סקירות

- Retrograde Peri-implantitis
סקירת ספרות ותיאור מקרה

 Retrograde Peri-implantitisהינה תופעה סימפטומטית המתרחשת זמן קצר לאחר
התקנת שתל ומהווה גורם לכישלונו .הטיפול נשאר עדיין אמפירי

ד"ר אילן הירש

ב

שנים האחרונות נעשה שימוש נרחב
בשתלים דנטאליים כאמצעי להשלמת
שיניים חסרות  .1הצלחת שתלים
דנטאליים לאורך זמן מתועדת בספרות
וככל שהשימוש בהם הופך שכיח ,מסתמנת
עלייה בשכיחות הסיבוכים הנלווים Peri- .2
 implantitisמוגדרת כתהליך דלקתי הרסני
המערב את הרקמות הרכות והקשות סביב
השתל ויכול לגרום לכשלונו  .3הפתוגנזה
של  Peri-implantitisאינה ידועה במדויק,
אולם נמצא דמיון בפלורה החיידקית הקיימת
ב Peri-implantitis -ובמחלה פריודונטלית .5-4
בספרות קיים מידע מועט יחסית אודות
השכיחות ,האתיולוגיה ודרכי הטיפול
ב Retrograde Peri-implantitis -והוא מבוסס
לרוב על תיאורי מקרים .10-6
 Retrograde Peri-implantitisמוגדרת כנגע
אפיקלי סימפטומטי (המאובחן בצילום רנטגן
כאיזור רדיולוצנטי) המתפתח זמן קצר לאחר
התקנת השתל ,בעוד שהחלק הקורונלי של השתל
עבר אוסאואינטגרציה  .11התופעה מלווה בדרך
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כלל בסימפטומים כגון כאב ,נפיחות ,רגישות
במישוש ו/או נוכחות פיסטולה מפרישה .12
תחילה ,הנגע מוגבל לחלק האפיקלי של
השתל ,אולם בשלב מתקדם הוא יכול להתפשט
קורונלית ו/או לטרלית  .12באבחנה מבדלת יש
לשלול נגע רדיולוצנטי אסימפטומטי שמקורו
מהתקנת שתל קצר יותר מהקדח שהוכן או
מנקרוזיס אספטית של העצם ,הנגרמת מחימום
יתר בעת הכנת הקדח .13
גורמים אתיולוגים היכולים לתרום להתפתחות
:13-11Retrograde Peri-implantitis
 .1זיהום חיידקי המתרחש בעת התקנת השתל.
 .2העמסה מוקדמת של השתל הגורמת ליצירת
מיקרו-שברים בעצם.
 .3קיומו של גורם מזהם באתר ההשתלה (כגון:
שאריות שורשים ,חיידקים ,תאי דלקת ו/או
שאריות תאים מציסטה או מגרנולומה).
 .4חימום יתר של העצם בעת יצירת הקדח.
 Quirynenועמיתיו  12מצאו שכיחות גבוהה של
 Retrograde Peri-implantitisבלסת תחתונה
בהשוואה לעליונה ( 2.7אחוזים ו 1.6-אחוזים

בהתאמה) וכן באתרים בהם נעקרה שן על רקע
פתולוגיה אנדודונטלית או אלה הסמוכים לשן
עם תהליך סב-חודי.
 Zhouועמיתיו  14דיווחו כי  7.8אחוזים מהשתלים
שהותקנו בסמוך לשיניים שעברו טיפול אנדודונטלי
Retrograde
Peri- implantitis
פיתחו
ונמצא קשר סטטיסטי מובהק בין התופעה
למרחק שבין השתל המותקן לשן הסמוכה
ולמשך הזמן הממוצע שחלף מביצוע טיפול
השורש בשן הסמוכה ועד להתקנת השתל.
התקנת שתל בסמוך לשן שעברה טיפול
אנדודונטלי יכולה לעורר תהליך פתולוגי רדום
עקב חימום יתר בעת הכנת הקדח ,זיהום או
שניהם יחד .16-15
17
 Sussman & Mossהציעו שני מסלולים
להתפתחות נגע בין שן לשתל:
 .1התקנת שתל יכולה לגרום לאובדן חיות
המוך של שן ויטלית סמוכה (כתוצאה מחימום
העצם בעת הכנת הקדח ו/או פגיעה באספקת
הדם) וליצירת פתולוגיה אנדודונטלית העלולה
לפגוע בשתל.

סקירות

 .2נגע סב-חודי שמקורו משן לא ויטלית יכול
לעבור החרפה ולהתפשט לכוון השתל.
לאור האמור לעיל ,מומלץ לבצע הערכה
רנטגנית יסודית של האתר המיועד להשתלה.
אולם ,פתולוגיות שאריתיות בלסתות אינן
יכולות תמיד להתגלות בצילומי רנטגן
פריאפיקלים שגרתיים המבוצעים במרפאה ,19-18
כולל בצילומי טומוגרפיה .20
גם זיהום פריודונטלי פעיל לא מטופל שמקורו
משן סמוכה ,יכול להתפשט ולערב את הרקמות
הסובבות את השתל באופן רטרוגרדי ולכן
מומלץ לטפל במחלה פריודונטלית לפני התקנת
שתל .23-21

טיפול

בPeri- implantitis -

הטיפול
נשאר עדיין אמפירי .במידה ומקור הזיהום
הינו מפתולוגיה אנדודונטלית בשן הסמוכה
יש לשקול ביצוע טיפול שורש  .25-24ממרבית
הדיווחים בספרות עולה שטיפול כירורגי הכולל
הרמת מתלה וקיורטאג' ולעיתים גם שימוש
בתחליפי עצם ,נמצא יעיל בעצירת התקדמות
ההרס הגרמי  .23,21,13-6קיטוע החלק האפיקלי
של השתלים יכול אף הוא לתרום לריפוי
וליציבות לאורך זמן  .26דרך טיפול נוספת הינה
הוצאת השתל והתקנתו מחדש לאחר תקופת
ריפוי.

תיאור מקרה
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Retrograde

סיכום

 Retrograde Peri-implantitisהינה אחד הגורמים
לכישלון מוקדם של שתלים .מדובר בתופעה
סימפטומטית המתרחשת זמן קצר לאחר התקנת
השתל ,ועל פי דיווחים בספרות ניתנת לרוב
לטיפול.
על מנת להפחית את הסיכוי להתפתחות
 ,Retrograde Peri-implantitisמומלץ לפני
התקנת שתל להעריך קלינית ורנטגנית את אתר
ההשתלה ואת השיניים הסמוכות .במידה וקיימת
מחלה פריודונטלית פעילה יש לטפל בה ולהמתין
עד להשגת יציבות ובריאות פריודונטלית .במקרים
בהם מותקן שתל בסמוך לשן המציגה פתולוגיה
אנדודונטלית ,מומלץ לבצע מעקב.

מטופלת בת  46הסובלת מחסר שיניים בסגמנט אחורי ימני תחתון.
לאחר הכנה ראשונית פריודונטלית הותקנו שתלים בעמדות 45,46,47
ובצילום הרנטגן אין עדות לתהליך פתולוגי גרמי (תמונה .)1

הטיפול שבוצע :הוצאת השתל שהותקן בעמדה  ,46ביצוע
קיורטאג' ומתן אנטיביוטיקה סיסטמית .הוחלט לבצע מעקב
אחר הנגע האפיקלי בשתל בעמדה ( 47תמונה .)3

כעבור חודש התלוננה המטופלת על כאבים באתר בו הותקנו
השתלים.
בצילום פריאפיקלי נראה נגע רדיולוצנטי דיפוזי נרחב בשליש
האפיקלי של שתל בעמדה  ,46ובסמוך לו נגע בשתל בעמדה 47
(תמונה .)2

בצילום ביקורת שבוצע לאחר  3חודשים ,ניתן להבחין בבנייה
של טרבקולות עצם (תמונה .)4
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 עדיין,46 כעבור שנתיים מההתקנה החוזרת של השתל בעמדה
46 קיימים ברנטגן נגעים רדיולוצנטים בשליש האפיקלי של שתלים
 אולם בהשוואה לצילומים קודמים לא נצפה שינוי במימדיהם,47-ו
.)6 ושני השתלים יציבים ואסימפטומטים (תמונה

46  הותקן מחדש שתל בעמדה,47- ו45 בעת חשיפת שתלים בעמדות
.)5 וחוברו כיפות ריפוי (תמונה
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