
 202.4.1. פורום דוקטורס

 

 .ביותר הקשה לדרגה ועד ביותר הקלה מהדרגה – החניכיים מחלות

 

 222(עששת על רק לדבר יודעים כולנו? )קיימים חניכיים מחלות סוגי אילו 2.

 

 : מחלות החניכיים סביב שיניים

 

 של החניכיים2 זוהי דלקת הפיכה2 שטחיתדלקת  – ג'ינגי'ביטיס 2.

 הרס בלתי הפיך של הרקמות האוחזות את השורש: עצם וסיבים2  – פריודונטיטיס 2.

 השורש2 צווארנסיגת חניכיים ועצם בד"כ באספקט חיצוני של  -רצסיות 12

 מחלות חניכיים סביב שתלים:                  

 דלקת של החניכיים סביב השתל – אימפלנט מוקוזיטיס-פרי 2.

 להרס של העצם האוחזת את השת – אימפלנטיטיס-פרי 2.

                   

 ?שיניים ושתלים לנשירת לגרום עלולה מהמחלות מי האם 2.

 פריודונטיטיס ופריאימפלנטיטיס             

           

 ?בסיכון הנמצאת מסוימת גיל קבוצת יש האם 12

 המחלות הללו עלולות לפגוע בכל גיל            

 

 ?המחלות של המניעה דרכי מהן 02

   שמירה ביתית 2 לכם המניעה העיקרית הינה החיידקיהגורם הינו הרובד  -ג'ינג'יביטיס            

 2על ניקיון השיניים והחניכיים יומיומית            

 הגורמים לא לחלוטין ברורים 2 כנראה מדובר בהפרת שיווי המשקל בין      -פריודונטיטיס            

  גנטית הינה גורם סיכון עיקרי2 נטייההפה2 כאשר  וחיידקימערכות ההגנה של החניכיים             

   -חניכי ובעיקר התת-נכון להיום: הקטנת העומס החיידקי באזור העלהטיפולים עיקר             

 חניכי )הכיסים העמוקים(2             

  ללא אורתודונטית שינים הזזת, דקות חניכיים על אגרסיבי חצחצו: מגוונים הגורמים-רצסיות            

  היגיינה: בהתאם המניעה  לכן2 שיניים והידוק חריקה, והחניכיים הלסת בממדיי התחשבות            

 שיניים המתחשב באנטומיה של  יישורביתית המותאמת לאיכות החניכיים ומיקום השיניים,            



 הלסתות, שימוש בסד לילה2          

 מחלות אילו הן חדשות יחסית וגם הגורמים -אימפלנטיטיס-ופרי אימפלנט מוקוזיטיס-פרי           

  סביב חניכיים מחלות בנושא טווח ארוך מחקר נדרש עדין2 רבים במקרים ברורים לאלהם           

            2שתלים        

          

 ?בפועל מתבצע כיצד? הטיפול דרכי מהן 52

 סילוק מצבורי חיידקים ואבנית ע"י צוות המרפאה )רופא השיניים, שיננית(,        -יביטיס'ינג'ג           

 המשך       2המטופל של למצבו המתאימים ובאביזרים פה בשטיפות יעיל לשימוש הדרכה            

 פעמים בשנה2 1-. בד"כ , וטיפול תקופתי   מעקב            

             

 שלבים:  1-הטיפול נחלק ל -פריודונטיטיס 2

 כיסי) חניכי-התת באזור ובעיקר חניכי-העל באזורא2 טיפול שמרני לצורך עצירת הדלקת הפעילה 

 שרשים הקצעות נקרא חניכי התת הניקוי2  ואבנית חיידקים רובד ניקוי י"ע מבוצע הטיפול(2חניכיים

 2החניכיים כיס של הפנימית לדפן הטרייה ולבצע השורש שטח פני את להחליק גם ומטרתו

 פעילות י"ע שנהרסו אחיזה רקמות ושיחזורב2 טיפול כירורגי לצורך שיפור הטיפול בפני שטח השורש 

 2עצם ותחליפי חלבונים כגון בחומרים שימוש נעשה לעיתים2 הכיס בעומק הדלקת

 מנת על וזאת,  חודשים 1 כל שמתקיימים אחר פעילות מחלת החניכיים ומעקבטיפולי תחזוקה  ג2

 2כל עוד הן בפה השיניים של האחיזה רקמות הרס והמשך הדלקת פעילות של חזרה להפחית

 

 וטיפול ראשוני בחניכיים במידה וקימת דלקת2 הנסיגה עומק מיפויבשלב ראשון  - רצסיות 

 ובמידה וקימת החמרה של הנסיגה ,כאבים או חודשים בדיקה חוזרת  1-6לאחר תקופה של            

 בעיה אסטטית ניתן לשקל ניתוח השתלת חניכיים במגוון טכניקות2          

 


