
 
 زراعة األسنان

 ما هي الّزرعة؟

هً عبارة عن اداة مستخدمة لتبدٌل األسنان المفمودة كشبه برغً أو مسمار مصنوع من خلٌط التٌتانٌوم المعدنً الذي ٌتم 

 وضعها فً العظم تحت الطبمة المخاطٌة لتزودن بأكثر متانة و دعم لإلستعاضات السنٌة الثابتة و المتحركة.

الزرعة بعين اإلعتبار كخيار للعالج؟متى يمكن أن نأخذ   

إستبدال السن أو األسنان المفمودة من غٌر تأثٌر على األسنان المجاورة. -  

.إستناد جسر ثابت بدالً من جسر متحرن أو ضبة )طمم أسنان متحرن(-  

  أو الكامل لراحتن. ئًاألسنان المتحرن الجزإستناد و متانة لطمم -

ا العالج؟َمن ِمن الممكن أن يتلقى هذ  

أي شخص بالغ فً صحة جٌدة و فمه خالً من أمراض الثة ٌمكن أن ٌتلمى هذا العالج.  سٌجرى فحص سرٌري كامل 

 لٌحّدد إذا كان هذا العالج مناسب لن.

؟هل يمكن أن تتلقى هذا العالج إذا لم تملك عظم كافي لوضع الزرعة  

األسنان ممكنة.   إزدٌاده فً المنطمة المتملصة لجعل عملٌة زراعةنعم، و لكن أن تتلمى عملٌة تكبٌر العظم الّسنخً و 

 المواد التً تستخدم كما ٌلً:

عم ح لإلستعمال.  ٌستخدم إذا كان الط. ُطعم أجنبً: هذا ٌجنى من الحٌوانات )عادةً البمر( ثم ٌعمم و ٌعالج لٌصبح صال ٔ

 صغٌر فً الكمٌة. 

من منطمة أخرى فً الجسم سواًء كان من منطمة الفم أو من ُعرف الحرلفة فً . ُطعم ذاتً: هذا الطعم )العظم( ٌؤخذ  ٕ

 الورن.

إسِوّي: هذا الطعم مشابه بعظمن و لكنه مأخوذ من إنسان آخر )ُمعطً( و معمّم لبل اإلستعمال. . ُطعم ٖ  

ُطعم إصطناعً: هذا مصنوع من مادة تركٌبٌة إصطناعٌة. . ٗ  

ام.ئلٌمنع إرتشاف الطعم خالل اإللتل فوق الُطعم ئٌوضع غشاء حا  

 حسب كّمٌة زٌادة العظم المحتاج إلٌها سننصحن بأٌاً من الخٌرات المذكورة أعاله مناسبة لن.  

 جمٌع هذه المواد تمثل جزء من عظمن الطبٌعً بعد فترة زمنٌة لصٌرة.

 هل توجد عوامل تحد من زراعة األسنان؟

أثبتت أن نسبة نجاح زراعة األسنان تمل فً األشخاص المدخنٌن. هذه الدراسة  التدخٌن: دراسة من لِبَل بٌن و موي -

.  هذه  ٪٩٤٘مجموع عدم نجاح الّزرعات كانت سنوات.   ٙشخص على مدة  ٓٗ٘زرعة متواجدة فً  ٤ٕٗٔراجعت 

النسبة المئوٌة متوافمة مع الكثٌر من الدراسات المشابها. مع ذالن، عندما نظروا إلى ألسام المدخنٌن و غٌر المدخنٌن 

٪ فً فئة الغٌر مدخنٌن.  ٩٦ٙٗفً المدخنٌن عن نسبة  ٪٩ٕ٨ٔٔوجدوا أن نسبة عدم نجاح زراعة األسنا ن تزٌد بنسبة 

لتدخٌن لبل عملٌة زراعة األسنان لتخفٌض إحتمال عدم نجاح الزرعة.لذلن أنصحن باإلمتناع و التولف عن ا  



 
البسفوسفونٌتس:  هذه األدوٌة توصف من األطباء لمعالجة أمراض عدٌدة من ضمنها مرض تخلخل العظام و فَْرط  -

رٌد، ٌعتبر مانع لزرع الُدَرٌمٌّة.  الدراسات أثبتت أن اإلستعمال المطاول لهذه األدوٌة، خصوصاً إذا أُعِطٌت فً داخل الوَ 

األسنان كما أنها لد تؤدي إلى نخر العظم .  مثالٌاً، ٌجب أن ٌموم طبٌب األسنان بزراعة األسنان لبل بداٌة تناول هذه 

 األدوٌة.

األشخاص الذٌن ٌعانون من مرض النّاعور )الهٌموفلٌا( أو مصابون فً إضطراب فً خالٌة الدم.   -  

سنانمعلومات عن عملية زراعة األ  

 العملٌة مبدئٌاً بسٌطة و تحتاج فترة لصٌرة من الزمن.  ٌمكن زراعة األسنان فً الفن العلوي و السفلً بنفس الولت.

.  هذا الشك سٌغلك بغرز بعد إنتهاء فً العظم توضع الزرعةة للكشف عن عظم الفن ثم شك صغٌر فً اللثبتبدء العملٌة 

اللثة ستشفى خالل أسبوع إلى أسبوعٌن.  الزرعة ستستغرق ثالثة أشهر تمرٌباً  أٌام.  ٦-٘دالعملٌة.  الغرز ستتسالط بع

 لتصبح متٌنة فً عظم الفن.

فً مرحلة واحدة أو مرحلتٌن.  إذا كان إستمرار الزرعة األولً فً العظم جٌد، العملٌة تنجز  ن وضع الزرعةمن اإلمكا

الفن م ٌكن إستمرار الزرعة األولً متٌناً )عادةً إذا كان عظم فً مرحلة واحدة )غطاء الزرعة ٌوضع بنفس الولت(.  إذا ل

فً مرحلتٌن.  المرحلة األولى تتضمن وضع الزرعة فً العظم و طمرها لمدة ثالثة أشهر طري أو لٌّن(، العملٌة تتم 

 تمرٌباً.  بعد هذه الفترة، تكشف الزرعة بشك صغٌر فً اللثة و وضع غطاء للزرعة.

صنع المختبر األسنان اإلصطناعٌة لترمٌم الفم إلى حالته السابمة.تأخذ الّطبعة لٌثم   

 

أو أرسل رسالة إلى البرٌد اإللكترونً التالً: ٤ٕٕٕٙٙٗٙٔٗٙٓٓالرجاء اإلتصال ب.:  لمزيد من المعلومات  

reemdental@yahoo.com 

 


