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השימוש בDistraction-
 Osteogenesisכפעולה מקדימה

ברכס אטרופי לפני הכנסת שתלים
שיטת המתיחה (אוסטאודיסטרקשן) לשחזור הרכס האלוואולרי לקראת החדרת שתלים

ד"ר עדי רחמיאל ,ד"ר עומרי אמודי ,ד"ר דרור איזנבוד

ה

התוויות להגבהה של רכס אלוואולרי
יכולות להיות עקב סיבות נרכשות או
מולדות .הגורמים העיקריים לחסר עצם
נרכש יכולים להיות לאחר עקירות ,לאחר אובדן
חבלתי של השיניים עם העצם האלוואולרית,
בעקבות מחלות חניכיים או לאחר כריתות עצם
בעקבות גידולים.
גובה ורוחב העצם האלוואולרית הינם תנאי
ראשון לביצוע השתלות .חוסר עצם אלוואולרית
עלול להפריע לביצוע שיקום פרותטי בעזרת
שתלים עקב חוסר תמיכה מספקת לשתל
המהווה גם בעיה אסתטית .בנוסף ,באזור
האחורי בלסת התחתונה יכול חוסר גובה עצם
מספק מעל העצב  inferior alveolarלהוות
מכשול לביצוע שתלים .השיטות המקובלות
לשחזור הרכס יכולות להיות בעזרת השתלת עצם
אוטוגנית (עצמונית) ,2,1בעזרת ממברנות GBR
) 4,3)Guided bone regenerationאו שחזור ע"י
חומרים אלופלסטיים . 4,3לכל אחת מהשיטות יש
יתרונות וחסרונות .כאשר מתבצעת אוגמנטציה
אלוואולרית בעזרת שתל עצם אוטוגנית יש ספיגה
של חלק משתל העצם ,5בנוסף לתחלואה אפשרית
כאשר נלקחת העצם מהאגן או מעצם הגולגולת.6
לקיחת עצם מהלסתות אינה מספיקה בדרך כלל
להגבהה משמעותית של הרכס .שיטת ה GBR-גם
היא מקובלת לשם הגבהת הרכס , 4,3אולם ידוע
שקשה לבצע הגבהת רכס במקטע גדול בשיטה זו.
קיימים גם תיאורים של הגבהת רכס אלוואולרי עם
שתל עצם וממברנת טיטניום לשם יצירה ושמירת
נפח העצם.7
מאז שנות ה '50-ובמשך  35שנה לאחר מכן,
הראה  Ilizarovברוסיה שניתן להאריך את
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עצמות הגפיים ע"י ביצוע חיתוך בעצם וחיבור
למכשיר מתיחה . 9,8תהליך זה נקרא Distraction
 osteogenesisוכולל  4שלבים .1 :קורטיקוטומיה
או אוסטאוטומיה וחיבור מכשיר מתיחה  .2תקופת
מנוחה ( )Latency periodשל מספר ימים לשם
התארגנות הקלוס הראשוני  .3מתיחה הדרגתית
( )Gradual distractionבקצב של כ 1-מ"מ
ביום -שבה נוצרת בהדרגה עצם חדשה ללא צורך
בשתלי עצם  .4לאחר המתיחה האקטיבית ישנה
תקופת רטנציה (Retention or consolidation
 )periodלשם התבגרות העצם החדשה ופירוק

מכשיר המתיחה .בצורה זו בוצעו הארכות גפיים
של עד  30ס"מ .מאוחר יותר בוצעה השיטה באופן
ניסיוני בעצמות הפנים והלסתות ,12-10והחל משנות
ה '90-יש תיאורים להארכה קלינית בבני אדם של
הלסת התחתונה 15-13ובלסת העליונה.16-18
התוצאות של שיטת Distraction osteogenesis
בעצמות הארוכות האנכונדרליות ועצמות הפנים
הממברנוטיות הביאו לכך ששיטת הDistraction -
 osteogenesisהוצעה כשיטה חליפית לשיטות
המקובלות לשם הגבהה של רכס אלוואולרי.
 Blockוחב'  20,19תיארו לראשונה הגבהת רכס

תמונה  .1שרטוט מכשיר המתיחה המורכב מבורג המתיחה המרכזי ( )Threaded Distraction Rodושתי
פלטות המתחברות האחת לעצם הבסיסית ( )Base plateוהשניה למקטע האלוואולרי הנייד ()Transport plate
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תמונה  .2מכשיר מתיחה חיצוני לעצם  .Extraosseousחיבור מכשיר המתיחה עם ברגים לפלטות

בחיות ניסוי 16Chin & Toth .ב 1996-תיארו
לראשונה ביצוע הגבהת הרכס האלוואולרי
בבני אדם בעזרת מכשיר מתיחה LEAD™ -
( SYSTEMתמונה מספר  )1לאחר אובדן חבלתי
של השיניים והעצם סביבה .מאז ,נפוצה שיטה
זו להגבהת והרחבת הרכס האלוואולרי לקראת
החדרת שתלים .מטרת עבודה זו היא להציג את
שיטת  Distraction osteogenesisלאוגמנטציה
של הרכס האלוואולרי לקראת הכנסת שתלים.

תאור השיטה
ברב המקרים מומלץ על ביצוע הניתוח בהרדמה
כללית .לאחר חתך הרירית וחשיפת הקורטקס
הבוקלי של הלסת ,מבצעים אוסטאוטומיה סגמנטלית
אלוואולרית :שני חתכים אנכיים בעצם שמחוברים
ביניהם ע"י חתך אופקי בעמדה אפיקלית (תמונה
מס'  .)1בלסת התחתונה האוסטאוטומיה מבוצעת
מעל תעלת העצם על מנת לא לפגוע בתחושה.
בלסת העליונה האוסטאוטומיה מבוצעת מתחת
לחלל האף ומתחת לגתות הלסת .לפני שבירת
המקטע האלוואולרי מתאימים את מכשיר המתיחה:
במכשיר ( Intraosseousתמונה מספר  )1קודחים
חור במרכז הרכס על מנת להחדיר את בורג המתיחה
( .)Threaded Distraction Rodלאחר מכן בעזרת
אוסטאוטום מזיזים את מקטע העצם ומחברים שתי
פלטות ,אחת לעצם הבסיסית ( )Base plateוהשניה
למקטע האלוואולרי הנייד (.)Transport plate
במכשיר ( Extraosseousתמונה מספר  )2החיבור
מכשיר המתיחה הינו עם ברגים לפלטות .סוג
המתיחה השלישי הינו הגבהת עצם ע"י שתל
(( )Distraction by an implantתמונה מס' .)3
הרמת המקטע האלוואולרי ופעולת המתיחה מבוצעת
כאשר מסובבים את בורג המתיחה.
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לאחר תקופת מנוחה ( )Latency periodשל  4ימים
מבוצעת מתיחה הדרגתית ()Gradual distraction
ע"י סיבוב בורג המתיחה בקצב של  0.5מ"מ ביום
עד שמתקבלת הגבהה רצויה של הרכס האלוואולרי.
לאחר תקופה נוספת של  10שבועות מגמר המתיחה
לשם התבגרות העצם החדשה שנוצרה (retention
 ,)or consolidation periodמוצא מכשיר המתיחה.
השתלים מוכנסים כחודשיים לאחר מכן .חשיפת
השתלים מתבצעת לאחר ששה חודשים.
בתקופת המתיחה והרטנציה יש למנוע לחץ של
לעיסה ,או לחץ על ידי תותבת זמנית על גבי העצם
המורמת וזאת על מנת שלא לגרום לשינוי בכיוון
(וקטור) המתיחה שתוכנן.

דיון
שיחזור הרכס האלוואולרי דורש גם שחזור
רקמת העצם והרקמה הרכה (הרירית המכסה)
המהווים אתגר בכירורגית פה ולסתות .פיתוח
מכשירי מתיחה קטנים בשנים האחרונות ,מהווה
עידוד לביצוע מתיחות עצם אלוואולריותBlock .
וחבריו 20,19תארו את הפוטנציאל של שיטת
 distraction osteogenesisבהגבהת רכס אלוואולרי
בחיות ניסוי.
 Chinו 16Toth-היו הראשונים שהדגימו הגבהת עצם
אלוואולרית בשיטת Distraction osteogenesis
בבני אדם.
כיום הגבהה אלוואולרית יכולה להתבצע בשלוש
שיטות:
 .1הגבהת עצם ע"י מכשיר מרכזי Intraosseous
(( .16,21)Central application of the deviceתמונה
מס' )1
 .2הגבהת עצם ע"י מכשיר חיצוני לעצם

תמונה  .3מכשיר מתיחה ע"י שתל .השתל עצמו
הינו גם מכשיר המתיחה

Excentric application of the Extraosseous
( .22)deviceתמונה מס' )2
 .3הגבהת עצם ע"י שתל (Distraction by an
( 23)implantתמונה מס'  .)3בשיטה זו הגבהת

העצם מתבצעת ע"י שתל בשתי צורות :א .ע"י
שתל שמגביה את העצם ולאחר מכן מוחלף ע"י
שתל אחר ב .ע"י שתל שמגביה את העצם ונשאר,
והשיקום הפרוטטי מתבצע עליו.
בשיטת  Distraction osteogenesisמקטע של עצם
הורם אנכית על מנת לשחזר את גובה הרכס ,והעצם
החדשה נוצרת בין המקטע שהורם ובסיס הלסת.
העצם שהורמה נתמכת ע"י העצם החדשה.
בשיטה זו לשתל יש מאחז טוב יותר בעצם והשחזור
הפרוטטי הוא יותר פונקציונלי ואסתטי .כאמור
היתרון העיקרי בשיטה זו הוא שהגבהת העצם
נוצרת בעזרת עצם חדשה מתחת לעצם שמורמת.
שיטת  Distraction osteogenesisחוסכת תחלואה
אפשרית בקצירת עצם מאתר התורם ואת הסיבוכים
שיכולים להיות במקום הניתוח כגון ספיגת העצם
וזיהומים .במקרים של הגבהה עם עצם אוטוגנית
יש צורך גם במתלים מקומיים על מנת לכסות את
העצם ולאחר מכן ניתוח נוסף של השתלת רירית
על מנת ליצור רירית צמודה ברכס האלוואולרי
החשובה לשתלים .לעומת זאת בשיטת Distraction
 osteogenesisיש יתרון של מתיחת עצם ורירית בו
זמנית עם שמירה של הרירית הצמודה המקורית על
פני הרכס.
בזמן תקופת המתיחה ותקופת הרטנציה
( )consolidationהעצם הנבנית היא לא בוגרת
מספיק 24ואי לכך אין אנו ממליצים על תותבת
זמנית עם השענות עליה על מנת למנוע ספיגה
וירידה בגובה שהושג .בזמן המתיחה ,מכשיר
המתיחה תומך במקטע העצם שהורם ואחרי פירוק

סקירות

המכשיר אנו ממליצים על ביצוע שתלים מוברגים
שיכולים לתרום ליציבות נוספת של מקטע העצם
.שהורם
בזמן ביצוע האוסטאוטומיה יש להיזהר לא לפגוע
inferior alveolar במבנים אנטומיים כגון העצב
 מקטע העצם שמורם צריך להיות.בלסת התחתונה
 על מנת לאפשר5mm  לפחות בגובה,לא קטן מדי
 וצריך להיות רחב,התחברות לפלטות המכשיר
מספיק על מנת להכיל בתוכו את מכשיר המתיחה
) ולאחר מכן אתThreaded distraction rod(
 באזור אחורי בלסת תחתונה באם, לדוגמא.השתל
 גובה עצם מעל העצב האלוואולרי5mm אין לפחות
לא ניתן לבצע אוסטאוטומיה ולחבר מכשיר מתיחה
.מפאת סכנת שבירת העצם המורמת ופגיעה בעצב
כתוצאה ממתיחת העצם מקטע עצם בוגר הוגבה
אנכית על מנת לאפשר מאחז טוב יותר לשתלים עם
 ושקום,שמירת יחס תקין בין גובה השתל והכתרים
.אסטטי ותיפקודי טוב יותר
 שיטת הגבהת העצם האלוואולרית מאפשרת:לסיכום
הגבהה בו זמנית של מקטע העצם והרקמה הרכה
המכסה ויצירת עצם חדשה מתחת למקטע העצם
 ומאפשרת,המורם ללא צורך בלקיחת שתלי עצם
.החדרת שתלים ארוכים יותר
, המחלקה לכירורגית פה ולסתות,עדי רחמיאל
, הפקולטה לרפואה,הקריה הרפואית רמב"ם
 חיפה,הטכניון
, המחלקה לכירורגית פה ולסתות,עומרי אמודי
, הפקולטה לרפואה,הקריה הרפואית רמב"ם
 חיפה,הטכניון
, היחידה לאורתודונטיה וחיך שסוע,דרור איזנבוד
 חיפה, הטכניון, הפקולטה לרפואה,מרכז רפואי רמב"ם

.4 תמונה
 אובדן שיניים קדמיות ורכס אלבאולרי.1
כתוצאה מטראומה והכנסת מכשיר המתיחה
.לאחר האוסטאוטומיה
 לאחר התפירה וכיסוי המכשיר עם פריוסט.2
.ורירית
. מ"מ15 -  לאחר גמר המתיחה האלוואולרית.3
 הושגה הגבהה-  לאחר פירוק מכשיר המתיחה.4
.ורטיקלית של הרכס
. החדרת השתלים.5
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