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نسجة حً مصنوع من مواد تتوافق مع األ سنان هً جهاز غٌراأل )اٌضا تسمى غرسه( زرعة

 .للبدلٌات السنٌة التعوٌضٌةضافٌة أعامة على لتعمل كدسفل او األتوضع داخل عظم الفك األ

ظم الحرف السنخً فً داخل عظم هً مادة العضوٌة  توضع جراحٌاً داخل الع و غرسةأ زرعة

حدى طرق الرعاٌة أ سنان حالٌاً تعتبر زراعة األساس للبدلٌات السنٌة التعوٌضٌة. أالمتبقً لتعمل ك

سنان عن البدائل طباء األأال ما ٌقوم المرضى بسؤ سنان المفقودة و عادةً ساسٌة لتعوٌض األاأل

سنان جراءات الحالٌة فً مجال زراعة األن معرفة األأسنان المفقودة لذلك فالمتاحة فً تعوٌض األ

سنان المستخدمة فً لقد زاد عدد زرعات األ سنان.ساسٌة لكل من ٌعمل فً مجال رعاٌة األأهً 

ضعاف و قد زاد هذا أكثر من عشر أل 2002الى  3891مرٌكٌة للفترة من الوالٌات المتحدة األ

همٌة هذا المجال الجدٌد أمما ٌدل على  2002الى  2002خرى للسنوات من أ  ضعاف أالعدد لخمسة 

سنان المتعلق بالزراعة تعود الى العدٌد ن هذه الزٌادة فً عالج األٳسنان. فً مجال عالج األ نسبٌاً 

ضافة الى عواقب ٳسنان من مشاكل بعد فقد األوما ٌصاحبه عمار من العوامل منها زٌادة معدالت األ

سنان و االداء السٌئ للتعوٌضات فشل التعوٌضات الثابتة و العواقب النفسٌة و التشرٌحٌة لفقدان األ

المتحركة و التفوق فً نتائج التعوٌضات المعتمدة على الزراعة على المدى الطوٌل و زٌادة الوعً 

 فً المجتمع.

 سناناأل التطور التاريخي لزراعة

سنان و ٌبٌن سنان المفقودة بمادة مشابهة لشكل األنسان الرغبة الدائمه فً تعوٌض األعترت األٳلقد 

سنان قدم نظام فً عالج األأعتبارها ثانً ٳسنان ٌمكن لذلك فان زراعة األحساس, التارٌخ هذا األ

و ف السنٌن ٌعود الى اآلسنان سنان التً تشبه جذور األن تارٌخ زرعات األٳسنان. بعد قلع األ

سنة حٌث كانوا ٌنحتون عصً  0000ٌتضمن حضارات عرٌقة مثل الصٌنٌٌن القدماء قبل 

ستخدم أالخٌزران على شكل وتد او اسفٌن و ٌغرسونها فً عظم الفك كبدٌل ثابت لالسنان. بٌنما 

 وتاد.سنة المعادن الثمٌنة فً تشكٌل األ 2000المصرٌون القدماء قبل حوالً 

, بٌن مجموعة من مصرحدى المقابر فً ٳالحفرٌات االثرٌة فً كشفت  2001كانون الثانً فً 

ن تعمل أالمفترض ثرٌة, منحوته بشكل و حجم السن الطبٌعً لالنسان والذي كان من اللقى األ



المسٌح تحتوي على سن  السٌد وروبا عثر على جمجمة تعود الى زمنأزرعة لالسنان, و فً ك

سنة بعد  000مرٌكا الوسطى حوالً أنكا فً معدنً مغروس داخل الجمجة. عرفت حضارة األ

ستعمل الناس فٌها االصداف البحرٌة فً عمل االوتاد و ٳسنان و هذا االسلوب فً تعوٌض األالمٌالد 

 سنان المفقودة.غرسها فً العظم كتعوٌض لأل

 

بعد الميالد و يظهر فيه  066في الهندوراس و يعود الى العام سفل مكتشف أصورة تمثل فك 

 وتاد منحوته من االصداف البحرية و الموضوعة لتعويض القواطع االمامية أ ثالثة

 

سنان ستخدم الذهب بشكل جذور األأن ماغولٌو ٳما فً التارٌخ الحدٌث فتخبرنا الدورٌات العلمٌة أ

و المثبتة سنان مصنوعة من  البورسٌلٌن أستخدام أب 3991بٌنما قام هارٌس فً عام  3908فً عام 

العدٌد من  ر الباحثونختب  ألف بالرصاص, و منذ ذلك الوقت ة من التاٌتانٌوم المغمدة مصنوععأب

الذي قدم سبائك الكروم كوبالت مولبدٌنوم فً  3819ستروك فً  المواد فً هذا المجال و منهم 

قام حٌث  3800سنان بدأ ت فً العام ساسٌة فً تارٌخ زراعة األاالنعطافة األما أسنان. زرعات األ

سنان مصنوعة من التاٌتانٌوم و فً عام أخرٌن بمالحظة التحام العظم مع زرعات آبوث و باحثٌن 

طلق ستروك تسمٌة )القسط( على أسنان ذات القطعتٌن و قد أول زرعة أصمم ستروك  3800

ول زرعة غرسها ستروك عاملة بعد حوالً أالعظم وكانت رتباط المباشر بٌن الزرعة و عملٌة األ

نغفار برونمارك فقد أما مبدأ التكامل العظمً الذي وصفه البروفٌسور بٌر أ عاما من زراعتها. 00

كتشاف بالصدفة فً بداٌات الستٌنات من القرن الماضً وقد كان هذا المبدأ بمثابة الثورة فً ٳكان 

 .سنانعالم زراعة األ

 

 

 

 



 سناننواع زرعات األأ

  الزرعات تحت السمحاقية 

غولدبٌرغ و غٌرشكوف و ٌمكن  3808ول من وصف هذا النوع من الزرعات عام أكان 

ستخدامها فً كال الفكٌن و هً توضع تحت طبقة السمحاق للعظم السنخً و تستعمل فً حاالت ٳ

ا النوع من الزرعات غٌر ستعمال الزرعات داخل العظم. هذأرتشاف العظمً السنخً الذي ٌمنع ٳ

 .مستخدم حالٌاً 

 

 الزرعات تحت السمحاقية

 

 الزرعات الموضوعة عبر العظم 

سفل, و تأتً و هً تستعمل فقط فً الفك األ 3809ول من قدم لهذه الزرعات هو سمول عام أ

 تجاه الحرف السنخً وأنها تخترق عظم الفك السفل من تحت الى فوق بٳتسمٌة هذه الزرعات نتٌجة 

 نها ال تستعمل.أهً تحتاج الى المخدر العام لوضعها ولهذا ف

 

 سفلالزرعات الموضوعة عبر عظم الفك األ

 



 الزرعات داخل العظم   

و التً ٌتم غرسها داخل العظم  3800و التً قام بتقدٌمها لنكوف فً  لزرعات النصلية او اللوحيةا

ثنٌن تستعمل لتثبٌت البدلٌات أخدود فً العظم السنخً و تحتوي الصفٌحة على وتد او ٳبعد عمل 

ن هذا النوع من الزرعات ذو معدالت نجاح واطئة لذلك ٳثبتت أن الدراسات ٳالسنٌة التعوٌضٌة, اال 

  .فانها ال تستعمل حالٌاً 

 

 الزرعات النصلية او اللوحية 

 

 

 زرعه لوحية او نصلية مكشوفة داخل الفم 

 



سنان و هً عادة صممت هذه الزرعات لتشابه شكل جذور األ سنان على شكل الجذورزرعات األ

ذات مقطع دائري. هناك الكثٌر من التصامٌم فً هذا النوع من الزرعات فقد تكون محلزنه او 

ستعماال وهً ممكن ٳكثر النوع هو األ و مبرٌة وٌعتبر هذاأو متدرجة او متناظرة الجوانب أملساء 

ما ٳملم. وتغرس هذه الزرعات  20الى  9طوالها من أم و تصل مل 0الى  1ن تكون ذات قطر أ

ن ٌتم تحضٌر المكان المستلم أو مرحلتٌن فً عظم الحرف السنخً المتبقً بعد أعلى مرحلة واحدة 

اشهر للسماح  0الى  1دة تمتد من للزرعة بطرٌقه دقٌقة. عادة ما تترك الزرعات فً العظم لم

لتحام بالزرعة و بعد هذه المدة ٌتم تثبٌت البدلٌات السنٌة للعظم المحٌط بالزرعة بالشفاء واأل

  التعوٌضٌة على هذه الزرعات.

 

 زرعات على شكل الجذور


