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لها ضمن عظم الفك ثبات أولً طبٌب األسنان أن وضع الزرعة السنٌة وتحقٌق ٌعتقد 

 فوقها بالتاج المناسب هو نهاٌة المطاف فً مشوار زرع األسنان التعوٌضثم 

 ولكن فً الحقٌقة ما هو إال البداٌة فقط

صحٌح أن الجهد المبذول خالل هذه المراحل هو األكبر والذي ٌحتاج احترافٌة ودقة 

 عالٌة تعتمد على القاعدة العلمٌة النظرٌة والعملٌة لطبٌب األسنان

 هذه الزرعة بعد فترة من الزمن فقدناولكن ما الفائدة من كل ذلك إذا 

 دائمالذلك نقول 

  Prevention is better than Cure 



 بالزرعات التشرٌحٌة للنسج الصلبة والرخوة المحٌطة الفوارق   -

 واألسنان الطبٌعٌة

 

 السنٌةالعناٌة بالزرعة طرق  -
 
 عوامل الخطر -
 
 وطرق العالجااللتهابٌة التً تصٌب الزرعات اآلفات  -

 :يلي ما  األسنان طبيبمعرفة ضرورة من ال كانومن هذا المنطلق 

 



 : OSSEOINTEGRATION  العظمً أو االندخال باالندماجبٌن العظم وسطح الزرعة ٌعرف العالقة 
 

BIOLOGICAL SEAL: البٌولوجًبٌن النسج الرخوة وسطح الزرعة فٌدعى بالختم لعالقة ا 
 

Biologic Width  :  ًالمسافة الممتدة من قاعدة المٌزاب أو الجٌب اللثوي إلى قمة النتوء السنخ

ملم تعرف بالبعد  2,04وتشمل االرتباط البشري والنسٌج الضام الواقع تحته وهً بعد ثابت ٌقدر ب 

 البٌولوجً

 

 



 مقارنة بٌن النسج المحٌطة بالزرعات واألسنان الطبٌعٌة

 

What is the difference …?? 



 3ملم بٌنما ٌبلغ  1 – 0.5اللثوي حول األسنان  عمق المٌزاب  

 ملم حول الزرعات
 

عند قاعدة ختماَ الطبٌعٌة ٌشكل حول األسنان االرتباط البشري   
 الضامباتجاه النسٌج من خالله نفوذ  الجراثٌم ٌمنع المٌزاب اللثوي 

   

لٌس من الضرورة أن ٌتصل االرتباط البشري  للزرعات بالنسبة 

مع سطح السن ها الطرٌقة التً ٌتصل ببنفس مع سطح التٌتانٌوم 

عند استخدام الزرعات المطلٌة مثال ) إال فً حاالت خاصة 
 ( plasma sprayبالبالسما 

 

لوحظ أن الزرعة إذا وضعت فً منطقة اللثة الملتصقة فإن كما 

 تكون أكبرارتباط الخالٌا البشروٌة مع سطح التٌتانٌوم نسبة 

 على مستوى المخاطٌة المحٌطة بالزرعاتThe Peri - Implant Mucosa  

 



أو الجٌب حول األسنان سبر عمق المٌزاب عند •

المسبر اللثوي عند ألٌاف الكوالجٌن ٌتوقف 

المتوضعة أفقٌاً فً النسٌج الضام فوق العظم 

السنخً وبما أن هذه األلٌاف غٌر موجودة حول 

الزرعات فإن المسبر سٌخترق النسٌج الضام 
 حتى الوصول لقمة العظم السنخً

 

المحٌط بالزرعات مستوى النسٌج الضام على •

الكوالجٌن تكون أكبر وصانعات اللٌف أقل كمٌة 

لألسنان مما هو علٌه  فً النسج اللثوٌة المقابلة 

فً المخاطٌة حول تجدد النسج وهذا ٌشٌر إلى أن 

 منه حول األسنان  أبطأالزرعة ٌكون 



حالالالوط سالالالطع الذرعالالالة لالالالذل   م الالالد أليالالالاف المالالالغط  يالالالر موجالالالود 

 للمحور للذرعة الكوالجين بشكط مواٍذ 

 

 م د ألياف الكولجين من العظال  با جالاا المالغط األسالنان علال  بينما 

 شكط حذ 

 interdental fibers                          ألياف بين سنية 

 denteno-gingival fibers                 ألياف سنية لثوية 

 circular fibers                                  ألياف دائرية  

 alveolar crest fibersالسنخي              ألياف قمة الن وء 



حولها المنطقة تروٌة مجاورة للزرعة  بسبب نقص ال توجد ضفٌرة وعائٌة •

تجاه لنقص اآللٌة الدفاعٌة  ٌؤديمما حول السنً وجود الرباط عدم  بسبب
 العوامل الممرضة

   

فإن المعالجة بالصادات تكون أن التروٌة الدموٌة قلٌلة حول الزرعة وباعتبار •
 قلٌلة الفائدة



 السنية الذرعة ب النسج الم قرنةعغقة 

    

 كمٌة زادت فملم  1ال تقل عن مخاطٌة ملتصقة ٌجب أن تحاط الزرعات

ألٌاف الكولجٌن فً النسٌج كمٌة أكبر من ٌعنً وجود اللثة الملتصقة 

للقوى المٌكانٌكٌة هذه النسج ٌزٌد من مقاومة الواقع تحتها مما  الضام

 التفرٌشأو المضغ عملٌة المطبقة علٌها أثناء 

 

 الزرعات فً التطعٌم اللثوي حول ومن هنا كانت ضرورة إجراء عملٌات

 حال غٌاب التام لهذه المخاطٌة المتقرنة

 (  شرائح مزاحة  –طعم لثوي حر منقول من قبة الحنك )      

 





Dental Implant and Keratinized tissue 



 كون تبٌن العظم والزرعة  التماسٌالحظ أن مستوٌات 

وذلك لوجود اإلسفنجً العظم من  أكبرالعظم القشري فً     
   العظمً ٌمكن أن ٌزٌد لتماس هذا ا أنإال النقوٌة    المسافات 

 والوظٌفةالوقت مع 

 

 بخثرة دموٌة تمتلئ المسافة بٌن العظم والزرعة ففً البداٌة
وعلى الرغم من أخذ الحٌطة لمنع أذٌة   وبروتٌنات عظمٌة

مثاقب باستخدام أثناء تحضٌر مسكن الزرعة وذلك العظم 
 إال أندورة فً الدقٌقة   800العظم  بسرعة ال تتجاوز 

امتصاص  ثحدواالستجابة األولٌة للرض الجراحً هو 
 عظمً ٌتلوه توضع عظمً 

 

  
 العظمًآلٌة حدوث اإلندخال 

 



غٌر متماٌزة خالٌا مٌزانشٌمٌة أٌام األولى من الزرع تهاجر  3فخالل 

 من العظم المحٌط  إلى سطح الزرعة تلتصق بها وتتكاثر 

 



الشفاء تتماٌز الخالٌا المٌزانشٌمٌة  إلى صانعات عظم أٌام من  6-3 بعد

osteoblasts   ًالوعائً العضوي القالب تنتج والت 
 
 العضويهذا القالب  تكلٌسبدأ ٌٌوم  14-6من  
 



   Remodlingالعظم الجدٌد وتشكٌل قولبة عملٌة إعادة ٌوم تبدأ  21بعد 
 .  Osteclasts   للعظمالكاسرة بمشاركة الخالٌا 

 
إدخالها ثم عند ثبات أولً  تحقٌقدرجة ثبات الزرعة التً تم نخفاض الٌؤدي  مما

سطح وفً مرحلة الحقة ٌؤدي تشكل العظم التالً إلى زٌادة التماس العظمً مع 
 ثباتهازٌادة لالزرعة 

 



Definitions 

 

 



Peri-Implant disease 
 هً إصابة مرضٌة حول الزرعات السنٌة ٌتراوح من التهاب لثة إلى التهاب

 نسج داعمة حول الزرعات

                                                          

Peri-Implant Mucositis 
 آفة التهابٌة تشمل فقط الغشاء المخاطً المحٌط بالزرعات دون فقدان فً العظم المجاور

   

Peri-Implantitis 
 آفة التهابٌة تمتد إلى العظم المحٌط بالزرعات وتكون غٌر ردودة والذي كان ٌسمى قدٌما

  

Peri-implantoclasia   



Peri-Implant Mucositis 
 :المظاهر السرٌرٌة 

 تجمع اللوٌحة حول الزرعات  وخاصة على الزرعات ذات السطح الخشن  - 

 

 سبرالعند نزف  - اتالزرعحول  و للمخاطٌةرخارتباط  -احمرار  -انتباج  -

 

 النسٌج العظمً المحٌط بالزرعة قد وصلت إلى فً هذه الحالة ال تكون اإلصابة  -

                                                



Peri-Implantitis 
 :المظاهر السرٌرٌة 

 

 ثرالسفً عمق زٌادج  -                       مترقًحفافً العظم فً الفقدان  -  

 حركح فً السرعح -                    وااللتهابتدل على االوتان عالماخ  -  

 



Classification 

 

 



الن وء السنخي المحيط قمة أفقي لام صاص : لصنف األوطا

 قط فبالذرعة 

                 

 

اليسن   لاللتهنا  تصنيف  بىضع  Spikermann قام 
الصىر الشنااعفة ات اعتواداً على الزرعفالذاعوة حىل 

 هي خالل تقففن وضع الاظن السيخي الوحفط بالزرعات

 



 السنخً النتوء قمة أفقً لامتصاص  :الصنف الثاني

 واحدةامتصاص جدار شاقولً من جهة مع 

 (  Key shapeعلى شكل مفتاح  ) 

 



ام صاص كبير في اال جاا األفقي : الصنف الثالث

مع ام صاص عمودي محوري حوط الذرعة 

    السطوحالسنية عل  جميع 

   ( Gapام صاص عل  شكط فجوة ) 

 



  كبير في اال جاا األفقي ام صاص: الصنف الرابع

النسيج العظمي من الناحية  مع فقدانوالعمودي 

   اللسانية  / والحنكيةأ الدهليذية

 



 .ملم ونزف دموي بسٌط بعد السبر 3عمق الجٌب حتى  :1الصنف 

 

 .السبرملم ونزٌف دموي بسٌط بعد  5عمق الجٌب حتى  :2الصنف 

 

 سوائلملم و نزٌف دموي مع خروج  5عمق الجٌب أكثر من  :3الصنف 

 من الجٌب اللثوي و امتصاص عظمً مشاهد على الصورة الشعاعٌة  

 

غزٌننر مننن الجٌننب اللثننوي بعنند نزٌننف عمننق كبٌننر للجٌننب اللثننوي : 4الصنننف 

 اللثويسوائل من الجٌب وخروج السبر، 

 

 .تقلقل الزرعة و سقوطها :5الصنف 

 

 

 

 السرٌرٌح حسة المظاهر   اخالسرعالىسج الداعمح ما حىل التهاب   Lemckصىف 

الجٍة اللثىي المحٍط السرعح و سرعح الىسٌف اللثىي مه الىسج  مقدار عمق)

 (المحٍطح تالسرعح إضافح إلى سىائل الجٍة اللثىي 



 وجدZitizmann   أن نسبة اإلصابة بالتهاب النسج الداعمة حول

أضعاف عند األشخاص الذٌن لدٌهم تارٌخ إصابة  6الزرعات تعادل 

 بأمراض النسج الداعمة 

 

 كما ذكرLindhe   أن التهاب الغشاء المخاطً حول الزرعات ٌمكن أن

حول األسنان الطبٌعٌة عند %  56 -28مقابل % 80تصل نسبته إلى 

 نفس المرضى 

 

 

مقارنة بين ال هاب النسج الداعمة حوط الذرعات 

 واألسنان الطبيعية



حول الزرعة  امتصاص فً قمة العظم السنخً ضمن عملٌة إعادة تشكله ٌحدث 

ال ٌمكن إعتباره التهاب وذلك فً األسابٌع األولى بعد اتصال الزرعة بالدعامة والذي 

حول الزرعات لذلك ٌفضل أخذ صورة بعد التحمٌل مباشرة ًومقارنتها نسج داعمة 

 بالصور المأخوذة مستقبالً لتقٌٌم شدة اإلصابة إن حدثت 



 آفة ذروٌة متبقٌة عند وضع الزرعة تحولت إلى اصابة فً النسج الداعمة 



HollYwood Smile  



تستعمر الجراثٌم سطح الزرعة السنٌة خالل ساعتٌن من الكشف عنها وٌكون 

المتشكل على سطح الزرعات مشابه للذي على سطح   Biofilmتركٌب 

بسبب التركٌب ٌمكن أن تحدث  االختالفاتاألسنان الطبٌعٌة إال أن بعض 

 الكٌمٌائً المختلف لمادة الزرعة ودرجة خشونة سطحها

 :من أهم الزمر الجرثومٌة التً ٌمكن أن تستعمر سطح الزرعات 
   TD : Treponema Denticolaالزمرة الحمراء          

TF : Tannerella Forsythia                                        
PG : Porphyromonas Gingivali                              

 والمغزلٌات PI : Prevotella Intermediaالزمرة البرتقالٌة          

 
 

 



البيوفل  من  شاء  شكط مرة  وضع  4500بالمجهر االلك روني المكبر  وضع :  الصورة االول  
 من وضعها في الف ساعة  2بعد عل  سطع دعامة ال ي انيو   المكورات وضع  ليكوبرو يني 

 

والعصيات المكورات  وضع مرة  وضع  1900االلك روني مكبرة بالمجهر :  الثانية الصورة 
 من وضع الدعامة في الف بعد اسبوع وذل  ايجابية الغرا  

 

ايجابية وسلبية الجراثي  مرة  ظهر  وضع  2500بالمجهر االلك روني مكبرة :  الصورة الثالثة
 من وضعها في الف اسبوع  2بعد فوق سطع الدعامة  طبقاتفي الغرا  

 



الجراثٌم من الجٌوب حول السنٌة إلى ما حول الزرعات ففً دراسة  تنتقلٌمكن أن 

على مرضى كانوا مصابٌن بالتهاب نسج داعمة وتمت معالجتهم بنجاح لوحظ انتقال 

وبقٌت ثابتة لمدة الجراثٌم الموجودة ضمن هذه الجٌوب اللثوٌة إلى ما حول الزرعات 

 :  لذلك أشهر  6

 من المهم إجراء معالجة حول سنٌة ناجحة قبل زرع األسنان                 



Diagnosis  

 

 



 اللثة نتٌجة وجود احتقان تغٌر لون

 فٌها 

 اللثوٌة حول عمق الجٌوب زٌادة

 ملم 4الزرعات عن 

 خراجات لثوٌة 

المضغ أثناء لم أ 

 الزرعةفً حركه 

شفوفٌة شعاعٌة حول الزرعة 

 الزرعات عن تشخٌص وجود التهاب نسج داعمة حول 

 :ٌجب االنتباه لما ٌلً 



 Maintenance of the 
dental implant  

 



السطوحكافة عل  عل  األقط % 85عل  اللويحة الجرثومية بنسبة  ةسيطرال 

كلورهكسيدينمضامض بالمشاركة مع  ليةاآلالفرشاة اليدوية أو ط اس عما 

 بين السنية الخيوط و

 

 

 :Patient الوريض دور 

 



 (من اللوٌحة %  85زوال ) فعالٌة السٌطرة على اللوٌحة من قبل المرٌض فحص 

فحص التغٌرات االلتهابٌة حول الزرعات بواسطة مسبر لثوي بالستٌكً وبلطف 

أو  بالستٌكٌةبأدوات تقلٌح ( تحت اللثة  حذروب) فوق اللثة ح ٌقلالقٌام بإجراءات الت

المصنوعة من ألٌاف الكربون وهً األفضل وتجنب استخدام األدوات المصنوعة من 

 الستانلٌس أو المغطاة بالتٌتانٌوم

 

 

 

 

 :Hygienist طبفب األسياى الاام  دور
 



 طبيق الذرعة بعد سطع 

 الكلورهكسيدين
 خشن بسببذرعة سطع 
 Ultrasonic 

 خشن بسبب ذرعة سطع 
 Air Abrasive 
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 اشهر 6 – 3اجراء الفحوصات السرٌرٌة الدورٌة لمرٌض الزرع كل 

 (وعند الحاجة فً حال وجود تغٌرات مرضٌة ) شهر  24 – 18والشعاعٌة كل     

 فً حال اصابة الزرعة بالتهاب نسج داعمة ٌقوم طبٌب األسنان الممارس بإجراءات
 إذا لزم األمر  (GBR)التقلٌح والتجرٌف مع تطبٌق الطعوم العظمٌة واألغشٌة 

وضعها الوظٌفً الكامل إلىة زرعالتعاد أسبوع قبل أن  12-10ر انتظٌجب اال 

 :Clinician طبفب الووارس دور

 



 

 

Treatment 



 ثم التجرٌف المغلق للنسج االلتهابٌة المتوضعة ضمن التقلٌح وتسوٌة سطح الزرعة
 الجٌب اللثوي

 

 هنا المشاركة ما بٌن  وٌفضل الحٌوٌة الصادات المرٌض عطاء 
 Metronidazole  معSpiramycine أوMetronedazole   مع Amoxicillin  

 كلورهكسٌدٌنوصف مضامض مع ( دروٌش . د) التتراسكلٌن أو أحد مشتقات 

 

 كما ٌمكن استخدام الصادات الحٌوٌة موضعٌاً على شكل خٌوط أو أغشٌة 
 

 معالجة الصنف األوط والثاني من ال هاب النسج الداعمة حوط الذرعات



 

 

 

 

 

 

 

Topical Antibiotic Application 

 

 

 

 

 

 

 



التقلٌح والتجرٌف وإعطاء الصادات الحٌوٌة ومضامض كلورهٌكسٌدٌن 

 

 المصاب العظم بناء إعادة و محاولة  جراحٌاً  االلتهابٌةالنسج استئصال
  GTR الحاجزٌة غشٌة الطعوم العظمٌة واألبواسطة  بالزرعات المحٌط

 GBRأو 

 

 كما ٌمكن مشاركة هذه اإلجراءات الجراحٌة باستخدامPRF  أوPRP 

 من ال هاب النسج الداعمة حوط الذرعاتالثالث والرابع معالجة الصنف 



 

 

Clinical Cases 



Case 1 
 الجسر إزالة تمت الٌمنى السفلٌة الجهة فً الزرعات حول داعمة نسج التهاب

 PRF وغشاء تٌتانٌوم شبكة مع TCP طعم استخدام مع االلتهاب ومعالجة



















Case 2 

ألنظمة مختلفة مع فقد فً دعامة الزرعة المتوسطة  التهاب نسج داعمة حول زرعات

 وانحالل برغً تثبٌت الزرعة األولى











Case 3 
التهاب نسج داعمة حول الزرعة مكان الرحى األولى السفلٌة مع كسر فً برغً التثبٌنت 

 تمت إزالة الجسر وبرغً التثبٌت ثم وضع زرعة جدٌدة مكان الضاحك األول



 شكراً إلصغائكم


