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REZUMAT
Osteonecroza oaselor maxilare (ONM) indusă de tratamentul cu bisfosfonaţi reprezintă un efect advers la 
această clasă de medicamente al cărei istoric în tratamentul osteoporozei şi neoplaziilor maligne osoase nu 
este foarte îndelungat, primele cazuri fi ind raportate în 2003-2004. Din păcate însă, evoluţia privind atât nu-
mărul de cazuri, cât şi complexitatea acestora este fulminantă. În prezent, orice medic stomatolog trebuie să 
fi e familiarizat cu simptomatologia acestei afecţiuni, dar şi cu potenţialul risc de debut, precum şi cu mijloacele 
de prevenţie a acesteia.
În acest articol vă prezentăm un protocol terapeutic ce include utilizarea piezochirurgiei osoase, laserterapiei, 
a concentratelor plachetare autologe (A-PRF) şi a antibioterapiei, aplicabil la pacienţii cu osteoporoză sau 
neoplazii osoase afl aţi sub tratament intravenos cu bisfosfonaţi astfel încât să prevenim instalarea ONM.

Cuvinte cheie: osteonecroza maxilarelor indusă de bisfosfonaţi, extracţie dentară, 
prevenţie, A-PRF

ABSTRACT
Osteonecrosis of the jaw (ONJ) induced by treatment with bisphosphonates is an adverse effect at this class of 
drugs whose history in the treatment of osteoporosis and bone malignant neoplasm is not very long, the fi rst 
cases being reported in 2003-2004. Unfortunately, progress on both the number of cases and their complexity is 
fulminating. Currently, any dentist should be familiar with the symptoms of the disease but also with the potential 
risk of onset as well as its prevention.
In this paper we present a therapeutic protocol that includes the use of piezosurgery, laser therapy, autologous 
platelet concentrates (A-PRF) and antibiotic applicable in patients with osteoporosis or bone malignancies under-
going treatment with bisphosphonates intravenously so as to prevent the installation of ONJ.
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În decursul celor 12-13 ani de existenţă a osteo-
necrozei oaselor maxilare indusă de trata mentul cu 
bisfosfonaţi, ce uneori poate avea aspect şi efecte 
dramatice prin sechelele pe care le poate lăsa, nu 
s-au înregistrat procese notabile în ceea ce priveşte 
înţelegerea etiopatogeniei sau tratamentul acesteia. 

Principalii factori de risc local raportaţi în lite ra-
tura de specialitate (1-6) sunt consemnaţi în Tabelul 1. 

Factorii de risc generali (6,7) implicaţi în 
declanşarea ONM sunt prezentaţi în Tabelul 2.

PREZENTARE DE CAZ

Vă prezentăm cazul unui pacient în vârstă de 62 
ani, ce face parte dintr-un studiu mai larg privind 
pre venţia apariţiei osteonecrozei de maxilar la pa-
cienţii afl aţi sub tratament cu bisfosonaţi.

Am considerat sugestiv acest caz deoarece, deşi 
prezenta toţi factorii de risc pentru a dezvolta 
ONM, totuşi evoluţia a fost favorabilă, fără nici un 
fel de complicaţii. Pacientul a fost diagnosticat cu 
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TABELUL 1. Factori de risc local în declanşarea ONM (6)
Chirurgie dento-alveolară – Extracţia dentară

– Chirurgie osoasă
– Chirurgie periapicală
– Chirurgie parodontală

Implantologie
Infl amaţie pulpară/
periodontală şi 
periimplanti te

– Parodonti tă cronică
– Infecţii odontogene (abces 
   endodonti c, abces periodontal)
– Leziune endoperiodontală
– Periimplanti tă 
– Igienă locală defi citară

Condiţii anatomice 
deosebite în cazul 
protezării mobile

– Torus palati n
– Torus lingual
– Exostoze 
– Creastă milohioidiană 
proeminentă

TABELUL 2. Factori de risc general în declanşarea ONM 
(6)
Substanţe
– Molecula de zoledronat +++
– Administrare IV ++
– Doza cumulată +++
– Durata tratamentului +++
Afecţiunea pentru care este recomandată substanţa
– Tumori solide ++
– Mielom multi plu ++
– Afecţiuni necanceroase (metabolice) +/-
Terapie asociată
– Chimioterapie -/+
– Steroizi la pacienţii cu cancer -/+
– Steroizi la pacienţii fără cancer (cu afecţiuni 
   dismetabolice)

+

– Thalidomidă +/-
– Factori ce sti mulează eritropoeza +/-
Sti l de viaţă
– Fumat +/-
– Alcool -/+
– Obezitate +/-
Caracteristi ci personale
– Sex +/-
– Vârstă +/-
– Factori geneti ci +/-
Comorbidităţi 
– Diabet +/-
– Artrită reumatoidă +
– Hipocalcemie, hiperparati roidism +
– Dializă renală +
– Anemie +/-

cancer de prostată şi metastaze osoase, operat şi 
tra tat cu citostatice şi Zometa IV timp de 3 luni. 
Patologia asociată este reprezentată de diabet za-
harat şi hipertensiune arterială esenţială, cardiopatie 

hipertensivă fără insufi cienţă congestivă a inimii şi 
sechele după infarct cerebral.

Pacientul este trimis în clinica noastră de către 
medicul stomatolog curant pentru tratamente com-
plexe de reabilitare orală. 

La prezentare, pacientul acuza durere la 33 ira-
diată în hemimandibula stângă, pulsatilă, spontană. 
La examenul endooral se observă resturi radiculare 
multiple irecuperabile, edentaţii intercalate man di-
bulare şi termino-terminale maxilare. Nu sunt pre-
zente semne de infl amaţie, eritem, congestive sau 
infecţie, dar am decelat prezenţa pungilor paro don-
tale la nivelul dinţilor restanţi.

În scopul prevenirii apariţiei focarelor de osteo-
necroză s-a solicitat pacientului consimţământul 
pen tru aplicarea unui protocol complex, ce a vizat 
asanarea cavităţii orale, protecţia antibiotică, eta pi-
zarea extracţiilor şi realizarea acestora piezo chirur-
gical, urmate de condiţionarea părţilor moi cu la-
serul şi adiţia de A-PRF, sutura părţilor moi şi 
dis pensarizare. De remarcat este că nu s-a re co-
mandat întreruperea administrării IV de Zometa.

Asanarea cavităţii orale a constat în detartaj şi 
tratament odonto-parodontal primar, asociat cu 
spălături cu soluţii antiseptic pe bază de acid 
hialuronic (Gengigel). Antibioterapia de protecţie 
s-a administrat pe toată perioada desfăşurării mano-
perelor sângerânde, în trei serii de câte 10 zile. 
Planifi carea extracţiilor dentare s-a realizat la jumă-
tatea intervalului de timp între două administrări 
consecutive de Zometa şi la distanţă de 4-6 săp tă-
mâni pentru fi ecare cadran.

În prima etapă au fost practicate extracţiile din 
cadranele 1 şi 4, în a doua şedinţă extracţiile din 
ca dranul 2, iar în cea de-a treia şedintă extracţiile 
din cadranul 3. Suplimentar, în cadranul trei a fost 
necesară şi regularizarea procesului alveolar. 

Toate manoperele sângerânde le-am efectuat 
piezo chirurgical cu Satelec Acteon. La nivelul ca-
dranelor 2 şi 3 am efectuat condiţionarea părţilor 
moi şi a pungilor parodontale cu ajutorul laserului 
Erbium Yag.

Postextracţional, am aplicat membrane autologe 
de A-PRF, iar sutura am făcut-o cu fi re tefl onate 
pentru a evita încăcărea microbiană la nivelul păr-
ţilor moi perilezionale. (Fig. 1)

Suprimarea fi relor de sutură s-a efectuat la 1 
săptămână după practicarea fi ecărei intervenţii. Au 
urmat controale clinice la 3 săptămâni (Fig. 2) şi 
radiologice la 6 luni postoperator. Nu am constatat 
la nici un control clinic sau radiologic prezenţa mo-
difi cărilor patologice specifi ce ONM.
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FIGURA 1. A) Examen imagistic iniţial; 
B) Aspectul clinic iniţial al arcadei maxilare; 
C) Aspectul clinic iniţial la nivelul cadranului IV; 
D) Aspect clinic postoperator în cadranul IV; 
E) Aspect clinic postoperator în cadranul I; 
F) Aspect clinic postoperator în cadranul III
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FIGURA 2. Vindecarea postextracţională la trei săptămâni la nivelul: A) cadranului I; B) cadranului III; C) cadranului IV
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DISCUŢII

În general, literatura de specialitate (7) reco-
mandă efectuarea manoperelor stomatologice sân-
ge  rânde la pacienţi anterior administrării terapiei 
cu bisfosfonaţi (BF). Dacă tratamentul cu BF a în-
ceput deja să fi e administrat, procedurile de tipul 
extracţiei dentare nu sunt în general contraindicate 
dacă motivul administrării substanţei repective este 
o afecţiune dismetabolică de tipul osteoporozei. (8) 
Însă, pentru pacienţii trataţi cu BF din motive on-
cologice, riscul de declanşare a ONM după extracţia 
dentară este de 53 de ori mai crescut. (9)

Abordarea acestui caz cu grad crescut de difi -
cultate atât din punct de vedere medico-chirurgical 
cât şi stomatologic, a fost o provocare. Patologia 
ge nerală a pacientului, reprezentată de neoplasm, 

HTA, diabet zaharat, indicau un grad de risc crescut 
pentru apariţia vindecării întârziate, defi citare şi 
chiar a ONM.

Am utilizat ultrasunetele pentru protecţia osului 
şi laserul pentru antiseptizarea părţilor moi şi pentru 
biostimularea ţesuturilor. Izolarea osului faţă de 
me diul bucal s-a realizat prin aplicarea de A-PRF.

CONCLUZII

Pacienţii afl aţi sub tratament cu bisfosfonaţi fi e 
pentru osteoporoză, fi e pentru neoplazii osoase, tre-
buie evaluaţi riguros, monitorizaţi atent şi trataţi 
prin aplicarea unor protocoale terapeutice ce im-
plică măsuri de precauţie în ceea ce priveşte vinde-
carea osoasă şi a părţilor moi după manoperele sân-
gerânde, pentru a evita instalarea ONM.
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