סקירות

העמסה מיידית -
החיפזון מן השטן?
דיון ביתרונות ההעמסה המיידית ותיאור מקרה

ד"ר יניב מאייר ,ד"ר ליאון ארדיקיאן

ש

יקום על גבי שתלים נמצא בארסנל
הטיפולים הדנטאליים קרוב לארבעים
שנה ונחשב כדרך טיפול מהימנה
להשלמת שיניים חסרות .במהלך כל השנים
נעשו ניסיונות מצד החברות לשפר את השתלים
הדנטאליים הן מבחינת שינויי טופוגרפית ומבנה
השתל והן ע"י שינוי פני השטח .טכניקות
כירורגיות התפתחו במקביל לשיפורים שנעשו
במוצר.
בעשור האחרון אנו עדים לעלייה בהתעניינות
בפרוצדורות שמקצרות את משך הטיפול כולו.
השיטות הנפוצות לקיצור משך הפרוצדורות הינן
ה one stage-ו/או .immediate loading
פרוטוקול הטיפול הכירורגי של הone stage-
תואר לראשונה ע"י  Schulteועמיתיו בשנת .1984
 Ledermannדיווח ב 1984-על פרוצדורת העמסה
מיידית של שתלים .אולם פרוצדורה זו הפכה
לנחלת הכלל רק בסוף שנות ה.90-
 Schnitmanועמיתיו הדגימו ששימוש בשתלים
זמניים שהועמסו מיידית ושמשו לאחיזת שיקום
זמני בתקופת לאורך כל תקופת הקלטות השתלים
הקבועים מתחתיו ,נקלטו אף הם ושמשו לבסוף
כחלק מהשיקום.
עומס מוקדם על שתלים בתקופת התהוות
האוסיאואינטגרציה צפוי היה להניב שכבה
פיברוטית בין פני שטח השתל לפני העצם .אולם,
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תמונה  .1מראה רנטגני לפני הטיפול

תמונה  .2מראה רנטגני לאחר מסירת השיקום הזמני

השתלים באורך  13מ"מ ובקוטר  3,75מתוצרת חברת alpa-gate bioactive implants

סקירות

 מחקרים מבוקרים המשווים בין העמסה מיידית למאוחרת.1 טבלה
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SLA

Hall 2006

 מחקרים מבוקרים המשווים בין העמסה מוקדמת למאוחרת.2 טבלה
אובדן גרמי

)%( שרידות

מעקב

פרק הזמן
עד העמסה

מס' שתלים

כמות מתרפאים
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93.3
93.2
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26
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Engquist 2005
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 אי תאימות שולית של השחזורים,שורש לקויים
 לאחר הסרת.הן במקסילה והן במנדיבולה
השחזורים הלקויים נראה שאין מנוס מעקירת
 יחסי,מרבית השיניים עקב עששות משניות
 שורש לקויים ורצון המתרפא לקבל- כותרת
.שיקום קבוע ואסתטי
מרבית השיניים במקסילה וכל השיניים במנדיבולה
 משתלים דנטאליים בכל4 נעקרו והותקנו במקומן
 ביום ההתקנה נמסר למתרפא שיקום קבוע.לסת
.)2 (תמונה

 המחלקה, מומחה לרפואת חניכיים,ד"ר יניב מאייר
 חיפה, הקריה הרפואית רמב"ם,לפריודונטיה
, המחלקה לכירורגיה פה ולסת,ד"ר ליאון ארדיקיאן
 חיפה,הקריה הרפואית רמב"ם
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