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Streszczenie
opieka nad pacjentami poddawanymi radioterapii z powodu nowotworów głowy i szyi jest wyzwaniem dla lekarzy 
wielu specjalności, którzy muszą ze sobą ściśle współpracować. Zastosowanie radioterapii powoduje wystąpienie 
wielu działań niepożądanych. wśród nich jest martwica popromienna kości (orN), której leczenie jest trudne 
i długotrwałe, dlatego aby jej zapobiegać, ważna jest właściwa opieka stomatologiczna zarówno przed, podczas, jak 
i po zakończeniu terapii radiacyjnej. celem pracy jest przedstawienie najnowszych doniesień w piśmiennictwie na 
temat postępowania z pacjentami leczonymi energią promienistą w obrębie twarzowej części czaszki w taki sposób, 
aby zminimalizować ryzyko wystąpienia martwicy popromiennej kości (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 62–68).

Słowa kluczowe: radioterapia, martwica popromienna kości, ekstrakcje zębów.

Abstract
Treatment of patients undergoing radiotherapy for head and neck cancer is a challenge for physicians of many 
specialties who have to cooperate closely. The use of radiotherapy is associated with the occurrence of many side 
effects. The radiation bone necrosis is one of them. Its treatment is difficult and slow, so a big role in the preven-
tion of orN is played by proper dental care both before, during, and after the completion of radiation therapy. The 
aim of this study is to present the latest reports in the literature on management of patients treated with radiant 
energy within the facial part of the skull in such a way as to minimize the risk of orN (Dent. Med. Probl. 2012, 
49, 1, 62–68).
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leczenie pacjentów poddawanych radioterapii 
z powodu nowotworów głowy i szyi jest wyzwa-
niem dla lekarzy wielu specjalności, którzy mu-
szą ze sobą ściśle współpracować. Zastosowanie 
radioterapii powoduje wystąpienie działań niepo-
żądanych, takich jak: suchość, pieczenie jamy ust-
nej, zaburzenia smaku z jego utratą włącznie, te-
leangiektazje błony śluzowej jamy ustnej, zblizno-
wacenie tkanek, martwica popromienna kości, 
zahamowanie wzrostu owłosienia skóry twarzy. 
Promieniowanie jonizujące wpływa na zmniejsze-
nie liczby komórek i naczyń, co prowadzi do nie-
dotlenienia tkanek, hialinizacji i zakrzepicy we-

wnątrznaczyniowej. dochodzi także do zmniej-
szenia liczby komórek szpiku oraz osteoblastów, 
co może prowadzić do zwłóknienia szpiku. w wy-
niku naświetlania reakcja obronna i zdolności re-
generacyjne komórek oraz naczyń krwionośnych 
są ograniczone, co z kolei może skutkować utrud-
nionym gojeniem tkanek. wszelkie zabiegi chi-
rurgiczne wykonywane w obrębie anatomicznego 
regionu naświetlania mogą zwiększać ryzyko wy-
stąpienia powikłań [1–10].

Martwica popromienna kości (orN) jest cho-
robą, na którą cierpią pacjenci leczeni energią 
promienistą od czasu wynalezienia radioterapii. 
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Przedstawiono wiele czynników predysponujących 
do powstania orN. Należą do nich: wiek pacjen-
ta, umiejscowienie nowotworu, miejsce napromie-
niania, dawka całkowita, dawki frakcyjne, zabie-
gi chirurgiczne, zakażenia, urazy po napromienia-
niu, stan higieny jamy ustnej i używki [11–14].

Za kość objętą orN uważa się tkankę po na-
promieniowaniu, w której występują trudno goją-
ce się rany (przez okres 3–6 miesięcy) oraz brakuje 
zmian o charakterze nowotworowym [12, 15–18]. 

Po raz pierwszy orN u pacjentów po napromie-
nianiu głowy i szyi opisał reguard w 1922 r. [19]. 
orN najczęściej występuje w ciągu pierwszych 
kilku lat po naświetlaniu (70–94%) [20]. Jeżeli po-
jawi się w okresie do 2 lat po zakończonej radiote-
rapii, to główną przyczyna jej powstania jest daw-
ka promieniowania wynosząca > 70 gy lub zabieg 
chirurgiczny. Za przyczynę martwicy powstałej 
później uważa się uraz w przewlekle niedotlenio-
nych tkankach [1, 21].

Martwicę popromienną kości dzieli się na [1]: 
aseptyczną (zmiany widoczne w obrazie rTg) 
i septyczną (dodatkowo z występującymi objawa-
mi klinicznymi). 

leczenie orN jest najczęściej trudne i długo-
trwałe, stąd dużą rolę w zapobieganiu orN ma 
właściwa opieka stomatologiczna zarówno przed, 
podczas, jak i po zakończeniu terapii radiacyj-
nej. dane w piśmiennictwie na temat określonych 
standardów postępowania są niejednoznaczne 
i pokazują sprzeczne wyniki.

celem pracy jest przedstawienie najnowszych 
doniesień w piśmiennictwie poświęconych postę-
powaniu chirurgicznemu z pacjentami leczonymi 
energią promienistą w obrębie twarzowej części 
czaszki w taki sposób, aby zminimalizować ryzy-
ko wystąpienia orN. Praca ma na celu stworzenie 
algorytmu postępowania u tych pacjentów oraz 
standaryzację poszczególnych etapów leczenia. 

Podczas przygotowywania pacjenta do radiote-
rapii należy zwrócić szczególną uwagę na odpowied-
nie zaplanowanie leczenia stomatologicznego. Należy 
dokładnie zbadać jamę ustną chorego, tj. stan błony 
śluzowej, przyzębia, zębów. Badanie kliniczne nale-
ży rozszerzyć o zdjęcia pantomograficzne i ewentu-
alnie dodatkowe rTg. Badania dowodzą, że prawdo-
podobieństwo wystąpienia orN jest 3 razy większe 
u pacjentów z uzębieniem niż u pacjentów bezzęb-
nych, zatem czynniki predysponujące do próchnicy, 
ewentualnie do utraty zębów, powinny zostać szcze-
gółowo zanalizowane [22]. Należy również mieć na 
uwadze, że ryzyko wystąpienia martwicy kości jest 
większe w żuchwie niż w szczęce i częściej dotyczy 
rejonu zębów trzonowych. Taka zależność jest tłu-
maczona słabszym ukrwieniem tych okolic anato-
micznych [12, 13, 15, 21, 23]. 

Pacjenci źle dbający o jamę ustną, z licznymi 

nieleczonymi ubytkami próchnicowymi, zębami 
z powikłaną próchnicą głęboką, zębami z miazgą 
w stanie zgorzelinowego rozpadu, martwicą miaz-
gi, zębami leczonymi endodontycznie ze zmiana-
mi w tkankach okołowierzchołkowych, zaawan-
sowaną chorobą przyzębia (zwłaszcza ze znacz-
ną utratą podłoża kostnego, obnażeniem furkacji 
międzykorzeniowych), zębami częściowo zatrzy-
manymi, które nie są całkowicie pokryte kością 
oraz zębami o niepewnym rokowaniu powinni 
zostać poddani sanacji jamy ustnej przed radio-
terapią. Należy również przeprowadzić wymianę 
wypełnień amalgamatowych oraz stalowych uzu-
pełnień protetycznych, gdyż mogą one stanowić 
źródło promieniowania wtórnego prowadzącego 
do martwicy kości i błony śluzowej [5, 24–28]. 

Podczas podejmowania decyzji o zakwalifiko-
waniu zębów do ekstrakcji należy szczególnie wziąć 
pod uwagę stopień zainteresowania pacjenta stanem 
zdrowia. Badania dowodzą, że decyzja o pozosta-
wieniu zębów o wątpliwym rokowaniu u pacjentów 
źle dbających o jamę ustną, nadużywających alko-
holu i nałogowych palaczy zwiększa ryzyko wystą-
pienia martwicy kości w przypadku ewentualnych 
ekstrakcji po radioterapii [13, 29, 30].

ekstrakcje wykonywane bezpośrednio przed 
lub po radioterapii są uważane za jeden z głów-
nych czynników ryzyka pojawienia się orN. czę-
stość występowania orN po usunięciu zębów 
u pacjentów leczonych energią promienistą wynosi 
2–18% [5, 30–32]. wielu autorów uważa, że usuwa-
nie zębów (szczególnie w okresie po napromienio-
waniu) jest głównym czynnikiem rozwoju orN. 
Istnieją jednak badania wskazujące na zwiększone 
ryzyko wystąpienia martwicy kości, jeżeli ekstrak-
cja nastąpi przed radioterapią [5, 12, 15, 30, 33]. 
Beumer et al. twierdzą, że orN powstała w wyni-
ku ekstrakcji przeprowadzonych po napromienio-
waniu dużo częściej wymaga radykalnych resekcji 
kości (45%) w porównaniu z ekstrakcjami wyko-
nanymi przed napromieniowaniem (11%).

ekstrakcje zębów nie powinny być wykony-
wane u pacjentów w czasie odbywanego cyklu na-
świetlań. Mimo przeprowadzonych badań, z któ-
rych wynika, że w żadnym przypadku ekstrakcji 
podczas radioterapii nie wystąpiła orN, autorzy są 
zgodni, że zabiegi takie zwiększają ryzyko martwi-
cy i mogą zaburzyć przebieg leczenia onkologicz-
nego [15, 34]. wyniki poszczególnych badań na ten 
temat [5, 15, 26, 34–37] przedstawiono w tabeli 1.

Istotny jest również czas między zabiegami 
chirurgicznymi a rozpoczęciem radioterapii. ra-
port opublikowany w 1990 r. przez National can-
cer Institute (NcI) rekomenduje minimum 2 ty-
godnie odstępu, podczas którego powinno dojść 
do wygojenia tkanek [24]. gehring [37], Beumer  
et al. [12] oraz regezi et al. [36] na podstawie prze-
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prowadzonych badań proponują odczekać co naj-
mniej 10–14 dni przed rozpoczęciem radioterapii, 
a Sulaiman i Huryn [5] 14–21 dni. część autorów 
sugeruje, że na czas pozostawiony na wygoje-
nie tkanek mają wpływ: dawka promieniowania, 
umiejscowienie zmian i stopień zaawansowania 
guza oraz rodzaj zabiegu chirurgicznego. Niektó-
rzy autorzy wyrażają również pogląd, że czas mię-
dzy usunięciem zęba a rozpoczęciem radioterapii 
nie jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na 
rozwinięcie się osteoradionekrozy. 

w analizie przeprowadzonej przez Nabia 
i Sammana [20] pacjenci zostali podzieleni na 
dwie grupy, w których ekstrakcje zostały prze-
prowadzone do roku lub powyżej 2 lat po naświe-
tlaniu. częstość występowania orN była 2 razy 
większa w drugiej grupie i wynosiła 16%. Marx  
et al. [31, 32] uważają, że ryzyko wystąpienia orN 
po raz pierwszy nasila się w czasie do 3 miesięcy 
po naświetlaniu, co jest ściśle związane z urazem 
występującym przed i podczas radioterapii. orN 
występuje jednak najczęściej po 2 latach, co jest 
związane głównie ze zwiększeniem się liczby pa-
cjentów wymagających ekstrakcji zębów kilka lat 
po naświetlaniu.

Zabieg ekstrakcji powinno się wykonać atrau-
matycznie. Jeżeli jest to konieczne, to należy usu-
wać po kilka zębów w czasie każdej wizyty, następ-
nie delikatnie wygładzić ostre brzegi kostne oraz za-
opatrzyć szwami bez nadmiernego napięcia. Takie 
postępowanie w znacznej mierze ogranicza moż-
liwość wystąpienia powikłań pozabiegowych oraz 
rozwinięcie się osteoradionekrozy [5, 15, 38–44]. 

Profilaktyka antybiotykowa przed i po eks-
trakcji zębów jest w piśmiennictwie tematem 
kontrowersyjnym. antybiotyki są stosowane ja-
ko terapia pomocnicza, która ma na celu zapo-
biec wystąpieniu orN. autorzy rutynowo przepi-
sują antybiotyki, ale w piśmiennictwie trudno jest 
znaleźć typ, dawkę i czas podawanego antybioty-
ku (tab. 2). wśród wielu opublikowanych artyku-
łów jedynie kilku autorów przedstawiło swoje sta-
nowisko odnośnie do antybiotykoterapii przy za-
biegach chirurgicznych u pacjentów poddawanych 
radioterapii. 

Meyer et al. [45]. uważali, że promieniowanie, 
uraz i zakażenie stanowią główne czynniki po-
wstawania orN. Przerwanie ciągłości napromie-
niowanej tkanki kostnej prowadzi do wnikania 
bakterii, w wyniku czego w mało odpornej kości 
rozwija się orN. Nie udowodniono jednak obec-
ności bakterii w napromienianej kości.

Marx [17] badał mikroorganizmy występu-
jące w kości podczas orN i stwierdził, że bak-
terie nie są główną przyczyną tego powikłania. 
Jako główny patomechanizm powstawania mar-
twicy uznał spontaniczne lub powstałe w wyni-
ku urazu formowanie się niedotlenionych tka-
nek o zmniejszonej liczbie komórek i naczyń, 
co prowadziło do tworzenia się trudno gojących 
ran. rutynowe stosowanie antybiotyków nie 
jest zatem związane z patofizjologią powstawa-
nia orN. antybiotyki nie są używane jako środ-
ki mające zapobiec powstaniu orN, lecz ograni-
czające ryzyko rozwinięcia się zakażenia w tkan-
kach [17, 20].

Tabela 1. dane dotyczące częstotliwości występowania martwicy popromiennej kości u pacjentów, u których ekstrakcje były 
przeprowadzane przed, podczas i po radioterapii

Table 1. data on the incidence of orN in patients in whom extractions were carried out before, during or after radiotherapy

autor, rok
(author, year)

ekstrakcje wykonywane  
przed radioterapią
(extraction before radiotherapy)

ekstrakcje wykonywane  
w czasie radioterapii
(extraction during radiotherapy)

ekstrakcje wykonywane  
po radioterapii
(extraction after radiotherapy)

liczba  
pacjentów

liczba 
ekstrakcji 

orN w % liczba  
pacjentów

liczba 
ekstrakcji

orN w % liczba  
pacjentów

liczba 
ekstrakcji

orN w %

Koga et al. [26], 
2008

363 1647 0,5  57 290 1,7

oh [34], 2004 55  99 1,8  5 33 0   5   7 20

Sulaiman  
et al. [5], 2003

77 300 2,6 107 330 1,8

Makkonen [35], 
1987

10  45 0  25  88 0

epstein  
et al. [15], 1987

92 454 5,4 12 36 0  42 137 7,1

Starcke [cyt wg 
20], 1977

62 515 0

regezi et al. [36], 
1976

49 311 2     10  23 0
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Mcload et al. [6] przedstawił algorytm postę-
powania dla pacjentów wymagających ekstrak-
cji po przeprowadzonej radioterapii. Na godzinę 
przed zabiegiem zaproponował podanie amok-
sycyliny w dawce 3 g, a przez 5 dni po zabiegu 
w dawce 250 mg 3 razy dziennie lub klarytromy-
cyiny w dawce 250 mg 1 raz dziennie. Stosowa-
no również metronidazol w dawce 200 mg 3 razy 
dziennie. w przypadku alergii na penicylinę po-
dawano klindamycynę w dawce 600 mg dziennie.

w badaniach przeprowadzonych przez reu-
ther et al. [21] u pacjentów, u których przepro-
wadzono ekstrakcję po zakończonej radiotera-
pii (średnio 9 miesięcy) podawano penicylinę lub 
klindamycynę 4–7 dni przed ekstrakcją i 4–7 dni 
po ekstrakcji. autorzy nie podali dawki tych an-
tybiotyków.

Martin et al. [46] sugerowali podawanie przed 
zabiegiem penicyliny w dawce 3 g, a w przypadku 
alergii klindamycyny w dawce 600 mg.

Sulaiman et al. [5] uważają, że osłona antybio-
tykowa powinna być podawana jedynie tym cho-

rym, u których wykryto ostry stan zapalny przed 
ekstrakcją. antybiotyki były podawane jedynie 
pacjentom, którzy wymagali osłony antybiotyko-
wej ze względu na choroby towarzyszące, a nie ja-
ko profilaktyka przeciw orN. autorzy ci nie zga-
dzają się z opinią, iż osłonę antybiotykową należy 
rutynowo przepisywać przed i po ekstrakcji zębów 
jako tzw. standard leczenia. 

Stosowanie antybiotyków wiąże się z licznymi 
zagrożeniami, m.in. z powstawaniem szczepów 
opornych, które mogą stać się szczególnie groź-
ne u pacjentów leczonych onkologicznie z obniżo-
ną odpornością [48]. głównie z tego powodu sto-
sowanie antybiotyków u pacjentów leczonych ra-
dioterapią stało się kontrowersyjne [49, 50]. część 
autorów uważa za nielogiczne podawanie antybio-
tyków, aby zapobiec nieinfekcyjnej chorobie, jaką 
jest orN [51]. 

decyzja o podjęciu ekstrakcji musi również 
uwzględniać wiedzę dotyczącą całkowitej dawki pro-
mieniowania, dawek frakcyjnych, pola promienio-
wania i rokowania. Pacjenci, którzy otrzymują daw-

Tabela 2. Zastosowanie antybiotyków przy zabiegach chirurgicznych u pacjentów poddawanych radioterapii

Table 2. The use of antibiotics for surgical patients undergoing radiotherapy

autor, rok
(author, year)

Użycie antybiotyku
(Use of antibiotics)

rodzaj antybiotykoterapii
(Type of antibiotics therapy)

Mcload et al. [6], 2010 tak przed zabiegiem: amoksycylina 3 g/klindamycyna 600 mg; po zabie-
gu: amoksycylina 250 mg 3 razy dziennie, klarytromycyna 250 mg 
raz dziennie lub metronidazol 200 mg 3 razy dziennie (przez 5 dni)

Koga et al. [26], 2008 tak brak danych

lye et al. [40], 2006 tak przed zabiegiem: penicylina V 2 g/klindamycyna 600 mg; po zabie-
gu: penicylina V/klindamycyna z metronidazolem przez tydzień

Martin et al. [46], 2005 tak przed zabiegiem: penicylina 3 g/klindamycyna 600mg

chaux-Bodard [cyt. wg 20], 
2004

tak po zabiegu: amoksycylina przez 8 dni

Sulaiman et al. [15], 2003 tak brak danych

oh et al. [34], 2003 tak brak danych

chaves, atkinson [7], 2001 nie

Nemeth [cyt. wg 20], 2000 tak przed zabiegiem: 3 dni przed zabiegiem klindamycyna 1200 mg; 
po zabiegu: klindamycyna 1200 mg przez 21 dni

Tong et al. [44], 1999 tak po zabiegu: penicylina 250 mg 4 razy dziennie przez co najmniej 
7 dni

carl [cyt. wg 20], 1998 tak po zabiegu: klindamycyna przez 4 dni

Maxymiw et al. [42], 1991 tak przed zabiegiem: penicylina V 2 g; po zabiegu: 600 mg przez 7 dni

widmark et al. [47], 1989 tak przed zabiegiem: penicylina 2 g na godzinę przed zabiegiem; po za-
biegu: penicylina 600 mg 4 razy dziennie przez 7 dni

Makkonen [35], 1987 tak brak danych

epstein et al. [15], 1987 tak brak danych

coffin [cyt. wg 20], 1983 tak przed zabiegiem: 7 dni przed zabiegiem tetracyklina 250 mg 4 razy 
dziennie

Beumer et al. [12], 1983 brak danych

Morrish et al. [33], 1981 brak danych
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kę promieniowania wynoszącą > 60 gy są bardziej 
narażeni na możliwość wystąpienia orN [4, 20].

U pacjentów, u których jest planowane lecze-
nie z użyciem radioterapii ekstrakcję powinno się 
wykonywać w znieczuleniu bez związków obkur-
czających naczynia, gdyż zwiększają one ryzyko 
martwicy kości [6].

Pacjenci przed i po zabiegu powinni używać 
płukanek zawierających 0,12% chlorheksydynę, 
która zmniejsza liczbę bakterii i drobnoustrojów 
w jamie ustnej. Nie ma bezpośrednich dowodów 
na to, że chlorheksydyna może zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia orN, ale stanowi prosty i tani środek 
rekomendowany przez wielu klinicystów [6].

w wielu ośrodkach protokół postępowania 
u pacjentów poddawanych radioterapii zawie-
ra wytyczne dotyczące fluoru [50]. Pacjentom są 
przepisywane pasty do zębów zawierające 1,1% 
NaF (5000 ppm), w przypadku rozległych wypeł-
nień rekomenduje się natomiast stosowanie łyżek 
do fluoryzacji, wykonywanych w niektórych przy-
padkach indywidualnie. 

w leczeniu orN wykorzystywano również 
hiperbaryczną terapię tlenową. w Polsce jest pięć 
komór hiperbarycznych: 13-osobowa w warsza-
wie, 12-osobowa w Łodzi, 6-osobowa w gdyni oraz 
dwie jednoosobowe w Siemianowicach i wrocła-
wiu. Są one głównie wykorzystywane w leczeniu 
zatrucia tlenkiem węgla, choroby dekompresyjnej, 
oparzeń, a także trudno gojących się ran (np. u pa-
cjentów chorych na cukrzycę).

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HPo) zosta-
ła zaproponowana przez Mainousa w 1973 r. [cyt. 
wg 27]. Zastosowanie tego urządzenia w leczeniu 
orN jest oparte na teorii pobudzenia angiogene-
zy oraz aktywacji fibroblastów. HPo jest stosowa-
ne m.in. przed ekstrakcjami w celu zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia martwicy w napromienianych 
tkankach. Protokół obejmuje 20 sesji trwających 
90 min przed każdorazową ekstrakcją. Miesięcz-
ne przygotowanie pacjenta wymagającego natych-
miastowej ekstrakcji jest zatem kłopotliwe. Sto-

sowanie tego urządzenia wiąże się z możliwością 
wystąpienia powikłań, takich jak: krótkowzrocz-
ność, barotrauma ucha środkowego, odma płuc-
na, zator powietrzny, ostry obrzęk płuc. HBo jest 
przeciwwskazane u pacjentów leczonych z powo-
du przewlekłych chorób płuc, niewydolności serca 
i aktywnego guza [20, 27, 50].

Istnieją również doniesienia sugerujące moż-
liwość wykorzystania ultradźwięków w zapobie-
ganiu występowania orN [20]. działanie ultra-
dźwięków miałoby być oparte na przyspieszeniu 
tworzenia naczyń, pobudzeniu proliferacji oste-
oblastów i fibroblastów w napromienianej kości.

Z przeglądu piśmiennictwa na temat leczenia 
chirurgicznego u pacjentów naświetlanych wyni-
ka, że:

− sanacja jamy ustnej powinna być przepro-
wadzona przed rozpoczęciem radioterapii;

− ekstrakcje wykonane w czasie radioterapii 
lub po jej zakończeniu znacznie częściej prowa-
dzą do powikłań zapalnych kości, szczególnie żu-
chwy;

− zabiegi chirurgiczno-stomatologiczne wy-
konywane podczas naświetlań poza zwiększeniem 
ryzyka wystąpienia zapalenia kości prowadzą do 
niewskazanych przerw w czasie leczenia zasadni-
czego;

− mimo sprzecznych opinii zaleca się stoso-
wanie profilaktyki antybiotykowej orN.

Problem właściwej opieki stomatologicznej 
u chorych poddawanych radioterapii jest ciągle 
aktualny, głównie ze względu na brak ściśle spre-
cyzowanych standardów postępowania. wielu au-
torów prezentuje różne koncepcje leczenia cho-
rych na nowotwory głowy i szyi. wszyscy są jed-
nak zgodni, że zabiegi wykonywane w obrębie 
jamy ustnej, a w szczególności ekstrakcje zębów, 
są jednym z z głównych czynników ryzyka wy-
stąpienia orN. właściwa opieka stomatologicz-
na przed, podczas i po naświetlaniu ma kluczowe 
znaczenie dla procesu gojenia.

Piśmiennictwo
 [1] Jacobson a., Buchbinder d., Hu K., Urken l.: Paradigm shifts in the management of osteoradionecrosis of the 

mandible. oral oncol. 2010, 46, 795–801.
 [2] Studer g., Studer S.P., Zwahlen r.a., Huguenin P., grätz K.w., lütolf U.M.: osteoradionecrosis of the 

mandible: minimized risk profile following intensit-modulated radiation therapy (IMrT). Strahlenther onkol. 
2006, 182, 283–288.

 [3] ahmed M., Hansen VN., Harrington KJ., Nutting cM.: reducing the risk of xerostomia and mandibular os-
teoradionecrosis: the potential benefits of intensity modulated radiotherapy in advanced oral cavity carcinoma. 
Med. dosim. 2009, 34, 217–224.

 [4] Madrid c., abarca M., Bouferrache K.: osteoradionecrosis: an update. oral oncol. 2010, 46, 471–474.
 [5] Sulaiman F., Huryn J.: dental extractions in the irradiated head and neck patient: a retrospective analysis of memo-

rial Sloan-Kettering cancer center Protocols, criteria, and end results. J. oral Maxillofac. Surg. 2003, 61, 1123–1131.
 [6] Mcleod N., Bater M., Brenna P.: Management of patients at risk of osteoradionecrosis: results of survey of den-

tists and oral & maxillofacial surgery units in the United Kingdom, and suggestions for best practice. Br. J. oral 
Maxillofac. Surg. 2010, 48, 301–304.



algorytm postępowania w chirurgii stomatologicznej u pacjentów leczonych energią promienistą 67

 [7] chavez J.a., adkinson c.d.: adjunctive hyperbaric oxygen in irradiated patients requiring dental extractions: 
outcomes and complications. J. oral Maxillofac. Surg. 2001, 59, 518–522.

 [8] Johnson r.P.: discussion. osteoradionecrosis of the jaws: a retrospective study of the background factors and 
treatment in 104 cases. J. oral Maxillofac. Surg. 1997, 55, 545–546.

 [9] Solomon H., Marchetta F.c., wilson r.o.: extraction of teeth after cancericidal doses of radiotherapy to the 
head and neck. am. J. Surg. 1968, 115, 349–335.

[10] Mendenhall w.M.: Mandibular osteoradionecrosis. J. clin. oncol. 2004, 22, 4867–4868. 
[11] curi M.M., dib l.l.: osteoradionecrosis of the jaws: a retrospective study of the background factors and treat-

ment in 104 cases. J. oral Maxillofac. Surg. 1997, 55, 540–546.
[12] Beumer J., Harrison r., Sanders B.: osteoradionecrosis: Predisposing factors and outcomes of therapy. Head 

Neck Surg. 1984, 6, 819–827.
[13] Kluth e.V., Jain P.r., Stuchell r.N.: a study of factors contributing to the development of osteoradionecrosis 

of the jaws. J. Prosthet. dent. 1988, 59, 194–201.
[14] Niewald M., Barbie o., Schnabel K.: risk factors and dose effect relationship for osteoradionecrosis after hy-

perfractionated and conventionally fractionated radiotherapy for oral cancer. Br. J. radiol. 1996, 69, 847–851.
[15] epstein J.B., rea g., wong F.l., Spinelli J., Stevenson-Moore P.: osteonecrosis: study of the relationship of dental 

extractions in patients receiving radiotherapy. Head Neck Surg 1987, 10, 48–54.
[16] Harris M.: The conservative management of osteoradionecrosis of the mandible with ultrasound therapy. Br. 

J. oral Maxillofac. Surg. 1992, 30, 313–318.
[17] Marx r.e.: osteoradionecrosis: a new concept of its pathophysiology. J. oral Maxillofac. Surg. 1983, 41, 283– 

–288.
[18] Store g., Boysen M.: Mandibular osteoradionecrosis: clinical behaviour and diagnostic aspects. clin. otolaryn-

gol. allied. Sci. 2000, 25, 378–384.
[19] reguard c.: Sur la sensibilite du tissu osseux normal vis-a-vis des radiations X et Y sur le mecanisme de l osteo-

radiatio-necrose. compt. rend. Soc. Biol. Paris 1922, 87, 629–632.
[20] Nabil S., Samman N.: Incidence and prevention of osteoradionecrosis after dental extraction in irradiated pa-

tients: a systematic review. Int. J. oral Maxillofac. Surg. 2011, 40, 229–243.
[21] reuther T., Schuster T., Mende U., Kubler a.: osteoradionecrosis of the jaws as aside effect of radiotherapy of 

head and neck tumour patients – a report of a thirty year retrospective review. Int. J. oral Maxillofac. Surg. 2003, 
32, 289–295.

[22] chrcanovic Br., reher P., Sousa aa., Harris M.: osteoradionecrosis of the jaws-a current overview – part 2: 
dental management and therapeutic options for treatment. oral Maxillofac. Surg. 2010, PubMed, PMId: 20145963.

[23] Silverman S.: oral cancer: complications of therapy. oral Surg oral Med oral Pathol 1999, 88, 122–126. 
[24] Zlotolow I.M.: dental oncology and maxillofacial prosthetics. In: Shah JP: atlas in clinical oncology. cancer of 

Head and Neck Bc decker, 2001, str. 376.
[25] Bruins H.H., Jolly d.e., Koole r.: Preradiation dental extraction decisions in patients with head and neck can-

cer. oral Surg. oral Med. oral Pathol. 1999, 88, 406–411.
[26] Koga d.H., Salvajoli J.V., alves F.a.: dental extractions and radiotherapy in head and neck oncology: review 

of the literature. oral dis. 2008, 14, 40–44.
[27] Sieńko e.: Powikłania ze strony jamy ustnej po radioterapii nowotworów głowy i szyi. onkol. Pol. 2007, 10, 3,  

130–132.
[28] Santiago a.: The role of the dentist in radiotherapy. J. Prosthet. dent. 1999, 30, 176–178.
[29] goldwaser B.r., chuang S.K., Kaban l.B., august M.: risk factor assessment for the development of osteora-

dionecrosis. J. oral Maxillofac. Surg. 2007, 65, 2311–2316.
[30] Thorn JJ, Hansen HS, Specht l, Bastholt l.: osteoradionecrosis of the jaws: clinical characteristics and rela-

tion to the field of irradiation. J. oral Maxillofac. Surg. 2000, 58, 1088–1093.
[31] Marx r.e., Johnson r.P.: Studies in the radiobiology of osteoradionecrosis and their clinical significance. oral 

Surg. oral Med. oral Pathol. 1987, 64, 379–390.
[32] Marx re., Johnson rP., Kline SN.: Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of 

hyperbaric oxygen versus penicillin. J. am. dent. assoc. 1985, 111, 49–54.
[33] Morrish Jr rB., chan e., Silverman Jr S., Mayer J., Fu KK., greenspan d.: osteonecrosis in patients irradi-

ated for head and neck carcinoma. cancer 1981, 47, 1980–1983.
[34] oh H., chambers M., garden a., wong P., Martin J.: risk of osteoradionecrosis after extraction of impacted 

third molars in irradiated head and neck cancer patients. J. oral Maxillofac. Surg. 2004, 62, 139–144.
[35] Makkonen T.a., Kiminki a., Makkonen T.K., Nordman e.: dental extractions in relation in radiation therapy 

in 224 patients. J. oral Maxillofac. Surg. 1989, 16, 56–64.
[36] regezi J.a., courtney r.M., Kerr d.a.: dental management of patients irradiated for oral cancer. cancer 1976, 

38, 994–1000.
[37] gehring J.d.: Should teeth be removed prior to radiotherapy? dent. clin. North am. 1969, 13, 929.
[38]. Kaur J., Hay K.d., Macdonald H., rich a.M.: retrospective audit of the use of the Marx Protocol for prophy-

lactic hyperbaric oxygen therapy in managing patients requiring dental extractions following radiotherapy to the 
head and neck. dent. J. 2009, 105, 47–50.

[39] Kraut r.a.: Prophylactic hyperbaric oxygen to avoid osteoradionecrosis when extractions follow radiation ther-
apy. clin. Prev. dent. 1985, 7, 17–20.



a. wrzosek et al.68

[40] lye K.w., wee J., gao F., Neo P.S., Soong Y.l., Poon c.Y.: The effect of prior radiation therapy for treatment of 
nasopharyngeal cancer on wound healing following extractions: incidence of complications and risk factors. Int. 
J. oral Maxillofac. Surg. 2007, 36, 315–320.

[41] Marciani r.d., ownby H.e.: osteoradionecrosis of the jaws. J. oral Maxillofac. Surg. 1986, 44, 218–223.
[42] Maximiw w.g., wood r.e., liu F.F.: Postradiation dental extractions without hyperbaric oxygen. oral Surg. oral 

Med. oral Pathol. 1991, 72, 270–274.
[43] Schweiger J.w.: oral complications following radiation therapy: a five-year retrospective report. J. Prosthet. 

dent. 1987, 58, 78–82.
[44]. Tong a.c., leung a.c., cheng J.c., Sham J.: Incidence of complicated healing and osteoradionecrosis follow-

ing tooth extraction in patients receiving radiotherapy for treatment for treatment of nasopharyngeal carcinoma. 
aust. dent. J. 1999, 44, 187–194.

[45] Meyer I.: Infectious diseases of the jaws. J. oral Surg. 1970, 28, 17–26.
[46] Martin M., Kanatas a., Hardy P.: Prophylactic antibiotics and the patient with a history of radiotherapy. Br. 

dent. J. 2005, 198, 327–330.
[47] widmark g., Sogne S., Heikel P.: osteoradionecrosis of the jews. Int. J. oral Maxillofac. Surg. 1989, 18, 302–306.
[48] Pallasch T.J.: global antibiotic resistance and its impact on the dental community. J. calif. dent. assoc. 2000, 28, 

215–233.
[49] Pallasch T.J.: antibiotic prophylaxis: The clinical significance of its recent evolution. J. calif. dent. assoc.1997, 

25, 619–632.
[50] wahl M.J.: Myths of dental-induced endocarditis. arch. Intern. Med. 1994, 154, 137–144.
[51] Stevenson-Moore P., epstein J.B.: The management of teeth in irradiated sites. eur. J. cancer 1993, 29B, 39–43.

Adres do korespondencji:
aneta wrzosek
Zakład chirurgii Stomatologicznej wUM 
ul. Nowogrodzka 59
02-006 warszawa
e-mail: wrzosekaneta@gmail.com

Praca wpłynęła do redakcji: 12.12.2011 r.
Po recenzji: 10.01.2012 r.
Zaakceptowano do druku: 26.01.2012 r.

received: 12.12.2011
revised: 10.01.2012
accepted: 26.01.2012


