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 חיפהלרפואה של הטכניון, 

 

 

ובל ביותר בעל שיעורי הצלחה טובים מאוד. הצלחת שתלים דנטלים הפכו בשנים האחרונות לטיפול מק

חולים  השתל לאורך זמן תלויה בחיבור השתל לעצם במקום ההשתלה ועמידות חיבור זה לטווח הארוך.

נוטים להדגים ספיגת עצם מתמשכת סביב השיניים הנותרות בפה כאשר קצב הספיגה  במחלות חניכיים

לאורך זמן. נשאלת השאלה, האם  והמעקבמת התחזוקה משתנה על פי סוג המחלה, הטיפול שניתן ור

ן גרמי דבומועדים יותר לא חניכיים תשתלים דנטליים המוחדרים בלסתות של מתרפאים הסובלים ממחל

 סלקטיבית כלפי שיניים ואיננה פוגעת בשתלים? השתל או אולי המחלה סביבם ולכשלון

כעבור זמן  יםועות במחלה פריודונטלית עוברסביב שיניים נג החידקיםבמחקרים רבים בעבר נמצא כי 

דומים לאלו  שתל-. יתרה מזאת, נמצא שהחידקים המאכלסים איזורים עם דלקת סביבקצר גם לשתלים

מחקרים רבים ניסו לעמוד על הקשר בין מחלת חניכיים והצלחת המאפיינים מחלת חניכיים כרונית. 

  שתלים.

 Journal of Clinical Periodontologyה בעיתון היוקרתי במחקר ארוך טווח שביצענו ופורסם לאחרונ

מצאנו לאחר עיבודים סטטיסטיים מתקדמים ביותר שקיים קשר חד משמעי בין כשלון שתלים בטווח 

לאחר  8והים עד פי הדגימו שיעורי כישלון גב חניכיים תמחלבחולים הארוך ובין מחלת חניכיים. 

גם עישון נמצא כפקטור חשוב המשפיע על שיעור כישלון  בריאים!! פציינטים כחמש שנים לעומת

 השתלים.  

לפני ביצוע  במחלת החניכייםטיפול ל עצומה חשיבות בכל המחקרים שבוצעו בנושא הוכח כי ישנה

פה המטופל ב, מפחית את העומס החיידקי נאות לפני ביצוע השתלות דנטליות חניכייםההשתלות. טיפול 

ומקטין את הסיכוי למעבר של חידקים אל האיזור הסובב את השתל. היבט נוסף הוא הנטיה הגנטית 



למחלת חניכים הגורמת לאנשים מסויימים להגיב ביתר לנוכחות חידקים ובכך להדגים ספיגת עצם 

דים למחלה מוגברת. ספיגה מוגברת זו ניתן לצפות לראותה גם סביב שתלים דנטליים במתרפאים המוע

  שכזו.

לאחר טיפול  לפציינטיםחשוב, להדגיש כי מרבית המחקרים העוסקים בבחינת קשר זה מתייחסים 

הקשר בין מחלת  ,מטופלים שאינם החולים המחלת חניכייםסביר להניח כי כאשר מדובר  .חניכיים

 החניכיים לבין סיבוכים וכשלונות של שתלים יהיה חזק יותר. 

כי הצלחת השתלים תלויה  זכורל חשובהמדגימים מחלת חניכיים  אנשיםהשתלה ב עלשקול ביצובבואנו 

וכי טיפול חניכיים ותחזוקה נאותה מהווים דרישה מקדימה לביצוע השתלות  החניכיםגם בבריאות 

בנוסף, הצמדות לתכנית תחזוקה קפדנית ושמירה על היגיינה אורלית הינם פקטורים חשובים   דנטליות.

 שתלים לאורך זמן.בשמירה על ה

 

 המלצות ומסקנות

לטפל בעזרת שתלים דנטלים בחולים הסובלים ממחלת חניכיים חשוב ראשית לבצע טיפול  בבואנו

חניכיים מקיף ולהגיע למצב בו אין מחלה פעילה בחלל הפה ורק אז להתפנות לטיפול בעזרת השתלים 

שנו סיכוי גבוה יותר לאבדן תמיכה ועצם סביב כי על פי הידוע לנו היום, י זכורהדנטליים. גם אז, חשוב ל

ואולי אף סיכון גבוהה יותר לאבדן השתל עצמו. חשוב להדגיש את החשיבות העליונה שתלים דנטליים 

 בתחזוקה שוטפת ורציפה לאורך שנים על מנת למנוע את הישנות המחלה והינזקות השתלים שהוחדרו.


