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סקירות

העמסה מיידית - 
החיפזון מן השטן?

דיון ביתרונות ההעמסה המיידית ותיאור מקרה

ד"ר יניב מאייר, ד"ר ליאון ארדיקיאן

בארסנל ש נמצא  שתלים  גבי  על  יקום 
לארבעים  קרוב  הדנטאליים  הטיפולים 
מהימנה  טיפול  כדרך  ונחשב  שנה 
השנים  כל  במהלך  חסרות.  שיניים  להשלמת 
נעשו ניסיונות מצד החברות לשפר את השתלים 
הדנטאליים הן מבחינת שינויי טופוגרפית ומבנה 
טכניקות  השטח.  פני  שינוי  ע"י  והן  השתל 
שנעשו  לשיפורים  במקביל  התפתחו  כירורגיות 

במוצר.
בהתעניינות  לעלייה  עדים  אנו  האחרון  בעשור 
כולו.  הטיפול  משך  את  שמקצרות  בפרוצדורות 
הינן  הפרוצדורות  משך  לקיצור  הנפוצות  השיטות 

 .immediate loading ו/או one stage-ה
 one stage-ה של  הכירורגי  הטיפול  פרוטוקול 
תואר לראשונה ע"י Schulte ועמיתיו בשנת 1984. 
פרוצדורת העמסה  על  ב-1984  דיווח   Ledermann
הפכה  זו  פרוצדורה  אולם  שתלים.  של  מיידית 

לנחלת הכלל רק בסוף שנות ה-90.
בשתלים  ששימוש  הדגימו  ועמיתיו   Schnitman
שיקום  לאחיזת  ושמשו  מיידית  שהועמסו  זמניים 
זמני בתקופת לאורך כל תקופת הקלטות השתלים 
לבסוף  ושמשו  הם  אף  נקלטו  מתחתיו,  הקבועים 

כחלק מהשיקום.
התהוות  בתקופת  שתלים  על  מוקדם  עומס 
שכבה  להניב  היה  צפוי  האוסיאואינטגרציה 
פיברוטית בין פני שטח השתל לפני העצם. אולם, 

תמונה 1. מראה רנטגני לפני הטיפול

תמונה 2. מראה רנטגני לאחר מסירת השיקום הזמני

alpa-gate bioactive implants השתלים באורך 13 מ"מ ובקוטר 3,75 מתוצרת חברת
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Locking element
Patent Pending
Extra resistance for con-
tra rotational forces

High initial stability
High bone grip and 
stability

Switching platform
Reduce and lateralize  
the micro-gap

Optimal bone grip & 
compression
Vertical and horizontal 
bone compression

Outstanding 
bone penetration 
capabilities
Double thread and 
optimal pitch 

Excellent bone 
cutting capacity
Narrow, long and sharp  
apical starting threads 
supported by double 
milling cutting edges 

*Ability to change penetration  
  angle during implantation 
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כמות הקבוצותסוג המחקרשתל/ פני שטחהמחבר
מתרפאים

פרק הזמן מס' שתלים
עד העמסה

אובדן גרמישרידות )%(מעקב

Östman 2005MkIII, MkIV ברנמרקProspective cohortמבחן
ביקורת

20
20

123
120

12 ש'
6 חד'

1000.8 99.2שנה
0.9

Romanos 2006אנקילוסSplit mouthמבחן
ביקורת

1236
36

אותו היום
3 חד'

100שנתיים
100

Hall 2006SLAParallel groupמבחן
ביקורת

14
14

14
14

4 ש'
6 חד'

100שנה
92.9

טבלה 1. מחקרים מבוקרים המשווים בין העמסה מיידית למאוחרת

טבלה 2. מחקרים מבוקרים המשווים בין העמסה מוקדמת למאוחרת

פרק הזמןמס' שתליםכמות מתרפאיםהקבוצותסוג המחקרשתל/ פני שטחהמחבר
עד העמסה

אובדן גרמישרידות )%(מעקב

Engquist 2005ברנמרקProspective cohortמבחן
ביקורת

30
26

120
104

3-2 שב'
3 חד'

393.3 שנים
93.2

Turkyilmaz 2006 ברנמרק
)Tiunite(

Parallelמבחן
ביקורת

13
13

26
26

1 שב'
3 חד'

100שנתיים
100

0.4
0.5

Fischer 2008ITI SLAProspectiveמבחן
ביקורת

16
8

95
47

18-9 י'
4-3 חד'

594.7 שנים
95.7

0.8
0.3

אלה  לשתלים  שנערכו  היסטולוגיות  בבדיקות 
פיברוטית.  שכבה  ללא  אוסיאואינטגרציה  נצפתה 
ועמיתיו הדגימו בעזרת חתכים היסטולוגים   Rocci
טיטניום  שתלי  בין  אוסיאואינטגרציה  שנוצרת 
לבין העצם באתר המקבל גם כשמופעל כח עומס 
מיידי נוסף. מחקרים קליניים שהשתמשו בבדיקות 
ע"י  השתלים  יציבות  את  הבוחן  מיכשור  בעזרת 
תהודה, הדגימו עלייה בייציבות לאורך כל תקופת 
מיידי  עומס  בקבוצת השתלים שהיו תחת  המעקב 

.)Östman(

הגדרות
בהגדרות  משתמשים  שונים  וקלינאים  חוקרים 
שונות לתיאור מושגים שונים. ננסה לעשות מעט 

סדר.
העמסה מיידית: חיבור של שיקום על גבי השתלים 
הנגדי.  המשנן  עם  סגר  ביחסי  נמצא  כשהוא 
מיידית  להעמסה  הזמן  פרק  את  הגדיר   Aparicio

 Cochran כגון  אחרים  חוקרים  אולם  שעות  כ-72 
ו-Laney קצבו את פרק הזמן עד להעמסה ל-48 
חלון  את  הרחיב   Misch CE הראשונות.  השעות 

הזמן ל-14 ימים.
גבי  על  שיקום  של  חיבור  מוקדמת:  העמסה 
פרק  תוך  הנגדי  המשנן  עם  סיגרי  ביחס  השתלים 
זמן של 25 ימים )Fischer K ועמיתיו(, 6 שבועות 
3 חודשים  או   )Tawse-Smith A, Payne, Romeo(

.Misch CE על פי

מקרה קליני
מתרפא בשנות ה-50 לחייו הגיע למרפאה עם תלונה 
על שיקום נייד, דימום מהחניכיים וקושי בלעיסה. 
בבדיקה נמצא שהשיקום הנרחב בפי המתרפא לקוי 
שבר  רובד,  בבקרת  קושי  שולית,  תאימות  )חוסר 

חרסינה(.
 )1 מס'  )תמונה  הבדיקה  ביום  רנטגן  בצילום 
טיפולי  מתקדם,  עצם  באובדן  להבחין  ניתן 

שורש לקויים, אי תאימות שולית של השחזורים 
הסרת  לאחר  במנדיבולה.  והן  במקסילה  הן 
מעקירת  מנוס  שאין  נראה  הלקויים  השחזורים 
יחסי  משניות,  עששות  עקב  השיניים  מרבית 
לקבל  המתרפא  ורצון  לקויים  שורש   - כותרת 

שיקום קבוע ואסתטי.
מרבית השיניים במקסילה וכל השיניים במנדיבולה 
נעקרו והותקנו במקומן 4 משתלים דנטאליים בכל 
קבוע  שיקום  למתרפא  נמסר  ההתקנה  ביום  לסת. 

)תמונה 2(.

ד"ר יניב מאייר, מומחה לרפואת חניכיים, המחלקה 
 לפריודונטיה, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

ד"ר ליאון ארדיקיאן, המחלקה לכירורגיה פה ולסת, 
הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה
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