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  الصغرية  التقومييةالزرعات

Mini Orthodontic Implants 

  

 مـن  أكثرمنذ يف كوريا  وذلك  Mini Implants ظهرت الزرعات الصغريةأول ما 
حيـث أـا ال       حيث استخدمت كأجهزة مساعدة يف املعاجلة التقوميية و        عشر سنوات 

أجهزة الدعم املؤقت     فقد مسيت بـ     لطويلةأا تستخدم لفترة ليست با    تندمج مع العظم و     
Temporary Anchorage Devices (TADs)، اآلن وقد شاعت تسميتها 

  .Mini Screws التقوميية أوباملسامري الصغرية 
 املعاجلـة  يف كبريا حتوال  قدممؤقتة هيكلي دعم الصغرية كأداة الزرعات استخدام إن

 الكثري من املشاكل التقوميية الكبرية والسيما تلك حلل فتح الباب على مصراعيه و التقوميية
   .Anchorage الدعم املتعلقة مبوضوع

                   
  :استطبابات الزرعات التقوميية 

 إرجـاع  األنياب، إرجاع : كثرية منها حاالت يف الصغرية الزرعات تستخدم أن ميكن
 االرحـاء   إرجـاع ، رحاء  األدتعمي ككتلة، األسنان الستة  األمامية إرجاع ،القواطع
 وتصحيح حـاالت الـصنف   غرز القواطع العلوية او السفلية   ،األرحاء غرز , وحشيا 

 .والعضات املفتوحةالثاين و الثالث 

 يف (تطبيقها ميكن حيث الفكني من عديدة مناطق يف الصغرية الزرعات تطبيق ميكن

 االرتفاع أسفل السنخي، االرتفاع احلنك، قبة األنف، شوك أسفل) العلوي الفك



 خلف املنطقة السنخي، االرتفاع) السفلي الفك ويف (الرحوية خلف املنطقة الوجين،

 بني واللسانية الدهليزية السنخية احلواجز منطقة تعد لكن (الذقن ارتفاق الرحوية،

 بني الدهليزي السنخي واحلاجز الفكني كال يف األوىل والرحى الثاين الضاحك

  .االستخدام حيث من أمهية األماكن أكثر العلوي والناب علويةال الرباعية

 

    
  



 

  :التقوميية الزرعة موقع انتقاء  عندمراعاا جيب اليت االعتبارات بعض هناك

 :اعتبارات بيوميكانيكية 

( يف الدعم املباشر تكون عناصر القوة: )مباشر غري أو مباشر( الدعم وطبيعة نوعية .١
 التقوميية بينما يف الدعم غري املباشـر        ةة مباشرة اىل الزرع   مرتبط)  نوابض   –مطاط  

وبالطبع سوف خيتلف   .تكون الزرعة مرتبطة و داعمة لالسنان اليت ال نريد حتريكها           
  البد من اختيـار نوعيـة الـدعم اوالً        نظام القوة املطبق يف كال الطريقتني وبالتايل        

  . املباشر ويفضل بالنسبة للمبتدئني استخدام طريقة الدعم غري

  . املطلوبالسنية احلركة اجتاه .٢

  .الزرعة تطبيق نقطة .٣

  .اخللفي األمامي باالجتاه لزرعةزاوية إدخال ا .٤

-20ْ بزاويـة  بإدخاهلا يوصى حيث العمودي املستوى يف الزرعة إدخال زاوية .٥

أمـا يف  ، األسنان جذور بني العلوي للفك 60ْ-40ْ وزاوية السفلي للفك 40ْ
 .اطق الدرداء فيمكن إدخاهلا بشكل عمودي على سطح العظم أماكن القلع واملن

  
  

           
  

 



 :مقاس الزرعة  .٦
مم بالنسبة للفك العلوي وال يقل عن ٦ينصح بان ال يقل طول الزرعة عن  :  الزرعة طول

يحة حيث ان العظم يف الفك العلوي اقـل كثافـة والـصف     ، مم بالنسبة للفك السفلي     ٥
 حال تلعب مساكـة     أيةوعلى  .  زيادة طول الزرعة     إىلالقشرية اقل ثخانة وبالتايل حنتاج      

  .النسج الرخوة يف مكان تطبيق الزرعة دورا هاما يف حتديد طوهلا
 و  ١,٦ و يعترب قطر      مم ٢,٠ -١,٢يتراوح قطر الزرعات التقوميية مابني       : قطر الزرعة  

تكون الزرعة قادرة على التحميل الفـوري لقـوى         و، فعالية   وأكثر استخداما   أكثر ١,٨
  . غ٤٥٠ -٣٠٠مابني 

 ولكـن   أثخن و   أطول البد من استخدام زرعات      أفضل على ثبات ميكانيكي     وللحصول
  . باحلسبانأخذهابالطبع هناك اعتبارات تشرحيية جيب 

  

 :اعتبارات تشرحيية 

 املوقع يف جيدة ةالعظمي والكثافة الثخانة تكون أن جيب :العظم وكثافة ثخانة •

 إىل التقوميية الزرعة حتتاج حيث  الزرعة حول كافية عظمية كثافة لتأمني للزرعة املختار

 مـم اىل  ١,٥ بقطر زرعة حتتاج وبالتايل ا ليحيط  مم١-٠,٧٥بعرض  عظمي حميط
  .السين بني العظم من مم ٤-٣

 مثل ااورة ةالتشرحيي البىن إيذاء جتنب جيب : ااورة التشرحيية البىن •

   .ااورة األسنان جذور األنف، قاع الفكي، اجليب الدموية، األوعية األعصاب،
  
   :  حنن حباجة اىل التقومييةللزرعات املثايل املوقع لتحديد و

  )الفموية وداخل البانورامية( الشعاعية الصور •

 .اجلبسية األمثلة •

   .السين احملوسب الطبقىالتصوير   •
  

 com.bassamfarran.wwwران    د بسام ف



  
References:  
1- Korrodi Ritto, DDS, PhD ,Micro Implants in Orthodontics , 

 IJO • VOL. 15 • NO. 3 • FALL 2004 

2- KOO D.; CAL-NETO J.; NORONHA M.; FERNANDES A.; 

CAPELLI J.J., Alternatives of Skeletal Anchorage in 

Orthodontics - Principles and applications. The Orthodontic 

Cyber journal,  

3-BIRTE M., 2005- Mini-Implants: Where Are We?. JCO, Sep 

539-547.  

4. Treatment of Severe Maxillary Protrusion With Miniscrew Anchorage: 

Treatment and Complications. Mimura H: Aust Orthod J; November 2008 

(24):156-163. 

5. Simultaneous Incisor Retraction and Distal Molar Movement With 

Microimplant Anchorage. Park H-S, Bae S-M, et al:World J Orthod; 2004; 5 (2): 

164-171. 

6. Clinical Applications of the Miniscrew Anchorage System. Carano A, Velo S, 

et al:J Clin Orthod; 2005; 39 (January): 9-24. 

7. Class III Nonextraction Treatment With Miniscrew Anchorage. Paik CH, 

Nagasaka S, Hirashita A:J Clin Orthod; 2006; 40 (August): 480-484. 


