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Abstract

Streszczenie

Introduction. Mieloma multiplex is a malignant,
disseminated cancer of the hematopoietic system. This
disease is a cause of numerous metabolic and systemic
disturbances, which lead to defects in the osseous
system as a single or numerous osteolytic lesions, which
contribute to pain and pathological fractures, and in
the end to patient’s disablement. Bisphosphates are
the group of drugs which are used in treating mieloma
multiplex leading to improvement of metabolism of
osseous tissue by stimulating osteogenesis and thus
reducing osteolytic foci. In recent years, there have been
reports concerning adverse effects of bisphosphates
therapy namely osteonecrosis of the jaws, especially
of the mandible. These lesions are confused with
mieloma multiplex foci, and are very difficult to treat.
Aim of the study. To present the case of a 58-year-old
woman who suffered from osteonecrosis of the jaws
after many years of bisphosphates application used to
treat mieloma multiplex. Conclusion. Bisphosphates
have a favourable influence on the osseous system
especially on bones of the vertebral column and pelvis,
but they can induce side effects on long-term use.
Recommendations for both for patients and physicians
during bisphosphates therapy have also been outlined.

Wprowadzenie. Szpiczak mnogi jest złośliwym
rozsianym nowotworem układu krwiotwórczego.
Choroba ta jest przyczyną wielu zaburzeń
metabolicznych i narządowych, prowadzących
między innymi do powstania defektów w układzie
kostnym w postaci pojedynczych lub mnogich
ognisk osteolitycznych wywołujących dolegliwości
bólowe i będących przyczyną złamań patologicznych
i  w  konsekwencji kalectwa chorych. Grupa leków
zwanych bisfosfonianami stosowana w leczeniu
szpiczaka mnogiego – z jednej strony przyczynia się
do poprawy metabolizmu tkanki kostnej stymulując
mechanizm kościotworzenia, a zatem redukcji ognisk
osteolitycznych. W ostatnich latach pojawiły się
jednak doniesienia o niekorzystnych skutkach terapii
w postaci martwicy kości szczęk, a szczególnie żuchwy.
Zmiany te są mylone z ogniskami szpiczaka oraz
stosunkowo trudne w leczeniu. Cel pracy. W  pracy
przedstawiono opis przypadku 58-letniej chorej
z martwicą kości szczęk, u której z powodu choroby
podstawowej (Mieloma Multiplex) przez wiele lat
stosowano bisfosfoniany. Podsumowanie. Podkreśla
się z jednej strony pozytywne działanie bisfosfonianów
na układ kostny – szczególnie kości kręgosłupa
i miednicy, zwracając także uwagę na skutki uboczne,
jakie mogą występować podczas długiego okresu
ich stosowania. Zwrócono także uwagę na zalecenia
obowiązujące pacjenta i lekarzy przy leczeniu tą grupą
leków.
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Introduction

Multiple myeloma (plasma cell myeloma or
Kahler’s disease) is a malignant disseminated
cancer of the circulatory system. It features an
abnormal production of plasma cells in the marrow.
These cells produce monoclonal immunoglobulin
called M protein or multiple myeloma protein or
spike protein (because of the shape it takes in
electrophoresis). Because of the abnormal amino
acid sequence in these proteins they do not act as
the antibodies, which leads to the inhibition of the
normal immune activities, and this predisposes
the patients to frequent pneumococcal infections.
Overproduction of the abnormal protein leads to
the accumulation of monoclonal particles that stick
both to one another and to the walls of blood
vessels and blood cells. It also causes blood
flow decrease and hyperviscosity syndrome. On
the other hand, the monoclonal protein can bind
with blood-clotting agents, which can result in
bleeding tendency, intensified coagulation, or to
the vein inflammation. The ability to combine with
the circulating hormones or chemical substances
results in various endocrine or metabolic disorders.
Bence-Jones protein is also characteristic here. It
easily infiltrates the renal tubules, which leads to the
increase of the protein level in urine, also producing
renal insufficiency or failure. Multiple myeloma
cells can grow creating solitary or multiple tumours,
i.e. plasmacytoma in the bone marrow and bones or
in the soft tissues. Apart from the above-mentioned
symptoms, the uncontrolled growth of the multiple
myeloma cells is the cause of the defects in the
skeleton like the solitary and multiple bone voids
or even osteoporosis. The disease is localized in
the skull bones but also in the upper and lower jaw
bones. Radiologically, they are typical osteolytic
defects resulting in the increased concentration of
calcium in blood serum, hypercalcinuria, brittle
bones and painful sensations. It has been proven that
multiple myeloma cells produce agents activating
osteoclasts. Additionally, inhibition of osteoblasts
also occurs in the multiple myeloma disease.
Due to dysfunction of kidneys, aminoacids and
phosphates are excreted in urine possibly leading
to metabolic bone disease, which consequently
intensifies pathological processes in the skeleton.1
http://www.jstoma.com
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Wstęp

Szpiczak mnogi (mieloma multiplex, szpiczak
plazmocytowy, choroba Kahlera) jest złośliwym
rozsianym nowotworem układu krwiotwórczego,
który charakteryzuje się patologicznym rozrostem
komórek plazmatycznych w szpiku kostnym,
produkujących monoklonalną immunoglobulinę – zwaną białkiem M, białkiem szpiczaka lub
białkiem piku z uwagi na charakterystyczny obraz, jaki tworzy podczas elektroforezy. W związku z nieprawidłową sekwencją aminokwasów
w tych białkach nie spełniają one funkcji immunoglobulin jako przeciwciała, prowadząc zarazem
do inhibicji prawidłowych czynności immunologicznych, co predysponuje chorych do częstych
zakażeń pneumokokowych. Nadprodukcja nieprawidłowego białka prowadzi do nadmiernego
zalegania cząsteczek monoklonalnych przylegających zarówno do siebie, jak i ścian naczyń
krwionośnych i elementów morfotycznych krwi
oraz do zmniejszenia przepływu i zespołu nadlepkości. Z drugiej strony, białko monoklonalne ma
zdolność łączenia się z czynnikami krzepnięcia
krwi, co może być przyczyną skłonności do krwawień lub nasilonego krzepnięcia bądź zapalenia
żył. Możliwość łączenia się z krążącymi hormonami lub substancjami chemicznymi skutkuje
różnymi zaburzeniami endokrynologicznymi lub
metabolicznymi. Charakterystyczne dla tej jednostki jest także tzw. białko Bence’a-Jonesa, które swobodnie przenika przez kanaliki nerkowe,
prowadząc do zwiększonego dobowego poziomu
białka w moczu, jak również może być przyczyną dysfunkcji lub niewydolności nerek. Komórki
szpiczakowe mogą wzrastać tworząc pojedyncze
lub mnogie guzy, tzw. plazmocytoma w obrębie
szpiku kostnego i kości lub poza nimi w tkankach
miękkich. Niekontrolowany wzrost komórek
szpiczakowych oprócz wymienionych objawów
jest przyczyną powstawania defektów w układzie
kostnym również w postaci pojedynczych lub
mnogich ubytków, bądź nawet rozlanej osteoporozy. Ogniska chorobowe umiejscawiają się zarówno w kościach sklepienia czaszki, jak również
w kościach szczęki i żuchwy. Radiologicznie są
typowymi ubytkami osteolitycznymi. Skutkiem
tego jest podwyższenie stężenia wapnia w suro-
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There are various schemata of chemotherapy
in the treatment of multiple myeloma but the best
agent seems to be Melphalan (belonging to the
bisphosphonates class), first introduced in 1962.
It slows down the growth of cancer cells. It gives
the best therapeutic results when combined with
Prednisolone or Dexamethasone.1,2
As the destruction of bones is the main cause of
a physical disability among the patients suffering
from multiple myeloma, drugs inhibiting the
degradation processes in the skeleton are being
sought. The group of drugs called bisphosphonates
is used for this purpose.
Bisphosphonates, thanks to their chemical
structures, are the drugs which show a great affinity
with calcium, thus with bone tissue. Bisphosphonates
are absorbed on the hydroxyapatite crystals and
become permanently incorporated into the bone
structure as they bind with its mineralized surface.
On the one hand, the antidemineralization effect of
the bisphosphonates is connected with the inhibition
of maturing of the osteoclasts precursors. On the
other, it is connected with decreasing the activity
of the mature forms of these cells. It leads to the
change of the bone tissue metabolism, which is bone
production. In result, the focal points of resorption
on the bone surface become decreased or inhibited,
especially in the spine and pelvis. Subsequently, it
alleviates pain and lessens the risk of pathological
bone fractures.2-4 Bisphosphonates have been
widely used in the treatment of hypercalcaemia
in cancer patients (especially with breast cancer
and prostate cancer), which metastasize to bones.
They are also used in the treatment of osteoporosis,
Paget’s disease and plasma cell myeloma.2-5
The side effects of bisphosphonates are
hypocalcaemia and nephrotoxicity. The serious
complication observed in the long-term
treatment is osteonecrosis of the upper or lower
jaw. Bisphosphonates should not be used with
aminoglycoside so as not to cause the addition
reaction.1-9

The case study

A female patient aged 58 was admitted to
hospital in January 2006 on suspicion of having
the jawbone inflammation with accompanying
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wicy krwi, hiperkalciuria, łamliwość kości i dolegliwości bólowe. Stwierdzono bowiem, że komórki szpiczakowe produkują czynniki aktywujące osteoklasty. Dodatkowo w przebiegu szpiczaka występuje zjawisko inhibicji osteoblastów.
W związku z upośledzoną funkcją nerek następuje utrata z moczem aminokwasów i fosforanów,
co może być przyczyną choroby metabolicznej
kości nasilając przebieg procesów patologicznych
w układzie kostnym.1
W leczeniu szpiczaka stosuje się różne schematy środków chemioterapeutycznych, lecz najlepszym lekiem wydaje się być wprowadzony po
raz pierwszy w 1962 roku Melfalan (z grupy bisfosfonianów). Jest to lek hamujący rozrost komórek nowotworowych. Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje się stosując go w połączeniu
z Prednisolonem lub Dexametasonem.1,2
W związku z tym, że niszczenie kości jest główną przyczyną inwalidztwa chorych ze szpiczakiem
poszukuje się leków hamujących procesy degradacyjne w układzie kostnym. Zastosowanie znalazła
grupa leków zwanych bisfosfonianami.
Są to leki, które dzięki swej budowie chemicznej wykazują duże powinowactwo do wapnia,
a zatem i tkanki kostnej. Ulegając absorpcji na
kryształach hydroksyapatytu trwale wbudowują
się w strukturę kostną łącząc się z jej zmineralizowaną powierzchnią. Działanie antydemineralizacyjne bisfosfonianów związane jest z jednej
strony z inhibicją dojrzewania prekursorów osteoklastów, a z drugiej ze zmniejszeniem aktywności dojrzałych form tych komórek. Powoduje to
zmianę metabolizmu tkanki kostnej na rzecz kościotworzenia, czego efektem jest zmniejszenie
lub zahamowanie i odbudowa ognisk resorpcji
na powierzchni kości – szczególnie kręgosłupa
i kości miednicy, a w następstwie zmniejszenie
dolegliwości bólowych i niebezpieczeństwa wystąpienia złamań patologicznych.2-4 Bisfosfoniany
znalazły szerokie zastosowanie w leczeniu hyperkalcemii u pacjentów nowotworowych (szczególnie w raku piersi i prostaty) z przerzutami do
kości, osteoporozy, chorobie Pageta, jak również
szpiczaka plazmocytowego.2-5
Do skutków ubocznych stosowania bisfosfonianów należą hipokalcemia i nefrotoksyczność.
http://www.jstoma.com
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Istotnym powikłaniem obserwowanym podczas
długotrwałej terapii jest martwica szczęki lub żuchwy. Nie należy stosować ich z amino glikozydami, aby nie wywołać efektu addycji.1-9

Opis przypadku

Fig. 1. Osteonecrotic foci of the maxilla and the mandible following
bisphosphonates therapy.
Ogniska martwicy żuchwy i szczęki po leczeniu bisfosfonianami.

pain (Fig. 1). Medical history revealed that
the patient had been treated with Alkeran and
Encorton for about six years because of multiple
myeloma. During hospitalization, antibiotic
Doxycycline 0.1 was administered intravenously
plus lidocaine infusions and analgesic and antiinflammatory drugs (Ketonal 0.1). There was
also haematological consultation regarding the
patient’s case. The blood tests reconfirmed the
preliminary diagnosis of multiple myeloma. Local
radiotherapy was ordered, Aredia 90 mg was given
once a month to strengthen bones, calcium three
times a day and Alfacalcidol 0,25 μg. Because
of the new treatment, surgery was no longer
considered and the patient was referred to the
oncology centre to be qualified for radiotherapy.
After radiotherapy, the patient was rehospitalized
in the same year because of the osteolytic changes
in the mandible. Treatment included bone
sequestrum removal around the body and angle
of the mandible on the left side, removal of the
roots of teeth 44 and 45 and removal of the focal
points of osteonecrosis from maxillary alveoli
body of the zygomatic bone on the left side. The
left maxillary sinus was examined and the infected
mucous membrane was removed. Additionally,
antibiotics were administered intravenously three
times a day (80 mg of Gentamicin and 300 mg of
Clindamycin).
http://www.jstoma.com

Pacjentkę (K, lat 58) przyjęto w styczniu 2006
roku na oddział z powodu podejrzenia zapalenia
kości żuchwy z towarzyszącymi dolegliwościami bólowymi (Fig. 1). Z wywiadu wynikało, iż
pacjentka od ok. 6 lat z uwagi na chorobę podstawową (Mieloma Multiplex) była pulsacyjnie
leczona Alkeranem z Encortonem. W trakcie pobytu zastosowano antybiotykową terapię dożylną (Doxycyclina 0,1) oraz wlewy z lignokainy,
jak również środki p-zapalne i p-bólowe (Ketonal
0,1) i przeprowadzono konsultację hematologiczną. Konsultacja oparta na wynikach krwi potwierdziła wcześniejsze rozpoznanie – szpiczak mnogi.
Dodatkowo zalecono lokalną radioterapię, preparat Aredia 90 mg raz w miesiącu w celu poprawy stanu kostnego, Calcium 3 razy dziennie
i Alfacalcidol 0,25 μg. Wobec powyższego pacjentkę zdyskwalifikowano z leczenia operacyjnego i skierowano do ośrodka onkologicznego w
celu zakwalifikowania do leczenia energią promienistą.
Po przeprowadzonej radioterapii w tym samym
roku chorą ponownie hospitalizowano z powodu
zmian osteolitycznych w żuchwie. Podczas pobytu usunięto martwaki kostne w okolicy trzonu
i kąta żuchwy po stronie lewej, korzenie zębów
44 i 45 oraz ogniska martwicy kości z wyrostka
zębodołowego szczęki i trzonu kości jarzmowej
po stronie lewej. Zrewidowano lewą zatokę szczękową usuwając zmienioną zapalnie błonę śluzową. Dodatkowo zastosowano dożylną antybiotykoterapię Gentamycynę 80 mg 3 razy dziennie,
Klindamycynę 3 razy dziennie 300 mg.
W styczniu 2008 roku w związku z postępującymi zmianami osteolitycznymi w żuchwie wykonano hemimandibulectomię lewostronną (Fig. 2).
Badanie histopatologiczne brzmiało – osteomielitis chronica. Farmakologicznie zastosowano
Biotrakson 1,0, Metronidazol 0,5, Klimicin 0,3.
Gojenie było powikłane rozejściem brzegów rany
– zalecono codzienną wizytę w poradni przykli-
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Fig. 2. Osteonecrotic foci of the maxilla following bisphosphonates therapy.
Ogniska martwicy szczęki po leczeniu bisfosfonianami.

Because of the progressive osteolytic changes
in the mandible, in January 2008 left-sided
hemimandibulectomy was performed (Fig. 2).
Histopathologically, chronic osteomyelitis was
determined. Pharmacologically, the following
were administered: Biotraxon 1.0, Metronidazole
1.0 and Klimicin 3.0. The healing was complicated
by wound dehiscence; daily visits to the outpatient
clinic were recommended to continue treatment
(iodoform gauze strips were replaced). The patient
was advised to pay extra attention to oral hygiene
and to use chlorhexidine-based rinses.
In March 2008, the patient was hospitalized
again because of the bilateral osteonecrosis
of the maxillary alveoli and osteonecrosis
of the mandible on the right side. 100 mg of
Thalidomide prescribed by the hematologist
produced a significant improvement of albumen.
The computed tomography showed numerous
osteolytic lesions disseminated in the craniofacial
region. The administered treatment consisted
of bilateral sequestrectomy of the maxillary
tooth sockets and the sequestrectomy of the
mandible on the right side. Also, the following
were administered: Amoxiclav 1.2 given three
times a day and Biodacine 0.5 given twice a day
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nicznej w celu kontynuowania leczenia (zmiana
setonów jodoformowych). Pacjentkę poinformowano o przestrzeganiu wzmożonej higieny jamy
ustnej – stosowaniu płukanek na bazie chlorheksydyny.
W marcu 2008 roku ponownie hospitalizowana
z powodu martwicy kości wyrostka zębodołowego szczęki – obustronnie oraz żuchwy po stronie
prawej. Otrzymywała zalecone przez hematologa
leki -Myrin (Talidomid) – 100mg dziennie i wykazywała znaczną poprawę białkową. Wykonano
badanie TK, które wykazało rozsiane liczne
zmiany osteolityczne w obrębie twarzoczaszki.
Zastosowano leczenie – sekwestrotomię w zakresie wyrostków zębodołowych szczęki (obustronnie) i żuchwy po stronie prawej; farmakologicznie
Amoxiclav 1,2 3xdz i.v., Biodacyna 0,5 2xdz i.v.,
Hydrocortison 100 mg, uzyskując poprawę stanu
miejscowego.

Dyskusja

Problem martwicy kości szczęk po stosowaniu
bisfosfonianów został zauważony po raz pierwszy
w 2003 roku.5 Mario i wsp. zwracają uwagę na
pewien historyczny fakt, który pojawił się na przełomie XIX i XX wieku – występowania martwicy
http://www.jstoma.com
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intravenously, and 100 mg of Hydrocortisone
obtaining local improvement.

Discussion

The problem of osteonecrosis of the jaw after
bisphosphonates treatment was first reported
in 2003.5 Mario et al. note one historical fact
of osteonecrosis in workers manufacturing
phosphorus-based matches at the turn of the 19th
and 20th century.
Pathogenesis of this process has not been fully
explained. Not only can bisphosphonates inhibit
bone resorption but are also antiangiogenic.
Metabolic disorders of bone tissue and its blood
supply are certainly significant in the case of
multiple myeloma. Additionally, the oral cavity,
rich in bacterial flora, favours the onset of
inflammation – especially if the chemotherapeutic
agents have been used. The presence of the
following colonies in necrotic osteolytic lesions
has been confirmed: Staphylococcus, Prevotella,
Escherichia,
Actinomyces,
Gram-negative
2,3,5
Therefore, during treatment,
anaerobic rods.
patients are advised to pay extra attention to their
oral hygiene and to avoid any surgeries (tooth
extraction in particular). Moreover, all potential
foci of infections should be eliminated before
treatment. Also, osteonecrosis more frequently
occurs in the mandible than in the maxilla.2,3,5,7-9
Apart from the patients who are predisposed to
osteonecrosis during bisphosphonates therapy,
a few cases of edentate patients, suffering from
osteonecrosis for no relevant reason, have been
reported. This particularly concerns patients with
the family history of cancer who are simultanously
treated with other chemotherapeutic agents,
radiotherapy or steroid therapy (as in multiple
myeloma). The increased risk of osteonecrosis
of the jaws has been reported to occur in patients
receiving pamidronate or/and zoledronic acid
therapy.2,4,5,7,8.
The case study shows how difficult it is to
treat people who develop osteonecrosis of the
jaws as a complication following long-term
bisphosphonates therapy. The problem is even
more acute because presently, there are no precise
treatment schemes for the disease
http://www.jstoma.com
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szczęk u robotników zatrudnionych przy produkcji zapałek na bazie związków fosforu.
Patogeneza tego procesu nie jest do końca wyjaśniona. Bisfosfoniany oprócz hamowania procesu
resorpcji kości mają także właściwości antyangiogenne. Zaburzenie procesów metabolicznych
tkanki kostnej oraz jej ukrwienia odgrywają zapewne niebagatelną rolę w patologii tego schorzenia. Dodatkowo jama ustna obfitująca w bogatą
florę bakteryjną sprzyja powstawaniu procesów
zapalnych – szczególnie w przypadku występowania zaburzeń wywołanych stosowaniem wspomnianych chemioterapeutyków. W martwiczych
ogniskach kostnych badania bakteriologiczne
wskazują na obecność kolonii Staphylococcus,
Prevotella, Escherichia, Actinomyces, beztlenowej pałeczki Gram-ujemnej.2,3,5 Dlatego w okresie stosowania terapii pacjenci powinni w sposób
szczególny dbać o higienę jamy ustnej i unikać
zabiegów chirurgicznych (szczególnie ekstrakcji zębów), a wszelkie możliwe ogniska zapalne
usunąć przed planowanym podjęciem leczenia.
Zauważono również, że martwica częściej dotyczy żuchwy niż szczęki.2,3,5,7-9 Oprócz czynników
predysponujących do wystąpienia osteonekrozy
podczas stosowania bisfosfonianów, tj. ognisk zapalnych, opisuje się przypadki wystąpienia martwicy kości szczęk bez istotnej przyczyny u pacjentów bezzębnych. Dotyczy to szczególnie osób
z wywiadem nowotworowym, u których równocześnie stosuje się inne chemioterapeutyki, radioterapię, czy sterydoterapię jak w przypadku
szpiczaka. Zwraca się uwagę na fakt, że na wystąpienie martwicy szczęki lub żuchwy szczególnie narażeni są pacjenci, u których terapia opiera
się na stosowaniu pamidronianu i/lub zoledronianu.2,4,5,7,8
Opisany przypadek ukazuje, jak ogromne są
trudności terapeutyczne podczas leczenia chorych,
u których jako powikłanie długotrwałego stosowania bisfosfonianów występuje martwica kości
żuchwy lub szczęki. Jest to tym większy problem,
że w chwili obecnej nie ma określonych schematów leczenia tego typu zaburzeń.
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