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vi. תקציר ומילות מפתח 

 

 

 תקציר

 (World Workshop 2017) 2017סיווג הפריודונטיטיס )מחלת החניכיים( לפי הסדנה העולמית בשנת רקע: 

אשר הושק לאחרונה, והכולל שלבים ודרגות )שלבים ודירוג( של מחלה, נועד לקשר בין סיווג מחלה לבין גישות 

למניעה ולטיפול, מכיוון שמלבד תיאור חומרת המחלה והיקפה, הוא מתאר גם את מידת המורכבות ואת הסיכון  

 המלצות לטיפול בפריודונטיטיס. למתרפא.  קיים אפוא צורך בהנחיות קליניות מבוססות ראיות המספקות 

לטיפול בפריודונטיטיס   S3ברמה  (CPG)מטרת הפרויקט הנוכחי הנה גיבוש הנחיית עבודה קלינית מטרה: 

 .1-3בשלב 

גובשה בחסות הפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה    S3הנחיית עבודה קלינית זו ברמה שיטות וחומרים: 

(EFPבעקבות הנחיה שיטתית שהתקבלה ,)   מארגון האגודות הרפואיות המדעיות בגרמניה וקבוצת העבודה

(. התהליך המקיף והשקוף כלל איסוף מחקרים רלוונטיים GRADEלדירוג בחינת המלצות, פיתוח והערכה )

סקירות שיטתיות אשר נערכו למטרה זו, הערכת איכות העדות וחוזקה, ניסוח המלצות ספציפיות  15במסגרת 

 על ידי מומחים מובילים וקבוצה גדולה של בעלי עניין.  והסכמה רחבה לגביהן

( באמצעות גישה 3-ו 2,  1ניגשת לטיפול בפריודונטיטיס )שלבים  S3הנחיית העבודה הקלינית ברמה תוצאות: 

טיפולית מבוססת שלבים אשר נקבעה מראש, בה שלב הטיפול עולה בהדרגה בהתאם לשלב המחלה ובה בכל 

ושגה הסכמה רחבה לגבי ההמלצות לביצוע ההתערבויות השונות, שמטרתן: א( שלב התערבויות שונות. ה

חניכי, עם -ותת -שינויים התנהגותיים, רובד על חניכי, דלקת חניכיים והפחתת גורמי סיכון; ב( סילוק אבנית על

יודונטלי  ד( הטיפול הפר-וללא טיפולים משלימים; ג( סוגים שונים של התערבויות פריודונטליות כירורגיות; ו

 התומך הנחוץ על מנת להאריך את משך התועלת המתקבלת.

נותנת מידע למרפאות, למערכות בריאות, לקובעי מדיניות ובעקיפין לציבור על   S3הנחיה זו ברמה מסקנה 

האפשרויות הזמינות והיעילות ביותר לטיפול בפריודונטיטיס ולשמירה על משנן בריא במהלך החיים, לפי העדות 

 במועד הפרסום. הקיימת 

 

 פריודונטיטיס, שלב, דרגה, הנחיה קלינית, טיפול פריודונטלי, מדיניות בריאות, בריאות הפה מילות מפתח: 
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vii. רלוונטיות קלינית 

 

 

 הרציונל המדעי למחקר

המניעתיות והטיפוליות, לפי  מימוש מערכת סיווג חדשה לפריודונטיטיס אמור להקל על מרבית ההתערבויות 

 שלב המחלה ודרגתה. יש לבחור התערבויות אלה אחרי ביצוע תהליך קבלת החלטות מקיף ומבוסס עדות. 

 ממצאים עיקריים

ההנחיה גובשה תוך שימוש במתודולוגיות קפדניות ומתוקפות המשמשות על מנת לוודא קיום העדות הזמינה 

נות וההמלצות ההולמות ביותר על סמך תהליך הסכמה רחבה מובנה, הטובה ביותר ליעילות ההתערבויות הנדו

 לרבות פנל של מומחים ונציגים של עניין עיקריים. 

 משמעויות מעשיות

יאפשר גישה אחידה ומבוססת עדות לטיפול במחלת פריודונטיטיס  S3יישום הנחיית עבודה קלינית זו ברמה 

 . 1-3בדרגות 
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 מבוא

 

 הבעיה הבריאותית

 הגדרה

המחלה פריודונטיטיס מאופיינת בהרס הדרגתי של המבנה התומך בשיניים. מאפייניה העיקריים כוללים אובדן  

תמיכת רקמה פריודונטלית המתבטא כאובדן תאחיזה קליני ואובדן עצם מכתשית הנראה בצילומי רנטגן, קיומם 

עדר טיפול, המחלה עלולה להוביל . בהי(Papapanou et al., 2018)של כיסים פריודונטליים ודימום חניכיים 

 לאובדן שיניים. עם זאת, ניתן למנוע אותו ולטפל בה במרבית המקרים.

 

 חשיבות

המחלה פריודונטיטיס מהווה בעיה גדולה לבריאות בציבור בשל שכיחותה הגבוהה ומכיוון שהיא עלולה להוביל 

מהווה מקור לאי שוויון חברתי ופוגעת  לאובדן שיניים ונכות, היא פוגעת בתפקודי לעיסה ובאסתטיקה, היא

קשות באיכות חיים. פריודונטיטיס אחראי לשיעור ניכר מהמקרים של חוסר שיניים ותפקודי לעיסה לקויים, פוגע  

 (.Tonetti, Jepsen, Jin, & Otomo-Corgel, 2017בבריאות הכללית ומוביל לעלויות גבוהות לטיפולי שיניים )

 

 פתופיזיולוגיה 

 גורמית כרונית הקשורה בהצטברות רובד שן פוגעני. -מחלה דלקתית רב ינהיטיס הפריודונט

 

 שכיחות

מידבקת השכיחה ביותר בבני אדם. לפי המחקר נטל  -פריודונטיטיס הנו המחלה הדלקתית הכרונית הלא

-1990(, השכיחות העולמית מתוקננת הגיל )Global Burden of Disease 2010) 2010-התחלואה העולמי מ

, שיעור המציב אותו במקום שישי ברשימת המחלות השכיחות 11.2%( של פריודונטיטיס קשה הייתה 2010

, השכיחות של 2015-(, בעוד שבמחקר נטל התחלואה העולמי מKassebaum et al., 2014ביותר בעולם )

ותר של (. השכיחות של צורות קלות י Kassebaum et al., 2017) 7.4%-פריודונטיטיס קשה נאמדה כ

 (. Billings et al., 2018) 50%פריודונטיטיס עשויה להגיע לכדי 
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 השלכות של היעדר טיפול

ללא טיפול או כאשר הטיפול אינו הולם, פריודונטיטיס מוביל לאובדן הרקמות התומכות בשיניים ולאובדן שיניים.  

 תר אובדן שנים עקב נכות מאשר כל מחלה אחרת בבני אדם פריודונטיטיס קשה, יחד עם עששת, אחראית ליו

(GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators, 2018  כמו כן, זיהומים .)

(,  Sanz et al., 2018פריודונטליים הקשורים במגוון מחלות סיסטמיות המובילות למוות מוקדם כוללות סוכרת )

 Sanz et al., 2019; Tonetti, Van Dyke, & Working group 1 of the jointם )מחלות לב וכלי ד

EFP/AAP Workshop, 2013( ותוצאות הריון בלתי רצויות )Sanz, Kornman, & Working group 3 of 

joint EFP/AAP Workshop, 2013 .) 

 

 חשיבות כלכלית

מיליארד דולר ועלויות הטיפול  54-בפריודונטיטיס נאמדות בעולמית, עלויות הטיפול הישירות -ברמה הכלל

 GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalenceמיליארד דולר ) 25-העקיפות נאמדות ב

Collaborators, 2018 פריודונטיטיס תורם באופן משמעותי לעלות של מחלות שן בשל הצורך להחליף .)

מיליארד דולר,  544.41-נאמדה ב 2015-יטיס. העלות הכוללת של מחלות שן בשיניים שאבדו בגלל פריודונט

 ,Righoltמיליארד דולר בעלויות עקיפות ) 187.61-מיליארד דולר היוו עלויות ישירות ו 356.80מהם 

Jevdjevic, Marcenes, & Listl, 2018 .) 
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 מטרת ההנחיה

הדגשת החשיבות של עדות מדעית בקבלת החלטות קליניות בטיפול במתרפאים הסובלים מטרת ההנחיה הנה 

והצורך בעדות זו. המטרה העיקרית של ההנחיה הנה אפוא תמיכה בהמלצות  3עד   1מפריודונטיטיס בשלבים 

מבוססות עדות להתערבויות השונות המשמשות בשלבים השונים של טיפול פריודונטלי, על בסיס העדות  

ביותר ו/או הסכמה רחבה מצד מומחים. בהינתן מטרה זו, ההנחיה שואפת לשפר את האיכות  הינה הטובהזמ

הכוללת של טיפול פריודונטלי באירופה, להפחית את שיעור אובדן השיניים הקשור בפריודונטיטיס ובסופו של 

בטיפול הדנה -רדת דבר לשפר את הבריאות הסיסטמית הכוללת ואיכות החיים של האוכלוסייה. הנחיה נפ

 תפורסם בהמשך. 4בפריודונטיטיס בשלב 

 

 המשתמשים להם מיועדת הנחיה זו

אנשי מקצוע בתחומי רפואת השיניים והרפואה וכן כל בעלי העניין הקשורים בבריאות, ובייחוד בריאות הפה, 

 לרבות ציבור המתרפאים. 

 

 סביבות להן מיועדת ההנחיה

 בתי חולים, מרפאות וקליניקות.  /מרפאות שיניים ובתי ספר לרפואה 

 

 

 מתרפאים -אוכלוסיית היעד 

 . 3עד   1מתרפאים הסובלים מפריודונטיטיס בשלבים 

 אשר טופלו בהצלחה. 3עד   1מתרפאים הסובלים מפריודונטיטיס בשלבים 

 

 

 חריגים שאינם כלולים בהנחיה זו

ם הבאים: )א( היא דנה בארצות שונות תועלת מבחינת כלכלת בריאות מהטעמי-הנחיה זו לא דנה ביחס העלות

בהן מערכות הבריאות שונות זו מזו ואינן ניתנות להשוואה מידית, )ב( מחסור בעדות מדעית מהימנה הדנה 

בשאלה זו. הנחיה זו לא דנה בטיפול בדלקת חניכיים )אף על פי שטיפול בדלקת חניכיים נחשב למטרה עקיפה 

, פריודונטיטיס נמקי, פריודונטיטיס כביטוי של 4בפריודונטיטיס בשלב  בחלק מההתערבויות הנבחנות(, בטיפול

 מחלות סיסטמיות והפרעות של הריריות והחניכיים. 
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 מתודולוגיה

 

 מסגרת כללית

הנחייה זו גובשה בעקבות הנחיה שיטתית שהתקבלה מוועדת הקבע להנחיות של ארגון החברות הרפואיות 

 המדעיות בגרמניה 

(AWMF) (https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/awmf-guidance.html)   וקבוצת העבודה

 . (/https://www.gradeworkinggroup.org) (GRADE)לדירוג בחינת המלצות, פיתוח והערכה 

 

( בפיקוח ועדת הסדנאות של הפדרציה. EFPשה בחסות הפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה )הנחיה זו גוב

. כל EFP-תהליך גיבוש ההנחיה הונחה על ידי ועדה מארגנת וקבוצת יועצי מתודולוגיה אשר מונתה על ידי ה

 .EFP-חברי הוועדה המארגנת היו חלק מוועדת הסדנאות של ה

 

הקימה פנל הנחיות בו מעורבים אנשי מקצוע   EFP-ת של בעלי עניין, העל מנת להבטיח מעורבות מספק

. נציגים אלה מונו,  EFP-איגודי פריודונטולוגיה בינלאומיים במסגרת ה 36בתחום רפואת השיניים המייצגים 

השתתפות בתהליך גיבוש ההנחיה ונהנו מזכויות הצבעה בכנס ההסכמה הרחבה. למען תהליך גיבוש ההנחיה, 

ם שובצו לארבע קבוצות עבודה בהן חברי הוועדה המארגנת עמדו בראשן ובהן יועצי המתודולוגיה נתנו הנציגי

ייעוץ. הפנל נתמך על ידי בעלי עניין מובילים מאיגודים מדעיים אירופאיים שיש להם עניין מקצועי חזק בטיפול 

וע רפואת השיניים, וממומחים  פריודונטלי ומארגונים אירופאיים המייצגים קבוצות עיקריות במסגרת מקצ

 ב(.1, כגון צפון אמריקה )טבלה EFP-מובילים מארצות שאינן חברות ב

 

העסיקה מומחה עצמאי לקביעת מתודולוגיה להנחיות על מנת לייעץ לפנל ולהנחות את תהליך   EFP-בנוסף, כ

 מתודולוגיה להנחיות אין זכות הצבעה.. למומחה לקביעת (Prof. Dr. med. Ina Kopp)ההסכמה הרחבה 

 

והפנל לקביעת הנחיות ניסו לערב ארגוני מתרפאים אך לא הצליחו לזהות ארגון כזה בתחום המחלות  EFP-ה

 Brocklehurst)הפריודונטליות ברמה האירופאית. בכל עדכון עתידי, ייעשה מאמץ לשתף אזרחים / מתרפאים 

et al., 2018) . 

http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/awmf-guidance.html)
http://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk/awmf-guidance.html)
https://www.gradeworkinggroup.org/
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 גיבוש ראיות

 חיפוש שיטתי והערכה ביקורתית של ההנחיות

על מנת לבחון את ההנחיות הקימות ולנצלן במהלך גיבוש ההנחיה הנוכחית, נעשו חיפושים אלקטרוניים  

 הנחיות מתאימים:במרשמי הנחיות ובאתרי אינטרנט של איגודי פריודונטולוגיה גדולים על מנת לאתר מסמכי 

• Guideline International Network (GIN) 

• Guidelinecentral.com 

 (NICEהמכון הלאומי לבריאות ולמצוינות קלינית ) •

 (CADTHהערכת טכנולוגיית הבריאות הקנדית ) •

 ( EFPהפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה ) •

 ( AAPהאקדמיה האמריקנית לפריודונטולוגיה ) •

 (ADAהשיניים האמריקנית )איגוד רפואת  •

 

 . מונחי החיפוש היו:30.9.2019החיפוש האחרון בוצע ביום 

 “periodont*” Periodontal”, “Guidelines, “Clinical Practice Guidelines”  בנוסף, התוכן נסקר .

 באמצעות חיפושים ידניים. 

 .2ראה טבלה 

 

 

נכללו רק הנחיות אשר פורסמו באנגלית ובהן הטקסט המלא היה זמין. האיכות המתודולוגיה של טקסטים  

 .AGREE II (https://www.agreetrust.org/agree-ii/)מנחים אלה נבחנה באופן ביקורתי במסגרת 

 

אשר זוהו נחשבו לבלתי ישימים בגלל )א( גילם, )ב( גישתם המתודולוגית, או )ג(  מרבית ההנחיות / המסמכים

נמצאה כבעלת פוטנציאל להיות רלוונטית, קיבלה  S3תנאי ההכללה בהם. ההנחיה הגרמנית החדשה ברמה 

ושימש אפוא על מנת לתאר את תהליך גיבוש  AGREE IIאת הניקוד הגבוה ביותר בבחינה ביקורתית במסגרת 

 הנחיה.ה

 

 חיפוש שיטתי והערכה ביקורתית של הספרות

 ( על מנת לתמוך בתהליך הגיבוש שלה SRsסקירות שיטתיות ) 15וצעו בסך הכל בלמען כתיבת הנחיה זו, 

(Carra et al., 2020; Dommisch, Walter, Dannewitz, & Eickholz, 2020; Donos et al., 2019; 

Figuero, Roldan, et al., 2019; Herrera et al., 2020; Jepsen et al., 2019; Nibali et al., 2019; 

Polak et al., 2020; Ramseier et al., 2020; Salvi et al., 2019; Sanz-Sanchez et al., 2020; Slot, 

Valkenburg, & van der Weijden, 2020; Suvan et al., 2019; Teughels et al., 2020; Trombelli et 

https://www.agreetrust.org/agree-ii/
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al., 2020כתבי היד המתאימים פורסמו במהדורה מיוחדת זו של ה .)-Journal of Clinical Periodontology.  

 אנליזות"-כל הסקירות השיטתיות בוצעו לפי מסגרת "פריטי דיווח מועדפים לסקירות שיטתיות ומטא

(PRISMA) (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009 .) 
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 השאלות שבמוקד

על ידי   PICO(S) (Guyatt et al., 2011)הסקירות השיטתיות, הוצעו שאלות ממוקדות בפורמט  15בכל 

לפנל המורכב מיושבי ראש קבוצות העבודה ויועצי המתודולוגיה, על מנת לסקור   2019המחברים בחודש ינואר 

תיים בין הסקירות השיטתיות על מנת (. הפנל הקפיד למנוע חפיפות ופערים משמעו3אותן ולאשרן )טבלה 

 שחבריה יוכלו לעסוק בכל ההתערבויות האפשריות המבוצעות היום בטיפול פריודונטלי. 

 

 הרלוונטיות של התוצאות

( על מנת להעריך את מדדי Loos & Needleman, 2020למען הנחיה זו, הוזמן מאמר סקירת נרטיב )

מתרפא ממשיות -הטיפול פריודונטלי ביחס לתוצאות ממוקדותהתוצאות האפשריים המשמשים להערכת יעילות 

כגון שמירת שיניים / אובדן שיניים. המחברים גילו שמשתנה התוצאה המדווח השכיח ביותר בעל פוטנציאל 

(. PPDהחיזוי המוכח הטוב ביותר לאובדן שיניים היה הפחתת בעומק כיסים פריודונטליים לפי בדיקת מחדר )

שימשה כתוצאה ראשונית של הסקירות השיטתיות שלא דנו בצימוח  PPD-זו, הפחתה ב לכן, לצורך הנחיה

התערבות בשיטת )רגנרציה( של רקמה פריודונטלית בעוד שלא דווחו נתוני הישרדות של שיניים. בעת סקירת 

ת  , שיפורים בתאחיזה קלינית שימשו כמדד התוצאה הראשוני. על מנת למנוע הטיה על ידי הכללהרגנרציה

הגיוניים מתוך ממצאים בעלי תקופת מעקב קצרה מדי, התבקשה תקופת מעקב מינימלית של -ממצאים לא

 ששה חודשים לכל הסקירות.

 

 האסטרטגיה לחיפוש

בכל הסקירות השיטתיות נעשה שימוש באסטרטגיה מקיפה לחיפוש בשני בסיסי נתונים שונים לפחות, בתוספת 

 פריודונטיה ורשימות האסמכתאות של המחקרים אשר נכללו.חיפוש ידני בכתבי עת בנושא 

 

בכל הסקירות השיטתיות, החיפוש האלקטרוני והידני וכן מיצוי הנתונים בוצעו במקביל על ידי שני חוקרים  

 שונים.
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 בחינות האיכות של המחקרים אשר נכללו

ניסויים קליניים מבוקרים באמצעות כלי סיכון ההטיה ע"ש בכל הסקירות השיטתיות, נבחן הסיכון להטיה ב

 -https://methods.cochrane.org/bias/resources/rob-2-revised-cochrane-risk-bias-toolקוקראן )

randomized-trialsלמחקרים תצפיתיים, נעשה שימוש בסולם .) 

Newcastle-Ottawa http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp . 

 

 גיבוש נתונים

אנליזה או באמצעות כלים אחרים לאיגום נתונים  -במקרים המתאימים, העדות הזמינה סוכמה באמצעות מטא

 בייסיאנית(.אנליזה רשתית -אנליזה רשתית, מטא-)מטא

 

 מעדות להמלצה: תהליך ההסכמה הרחבה המובנית

בפריודונטולוגיה שהתקיימה  16-כנס גיבוש ההסכמה הרחבה המובנית התקיים במהלך הסדנה האירופאית ה

סקירות שיטתיות  15-. תוך שימוש ב2019בנובמבר  10-13-בלה גרנחה דה סן אילדפונסו, סגוביה, ספרד, ב

לצות מבוססות עדות באופן פורמלי על ידי פנל ההנחיות תוך שימוש בפורמט של כנס כחומר רקע, נדונו המ

גיבוש הסכמה רחבה מובנית העשוי מקבוצות דיון קטנות ובמליאה פתוחה ההמלצות המוצעות הוצגו, הועמדו  

 (. Murphy et al., 1998להצבעה ואומצו בהסכמה רחבה )

 

 בע קבוצות עבודה בהן דנו בתת הנושאים דלהלן: בשלב הקבוצות הקטנות, הנציגים התכנסו באר

גרמיים  -ופגמים תוך 3( "פריודונטיטיס בשלב 3; "  3( "פריודונטיטיס בשלב 2;  "  2-ו 1( "פריודונטיטיס בשלבים 1

( "טיפול פריודונטלי תומך". קבוצות העבודה הונחו על ידי שני יושבי ראש השייכים לוועדת 4-ו/או במסעפים", ו

. בסיוע תמיכה מצד מומחה למתודולוגיה בכל קבוצת עבודה, הועלו המלצות וטיוטות  EFP-ל ההסדנאות ש

לחומר רקע ובהמשך אלה הוצגו, נדונו והועמדו להצבעה במליאה בנוכחות כל הנציגים. במהלך מושבי המליאה, 

יונים וההצבעות  פיקח על תהליך גיבוש ההנחיה, הד (.I.K)מומחה בלתי תלוי לגיבוש מתודולוגיה להנחיות 

והנחה אותו. ההצבעות במליאה נרשמו באמצעות מערכת הצבעה אלקטרוניות, עברו תיקוף סבירות והוספו 

 לתוך הטקסט של ההנחיה.

 

 תהליך ההסכמה הרחבה התנהל כדלקמן:

 1מליאה 

 .(.I.K)מבוא למתודולוגיה לגיבוש הנחיה )מצגת, דיון( על ידי מומחה בלתי תלוי לגיבוש מתודולוגיה להנחיות 

 

http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
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 לקבוצות עבודה   1שלב 

 הערכת עמיתים אודות אינטרסים ויישוב סכסוכים.  -

 מתודולוגיה. מצגת אודות העדות )תוצאות הסקירות השיטתיות( על ידי יושבי ראש הקבוצות ויועצי  -

הזמנת כל חברי העבודה לדון באופן ביקרתי באיכות העדות הזמינה מצד יושבי ראש הקבוצות,  -

 . GRADEלאור קריטריונים מסוג 

 דיון קבוצתי מובנה:  -

o  גיבוש טיוטת המלצה ודירוג לאור קריטריונים מסוגGRADE. 

o  גיבוש טיוטה לחומרי רקע לאור קריטריונים מסוגGRADE . 

o   הזמנה להתייחס לטיוטות המלצות וחומרי רקע על מנת להציע תיקונים סבירים מצד יושבי

 ראש הקבוצות.

o  .איסוף התיקונים על ידי יושבי ראש הקבוצות ומיזוגם 

o ו כתוצר  הצבעה ראשונית במסגרת קבוצת העבודה על ההמלצות ומלל ההנחיה אשר יוצג

 קבוצתי במליאה.

 2מליאה 

 הצגת תוצרי קבוצת העבודה )טיוטת המלצות וחומר רקע( על ידי יושבי ראש קבוצות העבודה.  -

הזמנה לנסח שאלות, הודעות ותיקונים סבירים של המליאה על ידי המומחה הבלתי תלוי לגיבוש   -

 מתודולוגיה להנחיות / המנחה.

 וצות העבודה.מענה על שאלות על ידי יושבי ראש קב -

 איסוף תיקונים על ידי מנחה בלתי תלוי ומיזוגם.  -

 הצבעה ראשונית על כל ההצעות אשר ניתנו על ידי קבוצת העבודה ועל כל התיקונים הסבירים.  -

 בחינת חוזק ההסכמה הרחבה. -

 דיון פתיחה, במקרים בהם לא הושגה הסכמה רחבה או בהם זוהה צורך סביר בדיון  -

 לבצען במסגרת קבוצות העבודה.ניסוח מטלות שיש  -

 

 

 לקבוצות עבודה   2שלב 

 דיון במטלות ובתיקונים פוטנציאליים אשר הועלו במליאה. -

 .GRADEניסוח תיקונים סבירים ומוצדקים, לאור מסגרת  -

 הצבעה ראשונית במסגרת קבוצת העבודה על המלצות ומלל להנחיה למליאה. -

 3מליאה 

 ידי יושבי ראש קבוצות העבודה.הצגת תוצרי קבוצת העבודה על  -

 הזמנה לנסח שאלות, הודעות ותיקונים סבירים של המליאה על ידי המנחה הבלתי תלוי.  -

 איסוף תיקונים על ידי מנחה בלתי תלוי ומיזוגם.  -

 הצבעה במליאה. -

 בחינת חוזק ההסכמה הרחבה. -

 . יוןדיון פתיחה, במקרים בהם לא הושגה הסכמה רחבה או בהם זוהה צורך סביר בד -
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 ניסוח חלופות סבירות.  -

 הצבעה סופית על כל המלצה. -

 

 

 הגדרות דירוג איכות העדות, דירוג חוזק ההמלצות וקביעת חוזקה ההסכמה הרחבה

 לכל ההמלצות וההודעות, הנחיה זו חושפת את:

איכות העדות העומדת בבסיסן, המשקפת את מידת הוודאות / אי הוודאות של העדות ותוקפן של  •

 תוצאות המחקרים 

דירוג ההמלצה, המשקף קריטריונים של שיפוט שקול של חוזק ההסכמה הרחבה, תוך ציון דרגת  •

 ןההסכמות במסגרת פנל ההנחיות והמשקף את הצורך במימוש

 

 איכות העדות

 איכות העדות נבחנה באמצעות שיטת דירוג מומלצת 

(Balshem et al., 2011; Schunemann, Zhang, Oxman, & Expert Evidence in Guidelines, 2019 .) 

 

 חוזק ההמלצות

( של ארגון החברות הרפואיות המדעיות בגרמניה 4דירוג ההמלצות נעשה באמצעות מתאר הדירוג )טבלה 

(AWMF ,וועדות הנחיות הקבע )תוך התחשבות לא רק באיכות העדות אלא גם שיפוט שקול, לפי  2012 ,)

 ובהנחייתם:הקריטריונים דלהלן 

 הרלוונטיות של התוצאות ואיכות העדות לכל תוצאה רלוונטית •

 עקביות תוצאות המחקרים  •

 PICOישירות לגבי ישימות העדות לאוכלוסיית היעד / מאפיינים ספציפיים של פורמט   •

 דיוק אומדני ההשפעה לגבי רווחים בני סמך •

 היקף ההשפעות •

 מאזן תועלת ונזק •

 כלייםשיקולים אתיים, משפטיים וכל •

 העדפות של מתרפאים •

 לפיכך ייתכן שוני בדירוג איכות העדות וחוזק ההמלצה במקרים מוצדקים. 
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 חוזק ההסכמה הרחבה

תהליך קביעת ההסכמה הרחבה נעשה בעקבות ההמלצות של ארגון החברות הרפואיות המדעיות בגרמניה 

(AWMF ,וועדות הנחיות הקבע )להשיג הסכמה רחבה, נקודות השקפה . במקרים בהם לא היה ניתן 2012

 .5שונות תועדו בטקסט ההנחיה. ראה טבלה 

 

 עצמאות העורכים

 מימון ההנחיה  

גיבוש ההנחיה ופרסומה בהמשך מומנו באמצעות כספים עצמיים של הפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה, 

 ללא תמיכה מהתעשייה או מארגונים אחרים. 

 

 ויישוב סכסוכים פוטנציאליים. הצהרת אינטרסים 

כל חברי פנל ההנחיה הצהירו על אינטרסים משניים באמצעות הטופס הקבוע שניתן על ידי הוועדה הבינלאומית 

 ( )הוועדה הבינלאומית לעורכים רפואיים(. ICMJEשל עורכי כתבי עת רפואיים )

ת אשר הועלו ברשת ההנחיות יישוב ניגודי אינטרסים נדון במסגרת קבוצות העבודה, בהתאם לעקרונו

 (. Schunemann et al., 2015הבינלאומית )

בהתאם לעקרונות אלה, חברי פנל שהיה להם פוטנציאל לניגודי אינטרסים רלוונטיים נמנעו מההצבעה על  

 הודעות והמלצות להנחיה במסגרת תהליך ההסכמה הרחבה.

 

 סקירת עמיתים

הסקירות השיטתיות ונייר העמדה על משתני התוצאות אשר הוזמנו למען הנחיה זו, עברו סקירת   15כל 

ועל ידי יועצי   EFPשלבית. ראשית, מסמכי הטיוטה הוערכו על ידי חברי ועדת הסדנה של -עמיתים רב

לוגית של המתודולוגיה תוך שימוש בכלי בחינה שפותח במיוחד על מנת לבחון )א( את האיכות המתודו

, ו)ב( האם נענו כל AMSTAR 2 (Shea et al., 2017)הסקירות השיטתיות תוך שימוש ברשימת התיוג 

  15כמתוכנן. לאחר מכן ניתן משוב מפורט לעורכי הסקירות השיטתיות. לאחר מכן, כל  PICO(S)השאלות מסוג 

לה כפי שהיא מוגדרת על ידי  הסקירות השיטתיות ונייר העמדה עברו תהליך סקירת עמיתים של מערכת רגי

 . Journal of Clinical Periodontologyכתב העת 

 

טקסט ההנחיה נוסח על ידי יושבי הראש של קבוצות העבודה, בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי המתודולוגיה  

והופצו לקבוצת ההנחיות לפני קיום הסדנה. איכות המתודולוגיה נבחנה באופן פורמלי על ידי יועץ חיצוני  



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 Journal of . לאחר מכן ההנחיה עברה סקירת עמיתים לקראת פרסומה בכתב העתAGREEבמסגרת 

Clinical Periodontology .אחרי תהליך ההערכה המקובל של כתב עת מדעי זה 

 

 תוכנית מימוש והפצה

 ותיתמך במסע תקשורתי. EFP-לטובת הנחיה זו, תוכנית הפצה ומימוש רב שלבית תמומש על ידי ה

 

 מאמץ זה יכלול:

-כמהדורה מיוחדת של ה פרסום ההנחיה והסקירות השיטתיות העומדות בבסיסה ונייר עמדה -

Journal of Clinical Periodontology.המיועדת לגישה פתוחה , 

 ,.Schunemann et alמשוב מאיגודים לאומיים, בצורה של התייחסויות, אימוץ או התאמה ) -

2017.) 

ייצור חומר הדרכה לאנשי מקצוע בתחום רפואת השיניים ולמתרפא, הפצה דרך איגודים חברים   -

 .EFP-ב

 הפצה דרך תוכניות הדרכה בכנסי רפואת שיניים  -

 EFPלבעלי עניין באירופה דרך איגודים לאומיים, חברי  EFP-הפצה דרך ה -

 EFPהערכה ארוכת טווח של מימוש מוצלח של ההנחיה על ידי קיום סקר בקרב חברי   -

 

 . 6לוח הזמנים של תהליך גיבוש ההנחיה מפורט בטבלה 

 

 

 תוקף ותהליך העדכון

, המיוצג על ידי חברי הוועדה המארגנת, יבחן באופן שוטף  EFP-. אולם, ה2025הנחיה זו תקפה עד 

התפתחויות חדשות בתחום. במקרה של שינויים משמעותיים בנסיבות, כגון עדות רלוונטית חדשה, חברי  

וכחית תעודכן  הוועדה ייזמו עדכון להנחיה, תוך אפשרות לתקן את ההמלצות שבה. לפי התכנון, ההנחיה הנ

 באופן שוטף על פי דרישה, במתכונת של הנחיה חיה.
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 אבחנה וסיווג פריודונטליים

נעשה מעקב אחרי האבחנה הפריודונטלית בהתאם למתאר הסיווג אשר הוגדר בסדנה העולמית על סיווג 

 ,.Caton et al., 2018; Chapple et al., 2018; Jepsen et alמחלות והפרעות בפריודונטיום וסביב השתל )

2018; Papapanou et al., 2018 .) 

 

 לפי סיווג זה:

מקרה של בריאות פריודונטליות מוגדר על ידי היעדר דלקת ]הנמדד כממצא של דימום בעת   -

מהאתרים[ והיעדר אובדן תאחיזה ועצם הנובע ממקרה קודם של  10%-בדיקת מחדר בפחות מ

 פריודונטיטיס. 

ה של דלקת חניכיים מוגדר כממצא של דלקת חניכיים, לפי ממצא של דימום בעת בדיקת מקר -

מהאתרים או יותר והיעדר אובדן תאחיזה הניתן לגילוי הנובע ממקרה קודם של  10%-מחדר ב

מהאתרים, בעוד   30%‐10%-פריודונטיטיס. דלקת חניכיים מקומית מוגדרת כממצא של דימום ב

 מהאתרים.  30%-מוגדרת כדימום ביותר משדלקת חניכיים מפושטת  

מקרה של פריודונטיטיס מוגדר לפי אובן תמיכה של רקמה פריודונטלית, המאובחן לרוב לפי אובדן   -

עצם ברנטגן או אובדן תאחיזה קליני פרוקסימלי )בין השניים( הנמדד באמצעות מחדר. תיאורים  

הכיסים בבדיקת   קר השיניים בהן עוממשמעותיים נוספים של פריודונטיטיס כוללים: מספר ושיעו

מ"מ או יותר(,   6-בליווי דימום בעת בדיקת מחדר ו  4%מחדר עולה מעל ספים מסוימים )לרוב מעל 

גרמיים ומספר  -מספר השיניים החסרות בגדל פריודונטיטיס, מספר השיניים בהן יש נגעים תוך

 השיניים בהן יש נגעים באזור המסעף )התפצלות(.

הדרגה ואת השלב כמו כן יש להוסיף למקרה פריודונטיטיס בדיד סיווג לפי מטריצה שמתארת את  -

המחלה תלוי בעיקר בחומרתה בעת הביקור במרפאה, וכן במורכבות  שלב של המחלה. המושג 

נותן מידע  דרגה הצפויה לטיפול במקרה, וגם תיאור של היקף המחלה במשנן ותפוצתה. המושג 

היסטוריה אודות קצב  -פיינים הביולוגיים של המחלה, לרבות ניתוח מבוססמשלים אודות המא

ההתקדמות של הפריודונטיטס; הערכת הסיכון להחמרה נוספת; ניתוח של האפשרות לתוצאות 

טיפול גרועות; והערכת הסיכון לפיו המחלה או הטיפול בה עלולה לפגוע בבריאות הכללית של 

ל של המתרפא על קביעת הדרגה, התלויה בחומרת המחלה המתרפא. יש לבסס את תוכנית הטיפו

והמורכבות הצפויה של הטיפול במקרה, על בסיס עדות מדעית להתערבויות הטיפוליות השונות.  

אודות גורמי הסיכון של   עם זאת, יש להשתמש בדרגת המחלה, מכיוון שהיא מספקת מידע משלים

 ,.Papapanou et al( )8-ו 7)טבלאות  המתרפא וקצב ההחמרה, כבסיס לתכנון טיפול פרטני 

2018; Tonetti, Greenwell, & Kornman, 2018 .) 

אחרי השלמת הטיפול הפריודונטלי, חולה פריודונטיטיס במצב יציב מוגדר לפי בריאות החניכיים   -

מ"מ   4מהאתרים; כיסים בעומק  10%-על גבי פריודונטיום מופחת )דימום בבדיקת מחדר בפחות מ

מ"מ בהם יש דימום בעת בדיקת מחדר(. אם אחרי   4בדיקת מחדר והיעדר כיסים בעומק או פחות ב

- השלמת הטיפול הפריודונטלי, יש עמידה בקריטריונים אלה אך קיים דימום בבדיקת מחדר ביותר מ
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מהאתרים, אזי המתרפא מאובחן כחולה פריודונטיטיס במצב יציב עם דלקת חניכיים. אתרים   10%

מ"מ או יותר ובהם יש דימום בעת הבדיקה צפויים להיות   4ם בבדיקת מחדר שווה בהם עומק הכיסי

במצב בלתי יציב ולהצריך טיפול נוסף. יש להכיר בעובדה שמתרפאים שעברו טיפול מוצלח  

, ולכן אם קיימת  תבפריודונטיטיס ונשארו במצב יציב עדיין נתונים לסיכון מוגבר לפריודונטיטיס חוזר

 ש לנקות אמצעי הפחתת דלקת הולמים על מנת למנוע הישנות פריודונטיטיס.דלקת חניכיים, י
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 המסלול הקליני לאבחון פריודונטיטיס 

הפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה משתמשת באלגוריתם מוצע על מנת לעזור לקלינאים בתהליך האבחון  

 שלבים ברצף:  4(. האלגוריתם כולל Tonetti & Sanz, 2019הפריודונטלי בעת בדיקת מתרפא חדש )

 זיהוי מתרפא הנחשד בפריודונטיטיס  (1

 אישור האבחנה של פריודונטיטיס (2

 קביעת השלב של מחלת הפריודונטיטיס  (3

 קביעת הדרגה של מחלת הפריודונטיטיס (4

 

 

 אבחנה מבדלת

רשימת המחלות וההפרעות להלן אינה יש צורך להבחין בין פריודונטיטיס לבין המצבים הקליניים דלהלן ) 

 ממצה(:

 ( Chapple et al., 2018דלקת חניכיים ) -

 ( Jepsen et al., 2018שבר שורש אנכי ) -

 ( Jepsen et al., 2018עששת צווארית ) -

 ( Jepsen et al., 2018קרעים בצמנטום ) -

 ( Jepsen et al., 2018נגעי ספיגת שורשים חיצוניים ) -

 (Jepsen et al., 2018סיסטמיות אחרות המגיעים עד הפריודונטיום )גידולים והפרעות  -

 ( Jepsen et al., 2018נסיגה מקומית הנגרמת על ידי חבלה ) -

 ( Herrera, Retamal-Valdes, Alonso, & Feres, 2018פריודונטליים ) -נגעים אנדו -

 ( Chapple et al., 2018מורסה פריודונטלית ) -
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 3-ו 2, 1רצף הטיפול בפריודונטיטיס בשלבים 

אחרי קביעת אבחנה, יש לטפל במתרפאים באמצעות גישה טיפולית מבוססת שלבים אשר נקבעה מראש, בה 

 בכל שלב התערבויות שונות.שלב הטיפול עולה בהדרגה בהתאם לשלב המחלה ובה 

 

תנאי מקדים הכרחי לטיפול הנו דיווח האבחנה למתרפא, לרבות הגורמים למחלה, גורמי סיכון, טיפולים  

חלופיים והסיכונים והתועלת הצפויים, לרבות באפשרות של היעדר טיפול. אחרי דיון זה, יש להגיע להסכמה 

התוכנית במהלך המסע הטיפולי, לפי העדפות המתרפא,   לגבי תוכנית טיפול אישית. ייתכן צורך לשנות את

 ממצאים קליניים ושינויים בבריאותו הכללית.

 

השלב הראשון בטיפול מטרתו הדרכה לשינוי התנהגותי על ידי הקניית מוטיבציה למתרפא להסרת רובד שן  .1

 חניכי בהצלחה ולהפחתת גורמי סיכוי, ועשוי לכלול את ההתערבויות דלהלן:-על

 חניכי -ברובד השן העל שליטה -

התערבויות לשיפור היעילות של היגיינה אורלית ]הקניית מוטיבציה, הדרכה )הדרכות להיגיינה   -

 אורלית([

 טיפולים משלימים בדלקת חניכיים  -

-הסרת רובד מכאנית מקצועית, הכוללת התערבויות מקצועיות שמטרתן הסרת רובד ואבנית על -

 הפוגעים ביעילות של שיטות היגיינה אורלית. דרובניכיים וכן גורמי תאחיזה של ח

שליטה בגורמי סיכון, הכוללת את כל התערבויות שינוי ההתנהגות הבריאותיות למיגור / הפחתה  -

של גורמי סיכון מזוהים להופעת פריודונטיטיס והחמרתו )הפסקת עישון, שיפור בשליטה מטבולית 

 תזונתי והורדת משקל(.בסוכרת ואולי פעילות גופני, ייעוץ 
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יש לממש את השלב הראשון של הטיפול אצל כל המתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, ללא קשר בשלב 

 המחלה ויש להעריכו מחדש לעתים תכופות על מנת:

 להמשיך לפתח מוטיבציה והיענות, או לבדוק חלופות אחרות להתגברות על המחסומים -

 שן ולשנות את המיומנות לפי הצורך  דמנות בהסרת רובלפתח מיו -

 לאפשר מענה הולם בשלבי הטיפול הבאים  -

 

 

חניכיים -)טיפול בגורם( מיועד לשליטה )הפחתה / מיגור( ברובד ובאבנית התתהשלב השני של הטיפול  .2

 חניכית(. בנוסף לכך, ניתן להשתמש בהתערבויות דלהלן:-)אינסטרומנטציה תת

 בתכשירים פיזיקליים או כימיקליים משלימים שימוש  -

 שימוש בתכשירים מתווכי מאכסן )מקומיים או סיסטמיים( משלימים  -

 חניכי -שימוש בתכשירים אנטימיקרוביאליים משלימים המוזלפים ברמה המקומית בתווך התת -

 שימוש בתכשירים אנטימיקרוביאליים סיסטמיים משלימים -

 

 

הטיפול בכל המתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, ללא קשר לשלב מחלתם, אך יש להשתמש בשלב השני של 

 ורק בשיניים הסובלות מאובדן תמיכה פריודונטלית ו/או היווצרות כיסים פריודונטליים*. 

*במצבים קליניים ספציפיים, כגון קיומם של כיסים עמוקים לפי בדיקת מחדר, ניתן לבצע את השלב הראשון 

 מקביל )למשל על מנת למנוע הופעת מורסה פריודונטלית(והשני של הטיפול ב

 

יש להעריך את התגובה הפרטנית לשלב השני של טיפול אחרי שהרקמות הפריודונטליות עברו ריפוי )הערכה 

מ"מ עם   4פריודונטלית מחדש(. אם לא הושגו נקודות הסיום של הטיפול )היעדר כיסים פריודונטליים מעל 

מ"מ או יותר((, יש לשקול ביצוע השלב  6או ללא כיסים פריודונטליים עמוקים )  דימום בעת בדיקת מחדר 

השלישי של טיפול. אם ההתערבות להשגת נקודות הסיום של הטיפול הייתה מוצלחת, יש לשבץ את המתרפא 

 (.SPCבתוכנית טיפול פריודונטלי תומך )

 

שלב הטיפול השלישי מיועד לטיפול באזורי משנן שאינם מגיבים במידה מספקת לשלב השני של הטיפול )קיומם  

 מ"מ עם דימום בעת בדיקת מחדר או קיומם של כיסים פריודונטליים עמוקים   4של כיסים פריודונטליים מעל 

של רגנרציהאו במטרה להשיג  חניכית,-לאינסטרומנטציה תת מ"מ או יותר((, במטרה לאפשר גישה נוספת 6)

 נגעים המוסיפים מורכבות לטיפול בפריודונטיטיס או להסירם )נגעים תוך גרמיים ונגעים במסעף(. 
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 התערבויות אלה עשויות לכלול:

 חניכית חוזרת עם או ללא טיפולים משלימים-אינסטרומנטציה תת -

 ניתוח הרמת מתלה גישה פריודונטלי   -

 ניתוח פריודונטלי לכריתה  -

 רגנרציה ניתוח פריודונטלי ל -

 

 

במקרים בהם קיימת התוויה להתערבויות כירורגיות, אלה יבוצעו בכפוף לקבלת הסכמה נוספת מהמתרפא 

 והערכת גורמי סיכון ספציפית והתחשבות בהתוויות נגד רפואיות.

 

התגובה הפרטנית לשלב השלישי של הטיפול )הערכה פריודונטלית מחדש( יש צורך להעריך מחדש את 

ובמקרה הטוב יש להשיג את נקודות הסיום של הטיפול ולהעביר את המתרפא לטיפול פריודונטלי תומך, אם כי  

לא יהיה ניתן בהכרח להשיג את כל נקודות הסיום של הטיפול בכל השיניים אצל מתרפאים שיש להם 

 . 3קשה בשלב פריודונטיטיס 

 

תומך הנה שמירה על יציבות פריודונטלית אצל כל המתרפאים שעברו טיפול  מטרתו של טיפול פריודונטלי  .3

בפריודונטיטיס, תוך שילוב התערבויות מניעתיות וטיפוליות אשר הוגדרו בשלבי הטיפול הראשון והשני, לפי  

זה בפרקי זמן סדירים לפי הצרכים של  מצב החניכיים והפריודונטיום במשנן של המתרפא. יש לבצע שלב 

המתרפא, ובכל אחד מהביקורים החוזרים הללו, ייתכן צורך לטפל במתרפא מחדש אם מתגלה מחלה. במקרים  

אלה יש לחזור על תהליך קביעת אבחנה מדויקת ותוכנית טיפול. בנוסף לכך, היענות למשטרי היגיינה אורלית 

 לק מהטיפול הפריודונטלי התומך. ואורחות חיים בריאים מומלצים מהווה ח

 

 בכל שלבי הטיפול, ייתכן צורך בעקירת שיניים אם השיניים הנגועות הן בחזקת מקרה אבוד.

 

החלק הראשון של המסמך הנוכחי נכתב על ידי קבוצת ההיגוי בסיוע יועצי מתודולוגיה ונבחן על ידי המומחים 

אה הראשון על מנת להוות בסיס להמלצות והועמד להצבעה במושב המלי המשתתפים בהסכמה הרחבה

 פרטניות. 
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 המלצות קליניות: שלב הטיפול הראשון

 

פריודונטיטיס כלים הולמים למניעה ולקידום בריאות  שלב הטיפול הראשון מיועד להקנות למתרפא שיש לו 

במטרה לשפר את היענותו לטיפול הנרשם לו ולהבטחת תוצאות טיפול מספקות. שלב זה כולל לא רק את 

הגברת המוטיבציה ושינויים התנהגותיים אצל המתרפא על מנת להשריש הרגלי היגיינה אורלית עצמיים  

ן מקומיים וסיסטמיים שיש להם השפעה מובהקת על המחלה והניתנים הולמים, אלא גם שליטה בגורמי סיכו

לשינוי. אף על פי ששלב טיפולי זה אינו מספיק על מנת לטפל במתרפא שיש לו פריודונטיטיס, הוא מהווה יסוד 

 לתגובה מיטבית לטיפול ולתוצאות ארוכות טווח יציבות.

 

הדרכה ומניעה במטרה לשלוט בדלקת חניכיים, אלא גם הסרה השלב הראשון כולל לא רק התערבויות בצורת 

 ואבנית על חניכיים, יחד עם הסרת גורמי תאחיזה מקומיים.  דמכאנית מקצועית של רוב

 

 חניכי )על ידי המתרפא(-התערבות: שליטה ברובד השן העל

ים של הטיפול  מהם הרגלי היגיינה אורלית מספקים אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס בשלבים השונ

 בפריודונטיטיס? 

 (1.1המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

לאכוף את אותה ההדרכה להקניית הרגלי היגיינה אורלית לשליטה בדלקת חניכיים במהלך  ממליציםאנחנו 

 כל שלבי הטיפול הפריודונטלי, לרבות טיפול פריודונטלי תומך. 

 ( Van der Weijden & Slot, 2015)ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

 הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים[ מחברי  3.8%הסכמה רחבה ]חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים(  0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 
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חניכי באמצעים מכאניים וכימיים. שליטה מכאנית ברובד -התערבות. ניתן להשיג שליטה ברובד השן העל

שיני  -ביןמתבצעת בעיקר על ידי צחצוח שיניים, באמצעות מברשת שיניים ידנית או חשמלית, בתוספת ניקוי 

שיניות, מתזים לפה, קיסמים וכו'. השלמה לשליטה מכאנית ברובד,  -משלים באמצעות חוט דנטלי, מברשות בין

מומלצים תכשירים אנטיספטיים, הניתנים בצורות שונות, כגון משחות שיניים ומי פה. כמו כן, תכשירים כימיים 

ף הם כתוספת לשליטה מכאנית ברובד, כגון  טיפוליים נוספים המיועדים להפחתת דלקת חניכיים משמשים א

 דלקתיים ונוגדי חיצון. -תכשירים פרוביוטיים, תכשירים אנטי

עדות זמינה אף על פי שהתערבויות להיגיינה אורלית וצעדי מניעה אחרים לשליטה בדלקת חניכיים לא נדונו 

לטיפול בפריודונטיטיס, ניתן למצוא עדות בפרט בסקירות השיטתיות אשר הוכנו לטובת הסדנה לגיבוש המלצות 

( ומהסקירה השיטתית של Chapple et al., 2015( )2014מהסדנה האירופאית התשיעית לפריודונטולוגיה )

(. העדות הזמינה Van der Weijden & Slot, 2015הרגלי היגיינה אורלית למניעת דלקת חניכיים ולטיפול בה )

 תומכת בממצאים דלהלן:

דרכה מקצועית להיגיינה אורלית על מנת להפחית רובד ודלקת חניכיים. הדרכה לשיפור  יש לספק ה -

 היגיינה אורלית עשויה להניב תועלת נוספת.

צחצוח שיניים באמצעות מברשת ידנית או ממונעת מומלץ כאמצעי העיקרי להפחתת רובד ודלקת חניכיים.   -

 התועלת שבצחצוח שיניים גוברת על כל סיכון פוטנציאלי.

שיניות. -שיני, רצוי באמצעות מברשות בין-כאשר קיימת דלקת חניכיים, יש להדריך מתרפאים בניקוי בין -

שיניות אינו -שיני כאשר השימוש במברשות בין-מטפלים עשויים להציע אמצעים / שיטות אחרים לניקוי בין

 מתאים.

 

 האם אסטרטגיות נוספות להקניית מוטיבציה מועילות?

 

 (1.2המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )המלצה 

 להדגיש את החשיבות של היגיינה אורלית והדרכת המתרפא ממליצים אנחנו 

 שיש לו פריודונטיטיס לשינוי התנהגותי למען שיפור בהיגיינה אורלית. 

 ( Carra et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.3%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע
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התערבות. יש לאמץ הדרכה להיגיינה אורלית ולהקניית מוטיבציה למתרפא בהרגלי היגיינה אורלית כחלק בלתי 

(. הוצעו התערבויות  Tonetti et al., 2015השלבים של טיפול פריודונטלי )נפרד מתהליך הטיפול במתרפא בכל 

התנהגותיות שונות, וכן שיטות תקשורת והדרכה שונות, במטרה לשפר את השליטה ברובד על ידי המתרפא 

(. מידע נוסף מופיע בסעיף הבא על "שיטות להקניית Sanz & Meyle, 2010עם הזמן ולשמור עליה )

 מוטיבציה".

 

 אם שיטות פסיכולוגיות להקניית מוטיבציה יעילות לשיפור היענות המתרפא להרגלי היגיינה אורלית? ה

 (1.3הודעה מבוססת עדות )

על מנת לשפר את ההתנהגות של המתרפא לטובת היענות להרגלי היגיינה אורלית, שיטות פסיכולוגיות כגון 

 השפעה מובהקת.לא הראו   ראיונות מוטיבציה וטיפול התנהגותי קוגניטיבי

 ( Carra et al., 2020)ספרות תומכת 

חודשים או יותר בקרב   6נבדקים( שנמשכו  1716חמישה ניסויים קליניים אקראיים ) -איכות העדות 

ניסויים קליניים אקראיים  בעלי סיכון הטיה גבוה וניסוי קליני  4מטופל ]-מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס לא

 בעל סיכון הטיה נמוך[.אקראי אחד 

 לא ברור, דרוש מחקר נוסף.  -דרגת ההמלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.3%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

עקרונות התערבות. יושמו מספר התערבויות פסיכולוגיות שונות המבוססות על תיאוריות קוגניטיביות חברתיות, 

התנהגותיים וראיונות מוטיבציה במטרה לשפר היענות להדרכה להיגיינה אורלית אצל מתרפאים שיש להם 

מחלות פריודונטליות. העדות הזמינה לא הוכיחה שהתערבויות פסיכולוגיות אלה, המבוססות על תיאוריות 

ע בריאות הפה שיפרו את ביצועי  קוגניטיביות ועקרונות ראיונות מוטיבציה אשר ניתנו על ידי אנשים במקצו

 ההיגיינה האורלית של המתרפא, לפי מדד של הפחתת ציוני רובד ודימום במשך זמן.

מתרפאים( ושלושה   199עדות זמינה. העדות כוללת שני ניסויים קליניים אקראיים על ראיונות מוטיבציה )

על תיאוריות קוגניטיביות חברתיות ומשוב  ניסויים קליניים אקראיים  אודות התערבויות פסיכולוגיות המבוססות

 מתרפאים(.  1517)

סיכון להטיה. נקבע כי במכלול העדות קיים סיכון גבוה להטיה )ארבעה ניסויים קליניים אקראיים בעלי סיכון גבוה 

 ושני ניסויים קליניים אקראיים  בעלי סיכון נמוך(. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

גילו תועלת מובהקת נוספת ממימוש התערבויות פסיכולוגיות בשילוב עם הדרכה  עקביות. מרבית המחקרים לא

 להיגיינה אורלית.

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. היקף ההשפעה לא נחשב לרלוונטי מבחינה קלינית. מאזן התועלת והנזק לא 

ערבויות, לא ניתן להסיק דווח על תועלת ונזק, ועקב העובדה שעובדי בריאות שונים היו מעורבים בביצוע ההת

 מסקנות.

תועלת למרות העלות הנוספת הצפויה בהקשר  -שיקולים כלכליים במחקרים אלה לא נערכו הערכת עלות

 להתערבות פסיכולוגית.

 העדפות של מתרפאים. לא היה מידע מתאים זמין על מנת לבחון נושא זה. 

 צעה ביעילות.ישימות. גישה פסיכולוגית מחייבת הכשרה מיוחדת על מנת לב

 

 

 התערבות: טיפולים משלימים בדלקת חניכיים

טיפולים משלימים בדלקת חניכיים נשקלו במסגרת טיפולים משלימים בנוסף להטריה תת חניכית ולפיכך הם 

 הוערכו במסגרת שלב הטיפול השני.

 

 

 חניכי )על ידי אנשי מקצוע(-התערבות: שליטה ברובד השן העל

 אנית מקצועית של רובד על חניכי ושליטה בגורמי תאחיזה בטיפול בפריודונטיטיס?מהי היעילות של הסרה מכ

 (1.4המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

אנחנו ממליצים על הסרה מכאנית מקצועית של רובד על חניכי ושליטה בגורמי תאחיזה כחלק משלב 

 הטיפול הראשון. 

 ספרות תומכת 

(Needleman, Nibali, & Di Iorio, 2015; Trombelli, Franceschetti, & Farina, 2015) 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

)המזוהים כאן באמצעות המנוח "הסרה חניכי ומשקעים מסוידים )אבנית( -התערבות. הסרת רובד השן העל

( ומשנית  Chapple et al., 2018למרכיב ההכרחי במניעה ראשונית ) מקצועית מכאנית של רובד"( נחשבת



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

(Sanz et al., 2015 של פריודונטיטיס וכן במסגרת טיפול בסיסי של מחלות פריודונטליות הנגרמות על ידי )

(. מכיוון שנוכחותם של גורמי תאחיזה, הקשורים או באנטומיה של van der Weijden & Slot, 2011רובד )

השן, או, לעתים קרובות יותר, בשוליים לקויים של שחזורים, קשורים לעתים קרובות בדלקת חניכיים ו/או אובדן  

 תאחיזה פריודונטלית, יש למנוע / לסלק אותם על מנת להפחית את השפעתם על הבריאות הפריודונטלית.

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

עדות זמינה. אף על פי שהתערבויות אלה לא נדונו בפרט בסקירות השיטתיות אשר הוכנו לקראת סדנה זו 

, בה  2014-לגיבוש הנחיות לטיפול בפריודונטיטיס, ניתן למצוא עדות עקיפה בסדנה האירופית על מניעה מ

 ,.Needleman et alנדון הן כחלק ממניעה ראשונית )התפקיד של סילוק אבנית מכאני על ידי איש מקצוע 

(. ניתן למצוא עדות נוספת התומכת בשתי Trombelli et al., 2015( והן כחלק מטיפול פריודונטלי תומך )2015

הפעולות כחלק מהטיפול בפריודונטיטיס. בעקבות ניסוי קליני אקראי על "פה מפוצל" בו תקופת המעקב הייתה 

חניכית הפחיתה את הצורך  -חניכית לפני הטריה תת-תרפאים, הוסק שביצוע הטריה עלמ 25-ימים ב  450

 בטיפול תת חניכי ושמרה על יציבות הפריודונטיום במשך תקופה ממושכת 

(Gomes, Romagna, Rossi, Corvello, & Angst, 2014בנוסף לכך, הטריה על .)- חניכית עשויה להניב

(. כמו כן, נקבע שגורמי תאחיזה עשויים  Ximénez-Fyvie et al., 2000כית )חני-שינויים מועילים בפלורה התת

 Broadbent, Williams, Thomson, & Williams, 2006; Demarco etלגרום להחמרת מצב הפריודונטיום )

al., 2013; Lang, Kiel, & Anderhalden, 1983 .) 

 

 

 התערבות: שליטה בגורמי סיכון

 שליטה בגורמי סיכון בטיפול בפריודונטיטיס? מהי היעילות של 

 

 (1.5המלצה מבוססת עדות )

על התערבויות לשליטה בגורמי סיכון אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס כחלק ממליצים אנחנו 

 משלב הטיפול הראשון.

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 מחקרים קליניים  25איכות העדות 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.3%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

(  Papapanou et al., 2018התערבות. עישון וסוכרת מהווים שני גורמי סיכון מוכחים בהיווצרות פריודונטיטיס )

ולכן השליטה בהם אמורה להוות מרכיב בלתי נפרד בטיפול במתרפאים אלה. התערבויות לשליטה בגורמי סיכון  

מתרפאים ולייעץ להם לשינוי התנהגותי במטרה להפחיתם ובמקרים ספציפיים להפנותם  השאפו להדריך 

פחתת דחק, ייעוץ תזונתי, לטיפול רפואי הולם. גורמים רלוונטיים אחרים הקשורים באורחות חיים בריאים )ה

הורדת משקל או הגברת פעילות גופנית( עשויים אף הם להוות חלק מהאסטרטגיה הכוללת להפחתת גורמי  

הנחיות   13(, המחברים זיהו  Ramseier et al., 2020בסקירה השיטתית ) ,הסיכון של המתרפא.  עדות זמינה

ה בסוכרת, פעילות גופנית, שינוי תזונה, הפחתת  רלוונטיות להתערבויות להפסקת עישון טבק, קידום שליט

מחקרים קליניים הבוחנים את ההשפעה של )חלק  25פחמימות )סוכר בדיאטה( והורדת משקל. בנוסף, נמצאו 

 ההתערבויות אצל מתרפאים שיש להם דלקת חניכיים / פריודונטיטיס. מ(

 סיכון להטיה. הסיכון מוסבר לכל התערבות בנפרד.

וגניות במערך המחקר אינה מאפשרת להגיע ממצאים עקביים יותר, אך ניתן למצוא עקביות  עקביות. ההטר

 מספקת במחקרים על הפסקת עישון ושליטה בסוכרת.

 אנליזה; ניתן למצוא את מידת ההשפעה בכל מחקר בנפרד.-רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. לא בוצעה מטה

לית, כל ההתערבויות אשר נבדקו מראות השפעה מיטיבה מאזן התועלת והנזק. בנוסף לתועלת הפריודונט

 רלוונטית על בריאות. 

תועלת. אולם, לא ניתן להתעלם מהעלות -שיקולים כלכליים. המחקרים השונים אינם מצביעים על הערכת עלות

הנוספת הקשורה בהתערבות פסיכולוגית. אולם, תועלת הבריאות הסיסטמית המתקבלת מהתערבויות אלה, 

 מוצלחות, עשויה להצביע על הורדת עלות של שירותי בריאות במצבי תחלואה משותפת שונים.אם הן 

העדפות של מתרפאים. ההתערבויות היו הטרוגניות, אך תועלת הבריאות הסיסטמית הפוטנציאלית עשויה  

 להוביל להעדפה להן.

לוסייה הכללית; ההיתכנות ישימות. הישימות הודגמה במקרה של מחקרים בהם נבדקו קבוצות גדולות מהאוכ

 של שימוש שגרתי טרם הודגמה.

 

 מהי היעילות של התערבויות להפסקת עישון טבק בטיפול בפריודונטיטיס? 

 

 (1.6המלצה מבוססת עדות )

 על מימוש התערבויות להפסקת עישון טבק בקרב מתרפאים ממליציםאנחנו 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 בפריודונטיטיסהעוברים טיפול 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 חודשים לפחות 6ששה מחקרים פרוספקטיביים בהם תקופת המעקב איכות העדות 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.2%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס עשויים להפיק תועלת מהתערבויות להפסקת עישון במטרה 

לשפר את תוצאות הטיפול הפריודונטלי ושמירה על יציבות פריודונטלית. ההתערבויות כוללות ייעוץ קצר  

 ועשויות לכלול הפניית מתרפא לייעוץ מתקדם וטיפול תרופתי. 

-6(, זוהו ששה מחקרים פרוספקטיביים אשר נמשכו Ramseier et al., 2020בסקירה סיסטמית )עדות זמינה. 

ים -A-חודשים ובוצעו במסגרת אוניברסיטאית. נבדקו התערבויות שונות )ייעוץ להפסקת עישון, חמשת ה 24

[ask  ,לשאולadvise  ,לייעץassess   ,לבחוןassist לסייע ו-arrange טיפול התנהגו ,]תי קוגניטיבי  לסדר

[CBT ראיון מוטיבציה, התערבויות קצרות, טיפולי תחליף לניקוטין(. בשלושה מהמחקרים, ההתערבות ,]

כירורגי שאחריו בוצע טיפול פריודונטלי תומך, ובמחקר אחר, הושוו  -תוכננה במקביל לטיפול פריודונטלי לא

דונטלי תומך; במחקר אחד, לא היה ברור.  כירורגי וטיפול פריו-מטופלים אשר קיבלו טיפול פריודונטלי לא

שנים(, למעט במחקר אחד. שני מחקרים   1-2אחרי  4-30%ההצלחה בהפסקת עישון נחשבה לבינונית )

מוכיחים תועלת בתוצאות פריודונטליות כאשר משווים אנשים שהפסיקו לעשן לבין מעשנים ואנשים שמפסיקים  

 לעשן לסירוגין. 

 ורמי סיכון, נדונו גורמים נוספים. בהערכה הכוללת של שליטה בג

 

 

 מהי היעילות של התערבויות לקידום שליטה בסוכרת בטיפול בפריודונטיטיס? 

 

 (1.7המלצה מבוססת עדות )

 על התערבויות לשליטה בסוכרת אצל מתרפאים העוברים טיפול בפריודונטיטיס. ממליצים אנחנו 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 שני ניסויים קליניים אקראיים איכות העדות 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 רקע

בסוכרת במטרה התערבות. מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס עשויים להפיק תועלת מהתערבויות לשליטה 

לשפר את תוצאות הטיפול הפריודונטלי ושמירה על יציבות פריודונטלית. התערבויות אלה כוללות הדרכה 

 למתרפא וכן ייעוץ תזונתי קצר ובמצבים כגון היפרגליקמיה, הפניית המתרפא לשליטה גליקמית.

ודות ההשפעה של התערבויות  (, זוהו שני מחקרים אRamseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה שיטתית )

לשליטה בסוכרת אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, שנים מהם היו ניסויים קליניים אקראיים וכולם בוצעו  

במסגרת אוניברסיטאית. לא הוגדרו בברור התערבויות פריודונטליות. נבדקו התערבויות שונות, לרבות ייעוץ 

כה לבריאות הפה. נצפו שיפורים אחדים בקבוצות ההתערבות אורח חיים פרטני, שינויים תזונתיים והדר

 מבחינת תוצאות פריודונטליות. 

 בהערכה הכוללת של שליטה בגורמי סיכון, נדונו גורמים נוספים. 

 

 

 מהי היעילות של הגברת פעילות גופנית בטיפול בפריודונטיטיס? 

 

 (1.8המלצה מבוססת עדות )

התערבויות שמטרתן הגברת פעילות גופנית משפיעות לטובה על טיפול  אם איננו יודעים 

 בפריודונטיטיס. 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 שבועות  12שבועות, מחקר פרוספקטיבי אחד בן  12ניסוי קליני אקראי אחד בן איכות העדות 

 הודעה: לא ברור, דרוש מחקר נוסף - 0דרגה  דרגת ההמלצה

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

התערבות. העדות הכוללת מתוך הספרות הרפואית מרמזת שקידום התערבויות להגברת פעילות גופנית  

מידבקות והן את ההתמודדות עמן. אצל מתרפאים שיש להם -כרוניות לאעשויות לשפר הן את הטיפול במחלות 

 פריודונטיטיס, הקידום עשוי לכול הדרכת מתרפאים וייעוץ להם לפי גילם ומצב בריאותם הכללי.

שבועות על ההשפעה של  12(, זוהו שני מחקרים בני Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה שיטתית )

התערבויות להגברת פעילות גופני אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, אחד היה ניסוי קליני אקראי  

)לבדיקת הדרכה יחד עם התערבויות יוגה מקיפות ולאחר מכן תרגילי יוגה( ומחקר פרוספקטיבי )תדרוך ואחריו  

(, אשר בוצעו במסגרת אוניברסיטאית. לא הוגדרו  תזונתיתהביקורת הייתה התערבות תרגילים גופניים; קבוצת 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

אם כי במחקר היוגה, ניתן )אך לא תואר( טיפול שגרתי במתרפאים שיש להם  בברור התערבויות פריודונטליות,

בפרמטרים פריודונטיטיס, בעוד שלא ניתן טיפול פריודונטלי בקבוצה השנייה. בשני המחקרים דווח על שיפור 

שבועות )על אף שגם   12פריודונטליים, לרבות בציוני דימום ושינויים בעומק כיסים בבדיקת מחדר, אחרי 

 במחקר היוגה, לא ניתן היה להתעלם מההשפעה של דחק פסיכולוגי(. 

 בהערכה הכוללת של שליטה בגורמי סיכון, נדונו גורמים נוספים. 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 

 לות של ייעוץ תזונתי בטיפול בפריודונטיטיס? מהי היעי

 

 (1.9המלצה מבוססת עדות )

 אם ייעוץ תזונתי משפיע לטובה על טיפול בפריודונטיטיס. איננו יודעים 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 שלושה ניסויים קליניים אקראיים, ארבעה מחקרים פרוספקטיביים איכות העדות 

 הודעה: לא ברור, דרוש מחקר נוסף - 0דרגה  ההמלצהדרגת 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

התערבות. מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס עשויים להפיק תועלת מייעוץ תזונתי במטרה לשפר את תוצאות 

הפריודונטלי ושמירה על יציבות פריודונטלית. התערבויות אלה עשויות לכלול הדרכה למתרפא, לרבות הטיפול 

 יעוצים תזונתיים קצרים, ובמקרים ספציפיים הפניית המתרפא למומחה לתזונה.

(, זוהו שבע מחקרים אודות ההשפעה של ייעוץ  Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה שיטתית )

תרפאים )בעיקר במטרה להפחית צריכת שומן, סוכרים חופשיים ומלח, הגברת צריכת פירות וירקות( תזונתי למ

שבועות,   8חודשים,  6בפריודונטיטיס )עם או ללא מחלות נלוות אחרות(: שלושה ניסויים קליניים אקראיים )

בועות( אשר בוצעו  ש 4שבועות,  12חודשים,   24חודשים,  12שבועות( וארבעה מחקרים פרוספקטיביים ) 4

במסגרת בית חולים ובמסגרת אוניברסיטאית. לא הוגדרו בברור התערבויות פריודונטליות, אם כי בניסוי הקליני 

חודשים, טיפול פריודונטלי היה חלק מהפרוטוקול. חלק מהמחקרים הצביעו על שיפורים  6האקראי שנמשך 

אקראי בו תקופת המעקב הייתה ארוכה ביותר לא  מובהקים בפרמטרים פריודונטליים, אך הניסוי הקליני ה

 (.Zare Javid, Seal, Heasman, & Moynihan, 2014אפשר זיהוי תועלת מובהקת )

בסקירה השיטתית, זוהו שני מחקרים הבוחנים בפרט את ההשפעה של ייעוץ תזונתי המתמקד בהפחתת 

דלקת חניכיים / פריודונטיטיס, זוהו גם ניסוי קליני צריכת פחמימות )סוכרים חופשיים( אצל מתרפאים שיש להם 

 שבועות  24אקראי אחד )הכולל אף הוא מתרפאים שיש להם דלקת חניכיים( ומחקר פרוספקטיבי אחד בן  



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 לא הוגדרו בברור התערבויות פריודונטליות. שני המחקרים דיווחו על שיפורים במדדי חניכיים. 

 כוללת של שליטה בגורמי סיכון, נדונו גורמים נוספים. בהערכה ה

 

 

 מהי היעילות של שינויים באורח חיים במטרה להוריד משקל בטיפול בפריודונטיטיס?

 

 (1.10המלצה מבוססת עדות )

אם התערבויות שמטרתן הורדת משקל על ידי שינויים באורח חיים עשויות להשפיע  איננו יודעים 

 בפריודונטיטיס.לטובה על טיפול 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 חמישה מחקרים פרוספקטיביים  איכות העדות

 הודעה: לא ברור, דרוש מחקר נוסף - 0דרגה  דרגת ההמלצה

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

הטיפול במחלות כרוניות  תהעדות הזמינה מרמזת שהתערבויות להורדת משקל עשויות לשפר הן אהתערבות. 

מידבקות והן את התוצאות ארוכות הטווח שלהן. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, התערבויות אלה -לא

בהתערבויות יש  עשויות לכלול מסרים חינוכיים ספציפיים המותאמים לגיל ולמצב הבריאות הכללי של המתרפא.

 צורך לתמוך באמצעות שינוי התנהגותי חיובי לטובת דיאטה בריאה יותר והגברת פעילות גופנית. 

(, זוהו חמישה מחקרים פרוספקטיביים שחקרו  Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

ת ההשפעה של התערבויות להורדת מתרפאים שיש להם דלקת חניכיים / פריודונטיטיס והשמנת יתר חולנית, אודו

 שבועות(. 12שבועות ושני מחקרים בני   24חודשים,  12חודשים,  18משקל, בהם היו תקופות מעקב שונות )

לא הוגדרו בברור התערבויות פריודונטליות. עוצמת ההתערבויות לשינויים באורח חיים שמטרתם הורדת משקל 

שבועות, או תוכנית  8לשינוי תזונתי לבין דיאטה עתירת סיבים ודלת שומן בת נעה בין תדריך ולאחר מכן ייעוץ 

שינויי אורח חיים הקשורים זה בזה. בשלושה מחקרים דווח  --הורדת משקל המערבת דיאטה ופעילות גופנית

 על תועלת פריודונטלית ובשני מחקרים אחרים לא דווח על הבדלים.

 ן, נדונו גורמים נוספים. בהערכה הכוללת של שליטה בגורמי סיכו



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 המלצות קליניות: שלב הטיפול השני

חניכיים -השלב השני של הטיפול )המכונה גם טיפול בגורם( מיועד למיגור )הפחתה( של הרובד והאבנית התת

קיבלו שמות שונים ועשוי לכלול הורדת חומר מהשורשים )הורדת צמנטום(. הפעולות שיש להן מטרות אלה 

(.  Kieser, 1994בספרות המדעית: הטריה תת חניכית, סילוק אבנית תת חניכית, הקצעת שורשים ועוד. )

במסגרת הנחיה זו, הסכמנו להשתמש במונח "אינסטרומנטציה תת חניכית" בהקשר לכל הפעולות 

כשירים ממונעים )כגון מכשירים כירורגיות, המבוצעות או ידנית )כגון באמצעות קיורטות( או באמצעות מ-הלא

קוליים / על קוליים( המיועדים להשיג גישה לפני השורשים בסביבה התת חניכית ולהסיר רובד ואבנית תת 

 חניכיים.  השלב השני של הטיפול מחייב מימוש מוצלח של האמצעים המתוארים בשלב הראשון של הטיפול.

 

 ית את ההתערבויות המשלימות דלהלן:כמו כן, ניתן להוסיף לאינסטרומנטציה תת חניכ

 שימוש בתכשירים פיזיקליים או כימיקליים משלימים.  •

 שימוש בתכשירים מתווכי מאכסן )מקומיים או סיסטמיים( משלימים.  •

 חניכי .-שימוש בתכשירים אנטימיקרוביאליים משלימים המוזלפים ברמה המקומית בתווך התת •

 אנטימיקרוביאליים סיסטמיים משלימים. שימוש בתכשירים  •

 

 התערבות: אינסטרומנטציה תת חניכית

 האם אינסטרומנטציה תת חניכית מועילה לטיפול בפריודונטיטיס? 

 

 (2.1המלצה מבוססת עדות )

באינסטרומנטציה תת חניכית על מנת לטפל בפריודונטיטיס על מנת ממליצים להשתמש אנחנו 

 הכיסים בבדיקת מחדר, דלקת חניכיים ומספר אתרי המחלה.להפחית את עומק 

 (Suvan et al., 2019)ספרות תומכת 

מחקרים פרוספקטיביים   11מטופלים(;   n=169חודשים )  3ניסוי קליני אקראי אחד בן איכות העדות: 

(n=258 שנמשכו )חודשים או יותר  6 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   2.6%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 רקע

התערבות. מטרתה של אינסטרומנטציה תת חניכית הנה הפחתת דלקת של רקמה רכה על ידי הסרת משקעים  

הנו סגירת כיסים, המוגדרת לפי עומק כיסים בבדיקת מחדר של קשים ורכים מפני השן. שלב הסיום של הטיפול 

 מ"מ או פחות והיעדר דימום בבדיקת מחדר.  4

חודשים נדונו לפי שאלת   3מטופלים ובו התוצאות אחרי  169עדות זמינה. ניסוי קליני אקראי אחד בו גויסו 

PICOS 11. כמו כן נותחו  ( מחקרים פרוספקטיבייםn=258 בהם תקופת המעק ) חודשים או יותר  6ב הייתה

בהן נבחנו המדדים בקו ההתחלה וההפחתות אחרי הטיפול של עומק כיסים בבדיקת מחדר )תוצאה ראשונית( 

 ודימום בבדיקת מחדר ואחוז הכיסים הסגורים )תוצאות משניות(.

היה סיכון  סיכון להטיה. בבחינת איכות המחקר זוהה סיכון נמוך להטיה בכל המחקרים למעט מחקר אחד, בו

 גבוה להטיה.

המחקרים שנכללו בניתוח לפני ואחרי הטיפול ונחשבה אפוא לחזקה.  11ל כעקביות. העדות הייתה עקבית ב

ם בהם הן דווחו. לא  יהתוצאות לפי דיווחי המתרפאים לא דווחו בעקביות, ותופעות הלוואי היו נדירות, במקר

 יתה גבוהה.נצפו סממנים של הטיית פרסום, אך ההטרוגניות הי

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. העדות רמזה על הפחתה ממוצעת של עומק כיסים בבדיקת מחדר בסך  

. אתרים 63%והפחתת דימום בבדיקת מחדר בסך   74%חודשים, שיעור כיסים סגורים בסך  6/8מ"מ אחרי   1.7

 מ"מ. 2.6ים בבדיקת מחדר בסך מ"מ( הדגימו הפחתה ממוצעת גדולה יותר של עומק כיס 6עמוקים יותר )מעל 

מאזן התועלת והנזק. שקלול כולל של התועלת לעומת הנזק של אינסטרומנטציה תת חניכית תומך בחוזק  

 ההמלצה.

שיקולים אתיים. הערכת היעילות של הטריה תת חניכית מהווה אתגר אתי משום שהיא הייתה מחייבת השוואה 

קב מחסור בניסויים קליניים אקראיים רלוונטיים, נכללו מחקרים לקבוצת ביקורת ללא התערבות תת חניכית. ע

 פרוספקטיביים ונתוניהם נותחו.

ישימות. מרבית המחקרים בוצעו בסביבות מחקר מבוקרות היטב וכללו אוכלוסיות אשר נבחרו במיוחד, כלומר 

ות סיסטמיות לא מתרפאים ללא מחלה סיסטמית. בעוד שהתוצאות ממחקרים הכוללים אוכלוסיות בעלות מחל

 Sanzנכללו בסקירה השיטתית, קיימת הסכמה רחבה לפיה אינסטרומנטציה תת חניכית יעילה בקבוצות אלה )

et al., 2018; Sanz et al., 2019.אך דרוש מחקר נוסף על מנת לעמוד על מידת ההשפעה ,) 

ת העדות על מסגרות דנטליות העדות המוצגת ממחישה "הטבה" ולא "יעילות", לכן לא ברור אם ניתן להחיל א

 כלליות.

 

 האם תוצאות הטיפול של אינסטרומנטציה תת חניכית  טובות יותר אחרי שימוש במכשירים ידניים / ממונעים 

 )קוליים / על קוליים( או שילוב שלהם?



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 (2.2המלצה מבוססת עדות )

אינסטרומנטציה פריודונטלית תת חניכית באמצעות מכשירים ידניים או ממונעים  ממליצים ביצוע אנחנו 

 )קוליים / על קוליים( או לבד או בשילוב.

 (Suvan et al., 2019)ספרות תומכת 

 חודשים או יותר.  6( בהם תקופת המעקב נמשכה n=132ארבעה ניסויים קליניים אקראיים )איכות העדות: 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   6.2%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. מכשירים ממספר סוגים היו זמינים לביצוע אינסטרומנטציה תת חניכית. עדות זמינה. נכללו ארבעה 

חודשים לבדיקת  6/8בעלי סיכון הטיה כולל נמוך. הממצאים הוערכו אחרי ( n=132ניסויים קליניים אקראיים )

 הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר )תוצאה ראשונית( ותוספת רמת תאחיזה קלינית )תוצאה משנית(.

המחקרים. עקביות. העדות הראתה  4סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים זיהתה רמת הטיה נמוכה לכל 

היו תלויות בסוג המכשיר בו נעשה שימוש. העדות נחשבה לחזקה ועקבית. לא נצפו   שתוצאות הטיפול לא

 סממנים של הטיית פרסום, אך ההטרוגניות הייתה גבוהה.

 רלוונטיות קלינית לא נצפו הבדלים מובהקים קלינית או סטטיסטית בין סוגי המכשירים השונים. 

טכניקה ומחייב אפוא הכשרה ספציפית. תוצאות   מאזן התועלת והנזק. השימוש בכל סוגי המכשירים תלוי

ותופעות לוואי דווחו על ידי המתרפאים באופן עקבי. אם היו הבדלים בין הטיפולים במכשירים ידניים לבין  

 , אלה לא היו מובהקים. םניתוחי לאחרמכשירים ממונעים מבחינת רגישות 

המתרפא עלולה להיות מנוגדת להעדפת  שיקולים אתיים. קיימת אפשרות לדילמה אתית כאשר ההעדפה של

 המטפל בבחירת סוג מכשיר. יש לכבד את האוטונומיה של המתרפא.

שיקולים כלכליים. לא הוערכה כדאיות כלכלית במחקרים אלה. כמו כן, אין עדות לפיה סוג אחד של מכשיר טוב 

 יותר מבחינת הזמן הדרוש לטיפול. 

חקר מבוקרות היטב וכללו אוכלוסיות אשר נבחרו במיוחד, תחת ישימות. מרבית המחקרים בוצעו בסביבות מ

שלא הוערכו בחירות של מכשירים חדשים )כלומר מכשירים  הרדמה מקומית. קלינאים צריכים להיות מודעים לכך  

זעירים במחקרים שהיו זמינים(. יש לבסס את בחירת המכשיר על הניסיון / המיומנות של המטפל והעדפתו, יחד  

 ה של המתרפא.עם ההעדפ
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האם תוצאות הטיפול באמצעות אינסטרומנטציה תת חניכית טובות יותר כאשר הטיפול מתבצע כל פעם ברבע 

 שעות(? 24פה אחר במשך ביקורים מרובים, או בביקור אחד בו כל הפה מטופל )בתוך 

 (2.3המלצה מבוססת עדות )

לבצע אינסטרומנטציה פריודונטלית תת חניכית או באופן מסורתי בכל רבע פה לחוד, או אנחנו מציעים שניתן 

 שעות.  24בכל הפה בתוך 

 (Suvan et al., 2019)ספרות תומכת 

 חודשים או יותר.  6( בהם תקופת המעקב נמשכה n=212שמונה ניסויים קליניים אקראיים )איכות העדות: 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   3.8%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. באופן מסורתי, אינסטרומנטציה תת חניכית מבוצעת במשך מספר ביקורים )כל רבע פה בנפרד(. 

לטיפול בפה מלא כוללים טיפול חד שלבי כאלטרנטיבה לכך, הוצעו פרוטוקולים לטיפול בפה מלא. פרוטוקולים 

 אשר כללו תמיסות חיטוי )חיטוי פה מלא(. םשבועות, אולם לא נכללו בניתוח זה פרוטוקולי 24ודו שלבי בתוך 

חודשים או יותר   6( בהם תקופת המעקב נמשכה n=212עדות זמינה. שמונה ניסויים קליניים אקראיים )

התוצאות אשר דווחו היו הפחתה בעומק כיסים לפי בדיקת מחדר )תוצאה  המראים סיכון נמוך להטיה. מדדי 

 ראשונית(, תוספת רמת תאחיזה קלינית, הפחתת דימום בבדיקת מחדר וסגירת כיסים )תוצאות משניות(.

 המחקרים.  8סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים זיהתה רמת הטיה נמוכה לכל 

פול לא היו תלויות בסוג האספקה )הפרוטוקול( בו נעשה שימוש.  עקביות. העדות רמזה על כך שתוצאות הטי

העדות נחשבה לחזקה ועקבית. לא נצפו סממנים של הטיית פרסום, ורמת האחידות הייתה גבוהה. התוצאות 

 ,Eberhard, Jepsenמאשרות את הממצאים של סקירה שיטתית מסוג קוקראן אשר נעשתה לאחרונה )

Jervoe-Storm, Needleman, & Worthington, 2015 .) 

 רלוונטיות קלינית לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שני אופני הטיפול.
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מאזן התועלת והנזק. על קלינאים להיות מודעים לקיום עדות של השלכות סיסטמיות )כגון תגובה דלקתית  

כזו תמיד מצריכה שקלול זהיר של מצב הבריאות סיסטמית חריפה( בעת טיפול בפרוטוקול פה מלא. לכן, גישה 

 הכללי של המתרפא.

שיקולים אתיים. קיימת אפשרות לדילמה אתית כאשר ההעדפה של המתרפא עלולה להיות מנוגדת להמלצת 

 המטפל על אופן ביצוע הטיפול. יש לכבד את האוטונומיה של המתרפא.

ת פוטנציאליות בפרוטוקולים של טיפול בפה מלא אצל שיקולים משפטיים. יש להתחשב בתופעות לוואי סיסטמיו

 מתרפאים מסוימים בסיכון גבוה.

 שיקולים כלכליים. קיימת עדות מוגבלת לכדאיות הכלכלית של אופני טיפול שונים.

העדפות של מתרפאים. המתרפאים דיווחו באופן בלתי עקבי על התוצאות ולא קיימת עדות התומכת בגישה 

גישה אחרת. לא נכללו בניתוח הנוכחי דיווחים על אי נוחות מוגברת ותופעות לוואי המופיעים  מסוימת על פני כל 

 במחקרים על חיטוי פה מלא.

ישימות. מרבית המחקרים בוצעו בסביבות מבוקרות היטב וכללו אוכלוסיות אשר נבחרו במיוחד ובוצעו במספר 

 יבשות שונות.

 

 פת לאינסטרומנטציה תת חניכיתהתערבות: שימוש בתכשירים פיזיקליים כתוס

כירורגית -האם תוצאות הטיפול בתוספת טיפול בלייזר טובות יותר מאשר אינסטרומנטציה תת חניכית לא

 בלבד?

 (2.4המלצה מבוססת עדות )

 בטיפול לייזר כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.מציעים שלא להשתמש אנו 

 (Suvan et al., 2019)ספרות תומכת 

  3-ננומטר( ו 2940-ננומטר ו 2780, אורכי גל n=46ניסויים קליניים אקראיים ) 2איכות העדות: 

ננומטר( בהם טיפול לייזר אחד, בהם דווחו על    810-980, אורך גל n=101ניסויים קליניים אקראיים )

ממוצע  ניסויים קליניים אקראיים דיווחו על שינויים בעומק הכיסים ה 2חודשים.   6תוצאות אחרי 

 בבדיקת מחדר. 

 ↓ - Bדרגה דרגת ההמלצה: 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 3.8%רוב פשוט )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע
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התערבות. מכשירי לייזר מציעים את הפוטנציאל לשפר תוצאות של פרוטוקולים לטיפול תת חניכי בפני השורש 

לאינסטרומנטציה מסורתית על פני השורש. בהתאם לאורך הגל ולשאר ההגדרות, כאשר הם משמשים כתוספת 

נגד מיקרואורגניזמים. על סמך העדות אשר  חלק ממכשירי הלייזר בכוחם לצרוב אבנית תת חניכית ולפעול

דווחה על מנת לגבש את ההנחיות במסמך זה, מכשירי לייזר משויכים לשני תחומי אורך גל עיקריים: מכשירי 

 ננומטר.  810-980ננומטר ומכשירי לייזר בעל אורך גל בתחום  2780-2940ייזר בעל אורך גל בתחום  ל
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במצטבר( בהם תקופת המעקב  n=147עדות זמינה. הייתה עדות זמינה מחמישה ניסויים קליניים אקראיים )

נדונו ניסויים קליניים אקראיים אשר דיווחו על שינויים   חודשים או יותר, ובהם בוצע טיפול לייזר אחד. 6נמשכה 

 בעומק הכיסים הממוצע בבדיקת מחדר בלבד והמלצה זו נעשית לאור גישה זו לסקירה השיטתית.

 סיכון להטיה. מרבית המחקרים הצביעו על סיכון לא ברור להטיה.

החוד, אורך הגל, אופן הטיפול  עקביות. המחקרים היו שונים זה מזה מבחינת סוג מכשיר הלייזר, קוטר 

 הפריודונטלי, מספר האתרים המטופלים, האוכלוסייה ומספר השילובים האפשריים של פרמטרים אלה.

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. לא קיימת עדות מספקת על מנת להמליץ על טיפול במכשירי לייזר כהשלמה 

 לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 בית המחקרים לא דווח על נזק / תופעות לוואי פוטנציאליים.מאזן התועלת והנזק. במר

 שיקולים כלכליים. ייתכן שהעלויות הנוספות הכרוכות בטיפול לייזר משלים אינן מוצדקות. 

 העדפות של מתרפאים. התוצאות לפי הדיווחים של המתרפאים דווחו לעתים רחוקות. 

וכללו אוכלוסיות אשר נבחרו במיוחד ובוצעו במספר  ישימות. מרבית המחקרים בוצעו במסגרת אוניברסיטאית 

 ארצות שונות.

 

( טובות יותר מאשר aPDTהאם תוצאות הטיפול באמצעות טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים )

 כירורגית בלבד?-אינסטרומנטציה תת חניכית לא

 (2.5המלצה מבוססת עדות )

 אנחנו ממליצים שלא להשתמש בטיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים בתחומי אורך גל של  

 ננומטר במתרפאים שיש להם פריודונטיטיס.  800-900ננומטר או   660-770

 ( Salvi et al., 2019)ספרות תומכת 

  800-900-ננומטר ו 660-670, תחום אורכי גל  n=121ניסויים קליניים אקראיים ) 5 איכות העדות:

  3חודשים.  6ננומטר( בהם בוצע טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים אחד, התוצאות דווחו אחרי  

 ניסויים קליניים אקראיים דיווחו על שינויים בעומק הכיסים הממוצע בבדיקת מחדר.

 ↓ - Bדרגה  דרגת ההמלצה:

נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד  מחברי הקבוצה  1.3%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(
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 רקע

( הנו גישה המשמשת לשיפור ההשפעה aPDTהתערבות. טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים )

האנטימיקרוביאלית של שיטות מסורתיות לניקוי פני שורשים. בשיטה זו, מחברים צבען מעורר רגישות לאור 

שליליים, שבדרך כלל אינו חדיר, ולאחר מכן מוקרן אור לייזר על מנת -התא החיצוני של חיידקים גרםלקרום 

 ליצור מיני חמצן מגיבים דרך הצבען הקשור בקרום התא על מנת להשמיד חיידקים אלה באופן מקומי. 

תקופת המעקב  במצטבר( בהם n=121עדות זמינה. הייתה עדות זמינה מחמישה ניסויים קליניים אקראיים )

חודשים או יותר, ובהם בוצע טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים אחד. רק ניסויים קליניים   6נמשכה 

אנליזה והמלצה זו נעשית -אקראיים אשר דיווחו על שינויים בעומק הכיסים הממוצע בבדיקת מחדר נכללו במטא

 לאור גישה זו לסקירה השיטתית.

 רים הצביעו על סיכון לא ברור להטיה.סיכון להטיה. מרבית המחק

עקביות. זוהה חוסר אחידות נרחב בין המחקרים השונים, מבחינת סוג מכשיר הלייזר, תכשיר מעורר הרגישות 

לאור, אורך הגל, אופן הטיפול הפריודונטלי, מספר האתרים המטופלים, האוכלוסייה ומספר השילובים  

 האפשריים של פרמטרים אלה.

ינית והיקף השפעה. לא נצפתה תועלת בעקבות ביצוע טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים רלוונטיות קל

 במקביל.

מאזן התועלת והנזק. מרבית המחקרים דיווחו על תופעות לוואי ללא נזק הקשור לטיפול פוטודינמי  

 אנטימיקרוביאלי משלים.

 ייזר משלים אינן מוצדקות. שיקולים כלכליים. ייתכן שהעלויות הנוספות הכרוכות בטיפול ל

העדפות של מתרפאים. המתרפאים דיווחו על התוצאות לעתים נדירות ולא קיימת עדות התומכת בגישה 

 מסוימת על פני כל גישה אחרת.

ישימות. כל המחקרים בוצעו במסגרת אוניברסיטאית מבוקרת היטב או במרכזים המתמחים בטיפול זה, וכללו 

 וחד ובוצעו במספר ארצות שונות.אוכלוסיות אשר נבחרו במי

 

 

 התערבות: שימוש בתכשירים מתווכי מאכסן )מקומיים או סיסטמיים( כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכית

 האם הוספת סטטינים במתן מקומי משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת חניכית? 
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 (2.6)המלצה מבוססת עדות 

 במתן מקומי של תכשיר סטטין )אטורבסטטין, סימבסטטין,ממליצים שלא להשתמש אנחנו 

 רוזובסטטין( כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

ניסויים   6) 1.2%(, שכללו אטורבסטטין n=753שנים עשר ניסויים קליניים אקראיים ) איכות העדות:

  4) 1.2%( ורוזובסטטין n=118ניסויים קליניים אקראיים ,  5(, סימבסטטין )n=180קליניים אקראיים, 

 (n=122ניסויים קליניים אקראיים, 

 ↑↑ - Aדרגה  דרגת ההמלצה:

לניגוד   מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל 0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. סטטינים ידועים כבעלי השפעות פרמקולוגיות מרובות, בנוסף לתכונות של הפחתת שומנים בדם. 

השפעות אלה כוללת השפעה נוגדת חמצון ונוגדת דלקת, עירור יצירת כלי דם, שיפורים בתפקודם של תאי 

 & ,Adam & Laufs, 2008; Mennickent, Bravo, Calvoאנדותל וויסות חיובי של מסלולי יצירת עצם )

Avello, 2008; Petit et al., 2019 עדות מהתקופה האחרונה מרמזת על כך שסטטינים גורמים להחלשה .)

בדלקת בפריודונטיום, המתבטאת בירידה בשיעורים של מתווכים תומכי דלקת ועליה בשיעורים של מתווכים 

 ,.Cicek Ari et al( אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס )GCFהחניכיים )רוויקולרי של צנוגדי דלקת בנוזל ה

2016.) 

(, שכל אחד מהם נגזר מאותה קבוצת המחקר,  n=753)פלצבוניסויים קליניים אקראיים מבוקרי   12עדות זמינה. 

בתוך  Class IIכירורגי משלים בפגמים מסוג -בחנו את ההשפעה של תכשירי ג'ל סטטין מקומיים בטיפול לא

חודשים עבור  9-ו 6העצם או במסעף. דווח על הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר )תוצאה ראשונית( בתוך 

ניסויים קליניים אקראיים ,    5) 1.2%(, סימבסטטין n=180ניסויים קליניים אקראיים,  6) 1.2%אטורבסטטין 

n=1181.2%רוזובסטטין -( ו (ניסויים קליניים אקראיים,  4n=122ב .)ניסויים קליניים   9-אנליזה ב-וצעה מטא

 (. n=607אקראיים )

מחקרים הציגו סיכון   12סיכון להטיה. בסך הכל היה סיכון בינוני להטיה במחקרים אשר נותחו. שלושה מתוך 

גבוה להטיה בתחום אחד לפחות. מחקר אחד לקה בחוסר עוצמה בדרגה בינונית. בעוד שחברות תרופות סיפקו  

 חקרים אשר נכללו, רמת המעורבות של התעשייה בניתוח התוצאות ובפירושן אינה ברורה.את הסטטינים במ

אנליזה של תשעה ניסויים קליניים אקראיים בהם סטטינים ניתנו באתר יחיד בכל מתרפא הוכיחו  -עקביות. מטא

פרש ממוצע הוביל לה 1.2%מכתשיים באמצעות תכשירי ג'ל סטטין  בריכוז -שטיפול משלים מקומי בפגמים תת

חודשים  6[( כעבור CI [1.31; 2.36 95%מ"מ )רווח בר סמך  1.83בהפחתת עומק כיסים במדידת מחדר בסך 
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חודשים. רק במחקר אחד נחקר מתן מקומי של סטטינים בפגמי   9[( כעבור CI 95% [1.88; 2.61מ"מ ) 2.25-ו

 . Class IIמסעף מסוג 
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ית אף על פי שהאומדנים הממוצעים רמזו על תועלת מובהקת מבחינה קלינית מהוספת תכשירי  רלוונטיות קלינ

  6סטטינים לאינסטרומנטציה תת חניכית, היה טווח ניבוי רחב להפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר כעבור  

ונים ולכן (, ממצא זה מצביע על שונות רחבה של נת95.1%)שיעור  2I-מ"מ( וה 3.74מ"מ עד  0.08-חודשים )

מ"מ  1.16חודשים ) 9יש לנהוג במשנה זהירות בעת בדיקת יעילותם של סטטינים. בעוד שטווח הניבוי כעבור 

עדיין   65.4%( בסך 2Iחודשים, השונות )סטטיסטי מסוג  6מ"מ( השתפר לעומת התוצאות כעבור  3.34עד 

וש בתכשירי סטטינים שונים לא נחשבו הצביעה על חוסר עקביות בינוני בתוצאות. מכיוון שהתוצאות של השימ

 אנליזה, לא ניתן להסיק מסקנות חותכות לגבי הסטטין היעיל ביותר. -לקבוצה אחת במסגרת המטא

מאזן התועלת והנזק. בכל המחקרים אשר נכללו בסקירה דווח שמטופלים סבלו תכשירי סטטינים מקומיים  

ים כלשהם. שיקולים כלכליים. קיימת עלות נוספת הכרוכה היטב, ללא סיבוכים, תופעות לוואי או תסמינים אלרגי

 בשימוש בסטטינים על חשבון המתרפא.

 off-labelשיקולים אתיים ומשפטיים. התכשירים הסטטיניים אשר נכללו בסקירה השיטתית נחשבים לתכשירי 

)שאושרו להתוויה אחרת( ולא היה תכשיר מאושר זמין בעל בקרת איכות מבחינת תנאי ייצור נאותים ותיקוף  

בריאות המתרפא. ישימות. אותה קבוצת המחקר פרסמה את כל הנתונים במסגרת הניסויים הקליניים  

יסויים קליניים  האקראיים ובכך הגבילו את יכולת ההכללה באמצעות התוצאות, אותן יש לאשש באמצעות נ

שכבתיים -מרכזיים( על ידי קבוצות בלתי תלויות, תוך שימוש בניתוחים רב-מבוקרים עתידיים גדולים יותר )רב

על מנת לפצות על גורמים מתערבים )כגון רקע רפואי, רקע של עישון(. בנוסף לכך, במחקרים עתידיים יהיה 

 צורך להבהיר איזה סוג סטטין יעיל יותר. 

 

 מתן תכשירים פרוביוטיים משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת חניכית?  האם הוספת

 (2.7המלצה מבוססת עדות )

 בתכשירים פרוביוטיים כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.מציעים שלא להשתמש אנו 

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

 ( אשר בדקו תכשירים המכילים  n=176)פלצבוחמישה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  איכות העדות:

L. ramnosus SP1, L. reuteri או שילוב של ,S. oralis KJ3, S. uberis KJ2   ו-S. rattus JH145 . 

 ↓ - Bדרגה  דרגת ההמלצה:

 פוטנציאל לניגוד אינטרסים(מחברי הקבוצה נמנעו בגלל  0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 רקע

התערבות. תכשירים פרוביוטיים מוגדרים כ"מיקרואורגניזמים חיים שמעניקים תועלת בריאותית למאכסן אחרי  

(. הועלתה השערה לפיה תכשירים פרוביוטיים עשויים לשנות את FAO/WHOמתן בכמויות מתאימות" )

סביבתיות כגון כיסים פריודונטליים, ובתוך כך לשבש פלורה בלתי מאוזנת. הם -נישות מיקרוהאקולוגיה של 

-עשויים ליצור מחדש פלורה סימביוטית שמועילה למאכסן דרך מספר מנגנונים, כגון תיווך התגובה החיסונית 

ונתית ומרחבית בקטריאליים והדרת פתוגנים פוטנציאליים על ידי תחרות תז-דלקתית, ויסות תכשירים אנטי

(Gatej, Gully, Gibson, & Bartold, 2017 הנחיה זו אינה כוללת עדות אודות השימוש בתכשירים .)

 פרוביוטיים בטיפול פריודונטלי תומך. 

( נבחנה ההשפעה של מתן תכשירים n=176)פלצבועדות זמינה. בחמישה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 

סטרומנטציה תת חניכית. בשני מחקרים מאותה הקבוצה נעשה שימוש בתכשיר פרוביוטיים כטיפול משלים לאינ

(. בשני ניסויים קליניים אקראיים אחרים  2x107 CFU)בריכוז   L. ramnosus SP1המכיל את החיידק 

 ,S. oralis KJ3. מחקר אחד בחן שילוב של L. reuteriמקבוצת מחקר אחרת נעשה שימוש בתכשיר שהכיל 

S. uberis KJ2  ו-S. rattus JH145אנליזה על הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר )תוצאה  -. בוצעה מטא

 חודשים.  6ראשונית( אחרי 

המחקרים הצהרה חסות )ייזום(  5סיכון להטיה. סיכון הכולל להטיה בכל המחקרים היה נמוך. בשניים מתוך 

 מהתעשייה ושלושה מחקרים קיבלו את התכשירים הפרוביוטיים מהתעשייה. 

, טיפול בתכשירים פרוביוטיים יצר  פלצבו-לניסויים קליניים אקראיים הראתה שביחס    5אנליזה של -עקביות. מטא

חודשים. הרווח בר הסמך   6[( אחרי  CI 95% [-0.14; 0.90הפרש בשיעור הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר )

 התכשירים השונים. ( רמזו על שונות ניכרת בהשפעה באמצעות 93.3%)בשיעור  I2והסטטיסטי 

רלוונטיות קלינית האומדן להפרש הממוצע בהפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר בין טיפול באמצעות תכשירים  

  0.5-לא היה מובהק סטטיסטית והיה בעל רלוונטיות קלינית מוגבלת )הפרש קטן מפלצבו פרוביוטיים לבין 

ים הקליניים האקראיים כללו כל אחד מהם תוך מ"מ(. כמו כן, שתי קבוצות שפרסמו ארבע מתוך חמשת הניסוי

היו היחידים שהוכיחו   Lactobacillus reuteriשימוש בתכשיר פרוביוטי אחר. תכשירים אשר הכילו את החיידק 

 שיפור בהפחתת בעומק כיסים במדידת מחדר. 

נתונים כאלה  בהינתן שתחום הפרוביוטיקה כולל מגוון גדול של מיקרואורגניזמים וסוגי תכשירים, שילוב

 אנליזה מציב קושי פרשני משמעותי. -במסגרת אותה המטא

 מאזן התועלת והנזק. כל התכשירים היו בטוחים לכאורה והמתרפאים לא דיווחו על תופעות לוואי. 

 שיקולים כלכליים. קיימת עלות נוספת הכרוכה בשימוש בתכשירים פרוביוטיים על חשבון המתרפא.
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ישימות. כל המחקרים נערכו בשתי ארצות ולא ניתן להסיק מסקנות בדבר היעילות של תכשירים פרוביוטיים 

 כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 

( כטיפול משלים  SDDהאנטימיקרוביאלי )-האם השימוש סיסטמי בתכשיר דוקסיציקלין במינון תת 

 לאינסטרומנטציה תת חניכית משפר את התוצאות הקליניות? 

 (2.8המלצה מבוססת עדות )

(  SDDאנטימיקרוביאלי )-באופן סיסטמי בתכשיר דוקסיציקלין במינון תתמציעים שלא להשתמש אנו 

 כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

אנליזה -(. בוצעה מטאn=610פרסומים,  14)פלצבושמונה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  איכות העדות:

 (.n=484ניסויים קליניים אקראיים ) 5-אודות הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר ב

 ↓ - Bדרגה  דרגת ההמלצה:

 נטרסים(מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אי 1.3%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

מ"ג ליממה( הנו תרופה סיסטמית הניתנת בפרט  40אנטימיקרוביאלי )עד -התערבות. דוקסיציקלין במינון תת

דלקתיות, בניגוד לתכונותיה האנטימיקרוביאליות. התכשיר מציע פעילות נוגדת המסת -בשל תכונותיה האנטי

ולחזק את תהליכי הריבוי אחרי אינסטרומנטציה תת קולאגן, העשויה להועיל בהפחתת פירוק רקמת החיבור 

 חניכית במתרפאים שיש להם פריודונטיטיס. 

( דיווחו על שימוש סיסטמי  n=610פרסומים,   14)פלצבועדות זמינה. שמונה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  

אינסטרומנטציה תת מ"ג ליממה( בשילוב עם  40( )עד SDDאנטימיקרוביאלי של דוקסיציקלין )-במינון תת

חודשים אחרי   6אנליזה על הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר )תוצאה ראשונית( -חניכית. בוצעה מטא

(. סיכון להטיה. מחקר אחד נחשב n=484אינסטרומנטציה תת חניכית על חמישה ניסויים קליניים אקראיים )

מסוימים. מתוך חמשת המחקרים אשר לבעל סיכון גבוה להטיה ואילו בשאר המחקרים היו חששות בתחומים 

אנליזה, בשלושה מהם הוצהרה חסות מהתעשייה, מחקר אחד בוצע בחסות המוסד האקדמי -נכללו במטא

 והמחקר החמישי לא הצהיר על מימון. 

אנליזה בוצעה -עקביות. הסקירה השיטתית כללה נתונים מתוך שמונה ניסויים קליניים אקראיים, אך המטא

מ"מ(.  7מ"מ( ועמוק )מעל  4-6קליניים אקראיים אשר סיווגו כיסים לקטגוריות בינוני )בחמישה ניסויים 

[( עבור כיסים בינויים  CI95%  [0%; 64.1%) 0%היה  I2הממצאים היו עקביים בכל הניסויים. הסטטיסטי 

 וכיסים עמוקים כאחד. שניים מתוך חמשת הניסויים הקליניים האקראיים לא כללו חישוב עוצמה. 
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 אנליזה את יכולת ההכללה של התוצאות.-הפרוטוקולים הקפדניים של חמשת המחקרים כללו בתוך המטא

רלוונטיות קלינית של התוצאות והיקף ההשפעה. הפחתות נוספות בעומק כיסים במדידת מחדר אשר דווחו  

  9מ"מ כעבור   0.3-חודשים ו  6מ"מ כעבור  0.22ו אנטימיקרוביאלי הי-אחרי השימוש בדוקסיציקלין במינון תת

  0.15חודשים ובין  6מ"מ כעבור  0.38-מ"מ ל 0.06חודשים בכיסים בעומק בינוני. טווח הניבוי הממוצע נע בין 

חודשים. באתרים העמוקים, ההפחתות הנוספות בעומק הכיסים בבדיקת מחדר היו    9מ"מ כעבור  0.45-מ"מ ל

 קלינית, כאשר יותר רלוונטיות מבחינה

חודשים. טווח הניבוי   9מ"מ כעבור  0.62-חודשים ו 6מ"מ כעבור  0.68ההפחתות הנוספות הממוצעות היו 

חודשים. אחוז  9מ"מ כעבור  0.96-מ"מ ל 0.28חודשים ובין    6מ"מ כעבור  1.02-מ"מ ל 0.34הממוצע נע בין 

 סגירת הכיסים לא דווח. 

אנטימיקרוביאלי לא דיווחו על תופעות -בתחום הדוקסיציקלין במינון תתמאזן התועלת והנזק. מרבית המחקרים 

לוואי חמורות או על נשירת מטופלים המיוחסים ישירות לטיפול התרופתי. עם זאת, ידוע שדוקסיציקלין  עלול 

לגרום לעלייה באנזימי כבד, דבר שהיה ניכר אצל חלק מהמטופלים בתוצאות של ניסוי קליני אקראי אחד אשר 

(. טווח ההשפעה של התועלת ושל תופעות הלוואי מעבר Caton et al., 2000, 2001נכלל בסקירה השיטתית )

 לתקופת המחקר אינו ידוע. 

שיקולים אתיים. יש צורך לקחת בחשבון את מדיניות הבריאות לגבי פיקוח על אנטיביוטיקה וסוגיות נלוות  

אנטיביוטיקה. ההשפעות הסיסטמיות של תרופה הניטלת הקשורות בבריאות הציבור בהקשר לעלייה בעמידות ל

חודשים במהלך השלב הראשוני של אינסטרומנטציה תת חניכית מחייבות תשומת לב יתרה בעת  6-9במשך 

 הסקה מתוך התוצאות של ניסויים מבוקרים לגבי עבודה קלינית כללית.

מאושר או אינו זמין בחלק מהארצות באירופה.  אנטימיקרוביאלי אינו -שיקולים משפטיים. דוקסיציקלין במינון תת

אנטימיקרוביאלי על חשבון -שיקולים כלכליים. קיימת עלות נוספת הכרוכה בשימוש בדוקסיציקלין במינון תת

 המתרפא.

מ"מ או יותר(, אם כי נהוג    7אנטימיקרוביאלי יעיל באתרים עמוקים )עומק  -ישימות. דוקסיציקלין במינון תת

מ"מ כעבור   0.68ל סיסטמי ולא כטיפול מקומי. המובהקות הקלינית באתרים עמוקים )להשתמש בו כטיפו

כירורגית -חודשים( קטנה, בהינתן שטיפול חוזר באמצעות הטריית שורשים לא 9מ"מ כעבור  0.62-חודשים ו 6

קף  עשוי להניב הפחתה נוספת בעומק כיסים וייתכן שמערכות שחרור תרופה מקומיות עשויות להשפיע בהי

דומה. כמו כן, חמשת המחקרים שכן סיווגו את התוצאות לפי עומק לא הציגו תוכנית סטטיסטית אשר גובשה 

 מראש במטרה לסווג את התוצאות באופן זה. 

 

האם שימוש מקומי או סיסטמי בתכשירי ביספוספונאט  כטיפול משלים לאינסטרומנטציה תת חניכית משפר את 

 התוצאות הקליניות?



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 (2.9המלצה מבוססת עדות )

( מקומי או בתכשירים סיסטמיים כהשלמה BPבתכשירי ג'ל ביספוספונאט )ממליצים שלא להשתמש אנו 

 לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

( על מתן מקומי של ג'ל אלנדרונאט n=348)פלצבושבעה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  איכות העדות:

(  n=90)פלצבו)מחקר אחד(; שני ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  0.5%מחקרים( וג'ל זולנדרונאט  6) 1%

 על מתן סיסטמי של תכשירי ביספוספונאט )חומצה אלנדרונית וריזדרונאט(. 

 ↑↑ - Aגה דר דרגת ההמלצה:

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

( הנם קבוצה של חומרים נוגדי ספיגה הפועלים בעיקר על ידי עיכוב הפעילות BPsהתערבות. ביספוספונאטים )

אנזימים מפרקים של המאכסן כגון  של תאי אוסטיאוקלסט. ביספוספונאטים מסוגלים גם לעכב 

מטאלופרוטאינזות המופרשות על ידי אוסטיאוקלסטים ותאים אחרים בפריודונטיום. קיימת עדות לכך -מטריקס

שביספוספונאטים מפחיתים את שיעור המוות התאי המתוכנת של אוסטיאובלסטים ולכן מגבירים את צפיפות 

ר שביספוספונאטים עשויים להועיל בהתמודדות עם ספיגת העצם כתוצאה טיפולית מצטברת. ניתן אפוא לשע

 עצם מכתשית בתיווך דלקת אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס  

(Badran, Kraehenmann, Guicheux, & Soueidan, 2009 .) 

(, כולם מאותה קבוצת המחקר, על n=348)פלצבועדות זמינה. זוהו שבעה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 

מכתשיים -)מחקר אחד( בפגמים תת 0.5%מחקרים( וג'ל זולנדרונאט  6) 1%מקומי של ג'ל אלנדרונאט מתן 

(infrabony או פגמי מסעף מסוג )Class II . 

חודשים בחמישה ניסויים קליניים    6אנליזה על הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר כעבור -בוצעה מטא

מכתשיים. שני ניסויים קליניים  -בהם היו פגמים תת  ( באתר אחד או יותר לכל מתרפאn=228אקראיים )

 ( העריכו מתן סיסטמי של ביספוספונאטים )אלנדרונאט וריזדאונאט(.n=90אקראיים )

סיכון להטיה. מתוך תשעת המחקרים אשר נכללו, שניים היו בסיכון גבוה להטיה ובשבעה מחקרים היו חששות 

להטיה. מחקר אחד לקה בחוסר עוצמה. כל המחקרים על בלפחות אחד מהתחומים של הכלי לבחינת סיכון 

ביספוספונאטים מקומיים פורסמו על ידי אותה קבוצת המחקר. בעוד שחברות תרופות סיפקו ביספוספונאטים 

 למתן מקומי במחקרים אשר נכללו, רמת המעורבות של התעשייה בניתוח התוצאות ובפירושן אינה ברורה. 

ם אקראיים היו זמינים, מהם שני מחקרים בהם היה מתן ביספוספונאטים  עקביות. תשעה מחקרים קליניי

אנליזה לביספוספונאטים במתן סיסטמי. מתוך שבעת הניסויים הקליניים  -סיסטמי. לכן לא בוצעה מטא



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מכתשיים )בארבעה מחקרים נעשה -האקראיים בהם ביספוספונאטים ניתנו מקומית, חמישה היו בפגמים תת

, בעוד ששני מחקרים בוצעות על פגמי מסעף 0.5%ג'ל זולנדרונאט  ובמחקר אחד 1%ונאט שימוש בג'ל אלנדר

אנליזה אודות חמישה מחקרים בהם טופל אתר -בכולם(. מטא 1%)באמצעות ג'ל אלנדרונאט  class IIמסוג 

  2.15אחד או יותר לכל מתרפא הראה הטבה משמעותית מבחינת הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר בסך 

מכתשיים, ברמת -כירורגי בפגמים תת-חודשים אחרי טיפול פריודונטלי לא 6 (CI 95% [1.75; 2.54]מ )מ" 

 (. I2 = 47.3%הטרוגניות נמוכה )
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רלוונטיות קלינית היה קשה להשוות בין התוצאות של שני המחקרים אודות ביספוספונאטים המתן סיסטמיים 

 אוכלוסיות שונות בהן היו גורמים מתערבים שונים )כגון עישון(.משום שהם בוצעו ב

אל עף שהאומדנים הממוצעים רמזו על הטבה כתוצאה מהוספת טיפול באמצעות ביספוספונאטים בצורת ג'ל, 

יש לקחת בחשבון את השימוש המשולב במחקרים בהם בוצעו טיפולים באתר אחד ובאתרים מרובים בכל 

 אנליזה.-מתרפא במטא

מאזן התועלת והנזק. ביספוספונאטים נסבלו היטב הן במתן הסיסטמי והן במתן מקומי במחקרים אשר דווחו  

 בסקירה השיטתית, ולא נמצא קשר בינם לבין תופעות לוואי חמורות. 

 שיקולים כלכליים. קיימת עלות נוספת הנובעת מהשימוש בביספוספונאטים על חשבון המתרפא.

. המאזן בין סיכונים חמורים פוטנציאליים מוכרים )כגון נמק של עצמות הלסת כתוצאה שיקולים אתיים ומשפטיים

( לעומת התועלת הוביל לדעה רחבה לפיה מוטב שלא להמליץ osteochemonecrosis -מחשיפה לכימיקלים 

ונאטים  על מתן סיסטמי של ביספוספונאטים לשם טיפול קליני באובדן עצם פריודונטלית. חשוב לציין שביספוספ 

)שאושרו להתוויה אחרת( ולא היה תכשיר מאושר זמין בעל  off-labelבצורת תכשירי ג'ל נחשבים לתכשירי 

 בקרת איכות מבחינת תנאי ייצור נאותים ותיקוף בריאות המתרפא.

ישימות. אותה קבוצת המחקר והמרכז פרסם את כל הנתונים אודות ביספוספונאטים בשחרור מקומי, דבר  

יכולת ההכללה באמצעות התוצאות, אותן יש לאשש באמצעות ניסויים קליניים מבוקרים עתידיים  שמגביל את

שכבתיים על מנת לפצות על גורמים מתערבים )כגון רקע - מרכזיים(, תוך שימוש בניתוחים רב-גדולים יותר )רב

 רפואי, רקע של עישון(. 

 

סטרואידיות במתן סיסטמי / מקומי כטיפול משלים -לאהאם שימוש מקומי או סיסטמי בתרופות נוגדות דלקת 

 לאינסטרומנטציה תת חניכית משפר את התוצאות הקליניות? 

 (2.10המלצה מבוססת עדות )

( במתן סיסטמי או מקומי  NSAIDsסטרואידיות )-בתרופות נוגדות דלקת לאממליצים שלא להשתמש אנו 

 כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.

 (Donos et al., 2019) ספרות תומכת

( של מתן מקומי )משחת שיניים שהכילה n=88)פלצבו: שני ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי איכות העדות

(; שני  0.3%סליצילית -מ"ל של תמיסה שהכילה חומצה אצטיל 200; הרטבה באמצעות 1%פלורביפרופן  

 ( של מתן סיסטמי )סלקוקסיב, דיקלופנאק אשלגן(n=133)פלצבוניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 

 ↑↑ - Aדרגה דרגת ההמלצה: 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 1.3%ה רחבה חזקה )הרחבה הסכמחוזק ההסכמה 

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

דלקתיות חריגות לרובד שמפר את המאזן -התערבות. פריודונטיטיס הנו מחלה דלקתית בה תגובות חיסוניות

שהשימוש בתרופות נוגדות דלקת הביולוגי המקומי גורמות להרס רקמות ולאובדן עצם. סביר אפוא 

 ( עשוי להועיל כטיפול פריודונטלי משלים.NSAIDsסטרואידיות )-לא

( של מתן מקומי, )משחת שיניים שהכילה n=88)פלצבועדות זמינה. זוהו שני ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 

סמ"ק של תמיסה  200ות חניכית יומית באמצע-חודשים והרטבה תת 12פעמיים ביום במשך  1%פלורביפרופן  

( של מתן n=133)פלצבו(. נכללו שני ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 0.3%) סליצילית-שהכילה חומצה אצטיל

חודשים[ וניסוי אחר אשר כלל משטר  6מ"ג ליום במשך   200סיסטמי )ניסוי אחד של מתן סיסטמי סלקוקסיב ]

ים, לאחר מכן ללא תרופה במשך חודשיים ומתן שוב אחרי מ"ג במשך חודשי 50מחזורי של דיקלופנאק אשלגן ]

-חודשים. לא בוצעה מטא  6חודשיים(. בכל המחקרים דווח על הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר אחרי 

 נליזה בשל המספר המצומצם של מחקרים אשר זוהו וההטרוגניות בהם. א

ה להטיה. בכל המחקרים אודות תכשירי  סיכון להטיה. שניים מתוך ארבעה מחקרים נחשבו כבעלי סיכון גבו

NSAID  או שהם לא סיפקו מידע אודות חישוב גודל המדגם, או שעוצמתם הייתה חלשה מדי. בכל המחקרים ,

 הוצהר מימון תעשייתי. 

מקומי או סיסטמי כתוספת  NSAIDאנליזה אודות מתן תכשירי -עקביות. לא ניתן היה לבצע מטא

ם שהמחקרים היו הטרוגניים )לא בני השוואה( מבחינת הטיפול התרופתי  לאינסטרומנטציה תת חניכית משו

 ואופן המתן. 

מקומיים לא שיפרו את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת חניכית.  NSAIDרלוונטיות קלינית בתכשירי  

סיסטמיים הראו תועלת קלינית מוגבל, אך ההטרוגניות בהם לא אפשרה הסקת מסקנות  NSAIDתכשירי 

 עלות משמעות קלינית.ב

 מאזן התועלת והנזק. לא דווח על אירועים חריגים חמורים. 

קיים סיכון ידוע היטב של תופעות לוואי, המעלה  NSAIDשיקולים אתיים. בשימוש סיסטמי ארוך טווח בתכשירי  

 חשש בדבר השימוש בהם כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.
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 היה כרוך בעלות שהייתה מועברת בסופו של יום למתרפא.  NSAIDכלכליים. השימוש בתכשירי  שיקולים

סיסטמיים או לערוך מחקרים בעתיד על מנת  NSAIDישימות. איננו מעודדים שימוש קליני יומיומי של תכשירי 

תיות בדבר לבדוק תרופות אלה בצורתן או במשטרי המינון שלהן דהיום. לא ניתן להסיק מסקנות משמעו

לא הניבו   NSAIDמקומיים. על סמך העדות המוגבלת הקיימת היום, תכשירי  NSAIDהשימוש בתכשירי 

 תועלת קלינית.

 

משפרת את התוצאה הקלינית של  3-( מסוג אומגהPUFAבלתי רוויות )-האם הוספת מתן חומצות שומן רב

 אינסטרומנטציה תת חניכית?

 (2.11המלצה מבוססת עדות )

 כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית.  3-מסוג אומגה PUFAבתכשירי ממליצים שלא להשתמש אנו 

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

מסוג   PUFA( בהם ניתנו תכשירי n=160)פלצבושלושה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  איכות העדות:

 חודשים.  6במשך  3-אומגה

 ↑↑ - Aדרגה  דרגת ההמלצה:

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

 התערבות. התגלית בעת האחרונה של מתווכי ליפידים תומכי סיום דלקת על ידי סרהאן ועמיתיו ]נסקרה על ידי  

(Serhan, 2017( שחלק מהם הופקו על ידי פירוק של שתי חומצות שומן רב בלתי רוויות ,])PUFAs גדולות )

(, לרזולבינים מסוג DHAנואית )( וחומצה דוקוסהקסאEPA, ששמם חומצה אייקוזאפנטאנואית )3-מסוג אומגה

E ו-D  בהתאמה, מעלה את הפוטנציאל לשימוש בתכשיריPUFA הכרחיים בתזונה כהשלמה לטיפול מתווך-

 כירורגי. אולם, מעטים הם המחקרים אשר חקרו את יעילותם בניסויים בבני אדם.-אכסן לטיפול פריודונטלי לאמ

-מסוג אומגה PUFA( בהם ניתנו תכשירי n=160)פלצבומבוקרי עדות זמינה. שלושה ניסויים קליניים אקראיים 

אנליזה. ניסוי קליני אקראי אחד בדק -חודשים. הטרוגניות במערכי המחקר מנעה כל אפשרות למטא 6במשך  3

מ"ג וחומצה   6.25( במינון EPAבמינון נמוך )חומצה אייקוזאפנטאנואית ) 3-מסוג אומגה PUFAתכשירי 

חודשים; במחקר שני  נעשה שימוש במינונים   6מ"ג פעמיים ביום במשך  19.9( במינון DHAדוקוסהקסאנואית )

חודשים;  6מ"ג פעם ביום במשך  81גרם( בשילוב עם אספירין   3) 3-מסוג אומגה PUFAגבוהים של תכשירי 

כל   חודשים. 6גרם פעמיים ביום במשך  1במינון  3-מסוג אומגה PUFAבמחקר שלישי נעשה שימוש בתכשירי 

חודשים אחרי אינסטרומנטציה תת  6המחקרים סיפקו נתונים המצביעים על ירידה בעומק כיסים במדידת מחדר  

 אנליזה בשל המספר המצומצם של מחקרים אשר זוהו וההטרוגניות בהם.-חניכית. לא בוצעה מטא



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

גבוה להטיה. במחקר אחד דווח על תמיכה   סיכון להטיה. אחד מתוך שלושה מחקרים נחשב כבעל סיכון

 מהתעשייה, מחקר אחד נתמך על ידי אוניברסיטה ומחקר אחר לא חשף את מקור המימון שלו. 

אנליזה בשל מיעוט המחקרים הזמינים וההטרוגניות בין מחקרים מבחינת  -עקביות. לא ניתן היה לבצע מטא

 המשטר והצורה המומלצים.

  PUFAבשלושת הניסויים הקליניים האקראיים היו מימונים וצורות שונות של תכשירי רלוונטיות קלינית מכיוון ש

מ"ג, לא ניתן היה להסיק מסקנות בעלות  81ואספירין   3-ובמחקר אחד היה שילוב של אומגה 3-מסוג אומגה

 PUFAמאזן התועלת והנזק. לא נצפו תופעות לוואי בעקבות השימוש בתכשירי  משמעות קלינית מתוך הנתונים

 והם נחשבים לתוסף תזונה בטוח יחסית. 3-מסוג אומגה

היה כרוך בעלות שהיה מועבר בסופו של יום   3-מסוג אומגה PUFAשיקולים כלכליים. השימוש בתכשירי 

 למתרפא.

או להפריכו, הן  3-מסוג אומגה PUFAישימות. לא קיימים נתונים מספקים על מנת לתמוך בשימוש בתכשירי 

כטיפול יחיד והן כתוספת לטיפול אחר כגון אינסטרומנטציה תת חניכית. כמו כן השילוב של חומצות שומן מסוג 

ואספירין במינון נמוך טעון בחינה נוספת של השימוש בו כטיפול משלים בהתמודדות עם   3-אומגה

 פריודונטיטיס. 

 

 משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת חניכית? האם הוספת מטפורמין במתן מקומי

 (2.12המלצה מבוססת עדות )

במתן מקומי של תכשיר ג'ל מטפורמין כהשלמה לאינסטרומנטציה תת ממליצים שלא להשתמש אנחנו 

 חניכית.

 (Donos et al., 2019)ספרות תומכת 

( אודות השימוש בתכשיר ג'ל מטפורמין  n=313)פלצבוששה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי  איכות העדות:

 הניתן מקומית.  1%

 ↑↑ - Aדרגה  דרגת ההמלצה:

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

. קיימת עדות לכך  2ביגואניד מדור שני המשמש לטיפול בסוכרת מסוג התערבות. מטפורמין הנו תכשיר 

שמטפורמין מפחית דלקת ודחק חמצוני ועשוי ליצור אפקט בונה עצם על ידי הגדלת כמות תאי האוסטיאובלסט 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

(. ייתכן אפוא שתרופה זו עשויה להועיל  Araujo et al., 2017הפעילות של תאי אוסטיאוקלסט ) והפחתת

 בטיפול במחלה דלקתית כרונית כמו פריודונטיטיס. 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

( מאותה קבוצת המחקר חקרו מתן מקומי  n=313)פלצבועדות זמינה. ששה ניסויים קליניים אקראיים מבוקרי 

כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית. בכל המחקרים דווח על הפחתת עומק  1%של תכשיר ג'ל מטפורמין 

אנליזה המשלבת את ששת -חודשים אחרי אינסטרומנטציה תת חניכית ובוצעה מטא 6סים במדידת מחדר  כי

 הניסויים הקליניים האקראיים. 

סיכון להטיה. ארבעה מתוך ששה מחקרים הציגו מספר חששות לסיכון להטיה במרבית התחומים. כל  

סיפקו את את המטפורמין, רמת   המחקרים פורסמו על ידי אותה קבוצת המחקר. בעוד שחברות תרופות

 המעורבות של התעשייה בניתוח התוצאות ובפירושן אינה ברורה.

אנליזה של ששת המחקרים )מתוכם ארבעה עסקו באתר יחיד לכל מתרפא ושניים עסקו  -עקביות. על פי מטא

כית הוביל כטיפול משלים לאינסטרומנטציה תת חני 1%באתרים מרובים לכל מתרפא(, תכשיר ג'ל מטפורמין  

חודשים.   6[( כעבור CI 95% [1.83; 2.31מ"מ ) 2.07לשיפור בהפחתת עומק כיסים במדידת מחדר בשיעור 

 ההטרוגניות בין המחקרים הייתה נמוכה 

(I2 = 43% .) 

רלוונטיות קלינית. בכל המחקרים דווח על תועלת מבחינת הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר בעקבות שימוש 

כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית. אולם, שולבו מחקרים שעסקו באתר יחיד ובאתרים  1%בג'ל מטפורמין  

 מרובים בכל מתרפא.

מאזן התועלת והנזק. בכל המחקרים אשר נכללו בסקירה דווח שמטופלים סבלו תכשירי ג'ל מטפורמין במתן  

 מקומי היטב, ללא סיבוכים, תופעות לוואי או תסמיני יתר רגישות כלשהם.

)שאושרה  off-labelיקולים אתיים ומשפטיים. צורת המטפורמין שנכללה בסקירה השיטתית נחשבת לתכשיר ש

להתוויה אחרת( ולא היה תכשיר מאושר זמין בעל בקרת איכות מבחינת תנאי ייצור נאותים ותיקוף בריאות  

 המתרפא.

 בון המתרפא.שיקולים כלכליים. קיימת עלות נוספת הנובעת מהשימוש במטפורמין על חש

ישימות. אותה קבוצת המחקר פרסמה את כל הנתונים אודות מטפורמין במתן מקומי, דבר שמגביל את יכולת 

ההכללה באמצעות התוצאות, אותן יש לאשש באמצעות ניסויים קליניים מבוקרים עתידיים גדולים יותר  

מים מתערבים )כגון רקע רפואי, רקע שכבתיים על מנת לפצות על גור-מרכזיים(, תוך שימוש בניתוחים רב-)רב

 של עישון(.

 

 

 התערבות: שימוש בתכשירים כימיים כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכית



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

האם הוספת מתן תכשירים כימותרפמיים )אנטיספטיים( משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת 

 חניכית? 

 (2.13הסכמה רחבה של מומחים )המלצה המבוססת על 

שימוש בתכשירים אנטיספטיים כתוספת, במיוחד תכשירי כלורהקסידין לשטיפת פה לתקופה  ניתן לשקול 

 מוגבלת, בטיפול בפריודונטיטיס, כהשלמה להטריה מכאנית, במקרים ספציפיים 

 ( da Costa, Amaral, Barbirato, Leao, & Fogacci, 2017)ספרות תומכת 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 6.3%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

התערבות. על מנת לשלוט בדלקת חניכיים בזמן טיפול פריודונטלי, הוצע להשתמש בתכשירים מסוימים כהשלמה 

נבדקים לעתים קרובות להתוויה זו ומשמשים לעתים תכופות במסגרות לטיפול. תכשירי כלורהקסידין לשטיפת פה  

 קליניות שונות.

עדות זמינה. בכל הסקירות השיטתיות של הסדנה האירופאית הנוכחית, לא נדון ישירות התפקיד של תכשירים 

ימוש אנטיספטיים בטיפול פריודונטלי פעיל. אולם, קיימת עדות מעטה על סמך מחקרים בדבר התפקיד של ש

 (. da Costa et al., 2017בכלורהקסידין אחרי אינסטרומנטציה תת חניכית )

 בנוסף לכך, ניתן לשקול גורמים אחרים: 

 לא ברור האם עדות זו יכולה לשמש כהמלצה כללית לטיפול התחלתי.  -

יפול ייתכן צורך להשיג שליטה מכאנית אופטימלית ברובד לפני שיהיה ניתן לשקול להוסיף כלורהקסידין כט -

 משלים לאינסטרומנטציה תת חניכית.

ניתן לתת את הדעת בדבר השימוש בתכשירים אלה בצוותא עם גישות לחיטוי פה מלא ו/או מתן תכשירים   -

 אנטימיקרוביאליים סיסטמיים.

 המצב הרפואי של המתרפא. -

 יש לתת את הדעת לתופעות לוואי )הכתמה( ועלויות כלכליות. -

 

 

 בתכשירים אנטיספטיים במתן מקומי כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכיתהתערבות: שימוש 

האם הוספת מתן מקומי של תכשירים אנטיספטיים משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת 

 חניכית? 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 (2.14המלצה מבוססת עדות )

ממושך כהשלמה לאינסטרומנטציה תת חניכית אצל מתן כלורהקסידין בתכשיר שחרור ניתן לשקול 

 מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס.

 ( Herrera et al., 2020)ספרות תומכת 

מתרפאים. סיכון גבוה להטיה   718/719חודשים.  6-9ניסויים קליניים אקראיים,  9איכות העדות: 

 ולהטרוגניות בין המחקרים. 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד  10.5%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. לא קיימת עדות מספקת בדבר התועלת של מתן תכשירים אנטיספטיים בשחרור ממושך כהשלמה 

 להטריה תת חניכית אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס.

( חשפה תוצאות ממחקרים אודות תכשירים המכילים  Herrera et al., 2020השיטתית )עדות זמינה. הסקירה 

(. מוצר אחד )פריוצ'יפ( הדגים הפחתת עומק כיסים בבדיקת Periochip n=9, Chlosite n=2כלורהקסידין )

מרובות כהשלמה להטריה תת חניכית  נחותאחת או ה הנחהמחדר גדולה יותר ומובהקת סטטיסטית אחרי 

  WMD=0.23, 95% CI [0.12; 0.34], p<0.001 -חודשים( )הפרש ממוצע משוקלל  6-9במעקב קצר טווח )

והטרוגניות מובהקת(. לא קיימים נתונים ארוכי טווח זמינים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בעניין רמת תאחיזה 

לא סופקו נתונים על סגירת כיסים או המספר הדרוש לטיפול  קלינית. הנתונים על דימום בבדיקת מחדר ו

(NNT.) 

 סיכון להטיה. סיכון גבוה להטיה ולהטרוגניות בין המחקרים. 

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. היקף ההשפעה אשר נאמד לכל קבוצות עומק הכיסים בבדיקת מחדר מצביע 

 בהפחתת עומק הכיסים בבדיקת מחדר.  10%-על עלייה בכ

אזן התועלת והנזק. לא נצפתה עלייה בשיעור תופעות לוואי או הבדלים במדדי תוצאה שדווחו על ידי  מ

 (.PROMsמתרפאים )

 שיקולים כלכליים. יש לתת את הדעת לעלות התכשיר והזמינות המוגבלת של תכשירים במדינות אירופאיות. 

 

 

 כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכיתהתערבות: שימוש בתכשירים אנטיביוטיים במתן מקומי 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

האם הוספת מתן מקומי של תכשירים אנטיביוטיים משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת 

 חניכית? 

 (2.15המלצה מבוססת עדות )

לאינסטרומנטציה תת חניכית אצל מתרפאים  מתן אנטיביוטיקה בתכשיר שחרור ממושך כהשלמה ניתן לשקול 

 שיש להם פריודונטיטיס.

 ( Herrera et al., 2020)ספרות תומכת 

מתרפאים;   n=2 ,19/19חודשים(. אטרידוקס  6-9הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר ) איכות העדות: 

מתרפאים. סיכון גבוה להטיה ולהטרוגניות   n=6, 564/567מתרפאים; ארסטין:   n=3, 232/236ליגוסאן: 

 במרבית המחקרים.

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 7.8%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

( גילתה Herrera et al., 2020עדות זמינה. מתוך התכשירים הזמינים בשוק האירופאי, הסקירה השיטתית )

הפחתה טובה יותר מובהקת סטטיסטית של עומק כיסים בבדיקת מחדר אחרי מתן אנטיביוטיקה מקומית  

 ;WMD=0.80מחקרים 2חודשים( באמצעות אטרידוקס )  6-9כהשלמה להטריה תת חניכית במעקב קצר טווח )

95% CI [0.08; 1.52]; p=0.028( ליגוסאן ,)מחקרים,   3WMD=0.52; 95% CI [0.28; 0.77]; p<0.001 )

(. לא ניכרה השפעה ארוכת טווח  WMD=0.28; 95% CI [0.20; 0.36]; p<0.001מחקרים,  6וארסטין )

מובהקת של הטיפול המשלים. זוהה שיפור מובהק קלינית ברמת תאחיזה קלינית בהקשר לתכשירים אשר 

 ,n=3במקר של ליגוסאן: ) חודשים( 6-9שימשו כטיפול משלים להטריה תת חניכית במעקב קצר טווח )

WMD=0.41, 95% CI [0.06; 0.75]; p=0.020  :וארסטין ) 

(n=4, WMD=0.52; 95% CI [0.15; 0.88]; p=0.019  נתונים ארוכי טווח לא הראו שיפור מובהק ברמת .)

א תאחיזה קלינית בהקשר לתכשיר כלשהו. הנתונים על דימום בבדיקת מחדר וסגירת כיסים לא היו מספקים. ל

 10-30%-(. האומדן להיקף ההשפעה מצביע על עלייה בNNTהתקבל מידע אודות המספר הדרוש לטיפול )

 בהפחתת עומק הכיסים בבדיקת מחדר. 

 סיכון להטיה. סיכון גבוה להטיה ולהטרוגניות במרבית המחקרים. 

דווחו על ידי  מאזן התועלת והנזק. לא נצפתה עלייה בשיעור תופעות לוואי או הבדלים במדדי תוצאה ש

(. יש לתת את הדעת לשיקולי נזק לעומת תועלת מהשימוש באנטיביוטיקה. שיקולים  PROMsמתרפאים )

 כלכליים. יש לתת את הדעת לעלות הגבוהה והזמינות המוגבלת של תכשירים במדינות אירופאיות. 
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 כתוספת לאינסטרומנטציה תת חניכית התערבות: שימוש בתכשירים אנטיביוטיים במתן סיסטמי

האם הוספת מתן סיסטמי של תכשירים אנטיביוטיים משפרת את התוצאה הקלינית של אינסטרומנטציה תת 

 חניכית? 

 (2.16המלצה מבוססת עדות )

עקב חששות לבריאות המתרפא וההשפעה של שימוש סיסטמי באנטיביוטיקה על בריאות הציבור,   . א

אינו השימוש השגרתי בה כהשלמה להטריה תת חניכית אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס 

 .מומלץ

ניתן לשקול שימוש משלים בתכשירים אנטיביוטיים סיסטמיים ספציפיים למתרפאים מקבוצות   . ב

 אצל בגירים צעירים(.  3[ שלב generalizedון פריודונטיטיס נרחב ]מסוימות )כג

 ( Teughels et al., 2020)ספרות תומכת 

ומקביל. הסיכון להטיה פלצבו( בעלי מערך כפול סמיות, מבוקר  n=28ניסויים קליניים אקראיים )איכות העדות 

מחקרים היה סיכון גבוה. הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר אחרי   7-מהמחקרים, בעוד שב 20-היה נמוך ב

  12מתרפאים. הפחתת עומק כיסים במדידת מחדר אחרי   MET+AMOX: n=8, 867חודשים; תכשירים  6

 חודשים ;  

MET+AMOX: n=7, 764  ,מתרפאיםMET: n=2, 259  .מתרפאים 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה  . א

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה  . ב

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה  . א

 אינטרסים(

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה  . ב

 אינטרסים(

 

 רקע

( גילו שיפור מובהק סטטיסטי  Teughels et al., 2020אנליזה )-מתוך המטאעדות זמינה. בעוד שהתוצאות 

בתוצאה אחרי מתן אנטיביוטיקה סיסטמי כהשלמה להטריה תת חניכית, ההשפעה הייתה מוגבלת לקבוצה 

מצומצמת של אנטיביוטיקה.  נצפה שיפור מובהק בהפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר במעקב אחרי  

 n=8; WMD=0.43, 95% CI) (AMOX( ואמוקסיצילין  )METש במטרוניאזול )חודשים בעקבות שימו 6

חודשים חשף השפעה משלימה מובהקת בעקבות מתן  12(. ניתוח של נתונים במשך [0.51 ;0.36]

MET+AMOX (n=7; WMD=0.54, 95% CI [0.33; 0.74])  ו- 

MET (n=2; WMD=0.26, 95% CI [0.13; 0.38])שימוש משלים ב .-MET+AMOX וב-MET  הוביל לתוספת

חודשים. שיפור רמת תאחיזה קלינית והפחתת דימום   12-ו  6מובהקת סטטיסטית של אחוז סגירת כיסים כעבור  

חודשים.   12-ו 6במשך  MET+AMOXבעת בדיקת מחדר טובים יותר באופן מובהק סטטיסטית אחרי מתן 
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יקת מחדר ושיפור רמת תאחיזה קלינית על הפחתת עומק כיסים בבד MET+AMOXהשפעת ההוספה של 

הייתה ניכרת יותר במקרים של כיסים בעלי עומק ראשוני מאשר בעלי עומק בינוני.  לא היו נתונים רלוונטיים על 

 ההשפעה
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חן  חודשים( של שימוש באנטיביוטיקה סיסטמית כהשלמה להטריה תת חניכית. לא נב 12ארוכת הטווח )מעל 

 (.NNTהמספר הנדרש לטיפול )

 סיכון להטיה. סיכון נמוך להטיה להטרוגניות נמוכה בין המחקרים. 

 עקביות. עקביות גבוהה בין תוצאות.

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. אומדן היקף ההשפעה על הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר בניגוד  

 . 40-50% להטריה תת חניכית לבד מצביע על אפקט מוגבר בשיעור

הייתה ההשפעה הניכרת ביותר על התוצאות הקליניות  MET+AMOXמאזן התועלת והנזק. בעוד שלשילוב של 

בין נסוגים השונים של מתן אנטיביוטיקה סיסטמית, המשטר היה כרוך גם בשיעור הגבוה ביותר של תופעות 

והתפתחות עמידות לאנטיביוטיקה. לוואי. יש להתחשב בחששות ברחבי העולם לגבי שימוש יתר באנטיביוטיקה 

ניתוח תועלת לעומת נזק כולל שיקולים של סך השימוש באנטיביוטיקה למתרפא הנתון ובריאות הציבור.  

משטרים אנטיביוטיים סיסטמיים הראו השפעה ארוכת טווח על הפלורה הצואתית, לרבות עלייה ברמת הגנים  

 הקשורים בעמידות אנטימיקרוביאלית.

חששות לבריאות המתרפא וההשפעה של שימוש סיסטמי באנטיביוטיקה על בריאות הציבור,  ישימות. עקב

השימוש השגרתי בה כהשלמה להטריה תת חניכית אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס אינו מומלץ. עם  

זאת, על סמך העדות הקיימת, ניתן לשקול שימוש משלים בתכשירים אנטיביוטיים סיסטמיים ספציפיים  

 אצל בגירים צעירים(.   3[ שלב generalizedתרפאים מקבוצות מסוימות )כגון פריודונטיטיס נרחב ]למ
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 המלצות קליניות: שלב הטיפול השלישי

בהדרגה, תחילה על ידי שיפור הולם של הרגלי היגיינת הפה של  3יש לבצע את טיפול בפריודונטיטיס שלב 

ורמי סיכון במהלך שלב הטיפול הראשון ולאחר מכן, במהלך שלב הטיפול השני, מיגור המתרפא ושליטה בג

)הפחתה( מקצועית של רובד ואבנית על חניכיים ותת חניכיים, עם או ללא טיפולים משלימים. אולם, אצל  

עומק  מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, ייתכן קושי בהסרה מלאה של רובד ואבנית תת חניכיים בשיניים בהן

מ"מ או יותר או בהן משטחים אנטומיים מורכבים )שורשים קעורים, התפצלויות,  6הכיסים בבדיקת מחדר הנו 

 מכתשיים( ולא ניתן יהיה להשיג את נקודות הסיום והיה צורך לבצע טיפול נוסף. -כיסים תת

 

רכה פריודונטלית  יש להעריך את התגובה הפרטנית לשלב השני של טיפול אחרי תקופת ריפוי הולמת )הע

מ"מ עם דימום בעת   4מחדש(. אם לא הושגו נקודות הסיום של הטיפול )היעדר כיסים פריודונטליים מעל 

מ"מ או יותר(, יש לבצע את השלב השלישי של טיפול. אם   6בדיקת מחדר או ללא כיסים פריודונטליים עמוקים ) 

ת, יש לשבץ את המתרפא בתוכנית טיפול  ההתערבות להשגת נקודות סיום אלה של הטיפול הייתה מוצלח

 (. SPCפריודונטלי תומך )

 

שלב הטיפול השלישי מיועד אפוא לטיפול באתרים שאינם מגיבים בצורה הולמת לשלב הטיפול השני, במטרה 

נגעים אלה, המוסיפים מורכבות לטיפול   בטללהשיג גישה לאתרי כיסים עמוקים, או במטרה לשקם או ל

 בפריודונטיטיס או )נגעים תת מכתשיים ונגעים במסעף(. התערבויות אלה עשויות לכלול:

 חניכית חוזרת עם או ללא טיפולים משלימים-אינסטרומנטציה תת -

 ניתוח הרמת מתלה גישה פריודונטלי   -

 )הסרת עצם( ניתוח פריודונטלי לכריתה -

 )רגנרציה( פריודונטלי לצימוחניתוח  -

 

 

גישות כירורגיות כפופות להסכמה ספציפית נוספת מאת המטופל ויש להתייחס לגורמי סיכון ספציפיים / קיום 

התוויות נגד רפואיות. יש צורך להעריך את התגובה הפרטנית לשלב השלישי של הטיפול )הערכה פריודונטלית( 

ום של הטיפול ולהעביר את המתרפא לטיפול פריודונטלי תומך. לא ובמקרה הטוב יש להשיג את נקודות הסי

יהיה ניתן בהכרח להשיג את כל נקודות הסיום של הטיפול בכל השיניים אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס 

 .3קשה בשלב 
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 התערבות: פעולות הרמת מתלה גישה

עילות היחסית של ההתערבויות הכירורגיות בשלב השלישי של השאלה הרלוונטית הראשונה להערכת הי

ריים אחרי השלב השני של טיפול אוכיסים שי 3הטיפול, לטיפול במתרפאים שיש להם פריודונטיטיס שלב 

חניכית חוזרת על מנת להשיג -פריודונטלי, הנו האם פעולת הרמת מתלה גישה יעילה יותר מאשר הטריה תת

 מ"מ או פחות ללא דימום[.  4( בסך PDיפול ]עומק בדיקת מחדר ) את נקודות הסיום של הט

 

 באיזו מידה מתלי גישה יעילים בהשוואה לאינסטרומנטציה תת חניכית חוזרת ונשנית?

 

 (3.1המלצה מבוססת עדות )

מ"מ או יותר( אצל מתרפאים שיש  6עמוקים )עומק בבדיקת מחדר בסך שאריים בנוכחותם של כיסים 

לבצע ניתוח מציעים אחרי שלבי הטיפול הפריודונטלי הראשון והשני, אנחנו  3להם פריודונטיטיס שלב 

לחזור על אנחנו מציעים מ"מ(,  4-5בעומק בינוני )שאריים הרמת מתלה גישה. בנוכחות כיסים 

 .אינסטרומנטציה תת חניכית

 ( Sanz-Sanchez et al., 2020)ספרות תומכת 

מחקרים   5מתרפאים( בעלי סיכון גבוה להטיה.  500ניסויים קליניים אקראיים ) 13איכות העדות: 

הוגבלו לכיסים הקשורים בפגמים תוך גרמיים מספר מצומצם של מחקרים הציגו נתונים המתאימים 

 תוצאות. לניתוחים כמותיים. עקביות גבוהה בין 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.4%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

עדות זמינה. נצפתה הפחתה גדולה יותר באופן מובהק סטטיסטית בעומק כיסים בבדיקת מחדר במתלי גישה 

(AF מאשר בהטריה תת חניכית כעבור )  שנה. ההפרש היה ניכר יותר באתרים שהיו עמוקים יותר תחילה

(PPD ≥ 6 ( )מחקרים,  4מ"מWMD=0.67, 95% CI [0.37; 0.97;כעבור שנה אחת ,] [ WMD=0.39; 95% 

CI [0.09; 0.70  הפרשים אלה בהפחתת עומק כיסים 27.5%כעבור מעל שנה אחת(. האפקט היחסי היה .

 ;WMD=0.49, 95% CI [0.11  ]מחקרים; 4מכתשיים )-הקשורים בפגמים תתבבדיקת מחדר נצפו גם בכיסים 

(. לא נצפו הפרשים מובהקים סטטיסטית בתוספת רמת תאחיזה קלינית בכיסים שהיו עמוקים תחילה בין  0.86

פעולות. אולם, תוספת אובדן התאחיזה הקליני היה גדול יותר בקבוצת ההטריה התת חניכית בכיסים שעומקם 

וני תחילה, ומתלי גישה הובילו לאובדן תאחיזה גדול יותר באופן מובהק סטטיסטית באתרים בהם עומק היה בינ

מ"מ או פחות. שיעור גבוה יותר באופן מובהק סטטיסטית של כיסים  4הכיסים הראשוני בבדיקת מחדר היה 
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 WMD=11.6%, 95%מחקרים,   3רדודים הושג באמצעות הרמת מתלה גישה מאשר בהטריה תת חניכית )

CI [6.76; 16.5]( הצורך בטיפול חוזר .)0-14%-בקבוצת ההטריה התת חניכית ו 8-29%מחקרים( היה  4 

בקבוצת הרמת המתלה. לא היו הפרשים מובהקים סטטיסטית במדדי תוצאה שדווחו על ידי מתרפאים  

(PROMs.בין ההתערבויות ) 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 להרמת מתלה גישההתערבות: פעולות שונות 

השאלה הרלוונטית השנייה הייתה האם קיימות פעולות כירורגיות שמרניות ספציפיות היעילות יותר להשגת 

 .3נקודות בסיום בטיפול במתרפאים שיש להם פריודונטיטיס בשלב 

להסיר  פעולות כירורגיות שמרניות הוגדרו כפעולות שמטרתן להשיג גישה לפני השורש המיועדים לטיפול מבלי

כמויות גדולות של רקמה קשה ורכה. פעולות אלה סווגו לפי כמות ההסרה של חניכיים בשוליים ופפילה  

 אינטרדנטלית לפי:

 [; intra-sulcular incisions( תוך שימוש בחתכים משולשים ]OFDהטריה דרך מתלה פתוח )  -

 (, כגון מתלה ע"ש וידמן משופר  para-marginal incisionsשוליים )-מתלים יחד עם חתכים סמך -

(WMF - modified Widman flap ;) 

 מתלים לשימור פפילות.  -

 

 

 שנוות לרמת מתלה יעילות?הבאיזו מידה הפעולות 

 

 (3.2המלצה מבוססת עדות )

מכתשיים  -מ"מ או יותר( ופגמים תוך 6ריים עמוקים )עומק בבדיקת מחדר בסך אבמקרים של כיסים ש

אחרי ביצוע תקין של שלבי הטיפול הפריודונטלי   3מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס שלב אצל 

הראשון והשני, לא קיימת עדות מספקת על מנת להמליץ על בחירה מתוך פעולות הרמת המתלה. 

 ניתן לבצע ניתוח פריודונטלי לפתיחת גישה לנגע תוך שימוש במתלים בצורות שונות.

 ( Sanz-Sanchez et al., 2020)ספרות תומכת 

. ניסוי קליני  OFDלבין פעולות  WMFשלושה ניסויים קליניים אקראיים השוו פעולות איכות העדות: 

-אקראי אחד השווה בין היעילות של מתלים לשימור פפילות )גישה דרך מתלה אחד בהשוואה ל

OFDפולשני לבין  -ניים אקראיים השווה בין ניתוח זעירמכתשיים. שני ניסויים קלי-( בנוכחות כיסים תוך

 ניתוח קונבנציונלי. סיכון בינוני עד גבוה להטיה. נתונים זמינים מוגבלים. 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

, רק מחקר אחד הראה הפחתת עומק OFD-ל WMFעדות זמינה. מתוך שלושה מחקרים זמינים המשווים בין  

. לא היו OFD-בהשוואה ל WMFכיסים בבדיקת מחדר גדולה יותר באופן מובהק סטטיסטית במקרה של 
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מכתשיים עמוקים בין  -תתבאחוז ההפחתה בעומק כיסים בבדיקת מחדר בכיסים הפרשים מובהקים סטטיסטית 

ניתוח מתלה שומר פפילה )גישה דרך מתלה אחד( לבין מתלים קונבנציונליים )מחקר אחד(. שני מחקרים אשר 

פולשני לבין ניתוח קונבנציונלי לא הראו ערך מוסף מובהק בהפחתת עומק כיסים בבדיקת -השוו בין ניתוח זעיר

 מחדר או תוספת רמת תאחיזה קלינית.
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 התערבות: פעולות הרמת מתלה לכריתה

השאלה הרלוונטית השלישית הנה האם פעולות הרמת מתלה לכריתה )פעולות שמטרתן שינוי במבנה הרקמות 

הקשות ו/או הרכות על מנת להשיג עומק רדוד בבדיקת מחדר בנוסף להשגת גישה לצורך הטריה תת חניכית( 

אשר פעולות כירורגיות שמרניות בהשגת נקודות הסיום של טיפול פריודונטלי בטיפול במתרפאים יעילות יותר מ

 . 3שיש להם פריודונטיטיס שלב 

 

 מהי היעילות של ניתוח לסגירה / הפחתה של כיסים ביחס לניתוח הרמת מתלה גישה?

 (3.3המלצה מבוססת עדות )

מ"מ או יותר( אחרי טיפול הולם   6ריים עמוקים )עומק בבדיקת מחדר בסך אבמקרים של כיסים ש

לבצע ניתוח הרמת מתלה לכריתה, אך יש להתחשב מציעים בשלב השני של טיפול פריודונטלי, אנחנו 

 באפשרות להגברת נסיגת חניכיים. 

 ( Polak et al., 2020)ספרות תומכת 

מתאימים לשימוש לניתוח הכמותי(. סיכון גבוה להטיה.   4אקראיים )ניסויים קליניים  9איכות העדות: 

 נתונים זמינים מוגבלים. 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 2.6%רוב פשוט )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

טובה יותר באופן מובהק סטטיסטית בעומק כיסים עדות זמינה. כירורגיה פריודונטלית לכריתה השיגה הפחתה 

( ושנה אחת WMD= 0.59 mm; 95% CI [0.06-1.12]חודשים ) 6במדידת מחדר מאשר מתלי גישה כעבור 

(WMD=0.47 mm; 95% CI [0.24; 0.7] לגבי כיסים בעומק .)מ"מ, ההפרשים היו מובהקים סטטיסטית  4-6

מ"מ או יותר הראו הפרש  7[(, בעוד שכיסים בעומק WMD=0.34 mm; 95% CI [0.19; 0.48אחרי שנה אחת )

  5- ו  3(. ההפרשים חלפו עם הזמן )מעקב אחרי WMD=0.76 mm; CI [0.35; 1.17]גדול יותר בין הקבוצות )

שנים(.    3-5שנים(. לא היו הפרשים בתוספת רמת תאחיזה קלינית בין אופני ההתערבות הכירורגית בטווח הארוך )

באופן מובהק סטטיסטית אחרי ניתוח כריתה מאשר ניתוח להרמת מתלה  הייתה גדולה יותר  הניתוחלאחר  נסיגה  

שנים )מעקב אחד(. לא נצפו    5גישה שנה אחת אחרי הניתוח )שני מחקרים(. לא דווח על הפרשים במעקב אחרי  

 רגית. הפרשים בנסיגה כעבור זמן בכיסים שהיו רדודים תחילה בין שני אופני ההתערבות הכירו
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 ניסויים קליניים אקראיים(. 4סיכון להטיה. סיכון גבוה להטיה, מחסור בנתונים כמותיים )רק 

רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. המחסור בנתונים אודות שיעור הכיסים הרדודים או השכיחות של טיפול חוזר 

 ל ההפרשים. מונע אפשרות לבחון את הרלוונטיות הקלינית ש

או השאריים  (, אחוז הכיסים PROMsמאזן התועלת והנזק. נתונים על במדדי תוצאה שדווחו על ידי מתרפאים )

 הצורך בטיפול חוזר לא דווחו באף אחד מהמחקרים. 

 

 

 המלצות כלליות לפעולות כירורגיה פריודונטלית

מכתשיים או מעורבות -וללא פגמים תוךריים עם אמהי רמת הטיפול הנדרשת על מנת להתמודד עם כיסים ש

 של טיפול פריודונטלי?  2-ו 1התפצלויות אחרי השלמת שלבים 

 (3.4המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

שהוא יבוצע על ידי רופאי  ואנחנו ממליצים טיפול כירורגי יעיל אבל לעתים קרובות מורכב 

אנחנו  שיניים שיש להם הכשרה ייעודית נוספת או על ידי מומחים במרפאות מומחים. 

 על מאמצים לשיפור הגישה לרמת טיפול זו עבור מתרפאים אלה.ממליצים 

 חוות דעת מומחהספרות תומכת  

 ↑↑ - Aדרגה דרגת ההמלצה: 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

וטיפול במסעפים( חורגת מעבר להיקף ההשכלה רגנרציההתערבות. כירורגיה פריודונטלית מתקדמת )

(. תוכניות לימוד ברפואת שיניים כוללות הקניית Sanz & Meyle, 2010ולכשירות של רופא השיניים הכללי )

בגישה אבל אינן מיועדות להעניק כשירות על מנת לבצע טיפול כזה: הכשרה ייעודית נוספת  ידע ובקיאות 

דרושה ומתאפשרת דרך תוכניות לימודי המשך ואיגודי פריודונטיה במרבית הארצות. תואר מתקדם  

ם (, מאידך, מיועד בפרט להקניית כשירות ומקצועיות להתמודדות עpostgraduate educationבפריודונטיה )

 Sanz, van der Velden, van Steenberghe, & Baehni, 2006; Van der Veldenבעיות מורכבות כאלה )

& Sanz, 2010.) 
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אם המומחיות אינה זמינה ולא ניתן להפנות את המתרפא, מהי רמת הטיפול הראשוני המזערית הנדרשת על 

מכתשיים או מעורבות התפצלויות אחרי השלמת שלבים -ללא פגמים תוך עם ושאריים מנת להתמודד עם כיסים 

 של טיפול פריודונטלי? 2-ו 1

 (3.5המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

על סילוק אבנית והטריית שורשים חוזרים עם או ללא אנחנו ממליצים כדרישה מינימלית, 

באיכות גבוהה ותוכנית טיפול   2-ו 1הרמת מתלה גישה באזור בהקשר של טיפול שלב 

 פריודונטלי תומך בתדירות גבוהה, לרבות אינסטרומנטציה תת חניכית. 

 חוות דעת מומחה ]וסקרים שיטתיים של מתלי גישהספרות תומכת 

(Graziani et al., 2012; Graziani et al., 2015 ]) 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. שירותי בריאות השן מאורגנים בצורות שונות בארצות שונות. חלק מהשירותים מובנים הן בטיפול 

לרפואת שיניים או למרפאות מומחים(; ראשוני והן בטיפול אצל מומחים )ניתנים לרוב על ידי הפניה לבתי חולים 

בארצות אחרות, שירותי בריאת השן מבוססים על רמת טיפול אחד ורופאי שיניים כלליים שמתעניינים בכך  

רוכשים מיומנויות רחבות יותר בתחום הפריודונטיה דרך לימודי המשך. במרבית מערכות הבריאות, טיפול  

מוגבל ומערכות אלה מתאפיינות בחוסר שוויון משמעותי בזמינות  נשאר 4ושלב  3מיטבי בפריודונטיטיס בשלב 

ונגישות של טיפול פריודונטלי מתקדם / מומחה. קיים צורך דחוף בשיפור הנגשת רמת הטיפול המתאימה 

(  4-ו 3למתרפאים בהינתן הנטל הגבוה והעלויות הגבוהות הקשורים בהשלכות של פריודונטיטיס קשה )שלבים 

 לכה.שאינו מטופל כה

 

 

 מהי החשיבות של טיפול עצמי להיגיינה אורלית בהקשר של טיפול פריודונטלי כירורגי? 

 (3.6המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

אנחנו ממליצים שלא לבצע כירורגיה פריודונטלית )לרבות השתלות( אצל מתרפאים שאינם 

 ולא שומרים על רמות אלה.מגיעים לרמות מספקות של היגיינה אורלית בטיפול עצמי 

 חוות דעת מומחהספרות תומכת  
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 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל   0%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה חזקה )

 לניגוד אינטרסים(
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 רקע

הצביעו על ההשפעות השליליות )אובדן   20-המאה השל  70-התערבות. עקרוני הוכחת יכולת שנערכו בשנות ה

 ,Nymanתאחיזה קלינית( הנובעות בכירורגיה פריודונטלית אצל מתרפאים שאין אצלם בקרת רובד מספקת )

Lindhe, & Rosling, 1977; Rosling, Nyman, Lindhe, & Jern, 1976 ניסויים קליניים אקראיים מרובים .)

ורגית מצביעים על השפעה תלוית מינון של בקרת רובד על תוצאות ריפוי. נתונים על התערבות פריודונטלית כיר

(. רמת הטיפול העצמי להיגיינה אורלית van Steenberghe et al., 1990דומים דווחו אחרי ניתוחי השתלה )

קיים    ([.O'Leary, Drake, & Naylor, 1972מוערכת באופן קליני באמצעות רשומת בקרת רובד ]ראה לדוגמה )

לבין תוצאות טובות יותר אחרי ניתוח )דיונים מפורטים על סיוע  20-25%-קשר עקבי בין ציוני רובד נמוכים מ

והמלצות קליניות לטיפול פריודונטלי   1למתרפא בהקפדה על היגיינה אורלית ברמה גבוהה מופיעים בשלב 

 תומך(.

 

 

 התערבות: טיפול בפגמים תוך גרמיים

 הקשורים בפגמים תוך גרמיים? שאריים מהו טיפול מספק בכיסים עמוקים 

 

 (3.7המלצה מבוססת עדות )

הקשורים בפגמים תוך  שאריים אנחנו ממליצים לטפל בשיניים שיש סביבן כיסים עמוקים 

 .תפריודונטלירגנרציהמ"מ או יותר באמצעות  3גרמיים בעומק  

 ( Nibali et al., 2019)ספרות תומכת 

 4 -מתרפאים(  1000שיניים אצל  1182ניסויים קליניים אקראיים ) 22איכות העדות: 

קיימת עקביות בכיוון התועלת אך הטרוגניות גבוהה  -מחקרים בעלי סיכון נמוך להטיה 

 על פני הטרייה דרך מתלה פתוח.רגנרציהלהעדפת ניתוח 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   10%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

של   תכירורגירגנרציההתערבות. ראה סעיפים קודמים. אלגוריתם לקבלת החלטות קליניות לטיפול על ידי 

 . 1מתואר בתרשים שאריים מכתשיים וכיסים -פגמים תוך
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מתרפאים. איכות העדות דורגה   1000ניסויים קליניים אקראיים בהם גויסו   22עדות זמינה. העדות כוללת 

 כגבוהה.

מחקרים אחרים בעלי   15-מחקרים בעלי סיכון נמוך להטיה ו  4סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים זיהתה 

 סיכון לא ברור להטיה. 

אות קליניות )כיסים עמוקים יותר ותוספת גבוהה יותר ברמת כירורגי הובילה לשיפור בתוצרגנרציהעקביות. 

תאחיזה קלינית( בהשוואה להטריה דרך מתלה פתוח במרבית המחקרים. לא נצפו סממנים של הטיית פרסום.  

[. ניתן להסביר תופעה adjunctive effectנצפתה הטרוגניות בינונית עד משמעותית בהיקף אפקט ההשלמה ]

 רים ביולוגיים או תצורות מתלה ספציפיים. זו דרך השימוש בחומ

 ;CI [0.95 ]95%מ"מ ) 1.34רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. תועלת ההשלמה הממוצעת אשר דווחה הייתה 

( בהפחתת עומק כיסים. הדבר היווה  CI [0.85; 1.55 ]95%מ"מ ) 1.20-( בתוספת רמת תאחיזה קלינית ו1.73

(  ביחס לקבוצת הביקורת. הפרש ממוצע בהיקף כזה נחשב CI [60%; 100% ]95%) 80%שיפור בשיעור  

לרלוונטי מבחינה קלינית כי הוא מגלם פוטנציאל להפחתת הסיכון לאובדן שיניים. מחקרי תצפית וניסוי  

שנים מצביעים על שיפור בשימור שיניים בליווי   20עד  3המדווחים על הישרדות שיניים במשך תקופה בת 

ניסויים קליניים אקראיים  28אצל מתרפאים הנהנים מטיפול פריודונטלי תומך בשיניהם ] תפריודונטלירגנרציה

 ([. Stavropoulos et al., 2020סוכמו אצל )

מאזן התועלת והנזק. לא נצפה אף אירוע חריג חמור באף אחד מהמחקרים אשר נכללו בסקירה השיטתית. 

-אירועים חריגים מקומיים )כשל פצע( ותחלואה בתרכוללים  רגנרציה  יהאירועים החריגים הקשורים בטיפול

. הסיכון הפוטנציאלי להעברת מחלה באמצעות חומרים רגנרציהניתוחית. לא דווח על נזק ספציפי אחרי ניתוח 

 ממקור אנושי וממקור בעל חיים נחשב לנמוך ביותר. רגנרציהביולוגיים מעוררי 

ם תוך גרמיים עמוקים מובילה לתוצאות טובות יותר  בפגמי רגנרציבישיקולים אתיים. התפיסה לפיה טיפול 

תקן הטיפולי צריך להיות הרמת מתלה המאשר הרמת מתלה גישה רווחת בקהילה המחקרית והקלינית. לכן, 

מתועדים. תפיסה זו נתמכת בדיווח  רגנרציהלשימור רקמה מרבי תוך שימוש מקומי בחומרים ביולוגיים מעוררי 

ויים קליניים אקראיים שנכללו בסקירה השיטתית נעשה שימוש במתלי גישה ניס  79מתוך  22-לפיו רק ב

 חומרים ביולוגיים שונים  /רגנרציהבקבוצת הביקורת ומרבית מכלול העדות השווה בין טכניקות 

רשומות לשימוש באירופה. רגנרציהשיקולי רגולציה. חשוב להדגיש שרק קבוצות בודדות של חומרים מעוררי 

בכל קבוצה, רק חומרים בודדים עומדים בקריטריונים מבוססי העדות המפורטים בהנחיות אלה ואין להחיל את 

שלא נבדקו במידה ראויה. מימוש התקנות האירופאיות החדשות להתקנים רפואיים עשוי השיקולים על חומרים 

 להועיל בהקשר זה.

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

יקר יותר מאשר ניתוח הרמת מתלה גישה אך זול יותר מאשר החלפת שיניים  רגנרציה שיקולים כלכליים. ניתוח 

כלכליים בניסויים קליניים אקראיים הכלולים בסקירה זו,  -בעקבות אובדן שיניים. בהיעדר נתונים בריאותיים

ות נמוכה יותר של התמודדות עם לבין על רגנרציהמחקר חלוצי העלה שקשר בין העלייה הראשונית בעלות ה

 (. Cortellini, Buti, Pini Prato, & Tonetti, 2017שנים ) 20הישנות מחלה במשך תקופה בת 

חלק ממגזרי  , העדפות של מתרפאים. אין נתונים זמינים אודות ההעדפות של מתרפאים או הקבילות אצלם

הם ממקור חזיר או פר.  רגנרציהלק מחומרי ההאוכלוסייה עשויים להעלות התנגדויות על רקע דת מכיוון שח

בעוד העילות רפואיות מקובלות על מנהיגי דת ומאושרות על ידם, הרגישות של הפרט עדיין עלולה להוות  

 מכשול.

 

שאריים  על מנת לתמוך בריפוי של כיסים עמוקים רגנרציהמהי הבחירה המתאימה בחומרים ביולוגיים מעוררי 

 יים עמוקים? הקשורים בפגמים תוך גרמ 

 (3.8המלצה מבוססת עדות )

להשתמש או במחיצות ביולוגיות חוסמות או בנגזרת אנחנו ממליצים , רגנרטיביבטיפול 

 מטריצת זגוגית עם או ללא הוספת שתלים ממקור גרמי*

 ( Nibali et al., 2019)ספרות תומכת 

קיימת  -סיכון נמוך להטיה מחקרים בעלי  4  -ניסויים קליניים אקראיים  20איכות העדות: 

 הטרוגניות בינונית עד גבוה גבוה להעדפת חומרים ביולוגיים אלה. 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל  18.1%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 לניגוד אינטרסים(

בפגמים תוך גרמיים )או מעורבות  רגנרציהלתמיכה ב* קלינאים נדרשים לבחור חומר ביולוגי ספציפי לשימוש 

-( על בסיס עמידה בכל הקריטריונים דלהלן )הליכים של הסדנה העולמית לפריודונטיה מclass IIמסעף מסוג 

לרגנרציה קליני איתן המזהה מנגנון)נים( סביר)ים( לפעולה המובילה -(: א( זמינות של מחקר קדם1996, 1996

בבני אדם ביישום הספציפי; ג( עדות ליעילות בניסויים קליניים  רגנרציהות היסטולוגית ל; ב( עדתפריודונטלי

מבוקרים אקראיים ישימים ואיכותיים. בעוד שקיימים חומרים ביולוגיים עומדים בכל הקריטריונים הללו, חשוב 

קינה אירופאית( או )עמידה בת CE-להבין שחומרים ביולוגיים רבים אינם עומדים בהם על אף שהם מסומנים כ

 (.FDAכמאושרים על ידי רשות המזון והתרופות של ארה"ב )

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מתרפאים. איכות העדות נחשבה  972ניסויים קליניים אקראיים בהם גויסו   20עדות זמינה. העדות כוללת 

 לגבוהה.

מחקרים אחרים בעלי   15-מחקרים בעלי סיכון נמוך להטיה ו  4איכות המחקרים זיהתה סיכון להטיה. בחינת 

 סיכון לא ברור להטיה. 

תוך שימוש במגוון חומרים ביולוגיים הוביל לשיפורים בתוצאות קליניות בהשוואה רגנרטיביעקביות. טיפול 

. נצפתה הטרוגניות בינונית להטריה דרך מתלה פתוח במרבית המחקרים. לא נצפו סממנים של הטיית פרסום

 [. adjunctive effectעד משמעותית בהיקף אפקט ההשלמה ]

  1.27רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. האפקט המשלים הממוצע מבחינת תוספת רמת תאחיזה קלינית היה 

  95%) מ"מ 1.43- ( עבור נגזרת מטריצת זגוגית ו77%, שווה ערך לשיפור בשיעור CI [0.79; 1.74] 95%מ"מ )

CI [0.76; 2.22 ]  כתמודר הרקמ רגנרצית( ל 86%, שווה ערך לשיפור בשיעור (GTR  ובהשוואה להטריה דרך )

  1.5מתלה פתוח. שילוב של מחיצה ושתל ממקור עצם הוביל לשיפור גבוה יותר ברמת תאחיזה קלינית בסך 

יה דרך מתלה פתוח. ההשוואה ( בהשוואה להטר90%, שווה ערך לשיפור בשיעור CI [0.66; 2.34] 95%מ"מ )

לא הובילה להפרש מובהק סטטיסטית בשיפור רמת רגנרצית רקמה מודרכתבין נגזרת מטריצת זגוגית לבין 

 תאחיזה קלינית. יש לבסס את הבחירה של חומר ביולוגי או שילובים אפשריים על תצורת הפגם. 

 

הקשורים בפגמים שאריים בכיסים עמוקים רגנרציהמהי הבחירה המתאימה של תצורת מתלה כירורגי לטיפול 

 תוך גרמיים? 

 (3.9המלצה מבוססת עדות )

על שימוש בתצורות מתלים ספציפיות תוך שימור מרבי של רקמה רכה אנחנו ממליצים 

גם להגביל ממליצים אינטרדנטלית כגון מתלים לשימור פפילות. בנסיבות מסוימות, אנחנו 

 הרמת מתלים על מנת לשפר את יציבות הפצע ולהפחית תחלואה.

 ( Graziani et al., 2012; Nibali et al., 2019)ספרות תומכת  

 עדות נלווית הנובעת מסקירות שיטתיות וחוות דעת מומחה. איכות העדות: 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   2.8%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

 שיטתיות. עדות זמינה. העדות כוללת שתי סקירות 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מחקרים אחרים  15-סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים זיהתה חמישה מחקרים בעלי סיכון נמוך להטיה ו

 בעלי סיכון לא ברור להטיה.

 עקביות. לא ניתן להסיק מסקנה.

ת תאחיזה קלינית רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. הוכח שמתלים לשימור פפילות מובילים לשיפור ברמ

ניתוחית בהשוואה להטריה דרך מתלה פתוח.  -והפחתת מחלה פריודונטלית וכן ירידה בשיעור הנסיגה הבתר

מאזן התועלת והנזק. לא דווח על אף אירוע חריג אחרי יישום מתלים לשימור פפילות בניתוח פריודונטי  

בות הנוספת של הניתוח מחייבת הכשרה אשר בוצע על ידי קלינאים שעברו הכשרה מספקת. המורכ רגנרציהל

 נוספת.

ישימות. שיקולים אנטומיים הקשורים ברוחב הרווח האינטרדנטלי משליכים על בחירת תצורת המתלה 

(. מיקום Cortellini, Prato, & Tonetti, 1995, 1999המועדפת על מנת פתוח גישה לאזור האינטרדנטלי )

 & Cortelliniהאפשרות: א( למזער את הארכת המתלה ) ותצורה של הפגם התוך גרמים משליכים על

Tonetti, 2007; Harrel, 1999 ב( להרים מתלה או הצורך להרים את הפפילה האינטרדנטלית עד הסוף ;)

(Cortellini & Tonetti, 2009; Trombelli, Farina, Franceschetti, & Calura, 2009 .) 

 

 

 התערבות: טיפול בפגמים במסעף

 ? שארייםוכיסים  Class III-ו Class IIול המתאים בטוחנות בהן קיימת מעורבות מסעף מסוג מהו הטיפ

 (3.10המלצה והודעה מבוססות עדות )

אנחנו ממליצים על ביצוע טיפול פריודונטלי בטוחנות בהן קיימת מעורבות   . א

 . שאריים וכיסים   Class III-ו Class IIמסעף מסוג 

 מעורבות מסעף השן אינה מהווה עילה לעקירה.  . ב

 (Dommisch et al., 2020; Jepsen et al., 2019)ספרות תומכת  

 איכות העדות:

 מתרפאים(   575ניסויים קליניים אקראיים ) 20:  רגנרציהטיפול

 מתרפאים( בעלי איכות עדות נמוכה 665מחקרים תצפיתיים ) 7טיפול על ידי כריתה:  

 דרגת ההמלצה

 ↑↑  - Aדרגה  . א

 הודעה . ב



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל  1.5%הסכמה רחבה חזקה )א. חוזק ההסכמה הרחבה 

 פוטנציאל לניגוד אינטרסים(

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל  1.5%הסכמה רחבה )ב. חוזק ההסכמה הרחבה 

 לניגוד אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. ראה סעיפים קודמים. אלגוריתם לקבלת החלטות קליניות לטיפול על ניתוח פריודונטלי סביב טוחנות 

 . 2מתואר בתרשים שאריים ( וכיסים Class I, Class IIבהן מעורבות מסעפים )

מתרפאים )מעורבות מסעפים בצד הפומי /   575ניסויים קליניים אקראיים בהם  20עדות זמינה. העדות כוללת 

מתרפאים  665מחקרים תצפיתיים בהם   7-( וClass IIלשוני בלסת העליונה ובצד הפומי בלסת העליונה מסוג 

(Class II פרוקסימלי ו-Class IIIסקירות שיטתיות קודמות דנו בביצועי .)  ם הקליניים של טיפול פריודונטלי

 (.Huynh-Ba et al., 2009; Nibali et al., 2016בשיניים בהן קיימת מעורבות מסעפים )

סיכון להטיה. איכות עדות גבוהה בניסויים קליניים אקראיים. איכות עדות נמוכה במחקרים תצפיתיים. עקביות. 

בהיקף ההשפעה )טווחים רחבים של הישרדות שיניים(.  אחרי טיפול, נצפתה הטרוגניות בינונית עד משמעותית 

 לא ניתן לקבוע את הסיבות לכך מתוך הנתונים הקיימים.

שנים. בסך  30.8עד  4רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. אחרי טיפול, נצפו שיעורי הישרדות סבירים במשך 

מאשר  Class IIורבות מסעפים מסוג הכל, שיעורי הישרדות השיניים אשר נצפו היו טובים יותר במקרים של מע

 . Class IIIמסוג 

מאזן התועלת והנזק. לא זיהינו נתונים אודות נזק הקשור במישרין לפעולות אשר בוצעו. שיקולים כלכליים.  

הדמיות המבוססות על מערכת הבריאות הגרמנית מראות ששימור שיניים אחרי טיפול פריודונטלי מורכב  

ות מסעפים משתלם יותר מאשר עקירתן ולאחר מכן ביצוע תותבת חלקית קבועה  בשיניים בהן קיימת מעורב

(. מחקר שעסק בעלות בפועל Schwendicke, Graetz, Stolpe, & Dorfer, 2014הנתמכת על גבי שתלים )

של טוחנות שקיימת סביבן פגיעה  ורשל שימור טוחנות באותה מערכת הבריאות הראה שעלות השימו

 (. Schwendicke, Plaumann, Stolpe, Dorfer, & Graetz, 2016מזערית ) פריודונטלית הייתה

(. ישימות. ניתן  IQWiG, 2016העדפות של מתרפאים. קיימת העדפה חזקה מצד מתרפאים לשימור שיניים )

להחיל הנחיה משום שהיא אינה תלויה בזמינות של חומרים וחלק מכוח העבודה בתחום רפואת השיניים עבר 

 מתאים להכשרה למתן טיפול כירורגי במסעפים במערכות בריאות אירופאיות שונות. הכשרה או 
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 בשיניים תחתונות?  Class IIהקשורים במעורבות מסעפים מסוג שאריים מהו טיפול מספק בכיסים עמוקים 

 (3.11המלצה מבוססת עדות )

הקשורים  שאריים אנחנו ממליצים לטפל בטוחנות תחתונות שיש סביבן כיסים עמוקים 

 . תפריודונטלירגנרציהבאמצעות  Class IIבמעורבות מסעפים מסוג  

 ( Jepsen et al., 2019)ספרות תומכת 

 מתרפאים(.  493חודשים או יותר ) 12ניסויים קליניים אקראיים שנמשכו   17איכות העדות: 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   7.6%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

מתרפאים. איכות העדות להודעה   493ניסויים קליניים אקראיים בהם גויסו   17עדות זמינה. העדות כוללת 

 ,.Jepsen et alונחשבה לגבוהה. בסקירה השיטתית העומדת בבסיס המלצה זו ) GRADEנבחנה לפי שיטת 

מתלה פתוח, יחד בהשוואה להטריה דרך  רגנרציהאנליזה המקבצת את כל הטכניקות ל-(, בוצעה מטא2019

הניבו תועלת משמעותית ביחס להטריה דרך מתלה פתוח רגנרציהעם אנליזה נלווית. התוצאות הראו שטיפולי 

 מבחינת תוצאות ראשוניות ותחליפיות. 

סיכון להטיה. בחינה של איכות המחקרים זיהתה סיכון לא ברור להטיה במרבית המחקרים. יש להתחשב בכך 

 קורות מימון ושבעה מאמרים דיווחו על מימון המחקר מהתעשייה. ששישה מאמרים לא חשפו מ

הדגים באופן עקבי תועלת נוספת )מבחינת שיפור במצב המסעף, תוספת עצם אופקית,  רגנרציהעקביות. טיפול 

 תוספת תאחיזה אופקית ואנכית, הפחתת כיסים( בהשוואה להטריה דרך מתלה פתוח.

הנה רלוונטית מבחינה קלינית  רגנרציהעלת הנוספת הממוצעת של טיפול רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. התו

ל ההשפעה גודמ"מ בהפחתת אובן תאחיזה קליני והפחתה גדולה יותר בעומק כיסים בבדיקת מחדר( ו 1.3)

( 69.4עד   5.8)רווח מהימנות בייסיאני של  21( של ORחשוב מכיוון שמעורבות מסעפים הראתה יחס סיכויים )

 . רגנרציהטכניקותלטובות 

לקידום שימור שיניים גוברת על האירועים החריגים,  רגנרציהמאזן התועלת והנזק. התועלת של טיפולי 

 המתבטאים בעיקרם בכשל פצע מקומי. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

ים לקידום שימור שיניים עדיפים על פני עקירת שינירגנרציהשיקולים אתיים. התפיסה הרווחת היא שטיפולי 

 )והחלפתן( או הטריה דרך מתלה פתוח.

 .CEאו מאושרי  FDA-שיקולי רגולציה. כל המחקרים דיווחו על התקנים המאושרים על ידי ה

קיימות עלויות נוספות, המוצדקות לכאורה לאור התועלת הנוספת )שיפורים  רגנרציהשיקולים כלכליים. לניתוח 

 במסעף השן(.

 ימים מזעריים העדפות של מתרפאים. הנתונים הקי

 ישימות. שיניים שמבטאות מצב מיטיב למתרפא, לשן ולפגם. 

 

 

בשיניים   Class IIהקשורים במעורבות מסעפים פומיים מסוג שאריים מהו טיפול מספק בכיסים עמוקים 

 עליונות? 

 (3.12המלצה מבוססת עדות )

הקשורים שאריים לטפל בטוחנות עליונות שיש סביבן כיסים עמוקים אנחנו מציעים 

 . תפריודונטלירגנרציהבאמצעות   Class IIבמעורבות מסעפים פומיים מסוג 

 ( Jepsen et al., 2019)ספרות תומכת 

 מתרפאים(.  82חודשים או יותר )  12ניסויים קליניים אקראיים שנמשכו  3איכות העדות: 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   8.5%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

 & ,de Santana, Gusmanמתרפאים )  82ניסויים קליניים אקראיים בהם גויסו  3עדות זמינה. העדות כוללת 

Van Dyke, 1999; Garrett et al., 1997; Hugoson et al., 1995 איכות העדות להודעה נבחנה לפי שיטת .)

GRADE ( ונחשבה לבינונית. מתוך המחקרים הללו, רק במחקר אחדde Santana et al., 1999  בוצעה )

 השוואה ביחס להטריה דרך מתלה פתוח המציינת תועלת נוספת.

הדגים רגנרציהחקרים זיהתה סיכון לא ברור / גבוה להטיה. עקביות. טיפול סיכון להטיה. בחינה של איכות המ

 מספר יתרונות. 

 רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. הוא לא ניתן לחיוץ )אקסטרפולציה(.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

לקידום שימור שיניים גוברת על האירועים החריגים,  רגנרציהמאזן התועלת והנזק. התועלת של טיפולי 

 בכשל פצע מקומי. המתבטאים בעיקרם 

לקידום שימור שיניים עדיפים על פני  רגנרציהשיקולים אתיים. התפיסה הרווחת אצל מומחים היא שטיפולי 

 עקירת שיניים או הטריה דרך מתלה פתוח.

 .CEאו מאושרי  FDA-שיקולי רגולציה. כל המחקרים דיווחו על התקנים המאושרים על ידי ה



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

קיימות עלויות נוספות, המוצדקות לכאורה לאור התועלת הנוספת )שיפורים  רגנרציהלים כלכליים. לניתוח שיקו

 במסעף השן(.

 העדפות של מתרפאים. לא דווחו נתונים. 

 ישימות. שיניים שמבטאות מצב מיטיב למתרפא, לשן ולפגם. 

 

 

הקשורים  שאריים בכיסים עמוקים רגנרציהביולוגיים לטיפול רגנרציהמהי הבחירה המתאימה של חומרי 

 בשיניים תחתונות ועליונות?  Class IIבמעורבות פומית מסוג 

 (3.13המלצה מבוססת עדות )

שאריים  לטפל בטוחנות עליונות ותחתונות שיש סביבן כיסים עמוקים אנחנו מציעים 

תוך   תפריודונטלירגנרציהבאמצעות  Class IIהקשורים במעורבות מסעפים פומיים מסוג 

 שימוש בנגזרת מטריצת זגוגית בלבד או בשתל הנגזר מעצם עם או ללא ממברנות נספגות*.

 ( Jepsen et al., 2019)ספרות תומכת 

מתרפאים(   493חודשים או יותר ) 12ניסויים קליניים אקראיים שנמשכו   17איכות העדות: 

חודשים   12ניסויים קליניים אקראיים שנמשכו  3בשיניים תחתונות,  Class IIלמסעף מסוג 

בשיניים עליונות, ותמיכה מעדות עקיפה,   Class IIמתרפאים( למסעף מסוג  82או יותר )

 חוות דעת מומחה. 

 ↑↑ - Aגה דר -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   12.7%רוב פשוט )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

פגמים תוך גרמיים )או מעורבות רגנרציית * קלינאים נדרשים לבחור חומר ביולוגי ספציפי לשימוש לתמיכה ב

-)הליכים של הסדנה העולמית לפריודונטיה מ( על בסיס עמידה בכל הקריטריונים דלהלן class IIמסעף מסוג 

 רגנרציהקליני איתן המזהה מנגנון)נים( סביר)ים( לפעולה המובילה ל-(: א( זמינות של מחקר קדם1996, 1996

בבני אדם ביישום הספציפי; ג( עדות ליעילות בניסויים קליניים  רגנרציה; ב( עדות היסטולוגית לתפריודונטלי

מבוקרים אקראיים ישימים ואיכותיים. בעוד שקיימים חומרים ביולוגיים עומדים בכל הקריטריונים הללו, חשוב 

 .FDA-או כמאושרים על ידי הCE-להבין שחומרים ביולוגיים רבים אינם עומדים בהם על אף שהם מסומנים כ

 

 רקע

 תערבות. ראה סעיפים קודמים. ה



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מתרפאים שיש להם נגעים בשיניים  493ניסויים קליניים אקראיים בהם גויסו   17עדות זמינה. העדות כוללת 

. איכות העדות  Class IIמתרפאים שיש להם נגעים פומיים בשיניים עליונות מסוג  82- ו Class IIתחתונות מסוג 

השיטתית העומדת בבסיס המלצה זו והה/ בינונית. בסקירה ונחשבה לגב GRADEלהודעה נבחנה בשיטת 

(Jepsen et al., 2019בוצעה מטא ,)-  אנליזה רשתית בייסיאנית על מנת לבדוק אלו אופני טיפול הראו את

הסיכויים הטובים ביותר להצלחה. לגבי תוצאה כגון מפלס עצם אופקית, הקבוצות שדורגו במקומות הגבוהים  

 באמצעות שתל תחליף עצם או נגזרת מטריצת זגוגית.רגנרצית רקמה מודרכתפת עצם, ביותר היו שתל להחל

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

סיכון להטיה. בחינה של איכות המחקרים זיהתה סיכון לא ברור להטיה במרבית המחקרים. במחקרים הקיימים  

 היוזמים הם גם החוקרים וגם גורמים תעשייתיים. 

הפעולות המתאפיינות בתוספת עצם אופקית הגדולה ביותר הנן שתל להחלפת עצם, שתל להחלפת עקביות. 

 עצם המכיל ממברנות נספגות או נגזרת מטריצת זגוגית.

 רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. הוא לא ניתן לחיוץ בין הטיפולים השונים. 

שיניים גוברת על האירועים החריגים,  לקידום שימור רגנרציה מאזן התועלת והנזק. התועלת של טיפולי 

 המתבטאים בעיקרם בכשל פצע מקומי. 

לקידום שימור שיניים עדיפים על פני עקירת שיניים רגנרציהשיקולים אתיים. התפיסה הרווחת היא שטיפולי 

 והטריה דרך מתלה פתוח. 

 .CEרי או מאוש FDA-שיקולי רגולציה. כל המחקרים דיווחו על התקנים המאושרים על ידי ה

קיימות עלויות נוספות, המוצדקות לכאורה לאור התועלת הנוספת )שיפורים  רגנרציהשיקולים כלכליים. לניתוח 

 במסעף השן(.

ניתוחיים מאשר ממברנות לא -העדפות של מתרפאים. נגזרת מטריצת זגוגית הראתה פחות נפיחות וכאב בתר

 נספגות. 

 לשן ולפגם.  ישימות. שיניים שמבטאות מצב מיטיב למתרפא,

 

 

 בשיניים עליונות ?  Class IIמהו טיפול מספק במעורבות מסעפים אינטרדנטליים מסוג 

 

 (3.14המלצה מבוססת עדות )

 ניתן לשקולבשיניים עליונות,   Class IIבמקרים של מעורבות מסעפים אינטרדנטליים מסוג 

, פיצול תפריודונטלירגנרציהאינסטרומנטציה לא כירורגית, הטריה דרך מתלה פתוח, 

 שורשים או כריתת שורשים.

 ,Dommisch et al., 2020; Huynh-Ba et al., 2009; Jepsen)ספרות תומכת 

Eberhard, Herrera, & Needleman, 2002 ) 

איכות עדות נמוכה לגישות ללא מתרפאים( בעלי  633מחקרים תצפיתיים ) 6איכות העדות: 

 . רגנרטיביושתי סקירות שיטתיות בעלות איכות עדות נמוכה לטיפול רגנרציה

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל   4.3%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה )

 לניגוד אינטרסים(

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

 סעיפים קודמים. התערבות. ראה 

(. סיכון להטיה.  Class IIמתרפאים )נגעים פרוקסימליים מסוג    633מחקרים תצפיתיים בהם נצפו    6עדות זמינה.  

 איכות עדות נמוכה במחקרים תצפיתיים. 

, נצפתה הטרוגניות class IIבמעורבות מסעף אינטרדנטלי בלסת העליונה מסוג  רגנרציהעקביות. אחרי טיפול ללא  

עד משמעותית בהיקף ההשפעה )טווחים רחבים של הישרדות שיניים(. לא ניתן לקבוע את הסיבות לכך בינונית 

 מתוך הנתונים הקיימים. 

במעורבות מסעף פרוקסימלי בלסת העליונה מסוג רגנרציהרלוונטיות קלינית והיקף השפעה. אחרי טיפול ללא 

class II שנים.  30.8עד   4, נצפו שיעורי הישרדות סבירים במשך 

מאזן התועלת והנזק. לא זיהינו נתונים אודות נזק הקשור במישרין לפעולות אשר בוצעו. לגבי הישרדות שיניים,  

בהשוואה להסרת  )טאנלינג(לא ניתן כרגע לציין הטבה הקשורה לכריתת שורשים, פיצול שורשים או מנהור

הבחירה של פעולה במקרה הספציפי, על  אבנית והקצעת שורשים או הטריה במתלה פתוח. עם זאת, לגבי 

 הרופא לשקול קריטריונים מעבר לסוג מעורבות המסעף )כגון אובדן עצם, לסת(.

שיקולים כלכליים. הדמיות המבוססות על מערכת הבריאות הגרמנית מראות ששימור שיניים אחרי טיפול  

שר עקירתן ולאחר מכן ביצוע תותבת פריודונטלי מורכב בשיניים בהן קיימת מעורבות מסעפים משתלם יותר מא

(. מחקר שעסק בעלות בפועל של שימור  Schwendicke et al., 2014חלקית קבועה הנתמכת על גבי שתלים )

של טוחנות שקיימת סביבן פגיעה פריודונטלית הייתה  רטוחנות באותה מערכת הבריאות הראה שעלות השימו

 (. Schwendicke et al., 2016מזערית )

(. ישימות. ניתן  IQWiG, 2016של מתרפאים. קיימת העדפה חזקה מצד מתרפאים לשימור שיניים ) העדפות

להחיל הנחיה משום שהיא אינה תלויה בזמינות של חומרים וחלק מכוח העבודה בתחום רפואת השיניים עבר 

 אירופאיות שונות. הכשרה או מתאים להכשרה למתן טיפול כירורגי במסעפים במערכות בריאות 

 

 בשיניים עליונות ?   Class IIמהו טיפול מספק במעורבות מסעפים מסוג 

 

 (3.15המלצה מבוססת עדות )

 באותה השן,  Class IIונגעים מרובים מסוג   Class IIIבמקרים של מעורבות מסעפים מסוג 

מנהור, פיצול שורשים ניתן לשקול אינסטרומנטציה לא כירורגית, הטריה דרך מתלה פתוח, 

 או כריתת שורשים.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 (Dommisch et al., 2020ספרות תומכת )

 מתרפאים( בעלי איכות עדות נמוכה 633מחקרים תצפיתיים ) 6איכות העדות: 

 ↑  - 0דרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל  0%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה חזקה )

 אינטרסים(לניגוד 

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

 מתרפאים.   633עדות זמינה. ששה מחקרים תצפיתיים בהם נצפו  

 סיכון להטיה. איכות עדות נמוכה במחקרים תצפיתיים. 

, נצפתה הטרוגניות בינונית עד  class IIIעקביות. אחרי טיפול במעורבות מסעף בלסת העליונה מסוג 

משמעותית בהיקף ההשפעה )טווחים רחבים של הישרדות שיניים(. לא ניתן לקבוע את הסיבות לכך מתוך 

 הנתונים הקיימים. 

, נצפו שיעורי  class IIIעליונה מסוג רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. אחרי טיפול במעורבות מסעף בלסת ה

 שנים.  30.8עד   4הישרדות סבירים במשך 

מאזן התועלת והנזק. לא זיהינו נתונים אודות נזק הקשור במישרין לפעולות אשר בוצעו. לגבי הישרדות שיניים,  

להסרת אבנית לא ניתן כרגע לציין הטבה הקשורה לכריתת שורשים, פיצול שורשים או מנהור בהשוואה 

והקצעת שורשים או הטריה במתלה פתוח. עם זאת, לגבי הבחירה של פעולה במקרה הספציפי, על הרופא  

 לשקול קריטריונים מעבר לסוג מעורבות המסעף )כגון אובדן עצם, לסת(.

שיקולים כלכליים. הדמיות המבוססות על מערכת הבריאות הגרמנית מראות ששימור שיניים אחרי טיפול  

ודונטלי מורכב בשיניים בהן קיימת מעורבות מסעפים משתלם יותר מאשר עקירתן ולאחר מכן ביצוע תותבת פרי

(. מחקר שעסק בעלות בפועל של שימור  Schwendicke et al., 2014חלקית קבועה הנתמכת על גבי שתלים )

פריודונטלית הייתה   של טוחנות שקיימת סביבן פגיעה רטוחנות באותה מערכת הבריאות הראה שעלות השימו

 (. Schwendicke et al., 2016מזערית )

 (.IQWiG, 2016העדפות של מתרפאים. קיימת העדפה חזקה מצד מתרפאים לשימור שיניים )



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

ישימות. ניתן להחיל הנחיה משום שהיא אינה תלויה בזמינות של חומרים וחלק מכוח העבודה בתחום רפואת 

 ם עבר הכשרה או מתאים להכשרה לכריתה כירורגית במערכות בריאות אירופאיות שונות. השיניי

 

 בשיניים התחתונות?  Class IIמהו טיפול מספק במעורבות מסעפים מסוג 

 

 (3.16המלצה מבוססת עדות )

ניתן באותה השן,  Class IIונגעים מרובים מסוג   Class IIIבמקרים של מעורבות מסעפים מסוג 

אינסטרומנטציה לא כירורגית, הטריה דרך מתלה פתוח, מנהור, פיצול שורשים או כריתת   לשקול

 שורשים.

 (Dommisch et al., 2020)ספרות תומכת 

 מתרפאים( בעלי איכות עדות נמוכה.  665מחקרים תצפיתיים ) 7איכות העדות: 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

בשיניים עליונות(. סיכון להטיה.  Class IIIמתרפאים ) 665עדות זמינה. שבעה מחקרים תצפיתיים בהם נצפו  

 איכות עדות נמוכה במחקרים תצפיתיים. 

, נצפתה הטרוגניות בינונית עד  class IIIעקביות. אחרי טיפול במעורבות מסעף בלסת התחתונה מסוג 

משמעותית בהיקף ההשפעה )טווחים רחבים של הישרדות שיניים(. לא ניתן לקבוע את הסיבות לכך מתוך 

 ימים. הנתונים הקי

, נצפו שיעורי  class IIIרלוונטיות קלינית והיקף השפעה. אחרי טיפול במעורבות מסעף בלסת התחתונה מסוג 

 שנים.  30.8עד   4הישרדות סבירים במשך 

מאזן התועלת והנזק. לא זיהינו נתונים אודות נזק הקשור במישרין לפעולות אשר בוצעו. לגבי הישרדות שיניים,  

הטבה הקשורה לכריתת שורשים, פיצול שורשים או מנהור בהשוואה להסרת אבנית  לא ניתן כרגע לציין

והקצעת שורשים או הטריה במתלה פתוח. עם זאת, לגבי הבחירה של פעולה במקרה הספציפי, על הרופא  

 לשקול קריטריונים מעבר לסוג מעורבות המסעף )כגון אובדן עצם, לסת(.

ל מערכת הבריאות הגרמנית מראות ששימור שיניים אחרי טיפול  שיקולים כלכליים. הדמיות המבוססות ע

פריודונטלי מורכב בשיניים בהן קיימת מעורבות מסעפים משתלם יותר מאשר עקירתן ולאחר מכן ביצוע תותבת 
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(. מחקר שעסק בעלות בפועל של שימור  Schwendicke et al., 2014) חלקית קבועה הנתמכת על גבי שתלים

של טוחנות שקיימת סביבן פגיעה פריודונטלית הייתה  ררכת הבריאות הראה שעלות השימוטוחנות באותה מע

 (. Schwendicke et al., 2016מזערית )

(. ישימות. ניתן  IQWiG, 2016העדפות של מתרפאים. קיימת העדפה חזקה מצד מתרפאים לשימור שיניים )

ק מכוח העבודה בתחום רפואת השיניים עבר להחיל הנחיה משום שהיא אינה תלויה בזמינות של חומרים וחל

 הכשרה או מתאים להכשרה לכריתה כירורגית במערכות בריאות אירופאיות שונות.

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 המלצות קליניות: טיפול פריודונטלי תומך

 

בפריודונטיטיס לאחת משתי  אחרי השלמת טיפול פריודונטלי פעיל, ניתן לשייך מתרפאים שעברו טיפול מוצלח  

קבוצות אבחנתיות: מתרפאים שיש להם פריודונטיום מופחת אך בריא, או מתרפאים שיש להם דלקת חניכיים 

(Caton et al., 2018; Chapple et al., 2018 למטופלים אלה עדיין קיימת סיכון להישנות / החמרה של .)

( ייעודי, הכולל שילוב של התערבויות מניעתיות  (SPC פריודונטיטיס והם זקוקים לטיפול פריודונטלי תומך

וטיפוליות הניתנות בפרקי זמן שונים. אלה אמורות לכלול: בדיקה וניטור של בריאות סיסטמית ופריודונטלית,  

הדרכה לשיפור היגיינה אורלית, הקניית מוטיבציה לשליטה רציפה בגורמי סיכון, הסרת רובד מכאנית מקצועית  

(PMPRואינס ) ההתערבויות המקצועיות, המכונות גם  שארייםטרומנטציה תת חניכית מקומית בכיסים .

פריודונטלית או טיפול פריודונטלי תומך, מחייבות מערכת מובנית לזימונים חוזרים לביקורים   תחזוקה

ך כולל דקות. בנוסף לכך, טיפול פריודונטלי תומ 45-60המותאמים לצורכי המתרפא, בהם כל ביקור נמשך לרוב 

התנהגות פרטנית, משוב שמתרפאים המקבלים טיפול פריודונטלי תומך אמורים להיענות למשטרי היגיינה  

 אורלית ואורחות חיים בריאים מומלצים. 

 

 

 טיפול פריודונטלי תומך: שיקולים מקדימים

 באיזו תדירות יש לתכנן ביקורים לטיפול פריודונטלי תומך? 

 

 (4.1רחבה של מומחים )המלצה המבוססת על הסכמה 

חודשים לכל היותר, בהתאם  12עד  3אנחנו ממליצים לזמן ביקורים לטיפול פריודונטלי תומך כל 

 לפרופיל הסיכון של המתרפא והמצב הפריודונטלי שלו אחרי טיפול פעיל. 

 Polak et al., 2020; Ramseier et al., 2019; Sanz et al., 2015; Trombelli)ספרות תומכת 

et al., 2020; Trombelli et al., 2015 ) 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

השיטתיות העומדות בבסיס הנחיה זו, תומכת התערבות. עדות שונה, על אף שהיא לא נדונה בסקירות 

חודשים. תדירות זו מומלצת  3-4בתפיסה של תדירות מוגדרת לקיום ביקור טיפול פריודונטלי תומך כל 

 (.Trombelli et al., 2020במחקרים אשר נבחרו על ידי )

יטיס  חודשים עשוי להספיק על מנת למנוע החמרה של פריודונט 3טיפול פריודונטלי תומך כל   •

 (. Polak et al., 2020אחרי ניתוח פריודונטלי )

, על בסיס הסקירה שבוצעה על ידי  2014-בנוסף לכך, המסקנות של הסדנה האירופאית למניעה מ •

  2-4(, היו שהתדירות המומלצת לביקורים היא Trombelli et al., 2015טרומבלי ואחרים, )

 (. Sanz et al., 2015הסיכון של המתרפא )פעמים בשנה וניתן לכוון את התדירות לפי רמת 

מתרפאים, נדונה   883-(, בו גויסו יותר מRamseier et al., 2019במחקר שבוצע לאחרונה ) •

 החשיבות של טיפול פריודונטלי תומך והגורמים הקשורים בהצלחתו. 

 

 האם היענות לטיפול פריודונטלי תומך חשובה?

 

 (4.2מומחים )המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של 

אנחנו ממליצים לקדם נמרצות את ההיענות לטיפול פריודונטלי תומך, משום שהוא חיוני ליציבות  

 פריודונטלית ארוכת טווח ולשיפורים פוטנציאליים נוספים במצב הפריודונטלי בעתיד.

 (Costa et al., 2014; Sanz et al., 2015; Trombelli et al., 2015) ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. עדות שונה, על אף שהיא לא נדונה בסקירות השיטתיות העומדות בבסיס הנחיה זו, תומכת 

 פריודונטלי, בו מתבצעת הסרת רובד מכאנית מקצועית: בחשיבות שבהיענות לביקור טיפול  

שיעורים גבוהים יותר של אובדן שיניים והחמרת מחלה אצל מתרפאים בעלי היענות נמוכה ביחס  •

 (. Costa et al., 2014למתרפאים בהם ההיענות סדירה )

טרומבלי  , על בסיס הסקירה שבוצעה על ידי 2014-המסקנות של הסדנה האירופאית למניעה מ •

מקצועית מניעתית הנה הכרחית,  (, היו שהיענות להתערבותTrombelli et al., 2015ואחרים, )

 (.Sanz et al., 2015גם לפי מחקרים תצפיתיים רטרוספקטיביים )
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 חניכי )על ידי המתרפא(-התערבות: שליטה ברובד השן העל

 אורלית חשובה? כיצד יש לבצע אותה?האם הדרכה להיגיינה 

 

 (4.3המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

אנחנו ממליצים על ביצוע הדרכה חוזרת מותאמת אישית בהיגיינה אורלית מכאנית, לרבות ניקוי  

פריודונטלי  אינטרדנטלי, על מנת לשלוט בדלקת ולמנוע נזק פוטנציאלי למתרפאים שמקבלים טיפול  

 תומך.

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

אורלי. לא ניתן להגיע לחלק -אינטראהתערבות. יש לנקות מכאנית את כל המשטחים החשופים להיווצרות רובד 

מהם באמצעות מברשת שיניים, אפילו תחת תנאים מיטביים. ניקוי פרוקסימלי הנו הכרחי אפוא על מנת לשמור  

על בריאות החניכיים הפרוקסימליות, במיוחד למען מניעה משנית. ניתן לבצע ניקוי זה באמצעות מכשירים  

זיפיות(, מקלות ניקוי מגומי / אלסטומר,  -, שהן לא מברשות חדIDBשונים, במיוחד מברשות אינטרדנטליות )

קיסמי עץ, מתזים לשטיפת פה וחוט דנטלי. אולם, לכל המכשירים פוטנציאל לתופעות לוואי ויש צורך לנטר את 

-השימוש בהם לא רק מבחינת יעילות אלא גם מבחינת סימני חבלה מוקדמים )כגון תחילת נגעים צוואריים לא

 ים(.עששתי

עדות זמינה. עקב המחסור במחקרים העומדים בקריטריונים להכללה לכל אחד ממכשירים להיגיינה אורלית 

והוודאות הנמוכה של העדות העשויה לנבוע מהם, לא ניתן להסיק מסקנה "מבוססת עדות" חזקה לגבי מכשיר  

  16העדות שהניב חיפוש כללה  פריודונטלית. תחזוקהנתון להיגיינה אורלית לטיפול עצמי על ידי המתרפא ב 

השוואות.   17ניסויים קליניים מבוקרים / ניסויים קליניים אקראיים, אשר כללו   13מאמרים אשר דיווח על  

השוואות, מכשיר אינטרדנטלי  5-ההבדלים בין מברשות שיניים ממונעות לעומת מברשות ידניות הוערכו ב

העריכו שני מכשירים אינטרדנטליים שונים. בסך הכל,  השוואות  7-השוואות ו 5-שימש כהשלמה לצחצוח ב

 מתרפאים.  607במחקרים הוערכו  
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מחקרים אחרים בעלי סיכון   10-בעל סיכון נמוך להטיה ו  1סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים זיהתה מחקר 

 לא ברור להטיה.

שמכלול העדות עקבי למדי. רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. משתנה, עקביות. טבלת סיכום הממצאים מראה 

 לפי ההשוואות שנקבעו.

מאזן התועלת והנזק. האירועים החריגים לא הוערכו. קיים סיכון בינוני לחבלה עקב השימוש במכשירי ניקוי  

הנתון של  אינטרדנטליים כאשר טכניקת השימוש אינה מתאימה. לכן, הדרכה פרטנית והתאמה לפי המצב

 המתרפא על ידי אנשי מקצוע חשובים ביותר. בכל מקרה, התועלת גוברת על הסיכונים בהפרש ניכר. 

שיקולים כלכליים. מברשת שיניים ידנית פחות יקרה מאשר מברשת חשמלית. מברשות אינטרדנטליות ומתזים 

 ניקוי אינטרדנטלי. לשטיפת פה יקרים יותר מאשר חוט דנטלי, קיסמי עץ ומקלות גומי וסיליקון ל

העדפות של מתרפאים. הסקירה הנוכחית לא הניבה נתונים על ההעדפות של מתרפאים. ישימות. ניתן להחיל 

את ההנחיה על מתרפאים המשתתפים בתוכנית אחזקה פריודונטלית.  קיים שפע של מוצרי היגיינה אורלית 

 מכאנית הזמינים לרכישה

 

 עיצוב מתאים של מברשות שיניים ידניות וחשמליות ומכשירי ניקוי אינטרדנטליים? כיצד אנחנו צריכים לבחור  

 (4.4המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

לקחת בחשבון את הצרכים ואת ההעדפות של מתרפאים בבחירת עיצוב מברשת אנחנו ממליצים 

 שיניים ובעת בחירת עיצוב מברשת אינטרדנטלית.

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   6.9%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיף קודם.

רפואת עדות זמינה. עדות דלה או חסרה אינה מרמזת בהכרח שהמוצרים אינם יעילים. העוסקים במקצועות 

השיניים בעבודה קלינית צריכים להתאים את המכשירים והתאמת השיטות הטובים ביותר לשמירה על היגיינה 

אורלית לרמות המיומנות ולהעדפות של המתרפאים משום שגישה חיובית כלפי המכשירים מצד המתרפא  

 (. Steenackers, Vijt, Leroy, De Vree, & De Boever, 2001הכרחית להתמדה בשימוש ארוך טווח )



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

העדות הקלינית מצביעה על כך שהיעילות של מברשות אינטרדנטליות תלויה בקשר בין גודל המברשת והגודל 

 והצורה של הרווח האינטרדנטלי. קיימת שונות גדולה ברווחים אינטרדנטליים  



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

אינטרדנטליות המתאימות לרווח האינטרדנטלי הספציפי. יש מבחינת גודל ומורפולוגיה ויש לבחור מברשות 

להגביל את מספר המכשירים למספר סביר מבחינת היכולת של המתרפא להתמודד עם השונות בסוגים. על  

 מנת להשיג מטרות אלה, יש צורך להתפשר על מנת להשיג מבחר מיטבי.

 

 ת? האם אנחנו צריכים להמליץ על מברשת שיניים חשמלית או ידני

 

 (4.5המלצה מבוססת עדות )

את השימוש במברשת שיניים חשמלית כאלטרנטיבה לצחצוח ידני למתרפאים שעוברים  ניתן לשקול 

 קה פריודונטלית.וחזת

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

 מתרפאים( בעלי סיכון גבוה להטיה. 216ניסויים קליניים אקראיים ) 5איכות העדות: 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   22.5%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

עדות זמינה. על בסיס העדות מסקירות שיטתיות העומדות בבסיס הנחיה זו, צחצוח שיניים הנו יעיל בהפחתת 

 (.Van der Weijden & Slot, 2015רובד שן )רמות של 

קיים שוני בין מברשות שיניים מבחינת גודל, עיצוב והאורך, הקושי והסידור של הזיפים. חלק מהיצרנים טוענים 

שמוצריהם טובים יותר בעקבות שינויים כגון צורה, אורך וקשיחות של זיפים. קיימות מברשות שיניים חשמליות 

מאמרים אשר דיווח  8ניות שונות ובעלות מאפיינים שונים. העדות שהניב חיפוש כללה המבצעות תנועות מכא

מתרפאים. איכות  216ניסויים קליניים מבוקרים / ניסויים קליניים אקראיים. בסך הכל, במחקרים הוערכו  5על 

 . GRADEהעדות להודעה נבחנה לפי שיטת 

 ה גבוהה בכל המחקרים. סיכון להטיה. בחינת איכות המחקרים הראתה רמת הטי

עקביות. טבלת סיכום הממצאים מראה שמכלול העדות עקבי למדי. רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. לא נמצאו 

הבדלים. העדות הקלינית המבוססת סטטיסטית חושבה לגבי מחקר אחד ולא הראתה מידת השפעה רלוונטית 

 מבחינה קלינית.

 לא הוערכו. מאזן התועלת והנזק. האירועים החריגים 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

שיקולים כלכליים. מברשת שיניים ידנית פחות יקרה מאשר מברשת חשמלית. העדפות של מתרפאים. הסקירה 

 הנוכחית לא הניבה נתונים על ההעדפות של מתרפאים.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

פריודונטלית.  קיים שפע של ישימות. ניתן להחיל את ההנחיה על מתרפאים המשתתפים בתוכנית אחזקה 

 מברשות שיניים הזמינות לרכישה.

 

 ניקוי אינטרדנטלי? לבצע כיצד יש

 

 (4.6המלצה מבוססת עדות )

להשתמש במברשות אינטרדנטליות בנוסף ממליצים אם מתאפשר הדבר מבחינה אנטומית, אנחנו 

 לצחצוח שיניים. 

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

מתרפאים( בעלי סיכון נמוך עד לא  290ניסויים קליניים אקראיים ) 4השוואות מתוך  7איכות העדות: 

 ברור להטיה.

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   5.4%הסכמה תמימת דעים )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 קודמים. התערבות. ראה סעיפים 

( מצאה עדות לאפקט Slot et al., 2020עדות זמינה. הסקירה השיטתית שעמדה בבסיס ההסכמה הרחבה )

ניקוי טוב יותר באופן מובהק של מכשירי ניקוי אינטרדנטליים כהשלמה לצחצוח שיניים לבד, ואפקט ניקוי טוב 

-. גם הניתוח התיאורי וגם המטאיותר באופן מובהק של מברשות אינטרדנטליות ביחס לשימוש בחוט דנטלי

אנליזה הרשתית מצביעים על כך שמברשות אינטרדנטליות הנן הבחירה הראשונה למתרפאים שעוברים 

 מתרפאים(.  290ניסויים קליניים אקראיים ) 4אחזקה פריודונטלית. זוהו שבע השוואות מתוך 

 סיכון להטיה. נמוך עד לא ברור.

 עקביות. גבוהה. 

 ת והיקף השפעה. נחשבת לרלוונטית מבחינה קלינית.רלוונטיות קליני

כאשר טכניקת השימוש  ותמאזן התועלת והנזק. קיים סיכון בינוני לחבלה עקב השימוש במברשות אינטרדנטלי

אינה מתאימה. לכן, הדרכה פרטנית והתאמה לפי המצב הנתון של המתרפא על ידי אנשי מקצוע חשובים  

 ביותר. בכל מקרה, התועלת גוברת על הסיכונים בהפרש ניכר.

 שיקולים כלכליים. לא נדונו. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

להם רווחים אינטרדנטליים   העדפות של מתרפאים. קיימת עדות קלינית התומכת באמירה לפיה מתרפאים שיש

 פתוחים מעדיפים להשתמש במברשות אינטרדנטליות על פני חוט דנטלי. 

ישימות. ניתן ליישם הנחיה זו בגלל הזמינות של כמויות ומגוון מתאימים של מברשות אינטרדנטליות בשוק 

 האירופאי. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 קה פריודונטלית? וחזתמהו ערכו של שימוש בחוט דנטלי לניקוי אינטרדנטלי אצל מתרפאים שעוברים 

 

 (4.7המלצה מבוססת עדות )

להשתמש בחוט דנטלי כבחירה הראשונה לניקוי אינטרדנטלי אצל מתרפאים שעוברים  איננו מציעים 

 קה פריודונטלית.וחזת

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

מתרפאים( בעלי סיכון לא ברור עד   162ניסויים קליניים אקראיים ) 4השוואות מתוך  6חוזק העדות 

 גבוה להטיה.

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   5.6%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 התערבות. ראה סעיפים קודמים. 

( מצאה עדות לאפקט Slot et al., 2020זמינה. הסקירה השיטתית שעמדה בבסיס ההסכמה הרחבה )עדות 

ניקוי טוב יותר באופן מובהק באמצעות מברשות אינטרדנטליות מאשר באמצעות חוט דנטלי. גם הניתוח  

 אנליזה הרשתית מצביעים על כך שמברשות אינטרדנטליות הנן הבחירה הראשונה-התיאורי וגם המטא

  162ניסויים קליניים אקראיים ) 4למתרפאים שעוברים אחזקה פריודונטלית. זוהו שש השוואות מתוך 

 מתרפאים(.

 סיכון להטיה. גבוה עד לא ברור.  

 עקביות. גבוהה. 

 רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. נחשבת לרלוונטית מבחינה קלינית.

השימוש במברשות אינטרדנטליים או חוט דנטלי כאשר מאזן התועלת והנזק. קיים סיכון בינוני לחבלה עקב 

טכניקת השימוש אינה מתאימה. לכן, הדרכה פרטנית והתאמה לפי המצב הנתון של המתרפא על ידי אנשי 

 מקצוע חשובים ביותר. 

 שיקולים כלכליים. לא נדונו. 

וחים אינטרדנטליים  העדפות של מתרפאים. קיימת עדות קלינית התומכת באמירה לפיה מתרפאים שיש להם רו

 פתוחים מעדיפים להשתמש במברשות אינטרדנטליות על פני חוט דנטלי. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

ישימות. ניתן ליישם הנחיה זו בגלל הזמינות של כמויות ומגוון מתאימים של מברשות אינטרדנטליות בשוק 

 האירופאי. 

 

זקה  וחתברים מהו ערכם של מכשירים אינטרדנטליים אחרים לניקוי אינטרדנטלי אצל מתרפאים שעו

 פריודונטלית? 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 (4.8המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

להשלים את הצחצוח  אנחנו מציעים באזורים אינטרדנטליים שאינם נגישים למברשות שיניים, 

 קה פריודונטלית. וחזתבאמצעות מכשירי ניקוי אינטרדנטליים אחרים אצל מתרפאים שעוברים 

 ( Slot et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   4.1%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. מכשירים אינטרדנטליים אחרים כוללים מקלות ניקוי מגומי/ אלסטומר, קיסמי עץ, מתז לשטיפת פה 

וחוט דנטלי. אף על פי שקיימות בשוק מברשות אינטרדנטליות קטנות ועדינות מאוד, חשוב להבין שלא כל 

 הרווחים אינטרדנטליים נגישים למברשות אינטרדנטליות בקלות.

( זוהו שלושה ניסויים קליניים Slot et al., 2020סקירה השיטתית העומדת בבסיס ההמלצה )עדות זמינה. ב

אקראיים אשר בחנו את השימוש במתז לשטיפת פה כהשלמה להיגיינה. שניים מתוך שלושת המחקרים הדגימו  

טומר הנם אפקט מובהק של המתז על מדדי דלקת חניכיים אך לא על ציוני רובד. מקלות ניקוי מגומי / אלס

מכשירים חדשים יחסית שפלח השוק שלהם הולך וגדל. קיימת עדות דלה לגבי מתרפאים שיש להם דלקת 

חניכיים לפיה מכשירים אלה יעילים בהפחתת דלקת ולא נמצא הבדל ביחס למברשות אינטרנדטליות 

(Abouassi et al., 2014; Hennequin-Hoenderdos, van der Sluijs, van der Weijden, & Slot, 

2018.) 

 סיכון להטיה. גבוהה.  

 עקביות. לה הוערכה. 

 רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. נחשבת לבינונית.

 מאזן התועלת והנזק. עד כה לא דווח על תופעות לוואי. שיקולים כלכליים. לא נדונו. 

מתרפאים, כמו גם מתזים לשטיפת העדפות של מתרפאים. מקלות ניקוי מגומי/ אלסטומר מקובלים מאוד אצל 

 פה.

ישימות. ניתן ליישם הנחיה זו בגלל הזמינות של כמויות ומגוון מתאימים של מכשירי ניקוי אינטרדנטליים בשוק 

 האירופאי. 

 

 אילו אסטרטגיות נוספות להקניית מוטיבציה מועילות?



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 (4.9המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

 ממליצים להשתמש בסעיף "שלב הטיפול הראשון" מתוך הנחיה זו. אנחנו 

 ( Carra et al., 2020ספרות תומכת )

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד  0%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה חזקה )

 אינטרסים(

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

נוספים בסעיף העוסק במתרפאים שעוברים טיפול פריודונטלי פעיל )שלב ניתן למצוא חומר רקע ודיון בגורמים 

 הטיפול הראשון(.

 

 

 התערבות: טיפולים משלימים בדלקת חניכיים

 מהו ערכם של תכשירים אנטיספטיים / כימותרפויטיים משלימים בהתמודדות עם דלקת חניכיים? 

 (4.10המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

אמצעים ניתן לשקול תמודדות עם דלקת חניכיים הנו הסרה מכאנית עצמית של רובד. הבסיס לה

 משלימים, לרבות תכשירים אנטיספטיים, במקרים ספציפיים, כחלק מגישה טיפולית מותאמת אישית.

 ( Figuero, Roldan, et al., 2019)ספרות תומכת 

 ↑ - 0דרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד  11.8%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

התערבות. על מנת לשלוט בדלקת חניכיים בזמן אחזקה פריודונטלית, הוצע להשתמש בתכשירים מסוימים  

 פה או שניהם. כהשלמה לטיפול. תכשירים אלה רובם אנטיספטיים והם ניתנים כמשחות שיניים, כמי 

( במטרה לזהות ניסויים קליניים  Figuero, Roldan, et al., 2019עדות זמינה. נערכה סקירה שיטתית )

חודשי מעקב, אודות מתרפאים שעברו טיפול בפריודונטיטיס או מתרפאים שיש להם   6אקראיים שכללו לפחות 

ים, פרוביוטיים, נוגדי דלקת ורכיבים  ביוטי-דלקת חניכיים, בהם נעשה שימוש בתכשירים אנטיספטיים, פרה

חניכי. לגבי תכשירים אנטיספטיים, ההשפעה  -תזונתיים מונעי חמצון, כהשלמה לשיטה מכאנית ברובד על

השוואות,   72מחקרים בהם התקיימו  52-בתוצאה הראשונית, קרי שינויים במדדים חניכיים )אשר נותחו ב

מתרפאים בקבוצת הביקורת(, הייתה מובהקת סטטיסטית  3693-מתרפאים בקבוצת הבדיקה ו 5376לרבות 

(p<0.001( וההפחתה הנוספת, המבוטאת בהפרש ממוצע משוקלל מתוקנן )S-WMD היה )-95%) 1.3 CI [-

העוברים טיפול בפריודונטיטיס אשר  (. אצל מתרפאיםp<0.001[( עם הטרוגניות מובהקת )1.047- ;1.489

מתרפאים  838-מתרפאים בקבוצת הבדיקה ו 1125השוואות, לרבות  16מחקרים בהם התקיימו  13-נסקרו ב

-( וההפחתה הנוספת, המבוטאת כp<0.001בקבוצת הביקורת(, ההשפעה הייתה מובהקת סטטיסטית )

SWMD 1.564-, היה (95% CI [-2.197; -0.931( עם הטרוגניות מובהקת )]p<0.001 לא ניתן היה להסיק .)



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

תכשירים אנטיספטיים אחרים, משום שזוהה המחקר אחד בלבד. מחקרים בעלי טווח ארוך יותר מסקנות לגבי 

אודות מתרפאים העוברים טיפול בפריודונטיטיס רלוונטיים אף הם על מנת להעריך יציבות פריודונטלית.  

שנים( ולא  1.5-3(, זוהו ארבעה מחקרים ארוכי טווח )Figuero, Roldan, et al., 2019בסקירה השיטתית )

שנים הדגים תועלת מובהקת מבחינת  3נצפתה השפעה מובהקת על מדדי חניכיים. אולם, מחקר שנמשך 

 Rosling etשכיחות של כיסים פריודונטליים עמוקים ובמספר האתרים בהם נצפה אובדן תאחיזה ועצם נוסף )

al., 1997 .) 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

המחקרים הללו מומנו על ידי התעשייה והיה סיכון גבוה להטיה הבן בתוך   סיכון להטיה. הרוב המכריע של

 המחקרים עצמם והן בין מחקרים. 

 השוואות נכללו בניתוח הראשוני. 72עקביות. נמצאה עקביות גבוהה בין מחקרים, 

 רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. נחשבת לרלוונטית מבחינה קלינית.

מחקרים בחנו אירועים חריגים ובמדדי תוצאה שדווחו על ידי מתרפאים   31מאזן התועלת והנזק. לפחות 

והכתמה היו הממצא הרלוונטי היחיד. ממחקרים מהעת האחרונה עולה תמונה לפיה מי פה המכילים  

 כלורהקסידין עלולים לגרום לעלייה בלחץ דם. 

אינה רלוונטית, משום שיש צורך  שיקולים כלכליים. סוגיה זו לא נדונה. לגבי משחות שיניים, ייתכן שהסוגיה 

להשתמש במברשת שיניים בשילוב עם צחצוח שיניים ידני; לגבי מי פה, יש לקחת בחשבון את העלות הנוספת. 

 כמו כן יש לציין שמכלול העדות כולל מחקרים בהם נעשה שימוש בתכשירים שאינם בהכרח זמינים יותר. 

ה מקובלים מאוד באוכלוסייה הכללית. ישימות. הישימות העדפות של מתרפאים. גם משחות שיניים וגם מי פ

הודגמה במקרה של מחקרים בהם נבדקו קבוצות גדולות מהאוכלוסייה הכללית. הוצע להשתמש במספר 

תכשירים כהשלמה אצל מתרפאים שאינם מסוגלים להסיר רובד על חניכי ביעילות על ידי פעולות מכאניות  

 תומכת באמירה זו.בלבד, אך לא קיימת עדות ישירה ה

 

 האם יש להמליץ על תכשירים כימותרפויטיים משלימים למתרפאים שעוברים טיפול פריודונטלי תומך? 

 (4.11המלצה / אמירה מבוססת עדות )

A.   ניתן לשקול את השימוש בתכשירים אנטיספטיים כהשלמה אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס

 מנת לסייע בשליטה בדלקת חניכיים, במקרים ספציפיים. והעוברים טיפול פריודונטלי תומך על 

B. ביוטיים, נוגדי דלקת,  -איננו יודעים אם תכשירים משלימים אחרים )כגון תכשירים פרוביוטיים, פרה

ורכיבים תזונתיים מונעי חמצון( יעילים בשליטה בדלקת חניכיים אצל מתרפאים שעוברים טיפול 

 פריודונטלי תומך. 

 (Figuero, Roldan, et al., 2019ספרות תומכת )

 חודשים לפחות 6ניסויים קליניים מבוקרים בהם תקופת המעקב  73איכות העדות 

A.  0דרגה  -דרגת המלצה -  ↑ 

 חודשים(. יש לקחת בחשבון תופעות לוואי.  6יש צורך להגדיר את תקופת השימוש )כגון 

B.  הודעה: לא ברור, דרוש מחקר נוסף - 0דרגת ההמלצה דרגה 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   6.9%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה )

 אינטרסים(

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

התערבות. על מנת לשלוט בדלקת חניכיים בזמן טיפול פריודונטלי תומך, הוצע להשתמש בתכשירים מסוימים  

תכשירים אנטיספטיים, אך ניתן למצוא בספרות תכשירים אחרים, כגון  כהשלמה לטיפול. תכשירים אלה ברובם 

ביוטיים, נוגדי דלקת ורכיבים תזונתיים מונעי חמצון. תכשירים אלה ניתנים בעיקר -תכשירים פרוביוטיים, פרה 

 כמשחות שיניים או כמי פה.

מה אצל מתרפאים עדות זמינה. ראה גם את הסעיף הקודם. הוצע להשתמש בתכשירים אנטיספטיים כהשל

שאינם מסוגלים להסיר רובד על חניכי ביעילות על ידי פעולות מכאניות בלבד. בפועל, בהמלצות של הסדנה 

( כי: "למען הטיפול בדלקת  Chapple et al., 2015( הודגש )2014האירופאית התשיעית לפריודונטולוגיה ) 

לשקול את השימוש המשלים בתכשירים כימיים   חניכיים ובמקומות בהם נדרשים שיפורים בשליטה ברובד, ניתן

נוגדי רובד. בתרחיש שזה, ייתכן שמי פה מציעים יעילות טובה יותר, אך הם דורשים פעולה נוספת למשטר  

ההיגיינה האורלית המכאנית". מתקבל על הדעת להמליץ על תכשירים אנטיספטיים כהשלמה לשליטה מכאנית 

פציפית ולא באוכלוסייה הכללית, אך לא קיימת עדות התומכת בהמלצה ברובד על חניכי, בקבוצת מתרפאים ס

זו. מרבית המחקרים הבוחנים את התועלת של שימוש בתכשירים אנטיספטיים כהשלמה בוצעות באוכלוסיות 

 & ,Serrano, Escribano, Roldan, Martinכלליות והראו שיפור מובהק סטטיסטית במדדי רובד וחניכיים  )

Herrera, 2015 לכן, ניתן לשקול גורמים שונים בעת ההחלטה האם להמליץ על שימוש בתכשיר משלים על .)

 מנת לשלוט בדלקת חניכיים אצל מתרפאים העוברים  



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

טיפול פריודונטלי תומך. צוין שכל המתרפאים חייבים להשתמש במברשת שיניים ובמשחת שיניים המכילה 

פלואוריד. אולם, אצל מתרפאים שאינם יכולים לשלוט ברוד על חניכי ו/או בדלקת חניכיים ביעילות על ידי שימוש 

בפעולות מכאניות בלבד, מתקבלת החלטה האם להשתמש במשחת שיניים ו/או במי פה המכילים תכשיר פעיל 

אמת אישית לטיפול במתרפא ספציפי )בנוסף לפלואוריד(. החלטה מעין זו הייתה מתקבלת לפי גישה מות

 ומחייבת התחשבות בשני היבטים: 

גורמים מקומיים: יש להתחשב ברמות דלקת חניכיים הקשורות ברמת רובד, נגישות לניקוי, גורמים   -

 אנטומיים וכו'. 

גורמים כלליים: יש להתחשב בגורמים סיסטמיים, מצב בריאות כללי, חולשה כללית, מיומנות מוגבלת...,   -

 נטיים יותר אצל מתרפאים בגיל זקנה.שחלקם רלוו

צורת המתן השכיחה ביותר של תכשירים אנטיספטיים הנה משחות שיניים ומי פה וניתן להשתמש בשני סוגי  

התכשירים, בו זמנית. מתן באמצעות משחת שיניים מניב יתרון ברור לפיו לא דרושה צורת מתן נוספת מכיוון 

מקרה. מתן תכשיר באמצעות מי פה מאפשר פיזור טוב יותר בפה שהמתרפא ישתמש במשחת שיניים בכל 

(Serrano et al., 2015( ותכונות פרמקוקינטיות טובות יותר )Cummins & Creeth, 1992  עולה מחלק .)

מהעדות שהשימוש במי פה כהשלמה עשוי לאפשר תוצאות טובות יותר מאשר אלה של משחות שיניים. אולם 

 ,.Figuero, Roldan, et alת ונצפו הבדלים מובהקים לגבי תוצאה משנית בלבד )העדות סותרת עדות קודמ 

(. בנוסף, השוואות ישירות בין תכשירים/ נוסחאות שונים, שניתנו כמשחת שיניים או כמי פה, לא היו  2019

 בנמצא.

 יש לבסס את ההחלטה לבחור משחת שיניים או במי פה ספציפיים על מספר גורמים: 

 רפאים: לרבות עלות, טעם... העדפות של מת -

 תופעות בלתי רצויות: תחושת צריבה במהלך השימוש... -

פגיעות פוטנציאליות בהיבטים מיטיבים של הפלורה האורלית כפי שהודגשו בעדות מהתקופה האחרונה  -

 )כגון פגיעה במסלול החנקן החמצני(

 שימוש בהם.לפי התכשיר הספציפי שכבר נבחר, יש לקבל החלטה בדבר תדירות ומשך ה -

 

 איזה תכשיר אנטיספטי יעיל ביותר במשחות שיניים? 

 

 (4.12המלצה מבוססת עדות )

 תכשירים  מציעים אם משחת שיניים אנטיספטית מתוכננת כהשלמה בהיגיינה, אנחנו 

נתרן הקסמטפוספט לשליטה בדלקת  -קופולימר ובדיל פלואוריד -המכילים כלורהקסידין, טריקלוזן

 חניכיים אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס בטיפול פריודונטלי תומך. 

 ,Escribano et al., 2016; Figuero, Herrera, et al., 2019; Figuero, Roldanספרות תומכת )

et al., 2019; Serrano et al., 2015) 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 חודשים לפחות 6ניסויים קליניים מבוקרים בהם תקופת המעקב  29איכות העדות 

 ↑  - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   17.4%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה )

 אינטרסים(

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

מסוימים  התערבות. על מנת לשלוט בדלקת חניכיים בזמן טיפול פריודונטלי תומך, הוצע להשתמש בתכשירים 

 ,Figueroכהשלמה לטיפול. ניתן לתת תכשירים אלה כמשחות שיניים עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

Roldan, et al., 2019סוגי משחת שיניים שונים על מנת לשלוט בדלקת  14-(, הוערך השימוש המשלים ב

שפעה על מדדי חניכיים חניכיים וזוהתה הטרוגניות מובהקת במספר המחקרים הזמינים לכל מוצר. היקף הה

משתנה; לגבי תכשירים שעבורם קיים יותר ממחקר אחד, עמדו בראש הרשימה בדיל פלואוריד ונתרן  

( n=18, S-WMD=-1.313( ואחריהם טריקלוזאן וקופולימר )n=2, S-WMD=-1.503הקסמטפוספט )

ההשוואה בין התכשירים לא הייתה , ללא מובהקות סטטיסטית(, אם כי n=2, S-WMD=-1.278וכלורהקסידין )

 המטרה המוצהרת של הסקירה.

-n=3, Sההשפעות על רמות רובד היו הטובות ביותר בעקבות שימוש בכלורהקסידין בריכוזים גבוהים )

WMD=- 1.512( וטריקלוזאן וקופולימר  )n=23, S-WMD=-1.164אנליזות רשתיות אשר פורסמו -(. במטא

זאן וקופולימר היו התכשירים היעילים ביותר להפחתת רובד, אבל לא נצפו הבדלים בעבר, כלורהקסידין וטריקלו

 (. Escribano et al., 2016; Figuero, Herrera, et al., 2019מובהקים בשליטה במדד חניכי )

 בהערכה הכוללת של תכשירים משלימים, נדונו גורמים נוספים. 

 

 

 איזה תכשיר אנטיספטי יעיל ביותר במי פה? 

 

 (4.13לצה מבוססת עדות )המ

תכשירים המכילים  מציעים אם משחת שיניים אנטיספטית מתוכננת כהשלמה בהיגיינה, אנחנו 

כלורהקסידין, שמנים אתריים וצטילפירידיניום כלוריד לשליטה בדלקת חניכיים אצל מתרפאים שיש 

 להם פריודונטיטיס בטיפול פריודונטלי תומך. 

 ,Escribano et al., 2016; Figuero, Herrera, et al., 2019; Figuero, Roldanספרות תומכת )

et al., 2019; Serrano et al., 2015) 

 חודשים לפחות 6ניסויים קליניים מבוקרים בהם תקופת המעקב  24איכות העדות 

 ↑  - Bדרגה  -דרגת המלצה 

הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד  מחברי  17.9%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה )

 אינטרסים(



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

התערבות. על מנת לשלוט בדלקת חניכיים בזמן טיפול פריודונטלי תומך, הוצע להשתמש בתכשירים מסוימים  

 כהשלמה לטיפול. ניתן לתת תכשירים אלה כמי פה.

סוגי מי   11-(, הוערך השימוש המשלים בFiguero, Roldan, et al., 2019עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

פה שונים על מנת לשלוט בדלקת חניכיים וזוהתה הטרוגניות מובהקת במספר המחקרים הזמינים לכל מוצר. 

היקף ההשפעה על מדדי חניכיים משתנה; לגבי תכשירים שעבורם קיים יותר ממחקר אחד, ההשפעה נעה בין   

S- WMD=-2.248  ,שמנים אתריים(n=10  עד ,)S-WMD=-1.499   ,צטילפירידיניום כלוריד(n=5  ועד ,)S- 

WMD=-1.144  ,כלורהקסידין בריכוזים גבוהים(n=5 אם כי ההשוואה בין התכשירים לא הייתה המטרה ,)

אנליזות רשתיות שפורסמו בעבר )שיטה סטטיסטית המאפשרת שילוב של -המוצהרת של הסקירה. במטא

נתונים מהשוואות ישירות ועקיפות, במקרה זה טיפולים המושווים בין מחקרים דרך טיפול השוואתי משותף(, מי  

פה המכילים כלורהקסידין ושמן אתרי דורגו כתכשירים היעילים ביותר מבחינת שינויים במדדי רובד וחניכיים  

(Escribano et al., 2016; Figuero, Herrera, et al., 2019 .) 

 רכה הכוללת של תכשירים משלימים, נדונו גורמים נוספים. בהע

 

 

 

 חניכי )על ידי אנשי מקצוע(-התערבות: שליטה ברובד השן העל

 ( כחלק מטיפול פריודונטלי תומך?PMPRמהו ערכה של הסרת רובד מכאנית מקצועית )

 

 (4.14המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

רובד מכאנית מקצועית שגרתית על מנת להגביל את קצב אובדן השיניים  אנחנו מציעים לבצע הסרת 

 ועל מנת לתת יציבות / שיפור לפריודונטיום כחלק מתוכנית טיפול פריודונטלי תומך.

 ( Trombelli et al., 2015)ספרות תומכת 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל מחברי  1.4%חוזק ההסכמה הרחבה הסכמה רחבה חזקה )

 לניגוד אינטרסים(

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 רקע

( המתבצעת באופן שגרתי )כלומר בפרקי זמן PMPRהתערבות. לפי מחקרים, הסרת רובד מכאנית מקצועית )

נמוכים יותר  שנקבעים מראש( כחלק בלתי נפרד מטיפול פריודונטלי תומך מובילה לשיעורי אובדן שיניים 

ולשינויים מוגבלים ברמות תאחיזה בטווח הקצר והארוך אצל מתרפאים העוברים טיפול בפריודונטיטיס  

(Heasman, McCracken, & Steen, 2002; Trombelli et al., 2015  במרבית המחקרים, הסרת רובד .)

עולות אחרות )כגון הדרכה  מכאנית מקצועית בטיפול פריודונטלי תומך בוצעה לעתים קרובות בשילוב עם פ 

לשיפור היגיינה אורלית, טיפול פעיל נוסף באתרים בהם מתגלה חזרה של מחלה(, ולכן קשה לבודד מידע  

אודות היקף ההשפעה של הסרת רובד מכאנית מקצועית לבד על הישרדות השיניים והיציבות של פרמטרים 

 (. Trombelli et al., 2015פריודונטליים )

וגיה זו לא נדונה ישירות בסקירות השיטתיות אשר הוכנו לקראת סדנה זו; אולם קיימת עדות עדות זמינה. ס

(, המתבצעת בפרקי זמן PMPRרבה התומכת באמירה זו. מחקרים מדגימים שהסרת רובד מכאנית מקצועית )

יותר של   מוגדרים, יחד עם התערבויות אחרות של טיפול פריודונטלי תומך, עשויה לגרום לשיעורים נמוכים 

( אשר הוצגה בכנס Trombelli et al., 2015אובדן שיניים ושינויים ברמת תאחיזה. בסקירה שיטתית  )

שנים  5במעקב במשך  0.19-ו  0.15, דווח על קצב אובדן שיניים שנתי ממוצע משוקלל בסך 2014-האירופאי ב

מ"מ במעקב  1-צע היו פחות משנים, בהתאמה; המספרים המתאימים לאובדן תאחיזה קליני ממו 12-14או 

שנים. מידע מתוך סקירה זו ומידע מסקירות שיטתיות אחרות תומכים ביחד באמירה לפי   12-ל 5שנע בין 

מתרפאים שעברו טיפול בפריודונטיטיס יכולים לשמר את המשנן שלהם בעקבות שינויים מוגבלים בפרמטרים 

יודונטלי תומך המבוסס על הסרת רובד מכאנית מקצועית פריודונטליים על ידי היענות סדירה למשטר טיפול פר 

 (. Sanz et al., 2015שגרתית )

אקראיים, בו -סיכון להטיה. איכות המתודולוגיה נבחנה באמצעות סולם ייעודי להערכת מחקרים תצפיתיים לא

הנמוך ביותר מסמן את האיכות הגבוהה ביותר )הסיכון   9נקובות, בו  9על סולם  7-ל 3רמת האיכות נעה בין 

 להטיה(.

מחקרים בהם  12-אנליזה, התוצאה העיקרית )אובדן שיניים( דווחה ב-עקביות. אף על פי שלא התאפשרה מטא

מחקרים, שהראו באופן   10-( דווחו בCALהשכיחות הייתה אפסית או נמוכה. שינויי רמת תאחיזה קלינית )

 בות אובדן קל ברמת תאחיזה קלינית.עקבי שינויים מוגבלים ברמת תאחיזה קלינית, ולעתים קרו



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

-שנים ו 5במעקב במשך  0.15רלוונטיות קלינית והיקף השפעה. שיעור שנתי ממוצע משוקלל של אובן שן בסך 

 שנים, נחשב לרלוונטי.  12-14במעקב במשך  0.09

 במחקרים הכלולים. מאזן התועלת והנזק. לא דווחו מדדי תוצאה שדווחו על ידי מתרפאים 

שיקולים כלכליים. אתיקה והיבטים משפטיים אינם רלוונטיים להתערבות זו; היבטים כלכליים לא נדונו לעתים 

תכופות. מחקר במרפאה פרטית בנורבגיה הדגים קשר בין אחזקה שוטפת לבין פחות אובדן שיניים, יותר  

-ים; עלות השנתית לאחזקת שן נאמדה בשנ 16-26מאשר היעדר אחזקה שוטפת, בעקבות מעקבים במשך 

 (. Fardal & Grytten, 2014אירו ) 20.2

 העדפות של מתרפאים. הודגמו לפי היענות במחקרים ארוכי טווח. 

 ישימות. הישימות הודגמה במקרה של מחקרים בהם נבדקו קבוצות גדולות מהאוכלוסייה הכללית.

 

 

 ( בטיפול פריודונטלי תומך?PMPRרובד מכאנית מקצועית )האם יש צורך להשתמש בשיטות חלופיות להסרת 

 (4.15המלצה מבוססת עדות )

( בשיטות חלופיות )כגון טיפול  PMPRאנחנו מציעים שלא להחליף הסרת רובד מכאנית מקצועית )

 לייזר ארביום ויאג( בטיפול פריודונטלי תומך. 

 ( Trombelli et al., 2020)ספרות תומכת 

 ניסוי קליני אקראי אחדאיכות העדות: 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   1.4%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

( העלתה ניסויים קליניים אקראיים זמינים על כל Trombelli et al., 2015התערבות. הסקירה השיטתית )

חלופית להסרת רובד מכאנית מקצועית )אשר כללה הסרת רובד, אבנית וחומר זר על חניכית ו/או   התערבות

תת חניכית באמצעות מכשירים ידניים ו/או ממונעים( באחזקה של מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, עם  

 מעקב לפחות שנה אחת אחרי ההתערבות הראשונה / טיפול הביקורת. 

(, זוהה ניסוי קליני אקראי אחד בלבד שבחן לייזר Trombelli et al., 2020תית )עדות זמינה. בסקירה השיט

-Krohnארביום יאג כשיטה חלופית להסרת רובד מכאנית מקצועית. לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית )

Dale, Boe, Enersen, & Leknes, 2012תועלת וכדאיות כלכלית-(. שיקולים כלכליים. חסרים ניתוחי עלות 

 ואלה עשויים להיות מאוד רלוונטיים בדיון באפשרות טיפול זו. כנ"ל לגבי מדדי תוצאה שדווחו על ידי מתרפאים.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

( בטיפול פריודונטלי  PMPRהאם יש צורך להשתמש בשיטות משלימות להסרת רובד מכאנית מקצועית )

 תומך?

 (4.16המלצה מבוססת עדות )

אנטימיקרוביאלי, טיפול  -להשתמש בשיטות משלימות )דוקסיציקלין במינון תתמציעים שלא אנחנו 

 ( בטיפול פריודונטלי תומך. PMPRפוטודינאמי( להסרת רובד מכאנית מקצועית )

 ( Trombelli et al., 2020)ספרות תומכת 

 ניסויים קליניים אקראיים  2איכות העדות: 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   2.7%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

( העלתה ניסויים קליניים אקראיים זמינים על כל Trombelli et al., 2015התערבות. הסקירה השיטתית )

הסרת רובד, אבנית וחומר זר על חניכית ו/או התערבות משלימה להסרת רובד מכאנית מקצועית )אשר כללה 

תת חניכית באמצעות מכשירים ידניים ו/או ממונעים( באחזקה של מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, עם  

 מעקב לפחות שנה אחת אחרי ההתערבות הראשונה / טיפול הביקורת. 

ים קליניים אקראיים, בהם אחד  (, זוהו שני ניסוי Trombelli et al., 2020עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

(, אחד Reinhardt et al., 2007מ"ג פעמיים ביום( ) 20אנטימיקרוביאלי )-שבדק מתן דוקסיציקלין במינון תת

כחומר מעורר רגישות לאור ולייזר דיודה  0.01%( תוך שימוש במתילן כחול PDTאחר בדק טיפול פוטודינאמי )

(. לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית באף מחקר, אם כי Carvalho et al., 2015ננומטר( ) 660)אורך גל 

 PMPR-מ"מ( בהשוואה ל 1.54משלים ) PDTהשיפור ברמת תאחיזה קלינית היה רלוונטי יותר במקרה של 

אנליזה, אודות -מ"מ(. הסקירה השיטתית אשר הוצגה בסדנה זו סיפקה מידע, על בסיס מטא 0.96בלבד )

השיטות החלופיות / המשלימות אשר הוזכרו, ללא הבדל מובהק מבחינת התוצאה ההשפעות האפשריות של 

-] CI 95%מ"מ ) 0.233-חודשי מעקב, המסתכם בסך  12העיקרית )שינויים ברמת תאחיזה קלינית( אחרי 

1.065; 0.598; p=0.351 .לטובת קבוצות הביקורת ,) 

האנטימיקרוביאלי, יהיה צורך -באמצעות דוקסיציקלין במינון תתשיקולים כלכליים. על מנת לממש טיפול משלים 

תועלת. על מנת לשקול טיפול משלים באמצעות טיפול פוטודינמי  -לשקול תופעות לוואי ויחס עלות

ניסויים קליניים אקראיים, גילתה   11( שכללה Xue et al., 2017אנטימיקרוביאלי, סקירה שיטתית קודמת )

חודשים,   3קרה של באמצעות טיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי, אבל רק אחרי תוצאות טובות יותר במ

מ"מ. לא דווח על עלייה בשיעור   0.13שהתבטאה בשיפור נוסף בהפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר בסך 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

תועלת או כדאיות כלכלית ואלה עשויים להיות רלוונטיים מאוד בעת -ניתוח עלות האירועים החריגים . חסרים

 ת החלטה לגבי אפשרות טיפולית זו. קבל

 

 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 

 התערבות: שליטה בגורמי סיכון

 מהו הערך של שליטה בגורמי סיכון בטיפול פריודונטלי תומך? 

 

 (4.17המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

להם פריודונטיטיס בטיפול  על התערבויות לשליטה בגורמי סיכון אצל מתרפאים שיש ממליצים אנחנו 

 פריודונטלי תומך. 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

מהתערבויות נוספות לשליטה בגורמי סיכון על מנת לשפר  התערבות. מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס נהנים 

את שימור היציבות הפריודונטלית אצלם. ההתערבויות כוללות הדרכה למתרפא, אותה ניתן לקיים ולהתאים 

לצרכים הפרטניים, החל מייעוץ קצר להפניית המתרפא לייעוץ מתקדם ופרמקותריפה. עישון וסוכרת הנם שניים  

 Papapanou etריים לפריודונטיטיס וכיום הם כלולים בשיטת הדירוג של פריודונטיטיס )מגורמי הסיכון העיק

al., 2018 לפיכך, שליטה בגורמים אלה הנה הכרחית על מנת להשיג תגובה לטיפול ולשם הבטחת יציבות .)

ת ייעוץ תזונתי,  לטווח ארוך. בנוסף לכך, נשקלים גורמים רלוונטיים אחרים, כגון ייעוץ לאורח חיים בריא, לרבו

פעילות גופנית והורדת משקל. התערבויות אלה, יחד עם הפסקת צריכת טבק ושליטה בסוכרת, אינן באחריותם 

הישירה של אנשי מקצוע בתחום בריאות הפה, וייתכן שהם ירצו להפנות מתרפאים לאנשי מקצוע אחרים בענפי  

 ם מקצוע בתחום בריאות הפה בהתערבויות אלה.הבריאות. אולם יש להדגיש התפקיד הישיר / העקיף של אנשי

הנחיות רלוונטיות להתערבויות   13(, המחברים זיהו  Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

להפסקת עישון , שליטה בסוכרת, פעילות גופנית, שינוי תזונה, הפחתת פחמימות )סוכר בדיאטה( והורדת 

ם קליניים הבוחנים את ההשפעה של )חלק מ(ההתערבויות אצל מתרפאים מחקרי 25משקל. בנוסף, נמצאו 

שיש להם דלקת חניכיים / פריודונטיטיס. אולם, רק בודדים מהם כללו מתרפאים המקבלים טיפול פריודונטלי 

 תומך.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 פריודונטלי תומך, נדונו גורמים נוספים. בהערכה של שליטה בגורמי סיכון אצל מתרפאים המקבלים טיפול  

 

 מו התפקיד של התערבויות להפסקת עישון בטיפול פריודונטלי תומך? 

 

 (4.18המלצה מבוססת עדות )

על מימוש התערבויות להפסקת עישון טבק בקרב מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס  ממליציםאנחנו 

 והמקבלים טיפול פריודונטלי תומך. 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 חודשים לפחות 6מחקרים פרוספקטיביים בהם תקופת המעקב  6איכות העדות 

 ↑↑ - Aדרגה  -דרגת המלצה 

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

 בגורמים נוספים בסעיף העוסק במתרפאים שעוברים טיפול פריודונטלי פעיל.ניתן למצוא חומר רקע ודיון 

 

 מהו התפקיד של התערבויות לקידום שליטה בסוכרת בטיפול פריודונטלי תומך? 

 

 (4.19המלצה המבוססת על הסכמה רחבה של מומחים )

 אחזקה.  אנחנו מציעים לקידום התערבויות לשליטה בסוכרת בטיפול במתרפאים המקבלים טיפול

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 ↑ - Bדרגה  -דרגת המלצה 

 מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד אינטרסים( 0%הסכמה רחבה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 

 רקע

התערבות. מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס עשויים להפיק תועלת מקידום התערבויות לשליטה בסוכרת 

במטרה לשפר את השמירה על יציבות פריודונטלית. קידום זה עשוי לכלול הדרכה למתרפא, לרבות ייעוץ  

 תזונתי קצר ואולי הפניית המתרפא לשליטה גליקמית.



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

(, אף אחד מהמחקרים אשר זוהו לא בוצע אצל Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

לי תומך. עדות עדיפה )ראה בסעיף בדבר טיפול פריודונטלי תומך לעיל( מתרפאים המקבלים טיפול פריודונט

 מציעה שכדאי לממש התערבויות לשליטה בסוכרת אצל מתרפאים שמקבלים טיפול פריודונטלי תומך. 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 פריודונטלי פעיל.ניתן למצוא חומר רקע ודיון בגורמים נוספים בסעיף העוסק במתרפאים שעוברים טיפול  

 

מהו תפקידה של פעילות גופנית, ייעוץ תזונתי ושינויים באורח חיים במטרה להוריד משקל בטיפול פריודונטלי  

 תומך?

 (4.20המלצה / אמירה מבוססת עדות )

האם פעילות גופנית, ייעוץ תזונתי או שינויים באורח חיים במטרה להוריד משקל איננו יודעים 

 רלוונטיים לטיפול פריודונטלי תומך. 

 ( Ramseier et al., 2020)ספרות תומכת 

 הודעה: לא ברור, דרוש מחקר נוסף - 0דרגה  דרגת ההמלצה

מחברי הקבוצה נמנעו בגלל פוטנציאל לניגוד   0%הסכמה רחבה חזקה )חוזק ההסכמה הרחבה 

 אינטרסים(

 

 רקע

הספרות הרפואית מרמזת שקידום התערבויות להגברת פעילות גופנית  התערבות. העדות הכוללת מתוך 

מידבקות והן את ההתמודדות עמן. אצל מתרפאים שיש להם -עשויות לשפר הן את הטיפול במחלות לא

 ול הדרכת מתרפאים המותאמת לגילם ומצב בריאותם הכללי.לפריודונטיטיס, הקידום עשוי לכ

(, אף אחד מהמחקרים אשר זוהו לא בוצע אצל Ramseier et al., 2020עדות זמינה. בסקירה השיטתית )

 מתרפאים המקבלים טיפול פריודונטלי תומך. 

 ניתן למצוא חומר רקע ודיון בגורמים נוספים בסעיף העוסק במתרפאים שעוברים טיפול פריודונטלי פעיל.
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 ביבליוגרפיה
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 א. פאנל להנחיה. 1טבלה 

 

 

 

 נציג)ים( איגוד / ארגון מדעי

הוועדה המארגנת, יושבי ראש קבוצות העבודה  הפדרציה האירופאית לפריודונטולוגיה  

 )בסדר אלפביתי לועזי(:

Tord Berglundh, Iain Chapple, David 

Herrera, Søren Jepsen, Moritz Kebschull, 

Mariano Sanz, Anton Sculean, Maurizio 

Tonetti 

 יועצי מתודולוגיה: 

Ina Kopp, Paul Brocklehurst, Jan 

Wennström 
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 מומחים קליניים: 

Anne Merete Aass, Mario Aimetti, Bahar 

Eren Kuru, Georgios Belibasakis, Juan 

Blanco, Nagihan Bostanci, Darko Bozic, 

Philippe Bouchard, Nurcan Buduneli, 

Francesco Cairo, Elena Calciolari, Maria 

Clotilde Carra, Pierpaolo Cortellini, Jan 

Cosyn, Francesco D’Aiuto, Bettina 

Dannewitz, Monique Danser, Korkud 

Demirel, Jan Derks, Massimo de Sanctis, 

Thomas Dietrich, Christof Dörfer, Henrik 

Dommisch, Nikos Donos, Peter Eickholz, 

Elena Figuero, William Giannobile, Moshe 

Goldstein, Filippo Graziani, Bruno Loos, 

Ian Needleman, Thomas Kocher, Eija 

Kononen, Nicklaus Lang, France Lambert, 

Paulo Melo, Rodrigo López, Pernilla 

Lundberg, Eli Machtei, Phoebus 

Madianos, Conchita Martín, Paula 

Matesanz, Jörg Meyle, Ana Molina, 

Eduardo Montero, José Nart, Luigi Nibali, 

Panos Papapanou, Andrea Pilloni, David 

Polak, Ioannis Polyzois, Philip Preshaw, 

Marc Quirynen, Christoph Ramseier, 

Stefan Renvert, Giovanni Salvi, Ignacio 

Sanz-Sánchez, Lior Shapira, Dagmar Else 

Slot, Andreas Stavropoulos, Xavier 

Struillou, Jean Suvan, Wim Teughels, 

Cristiano Tomasi, Leonardo Trombelli, 

Fridus van der Weijden, Clemens Walter, 

Nicola West, Gernot Wimmer 

 איגודים מדעיים
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 Europeanהאנדודונטולוגיה האירופאי )איגוד 
Society for Endodontology) 

Lise Lotte Kirkevang 
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 Europeanאיגוד הפרותטיקה האירופאי )
Prosthodontic Association) 

Phophi Kamposiora 

האיגוד האירופאי לבריאות שיניים ציבורית  
(European Association of Dental Public 

Health ) 

Paula Vassallo 

הפדרציה האירופאית לרפואת שיניים משמרת 
(European Federation of Conservative 

Dentistry) 

Laura Ceballos 

 ארגונים אחרים

המועצה האירופאית לרופאי שיניים ראשיים  
(Council of European Chief Dental 

Officers) 

Kenneth Eaton 

 Councilמועצת רופאי השיניים האירופאיים )
of European Dentists ) 

Paulo Melo 

 Europeanהפדרציה האירופאית לשיננים )
Dental Hygienists’ Federation ) 

Ellen Bol-van den Hil 

האיגוד האירופאי לסטודנטים לרפואת שיניים  
(European Dental Students’ Association) 

Daniela Timus 

הבמה לבריאות פה טובה יותר באירופה  
(Platform for Better Oral Health in 

Europe) 

Kenneth Eaton 

 

 

 ב. בעלי עניין עיקריים שקיבלו פנייה ומשתתפים.1טבלה 

 

 

 נציג תשובה* קיצור מוסד

 אין נציג  תשובהאין  ADEE האיגוד לחינוך דנטלי באירופה

המועצה האירופאית לרופאי שיניים ראשיים  
(Council of European Chief Dental Officers) 

CECDO משתתפת Ken Eaton/Paula 
Vassallo 

 Council ofמועצת רופאי השיניים האירופאיים )

European Dentists ) 

CED משתתפת Paulo Melo 

שיניים ציבורית  האיגוד האירופאי לבריאות  
(European Association of Dental Public 

Health ) 

EADPH משתתף Paula Vassallo 

 European Dentalהפדרציה האירופאית לשיננים )
Hygienists’ Federation) 

EDHF משתתפת Ellen Bol-van den 
Hil 
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האיגוד האירופאי לסטודנטים לרפואת שיניים  
(European Dental Students’ Association) 

EDSA משתתף Daniella Timus 

הפדרציה האירופאית לרפואת שיניים משמרת 

(European Federation of Conservative 

Dentistry) 

EFCD משתתפת Laura Ceballos 

 Europeanאיגוד האורתודונטיה האירופאי )
Orthodontic Society ) 

EOS אין נציג  אין תשובה 

 Europeanאיגוד הפרותטיקה האירופאי )
Prosthodontic Association) 

EPA משתתף Phophi Kamposiora 

 Europeanאיגוד האנדודונטולוגיה האירופאי )
Society for Endodontology) 

ESE משתתף Lise Lotte Kirkevang 

 Platformהבמה לבריאות פה טובה יותר באירופה )

for Better Oral Health in Europe ) 

PBOHE משתתפת Kenneth Eaton 

 ביוני.  18; תזכורת נשלחה ביום 2019במרץ  20*הודעות נשלחו ביום  
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 . תוצאות החיפוש אחרי הנחיות2טבלה 

 

 

 
הנחיות אשר זוהו בעלות פוטנציאל   בסיס נתונים

 כרלוונטיות
 הערכה ביקורתית

Guideline 

International 

Network (GIN) 

International 

Guidelines Library 

#1 

Comprehensive periodontal therapy: 

a statement by the American 

Academy of Periodontology  .

American Academy of 

Periodontology .NGC:008726 (2011( 

שנים, ההמלצות אינן  8מאמר בן 

מבוססות על בחינת עדות שיטית, 

 לא ישים

DG PARO S3 guideline - Adjuvant 

systemic administration of antibiotics 

for subgingival instrumentation in the 

context of systematic periodontitis 

treatment (2018) 

מאמר שנכתב לאחרונה, סטנדרט 

מתודולוגי גבוה, מדדי תוצאות 

 רלוונטי -דומים מאוד 

HealthPartners Dental Group and 

Clinics guidelines for the diagnosis & 

treatment of periodontal diseases  .

HealthPartners Dental Group  .

NGC:008848 (2011) 

שנים, מתודולוגיה לא  8מאמר בן 

 לא ישיםברורה, 

Guidelinecentral.co
m “Dentistry” 

category 

Health Partners Dental Group and 
Clinics Caries Guideline 

 לא ישים

המכון הלאומי לבריאות 

 ולמצוינות קלינית  

#2NICE)( 

 לא ישים לא עלו תוצאות רלוונטיות לנושא

המסלקה הלאומית 

להנחיות )סוכנות 

למחקר ואיכות  

 בבריאות( 

 לא ישים לא עלו תוצאות רלוונטיות לנושא

https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/comprehensive-periodontal-therapy-a-statement-by-the-american-academy-of-periodontology.-american-academy-of-periodontology.-ngc-008726
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848
https://g-i-n.net/library/international-guidelines-library/guidelines/ahrq-us/healthpartners-dental-group-and-clinics-guidelines-for-the-diagnosis-treatment-of-periodontal-diseases.-healthpartners-dental-group.-ngc-008848


 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

National Guideline 

Clearinghouse 

(Agency for 

Healthcare 

Research and 

#3Quality)  

הערכת טכנולוגיית  

 הבריאות הקנדית 

 

#4CADTH) ( 

Periodontal Regenerative Procedures 

for Patients with Periodontal Disease  :

A Review of Clinical Effectiveness 

(2010) 

לא  שנים,  9מאמר סקירה מלפני 

 ישים

Treatment of Periodontal Disease  :

Guidelines and Impact (2010) 

לא  שנים,  9מאמר סקירה מלפני 
 ישים

Dental Scaling and Root Planing for 

Periodontal Health :A Review of the 

Clinical Effectiveness, Cost- 

effectiveness, and Guidelines (2016) 

מתודולוגיה לא ברורה )מעקב, 

משתני תוצאה, המלצות, קבוצת 

 לא ישיםהנחיות(, 

Dental Cleaning and Polishing for 

Oral Health :A Review of the Clinical 

Effectiveness, Cost- effectiveness 

and Guidelines (2013) 

מתודולוגיה לא ברורה )מעקב, 

משתני תוצאה, המלצות, קבוצת 

 לא ישיםהנחיות(, 

הפדרציה האירופאית  
 לפריודונטולוגיה  

 לא ישים לא עלו תוצאות רלוונטיות לנושא

האקדמיה האמריקנית 

 לפריודונטולוגיה 

#6AAP) ( 

The American Journal of Cardiology 

and Journal of Periodontology 

Editors’ Consensus :Periodontitis 

and Atherosclerotic Vascular Disease 

(2009) 

מתודולוגיה לא ברורה, מאמר 

  10מבוסס הסכמה רחבה מלפני 

שנים, המלצות ישימות מבחינה 

 קלינית מוגבלות בלבד,

 לא ישים  
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 Comprehensive Periodontal Therapy  :

A Statement by the American 

Academy of Periodontology (2011) 

מתודולוגיה לא ברורה )מעקב, 

משתני תוצאה, המלצות, קבוצת 

  10הנחיות(, מאמר מלפני כמעט 

 שנים, לא ישים

 Academy Statements on Gingival 

Curettage (2002), Local Delivery 

(2006), Risk Assessment (2008), 

Efficacy of Lasers (2011) 

מתודולוגיה לא ברורה, מאמר 

  10מבוסס הסכמה רחבה מלפני 

שנים, המלצות ישימות מבחינה 

 קלינית מוגבלות בלבד, לא ישים

איגוד רפואת השיניים  

 האמריקנית

 (ADA) #7 

Nonsurgical Treatment of Chronic 

Periodontitis Guideline (2015) 

משתנה התוצאה הנו רמת 

תאחיזה קלינית )ולא עומק כיסים  

בבדיקת מחדר(, לא בוצע מעקב 

 לא ישים -מזערי 

 

#1 . https://g-i-n.net/home 

#2. https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=csg,cg,mpg,ph,sg,sc 

#3. https://www.ahrq.gov/gam/index.html 

#4. https://www.cadth.ca/ 

#5. http://www.efp.org/publications/index.html 

#6. https://www.perio.org/publications 

#7. https://ebd.ada.org/en/evidence/guidelines 
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 אשר הופנו בכל סקירה שיטתית  PICOS. שאלות 3טבלה 

 

ביבליוגרפי 

 ה

כותרת הסקירה 

 השיטתית

PICOS )סופי )כפי שנכתב בכתבי היד 

(Suvan et 

al., 2019) 

Subgingival 

Instrumentation for 

Treatment of 

Periodontitis .A 

Systematic Review . 

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של #1

אינסטרומנטציה תת חניכית המבוצעת באמצעות מכשירים קוליים  

על קוליים בהשוואה לאינסטרומנטציה תת חניכית או טיפול מונע   /

 מבחינת תוצאות קליניות ותוצאות המדווחות על ידי המתרפא?

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של #2

כירורגית המבוצעת באמצעות -לאאינסטרומנטציה תת חניכית 

מכשירים קוליים / על קוליים בהשוואה לאינסטרומנטציה תת 

חניכית המבוצעת במכשירים ידניים או בהשוואה לאינסטרומנטציה 

תת חניכית המבוצעת בשילוב של מכשירים ידניים וקוליים/ על  

קוליים מבחינת תוצאות קליניות ותוצאות המדווחות על ידי  

 המתרפא?

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של #3

שבועות( לעומת לטיפול   24פרוטוקולים  לטיפול בפה שלם )בתוך 

ברבע או בשישית פה באמצעות אינסטרומנטציה תת חניכית 

 מבחינת תוצאות קליניות ותוצאות המדווחות על ידי המתרפא?

(Salvi et 

al., 2019) 

Salvi, G. E., Stahli, 

A., Schmidt, J. C., 

Ramseier, C. A., 

Sculean, A. & 

Walter, C. (2019) 

Adjunctive laser or 

antimicrobial 

photodynamic 

therapy to non-

surgical mechanical 

instrumentation in 

patients with 

untreated 

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס לא מטופל, האם #1

טיפול בלייזר מעניק השפעה משלימה בהשוואה לטיפול באמצעות 

 כירורגית בלבד?-אינסטרומנטציה מכאנית לא

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס לא מטופל, האם #2

השפעה ( מעניק aPTDטיפול פוטודינמי אנטימיקרוביאלי משלים )

-משלימה בהשוואה לטיפול באמצעות אינסטרומנטציה מכאנית לא

 כירורגית בלבד? 
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periodontitis.   A 

systematic review 

and meta-analysis . 

)Donos et 

al., 2019) 

host modulators in 

non- surgical 

periodontal therapy  .

A systematic review 

of randomized, 

placebo-controlled 

clinical studies 

אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של הוספת 

-לטיפול פריודונטלי לאפלצבותכשירים מתווכי מאכסן במקום 

( מבחינת הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר NSPTכירורגי )

(PPD?) 
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)Sanz- 

Sanchez 

et al., 

2020) 

Efficacy of access 

flaps compared to 

subgingival 

debridement or to 

different access flap 

approaches in the 

treatment of 

periodontitis. A 

systematic review 

and metanalysis . 

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס )אוכלוסייה(, באיזו #1

-)התערבות( יעילים בהשוואה להטריה תתמידע מתלי גישה 

חניכית )השוואה( על הפחתת מחלה פריודונטלית )תוצאה 

 ראשונית(?

. אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס )אוכלוסייה(, האם #2

הסוג של מתלי גישה )התערבות וביקורת( משפיע על הפחתת 

 מחלה פריודונטלית )תוצאה ראשונית(?

)Polak et 

al., 2020) 

The Efficacy of 

Pocket 

Elimination/Reducti

on Surgery Vs  

.Access Flap :A 

Systematic Review 

-אצל מתרפאים בגירים שיש להם פריודונטיטיס אחרי טיפול לא

מ"מ או יותר   5בעומק שאריים כירורגי הקשור בגורם וכיסים 

בבדיקת מחדר, מהי היעילות של ניתוח לסגירה / הפחתה של 

 כיסים ביחס לניתוח הרמת מתלה גישה?

(Teughels 

et al., 

2020) 

Adjunctive effect of 

systemic 

antimicrobials in 

periodontitis 

therapy. A 

systematic review 

and meta-analysis . 

אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של מתן 

אנטימיקרוביאליים כטיפול השלמה סיסטמי של תכשירים 

, מבחינת הפחתת פלצבוחניכית בתוספת-בהשוואה להטריה תת

(, בניסויים קליניים אקראיים  PPDעומק כיסים בבדיקת מחדר )

 חודשי מעקב? 6שיש להם לפחות 

(Herrera 

et al., 

202) ) 

Adjunctive effect of 

locally delivered 

antimicrobials in 

periodontitis 

therapy .A 

systematic review 

and meta-analysis . 

אצל מתרפאים בגירים שיש להם פריודונטיטיס, מהי היעילות של 

מתן מקומי של תכשירים אנטימיקרוביאליים כטיפול השלמה 

, מבחינת פלצבוחניכית לבד או בתוספת-בהשוואה להטריה תת

בניסויים קליניים   (,PPDהפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר )

 חודשי מעקב?  6אקראיים שיש להם לפחות  

Regenerative 

surgery versus 

מכתשיים מניב תועלת -תוךשל פגמים רגנרציה  -. האם ניתוח #1

(, PPDקלינית נוספת הנמדדת בעומק כיסים בבדיקת מחדר ) 
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(Nibali et 

al., 2019) 

access flap for the 

treatment of 

intrabony 

periodontal defects.  

A systematic review 

and meta-analysis . 

( אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס BGתוספת עצם )

 בהשוואה להרמת מתלה גישה?

מבחינת שיפור קליני  רגנרציה. האם קיים הבדל בין פעולות #2

 מכתשיים?-ורדיוגרפי בפגמים תוך

)Jepsen 

et al., 

2019) 

Regenerative 

surgical treatment 

of furcation defects  

:A systematic 

review and 

Bayesian network 

meta-analysis of 

randomized clinical 

trials 

מבחינת אובדן   רגנרציה. מהי היעילות של טיפול פריודונטלי ל#1

ת שיניים, שימור מסעפים וסגירתם, שיפור ברמת תאחיזה קליני

( וכן לפי פרמטרים  HBL( ורמת עצם אופקית )HCALאופקית )

פריודונטליים אחרים בשיניים שיש בהן פגמי מסעפים הקשורים 

 חודשים אחרי ניתוח?   12בפריודונטיטיס, לפחות  

#2 .NM  קביעת דירוג יעילות של אפשרויות טיפול וזיהוי :

 הטכניקה הכירורגית הטובה ביותר. 
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(Dommisc

h et al., 

2020) 

Resective surgery 

for the treatment of 

furcation 

involvement – a 

systematic review 

מהי התועלת של טיפול פריודונטלי בצורת ניתוח כריתה )כגון  

כריתת שורש, פיצול שורשים, הכנת מנהרה(, אצל )א( מתרפאים  

-שיש להם פריודונטיטיס ושעברו מחזור של טיפול פריודונטלי לא

- ו Class IIכירורגי ושקיימת אצלם מעורבות מסעפים מסוג 

Class III  סוג(Pבהשוואה ליחידם הסוב )  לים מפריודונטיטיס

  Class III-ו Class IIושקיימת אצלם מעורבות מסעפים מסוג 

שאינה מטופלת בטיפול פריודונטלי מסוג ניתוח כריתה אך לא 

טופלו בכלל, המטופלים באופן בלעדי על ידי הטריה תת חניכית או  

( הישרדות שיניים  1( מבחינת Cניתוח הרמת מתלה גישה )סוג 

( שיפור תאחיזה אנכית המתגלה בבדיקת 2)תוצאה עיקרית(, 

( הפחתת עומק כיסים בבדיקת מחדר  3-(, וPAL-Vמחדר )

(PPD סוג( תוצאות משניות( )O  כעולה מניסויים קליניים )

מבוקרים אקראיים, מחקרי עוקבה פרוספקטיביים  

חודשים   12ורטרוספקטיביים וסדרת מקרים בהם יש לפחות  

 ( בהתאמה.Sסוג ( )PPD-ו  PAL-Vמעקב )הישרדות, 

)Slot et al., 

2020_) 

Mechanical plaque 

removal of 

periodontal 

maintenance 

patients. - A 

Systematic Review 

and Network Meta-

Analysis- 

. אצל מתרפאים שעוברים אחזקה פריודונטלית, מהי ההשפעה #1

פריודונטלית של הבאים: על הסרת רובד ופרמטרים של בריאות 

 מברשות שיניים חשמליות בהשוואה למברשות שיניים ידניות? 

. אצל מתרפאים שעוברים אחזקה פריודונטלית, מהי ההשפעה #2

על הסרת רובד ופרמטרים של בריאות פריודונטלית של הבאים: 

מכשירי היגיינה אורלית אינטרנדטליים בהשוואה להיעדר ניקוי  

 לצחצוח שיניים? כהשלמה 

. אצל מתרפאים שעוברים אחזקה פריודונטלית, מהי ההשפעה #3

על הסרת רובד ופרמטרים של בריאות פריודונטלית של הבאים: 

 מכשירי ניקוי אינטרדנטלי שונים כהשלמה לצחצוח שיניים. 

(Carra et 

al., 2020) 

Promoting 

behavioural 

changes to improve 

oral hygiene in 

patients with 

periodontal 

diseases: a 

מהי היעילות של התערבויות התנהגותיות במטרה לקדם את 

הבריאות הפה אצל מתרפאים שיש להם מחלות פריודונטליות  

 )דלקת חניכיים / פריודונטיטיס( בשיפור מדדי רובד קליני ודימום? 
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systematic review 

of the literature . 

(Ramseier 

et al., 

2020) 

Impact of risk factor 

control interventions 

for smoking 

cessation and 

promotion of 

healthy lifestyles in 

patients with 

periodontitis: a 

מהי היעילות של התערבויות לשינוי התנהגות בריאותית להפסקת 

גופנית, שינוי תזונה, הפחתת עישון , שליטה בסוכרת, פעילות 

פחמימות )סוכר בדיאטה( והורדת משקל הניתנות למתרפאים  

 שיש להם פריודונטיטיס?".
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 systematic review  

(Ramseier 

et al., 

2020) 

Efficacy of 

adjunctive therapies 

in patients with 

gingival 

inflammation.  A 

systematic review 

and meta-analysis . 

אצל בני בריאים מבחינה סיסטמית ושיש להם דלקת חניכיים  

הנגרמת על ידי רובד שן )עם או ללא אובן תאחיזה, אך למעט 

, מהי היעילות של מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס לא מטופל(

תכשירים הניתנים כהשלמה לשליטה מכאנית ברובד )כטיפול  

עצמי או כטיפול במרפאה(, בהשוואה לשליטה מכאנית ברובד 

בשילוב עם ביקורת שלילית, מבחינת שינויים בדלקת חניכיים  

 )באמצעות מדדי דלקת חניכיים או דימום(? 

(Trombelli 

et al., 

2020) 

Efficacy of 

alternative or 

additional methods 

to professional 

mechanical plaque 

removal during 

supportive 

periodontal therapy  .

A systematic review 

and meta- analysis 

. מהי היעילות של שיטות חלופיות להסרת רובד מכאנית #1

ל ( על ההחמרה של אובדן תאחיזה במהלך טיפוPMPRמקצועית )

 ( אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס?  SPTפריודונטלי תומך )

. מהי היעילות של שיטות נוספות להסרת רובד מכאנית #2

( על ההחמרה של אובדן תאחיזה במהלך טיפול PMPRמקצועית )

 ( אצל מתרפאים שיש להם פריודונטיטיס?  SPTפריודונטלי תומך )
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( וועדות  AWMF. חוזק ההמלצות: מתאר הדירוג )ארגון החברות הרפואיות המדעיות בגרמניה )4טבלה 

 ( 2012הנחיות הקבע, 

 

 

 תחביר תיאור דירוג של דרגת ההמלצה*

A אנחנו ממליצים )↑↑( / אנחנו ממליצים שלא  המלצה חזקה

)↓↓( 

B אנחנו מציעים )↑( / אנחנו מציעים שלא )↓( המלצה 

 ניתן לשקול )↔( המלצה פתוחה 0

לרבות הצורך *אם לדעת הקבוצה העדות לא הייתה מובהקת דיה על מנת לתמוך בהמלצה, נוסחו אמירות, 

 )או היעדר צורך( במחקר נוסף.
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(  AWMFחוזק ההסכמה הרחבה: מתאר הקביעה )ארגון החברות הרפואיות המדעיות בגרמניה ). 5טבלה 

 (.2012וועדות הנחיות הקבע, 

 

 

 מהמשתתפים 100%הסכמה של  הסכמה רחבה תמימת דעים

 מהמשתתפים  95%-הסכמה של יותר מ הסכמה רחבה חזקה

 מהמשתתפים 75-95%הסכמה של  הסכמה רחבה 

 מהמשתתפים 50-74%הסכמה של  רוב פשוט 

 מהמשתתפים  50%-הסכמה של פחות מ אין הסכמה רחבה
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 לוח הזמנים של תהליך גיבוש ההנחיה. 6טבלה 

 

 

 

 פעולה מועד

החלטה מצד האסיפה הכללית של הפדרציה האירופאית  2018אפריל 

 ( לגבש הנחיות טיפול מקיפות לפריודונטיטיס. EFPלפריודונטולוגיה )

ועדת הסדנאות של הפדרציה בוחנת את היתרונות והחסרונות של  2018ספטמבר -מאי

 מתודולוגיות מבוססות שונות ואת ישימותן בתחום 

ועדת הסדנאות של הפדרציה מקבלת החלטה / מזמינה )א( נושאים  2018ספטמבר 

הנדונים בהנחיה המוצעת, )ב( קבוצות עבודה ויושבי ראש, )ג( עורכי 

 סקירות שיטתיות ו)ד( מדדי תוצאות.

עורכי סקירות שיטתיות ליושבי  על ידי  PICO(S)הגשת שאלות על  2018סוף שנת 

הראשון של הקבוצות למען קבלת יישור קו פנימי על קבוצת ההסכמה 

 הרחבה, זימון בעלי עניין 

ומשלוח מידע   PICO(S)ארגון וישיבת וועדת יועצים. החלטה לגבי  2019בינואר   21

 לעורכי הסקירות 

העורכים, בחינה ראשונית על ידי ועדת  הגשת סקירות שיטתיות על ידי  2019יוני  -מרץ 

 הסדנאות

 Journal of Clinicalתהליך סקירת עמיתים ושינויים, כתב העת  2019אוקטובר   -יוני 

Periodontology 

 הגשת הצהרות עניין אישי על ידי כל הנציגים  2019ספטמבר 

 הפצה אלקטרונית של סקירות וטיוטת הנחיה  לפני קיום הסדנה

קיום סדנה בעיירה לא גראנחה שיש בה תהליך הסכמה רחבה מונחה  13.11.2019-.10

 רשמי

התייעצות פורמלית עם בעלי עניין, סגירה של דו"ח שיטה וטקסט רקע   2020ינואר   - 2019דצמבר 

 להנחיה



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות
 

 Journal-פרסום ההנחיה והסקירות השיטתיות העומדות בבסיסה ב 2020אפריל 

of Clinical Periodontology 
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 (. Tonetti et al., 2018. קריטריונים להגדרת שלבים של פריודונטיטיס מתוך )7טבלה 

 

 של המקוונת בגרסה מופיע' )א ובנספח בטקסט עיין אנא, הסבר לקבלת – פריודונטיטיס במחלת שלב – 3 טבלה

 (Journal of Clinical Periodontology-ה

 4שלב  3שלב  2שלב  1שלב  שלב בפריודונטיטיס  

 חומרה

אובדן תאחיזה 

קליני 

אינטרדנטלי 

באתר בעל 

האובדן הגדול  

 ביותר

 מ"מ 3-4 מ"מ 1-2
מ"מ או  5

 יותר
 מ או יותר 

אובדן עצם  

 רדיוגרפי 

שלישי 

כותרתי 

>(15%) 

שלישי 

כותרתי 

עד   15%)

33% ) 

נמשך לשליש 

האמצעי או 

החודי של 

 השורש

נמשך לשליש האמצעי או 

 החודי של השורש

 אובדן שיניים 
אין אובדן שיניים בגלל 

 פריודונטיטיס  

  4אובדן 

שיניים או  

פחות בגלל 

 פריודונטיטיס 

שיניים או יותר בגלל  5אובדן 

 פריודונטיטיס 

 מקומית מורכבות

עומק מרבי  

בבדיקת 

מ"מ   4מחדר 

 או פחות 

אובדן עצמם  

אופקי  

 בעיקרו 

עומק מרבי  

בבדיקת 

מ"מ   5מחדר 

 או פחות 

אובדן עצם  

אופקי  

 בעיקרו 

בנוסף 

למורכבות 

 :2של שלב 

עומק  

בבדיקת 

מ"מ   6מחדר 

 או יותר 

אובדן עצם  

מ"מ  3אנכי 

 או יותר 

מעורבות 

מסעפים  

 Classמסוג 

II/III 

חסר רכס 

 בינוני

 : 3בנוסף למורכבות של שלב 

 צורך בשיקום מורכב עקב: 

 פגיעה בתפקוד לעיסה

טראומה סגרית משנית 

או  2)ניידות שיניים בדרגה  

 יותר(

 חסר רכס קשור

 תמט נשך, נדידה, התבדרות

שיניים   20-נותרו פחות מ

 זוגות נגדיים(  10)

 היקף וחלוקה 
הוסף לשלב 

 כתיאור

מהשיניים מעורבות(,   30%-לכל שלב, יש לתאר את ההיקף כמקומי )פחות מ

 ת מעורבות טוחנות / חותכות מפושט או בתבני
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 באובדן  להשתמש יש, זמין אינו זה נתון אם(; CAL) קליני תאחיזה אובדן באמצעות הראשוני השלב את לקבוע יש

 את לשנות עשוי , קיים אם, לפריודונטיטיס בעיקר לייחס ניתן אותו שיניים אובדן על מידע(. RBL) רדיוגרפי  עצם

 דרגת את להעלות עשויים מורכבות גורמי של קיומם. מורכבות גורמי בהיעדר גם נכון הדבר. המחלה שלב הגדרת

  לאובדן  קשר ללא 4 או 3-ל המחלה שלב את להעלות עשויה III או II מסוג מסעפים מעורבות לדוגמה, השלב

  ניידות  של גבוה שיעור לדוגמה. מורכבות גורמי על בעיקר מבוססת 4 לשלב 3 שלב בין ההבחנה. קליני תאחיזה

 מורכבות  גורמי של קיומם ייתכן נתון מקרה לכל. 4 שלב של אבחנה על להצביע עשוי אחורי נשך תמט או/ו שיניים

 גבוה לשלב האבחנה את להעלות מנת על מורכבות גורם של  בקיומו די כללי באופן אולם, כולם בהכרח ולא אחדים

  תקין  קליני דעת בשיקול שימוש ידי  על ליישם יש אותן הנחיות מהוות למקרים הללו שההגדרות להדגיש יש. יותר

 .ביותר ההולמת הקלינית לאבחנה הגעה לשם

( RBL) רדיוגרפי עצם ובאובדן( CAL) קליני תאחיזה באובדן להשתמש נהוג עדיין: טיפול אחרי מתרפאים לגבי

 לשלב המחלה שלב את להוריד  אין, הטיפול בזכות סולק יותר או אחד  מורכבות גורם  אם. הראשוני השלב לקביעת

 .הטיפול שאחרי קהוחזתה בשלב השלב של המקורי המורכבות בגורם להתחשב יש שתמיד משום יותר נמוך
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Tonetti, M. S., Greenwell, H. & Kornman, K. S. (2018) Staging and grading of periodontitis :
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 (. Tonetti et al., 2018. קריטריונים להגדרת דרגות של פריודונטיטיס מתוך )8טבלה 

 

 של המקוונת בגרסה מופיע' )א ובנספח בטקסט עיין אנא, הסבר לקבלת – פריודונטיטיס במחלת דרגה – 4 טבלה

 (Journal of Clinical Periodontology-ה

 דרגת פריודונטיטיס 

 דרגה א: 

קצב החמרה 

 איטי

 דרגה ב:

קצב החמרה 

 בינוני

 : 4דרגה 

 קצב החמרה מהיר

קריטריונים  

 עיקריים 

עדות ישירה  

 להחמרה

נתונים 

אורכיים  

)אובדן עצם  

רדיוגרפי או  

אובדן  

תאחיזה 

 קליני(

עדות  

להיעדר 

אובדן במשך 

 שנים 5

  2-פחות מ

 5מ"מ במשך 

 שנים

  5מ"מ או יותר במשך  2

 שנים

עדות עקיפה  

 להחמרה

% אובדן  

 תאחיזה / גיל

-פחות מ

0.25 
 1.0מעל  1.0עד  0.25

פנוטיפ של  

 המקרה

משקעי רובד  

כבדים,  

דרגות הרס 

 נמוכות

הרס התואם 

את משקעי 

 הרובד

מידת ההרס עולה על 

הציפיות ביחס למשקעי 

הרובד; תבניות קליניות  

ספציפיות מרמזות על תקופת 

החמרה מהירה ו/או התחלת 

מחלה בשלב מוקדם )כגון 

תבנית טוחנות / חותכות;  

חוסר תגובה צפויה לטיפולים 

סטנדרטיים לשליטה 

 בחיידקים( 

גורמים משני  

 דרגה
 גורמי סיכון 

 ללא עישון עישון 

עישון פחות  

  10-מ

 סיגריות ביום 

סיגריות ביום או   10עישון 

 יותר

 סוכרת

נורמוגליקמי  

אין אבחנה  /

 של סוכרת

המוגלובין  

מסוכרר 

-פחות מ

אצל   7.0%

 חולי סוכרת

או   7.0%המוגלובין מסוכרר 

 יותר אצל חולי סוכרת 

סיכון לפגיעה  

סיסטמית על 

ידי  

 פריודונטיטיס* 

 נטל דלקת

  CRPחלבון 

בעל רגישות 

גבוהה 

(hsCRP) 

  1-פחות מ

 מ"ג/ל'
 מג"ל' 3מעל  מ"ג/ל' 1-3
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סמנים 

 ביולוגיים 

סממנים של 

אובדן  

תאחיזה 

קליני / אובדן  

 עצם

רוק, נוזל  

קרוויקולרי  

 חניכי, נסיוב 

? ? ? 

  עקיפה  או  ישירה עדות הם העיקריים הקריטריונים. פריודונטיטיס של ההחמרה קצב של כסממן תשמש הדרגה

  כפונקציה  או עצם  אובדן לפי נמדדת עקיפה עדות בהיעדרה; בה להשתמש יש, ישירה עדות  קיימת אם. להחמרה

 בגיל מחולק השורש אורך כאחוז רדיוגרפי עצם אובדן) המקרה הצגת לפי או ביותר הפגועה השן סביב גיל של

 את  לשנות  מנת  על  ספציפית  עדות  ולחפש'  ב  בדרגה  מחלה  תחילה  להניח  יש(.  גיל/    רדיוגרפי  עצם   אובדן,  המתרפא

 בהתאם הדרגה את לשנות ניתן, להחמרה עדות בסיס על הדרגה קביעת אחרי. קיימת היא אם', ג או' א-ל הדרגה

 . סיכון גורמי של לקיומם

  CRP  חלבון  ערכי.  הנתון  המתרפא  אצל  נוספת  דלקתית  מחלה  להיות  עלול  פריודונטיטיס  לפיו  מוגבר  לסיכון  הכוונה*

  אך , משפיע גורם להיות עלול פריודונטיטיס בה, המטופל של הכללית הסיסטמית הדלקת רמת של סיכון מהווים

 של המטפלים הרופאים  עם פעולה בשיתוף  לבחון שרצוי" מוסבר בלתי"  דלקתי נטל מהווים הם  אחרים במקרים

  מופיע  זה  גורם. ספציפית בעדות הממצאים את לאשש צורך על מצביע הטבלה תאי של האפור הצבע. המתרפא

 אפשרות  תיתכן , בעתיד . פריודונטיטיס מחלת מאחורי  הביולוגיה של זה לממד לב תשומת להסב מנת על בטבלה

 המחלה של סיסטמית לפגיעה הפוטנציאל את להדגיש מנת על פריודונטיטיס של הדרגה לתוך זה מידע לשלב

 הסף  וערכי  ספציפיים  ביולוגיים  סמנים  לכלול  האפשרות  על  מצביעים  האחרונה  בשורה  השאלה  סימני.  הנתון  במקרה

 . זמינה עדות בהינתן בטבלה שלהם
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גרמיים וכיסים  -ניתוח חניכיים רגנרטיבישל פגמים תוך 

 שאריים 

הטיפול יעיל אך לעתים קרובות מורכב ואנחנו ממליצים 

שיבוצע על ידי רופאי שיניים שעברו העשרה ייעודית 

נוספת או על ידי מומחים במרפאות מומחים. אנחנו 

ממליצים על מאמצים במטרה לשפר גישה לרמת טיפול 

 בור מתרפאים אלה.זו ע 

כדרישת מינימום, אנחנו ממליצים על סילוק אבנית חוזר 

והטריית שורשים עם או ללא מתלה גישה באזור 

תכופה  ותוכנית 2-ו 1בהקשר של טיפול איכותי בשלב 

של טיפול פריודונטלי תומך, לרבות אינסטרומנטציה 

 חניכית-תת

לבצע ניתוח פריודונטלי )או אנחנו ממליצים שלא 

השתלה( אצל מתרפאים שאינם מצלחים להגיע לרמה 

מספקת של היגיינה אורלית בטיפול עצמי ולשמור על 

 רמה זו

 רמת טיפול

גישה טיפולית איכותית 

 מחולקת לשלבים

 2-ו 1חזרה על שלבים  שיקולי היגיינה אורלית

אנחנו ממליצים לטפל בשיניים שיש סביבן 

כיסים שאריים הקשורים בפגמים תוך גרמיים 

 באמצעות ניתוח חניכיים רגנרטיבי

אנחנו ממליצים להשתמש בתכנוני מתלה 

לשימור מרבי של הרקמה ספציפיים המיועדים 

הרכה האינטרדנטלית, כגון מתלים שומרי פפילות. 

בנסיבות ספציפיות אנחנו ממליצים גם על הגבלת 

הרמת המתלה על מנת לשפר את יציבות הפצע 

 ולהפחית תחלואה.

ברגנרציהכירורגית אנחנו ממליצים להשתמש או 

בממברנות חוסמות או בנגזרת מטריצת זגוגית 

 הוספת שתלים ממקור גרמיעם או ללא 

 כיסים תוך גרמיים שאריים

 בחירת מתלה

 בחירת חומר

-
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תו
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ה
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ר
 

ממברנות חוסמות עם או  

 ללא שתל ממקור גרמי

נגזרת מטריצת זגוגית עם או  

 ללא שתלים ממקור גרמי

הערכה מחדש וטיפול  

 פריודונטלי תומך 



 מאמר זה מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות 

 

 ( וכיסים שיוריים.Class II+III. ניתוח פריודונטלי: טוחנות שיש בהן מעורבות מסעפים )מסוג 2איור 

 

 

טיפול פריודונטלי יבוצע במקרה של טוחנות בהן 

וכיסים שאריים.  Class II+IIIמעורבות מסעפים מסוג 

אינה מהווה  Class II+IIIמעורבות מסעפים מסוג 

 עילה לעקירה.

 רייםא( וכיסים שClass II+IIIטיפול פריודונטלי: טוחנות בהן מעורבות מסעפים )

ים שיבוצע על ידי הטיפול יעיל אך לעתים קרובות מורכב ואנחנו ממליצ

רופאי שיניים שעברו העשרה ייעודית נוספת או על ידי מומחים במרפאות 

מומחים. אנחנו ממליצים על מאמצים במטרה לשפר גישה לרמת טיפול זו 

 עבור מתרפאים אלה.

כדרישת מינימום, אנחנו ממליצים על סילוק אבנית חוזר והטריית 

שורשים עם או ללא מתלה גישה באזור בהקשר של טיפול איכותי 

ותוכנית תכופה של טיפול פריודונטלי תומך, לרבות  2-ו 1בשלב 

 חניכית-אינסטרומנטציה תת
אנחנו ממליצים שלא לבצע ניתוח פריודונטלי )או השתלה( אצל 

של היגיינה אורלית  מתרפאים שאינם מצלחים להגיע לרמה מספקת

 בטיפול עצמי ולשמור על רמה זו

 רמת טיפול

גישה טיפולית איכותית מחולקת 

 לשלבים 

 2-ו 1חזרה על שלבים  שיקולי היגיינה אורלית

 תחתונה עליונה

בשיניים עליונות  Class IIIבמעורבות מסעפים מסוג 

באותה השן,  Class IIותחתונות ומעורבויות מרובות מסוג 

כירורגית, הטריה דרך  -ניתן לשקול אינסטרומנטציה לא

 לה פתוח, מנהור, פיצול שורשים או כריתת שורשיםתמ

 נגע יחיד
ריבוי נגעים 

 באותה השן

 תחתונה

 פומי ולשוני

ת מסעפים מסוג יומעורבוריבוי ב

Class II  תחתונות בשינייםII 

באותה השן, ניתן לשקול 

כירורגית,  -אינסטרומנטציה לא

לה פתוח,  ת הטריה דרך מ

, פיצול  רגנרציהפריודונטלית

 שורשים או כריתת שורשים

 עליונה

 נגע יחיד
ריבוי נגעים 

 באותה השן

פומי 

 ופרוקסימלי

 פרוקסימלי

במעורבות מסעפים 

 Class IIאינטרדנטלית מסוג 

בשיניים עליונות, ניתן לשקול 

אינסטרומנטציה לא כירורגית,  

הטריה דרך מתלה פתוח, פיצול  

 ים או כריתת שורשיםשורש

במעורבות מסעפים 

 Class IIאינטרדנטלית מסוג 

בשיניים עליונות, ניתן לשקול 

אינסטרומנטציה לא כירורגית,  

הטריה דרך מתלה פתוח,  

צרגנרציהפריודונלי, פיצול  

ך  שורשים או כריתת שורשים
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 פומי או לשוני פומי
אנחנו מציעים לטיפול בטוחנות שיש סביבן כיסים שאריים 

 בשיניים Class IIהקשורים במעורבות מסעפים פומית מסוג 

 עליונות באמצעות טיפול רגנרציהפריודונטלי 

אנחנו ממליצים לטפל בטוחנות תחתונות שיש סביבן כיסים 

 Class IIשאריים הקשורים במעורבות מסעפים מסוג 

 באמצעות טיפול רגנרציהפריודונטלי.

ללא ממברנות שתלים ממקור גרמי עם או  נגזרת מטריצת זגוגית

 נספגות

אנחנו ממליצים לטיפול בטוחנות שיש סביבן כיסים שיוריים 

באמצעות  Class IIהקשורים במעורבות מסעפים פומית מסוג 

טיפול רגנרציהפריודונטלי תוך שימוש בנגזרת מטריצת זגוגית לבד  

 או שתל ממקור גרמי עם או ללא ממברנות נספגות 

הערכה מחדש וטיפול פריודונטלי 

 תומך

הערכה מחדש וטיפול פריודונטלי 

 תומך


