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מאמרים

הקדמה

סביב  )מחלות  פרי־אימפלנטיטיס 
שתלים( עלולות להשפיע הן על הרקמות 
סביב  הרכות  הרקמות  על  והן  הקשות 
בלבד  הרכה  ברקמה  דלקת  השתלים. 
 )Peri implant mucositis( סביב השתל 
הרקמות  של  הפיך  דלקתי  מצב  הינה 
חיידקי  זיהום  ידי  על  הנגרם  הרכות 
ודימום  נפיחות  באדמומיות,  ומאופיין 
בעת בדיקת עומק כיסי החניכיים. דלקת 
הינה   )Peri-implantitis( השתלים  סביב 
והקשות  הרכות  ברקמות  דלקתי  תהליך 
ניכר  לאובדן  הקשורה  השתלים,  סביב 
לאחר  הגרמית  התמיכה  של  ומתקדם 
שלב ההתארגנות אחרי העמסת השתל 1. 
מחלות סביב שתלים מתוארות בדרך כלל 
כתוצאה של חוסר איזון בין תגובת הגוף 
על  נתמך  אשר  החיידקי,  לנטל  המאכסן 
חיידקי  של  אנאירובית  מיקרופלורה  ידי 
הרכות  ברקמות  דלקת  גראם־שליליים. 
סביב השתלים עשויה שלא להוביל לפרי־

אימפלנטיטיס עם אובדן העצם התומכת, 
המקרים  לכל  הנראה,  ככל  זאת,  עם  אך 
של  מצב  קדם  פרי־אימפלנטיטיס  של 

. 7-2
מוקוזיטיס 

השתלים  סביב  אלו  ביולוגיים  סיבוכים 
של  ההיארעות  כאשר  מאוד,  נפוצים 
הרכות  ברקמות  דלקת  קרי  מוקוזיטיס, 
 80% סביב  דווחה  השתלים,  סביב  בלבד 
קרי  פרי־אימפלנטיטיס,  של  וההיארעות 
סביב  והקשות  הרכות  ברקמות  דלקת 
 28% בין  הדיווחים  לפי  נעה  השתלים, 
10% עד  10 שנות תפקוד,  ל־56% 8. לאחר 
סימני  הראו  הדנטלים  מהשתלים   50%
סביב  והקשות  הרכות  ברקמות  דלקת 

השתלים 9. 
לאחרונה  שפורסמה  מטה־אנליזה 
ב־43%  נוכחת  מוקוזיטיס  כי  דיווחה 
בעוד  מהמטופלים   )54%-32% )טווח: 
ב־22%  נוכחות  שפרי־אימפלנטיטיס 
ניתוח   .10

מהמטופלים   )30%-14% )טווח: 
לאחרונה  שפורסם  אחר  ארוך־טווח  חתך 
של  שתלים  הישרדות  שיעור  הראה 
ב־33%  נמצאה  בעוד שמוקוזיטיס   ,91.6%
בו־זמנית,  מהמטופלים  ו־48%  מהשתלים 
 16% בקרב  אובחנה  פרי־אימפלנטיטיס 
ממצאים  מהמטופלים.  ו־26%  מהשתלים 
אחד  שנים,   11 אחרי  כי  מעידים  אלו 

ואחד מכל שישה  מכל ארבעה מטופלים 
 .11

שתלים יסבלו מפרי־אימפלנטיטיס 

אטיולוגיה
למרות שזיהום חיידקי עקב מצבור רובד 
האטיולוגי  הגורם  הינו  )"פלאק"(  חיידקי 
למחלה,  היחיד  הגורם  לא  זהו   ,10

העיקרי 
לניתוח  למטופל,  הקשורים  וגורמים 

ולתותב תורמים להתפתחותה ולחומרתה 
 .15-12

סביבתיים,  גורמים  הם  סיכון  גורמי 
הם  שבנוכחותם  וביולוגיים  התנהגותיים 
ההסתברות  את  ישיר  באופן  מגבירים 
למחלה ובהעדרם או הסרתם הסתברות זו 
פוחתת. ניתן לסווג גורמי סיכון כמקומיים 
16,7. גורמים מקומיים משפיעים 

או כלליים 
על ההרכב והנטל החיידקי בעוד שגורמים 
ועשויים  עצמו  למטופל  קשורים  כלליים 

להשפיע על רגישות המטופל לזיהום. 
למנות  שניתן  כלליים  סיכון  גורמי 
ובהווה,  בעבר  חניכיים  מחלות  כוללים 
הידוק/חריקת  לקויה,  פה  היגיינת 
גנטית,  נטייה   ,)parafunction( שיניים 
של  יותר  או  אחד  כשל  של  היסטוריה 
חיסוני,  דיכוי  סוכרת,  עישון,  שתלים, 
מחלות קרדיווסקולריות ותוכנית תחזוקה 
סיכון  שגורמי  בעוד  זאת  מספקת,  בלתי 

 פרי־אימפלנטיטיס: 
אטיולוגיה, מניעה וטיפול

פרופ' קרלוס א. נמקובסקי

 המחלקה לפריודונטיה והשתלות דנטליות, 
בית הספר לרפואת שיניים על שם מוריס 

וגבריאלה גולדשלגר, אוניברסיטת תל אביב. 
carlos@post.tau.ac.il דוא"ל
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להיגיינת  גישה  העדר  כוללים  מקומיים 
מבנה־על  עמוקים,  חניכיים  כיסי  הפה, 
הרקמות  של  מאפיינים  בשתלים,  מחבר 
גורמים  מקורנת(,  רקמה  )רצועת  הרכות 
מיקום  צמנט,  של  )שאריות  יאטרוגנים 
שטח  כירורגי(,  והליך  שתלים  של  לקוי 
לבניית  הליכים  פנים מחוספס של שתל, 
של  ושיקומים   )augmentation( עצם 
את  הוכיחו  אלו  גורמים  שלמה.  קשת 
סביב  המחלות  התפתחות  על  השפעתם 

השתלים. 
הנחת  טרם  מוצלח  חניכיים  טיפול 
לפרי־ הסיכון  את  מפחית  השתלים 
חניכיים  כיסי  שיירי  אימפלנטיטיס. 
עמוקים )עומק כיס חניכיים - PPD - עמוק 
החניכיים  טיפול  בסוף  מ"מ(  מחמישה 
משמעותי  סיכון  על  מעיד  הפעיל 
השתלים.  וכישלון  לפרי־אימפלנטיטיס 
מטופלים שחווים דלקות חניכיים חוזרות 
לפרי־ יותר  אף  מוגבר  בסיכון  נמצאים 
.19-17

השתלים  ואובדן  אימפלנטיטיס 
מספר מחקרים הציעו כי בקרב מטופלים 
פתוגנים  בשיניים,  חלקי  מחסור  עם 
לעבור  עשויים  בחניכיים  הנמצאים 
משיניים עם מחלה פריודונטלית לשתלים 
שזה עתה הונחו, כלומר, גומחות חניכיים 
להתיישבות  כמאגר  לשמש  עשויות 
חשיבות  על  רבות  דווח   .26-20

חיידקית 
הטיפול במחלה פריודונטלית טרם הנחת 

 .28-26
שתלים דנטלים 

מצאו  קליניות  הערכות  מספר 
פרי־אימפלנטיטיס  בין  חיובי  קשר 
למרות  חניכיים.  מחלות  של  להיסטוריה 
את  שמתחילים  הם  שמיקרואורגניזמים 
הרקמות  התפרקות  הזיהומי,  התהליך 
נגרמת בעיקר עקב תגובת הגוף המאכסן. 
אנשים עם נטייה גנטית לייצור מוגבר של 
להפגין  עשויים  פרו־דלקתיים  ציטוקינים 
שסבלו  מטופלים  מוגבר.  רקמות  פירוק 
)בפרט  פריודונטליות  מדלקות  בעבר 
פריודונטיטיס אגרסיבית( נמצאים בסיכון 
מוגבר לפתח פרי־אימפלנטיטיס וכישלון 
29,17,7. דווחו שיעורים נמוכים 

של השתלים 
והצלחה  ארוכת־טווח  הישרדות  של  יותר 

של  היסטוריה  עם  מטופלים  בקרב 
לטיפול  היענות  למרות  חניכיים,  מחלות 

 .19
התחזוקתי 

הגורם  הינו  חיידקי  שרובד  מכיוון 
לפרי־אימפלנטיטיס,  העיקרי  האטיולוגי 
אובדן  בין  הדוק  קשר  שהוכח,  כפי  קיים, 
לקויה.  פה  להיגיינת  השתלים  סביב  עצם 
או  לקויה  פה  היגיינת  עם  מטופלים  אכן, 
גישה מוגבלת להיגיינת  גישה או עם  ללא 
עד  הגבוה  סיכוי  כבעלי  הוכחו  נאותה  פה 
פי 14 לפתח פרי־אימפלנטיטיס 8. בעוקבה 
 4% רק  שתלים,   109 עם  מטופלים   23 של 
פה  היגיינת  עם  מטופלים  של  מהשתלים 
בעוד  מפרי־אימפלנטיטיס,  סבלו  מיטבית 
פרי־ עם  שאובחנו  מהשתלים  ש־48% 

יכולת  ו/או  גישה  ללא  היו  אימפלנטיטיס 
 .30,10

שמירה על היגיינת פה נאותה 
החיסון  מערכת  תגובת  כי  הוכח 
פגומה.  מעשנים  של  ההומוראלית 
פצעים,  בהחלמת  לפגוע  עשוי  ניקוטין 
ריכוזי  כי  בחשבון  מביאים  כאשר  בפרט 
 gingival( הניקוטין בנוזל חריץ החניכיים
יותר   300 פי  בערך  גבוהים   )crevice

מאשר בפלסמה. 
בחריצי  והנוזל  הדם  שזרימת  למרות 
)שיניתי מ"חרכי" כדי שיתאים למונח בפסקה 
הקודמת( החניכיים גוברת כבר שלושה עד 
חמישה ימים לאחר הפסקת עישון, הרגישות 
בסיכון  משתקפת  מעשנים  של  המוגברת 
אובדן  לפרי־אימפלנטיטיס,  מאוד   גבוה 
בלסת  בפרט  השתלים,  וכשל   עצם 
43-31,7. שתלים הממוקמים קרוב מדי 

העליונה 
זה לזה, עמוק מדי או במיקום בוקאלי יכולים 
להביא לאובדן עצם. צמנט עודף נראה כגורם 
מהשתלים  שב־81%  מאחר  חשוב,  סיכון 
קליניים  סימנים  נמצאו  צמנט  שיירי  עם 
בעוד  לפרי־אימפלנטיטיס,  ורדיוגרפיים 
צמנט  שיירי  נמצאו  לא  מטופלים  שבאותם 
סביב השתלים הבריאים. ב־74% מהשתלים, 
להעלמת  הביא  העודף  הצמנט  הסרת 
שהיו  השתלים  כל  השתלים.  סביב  המחלה 
עם  מטופלים  של  בפיהם  צמנט  שיירי  עם 
פיתחו  פריודונטלית  מחלה  של  היסטוריה 

 .47-44,7
פרי־אימפלנטיטיס 

סדירה,  תחזוקה  בתוכנית  השתתפות 
נגד  מניעתיים  צעדים  כוללת  אשר 
להישרדות  לרוב  מובילה  זיהומים, 
גבוהים  הצלחה  ושיעורי  טווח  ארוכת 
טיפול  ושיקומם.  הדנטלים  השתלים  של 
במוקוזיטיס עשוי להיחשב כצעד מניעתי 

נגד התפתחות פרי־אימפלנטיטיס. 
העובדה הפשוטה של הכללת מטופלים 
עשויה  סדירה  תחזוקה  בתוכנית 
 להפחית את הסיכון לפרי־אימפלנטיטיס 
 .49,48

המטופל  ברמת  ל־18%  מ־43.9% 
הינה  אלו  לתוכניות  המטופלים  היענות 
פרי־ למניעת  בסיסי  גורם  הנראה  ככל 

 .50
אימפלנטיטיס 

מניעה
הארוך  בטווח  יעילות  העדר  עקב 
בפרי־ לטיפול  מבוססות־ראיות  והנחיות 
למניעת  אסטרטגיות  אימפלנטיטיס, 

מחלה זו חשובות עד מאוד. 
מתחילה  השתלים  סביב  מחלות  מניעת 
הסיכון  גורמי  של  מקיפה  בהערכה 
האינדיבידואלים, יצירת התנאים המיטביים 
בחירה  והקשות,  הרכות  הרקמות  של 
 בעיצוב הנכון של השתל ולאחר מכן גישה 
להנחתו  האפשר  ככל  טראומטית  לא 
קבועות  קליניות  בדיקות  וביצוע  ושיקומו 

.16
ותחזוקה 

רחוקות  לעתים  רק  מודעים  המטופלים 
למחלות  יותר  רגישים  השתלים  כי 
בהשוואה  חיידקי  לרובד  הקשורות 
שטיפול  אסור   .51,18

הטבעיות  לשיניים 
השתלים  ושיקום  להנחה  יוגבל  בשתלים 
טיפול  ליישום  יורחב  אלא  הדנטלים, 
למנוע  מנת  על  השתלים  סביב  תחזוקתי 
את  להגביר  ובכך  ביולוגיים  סיבוכים 
ממוצע  הארוך.  בטווח  ההצלחה  שיעורי 
המרווחים בין טיפולים תחזוקתיים סביב 
היארעות  על  כמשפיע  הוכח  השתלים 
התחזוקה  תכנית  פרי־אימפלנטיטיס. 
הסיכון  לפרופיל  מותאמת  להיות  צריכה 
מינימלי  המרווח  כאשר  המטופל,  של 
על  עומד  ביקורת  פגישות  בין  המומלץ 
זאת,  עם   .52

חודשים  שישה  עד  חמישה 



| מרץ 2017 | גיליון מס' 26  24  עיתון האיגוד הישראלי לשיקום הפה 

מאמרים

תחזוקה  על  הקפדה  למרות  כי  לציין  יש 
מונעת סדירה, סיבוכים ביולוגיים עלולים 
53. הסרת רובד חיידקי 

להתרחש בכל זאת 
הטיפול  כאמצעי  ומקצועי,  מכני  באופן 
המונע המקצועי היחיד, אינו מספק מאחר 
הם  התנהגותי  ושינוי  המטופל  והדרכת 
במצב  קבועים  לשיפורים  הכרחיים  כלים 
בחומרים  שימוש  לשקול  יש  הבריאותי. 
אנטי־בקטריאליים ונוגדי דלקת מקומיים 
כתמיכה  בביופילם  השליטה  להשלמת 
הרובד  של  מכנית  להסרה  בפרוטוקולים 

החיידקי במטופלים בסיכון גבוה. 

טיפול
טיפולים  של  טווח  ארוכות  תוצאות 
צפויות,  בלתי  הן  בפרי־אימפלנטיטיס 
מתקדמים  מצבים  כאשר  שהוכח,  כפי 
ועוד,  זאת  השתלים.  של  הסרה  מצריכים 
כוללים  הטיפול  של  הפרוטוקולים  רוב 
התערבות כירורגית, אשר מובילה לנסיגת 
חניכיים ניכרת הגורמת לפגיעה אסתטית 
ותפקודית של השיקום. אין ראיות אמינות 
ביותר  היעילים  הטיפולים  על  המעידות 
שיטתיות  וסקירות  בפרי־אימפלנטיטיס 
לא מצאו ראיות לכך שטיפולים מורכבים 
טובות  לתוצאות  מביאים  יותר  ויקרים 
יותר מאשר הטיפולים שאינם כירורגיים, 
אשר לרוב כוללים הטרייה מכנית פשוטה 

של החניכיים, עם או ללא טיפול תרופתי 
ודלקת. מעקב שנמשך  זיהום  נגד  כלשהו 
של  ההישנות  שיעור  כי  הראה  שנה  מעל 
ל־100%  מתקרב  פרי־אימפלנטיטיס 
מההתערבויות  בחלק  שטופלו  במקרים 
טיפול  מצריכה  אשר  הישנות  שנבדקו, 
חוזר. עדיין קיים צורך במחקרים מבוקרים 
עיצוב  עם  גדול,  מידה  בקנה  ואקראיים 

 .54
מתאים ומעקב הנמשך למעלה משנה 

פרוטוקולים שונים למניעה/טיפול הוצעו 
הראשונים  מהפרוטוקולים  אחר  בעבר. 
מונע  תומך,  "טיפול  היה  שהוצעו 
 Cumulative Interceptive( ומצטבר" 
שתואר   )Supportive Therapy - CIST

 .55
על ידי Lang ואחרים בשנת 2000 

והוא  מטבעו  מצטבר  טיפול  הוא   CIST
כולל ארבעה שלבים שאין להשתמש בהם 
כהליכים בודדים, אלא כרצף של הליכים 
אנטי־בקטריאלי  פוטנציאל  עם  טיפוליים 
הבעיה.  והיקף  בחומרה  תלוי  אשר  עולה 
של  מפתח  מאפיין  הוא  כן,  אם  האבחון, 

תכנית טיפול תחזוקתית זו. 
כוללים  העיקריים  הקליניים  המשתנים 

הערכה של:
נוכחות או העדר רובד חיידקי;   .1

בדיקה  בעת  דימום  העדר  או  נוכחות   .2
בחריץ  פריודונטי  מחדר  עם  עדינה 

החניכיים; 

נוכחות או העדר של תפליט מוגלתי;   .3
עומק כיסי החניכיים סביב ההשתלה;   .4

ראייה רדיוגרפית של אובדן עצם.   .5
הפרוטוקול מחולק לארבעה שלבים של 

רצף טיפולי, להלן: 
)הטרייה מכנית(: במקרה   A פרוטוקול   •
של  ברורים  משקעים  עם  שתלים  של 
הסמוכים  אבנית  או  חיידקי  רובד 
לרקמות עם רמזים קלים בלבד לפרי־
בעת  דימום  )קיים  אימפלנטיטיס 

בדיקת עם מחדר בכיסי החניכיים(. 
בו  מצב  מחטא(:  )טיפול   B פרוטוקול   •
בבדיקת  ודימום  חיידקי  לרובד  בנוסף 
החניכיים  כיסי  עומק  החניכיים,  כיסי 
ניתן  מ"מ.  לארבעה־חמישה  עד  עולה 
דיגלוקונאט,  בכלורהקסידין  להשתמש 
או   0.12%  ,0.1% בריכוז  יומית  כשטיפה 
ישירות  ששמים  ג'ל  בצורת  או   0.2% 
מחקרים  זאת,  עם  הנגוע.  האזור  על 
שילוב  כי  דיווחו  לאחרונה  שפורסמו 
ואנטי־מיקרוביאלי  מכני  טיפול   של 
ג'ל  או  כשטיפה  כלורהקסידין   עם 
כיס  עומק  להפחתת  מביאים  אינם 
פרוטוקולים  ולכן   ,60-56

החניכיים 
מנחים  קליני  שימוש  בהם  נעשה  אשר 
לטיפול  אחרים  בחומרים  להשתמש 
לא  כלורהקסידין  אנטי־מיקרוביאלי. 
 )placebo( מאינבו  יותר  יעיל  נמצא 

סימנים קליניים לדלקת מודגשים ברירית הבוקאלית הסמוכה 
לשיקום ע"ג שתל באזור שן 14

לאחר ניקוי האזור עם מכשיר אולטרה־סוני ומכשירי יד, מבוצע ניקוי שטח 
 )LABRIDA( פני השתל והמבנה הסמוך בעזרת מברשת עשויה סיבים נספגים
וזאת תוך השמה תת־רירית של PERISOLV, מי חמצן יכול להוות תחליף. יש 

לחזור על הפעולה מספר פעמים )לפחות 3(. מדובר בשלבים של הטריה 
)Debridement & Decontamination( ודקונטמינציה בפרוטוקול שהוצג
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לטיפול במוקוזיטיס ולא נמצאו הבדלים 
קבוצת  בין  סטטיסטית  מובהקות  עם 
 .61

זמן  נקודת  בכל  לביקורת  המבחן 
מספר מחקרים מצאו כי לטיפול מקומי 
יש  וג'ל,  כשטיפה  כלורהקסידין,  עם 
מוגבלות  אנטי־מיקרוביאליות  השפעות 
הרכות  ברקמות  דלקתיים  נגעים  על 

 .62,58,56
והקשות סביב השתלים 

אנטיביוטי(:  )טיפול   C פרוטוקול   •
או  בכיס  החניכיים  כיס  עומק  כאשר 
בחריץ סביב השתל עולה לשישה מ"מ 
 ,Bו־  A לפרוטוקולים  בנוסף  יותר.  או 
על  באנטיביוטיקה  גם  להשתמש  יש 
גראם־שליליים  חיידקי  לחסל  מנת 
הערכות  זאת,  עם  אנאירוביים. 
ראיות  הציגו  יותר  מאוחרות  קליניות 
אנטיביוטי  טיפול  לפיהן  מוגבלות 
63. לפיכך, שימוש 

מערכתי הינו מועיל 
של  איטי  לשחרור  מקומיים  בהתקנים 
במקום  נותרים  אשר  אנטיביוטיקה, 
הפעולה במשך שבעה עד עשרה ימים 
בריכוז  תרופה  ומשחררים  לפחות 
את  שתחדור  מנת  על  מספיק  גבוה 
הוכח  התת־רירית,  בשכבה  הביופילם 

כגישת טיפול יעילה יותר. 
פרוטוקול D )טיפול מחדש או כריתה(:   •
על  להשתלט  מצליחים  כאשר  רק 
ונפיחות  מוגלה  בהעדר  בודד,  זיהום 

מופחתת, אפשר לשקול גישות טיפול 
לשחזור תמיכת העצם בשתלים על ידי 
 )regeneration( התחדשות  טכניקות 
או עיצוב מחודש של הרקמות הרכות 
סביב  העצם  ארכיטקטורת  ו/או 
של  טכניקות  ידי  על  זאת  השתלים. 
כריתה כירורגית, עם תלות בשיקולים 
אסתטיים ומאפיינים מורפולוגיים של 
הפגמים. עם זאת, גם אם ניתן להגיע 
השתלים  סביב  בפגמים  עצם  למילוי 
שיקום  של  ביולוגי  עיקרון  ידי  על 
חיבור   ,65,64

 )GBR( מודרך רקמתי 
שתל  משטח  שהיה  מה  של  מחודש 
אינה  לרוב  היא  לעצם החדשה  מזוהם 

 .66
התוצאה המתקבלת 

ותוך־ היקפיים  בפגמים  לטפל  ניתן 
ידי הטרייה, חיטוי של משטח  גרמיים על 
בעוד שבפגמים  פגמים,  ושחזור  השתלים 
אובדן  בעלי  או  ברורים  עצם  קירות  ללא 
תמיכה אופקי ניתן לטפל בהטריה ומיקום 
 .67

השוליים  רירית  של  מחודש  אפיקלי 
למרות שניתן למלא את הפגמים הגרמיים 
עם עצם חדשה או שתל עצם, כפי שתועד 
על ידי עלייה בצפיפות העצם הרדיוגרפית, 
החלמה  תהליך  מתרחש  המקרים  ברוב 
הזה  הרדיו־אופקי  שהחומר  בעוד  פשוט, 
השתלים.  למשטח  באמת  מחובר  אינו 
למרות  כי  הראתה  עדכנית  מטה־אנליזה 

שישנם שיפורים קליניים חשובים, לא ניתן 
בעזרת  מהמחלה  מלאה  להחלמה  לצפות 
אף אחד מפרוטוקולי הטיפול שנבחנו 68. 
החלמה  כירורגי,  טיפול  לאחר  ועוד,  זאת 
ניכרת  חניכיים  לנסיגת  לרוב  מובילה 
המסכנת את תוצאות השחזור האסתטיות 

 .68
והתפקודיות 

הוצאת השתל
קליניים  בסימנים  לשלוט  ניתן  לא  אם 
ושתל  במידה  או  זיהום באף אמצעי,  של 
הגרמית  תמיכתו  רוב  את  איבד   שנקלט 
ו/או הפך לנייד מבחינה קלינית, יש צורך 

 .55
בהסרתו 

טיפול לא כירורגי
הטיפול  של  העיקרית  והמטרה  מאחר 
הינה  בפרי־אימפלנטיטיס  הכירורגי 
השתלים,  משטח  של  וחיטוי  הטרייה 
הנגע  לפתרון  להביא  עשויים  אשר 
של  הלוואי  תופעות  ובגלל  הדלקתי, 
העדפה  קיימת  הכירורגית,  ההתערבות 
מרבית   .63 ,8

כירורגיות  שאינן  לחלופות 
כותבי המאמרים ממליצים על התערבות 
הלא־  הטיפולים  כאשר  רק  כירורגית 
כירורגיים נכשלו. עם זאת, על המטופל 
נסיגת  עקב  כי  לחלוטין  מודע  להיות 
את  יסכנו  כירורגיים  הליכים  חניכיים, 

לאחר  השלבים שתוארו ולאחר הפסקת הדימום מתבצעת השמה תת־רירית 
של מיקרו גרגרי של מינוציקלין )ARESTIN( באמצעות מזרק ייעודי

מספר שבועות לאחר הטיפול ניתן להתרשם מהפחתה ניכרת בעצמתם של 
הסימנים הקליניים לדלקת ברירית מלווה בנסיגה מינימאלית בגבול הרירית



| מרץ 2017 | גיליון מס' 26  26  עיתון האיגוד הישראלי לשיקום הפה 

מאמרים
התוצאה האסתטית של השחזור ויובילו 
לפי  בהתאם,   .67

בתפקוד  להפרעה 
ולהתמודד  לנסות  יש  השרירה  המגמה 
חמורים  שאינם  מוקדמים  נגעים  עם 
טיפול  חלופות  בעזרת  השתל  סביב 

שאינן כירורגיות. 
עבור טיפול בחניכיים, טיפול מקומי עם 
מינוציקלין מתחת לחניכיים לאחר טיפול 
הראה  שורשים  הקצעת  של  חניכיים 
והשפעה  יותר  הרבה  טובות  תוצאות 
ממושכת בהשוואה לטיפול השמרני בלבד 
כיסי  עומק  בהפחתת  שורשים(  )הקצעת 
מדד  קלינית,  בתאחיזה  רווח  חניכיים, 
69, יחד 

החניכיים ותוכן אינטרלויקין־בטא 
ומספרי  בשיעורי  יותר  גדולה  ירידה  עם 

 .70
חיידקי קומפלקס אדום 

שימוש  עם  יחד  תת־חניכית  הטרייה 
בתרופות אנטיביוטיות הוכחו גם כשילוב 
 .71

בפרי־אימפלנטיטיס  לטיפול  יעיל 
הקליניות  התוצאות  של  הערכה  בוצעה 
לאחר יישום מקומי של מינוציקלין בנוסף 
לטיפול מכני בזיהומים התחלתיים בפרי־
אימפלנטיטיס, בהשוואה לטיפול משלים 
1% כלורהקסידין ג'ל. הטיפול המכני/ עם 
לקבוצת  המשולב  אנטי־מיקרוביאלי 
כלשהי  לירידה  הביא  לא  הכלורהקסידין 
לירידה  אלא  החניכיים  כיסי  בעומק 
זאת,  לעומת  הדימום.  במדד  מוגבלת 
של  זעירים  כדורים  של  מקומי  יישום 
לשיפורים  הביא   )ARESTIN®( מינוציקלין 
מדד  והן  החניכיים  כיסי  בעומק  הן 

 .73,72,58,57
הדימום 

כירורגיים  שאינם  הטיפולים  מבין 
בפרי־ לטיפול  בפרט  שהוערכו, 
שימוש  עם  יחד  הטרייה  אימפלנטיטיס, 
לשחרור  בהתקן  מינוציקלין  של  מקומי 
ההפחתה  את  השיגו   )ARESTIN®( איטי 
החניכיים,  כיסי  בעומק  ביותר  הגדולה 
באתרים  הדימום  נקודות  מספר 
חניכיים  כיסי  בבדיקות  חיוביים   שנמצאו 
 Porphyromonas gingivalis וספירות 

 .73,72,59,58
  Tannerella forsythiaו־

האנטיבקטריאלית,  ההשפעה  מלבד 
פעילות  גם  יש   )ARESTIN®( למינוציקלין 

 תרשים זרימה של גישת הטיפול 
שהוצעה עבור כל אחד מהמצבים הקליניים
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אנטי־דלקתית חשובה. השימוש בו מפחית 
)כגון  המקומיים  הציטוקינים  רמות  את 
הטרייה  עם  ובשילוב   )1b אינטרלויקין 
הם מביאים לירידות ברמות הכולסטרול, 
 1c ואינטרלויקין   )CRP( מגיב  חלבון 
טיפול  של  ההשפעה  זאת,  עם   .75,74,69

ההשפעה  וכך  הזמן,  עם  פוחתת  משלים 
או  חודש  לאחר  מופיעה  ביותר  החיובית 
להישנות  הסיכון  זו,  מסיבה  חודשיים. 
במתקן  חוזר  שימוש  מצריך  הזיהום 
השתלים,  סביב  באזורים  איטי  לשחרור 
זמן  לכמה  אחת  לחזור  יש   כלומר, 
האנטי־זיהומי/אנטי־דלקתי  הטיפול  על 

 .76,73,72,58

חלופת  תמיד  היא  מניעה  כי  לזכור  יש 
על  בהתבסס  ביותר.  הטובה  הטיפול 
לכל  האינדיבידואלית  הסיכון  הערכת 
מטופל, נוכחות סימנים קליניים של דלקת 
ואובדן העצם התומכת בשתלים תומכים 
על  ותחזוקה  טיפול  פרוטוקול  בהפעלת 
הטרייה,  משולבות:  פעולות  שלוש  בסיס 
אנטי־זיהומי/אנטי־דלקתי  וטיפול  חיטוי 
 Debridement, Decontamination,(
 Anti-infective/Anti-inflammatory

 .)therapy - DDA
הטרייה מבוצעת בדרך כלל עם מכשיר 
ומכשיר  אבנית  לסילוק  אולטרסוני 
הטיפולית  שהפעולה  בעוד  ידני,  גרידה 
התת־ אזור  ושטיפת  ניקוי  לרוב  היא 
רירית ומתן גישה למתקני החיטוי. ברוב 
בעוצמה  נצמדת  אינה  אבנית  המקרים, 
מגע  על  מומלץ  לכן  טיטניום,  למשטחי 
ו/ קל בלבד של מכשירי הטרייה למבנה 
ניתן לבצע חיטוי בשילוב של  או השתל. 
משפעל  נשא  עם  בג'ל  תת־כלורי  נתרן 
התת־ אזור  של  וניקוי   78 ,77

 )PERISOLV®(
נספג  חומר  עשויה  מברשת  עם  רירית 
שטיפה   .)LABRIDA®(  Chitosan בשם 
חמצן(  )מי  על־חמצני  מימן  עם  וחיטוי 
קליניות  לתוצאות  כן  גם  מביא   3%
נפסק,  שהדימום  ברגע   .80 ,79

טובות 
מינוציקלין  הנחת  הוא  השלישי  השלב 
אנטי־זיהומי/אנטי־ לטיפול   )ARESTIN®(

דלקתי בתת־רירית. 
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