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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Από την εποχή που η συστηματική χορή-

γηση των διφωσφονικών, με πρώτο το pamidronate, 

καθιερώθηκε για την πρόληψη της οστικής νόσου στο 

πολλαπλούν μυέλωμα  έχει περάσει μια δεκαετία. Τα 

τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα 

σε πολλούς ασθενείς με την εμφάνιση της οστεονέ-

κρωσης της γνάθου, που αποδίδεται και στη λήψη 

των διφωσφονικών. Για την κατανόηση της συμμετο-

χής τους στη νέο-εμφανιζόμενη αυτή μάστιγα κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθούν αρχικά, στοιχεία σχετικά 

με τη φυσιολογία του οστίτη ιστού, την παθογένεια 

της οστικής νόσου στο πολλαπλούν μυέλωμα και τη 

δράση των διφωσφονικών στα οστά.

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Τα οστά εξυπηρετούν δύο κύριες λειτουργίες: α) τη 
στήριξη και την αντοχή στις στατικές και δυναμικές φορ-
τίσεις που δέχεται καθημερινά ο σκελετός και β) την 
ομοιοστασία του ασβεστίου σε συνεργασία με το ορμο-
νικό σύστημα.

Οπως είναι γνωστό, στις κοιλότητες των οστών κατα-
σκηνώνει ο αιμοποιητικός ιστός και κάθε διαταραχή της 
λειτουργίας του τα επηρεάζει άμεσα. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα εμφανές στο πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ).

Τα οστά αποτελούνται από δύο τύπους οστίτη ιστού, 
τον συμπαγή ή φλοιώδη και τον σπογγώδη ή δοκιδωτό, 
σε διαφορετική σχέση μεταξύ τους ανάλογα με την θέση 
του οστού στο σκελετό. 

Ο οστίτης ιστός έχει σημαντική ικανότητα προσαρμο-
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γής στις βιολογικές και μηχανικές μεταβολές που υφί-
σταται. Κατά την φάση της σκελετικής ανάπτυξης, νέο 
οστό σχηματίζεται και αυτή η οστική κατασκευή (bone 
modeling) ρυθμίζεται από γενετικούς και κατά δεύτερο 
λόγο από ορμονικούς και άλλους παράγοντες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής όμως, ο οστίτης ιστός 
συνεχώς ανανεώνεται αντικαθιστώντας τον παλαιό ιστό, 
που έχει υποστεί μικροφθορές από την μηχανική κατα-
πόνηση, με νέο υγιή ιστό. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται 
ανακατασκευή των οστών (bone remodeling) και γίνε-
ται κατά τόπους. Σε ένα σημείο της οστικής επιφάνειας 
απορροφάται μια ορισμένη ποσότητα οστού και η οπή 
που δημιουργήθηκε γεμίζει με νέο ιστό. Η ομάδα των 
κυττάρων που εκτελεί την λειτουργία αυτή λέγεται Μο-
νάδα Ανακατασκευής Οστού (Bone Remodeling Unit) και 
αντιστοιχεί στην Βασική Μεταβολική ή Πολυκυτταρική 
Μονάδα του οστού (Bone Metabolic ή Multicellular Unit 
- BMU)1.

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Κάθε κύκλος ανακατασκευής διαιρείται σε πέντε φά-
σεις, οι οποίες συνυπάρχουν την ίδια χρονική στιγμή σε 
διαφορετικά σημεία της Μεταβολικής Μονάδας. 

ΦΑΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ (quiescent phase)

Στη φάση αυτή η μεταβολική μονάδα του οστού (BMU) 
ταυτίζεται με την μικροκατασκευαστική του μονάδα 
(BSU). Η ελεύθερη επιφάνεια της μονάδας επιστρώνεται 
από άφθονα επενδυματικά κύτταρα (lining cells), τους 
«αναπαυόμενους» οστεοβλάστες, μεταβολικά ανενερ-
γείς. Η φάση ηρεμίας μπορεί να διαρκεί πολλούς μήνες.

ΦΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (activation phase)

Στη φάση της ενεργοποίησης οι οστεοβλάστες από 
αποπεπλατυσμένοι γίνονται κυβοειδείς, καταστρέφουν 

με πρωτεολυτικά ένζυμα το υποκείμενο λεπτό στρώμα 
οστεοειδούς και έτσι η αποτιτανωμένη επιφάνεια μένει 
εκτεθειμένη στο σημείο εκείνο, πράγμα απαραίτητο για 
να αρχίσει η οστεοκλαστική δραστηριότητα. Η έκφραση 
του RANKL (Receptor Activator of NF-Kappa B Ligand) 
στην επιφάνεια των οστεοβλαστών και η σύνδεση του με 
τον υποδοχέα του RANK στην επιφάνεια των προοστε-
οκλαστών προκαλεί την ενεργοποίηση των τελευταίων 
ώστε να αρχίσει η φάση της απορρόφησης. Η φάση αυτή 
διαρκεί ~ 2 μήνες.

ΦΑΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (resorption phase)

Οι ενεργοποιημένες οστεοκλάστες απορροφούν προ-
οδευτικά το αποτιτανωμένο οστεοειδές. Μέσα στον 
κώνο ή το σκάμμα προηγούνται οι οστεοκλάστες και 
ακολουθούν οι οστεοβλάστες και τα νεοσχηματιζόμενα 
οστεοκύτταρα.

ΦΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ (reversal phase)

Μετά το τέλος της φάσης απορρόφησης οι οστεοκλά-
στες αποκολλώνται, ενώ οι οστεοβλάστες αρχίζουν το 
έργο της οστικής παραγωγής. Αυτή είναι η φάση της κυτ-
ταρικής αναστροφής. Ο μηχανισμός δεν είναι ακριβώς 
τεκμηριωμένος, φαίνεται όμως ότι κατά την φάση της 
διάλυσης του οστεοειδούς απελευθερώνονται οι εκεί 
αποθηκευμένοι αυξητικοί παράγοντες TGF-β και IGF-I. 
Οι παράγοντες αυτοί δρουν πάνω στα αρχέγονα μεσεγ-
χυματικά κύτταρα και τα μετατρέπουν σε προοστεοβλά-
στες και οστεοβλάστες ενώ προάγουν την απόπτωση των 
οστεοκλαστών. Διάρκεια: 4-5 εβδομάδες.

ΦΑΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (formation phase)

Στη φάση της οστικής παραγωγής οι συσσωρευμένοι 
οστεοβλάστες, εναποθέτουν προοδευτικά οστεοειδές 
(κολλαγόνο και πρωτεΐνες της θεμέλιας ουσίας) και ακο-
λουθεί η υπό-φάση της μετάλλωσης.
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ (Coupling phenomenon)

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες το οστό το οποίο 
απορροφάται αντικαθίσταται από ίση ποσότητα νέου 
οστού. Αυτή η ισορροπία αποτελεί το φαινόμενο της σύ-
ζευξης (coupling phenomenon), το οποίο πάντως είναι 
χρονικά οριοθετειμένο. Στην παιδική ηλικία και μέχρι την 
επίτευξη της μέγιστης οστικής πυκνότητας η οστεοβλα-
στική δραστηριότητα υπερέχει, ενώ μετά το 40ο έτος της 
ηλικίας, και ιδίως σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, 
υπερέχει η οστεολυτική δραστηριότητα. Αυτό το φαινό-
μενο αποσύζευξης, όπως λέγεται, αποτελεί ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό της οστικής νόσου στο ΠΜ1 ,2. 

2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ ΠΜ

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στη δι-
ευκρίνιση της παθογένειας της οστικής νόσου στο ΠΜ. 

Η προαναφερόμενη διαταραχή του φαινομένου σύ-
ζευξης οφείλεται αφ’ ενός μεν σε αύξηση της οστικής 
απορρόφησης, αφ’ ετέρου δε σε μείωση της οστικής 
παραγωγής3 ,4.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Τα μυελωματικά κύτταρα μέσω άμεσης επαφής με τα 
στρωματικά κύτταρα του μυελού προκαλούν διαταραχή 
στο σύστημα RANKL/RANK/ osteoprotegerin (OPG): αυ-
ξάνουν την έκφραση του RANKL, μειώνουν την παραγωγή 
της OPG (ουσία που εκκρίνεται από τους οστεοβλάστες 
και δεσμεύει το διαλυτό RANKL αναστέλλοντας έτσι την 
οστική απορρόφηση) καθώς και τη διαθεσιμότητα της 
(προκαλούν ενδοκύττωση μέσω συνδεκάνης -1 (CD138) 
και αποδόμηση της από τα λυσοσώματα του πλασματο-
κυττάρου).

Τα μυελωματικά κύτταρα, επίσης, αυξάνουν την έκκρι-
ση κυτταροκινών (IL-6, IL1-β, IL-6, ΙL-11, TNFs, bFGFs, IGFs, 
M-CSF) και του παράγοντα Macrophage Inflammatory 
Protein-a (MPI-a), που προκαλεί άμεση ενεργοποίηση 
οστεοκλαστών.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η κυτταρική επαφή πλασματοκυττάρου - στρωματικών 
κυττάρων προκαλεί απόπτωση οστεοβλαστών. Επίσης τα 
πλασματοκύτταρα παράγουν την πρωτεΐνη Dickkopf-1 
protein (DKK1), που προκαλεί αναστολή της ωρίμανσης 
των οστεοβλαστών.
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3. ΔΡΑΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΔΙΦΩΣΦΩΝΙΚΩΝ ΑΛΑ-
ΤΩΝ

Τα διφωσφονικά είναι σταθερά ανάλογα του πυρο-
φωσφορικού οξέος, χημικής ουσίας με βασική δομή Ρ-

Ο-Ρ, στην οποία η γέφυρα του 
οξυγόνου έχει αντικατασταθεί 
από ένα άτομο άνθρακος με 
δύο διαφορετικές πλευρικές 
αλυσίδες, γεγονός που τα κα-
θιστά ανθεκτικά στην υδρόλυ-
ση από τις πυροφωσφατάσες. 

Η ικανότητά τους να ανα-
στέλλουν την οστική απορρό-

φηση εξαρτάται από δύο βασικές ιδιότητες του μορίου 
τους: 

Η πρώτη ιδιότητα είναι η μεγάλη τους συγγένεια με 
το μεταλλικό τμήμα των οστών. Στην συγγένεια αυτή 
οφείλεται η ταχεία και σχεδόν αποκλειστική καθήλωση 
των ουσιών αυτών στα οστά. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται 
στην δομή P-C-P, που επιτρέπει να σχηματίζονται χηλικές 
ενώσεις με τα ιόντα ασβεστίου του υδροξυαπατίτη, όπως 
ακριβώς γίνεται και με το πυροφωσφορικό οξύ. Οταν η 
πλευρική αλυσίδα R1 είναι ένα υδροξύλιο (-ΟΗ) η συγγέ-
νεια αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Η δεύτερη σημαντι-
κή ιδιότητα είναι η δομή της πλευρικής αλυσίδας R2, που 
προσδιορίζει την αντιαπορροφητική τους ισχύ. Τα διφω-
σφονικά που περιέχουν πρωτογενή αμινομάδα στην R2 
αλυσίδα (όπως το pamidronate και το alendronate) είναι 
100 φορές πιο δραστικά από τα διφωσφονικά που δεν 
την περιέχουν (etidronate και clondronate). Η μεθυλίω-
ση της αμινομάδας ή η ύπαρξη ετεροκυκλικού δακτυλίου 
στην R2 αλυσίδα (ibandronate, risedronate, zoledronic 
acid) καθιστά τα διφωσφονικά ακόμη πιο δραστικά ως 
προς την αντιαπορροφητική τους ισχύ.

Η κατανομή τους στα οστά εξαρτάται από το ρυθμό της 
οστικής ανακατασκευής. Στα σπογγώδη οστά, κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες, επιτελείται το 80% της οστικής 
ανακατασκευής και εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση του φαρμάκου. Οταν υπάρχουν οστεολύσεις, 
τα διφωσφονικά καθηλώνονται στα σημεία των οστεο-
λύσεων. Αυτή η ανομοιόμορφη κατανομή εξηγείται από 
το δεδομένο, ότι τα διφωσφονικά έχουν πρόσβαση μόνο 
στους “γυμνούς” κρυστάλλους του υδροξυαπατίτη, κάτι 
το οποίο συμβαίνει κατά την διάρκεια της απορρόφησης 
του οστού. Ενα κοινό χαρακτηριστικό των διφωσφονικών 
είναι η μεγάλη διάρκεια ημισείας ζωής στον ανθρώπινο 
οργανισμό, που φθάνει περίπου τα 10 χρόνια. Από την 
στιγμή που θα ενσωματωθούν στα οστά απελευθερώνο-
νται μόνον όταν επισυμβεί οστική απορρόφηση στο ση-
μείο εναπόθεσης. Οσο είναι ενσωματωμένα θεωρούνται 
βιολογικά αδρανή. Τα διφωσφονικά που απελευθερώ-
νονται από τα οστά κατά την οστική ανακατασκευή πα-
ραμένουν βιολογικά δραστικά, γεγονός που συμβάλλει 

στην παρατεταμένη διάρκεια δράσης τους.
Η κύρια δράση των διφωσφονικών είναι η αναστο-

λή της οστικής απορρόφησης. Η αναστολή της οστικής 
απορρόφησης συνεπάγεται μείωση της ολικής οστικής 
ανακύκλωσης λόγω του φαινομένου της σύζευξης και 
κατά συνέπεια μείωση της οστικής απώλειας. Επειδή 
τα διφωσφονικά δεν επηρεάζουν την οστική παραγωγή 
προκύπτει θετικό ισοζύγιο οστού. 

ΤΑ ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΠΜ

Στο άρθρο αυτό αναφέρονται κυρίως τα διφωσφονικά 
εκείνα, που η χορήγησή τους στο ΠΜ έχει πλέον καθιε-
ρωθεί διεθνώς1.

Το pamidronate (Aredia) είναι 100 φορές πιο δραστι-
κό από το etidronate και 10 φορές πιο δραστικό από το 
clodronate. Ανήκει στα 2ης γενιάς διφωσφονικά (αμι-
νοδιφωσφονικά). Το pamidronate καθιερώθηκε σαν το 
κύριο φάρμακο για την οστική νόσο του ΠΜ μετά τη 
δημοσίευση το 1996 στο NEJM της τυχαιοποιημένης 
μελέτης φάσης ΙΙΙ των Berenson και συνεργατών. Χορη-
γήθηκε pamidronate 90 mg ανά μήνα σε 2 ώρες έγχυση 
έναντι placebo σε 377 ασθενείς με αποτέλεσμα τη μεί-
ωση των σκελετικών συμβάντων στο μισό στους 9-21 
πρώτους μήνες χορήγησης5. Τότε δόθηκε και η έγκριση 
του pamidronate για το ΠΜ από το FDA. Το alendronate 
(Fosamax) ανήκει στα αμινοδιφωσφονικά, είναι 7 φορές 
πιο δραστικό από το pamidronate και χορηγείται από του 
στόματος. Θεωρείται θεραπεία εκλογής για τη νόσο του 
Paget και την πρόληψη της μετεμμηνοπαυσιακής οστε-
οπόρωσης. Το ibandronate (Bodronate) ανήκει επίσης 
στα αμινοδιφωσφονικά και είναι 40 φορές πιο δραστι-
κό από το pamidronate. Το zoledronic acid (Zometa) 
είναι 100 φορές πιο δραστικό από το pamidronate. Το 
2001 οι Rosen και συνεργάτες δημοσίευσαν στο Cancer 
τη τυχαιοποιημένη μελέτη pamidronate 90 mg έναντι 
zolendronate 4 ή 8 mg σε 510 ασθενείς με ΠΜ. Δεν δια-
πιστώθηκε καμία διαφορά στα σκελετικά συμβάντα6. Με 
τη μελέτη αυτή καθορίστηκε η δόση του ζολενδρονικού 
οξέος σε 4 mg, η χορήγησή του σε 15΄ έγχυση και έλαβε 
έγκριση από το FDA για την οστική νόσο του ΠΜ, ως πιο 
εξυπηρετικό λόγω της ταχείας έγχυσης.

Από το 2002 σύμφωνα με το άρθρο του ASCO: «clinical 
practice guidelines: the role of bisphosphonates in MM» 
συστήθηκε ουσιαστικά η επ’ αόριστον μηνιαία χρήση 
των διφωσφονικών7.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα διφωσφονικά είναι γενικά καλά ανεκτά. Η συνηθέ-
στερη παρενέργεια είναι η αντίδραση οξείας φάσης που 
εκδηλώνεται με πυρετό ή/και ρίγος μέσα σε 48-72 ώρες 
από τη χορήγηση του φαρμάκου. Αλλες παρενέργειες 
που έχουν αναφερθεί είναι οστικά άλγη, λεμφοπενία, 
αναιμία, υπασβεστιαιμία (ιδίως σε ασθενείς με νεφρική 
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ανεπάρκεια), ιριδοκυκλίτιδα και επιπεφυκίτιδα καθώς 
και αύξηση κρεατινίνης και πρωτεϊνουρία (που έχουν 
σχέση με το ρυθμό έγχυσης). 

Το 2003 σε δημοσίευση των Marx και συνεργατών, 
μία γνωστή από παλιά κατάσταση η οστεονέκρωση της 
γνάθου, αποδόθηκε η αύξησή της και συσχετίστηκε 
η εμφάνισή της με τη χορήγηση των pamidronate και 
zoledronate8. Εκτοτε περίπου 120 άρθρα έχουν δημοσι-
ευθεί αναφερόμενα στη νέα αυτή επιπλοκή. Αλλά τι εί-
ναι η οστεονέκρωση της γνάθου;

4. ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ

Η πρώτη περιγραφή της νόσου χρονολογείται από το 
19ο αιώνα, όπου περιγράφηκε σε εργάτες βιομηχανίας 
σπίρτων. Ο φώσφορος που περιείχαν τα σπίρτα και κρα-
τούσαν οι εργάτες στο στόμα τους, ενοχοποιήθηκε τότε 
για την αυτόματη έκθεση του οστού και τον πόνο. Με την 
εισαγωγή της ακτινοθεραπείας για τους όγκους κεφαλής 
και τραχήλου η «οστεοραδιονέκρωση γνάθου» άρχισε 
να εμφανίζεται. Αποδόθηκε στην υποξία, υποκυτταραι-
μία και υποαγγειοβρίθεια που προκαλεί η ακτινοβολία 
στα οστά της γνάθου, συνεπικουρούμενη ή όχι από χειρι-
σμούς ή/και λοιμώξεις στη στοματική κοιλότητα. Γνωστή 
επίσης ήταν η αρνητική επίδραση της χημειοθεραπείας 
και της χρήσης κορτικοστεροειδών9. 

Στους ασθενείς που λαμβάνουν διφωσφονικά τα πρώ-
τα περιστατικά οστεονέκρωσης γνάθου άρχισαν να εμ-
φανίζονται από το 2000-2001 και άρχισαν να αποδίδο-
νται σε αυτά με την ανωτέρω αναφερόμενη δημοσίευση 
του Marx8. Η παθοφυσιολογία της, από όσα γνωρίζουμε 
μέχρι σήμερα, είναι περίπου η αυτή με της ραδιοοστε-
ονέκρωσης, οι βλάβες όμως αποδίδονται στη χρόνια 
χρήση των διφωσφονικών και ειδικά του ζολενδρονικού 
οξέος ως το πλέον δραστικό. Οπως έχει αναφερθεί, λόγω 
της παρατεταμένης και εκσεσημασμένης μείωσης της 
ολικής οστικής ανακύκλωσης προκαλείται μία κατάστα-
ση που ονομάζεται «παγωμένο οστό» (frozen bone)10 ή 
adynamic bone disease11 και οδηγεί σε μείωση της ικα-
νότητας του οστού για ανακατασκευή. Αυτός είναι ίσως 
ένας λόγος που εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη 
γνάθο, η οποία δέχεται μεγάλες φορτίσεις με τη μάσηση 
και κυρίως μετά από επεμβάσεις ή λοιμώξεις της στομα-
τικής κοιλότητας12.

Η συχνότητα του φαινομένου δεν είναι επακριβώς 
γνωστή. Ως νεοεμφανιζόμενη οντότητα δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι μελέτες που θα διαφωτίσουν την παθο-
φυσιολογία ή θα περιγράψουν την επιδημιολογία του. 
Τα περισσότερα από τα 120 άρθρα που έχουν δημοσι-
ευθεί είναι μεμονωμένες αναφορές περιπτώσεων και 
αφορούν ασθενείς με κακοήθειες και κυρίως με ΠΜ. Το 
Διεθνές Ιδρυμα Μυελώματος (International Myeloma 
Foundation) το 2004 διενήργησε δημοσκόπηση μέσω 

του διαδικτύου σε ασθενείς που είχαν λάβει διφωσφο-
νικά. Από τους 1203 ανταποκριθέντες, 152 είχαν οστεο-
νέκρωση ή ύποπτα συμπτώματα. Εβδομήντα τοις εκατό 
είχαν λάβει ζολενδρονικό οξύ και 29% παμιδρονάτη. Τα 
αποτελέσματα αναφέρθηκαν στην εταιρεία παραγωγής 
του φαρμάκου, η οποία το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους 
εξέδωσε νέες οδηγίες για τη χρήση των διφωσφονικών 
της13. Σε προοπτική, από το 2003, μελέτη, οι Bamias και 
συνεργάτες σε 252 ασθενείς με κακοήθειες παρατήρησαν 
17 περιπτώσεις οστεονέκρωσης (11/111 είχαν ΠΜ)14. Νε-
ότερη δημοσίευσή τους αναφέρει 15 περιπτώσεις σε 202 
ασθενείς με ΠΜ15. Οι Zervas και συνεργάτες αναφέρουν 
28 περιστατικά με οστεονέκρωση σε 254 ασθενείς με 
ΠΜ, άμεση σχέση με τη χορήγηση ζολενδρονικού οξέος 
καθώς και με το χρόνο χορήγησης16. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Από το σύνολο των δημοσιεύσεων φαίνεται ότι οι 
παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται εν πρώτοις για την 
εμφάνιση της νόσου είναι η χρήση των διφωσφονικών 
πάνω από 2 χρόνια15-17, η χρήση του ζολενδρονικού οξέος 
έναντι της παμιδρονάτης13-18, η κακή στοματική υγιεινή, 
επεμβάσεις στη στοματική κοιλότητα και ενδεχομένως η 
διάγνωση του ΠΜ. Η συχνότητα στο ΠΜ φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερη απ’ ότι στις άλλες κακοήθειες, χωρίς αυτό να 
έχει επιβεβαιωθεί στατιστικά13, 15. Μία εύλογη εξήγηση 
είναι ότι, το ΠΜ ως γενικευμένη νόσος με οστεοπενία και 
αυξημένη οστική απορρόφηση σε όλο το σκελετό, καθη-
λώνει μεγαλύτερες ποσότητες διφωσφονικού στη γνάθο 
σε σχέση με άλλες κακοήθειες19. Μία άλλη εξήγηση ίσως 
είναι ότι τα διφωσφονικά δίδονται συχνότερα, συστημα-
τικότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο ΠΜ. 
Μελλοντικές μελέτες θα διευκρινίσουν τα παραπάνω 
ερωτήματα.

Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις υπήρξε η ανάγκη για ανα-
θεώρηση των κλινικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση των 
διφωσφονικών και δημιουργία νέων για την πρόληψη 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης.

5. ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΦΩ-
ΣΦΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΟΣΤΕΟΝΕΚΡΩΣΗΣ ΓΝΑΘΟΥ ΣΤΟ ΠΜ

Οι Lacy και συνεργάτες9 σε δημοσίευση τους στο πε-
ριοδικό Mayo Clinic Proceedings τον Αύγουστο του 2006 
βασιζόμενοι στις πρόσφατες δημοσιεύσεις και κυρίως 
στη δημοσίευση των Bamias και συνεργατών14 προτεί-
νουν για το ΠΜ μηνιαία χορήγηση διφωσφονικών μέχρι 
τα 2 χρόνια και μετά μείωσή τους κάθε 3 μήνες. Επίσης 
συνιστούν έναρξη θεραπείας με παμιδρονάτη έναντι του 
ζολενδρονικού οξέος. Εάν πρόκειται να γίνουν οδοντια-
τρικές εργασίες, συνιστούν διακοπή των διφωσφονικών 
για τουλάχιστον 1 μήνα και επανέναρξη μετά την πλήρη 
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επούλωση της προκαλούμενης βλάβης. Παρόμοιες οδη-
γίες δίδονται και από άλλους ερευνητές18.

Για λόγους πλήρους ενημέρωσης του αναγνώστη, πα-
ρατίθεται παρακάτω αυτούσιος ο πίνακας με τις οδηγίες 
όπως δημοσιεύθηκε στο ανωτέρω περιοδικό.

Τον Ιανουάριο του 2006 δημοσιεύθηκαν οδηγίες για 
την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της οστεονέκρω-
σης της γνάθου20. Οσον αφορά την πρόληψη, φαίνεται 
ότι η καλή στοματική υγιεινή παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο 
και συνιστάται ολοκλήρωση πάσης φύσεως οδοντικών 
εργασιών πριν την έναρξη των διφωσφονικών και ετήσια 
παρακολούθηση έκτοτε από οδοντίατρο ή στοματολό-
γο. Οι εξαγωγές οδόντων και άλλες επεμβατικές πράξεις 
στη στοματική κοιλότητα πρέπει να αποφεύγονται κατά 
το δυνατόν. Η διάγνωση της οστεονέκρωσης δεν συνι-
στά ιδιαίτερο πρόβλημα. Ξεκινά με πόνο, λοίμωξη των 
ούλων, ευσειστότητα οδόντων, οίδημα. Η οπτική εικόνα 
είναι χαρακτηριστική. Η θεραπεία είναι επίπονη και συ-

χνά δεν επιτυγχάνεται ίαση. Οι περισσότεροι ερευνητές 
συμφωνούν ότι πρέπει να αποφεύγεται ο χειρουργικός 
καθαρισμός και η αντιμετώπιση πρέπει να είναι συντη-
ρητική με πλύσεις στόματος με χλωρεξιδίνη και από του 
στόματος αντιβιοτικά. Η μόνιμη βλάβη ενδεχομένως 
σημαίνει μόνιμη βλάβη στην οστική ανακατασκευή της 
γνάθου.

Το ερώτημα στο οποίο οι ερευνητές διαφωνούν είναι 
αν πρέπει να γίνεται διακοπή της χορήγησης των διφω-
σφονικών με την εμφάνιση της νόσου. Ορισμένοι προ-
τείνουν συνέχιση της αγωγής με το σκεπτικό ότι με τη 
διακοπή του φαρμάκου δεν έχει παρατηρηθεί ίαση της 
νόσου20-22. Η λογική βέβαια συνιστά διακοπή του πιθα-
νότερου κύριου αιτιολογικού παράγοντα, του διφωσφο-
νικού. Εχουν σποραδικά παρατηρηθεί και περιπτώσεις 
μεγάλης βελτίωσης με τη διακοπή του23. 

Είναι σίγουρο ότι η εμφάνιση αυτής της σοβαρής επι-
πλοκής θα θέσει το θέμα της ωφέλιμης διάρκειας χορή-
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Table 1
Mayo Clinic Practice Guidelines for the use of Biphosponates in Patients with multiple myeloma

Clinical scenario Guideline

MM and lytic disease evident on plain radiographs Intravenous bisphosphonates should be administered 
monthly for patients with MM and lytic disease evident 
on plain radiographs

Osteopenia or osteoporosis but no lytic disease evident on 
plain radiographs or bone mineral density studies

It is reasonable to start intravenous bisphosphonates 
in these patients with MM who do not have lytic bone 
disease if osteopenia or osteoporosis is evident on bone 
mineral studies but not in patients with normal results on 
bone density studies

Smoldering MM Bisphosphonates are not recommended in patients with 
smoldering MM; bisphosphonate therapy should be used 
only in the setting of a clinical trial

Duration of bisphosphonate therapy Patients should receive infusions of bisphosphonates 
monthly for 2 y 

After 2 y
If the patient has achieved remission and is in stable 
plateau phase off treatment, the bisphosphonates 
can be discontinued.
If the MM sell requires acute treatment. the 
frequency of bisphosphonate infusions can be 
decreased to every 3 mo

Choice of bisphosphonate In patients with newly diagnosed MM. we favor use of 
pamidronate over zoledronic acid

Dental evaluation and follow-up of patients taking 
bisphosphonates

Encourage patients to
Have comprehensive dental evaluation before receiving 
any bisphosphonate treatment
Undergo invasive dental procedures before starting 
bisphosphonate treatment
See a dentist at least annually and maximize preventive 
care; report oral/ dental symptoms promptly
Manage new dental problems conservatively and avoid 
dental extractions unless absolutely necessary
See an oral and maxillofacial surgeon if surgery is 
required 
Practice good dental hygiene

Encourage physicians to
Withhold  bisphosphonate treatment for at least 1 
month before the procedure and do not resume until 
the patient has fully recovered and healing of the 
surgery is complete



γησης των διφωσφονικών σε ασθενείς με ΠΜ, αλλά κυ-
ρίως σε υγιή άτομα με ή χωρίς οστεοπόρωση τα οποία 
λαμβάνουν διφωσφονικά από του στόματος προφυλα-
κτικά για χρόνια. Μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί το ενδεχό-
μενο βλάβης στα οστά από τη μακροχρόνια μείωση της 
οστικής ανακατασκευής. Η οστεονέκρωση γνάθου είναι 
το πρώτο συμβάν. Ηδη ερευνητές πιστεύουν ότι δεν ωφε-
λεί να χορηγούνται πάνω από 5 χρόνια σε υγιή άτομα με 
οστεοπενία11. Νέες προοπτικές μελέτες αναμένεται να 
δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η ανακάλυψη και χορήγηση 
των διφωσφονικών σε ασθενείς με κακοήθειες και οστι-
κή συμμετοχή συνέβαλε τα μέγιστα στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. Η συνετή χορήγηση των ουσιών 
αυτών ζυγίζοντας το κόστος και το όφελος είναι η μόνη 
λύση στις επιπλοκές που προκύπτουν.

SUMMARY

Biophosphonates: A two – armed sword 

A. Pouli

A decade has elapsed since the systematic administration 
of bisphosphonates for multiple myeloma bone disease 
prevention. In recent years a serious problem has emerged 
named “jaw-osteonecrosis”. Jaw-osteonecrosis has been 
attributed to bisphosphonates administration, as well as 
other factors such as bad oral hygiene. To understand the 
problem, a comprehensive review of bone physiology, 
multiple myeloma bone disease pathophysiology and 
bisphosphonates mode of action will be discussed.
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