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De invloed van bisfosfonaten op een orthodontische
behandeling
Bisfosfonaten worden toegepast bij diverse aandoeningen die
gepaard gaan met een verstoring van het evenwicht tussen
botaanmaak en botafbraak. De belangrijkste complicatie van het
gebruik van bisfosfonaten is osteonecrose van de kaak. Bepaalde
onderdelen van een orthodontisch behandelplan, bijvoorbeeld
de extractie van 1 of meerdere gebitselementen, zijn belangrijke
risicofactoren voor het ontwikkelen van deze complicatie. Naast de
gewenste effecten op het botmetabolisme kunnen bisfosfonaten
de doorbraak van gebitselementen vertragen en de orthodontische
verplaatsing van gebitselementen belemmeren of blokkeren. Desalniettemin blijkt uit casuïstiek dat het gebruik van bisfosfonaten
een orthodontische behandeling niet in de weg staat. Wanneer een
orthodontische behandeling niet dringend is geïndiceerd, kan hier
echter toch beter van worden afgezien.

Wat weten we?
Bisfosfonaten zijn krachtige remmers van osteoclasten.
De belangrijkste bijwerking is ernstige osteonecrose van
de kaak. Deze complicatie ontstaat soms spontaan tijdens
de behandeling met bisfosfonaten, maar wordt vaak
uitgelokt door een behandeling in de mond, bijvoorbeeld
de extractie van een gebitselement.

Wat is nieuw?
Aangezien bisfosfonaten de botafbraak sterk kunnen
remmen, kunnen ook enkele processen worden geïnhibeerd
die berusten op botafbraak. Verschillende onderzoeken
wijzen uit dat bisfosfonaten de doorbraak van gebitselementen vertragen. Ook de orthodontische verplaatsing
van gebitselementen blijkt trager te verlopen. Verder wijzen
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Praktijktoepassing

Inleiding

Het blijft een open vraag in welke mate met bisfosfonaten

De laatste jaren neemt het gebruik van orale en intraveneuze bisfosfonaten enorm toe. Hoewel vooral volwassenen omwille van osteoporose worden behandeld met
bisfosfonaten komt het gebruik ook voor bij kinderen. Eerder verschenen in dit tijdschrift reeds artikelen omtrent het
gebruik van bisfosfonaten en het risico op osteonecrose
van de kaak (Allard et al, 2007; Kicken et al, 2007; Meijer
et al, 2008, Dik et al, 2010). Daarom behandelt dit artikel
ter inleiding alleen de belangrijkste aspecten ervan.
Bisfosfonaten zijn geïndiceerd bij diverse aandoeningen die gepaard gaan met een fragiele botmassa en een
verstoring van het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak (tab. 1). Ze worden gebruikt voor de behandeling
van osteoporose, de ziekte van Paget en primaire hyperparathyreoïdie. In hoge doses worden bisfosfonaten gebruikt
in de oncologie bij hypercalcemie ten gevolge van een

rekening moet worden gehouden bij een orthodontische

Bisfosfonaat

Toedieningsvorm

Primaire indicatie

Etidroninezuur

Oraal

Ziekte van Paget

Tiludroninezuur

Oraal

Ziekte van Paget

Clodroninezuur

Oraal of intraveneus

Ziekte van Paget

Pamidroninezuur

Intraveneus

Maligne aandoeningen

Alendroninezuur

Oraal

Osteoporose

Risedroninezuur

Oraal

Osteoporose

Zoledroninezuur

Intraveneus

Maligne aandoeningen

Tabel 1. De meest-gebruikte bisfosfonaten met hun toedieningsvorm en primaire
indicatie.
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behandeling. Er bestaat vooralsnog geen enkel onderzoek
dat een orthodontische behandeling aanwijst als uitlokkende factor voor bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose
van de kaak.

maligniteit, bij een metastatische tumor en bij multipel
myeloom. Bisfosfonaten worden ook voorgeschreven aan
kinderen voor aandoeningen als osteogenesis imperfecta,
ﬁbreuze dysplasie, juveniele of glucocorticoïd-geïnduceerde osteoporose, het syndroom van Hajdu-Cheney en de
ziekte van Gaucher.
Bisfosfonaten kunnen na opname in de bloedbaan
binden aan blootgestelde hydroxyapatietkristallen of via
endocytose worden opgenomen in osteoclasten. Dit leidt
ertoe dat bisfosfonaten voornamelijk worden opgenomen
in regio’s met een verhoogd botmetabolisme. De halfwaardetijd van bisfosfonaten kan zeer lang zijn en zelfs de grens
van 10 jaar overschrijden (Marx, 2007). Na opname in
osteoclasten kunnen bisfosfonaten de activiteit van de
osteoclasten remmen, waardoor hun cytoskelettale integriteit en hun ruwe rand verloren gaat en dit leidt tot apoptose (Roelofs et al, 2006). Hierdoor wordt de botafbraak
sterk belemmerd en is het botmetabolisme niet meer in
evenwicht. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat bisfosfonaten indirect de doorbraak en de orthodontische verplaatsing van gebitselementen belemmeren.
Bisfosfonaten kunnen intraveneus en/of oraal worden
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toegediend. Een intraveneuze dosis kan tot 12 keer groter
zijn dan een orale dosis. Daardoor worden intraveneus toegediende bisfosfonaten meer en sneller opgeslagen in het bot
en belemmeren zij het botmetabolisme in ernstigere mate.
Bisfosfonaatgerelateerde osteonecrose van de kaak is
een belangrijke complicatie van het gebruik van bisfosfonaten. De exacte oorzaak is nog niet achterhaald, maar
men vermoedt dat de inhibitie van de functie van de osteoclasten het normale botmetabolisme zodanig hindert dat
lokale microschade door normale mechanische belasting
of door een trauma, bijvoorbeeld de extractie van een gebitselement, niet kan worden hersteld. Dit kan uiteindelijk
resulteren in osteonecrose (Ruggiero et al, 2004; Marx et
al, 2005).
De cumulatieve incidentie van osteonecrose van de
kaak varieert tussen 0,6% en 15% van alle gebruikers van
intraveneuze bisfosfonaten (Ruggiero et al, 2009). Gemiddeld verstrijken 9 tot 14 maanden vanaf het begin van de
intraveneuze toediening van bisfosfonaten tot het optreden van deze osteonecrose. De orale bisfosfonaten zijn
door hun lagere potentie en beperktere biologische beschikbaarheid minder vaak oorzaak van osteonecrose van
de kaak. Hierbij schommelt de cumulatieve incidentie tussen 0,00038% en 0,06%. De gemiddelde tijd die verstrijkt
tot het optreden van deze osteonecrose is bij orale gebruikers 5,8 jaar (Ruggiero et al, 2009). Het risico neemt sterk
toe na 3 jaar inname van orale bisfosfonaten (Marx et al,
2007). Het probleem komt in 75% van de gevallen voor in
de mandibula. De voorkeurslocatie voor kaakbot zou toe te
schrijven zijn aan hun snelle botmetabolisme. Bisfosfonaten worden beter opgeslagen in deze beenderen en kunnen
daardoor het botmetabolisme hier sterker onderdrukken.
Uit eerdere onderzoeken bleek dat het botmetabolisme in
de kaken tot 10 keer zo snel is als in andere botten (Zahrowski, 2009).
In 75% van de gevallen ging een behandeling in de
mond, voornamelijk een extractie van een gebitselement,
vooraf aan het ontstaan van deze osteonecrose. In de overige 25% van de gevallen ging het om een idiopathische
osteonecrose (Marx et al, 2007).
Aangezien bisfosfonaten tegenwoordig ook ter bestrijding van ernstige vormen van osteogenesis imperfecta
worden gebruikt door kinderen en adolescenten is ook in
deze patiëntengroep gekeken naar het ontstaan van osteonecrose van de kaak (Brown et al, 2008; Kamoun-Goldrat
et al, 2008). Tot heden is nog geen geval gerapporteerd bij
jonge patiënten die werden behandeld voor osteogenesis
imperfecta, ook niet na het uitvoeren van een extractie of
een andere behandeling in de mond.
Gezien de ernst van deze complicatie is het zinvol na te
gaan of bepaalde componenten van een orthodontische
behandeling, of de eventuele gevolgen ervan, risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van deze complicatie.

trefwoorden uit de Medical Subjects Headings: ‘diphosphonates’, in combinatie met ‘orthodontics of tooth movement’ of ‘tooth eruption’. In totaal leverde dit 58 artikelen
op. Uiteindelijk werden 31 artikelen uitgesloten van het
onderzoek omdat ze inhoudelijk niet relevant genoeg waren. De beschikbare informatie komt voornamelijk voort
uit experimenteel onderzoek bij dieren en uit klinische
casussen.

Resultaten
Verplaatsing van gebitselementen

In MEDLINE is gezocht naar artikelen die zijn gepubliceerd tussen 1953 en 28 februari 2010 met de volgende

Het is algemeen bekend dat om orthodontische verplaatsing van gebitselementen te realiseren goed functionerende
osteoclasten nodig zijn. Osteoclasten spelen namelijk een
belangrijke rol in zowel de indirecte, ondermijnende botafbraak als de directe botafbraak tijdens de orthodontische
verplaatsing van gebitselementen (Krishnan et al, 2006).
Daarnaast zorgen osteoblasten voor de botaanmaak aan de
zogenoemde trekzijde van de te verplaatsen gebitselementen en bovendien spelen ze een rol bij de opbouw van de
afbraakgebieden aan de zogenoemde drukzijde. Bisfosfonaten kunnen de cyclus van botafbraak en botaanmaak
grondig verstoren. Voorts is er bewijs dat bisfosfonaten de
doorbloeding van het bot belemmeren (Silverman et al,
2009). Daardoor worden de cellen die van belang zijn voor
de botafbraak niet meer door het bloed aangevoerd. Dit kan
een extra negatief effect hebben op de orthodontische verplaatsing van gebitselementen. Onder deze door het bloed
aangevoerde cellen bevinden zich namelijk de monocyten,
die matureren tot multinucleaire osteoclasten.
Bovendien is bekend dat bisfosfonaten de productie
van verschillende factoren, waaronder interleukine 1␤, tumornecrosefactor ␣, stikstofmonoxide en prostaglandine
E2, in macrofagen en osteoblasten kan remmen (Liu et al,
2006). Deze mediatoren spelen ook een belangrijke rol bij
de biologische respons op mechanische stimulering bij een
orthodontische behandeling. De oorzaak van de inhibitie
van de orthodontische verplaatsing van gebitselementen
moet dus niet alleen worden gezocht in de directe effecten
van bisfosfonaten op osteoclasten, maar er moet ook rekening worden gehouden met allerlei indirecte effecten.
Een onderzoeksgroep in Japan vond in experimenten
met ratten dat de mate van opgetreden verplaatsing van
gebitselementen na systemische toediening van alendroninezuur tot 60% was gereduceerd ten opzichte van een
controlegroep (tab. 2) (Igarashi et al, 1994). Wanneer een
bisfosfonaat topisch werd aangebracht liep de reductie op
tot 44% en 51% (Adachi et al, 1994; Liu et al, 2004). De
mate van verplaatsingsreductie was steeds afhankelijk van
de toegediende dosis bisfosfonaat. Enkele andere onderzoeksgroepen voerden vergelijkbare onderzoeken uit met
ratten of muizen (tab. 2) (Keles et al, 2007; Karras et al,
2009; Fujimara et al, 2009). Hun conclusie was dezelfde:
het gebruik van bisfosfonaten leidde tot een reductie van
de mate van orthodontische verplaatsing van gebitselementen.
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Auteurs

Igarashi et al, 1994

Adachi et al, 1994

Liu et al, 2004

Diersoort

Ratten

Ratten

Ratten

Bisfosfonaat

Alendroninezuur

Risedroninezuur

Clodroninezuur
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Vorm

Systemisch

Topisch

Topisch

Dosis

21

27,0%

21

49,0%

0,5 mg/kg

21

60,0%

0,0018 mg

21

8,8%

0,0035 mg

21

18,9%

0,0071 mg

21

51,4%

0,0061 mg

21

19,0%

0,1224 mg

21

35,0%

0,4898 mg

21

44,0%

8

24,0%

Pamidroninezuur

Systemisch

0,5 mg/kg

Karras et al, 2009

Ratten

Alendroninezuur

Systemisch

7 mg/kg

Alendroninezuur

Topisch

reductie

0,1 mg/kg

Muizen

Muizen

Verplaatsings-

(dagen)
0,02 mg/kg

Keles et al, 2007

Fujimara et al, 2009

Duur

0,002 mg

14

75%

28

58,0%

12

51,6%

Tabel 2. Onderzoeken bij dieren naar de mate van orthodontische verplaatsingsreductie van gebitselementen bij gebruik van bisfosfonaten met vermelding
van de vorm, de dosis en de duur van toediening.

Dat bisfosfonaten de orthodontische verplaatsing van gebitselementen belemmeren, werd bevestigd door enkele gepubliceerde klinische casussen (Schwartz, 2005; Rinchuse et
al, 2007; Zahrowski, 2007). Bij intraveneus gebruik werd de
orthodontische verplaatsing van gebitselementen niet
slechts vertraagd, maar zelfs volledig geblokkeerd. Bij orale
gebruikers was volgens de auteurs sprake van sterke belemmering van de verplaatsing. Dit leidde tot vertraging en dus
tot een langere behandeltijd (Ghoneima et al, 2010). Bij
sluiting van extractiediastemen trad vooral een kantelbeweging van het gebitselement op, in plaats van de gewenste
translatiebeweging. Het lukte nagenoeg niet de wortels naderhand te parallelliseren.
In slechts 1 artikel werd gerapporteerd over een orthodontische behandeling met vaste apparatuur van een
10-jarig meisje met het Hadju-Cheneysyndroom die intraveneuze bisfosfonaten kreeg. Er trad wel een vertraging op,
maar tot de publicatie van het artikel geen blokkering van
de verplaatsing van de gebitselementen.

opetrose. Bij patiënten met deze aandoening is de doorbraak
van gebitselementen eveneens vertraagd. Bisfosfonaten,
die ook het aantal osteoclasten verminderen, zouden een
vergelijkbaar remmend effect kunnen hebben op de doorbraak van gebitselementen.
Orthodontische behandelingen

Uit een retrospectief onderzoek bij kinderen met osteogenesis imperfecta bleek dat een signiﬁcante vertraging van
de doorbraak van gebitselementen optrad als zij werden
behandeld met bisfosfonaten (Brown et al, 2008). De onderzoekers vonden een signiﬁcant lagere gebitsleeftijd in
de controlegroep dan in de met bisfosfonaten behandelde
groep van gemiddeld 1,5 ± 0,2 jaar. De gemiddelde vertraging van doorbraak van gebitselementen in de met bisfosfonaten behandelde groep was 1,7 ± 0,4 jaar ten opzichte
van de controlegroep.
In de eerder genoemde casus van het 10-jarige meisje
dat intraveneus werd behandeld met pamidroninezuur
braken de gebitselementen sterk vertraagd door (Vingerhoedt et al, 2010).
Door het gebruik van bisfosfonaten zou de osteoclastenfunctie op vergelijkbare wijze zijn verstoord als bij oste-

De orthodontische verplaatsing van gebitselementen leidt
lokaal tot een verhoogd botmetabolisme (Zahrowski,
2007). Aangezien bisfosfonaten preferentieel worden opgenomen in regio’s met een hoog botmetabolisme stimuleren orthodontische behandelingen de lokale opname in
het kaakbot. Het is dan ook niet uit te sluiten dat orthodontiepatiënten die bisfosfonaten gebruiken meer risico
lopen op complicaties.
Voor een orthodontische behandeling kunnen extracties of implantaten worden gepland en kan ook een orthognathische chirurgische behandeling wenselijk zijn. Deze
chirurgische behandelingen leiden tot trauma van het botweefsel, waardoor het risico op osteonecrose groter wordt
(Badros et al, 2006).
Bisfosfonaten remmen ook de botaanmaak die belangrijk is voor de heling van bot na een chirurgische behandeling en na verplaatsing van gebitselementen. Dat leidde bij
patiënten die nog geen osteonecrose hadden ontwikkeld
vaak tot verbreding van het parodontale ligament (Fleisher
et al, 2010). Om excessieve mobiliteit na verplaatsing van
gebitselementen te voorkomen, is een goede botheling van
groot belang.
Bij edentaten kan osteonecrose van de kaken worden
veroorzaakt door een gebitsprothese. Mogelijk zou dit ook
kunnen gebeuren bij het gebruik van orthodontische plaatapparatuur, gedurende de actieve behandeling of tijdens
de retentieperiode.
Ook slechte mondhygiëne en parodontitis zouden volgens sommige auteurs belangrijke risicofactoren zijn voor
het ontwikkelen van osteonecrose van de kaken (Marx et
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al, 2007). Vaste orthodontische apparatuur maakt goede
mondverzorging moeilijker. Als de mondhygiëne onvoldoende is, kan een orthodontische behandeling leiden tot
overmatige plaqueretentie en eventueel tot parodontale
complicaties.
Volwassenen die met intraveneuze bisfosfonaten worden behandeld, kunnen vanwege het grote risico op osteonecrose van de kaken en op blokkering van de orthodontische
verplaatsing van gebitselementen beter niet orthodontisch
worden behandeld. Dit vooral omdat bij volwassenen de
verplaatsing van gebitselementen toch al trager op gang
komt dan bij kinderen. Gebruikers van orale bisfosfonaten
en kinderen die worden behandeld met intraveneuze bisfosfonaten lopen slechts een klein risico op complicaties.
Bij volwassenen die minder dan 3 jaar orale bisfosfonaten gebruiken, is het risico op osteonecrose van de kaken
klein en door de beperkte opslag van bisfosfonaten blijft
orthodontische verplaatsing van gebitselementen mogelijk. Wanneer de bisfosfonaten langer dan 3 jaar worden
gebruikt of wanneer gelijktijdig glucocorticoïden worden
gebruikt, neemt de kans op complicaties toe. Bij deze patiënten kan een orthodontische behandeling worden overwogen na overleg met de behandelend arts. Indien wordt
besloten tot een orthodontische behandeling moet het behandelplan worden aangepast. Extracties en plaatsing van
implantaten en minischroeven moet worden vermeden. Bij
ruimtegebrek heeft interproximisatie (of ‘stripping’) de
voorkeur. Het is aan te raden de complexiteit en behandelduur beperkt te houden, zodat vroegtijdige stopzetting van
de orthodontische behandeling steeds mogelijk blijft. Bij
voorkeur wordt minimale druk op de weke weefsels uitgeoefend, zowel gedurende de actieve behandeling als gedurende de retentieperiode. Het is aan te raden geïnformeerde
toestemming te vragen van patiënten die risico lopen op
osteonecrose en bij wie de verplaatsing van gebitselementen mogelijk kan worden belemmerd (Rinchuse, 2007).
Bij de orthodontische behandeling van kinderen die
intraveneuze bisfosfonaten gebruiken, moet rekening worden gehouden met een vertraagde verplaatsing en doorbraak
van de gebitselementen. Deze richtlijn vloeit voort uit een
beperkte hoeveelheid literatuur. Verder onderzoek is zeker
nodig om deze richtlijn te ondersteunen.
De American Association of Oral and Maxillofacial
Surgeons pleit voor een onderbreking van het orale gebruik
van bisfosfonaten voorafgaand aan een chirurgische behandeling (Ruggiero et al, 2009). Een dergelijke onderbreking
moet altijd worden besproken met de behandelend arts.
Door de onderbreking kan de osteoclastfunctie gedeeltelijk
herstellen, daalt het risico op osteonecrose en kunnen onder
meer extracties veilig worden uitgevoerd. Zahrowski stelde
dat een dergelijke onderbreking ook een orthodontische behandeling zou kunnen vergemakkelijken (Zahrowski, 2009).
Verder onderzoek is echter nodig om na te gaan of een dergelijke onderbreking tijdens de orthodontische behandeling
verantwoord is. Doordat bij intraveneus gebruik meer bisfosfonaten worden opgeslagen in het bot is tijdelijk stoppen
met de behandeling in die gevallen nutteloos.

Discussie
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Bisfosfonaten kunnen verschillende processen beïnvloeden die van belang zijn voor de doorbraak van gebitselementen, voor de orthodontische verplaatsing van
gebitselementen en voor andere aspecten van een orthodontische behandeling. Elke chirurgische behandeling is
een risicofactor. Er is bijgevolg behoefte aan duidelijke
richtlijnen. Mogelijk is bij patiënten die bisfosfonaten gebruiken sprake van genetische polymorﬁsmen die een geindividualiseerde dosering van bisfosfonaten noodzakelijk
maken. Daarover bestaat in de literatuur nog geen wetenschappelijke evidentie.
Recent werden enkele richtlijnen gepubliceerd (Zahrowski, 2009). De auteur baseerde zich hiervoor deels op
maatregelen die de American Dental Association voorstelt,
deels op gegevens uit verschillende onderzoeken en deels
op zijn eigen ervaring met orthodontische behandelingen
van 3 patiënten die bisfosfonaten gebruikten. Hij stelde
dat een zorgverlener moet vragen naar het huidige en
voormalige gebruik van bisfosfonaten en dat hij gedetailleerde informatie over het gebruik van het desbetreffende
bisfosfonaat moet verzamelen, zoals product, indicatie,
toedieningsvorm, toedieningsduur, dosis en toedieningsfrequentie. Met deze informatie kan hij beoordelen welk
risico de patiënt loopt op osteonecrose en andere complicaties. Wanneer een orthodontische behandeling wordt
overwogen, moeten de voor- en nadelen en mogelijke complicaties tegen elkaar worden afgewogen, liefst in overleg
met de arts die de bisfosfonaten heeft voorgeschreven.
Terughoudendheid is geboden. De richtlijnen van Zahrowski worden niet alle ondersteund door wetenschappelijk
onderzoek. Bovendien zijn er geen gegevens beschikbaar
omtrent de resultaten op lange termijn. Meerdere auteurs
raadden desondanks aan deze adviezen niet in de wind te
slaan (Ghoneima et al, 2010; Borromeo et al, 2011).

Conclusie
Bisfosfonaten kunnen botcomplicaties van diverse aandoeningen efficiënt reduceren, maar de kans op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak is een belangrijk nadeel.
Bepaalde onderdelen van een orthodontisch behandelplan,
zoals extracties, kunnen belangrijke risicofactoren zijn voor
deze complicatie. Bovendien beïnvloeden bisfosfonaten het
botmetabolisme zodanig dat de doorbraak van gebitselementen kan worden vertraagd en dat de orthodontische
verplaatsing van gebitselementen kan worden gehinderd of
afgeremd. Het is de taak van zorgverleners die orthodontie
bedrijven complicaties te voorkomen.
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