
Tannleger og 
osteonekrose  

i kjeven

Hvis tannleger forstår risikofaktorene for osteonekrose i 
kjeven (ONJ) og hvilke tiltak som kan treffes for å unngå 
det, kan de spille en viktig rolle i forebygging av denne 

komplikasjonen hos pasienter som får antiresorptiv 
behandling. Det er også viktig at tannleger er klar over 
relevante tegn og symptomer, slik at rask diagnose er 
mulig i de sjeldne tilfellene hvor ONJ oppstår, og slik at 

pasientene kan behandles effektivt og riktig.



Hvem har risiko for å få ONJ?

Pasienter som får ben-beskytter behandling for forebygging 
av skjelett-relaterte hendelser med avanserte malignancies 
som involverer bein er i økt risiko. Bisphosphonates eller 
denosumab brukes også til å behandle benskjørhet, men 
ved mye lavere doser; derav, risikoen for ONJ i pasienter 
som mottar behandling for benskjørhet er mye lavere.4,6

Forskjellige andre faktorer er forbundet med økt risiko for 
ONJ hos pasienter som får behandling som beskytter 
benbygningen.1,2,4,9,12,13

De største risikofaktorene omfatter:

Invasive tannbehandlinger (f.eks. tanntrekking, 
innsetting av tannimplantater eller proteser eller 
kirurgi i munnen)

Dårlig munnhygiene

Kreftbehandling (f.eks. radioterapi i hode eller hals, 
kjemoterapi, kortikosteroidbehandling eller tidligere 
behandling med bisfosfonater eller 
angiogenesehemmere)

Samtidige sykdommer (f.eks. eksisterende 
tannsykdommer, anemi, infeksjoner, diabetes 
mellitus, immunsuppresjon eller nyresvikt)

Røyking

Gamle alder (over 60 år)

Hva er ONJ?
ONJ er en bone komplikasjonen som kan være forbundet med 
bruk av ben-beskyttelse (antiresorptive) agenter bisphosphonates 
eller denosumab. Disse agentene er angitt for forebygging av 
skjelett-relaterte hendelser hos pasienter med avansert 
malignancies som involverer bein, og behandling av gigantiske 
celle tumor av bein.1–4

Selv om ONJ kan føre til betydelig morbiditet, kan mange tiltak 
treffes for å forhindre lidelsen, i tillegg til effektive 
håndteringsstrategier.4–8

Nøyaktig diagnostisering er avgjørende, da pasienter som får 
antiresorptive midler kan ha andre vanlige kliniske lidelser, som 

ikke må feiloppfattes som ONJ. Slike lidelser omfatter alveolar osteitt, 
karies, kronisk skleroserende osteomyelitt, fibro-ossøse  
lesjoner, gingivitt/periodontitt, sinusitt, periapikal patologi og 
temporomandibulære leddlidelser.6

Identifisere ONJ
ONJ kan vise seg med følgende tegn og symptomer.9,10

• Eksponert ben

• Parestesi i kjeveområdet

• Tannløsning

• Fistler

• Hovenhet

• Eksudasjon

• Smerter

• Infeksjon i mykvev

• Halitose

Hvordan kan ONJ forebygges

Undersøke pasienter 
grundig før du starter 
boneprotecting behandling 
betyr at tannleger som kan 
sikre at pasienter’ tannhelse 
er optimal, og at alle 
nødvendige dental 
prosedyrer er fullført før du 

starter ben-beskytter behandling. Før skjelettbeskyttende 
behandling igangsettes bør tannlege og pasient vurdere 
følgende forebyggende tiltak:2,6,14

• Fjerne ikke-plassbesparende tenner og fullføre dental 
surgery (bein-beskytter terapi bør ikke startes før 
ekstraksjon stedet sår har helbredet)

• Behandle infeksjoner i munnområdet
• Kontrollere proteser for å sikre god plassering og 

behandling av eventuelle trykkpunkter
Alle restaurerende tanninngrep må være fullført før 
behandlingsstart
For å redusere risikoen for ytterligere ONJ under behandling 
med bein-beskytter terapi, alle pasienter bør oppfordres til å 
opprettholde god munnhygiene, å ha dental kontroller-ups 
(hver 6. måned) og å fortelle 
sine tannlegen eller legen 
din om eventuelle problemer 
med deres munn eller 
tenner (f.eks. løse tenner, 
smerte eller hevelse, 
ikke-helbredelse av sår eller 
utskriving).1,2,14

ONJ karakteriseres av tre hovedtrekk11

ONJ-stadier6

Stadium 2 
Eksponert og nekrotisk ben hos 
pasienter med infeksjon, radiografiske 
funn lokalisert til kjevekamområdet

Et område 
med eksponert 

kjevebein

Ingen tilheling  
på over  
8 uker

Ingen tidligere 
craniofacial 

stråling

Stadium 1 
Eksponert og nekrotisk ben hos 
asymptomatiske pasienter uten tegn 
på infeksjon

Stadium 0 
Ikke klinisk evidens på nekrotisk ben, 
men ikke-spesifikke kliniske funn

Økt risiko 
Pasienter som får skjelettbeskyttende 
behandling

Stadium 3 
Eksponert og nekrotisk ben hos pasienter med 
infeksjon og ytterligere komplikasjoner (eksponert og 
nekrotisk ben som strekker seg forbi kjevekammen, 
patologiske brudd, ekstraorale fistler, oroantrale/
oronasale fistler eller osteolyse)



Håndtering av ONJ
Identifikasjon av ONJ på et tidlig stadium vil si at hoveddelen av 
pasientene kan behandles på tradisjonell måte ved hjelp av 
følgende behandlinger.4,6

Opprettholdt optimal munnhygiene

Eliminering av aktiv dental og periodontal sykdom

Topiske antibakterielle munnskyllinger

Systemisk antibiotikabehandling

Denne tilnærmingen vil lindre hoveddelen av tilfellene på tidlig 
stadium eller gi langvarig symptomatisk lindring.4,13,14 For ONJ-
lesjoner som ikke reagerer på dette, kan kirurgi (debridement og/
eller reseksjon) være effektivt.4,15,16 

Det er en mangel på data vedrørende avviklingen av boneprotecting 
behandling (en ‘dteppet holiday’)6 hvis ONJ utvikler, pasientens 
oncologist kan vurdere å slutte funksjonsvelgeren til bløtvev lukking er 
oppnådd; i slike tilfeller, risikoen for skeletalrelated hendelser hvis 
behandling er stoppet bør også vurderes.6,19 Behandlingsplanen bør 
fastsettes i nært samarbeid med pasientens lege.1,2

Viktige spørsmål
✓  Har pasienten hatt nylige medisineringsendringer?

✓  Gjennomgår pasienten behandling mot kreft nå?

✓  Har pasienten andre risikofaktorer for ONJ?

Budskap
• ONJ kan forekomme som et problem av ben-beskytter 

funksjonsvelgeren brukes for pasienter med avansert 
malignancies som involverer bein.

• Risikoen for ONJ kan reduseres ved å iverksette 
forebyggende dentale tiltak før behandlingsstart, 
opprettholde god tannhygiene, sikre regelmessig 
oppfølging av tannhelsepersonell og unngå elektive 
invasive prosedyrer under behandling.

• Det er viktig at tannleger diskutere behandling med 
foreskrevet mål lege før du utfører grunnleggende invasive 
dental prosedyrer i en pasient mottar bein-beskytter 
behandling.

• Tidlig diagnose gjør det mulig å håndtere de fleste tilfeller 
av ONJ effektivt og tradisjonelt av erfaren og opplært 
tannspesialist.
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www.adee.org/adee-onj
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