
Leuan osteonekroosin
ehkäisy ja hoito potilailla, joilla 

on pitkälle edennyt syöpä

t s o l e d r o n i h a p p o

Opas lääkärille



Leuan osteonekroosi on melko harvinainen 
sairaus, jota voidaan ehkäistä ja hoitaa

Mikä leuan osteonekroosi on?
Leuan osteonekroosin tyyppipiirre on leukaluun paljastuminen, joka ei tunnu paranevan. Se voi kehittyä1

• hammaskirurgian yhteydessä

• spontaanisti.

Potilas on ohjattava välittömästi hammaslääkäriin, jos hänellä on leuan osteonekroosin kliinisiä löydöksiä.1

Hammaslääkäri toteaa leuan osteonekroosin, jos1

• tila ei osoita paranemisen merkkejä 6 viikkoa kestäneen asianmukaisen seurannan ja hammashoidon jälkeen

• leuan alueella ei ole merkkejä etäpesäkkeistä eikä sädehoidon aiheuttamasta osteonekroosista.

Leuan osteonekroosin mahdollisia riskitekijöitä
Leuan osteonekroosin aiheuttajia ei tunneta täysin, mutta tilaa on esiintynyt potilailla, jotka ovat saaneet 
spesifisesti luustoon vaikuttavaa hoitoa (kuten bisfosfonaatteja ja RANK-ligandin estäjiä). Syy-yhteyttä ei 
kuitenkaan ole varmistettu.2,3

Muita tekijöitä,  
jotka voivat lisätä leuan osteonekroosiriskiä3

Leuan osteonekroosi on melko harvinainen potilailla,  
joita hoidetaan bisfosfonaateilla
MD Anderson Cancer Center  syöpäinstituutin laajassa katsauksessa leuan  
osteonekroosi todettiin melko harvinaiseksi.4,5

• Leuan osteonekroosia esiintyy 0,73 %:lla syöpäpotilaista, joita hoidetaan bisfosfonaateilla.4

 – Rintasyöpää sairastavilla osuus oli 1,2 % ja multippelia myeloomaa sairastavilla 2,4 %.4

• Kliinisen ZOMETA-tutkimusohjelman tietojen retrospektiivisessa arvioinnissa leuan osteonekroosin 
esiintyvyydeksi todettiin 0,1 %. Arviointi koski 16 900 potilasta, jotka altistuivat ZOMETA-valmisteelle 
marraskuusta 2006 lähtien. Potilailla oli kasvaimen aiheuttamaa hyperkalsemiaa, multippeli myelooma tai 
kiinteiden kasvainten luumetastaaseja.5

• Tietyt hoitomuodot, kuten sädehoito, 
kemoterapia ja kortikosteroidihoito

• Syöpä

• Infektio

• Parodontiitti

• Hammastoimenpiteet  
(esim. hampaanpoisto)

• Alkoholinkäyttö ja tupakointi

• Puutteellinen ravitsemus

• Hyytymishäiriöt ja verisuonisairaudet 



*Perustuu retrospektiiviseen analyysiin.

†Yhdysvaltain suu- ja leukakirurgiyhdistyksen (AAOMS) suosittelema hoitoprotokolla. AAOMS:n määritelmän mukaan potilas kuuluu asteeseen 0, 
jos hänellä ei ole kliinisiä merkkejä luun paljastumisesta/nekroosista. Potilaalla voi silti olla oireenmukaista hoitoa vaativia epäspesifisiä oireita.

Leuan osteonekroosia voidaan hoitaa
Jos potilaalle kehittyy leuan osteonekroosi, sen vaikutukset voidaan minimoida eri keinoin.

Leuan osteonekroosia voidaan ehkäistä

Leuan osteonekroosia voidaan ehkäistä

AAOMS:n suosittelema hoitoprotokolla5†

• Hampaat tarkastetaan

• Hyvästä suuhygieniasta huolehditaan

Oireeton potilas,  
ei merkkejä infektiosta.

Suositeltu hoito

• Antibakteerinen suuhuuhde

• Kliininen seuranta kolmen 
kuukauden välein

• Potilasopetus ja 
bisfosfonaattihoidon 
jatkamistarpeen arviointi

Merkkejä infektiosta: 
paljastuneen luun alueella 
on kipua, punoitusta ja 
mahdollisesti märkävuotoa.

Suositeltu hoito

• Oireenmukainen 
peroraalinen antibioottihoito

• Antibakteerinen suuhuuhde

• Kivunlievitys

• Pinnallinen puhdistus 
pehmytkudosärsytyksen 
lievittämiseksi

Kipua, infektio ja vähintään 
yksi seuraavista: patologinen 
murtuma, suun ulkopuolelle 
ulottuva fisteli tai luun 
alareunaan ulottuva osteolyysi.

Suositeltu hoito

• Antibakteerinen suuhuuhde

• Antibioottihoito ja kivunlievitys

• Kirurginen puhdistus/resektio  
infektion ja kivun 
pidempikestoiseksi 
lievittämiseksi

• Invasiivista hammashoitoa vältetään

• Hammaskiven poisto ja hammastarkastukset 
toteutetaan säännöllisesti ja leuan alueen 
pehmytkudosvaurioita vältetään

• Hammasproteesien istuvuus varmistetaan

• Välitön hammaslääkärikäynti on tarpeen, jos 
potilaalla epäillään leuan osteonekroosia

Ennen ZOMETA-hoitoa3

Aste 1 Aste 2 Aste 3

ZOMETA-hoidon aikana1,3

Ehkäisykeinojen on 
todettu pienentävän 
leuan osteonekroosin 
vuotuista ilmaantu-
vuutta jopa

 85 %
6*



ZOMETA 4 mg/100 ml infuusioneste, liuos
tsoledronihappo

Käyttöaiheet:
- Luustotapahtumien (patologiset murtumat, selkäydinkompressio, luuston 

sädehoito tai leikkaus tai kasvaimen aiheuttama hyperkalsemia) ehkäise-
minen aikuispotilailla, joilla on luustosta lähtöisin oleva tai luustoon levinnyt 
pitkälle edennyt syöpä.

- Kasvaimen aiheuttaman hyperkalsemian hoito aikuispotilailla.

Annostus ja antotapa:
Vain laskimoon annettavien bisfosfonaattien antoon perehtynyt terveyden-
huollon henkilöstö saa määrätä ja antaa potilaille Zometaa. Zometa tulee antaa 
vähintään 15 minuutin ajan kestävänä kerta-annosinfuusiona laskimoon.
Lääkevalmiste ei saa tulla kosketuksiin kalsiumia sisältävien nesteiden kanssa 
eikä sitä saa sekoittaa tai antaa laskimoon muiden lääkevalmisteiden kanssa 
käyttäen samaa infuusioletkua.
Annostus: Kasvaimen aiheuttamassa hyperkalsemiassa: 4 mg kerta-annoksena.
Luustotapahtumien ehkäisyssä: 4 mg joka 3. – 4. viikko.
Potilaille, joilla on luumetastaaseja ja ennen hoidon aloittamista lievä tai koh-
talainen munuaisten vajaatoiminta, suositellaan pienempiä annoksia. Potilaille, 
joilla ei ole hyperkalsemiaa, tulee lisäksi antaa päivittäin suun kautta 500 mg kal-
siumia ja 400 KY D-vitamiinia. Potilaat on nesteytettävä kunnolla ennen ja jälkeen 
Zometan annon.

Vasta-aiheet:
Imetys, yliherkkyys tsoledronihapolle, muille bisfosfonaateille tai jollekin apuaineista.

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet:
Zometan hyväksytyissä indikaatioissa tärkeät identifioidut riskit ovat seuraavia:
Munuaisten vajaatoiminta, leuan osteonekroosi, akuutin vaiheen reaktio, hypo-
kalsemia, silmiin liittyvät haittatapahtumat, eteisvärinä, anafylaksia.
Ennen antoa potilaat täytyy tutkia riittävän nesteytyksen varmistamiseksi. Liial-
lista nesteytystä tulee välttää, jos potilaalla on sydämen vajaatoiminnan vaara. 
Seerumin kalsium-, fosfaatti- ja magnesiumpitoisuutta tulee seurata. Sairaala-
hoitoa vaatineita vaikea-asteisia hypokalsemiatapauksia on raportoitu. Joissakin 
tapauksissa hypokalsemia voi olla potilaan henkeä uhkaava. Potilaiden seerumin 
kreatiniinipitoisuudet täytyy tutkia ennen jokaista Zometa-annosta. Käyttöä ei 
suositella vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille. Zometa 

tulee lopettaa potilailla, joilla hoidon aikana havaitaan munuaisten toiminnan hei-
kentyneen. Tsoledronihapon turvallisuutta ja tehoa 1-17 vuoden ikäisten lasten 
hoidossa ei ole vielä varmistettu. Leuan osteonekroosia on raportoitu, joten ham-
mastutkimusta tarkoituksenmukaisella ehkäisevällä hoidolla tulee harkita ennen 
kuin bisfosfonaattihoito aloitetaan potilailla, joilla on samanaikaisia riskitekijöitä. 
Potilaita on ohjeistettava ilmoittamaan kaikista mahdollisista bisfosfonaatti-
hoidon aikana ilmenevistä reisi-, lonkka- tai nivuskivuista, ja tällaisista oireista 
kertovat potilaat on tutkittava mahdollisen reisiluun epätäydellisen murtuman 
varalta.
Zometa sisältää samaa vaikuttavaa ainetta (tsoledronihappo) kuin Aclasta, joten 
Zometa-hoitoa saavalle potilaalle ei saa antaa Aclastaa tai muita bisfosfonaatteja.

Yhteisvaikutukset:
Yhteiskäyttö aminoglykosidien kanssa voi aiheuttaa hypokalsemiaa. Varovai- 
suutta noudatettava käytettäessä samanaikaisesti antiangiogeenisten ja mu-
nuaistoksisten lääkevalmisteiden kanssa. Multippeli myelooma -potilailla yhteis-
käyttö talidomidin kanssa voi johtaa munuaisten vajaatoimintaan.

Haittavaikutuksia:
Hypofosfatemia, anemia, päänsärky, konjunktiviitti, pahoinvointi, oksentelu, 
anoreksia, luukipu, lihaskipu, nivelkipu, laaja-alainen kipu, munuaisten toiminnan 
häiriö, kuume, flunssankaltainen oireyhtymä (johon liittyy väsymys, vilunväreet, 
huonovointisuus ja punotus), veren kreatiniini- ja urea-arvojen nousu, hypo-
kalsemia, trombosytopenia, leukopenia, yliherkkyysreaktio, hengenahdistus, 
interstitiaalinen keuhkosairaus, rintakipu, eteisvärinä, lihaskouristukset, leuan 
osteonekroosi, akuutti munuaisten vajaatoiminta, anafylaktinen reaktio/sokki.

Pakkaukset ja hinnat 20.2.2014: 
Zometa 4 mg/100 ml infuusioneste 293,29 € (VOH+alv).

Korvattavuus: 
Ylempi erityiskorvausryhmä (100 %). Rintasyöpä (115), eturauhassyöpä (116), 
leukemiat, muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit sekä pahanlaatuiset imuku-
dostaudit (117), gynekologiset syövät (128), pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole 
edellä erikseen mainittu (130). Katso aina ajantasaiset tiedot: www.terveysportti.fi.
Huom! Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.
Lisätietoja: Novartis Finland Oy, Lääkeinformaatiopalvelu, Metsänneidonkuja 10, 
02130 Espoo, puh. 010 6133 210, www.novartis.fi

Viitteet: 1. Weitzman R, Sauter N, Eriksen EF, et al. Critical review: updated recommendations for the prevention, diagnosis, and treatment of osteonecrosis of the 
jaw in cancer patients—May 2006. Crit Rev Oncol Hematol. 2007;62:148-152. 2. Ruggiero SL, Fantasia J, Carlson E. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: 
background and guidelines for diagnosis, staging and management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006;102:433-441. 3. Ruggiero S, Gralow J, Marx 
RE, et al. Practical guidelines for the prevention, diagnosis, and treatment of osteonecrosis of the jaw in patients with cancer. J Oncol Pract. 2006;2:7-14. 4. Hoff AO, 
Toth BB, Altundag K, et al. Frequency and risk factors associated with osteonecrosis of the jaw in cancer patients treated with intravenous bisphosphonates. J Bone 
Miner Res. 2008;23:826-836. 5. Silverman SL, Landesberg R. Osteonecrosis of the jaw and the role of bisphosphonates: a critical review. Am J Med. 2009;122:S33-S45. 
6. Ripamonti CI, Maniezzo M, Campa T, et al. Decreased occurrence of osteonecrosis of the jaw after implementation of dental preventive measures in solid tumour 
patients with bone metastases treated with bisphosphonates. The experience of the National Cancer Institute of Milan. Ann Oncol. 2009;20:137-145.

Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. 

Novartis Finland Oy
Lääkeinformaatiopalvelu
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
puh. 010 6133 210, www.novartis.fi FI1408233382

Osa riskinhallintasuunnitelmaa RMP v 9.1


