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 תקציר

וטיפול חירום מהיר ונכון , של שיניים קבועות הינה אחת מחבלות השיניים החמורות ביותר) avulsion(שירוש 

 פיתח הצהרה מוסכמת לאחר סקירה של האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית .הינו חשוב ביותר לעתיד השן

במקרים בהם לא . השתתפו בקבוצה, בעלי מומחיות שונות, קלינאים וחוקרים מנוסים. נטלית ודיוןהספרות הד

ההנחיות , ולכן. ההמלצות התבססו על הסכמת המומחים, ניתן היה להסיק מתוך הנתונים הקיימים בספרות

 של ההנחיות המטרה הראשית. וכן הסכמת מומחים, משקפות את העדויות העדכניות והטובות ביותר בספרות

היא להתוות את הגישה הקלינית לטיפול מיידי )  חלקי ההנחיותתשהוא שני מבין שלוש(המופיעות במאמר זה 

  . ודחוף בשן קבועה לאחר שירוש



 מבוא

מחקרים הראו ). 1,2( מכלל החבלות הדנטליות 0.5-3% - בשל שיניים קבועות נצפה) avulsion(שירוש 

ועתיד השן תלוי במידה רבה מאד בפעולות שינקטו , לות השיניים החמורות מחבדשסוג חבלה זה הינו אח

 טיפול השל השן הינ) replantation(השתלה מחדש , במרבית המקרים). 2-27(במקום התאונה באופן מיידי 

ישנם מקרים בהם אין התוויה להשתלה , בנוסף. מיידיטיפול זה אינו יכול תמיד להתבצע באופן , אולם. הבחירה

חוסר שתוף פעולה של , מחלת חניכיים חמורה, כגון מקרים של הרס עששתי של הכותרת(חדש של השן מ

   ).ומצב רפואי מגביל כמו דיכוי חיסוני, הפצוע

פיתח ) International Association of Dental Traumatology(האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית 

, בעלי מומחיות שונות, קלינאים וחוקרים מנוסים. ית ודיוןלאחר סקירה של הספרות הדנטל הצהרה מוסכמת

ההמלצות התבססו על , במקרים בהם לא ניתן היה להסיק מתוך הנתונים הקיימים בספרות. השתתפו בקבוצה

ההנחיות משקפות את , ולכן.  מבוססות על עדויות מחקריות ברמה גבוההאינןכל ההנחיות . הסכמת המומחים

     .וכן הסכמת מומחים, הטובות ביותר בספרותהעדויות העדכניות ו

. ולמתרפא בקבלת החלטות) כמו גם למטפלים אחרים(הנחיות קליניות מיועדות לסייע לרופא השיניים 

. במטרה לספק טיפול באופן יעיל ומועיל ככל הניתן, ומעשיות, ברורות, על ההנחיות להיות מהימנות, בנוסף

שיקול דעתו של רופא השיניים , יושמות בהתאם להערכה קלינית של המקרהשההנחיות צריכות להיות מ, מובן

) prognosis(והבנה של התחזית , שיקולים כלכליים, היענות, בין השאר, ומאפייני המתרפא הכוללים, המטפל

ואינה , ועדת המומחים אינה יכולה להבטיח. לטווח אורך הצפויה בכל אחד מאפשרויות הטיפול וחוסר הטיפול

אך מאמינה שהיענות להנחיות מטיבה ביותר את , תוצאה קלינית טובה למרות היענות להנחיות, טיחהמב

הן עדכון להנחיות ההנחיות הנוכחיות . ההנחיות ימשיכו להתעדכן מעת לעת. הסיכויים לתוצאה קלינית טובה

 ).28-30 (2007המקוריות של האיגוד שפורסמו בשנת 

 הספרות נסקרה. וצגות הנחיות האיגוד לטיפול בשן קבועה לאחר שירושמ, השני מבין שלושה, במאמר זה

 ;avulsion; exarticulation מילות החיפושתוך שימוש בMedline, Scopus -הדנטלית באמצעות חיפוש ב

replantation .המאמר . והגיעה להסכמה לגבי הטיפול העדכני הנכון, הקבוצה דנה בפירוט בטיפולי החירום

, תיאור מפורט יותר של פרוטוקולי טיפול. נחיות התמציתיות הנחוצות להענקת טיפול החירוםיציג את הה

במדריך וכן , )2,24(ספרים ומדריכים , ותיעוד ההערכה הקלינית והאבחנה מופיע במאמרים אחרים, שיטות

 ). :http://www.dentaltraumaguide.orgThe Dental Trauma Guide(המקוון לחבלה דנטלית 

לספק לפצוע על הרופא ,  מסיבות אתיות.קבלת ההחלטה בנוגע לפצוע שלפניו נתונה בידי הרופא המטפל  

צריכים להיות ) והאחראי עליו(הפצוע , וככל הניתן, את מיטב המידע הקיים הקשור בטיפול בו) ולאחראי עליו(

 . שותפים בקבלת ההחלטה

 

  )2,10,24,25,31-55(עזרה ראשונה לשן ששורשה במקום התאונה 

שירוש . אשונה לשן ששורשהעל רופא השיניים להיות מוכן תמיד להעניק הכוונה לציבור על טיפול עזרה ר

 נוסף להעלאת המודעות .של שן קבועה הוא אחד ממצבי החירום האמיתיים הבודדים הקיימים ברפואת שיניים

מטפלים ומורים צריכים לקבל מידע על פעולות , אנשי רפואה, )באמצעות תקשורת המונים, למשל(הציבורית 

צריכות להימסר בזמן אמת באמצעות הטלפון לאנשים והוראות , נכונות שעליהם לנקוט בתאונות מעין אלה

אם מסיבה . השתלה מחדש של השן היא הטיפול הטוב ביותר במקום התאונה. הנמצאים במקום התאונה

  . היא השרית השן בנוזל שימורהנוספת אפשרות ה, שהי לא ניתן להשתיל את השןכל



 2:סדר הפעולות שיש לנקוט במקרה של שירוש שן

 אין להשתיל מחדש שן נשירה( קבועה וודא שזו שן.( 

 הרגע את הפצוע. 

  הימנע ממגע בפני השורש"). החלק הלבן("מצא את השן והחזק אותה בכותרתה. 

 והשתל אותה , תחת מים קרים זורמים)  שניות10-במשך כ(שטוף אותה מעט , אם השן מלוכלכת

יש לנשוך על ממחטה , כןלאחר מ. האחראי עליו להשתיל מחדש את השן/עודד את הפצוע. מחדש

 . כדי להחזיק את השן במקומה

  השרה את השן בכוס , )לדוגמה כאשר הפצוע מחוסר הכרה(אם לא ניתן להשתיל מחדש את השן

השן יכולה להישמר גם . והבא את הפצוע למחלקה לרפואה דחופה) או בחומר שימור אחר(חלב 

שימור השן , אם הפצוע צעיר מאד. אם הפצוע בהכרה) בקפל השפתיים או הלחיים(בתוך הפה 

ולכן יש לבקש מהפצוע לירוק לתוך , בקפל השפתיים או הלחיים עלול להסתיים בבליעת השן

   ! אין לשמר שן במים.כוסית ולשמר את השן בתוך כוסית רוק זו

  מים פיזיולוגייםכגון(אם ישנה גישה במקום התאונה לחומרי שימור והובלה מיוחדים  ,saline,או  

Hank balanced storage medium, HBSS (רצוי להשרות השן בנוזל זה. 

 פנה מיידית לטיפול חירום דנטלי . 

 

 )56-95(הנחיות טיפול בשן קבועה לאחר שירוש 

ובמצב התאים ברצועת מסב ) פתוח או סגור, apex, חוד(ברירת הטיפול נקבעת במידת התפתחות השן 

 השןתאים תלוי בחומר השימור בו הושרתה השן ובזמן בו שהתה מצב ה). periodontal ligament(השן 

, מסיבה זאת. כל התאים ברצועת מסב השן אינם חיים,  דקות או יותר60אחרי זמן יובש של . המחוץ לפ' יובש'ב

הוא נתון חשוב ) כלומר משך הזמן מהפציעה ועד שהשן הושתלה מחדש או הושרתה בנוזל שימור(' זמן היובש'

 .צוע או המלווה שלובתשאול הפ

 לופיטסיווג זה ייקבע את פרוטוקול ה(באחת משלוש האפשרויות הבאות לסווג את מצב התאים על הרופא 

 :)במרפאה

 במקום התאונה, או לאחר זמן קצר מאד, השן השותלה מחדש מיידית. התאים חיים. 

 השן שומרה בנוזל שימור . התאים חיים אך פגועים)HBSS ,וזמן )  חלב או רוק,מים פיזיולוגיים

 . דקות60-היובש היה קטן מ

 ללא שוני האם השן הושרה ( דקות 60-זמן היובש מחוץ לפה היה למעלה מ. התאים אינם חיים

 ).לאחר מכן

                                                 
, פורטוגזית, ספרדית, אנגלית(הוכנה עבור הציבור במספר שפות ) ’Save a Tooth‘(' הצל שן'הכרזה  2

iadt.www://http- :וניתן להשיגה באתר האיגוד, )ערבית וטורקית, איטלקית, איסלנדית, צרפתית
org.dentaltrauma 



 

 הנחיות טיפול לאחר שירוש בשן קבועה עם חוד סגור

 

 

 

 

 

 השן הושתלה מחדש במקום התאונה .א

 השאר את השן במקומה. 

 או כלורהקסידין, מים פיזיולוגים, צעות התזת מיםנקה את אזור השן באמ. 

 אם קיימים, תפור חתכים בחניכיים.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

 קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של עד שבועיים. 

 רשום אנטיביוטיקה. 

  וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת)Tetanus.( 

 לפצועמסור הוראות . 

  לפני הסרת הקיבוע,  ימים לאחר השתלת השן מחדש7-10התחל טיפול שורש. 

 פירוט למטה. (מעקב( 

  דקות60-וזמן היובש מחוץ לפה היה קצר מ, רתה בנוזל שימורהשן הוש .ב

 והשרה את , נקה את פני שורש השן ואת פתח החוד באמצעות מזרק עם מים פיזיולוגיים

 ).מוסרים לכלוך ותאים מתים מפני השטחובכך (השן במים פיזיולוגיים 

 אלחש את האזור. 

 שטוף את מכתשית השן באמצעות מים פיזיולוגיים. 

 אם ישנו שבר בקיר המכתשית יש לייצבו באמצעות מכשיר. בחן את עצם המכתשית. 

 חואין להפעיל כ. באמצעות לחץ קל של האצבעות, השתל מחדש את השן במכתשית. 

 ם קיימיםא, תפור חתכים בחניכיים.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

 קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של עד שבועיים. 

 רשום אנטיביוטיקה. 

 וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת. 

 מסור הוראות לפצוע. 

  לפני הסרת הקיבוע,  ימים לאחר השתלת השן מחדש7-10התחל טיפול שורש. 

 פירוט למטה(. מעקב( 

 )או הערכה שהתאים אינם חיים מסיבה אחרת( דקות 60-זמן יובש ממושך מ .ג

ואינה צפויה , רצועת מסב השן הינה נמקית. מאוחרת הינה בעלת סיכוי נמוך להצליחהשתלה מחדש

תפקודיות , נוסף על שימור השן למטרות אסתטיות, המטרה בהשתלה מאוחרת. להחלים

של השן וספיגה ) ankylosis(הצפי הוא לאינקול , עם זאת.  העצם התומכתהיא שימור, ופסיכולוגיות

 .ואובדן השן בסופו של דבר, של השורש



 :השיטה להשתלה מחדש מאוחרת

  למשל, באמצעות גאזה( של רקמה נמקית מפני שטח השורש מרביתהסרה.( 

 חר מכן  ימים לא7-10או לאחריה בתוך , טיפול שורש יכול להתבצע לפני ההשתלה מחדש

  .כמו בשאר המצבים) לפני הסרת הקיבוע(

 אלחש את האזור. 

 שטוף את מכתשית השן באמצעות מים פיזיולוגיים. 

 אם ישנו שבר בקיר המכתשית יש לייצבו באמצעות מכשיר. בחן את עצם המכתשית. 

 חואין להפעיל כ. באמצעות לחץ קל של האצבעות, השתל מחדש את השן במכתשית. 

 אם קיימים, יכייםתפור חתכים בחנ.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

  שבועות4קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של . 

 רשום אנטיביוטיקה. 

 וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת. 

 מסור הוראות לפצוע. 

 ע את הפצוע ואת יש לייד. אינקול גורם לשן להיות נמוכה מקו הסגר, בילדים ונוער. מעקב

 כאשר השן Decoronationיתכן צורך מאוחר יותר בטיפול . האחראי עליו לתוצאה צפויה זו

  ). הקורא מופנה לספרים, למידע מפורט על טיפול זה(מ ויותר מקו הסגר " מ1-נמוכה ב

השריה של השן בתמיסת (הוצע טיפול בפלואוריד קודם להשתלה מחדש , ספיגת השןלשם האטה של 

2% sodium fluoride אך טיפול מוצע זה אינו הנחיה).  דקות20 במשך . 

 



 פתוחהנחיות טיפול לאחר שירוש בשן קבועה עם חוד 

 

 

 

 

 השן הושתלה מחדש במקום התאונה .א

 השאר את השן במקומה. 

 או כלורהקסידין, מים פיזיולוגים, נקה את אזור השן באמצעות התזת מים. 

 ימיםאם קי, תפור חתכים בחניכיים.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

 קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של עד שבועיים. 

 רשום אנטיביוטיקה. 

 וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת. 

 מסור הוראות לפצוע. 

 ווסקולריזציה -תתכן רה, בהשתלה מחדש של שן שלא סיימה התפתחותה בילדים. מעקב

 . ווסקולריזציה לא מתרחשת יש צורך בטיפול שורש-אם רה. חלל המוךשל 

  דקות60-וזמן היובש מחוץ לפה היה קצר מ, רתה בנוזל שימורהשן הוש .ב

 נקה את פני שורש השן ואת פתח החוד באמצעות מזרק עם מים פיזיולוגיים. 

  להגביר יכולה ,  לפני ההשתלה מחדש)ראה למטה(השריה של השן בתמיסת אנטיביוטיקה

 .אם ישנו במרפאה, על הרופא לשקול טיפול זה. ווסקולריזציה של המוך-את הסיכוי לרה

 אלחש את האזור. 

 שטוף את מכתשית השן באמצעות מים פיזיולוגיים. 

 אם ישנו שבר בקיר המכתשית יש לייצבו באמצעות מכשיר. בחן את עצם המכתשית. 

 באמצעות לחץ קל של ,  במכתשיתהשתל מחדש את השןו, הסר את קריש הדם מהמכתשית

 .חואין להפעיל כ. האצבעות

 אם קיימים, תפור חתכים בחניכיים.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

 קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של עד שבועיים. 

 רשום אנטיביוטיקה. 

 וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת. 

 ועמסור הוראות לפצ. 

  לפני הסרת הקיבוע,  ימים לאחר השתלת השן מחדש7-10התחל טיפול שורש. 

 ווסקולריזציה -תתכן רה, בהשתלה מחדש של שן שלא סיימה התפתחותה בילדים. מעקב

-הסיכון בספיגת השן בגלל זיהום צריך להישקל לעומת הסיכוי לרה. של חלל המוך

-אם רה. מאד בשיניים צעירותספיגה כזאת הינה מהירה . ווסקולריזציה של המוך

 . ווסקולריזציה לא מתרחשת יש צורך בטיפול שורש

 )או הערכה שהתאים אינם חיים מסיבה אחרת( דקות 60-זמן יובש ממושך מ .ג



ואינה צפויה , רצועת מסב השן הינה נמקית . מאוחרת הינה בעלת סיכוי נמוך להצליחהשתלה מחדש

וכן , תפקודיות ופסיכולוגיות, ר השן למטרות אסתטיותהמטרות בהשתלה מאוחרת הן שימו. להחלים

 .של השן וספיגה של השורש) ankylosis(הצפי הוא לאינקול , עם זאת. שימור העצם התומכת

 :השיטה להשתלה מחדש מאוחרת

 למשל, באמצעות גאזה(רבית של רקמה נמקית מפני שטח השורש הסרה מ.( 

 ימים לאחר מכן 7-10או לאחריה בתוך , טיפול שורש יכול להתבצע לפני ההשתלה מחדש 

 . כמו בשאר המצבים) לפני הסרת הקיבוע(

 אלחש את האזור. 

 שטוף את מכתשית השן באמצעות מים פיזיולוגיים והסר את קריש הדם מהמכתשית. 

 אם ישנו שבר בקיר המכתשית יש לייצבו באמצעות מכשיר. בחן את עצם המכתשית. 

 אין להפעיל כח. מצעות לחץ קל של האצבעותבא, השתל מחדש את השן במכתשית. 

 אם קיימים, תפור חתכים בחניכיים.  

 קלינית ורנטגנית, וודא מיצוב נכון של השן שהושתלה מחדש. 

  שבועות4קבע את השן באמצעות קיבוע גמיש לתקופה של . 

 רשום אנטיביוטיקה. 

 וודא חיסון של הפצוע כנגד צדפת. 

 מסור הוראות לפצוע. 

 יש ליידע את הפצוע ואת . אינקול גורם לשן להיות נמוכה מקו הסגר, ם ונוערבילדי. מעקב

יתכן צורך מאוחר יותר בטיפול . יש לעקוב אחרי המטופל. האחראי עליו לתוצאה צפויה זו

Decoronationלמידע מפורט על טיפול זה(מ ויותר מקו הסגר " מ1- כאשר השן נמוכה ב ,

  ). הקורא מופנה לספרים

השריה של השן בתמיסת (הוצע טיפול בפלואוריד קודם להשתלה מחדש , ספיגת השן של לשם האטה

2% sodium fluoride אך טיפול מוצע זה אינו הנחיה).  דקות20 במשך . 

 

 )64-66(אלחוש 

במרפאה אין סיבה , אולם. הפצוע והמלווים מונחים להשתיל מחדש את השן במקום התאונה ללא אלחוש

לגבי השאלה האם הריפוי נפגע בגלל השימוש . ובמיוחד כאשר ישנם פציעות נוספות, קומילוותר על אלחוש מ

אין עדויות מחקריות התומכות בויתור על כיווץ כלי דם , בחומר האלחוש) vasoconstrictor(במכווץ כלי דם 

-infra(בתי ארו-למשל אלחוש העצב התת, )block(אלחוש אזורי . באזור הפה והלסת לשם הגברת כושר ריפוי

orbital nerve( , הוא תחליף ראוי לאלחוש מקומי בהסננה)infiltration ( במקרים של פציעה חמורה ובתנאי

 .  שהרופא מיומן בסוג של אלחוש

 

 )67-76( אנטיביוטיקה

, עם זאת. לא הוכחההתועלת במתן אנטיביוטיקה מערכתית לאחר השתלה מחדש של שן בבני אדם עדין 

מסיבה . במיוחד במתן מקומי, שפעה חיובית של אנטיביוטיקה על ריפוי מסב השן ורקמת המוךמחקרים הראו ה

לעיתים מתן , בנוסף. אנטיביוטיקה מומלצת במרבית המקרים לאחר השתלה מחדש של השן, זאת

א תרופת הבחירה י הTetracycline ,במתן מערכתי. אנטיביוטיקה מומלצת בשל מצבו הרפואי של הפצוע

על הרופא לשקול את הסיכון . במשך השבוע הראשון לאחר הפציעה)  המתאים לגילו ומשקלו של הפצועבמינון(



במדינות רבות , מסיבה זאת. בשינוי צבע של המשנן הקבוע של הפצוע לפני מתן תרופה זאת במטופלים צעירים

 Amoxicillin או Penicillin VK הינם תחליפים.  שנים12 לילדים הצעירים מגיל תרופה זאת אינה ניתנת

 .במשך השבוע הראשון לאחר הפציעה) במינון המתאים לגילו ומשקלו של הפצוע(

ג " מ1בריכוז של , Doxycycline או Minocycline דקות בתמיסת 5השריה למשך (אנטיביוטיקה מקומית 

ווסקולריזציה של -ההוכחה מחקרית כבעלת השפעה חיובית על סיכוי ר) ל מים פיזיולוגיים" מ20-אנטיביוטיקה ל

שלא הושתלה (י הרופא בטיפול בשן עם חוד פתוח לאחר שירוש "וצריכה להישקל ע, מוך השן וריפוי מסב השן

 ).  ראה לעיל;במקום התאונה

 

 )2,24,25( צדפת כנגדחיסון 

או , אם השן ששורשה זוהמה בקרקע, יש להפנות את הפצוע לרופאו לשם הערכת הצורך בחיסון כנגד צדפת

 .ם ישנן ספקות בנושא חיסונו של הפצועא

 

 )77-83( קיבוע השן לאחר השתלה מחדש

המחקר תומך בקיבוע גמיש לטווח קצר . קיבוע השן במקומה הנכון מאפשר נוחות למתרפא ושיפור פונקציה

 כאשר מתאפשרת לשן יכולת מתרחשמחקרים הראו שריפוי מסב השן והשן . לאחר השתלה מחדש של שן

, של השיניים העליונות) labial(יש להניח את הקיבוע מהצד השפתי .  ומשך הקיבוע אינו ארוך מדי,תנועה קלה

שיניים אלו צריכות להיות מקובעות . תסיגריוכדי להימנע מהפרעה , כדי לאפשר גישה לטיפול השורש מצד החך

והמאפשר , טופליםהמתקבל היטב בקרב המ, מומלץ לקבע באמצעות חומר מרוכב. לתקופה של עד שבועיים

ולמדריך , מדריכים, ספרים, הקורא מופנה למאמרים, לתיאור מפורט של תהליך הקיבוע. גהות פה תקינה

 ).Dental Trauma Guide) org.dentaltraumaguide.www://httpהמקוון 

 

 )2,24,25(הדרכת המטופל 

הפצוע . היענות המטופל לביקורי מעקב סדירים ולתחזוקה ביתית תורמת לריפוי התקין בעקבות הפציעה

היות מודרכים בנוגע לתחזוקת השן שהושתלה צריכים ל, ובמטופל צעיר או מוגבל גם האחראים עליו, עצמו

 . מחדש ולמניעה של פציעה נוספת

  הימנעות מהשתתפות בספורט הכרוך במגע)contact sport.( 

 ככל הניתןתפקוד רגיל, לאחר מכן. תזונה רכה לשבועיים . 

  לאחר כל ארוחה) באמצעות מברשת שיניים רכה(הברשת שיניים. 

  0.12%שטיפת פה באמצעות תמיסת chlorhexidine gluconateאלכוהול פעמיים ביום - נטולת

 .למשך שבוע

 

 )62,84-93(טיפול שורש 

 ימים לאחר 7-10הזמן המיטבי להתחיל בטיפול השורש הוא , )שיניים עם חוד סגור(אם נדרש טיפול שורש 

קופה של עד מומלצת כחומר חבישה תוך תעלתי לת) calcium hydroxide(מיימת הסידן . השתלת השן מחדש

-ה אנטיביוטיקניתן להשתמש בתכשיר המשלב, לחילופין. ולאחר מכן יבוצע מילוי ואיטום התעלות,  חודש1

, מהשתלת השן) או כעבור זמן קצר(ואז יש להניחו מיד , )בעל תכונות נוגדות דלקת ונוגדות ספיגה(סטרואיד 

יכול טיפול השורש ,  דקות60-יה ארוך מאם זמן היובש של השן ה. ולהשאירו בתעלה למשך שבועיים לפחות

 .  מחדשלהתבצע מחוץ לפה לפני ההשתלה



-רה, בשן עם חוד פתוח שהושתלה מיידית או נשמרה בחומר שימור נאות קודם להשתלתה מחדש

-הסיכון בספיגת השן בגלל זיהום צריך להישקל לעומת הסיכוי לרה. ווסקולריזציה של המוך הוא אפשרי

יש להימנע , בשיניים צעירות מאד. ספיגה כזאת הינה מהירה מאד בשיניים צעירות. המוךווסקולריזציה של 

   .נמק של רקמת המוךאו רנטגניות ל/מטיפול שורש אלא אם כן ישנן עדויות קליניות ו

 

 )2,6-9,24,25(מעקב 

 1,  חודשים6 , חודשים3,  שבועות4שיניים לאחר השתלה מחדש צריכות להיות במעקב קליני ורנטגני כעבור 

 :מהלך הריפוי נקבע לפי ממצאי הבדיקה הקלינית והרנטגנית. ומדי שנה לאחר מכן, שנה

  )favorable(מהלך מעודד 

-ללא עדות רנטגנית לספיגה או לדלקת סב. צליל ניקוש רגיל, ניידותה תקינה, השן ללא תסמינים: חוד סגור

 ).הלמינה דורה נראית תקינה(שורשית 

עדות רנטגנית להמשך או עצירה של . צליל ניקוש רגיל, ניידותה תקינה,  ללא תסמיניםהשן: חוד פתוח

 . של תעלת השורש יכולה להתרחש) הסתיידות(חסימה . התפתחות השורש

 )unfavorable(מעודד -מהלך שאינו

 עדות .ורםהמלווה בצליל ניקוש צ) אינקול(ניידות מוגברת או ללא ניידות כלל , מלווה בתסמינים: חוד סגור

 הקשורה ,replacement resorption,  שחלופיתת שורשאו ספיג, הקשורה לזיהום, דלקתית(רנטגנית לספיגה 

ותיגרם הפרעה בגדילת העצם , תהיה נמוכה מקו הסגרהשן , כאשר מתרחש אינקול בילד או נער). לאינקול

 . הבינוני והארוך, המכתשית והפנים בטווח הקצר

עדות . המלווה בצליל ניקוש צורם) אינקול(ניידות מוגברת או ללא ניידות כלל , סמיניםמלווה בת: חוד פתוח

או עצירה של ) או ספיגת שורש שחלופית הקשורה לאינקול, הקשורה לזיהום, דלקתית(רנטגנית לספיגה 

לת ותיגרם הפרעה בגדי, השן תהיה נמוכה מקו הסגר, כאשר מתרחש אינקול בילד או נער. התפתחות השורש

 . הבינוני והארוך, העצם המכתשית והפנים בטווח הקצר

 איבוד שן

ובמיוחד , התייעצות עם עמיתים בעלי ניסיון היא חשובה, במקרים בהם השן אובדת בתאונה או מאוחר יותר

-auto(השתלה עצמית , decoronationאפשרויות הטיפול כוללות . כאשר המטופל צעיר ובשלב גדילה

transplantation(,וסגירת המרווח באמצעים אורתודונטים , תותבת,  גשר) ושינוי מורפולוגי של השיניים

ומתוך מטרה , בהתאם לניסיון הרופא, החלטה תתקבל בשיתוף המטופל וההורה ).באמצעות חומר מרוכב

 לאחר סיום הגדילה ניתן לשקם את .לשמור על האפשרויות פתוחות לשם שיקום קבוע בבגרותו של המטופל

 הרופא מופנה לספרים ומאמרים לשם קריאה נוספת בסוגי טיפולים . השן באמצעות התקנת שתל דנטליחסר

  .אלו
 
 

 מחקר עתידי

למקצתם מעט עדויות תומכות . אפשרויות טיפול עתידיות מבטיחות נדונו בקבוצת הדיון של מומחי האיגוד

לא ניתן ,  אין תמיכה מחקרית ממשיתמכיוון שלכולם, אולם. וחלקם כבר נמצאים בשימוש קליני, בספרות

לפיכך התחומים בהם נדרש . אך לא כהנחיה, חלקם הוזכרו והומלצו. להכליל אותם בהנחיות שהובאו לעיל

 :מחקר נוסף הם

 שיטות להסרת רקמת נמקית של רצועת מסב השן. 

 חומר להשריית השן לפני השתלתה מחדש לשם שיקום רצועת מסב השן. 



 במקרה של זמן יובש ארוך, אוריד על פני שטח שורש השן לפני השתלתהטיפול טופיקלי בפלו. 

 ווסקולריזציה-ושיטות להבטחת הרה, ווסקולריזציה של המוך-רה. 

 סוג הקיבוע המיטבי לריפוי מסב השן והמוך . 

 השפעת תכולת מכווץ כלי הדם בתמיסת האלחוש על הריפוי. 

 הורדת הדלקת באמצעות סטרואידים. 

 דקות60-כאשר זמן היובש קצר מ) לפני ההשתלה(ורש מחוץ לפה ביצוע טיפול ש . 

  שימוש ביתד טיטניום להארכת השורש כתחליף לטיפול שורש בשן קצרה שלא סיימה

 .התפתחותה

 התפתחות ארוכת טווח של הרכס המכתשי בעקבות השתלה מחדש של שן ו-decoronation . 

 

 תודות    

ה לצוות המדריך המקוון לחבלה דנטלית האיגוד הבינלאומי לחבלה דנטלית מוד

)org.dentaltraumaguide.www://http (ת המופיעות במאמר זהעל התמונו            .          
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Abstract  

Avulsion of permanent teeth is one of the most serious dental injuries, and a prompt and 

correct emergency management is very important for the prognosis. The International 

Association of Dental Traumatology (IADT) has developed a consensus statement after a 

review of the dental literature and group discussions. Experienced researchers and clinicians 

from various specialties were included in the task group. The guidelines represent the current 

best evidence and practice based on literature research and professionals’ opinion. In cases 

where the data did not appear conclusive, recommendations were based on the consensus 

opinion or majority decision of the task group. Finally, the IADT board members were giving 

their opinion and approval. The primary goal of these guidelines is to delineate an approach 

for the immediate or urgent care of avulsed permanent teeth. The Hebrew Edition is part of 

the IADT global effort to provide a worldwide accessibility to these guidelines. This scond part 

of the guidelines will focus on avulsion of permanent teeth. 
 

 


