
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 :نظرة عامة

جراحة زرع األسنان هي عملية تُستبدل من خاللها جذور األسنان بدعامات معدنية شبيهة 
بالبراغي، ويستبدل السن التالف أو المفقود بسن اصطناعي يشبه األسنان الحقيقية 
بصورة كبيرة من حيث الشكل واألداء. قد تُوف ِّر جراحة زرع األسنان بديالا جيدا ألطقم 

نان أو الجسور السنِّ يَّة إذا توفرت الشروط المطلوبة إلجراء الجراحة، ويمكن أن تُوف ِّر األس
اختياراا عندما ال تسمح جذور األسنان الطبيعية بتركيب أطقم األسنان أو استبدال الجسور 

 السنية.
 تعتمد طريقة جراحة زرع األسنان على نوع الزرعة التي تتم زراعتها وحالة عظمة الفك. قد
تشمل جراحة زرع األسنان عدة عمليات. تتمثَّل الفائدة األساسية للمكونات التي تُزرع في 
ا حول المكوِّ ن  توفير دعامة صلبة للسن الجديد وتتطلب هذه العملية التئام العظم تماما
الذي تتم زراعته. نظراا ألن االلتئام المذكور يحتاج إلى وقت ربما تستغرق العملية عدة 

 أشهر.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مميزات زراعة االسنان:
توضع زرعات األسنان جراحياا في عظم الفك حيث تقوم بدور جذور األسنان المفقودة. 

ونتيجة الندماج التيتانيوم الموجود في جسم الزرعة مع عظام الفك، لن تنزلق الزرعات، أو 

ني الثابت أو طاقم تصدر ضوضاء، أو تتسبب  في تلف العظام كما قد يحدث مع الجسر الس 

األسنان. كما أن المواد ال تتسوس مثل االسنان الطبيعية، في حين يمكن أن يتسوس 

ني الداعم العادي  .الجسر الس 

 

 جراحة زراعة األسنان

Dental Implants 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة الدفاع

 وكالة الوزارة لخدمات التميز
الصحية اإلدارة العامة للخدمات  

 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

 قسم األسنان
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 متطلبات جراحة زراعة االسنان: 

:إذايمكن ان تناسبك زراعة االسنان   
 كان لديك سن مفقود أو أكثر. 

 كان لديك عظم فكي كامل النمو وغير متأكل. 
  كان لديك عظم فكي مناسب لتأمين الزراعة أو قادر على استيعاب زراعة عظم

 .صناعي ترميمي
  وصحية ونظيفةكانت لديك أنسجة فموية سليمة. 
  كنت غير مصاب بحاالت صحية أو أمراض مزمنة قد تؤثر على شفاء العظام أو امراض

 .قات جسديةذهنية أو أعا
 كنت غير قادر أو ال ترغب في ارتداء أطقم أسنان. 
 كنت تريد تحسين كالمك. 
  ومتابعتهاكان لديك العزم لتخصيص عدة أشهر للعملية الجراحية.  

  والسجائر بأنواعهاكنت ال تُدخن التبغ. 
 

 المخاطر المحتملة:
ر الصحية. المشاكل نادرة، مثل أي جراحة، تُشكِّ ل جراحة زراعة األسنان بعض المخاط

االعراض الجانبية المصاحبة ومع ذلك يمكن القول ان جراحة زراعة االسنان بشكل عام امنة 
 تمت بطريقة صحيحة على الشخص المناسب. إذا

 تشمل المخاطر المحتملة االتي: 
 التهاب في مكان الزراعة. 
 ة الدموية األخرىإصابة أو تلف االنسجة المحيطة، مثل األسنان أو األوعي. 

  تلف األعصاب، الذي يمكن أن يسبب الشعور باأللم أو الخدر أو الوخز في أسنانك
 .الطبيعية أو اللثة أو الشفاه أو الذقن

  مشاكل الجيوب األنفية، عندما يتم وضع زرعات األسنان في الفك العلوي فإن ذلك
 .يبرز في تجاويف الجيوب األنفية

  لفكي حول الزرعة مما يؤدي الى فشل الزرعة السنيةا وتأكل العظمتلف. 
 

 الخطة العالجية:
قد تتضمن عملية التخطيط لزراعة األسنان مجموعة متنوعة من االطباء المتخصصين لوضع 

التابعة لها، بما في ذلك الطبيب  والتركيبات السنيةخطة عالجية متكاملة لزراعة االسنان 

في جراحة الفم  والطبيب المتخصص. وزراعة االسنان وجراحة اللثةالمتخصص في أمراض 

تستدعي  وأحيانا قدالمتخصص في تركيبات األسنان االصطناعية  والوجه والطبيبوالفك 

ألن زراعة  متخصص في األنف واألذن والحنجرة.ال وعالج الطبيببعض الحاالت استشارة 

ل مطلوب قبل االسنان تستدعي جراحة أو عدة جراحات فأن فحص االسنان الشام

يتم التقاط صور األشعة السينية وصور ثالثية األبعاد على  االسنان. قدالتخطيط لزراعة 

 قوالب األسنان والفكين لتقييم االطباق )العضة السنة الفكية(. والفكين وعملاألسنان 
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 مراجعة التاريخ المرضي للمريض قبل التخطيط لزراعة االسنان:

الت طبية وأي أدوية تتناولها، بما في ذلك األدوية والمكمالت أخبر طبيبك بشأن أي حا

الغذائية سواء كانت موصوفة من الطبيب أو متاحة دون وصفة طبية. إذا كنت مصاباا ببعض 

أمراض القلب أو لديك غرسات في العظام، فقد يصف الطبيب مضادات حيوية قبل الجراحة 

 للمساعدة في الوقاية من العدوى.

خدير:خيارات الت  
للسيطرة على األلم، تشتمل خيارات التخدير أثناء الجراحة على التخدير الموضعي أو 
المهدئ أو التخدير العام. تحدث مع طبيب زراعة االسنان المتخصص عن الخيار األفضل لك. 
ا  سيقدم لك فريق زراعة األسنان تعليمات بشأن تناول الطعام والشراب قبل الجراحة، وفقا

ر الذي تخضع له. وإذا كنت ستخضع لعالج ُمهدئ أو للتخدير العام قد تحتاج الى لنوع التخدي
 .للمنزل بعد االنتهاء من الجراحة. يصحبكشخص مرافق معك حتى 

 

 :مراحل الخطة العالجية لزراعة االسنان
جراحة زراعة األسنان عملية جراحية تُجرى في العيادات الخارجية على مراحل، يتخلل 

ترات االلتئام ألماكن الجراحة. تشمل هذه المراحل: إجراءاتها ف  
 خلع السن التالف. 
 )تحضير عظم الفك جراحيا متى لزم األمر )ترميم العظم جراحيا. 
 جراحة زرعة االسنان في المكان المطلوب. 

  بها واللثة المحيطةالسنية  والتئام الزرعةنمو العظم والتئامه.  
 لصناعي فوق الزرعة السنيةتركيب التاج او الجسر ا. 

 
يمكن أن تستغرق العملية بأكملها عدة أشهر من بدايتها حتى نهايتها. ويتم تخصيص أغلب 

ا لحالتك، كذلك الوقت المطلوب  الوقت لاللتئام وانتظار نمو عظم جديد في الفك. وفقا
 .لتفصيل التركيبات في معامل االسنان
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زراعة االسنان: جراحة ترميم العظم الفكي قبل  
 

ا، فقد تحتاج لترميم عظمي قبل  إذا لم يكن عظم الفك سميكاا بما فيه الكفاية أو ليناا جدا
الخضوع لجراحة زراعة األسنان؛ وإذا لم يكن العظم مناسباا لدعم الزرعة السنية، فمن 

 .المرجح أن تفشل الجراحة

 
مها إلعادة بناء عظم الفك. هناك العديد من مواد الترميم العظمي التي يمكن استخدا

وتتضمن الخيارات المتاحة الترميم العظمي الطبيعي من موقع آخر من الجسم، أو العظم 

الصناعي، مثل المواد البديلة عن العظام التي توفر دعامات لنمو عظام جديدة. تحدث إلى 

  .طبيبك عن أفضل الخيارات المناسبة لك

مو العظم المزروع بما يكفي لتكوين عظام جديدة وقد تستغرق العملية عدة أشهر لكي ين

، قد تحتاج إلى عملية ترميم عظمي بسيطة فقط، بعض الحاالتلدعم الزرعة السنية. في 

 والتي يمكن أن تتم في نفس وقت جراحة زراعة األسنان.

 :الجراحيةبعد العملية 
ل متعددة، فقد سواءا قمت بإجراء جراحة زراعة األسنان في مرحلة واحدة أو على مراح

 :تواجه بعض المشاكل التقليدية المصاحبة ألي نوع من جراحة األسنان، مثل
 تورم اللثة والوجه. 

 كدمات في الجلد واللثة. 
 ألم في موضع الزراعة. 
 نزيف طفيف. 
  وتحريك الفكصعوبة في الكالم. 

 

 التعليمات الواجب اتباعها بعد الجراحة:
 بعد إجراء  والغسول الفموي والمضادات الحيويةنات األلم تحتاج إلى تناُول مسك

 .جراحة زراعة األسنان حسب ارشادات الطبيب
  تكون قابلة للذوبان او يقوم الطبيب الجراحية )عدم لمس مكان الجراحة او الخياطة

 .(المراجعةالحقا في موعد  بإزالتها
  كان الجراحة )تجنب الطعام الجهة المقابلة بعيدا عن م والسائل علىاالكل الطري

 .(والمبهر والساخن جداالصلب 
 وضع كيس الثلج المغطى بقطعة قماش على التورم الخدي للتخفيف من التورم. 
  اهمال تفريش االسنان دون االقتراب  واالسنان وعدمالمحافظة على نظافة الفم

 .من مكان الجراحة
  ذلك يؤدي الى زيادة نزيف الجرحالن  والمضمضة بالماءعدم االكثار من البصق. 
  موعد المراجعة وااللتزام بحضور واالدوية الموصوفةااللتزام بالتعليمات.  

 

 :النتائج
تكلل معظم عمليات زراعة األسنان بالنجاح. ومع ذلك، قد ال يندمج العظم الفكي أحياناا 

االسنان وفي  بالقدر الكافي مع جسم الزرعة المعدني. وقد يسهم ذلك في فشل زراعة
حدوث مضاعفات. إذا لم يندمج العظم الفكي بالقدر الكافي، فسوف تتم إزالة زرعة 

 .تقريبا أشهراالسنان ويتم تنظيف العظم، وتقييم الحالة مرة اخرى بعد ذلك بثالث 
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 :التركيبات فوق زراعة االسنان

)تقريبا  المحيطة بها ةواالنسجة اللثويلها  والعظم الداعمبمجرد أن تلتئم الزرعة السنية 
، سيتم أخذ الكثير من طبعات الفم واألسنان المتبقية من ثالثة الى ستة أشهر(

 .)مقاسات( لعمل قوالب ُتستخدم في صنع الجزء التركيبي فوق زرعة االسنان
 

واالنسجة المحافظة على سالمة زرعة االسنان الصيانة الدورية و

 :بها المحيطة

لفترة أطول التزم بما يليكي تدوم زرعات االسنان   
  ا مع األسنان الطبيعية، حافظ ممارسة العادات الصحية السليمة. كما هو الحال تماما

على نظافة الزرعات واألسنان االصطناعية ونسيج اللثة. ويمكن أن تساعد الفرش 
المصممة خصيصاا، مثل فرشاة تنظيف ما بين األسنان التي تنزلق بين األسنان في 

كذلك ينصح  المعدنية،لزوايا والشقوق حول األسنان واللثة واألوتاد تنظيف ا
 .للتنظيف تحت و حول الزرعات و تركيباتها والخيط المائيباستخدام الخيط السني 

  زيارة طبيب األسنان بانتظام. جدولة فحوصات األسنان لضمان صحة وسالمة أداء
 .الزرعات واتباع إجراءات التنظيف االحترافية

 جنب العادات الضارة. ال تمضغ أشياءا صلبة مثل الثلج والحلوى الصلبة التي يمكنها ت
 .ركيبات السنيةأن تتسبب في كسر الت

 تجنب التدخين وبادر بالتماس العالج إذا كنت تشعر باحتكاك األسنان. 
 

 

 

 المراجع:

 

Reference: 
Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Fifth edition 
Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild, Karring, 2008 

 

 

 إن المعلومات في هذه النشرة الطبية مخصصة
عن استشارة الطبيب وال تغنيللتثقيف فقط   
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