ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΦΩΦΩΝΙΚΑ
Εάλ είζηε αζζελήο πνπ ρξεζηκνπνηεί δηθσζθσληθά  είηε γηα ηελ πξόιεςε, είηε γηα ηε ζεξαπεία ηεο
νζηενπόξσζεο (κηα εθιέπηπλζε ησλ θνθάισλ) ή σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο ησλ νζηηθώλ κεηαζηάζεσλ
από θαξθίλν - πξέπεη λα ζπκβνπιέςεηε ηνλ νδνληίαηξό ζαο. Γηα ηελ αθξίβεηα, νπνηεδήπνηε ππάξρεη
αιιαγή ζηα θάξκαθα ζαο, εζείο πξέπεη λα ζηγνπξεπηείηε όηη ν νδνληίαηξόο ζαο έρεη ηηο πην πξόζθαηεο
πιεξνθνξίεο γηα εζάο.
Μεξηθά δηθσζθσληθά όπσο Fosamax, Actonel, Bonviva, ιακβάλνληαη από ην ζηόκα γηα λα βνεζήζνπλ
λα πξνιάβνπλ ή λα ζεξαπεύζνπλ ηελ νζηενπόξσζε θαη ηελ αζζέλεηα Paget ηνπ θόθαινπ. Άιια, όπσο
Pamidronate, Bonefos, Didronel θαη Zometa, πνπ δίλνληαη ελδνθιεβίσο (εγρύνληαη ζε κηα θιέβα) σο
κέξνο ηεο ζεξαπείαο γηα θαξθίλν, γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα πξνιάβνπλ ηελ δεκηνπξγία κεηαζηάζεσλ
ζηα θόθαια θαη ηηο ζρεηηθέο επηπινθέο πνπ ζπλδένληαη κε ην κεηαζηαηηθό θαξθίλν ηνπ καζηνύ,
πξνζηάηε, πλεύκνλνο θαη πνιιαπινύλ κπέισκα.ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, κεξηθά άηνκα ηα νπνία
ιάκβαλαλ ζεξαπεία κε δηθσζθσληθά αλέπηπμαλ νζηενλέθξσζε ηεο γλάζνπ. Η νζηενλέθξσζε ηεο
γλάζνπ είλαη κηα ζπάληα θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο γλάζνπ. Δελ έρεη
δηεπθξηληζζεί ε αηηία γηα ηελ πξόθιεζε κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζεο. Φαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα ζπλδπαζκό
παξαγόλησλ παξά κηα κόλν αηηία.
Σα ζπκπηώκαηα πεξηιακβάλνπλ αιιά δελ πεξηνξίδνληαη ζε:

πόλνο, δηόγθσζε, ή κόιπλζε ησλ νύισλ ή ηνπ ζαγνληνύ

νπιίηηδα πνπ δελ ζεξαπεύεηαη

ραιαξά δόληηα

κνύδηαζκα ή έλα ζπλαίζζεκα λα βαξαίλεη ην ζαγόλη

μεξνζηνκία

εθηεζεηκέλν θόθαιν (θαίλνληαη θόθαια ζην ζηόκα)
Εάλ ιακβάλεηε δηθσζθσληθά (ή ην πξνεγνύκελν έηνο) θαη δνθηκάδεηε νπνηαδήπνηε από απηά ή άιια
νδνληηθά ζπκπηώκαηα, πέζηε ην ζηνλ νδνληίαηξό ζαο ακέζσο.
Οη πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο νζηενλέθξσζεο ηεο γλάζνπ έρνπλ εληνπηζηεί κεηά από νδνληηαηξηθέο
δηαδηθαζίεο όπσο εμαγσγή δνληηώλ, εληνύηνηο κπνξεί επίζεο λα εκθαληζηεί θαη απζόξκεηα. Επίζεο, νη
αηκαηεξέο νδνληηαηξηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο νη εμαγσγέο ή άιιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ έρεη
επηπηώζεηο ζην θόθαιν κπνξνύλ λα επηδεηλώζνπλ ηελ θαηάζηαζε. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ
ζεξαπεία κε δηθσζθσληθά πξέπεη λα απνθύγνπλ ηηο αηκαηεξέο νδνληηαηξηθέο δηαδηθαζίεο.
Διαηρέχεηε κίνδυνο;
Επεηδή ε νζηενλέθξσζε ηεο γλάζνπ είλαη ζπάληα θαη ε αηηία αθόκα αδηεπθξίληζηε, νη εξεπλεηέο δελ
κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πνηνο, κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ, ζα ηελ αλαπηύμεη. Γηα λα εληνπίζνπλ ηελ
αζζέλεηα, νη γηαηξνί κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ αθηηλνγξαθίεο ή λα πάξνπλ δείγκα γηα ηζηνινγηθή
αλάιπζε θαη θαιιηέξγεηα κηθξόβησλ. Η ζεξαπεία ηεο νζηενλέθξσζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηα
αληηβηνηηθά, θαη ηηο ζηνκαηηθέο πιύζεηο κε αληηζεπηηθό . Κάπνηα κηθξή νδνληηαηξηθή εξγαζία κπνξεί λα
είλαη απαξαίηεηε γηα λα αθαηξέζεη ηνλ ηξαπκαηηζκέλν ηζηό θαη λα κεηώζεη ηηο αηρκεξέο άθξεο ηνπ
ραιαζκέλνπ θόθαινπ. Η γεληθεπκέλε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ηεο κόιπλζεο απνθεύγεηαη επεηδή κπνξεί
λα θαηαζηήζεη ηελ θαηάζηαζε ρεηξόηεξε. Όινη ζπκθσλνύλ όηη ηόζν ε θαιή ζηνκαηηθή πγηεηλή καδί κε
ηελ ηαθηηθή επίζθεςε ζε νδνληίαηξν είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα κεησζεί ν θίλδπλόο ζαο γηα αλάπηπμε
νζηενλέθξσζεο.
Θεραπεία με διθωζθωνικά και ζηομαηική υγιεινή
Η νδνληηαηξηθή θξνληίδα είλαη έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν ηεο γεληθήο ζεξαπείαο κε δηθσζθσληθά. Έηζη αλ
είζηε αζζελήο ν νπνίνο ζα μεθηλήζεη λα ιακβάλεη δηθσζθσληθά πξέπεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, ζηελ
νκάδα ζεξαπείαο ζαο λα πεξηιακβάλεηαη θαη έλαο νδνληίαηξνο. Σα άηνκα πνπ ζα ππνβιεζνύλ ζε
ζεξαπεία κε δηθσζθσληθά πξέπεη:
 λα ειεγρζνύλ ζρνιαζηηθά από ηνλ νδνληίαηξν ηνπο θαη λα ειέγμνπλ ηα νύια ηνπο πξηλ από ηελ
έλαξμε ηεο ζεξαπείαο θαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο.
 Να πνπλ ζηνλ νδνληίαηξν όηη ζα πάξνπλ δηθσζθσληθά.
 Να ζπδεηήζνπλ ηηο νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο, όπσο νη εμαγσγέο ή ε ηνπνζέηεζε ησλ νδνληηθώλ
εκθπηεπκάησλ, κε ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο ηνπο πξηλ αξρίζνπλ ηε ζεξαπεία.

Να ξπζκίζνπλ ηηο νδνληνζηνηρίεο όπσο απαηηείηαη.
 Να ελεκεξώζνπλ ηνλ νδνληίαηξν θαη ηνλ ζεξάπσλ ηαηξό ηνπο γηα νπνηαδήπνηε αηκνξξαγία ησλ
νύισλ, ή πόλν, ή αζπλήζηζην ζπλαίζζεκα ζηα δόληηα ή θαη ηα νύια, ή νπνηεζδήπνηε
κνιύλζεηο.
 Παξέρεηε ζηνλ νδνληίαηξν θαη ηνλ ζεξάπσλ ηαηξό ζαο ην ν έλαο ηνπ άιινπ όλνκα θαη ηνλ
αξηζκό ηειεθώλνπ γηα δηαβνπιεύζεηο.
 Δηαηεξήζηε ηελ άξηζηε ζηνκαηηθή πγηεηλή γηα λα κεηώζεηε ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο.
Σα δηθσζθσληθά είλαη κηα ζεκαληηθή ζεξαπεία γηα ηελ νζηενπόξσζε αιιά θπξίσο γηα ηηο νζηηθέο
κεηαζηάζεηο από θαξθίλν, νη νπνίεο νδεγνύλ ζε αθόξεην πόλν, θαηάγκαηα, πηζαλή αθηλεζία, θαθή
πνηόηεηα δσήο θαη απώιεηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ αζζελή. Η ζεξαπεία κε δηθσζθσληθά πξνζθέξεη
ζεκαληηθά νθέιε ηόζν ζηνπο αζζελείο κε νζηενπόξσζε όζν θαη ζηνπο αζζελείο κε νζηηθέο κεηαζηάζεηο
από θαξθίλν θαη ε ρξήζε ηνπο είλαη θνηλώο απνδεθηή. Η κηθξή πηζαλόηεηα λα παξνπζηαζηεί ε ζπάληα

θαηάζηαζε ηεο νζηενλέθξσζεο ηεο γλάζνπ κπνξεί λα εύθνια λα ειαρηζηνπνηεζεί εθόζνλ ιεθζνύλ ηα
θαηάιιεια κέηξα όπσο ν πξνιεπηηθόο νδνληηαηξηθόο έιεγρνο θαη ν ηαθηηθόο έιεγρνο κεηά ηελ έλαξμε
ηεο ζεξαπείαο, θαζώο θαη ε απνθπγή ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ ζηα δόληηα.
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