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 שתל נפתח למימד חדש
 DMDד״ר שחר בלחש, 

 מבוא
האתגרים העומדים כיום בפני רופאי השיניים אינם רק 
אתגרים רפואיים, אלא גם הצורך לרצות את המטופל!!!
בעידן בו פרסומים שונים מבטיחים שיניים קבועות ביום 

"לכו לישון ותתעוררו עם   -אחד או טיפול בהרדמה מלאה  
המטופל מעוניין בפתרון כאן ועכשיו. על רופאי  -שיניים" 

השיניים להיות בקיאים בכל האפשרויות הקיימות בתחום 
 ,Allograftרפואת השיניים, ביניהן השתלת עצם לסוגיה )

Xenograft, Autogenous בלוק, גרגירים, פאטי או ,
ל(; שתלים רגילים מקבילים עם שיקום מודבק, שתלים ‘ ג 

( או תותבות, שגם All-on-4/6בהטיה עם שיקום מוברג ) 
הן אופציה טיפולית אותה אין לשלול )זה עדיין פתרון, אם 

 כי לא קבוע(. 

הינו שתל   Dentackשל חברת    QUADהשתל הנפתח   
מ"מ. למרות אורכו הקצר, רוחבו   7או    6,5ייחודי באורך  

המשתנה מגדיל את שטח הפנים ויוצר צורת פירמידה, 
 01-00ובכך נותן לשתל הקצר תכונות של שתל באורך  

 -מ"מ. תכונות אלה מאפשרות לנו להשתמש בשתל ה 
QUAD   במקום בו לא נוכל להסתייע בשתל ספיראלי או

 צילינדרי בשל חוסר בגובה העצם הוורטיקלי, לדוגמא: 

  בלסת התחתונה, כאשר אין לנו מספיק גובה מנקודת
שיא הרכס ועד לתעלה המנדיבולרית בסגמנט 

 האחורי;

  במטופלים שהשתמשו בתותבות במשך זמן רב, ואין
אפשרות לעשות שתלים בסגמנט האחורי או הקדמי 

 לצורך עיגון התותבת, בשל בעיית גובה; 

 .בלסת העליונה, כתחליף להרמת סינוס 

 הצגת מקרה טיפולי
-44-45אישה בגיל העמידה הגיעה למרפאתי עם גשר ישן  

X-X-48  מיועדת לעקירה ויש לבצע כתרים   56, כאשר שן
. עם זאת, בבדיקת 56,55,57שתלים    3-ו   54-ו   55על  

, אינו 6.5mmצילומי הרנטגן הגובה הורטיקלי, העומד על  
 מספק.

כאן המקום לציין כי המטופלת אינה מוכנה לשמוע על 
שיקום נשלף )תותבת חלקית(, או לחילופין על פרוצדורה 
של השתלת עצם, לאחר שעשתה מחקר מקיף על שתי 
אופציות טיפוליות אלו, ובסופו של דבר ביקשה שאספק 

 לה פתרון.

 פנורמי ראשון לפני ההשתלה: 6תמונה 
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מצב הפה הראשוני, כולל גשר, ביום כניסת : 4תמונה 

 3202/5/6—המטופלת למרפאה

 מצב הפה לאחר הורדת הגשר: 3תמונה 

שתלים  6וביצוע  50מצב לאחר עקירת : 2תמונה 

 (50,53,54מ )“מ 3באורך 

 סיום ההשתלה: 5תמונה 

 מידות למבנים ובסיס מתכת: 7תמונה  חודשים 6חשיפת שתלים לאחר : 1תמונה 
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מצב הרקמה הרכה לפני הרכבת המבנים : 8תמונה 

 הקבועים

 הרכבת מבנים: 9תמונה 

 גשר זמני: 66תמונה  מדידת מתכת: 61תמונה 

 צילום פריאפיקלי של הגשר הקבוע: 63תמונה  גשר קבוע: 64תמונה 
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 QUAD-פרוטוקול ביצוע שתלי ה
 ראשית, יש לשים לב לשני נתונים טכניים:

 מ"מ מגיע בשני קטרים. QUAD 7שתל  .1

מ"מ הינו בעל משושה פנימי, ואילו   QUAD  7שתל   .2
QUAD 6-5  (0מ"מ הינם בעלי משושה חיצוני. )תרשים 

 

צורת פירמידה,   -הוא שתל חדש, וצורתו    QUADשתל  
כך שהצוואר צר יותר מהחוד, וזאת בניגוד לשתלים 

 (2המתכנסים או הגליליים הנפוצים כיום. )תרשים 

מרחיבים ומחדירים לפי פרוטוקול   QUAD-את שתל ה 
הדומה לשתל רגיל, אך יש לשים לב לאיכות העצם. זאת 
משום שאת השתל מרחיבים לאחר שהגיע לעומק הרצוי, 
ואז ההרחבה נעשית על ידי כלי ההרחבה, אותו מחברים 

ט מרחיבים ‘ בהברגה על המשושה, ובעזרת טורק ראצ 
 . Nu/Cm 36-51בכוח של 

והיה אם כלי ההרחבה לא הרחיב את השתל עד הסוף, נדע 
זאת במידה ושני הדיסקים של המרחיב לא נפגשו )דיסקים 

מ"מ(. יש   6,5  -מ"מ ודיסקים בצבע סגול ל  7 -בצבע זהב ל
מ"מ החוצה ולהכניס שוב, ואז   3-5להוציא את השתל  

לנסות להרחיב שוב, ואם גם אז השתל מסרב להיפתח, ניתן 
לחזור על פעולה זו עד שלוש פעמים. במקרה של כשלון 
לאחר שלושה ניסיונות, יש להוציא את השתל לחלוטין, 
לקדוח עם המקדח העבה יותר, להחדיר את השתל 

 (3ולהרחיב שוב עד שהדיסקים נפגשים. )תרשים 

 פנורמי סופי עם הגשר הקבוע: 62תמונה 

  QUAD-שתלי ה: 6תרשים 

 השוואה בין סוגי השתלים בשוק: 4תרשים 
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המפגש בין שני הדיסקים הוא סימן לשתי התרחשויות 
 מרכזיות בשתל עצמו:

 השתל התרחב ונפתח למימדים הרצויים. .1

לשתל יש יכולת להתכנס מעט לאחר הפתיחה, דבר  .2
המשחרר את הלחץ באזור החוד. יש לזכור שהלחץ תמיד 

ט, ולכן ‘ ראצ -נמצא בשליטה, בזכות הפתיחה עם הטורק 
 אין חשש לנמק של העצם.

 

 הסט הכירורגי הייעודי מורכב מ:

 .סט מקדחים תואם לאורכים ולקטרים 

 .טורק ראצט 

  מ"מ   7  -שני סוגי מרחיבים )דיסקים בצבע זהב ל
 מ"מ(. 6,5 -ודיסקים בצבע סגול ל

 .מפתח עבה לפתיחת המרחיב 

 (5)תרשים 

 

 שלוש נקודות חשובות להצלחת השתל הדנטאלי:

 ביוקומפטיביליות

התגובה של הגוף לחומר ממנו עשוי השתל, סגסוגת 
מתכת שהגוף אינו יוצר, לרוב, תגובה אלרגית   -טיטניום  

(; Osseointegrationאליה, וכן מתחברת היטב לעצם ) 
-בנוסף, מרבית השתלים עוברים טיפול בפני השטח על 

 מנת להגביר עוד יותר את תאימותם הביולוגית. 

אותה מקבלים בסיום החדרת השתל, היא  יציבות ראשונית
תכונה חשובה בעיקר אם רוצים לבצע העמסה מיידית. יש 

ומרבית השתלים צפויים לקבל יציבות   , 35Nu/Cm-להגיע ל
ראשונית בעיקר באזור החלק העליון, בעיקר כשמדובר על 

 שתלים מתכנסים.

 פרוטוקול הקדיחה : 3תרשים 

הסט הכירורגי הייעודי כולל מרחיבים : 2תרשים 

 עם משושה חיצוני ופנימי QUAD-לשתלי ה
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שתל גלילי מקבל את היציבות הראשונית לכל אורכו. מאוד 
 חשוב להתייחס לטייב העצם ולעומק הקדיחה.

מקבל את היציבות שלו באזור האפקס,   QUAD  -שתל ה 
את ההבדל  . ניתן לראות OSTEL  -כמו שמתאר מכשיר ה 

במימדים לפני ואחרי הפתיחה, בעיקר מכיוון שאנו יודעים 
 -, וב ISQ  51-שלביצוע ההעמסה מיידית אנו זקוקים ל 

QUAD   לפני הפתיחה המדדים קטנים אפילו ממחצית
, ולאחר ISQ  24שהדגימה ערך    56למשל, בשן    -ערך זה  

 514-הפתיחה המדדים עולים ומגיעים ללמעלה מ 
 56לדוגמא, באזור שן    -מהמינימום להעמסה מיידית  

 (6. )תרשים ISQ 74הודגם אחרי ההרחבה 

הינה התכונה באמצעותה מודדים   נשיאת עומס לאורך זמן 
כמה כוח צריך להפעיל על השתל עד שהעצם אינה יכולה 
להחזיק מעמד ולהתנגד לכוח זה, ובעצם עוברת סוג של 
התמוטטות. תכונה זו מודדת את עמידות השתל לאורך זמן 

ככל שהיו   -במשוואה פשוטה של אורך וקוטר השתל  
 גדולים יותר, כך תהיה התנגדות העצם גדולה יותר.

שתלים צילינדריים   3שתלים:    5בניסוי מעבדתי, נמדדו  
מ"מ, שהם בין השתלים   00.6-ו   01,  4בעלי אורכים של  

מ"מ   7 באורך    QUAD-השכיחים ביותר לעומת שתלי ה 
 מ. “מ 5.2-ו 3.76ובקוטר של 

לאחר הרחבתו,   QUAD-ניתן לראות שמדדי שתל ה 
 00.6מ"מ לשתל    01למרות אורכו הקצר,נמצאים בין שתל  

(, דבר המקנה לנו ביטחון להשתמש בו בכל 5מ"מ )תרשים 
כתרים, גשרים או   -אזורי בפה ולכל סוגי הפרוצדורות  

מ"מ עם תכונות של   7תותבות. זאת מכיוון ששתל באורך  
שתל ארוך מעניק אפשרויות לפתרונות רבים למקרים בהם 
לא היה ניתן בעבר לבצע את הטיפול והיה צורך להתפשר 
על תותבת נשלפת, או שהטיפול היה מצריך פעולות נלוות, 
רבות כגון השתלת עצם. במקרים קיצוניים לא ניתן היה 

 לבצע שתלים רגילים בכלל.

 יציבות ראשונית לפני ואחרי ההרחבה: 5תרשים 

 נשיאת העומס לאורך זמן: 1תרשים 

 יציבות ראשונית לפני ואחרי ההרחבה: 5תרשים 

 סיכום
הינו שתל ייחודי המעניק לרופאי השיניים פתרון שונה המתבצע בפרוטוקול פשוט וידוע מראש.   QUAD  -שתל ה 

החדרת השתל מתבצעת בצורה דומה לשתלים אחרים. הרחבת השתל הינה פעולה לא מורכבת ואינה מצריכה מיומנות 
 מיוחדת, אך יש לשמור על הכללים של הפרוטוקול. הערך המוסף המתקבל גדול מאוד. 

הינו עוד פתרון ברשימת   QUAD-ושתל ה ‘,  אל לנו לשכוח שישנן תמיד אפשרויות נוספות של השתלות עצם וכד 
 האפשרויות שאנו, רופאי השיניים, יכולים להציע למטופל. 

 

 2105 ©ר שחר בלחש “כל הזכויות שמורות לד

 drblachash@gmail.comלתגובות: 

 . 2105פברואר  -, עבור העמותה הישראלית להשתלות דנטליות DMD-MBAר ולדי דבוייריס, “ידי ד-נערך על

 vladi@dvoyris.comלפניות בנושאי פרסום מאמרים באתר העמותה: 


