
חקרים רבים ניסו לעמוד על הקשר בין מחלת חניכיים מ
והצלחת שתלים. בעבר, נמצא כי החיידקים סביב 

שיניים נגועות במחלה פריודונטית, עוברים כעבור 
זמן קצר גם לשתלים. יתרה מכך, נמצא שהחיידקים המאכלסים 

אזורים עם דלקת סביב השתל, דומים לאלו המאפיינים מחלת 
חניכיים כרונית. 

על שתלים 
ומחלות חניכיים

מאת: ד"ר ענר רחל וד"ר לוין לירן

מחקר חדשני מוכיח: קיים קשר חד משמעי בין 
כשלון שתלים בטווח הארוך ובין מחלת חניכיים

ד”ר ענר רחל
תחומי טיפול:

מחלות חניכיים, שתלים דנטאליים, שחזורי עצם ורכסים, עקירות 
כירורגיות, מידע רפואי אישי.

ד”ר ענר רחל, מומחית למחלות חניכיים, סיימה לימודי 
רפואת שינים )1985( ותוכנית התמחות בפריודונטיה  )1993( 

בביה”ס לרפואת שיניים “הדסה”, ירושלים. בשנים -1988
1994 הדריכה ד”ר ענר סטודנטים בנושא מחלות חניכיים 

ב”הדסה”. בשנים 2000-2001 כיהנה כיו”ר האיגוד הישראלי 
לפריודונטיה ואוסיאואינטגרציה וב- 2011-2009 שימשה 
כנציגת האיגוד לפדרציה האירופאית לפריודונטיה. בנוסף, 

ד”ר ענר היא חברה באיגודים מקצועיים בארץ ובחו”ל. 
ב- 1995 הקימה ד”ר ענר מרפאה פרטית בכפר סבא, 

המתמחה בלעדית במחלות חניכיים, השתלות וכירורגיה 
פה ולסת. בין אנשי צוות המרפאה נמנים ד”ר שי דורי, 

מומחה בכירורגית פה ולסת  ד”ר ברנרדו גולדשטיין 
-  מומחה בכיר בהרדמה וד”ר לירן לוין - מומחה למחלות 

חניכיים. 
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רופאי השיניים

במחקר ארוך טווח שביצענו ופורסם לאחרונה בעיתון היוקרתי 
Journal of Clinical Periodontology מצאנו, שקיים קשר חד 

משמעי בין כשלון שתלים בטווח הארוך ובין מחלת חניכיים. 
חולים במחלת חניכיים הדגימו שיעורי כישלון גבוהים עד 

פי 8 לאחר כחמש שנים לעומת פציינטים בריאים. גם עישון 
נמצא כפקטור חשוב המשפיע על שיעור כישלון השתלים. בכל 

המחקרים שבוצעו בנושא, הוכח כי ישנה חשיבות עצומה לטיפול 
במחלת החניכיים לפני ביצוע ההשתלות.

המלצות ומסקנות
בבואנו לטפל בעזרת שתלים דנטלים בחולים הסובלים ממחלת 
חניכיים, חשוב ראשית לבצע טיפול חניכיים מקיף ולהגיע למצב 
בו אין מחלה פעילה בחלל הפה, ורק אז להתפנות לטיפול בעזרת 
השתלים הדנטאליים. גם אז קיים סיכוי גבוה יותר לאבדן תמיכה 
ועצם סביב שתלים דנטאליים ואף סיכוי גבוה יותר לאבדן השתל 

עצמו. לכן, לתחזוקה שוטפת ורציפה לאורך שנים, חשיבות 
מכרעת, על מנת למנוע את הישנות המחלה והינזקות השתלים 

שהוחדרו.


