorpciót gátló gyógyszerek: 

-hormonpótló kezelés (ösztrogének, progesztogének)

-szelektív ösztrogén receptor modulátorok

-kalcitonin

-bifoszfonátok

-kalcium

-anabolikus szteroidok

-thiazid diuretikumok

2. csontépítést fokozó gyógyszerek

-fluorid

-parathormon

-anabolikus szteroidok



1. csontrezorpciót gátló gyógyszerek

hormonpótló kezelés 

-nőkön a csontvesztés korábban kezdődik

-ösztrogének gátolják a további csontvesztést (főleg az ösztradiol) 

folyamatos ösztrogénkezelés: -ösztradiol 

(1-2 mg naponta, 50µg tapasz)

mh.: endometriumrák, emlőrák 

májtoxicitás 

thromboemboliás szövődmények 



Szelektív ösztrogén receptor modulátorok

antiösztrogén, de egyben ösztrogénszerű hatással is 

rendelkező vegyületek

tamoxifen 10 mg - emlőrák hormonális kezelésében, de endometrium proliferációt okoz

raloxifen - osteoporosisban inkább ezt alkalmazzák

endometriumra nem hat



Kerüljük a xeno-ösztrogének használatát

Környezeti mérgek - ösztrogén receptort aktiválnak

-Élelmiszerekben rovarírtók, permetszerek, gyomírtók

-Festékek, oldószerek, hígítók

-Szőnyegek, ragasztók, PVC-k, laminált bútor és parketta

-Lágy műanyagok

-Ivóvízben – fogamzásgátlók

-Kőolajszármazékú kozmetikumok

-Aceton, körömlakk, hajfesték

-Mosó és tisztítószerek





Biszfoszfonátok

- in vivo gátolják az osteoclastok érését, 
aktivitását, hatását 

- fonatos szerkezetű csontszövet keletkezik 

- hidroxiapatit kristályokhoz erélyesen kötődnek

- per os rosszul szívódnak fel (felszívódást rontja 
a kalcium) 

- szervezetben nem metabolizálódnak, 
csontszövethez kötődnek 

- vesén át ürülnek 



Biszfoszfonátok hatásmechanizmusa

Oszteoklaszt citoszkeletonja 
károsodik

Extracelluláris adhéziós fehérjék
szintézise is

Így az oszteoklaszt nem tud 
csontfelülethez kötődni és azt
reszorbeálni.



etidronát - naponta 1-szer 400 mg – prevenciós kezelés - csontmineralizációt erélyesen gátolja

clodronát - kevésbé okoz mineralizációs zavart

alendronate – hetente 1x 40 mg

pamidronát - havonta 1-szer 60 mg iv. - malignus haematológiai betegségekben

zoledronate - évente 1-szer 4 mg iv. inf./ 5 perc alatt – malignus hypercalcemia

1. generació

2. generáció

3. generáció



Biszfoszfonátok mellékhatásai

Per os terápia esetén – főleg GI
émelygés, hányinger, hányás

diszpepszia, teltségérzet, reflux, nyelőcső-irritáció

hipokalcémia, hátfájás

influenzaszerű tünetek

Parenterális terápia esetén
Akut fázis – átmeneti láz, izom- és ízületi fájdalom

Veseproblémák

Állcsont nekrózis



1. csontreszorpciót gátló gyógyszerek

-kalcitonin: lásd előbbiekben

-kalcium - lásd előzőekben

-anabolikus szteroidok - lásd később

-thiazid diuretikumok

jelentősen csökkenti a csípőtáji töréseket

csökkentik a vizelettel ürülő kalcium mennyiségét 

-D-vitamin, ill. aktív metabolitjai - vitatott, 

de napi 800 E csökkenti a csípőtáji törések számát



2. csontépítést fokozó gyógyszerek

Fluorid 

-a természetben a legnagyobb mennyiségben a vizekben található

-fluorosis (nagy mennyiség okozza, csontok torzulnak, vaskosak)

-csontokban, fogakban koncentrálódik, hidroxiapatit kristályba épül 

-csonthatása kettős

- meggátolja a csontbontó sejtek hatását

- csontépítő osteobalstokat mitózisra serkenti



2. csontépítést fokozó gyógyszerek

Fluorid

-a növekvő csonttömeg nem akadályozza meg a csonttörést, sőt még 
fokozódik is, ezért osteoporosisban nem alkalmazzák

-hatékonyan előzi meg a caries kialakulását

-terápiás és toxikus adag közel van egymáshoz

napi igény 1,5 mg (felnőtt)

napi 30-40 mg adható

-gyomorsósav hatására hidroxifluorsavvá alakul, ami toxicus

-izületi és végtagfájdalmat okozhat



2. csontépítést fokozó gyógyszerek

parathormon 

-folyamatos alkalmazása növeli a csonttömeget

-szintetikus 1-34-PTH kipróbálás alatt

anabolikus szteroidok 

-férfiak csonttömege nagyobb

-osteoblastokban androgén és anabolikus szteroid receptorok 

-per os adott készítmények májkárosítóak

-parenterálisan 

norandrostenolon decanoat

50 mg depot olajos inj. 3 hetente

-jól kombinálhatók kalcitoninnal



Basic prevention



Intraoralis csontvesztés rizikofaktorai

- kor

- periodontitis – csontreszorpciót okozhat

- dohányzás

- alveolaris csontresorptio az anamnézisben 

(foghúzás után jelentkezik, D vitaminnal kezelhető)

- endokrin kórképek (osteoporosis, hyperparathyreosis)

- A mandibuláris csonttömeg összefügg a teljes test-csonttömeggel.

- Szignifikáns kapcsolat a mandibularis és csípőn mért BMD között.

- kortikoszteroidok

- immunszuppresszió



Biszfoszfonátok okozta 
állcsontnekrózis
megelőzésének 

lehetőségei

MH Egészségügyi Központ

Szájsebészeti részleg

Dr. Németh Péter László



BRONJ
bisphosphonate related

osteonecrosis of the jaw

Definíció

▪ Kórismében biszfoszfonát terápia. 

▪ Több, mint nyolc hétig tartó denudálódott csontfelület.

▪ Sugárterápia nem előzte meg.

Patogenezis nem teljesen tisztázott 

nyh resist csökk.

remodelling szupresszió;

később bacterialis inf; sérülések kapcsán [extractio]

Matthew R. Allen, David B. Burr: The Pathogenesis of Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw: So Many Hypotheses, So Few Data 
2009 



Aktuális

2014. május 12. Interdiszciplináris fórum. 

Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság és a Magyar 
Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége: A biszfoszfonátok 
által indukált állcsont oszteonekrózisok megelőzése és 
kezelése II.

Fogorvosi Szemle 107. évf. 3. sz. 2014.

Túlhangsúlyozás / Alulértékelés



Mikor alkalmazzák?

▪ Osteoporosis

▪ Malignus daganat

▪ Reumatoid arthritis

▪ Fibrosus dysplasia

▪ Paget-kór

▪ Osteogenesis imperfecta



Intravénás vs Per os
Összes biszfoszfonát terápiában részesült beteg közül

▪ nemzetközi esetek 0,1% esetén jelentkezik bronj

▪ hazai vizsgálatok alapján 0,2% esetén 

(higiéné, fogorvos elhanyagolása)

Ennek 80-85%-a intravénás terápia talaján alakult ki! (5x)

Főbb intravénás indikációk

Malignus daganatok, MM, Paget-kór, igazolt csontáttéttek

L. Olasz, Cs. Horváth, Z. Szentirmay, Gy. Poór, L. Bucsi: A biszfoszfonátok által indukált állcsont oszteonekrózisok megelőzése és kezelése, 2009, 
http://www.maaszt.hu/szakmai-anyagok/71-felhivas.html



Hasznos?

Elsődleges indikációiban az előnyök a 
mellékhatásokat messze felülmúlják, így használatuk 
megkérdőjelezhetetlen.

Ilyenek: osteoporosis, áttétkezelés, patológiás törés 
prevenciója



Bronj prevenciója

Bisphosphonat terápia megkezdésekor nincs miről tudjunk 

Anamnesis   nem tudjuk

Kiegészítő vizsgálat – β-crosslaps test             tudjuk

Terápiás irányelvek                                              tudjuk, beavatkozunk



Bisphosphonat terápia 
megkezdésekor

Fogászati vizsgálat kell!

Gyulladásos elváltozások megszüntetése, megelőzése

▪ Dento-alveolaris sebészeti beavatkozások

▪ Parodontológiai beavatkozások
▪ Konzerváló fogászati beavatkozások

Biszfoszfonát-terápia megkezdése előtt, de legkésőbb az 
első 3 hónapban!



A betegek tájékoztatása és irányítása legkésőbb az 
első három hónapban teljeskörű fogászati ellátásra.

Évi 1-2x iv. remodelling markereket ellenőrzik, nincs 
túldozírozás

Monoterápia javasolt. Váltogatva Pami-Zolendronát 
fokozza!

Indikátorok felelőssége



Anamnézis fontossága
Nem tartják a betegek lényeges információnak!

➢ Specifikus kérdések

▪ Rákérdezni gyakori betegségekre, melyek terápiájának gyakran 
része a biszfoszfonát gyógyszercsoport.

▪ Kiemelten: osteoporózis, malignus daganat, MM

➢ Előző dokumentációk



Β-crosslaps test

Rövid leírás

Kollagén I   >  β-CTx > β-8AA oktapeptid
érzékeny (egér) antitest 2x > 
kemolumineszcencia, fotoelektron
sokszorozó, kalibráció > szérumszint

▪ Csont kollagén 90% I-es típus

▪ Lebomlásakor C-term telopeptid Béta (β-CTx) 
izomerek keletkeznek, 

melyek keresztkötéseket alakítanak ki egymással, 
vesén át ürül

▪ Fokozott csontbontásnál emelkedik a szintje

▪ Resorpció gátlásakor csökken a szint

▪ Néhány hét elteltével már kimutatható
Cobas β-CrossLaps/serum laborteszt leírás 2012.01. V12

Oszteoklaszt aktivitás megbecslése.



Β-crosslaps test
Normálértékek Db Átlag [pg/ml]

Férfiak
30-50 éves
50-70 éves
70< éves

165
109
365

300
304
394

Nők
Premenopausalis
Postmenopausalis

254
429

299
556

Orális ibandronát
2,5 mg naponta

Iv ibandronát
2 mg 2 havonta

Iv ibandronát
3 mg 3 havonta

Hónap Δ median % db Δ median % db Δ median % db

2 - 45 181 -47.1 348 - -

3 -54.1 192 - - -43.2 356

4 -57.6 180 -61.4 349 - -

6 -62.5 372 -65.1 346 -58.4 353

12 -62.6 368 -64.6 345 -58.6 352

Biszfoszfonát

kezelés alatt
55-80 év közötti nők

5+ postmenopaus

300
550



Terápiás irányelvek

Konzervatív terápia kivitelezhető-e?
▪ Akut gyulladás mérséklése – lehetőleg célzott- antibiotikum 

alkalmazásával

▪ Konzerváló fogászati megoldás lehetséges-e?

Sebészi beavatkozás szükségessége esetén

Antibiotikum profilaxis 

Minimálinvazivitás: 

Csontexpozíció mérséklése; 

Per primam sebzárás



Különösen iv terápia esetén

Periosteum intaktságára törekedni kell

Minimálinvazivitás



Antibiotikum profilaxis

Amoxicillin + Klavulánsav 2 x 1g / nap

Clindamycin 4 x 300mg / nap

14 napon át, preoperatívan 3-4 nappal.

L. Olasz, Cs. Horváth, Z. Szentirmay, Gy. Poór, L. Bucsi: A biszfoszfonátok által indukált állcsont oszteonekrózisok megelőzése és 
kezelése, 2009, http://www.maaszt.hu/szakmai-anyagok/71-felhivas.html



Minimális változás:

Amoxicillin + Klavulánsav 2 x 1g / nap

Clindamycin 4 x 300mg / nap

2 pre op + 7 post op

Antibiotikum profilaxis



Biszfoszfonát szünet
I.v. terápia esetében

▪ Onkológiai terápiás előnyei: csontfájdalom, patológiás törés

▪ Rövidtávú előnye az elhagyásnak nincs

▪ Általános állapota engedi?

P.os. adagolás esetén

▪ Legalább 6-12 hónap elhagyás kell

▪ Onkológus konzíliuma alapján, Általános állapota engedi?

AAOMS: Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws—2009 Update



Osteoporosis

ha BRONJ jelentkezik, fel kell hagyni biszfoszfonáttal

Malignus

Onko team vizsgálja felül, hogy kell-e

Szünetnek nincs értelme ( 25pg/mL ). 

Teljes elhagyás jelentősége fokozódott

Csontfiziológia >hosszú felezési idő (de elhagyás mellet is emeledik)

Biszfoszfonát szünet



Ʃ
▪ Szanálás: Biszfoszfonát-terápia megkezdése előtt, 

de legalább az első 3 hónapban történjen meg

▪ Anamnesis: Nem tartják a betegek lényeges 
információnak!

▪ Intravénás: BRONJ 80-85%-a i.v. talajon

▪ Β-crosslaps test (ha van érték, érdemes megnézni)

▪ Terápia során

Minimálinvazivitás (kiemelten iv)

Antibiotikum profilaxis 2+7 nap

Rövidtávú elhagyás nem indokolt



BRONJ kialakult

Arc- Állcsont- Szájsebészeti kompetencia lett

Sequestrectomia + szövettan! Tu?

Gyógyulás nincs, tartós remissio

Tájékoztatni a kezelőorvost

Onkológiai ok >> Onko team konzílium

Osteoporosis >> más terápiára át kell állítani



Biszfoszfonát és 
implantáció



Biszfoszfonát és 
implantáció

➢ Kevés vizsgálat

➢ Kis esetszám

➢ Különböző állásfoglalások

➢ Jog
Implantátumok sikeressége (Brånemark, Albrektsson 1986):
96,5 %
T. Albrektsson, G. Zarb, P. Worthington, A.R. Erikkson: The Long-Term Efficacy of Currently Used Dental
Implants: A Review and Proposed Criteria of Success, JOMI 1986 Jan (11-25)



Biszfoszfonát és implantáció
irodalmi adatok

Per os bisphosphonat terápia mellett (1998-2006) 468 
implantátum került behelyezésre 115 beteg állcsontjaiba.

Két betegnél következett be sikertelenség.

98,2 %

Ourcomes of Placing Dental Implants in Patients Taking Oral Bisphosphonates: A review of 115 Cases. 
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Vol 66 Issue 2, pg 223-230Feb 2008



Biszfoszfonát és implantáció
állásfoglalások

MAFIT 2011: Abszolút kontraindikáció

MAÁSZT 2014: Abszolút kontraindikáció

ADA 2009: Kezelőorvos megítélése szerint. 
Egyszerű implantáció kockázata nem nagy. 
Vélhetően magasabb a kockázat kiterjedt 
implantáció területén.

Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága: A Fogászati Implantológia aktuális irányelvei. 
http://www.mafit.org 2011

Beatrice J. Edwards; John W. Hellstein; Peter L. Jacobsen; Steven Kaltman; Angelo Mariotti; Cesar A. 
Migliorati; : Updated recommendations for managing the care of patients receiving oral bisphosphonate  
2009



Biszfoszfonát és implantáció
állásfoglalások

AAOMS 2009: i.v. biszofszofonát kontraindikáció
p.os  < 3 év  → nem jelentős rizikó
p.os. < 3 év , szteroid → 3 hónap szünet, 

implantáció, újrakezdés osseointegráció után

p.os.  > 3 év  → 3 hónap szünet, 
implantáció, újrakezdés osseointegráció után

AAOMS: Position Paper on Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws—2009 Update



Biszfoszfonát és implantáció
Hogyan lehetünk körültekintőek?

Nem sebészi eljárások mérlegelése

I.v. → ne implantáljunk
Per os → ne implantáljunk, 

1. konzultáció kezelőorvosával a gyógyszerszünet kérdésében, 
dokumentáció!

2. AAOMS szerint előkészítve ( 3 év-, 3év-+szteroid, 3év+ )
3. Implantáció előtt >  β-CTx  min. [150pg/ml]
4. Antibiotikum profilaxis
5. Megfelelő dokumentáció
6. Minimálinvazivitás



Biszfoszfonát és implantáció
Hogyan lehetünk körültekintőek?

Szaporodó cikkek p.os BP melletti sikeres implantáció, 
necrosis nincs

>> De ha véletlenül…. Életminőség 
nagymértékben romlik

Hazai állásfoglalás vs külföldi állásfoglalások?

>> Valószínűleg a hazai szakmai protokoll 
követendő…

Nemzetközi irodalom jogi védelmet nyújt-e?

>> ?



Vezérfonal

Implantálni tervezünk 

>  I.V. NE

>  Hazai állásfoglalások: P.OS SEM



Összegzés
Beteg > biszfoszfonát kezelésben részesült?

IGEN

Invazivitás elkerülhető 

>>  KONZERVÁLÓ ELLÁTÁS

Invazivitás elkerülhetetlen

>> BE KELL AVATKOZNI, B-cross nem kell, 
minimálinvazivitás, AB prof,

kontroll hetekig


