Μια
περίπτωση
αποτυχίας
οδοντικών εμφυτευμάτων μετά
από
την
διακοπή
λήψης
δενοσουμάμπης(Prolia)
Η δενοσουμάμπη(denosumab, Prolia) είναι
ένα νέο αντιοστεολυτικό φάρμακο που
χορηγείται σε ασθενείς που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων, όπως σε
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με
οστεοπόρωση και άνδρες με καρκίνο του
προστάτη για την αντιμετώπιση της
οστικής απώλειας. Μετά την λήψη
δενοσουμάμπης μπορεί να εμφανιστεί
οστεονέκρωση στα οστά των γνάθων,
όπως συμβαίνει και με τα διφωσφονικά(1).
Ωστόσο ενώ η επίδραση των διφωσφονικών στα οστά μπορεί να είναι
μακροχρόνια(2-4), στην περίπτωση της δενοσουμάμπης, λόγω διαφορετικής
φαρμακοκινητικής, αναφέρεται ότι 6 μήνες μετά τη χορήγηση της δόσης στο 53%
των ασθενών δεν ανιχνεύονται επίπεδα του φαρμάκου και γενικά, μετά από 9
μήνες, οι δείκτες οστικής εναλλαγής επανέρχονται στα επίπεδα προ θεραπείας(1).
Η σχετική βιβλιογραφία για την δενοσουμάμπη στην χειρουργική των γνάθων είναι
ακόμα περιορισμένη(5-11) ενώ δεν υπάρχουν μελέτες για την επίδρασή της στην
οστεοενσωμάτωση των οδοντικών εμφυτευμάτων(12). Παρουσιάζουμε μια
περίπτωση αποτυχίας δύο οδοντικών εμφυτευμάτων, που τοποθετήθηκαν 12 μήνες
μετά την χορήγηση μιας και μοναδικής εξαμηνιαίας δόσης δενοσουμάμπης.

Αναφορά περίπτωσης
Γυναίκα, 64 ετών, με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, προσήλθε για τοποθέτηση δύο

οδοντικών εμφυτευμάτων στην κάτω γνάθο, δεξιά. Στην ασθενή είχε χορηγηθεί,
12 μήνες πριν την προσέλευση, μια δόση δενοσουμάμπης (Prolia),(60 mg ΥΔ,
συνοδευόμενη από λήψη ασβεστίου) για θεραπεία οστεοπόρωσης.
Η ασθενής, πριν την έναρξη της θεραπείας με Prolia, είχε υποβληθεί με επιτυχία
σε τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων στην άνω γνάθο, αριστερά(Εικόνα 1).
Δεν είχε λάβει την δεύτερη δόση και 10 μήνες μετά την λήψη της πρώτης δόσης
είχε υποβληθεί σε δύο εξαγωγές(#46, #37) χωρίς να εμφανίσει επιπλοκές.

Εικόνα 1. Πανοραμική Α/Α με τα
οστεοενσωματωμένα
οδοντικά
εμφυτεύματα άνω αριστερά(βέλη),
από την πρώτη προσέλευση της
ασθενούς.
Από την 15η περίπου Μ.Η η ασθενής ανέφερε ήπιο αλλά συνεχές άλγος στην
περιοχή και κατά την κλινική εξέταση, την 20η Μ.Η, διαπιστώθηκε φλεγμονή και
κινητικότητα του εμφυτεύματος στη θέση #45, το οποίο αφαιρέθηκε. Το άλγος
συνεχίστηκε και μετά από μία εβδομάδα διαπιστώθηκε ανάλογη βλάβη και στο
εμφύτευμα της θέσης #47, το οποίο επίσης αφαιρέθηκε. Κατά την απόξεση, από
την θέση #45, αφαιρέθηκε μικρό οστικό απόλυμμα.Τοποθετήθηκαν δύο οδοντικά
εμφυτεύματα, ένα άμεσα στην θέση #45(4.5/13 Xive, Dentsply) μετά από την
εξαγωγή του αντίστοιχου δοντιού και ένα στην θέση #47(3.8/13 Xive, Dentsply).
Η ασθενής, υπό αντιβίωση και χρήση χλωρεξιδίνης, παρουσίασε ομαλή
μετεγχειρητική πορεία και τα ράμματα αφαιρέθηκαν την 8η Μ.Η.
Στην ασθενή χορηγήθηκαν αντιβίωση και στοματοπλύσεις με χλωρεξιδίνη. Στην
πανοραμική ακτινογραφία παρατηρήθηκε εκτεταμένη οστεολυσία στις θέσεις όπου
αφαιρέθηκαν τα δύο οδοντικά εμφυτεύματα, αλλά και αυξημένη οστική πυκνότητα
στον ενδιάμεσο χώρο(Εικόνα 2). Κλινικά δεν εμφανίστηκε απογυμνωμένο οστούν

και η επούλωση των μαλακών μορίων της περιοχής ολοκληρώθηκε πλήρως μετά
από ένα μήνα.

Εικόνα 2. Πανοραμική Α/Α με τις
θέσεις απώλειας των οδοντικών
εμφυτευμάτων(κίτρινα βέλη) και την
αυξημένη οστική πυκνότητα(κόκκινα
βέλη).
Η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική και μετά από 8 μήνες, σε νέα πανοραμική
ακτινογραφία, παρατηρήθηκε, στην ίδια περιοχή, η αποκατάσταση της
φυσιολογικής δοκίδωσης του οστού της κάτω γνάθου(Εικόνα 3). Η ασθενής με
δική της επιλογή είχε πλέον διακόψει την δενοσουμάμπη συνολικά για περίπου ένα
χρόνο και αποφάσισε να προχωρήσει σε επανατοποθέτηση των οδοντικών
εμφυτευμάτων.

Εικόνα 3. Πανοραμική Α/Α με την
απεικόνιση της ομαλής οστικής υφής
στην περιοχή της κάτω γνάθου δεξιά
(κόκκινη ωοειδής γραμμή)
Τοποθετήθηκαν δύο εμφυτεύματα (3,8/13 και 4.5/13 Xive, Dentsply)(Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Πανοραμική Α/Α με την
απεικόνιση των δύο νέων
εμφυτευμάτων (κίτρινα βέλη)
Δυόμιση μήνες μετά, κατά την διάρκεια της χειρουργικής αποκάλυψης,
αφαιρέθηκε ο #44. Η όλη διαδικασία ήταν επιτυχής και ολοκληρώθηκε με την
προσθετική αποκατάσταση της περιοχής(Εικόνα 5).

Εικόνα 5. Κλινική εικόνα των
οστεοενσωματωμένων
εμφυτευμάτων και της κοχλιούμενης
αποκατάστασης πριν τις τελικές
εμφράξεις (για την Προσθετική: Dr.
Α. Ρήγα).

Συζήτηση
Το μόριο RANKL (Receptor Activator of nuclear factor kappa-B ligand/συνδέτης
του ενεργοποιητή του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κάππα-β) παράγεται

από τους οστεοβλάστες και συνδεόμενο με τον υποδοχέα RANK, που βρίσκεται
στην επιφάνεια των προδρόμων μορφών των οστεοκλαστών συμβάλλει στην
διαφοροποίηση, την ωρίμανση και την ενεργοποίηση τους(5).
Οι οστεοβλάστες παράγουν και ένα άλλο μόριο, το OPG (osteoprotegerinοστεοπροτεγερίνη), το οποίο δρα ανταγωνιστικά στην οστική απορρόφηση,
ελέγχοντας την ποσότητα του RANKL, που είναι διαθέσιμο για δέσμευση και
ενεργοποίηση του RANK(5).
Η δενοσουμάμπη(denosumab) είναι μια ανοσοσφαρίνη(IgG2), που μιμούμενη την
δράση της οστεοπροτεγερίνης, συνδέεται, και μάλιστα με υψηλότερη συγγένεια με
το RANKL, προλαμβάνοντας την ενεργοποίηση του RANK, μειώνοντας έτσι τον
αριθμό και την λειτουργία των οστεοκλαστών και εντέλει την απορρόφηση στα
συμπαγή και τα σπογγώδη οστά, όπως και την αυξημένη οστεοκλαστική
δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την μεταστατική οστική νόσο και το πολλαπλό
μυέλωμα(1,5).
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του American Dental Association Council
on Scientific Affairs, όλα τα αντιοστεολυτικά φάρμακα, όπως τα διφωσφονικά, οι
αναστολείς του RANKL και οι αναστολείς της καθεψίνης Κ, μπορούν να
συσχετιστούν με την εκδήλωση οστεονέκρωσης των γνάθων και από αυτήν την
άποψη περιγράφονται σε μια ενιαία κατηγορία, όσον αφορά την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της οστεονέκρωσης, που μπορεί να προκληθεί(13).
Έχει βρεθεί ότι στις γυναίκες που λαμβάνουν per os διφωσφονικά, η αποτυχία στα
οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα είναι σχεδόν τριπλάσια(14), αλλά
προς το παρόν δεν υπάρχουν μελέτες για την επίδραση της δενοσουμάμπης στην
οστεοενσωμάτωση(12).
Ωστόσο σε σχέση με τα διφωσφονικά και με βάση την φαρμακοκινητική της, η
δενοσουμάμπη, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ασφάλεια στα
χρονικά διαστήματα διακοπής, τόσο για τις προγραμματιζόμενες επεμβάσεις, όσο
και για την αντιμετώπιση μιας ήδη αναπτυγμένης οστεονέκρωσης(2-4).
Η περίπτωση που δημοσιεύουμε δείχνει ότι αυτή η μεγαλύτερη ασφάλεια είναι
σχετική. Χρειάστηκε περισσότερο από ένας χρόνος από την διακοπή της δόσης
ώστε να τοποθετηθούν με ασφάλεια τα οδοντικά εμφυτεύματα. Προοπτικές
μελέτες που θα διεξαχθούν στο μέλλον θα δώσουν πιθανά πιο ειδικές και ασφαλείς
κατευθύνσεις για τους χειρουργούς και τους ασθενείς.

Προς το παρόν, στις περιπτώσεις μη καρκινοπαθών ασθενών, ισχύει γενικά και
ιδιαίτερα αν η διάρκεια λήψης του αντιοστεολυτικού φαρμάκου(διφωσφονικά)
είναι μικρότερη από δύο χρόνια, ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός ακόμη και μετά από
χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα, όπως εξαγωγές, ακρορριζεκτομές και
οδοντικά εμφυτεύματα(13).
Ωστόσο, επειδή όπως και στην δική μας περίπτωση, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
αποτυχιών και επιπλοκών, για αυτό οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται και
τελικά η απόφαση για την διακοπή της αντιοστεολυτικής θεραπείας να στηρίζεται
κυρίως στην πιθανότητα του κινδύνου ανάπτυξης καταγμάτων στον σκελετό και
λιγότερο στον υπαρκτό, αλλά μικρότερο κίνδυνο για την μη οστεοενσωμάτωση ή
την ανάπτυξη οστεονέκρωσης στις γνάθους(13), ο οποίος, επιπλέον, δεν μπορεί να
εξαρτάται απόλυτα από το χρονικό διάστημα της διακοπής.
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