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Antiresorptiv behandling

- Behandling med läkemedel som motverkar 
patologisk bennedbrytning 

- Syftet med behandling är att behålla 
benmassa och förebygga patologiska frakturer

- Hos cancer patienter – förebygger även
metastasering i skelettet



Patient grupper som får det:

- osteoporos (både primär och sekundär)

- multipelt myelom

- bröstcancer utan metastaser

- olika typer av cancer med skelettmetastaser

Antiresorptiv behandling



Läkemedel för antiresorptiv behandling 

Bisfosfonater

Alendronat
Pamidronat
Zoledronat

Denosumab

Xgeva
Prolia



Bisfosfonater vs Denosumab
verkningsmekanism
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Bisfosfonater vs Denosumab
verkningsmekanism
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Bisfosfonater vs Denosumab
Bisfosfonater:

- Långvarig effekt – elimineringstid 
från benvävnad upp till 15 år efter 
sista infusion

- Viss antiproliferativ verkan –
förebygger metastasering

- Uttalad vävnadstoxicitet

- Påverkar njurfunktion

Denosumab:

- Tillfällig effekt – elimineringstid
ca 6 – 9 månader

- Ingen påverkan på njurarna

Biverkning – käkbensnekros!



Administrering och doser:

Osteoporos:

Alendronat (tab)  70 mg, veckotablett
Risedronat (tab) 35 mg, veckotablett
Zoledronsyra (Aclasta) 5 mg/ml i/v dropp 1 
gg/år

Prolia (subkutan inj) 60 mg, 1 gg/år



Administrering och doser:

Bröstcancer utan metastaser, i adjuvant beh:

Zoledronsyra (Aclasta) 5 mg/ml i/v dropp var 6:e 
månad under 3 års tid

Bröst- eller prostatacancer skelettmetastaserad:

Zoledronsyra (Aclasta) 5 mg/ml i/v dropp 
(eller Zometa ) 4 mg/ml dropp – var 4:e vecka – var 
3:e månad

Xgeva (subkutan inj.) 120 mg var 4:e –var 12:e 
vecka



Myelom:

Zoledronysra (Zometa) 4 mg/ml i/v dropp
Pamidronat 30 mg i/v dropp var 4:e vecka



Käkbensnekros: lite historia

- Tändsticksfabrikerna i England på 1800 talet: 
vit fosfor används i produktion av tändstickor. 

- 12 – 14 timmar långa arbetsdagar i en hälsofarlig 
arbetsmiljö: arbetare andas in toxiska ångar och får
så kallad ”phossy jaw”. 



Phossy jaw

- Tandvärk, tänderna
lossnar,  smärtor, svullnad, 
hudfistlar, omfattande 
infektioner i käkben, som leder 
till stora ansiktsdefekter

- Ca 20% av fall blir letala

- På 1840 talet man upptäckte 
att röd fosfor kan användas lika bra 
inom industri, men det har inga 
toxiska effekter

1906 begreppet ”phossy jaw” försvann då det blev förbjudet att använda 
vit fosfor inom industri



BRONJ - bisphosphonat related
osteonecrosis of the jaw

MRONJ medication related osteonecrosis
of the jaw

- Synlig exponerat ben eller

- ben som kan sonderas genom en eller flera fistlar 

Käkbensnekros: definition



- och som förekommer i minst 8 veckor
på en icke strålat i huvud-hals regionen 
patient och behandlades med 
antiresorptiv behandling – bisfosfonater
eller Denosumab. 

- ca 60% av alla nekroser konstateras i uk, 
och 30% i ök, 10% av patienter  utvecklar 
nekroser både i ök och uk

Käkbensnekros: definition



Symtom: 

- Smärta 

- Mobila tänder

- Svullnad

- Vartömning från fistlar och/eller 
tandköttsfickor

- Halitosis

- Parestesier (känselbortfall)

Käkbensnekros: symtom, klinisk bild



- Kumulativa dosen av läkemedel och 
behandlingstid

- Hög ålder

- Långtidsbehandling med glukokortikoider

- Pågående cytostatika behandling

- Dålig oral hälsa

- Anatomi

- Andra sjukdomar

Käkbensnekros: riskfaktorer 



Av alla kliniska fall

är ca 70% kirurgi – inducerade
nekroser (oftast efter tandextraktioner)

ca 30% utgör spontana nekroser

Käkbensnekros



- Ca 25 % av alla fall – så kallad ”closed” 
MRONJ (utan exponerat ben)

- Ca 60% - i underkäke, 30% i överkäke, 10% 
både uk + ök

Käkbensnekros



Käkbensnekros: behandling

- Konservativ – munvård, 
avlägsna ev bensekvestrar, skrapa 
bort nekrotisk benmassa,
a/b behandling vid akutisering

- Kirurgisk



Käkbensnekros: behandling



Käkbensnekros: behandling



Käkbensnekros: profylax

- Utförlig information till patienten

- Bra munhygien

- Regelbundna besök hos tandläkare och tandhygienist

- Inom allmäntandvård – utförlig anamnestagnig
inför nödvändiga invasiva ingrepp (ex, subgingival dep)!

- För ex remittera till specialister (OFM, käkkirurg)



Käkbensnekros: a/b profylax

Riktlinjer: vid vilka typer av ingrepp rekommenderas antibiotikaprofylax?

• Tandextraktion
• Subgingival depuration (omfattande tandstensskrapning)
• Dentoalveolär kirurgi (omfattar tänder och den del av käkbenet som tänderna sitter i)

Förskrives av ansvarig tandläkare



Käkbensnekros: a/b profylax

Doser:
Amoxicillin 2 g som engångsdos 60 minuter före ingreppet eller
Klindamycin 600 mg vid PC allergi

A/b profylax ska ges till pat som får AR behandling i högdos:

- A/b profylax rekommenderas inför benskadande ingrepp till patienter med 
malign sjukdom som behandlas med antiresorptiva läkemedel intravenöst i hög 
dos. 

Antibiotikaprofylax ska INTE rutinmässigt ges

- vid behandling med antiresorptiva läkemedel i låg dos (t.ex. 
osteoporosbehandling, men även förebyggande till patienter med bröstcancer utan 
spridning till skelettet)



Tack för uppmärksamhet!
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