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 פריודונטיה

Periodontology 

 מחלות חניכיים

 

 אבחון וטיפול ברקמות התומכות בשיניים.פריודונטיה הינו ענף ברפואת שיניים העוסק במניעה ף 

 הרקמות התומכות בשיניים הן :

 חניכיים -1

 Alveolar Bone –עצם אלוואולרית  -2

 periodontal ligament (PDL) –ליגמנט פריודונטלי  -3

 מחלה פריודונטלית היא מחלה  שתוקפת את הרקמות האלו.

 

 

 

 Gingiva –החניכיים 

 ורודחניכיים בריאים יתאפיינו במראה 

 ללא אודם . -

 ללא נפיחות . -

 ללא כאבים או רגישות  -

 במגע.  

                                                                 לא ידממו בעת צחצוח. -

 

 אצל אנשים כהי עור , יש אזורים של חניכיים בצבע שחור, אלו חניכיים בריאים שמכילים פיגמנט בשם : 
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 melanin pigmentation –פיגמנט מילאנין 

 הפגמנטים הם דבר טבעי ולא פטולוגי )לא מחלתי(

 

 העצם האלוואולרית :  מכוסה על ידי החניכיים, מחולקת לעצם ספוגית , ועצם קורטיקאלית.

 החלל בו מקובעות השיניים בעצם קוראים לו " אלויאולה"

 

 

 הליגמנט הפריודנטלי :

עשויה מסיבים , המחברות את שורש השן עם העצם הלוואולרית, גבולותיה הן היא רקמת חיבור , 

 הצימינטום מצד השן והעצם הלוואולרית מהצד השני.
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 מחלות פריודנטליות

 .הגורם העיקרי למחלות פריודנטליות,  שהואפלאק אי שמירה על היגיינה אורלית גורמת להצטברות של 

בלוטות הרוק יספוג מינרלים של סידן וזרחן מהרוק המופרש ויהפוך פלאק שנמצא באיזור ההפרשה של 

                                אבניתל

                       

 

 חיידקים ואבנית יגרמו ל דלקת ברקמה הרכה )חניכיים(

 Gingivitisדלקת החניכיים קוראים לה 

 

 החניכיים ללא אובדן עצם תומכת.דלקת חניכיים הינה דלקת של הרקמות הרכות של 

 הסימנים הקליניים :

 בצקת

 אודם

 דימום של החניכיים בעת מדידת כיסים

 לעיתים רחוקות תתלווה תלונה על כאבים

 אי נוחות באכילה

 ריח רעה

 

נסיגת חניכיים, המלווה בחשיפת שורש השן, עלולה להיגרם גם על ידי גורמים אחרים, כמו נסיגת חניכיים :     

 גלל צחצוח שיניים אגרסיבי.רוי מכני כרוני, למשל בגי
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 הגורמים למחלות חניכיים מתמיינים לשתי קבוצות עיקריות :

 גורמי סיכון הניתנים לשליטה -1

 גורמי סיכון שאינם ניתנים לשליטה -2

 

 מקבוצת גורמי הסיכון הניתנים לשליטה אפשור לספור כמה :

 הרובד הדינטלי )פלאק( ואבנית -א

 הגורם העיקרי להתפתחות דלקת חניכיים הינם מצבורי חיידקים ע"ג השיניים בסמיכות לחניכיים. 

 האבנית יכולה להיות על חניכית או תת חניכית.

 שיחזורים לקויים )סתימות, כתרים( -ב

עישון : העישון מאיץ את התקדמות מחלת החניכיים עקב פגיעה בכלי הדם באזור , ירידה  -ג

 ת ופגיעה במערכת החיסונית.באספקת חמצן לרקמו

 מחלות סיסטמיות )כלליות( אשר ניתנות לשליטה , כמו : -ד

סכרת : חולי סכרת מצויים בסיכון גבוה יותר לחלות במחלות זיהומיות וגם במחלות חניכיים -

בגלל ירידה ביכולת החיסונית של הגוף. החמרה במצב הסכרת גורמת להחמרה בדלקת 

 חניכיים.

 
קה נפשית : במצבי לחץ יורדת יכולת הגוף להתמודד עם זיהומים וגם עם מחלת מצבי לחץ , מצו -ה

 החניכיים.

 שימוש בתרופות שמשפיעות על מצב החניכיים -ו

תרופות נגד יתר לחץ דם ,  תרופות אנטי אפיליפטיות ,  גלולות למניעת הריון , תרופות נוגדות 

 דיכאון.

 

 

 פשר לספור :מקבוצת גורמי הסיכון שאינם ניתנים לשליטה א

 גנטיקה-
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לשליטה מלאה ונוכחותן עלולה לגרום להתפתחות מחלת חניכיים או  מחלות סיסטמיות אשר אינן ניתנות-

 לחילופין להאיץ מחלת חניכיים קיימת.

 אוסטיופורוזיס. –כמו למשל מחלת ירידה בצפיפות העצם 

 

 שיטות למניעת דלקת חניכיים :

 ידי טיפול סדיר וקבוע :הדרך למניעת דלקת חניכיים היא על 

  צחצוח שיניים : במברשת ומשחת שיניים פעמיים ביום , בבוקר לאחר ארוחת בוקר , ובערב לפני

 שינה.

  ביקורים סדירים אצל רופא שיניים ושיננית, אחת לחצי שנה לפחות, שיננית תדריך את המטופל

 שיניים ומנקה לשון.על אופן הצחצוח והשימוש באיבזרים נלווים כמו חוט דנטלי , קיסם 

 

 

 PDLדלקת חניכיים יכולה להפוך מדלקת אקוטית לדלקת כרונית ולתקוף את העצם האלוואולרית ואת ה 

 

 מחלת חניכיים דלקתית כרונית

 Periodontitisפריודונטיטיס   

 ומעלה  35מבני גיל  75%המחלה פוגעת ב 

 לם המערבי הוא מחלת חניכייםבעו 40הגורם העיקרי לאובדן שיניים אצל מבוגרים מעל גיל 

 

 PDLהגדרה: דלקת חניכיים עם מעורבות של רקמות קשות )עצם( + 

 ההרס בעצם גורם להיווצרות כיס בין צוואר השן  והעצם האלוואולרית שנקרא כיס פריודונטלי.
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 , מד עומק כיסים.    Periodontal probאת עומק הכיס הפריודונטלי מודדים בעזרת   

 הכיס הפריודונטלי הוא אינדיקציה להתקדמות המחלה ולבחירת שיטת טיפול במחלה.עומק 

          

 

 המדידות :

 מ"מ 1-3חניכיים בריאים = עומק המדידה  

 מ"מ 3-4פריודונטיטיס קלה = עומק הכיסים 

 מ"מ 5-6פריודונטיטיס מתקדמת = עומק כיסים 

 

 סימנים קליניים )סימפטומים(

 נוכחות כיסים פריודונטליים  -א

 מ"מ 5עומק כיסים יותר מ  -ב

 ניידות שיניים -ג

 ריח רעה מהפה -ד

 עדות רנטגנולוגית לספיגת עצם  -ה

 צילום סטטוס או סטטוס מקבילית-

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAlePLn6TLAhVKlxoKHTsJDxMQjRwIBw&url=http://www.oapublishinglondon.com/article/743&psig=AFQjCNFYY0rkdBZqbvTdrJmLQPJFymuM_g&ust=1457085091847345
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiohsLmgKrLAhVHnBoKHSrDBpcQjRwIBw&url=http://www.vicdds.ca/2010/04/12/continuing-education-implant-case-studies-with-dr-winston-chee-blended-learning-on-line-case-studies-for-vdds-members/&bvm=bv.116274245,d.d2s&psig=AFQjCNH1dPA4FvLSkAp9X0v6JUDThvVyHg&ust=1457283114027917
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 מקובל לסווג פריודונטיטיס כרונית על בסיס היקפה :

 מקומית )באיזור של שן אחת או שתיים(-

 מפושטת )בכל הפה(.-

 

 

 

 במחלות חניכייםהטיפול 

 טיפול פריודונטלי

 פריודונטהרופא המומחה במחלות חניכיים = 

 

הטיפול במחלות חניכיים הינו מרכיב חשוב ביותר במרפאת השיניים ומהווה בסיס לכל טיפולי 

 השיניים .בהיעדר שליטה על מחלות החניכיים כל שאר הטיפולים נתונים לכישלון ! 

כיוון שיש כיום גם חשד לקשר בין מחלת חניכיים לבין התקדמות מחלות סיסטמיות מסוימות 

יש לדאוג שחלל הפה יהיה  !!!)מחלות קרדיווסקולאריות, סוכרת, דלקת ריאות וסיבוכי הריון (, 

 חופשי מזיהום ודלקת 

 

 

 :שלבי הטיפול הפריודונטלי 

 רטת(בדיקה ואבחנה )אנמניזה בריאותית ודנטלית מפו -1

 האנמניזה הבריאותית כוללת :

 נתונים אישיים 
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 נתונים רפואיים כלליים

 

 

 

 האנמניזה הדינטלית כוללת גם ביצוע צילומי רנטגן
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 מדידת עומק כיסים ורישום בתיק הרפואי

 

 

 הסבר לפציינט על מצב המחלה והפנייה לשיננית -2

 

 הוא מקצוע  בתחום רפואת שיניים העוסק בהיגיינת הפה ובטיפול מונע. שיננות 

 בניגוד לעבודת  הסייעת , בסמכותם של השיננית או השינן, לבצע פעולות רפואיות בפה של המטופלים.
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סייעת  לרופא שיניים עובדת בהכרח בצמוד אליו, ואילו שיננית מבצעת מטלתה בנפרד, לפני או אחרי  

 םטיפול השיניי

 תפקיד השיננית :

מבצעת בדיקה כללית ,אם מוצאת צורך ,ממליצה לפציינט להיבדק ע"י רופא  -

 השיניים)חורים,דלקת,כתרים מתנדנדים(.

 עוקבת ומנטרת את מחלת החניכיים תוך עדכון הרופא .  -

באמצעות הדרכה אישית, סיוע בהקניית הרגלים נכונים לשמירה יומיומית על בריאות הפה  -

 והשיניים.

 הסרת אבנית , כתמים ומשקעים )קשים ורכים( מעל -

 ומתחת לחניכיים.  -

 ייעוץ והדרכה בנושא תזונה נכונה למניעת עששת . -

 סיוע במניעת עששת על ידי מתן פלואוריד .  -

 

 

במצב הפה על ידי צחצוח שיניים מתמיד ונכון כמו גם שימוש שליטה מכנית ללמד את הפציינט 

 בעזרים דנטליים:

 שיניים מקצועיתמברשת  -

 חוט דינטלי  -

 דנטלית-מברשת אנטרא -

 משכיר סילונית. -

 

 

 תכשרים לשטיפת פה :

 שטיפות פה על בסיס כלורהקסדין

 כלורהקסדין הוא חומר אנטיספטי, מחטא , רחב טווח. נועד לטיפול ולמניעת דלקות חניכיים.

 אסור לבלוע את התכשיר , תרופה זו מיועדת לשטיפת חלל הפה בלבד.-

 רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה-

 שנים 18ילדים מתחת לגיל -

 אין למהול את התכשיר במים-

 אין לשטוף את הפה במים לאחר השימוש בתכשיר שכן הדבר יוריד את השפעת התרופה.-
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 *הדרכה לתזונה נכונה

 

 *ניקוי אבן מקצועי

 .ידי השיננית או רופא השינייםכאשר נוצרת האבנית על השיניים ,הדרך היחידה להסירה היא על 

 SCALINGהטיפול באבנית על חניכית נקרא ניקוי אבן     

 אבנית על חניכית ואבנית תת חניכית קלה ינוקו ביעילות עם סקיילר חשמלי.

 לאחר ניקוי האבן יבוצע פוליש עם מברשת וחומר משחת שיניים מיוחדת.

 אבנית תת חניכית עמוקה תנוקה ידנית עם קיורטות.

 קיורטות הן מעין סקיילרים ידניים חדים בצורות שונות.

 Deep Scalingניקוי שיניים עמוק נקרא הקצעת שורשים     

 PDLהקצעת שורשים מאפשרת שיפור במצב ה 

 Root Planingלאחר סיום טיפול של הקצעת שורשים תבוצע החלקה של השורשים  

לפציינט ולרופא על מוקדי זיהום כמו חורים  במהלך עבודתה תבדוק השיננית את מצב הפה ותדווח

 בשיניים או כתרים וגשרים פגומים .

 Recallהפציינט יחזור לרופא המטפל לאחר כמה שבועות לבדיקה מחודשת ולמעקב.     

 תבוצע בדיקה מחודשת וימשיך את הטיפול הפריודונטלי לפי מצב המחלה והתקדמותה.

 נוספים :במקרה הצורך יוחלט לבצע טיפולים 

 בקטיריאלים.-גיבוי הטיפול המכאני באמצעות טיפול בחומרים ותכשירים אנטי

 שליטה בגורמי הסיכון הנוספים למחלות החניכיים : הפסקת עישון, ניטור ואיזון מחלות סיסטמיות ועוד....

 יש לשקול טיפול פריודונטלי כירורגי במטרה להביא לריפוי ו/או לתיקון פגמים אנטומיים.
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 שיקום –פרותטיקה 

 היא ענף ברפואת השיניים העוסק בשיקום השיניים החסרות או ההרוסות

 הרופא המומחה בתחום זה נקרא , רופא משקם

 שיקום יכול להיות קבוע )כתרים , גשרים, ציפויים(

 או שיקום נשלף )תותבות נשלפות(.

 שיקום קבוע 

 אינדיקציות לביצוע כתר :

 ומבנהלאחר טיפול שורש  -1

, והחמצןאליה את התזונה ואת המינרלים  אחרי טיפול שורש השן תהיה מנותקת מכלי הדם שמובילים

 השן תהפוך לשברירית ועלולה להיסדק מהר גם אם בוצע מבנה .
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 כל שן שעברה טיפול שורש ומבנה חייבת לקבל כתר

 

לאחר טיפול שורש בגלל שינוי צבע, אחרי טיפול שורש השן תשנה את הצבע שלה ותקבל  -2

 צבע חום כהה

 לשיפור האסתטיקה בשיניים ויטליות -3

 ביצוע כתר כחלק מגשר  )במקרה של חוסר שיניים( -4

 

 

 הכתר :

הכתר הינו שחזור מודבק , קבוע , הבא לשחזר את המורפולוגיה ואת התפקוד של הכותרת 

 .שנפגעה

 כדי לקבל כתר בגודל השן המקורית יש להשחיז את השן ולהקטין את היקפה בכל המימדים.
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 ההכנה לכתר :

 מ"מ מהשן מסביב ומהגובה 1.5-2.0מורידים -

 

 אחרי ההשחזה לוקחים מידה מהשן המושחזת , וגם מהלסת הנגדית.-

סיליקונים בדחיסה או ללסת עם השיניים המושחזו לוקחים מידה עם חומרים ממשפחת ה 

 סיליקונים בהוספה , חומר שקוראים לו "פאטי".

 את המידות לוקחים עם כף מידה

 

 את המידה לשיניים המושחזות לוקחים בשני שלבים :

 Puttyשלב ראשון מידה עם פאטי 

 Washשלב שני מידה עם   ווש  

 כל שלב מכיל שני חומרים שמערבבים ביחד :

 BASEחומר בסיס    -א

 , מזרז , אקטיבטור , קטליזטור מקשה -ב

 

 ללסת הנגדית עושים מידה עם חומר בשם  "אלגינייט"

 מגיע אבקה  שמערבבים אותה עם מיים.
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 סוגי הכתרים :

 כתר ממתכת מלא-

 כתר חרסינה מאוחה למתכת-

 הכי אסתטי וטבעי, במיוחד בשיניים קדמיות  כתר חרסינה מלאה )זירקוניה(-

 בסוג הזה משחיזים רק את החלק הבוקלי של השן. LAMINETESציפויי חרסינה   -

כתרים טרומיים : כתרים ממתכת מוכנים מגעים בקופסה לפי גדלים שונים , מיועדים לשימוש בשיני -

 חלב בלבד

כתרים זמניים )מאקריל( אבקה ונוזל שמתערבבים ביחד , האקריל מתקשה לבד תוך כמה דקות. יש -

 כדי ההתקשות שלו. לציין שהחומר פולט חום תוך

יש שני סוגים של כתרים זמניים : כתרים שמכינים אותם במרפאה,   כתרים מוכנים שמגעים בקופסה -

 לפי גדלים שונים.  

 

 הדבקה סופית של הכתרים : יש הדבקה זמנית , ויש הדבקה קבועה.

     

                   

 שיקום נשלף 

 תותבות : שיחזור שמכיל אקריל ורוד,

 ושלמה.                               שני סוגים של תותבות , חלקית  יש
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 **התותבת החלקית להוצאה )תח"ל(

מבצעים אותה כאשר יש עדיין עוד מספר שיניים קטן בפה, ואין אפשרות לבצע גשר , למשל מצב כאשר 

 Free End אין עוד שיניים טוחנות, דבר שנקרא  

                                   

 

 או כאשר שיניים חסרות גם בצד ימין וגם שמאל

 

 ווים  + נשענותהתותבת החלקית נאחזת בשיניים על ידי  
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 לצורך הכנת תותבת חלקית להוצאה )תח"ל( יש לקחת מידות עם אלגניט.

 המידות נארזות בשקית ניילון ויצורף רישום :

 שם הפציינט-

 עבודה מבוקש ) למשל :  מידה לכף אישית, מידה למתכת( סוג-

 צבע לפי הצורך-

 השיניים נשלחות למעבדת השיניים.

 

 יש סוגים מהתותבת החלקית להוצאה )תח"ל(

 תח"ל מאקריל עם ווים ממתכת -1

 תח"ל עם בסיס מתכת יצוק עם הווים ביחד )סקליט( -2

ולכן יותר נוחות לפציינטים אך נשארת  לבדסקליטים יותר חזקים מתותבות חלקיות עם גוף מאקריל ב

 .בגלל ווי המתכת בעית חוסר האטתיקה 
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 תותבת גמישה )וואלפלאסט(  עם ווים בצבע חניכיים. -3

 אסתטיות, חזקות ונוחות אבל יקרות.

 שיניים. 1-3תותבת חלקית קטנה לשיחזור  -4

 

 

 

 **התותבת השלמה

 שלמות נתפסות בחניכיים על ידי וואקום.מבצעים כאשר לפציינט אין שיניים בכלל , תותבות 

 

 

 

 השלבים בביצוע תותבת שלמה :

 מידות אלגינייט לרכסים מחוסרות השיניים באמצעות כף מידה רגילה. -1

 שולחים למעבדה

במעבדה יוצקים גבס בתוק מידת האלגיניט ונוצר מודל גבס למצב בפה, ועל המודיל מכינים כף 

 ושולחים למרפאה.אישית מפלסטיק או מאקריל  

 Washעם הכף האישית לוקחים מידה עם ווש  -2

 ושולחים למעבדה

שמה מכינים מודילים חדשים מגבס ועל המודילים מכינים כרכובים ועל הכרכובים מוסיפים 

 שעווה ורודה.

שימוש בכרכובים עם השעווה לשם רישום גובה השיניים העתידיות )מנשך(  ובוחרים את צבע  -3

 למעבדה. השיניים ושולחים
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 של המודילים לתוך מכשיר הארטיקולטור לפי המנשך שנלקח. במעבדה עושים קיבוע

מהמעבדה מקבלים תותבות עם שיניים בשעווה שולחים למרפאה למדידה , בודקים ומתקנים  -4

 לפי הצורך

שולחים למעבדה ושמה מכינים את התותבת הסופית. שלב בישול התותבת )הפיכת השעווה 

 לאקריל ורוד(.

 מסירת התותבת לפציינט. -5

 

 

 היא נמסרת למטופל מיד לאחר עקירת שיניו. –**יש סוג של תותבת שלמה הנקראת תותבת מיידית 

 

 Over Denture –**תותבת על 

 היא תותבת נשלפת שנשענת על גבי שתלים )שניים או יותר(

 שתלים בלסת, אחד בכל רביע  )מספר שווה בכל רביע( 2הרופא משתיל מינימום 

 ואז מכין תותבת שתשען על גבי כיפות המורכבות על השתלים.

 .Ball attachmentחלק זה נקרא  
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 כירורגיה דנטלית

הכירורגיה היא מחלקה ברפואת השיניים העוסקת בחיתוך רקמות רכות, הפסקה מכוונת ברציפות 

 האפיתל , חדירה מתוכננת לרקמות רכות או/ו קשות.

ברוב המוחץ של הטיפולים הרופא זקוק לנוכחות הסייעת ורצוי שתהיה מיומנת וזריזה , הסטריליזציה 

    חשובה הרבה יותר והסיכון להברת מחלות וזיהומים הוא גדול ביותר.  

                                     

 

 

 אפשר לחלק את הכירורגיה לפי גודל המשימות ל :

טיפולים כירורגיים אלה מבוצעים בדרך כלל במרפאה הרגילה ואינם מצריכים  –כירורגיה קטנה  -1

 חדרי ניתוח גדולים

  ניתוחי פה ולסת מסיבות אנדודונטליות )הוצאת גרנולום אחרי עקירת שן , שבר של פוצר

 בתעלה(

 ניתוחי פה ולסת מסיבות פריודונטליות 

 מחלות הקשורות לבלוטות הרוק 

  , ושיניים כלואות בעצםעקירת שיניים רגילה 

 שאריות שורשים ושיניים שנשברו מעקירות קודמות 

 ביופסיה 

  הארכת כותרת –טיפול בכותרות הרוסות 

  דלקת סביב בקיעת שן בינה –טיפול בפריקורוניטיס 

 .אפקסאקטומי 

 


