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Forskning

Nästan alla tandläkare har patienter som behand
las eller har fått behandling med läkemedel mot 
benresorption, och kommer att ha eller få en el
ler flera patienter som löper risk att utveckla os
teonekros i käkarna (ONJ). Behandlande tandlä
kare bör vara uppmärksamma på att få aktuell 
läkemedelsanamnes av patienterna, då en del pa
tienter inte känner till att det finns en ökad risk att 
drabbas av ONJ i samband med till exempel tand
extraktioner. Artikeln ger vägledning till tandläka
re för att minska risken att patienter utvecklar ONJ.

Osteonekros i käkarna (osteonecrosis of the jaw, ONJ) 
rapporterades för första gången 2003 [1]. Marx och 
medarbetare hade noterat något som de kallade av-
askulär nekros i käkarna hos en rad patienter som 
behandlades eller hade behandlats med pamidron-
syra (Aredia) eller zoledronsyra (Zometa). Här star-
tade en epidemi som har drabbat patienter över hela 
världen och som kan relateras till behandling med 
läkemedel mot benresorption. 

Bisfosfonater (till exempel zoledronsyra, pa-
midronsyra, ibandronsyra eller alendronsyra) 
används till att stärka skelettet genom att hämma 
osteoklastnedbrytning av benvävnaden och med 
mindre effekt på osteoblasterna. På så sätt ökas 
mineralinnehållet i skelettet. Bisfosfonater har vi-
sat god effekt mot skelettsmärta och spontanfrak-
turer (till exempel kotkompression i ryggraden) 
hos patienter med metastaser i skelettet och vid 
benskörhet, osteoporos. Bisfosfonater har använts 
i Sverige sedan 1996 mot osteoporos och sedan 2001 
mot skelettmetastaser [2]. Bisfosfonater används 
i högre doser och med högre frekvens vid maligna 
tillstånd, speciellt hos patienter med bröstcancer, 
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prostatacancer och multipelt myelom, jämfört 
med behandling mot benskörhet, osteoporos, där 
en lägre dos används och vid färre tillfällen. En ny 
indikation för bisfosfonatbehandling är intravenös 
zoledronsyra adjuvant till systemisk behandling 
av postmenopausala bröstcancerpatienter för att 
minska risken för återfall av sjukdomen [3]. 

En ny typ av läkemedel som hämmar benresorp-
tion, denosumab, introducerades 2010. Denosu-
mab är en monoklonal antikropp som är riktad mot 
RANKL, en receptor på osteoklasterna, som inakti-
veras och därmed minskar benresorptionen liksom 
vid behandling med bisfosfonater. Bisfosfonater 
lagras i skelettet och har en halveringstid på flera 
år, medan denosumab halveras på cirka 28 dagar 
och är förmodligen helt borta efter 6 månader [4]. 
Denosumab marknadsförs som Prolia® (60 mg) för 
behandling var 6:e månad vid osteoporos och som 
XGEVA® (120 mg) var 4:e vecka vid behandling av 
cancersjukdom med skelettmetastaser. Både be-
handling med bisfosfonater och denosumab kan 
relateras till utveckling av ONJ, oavsett behand-
lingsindikation.

EPIDEMIOLOGI
Sedan de första rapporterna från 2003–2004 [1, 5] 
har det rapporterats tusentals fall med ONJ-tillfäl-
len från hela världen med stigande frekvens fram 
till i dag. En mängd översiktsartiklar har beskrivit 
epidemiologin för ONJ, som bäst kan sammanfattas 
enligt följande: ONJ är generellt mycket sällsynt hos 
osteoporospatienter, i storleksordningen 0,12 pro-
cent, där frekvensen i olika studier varierar mellan 
0 till 4,3 procent [6]. I Sverige fanns det 86 521 per-
soner som under 2014  var under behandling med 
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bisfosfonater eller denosumab (Prolia®). Förekom-
sten av ONJ hos patienter med cancersjukdom och 
skelettmetastaser som behandlas med bisfosfona-
ter eller denosumab (XGEVA) är däremot väsent-
ligt högre och varierar från 0 procent till 27,5 pro-
cent [6–9], och det är huvudsakligen patienter med 
bröstcancer, prostatacancer och multipelt myelom 
som har studerats. 

Den exakta incidensen för skelettmetastaser i 
Sverige är okänd, men uppskattningsvis får cirka 
10 000 nya patienter årligen spridning till skelet-
tet. Utöver detta har det tillkommit information 
att ONJ finns rapporterat i samband med några 
nya typer av kemoterapeutika, de så kallade tyros-
inkinashämmarna [10]. Dessa används dessutom 
vid en mängd andra cancertyper också utan att det 
nödvändigtvis finns skelettmetastaser påvisade, 
som till exempel njurcancer, lungcancer och colon-
cancer. ONJ relaterat till tyrosinkinashämmare är 
fortfarande sällsynt men det finns rapporterat hos 
till exempel flera danska patienter. ONJ finns rap-
porterat både relaterat till behandling med endast 
bevacizumab med en incidens på 0,2 procent, och 
i kombination med zoledronsyra med högre inci-
dens, 0,9 procent [10].

LÄKEMEDEL MOT BENRESORPTION
De antiresorptiva läkemedlen omfattar bisfosfona-
ter och denosumab. Tabell 1 visar bisfosfonat- och 
denosumabpreparat. Tabell 2 visar de viktigaste ty-
rosinkinashämmarna [11–13].

 Bisfosfonater
De mest potenta preparaten är zoledronsyra (Zo-
meta®) och pamidronsyra (Aredia®), medan till ex-
empel alendronsyra (Fosamax®) är mindre potent. 
De två första preparaten ges intravenöst till cancer-
patienter med skelettmetastaser och till cancerpa-
tienter med tumörinducerad hypercalcemi, medan 
alendronsyra framför allt används vid behandling 
av osteoporos och vid osteoporosprofylax och ad-
ministreras per oralt [4]. Som tilläggsinformation 
kan zolendronat (5 mg) administreras intravenöst 

Läkemedelsrelaterad ONJ – ett nytt tillstånd
Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (ONJ) är ett nytt tillstånd, som sedan 
2003 har florerat över hela världen med ökande frekvens och som i dag utgör en 
stor och viktig utmaning. Diagnostik och behandling samt förebyggande tandvård 
kräver ett nära organiserat samarbete och en etablerad infrastruktur mellan allmän-
tandvård, specialisttandvård på sjukhus och flera medicinska specialiteter inklusive 
onkologi, hematologi, urologi, endokrinologi och allmänläkare.  Forskning med syfte 
att förbättra diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder kräver likaså ett tätt 
samarbete mellan en lång rad kliniska, djurexperimentella och biologiska discipliner 
för att lösa de aktuella utmaningar som ONJ medför.

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna (ONJ) kan uppstå efter behandling 
med antiresorptiva läkemedel som bisfosfonater och denosumab, samt tyrosinkinas-
hämmare, en ny typ av cytostatika som är verksam mot en rad cancertyper. 

en gång per år till osteoporospatienter eller till pa-
tienter med Paget’s sjukdom och marknadsförs un-
der namnet Aclasta®.

 Denosumab
Denosumab har marknadsförts sedan 2010 och 
för cancerpatienter administreras preparatet 120 
mg subkutant var 4:e vecka (XGEVA®), medan den 
lägre dosen på 60 mg administreras subkutant en 
gång var 6:e månad (Prolia®), främst till osteopo-
rospatienter och patienter med Paget’s sjukdom. 

 Vad är högdos och vad är lågdosbehandling?
Det famgår i texten ovan att de flesta antiresorpti-
va preparaten kan ges både i högdos till cancerpa-
tienter med skelettmetastaser och i lågdos till osteo-
porospatienter och patienter med Paget’s sjukdom. 
Eftersom preparaten administreras intravenöst, 
subkutant och peroralt i både hög- och lågdos kan 
administrationssättet inte användas för att särskil-
ja hög- respektive lågdosbehandling. Som huvud-
regel ges högdos till cancerpatienter och lågdos 
till osteoporospatienter och övriga, det är det lät-
taste sättet att skilja mellan hög- och lågdos. Man 
ska komma ihåg undantagen, att några cancerpa-
tienter, till exempel bröst- och prostatacancerpa-
tienter, erbjuds lågdosbehandling i förebyggande 
syfte utan förekomst av skelettmetastaser. Tabell 1 
visar en översikt över grupperna samt generell do-
sering av preparaten.

Tyrosinkinashämmare
Tyrosinkinashämmare är anti-angiogena prepa-
rat som verkar som cytostatika och hämmar en 
mängd cancersjukdomar [10, 14–16]. Generiska 
namn och registrerade namn finns angivna i tabell 2. 
De många namnen på läkemedel mot benresorp-
tion och tyrosinkinashämmarna kan vara svåra att 
komma ihåg för  patienterna och det kan också vara 
svårt för tandläkaren och läkaren att identifiera pre-
parat mot benresorption och cancer i samband med 
läkemedelsanamnesen.

HUR SNABBT KAN MAN DRABBAS AV ONJ 
EFTER ATT BEHANDLING MED ANTIRESORPTIVA 
LÄKEMEDEL PÅBÖRJATS?
En längre behandlingstid i kombination med hög far-
makologisk potens ger en ökad risk för patienten att 
drabbas av ONJ, som till exempel efter behandling 
med zoledronsyra (Zometa® och Aclasta®) och pami-
dronsyra (Aredia®), jämfört med mindre potenta pre-
parat, som till exempel alendronsyra veckotablett. 
Man ska komma ihåg att de patienter som behand-
las under lång tid med bisfosfonater intravenöst kan 
vara svårt sjuka och har ofta också nedsatt allmän-
tillstånd. Den genomsnittliga behandlingstiden för 
cancerpatienter i den så kallade Copenhagen ONJ 
Cohort (n = 215, augusti 2015) är 24–30 månader för 
bisfosfonatbehandling (kortare tid för zoledronsyra 
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Tabell 1. Översikt över bisfosfonat- och denosumabpreparat som marknadsförs i Sverige  
och som ordineras vid behandling av till exempel cancer med skelettmetastaser och osteoporos. 

Cancerbehandling

Generiskt namn Behandlingsindikation Adm. sätt

Intervall  
mellan 
varje dos Dos

Zoledronsyra (Zometa®, Zoledronsyra 
Hameln®, Zoledronsyra medac®, 
Zoledronsyra SUN®, Zerlinda®, Zoledronic 
acid Actavis®, Zoledronic acid Fresenius 
Kabi®, Zoledronic acid Hospira®, Zoledronic 
acid Teva®)

● Förebygger skelettrelaterade händelser hos patien-
ter med malignitet i skelettet 

● Reducerar risken för ytterligare spridning av cancer-
sjukdom samt ökar överlevnaden hos patienter med 
vissa typer av cancersjukdom

Intravenöst 3–4 veckor 4 mg

Pamidronsyra (Pamidronat-dinatrium 
Hospira®, Pamidronat Teva®, Pamifos®)

● Multipelt myelom
● Osteolys pga maligna processer
● Tumörinducerad hypercalcemi

Intravenöst 4 veckor 90 mg

Ibandronsyra (Bondronat®, Ibandronate 
Bluefish®, Ibandronat STADA®, Ibandronic 
acid Sandoz®)

● Tumörinducerad hypercalcemi
● Förebygger komplikationer vid osteolytiska skelett-

metastaser

Tablett Dagligen 50 mg

Ibandronsyra  
(Bondronat®, Ibandronic acid Accord®)

● Tumörinducerad hypercalcemi
● Förebygger komplikationer vid osteolytiska skelett-

metastaser

Intravenöst 3–4 veckor 6 mg

Klodronat (Bonefos®) ● Tumörinducerad hypercalcemi 
● Osteolys pga maligna processer

Tablett eller 
intravenöst

Dagligen 1 600 mg

Denosumab (XGEVA®) ● Förebygger skelettrelaterade händelser hos vuxna 
med skelettmetastaser från solida tumörer 

● Ökar överlevnaden hos patienter med vissa typer av 
cancersjukdom

Subkutant 4 veckor 120 mg

Osteoporosbehandling

Generiskt namn Behandlingsindikation Adm. sätt Intervall Dos

Zoledronsyra (Aclasta®) ● Behandling av osteoporos hos vuxna män och post-
menopausala kvinnor

Intravenöst Årligen 5 mg

Ibandronsyratabl. (Bonviva®) ● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Månadsvis 150 mg

Alendronsyra (Alendronat Arrow®, 
Alendronat STADA®, Alendronat Teva®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos samt 
till män med syfte att  minska risken för vertebrala 
frakturer. Profylax av glukokortikoidinducerad osteo-
poros

Tablett Dagligen 10 mg

Alendronsyra (Fosamax Veckotablett®, 
Alenat Veckotablett®, Alendronat Teva 
Veckotablett®, Alendronat Orifarm 
Veckotablett®, Alendronat Mylan 
Veckotablett®, Alendronat Bluefish 
Veckotablett®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 70mg

Alendronsyra + Kolekalciferol (Fosavance®) ● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 70 mg

Risedronat (Optinate Septimum®, 
Risedronat Actavis®, Risedronate Bluefish®, 
Risedronat Jubilant®, Risedronat Sandoz®, 
Risedronat Stada®, Risedronat Teva®)

● Behandling av postmenopausal osteoporos Tablett Veckovis 35 mg

Denosumab (Prolia®) ● Behandling av osteoporos hos kvinnor och män, samt 
förebyggande hos  prostatacancerpatienter med 
förhöjd risk för fraktur 

Subkutant Halvårsvis 60 mg

” Den exakta incidensen för skelettmetastaser i Sverige är okänd, 
men uppskattningsvis får cirka 10 000 nya patienter årligen 
spridning till skelettet.”
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och längre tid för pamidronsyra och ibandronsyra) 
med en variation på 1–114 månader, medan genom-
snittet är 15 månader för denosumab (XGEVA®, in-
jektion subkutant var 4:e vecka). Av de som drabbas 
av ONJ är tiden för att riskera att drabbas om man 
har en benign sjukdom och behandlas med till ex-
empel veckotablett alendronsyra betydligt längre 
jämfört med behandling av malign sjukdom. För 
alendronsyra är medeltiden cirka 86 månader från 
behandlingsstart till klinisk diagnos (variation 13–
142 månader) medan tiden för denosumab vid be-
handling av benigna sjukdomar (Prolia®) är cirka 39 
månader (variation 12–16 månader). Då denosumab 
har funnits relativt kort tid på marknaden är erfa-
renheterna mindre från behandling med XGEVA® 
och Prolia® jämfört med bisfosfonater.

TERMINOLOGI
Sedan de första tillfällena av ONJ som kan relate-
ras till bisfosfonater och rapporterats från 2003 och 
framåt, har det även rapporterats att ONJ kan re-
lateras till behandling med denosumab från 2010. 
Under de senaste åren har det dessutom rapporte-
rats att ONJ även kan relateras till behandling med 
tyrosinkinashämmare. Benämningen har därför 
ändrat sig från ”bisfosfonat-relaterad osteonek-
ros” och liknande, till läkemedelsrelaterad osteo-
nekros, (eng. Medication related osteonecrosis of the 

Tabell 2. Exempel på nya cytostatika/cytotoxiska medel som tros kunna medverka till utveckling av 
osteonekros i käkarna: Tyrosinkinashämmare, som verkar hämmande på kärlnybildning och används 
mot en rad cancersjukdomar. 

Generiskt namn Behandlingsindikation Verkningsmekanism

Sunitinib (Sutent®) ● Pankreascancer
● Njurcellscancer
● Mag- och tarmcancer 

Hämmar en rad tyrosinkinasreceptorer

Sorafenib (Nexavar®) ● Njurcellscancer
● Levercellscancer
● Thyroideacancer

Multikinashämmare, som hämmar 
proliferation av cancerceller in vitro

Bevacizumab (Avastin®) ● Njurcellscancer
● Icke-småcellig lungcancer
● Tjocktarmscancer 
● Bröstcancer
● Ovarialcancer
● Cervixcancer

Hämmar bindning av ”vascular endothelial 
growtht factor” (VEGF) till dess receptorer

Imatinib (Glivec®) ● Kronisk myeloisk leukemi
● Akut lymfatisk leukemi
● Kronisk eosinofil leukemi
● Mag–tarmcancer

Hämmar tyrosinkinas och dess receptorer

Gefitinib (Iressa®) ● Icke-småcellig lungcancer Hämmar tyrosinkinasdomänen av den epider-
mala tillväxtfaktorreceptorn (EGFR)

Erlotinib (Tarceva®) ● Icke-småcellig lungcancer
● Pankreascancer

Typ 1-tyrosinkinashämmare, potent hämmare 
av den intracellulära fosforylering av EGFR 
som återfinns på cellytan av normala celler 
och cancerceller

Kabozantinib (Cometriq®) ● Thyroideacancer Hämmar en rad tyrosinkinaser, som är 
involverade i tumörväxt och angiogenes

Referenser: Guarni et al 2010 [10], Brunello et al 2009 [14], Hopp et al 2012 [15], Marino et al 2014 [16].

jaw) som tar höjd för att olika läkemedel kan sättas 
i samband med käkbensnekros [4].

DEFINITION AV ONJ
Osteonekros i käkarna (ONJ) definieras initialt [13, 
17, 18] som synligt exponerat ben eller som ben som 
kan sonderas genom en fistel eller flera fistlar och 
som förekommer i minst åtta veckors tid hos en pa-
tient som behandlas med bisfosfonater och som inte 
fått strålbehandling mot huvud- och halscancer [13, 
17–20]. Patienter som behandlas med denosumab 
och andra antiresorptiva preparat inkluderas i defi-
nitionen [4]. Utöver ovannämnda patientgrupp fö-
rekommer det en mängd patienter som har så kallat 
”dött käkben”, nekrotiskt ben, men där det nekro-
tiska benet inte är synligt eller kan sonderas genom 

Antiresorptiv behandling
● Antiresorptiv behandling i högdos ges för att behandla en rad cancersjukdomar 

med utbredning i skelettet och medför störst risk för utveckling av osteonekros. 
● Antiresorptiv behandling i lågdos ges för att behandla benskörhet (osteoporos) 

och medför en mycket lägre risk för osteonekros. Även om risken för osteonekros i 
käken är mycket låg för patienter med osteoporos, utgör patienter med osteoporos 
ändå en betydande andel av det totala antalet ONJ-patienter i Sverige. Detta beror 
på det stora antalet personer med benskörhet som får behandling med antiresorp-
tiv behandling i Sverige. 



Tandläkartidningen 12 • 2015116

Forskning

en fistel. Det här tillståndet kallas ”non- exposed” 
ONJ och skiljer sig inte från de övriga ”exponera-
de” ONJ-fallen [21] och har uppmärksammats i allt 
större utsträckning då det utgör cirka 25 procent 
av alla ONJ-patienter [22, 23]. För att säkert kunna 
ställa diagnosen ”non-exposed” ONJ har det tagits 
fram förslag på kriterier som inkluderar histologisk 
verifiering av att benet är nekrotiskt [21], men dia-
gnosen non-exposed ONJ kan förmodligen i många 
kliniska fall ställas utifrån den kliniska bilden och 
röntgen, dock finns det ingen global konsensus om 
de diagnostiska kriterierna för non-exposed ONJ.

KLASSIFIKATION
Diagnosen ONJ delas in i tre stadier där stadium 
1 är utan symtom, stadium 2 är med symtom och/
eller infektion och exponerat ben, medan stadi-
um 3 utgör de avancerade tillstånden, se tabell 3. 
Fördelningen av ONJ-stadier domineras av sta-
dium 1 (13–45 procent av tillfällena) och stadium 
2 (oftast med 41–60 procent av tillfällena), med-
an stadium 3 är mindre vanligt (8–13 procent) [21, 
22]. Utöver dessa tre stadier har man under 2009 
tillfört ett extra stadium, det vill säga stadium 0, 
som omfattar icke-specifika symtom men som vid 
en del situationer kan vara förvirrande, se tabell 3. 

DEMOGRAFI OCH KLINIK
ONJ förekommer oftast hos kvinnor, som utgör cir-
ka 2/3 av patienterna. Åldersgrupperna varierar från 
35 till 95 år med en genomsnittsålder på 65–68 år 
i de flesta undersökningarna [6, 21, 24]. De yngsta 
personerna som drabbats av ONJ är yngre kvinnor 
med bröstcancer och som tidigt utvecklat skelett-
metastaser och fått behandling med läkemedel mot 
benresorption. Majoriteten av ONJ-patienter är i ål-
dersgruppen 60 till 85 år och inkluderar patienter 
som drabbats av bröstcancer, prostatacancer, mul-
tipelt myelom och (mer sällan) andra cancertyper 
såsom lungcancer, njurcancer, coloncancer och 
thyroideacancer [4]. Det är bröstcancerpatienter 
med skelettmetastaser som är den vanligaste can-
cerformen bland ONJ-patienter, följt av patienter 
med prostatacancer med skelettmetastaser. 

KLINISKA MANIFESTATIONER
Osteonekros i käkarna visar sig kliniskt med expo-
nerat ben eller exponerat ben som kan sonderas via 
en intra- eller extraoral fistel, ofta i anslutning till 
en icke utläkt extraktionsalveol, se figur I–VII som 
visar en mängd typiska manifestationer.

ONJ förekommer vanligast i underkäken (2/3), 
men hos cirka 8–10 procent av patienterna är både 
under- och överkäken affekterade samtidigt. För-
delningen skiljer sig från osteoradionekros som kan 
uppstå efter strålning mot huvud- och halsområdet, 
vilket förekommer nästan uteslutande i underkäken.

Patienter med torus mandibularis, torus palati-
nus och andra exostoser är speciellt utsatta för att 
riskera att drabbas av ONJ (figur II). Exostoserna 
består ofta av kompakt ben med lite sämre blod-
försörjning och täckt av tunn slemhinna. ONJ på 
ett ”exostosområde” kan uppträda spontant eller 
vara inducerat av ett mekaniskt trauma. Traumat 
kan vara en lesion av slemhinnan från en protes, 
från en avtryckssked i samband med ett avtryck, 
subgingival depurering eller till exempel en skada 

Tabell 3. Stadiumindelning av läkemedelsrelaterad ONJ (MRONJ) efter AAOMS koncensusrapport 
2014: Position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw – 2014 update [4].

ONJ-stadium Beskrivning

Risk Inget synligt nekrotiskt käkben hos patient som blivit behandlad med läkemedel mot benresorption.

Stadium 0 Inga kliniska tecken på nekrotiskt käkben, men patienten har icke-specifika kliniska fynd, röntgenförändring-
ar och symtom. Patienten behandlas eller har blivit behandlad med läkemedel mot benresorption. 

Stadium 1 Exponerat och nekrotiskt käkben eller en eller flera fistlar varigenom käkben kan sonderas på patient som 
är asymtomatisk och inte har kliniska tecken på infektion och som blivit behandlad med läkemedel mot 
benresorption.

Stadium 2 Exponerat och nekrotiskt käkben eller en eller flera fistlar varigenom käkben kan sonderas på patient som 
blivit behandlad med läkemedel mot benresorption och där området är associerat med infektion, känne-
tecknat av smärta, rodnad omkring det exponerade benet och/eller pusutträde.

Stadium 3 Som stadium 2 samt en eller flera av följande kännetecken: Exponerat och nekrotiskt ben som sträcker sig 
utanför processus alveolaris normala begränsning, det vill säga inferiora gränsen av canalis mandibulae, 
ramus mandibulae, och/eller patologisk fraktur, extraoral fistel eller oro/antral-nasal kommunikation.

Diagnostisering och behandling
● Osteonekros i käkarna (ONJ) känns igen genom blottat ben eller en fistel varige-

nom käkben kan sonderas. En rad patienter har icke-exponerat ben och då är det 
mycket svårare att ställa diagnosen.

● Osteonekros i käkarna kan i dag behandlas framgångsrikt med kirurgi, där mer än 
50 procent kan läka ut helt. 

● Tandextraktion på patienter med antiresorptiv behandling i lågdos kan utföras 
i allmäntandvården, men patienterna ska kontrolleras tills läkning skett. Tand-
extraktion på patienter med antiresorptiv behandling i högdos bör remitteras till 
käkkirurgisk klinik. 

” Diagnosen 
ONJ delas in i 
tre stadier där 
stadium 1 är 
utan symtom, 
stadium 2 är 
med symtom 
och/eller 
infektion och 
exponerat 
ben, medan 
stadium 3 utgör 
de avancerade 
tillstånden.”
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av ett laryngoskop i samband med intubering vid 
generell anestesi [25]. 

De flesta patienterna uppvisar endast ett fokus 
med exponerat käkben, medan några enskilda 
patienter utvecklar stora och multipla utbredda 
områden med nekrotiskt ben i både över- och un-
derkäken (figur I). Vid en del osteonekrosfall ses 
endast en fistel som kan vara svår att upptäcka för 
ögat, men i samband med undersökning och pal-
pation kan en droppe pus pressas ut eller tömma 
sig genom slemhinnan (figur VI a, b). I andra fall är 
det endast svullnad och smärta utan fistelöppning 
som avslöjar osteonekrosen. De senare är fall som 
identifieras som non-exposed ONJ och kan en-
dast diagnostiseras med hjälp av en kombination 
av symtom och bilddiagnostik. Non-exposed ONJ 
är en diagnostisk utmaning, se tabell 3, och dif-
ferentialdiagnos mot periapikal- eller parodontal 
infektion är ibland svår och måste baseras på rönt-
gendiagnostiska fynd (figur VI c, d) och allra helst 
verifieras med hjälp av histologisk utvärdering och 
PAD av den affekterade benvävnaden.

RADIOLOGI
Osteonekros kan visa sig radiologiskt som sekves-
terbildning, det vill säga ett radiopakt område om-
givet av en radioluscent zon (figur IV b, VII c). Vid 
andra tillfällen visar röntgenutredningen en icke 
läkt extraktionsalveol (figur IV b, V c). Ofta kan 
röntgenförändringarna vara svaga eller icke speci-
fika trots relativt stora kliniska fynd med exponerat 
ben. Det kan finnas såväl område med ökad radio-
pacitet som områden med radioluscens (osteo lys). 

Figur I. Osteonekros med 
multipla områden av ex-
ponerat ben hos en 82-årig 
kvinna med bröstcancer och 
skelettmetastaser. Behand-
ling med Zolendronsyra (Zo-
meta®) under 30 månader. 
Notera pusutträde anteriort. 
Patienten har bortfallssym-
tom från n mentalisområdet 
på höger sida. Osteonekros 
stadium 3.

Figur II. Osteonekros med 
exponerat ben motsva-
rande torus mandibularis 
hos 58-årig kvinna med 
bröstcancer och skelettme-
tastaser behandlade med 
zoledronsyra (Zometa®) och 
ibandronsyra (Bondronat®) 
under 35 månader. 

Figur III a–b. Osteonekros 
och abscess hos 72-årig 
kvinna med multipelt 
myelom som behandlats 
med pamidronsyra (Aredia®) 
under 114 månader.
a) Submandibulär abscess.
b) Intraoralt ses exponerat 

ben i underkäken. 

” Osteonekros i käkarna visar sig kliniskt med 
exponerat ben eller exponerat ben som kan sonderas 
via en intra eller extraoral fistel …”

a b

Figur I.

Figur II.

Figur III.
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Forskning

Radiologiska tecken på långvarig antiresorptiv be-
handling kan till exempel vara vidgad lamina dura 
runt tandrötterna och generellt ökad ospecifik skle-
ros av käkbenet.

CT/CBCT
ONJ visar sig på CT-bilderna som sekvesterbild-
ning, radiopaka eller radioluscenta strukturer mot-
svarande som vid konventionell röntgen. Ofta kan 
CT-bilden visa avgränsningen av en given osteo-
nekroslesion. Det har särskilt betydelse i överkäken 
att ett eventuellt engagemang av sinus maxillaris 
identifieras. En mängd patienter med ONJ i poste-
riora maxillan har även sinusit med pus i sinus el-
ler en reaktivt förtjockad sinusslemhinna. Den ba-
kre sinusväggen och botten av sinus maxillaris kan 
vara nekrotisk (figur VI d). I underkäken posteriort 
om foramen mentale är det av särskild betydelse att 
kunna identifiera en eventuell involvering av man-
dibularkanalen (figur VII c). Omkring 8 procent av 
patienterna har bortfallssymtom från nervus alveo-
laris inferior som ett uttryck för nekros och inflam-
mation i käkbenet runt nervkanalen [21]. 

SPECT/CT scintigrafi
Vid benscintigrafi sprutas det in en radioaktiv iso-
top i blodet som visar signal i benet på det område 

Figur IV a–i. Exponerat ben 
regio 24–26 hos 62-årig 
kvinna med osteoporos, be-
handlad med alendronsyra 
(Fosamax®) i 84 månader 
efterföljt av denosumab 
(Prolia®) i 18 månader, totalt 
102 månaders antiresorptiv 
behandling. Tanden 25 
extraherades 13 månader 
tidigare. 24 och 26 är lösa. 
Osteonekros stadium 3. 
a) Kliniskt exponerat ben.
b)  Radiologiska fynd. 

Panoramabild som visar 
en icke läkt alveol regio 25 
samt radioluscent process 
(osteolys) regio 24–27 (pil) 
med central sekvester-
bildning.

c)  Cone beam-tomografi. 
Stor sekvester motsva-
rande alveolarutskottet i 
vänster överkäke (pil).

d)  Perioperativ bild. Upp-
klaffning visar demarke-
rad sekvester. Notera den 
grå-gröna färgen på det 
infekterade nekrotiska 
benet.

e)  Extraherade tänder med 
sekvester. Sekvestern 
skickades för histologisk 
undersökning.

f)  Klinisk bild efter att 
granulationsvävnad, 
involverade tänder och 
nekrotiskt ben avlägsnats 
ner till kliniskt friskt ben. 
Det finns en förbindelse 
till sinus maxillaris (pil). 
Notera gomslemhinnans 
exponering.

g)  Primär suturering. 
Patienten behandlades 
med antibiotika tio dagar 
postoperativt. 

h)  Postoperativ kontrollrönt-
gen.

i)  Histologi visar nekrotiska 
ben med tomma osteocyt-
lakuner och ansamling av 
bakterier på ytan.* 

som har pågående aktivitet/remodellering. Denna 
signal är ospecifik och förekommer vid såväl osteo-
nekros, odontogent orsakade inflammationer och 
vid skelettmetastaser. Det kan vara en diagnostisk 
utmaning då cirka 2/3 av ONJ-patienterna är can-
cerpatienter med skelettmetastaser, se figur V d. 
Emellertid är det sällan tvivel om det är ONJ eller 
en metastas utifrån den kliniska och radiologiska 
bedömningen. Finns det tveksamheter ska alltid 
prov för histologisk utredning och analys tas så att 
det finns en verifierad PA-diagnos. Orsaken till den 
kraftiga signalen vid scintigrafi är förmodligen att 
den reaktiva periostala reaktionen med omgivande 
bennybildning runt nekrosen ger signal. Det nek-
rotiska benet ger inte någon scintsignal i sig själv.

Vid SPECT/CT-skanning kombineras en lågdos 
CT med scintigrafi och man får en god 3D-bild av 
ONJ-lesionens utbredning. Det finns ofta ett sam-
band mellan den kliniska bilden, radiologi och 
scintigrafi, men i många fall ses en mycket större 
utbredning av lesionen med scintigrafin än med 
röntgenbilden (figur V d). De här omständighe-
terna, inklusive möjligheten för 3D-rekonstruktion 
med snitt genom käken med värdering av sinus 
maxillaris eller nervkanalens involvering, har stor 
betydelse för operationsplaneringen och patient-
omhändertagandet.

*Tack till prof Jesper Reibel, 
Tandlægeskolen i København, 
som tillhandahållit bilden.

a b c

d e f

g h i
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nus maxillaris (figur VI), och kräver nästan alltid 
en kombination av långvarig antibiotikabehand-
ling och kirurgi [25–27]. På stadium 3-patienter 
med påverkan på mandibeln kan ibland resektion 
med kontinuitetsavbrott och insättning av rekon-
struktionsskena behöva utföras. Hos patienter med 
rimlig förväntad överlevnad, och där patientens 
hälsotillstånd så medger, kan fibulatransplantat 
och mikrovaskulär kirurgi med säkerställande av 
blodförsörjningen användas. Några patienter som 
drabbats av ONJ visar sig första gången med en sub-
mandibulär eller intra oral abcess som tecken på en 
akut infektion, i kombination med exponerat ben 
intraoralt (figur III).

Abscessbildning kan uppstå när som helst under 
sjukdomsförloppet/progressionen.

Över tid uppträder abscessbildning i cirka 30 
procent av fallen och är därför ganska vanligt. Ab-
scessbildning är förbundet med ett högre ONJ-sta-
dium, men operationsresultatet är lika bra oavsett 
om patienten har en abscessbildning eller inte [28].

LITTERATURHÄNVISNING TILL 
ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR ONJ
Det har samlats en betydande mängd kunskap om 
ONJ sedan de första rapporterna 2003. En mängd 
organisationer har publicerat koncensusartiklar 
beträffande diagnostik, behandling och förebyg-
gande vård [4, 13, 17–20]. Det finns en internatio-
nell enighet om behovet av forskning inom om-
rådet. Forskning pågår med stor aktivitet i såväl 
Sverige, Danmark och Norge som i övriga världen 
inom epidemiologi, klassifikation, kliniska mani-
festationer, röntgendiagnostik samt behandlings-
forskning, och flera experimentella studier före-
kommer, både med hjälp av djurstudier men även 
på cellkulturer och genexpressionsnivå [4, 29–38]. 

BEHANDLING
Behandling styrs bland annat av patientens symtom 
samt omfattningen och svårighetsgraden av den nek-
rotiska lesionen. Stadium 1, som är utan symtom, 
behandlas i huvudsak konservativt med etablering 
av god munhygien, regelbunden klinisk kontroll, re-
gelbunden munsköljning med koksaltlösning och, 
vid behov, periodvis sköljning med klorhexidinlös-
ning (figur II). Om det exponerade käkbenet är me-
kaniskt utsatt och ger upphov till trycksår, reduceras 
benytan med fördel. Några enstaka stadium 1-pa-
tienter opereras, men det är inte huvudprincipen. 
Lesionerna hos få stadium 1-patienter läker ut av 
sig själva, med spontan avstötning av sekvestern, 
medan de flesta förblir oförändrade med blottlagt 
ben, eller utvecklas med infektionssymtom i form 
av svullnad och värk, pusutträde och därmed över-
går till stadium 2. Dessa fall kräver alltid behandling 
med dels antibiotika, dels operation. Ofta fungerar 
vanligt penicillin V, Fenoximetylpenicillin (T. Kå-
vepenin® 1,6 g x 3), utmärkt, men i några fall mås-
te behandlingen kompletteras med Metronidazol 
(T. Flagyl 400 mg x 3) i cirka 1–2 veckor varefter in-
fektionssymtomen i regel försvinner. Obehandlad 
recidiverar infektionen ofta och icke sällan ses yt-
terligare progression, speciellt hos cancerpatienter 
som behandlas med potenta preparat med tätare 
intervaller och med hög kumulativ dos. 

Hos patienter med ONJ, stadium 2, har det visat 
sig att kirurgiskt avlägsnande av nekrotiskt ben 
vid blockresektion och sekvestrotomi med primär 
vävnadsförslutning har medfört läkning i över 85 
procent av falllen (figur IV–VI) [26]. 

Stadium 3-patienter, som utgör cirka 10 procent 
av ONJ-fallen, omfattar de mest komplicerade 
fallen med bland annat fistel genom huden (figur 
VII), spontan fraktur (figur VII) eller infektion i si-

Figur V a–f. Exponerat ben 
hos 53-årig kvinna med 
lungcancer och skelett-
metastaser som blivit be-
handlad med zoledronsyra 
(Zometa®) i 16 månader, följt 
av denosumab (XGEVA®) i 15 
månader, totalt 31 månaders 
antiresorptiv behandling. 
Patienten har även behand-
lats med tyrosinkinashäm-
mare: Asatinib.
a) Patienten hade fått tand 

21 extraherad 4 månader 
tidigare.

b) Panoramaöversikt visar 
en icke läkt alveol samt 
rotrester. 

c) CBCT visar tom alveol 
regio 21 samt osteolys 
palatinalt regio11 (pil).

d) SPECT-CT-skanning visar 
ökad signal i anteriora 
delen av överkäken, som 
tyder på involvering av 
hela premaxillan. 

e) Perioperativ bild visar 
omfattande nekros av 
processus alveolaris regio 
12 till 22. Det nekrotiska 
benet avlägsnades (pil). 
Notera avsaknad av blod-
försörjning.

f) Primärsuturering efter re-
sektion av det nekrotiska 
alveolarutskottet regio 
12–22.

a b c

d e f
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RIKTLINJER FÖR TANDLÄKARE OCH LÄKARE
Nedan följer riktlinjer och förhållningsregler för 
omhändertagande av patienter före och under be-
handling med antiresorptiva läkemedel samt rikt-
linjer när ONJ misstänks eller har utvecklats.

Riktlinjer före start av 
antiresorptiv behandling

Patienter som ska påbörja behandling med bisfos-
fonater eller denosumab bör ha informerats av den 
läkare som ordinerar preparatet om att det finns en 
risk att utveckla ”bennekros” (osteonekros), spe-
ciellt om man även fått cytostatika och kortikoste-
roider. Risken bör speciellt beaktas för cancerpa-
tienter med skelettmetastaser som ska få så kallad 
högdosbehandling [4], medan osteoporospatien-
ter och patienter med benigna sjukdomar löper en 
mindre risk att drabbas (se avsnittet om epidemi-
ologi). Risken för att utveckla osteonekros kan re-
duceras avsevärt genom att odontogent orsakade 
infektionsfoci avlägsnas före start av antiresorptiv 
behandling [4, 6, 17–20, 39].

Alla patienter ombeds att konsultera sin ordi-
narie tandläkare med anledning av undersökning 
och behandling av eventuella foci. Idealet är att 
patienterna inte ska ha behov av tandextraktioner 
eller annan dento-alveolär kirurgi när den antire-

sorptiva behandlingen startar. Det är mycket viktigt 
att mjukvävnadsläkningen efter eventuella tand-
extraktioner är fullständig före behandlingsstart 
med det antiresorptiva läkemedlet. Som rutin bör 
uppföljning och ordinarie tandläkarkontroller fortgå 
livslångt, då risken för utveckling av ONJ ökar med 
kumulativ dos av antiresorptiv behandling [4]. I 
Sverige finns det för närvarande inte ekonomiskt 
stöd till sanering eller tandbehandling hos den 
här gruppen av patienter innan behandlingsstart.

Riktlinjer för patienter under 
pågående antiresorptiv behandling

Risken för att utveckla ONJ efter tandextraktion 
hos en patient som fått behandling med bisfosfo-
nater under en period är mycket högre för cancer-
patienter jämfört med osteoporospatienter. Ris-
ken för att utveckla ONJ hos osteoporospatienter 
är mycket låg och tandextraktioner kan vanligtvis 
genomföras utan problem, det vill säga hos allmän-
tandläkare i folktandvården eller hos privattand-
läkare. Osteoporospatienter som får zoledronsyra 
en gång per år som en injektion intravenöst (Aclas-
ta®) eller denosumab två gånger per år som en in-
jektion subkutant (Prolia®), bör inte få några kirur-
giska ingrepp eller tandextraktioner utförda direkt 
i anslutning till att läkemedlet administrerats. Man 

Figur VI a–d. Non-exposed 
osteonekros i överkäken hos 
69-årig man med prostata-
cancer och skelettmetas-
taser som behandlats med 
denosumab (XGEVA®) under 
19 månader. Patienten har 
värk i vänster överkäke. 
Klinisk bild visar normal 
tandlös överkäke. 
a) Inget exponerat ben 

synligt. 
b) Vid palpation kan pus 

tryckas ut genom den lilla, 
nästan osynliga, fisteln, 
genom vilken käkbenet 
kan sonderas.

c) CBCT visar sekvester regio 
24–25 (pil).

d) Infektionen omfattar 
också vänster sinus max-
illaris.

Forskning

a b

c d
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bör om möjligt vänta tills man närmar sig nästa ad-
ministrationstillfälle, och ibland kan man även för-
länga perioden mellan två administrationstillfällen. 

Det finns inga evidens för eller emot antibiotika-
behandling efter tandextraktioner hos osteoporos-
patienter. Det kan vara rimligt vid vissa tillfällen att 
ge antibiotika för att behandla den infektion som 
kan vara andledningen till att tanden eller tänderna 
ska tas bort med Kåvepenin 1,6 g x 3 i 7–10 dagar. 
Extraktion av tänder på osteoporospatienter kan 
ske som en sedvanlig extraktion utan mjukvävnads-
lambå, men det bör ske  så skonsamt som möjligt  
och tandläkaren ska kontrollera att alveolen läker 
samt hänvisa patienten till käkkirurgisk avdelning 
eller sjukhustandvård om det inte skett några teck-
en på mjukvävnadsläkning efter fyra veckor [40].

Patienter som behandlas med läkemedel mot 
benresorption har en förlängd alveolär läknings-
tid jämfört med patienter som inte får den här be-
handlingen [40]. Patienten rekommenderas att 
skölja med 0,1 procent klorhexidinlösning under 
läkningsperioden fram till dess att tandborstning 
kan ske på ett tillfredsställande sätt. 

Tandextraktion på cancerpatienter, så kallade 
högriskpatienter, ska remitteras till käkkirurgisk av-
delning för omhändertagande medan tandextraktio-
ner på patienter med mindre risk kan omhändertas 

inom allmäntandvården. Dock ska alltid en fullstän-
dig anamnes ligga till grund för bedömningen. Det 
finns flera patientgrupper med benigna sjukdomar 
som har en eller flera riskfaktorer och som därmed 
bör betraktas som patienter med högre risk. Annan 
dentoalveolär kirurgi, såsom parodontalkirurgi och 
apikalkirurgi inklusive borttagande av retinerade 
tänder på lågdospatienter utan ytterligare riskfak-
torer, kan genomföras efter ovanstående riktlinjer 
inom allmäntandvården.

 Implantatbehandling
Installation av implantat är en rapporterad riskfak-
tor. Risken för att utveckla ONJ bedöms som låg hos 
osteoporospatienter som behandlas med per orala 
antiresorptiva. Det rekommenderas speciellt att 
man följer dessa patienter noga, då problem runt 
fixturerna kan uppkomma lång tid efter installa-
tion och läkning. Det fanns inte något fall av ONJ 
bland 82 osteoporospatienter som genomgått im-
plantatbehandling [41]. Behandling av tandlöshet 
med implantat verkar således kunna utföras hos 
osteoporospatienter under förutsättning att en in-
dividuell riskbedömning görs från fall till fall, där 
hänsyn tas till benkvalitet och benkvantitet samt 
generella riskfaktorer som rökning, diabetes, mun-
hygien, läkningskapacitet – som kan bedömas till 

Figur VII a–d. Osteonekros i 
höger underkäke hos 67-årig 
kvinna med osteoporos som 
behandlats med alendron-
syra under 60 månader.
a) Patienten fick två titan-

implantat installerade 
två år tidigare och har 
där efter utvecklat den 
aktuella situationen. 

b) Extraoral fistel med 
pustömning. Smärta VAS 
7. Nedsatt sensibilitet av 
höger mentalisområde. 
Osteonekros stadium 3.

c) Panoramaöversikt av 
patient (figur VII a) som 
visar sekvesterbildning 
i höger underkäke och 
som involverar de två im-
plantaten och som omges 
av en radioluscent zon. 
Dessutom har underkäken 
frakturerat.

d) CBCT visar utbredd osteo-
nekros i höger underkäke 
inklusive fraktur. Patien-
ten blev behandlad med 
kontinuitetsresektion och 
rekonstruktionsplatta.

a b

c d
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exempel efter tandborttagning – samt andra risk-
faktorer. Alla patienter bör informeras om att det 
finns en risk för utveckling av käkbensnekros och 
därmed att implantaten kan riskera att gå förlorade. 

Risken är betydligt större för cancerpatienter 
som behandlas med månatlig bisfosfonat- eller 
denosumabbehandling och för den här gruppen 
är implantatbehandling som utgångspunkt kon-
traindicerad. När det gäller bröstcancerpatienter 
som får adjuvant högpotent bisfosfonatbehandling 
(Zometa®) två gånger om året i fem år, har man för 
närvarande ingen speciell kunskap då behand-
lingen inte genomförts under så lång tid. Uppfölj-
ning är viktig och utöver de läkemedelsrelaterade 
riskerna bör man också alltid vara uppmärksam 
på övriga riskfaktorer såsom rökning, pågående 
steroidbehandling och autoimmuna sjukdomar 
inklusive diabetes. Det antas att samma riktlinjer 
kan användas för patienter som behandlas med de-
nosumab som med bisfosfonater, då det inte finns 
någon dokumentation eller validering. Det finns 
inte några systematiska data ännu om behandling 
med implantat på patienter som är under behand-
ling med denosumab (Prolia®).

Riktlinjer för behandling och oral kirurgi 
inklusive tandextraktioner på patienter 
med diagnostiserad osteonekros i käkarna

Patienter med diagnosen ONJ kan behandlas med 
generell tandvård utförd inom allmäntandvården 
inklusive depuration, fyllningsterapi, kron- och 
broterapi, rotbehandlingar med mera, som inte in-
kluderar kirurgi. Patienter som har behov av tand-
extraktioner eller annan kirurgi bör hänvisas till en 
käkkirurgisk avdelning eller klinik som har erfaren-
het av omhändertagande av dessa patienter, såsom 
en del kliniker inom sjukhustandvården.

Tandextraktion bör genomföras under behandling 
med antibiotika före operationen och så atrauma-
tiskt som möjligt, och bör inkludera alveolektomi 
med primär mjukvävnadstäckning för att om möjligt 
undvika att exponera ytterligare ben. Det är viktigt 
att mjukvävnaden är så infektionsfri som möjligt vid 
det kirurgiska tillfället, vilket kan inneböra att pa-
tienten ska behandlas med antibiotika preoperativt.

Data som belyser risken för utveckling av ONJ 
efter tandextraktion med primär mjukvävnadstäck-
ning efter extraktion på patienter som behandlas 
med högdosbehandling väntas av flera pågående 
studier.

Riktlinjer för patienter där man misstänker ONJ
Patienter med nyupptäckt ONJ, eller där det finns 
misstanke om ONJ, bör hänvisas till en käkkirurgisk 
avdelning eller sjukhustandvårdsklinik. Finns det 
exponerat käkben råder det inget tvivel, men om 
det finns fistlar och non-exposed ONJ kan det vara 
svårare att ställa diagnos och man bör primärt för-
säkra sig om att det inte är apikal eller marginal par-

odontit, som kan behandlas i allmäntandvården.

KLINISK RELEVANS
Osteonekros i käkarna (ONJ) efter antiresorptiv 
behandling är en ny diagnos som uppmärksam-
mats globalt och har utvecklats till en av de stör-
re odontologiskt-medicinska utmaningarna i dag. 
ONJ drabbar en mängd cancerpatienter, osteopo-
rospatienter och patienter med autoimmuna sjuk-
domar i stigande antal över hela världen. Nästan 
alla praktiserande tandläkare har patienter som 
behandlas eller har fått behandling med läkeme-
del mot benresorption och kommer att ha eller få 
en eller flera patienter som löper risk att utveckla 
ONJ. Behandlande tandläkare bör vara uppmärk-
samma på att få aktuell läkemedelsanamnes av pa-
tienterna, då en del patienter har svårt att komma 
ihåg namn på preparaten och dessutom inte kän-
ner till att det finns en ökad risk att drabbas av ONJ 
i samband med till exempel tandextraktioner. Ar-
tikeln ger vägledning till tandläkare för att minska 
risken att patienter utvecklar ONJ. 

SAMMANFATTNING
● Osteonekros i käkarna relaterat till antiresorp-

tiv behandling är en globalt ökande odontolo-
gisk och medicinsk utmaning.

● Indikationer för antiresorptiv behandling ökar, 
vilket innebär att fler patientgrupper utsätts för 
risk att utveckla ONJ.

● Det är rapporterat flest ONJ-tillfällen hos cancer- 
och osteoporospatienter.

● All tandvårdspersonal kommer att behöva han-
tera patienter som behandlas med antiresorptiv 
behandling.

● Det är nödvändigt med uppdaterad kunskap om 
antiresorptiva läkemedels effekter på oral hälsa i 
takt med stigande ålder och komplexa sjukdoms-
bilder.

ENGLISH SUMMARY
Medical related ostenecrotic jaws, part 1: Overview 
and guidelines
Cecilia Larsson Wexell, Bente Brokstad Herlofson, 
Sven-Erik Nørholt, Carina Cardemil and Morten 
Schiødt
Tandläkartidningen 2015; 107 (12): 112–23
Osteonecrosis of the jaws (ONJ) is an increasing pro-
blem all over the world, and is a severe complication 
to antiresorptive treatment with bisphos phonate, 
denosumab and certain chemotherapeutic drugs 
used to treat osteoporosis, metastases from certain 
malignant conditions and as an adjuvant treatment 
in postmenopausal women with breast cancer. In 
this paper, the epidemiology, symptoms, diagnostic 
features, clinical findings, and treatment regimes 
are reviewed. Furthermore, guidelines are provi-
ded for dental treatment, surgery and referral of pa-
tients on antiresorptive treatment. l

Forskning

” Patienter som 
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hänvisas till en 
käkkirurgisk 
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