
    התפתחויות חשובות –מחלות חניכיים והבריאות שלך 

רע בפה גורם לבעיית  חשריו מה כבפורמות לריח רע גל כך בעיות החניכיים שכשלא  אם ידעתה

  ? םייכחני

 בשזה בשל דע לא מורגשות על פי רובגבוה, לדוגמא,  דםץ חו למשמחלות חניכיים כ ידעת םהא

  ?דאמם דקתמ

דעים יוברים ומשפחה שלהם לא חשלהם וש פהבעים לריח רע דומלא שים נשהרבה א ידעת םהא

  להם? דלהגי יךא

נראה כש םייכתוך החניבמחלה לה של החניכיים אלא חשמחלת חניכיים אינה רק מ תידע םהא

וה והתקפי בם גד חץכמו לידות מוקדמות, הפלות, אסטמה, ל בעיות רפואיותלמספר  רוםלגיכולה 

  היתר?  ביןלב, 

  ב האחורי של הלשון?גשהרבה אם לא רוב מחלות הפה והגוף מתחילות ב ידעת םהא

ום פשוט היורם נזק ושהטיפול גי שזה נניכיים שנים לפחלות בעיות לגשאנו יכולים היום  האם ידעת

  ?בלי ניתוחיםפעם, ועל פי רוב  יותר מאי

חשובות אלו והאמת שבעבר לקח יותר  האנשים לא מודעים להתפתחויות רובלא להרגיש נורא, 

  וג זה להיכנס למודעות הציבור והמקצוע.סשנים לאינפורמציה מ 10 -מ

 ה שידענו, אנו חושבים מה שחשבנו, ועושים מה שעשינו!מאם אנו יודעים ה? מאת(ה) יודע(ת) 

  .ן"וסיי"נ שנה ולקרוא לזה 25רים ם דבותעה שההתקדמות מחייבת יותר מלחזור על אדב נואנח

ת היום רופסהפעם. יש כל כך הרבה מחקרים ו "פספסתי"ברים למקצוע גם אני חכמו הרבה 

ך זה ינו אחנו במקצוע כל כך הצלנחמעודכן בכל. אבל התחלתי לחשוב, אם א יותקשה לה דשמא

מחלות חניכיים! , רובם בגלל שיניים על שתלים 10,000 -יותר משאני בעצמי כבר שקמתי 

י נפוצה. כן, בודאי, אני דן שיניים, ומדולאב קריתיה העבהסי דייןע ןהאמת היא שמחלות חניכיים ה

י דמאושרים על י מומחים בעולם 170כ־ גאה בהישגים שלי בתהום ההשתלות, יש רק 

), אבל אחרי 6\97להיום ( וןבארץ, נכ חדורק א  American Board of Oral Implantologyה

   למצוא פתרון של ממש, הזמןיע גשהת חניכיים החלטתי ובעי הרבה ךל כהכשראיתי 



עולם בלהשתלות שיניים! הסתובבתי  רךסל מחלות חניכיים והצוחלהאישית שלי נהיה  המישהמ

  ה לילות שינה... אשתף אתכם במה שגיליתי:בלאורך ולרוחב ואבדתי הר

פה בריא מבטיח לא רק . וףגש. חלל הפה הוא השער של הדמח הישןמגלים  םדשיחה חקריםהמ

 כלליות. ותבעיות רפואי ףוס ןן סיכויים לאייחברתית אלא גם מקט ונוחיותהפה  בריאות חלל

ם דראה, יכולה לגרום ללחץ נשמחלת חניכיים, כ יםמעורב בהם אישית מגל תיקרים שנהייחמ

 דותלי יותר פעמים 7.5חניכיים פי  תלח, ושלנשים עם מהיתרבין  ואסטמה ,, התקפי לבגבוה

יים. זה כניחמחלת  בגלל לותהפת / מולידות מוקד 5 תוךמ 1מות או הפלות. מתברר שכמעט קדומ

ה, ידועים לנו הרבה שנים, רק לא מברים לסאותי. מה שהפריע לי במיוחד זה שהה גהדאי דמא

הגורמים שמפעיל בעיות רפואיות אלו הוא  דחדעים שנים, לדוגמא, שאוקשרנו העניינים. אנחנו י

למשל  "PGE2"אבל לא לעודף.  "PGE2"מות נורמלית של כיש צורך ב" PGE2"לנדין ־גוסטהפרו

   .הוא, שבמצב בריא, מפעיל התכווצויות

 "PGE2"ה בחודש התשיעי להריון. לאישה בריאה בחודש תשיעי יש נורמלית פי שתים יותר דלי

לפני  "PGE2" מדייותר  לזרז הלידה.  "PGE2"ממה שיש לה בחודש שמיני, ואם לא, נותנים לה 

מבצעים היום הפלה  הןמשלוש דרכים ב תי. אחדורם להתכווצויות מוקדם מגהחודש התשיעי 

  "."PGE2 תמכוונת, לא עלינו, זה על ידי הזרק

"PGE2" לות חניכיים, ומופרש מהחניכיים מחשל  העיקריותד התוצאות לוואי חוע לנו שנים כאדי

חזה, מהלב, בד סובל מכאבים ח(ידוע למשל שאם א חניכיים תלחם כשיש מדלתוך מחזור ה

פעם  7.5הר וישיר!). מלוקחים הכדור מתחת ללשון במקום לבלוע בגלל שדרך החניכיים יותר 

  / הפלות, משמעותי מאד.  מוקדמותות דיותר לי

פעמים!  7.5לת חניכיים חפעמים, מ 1.5, אלכוהול חדהסיכויים פעם אשל מגביר מעישון סיגריות ל

  ? כןה מה לדאגה ביסאם זה לא 

  כל זה קורה? איך

 ם) ומחלת חניכיים מתברר שישנת(עשש שיניים ןקבוים הם הגורמים לריקדייחבו בזמן ש



החניכיים ולגרום נזק. המאפשרים הללו  ךותל חדורשבלעדיהם החיידקים לא יכולים ל "מאפשרים" 

העיקרים הם  VSCsשני  VSCs  ( Volatile Sulfur Compounds ) עיליםרי גופרית פמוח םה

  (שמן בואש). טילמרקפטן (הריח של "ביצים סרוחות״) ומ סולפיד רוגןדיה

! לצערנו בגלל הדיאטה המודרנית " נעים"הפה בבוקר כל כך  ריח טבעי להפריש חומרים אלו ובכן

ויות מרים כגנו אותאימבה הרה ברוק) הגנ(שהוכח כפוגע במערכת הח ו מתמורמים כגועוד 

להיכנס לחניכיים  לחיידקיםמאפשרים  VSCs -ה . VSCs המיותרות של חומרי גופרית אלו, 

   PGE2ולגרום להרס חניכיים ועצם בתהליך שמעורב בו 

לחסל בעיות אלו לגמרי  דש לנו האפשרות כמעט תמייות, בוטשורות בנו?! יש חובכן, איפה אנ

  .ושמרניבאופן מהיר 

 הדי נשיפילנו, על  דדומר, שללא כאב או אי נעימות כלל טיש לנו מכשיר, הלימ .1

  ויות בריאות או לא.מבפה ובאם יש לנו כ VSCsכמויות ה־  בלבד,

  לות לנו פעילות בחניכיים גיש לנו מכשיר ממוחשב, הפריוטמפ, שיוכל ל .2

ר שלא יכולנו דבשובה, חשנים לפני שזה גורם לנזק. זה התפתחות )  PGE2ת י(עלי

  לעשות בעבר.

תוך ב םידקייח, ביחד נוכל לראות הוידיאוופ מיוחד, מחובר למסך קבעזרת מיקרוס .3

 נול ןנוע נזק והרס. זה נותמההגנה עובדת ל מערכתה מפעילותם ועד כת החניכיים, רמ

  ! יםניאת העי שפותחתדת ללא כאבים חשובה, חוויה מיוחאינפורמציה 

ן האחרון, יצא לציבור מ), בזריטרדקסו ריטרדנטמשחת שיניים ושטיפה פה מהפכניים (  .4

יים נפטנטים אמריקאים, שלא רק הורג חיידקים שגורמים למחלות ש 20 -האמריקאי עם יותר מ

  .ך בטוחה ויעילהרבד  VSCsפחות חשוב, מנטרל  שניות, אלא לא 60־  30וחניכיים, תוך 

ציבוריים  מים(בטיהור וניקוי  ופעות לוואיתה שנים ללא בהר ה"בשימוש בארבהחומרים הפעילים 

  הפוטנציאל שלו.  נוולא ידע מזון, כמו בשר וירקות), וצריומ

   כמה ימיםך כלל תוך דררע בפה, למשל, מחוסל ב ריח

צרים אלו מנטרלים ושעה או פחות כשמכל הרע  חבשוק ״מכסים״ הריצרים הטובים ביותר ו(המ



יוצאים לשוק להתמודד עם בעיות אלו,  זמן שאין סוף מוצרים בם). בו היו משך כלבע בפה רריח 

עתי, שבצורה מבוקרת נותנים תשובה משמעותית. זוהי התפתחות דל אלו המוצרים הראשונים,

  חשובה ביותר.

בהודו, למשל, נהוג מזמן  הלשון.האחורי של  חלקי הגבים על חפתתמ VSCsרוב ה־   .5

דובר על ריח רע בפה ולא מ? מעניין, שתמיד "מרע ךנצור לשונ"לנקות גב הלשון. ולא נרמז גם לנו 

חברתית, דנטלית ורפואית. אולי נשמע טפשי  מאדן רע, רע כוהאמת שזה  דומה,כריח פגיע או 

היום שלנו, בוקר וערב,  דרשניות, לס 10חדש זה, של  לרגשוב להכניס הח דאמאבל מתברר ש

  טרה זו).מלשון מיוחדים ל ורפילנו ג(יש  ל הלשוןש חורילנקות את גב הא

עם השיתוף  חד. מוצרים וטכניקה החדשה ימרתקיםשים דח מחקריםשל  "ןוקצה הקרח"זה 

ם ריבכלל. שוב, אפילו במק גוף, הפה, והםאות השיניירישה בבחדה דרגפעולה שלך מביא אותנו ל

יים וטיפולי שיניים שבהרבה ינם בלי ניתוחים, שתאי מודדיום ניתן להתהכלל  בדרךקיצוניים 

ם מאי רימק ביותרם, החייל כלהחזיק מעמד  בהרבה יכולך בהשקעה משמעותית מאד ומקרים כר

  פעם.

לים שלך. מה שפעם היה שה של טיפול, לפי הצרכים האינדווידואחדובבן, יתכן שנמליץ על דרגה 

אות, עם התקדמות הבנתנו העמוקה יותר בריהיום כבר אינו מתקבל כ בריאנחשב גם אצלנו כמצב 

אים שאנו בין המובילים, מעודכנים להתפתחויות המחקרים גו מאד נף האנושי. אהגובמורכבות 

בהתפתחויות  ופק ולשתף אתכםדך להיות עם יד על היעבר, להמשבו כמוהטכנולוגיה. הבטחתנו, 

שיכולה  הים לבריאות הפבוייחו מנאות. ארייות והבנוחלו להנות מיתרונות הכשתו יאלו בכד

  ל החיים!כ דמעמ להחזיק

 ה מרדכי שטרן והצוות-גדלי ד"ר


